
ل!ثواثيظ،صاد!

ه،ءوبضصاضىض!!ن!صرىث!قا080

لمحى806بث.يخثئغبسبثثبم

بسصببمصرفي"المثقغون"يغفبأنمنالطبيعي

التيالوزاراتاحدى)الثقافةلوزارةالمستقلالكيانحل

يعلنواكلنايخعاالطبيميشمن.(يوليو3؟لةدشانشأتها

جمعتشيوخهمأ(هـنوفد"فيضثمكلةالغضبهذا

محدثا،ويمينيا،متطرفاشيمينب*معتسد،يمينيا

ا!وزرا؟ارئشىلمقابلةيتوجه)كيئ.بالف!ورةويمينب

الثقافةوزارةالغاءكاناذاعمامنهالاستفسارلمحاولة

نيةلاانهالوفد"عف،ءعرففلما؟اسثقاءخةاالغاءيعني

المستقل.كيانهاالغاءأووزارتهابالغاءالثقافةلالغاءهناك

أثلجتالتيالطمأنهينةيشيعوالكيوعادوا/اطمأنوا

لاو.بخيرالثقافةانالمثقفينلكلويؤكدوا،صدورهم

هوالثقافةوزارةالغاءمنالهدف!وان،للانزعاخداعي

هوالهدفانأي،ظنونهمعليهمموهتماعكسعلئ

جعلهااي)دجموقراطيةرجعلاالثقافةعلئالمحافظة

أينحانتداؤوافاذا/واشاشاذابتلقائيةالناسيفعلهلثيئا

.(!يفعلوءلم

يمآخرونأنالىعلقتعع!لاأيضاالطبيعيمنولكن

ويتهمو-.مغرضينكانواوربما،بالعناديتصفون

هذايكفلمفاذا،!باليساريةأقي)بالتطرفأحمانا

هـشئتماأوالزندقةأوفبالعمالة/لالسكاتهمالاتهام

أهميةعنكلأماالعنيدونهؤلاءفيكتب.النعوتذميم

يمك!نلا.ناميةدولةفياوفقيربلدفيللثقافةوزارة

يأ)تستطيعلابعدوهي،ترفافيهاالخقافةتكونلن

سوفلانها،سلعةتكونأنجادةكانتاذا(الثقافة

ليسىللثقافةوزارةوجودوان/غصباالسوقمنتطرد

اليهاتسللتالتيتلكأوالشيوعيةلالدوعلئوقفا

فياليابانللثقافةوزارروجودبدليلالشيوعيةالحسفات

يجب-فناظهـوفي-لانالثقافةثما.كو!ستاريكافيأو

ول!أ،أبنائها"رلم(ل)دولة\اتقسدمهاخدمةتكونأق

يكونأنينبغيهليشماءلواحتئلحظةتموقفوق

؟الناستتبنىالتيلةالدشهىرما؟للدؤلة%بنأءألناص!
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!ف!سئمايلب!م

ينالذهم!أنفسسه!هاالعنيدونثدولاءانالمعم

نأبعدعندناعادذيأتيئالذي!احليلاأتناءي!ثسغون

نأيكتشفون-يلنحوقتروبالعث!تالتعببريبدأ

كيانداتوزارةهناكتكونأقبينفار"تكبيرثمهةل-!

ال!ع!ءيكتشفوالمران،تكونل!أوللخقاصةلشستقل

والفعل.الفعلبينالتطابهتلجذا/(اصصميهتا))

اخابمةااهـصتلفهوالاداراتشافهـكاتفالهيئات

يننهصلمونشامخها،خميءيمسمهااثموجودةللوزارذ

بكيانهاظلتالوزارذان)شمتوقعاكانءماقليكأوعكجرا

اجتماعاتفئيجل!ى!"لقبثا)ادجملووزير.المتق!!

(1المناسبات"بغ!طلافتتاحشيذهبثالوزرأءدجلس

الثقافية.المناسباتتخمبهالخيأو،الثقاتجةا

علئالاشراف*وانتابمعنتوقفتاسينمااهيئةان

ناويف،ل.بخويلوقتمنذلسينمائينشاتأىانتاج

يتجا:زل!نالعامهذاكلامصرفياهـجمنمائيئالانتات

الافلاممقالعددهذاونحو،خويلة!فلامعض!ذعددو

ثسالحمادىالشمرفي)الأنحتئمنهاأتج/القصسرة

افلامثمانية؟ووسبعة/طويلةم6إفالسخة!امحامامن

افتماخمنواحدفيلمرالطبعبينهثاليس.(قح!يرذ

تواظبانهارغم"والموسيقئواهـهـحالسينماهيئة)1

،المنتجيونبعض"اقراضا)علىعديدذ!سنواتمنذ

لها(التابعةالتوزيعثهـكةطريقعن)إحيازلهـتقوم

الاقلعلىلتخسمن،قروضمامنالمختجةالافلامرخوزيع

هذا.حرامولحلالى،ربحدونلحرضهاتسثخعيد"ق

الاصليين.اهـلاك،لابنالها"الدولة"أعادتأنبعد

ظلمابتأجيرتكتفياًوجالانخسطالستديوهاتمعظم

افلأكالىوأعادت،أبنائهامنللمنتجيقبحوزتها



ىأععلحافألغ!ط،العوصدوركل(أبخادكا)الاعليجن

السينمائى.إفناميدارفيلهافعليجودر

معيتلاءممس!هـحافجتعدلمنفسهاالهينةوهذه

هـةالقاصفيمسس-حيةدورتسعتمتلكا.ضسا-كفيته

(بانتغذامادخاصةإلمفرقتوجراحداها)والاسكنهدرية

ستةهـالعمرلهبعثحهاجيةهـ-فرقخص!!وتتبجا

كاملة.عاماثون1كأتا

ستالخمسالفرقاأنتجتالاضي3العافي

استعراصية"غنائية"كانتمنهاتلاث.لسىهـحياخت

ثالثشخص!ضدواحدشخصعنواحدثخصكتبها

العاموفي.ارديئةاوأعمالهالثالثهـذاتراثشضد

في،مممرحيتينسوىالهثيئةهذيتنتجلمالحاليئ

!تشيئءانتاجفيشهورمنسذتفكروهي،الحسيف

شأ!يرا،حطلايعلىوظائفااحدىهذدلانالمءصح

الالستعراضيةإغنائياتااحدىعرضطاعاددفيلثرعت

الغنائيةغيرالسهـحص،تواحدىتالماضيئاسعاماهـت

فيئتفكسزالتوماتالاسبقالعاممنالالتعراضية

بيوفصامتاثمينفيمترجمتينمسصهـحيتيناتحاج

3!ص،د!تتا/رو*تحمالزصصوصجدتو،)أ:لانه.جسةالى!

.،أالرأيءهلالممق"ا)فنيةالمكاتب1)

-سحىةشهادوهذه-مهتمةنفهايئأ،لغامذدو

فىبأ؟!تا-.اسبوعكلمرةتقيبمفثيئ.والغاءبالموسيقى

رالغنا-للهوسيقىحفلا.جمثالصفيشهركلو،!رة

القاس!هـزلاوركمتراحفلاتالشتاءفيوتتهيم.العربيبن

لماذاثسيمفوناأشركسترا3للقاهرفات)ألىحيمفوني

ور!خص!اررهسساوستيف.(ؤسملوا/بعرف"حديكن

لتقدي!.الاميركيةأوروبيةالاوالموسيقيةالفد،شط

أع!اًقمخ!ار؟لتفديم(وسماعحغارثعزف!قات.!نسير

.(انجفيفةاالحديثةأوالكبرىالغربيسةالوسيقى*ش

منالموسيقىبدتتميز!ابزكاصرنعجل.الصددثئذارفي

السبزفيالنقديأوالعمليئباا:عفكيعرواهنةىلاقة

أجاقامنمحانتهى(())لقديق!موبأيشعلاقتها:الوالحعو

غريبة"موسيقئكانتاذاخاحة/توجدتكادلاشالواقع

علىفتص؟موسيقى!ان!اذاأو.مانوالىالبان!ت

!ذمتأاأييتبعزإكايسا"!وفي،-حد!وإتلحرنهب1سبل

.(1حفكو

دنسأنفنعسطيع

أوزارةاخابعةأ.الاخمرب

إصبحتوالتبئ/!!ستقل

اوالعالىشالتعليماسعلميأ

لضقااأو!ا-عهيلةاطأصذخوا

ارلمضا...توزلعهاشا!زربا

نسمهطبءلت001ش

للفنونالعلياالاكاديمية)أ

الهساتاعنمشابهةأخحياء

كيانلهاثانحينماأا!خقافةا

والبسثاالتعليموزارةتتبسع

"نشطدةعنالمحؤولةبملثقافة

زوعص!تأو:الجماهيددةفة

صرتنفسها!شيءانقولا!

للفنوناهدمعتضمالتي(،

،كو!سسيرفاتوارل!مى)والمولسيقىواهـببنماالممهـ!*

اةادمارولىابميتولير2صسمهباال!يءلفتع!بابىمن

.(!تخيلوا)يهوالبال!ا)تفرنجأو

فينعقد:تعملتزالمابمثاحلدهاا،كاديميةفهذه

اهبشموقدراتلاختب،ر"ا!حاقت)1سنةشت!

كلفيوتقبل،بهاالالتحاقفيالراغبيمتزأستعدادات

المفروضط،وطاربةطالبالافثلاثةالىأفلبينمال!خة

اررهـحفنونعنكثيرةأشياءفيهادصيتعملونأنهبم

تنفيذ.الىتاريخمن،والرقصوالموسيقىوالسينما

ومن.عزفالىاخراجومن/نقدالىتاليفومن

.كوريوغرافالىديكورومن.تحسويرالىلسيناريو

،جمالعلمالىفلسفةومن،صوتياتالىاضاءةومن

الخ...الخ..دراماا)ىادبومن!اداءالىالقاءو!ت

الكماألفالمعاهدهذرسنيض-خرجضامكقزفي

الفنيةثلم(المهنا،هذهكلعلىدربواةنتخصافي

يئالذثالجامعيينمنا،)وفثهـاتىاليفافه-ن

شذلكث"مدضقفببمأو"صبحوا.اكثيرتعلمواانهميؤسضت

والمثتف.المتعلمبينيسويالؤيالآتاسشائعاللفهملبفا

حقنامنانثكلاث11هذاات!فو،لت!عناسارإ*ش

(1عقلي"عذاءالى"محتاجا"يثوتأنمنهننتخمرأت

ت"لم!صعماقليلأومختلف/خاصنوعمنوروحي

ا!قمي!1اة"اكثقافيةاالتغذبة"!دوات!!لخي!حه

.محصىفيالإنالخواؤرة.حج!وأ)هـه

ؤكأالثقافة))منيرالآننرادمااتهووالمدح!ثت

يحتابمأنمقولةالشكليةالمقوإ"تلكتما!نجتقخس11همحس

عقلباغذاء.الراهنالاجتماعياخاردفي.يالمعراالمكلم!أ

بينتتراشحمنابرلتيحهعصاهـختلفنوع!حتهـرو-حيا

((الدعوة)؟مجلهوببت.حلاوةفايزشضت!أ!شيخأ

1(الاعتصام"مجلةاوأالمحلمونالاخوارلصدرهاالتي)

البعكوكة"ومجسصلة!منهيإخرى؟تكأفرتحدرهاشإ

فريدفللأمرأالاميركتكوت"غانيثبين.ا(يدذأدفي

اسموهذا-بر(النيوجيتسى"موسيقىش-ت.ثوفي

ورقص-نوحمحمدتنافررهـ!يهموسيقىكرقة

وتمثيلعورربهجتمسرحوبين.وتابعاتهافؤادنجوى

الرلفسيال!تإ(عقلاتساع"مجردان.حسالحسعيد

هذااليهيؤديماتأثيرهيعادللابربا!الشهـي!و

تحولوهو،اجتماعيتأثيرهـ.تالتعليممنذاتهاًلنمط

صتصغيرازيبورجهالى،المتعلم،البسي!الفتىحمذا

ياتي!الاساسي،(حىوالروالعقلي"زاده،المحص!يعالنو

يسعرولايطمحشلا،بالذات-هـ:طونرلمو-المنابرتلكمن

لاهمه،آخرنوعمنروحياوعقليزادألىنجالاحتياخ

اعمل/واالخيأةوهـوع،الاجتماعيالمستوىيعيضر

لمالاقتح!اديه/1)!سمياسية)الاجتماءيةتات11سيعارو

القيممنلثسقويخصعفكريامنظورايتبنىش(بةالإسر

ث!أ



ولدضار،قيلسوالمحتصاديولممبىموالحجسماليةقص"الاخا3

.الكازملغةوالتفكيرلغهبي.تء،تمزلعيمخ!!ش.مركزد

يع.الوافيتجسداتثماوبينهـمعانيتهاالمثعاراتوببت

هـتنو!عأيانتا!تأواستهملركءتعاحبزاكلهاتجعله

سائد!شنمطياوانتاجاالستهلأكا/الانواعتلكالاالثقاكه

الخاصر.منطقهثالهااستثناءاتمعبالطبع.ورائجا

المتوسطةالطبقةثقافةانحطاثمشكلةجديدمنانها

عواملبفعلالعاملانحطاطهاخبيعيةنتيحبة،يةالمحر

القراراتوليست.ومعرفتهادراستهايمكنتاريخية

.جلتمرلالخطذبذباتكلتبسيصاتعبيراا،،الادارية

.الانحطا!ذلكلمسيرة

الفا.خمسيناقبالىةمثلا.بخدءممنا؟نينبغيولا

معرض!ا!الكتبشىهـاءعلى،شخصألفمائةأو

للكتابانفنتوهبم"للكتابالميمنوياسدواياالقاهرة

والالسكندريةالقاهرذلاندلكمحصهـ.فيرائجةسوقا

شرمدىءمملىالسوقتقاموحيغناالقطرمدنأكبر)

السكانهـنملايينثهـةقرابةتخمان(عامكلواحد

النصفع!تيقللامابينهم(تقريياالقطرسكانربعإ

أيف،الحقيقةفيهم!البورجوازيينالمتعلمينعؤلا-كن

دطالقادر(فيمصرالبورجوازيي!نالمتعلميمتكلنصفنحو

.عامكلالكتببعضطلشهـاءعلى!اقتصاديةقدرة)

هؤلاءمنخمسينكلبين!نفقلىواحداانتبينافاذا

وأدخلنا،الكتابسوقالىيذهبالذيهولم(المتعلمين"

بمفيالخمسينالواحدهذانصفممتأكثرانفيالحاب

وأدراساتهمأوخممبأعمالتتعلقكتبلشراءيذهبون

بابىفيتدحللاكتبلسهـاءأي)مباشرةتخصساتهم

شاملةثقافةعلىوالحصولالعامةالمعرفةفيالرعبة

كانتوان،التخصصيةالمعرفةدائرةعنخارجة

انسانليةالتخصصية4المعرفتكونحتىلياضرورية

ربحهمبالف!ةيدراستثمارمجردلاوجدانية،حرفيةلا

!قدارلتبيناذلككلفيفكرنااذا،(المحسوب

مصهـ...فيالكتابسوق"ضخامة)أ

ا!اقبادرجةثتبينأننفسهابالطريقةوتستطيع

السينماعلى(ش"الجاد"السرحعلىنفسه"الجمهور"

بنقدعلاقةلهثقافيانتاجأومنأيعلىاي،الجادة

بالافكار-حتى-علاقةلهأو،فهمهاومحاولةالحياة

وصياغةتعبيرفيمؤلفأومطروح،الانسانيةوالمعاناة

راقيين.وجماليينفنيين

أخرىجزئيةمقاييستستخدمأنوتستطيع

((للثقافةوزارة"وجودتأثيردرجةتتبينلكيكثيرة

كانتالتىالطبقةهذءعقليةعلى،عاماعشريننحومنذ

اسالسا.اييهاموجهةالوزارةهذهجهود

اللغةنوع:مقيس،ساتستخدمأنمثلاتستطيع

اذاعةفيوالحدثينالمتكلمينغالبيةالسنةعلىالسائدة
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أيةعنالتععبيرعلىالقدرةودرجة،النخا!صرةلا!فيزيونو

عنقليلاتعقيدا%كثرأو.اقميلاحفارجة!ايعةأوف!سذ

كاتلسواء،العاديةاليومية3أحياأقاتعرو!ف!اردانرة

الجهارر.يئعذرلميئفي"إحترفينا)1اعاملينامننالمتب!مو

المباتهـهالعلاقةدات(وأقسامماإداراتبمافيوحشى)

الستيعابعلىإمادرةاالشموليةبالمعرفةأي-بالتغافة

لهامتكاملتفسيروتقديمالحيساةوجوانبجزئيات

يستضافونالذين"الضيوف"منالمتكل!ونكانأو-

فيمارإيهميؤخذ/مت-اأت!فياأخبرد"أصشابلانهم

قلةتدهشكسوف.قضايمااأومشكلات!اناثارلهيراد

بقدر.المتخصصهذايستخدمهثاالتيالمفرداتعدد

"العلاقات!)صياغةعلىشدرتهحدودستدهشكما

حينماحتماستزداددهشتكواصكنيمالقليلةمفرداتهبين

تخصصةعلاقة!تتصوراتهتقييمالىالمسطلةتحسل

هذدبأشدوحتى،المعرفةمجالاتمناخرمجالؤي

هذهمثلتصوروفي)تخح!صهمجالىمنقرباالمجالات

(1وعي"درجاتنمىالاولىالدرجةتبدأ،العلاقة

الى/فقطمتحعصص،اهـنوتحو)"،الانسان

مال!السستشاملاتصورايملك((مثقف"متخحسصط

.!تجلياتهوميادينظوأهررفيهتتماسك

في"المتخعسص))مأساةمجردصكناتحدثلاانني

الاقتصادىيالحناءيفركأطالذيالفرعيالى*حترأفإممحا

مسنخاصنوعكلتأتحدثوانما،سماأيةللركلار*كتاجيئ

أمتحأ،ثقافةعونالمتخصصفيهينعزل*نفسناادلسا+

انعزالهمع،الامةبهمذد((الخاصالعصىهـ))ثقافة،!تثم

ثلاثىاعترابهيحسبحلكى،ال!امةالانسانيةأ)تقافةصسن

ال!بمطالواحدةالم!حلةذيالاغترابمنبددلا.الراحل

.العاديالغربيالمت!ضحسصصيثيثححة

نوع:ثانمامقياساتست3خدمأنأيخساتسشطيعش

الشائ!ة*للاعنىو)غير!اهـتأيمخر3الساثدالاغاني

بالموسيقصىالمتزبءمجنلالالشعرهـتنوعانئا:ألكلميشيثا

فيفترض.يفترضهكذا..الايقاضيشالاداءإ-هحيطةا

تلقائيةيكونماأشد-فنيتهرغمتعبيم--انهاأيحنما

اعرابفهي(ثقافتهاهـنتعبيرا9ا،جمةرشحمنقرباش

وأنواعالخيالىنوعوع!ت/الاغةمسستوىمبات-هـءث

التأثرومصادرادحسالسيةمستوىوحرت.التطورات

51ومستوالوجدانيوالتطورالعاطفبىالانفمالومنابع

ومنيبدعونهامنهـدى..ورهافتهالجماليوالذوق

المنتشرةالاغانيتدهشكوسوف.بعدهأومعهيرددونثا

((التكنوقراط"أو"الم!خصصين"بيمظغيرهاممتأكثر

ومهندسينأطباءتضمفئةوأعني،بالخبرةأوبالتعليم-

أصبحتكثيرةمهنمنوحرفيين،ومديرينومحامين

سباكين،الاقتصاديالسلمدرجاتبىهـعةتصعد

.الخ..كبيرةاوصغيرةورثروأصحابصيانةوعمال

مفرداتتتأملحينماالاغانيهذهستدهشك



آصءرر.السبحيناتفيصكحتروي"د.!رأغاعيوعبارأت

الاميركتكوتأشهرلمم.كتيرونألتصصاهإإخاول*أعدوية

رأتهـأمحةألسصينمازلكن.الى*ذاعةمنسمنوغوحسلادنما-

قاعدتهوثراءذيوعا!هماتصمش11ان!أسيتاإالتسجج!!

وألثىهـأصةألافلامانتاجتهـكاصاتفيوتوامداكيلأاعلبفي

،ـكدويةأحمدآسنهانيصولففان،وبالمناهـبة.التسجيل

شعبارأتمفرداتانقول؟.(!بيرذلسيد11يدضى

خأقبل6تحصعدمكفدأر،هحتصمكلست!!انيالاتهذه

ذإكوبعر5معانيحااكت!افتحاولحيندطا.تدعت!

أشماءانتشا-خةح-!د/تت!ححاأ\.إثهـحى -رهـصىىمن-،!ص..

انحكىات""غانيانخقدواهـتباتخنئإخخرت!تلبم

كصزيمةمنذباصكاصالوينمددبدأقد!ساناصريا"الصستينات

6791.

كلمانفأشخحسيا)؟ع!لبتنيأنككلر*حدتشند

تخصيلهفي.رإحموكاىكسندرأالعنههـيماأرومانشقياالنصاحر

حينهما.5091عاممزيمتهمعقبأروسالسيكوصوجيأة

مثلهار%تالتيةالمهزومةالروسيةالبورجوازيةانقال

الضحكشيطارركبهاقدلىا)وحىفينمرخالعليا

دصانماقذارة"كثربوحولىتغسملفراحت.اصسخريةوا

وكنت.القيممهننوعبأيايما!كيترشحهاثيكبةىقد

انهزيمةشوىذهنهفيوليسينحدثلمحانبلوكن1أخنأ

يةالقيصرسياثىروجيولقيتهاالتي(لقوميةا)يةالمحسكر

دراسةفيأخرىمتأنيةنظرةمعولكنني.اليابانأمام

الثصورةهزيمةعقبيصسدثكانانهتبينتثبلوك

هذهانهزامان.(3.!ا)نفسهاالسنةفيامحيةال!*يوقرا

الليبرأليةسقىوثأو،الليبراليةدةمعرفيالطبقة

ل!وتبالحريةنفسخاالطبقةتمسكوهنبسببالعاجز

إحلامهاسقوطيكونآنبعد/روحهاعلىيجهزالذي

با)جراحالروجتلكأثخنقد(نظرهاوجهةعن)الفومية

الىالطموجذات)الطبقة3هذومثل.يقتلالموان

اقتصادياوالصعيفة،قدراتهامعيتوازىلاالنوسع

ميراثووارثة،ألتولعالىطموحهارغموسياسيا

تواصلإصموالتشوهالتقعدباإغيوثقافياجتماعي

افرازعنأصلاتعجز(وفهمهلعلمنتهالباكرةمحاولاتها

التسكعنبالتاليوتعجز،أصيلةحقيقية"لعيبرالية"

هي!قيمهاانهما"نظريا"المفروض)ألليبراليةبالقيم

!بتمعهاهعربةفيالقيمهذهغرسعنتعجزمابقدر

تعجزهيوانصا،ر،لصصدفةواقعهاتغييرعنتعجزلاانها

ورفت.عاجزةالاحلفيولدتلان!،دلكعن

الاستبدادعالمعنتنسلخأن-لمكرهالالعجزها-

تحاولوحمىرأيناعاولقد.القديموالخرافةوالقهر

المخلصىورالحليفةبأنهاالمعاص!ةالعالبمذلكركا"نراقناع

فلما.القادروسلاحااثهـعية(،ابنتها"بأنهاثم،لها

تكوظأنالامنهاتريدلاايةالمتعاالركائزتلكانرأت

أح"ماووما"رسحتقرأطيةنظرتمابمثل)وعاهرةخادمة

بمثاصأو.المنعلمةاليونانبورجوازيهألىالتجاريهادعبيد

منالىوألعبالسيةالأهـويةالإرستفراعذيةصظرت!ا

القديمة(فارسوخصوحسا.المواليمخعلمي!تررلتهم

تتحولوان.نتمردأنجاهدةحاولت.ذنكر%ثلما

والخرافة.والفهرللاستبدادمستقلةركيزذإتأبنفسها

تمرولا.الضعفاءاستبدادلأقامةجاهزهأنها

ألبورجوازياتعاشستهاالتيالفوةالزأهرةبئلمرإحل

ثصفمافات(أحمانشتهامراحصلفي)أنتبصتالتيالأوروبية

الرجعيةعظيمةكانتسوأء.العظيمةانبورجوازيةانغرب

ضرورءالىمبس!اشرةتصلوانما.الت!ررعظيمة%و

تلكالىالاوروبيةالبورجوازياتاحستوكماا،ستبداد

نأتوشكوكماتوالثلاتيناتالعشريناتفياف!ورذ

.الثمانيناتفيأوالحانيعقدنافينحصل

أصضغصاءااصسصندادنامةلأجاسكزذوبورجوازيتنا

ور.تالموروثةالاستبدادبئدوأتاحتفظت،نىاأيصا

"التقافية"الادواتعن%تحدرصهناو"نا)السابقةلع!ورا

الحرفيةوبالنزعة/بالاميةاحتنصظت.أللاستبدادوحدها

المركبة،الاخلاقيةالاجتماعيةوبانقيم.ئنمتحلميق

%واسطرعاذومجتمعاتالبدومجتمعات!الموكأوثة

كسغارومجتمعات.ألاسلاميةالوسمىاتفرونفيآسيا

بل...السنينمنعدةألوفعبرالمقهورينالفؤحين

انهادرجةالى،الادواتهذهعلىالحفاففيبالغتانها

ضدها،تستخدموهيحنىالحقيقةفيعنها"دافعت)1

كسصاكهنوتهمترفضلاانهاالقدماءلخصومهاتثبلكي

التنو!رنرطوالالاوروريةالبورجوازياتردتت

وقبلالكبرىتوراتهافيذبحتهم"نالىأسلاكنهاكهنوت

ولاغراضهالعصرهاالمناسبالثهنوتلنفسهصاتجددأن

تثبتلكي"ليبراليتنا"جاهدتلقد.الخاصا،

معاطصشمتحتمنحنرجتانهاالفدماء((خصومها"أ-

الاسصىلواضعيالكاملالفكريألبنيانتأملواةبالذات

السيدلطفيأوأمينقاسمم،الم!هـيةلليبراليةاو*ونى

نكتشفلكي،المثالسبيلعلىعبدهمحمدمالاصاأو

لتعليمالدعوةبينالتناقضنوعمنكتيرةتناقضات

العملديوحقهاالسياسيةحقوقهارفضوبينالمرأة

بالرجل،والثرعيةالاقتصاديةمسماواتهاورفض

.."المصريةالقومية"و،الوطنيةشعاربينالتناخضر

القوميةلهذهوالحخسلريةالثقافيةالجذورانتصوروبين

أركىنفسىفيالمتوسطالابيخىاإبصخعرعبرتكمنأنما

لأ!سى!العقليالتفسيربينأتصناتضأ"و،الغررصةاثقافةا

باهمثوأ،يمانوالال!ثياتوأث!يعةالفقهيالاسلام

نتائجفىروبين!السياسيالامةلتطورأ(التعليم"

شاماىمحبيعيمفهوموشحعمناتحتربتاذااححتةاالعلوم

(!معاسعلى!ألاميةعحور!ا!عامةالخعليمورف!!تا

العلم!السفلة"بناءتلقنوالا:انه
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فيأ،يديوا!وجىأو!الثقافيالتراثهذاا!

انضجالذيهو،المتوسطةلطبقتناالمتناق!(الحقيقة

سنو؟تمنذجزورهوأبمركلنا،الاننراهالذيالتناقض

للتخصصااصيهللباومعهدكونسيرفاتوارانشاء:صئويلة

مع!الغربيةالموسيقىمن!نواعواشاعةتدريسفي

آدابناتراثفيالعلميةللدراساتمركزتطويرعنعحبز

وسلسلة"للفنونأكاديمية"وانشاء.الشعبيةفنوننا:

ولاالعلميةالقيمةمحدودةالاقليمية"الجامعات"من

والادواتالاساتذةمن"محترمة"كاملةملاكاتتجد

لأيةمسمتمرتعويقمع،الحقيقيةالجامعيةالدراسية

فياذاعةمحطةأكبربانشاء،الاميةلمحوفعليةخطة

تجدتكادلا(أذكرماعلىمحطةأكبرثانيأو)العالم

انشا-،!متهملغةنطقيحسنونأشخاصعفهـةفيها

يشغلهالفلكيةالعالم"مراصد"أحدثمنواحد

فيالعالم،علمهممنجزاتأحدثيتابعون"متخمصون"

أمراكأ!تكادجماعةبعيونالهلالرؤيةشهادةوينتظرون

وضع،عليهمموقوفا"تراثا"تكون!نالمختلفةالرمد

-مممللتطوير(صمحةالفنحوفييقع!كبيربونامج

خمسىمنأقلخلالدىنصللكي،الثقافةوزارة

اصلهل.منالثقافةوزارةاصغاءاالىسنوات

**،،

ساهالمنعنصىبتقابل،الدراماتلكتكتملهكدا

تتجلىلا"التاريخ"منالنوعهذامثلففي.والملهـاة

ي!مهدالذيالضحكضوءفيالا.المحزنمنالمبكيمعاني

ةانبسا!ايمنخالياكانوان،البهيجلالوعي

!يو
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هرةلناا

ووغعصلغ!ل!

ر.!صكلجمص

)1(

يعد.ولمةأخيأجارحةاخرج

المنتنةةالوجوءزحمةفياعميهنتعرفل!ا

.العيونفيالناتئةالدموبقع

بيناالعربوسائرجمعناماكتيرا-المتهدمبيضنا

-المتهدم

بالطين.الدماختل!.فيهمنعلىانهار

.أحياءولاموتىيس!عخا،ناح!غةوحدة

)3(

نفسهابيروت.بيروتفيتترهلالو!ساتتزاللا

تترهل.

مدبدعلىاللاليمضغوظوالغربارثىق3سماسر

،الالسبوع

عطلةفيوالصلي!ة1المئذب-نيرقحى!ويحهوؤا

السبت.يوم

)4(

المؤسساتتزينه.المخدورةالقلعانخبزعندناالسلام

والقساوسةوالشيوخ.القرانمنبرسسوم

يلهجون-كعهدهبم-

المقدسة.بالابقاراللهبيوتفي

؟الغربصحففيالسلامحديثما

عليك.السلام.السلامعناليأكتب

ديبد.محس

والمقالىالاككليزيالادباستاذ

كندا-البرقابجامعة


