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ادللخص
 مع ىدف البحث، تناول الفصل األول مشكلة البحث وأمهيتو واحلاجة إليو،اشتمل البحث على أربعة فصول
 األول يدور حول،وضم ثالثة مباحث
ّ وحدود البحث وحتديد ادلصطلحات؛ بينما تناول الفصل الثاين اإلطار النظري
 والثاين عن الطفل واألغ نية التلفزيونية؛ بينما تناول ادلبحث الثالث دور األغنية يف أعمال الدمى،عناصر األغنية التلفزيونية
 وأداة، ومنهج البحث، وعينة البحث، ورلتمع البحث،التلفزيونية؛ أما الفصل الثالث فقد اشتمل على إجراءات البحث
. واشتمل على حتليل العينات؛ أما الفصل الرابع فقد تناول النتائج ومناقشتها مع التوصيات،البحث

Abstract
The study includes four chapters. The first deals with the problem, the important and the need for the
study in addition to the aim and the limits of the study, and identifying the terminology. The second
chapter contains the theoretical frame of the study which itself includes three sections, the first is about
the elements of T.V song, the second is about the relationship between child and the T.V song, and the
third talks about the role of the song in T.V puppet theater. As for chapter three; it includes the
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procedures and the community of the study, the sample of the study, the approach of the study, the
tool of the studying the analysis of the samples of the study. The fourth chapter deals with the results,
the discussion and the recommendations.

ادلقدمة:
ال مسرح بدون إضاءة ،إالّ تلك العروض اليت تق ّدم يف وضح النهار ابستثمار الشمس ،أما العروض ادلسرحية

داخل ادلسارح ،فتحتاج إىل إضاءة صناعية توحي ابلشمس والقمر ،وتساعد يف رؤية ادلمثلُت على خشبة ادلسرح؛ ومسرح
الطفل حيتاج إىل اإلضاءة أكثر من مسارح الكبار ،أل ّن اإلضاءة الفياضة تش ّد الطفل أكثر من اإلضاءة اخلافتة ،ودلا كانت
ّ
عروض مسرح الدمى ىي من أقرب العروض ادلسرحية إىل قلب الطفل ،فإن عنصر اإلضاءة ىو من أىم عناصر التقنيات
ادلسرحية ادلستخدمة يف مسرح الدمى ،وقد نستغٍت عن بعض التقنيات ،أو نستخدم بدائل عنها ،إالّ اإلضاءة فال ديكن

االستغناء عنها ،فال رؤية من دون إضاءة ،وال مسرح بدون رؤية لذلك تلعب اإلضاءة دوراً أساسياً من إظهار ادلالمح
األساسية للعمل الدرامي ،ومن دوهنا ال ديكن أن نرى العرض ونستمتع بو .وىي أو العناصر يف العرض ادلسرحي اليت تؤثر
يف شبكية عُت ادلتفرج وترتبط بعقلو)( ،)1فَتى العرض ويستمتع بو.

الفصل األول
أمهية البحث واحلاجة إليه :تفتقر ادلكتبة العربية للبحوث اليت تدور يف فلك التقنيات ادلستخدمة يف مسرح الدمى،
واقتصرت على العالقة بُت مسرح الدمى والطفل ،أو أثر مسرح الدمى على الطفل ،واستخدام مسرح الدمى يف تقومي
سلوك الطفال ،وأغفلت عروض مسرح الدمى ،والوسائل ادلستخدمة يف ىذا ادلسرح وتقنياتو ،شلا جيب احلاجة إىل مثل ىذه
ملحة ،وذات أمهية ابلغة ،لرفد فناين مسارح الدمى بدراسات تسَت ضلو ىذه التقنيات ومن بينها اإلضاءة.
البحوث ّ

هدف البحث :تسليط الضوء على جانب حيوي وف ّعال يف نوع من أنواع مسرح الطفل وىو مسرح الدمى ،وىذا اجلانب
الفعال ىو اإلضاءة وادلؤثرات الضوئية.
ّ
اخلالصة

اشتمل البحث على عدة مباحث:
جاء ادلبحث األول عن دور الدمى الفاعل يف تقومي سلوك األطفال ،بينما تناول ادلبحث الثاين وظائف اإلضاءة وادلؤثرات

الضوئية يف مسرح الدمىّ ،أما ادلبحث الثالث فقد تناول اإلضاءة كعنصر من عناصر التقنيات ادلسرحية ،وسلّط ادلبحث
الرابع الضوء على أىم االستخدامات الفنية لعنصر اإلضاءة يف مسرح الدمى.

)(1

ٔٛسح حّذ ػّشاْ رش ،ُ٠رأث١ش اسزخذاَ اٌزىٍٕٛخ١ب اٌحذ٠ثخ ف ٟفضبء اٌّسشذ اٌؼشث ،ٟط( 1اٌشبسلخ :دائشح اٌثمبفخ ٚاالػالَ ،)2009 ،ص .146
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الفصل الثاين  -اإلطار النظري
ادلبحث األول
دور الدمى الفاعل يف تقومي سلوك األطفال

(*)
من خالل جتربة الباحث يف مسرح الدمى يف دار حضانة جامعة ادلوصل  ،وجد أن الطفل يتأثر ابلدمى أتثَتاً
كبَتاً ،حىت أن أحد االطفال يعاين من التهاب مزمن يف اللوزتُت ،وقصد والداه إدارة الدار دلعاجلة ولع الطفل الشديد
ابدلثلجات اليت تطرحو يف الفراش ما ال يقل عن أربعة أايم ،ودتّت معاجلتو عن طريق مسرح الدمى ،وأخ وأخت كاان ديتنعان
فتمت معاجلة ذلك عن طريق فعاليتُت من فعاليات
عن شرب احلليب على الرغم من اإلغراءات اليت قدمها الوالدان ذلماّ ،

مسرح الدمى ،وشراب احلليب يف نفس اليوم ،وحاالت أخرى كثَتة ،تؤكد فاعلية مسرح الدمى يف تقدمي سلوك األطفال.
والسيما (أ ّن مسرح الدمى يق ّدم أبطاالً يتفقون مع خيال الطفل من خالل إيهام الطفل أب ّن ما يراه حقيقة وليس وليس
خياالً ،عن طريق إتقان كافة خصائص الطفل ذاتو .فإن اإلعجاب ابلشخصيات البطولية يًتك أتثَتاً على سلوك الطفل من

خالل التشبّو هبكذا أبطال من قبل الطفل .لذا فإن ابستطاعتنا أن نستثمر ىذا االتفاق القائم بُت خصائص مسرح
الدمى ،وخيال وميول الطفل وتفكَته ،يف رلاالت تربوية وتعليمية عدة)( ،)1ونستطيع أن ضلقق األىداف ادلنشودة من
فنضخ عرب ىذه ادلسرحيات ما حيتاجو الطفل من معلومات وأفكار وقيم تربوية وسلوك اجتماعي،
عروض الدمى ادلسرحية،
ّ
حسو الفٍت ،فقد وجد خرباء الًتبية (أ ّن مسرح الدمى خَت معلم للطفل ولتنمية قدراتو
فضالً عن الًتفيو والتسلية ،وتنمية ّ
الفن عامة وادلسرح خاصة ،ومن خالل ادلسرحيات اليت تق ّدم لو ديكنو تعلّم الكثَت ألنّو
حب ّ
يشب على ّ
وتربية ذوقو حىت ّ
تعليم من خالل التسلية وبعيد عن قيود رلرة الدراسة وجفاف شرح ادلدرس وراتبتو)( ،)2ولذلك حرص الباحث يف مسرحو
أن خيفي عن الطفل أسلوب حتريك الدمى ،لكي تبقى الدمى يف ذىن الطفل شخصيات حيّة ،وبذلك يكون أتثَتىا أكرب

بكثَت من أتثَتىا عليو وىو يعرف أهنا رلرد دمية حيركها ادلمثل من األسفل .ومن ادلعروف أ ّن اإلنسان لديو االستعداد
الفطري لعنصر اإليهام وىو عندما جيلس يف صالة ادلتفرجُت ،يستسلم لعنصر اإليهام ،ويستمتع ابلعرض ويتأثر بو ،فيحزن
أحياانً ويفرح أحياانً وفقاً دلا يعرض أمامو من أحداث ،وقد يبكي أتثَتاً مبوقف مؤمل أو زلزن ،على الرغم من معرفتو ادلسبقة
لكن خيالو أوسع من خيال
أب ّن كل ما جيري أمامو ىو رلرد دتثيل .وكذلك الطفل لديو االستعداد الفطري لعنصر اإليهام و ّ
يفرق بسهولة بُت اخليال والواقع،
الكبار (لذلك فإنّو يستطيع أن يندمج مع أحداث ادلسرحية بسهولة ألنّو ال يستطيع أن ّ
احلر ،وىذا االتفاق يع ّد من اخلصائص
لذلك فإن "عوامل اإليهام ادلسرحي" تتفق مع "خيال االطفال اإليهامي وخياذلم ّ
يسهل عملية إيصال ادلعلومة إىل ذىن الطفل)( .)3وعلى الرغم من فعالية
ادلهمة اليت ديتاز هبا النوع من ادلسارح ،إذ أنّو ّ
ادلعززات األخرى يف تربية الطفل
مسرح الدمى ،إالّ أ ّن ىذا ال يعٍت االعتماد على مسرح الدمى من دون اللجوء إىل ّ

وتعليمو،
)(1
)(2
)(3

أًِ اٌغضاٌِ" ،ٟسشذ اٌذِ ٝثٕ١خ رشث٠ٛخ ٌٍطفً .دساسخ ٔمذ٠خ" ،صح١فخ اٌّثمف ،اٌؼذد (١ٔ 13 ،)2412سبْ ،2013 ،ص .6
ٔج ً١ساغت ،إٌمذ اٌفٕ ،ٟط( 1اٌمب٘شح :داس ٔٛثبس ٌٍطجبػخ ،)1996 ،ص .114
أًِ اٌغضاٌِ ،ٟصذس سبثك ،ص .5
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و(جيب أن تتكاتف ادلؤسسات الًتبوية من مدرسة وكنيسة (ومسجد) ،ووسائل اتصال ،يف عملية تثقيف الطفل وتربيتو،
وديكن أن تتوحد األىداف ذلذه ادلؤسسات وتعتمد على مسرح الدمى كوسيلة اتصال فعالة ابلطفل)( .)1ومجيع اخلرباء يف
رلال الطفل وتربيتو ينظرون إىل استخدام الدمى وفعاليتها نظرة تقدير ويوصون ابستخدامها على ضل ٍو واسع يف سلتلف
اجملاالت الًتبوية ،وحىت الدينية منها كاستخدام (الدمى يف سرد القصص الدينية ،حيث يتحلّق األطفال حول ادلريب ليسرد
عليهم القصص ،والدمى تسرد جزءاً من القصة ،مع ضرورة استخدام الغناء يف ذلك)( ،)2ويف اجملال الديٍت يتفق اخلرباء على
فعالية الدمى يف التوعية الدينية ،ومؤازرة مسرح الدمى للمسجد يف ذلك مع الًتفيو والتسلية( ،ال تستعُت العوائل ادلسلمة يف
الغالب جبليسة األطفال مع أطفاذلم ،ورمبا تتغَت ىذه ادلفاىيم عندىم يف ادلستقبل ،،إالّ أهنم يستعينون إىل جانب ادلسجد
مبسارح الدمى ،لتعليم أطفاذلم القرآن والسنّة النبويّة ،فضالً عن الًتفيو والتثقيف لألطفال وتسليتهم)( ،)3واجملتمع األمريكي
يضم العديد من
جيل الدمى ويعًتف بفاعليتها ادلؤثرة ،وخصوصاً برانمج "شارع مسسم" فتقول مسانثا عنو( :إ ّن الفريق ّ
ّ
لكن دمى "جيم ىانسون" ادلتميزة تسرق العرض واجلمهور معاً .وتدفعك لتكون صديقاً
البالغُت إىل جانب األطفال ،و ّ

()4
لشخص خيتلف عنك دتاماً ،وتزيل الفوارق بينكما)  ،وتؤكد يف موضع آخر من كاتبها قائلة( :إنّك لن تشاىد شارعاً
بكل أتكيد)( ،)5وىذا توكيد على فاعلية مسرح
فكل ما حيدث فيو ،ستحبّو ّ
مثل شارع السمسم "ّ "sesame street
الدمى يف تقومي سلوك األطفال ،والسيما أ ّن (مسرح الدمى ديتلك إمكانيات فنيّة ودرامية غَت متاحة للمسرح العادي..

فالفرق األساسي بُت مسرح الدمى وادلسرح العادي أ ّن الدمية يف األول تتش ّكل طبقاً دلواصفات الدور الذي تلعبو يف
حيادية كاملة ،على حُت أ ّن الدور يف ادلسرح العادي يتشكل طبقاً ال سلوب ادلمثل وشكلو وحجمو مهما حاول القيام بو
يف حيادية كاملة ،بل إ ّن أسلوبو خيتلف من عرض إىل آخر طبقاً حلالتو النفسية والصحية ،لكن العروسة ليست سوى
جتسيد لفكرة ادلؤلف اليت تتحرك أمام عيون ادلتفرجُت)( .)6والطفل يفضل الدمى احليوانية على الدمى البشرية ،أل ّن البشر
يف حياتو اخلاصة يبدون كعمالقة من وجهة نظر الطفل بينما احليواانت األليفة كاألرنب والبطة والقطة والدجاجة أصغر
ويتنمر عليها ،وابلتاي
حجماً منو،
فيحس أبنو أكبال حجماً منها وأنّو ىو ادلسيطر عليها وال خيشاىا ،فنراه يتقرب منها ّ
ّ
حيب الدمى اليت دتثلها.

)(1
)(2

)(5
)(6

Henry Jenkins, The Children's Culture Reader (New York. New York University Press,1998), p.95.
Gale Solotar Warshawsky, Creative Puppetry for Jewish Kids (Denver: C
)Don S.Browning and Bonnie J. Miller – Mclemore, Children and Childhood in American Religions (New York: (3
Rutgers, 2009), p. 137.
)Smantha Chogollan, and Erike Milvy, 101 T.V Shows to see before you grow up. (New York: Walter Foster Jr, (4
2017), p. 7.
Ibid, p.6.
ٔج ً١ساغتِ ،صذس سبثك ،ص ص .110 ،109
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ادلبحث الثاين  -وظائف اإلضاءة وادلؤثرات الضوئية
إن أهم وظائف اإلضاءة يف ادلسرح هي:
 -1الرؤية
 -2التأكيد
 -3التكوين
 -4اجلو النفسي العام
 -5االيهام ابلطبيعة
 .1الرؤية :إ ّن أىم وظيفة من وظائف اإلضاءة ىي إاتحة الفرصة للمتفرج لرؤية ادلمثلُت على خشبة ادلسرح ،ولذلك
تعد (الرؤية ىذه ىي األساس ،والبعض سيقول ىي الوظيفة الوحيدة لإلضاءة ،صحيح أ ّن الضوء ضروري من
يلوح بيده تكون رؤيتو من
أجل الرؤية ،ولكن ليس للضوء ىذه الوظيفة فقط ،فهناك ادلسافة ،فادلمثل الذي ّ
الشخص اجلالس يف الصف األول غَت رؤيتو من الشخص اجلالس يف الصف األخَت من قاعة ادلسرح لذلك من
واجب مصمم اإلضاءة أن يعرف فيما إذا كانت الرؤية جيدة من الصف األخَت من اجلمهور)( ،)1واإلضاءة من

أجل الرؤية ال ختتلف كثَتاً عن العروض القددية عند االغريق اليت كانت تستثمر ضوء النهار يف العرض ،وقد
(استمرت األعمال ادلسرحية يف العرض أثناء النهار ابستخدام ضوء الشمس حىت القرن اخلامس عشر ،وكان
ادلمثلون حيملون ادلشاعل للتعبَت عن كون ادلشهد حيدث يف الليل ،وعندما دخل العرض إىل قاعات ادلسارح بدأت
عملية استخدام الشموع لإلضاءة يف زلاوالهتم العرض ادلسرحي يف ادلساء)( ،)2وإذا كا ّن أدولف آيبا من ادلهتمُت
بتطوير اإلضاءة ،والتفنن يف استخدامها إالّ أ ّن الذين سبقوه ىم الرواد وأصحاب الفضل يف نقل العرض من العراء
كل من ريتشارد ىوسلي ،وريشتارد ساوثرن – اللذان صبّا
إىل داخل قاعات ادلسرح( ،ورمبا يعود الفضل إىل ّ
اىتمامهما على مسرح العلبة أو العرض داخل القاعات ادلغلقة وادلسقفة – يف البدء بتطوير وسائل اإلضاءة بدءاً
ابلشموع ،إذ لوال نقلهما العرض إىل الداخل دلا اتبع ادلخًتعون اىتمامهم بتطوير وسائل اإلضاءة وأجهزهتما)(،)3
وليس ادلمثل وحده الذي سيظهر على خشبة ادلسرح ،وليست الدمية اليت ستظهر على خشبة ادلسرح وحدىا،
فهناك الديكور ،واألزايء ،وادلستلزمات ادلسرحية "اإلكسسوارات" ،ولذلك فعلى الرغم من أن (السبب األوي

لإلضاءة يف ادلسرح ىو إلضاءة ادلمثل ،إالّ أ ّن السبب الثاين ىو لتكملة اخللفية واجلو العام للمنظر ادلسرحي،

)(1
)(2
)(3

Jody Briggs, Encyclopedia of Stage Lighting (London: MeForland and Company, Inc.,2015), p. 321.
Word Leonard, Theatre Lighting Past and Present (New York:Elctric Company, No Date), p.9.
R.B.Graves, Lighting The Shakespeorean stage, 1567 – 1642 (London: Southern Gllinois press, 1009), p. 28.
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وادلمثل يؤدي على خشبة ادلسرح حيث ديكن أن يراه يف الظالل ،عندىا سَتون ادلمثل أعظم سطوعاً شلا نرى فيو
الناس يف احلياة العادية)( ،)1وللتوازن بُت إضاءة وإضاءة اخللفيات اليت وراءىا وحىت الزي الذي ترتديو الدمية،
أل ّن (وجوه ادلمثلُت ىم أكثر األشياء إضاءة على خشبة ادلسرح ،وادلشكلة عندما ترى الوجوه ضد خلفية بيضاء
اللون أو أي لون آخر يكون انكاس الضوء عليها أفتح من لون البشرة ،عندىا سيكون انعكاس اإلضاءة على
اخللفية أكثر بريقاً من الضوء ادلنعكس على البشرة ،وىذا يسبب مشكلة يف اإلضاءة ،وليس ادلقصود ابخللفية
الديكورات فقط ،فالقميص األبيض الذي يرتديو ادلمثل سيسبب ادلشكلة ذاهتا)( .)2وىذه األمور جيب أن ينتبو
ذلا مصممو اإلضاءة ،ويعرف تفاصيل األزايء والديكور ،لكي يستطيع أن يضع التصميم ادلناسب لإلضاءة.
 .2التأكيد :أو الًتكيز :ويقصد بذلك أن اإلضاءة وتسلّط على جزء معُت من خشبة ادلسرح ،أو على شلثل معُت

دون بقية ادلمثلُت ،و(شلا ال شك فيو أ ّن اإلضاءة يف عامل ادلسرح تع ّد من العوامل األساسية يف التكوين ادلسرحي.

فمن خالل تركيز ضوء معُت على ضوء معُت على رلموعة شلثلُت أو تشكيالت ديكور واإلكسسوار واألاثث تتم
يتم التأثَت والتأثر الذي ىو ىدف مهم من األىداف اليت
عملية إبصار اجلمهور ذلذه الًتكيزات احمل ّددة ،وابلتاي ّ
يسعى سلرج العرض ادلسرحي إىل حتقيقها)( .)3فنعٍت من ىذه الوظيفة أهنا تعتمد على االتفاق ادلربم بُت ادلخرج
ومصمم اإلضاءة يف اختيار اجلزاء اليت جيب إضاءهتا دون غَتىا يف وقت متفق عليو وىذا يعٍت أن ىناك ضوء

وظل على خشبة ادلسرح أل ّن (الضوء مركز البنيات الشكلية كلّها اليت تشارك يف العرض ادلسرحي ،وال وجود ذلا
()4
وفق لوجهة نظر ادلخرج،
بدونو ألنّو حي ّرك العناصر الداخلة يف أتليفها كافة ،من خالل كثافتو وش ّدة سطوعو) ً ،
أي الشخصيات سيتابع
أي ادلشاىد ىي اليت سَتكز عليها ابإلضاءة دون غَتىا ،و ّ
يف حتليلو للنص ادلسرحي ،و ّ

وفعال
حركتها على خشبة ادلسرح ،إذ (أ ّن األمهية القصوى اليت يضطلع هبا ادلخرج بصياغة رؤايت على ضلو مثَت ّ
ومجاي أول ما يستند إىل أمهية أتكيد الشخصية احملورية يف التشكيل بوصفها بؤرة ادلشهد ،من خالل الوضعية
ادلوحية وادلساحة احلركية واخللفية الساندة)( ،)5وذلذا نرى أ ّن ادلخرج يوي أىتماماً كبَتاً لإلضاءة ،أكثر من بقية
عناصر السينوغرافية يف ادلسرح ،ألن اإلضاءة اجليدة (من بُت مجيع احلرف اليت يستخدمها ادلخرج يف تدعيم عمل
شلثليو ألهنا مرونة وأقل على التعبَت .وال يلجأ اليها ادلخرج إلضاءة ادلسرح وادلمثلُت فقط ،أ ّن خيتار ما يضيئو من
كل ما ىو ىام
أشياء ،ومبعٌت آخر ،اإلضاءة ادلسرحية تساعد يف تركيز أنتباه ادلتفرجُت ،وتوجيو أنظارىم إىل ّ
وج ّذاب على خشبة ادلسرح وإغفال ما عداه)( ،)6وليس موضوع الظل والضوء مقتصراً على ادلسرح فحسب ،بل

على الفنون السمعية وادلرئية عموماً ضلو السينما والتلفزيون( ،فاإلضاءة تعمل يف نطاق اإلفصاح عن االشياء

)Esme Crampton , A Handbook of The Theater, 20nd, ed. (Toronto: Gage Educational Publishing Limited, 1972) P. (1
153.
)Jody Briggs, op.cit, P. 326. (2
) (3ػثّبْ ػجذ اٌّؼط ٟػثّبْ ،ػٕبصش اٌشؤ٠خ ػٓ اٌّخشج اٌّسشح( ٟاٌمب٘شح :اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،)1996 ،ص .168
) (4خالي خّ ً١دمحمِ ،ف َٛٙاٌضٛء ٚاٌظالَ ف ٟاٌؼشض اٌّسشح( ،ٟاٌمب٘شح :اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،)2007 ،ص .2016
) (5حس ٓ١ػٍ ٟوبظُ اٌزىّٗ خٚ" ،ٟسبئً اٌّخشج ف ٟص١بغخ اٌؼشض اٌّسشحٌ ٟزؼض٠ض االسزدبثخ ٌذ ٜاٌّزفشج" ،أطشٚحخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسحِ ،مذِخ إٌٝ
ِدٍس وٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌدٍّ١خ ثدبِؼخ ثغذاد ،)2000 ،ص .57
) (6فشأه َٛ٘ .ا٠زٕح ،اٌّذخً إٌ ٝاٌفٕ ْٛاٌّسشح١خ ،رش .وبًِ ٛ٠سف ٚآخش( ْٚاٌمب٘شح :داس اٌّؼشفخ ،)1971 ،ص .379
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تفسر األشياء وتصنّفها
ادلعروضة على الشاشة وىي لذلك تتناسب مع ادلكان بعناصره وصفاتو وأنواعوّ ،
أي أ ّهنا ّ
من خالل التدرج يف مستوايت الضوء والظل)( ،)1وىذا اإلفصاح يعتمد على الرؤاي اخلاصة للمخرج ،ويقوم
مصمم اإلضاءة بًتمجتها عن طريق اإلضاءة ،فبشًتك ادلصمم مع ادلخرج يف إبراز اذلدف الذي تسلّط عليو

الكشافات على جزء من البالتوه دون سواه كان معٌت ىذا ا ّن اجلزء ادلضاء ىو ادلكان
اإلضاءة( ،فاذا ما سلّطت ّ
الذي جتري فيو األحداث مؤقتاً ،كما أ ّن ضوء الكشافات ،ديكن أن يعزل أحد ادلمثلُت عن اآلخرين ،والغرض من
ىذا ليس حتديد ادلكان ادلادي الذي يشغلو ادلمثل أو الشيء فحسب ،وإّّنآ إبرازىا ابلنسبة دلا حييط هبما ،ومن مثّ
تصبح اإلضاءة داللة ألمهية ادلمثل والشخصية اليت يتقمصها ،أو أمهية الشيء سالف الذكر)( ،)2فعلى سبيل
ادلثال :إ ّن ادلنديل الذي حصل عليو عطيل ىدية من ّأمو ،وأىداه إىل زوجتو دزدمونة ،واليت بدورىا سقط منها
سهواً فعثرت عليو زوجة ايغو ،ولكن بدالً من إعادتو لعطيل وزوجتو ،أمر زوجتو أن هتديو ألحد الضباط – الذي
سبق أن خطب دزدمونة – مث أوغر صدر عطيل على زوجتو دزدمونة ،وأاثر غَتتو ،فأقدم على قتلها ظنّاً منو أهنا

على عالقة بذلك الضابط .ويف ىذه ادلسرحية يكون للمندس أمهية كبَتة ،وجيب إيصال معلومة سقوط ادلنديل
سهواً من دزدمونة إىل اجلمهور ،لذلك ستلعب اإلضاءة الدور الفاعل يف ذلك ،أبن تسلّط بقعة ضوء على ادلنديل
الساقط على األرض حلظة سقوطو ،بينما ختفت اإلضاءة على بقية اجزاء ادلسرح مع ضربة موسيقية فيها ترقب،

مث بقعة ضوئية أخرى على زوجة ايغو حُت ترى ادلنديل الساقط على األرض وتقًتب البقعة ادلسلطة على الزوجة
شيئاً فشيئاً من بقعة ادلنديل ،حىت جتتمع البقعتان وترفع زوجة ايغو ادلنديل عن األرض ،فنرى أ ّن اإلضاءة لعبت
دوراً مهماً يف عزل ادلنديل وتركيز انتباه اجلمهور إليو .ولكن (ادلخرج السينمائي وادلخرج التلفزيوين يستخدمان
ألي حلظة تعطى ذلم ،بواسطة
الكامَتات الختيار اجلزء ادلؤكد من الفعل الذي يرغبان أن يتابعو ادلشاىدون ّ

التقريب البؤري للعدسة " ، "Zoom inأو ابستخدام القطع من كامَتة إىل أخرى ،فإهنما يستطيعان أن خيتارا
ما بُت اللقطة البانورامية إىل اللقطة ادلقربة لبشرة ادلمثل ،يف حُت أ ّن ادلشاىدين يف ادلسرح .أمامهم ادلسرح أبكملو
مع زاوية نظرىم على العموم طوال الوقت ،ولذلك ال يوجد أمام ادلخرج ادلسرحي أو مصمم اإلضاءة إالّ اختيار
يتم اختيارىا لتضاء بينما تغرق بقية خشبة ادلسرح ابلظالم)( ،)3ولكن حىت مع التقريب البؤري يف
البقعة اليت ّ
السينما والتلفزيون الب ّد من وجود اإلضاءة.

 .3التكوين :الوظيفة الثالثة لإلضاءة ىي التكوين أو اإلنشاء ،ويتم ذلك بتسليط الضوء على الديكور وادلمثلُت خللق
بكل تلك األشياء ضمن
جتانس يف عموم الصورة للسينوغرافيا على خشبة ادلسرح( ،وعند يظهر ذلك للقضاء ّ
معربة ،فإهنا تضفي أسلوابً ومنهجاً جديداً يضاف إىل العناصر األخرى (ادلمثل واحلوار)..
الصورة ادلرئية كلغة فنية ّ
) (1طب٘ش ػجذ ِسٍُ ،ػجمش٠خ اٌصٛسح ٚاٌّىبْ – اٌزؼج١ش – اٌزأ – ً٠ٚإٌمذ( ،ػّبْ :داس اٌششٚق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،)2000 ،ص .70
) (2ثٛسح ٛ٠سف ٠ؼمٛة"،س١ّ١بئ١خ اٌدسذ ػٕذ اٌّّثً اٌّسشح ،"ٟسسبٌخ ِبخسز١ش غ١ش ِٕشٛسحِ ،مذِخ إٌِ ٝدٍس وٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌدٍّ١خ ثدبِؼخ ثغذاد،1995 ،
ص .41
)Francis Reid, The Stage Lighting Handbook, sixth edition (New York: Butler and Tanner Ltd.,2013), pp. 5,6. (3
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()1
وتطور البناء الدرامي)  ،لذلك سيغدو اجلانب ادلرئي من ادلسرح أو التلفزيوين أكثر مجاالً
واليت تساعد على ّنو ّ
وأشدذ أتثَتاً يف ادلتفرج ،فتوزيع الكتل من ديكور ورلاميع بشرية أو دمى على خشبة ادلسرح مع حسن تصميم
اإلضاءة .و(يف أايمنا ىذه ديتلك مصمم اإلضاءة تشكيلة واسعة من األدوات واألجهزة اخلاصة ابإلضاءة ،وىي

متاحة بُت يديو ليستخدمها كيفما يشاء يف تصميمو)( ،)2لإلضاءة ،فهو يسلطها على ادلمثلُت ،إالّ (أ ّن نسبة
لئال تُشغل اجلمهور عن احلدث من
اإلضاءة الساقطة على اجلدران جيب أن ال تتجاوز  %02إىل  ،%05وذلك ّ
جهة ،ولكي نستطيع أن نعلّق على اجلدران بعض أجهزة اإلضاءة ادلنزلية اليت يفًتض وجودىا على جدران
الديكور الداخلي ،وإعطاء الفرصة المكانية إضاءة خلفيات الديكور)( ،)3وكما ىو احلال يف اللوحة التشكيلية
عندما نقوم بتوزيع الكتل اللونية ،وتوزيع الشخوص مع احملافظة على التوازن يف التكوين ،فال صلعل ادلمثلُت أو
الدمى مجيعاً من ديُت ادلسرح ويبقى اجلانب األيسر خالياً فهذا سوء يف التوزيع ،صحيح (أ ّن تكوين الناظر
يتقبل جعل مجيع األشكال البصرية تتوزع على ضلو جيمعها كوحدة واحدة ،ووحدة التكوين تعتمد على
ادلسرحية ّ

التوازن)( ،)4إالّ أ ّن اإلضاءة تساىم يف دعم التكوين والتوازن على خشبة ادلسرح ،وذلك عن طريق التنويع (فالتنويع
يف توزيع اإلضاءة ،والتنويع يف الكمية ادلستخدمة ذلذه اإلضاءة عامالً مهماً من عوامل التكوين اجلماي للمنظر
للنص أو العرض
ادلسرحي وابلدرجة األوىل عامل مساعد على توصيل مفهوم ادلخرج ورلموعة ادلمثلُت ّ

ادلسرحي)( .)5مبعٌت آخر أ ّن الصورة ادلتكاملة اليت يراىا ادلتفرج على خشبة ادلسرح تتشكل بتظافر جهود مصمم
الديكور ادلسرحي مع مصمم األزايء مع مصمم ادلكياج ومع مصمم اإلضاءة ،وإبشراف ادلخرج ،إالّ أ ّن اإلضاءة
وتتسيد ادلشهد من خالل أتثَتىا ادلباشر يف
(ىي احملرك الرئيس لتشكيل الصورة ادلتكاملة للعرض أمام اجلمهورّ ،
ذائقة ادلتلقي ،فهي عملية إبداعية يتمخض عنها نتائج مجالية مبهرة تتولّد من احلركة ادلتاحة ذلا عرب التنقالت يف

فضاء العرض ،وينتج عن ذلك متابعة ادلتلقي ذلا أكثر من أي عنصر آخر يف التشكيل ادلشهدي ،فالديناميكية
اخلاصة ابلضوء أتخذ ابذليمنة على عملية التصميم يف ادلراحل األخَتة من تصميم اإلنتاج أكثر من مجيع العناصر
البصرية)( )6األخرى ،ولألسف فإ ّن التمرينات اليت يفًتض أن جيريها الغريق مع اإلضاءة قبل العرض بفًتة مناسبة،

إالّ أن الغالب ىو إجرائها ليلة العرض أو حىت قبل العرض بساعات شلا جيعل التشكيل البصري والتكوين ضعيفاً
ألنّو مل أيخذ االىتمام ادلناسب لو .وأل ّن اإلضاءة تقوم (على أسس منها :كثافة الضوء ،توزيع اإلضاءة ،حركة
أي حلظة
لكل من ىذه األسس معايَت معينة ،هبا ديكن إصلاح العرض ،كما أ ّن عدم ضبط إضاءة ّ
اإلضاءة .و ّ
()7
درامية ،قد يؤدي إىل إفساد العرض ادلسرحي ككل)  ،وعدم إجراء التمرينات الالزمة مع اإلضاءة يؤدي أحياانً
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

ػالء ِشزٚة ػجٛد اٌخفبخ ،ٟرٛظ١ف اٌسٕٛ١غشاف١ب ف ٟاٌذساِب اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ،ط( 1ثغذاد :داس اٌشئ ْٛاٌثمبف١خ (اٌؼبِخ ،)2012،ص .117
Blain Brown, Motion Picture and Vided Lighting, 2nd, Edition (Amsterdam: Focal Press,2007), p.9.
Hunton D.Sellman, Essentials of stage Lighting, (New York:Merdith Corporation, No Date), p. 165
R.Graig Wolf, Dick Block, Scene Desgin,and stage Lighting, 10th Edition, (New York: Wads worth,2013),p.32.
ػثّبْ ػجذ اٌّؼط ٟػثّبِْ ،صذس سبثك ،ص .169
خجبس خٛد"،ٞدٕ٠بِ١ى١خ اإلضبءح اٌّسشح١خ" ،خش٠ذح اٌضِبْ ،اٌؼذد ( 13 ،)2331آراس ،2017 ،ص .3
ٔٛسح حّذ ػّشاْ رشِ ،ُ٠صذس سبثك ،ص .147
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إىل إضاءة اجلزء اخلاي من ادلسرح ،يف تكون حركة ادلمثل أو الدمية يف حيز آخر مظلم شلا يفسر العرض ،وقد
يلجأ ادلخرج ادلبتدئ إىل إعتماد اإلضاءة الفيضية يف العرض من دون تغيَت بنسب جهلو أمهية اإلضاءة يف العرض
أو لفقر فريقو دلصمم إضاءة أو قلة خربة ادلصممُت الذين يعملون معو ،وىذا غَت مقبول دتاماً أل ّن (اإلضاءة

الفيضية العامة لعموم ادلسرحية تؤدي إىل ادللل من ثبات الرؤية على نفس ادلشهد طوال العرض ،لذلك الب ّد من
تصميم إلضاءة ادلشاىد ادلسرحية بطر ٍ
يقة ال تقود إىل ادللل فضالً عن اجلمالية ادلضافة للعرض)()1؛ وعليو جيب
على سلرج العمل أ ّن يهتم إبضاءة عرضو ادلسرحي اىتماماً ابلغاً ،فكما يفكر يف إخراج احلركة وأسلوب اإللقاء،

جيب أن يفكر كيف ستكون اإلضاءة لتلك احلركة بغية حتقيق التوازن مع اجلمالية ،إل ّن (من ادلهمات اجلمالية اليت
يضطلع هبا الضوء والظل يف العرض ادلسرحي ىي ما يتعلّق إبسهاماهتا يف حتقيق التوازن يف الرؤية ابلنسبة
للمشاىد .حيث أ ّن ادلوازنة يف ش ّدة اإلضاءة تساىم من خالل حركة الضوء من ٍ
مكان ما على ادلسرح إىل
الفضاء)( .)2وىناك من ادلخرجُت ال يهتم بتحقيق التوازن على خشبة ادلسرح ،فنراه قد حشد قطعاً من الديكور

يف جهة وترك ادلكان فارغاً يف جهة اخرى ،فاإلضاءة ال ديكن أ ّن تصلح عيوب توزيع الديكور ،وأّنا ديكنها أ ّن
تغمر الديكور ابإلضاءة وتعتّم على ادلساحة الفارغة ،أما التوازن فسيكون مفقوداً يف ىذا العمل ،أل ّن التوازن من
اخلصائص األساسية اليت تلعب دوراً ىاماً يف تقييم العمل الفٍت ،واألساس براحة نفسية حُت النظر إليو ،والسيما

إذا كان اجلمهور من األطفال حيث يتوجب علينا االىتمام بضرورة أمتاع عيوهنم جنباً إىل جنب مع الًتبية والتعليم
والًتفيو ،أل ّن (استخدام اإلضاءة يف مسرح الدمى يظهر من خالل التفنن يف األلوان ادلتغَتة ،وادلبهرة اليت تتدخل
تغيَت ،حىت يصل إىل حالة الفرح ادلنتشي،
السرور إىل ذات الطفل وجتذبو للمتابعة ،وختيل ما قد حيصل بعد كل ّ
كل ما يقدم لو على ادلسرح)( ،)3مع احلذر من
ليكون متألقاً يف ىذا العامل اخلاص بو ،حبيث يصبح مستعداً لتلقي ّ
من ادلبالغة ابأللوان اليت تصل ابإلضاءة إىل حد البهرجة ادلشتتة لالنتباه ،واالعتماد على خطة زلكمة ترفع العرض
إىل حد الكمال.

شقي الدراما :ادلأساة وادللهاة خيتلفان يف موضوع اإلضاءة ،إذ حتتاج ادللهاة
 .4اجلو النفسي العام :من ادلعروف أ ّن ّ
إىل إضاءة غامرة واأللوان ساطعة ،يف حُت ال حتتاج ادلأساة إىل ذلك بل يكفي وجود اإلضاءة االزمة للرؤية مع
وجود الظالل واأللوان الباردة .وقد (برىنت التجارب على وجود األلوان تساعد على الدفء ،واألوان اخرى
تعطي األحساس ابلربودة ،واأللوان الدافئة ىي  :احلمراء ،الربتقالية والصفراء .أما األلوان الباردة فهي الزرقاء

والقريبة من الزرقاء واخلضراء .وقد دلّت التجارب على أ ّن اللون الغامق ،يبعث على احلزن واألسا .وأ ّن اللون
الوردي الفاتح يشعر األنسان ابلسعادة والبهجة واالرتياح)( ،)4لذلك علينا االعتماد على األلوان الباردة يف إضاءة
إضاءة ادلسرحية ذات الطابع ادلأساوي ،واستخدام األلوان احلارة يف ادللهاة ،لذلك (يسعى ادلصمم يف البدء إىل
)(1
)(2
)(3
)(4

>Steven Louis Shelley, A Practical Guide to Stage Lighting(London: focal press, 2013),p 338
ٛ٠سف سش١ذ ،اإلٔشبء اٌّسشحٚ ٟػٕبصشٖ ،ط( 1ثغذاد :إصذاساد ِششٚع ثغذاد ػبصّخ اٌثمبفخ اٌؼشث١خ ،)2013 ،ص .152
أًِ اٌغضاٌِ ،ٟصذس اٌسبثك ،ص .7
دمحم حبِذ ػٍ ،ٟاإلضبءح اٌّسشح١خ (ثغذادِ :طجؼخ اٌشؼت ،)1975،ص .229
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جعل الفعل مرعياً يف اإلنتاج ادلسرحي ،ويعمل بعدىا مبا يعتقده فنانو ادلسرح الذين يشعرون إبن ادللهاة تستدعي
()1
ملهاة أكثر شدة من إضاءة ادللهاة أو الدراما اجلادة)  ،وقد أصبح استخدام ىذا النمط من اإلضاءة معروفاً
وبديهياً عند احملًتفُت من مصممي اإلضاءة و (مهما كان األمر فإ ّن لون وش ّدة الضوء وجيب أن تكون مناسبة

احملرك للمسرحية ،أو مناسبة لبعض ادلناظر)( .)2وقد حتتوي ادلسرحية
إلحساس األشخاص ،ومناسبة للجو النفسي ّ
على رلموعة من األجواء النفسية ادلختلفة ،فمسرحية مكبث لشكسبَت رلموعة متباينة من ذلك ،فمشهد
اي شخص أن
الساحرات حيتاج إىل إضاءة من األسفل لتعميق التشويو يف صورة وجوه الساحرات و (يستطيع ّ
ادلروع للظل الضخم على
يرى أتثَت التشويو الذي حتدثو اإلضاءة من األسفل إىل األعلى على الوجو ،والتعبَت ّ
اجلدار)( ،)3والظالل العامة لعموم ادلسرحية تؤدي إىل ادللل من ثبات الرؤية على نفس ادلشهد طوال العرض،
لذلك الب ّد من تصميم إلضاءة ادلشاىد ادلسرحية بطر ٍ
يقة ال تقود إىل ادللل فضالً عن اجلمالية ادلضافة للعرض)()4؛
وعليو جيب على سلرج العمل أ ّن يهتم إبضاءة عرضو للمسرحية اىتماماً ابلغاً ،فكما يفكر يف إخراج احلركة بغية

حتقيق التوازن مع اجلمالية ،إل ّن (من ادلهمات اجلمالية اليت يضطلع هبا الضوء والظل يف العرض ادلسرحي ىي ما
يتعلّق إبسهاماهتما يف حتقيق التوازن من الرؤية ابلنسبة للمشاىد .حيث أ ّن ادلوازنة يف ش ّدة اإلضاءة تساىم من
خالل حركة الضوء من ٍ
مكان ما على ادلسرح إىل الفضاء)( ،)5وىناك من ادلخرجُت من ال يهتم بتحقيق التوازن

على خشبة ادلسرح ،فنراه قد حشد قطعاً من الديكور يف جهة وترك ادلكان فارغاً يف جهة أخرى ،فاإلضاءة ال
ديكن أن تصلح عيوب توزيع الديكور ،وإّنا ديكن أن تغمر الديكور ابإلضاءة وتعتّم على ادلساحة الفارغةّ ،أما
ىاماً يف تقييم العمل
التوازن فسيكون مفقوداً يف ىذا العمل ،أل ّن التوازن من اخلصائص األساسية اليت تلعب دوراً ّ
الفٍت ،واالحساس براحة نفسية حُت النظر إليو ،والسيما إذا كان اجلمهور من الطفال حيث يتوجب علينا
االىتمام بضرورة إمتاع عيوهنم جنباً إىل جنب مع الًتبية والتعليم والًتفيو ،أل ّن (استخدام اإلضاءة يف مسرح الدمى
ادلتغَتة ،وادلبهرة اليت تدخل السرور إىل ذات الطفل وجتذبو للمتابعة ،وختيل ما
يظهر من خالل التفنّن يف األلوان ّ
كل تغيَت ،حىت يصل إىل حالة الفرح ادلنتشي ،ليكون متألقاً يف ىذا العامل اخلاص بو ،حبيث يصبح
قد حيصل بعد ّ

كل ما يق ّدم لو على ادلسرح)( ،)6مع احلذر من ادلبالغة ابأللوان اليت تصل ابإلضاءة إىل ح ّد البهرجة
مستعداً لتلقي ّ
البهرجة ادلشتّتة لالنتباه ،واالعتماد على خطة زلكمة ترفع العرض إىل حد الكمال اليت تسببها اإلضاءة السفلية
على وجو الساحرات جيعل الوجوه تبدو سليفة ،يف حُت تعطي اإلضاءة العلوية مسحة مالئكية وتعطي انطباعاً من
الرباءة على الوجو الذي تسقط عليو اإلضاءة القوية .واجلو النفسي العام يعتمد على النص الذي وضعو ادلؤلف
)Stephen M. Archer, and Others, Theater, Its Art and Craft, 5th. Edition (Columbia: Collegiate Press, 2003) (1
) (2ف١ٍ١ت فبْ ر١دّبْ ،اٌزىٕ١ه اٌّسشح ،ٟرشٛ٠ .سف اٌجذس( ٞاإلسىٕذس٠خِ :ىزجخ االسىٕذس٠خ ،ثال د ،).ص .49
)ٚ (3سبَ ِٙذ ٞوبظُ "،اٌضٛء ِٕظِٛخ ٠ىٛس٠خ ف ٟاٌؼشض اٌّسشح ٟاٌحذ٠ث" ،سسبٌخ ِبخسز١ش غ١ش ِٕشٛسح ِمذِخ اٌِ ٝدٍس وٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌدٍّ١خ ثدبِؼخ
ثغذاد ،2005 ،ص.32
)steven Louis Shelley, A Practical Guide to Stage Lighting (London : focal press,2013), p 338. (4
)ٛ٠ (5سف سش١ذ‘ ،االٔشبء اٌّسشحٚ ٟػٕبصشٖ ،ط( 1ثغذاد :إصذاساد ِششٚع ثغذاد ػبصّخ اٌثمبفخ اٌؼشث١خ ،)2013 ،ص .125
) (6أًِ اٌغضاٌِ ،ٟصذس سبثك ،ص .7
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فصلو ادلخرج ،ومثال ذلك ادلشهد التاي( :ايجلمال الضوء القمر الذي ينعكس على
وأسلوب اإلخراج الذي ّ
صفحة الشاطئ ،ىنا سنجلس ،وندع أصوات ادلوسيقى تناسب إىل مسامعنا ،انعمة نعومة الليل ،وتصبح
اللمسات الناعمة جلمال التناغم منساقة مع رسم بريق الذىب .ىنا استخدم ادلؤلف الضوء ادلنعكس والربيق يف
حوار الشخصية الذي يدفع مصمم اإلضاءة إىل أن يستلهم منو تصميمو إلضاءة ادلشهد واجلو النفسي العام
لو)( ،)1وإبشراف ادلخرج ،أل ّن ادلخرج الناجح ىو الذي يستطيع أن يستثمر تصاميم اإلضاءة اليت يضعها ادلصمم
وجيري عليها التعديالت اليت تنسجم مع اخلطّة اإلخراجية اليت وضعها ،أل ّن اإلضاءة (تساىم يف إاثرة العواطف

واألحاسيس مبا ختلّفو من مؤثرات نفسية يف مجهور ادلتفرجُت..كما أ ّن لون اإلضاءة وحتديد الظالل وتوزيعها ذلما
أتثَت كبَت يف خلق القيم اجلمالية والعاطفية لدى ادلتفرجُت)( ،)2وقد ال يفهم اجلمهور التفاصيل ادلعقدة يف تصميم
ٍ
مشهد ما ولكنهم يستمتعون مبشاىدة ذلك ادلشهد إبضاءتو ادلتميزة ،أل ّن (لإلضاءة قوة أتثَت ال زلدودة
إضاءة
على عقولنا وعواطفنا ،فالسطوع الدافئ والواضح جيعل أغلب الناس يشعرون ابلراحة)( ،)3فما ابلك لو كان
اجلمهور من األطفال فاألطفال أكثر أتثَتاً من الكبار ابإلضاءة ،وابدلشهد ادلسرحي الذي اتقنت إضاءتو ،وأحسن
إخراجو ،فنفهم من ذلك أ ّن اإلضاءة تستطيع (بًتكيزىا على شخص أو على رك ٍن من الديكور أن تلعب دوراً
ٍ
النص ادلسرحي ،وطبيعة
نفسياً ،ويكون ضبط اإلضاءة عندئذ من أىم ما يشغل ادلخرج مادامت تساىم يف شرح ّ
اجلو النفسي)( ،)4فتظافر جهور ادلخرج مع ادلصمم تدفع ابلعرض قدماً ضلو حتقيق األىداف ادلرجوة منو.

 .5اإليهام ابلطبيعة :إن ىذه الوظيفة تع ّد من أكثر الوظائف إمتاعاً للجمهور ،لفاعليتها الكبَتة يف إيهام ادلشاىد

حيس اجلمهور ابجلو
أب ّن ما يراه على خشبة ادلسرح ،فحادلا (يظهر ادلمثل على خشبة ادلسرح فسيكون مطلوابً أن ّ

الذي سَتتبط مع الزمان وادلكان ،والفصل من السنة ،والطقس ،هناراً أو ليالً ،صيفاً أم شتاءاً ،ادلطر ،الصحو،
واجلمهور يرى ما جيري على ادلسرح من حدث ما حييط بو من ج ٍو دون ان يدرك أ ّن التصميم وراء ذلك،
فاإلضاءة ادلسرحية ديكن أن تكون بنظره كشكل من أشكال النماذج وإّنّا ىي من أجل العمل ادلسرحي أبن
بيسَت قدماً دون أن يالحظ التغيَتات أحياانً أل ّهنا نف ّذت ابنسيابية متقنة)( ،)5فإتقان التصميم والتنفيذُ ،حيكم قوة

قوة األثر الذي يًتكو العرض ادلسرحي على اجلمهور ويقع على عاتق ادلخرج ومصمم اإلضاءة استثمار اإلضاءة
من خالل النوافذ ادلثبتة يف ادلناظر ادلسرحية ،أل ّن (ما يراه اجلمهور من خالل النافذة يكون ابلغ األمهية يف أتسس
التفاصيل كالطقس ،ومكان البيت :أيقع يف ادلدينة أم يف الريف ،وفيما إذا كانت الغرفة يف الطابق األرضي أو يف

الطابق العلوي ،والوقت يف ذلك..إخل .ومن ادلعلوم أ ّن لإلضاءة الطبيعية مصدران كبَتان للضوء مها الشمس يف
كل ما نراه خارج النافذة كأسطح البيوت واألشجار
النهار ،والقمر يف الليل ،وىذا ادلصدر الطبيعي يغمر إبضاءتو ّ
)Richard Pibrow, Stage Lighting Design: The Art, The Craft, The Live, (London : Nick Hern Books, 1997) , p.9. (1
) (2ػثّبْ ػجذ اٌّؼط ٟػثّبِْ ،صذس سبثك ،ص .170
)Richard Pilbrow, op.cit, p.16. (3
) (4ف١ٍ١ت فبْ ر١دبِْ ،صذس سبثك ،ص .107
)Esme Crampton, A Handbook of Theatre, second edition (Toronto : Gage Educational Publishing Limits , 1972), p (5
154.
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واجلدران أو ما شابو ذلك)( .)1وليس ىناك قواعد اثبتة يسَت وفقها مصمم اإلضاءة أو ادلخرج ،وإّنا تعتمد على
دراسة مستفيضة ،فضالً عن تراكم اخلربة كنتيجة حتمية للتجارب ادلتوالية ،لذلك فإ ّن الكثَت (من ادلؤثرات الضوئية
ٍ
وحدات كالنوافذ أو السماء ،أو ادلدفأة أو الظالل واخرى تعتمد على الضوء
األشد فاعلية تعتمد على وجود
الساطع مثل أشعة الشمس أو ضوء القمر أو إضاءة الستار اخللفي أو الضوء ادلتخلل بعض التكوينات ليقع على
كل مسرح – والسيطرة على ىذه العوامل حتتاج إىل
كل مسرحية و ّ
أشياء على ادلسرح ،وىذه كلّها ختتلف لتالئم ّ
احلساسة ابلقيم اجلمالية)( .)2وادلهم ىو اتقان استخدام أجهزة
دراسة وجتربة .ابإلضافة اىل الذوق السليم والرغبة ّ

اإلضاءة ادلطلوبة لتنفيذ عنصر اإليهام ابلطبيعة ،وذلك القناع اجلمهور أب ّن ما يراه ىو قابل للتصديق .وديكن
تنفيذ ذلك ابألجهزة الثابتة ،وكذلك نستطيع تنفيذ احلاالت اخلاصة أبجهزة متحركة ،أل ّن (نوعية الضوء ديكن أن
تكون يف احلركة ،اليت تتطلب التغيَتات يف الضوء من حلظة إىل أخرى ،واليت ديكن أن نستعرضها أبكثر من
طريقة- :
األوىل :ىي التغيَت يف مصدر الضوء ،وديكن أن ترى حركة ادلصدر من موقع إىل آخر.
الطريقة الثانية :ىي حركة الضوء دون تغيَت مبصدر الضوء مثل جهاز ادلتابعة الذي يتبع حركة ادلمثل من مكان

()3
عما حوذلا،
اىل آخر)  ،وقد تكون ادلتابعة من أجل العزل والًتكيز للشخصية أثناء حركتها ،فًتكز عليها أو تعزذلا ّ

ويف الثانية تتابع مشعة حتملها الشخصية ،فتكون بقعة اإلضاءة مبثابة ضوء الشمعة .أما يف حالة استخدام مصادر
اإلضاءة الثابتة فإن اإلضاءة تنبئ (ببعض ادلعلومات ،كأوقات النهار ،والطقس ،وما إذا كانت احلجرات خارج
ادلسرح مسكونة أو غَت مسكونة ،وما إذا كانت النَتان يف ادلدفأة مشتعلة أو خامدة ،وابلتاي تنبئ عن فصول

السنة ،وغَت ذلك)( .)4وقد تستخدم إضاءة مدفأة ذلدف خاص ،ففي مسرحية "ليتوانيا" جعل ادلخرج ادلمثلة اليت
كأهنا تريد تدفئة
دتثل الشخصية الفتاة اليت ّقررت قتل الضيف الغٍت لتستوي على أحوالو – تنحٍت على ادلدفأة و ّ
يديها ،فأصبحت إضاءة وجهها من األسفل (من ادلدفأة)؛ فيصبح وجهها وجهاً شريراً ،بسبب اإلضاءة السفلية،
وقد متّ تنفيذ ذلك بوضع مصباح داخل ادلدفأة لإلحياء بوجود النار فيها وقامت بوظيفة اإلفصاح عن نوااي

الشخصية ،ويف نفس ادلسرحية استخدم ادلخرج يف عملية قتل الفتاة للضيف اإلضاءة يف التعبَت عندما جعل الفتاة
حتمل فانوساً ،وبعد دخوذلا الغرفة ،وضعت الفانوس على منضدة ،فسلط إضاءة أحد أجهزة اإلضاءة ليضيء
حتول الضوء األصفر إىل
وظل الفتاة وىي تقوم بقتلو ابلفأس ،ومع أول ضربة ّ
النافذة ويظهر ظل الضيف النائمّ ،
األمحر ،للداللة على القتل والدم(*) .وقد ح ّقق ادلخرج أكثر من وظيفة من وظائف اإلضاءة يف ذلك العرض.
واإلضاءة ادلسرحية يف تطوٍر مستمر ،ويقول أحد ادلنظّرين يف فن اإلضاءة عن ذلك( :الختيار الثورة يف عامل

)Francis Reid, Op. cit, p75. (1
) (2فشأه ِض ٘ٛارٕ١حِ ،صذس سبثك ،ص .390
)Richard Dunham, Stage Lighting: The Fundamentals, second edition (London : Focal press book, 2018) , p.31. (3
) (4أِ ٓ١ثى١ش ،اإلثذاع اٌضٛئ ٟف ٟاٌؼشٚض اٌّسشح١خ (اٌمب٘شح :اٌ١ٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ،)2009 ،ص .137
(*) ِسشح١خ ٌ١زٛأ١ب ،رأٌ١ف سٚثشد ثشٚن ،رّث ً١طٍجخ لسُ اٌٍغخ االٔىٍ١ض٠خ ف ٟوٍ١خ اٌزشث١خ ثدبِؼخ اٌّٛصًٚ ،إخشاج اٌجبحثٚ .ػشضذ اٌّسشح١خ ػٍٝ
خشجخ ِسشذ خبِؼخ اٌّٛصً.
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تصميم اإلضاءة يف ادلسرح ادلعاصر ،بقياس اإلجابة عن سؤالُت أساسيُت ،وإبجابة ىذين السؤالُت معاً يعطينا
انعكاساً وحتليالً فعاالً.
 -1ما الذي سبّب االجتاىات احلديثة يف تصميم اإلضاءة يف ادلسرح ادلعاصر.

تشخص استخدام اإلضاءة يف الفًتات ادلاضية)(.)1
 -2كيف ديكن ذلذه االجتاىات اجلديدة أن ّ
كرس حياتو ذلذا الفن فإ ّن (التطور احلاصل يف فن مسرح
وإذا كان الفضل يف ّ
تطور فن اإلضاءة يف ادلسرح دلن ّ
الدمى يف بداايت القرن العشرين واجتيازه ّنط اذلواة إىل االحًتاف ،يعود فضلو إىل أولئك احملًتفُت الذين كانت
أفكارىم عن شكل مسرح الدمى وأسباب نشوئو وكيف صاغوا الًتفيو والًتبية يف مسرح األطفال) ( ،)2فنهضوا
مبسرح الدمى ،وانتجوا األفالم وادلسلسالت اليت كان أبطاذلا من الدمى ،بل وصل األمر يف الوالايت ادلتحدة أن
اكتسحت تلك األعمال دور العرض السينمائي وحصلت على أعلى اإليرادات ،وحازت على أعلى نسبة
مشاىدة .ودتيّزت اإلضاءة ادلستخدمة فيها ابدلهارة العالية واالحًتافية ادلبهرة ،دلا كان من أتثَت كبَت لتلك اإلضاءة،
ّ
وعلى ضلو مباشر للعمل الفٍت ولتجسيدىا القيم التعبَتية لو.

ادلبحث الثالث
اإلضاءة كعنصر من عناصر التقنيات ادلسرحية ودور ادلصمم

تطوراًكبَتاً ملفتاً لألنظار ،على ضلو عام ،ويف مسرح الدمى على ضلو
تتطور يف ادلسارح احلديثة ّ
أن التقنيات ادلسرحية ّ

خاص ،بل أ ّن بعض مسارح الدمى تعتمد اعتماداً رئيسياً على اإلضاءة مثل مسرح خيال الظل ،وادلسرح االسود الذي
يرتدي فيو زلركو الدمى الثياب السود مع اغطية سوداء للرأس وابستخدام اإلضاءة فوق البنفسجية تظهر الدمى للعيان
وحدىا وكأهنا شخوص يتحركون ،بينما تفنّن مصممو اإلضاءة يف مسارح الدمى األخرى يف موازة عناصر التقنيات األخرى
مثل الديكور واألزايء وادلوسيقة التصويرية وغَتىا (وإذا كانّت اإلضاءة يف ادلسرح التقليدي كا ّن يقتصر دورىا على جانب
الزينة أو التجميل ،أو خلق جو واقعي لألحداث ،فإن الضوء يف ادلسرح احلديث ،على النقيض من ذلك ،يؤدي دوراً ديكن
أن نطلق عليو الغُ ّلو وادلبالغة والتفخيم ،فهو يقوم إببراز بعض ادلشاىد  ،والًتكيز عليها اشبو يف ذلك ابآلالت النقر يف
النص ،كاحلوار سواءً بسواء ،كذلك اإلضاءة تزيد من حدة التأثَت)( ،)3ويف بعض األحيان
ادلوسيقى ،وىو جزء ال يتجزأ من ّ

يتضاعف دورىا حىت تصبح اإلضاءة وكأهنا شخصية منفردة من شخوص ادلسرحية ،ففي مسرحية "ملك الظالم"* اليت
أستخدم فيها ادلخرج مزج بُت ادلسرح االسود واٌضاءة العادية لشخصية واحدة يف حُت استخدم إضاءة ادلسرح االسود مع
الدمى ،وجعل الشخصية تتعامل مع بقعة ضوء صغَتة ديسك هبا ويدحرجها ويقذفها ضلو األعلى مث ديسك هبا ويقوم

)Yaron Abulafia, The Art of Light on Stage Lighting in Contemporary Theater , first published (Ney York: Routledge, (1
2006), p.4.
)Nina Malikova , Czech Puppet Theater – Tradition Legend , and Reality (Yorick : Theatrdlio , 2015), p 351. (2
) (3حّبدح إثشا٘ ،ُ١اٌٍغخ اٌذساِ١خ .اٌؼٕبصش غ١ش إٌّطٛلخٚ ،اٌؼٕبصش إٌّطٛلخ (اٌمب٘شح :اٌّدٍس االػٌٍٍ ٝثمبفخ ،)2005،ص .74
(*) لبِذ فشلخ خ١ى١خ ثؼشض ٘زٖ اٌّسشح١خ ف ٟثغذاد ػبَ ٚ ،1979حضش اٌجبحث ػشض رٍه اٌّسشح١خ ػٕذِب وبْ طبٌجب ً ف ٟوٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌدٍّ١خ ثدبِؼخ
ثغذاد.
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وجوىا ،وأمهية اإلحياء الذي
بتوسيعها والدخول فيها و(كا ّن آبيا اول من اوضح ضرورة التعبَت البصري عن مزاج ادلسرحية ّ
يكتمل يف خيال ادلتفرج ،وأمهيتو يف التأثَت الذي حتدثو بقعة ضوء تداىم ادلمثل يف وسط معتم)( ،)1وىذه احلالة تنفرد
اإلضاءة بتوحدىا يف التأثَت البصري على خشبة ادلسرح والسيما إذا متّ تسليط بقعة اإلضاءة على الدمية أو ادلمثل،

والسيما إذا كانت البقعة مسلطة على الوجو فقط ،عندىا لن تسقط اإلضاءة على الديكور ،ولن يظهر منو شيء .وعندىا
سيكون التأثَت أعمق يف نفس ادلشاىد ،ويكون أكثر استمتاعاً ،أل ّن اإلضاءة اجليدة اآلن قد أصبحت مسألة دقيقة جداً.
أي األمور أكثر متعة وجودة ،ولكنّو يستمتع ابلعرض دون
وىناك الكثَت من األشياء اليت ال يستطيع أن دييّز فيها ادلشاىد ّ

أن يفكر بذلك ،بينما على مصمم اإلضاءة أن يتجاوز العقبات ليصل ابلعرض إىل أفضل ما يكون)( ،)2ولكي يرقى
مصمم اإلضاءة بتصميمو ،ويًتك بصمتو على العرض ادلسرحي ،ينصح سكيب مورت ،مصمم اإلضاءة  ،أن يستمتع
لنصائحو ويطبقها( :دقّق تصاميمك :حت ّدث مع ادلخرج ومصمم الديكور حول تصاميمك لإلضاءة؛ دقّق األلوان ادلختارة
يف تصميم الديكور واألزايء؛ اتبع التدريبات لتعلم انّو ال يوجد تغيَتات رئيسية يف حركات ادلمثلُت ،شلثل يؤثر على مناطق

كل تلك التغيَتات ،وتتّابع
التمثيل ادلضاءة؛ ْ
أتفق مع ادلخرج حول تسلسل التغيَتات يف اإلضاءة وفقاً للمشاىد؛ ّ
ودون ّ
ادلشاىد عندك)( ،)3وىي نصائح تعد عملية تنفيذىا قواعد مهم دلصمم اإلضاءة ا ْن اتبعها فسيكون تصميمو متقناً ،وال
يعٍت ذلك اإلسراف يف شدة اإلضاءة فقط (أجعل اإلضاءة مجيلة ،فليست العربة بزايدة عدد مصابيح اإلضاءة ،وإّّنا حبسن

توزيع اإلضاءة ،فقد ترفع ادلصابيح الكثَتة درجة احلرارة ،وتزيد الضغط على ادلصدر الكهرابئي)( ،)4وقد تضايق شدة
اإلضاءة عيون ادلمثل ،وكذلك احلرارة ادلنبعثة من مصابيح اإلضاءة تؤثر سلباً على أداءه التمثيلي ،ولذلك يتوجب على
مصمم اإلضاءة ومن ُذ لقاءاتو األولية مع مصمم ادلناظر ادلسرحية أن يتأكد من:
أ -ىل سيحتاج إىل إضاءة خاصة للديكور؟

إذا كان ادلر كذلك ،كيف ستكون؟ ىل ستكون اإلضاءة من األمام؟
ب-
وإذا كان األمر كذلك ،ىل ىناك ما حيتاج إىل تعزيز ابإلضاءة من زاوية ما؟ وإذا كانت ىناك زاوية معينة ،ىل ىناك ضرورة
النص التنفيذي؟ وما ىي شدة اإلضاءة؟ وىل األلوان اليت أختارىا مصمم
لتتعارض مع أي زاوية اسقاط ألي جهاز يف ّ
خصصها لقطع الديكور لتلك؟ ىذه االسئلة وغَتىا من االسئلة اليت جيب أن تكون
ادلناظر ادلسرحية مالئمة لإلضاءة اليت ّ
كل شيء على ادلسرح مهيأ
أجاابهتا حاضرة من مصمم ادلناظر ادلسرحية ،وكذا احلال مع مصمم الزايء ،أو مصمم ادلكياج ،و ّ
ليستخدمو ادلمثل ،جيب أن حيسب حسابو( .ويساعد تكامل الًتكيب مع اللون الفنان على جذب انتباه ادلتفرج اىل النقاط
البؤرية لكل مشهد من ادلشاىد مع ت ّقدم سَت العرض)( ،)5وقد ح ّدد أحد ادلنظرين لفن اإلضاءة ادلسرحية رلموعة من
النقاط اليت شلكن ان يستند عليها مصمم اإلضاءة يف تصميمو ضلو ( -1ا ّن الضوء األمامي ىو الفضل لرؤية الشية-0 ،

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

خّ١س سٚص إ٠فبٔض ،اٌّسشذ اٌزدش٠ج ِٓ ٟسزبٔسالفسى ٟإٌ ٝاٌ ،َٛ١رش .فبسٚق ػجذ اٌمبدس (اٌمب٘شح :داس اٌفىش اٌّؼبصش ،)1979 ،ص .49
Judith Cook ,Backstage (London : Mackays of chatham Limited, 1987),P.79.
Skip Mort , Stage Lighting, The Technicians Guide, second published (London : Bloomstur , 2014), P86.
Blain Brown, OP. cit, P.15.
Pamela Howard, What is Scenography/ 1st . published (London :Routledge, 2002), P. 79.
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ا ّن الزوااي ما عدا الزاوية األمامية تكون أكثر أدرامية -3 ،الزاوية احلادة لإلضاءة اجلانبية تعطي ظهور الشيء درامية أكثر،
 -4ا ّن اإلضاءة من األعلى تعطي انطباعاً سلتلفاً عن مجيع الزوااي األخرى ما عدا اإلضاءة من األسفل اليت توحي
ابلشر)( .)1وقد يستغرب البعض من سرعة إصلاز بعض فناين إضاءة أحياانً لتصاميمهم إلضاءة العمل ادلسرحي ،إالّ أ ّن

األمر ليس موضوع العجلة يف التصميم والتنفيذ ،وإّّنا يعود إىل تراكم اخلربة عند ىؤالء ادلصممُت احملًتفُت ،فهم أيتون اىل
ادلسرح مستحضرين معهم سلسلة من مصادر احلياة الواقعية يف رؤوسهم ،لذلك تراىم ينظرون ،ويفهمون الطريقة اليت يعمل
الضوء إلانرة ادلواقف ادلختلفة ،كما أ ّن نظرهتم إىل الضوء لن تتوقف حىت تصبح عندىم عادة ومصدر مستمر لألفكار

اجلديدة ،ويضعون لكل حالة تصميم خاص ،والسيما أ ّهنم يستنبطون األفكار من خالل نقاشهم مع ادلخرج حول أسلوب
العرض ادلسرحي ،بعد أن انقشوا مصمم الديكور واألزايء وادلكياج ،ووضعوا التصاميم األولية لإلضاءة .ولكن تبقى بعض
ادلالحظات اليت جيب على مصمم اإلضاءة ان يتأكد منها والسيما يف تلك ادلشاىد اليت حتتاج اىل تعليق بعض األجهزة
عند استخدام ادلناظر ادلعلقة فمع (أي منظر من مناظر الديكور يكون من ادلهم جداً التأ ّكد من أ ّن مجيع أجهزة اإلضاءة

ادلعلقة فوق ادلسرح ،وادلناظر ادلسرحية ادلتدلية قد متّ تثبيتها مبا ال يتعارض بعضها مع األسالك الكهرابئية اليت توصل
الكهرابء ألجهزة اإلضاءة ،والسيما أثناء عمليات تغيَت ادلناظر ادلسرحية ،وتقع ىذه ادلهمة على عاتق فريق مدير ادلسرح
()2
فيتم ترقيم قطع الديكور ،وتسلسل تغيَتىا ،وتسليم مصمم اإلضاءة نسخة من ذلك
ابلتنسيق مع مصمم اإلضاءة) ّ .

الًتقيم والتسلسل لئال يضع جهازاً خلف شباك أو ابب أو قطعة ديكور ،وترفع تلك القطعة فيظهر جهاز اإلضاءة للعيان،
أو يعلق سلك اجلهاز بقطعة الديكور فيؤدي اىل حادثة على خشبة ادلسرح تربك العرض ادلسرحي ،ورمبا تؤدي إىل فشلو.
و(على مصمم اإلضاءة مناقشة احتياجاتو الكهرابئية مع الكهرابئي ادلختص يف ادلسرح ليتمكن من توفَت مجيع ادلستلزمات
اليت حيتاجها يف اإلضاءة اخلاصة لبعض ادلشاىد)( ،)3وعلى مصمم اإلضاءة ومنفذىا أن يتأكدا قبل رفع القضيب ادلعدين
احلامل ألجهزة اإلضاءة إىل األعلى – من األمور التالية:
 -1أ ّن اجلهاز فيو مصباح ،ويعمل على ضلو صحيح.

 -2أ ّن مجيع الغوالق ،واأللوان وادلستلزمات ،مثبتة وتعمل بسهولة وعلى ضلو سليم.
بقوة وإبحكام.
 -3أ ّن اجلزء احلامل للجهاز مثبّت على القضيب ادلعدين ّ

لكل جهاز ،والسلك ادلغذي للجهاز مثبت مع جزء إضايف يسمح للجهاز ابحلركة يف أي اجتاه
 -4سلسلة األمان ّ
بيسر وسهولة.

 -5أن تكون هناايت األسالك خارج ادلسرح مجيعها رلربة وصاحلة مع أرقامها.
 -6مجيع ادلقابس الكهرابئية مع أقفاذلا مثّبتة وتعمل بدقّة.
 -7عدم وجود أسالك على أرضية ادلسرح تعيق الدخول واخلروج للممثلُت.

)Neil Fraser , Stage Lighting Design, 1st . published (London : The Crwood Press, 2003), P.53. (1
)Daniel Bond, Stage Management, 2nd . edition, (London : A and C Black, 1997), P.80. (2
)Bronislaw J. Sammler and Don Harvey, Technical Design Solutions for Theater, Volume1, (London : Focal (3
Press,2013), P13.
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 -8عدم وجود أسالك تعيق تغيَت الديكور عند احلاجة لذلك.

 -9عدم وجود قطع ديكور حتجب اإلضاءة ادلسلطة على مناطق التمثيل .يف إصلاح عملو ،ألنّو مسؤول عن (إنتاج
صورة متوازنة مع معطيات العرض معتمداً على عوامل تدخل يف انتاج التباين على السطوح معتمداً ومركزاً على:
أ -نوع السطح الذي تسقط عليو اإلضاءة.

ب-
ت-
ث-

لون السطح.
حجم السطح.
طبيعة السطح أملس أم خشن.

ج -حجم الفضاء أو ادلكان( ،)1وإذا استطاع مصمم اإلضاءة أن يتقن عملو ،عند ستصبح (اإلضاءة من العناصر
التقنية ادلهمة يف تنفيذ الفضاء ادلسرحي ،وحتديد رقعتو أمام ادلتل ّقُت .فهي تسهم إسهاماً كبَتاً وبشكل أساسي
يف تشكيل البعد السينوغرايف)( ،)2وذلذا صلد أن عنصر اإلضاءة غالباً ما يغفل عنو فرق اذلواة ،وذلك ألحد
سببُت ّإما أن تكون غالية جداً على ميزانيتهم أو صعبة جداً على أيديهم غَت ادلدربة الستخدامها.

ادلبحث الرابع
أهم االستخدامات الفنية لعنصر اإلضاءة يف مسرح الدمى
هناك استخدامات فنية متعددة لعنصر اإلضاءة منها:
 -1إضاءة الدمى على ضل ٍو عام ،والدمية ادلتحدثة على ضلو خاص .والسيما عندما تدخل شخصية جديدة ،أو ان تكون
الدمى رلتمعة يف مكان ،وىناك دمية يف ٍ
مكان آخر ،فتستخدم اإلضاءة العامة على اجملموعة ،وبقعة ضوء على الدمية
رد الفعل لدمية معينة على ما يدور أمامها ،أل ّن (اإلضاءة ىي طريقة مهمة لًتكيز
ادلنفردة ،أو عندما نريد أن نظهر ّ

االنتباه ،خاصة وتتعقبو قد يكون ىو الذي جيذب االنتباه أكثر من غَته من األشياء واألشخاص ،وقد تستخدم
اإلضاءة كعامل للمشاىد أو ادلناظر ،كما أ ّهنا تستخدم لتأكيد تعبَتات ادلمثل)( ،)3وبعبارة أخرى فاالستخدام األول
لإلضاءة ىو للكشف والرؤية مع الًتكيز والعزل.
وإما
فإما أن تكون إضاءة غامرة يف ادلسرحية اذلزليةّ ،
 -2إضاءة قطع الديكور ،وىنا تكون اإلضاءة وفقاً دلوضوع ادلسرحيةّ ،
أن تكون خافتة بعض الشيء يف ادلسرحية اجلادة ،ويف العادة تكون قطع الديكور اثبتة وكذلك أجهزة اإلضاءة
ادلستخدمة إلضاءة الديكور .مع التأكيد على عدم قطع الضوء الساقط على الديكور بسبب حركة الشخصيات،
ولكن ىذه اإلضاءة قد تطفأ دفعة واحدة أو تضاء دفعة واحدة إذا كان الديكور ديثل غرفة مثالً وتدخل شخصية إىل
ٚرغ١ش اٌّىبْ ف ٟاٌؼشض اٌّسشح ،ٟط( 1اٌشبسلخ :اٌ١ٙئخ اٌؼشث١خ ٌٍّسشذ ،)2017 ،ص ص .52 ،51
)ٕ٠ (1ظش :ػٍِ ٟحّٛد اٌسٛدأ ،ٟإٌّظِٛخ اٌضٛئ١خ
ّ
) (2ػٍ ٟدمحم ٘بدِ" ،ٞف َٛٙاٌخ١بي ف ٟاٌّسشذ اٌّؼبصش" ،أطشٚحخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح ِمذِخ إٌِ ٝدٍس وٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌدٍّ١خ ثدبِؼخ ثبثً ،2004 ،ص
.126
) (3ػٍِ ٟحّٛد اٌسٛدأِ ،ٟصذس سبثك ،ص .74
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الغرفة فتضغط على زر على احلائط ،وتضاء األجهزة وكأن الزر ىو الذي قام بتشغيلها ،أو تطفأ ابلضغط على الزر
عند مغادرة الشخصية لتلك الغرفة.
 -3إضاءة ادلصابيح ادلعلقة على جدران الغرفة أو ادلمرات او ادلقهى أو ادلطبخ ،فتثبت مصابيح متنوعة كتلك اليت تستخدم
يف ادلنازل عادة وىناك ّنطان عن اإلضاءة ،األول ىو ربط تلك ادلصابيح مبصدر كهرابئي فتضاء كما تضاء مصابيح
ادلنازل ،والثاين أن تسلّط بقع إضاءة على تلك ادلصابيح ،أو استخدم النمطُت معاً .وتتم السيطرة على تلك ادلصابيح
ادلثبتة على اجلدران مساعد منفذ اإلضاءة ،أو مدير ادلسرحّ ،أم البقع ادلسلطة عليها فتتم السيطرة عليها من منفذ
اإلضاءة مع بقية اإلضاءة.

الدوارة وادلتغَتة األلوان ،وتستخدم أجهزة إضاءة خاصة ذلذا النمط من اإلضاءة ،وىناك أجهزة حديثة ذلا
 -4اإلضاءة ّ
القدرة على الدوران والتقلّب ابجتاىات سلتلفة كتلك األجهزة ادلستخدمة يف احلفالت الغنائية أو الراقصة ،أو أن
يستخدم جهاز اثبت يسلط ضوءه على كرة متدلية من السقف وعلى سطح الكرة مرااي صغَتة كالفسيفساء ،تعاس
ضوء ذلك ادلصباح ابجتاىات سلتلفة؛ بسبب دوران تلك الكرة ادلتدلية.
 -5إضاءة متحركة ،وتستخدم يف حالة احتاج إحدى الشخصيات لفانوس حتملو ،فيقوم منفذ اإلضاءة أو مساعده مبتابعة
ذلك الفانوس جباىز إضاءة سلصص للمتابعة ،أو مصابيح سيارة تدخل ادلرأب ،أو إضاءة كشافات طائرة مروحية،
وغَت ذلك من االستخدامات اخلاصة.
 -6إضاءة اإليهام ابلطبيعية ،وتستخدم مع أجهزة اإلضاءة مرشحات ملونة إلعطاء االنطباع أبن الوقت هناراً أو ليالً ،أل ّن
(استخدامنا للمؤثرات الضوئية يتيح لنا توظيفها يف زايدة التفاصيل الواقعية ،وإضفاء عنصر اإليهام ابلطبيعة على
العرض ادلسرحي)( ،)1فإذا كان الوقت ليالً نضع جهازاً خلف النافذة مع مرشح أزرق ،لإلحياء بضياء القمر ،و(قد
ضلتاج إلضاءة ما يقع خارج النافذة يف وقتُت سلتلفُت ،عندىا سنحتاج إىل ثالثة أجهزة خارج النافذة يف وقتُت
سلتلفُت ،عندىا سنحتاج إىل ثالثة أجهزة "،اثنان منهما للنهار وواحد للّيل" ورمبا ضلتاج جلهازين صغَتين للممر،
ولكن علينا تثبيت األجهزة أبعلى ما ديكن لتجنب الظالل ،كما جيب علينا أن ال ننسى إضاءة الفضاء ادلوجود أمام
النافذة)( ،)2وىناك إضاءة "السايكلوراما" يف خلفية ادلسرح لإلحياء ابلسماء.
 -7اإلضاءة اخلاصة ،وىي يف ٍ
جزء منها فيها ا=إيهام ابلطبيعة ،وذلذا النمط من اإلضاءة ضلتاج إىل اجهزة خاصة غَت
تقليدية ،فمن تلك األجهزة ،جهاز مولد الدخان أو الضباب ،وجهاز الثلج ،وىناك جهاز يوحي حبركة الغيوم ،واخر

للربق ،فضالً عن اإلحياء ابالنفجارات وادلطر وغَتىا من احتياجات اإلضاءة اخلاصة .ولكنّها تُعد من اصلح
االستخدامات الفنية لإلانرة يف امتاع اجلمهور ،وقدرهتا على اإليهام ،فادلوقف الدرامي الواضح ،والفكرة البصرية ديكن
أن تنفذ من خالل عمل ادلصمم الذي جيب أن يتوافق مع كامل االنتاج الفٍت على ضلو شلتاز .ففي احدى اعمال
)Patrick Keating, Hollywood Lighting from the Silent Era to Film Noir , (NewYork: Columbia University Press, 2010), (1
p. 59.
)Richard Pilbrow , Op.cit, pp25. (2
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الدمى احتاج العمل إىل شالل ماء ،وعلى الرغم من تصميم ديكو يكون فيو الشالل قريب للواقع بوجود ماء يسقط
من اعلى الشالل ،األ ا ّن ذلك كان حيتاج إىل ادلزيد من التعزيز ابإلضاءة ،فنم تثبيت رلموعة متدلية من االسالك ذات
ادلصابيح الصغَتة(  ) Lidsذات إضاءة متحركة بتعاقب اانرهتا وانطفائها على ضلو متتابع يوحي ابحلركة من األعلى
ضلو األسفل ،ومع ادلاء اصبح الشالل أكثر واقعية واكثر ايهاماً ،ومع صوت الشالل ادلسجل زاد يف التأثَت على
اجلمهور إىل ح ّد األهبار .وىناك إضاءة اشارة ادلرور ذات االلوان الثالثة االمحر واالصفر واالخضر ،إذا أقتضى ادلشهد
ادلسرحي وجود االشارة ادلرورية الضوئية .أما اإلضاءة السفلية ،فعلينا (احلذر من استخدام اإلضاءة من األسفل ،إذ ّأهنا

لكن يفضل
حتدث أتثَتاً على مالمح الشخصية ،إال اذا كان ذلك مقصوداً من ادلؤلف وادلخرج يف مشاىد الرعب ،و ّ
االبتعاد عن استخدامها يف احلاالت االعتيادية ،ورمبا ضلتاج إليها احياانً عندما تكون ىناك مشوع على األرض حول
الشخصية ،أو أن الشخصية حتمل اانءً يعكس اإلضاءة العلوية فتنعكس على ذقن الشخصية)( ،)1عند ذاك نعمد إىل
استخدام اإلضاءة السفلية.
ومبراجعة سريعة دلا سبق سنجد انّنا حباجة إىل توزيع اإلضاءة لعموم العمل ادلسرحي على النحو التاي- :
ّ
 .1نستخدم اجهزة إضاءة تكون مبثابة مفتاح اإلضاءة ادلسيطرة
 .2إضاءة مناطق التمثيل بواسطة:
أ -اإلضاءة الثانوية

ب-

اإلضاءة ادلؤطرة (إذا تطلب األمر)

ت-

اإلضاءة االضافية(إذا لزم األمر)

 .3إضاءة منطقة التمثيل التكميلية.

 .4موازنة منطقة التمثيل ابإلضاءة واللون والضالل ،إذا مل تلغى ابإلضاءة االضافية.
 .5إضاءة ادلناظر ادلسرحية (الديكور).

 .6مصادر اإلضاءة الغامرة أو الفيضية ،واليت تساعد يف غسل الضالل غَت ادلرغوب هبا.
 .7إضاءة الرؤية اخلاصة.

 .8إضاءة ادلؤثرات الضوئية اخلاصة ،واالجهزة العارضة.
كل ذلك ا ّن فن اإلضاءة اخلالّق يكون يف خلق الفكرة عرب ادلسرحية ،وعرب فكرة ادلخرج ومصمم الديكور .ىذه
فنفهم من ّ

يطوق الشخصية ويساعدىا يف عرض قصتها على مشاىديها .ويكون العرض
الفكرة تكون ابلضوء والظل والفضاء الذي ّ
فعاالً ومؤثراً ،وحيقق مجيع اىدافو ،أل ّن (التوزيع العلمي لإلضاءة يسهم يف رفع القيمة الفنيّة للشكل البصري وخلق
ادلسرحي ّ
اجلو النفسي من خالل خطوط ومصاقط ضوئية واليت ىي ذات أتثَت مباشر من خالل استقامة مساقطها أليصال الداللة

()2
ادلطلوبة)  .ويساىم يف ذلك التحكم بشدة اإلضاءة ،والوان ادلرشحات ادلستخدمة ،وصوالً إىل التعبَت اجلماي مبا حتققوُ

)1( Richard Pilbrow , Op.cit, pp.21, 22.
)(2

ػٍِ ٟحّٛد اٌسٛدأِ ،ٟصذس سبثك ،ص .107
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اإلضاءة (وال أييت ىذا التعبَت ابإلضاءة مبفردىا وأّنا بتكامل وتظافر العناصر الفنية مبجموعها التءي تنجز الصياغة
اجلمالية لشكل العرض ومضمونو ،فالعناصر االسلوبية تتظافر لتخلق اجلمال ،ال رلرد أداء ادلعٌت وحده ،بل صياغة الشكل
األروع)( ،)1بيد أ ّن اإلضاءة ىي العنصر الذي الديكن االستغناء عنو يف ادلسرح ،فقد نستطيع ا ّن نستغٍت عن الديكور كما
ىو احلال يف ادلسرح الفقَت للفنان كروتوفسكي ،والكن ال ديكن االستغناء عن اإلضاءة مطلقاً فهي اليت ستتيح لنا الرؤية،
فضالً عن استخداماهتا الفعالة يف العرض ادلسرحي ،وقد (مسحت التقنية احلديثة دلصمم اإلضاءة ادلسرحية لتغيَّت االجهزة
ادلستخدمة لتسليط الضوء والظل والزواية ألجهزة اإلضاءة الفيضية والقًتاح ادلؤثرات الضوئية)( )2ادلطلوبة للعرض ادلسرحي،

لتحقق التأثَت األمثل على اجلمهور ،واصلاز اذلدف ادلرجو من العرض الذي وضعو ادلؤلف يف النص ،وترمجو ادلخرج يف
العرض

النتائج
خلص البحث إىل جمموعة النتائج أمهها:
 -1لعنصر اإلضاءة دور فاعل ومؤثر يف مسرح الدمى ،وال ديكن االستغناء عن اإلضاءة.

 -2لعنصر اإلضاءة القدرة على اإليهام ابلطبيعة ،وبذلك يزيد ىذا اإليهام قوة أتثَت العمل الفٍت على اجلمهور.
 -3تساعد اإلضاءة اجلمهور يف تركيز انتباىو على النقاط ادلهمة يف العرض ادلسرحي وتش ّده دلتابعة العرض.
 -4تؤدي األلوان ادلستخدمة يف اإلضاءة أغراضاً درامية ،وأىدافاً حي ّدده ادلخرج ومصمم اإلضاءة.

 -5يعتمد صلاح تصميم اإلضاءة على تراكم اخلربة عند مصمم اإلضاءة ،وقدرتو على حتليل النص ادلسرحي ،واستنباط
اخلطط ادلالئمة لتصميم اإلضاءة.
 -6لإلضاءة دور يف إضاءة ادلناظر ادلسرحية وادلسامهة يف تكوين الصورة التشكيلية اجلمالية مع ىذه ادلناظر.

 -7تؤدي اإلضاءة رلموعة من ادلهام يف مسرح الدمى كالرؤية ،والًتكيز أو العزل ،والتكوين أو اإلنشاد ،وخلق اجلو
النفسي العام ،واإليهام ابلطبيعة ،وغَتىا من ادلهام.
 -8وصوالً إىل التصميم االحًتايف الب ّد للمصمم من مشاورة ادلخرج ومصمم الديكور ،ومصمم االزايء ،واإلطالع على
تصاميمهم لوضع التصميم ادلالئم للعمل ادلسرحي.

)(1

خجبس خٛد ٞخجبس اٌؼجٛد ،ٞخّبٌ١بد اٌسٕٛ١غشاف١ب ف ٟاٌؼشض اٌّسشح ،ٟط( 2ثغذاد ٌٍزصّٚ ُ١اٌطجبػخ ، )2011 ،ص .59
(1) Arnold Aronson , Looking into The Abyss , (Michigan: The University of Michigan Press, 2008), P.30.
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التوصيات
يوصي الباحث مصمم اإلضاءة ادلسرحية مبتابعة كل ادلستجدات يف رلال اإلضاءة ،وما ظهر من أجهزة بغية
االستفادة منها يف التصاميم القادمة ،مع االىتمام اجل ّدي مبشاورة ادلخرج ،ومصمم الديكور ،ومصمم األزايء ،ومصمم
ادلاكياج ،من أجل إحكام التصميم.
كما يوصي الباحث ابدلزيد من الدراسات اليت تتناول التقنيات ادلستخدمة يف مسرح الدمى ،ويف مسرح الطفل من
أجل النهوض مبستوى العروض ادلسرحية.
ادلصادر
الكتب العربية

 -1إبراىيم  ،محادة  .اللغة الدرامية .العناصر غَت ادلنطوقة ،والعناصر ادلنطوقة (القاىرة :اجمللس االعلى
للثقافة.)0225،
 -0إيفانز ،جيمس روز .ادلسرح التجرييب من ستانسالفسكي إىل اليوم ،تر .فاروق عبد القادر (القاىرة :دار الفكر
ادلعاصر.)1979 ،
 -3بكَت ،أمُت .اإلبداع الضوئي يف العروض ادلسرحية (القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.)0229 ،
 -4ترمي ،نورة محد عمران .أتثَت استخدام التكنلوجيا احلديثة يف فضاء ادلسرح العريب ،ط( 1الشارقة :دائرة الثقافة
واالعالم.)0229 ،
 -5تيجمان ،فيليب فان .التكنيك ادلسرحي ،تر .يوسف البدري (اإلسكندرية :مكتبة االسكندرية ،بال ت،).
 -6اخلفاجي ،عالء مشذوب عبود .توظيف السينوغرافيا يف الدراما التلفزيونية ،ط( 1بغداد :دار الشئون الثقافية
(العامة.)0210،
 -7راغب ،نبيل .النقد الفٍت ،ط( 1القاىرة :دار نوابر للطباعة،)1996 ،
 -8رشيد ،يوسف .اإلنشاء ادلسرحي وعناصره ،ط( 1بغداد :إصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية،
.)0213
وتغَت ادلكان يف العرض ادلسرحي ،ط( 1الشارقة :اذليئة العربية للمسرح،
 -9السوداين ،علي زلمود .ادلنظومة الضوئية ّ
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للكتاب.)1996 ،
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،)1975، مطبعة الشعب: اإلضاءة ادلسرحية (بغداد. دمحم حامد،علي-10
 اذليئة ادلصرية العامة: (القاىرة، مفهوم الضوء والظالم يف العرض ادلسرحي.  جالل مجيل، دمحم-13
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.0224 ،رللس كلية الفنون اجلميلة جبامعة اببل
.)1971 ، دار ادلعرفة: كامل يوسف وآخرون (القاىرة. تر، ادلدخل إىل الفنون ادلسرحية. فرانك م،ىوايتنج-16
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الرسائل واالطاريح
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