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 الممخص:

إّف الخطاب الذي يوّظؼ القبيح يعكس تطّورا نوعّيا في فيـ األدب المسرحي والوعي بو ماىّية و      
وظيفتو. إذ لـ يعد الخطاب المسرحي معنّيا بتجميؿ الواقع أو تيذيب األخالؽ أو تقويـ األفراد أو 

حراج محاورة ما اطمأّف إليو المتمقي بقدر ما ىو مسكوف بياجس زعزعة الواقع القائـ وتفك يؾ أبنيتو وا 
المتمقي وصدمو. لرصد البعد الجمالي لمقبيح وذلؾ لغايات ادراؾ مظاىر القبح الجمالي  التي بدورىا 
نتاج التواصؿ والتفاعؿ بيف الخطاب المسرحي والمتمقي فيرسي استراتيجيات جديدة في التعامؿ مع 

ي تقديـ الخطاب المسرحي مفادىا أّف العمؿ الفّنّي. فيستوي روية فنّية جديدة تستدعي طرائؽ جديدة ف
القبيح في المسرح ينطوي عمى جمالّية خاّصة تبيف اف القبيح ليس نقصا لمجماؿ بؿ ىو طرؼ ثنائية 
نسبية البد مف وجودىا في خطاب  لغرض انتاج واقع جديد وفؽ شروط خاصة التي تسيـ في تنمية 

 المفاىيـ الجمالية لممتمقي.  
 .(الخطاب ،القبح  ،استطيقا) :مفتاحيةالكممات ال  

Aesthetics of ugliness in the discourse of contemporary Iraqi theater 

Dr. Muibad Khalaf Rashid 
Basra Education Directorate/ Institute of Fine Arts for Boys 

Abstract: 

The discourse that employs the ugly reflects a qualitative development in 

understanding theatrical literature and awareness of its nature and function. 

Theatrical discourse is no longer concerned with beautifying reality, refining morals, 

evaluating individuals, or discussing what the recipient is reassured as much as it is 

haunted by the obsession of destabilizing the existing reality, dismantling its 

buildings, and embarrassing and shocking the recipient. To monitor the aesthetic 

dimension of the ugly, for the purpose of realizing the manifestations of aesthetic 

ugliness, which in turn are the product of communication and interaction between 

the theatrical discourse and the recipient, instituting new strategies in dealing with 

artistic work. Festoie is a new artistic vision that calls for new methods in Presenting 

theatrical discourse that the ugly in the theater involves a special aesthetic that 

shows that the ugly is not a lack of beauty, but rather a relative duality that must be 

present in a discourse for the purpose of producing a new reality according to special 

conditions that contribute to the development of aesthetic concepts of the recipient. 

  Keywords: (eroticism, ugliness, discourse) 
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 : الفصل االول االطار المنهجي
 Problem of The Research: البحث مشكمة: أوالا   

ىي طبيعة العالقة التي  الجميؿ يؤسس تجربة جمالية واضحة المعالـ، فما اف    
يؤسسيا القبيح حيف يداخؿ مجاالت الفف بشكؿ عاـ والمسرح بشكؿ خاص عمى الرغـ 

، في حيف ُيفيـ القبح مفيوماف يشيراف إلى بعضيما البعضمف اف القبح والجماؿ 
عموًما عمى أنو عكس الجماؿ ،السيما اف لمقبح مظاىر مختمفة عمى مر القروف 

وتحيمو عمى  كؿ كاتبيؤكد أف القبح إشكالية جمالية تستفز  ماأصبحت أكثر ثراًء وىذا 
إبداعي، لكنيا  خطابعالقة اإلبداع  بالتمقي. وىي عالقة جدلية يستحضرىا أي 

تكسر أفؽ توقعات قرائيا وتخمخؿ ما استقر في  بخطاباتمؽ األمر تختمؼ عندما يتع
حتى المخرج ايضا  وعييـ وتشتغؿ عمى آليتي اإلرباؾ والصدمة. فالكاتب واع بقارئو

  لممتمقي.  واع في توجيو خطابة
أف فيـ القبح ال يتأتى ألي كاف، ألف تأويمو يحيؿ عمى كيفية استيعاب المتمقيف أعماال 

مختمفة توسـ بالقبح. فاالختالؼ حوؿ تقدير قيمة ىذه األعماؿ الفنية مرتيف فنية كثيرة 
فتطور ممكات اإلنساف الجمالية ونمو وعيو الجمالي  بمدى اطالع القارئ وسعة ثقافتو. 

وتعمؽ فيمو بالعالـ سيؤثر في طبيعة األحاسيس التي تدفعو إلى التفاعؿ مع الفنوف، 
يكوف نزوعو فطريا بسيطا قدر ما سيكوف نزوعا تحدده وسيوجو حاجاتو الجمالية، فمف 

دوافع أخرى قد تكوف ثقافية أو اجتماعية أو حضارية. اذ يبحث المخرج المسرحي  
قيمة االشياء القبيحة  يمكف أف تضفي دائما عف أثر لنفسو وصدى لثقافتو في خطاباتو،

الج عمى وفؽ رؤية، في مقدورىا أف تثير االىتماـ، وبالطبع عندما تعجمالية ىامة 
المخرج عرضة المسرحي لذا اف الفي منظومة   ما يقدـعمى ابداعية جميمة ومؤثرة 

القبح أبدًا، بؿ يتخذ منو مادة تعبيرية، يضفي عمييا قدرًا  خطاب المسرحي، ال يجمؿ
ممموسًا مف مشاعره وانفعاالتو وأخيمتو وخبرتو، ينتج منيا عماًل جمياًل مدىشًا يثير 

مف ىنا  ـ، فيتحقؽ عندئذ التواصؿ ومف ثـ االستجابة الجمالية لدى المتمقي.االىتما
 ما ىي استطيقاء القبح في خطاب  يحاوؿ الباحث الولوج الى طرح السؤاؿ االتي :

 ؟ المعاصر المسرح العراقي
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 Significance of The Research: إليه والحاجة البحث أهمية -ثانياا  
تأتي اىمية البحث كونو يسمط الضوء عمى جانب ميـ مف جوانب الخطاب الجمالي  

ودورة الفاعؿ في ايصاؿ  العرض المسرحي العراقيتطيقيا القبح في معرفة اس عبر  
 ويفيد الدارسيف في الجوانب الجمالية والفكرية.  لممتمقي، الخطاب المسرحي

 Objective of The Research:  البحث هدف -ثالثاا  
ييدؼ البحث الحالي إلى الكشؼ عف استطيقيا القبح في الخطاب المسرحي العراقي 

 المعاصر
 Limitation of The Research:   البحث حدود ـ رابعاا   
حدد البحث بالفترة الزمانية التي قدـ فييا العرض المسرحي عاـ . الحدود الزمانية : 1

2112  . 
    العرض في معيد الفنوف الجميمة في البصرة.قدـ . الحدود المكانية : 2
. الحدود الموضوعية :  دراسة استطيقيا القبح ودورىا في خطاب العرض المسرحي 3

 العراقي المعاصر.
 Terminology  -: المصطمحات تحديد - خامسا 

 الخطاب المسرحي:
وقد ورد في ) لساف العرب ( البف منظػور فػي مػادة ] خ . ط . ب  -الخطاب لغة :  

أف " الخطػاب والمخاطبة : مراجعة الكالـ ، وقد خاطبو بالكالـ مخاطبة وخطابا ، وىمػا 
 . يتخاطبػاف

 ( : Discourseالخطاب اصطالحًا )   
ومستمع ، وعند األوؿ  يعرؼ أميؿ بنفتست الخطاب بأنو " كؿ ممفوظ مشترط بمتكمـ 

 . (1)"فيو التأثير عمى الثاني بكيفية ما
محمد الباردي فيرى أف " الخطػاب قوامػو جممة الخطابات الشفوية المتنوعة ذات اما 

المستويات العديدة وجممة الكتابات التي تنقػؿ خطابات شفوية أو تستعير طبيعتيا 
واألعماؿ التعميمية .... فالخطاب يوظؼ وىدفيا ، شأف المراسالت والمػذكرات والمػسرح 

                                                           
1
 .9١ص(  1١٩١ ، انعبيخ انثمبفٍخ انشؤوٌ دار:  ثغذاد)  ۲ ط ، انجذٌذ انُمذي انخطبة أطىل فً ، انًذًٌُادًذ   - 
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كؿ األزمنة ... كذلؾ يتعامؿ الخطػاب مػع صيغ الضمائر المختمفة ... و الخطاب 
يمكف أف يتسع ليػشمؿ كػؿ األجنػاس األدبية التي يخاطب فييا شخص شخصا آخر 

 (1)"ويعمف عف ذاتو باعتباره متكمما ويػنظـ كالمو وفؽ مقولة الضمائر
 جرائيالتعريؼ اال

شكؿ مف أشكاؿ  ليكوف نتاج ذىني منطوؽ أو مكتوب طاب بانو:خيعرؼ الباحث ال
نظاـ مف الرموز، والتي بدورىا تحتاج إلى الكالـ  عبر االتصاؿ يتحقؽ بواسطة المغة

إلنجازىا وتوجيييا إلى المخاطب فيي العالقة التفاعمية بيف المرسؿ والمتمقي عبر 
 تقبؿ القبح الجمالي.  جدلية الفف والواقع التي تتيح

احد فروع الفمسفة ويبحث في الجماؿ "( عمـ الجماؿ: Aesthetics)االستطيقيا
ومقاييسو ونظرياتو، وفي الذوؽ الفني واالحكاـ القيمية التي تنصب عمى االعماؿ الفنية 
وىو قسماف نظري يبحث في الصفات المشتركة بيف االشياء الجميمة التي تولد الشعور 

ويحمؿ ىذا الشعور ويفسره تفسيرا فمسفيا ويضع لو قيوده وضوابطو، ويحدد  بالجماؿ،
 (2) "الشروط التي يتميز بيا الجميؿ مف القبيح

والجماؿ بوجو عاـ: "صفة تمحظ في االشياء وتبعث في النفس سرورا ورضا، وبوجو 
الخير(، وىي خاص: احدى القيـ الثالث التي تؤلؼ مبحث القيـ العميا )الجماؿ، الحؽ، 

عند المثالييف صفة قائمة في طبيعة االشياء، وبالتالي ىي ثابتة ال تتغير، ويصبح 
الشيء جميال في ذاتو او قبيحا في ذاتو، بصرؼ النظر عف ظروؼ مف يصدر الحكـ. 
وعمى العكس ىذا يرى الطبيعيوف اف الجماؿ اصطالح تعارفت عميو مجموعة مف 

لي يكوف الحكـ بجماؿ الشيء او قبحو مختمفا باختالؼ الناس متأثريف بظروفيـ وبالتا
 .(3)مف يصدر الحكـ"

كما قّرر "ابف عربي" في الجالؿ والجماؿ "ما مف آية في كتاب اهلل تعالى وال كممة في 
الوجود إاّل ليا ثالثة أوجو: جماؿ وجالؿ وكماؿ. فكماليا معرفة ذاتيا وعّمة وجودىا 

                                                           
1
 ص(  ۲۲۲۲، انعزة انكزبة ارذبد يُشىراد:  ديشك)  انذذٌثخ انعزثٍخ انزواٌخ فً انخطـبة ،إَشبئٍخ انجبردي ادًذ - 

٩. 
۲
 .14٩(ص1١٩۲ ،انجُبٍَخ انكزبة دار: نجُبٌاالول )انجشء ، انفهظفً انًعجى  جًٍم طهٍجب، - 

9
 .2۲( ص1١9١ األيٍزٌخ، انًطبثع نشؤوٌ انعبيخ انهٍئخ) انمبهزح:  ،"انفهظفً انًعجى" كىر،ذاثزاهٍى ي - 
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ومعرفة توّجييا عمى مف تتّوجو عميو بالييبة واألنس وغاية مقاميا وجالليا وجماليا 
والقبض والبسط والخوؼ والرجاء. فيذا الجماؿ تعبير عف الجماؿ والجالؿ والكماؿ في 
الذات اإلليية". ويدّؿ ىذا القوؿ عمى أّف الجماؿ ىو األصؿ في الوجود، أّما القبح 

 فعارض ثانوي.
 لغويا ح القب  

، وىو (1)" . إذ ذكر أنو "ضد الحسف في الصورةلسان العربمما أورده "ابف منظور" في 
في تقديرنا معناه البدييي البسيط الذي يعده ضديد الجميؿ ويشير إلى صفة مف 
الصفات المحسوسة )الصورة(. ويمضي" ابف منظور" في تفسيره، فيذكر أف "أقبح 

 .(2) ؿ بيا وتكره لما فييا مف قتؿ"األسماء حرب ومرة، ألف الحرب مما يتفاء
المخالؼ لمغرض، او المشتمؿ عمى الفساد والنقص، لمطبع، او  المنافر"فالقبيح ىو  

يتعمؽ  يتعمؽ بو المدح يسمى حسنا، وكؿ ما وىو مقابؿ لمجميؿ والحسف. وقيؿ كؿ ما
اما  بو الذـ يسمى قبيحًا. وقيؿ: الحسف ىو الواجب والمندوب، والقبيح ىو الحراـ،

المباح والمكروه فيما واسطة بيف الحسف والقبيح. والواقع اف مسألة الحسف والقبيح 
وعمـ االخالؽ، وعمـ الكالـ، وعمـ االصوؿ، وعمـ ماؿ، مشتركة بيف عدة عموـ كعمـ الج

الفقو. اما في عمـ الجماؿ فاف القبيح شيء صناعي منافر لمذوؽ فيو قبيح بالصناعة. 
اف اف يصور الشيء القبيح تصويرًا جمياًل يستحسنو الذوؽ، غير انو في وسع الفن

 .(3)"يعبروف عنو بقوليـ: جماؿ القبح وتميؿ اليو النفس، ىذا ما
  التعريؼ االجرائي لمقبح
باف كؿ فعؿ منافر لمسموؾ القويـ واالخالقي ولمذوؽ القبح  : يعرؼ الباحث

 وىو مقابؿ لمجميؿ. ويكوف مخالؼ لمغرض، او المشتمؿ عمى الفساد والنقص،
 
 
 

                                                           
1
 .1٩9 ص( ثذ انًعبرف، دار: نجُبٌ)انخبيض، انًجهذ انعزة، نظبٌ ،يُظىر اثٍ - 

۲
 .191ص َفظخ، انًظذر - 

9
 .19٩( ص1١٩۲) ، انهجُبًَ انكزبة دار :نجُبٌ) انثبًَ انجشء ،"انفهظفً انًعجى" جًٍم طهٍجب، - 
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 االطار النظري
  المبحث االول : مفهوم استطيقا القبح

نشأ شعور إف ميؿ اإلنساف إلى الفنوف، إبداعا وتفاعال، يرتد إلى أقدـ العصور لذا     
عمى الرغـ مف أف الجماؿ حاضر في الواقع بشكؿ  ،اإلنساف الجمالي تدريجيا وتطور

وقد حرؾ نمو ىذا  ،بيولوجية وحضارية وثقافيةوقد تحكمت في ذلؾ عوامؿ ،مستقؿ 
نحت فنوف ما وصمنا مف وكاف  الففاإلحساس عاطفة اإلنساف تجاه األشياء، فكاف 

دراؾ ىو نتاج، ومسرح  ورسـ وشعر  التيمرحمة التفكير عبر  حب اإلنساف لمجماؿ وا 
وىو ما نتبينو في الفمسفة اإلغريقية القديمة التي  ،حفزه عمى فيـ ما ينطوي عميو 

صرفت اىتماميا إلى الجماؿ وحاولت أف تفيمو، فتباينت التفسيرات والنتائج، لكنيا لـ 
تنتو إلى بمورة نظرية واضحة في الفف، بؿ إننا ال نقع إال عمى أفكار مبثوثة في 

ما تـ تناوؿ الجماؿ في  مصنفات الفالسفة كسقراط وأرسطو وأفالطوف وغيرىـ. وغالبا
سياؽ البحث في الميتافيزيقيا وغيرىا. فالنظر في الفف بشكؿ مستقؿ متأخر، يمتد إلى 

وجزؤه  1751االستيطيقا الذي صدر جزؤه األوؿ سنة  في مؤلفو ، محاولة "باومغارتف
بدراسة الجماؿ   لتستوي االستيطيقا قسما مف أقساـ الفمسفة، ييتـ 1758سنة الثاني

، ىاجسو البحث في أسس الجميؿ الفني  الفني ويركز عمى طبيعة اإلحساس الجمالي
عمـ ونظر يسمو إلى أف يكوف دراسة منظمة وشروطو وكيفية  إدراكو. إنو بمعنى أدؽ 

 (1)           غايتو دراسة مقومات الجميؿ ومحدداتو، أسسو وقوانينو" ممنيجة،
لذا كاف ىناؾ  اإلحاطة بيذا العمـ، اف دراسة عمـ الجماؿ تشعبت وتغايرت لغرض     

التجربة  حوؿ الية مقدما اسئمةفرعاف في االستيطيقا، االوؿ انصرؼ إلى دراسة الفف، 
 لغرض تعمؽ باألدب وما يتضمنو مف اجناس ادبية مختمفةي والثاني ،الجمالية االبداعية

إذ غالبا ما نجد صعوبة في  ،السيما بيف الجميؿ والقبيح التداخالتمف  الكثير ةمعالج
الفصؿ بيف الشعور بالمتعة والشعور باأللـ. ويحدث أف يمتزجا، مثاؿ ذلؾ السموؾ 

، ومع ذلؾ ينطوي عمى معنى في الخطاب المسرحي البطولي الذي يوصؼ بالجماؿ

                                                           
1
 نجُبٌ، يكزجخ:  ثٍزود) اإلطاليً، و انعزثً انفكز نًظطهذبد انجبيعخ انًىطىعخ ، دغٍى وطًٍخ جٍهبيً جٍزار - 

 ٩۲2 ص(۲۲۲۲
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ريف أو يعبر خالموت، لكنو الموت الذي يكتسب جمالية ألنو يمثؿ تضحية مف أجؿ اال
أف ىذا ال يغنينا عف اإلشارة " فالموت جميؿ قبيح في آف واحد عف صراع مع قوى الشر

إلى أف تفكيرىـ في القبيح قد خضع الى نفس المتصورات التي تحكمت في  نظرتيـ 
إلى الجميؿ. إذ تـ الربط بيف الجماؿ والقبح مثمما تـ الربط بيف الخير والشر. ولما كاف 

رجا في الثالوث القيمي الحؽ والخير والجماؿ، فإف الثالوث الذي يقابمو ىو الجماؿ مند
إف األمر خاضع إلى ثنائيات ضدية، ترتب عنيا اعتبار القبح  (1)الشر والقبح والكذب

وفؽ النظرة الموضوعية التي تطمؽ   ضديدا لمجميؿ، ومنو اقترانو بالالتناسب والالتناسؽ
صفة الجميؿ عمى الشكؿ الذي يخضع إلى عالقات ترابط وانسجاـ، وتطمؽ لفظ قبيح 

 عمى الشكؿ المتنافر الذي ال يحتـر قواعد التناسب.
أف النتاج الفني اإلغريقي ال يوافؽ ما أبداه الفالسفة. إذ نجد عمى نماذج كثيرة تعمي   

ما قبح أ"ى تمثيمو في المنحوتات، بؿ في تصوير اآللية. مف شأف القبح وتسعى إل
المنحوتات، فتمفتنا فيو ظاىرة تصوير األعضاء الجنسية، وىو مشيد ال يخمو مف قبح، 

 (2) "لكنو مما ميز الفف اإلغريقي. ولـ يكف بالنسبة إلييـ إال تعبيرا عف جماؿ الجسد
الذي يتشكؿ مف أعضاء مختمفة، يتحقؽ مف خالليا ضرب مف التناسؽ يثير الجماؿ. 

لية فمسألة شائكة، ألف األمر ال يتوقؼ عمى شكميا بؿ يكمف في سموكيا قبح اآلأما 
الذي التيـ أبناءه. وتحضرنا صور أخرى  Saturneبساتيرف  "كذلؾ، ونستدؿ عمى ذلؾ

لممقدس في ثقافات أخرى كالقناع اإلفريقي الذي يبدو مخيفا كذلؾ لكنو ذو داللة 
 (3)."مقدسة

متذبذبا في مواقفو حياؿ  اما في القروف الوسط كاف الفكر الالىوتي الفمسفي الغربي   
العالـ تجميا لمجماؿ اإلليي مف جية، ويحاوؿ أف يفيـ القبح  يعدالجماؿ والقبح، فيو 

ولعؿ ىذا ما دفعيـ إلى اعتباره جزءا   لعالـ المتعارض مع الذات اإللييةالسائد في ىذا ا
مف نظاـ الكوف الذي ال يمكف أف يستقيـ دوف أضداد. عمى أف في الديف صورا كثيرة 

                                                           
1
، رزجًخ: ايبو عجذ انفزبح) انمبهزح: انًجهض االعهى  االطزٍطٍمب فً َظزٌخ انفٍ، فً انجًبل يعُى ، طٍزض ونزز - 

 ٩۲،٩1 ص (۲۲۲۲،نهثمبفخ، 
2
  - Eco:  Histoire de la laideur, Flammarion ,2007,p 131 

3
 -  Eco:  Histoire de la laideur,op,ct, p10. 
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تيف الضديتيف، عمى النحو الذي يبرر ما تعكس ىذا التداخؿ الحاصؿ بيف ىاتيف الثنائي
انتيى إليو "بسودونيس" حيف قرر أنو يمكف لنا تعرؼ الطبيعة اإلليية مف خالؿ ما ال 

فصورة المسيح ذاتيا شائكة. إنيا صورة قبيحة جميمة. قبيحة ألنيا مؤلمة،  "تتصؼ بو
ف لما يوحي بو وجميمة لما تنطوي عميو مف معاف. فالقبح ىو الظاىر والجماؿ ىو الباط

، ىنا تعطي صورة اخرة لمموت بكينونة جمالية مشرفة .(1)"مف معاني التضحية والفداء
ليصبح فيما بعد الوسيمة لموصوؿ الى الجماؿ في حيف كاف مف المفترض اعطاء صورة 

  وسيمة لبموغ الجماؿ.  قبيحة لكف اصبحت
ال تنفصؿ عف فيمة لمجميؿ وفؽ كؿ ما يحقؽ اما قيمة القبح الجمالي عند كانط 

النوع األوؿ يمكف تجاوز قبحو، وذلؾ االثناف مف متعة جمالية لذا عد القبيح نوعاف " 
بإضفاء صفات جمالية عميو. ويضرب مثاال لذلؾ موضوعات الطبيعة المختمفة. ونوع 

 فسد المتعةثاف رأى أنو ال يمكف تجاوز قبحو ونفى إمكانية إدراجو في الفف ألنو ي
وكالىما في مجاالت ينفصؿ عف فيمو لمجميؿ اف فيـ كانط لمقبيح ال   2) )"الجمالية

معينو يحققاف المتعة عمى الرغـ مف اف تصنيؼ القبيح الى قسميف كاف ىو المحور 
االساسي الذي مف خاللو الفرز بيف ما يحققو القبيح مف متعة جمالية وما يبقيو االخر 
مف قبح وىذا ما يكشؼ لنا اف الثنائية بيف القبيح والجميؿ ىي مف تحقؽ تمؾ المتعة 

لف يحدث المتعة ذاتيا. وكاف مف األجدر أف تكوف  عمى الرغـ مف اف القبيح، الجمالية 
رؤيتو لمقبيح أكثر دقة وتطورا مما ىي عميو الحتكامو إلى حكـ الذوؽ في تقدير 

القبيح " فيمو قائما عمى اعتبار بسيط مفاده أف  كانط كاف اف ويبدو األعماؿ الفنية.
أنو نبو إلى أف الحركة في جوىرىا واحدة، وما منفر بطبيعتو وأف الجميؿ جذاب. إال 

وقد لفت النظر إلى طبيعة اإلثارة الجمالية التي يولدىا   االختالؼ إال في اتجاىيا
القبيح فاعتبرىا مماثمة لتمؾ التي يحركيا األلـ والمعاناة، وبذلؾ يقترب القبيح مف 

 (3). "التراجيدي ومف وظيفتو التطييرية

                                                           
1
 - Ibid, p43. 

2
 - Ibid, p154-155. 

9
 .١9انًظذر انظبثك َفظخ، ص - 
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عالج المسألة مف زاوية مغايرة، فقرر أف القبح ُيقبؿ إذا كاف مف  أما "كروتشو" فقد   
 الممكف تجاوزه، أما ذاؾ الذي ال مجاؿ لتجاوزه إلثارتو االشمئزاز فال مجاؿ لتوظيفو فنيا

كانط" و"كروتشو" يقبالف ". ويبدو القبح، وفؽ ىذه الرؤية، درجات وأنواعا مما جعؿ 
إال أف آراء "كروتشو" ال تقؼ عند ىذا الحد، إذ  بعض درجاتو ويرفضاف البعض اآلخر.

تناوؿ وظيفية القبح مف خالؿ ىذا النوع الذي يمكف تجاوز قبحو، فذكر أف مف شأنو أف 
يجعؿ الجميؿ أكثر متعة وجاذبية. وىو، بيذا المعنى، يضاعؼ تأثير الجماؿ، فالمتعة 

الثالث الذي يعترؼ  . وبذلؾ يحؽ لنا إدراجو في الصنؼ تكوف أعمؽ إذا ُسبقت بألـ
  .(1)بالقبيح وبقيمتو الفنية

لقد أعاد "كروتشو" النظر في موقفو مف القبيح، فشدد عمى وظيفيتو، ووسع مجاؿ  
تناولو، فعد الجماؿ والقبح سمتاف تعبيريتاف، لذلؾ وصؼ التعبير الناجح بالجميؿ 

ير بؿ عمى طرائؽ والتعبير غير الناجح بالقبيح. فالقبح ال ينسحب عمى مواضيع التعب
التعبير كذلؾ. وقد انتبو كذلؾ إلى أف الجماؿ واحد، إذ ال وجود لما ىو أكثر جماال مف 
الجميؿ، في حيف أف القبح متعدد ذلؾ أنو يمثؿ درجات مختمفة: المتنافر، البشع، 

  المرعب.
، فوضع معنى الجماؿ في تركيبة الموجوداتاما ىيكؿ فقد اعطى تفاوت في  

، معتبرا إياه أجمؿ المخموقات وأكمميا، والجمادات في القاعدة، فيي اإلنساف " في اليـر
قبيحة في نظره. عمى أف ىذا لـ يجعمو يغفؿ اإلقرار بنسبية الجماؿ والقبح، لذلؾ عد 

وفي السياؽ ذاتو تناوؿ القبح الذي يعرض لنا  (2) ."كؿ المواضيع قابمة لمتوظيؼ الفني
، فأشار إلى أ نو ال مناص مف توظيؼ القبح لتمثيؿ بعض في بعض الرسـو

الشخصيات أو التعبير عف بعض الظواىر. واتخذ مثاال عمى ذلؾ "مايكؿ أنجمو الذي 
لذلؾ عده ضروريا، إذ مف الميـ أف يحدث  (3)" برع في تمثيؿ الشياطيف في رسوماتو

                                                           
1
ٍّ ، انشكزجً جعفزٌُظز ،  -    (۲۲۲۲ ،وانزىسٌع  وانُشز نهطجبعخ دىراٌ دارديشك: ) انجًبل، فهظفخ فً واألخالق انف

 .11١ ص
۲
( 1١١۲ ، انعزثً انفكز دار:  انمبهزح)يمبرَخ، رفظٍز عزع انعزثً، انُمذ فً انجًبنٍّخ األطض ، اطًبعٍم انذٌٍ عّش - 

 1۲ص
9
 .111صجعفز انشكزجً ، يظذر طبثك،  - 
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في سياؽ تركيبو لمغة الخطاب التي تحمؿ منعى او ترميز  صداـ بيف الجماؿ والقبح
 .خاص لنقؿ الصورة المراد طرحيا في منظومة المعنى

اف يميز بيف ذات القبيح وبيف الموظؼ فنيا وذلؾ  استطاعاما جوف ديو فقد 
مف ما يرسـ حولو مف تشكالت وتمظيرات عادية وىذا ما لغرض تحرر القبيح الفني 

 .مف التبايف بيف موضوع القبيح العادي وموضوعة القبح الفنييخمؽ في نظرة نوع 
أف أفكار"ىيغؿ" و" كروتشو" و"ديوي" تجمي مدى تطور الوعي بالقبيح، ال سيما 

وبالطبع واعترفوا بقيمتو الجمالية.  يز القبيح الفني مف القبيح عامة أنيـ توصموا إلى تمي
وادخاؿ عناصر ال تممؾ طابعا ال مكاف وال وظيفة في الفف لما ىو غير جميؿ ، 

استطيقا عمى االطالؽ ال يفعؿ شيئا إال أف يضعؼ القوة االستاطيقية العامة لمعمؿ 
الفني ، وفضال عف ذلؾ ، فقد ينظر إلى ما ىو غير جميؿ . في ميداف الفف ، عمى 
أنو الضد الصحيح لمجماؿ . والعمؿ الفني الذي يكوف فاشال فحسب قد يقاؿ عنو أنو 

ميؿ ، لكف ال يقوؿ عنو أنو قبيح . ولقد أثار االيماف بأف القبح ىو ضد الجماؿ غير ج
صعوبات في وصؼ األعماؿ الفنية غير الناجحة ، فكممة عمؿ فنی تعني أنو جميؿ ، 

ما اعتقدنا أنو والعمؿ غير الفني يقاؿ عنو انو عمؿ فقير فارغ ال قيمة لو . وليذا فرب
سفة ترددوا مع ذلؾ في اطالؽ كممة القبح عمى األعماؿ غير أف الفالىو نفسو القبيح .

قی ايجابی ، يتنطوي بوضوح عمى مضموف استط الفنية الفاشمة ، إذ يبدو أف فكرة القبح
لكف نظرا ألنيـ لـ يعرفوا كيؼ يفرقوف بيف القبيح وغير الجميؿ ، فقد ظموا في شؾ وفي 

ي الفاشؿ . ولقد زالت ىذه المشكمة اطالقيا عمى العمؿ الفن ينبغيمشكمة : أي الكممتيف 
نما ىي غير جميمة . ويظير نفس ىذا الخمط  ف . فاألعماؿ الفنية غير القيمةاآل ، وا 

لألثر الفني ال  ح في الفف ، فمف الواضح أف الفشؿعند النظر في مشكمة مكاف القب
يحمؿ بعدا اخر  لوف الجيد . لكف لما كاف القبح بجديمكف أف يكوف عنصرا في الف

 (1)جمالي

                                                           
1
ونززد طزٍض، يعُى انجًبل َظزٌخ فً االطزٍطٍمب ، رزجًخ: ايبو عجذ انفزبح، )انمبهزح : انًجهض االعهى ٌُظز،   - 

 .١2ص (۲۲۲۲نهثمبفخ،
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ىذا النوع مف الجماؿ، أنو مرتبط بتحديدات  عمى ما تقدـ نستنتج اف مثؿوبناء  
ذا أردنا أف  ،ذاتية. أي أنو أعمؽ بطريقة تقييـ المتمقي وثقافتو وعمؽ إدراكو واطالعو وا 

 نعمؽ فيمنا لما ذكر، جاز لنا أف نذىب إلى أف فيـ القبح ال يتأتى ألي كاف. ولعمو
مصيب في ما ذىب إليو إلى حد ىاـ، ألف تأويمو يحيؿ عمى كيفية استيعاب المتمقيف 
أعماال فنية كثيرة مختمفة توسـ بالقبح. فاالختالؼ حوؿ تقدير قيمة ىذه األعماؿ الفنية 
مرتيف بمدى اطالع القارئ وسعة ثقافتو. ولما كاف القبح تقديرا ذاتيا فإف ما يراه البعض 

ما، يراه البعض اآلخر جماال. ولعؿ ىذا مما يزيد المسألة تعقيدا.  قبحا في عمؿ فني
   .فالحدود بيف الجماؿ والقبح واىية

 استطيقيا القبح في الخطاب المسرحي  المبحث الثاني :    
يعد القبح احد المفاىيـ المرتبطة بالتجربة الجمالية في خطاب العرض المسرحي     

والذي يعمؿ عمى تحقيؽ حالة مف المتعة لدى المتمقي بعد ادراكيا ضمف مسارات ذلؾ 
الخطاب المقدـ عبر منظومة الفف بشكؿ عاـ ليعالج موضوعًا معينًا كـ فعؿ " بودير 

ر الشر وما فعمة فيكتور ىيجو حيف جعؿ كوازيمودو شعرًا حيف مجد الشيطاف في ازىا
فالقبح ىنا اداة تـ العمؿ عميو لغرض استدعاء  (1)في احدب نوترداـ نراه وسيمًا جمياًل "

الجماؿ عبر الخطاب الموجة ليصبح جمياًل عمى الرغـ مف تعارضيما مع الجميؿ لكنو 
يشارؾ في انتاج المتعة الجمالية بعد اشتغالو ضمف منظومة الفناف المعرفية التي 

لفنوف عمى بحيث اصبح مادة لمتشكيؿ الجمالي في كثير مف ا اصبحت اكثر تعقيدا،
باستبداؿ بعض الفناف عندما يقوـ  المسرحفي  ال سيمااختالؼ مسمياتيا وتقسيماتيا 

ادواتو في تكويف االفكار التي ىي اكثر تعقيدًا مف مفيوـ الجماؿ بعد ما اصبح جماؿ 
في حيف اف القبح ىو التمرد عمى كؿ ما ىو مألوؼ وعدـ االنسجاـ او الترابط الظاىري 

بالمتناسب قاعدة أساسية ُيحتكـ إلييا في تعريفو ومحاولة فيمو والذي اقتراف الجميؿ 
الى مقاييس محددة عبر التناسؽ  ويتطمب بياف الوحدة في الشكؿ والمحتوى بعد اخضاع

                                                           
( 2117نوفمبر ، 11فاطمة ناعوت، )عمت صباحًا باستطيقيا القبح(، جريدة الوقت البحرينية )  - 1

 .1ص
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بيف العناصر حتى إف كانت متناقضة أو مختمفة، فينشأ بينيا التفاعؿ، ذلؾ أّف التناسؽ 
وٌشّكم أطبص انُظزح  ّوض الوحدةيفترض الحركة، وغياب الحركة ىو ما يق

 .انًىضىعٍخ نهجًبل عهى اإلَظبٌ وعهى كّم انًىجىداد
 بدورىا تعد التي الجمالية الخبرة أو بالتجربة مرتبطة المسرحي النص في القبح اف  

 وبيئتو تفاعمو عمى اعتماداً  والمتمقي المسرحي الخطاب بيف والتفاعؿ التواصؿ نتاج
 األصؿ، في قبحاً  ليس القبح أف طبيعياً  يبدو المنطؽ ىذا ومف  والطبيعية االجتماعية

 وعميو والقيمة، الوظيفة صعيد عمى جماؿ أنو أي خاص، نوع مف ولكف جماؿ ىو بؿ
 – بالنوع الخاص القبح أي - نوعي أو كمي أو مطمؽ قبح عف الحديث يصح ال فإنو

 وأما المادي بالبعد يتعمؽ ما فيو الظاىر أما. وباطنو ظاىره إلى النظر يتـ ولذلؾ
 االجتماعية المنظومة ضمف األخالقية والشرور األخالقي بالبعد يتعمؽ فما الباطف

السموكية عمى الرغـ مف البعض يضف اف ذلؾ تعارض وتناقض مع مغزى  والنظرية
الفف المتمثؿ بالجماؿ وىذا ما اشار الية " الفيمسوؼ ولتر ستيس باف مشكمة التعارض 

مف االعتقاد باف القبيح في ميداف االستطيقا ىما كالخير والشر في ميداف  ربما نشأت
االخالؽ وكالصدؽ والكذب في قضايا المنطؽ واذا كاف ىدؼ الفف ىو خمؽ 
االنطباعات الجمالية فال بد اف يتـ استبعاد القبح مف ميداف الفف. غير اف القبح ال 

ما كاف قوة اضافية عف الفناف ليذا يمكف اف يستبعد مف العمؿ الفني بؿ انو كثيرًا 
 قد الفف في القبيح توظيؼ في التفكير أف (1)العمؿ وعامال ميمًا في اثارة متعة جمالية "

 إلعادة ومّيدت والشرّ  الخير نسبية إلى نبيت التي الفمسفّية األبحاث بتطّور كذلؾ ارتبط
ـّ، ومف بإطالؽ، القيـ في النظر  عمى الفّنيّ  العمؿ انفتاح أفّ  في والريب حاولت ث
 لذلؾ، وتبعا. المنفرة الظواىر ىذه توظيؼ يولده الذي القبيح الجانب يمتص التأويؿ
 مناخات في األثر وزج التأويؿ فعؿ تحفيز مف ناشئة خاصة جمالّية القوؿ يكتسب
 خاّصة جمالّية يمنحو ما وىو خبراتو، فييا وتتفاعؿ المتمقي تجارب فييا تتداخؿ مغايرة

                                                           

اماـ عبد الفتاح،) القاىرة: المجمس  نظرية في االستطيقيا، ترجمة: –ولتر ستيس، معنى الجماؿ  -1 
 .94(ص2111االعمى لمثقافة، 
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الفنوف ال  مختمؼ في الالفت حضوره مبّرر ولعمو ونفور، ألـ مف مركبة متعة تولدىا
 سيما الفنوف المسرحية.

 طاقات ويمنحيا المبتذؿ المألوؼ سّياقيا مف القبيحة المواضيع اف الفناف ينتزع   
 اإلنساف نظرة عف تختمؼ التي العميقة الفناف نظرة في القبيح فقيمة شتى، جمالّية
 في ونحف فنية، أبعادا ويكسبيا العادية باألشياء يرتقي أف لو فتخوؿ السطحّية، العادي
 الفناف رؤية صادر عف جمالي تشكيؿ مع بؿ قبيح، موضوع مع نتعامؿ ال الواقع

 أعماؽ في الكائف الغائر الجانب ليذا فيميا مف ومنبثؽ برؤاىا متكيؼ اإلبداعّية
 إلى النفاذ محاولة إال المتمقي عمى وما الفّناف، عيف إال إليو تيتدي ال والذي األشياء

 الفني، العمؿ في القبيح وظيفية ليستوعب الفناف عيف التقطتيا التي الخفّية الجوانب ىذه
إّياه،  وفيمو القبيح الجزء لذلؾ الفّناف رؤية ىو بؿ بإطالؽ، القبيح ليس الفف في فالقبيح

لتمؾ العالقة الغامضة والمعقدة بينيما تظير مثال مف واف الفارؽ بيف القبيح والجميؿ 
خالؿ عالقة القبح بالجريمة ضمف سياؽ جمالي وفمسفي وىذا ما يمكف مشاىدتو في 

 مسرحية )ماكبث( عند الساحرات ونبوءاتيف التي ادت الى جريمة القتؿ.
 نبع بؿ فقط، الجمالي الفّنانيف وعي تطّور مف ينبع لـ القبح في التفكير أفّ  ويبدو

 استمرت أّنيا السيما الفنانيف، كبمت لطالما التي األخالقّية النظرة مف التحرر مف كذلؾ
 ابتدأ الضّيقة النظرة ىذه مف الفف تحرر ولعؿ. عشر والثامف عشر السابع القرنيف إلى
 رسالة واعتبروه الحياة عف الفف بفصؿ إليو المنتسبوف نادى الذي "لمففّ  الففّ " اتجاه مع

العناصر الخارجية التي أثرت في فيمو، السيما  يقصوف أخذوا وبذلؾ أساسا، جمالّية
مف مظاىر القبح التي لفت إلييا " تصوير الوحوش في الكنائس في القروف بعض 
،وقد شرح الظاىرة استنادا الى تصّورات الالىوتييف الذيف اعتبروا أّف األشياء  الوسطى

الكوف واف الجماؿ يمكف أف ينشأ مف األضداد وأّف القبيحة ىي كذلؾ جزء مف نظاـ 
 . (1)قيمة الوحوش في إحالتيا عمى الشّر الذي يتجّمى الخير مف خاللو"

                                                           
1- Eco: Histoire de la laideur ,Flammarion ,2007, p159.  
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حوالت كالتلقديمة قد اىتزت ألسباب موضوعية قناعات الفناف ا وال شؾ في أفّ 
العشريف، التي عرفتيا المجتمعات ابتداء مف نياية القرف الثامف عشر وصوال إلى القرف 

فضال عف نزوع الفّناف إلى االختالؼ والمغامرة. كّميا في تقديرنا تساوقت مع الوعي 
بقيمة مقولة القبح، فالجميؿ بات ضئيال بسيطا قاصرا عف استيعاب تطّمعات الفّناف 

 الجمالية.
اما ما قدمة الكاتب )غوتة( في مسرحية فاوست عبر شخصية الشيطاف وما قاـ 

ت الدنيوية مف خالؿ احداث تتضمف القسوة والسحر التي تظير عبر بو مقابؿ الممذا
 متقبمو نفس في يثيرىا مشاىد تتضمف القبح الجمالي في منظومة العرض المقدـ التي

 فني عمؿ المعنى، بيذا فالقبيح،. بالدونية وتوسـ واالشمئزاز، والقمؽ النفور في المختزلة
از ، اما ما قدمة )كرستوفر مارلو( في واالشمئز  القمؽ يثير دونيا موضوعا يعالج

 لالشمئزاز المثيرة والكوميديا المأساوية بيف مسرحيتو )ييودي مالطا( التي مزج فييا 
 الجشع عميو يطغى التي المعقدة"  براباس"  المسرحية في الرئيسية الشخصية خالؿ
 فيو ، أىدافو تحقيؽ أجؿ مف الجرائـ أبشع ارتكاب مف يتورع ال أنو لدرجة الذات وحب
 ، مبتغاة إلى يصؿ أف أجؿ مف عدوه مع الرذيمة لممارسة ابنتو استغالؿ يتورع ال مثال
"  لو أشار ما وىذا ، الساخف الماء مف قدر في يمقى أف إلى المطاؼ بو انتيى حتى
األمر   (1)والجميؿ" القبيح بفمسفة وعالقتيا التراجيكوميديا عف حديثو خالؿ"  بنتمي اريؾ
يجعؿ القبيح قّوة تتسمط عمى القارئ وتوقد داخمو ثورة تحرر الطاقات الكامنة فيو الذي 

وتحّرره مف عالقاتو القديمة بذاتو وواقعو، لتدعوه إلى اتخاذ منظور جديد لمحاورة 
وجوده. بذلؾ، تتقاطع الواقعية القبيحة مع أحدث التيارات الفنّية الرائجة في الفنوف 

في الفنوف التشكيمية جنح الدادائيوف إلى الفوضى والمأسوية التشكيمية وفي المسرح. ف
في أعماليـ. ونزع فّنانو الواقعّية الجديدة إلى استخداـ النفايات في أعماليـ واستثمار 
  األشياء العادية التافية القبيحة. كذلؾ ُولد في الفّف المسرحي ما ُيعرؼ بمسرح القسوة

مف شرور وآفات، عماده السحر والجنوف الذي يرّكز عمى إبراز ما في الحياة 
بػ "والالمعقوؿ والقسوة والوحشية التي كانت واضحة المالمح في التعبيرية في اعماؿ 

                                                           
1
 .912( ص1١2٩رزجًخ : ججزا اثزاهٍى ججزا،)ثٍزود:انًكزجخ انًزكشٌخ، ،ٌُظز، ارٌك ثُزهً، انذٍبح فً انذرايب،  - 
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أوسكار كوكوشكا الذي يعد مف أوائؿ  المسرحييف التعبيرييف ومف خالؿ عممو )قاتؿ 
ية قاتؿ تقوـ مسرح (1)أمؿ النساء( استطاع أف يحقؽ تصور جاري وآرتو عف المسرح"  

أمؿ النساء عمى الوحشية والعنؼ التي تظير القبح الجمالي في اغمب مشاىدىا التي 
قدميا كوكوشكا في اعمالو التشكيمية وينقميا إلى خشبة المسرح لتجسد عوالـ داخمية 
مثقمة بالغرائز والقبح التي ال يكبحيا جامح لتعد في ىذا "إرىاصا ألعماؿ آرتو حتى انو 

المسرحية تمثؿ نموذجا لمسرح القسوة ... واليدؼ األساسي ليذه  ىذهيمكف القوؿ إف 
 (2)المسرحية ىو فض مغاليؽ العقؿ الباطف الخاص بالمتفرج."

اف لتنظيرات آرتو وعممو المسرحي الدؤوب اىمية بالغة في اظيار تمؾ العوالـ التي     
وشدة المحظة القاسية تؤسس مناظرىا وأحالميا وانشائية امكنتيا بشكؿ يوحي بالغموض 

السيما تمؾ االعماؿ التي تسعى الى صدـ المتفرج والقسوة عميو المستفزة لممتفرج ،
وارباؾ حواسو مف خالؿ الشروع في خرؽ التصورات العقمية المنطقية التي يبنى عمييا 
المسرح مشترطا في ذلؾ انخراط المتفرج في العرض المسرحي بصورة فعمية تكوف 

ؿ عمى ما يبثو العرض مف افعاؿ صادمة تيز المتفرج وتجبره عمى بمثابة ردة فع
المشاركة ، لجأ ارتو الى تقديـ العنؼ في ابشع صوره مف دوف وضع مبررات ألسباب 
القبح الجمالي ليكوف القبح في حد ذاتو غاية يتحتـ تطبيقيا إلرباؾ المتفرج الذي يقـو 

ف ىدؼ ارتو مف القسوة بدوره بإصدار ردود أفعاؿ تتماشى مع ما يحدث أ مامو، وا 
والعنؼ والوحشية المتمثؿ بالقبح التي ظيرت في أعمالو ىو التنبيو لما قد وصؿ إليو 
المجتمع مف شرور ووحشية تختفي تحت حقيقتو لذا صور في مسرحية )آؿ شنشي( 
حقيقو  نزعة آرتو السادية ونظرتو المادية لمقسوة والقبح الجمالي إذ صور " شخصية 

إذ يقيـ  -العصور الوسطى–ا وىو غارؽ في الرذيمة والشر في عصر األيماف بطمي
الكونت شنشي بطؿ المسرحية مأدبة لرىباف الكنيسة يقدـ فييا أبناءه كطعاـ، كما ويقوـ 
باغتصاب ابنتو التي تندفع بدورىا وتقتمو لتنتيي المسرحية بعرض عنؼ جسدي آخر 

                                                           
1
 انًظزٌخ، اَثبر هٍئخ يطبثع: انمبهزح) نهفُىٌ انذونً فٍٍُب يهزجبٌ إطبر فً انًظزدً انزجزٌت طخظىر، ًذاد - 

 .9ص( 1١٩١
۲
 ، انزجزٌجً نهًظزح انذونً انمبهزح يهزجبٌ:  انمبهزح) فكزي، طبيخ رزجًخ، انطهٍعً انًظزح ، اٌُش كزطزىفز - 

 . 1۲۲ ص( 1١١4
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عداميا. وتتـ عممية التعذيب تمؾ باالستعانة بالعجمة التي  (1 )يتجسد بتعذيب البطمة وا 
ظيرت في ىذه المسرحية والتي ساىمت في تجسيد يرسخ ابشع صور القسوة الدامية 
والعنؼ إذ تعمؽ بطمة المسرحية " بياتريس مف شعرىا، ويدفعيا حارس يسند ذراعييا 

تيف عمت الى الوراء. تسير بياتريس في محور العجمة. وكمما خطت خطوة أو خطو 
 (2)صرخة كأنيا صوت عجمة تدور أو ألواح خشب تفصؿ عف بعضيا."

إف كؿ تمؾ الجرائـ التي يعرضيا آرتو عمى خشبة المسرح مف قتؿ األبناء واإلعداـ     
مف جراء التعذيب  واآلالـوارتكاب الفحشاء بالمحاـر في أجواء يخيـ عمييا النحيب 

تبني آرتو طريقة القبح في عروضو المسرحية  والوحشية البدائية المقدمة، كميا تؤكد
"اقترح  لذلؾ ألغراض جمالية تعطي لمعرض قيمو فنية حقيقية تبناىا في مسرحو.

مسرحا يسحؽ فيو إحساس الجميور بوساطة الصور المادية العنيفة، لتبيره وتشده إلى 
جوز مخاطبتو دوامة مف القوى العميا. ألنو يعتقد أف الجميور يفكر بحواسو أوال، وال ي

عف طريؽ العقؿ كما يفعؿ المسرح النفسي )الواقعي(، لذا وجب اشتراؾ الجميور في 
 (3)العمؿ المسرحي اشتراكا كامال."

لمسرح القسوة  اثنا أما بروؾ فقد قدـ لنا القبح الجمالي بطريقة تعد الصورة االمثؿ     
مجموعة مف االحداث )مارا صاد( أراد اف يحشد عمى خشبة المسرح عرض مسرحية  

التي تمثمت بػ " إخراج االحشاء أو القتؿ بالمقصمة جنبًا الى جنب مع أفضع الشرور، 
وذلؾ ألحداث صدمة مرئية وانفعالية في الجميور. وقد وصمت ىذه الصدمة الى 
ذروتيا عندما كادت اليستريا الشائنة والمتشجنة ... اف تنزؿ مف عمى الخشبة الى قاعة 

جبار المتفرج عمى تحديد موقفو  (4 )المشاىدة." وىي محاولة لظيار القبح الجمالي  وا 
مف االحداث والمشاركة الفعمية فييا. إف ىذا التجسيد المتناوؿ لمجمؿ المفردات القبح  

                                                           
-
1

  - 1۲2ص1۲1ص ، َفظخ  
۲
 ،(.1١91 رثٍع) انثبًَ، انعذد االول، انًجهذ( انمبهزح) انفُىٌ يجهخ انًعبطز، وانًظزح اررى اَزىَبٌ اطعذ، طبيٍخ - 

 .۲2 ص
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 غٍز فهظفخ دكزىراِ اطزودخ ، انعزاق فً انًظزدً ثبنًُظز وعاللزهب انذذٌثخ اإلخزاجٍخ االرجبهبد طهًبٌ، ادًذ - 

  .29ص 2۲ص ،. 1١١2 ، ثغذاد جبيعخ ، انجًٍهخ انفُىٌ كهٍخ يُشىرح،
4
 .۲41ص ۲44ص انظبثك، انًظذر اٌُش، كزطزىفز - 
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والنزعة الدموية المتمثمة في ىذا العرض الغريب القاسي كاف ليا االثر الواضح عمى 
 والقبح. ذائقة المتمقي عبر ثنائية الجماؿ

اما في  مسرحية )اوديب( الذي كشؼ مف خاللو المحدودية القسوة اإلنسانية،     
عرضًا مسرحيًا يحمؿ بدائية. فقد عد ليكوف العرض بمثابة طقس مف طقوس التضحية ال

عناصر القبح وما يحممو مف عنؼ ،عمى طواؿ فترة العرض مف احداث دامية مف 
قتؿ وموت وطاعوف والذي أدى الى إصابة بعض  عيوف تقمع وأحشاء تتشقؽ ، وأحداث

المتفرجيف بحاالت انفعالية نقموا عمى أثرىا إلى المستشفى، مما دعا الى اعتبار ىذا 
 (  1) العمؿ متجاوزًا ألخالقيات المسرح ومناقضًا لذائقة المتفرجيف.

الى جولياف بيؾ ومالينا في عروض المسرح الحي مف قبح  كاف يعمد  اما ما قدمة   
توريط المتفرج في العروض المقدمة فتجاوز كؿ اشكاؿ المشاركة  وكاف اليدؼ ىو 
تحويؿ الممثؿ الى اداة استفزازية تحقؽ القبح الجمالي والتأثيرات المسرحية الصادقة 
عمى المتفرج وتضعو في قمب االحداث، اذ يعمد ممثؿ المسرح الحي في الى مياجمة 

ي الفعؿ المسرحي حيث دعا جولياف بؾ جميوره الى " الجميور لدفعو الى االنخراط ف
التحرر مف مالبسيـ واخراج طاقاتيـ النفسية المختزنة في شكؿ حركات وتعبيرات تصؿ 
في نياية العرض الى االلتصاؽ الجسدي والممارسات الجنسية مما عرضو في الفترة 

بيؾ في اشراؾ جولياف  فقد ادى سعي(  2)االخيرة الى تعدي الجميور عمى زوجتو."
الجماىير الى نتائج عكسية، اذ لـ يتمكف مف السيطرة عمى متفرجيو وتأطيرىـ بحدود 
العمؿ الفني، وما يحممو العرض مف ادوات لمقبح السيما ما يقوـ بو الممثميف في 

 العرض مف مداخالت خارجو عف ما ىو متوقع مع المتفرج .
ا اخر في اشتغالو ضمف حيز الصورة اما مفيوـ الكروتسؾ فاف القبيح يأخذا بعد   

المقدمة لغرض ابراز جماؿ القبح بيدؼ نقد الذات واالخر والواقع بطريقة كوميدية 
ساخرة قائمة عمى طريقة التيجيف بعيدا عف قايس العقؿ والمنطؽ وىنا يكوف الكروتسؾ 

ى اثارة قد جمع بف العناصر المتنافرة مثؿ السامي والمنحط والجميؿ والقبيح اضافتا ال
                                                           

1
 .   ۲1۲ ص ۲11 ص انظبثك، انًظذر ، اٌُش كزوطزىفز:  ٌُظز - 

   .77( ص 2115، )القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، اتجاىات في المسرح االوربي المعاصراحمد سخسوخ،  -2 
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الرعب والخوؼ وذلؾ لغرض استفزاز المتمقي وتسميط الضوء عمى مأساة االنساف الذي 
االنساف المعاصرة ووحشيتة القاتمة  ةيعاني مف " التيميش واالحباط والتنديد بحيواني

والتركيز عمى القبيح واالمتساخ والتشويو والفظاعة والغرابة والشذوذ البشري وانحطاط 
ة واالخالقية مف خالؿ تقبيح الشخصيات الدرامية وتشويييا ومسخيا القيـ االنساني

 احياناً  الفني العمؿ تكوف غرابة أف (1)بالتالي تطييرىا عف طريؽ اثارة الخو والشفقة"
 في الظاىري التناسؽ مف قيمة اكثر تكوف وىي قد يربطيا بالقبح البعض يجعؿ

 بوجود فالوعي المسرح  في راسخة قوانيف اساس عمى  يقوـ الذي الخطاب المسرحي
 التطورات أكدتة ما وىذا الظاىري الكماؿ قيمة يفوؽ الفف في داخمي كامف جماؿ

 االف القيـ نسبية اكدت والتي والحياة المسرح شيدىا التي واالحداث
 ما اسفر عنه االطار النظري

اف القبح اداة تـ العمؿ عميو لغرض استدعاء الجماؿ عمى الرغـ مف    -1
 اشتغالو ضمف منظومة الفناف المعرفيةالمتعة الجمالية بعد  إلنتاجتعارضيا 

اف الفناف ينتزع المواضيع القبيحة مف سياقيا المألوؼ المبتذؿ ويمنحيا طاقات   -2
 جمالية.

والخبرة الجمالية التي تعد بدورىا نتاج اظيار القبح الجمالي مرتبط بالتجربة  -3
 التواصؿ والتفاعؿ بينيا وبيف المتمقي.

 المتعارض العالـ ىذا في سائدة ضدية ثنائيات الى خاضع الجمالي القبح اف  -4
 . جميمة قبيحة صور عبر الذات مع

 خياؿ عمد ارتو الى تقديـ العنؼ في ابشع صورة مف دوف مبررات تحاكي  -5
أفكاره ليكوف القبح في حد ذاتو غاية يتحتـ تطبيقيا ألرباؾ  عمى وتقسو المتفرج
 المتفرج.

                                                           
1
ص    :https://www.researchgate.net/publicationعًز َمزع، جًبنٍبد انمجخ فً انُض انًظزدً،  - 

999. 

https://www.researchgate.net/publication/277092413
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 المتفرجيف تستفز صادمة تأثيرات إحداث بيدؼ المتفرج حواس آرتو اربؾ -6
، لغرض ابراز ما في الحياة مف شرور وافات والعنؼ الغضب إلى وتدفعيـ

 .ووحشية ضمف عوالـ داخمية مثقمة بالغرائز والقبح

المقدمة في الكورتسؾ كانت لغرض ابراز جماؿ القبح بيدؼ نقد الصورة اف   -7
تجسيد المظاىر المتعددة لمقبيح متجاوزة مظير الجماؿ  عبر الذات واالخر
 المثالي الواحد.

اف جولياف بيؾ فقد عمد عمى تحويؿ الممثؿ الى اداة استفزازية تحقؽ القبح  -8
 .في الفعؿ المسرحي طالجمالي بعد مياجمة الجميور لدفعة في االنخرا

 الفصل الثالث
 - البحث مجتمع  

 ىذا يوفر إذ، التحميمي الوصفي المنيج ،بحثو انجاز في الباحث اختار  
 (الظاىرة غير) المنضوية والمعاني العمؿ دالالت في البحث إمكانية المنيج
  .البحث أىداؼ إلى لموصوؿ قصدياً  المختارة البحث عينة تحميؿ عبر المنزاحة

 - عينة البحث 
بالطريقة القصدية لممسوغات و  مسرحية )قمامة( وبواقع  نماذج العينةاختار الباحث     

 التالية :
 .وتتطابؽ مع مشكمة البحث وىدف  -1
مما اعطى فرصة اكبر  استطيقا القبحرؤى مختمفة لمفيوـ  نماذجتضمف ال  -2

 لبياف البحث واىميتو.
  .مؤشرات ضمف االطار النظري مع ما توصؿ اليو الباحث مفالنموذج تطابؽ  -3
 - منهج البحث: 

 .طبيعة البحث وىدفول ئمتواعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي , لمال    
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 - اداة البحث 
اعتمد الباحث المؤشرات التي اسفر عنيا االطار النظري , كأداة رئيسية في    

 .تحميؿ العينة
 

تاليف :عمي عبد النبي الزيدي / اخراج ماهر عبد االمير    مسرحية قمامةالنص :  
 منثر

اخراج ماىر عبد  اختار الباحث مسرحية قمامة لمكاتب عمي عبد النبي الزيدي        
بطريقة قصدية ليس فقط لمالئمتيا ألىمية البحث وتطابقيا مع مشكمة  االمر منثر

البحث وىدفو , بؿ بوصفيا خير ما يجسد استيطقا القبح الجمالي شكاَل ومضمونَا نصَا 
وعرضَا . وفي ضوء ذلؾ أرتى الباحث البدء بالتحميؿ مف العنواف فكممة القمامة كمفردة 

القبح الكثير , لكنيا في نفس الوقت كمفردة تحمؿ لغوية بمجرد كتابتيا ونطقيا فييا مف 
بعد جمالي معرفي قصدتو ذاتية الكاتب يكمف ىذا البعد فيما تثيره مف تحفيز لذىنية 
المتمقي وشحذ لمخيمتو التي تثير سمسمة مف االستفيامات حوؿ ماذا يمكف اف يكوف 

ة النص يتراءى مضموف ىذا النص وما الذي يمكف اف تبثو ثنايا العرض , ومع قراء
مممح اخر الستيطقا القبح يتجمى في القصة نفسيا التي تطرح قضية اجتماعية واقعية 
بسيطة تتمثؿ في شاب )شريؼ ( تضطره ظروؼ الحرب الى الغياب عف بيتو لسنوات 
وترؾ عروسو ) عفاؼ( بعد شير مف الزواج . وعندما يعود بعد فترة مف الحرب , 

عمى كرسي متحرؾ , لكنو يجد بيتو تحوؿ الى بيت مشبوه يرجع مبتور االعضاء ومقعد 
وزوجتو تحولت الى )مومس( بمساعدة والدتو , لكي تستطيعا تأميف لقمة العيش , كما 
أف رجوعو كاف مرفوض وغير مرغوب بو . الف كؿ مف الزوجة واالـ نسياه واعتدف 

اف يصرخ العيش بدونو , وأف وجود رجؿ مقعد ال يتناسب مع عمميف حتى بعد 
ويستغيث ال جدوى مف صراخو فكؿ منيما تممؾ مف قساوة القمب الى نعتو بالقمامة 

 وبانو لـ يعد رجؿ .
اف استدراج ىذه القصة فييا مف القبح المرفوض انسانيا ودينيا وفييا مف التشوه 
االخالقي , لكف جمالية ذلؾ القبح تتجمى في كونيا قصة مف الواقع المعاش لألسؼ 
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ت الكثير مف نماذج ألحداث اجتماعية وظروؼ التي عاشتيا النساء بغياب ,قصة نقم
االزواج واالوالد واالخوة في الحروب بكؿ صدؽ وامانة فالجانب العقمي والمعرفي 
والمنطؽ يجعؿ مف المتمقي اف يالحظ جمالية القصة لكونيا قصة مألوفة وانو سيراقب 

ذه الحاالت  التي تعكس أوجاع المواطف طرحيا ليجد فييا معالجة وايجاد حموؿ لمثؿ ى
السياسية واالجتماعية .أي حتى وأف كانت موضوعة النص مؤلمة وقاسية اال أنيا 
عالجت قضية واقعية , جمعت مشاعر تنافر وانجذاب في الوقت ذاتو لدى الذات 

 المتمقية مما أسفر عف دىشتيا وصدمتيا. وىذا في حد ذاتو استطيقا القبح
داث المسرحية بصالة واسعة في بيت يضـ مجموعة مف الغرؼ المنتشرة تجري أح     

عمى امتداد حجـ فسحة البيت , مع وجود ستائر وأرائؾ قديمة قاتمة الموف ووجود حركة 
مستمرة لرجاؿ يدخموف ويخرجوف مف البيت وأف أغمب ىؤالء الرجاؿ يعانوف مف عوؽ 

اف وظؼ القبح الجسدي  بطريقة  في أطرافيـ تشويو جسدي فما كاف لممخرج ىنا الى
استفزازية لممتمقي الذي يحممو الشوؽ والترقب لمواكبة سير االحداث . ثـ تبدأ المسرحية 
بوضعية استياللية ساخرة عندما تخرج )االـ( مف غرفتيا أثر صياح أحد الزبائف وتنظر 

وقوتيا  أليو بازدراء وتسخر مف كالمو ومف رجولتو الى الحد الذي يجعؿ مف سمطتيا
ترفض االستماع الى حديثو أو حتى الى التعريؼ بنفسو , فيأتي الضحؾ الذي تضحكُو 
األـ ممزوجًا بسخرية الحوار وسخرية الموقؼ , مما يشكؿ  صدمة ونفور عند المتمقيف 

 ال دراكو ما في الحياة مف قبح ومأسي . وكما يتضح 
 ىذا ؟ .) لمزبوف( ماذا تريد ؟ األـ  : ماذا يحدث؟ أيف عفاؼ )تنظر الى الزبوف( مف

 زبوف : أنا , أنا , أنا....
( ال وقت لدينا .... اخرجوه مف ىنا....!  األـ  : )بحـز

 زبوف : ما يحؽ لغيري يحؽ لي
 األـ   : عميؾ أف تتوب وتعمف براءتؾ مف رجولتؾ القديمة , أو تغادر بصمت . ىذا

 (1)المكاف ال يستقبؿ سوى بقايا الرجاؿ .        

                                                           
 8( ص2044علي عبد النبي الزيدي , قمامة , )بغداد : دار الشوؤن الثقافية ,    - 4
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تستمر األحداث بالجو المفعـ بالسخرية واليزء الى حد المغاالة واالسراؼ بذكر صفات 
عمى شاب يدخؿ عمى كرسي معوؽ يبدو بال ساقيف )اسمو شريؼ( تصؿ النعوت 
والصفات التي تنطؽ بيا كؿ مف )األـ( و)عفاؼ( لدرجة األلفاظ السوقية الساخرة التي 

الغريبة والتشوييات الجسدية لمرجاؿ مف الزبائف  تشكؿ طاقة محركة  لمقبح في األشكاؿ
ممف يرتادوف الى بيت )االـ( و)عفاؼ( لكنو قبح حقؽ متعة جمالية لكونو قدـ لممتمقي 
رسالة ونقد ساخر . ثـ يدخؿ )شريؼ( مباشرة عمى كرسي معوقيف بال ساقيف , يتفحص 

 أجزاء البيت جيدًا , ينظر باستغراب واضح الى كؿ التفاصيؿ .
أف التقنية التي يعتمدىا كاتب النص او مخرج العرض في  التمرد عمى المألوؼ        

والخروج عف النمطية تحقؽ بعد فني جمالي , وىنا تظير ميارة )الزيدي( في أنُو وضع 
عمى لساف الشخصيات كممات أو تشبييات أطمقتيا الشخصيات عمى )شريؼ( مثاًل 

ه التشبييات , و التسميات االيقونية الواردة مربع _ مستطيؿ _ شكؿ ىندسي , كؿ ىذ
في النص خاطبت فكر القارئ ألف المسميات وكؿ األشياء العادية بمجرد تدخؿ اإلطار 
المسرحي تكتسب داللة أكثر مما في الحياة مما يمنحيا طاقة تعبيرية قادرة عمى إعطاء 

دىا في مكاف أخر , فيذه داللة قد تكوف الحياة مفتقرة الييا أو أقؿ وضوح في حالة تواج
مف الكاتب بوجود حقيقة تختفي وراء الصورة الظاىرية ,  إشاراتالتسميات االيقونية ىي 

مف البحث عف الحقيقة الكامنة ,  انطالقاوىذا تأكيد بإحالة القارئ بالبحث عف الجماؿ 
البحث عف كؿ ما مختفي وراء المتجمي. ويتضح ذلؾ في الحوار الذي تنادي بو كؿ 

 ف )االـ( و)عفاؼ( )شريؼ( وتشبيانو بالبرميؿ والزاوية القائمة والشكؿ اليندسي.م
مع االستمرار بما يعمنو الخطاب  تداخؿ عالماف ؛ عالـ الماضي  المتمقييالحظ      

أماـ عالـ الحاضر وعالـ الجماؿ والتشويو , أذ يسترجع )شريؼ( ذكرياتو وطفولتو في 
أف ىويتو وذاتو وسعادتو ستكتمؿ بعودتو الى ذلؾ البيت , ذلؾ البيت بكؿ فرح متأماًل ب

لكنُو يصطدـ عند عودتو بأنُو يعيش الغربة مع كؿ مف حولو قبؿ أف يعيشيا داخؿ ذاتو 
أذ يجد نفسو غريبًا عف أىمو وبيتو فضاَل عف غربتو مع نفسو , أضافة الى غياب أي 

مكنة لممارسة القبح والتشويو مممح جمالي لذاؾ البيت فما عادت جدرانو وغرفو إال أ
األخالقي أف ىذا التداخؿ بيف العوالـ يشير الى مجموعة تناقضات معتمرة في نفوس 
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الشخصيات . وىنا يجد المتمقي القبح الجمالي خاضع لثنائيات ضدية ،ال يتوقؼ 
الخطاب مف بث وجمع المتضادات والمتناقضات عند شخصياتو. وأف ىذه الضدية 

ا ىو مألوؼ وطبيعي ومنطقي وبيف ما ىو خارج عف المنطؽ والمألوؼ الثنائية بيف م
تظير عندما تعمف فيو )عفاؼ( فرحيا بعودة الزوج ميتًا أو تشبيييا لو بالميت ألنُو ُمقعد 
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة )لألـ( التي نادت الرجاؿ لالحتفاؿ بعودة جنازة أبنيا. فكيؼ لمفرح 

ى لو كاف مف باب التيكـ وبذلؾ تجمى مممح لمقبح والموت والجنازة أف يجتمعوا حت
الجمالي متمثاًل في صورة )الحي _ الميت( التي يظير بيا األبف العائد )شريؼ( , فيذا 

 االجتماع ىو جمع متناقضات واختراؽ لسنف التعبير كما في الحوار اآلتي.
 عفاؼ : )بتيكـ(  مبارؾ لؾ أيتيا الزوجة الغالية , ىا ىو

 زوجؾ البطؿ يعود ميتًا , يا لفرحتي بؾ         
 االـ : )تنادي بيستريا( يا رجاؿ .. عاد أبني , عاد بعد غيبة , دعونا أييا

 الرجاؿ نحتفؿ الميمة بعودتو      
   (1))تصيح( ... يبووي , عادت جنازة ابني       
أف المسافة بيف البيجة وانيداميا المفاجئ , أسفر عف  ضدية و توتر خاص      

زحزح المسممات والثوابت , ليشحنيا بالمفاجئ الذي صدـ )شريؼ( في أنكار أمو 
وزوجتو لو بعد أف كاف مبتيجًا مسرورًا بأنيما سيبادالنو نفس البيجة , لكف الذي حصؿ 

 كسر أفؽ توقعو  وىنا حقؽ استيطقا لمقبح ىو العكس مما أدىش المتمقي وصدمة و 
استرجاع أحداث مف الماضي بيف كؿ مف )شريؼ( و)االـ( و)عفاؼ( يصؿ           

الى حد الجدؿ . بعدما ادخؿ المخرج الشخصيات داخؿ دائرة واكنيـ مثؿ عقارب 
الساعة لغرض استرجاع الزمف , فتأتي المتضادات كحركة في البناء تقوـ عمييا 

ت جدلية بيف الشخصيات تعمؽ فكرة العمؿ الدرامي , فاستمرار المجادلة الكالمية عالقا
بيف الشخصيات المسرحية ال تسبب الممؿ عمى العكس أنيا تحمؿ رسالة تدركيا العقوؿ 
وتسمعيا االرواح بانتباه شديد , مف حيث تحفيزىا لذىف المتمقي باالطالع عمى 

شخصيات واالحداث مف الماضي الى الحاضر سواء التحوالت واالنتقاالت التي رافقت ال
                                                           

1
 .14صانًظذر انظبثك،  -
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التحوالت عمى صعيد االمكنة وىي تحوالت مرئية أو تحوالت سايكولوجية غير مرئية 
تمثمت في شخصيتي )عفاؼ واالـ( وبذلؾ التحوؿ الال ارادي المشوه الذي سببو 
األساسي ما عانتٌو الشخصيات مف قير اجتماعي بسبب الحرب تجمى قبح  التحوؿ 
بكافة أنواعو منيا ما جاء عمى ىيئة مغاالة وتضخيـ ومضاعفة مثؿ )سمكف الؼ طريؽ 
, زبائف كثيروف( ومنيا ما جاء عمى لساف )االـ وشريؼ( مف صفات مشوىة لمرجاؿ 
الذيف يترددوف عمى البيت ونساء المنطقة )أصبحف بال عباءات وال ثياب , خرجت 

ـ , سوؽ لألجساد الطرية(.واستيطقا بنصؼ ثياب , شارب طويؿ كث , زعيؽ شخيرى
 القبح الجمالي رافقت قبح االلفاظ مع جمالية مضموف الفكرة واليدؼ

اتخذت غرائبية الشخصيات المسرحية في العرض شكاًل مميزًا بالنسبة لشخصية     
)شريؼ(  بعد تصاعد الصراعات الداخمية التي تعتمر في نفوس الشخصيات كاف ليا 

ة مسار الحدث مثؿ الصراع الذي عاشُو )شريؼ( في ثورتو الواىمة دور كبير في تنمي
مع نفسو بأنو يممؾ قوة وسمطة تمكنُو الخالص مف العار الذي لحقتاه بو أمُو وزوجتو 
.أف ىذه الثورة واألحالـ الواىمة التي تعتمر دواخؿ )شريؼ( ىي واحدة مف درجات 

النطالؽ بال حدود في الشكؿ اليروب مف الواقع المرير والدعوة الى الحرية وا
والمضموف , ىو التمرد عمى الواقع مسبوقًا بالتمرد عمى الذات . ىو السخرية مف 
النفس والواقع عندما يجد الشخص نفسو بعد صراعًا نفسيًا مريرًا وبعد تظاىره بالقوة 
والقدرة أنو عاجز عف تغيير ذاتو وعاجز عف تغيير الواقع حتى وأف كاف تغيير وىمي, 
فال يممؾ اال التراجع ألف الواقع ال يستطيع أف يمنحو وجوده والوىـ منحو أقنعة خادعة 
لدقائؽ . ومرة أخرى تتصاعد سمسمة المتضادات والتناقضات ويتداخؿ عالـ الوىـ وعالـ 
الواقع مولدَا استطيقا القبح  قائـ عمى االنقالبات وتحوالت أحواؿ الشخصية وتضاداتيا 

 مع ذاتيا.
أف اآللية والمكننة البشرية التي رافقت شخصية االـ كإنسانو أو كآلة جامدة         

مجردة مف العواطؼ ُمسخت كؿ إنسانيتيا رافقيا تحوؿ  داخمي مف حالة إنسانية  
جميمة الى حالة ال إنسانية قبيحة حيث التشويو والقبح في النفس اإلنسانية , الى الحد 

عمى التخمص مف شريؼ بالقتؿ , غير مبالية ألي أمر الذي تتفؽ وتوافؽ االـ  الزوجة 
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سواء أنيا ترفض قتمو بالبيت , خوفًا عمى الزبائف أف تيرب وال تعود تتردد عمى البيت 
أذا عمموا بجريمة القتؿ. لذا استخدـ المخرج بعض الخيوط البيضاء التي كانت تتدلو 

ؾ الشرؼ الذي اصبح مف االعمى وبوصفيا بقايا شريؼ في ىذا البيت وانا ىي ذل
 يخترؽ يوميا وبسيولو دوـ حجب اي مستور لحيف التخمص منو مف قبؿ االـ والزوجة. 

لذا سعى الخطاب  لكشؼ الجوانب السايكولوجية لمشخصيات, لما ليا مف دور كبير  
في تطور األحداث , أذ ينعكس الخط الدرامي بوسائط متعددة لكشؼ المحتوى 

ـ المكر والمكيدة عبر صنع مف تمؾ الخيوط عمى شكؿ كيس السيكولوجي ومنيا استخدا
قمامو عندما قررتا التخمص مف )شريؼ( ووضعو في كيس قمامة ورميو , وقد أقبمتا 
عمى ذلؾ الفعؿ بكؿ قناعة مصحوبة بسخرية , لتشبيييما كيس القمامة بثوب زفاؼ 

عؿ جاد لكف تقديمو جديد )لشريؼ( وذلؾ الفعؿ أوحى بمظير لمجماليات القبيحة ألف الف
 بطريقة ىازئة ساخرة. جمالية ثوب زفاؼ وقبح كيس قمامة

أف وضع )شريؼ( في كيس القمامة يمثؿ الخط اليابط مف المسرحية , ذلؾ حسب ما   
وصمت اليو الحركة المسرحية , فبعد ذلؾ الجو الساخر الميمودرامي صار لزامًا أف يأتي 

 –الصحو  –عض التضادات الثنائية ) كالنوـ الحؿ , حتى وأف كاف بموغو تتخممُو ب
البكاء ( في حوار )شريؼ( وتوسمو بوالدتو وزوجتو أف يخرجاه مف الكيس  –الضحؾ 

الى الحد الذي يطمب منيما عدـ نعتو بالرجؿ ألف الرجولة غادرتو مع عوقو ومع عائمتو 
ومف ثـ  وذكرياتو , وال يريد سوى أف يعيش في البيت كخادـ أو منظؼ أو طباخ .

توافؽ كمتاىما عمى إخراجو مف الكيس وبقائو في المنزؿ مقابؿ عمؿ سيقوـ بو ىو أف 
 يشاركيا العمؿ والرذيمة وبالنتيجة وافؽ وفرح. 

وبذلؾ جاءت النياية معتمدة قالب لجمالية القبح  تجسد في المسخ والتحوؿ األخالقي   
السائدة الى تحطيـ أفؽ  )لشريؼ( وانقالب حالو وفؽ شكؿ تجاوز حالة الوضعيات

انتظار المتمقي بعكس ما كاف ينتظره تبعًا لمعارفو وثقافتو. وال يغيب عف ذىف المتمقي 
اف معاني مفردة االـ ومعاني اسماء )شريؼ وعفاؼ( تعني العفة والشرؼ والحناف 
واالماف واليدوء والجماؿ , عكس ونقيض افعاليـ وسموكيـ التي مثمت قمة القبح والتشوه 
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االخالقي ,وىنا مممح لمقبح الجمالي خضع الى ثنائيات ضدية سائدة في المجتمع 
 المتعارض مع الذات عبر صور قبيحة جميمة. 
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