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 الفن: اإلبداع عندهم واإلبداع عندنا

 

ــا,     املعــروم أ مــن ــا وتراثه ــا هلــا فنه ــات البشــرية عموًم ن ا تمع

ن أي جمتمـع يصـنع فًنـا أو ينتجـه ال بـد أن يكـون معـً ا        إوبالتالي ف

عنه وينطلش من واقعه, واملطلع على الفن يف العام العربي وما ينتج 

منه جيد أن الشخصية العربية يسوخة يف تلك األعمال وأن اإلنتاج 

لــك الشخصــية بطريقــة أو أخــرى فمــا  عموًمــا موجــه للســخرية مــن ت 

أعمـى ملـا عنـد الغـرب دون وعـي خللفيـات        اينتج هو يف غالبـه تقليـدً  

د الغرب يف فنه وأسباب ما ينتجه وهذا التقليد يرتي برسـوأ يـا عنـ   

إن الغنـاء يف ا تمعـات العربيـة     الغرب, فمن املعروم للجميـع مـثالً  

 شــيم العــرب مرفــوض وغريــب بشــكله احلــالي فــال الــدين يقــره وال

ــاء يف الغــرب جــزء مــن حيــاتهم         ــره كــذلك, بينمــا جنــد إن الغن تق

نه جزء مـن صـلواتهم يف الكنيسـة فـال توجـد كنيسـة       أوتراثهم بل 
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عندهم دون أن تتبعها فرقة موسـيقية تعـزم يف صـالتهم وعبـاداتهم     

ــع         ــتهم ال ــه وجــزء مــن وثني ــذي يعيشــون في ــنهم ال فهــي جــزء مــن دي

ــا   ــد اليون ــه جــزء مــن شــهوات    ورثوهــا مــن معاب ن القدنــة, كمــا أن

 دنياهم الع يلهون بها.

من بيننا من يتةمس لذلك وينتج األغـاني أو   ــ مع األسفــ وجند 

يفـــرض تـــدريس املوســـيقى يف مدارســـنا إن كـــان نلـــك ذلـــك أو       

ــاني يف املكاتــــب    ــيقى واألغــ ــى بــــث املوســ ــل علــ يقرتحــــه, أو يعمــ

ــل  واحملــالت التجاريــة والفنــادق, دون وعــي وإمنــ   ا بتقليــد وجهــل, ب

تقليــد حتــى يف الصــوت وبــث األغنيــة الغربيــة الــع قــد ال يفهــم وال     

, دون تفريـش بـني اخللفيـات الـع ذكرتهـا بيننـا       أحياًنـا  كلمة منهـا 

 وبني الغرب, وحياول الت ير لذلك بشتى الوسائل.

)الفـن( ومـا ينــتج   نـة أخـرى  علـا أحـس أن مـا يسـمونه       ومالح

مبراقبــة مــا , وي هــو شــاذ عــن هــذه ا تمعــاتالعربــ عنــه يف العــام

ينــتج مــن أفــالم ســينمائية ومســرحيات يف العــام العربــي ومقارنتهــا  

جنــــد الفــــرق شاســــع بينهمــــا يف األهــــدام  ,مبـــا ينــــتج يف الغــــرب 

والنتــائج, فمــا ينــتج يف الغــرب عموًمــا جنــده نجــد كــل مــا يتصــل  

يزينــوه يف برتاثهــم وتــارخيهم بــل أنهــم حيكــون عنــه كــذًبا أحياًنــا ل

ا أعني النـا  وليخرتعـوا ألنفسـهم كرامـة وجمـًدا صـادًقا أو كـذبً       

و(, )جـيمس بونـد(, وأفـالم احلـرب     وما أفـالم رعـاة البقـر, و)رامبـ    
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العامليـــة وحـــرب النجـــوم وغريهـــا, إال جـــزء مـــن هـــذا العمـــل الـــذي  

حياولون فيه متجيد أنفسهم وجمتمعاتهم, وإ هارهـا مبنهـر القـوة    

 الع ال تغلب.

مــا تــرى إن مــا ينــتج يف هــذا اجلانــب يف العــام العربــي هــو يف بين

غالبه يسخر من تراثه ومن ا تمع الذي خرج منه فقصص احلـريم  

واحلجــاب وتعــدد الزوجــات والســخرية مــن رجــال الــدين ومــن البــدو  

أو مــن الفالحــني واملــواطنني العــاديني هــي الســمة   (الصــعايدةومــن )

اللبا  والطعـام واأليـاء وغريهـا     الناهرة على ذلك اإلنتاج, بل إن

م ختلوا من السخرية واالستهتار بها, ويف املقابـل نـرى إنهـا سـاول     

حمتقـرة عنــد العــرب   ر وسســني بعـا األمــور الــع هـي أصــالً  إ هـا 

املسلمني خصوًصا, فهـي مرفوضـة   الشرفاء مبختلف دياناتهم وعند 

ن يف تلـــك ا تمعـــات علــــى اإلطـــالق, كـــالرقص وا ــــو     أصـــالً 

واخلالعــة وشــرب اخلمــر, وغريهــا مــن األمــور الــع جنــدها تنهــر    

ة, بــل ال يكــاد خيلــو منهــا بشـكل كــبري يف معنــم األفــالم العربيــ 

)كمــا ي مــدار القصــة يف كــثري مــن األحيــان م أو مســرحية وهــليفــ

يسمونها( وهي أمور حمتقرة ال يقوم بها النـا  إال سـًرا وبعيـًدا عـن     

 أعني اآلخرين.

علـى أن أي جمتمـع يصـنع فنـه أو ينتجـه ال بـد أن       أعود للتركيد 

يكون معً ا عنـه والشخصـية العربيـة سـواء كانـت مسـلمة أو غـري        
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يسـوخة يف أعمـال    ر اليسـري منهـا هـي   ذذلك مع إنها مسلمة إال النـ 

)العفن العربـي( كمـا ينبغـي أن يسـمى, وأنهـا لـيس       الفن العربي أو 

فـرين حنـن مـن ذلـك ومـا      هلا وزن وال كرامة ال هي وال جمتمعاتها, 

هي األهدام الع ختدمها تلك األعمال وما اخلدمات الـع قـدمتها   

ــد غــ  جيــب أن       ــا وأمــا إنهــا تقلي ــها وخارجه لتلــك ا تمعــات داخل

ن ال حنطـم أنفسـنا أو نسـاعد مـن حيطمنـا مـن       أنتعامل معـه بغبـاء و  

 الذين يتقمصون جلودنا وداخلها من غرينا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


