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 الممخص:

البصرية ك  السمعيةتزامنية المؤثرات جدلية العالقة بيف يختص البحث بدراسة 
لعركض مسرح  السمعيةالمنظكمة : كلن أمف خالؿ  الطفؿغاليا في مسرح كمحاكر اشت

المنظكمة ا: كثانين  ،المؤثرات الصكتية الخاصة(،غانيالمكسيقى كاأل ،)الممثؿ الطفؿ
، اإلضاءةكسسكار، ، اإلالممثؿ، الزم، الماكياج) مسرح الطفؿ ضك البصرية لعر 

نمكذج للى النتائج إمكصكؿ طار النظرم لالديككر(، فضال عف تطبيؽ مؤشرات اإل
البمداكم كبالعتماد عمى ذك الفقار المتطكر( لممخرج  آكممسرحية )ابف في التحميؿ 

 .التحميميالمنيج الكصفي 
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Abstract:   

 The study deals with the dialectical relationship between the 

synchronous effects of audio and video and the axes of their work in 

the theater of the child through the first: the audio system of the 

theater performances of the child (actor, music, songs, special sound 

effects), and second: the visual system of the theater performances of 

the child (actor, costume, make-up,، Lighting, decoration), as well as 

the application of theoretical framework indicators to reach the results 

of the analysis model in the play (Ibn Awi developed) by director 

Zulfiqar Baldawi and relying on the analytical descriptive method.. 
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 ول الفصل األ 
 طار المنهجياإل 

 :مشكمة البحث

مف  افي مسرح الطفؿ منطمقن التثقيفية القيـ التربكية كالتعميمية ُيعد بث  
ذ إ ؛المجتمعفي  عف طريؽ طركحاتو المكجية لشريحة الطفؿكذلؾ  ،منطمقاتو الميمة

الصكرة  ؿكتشك   ،كالمنظكمة البصرية مرتكز العرض المسرحي السمعيةالمنظكمة  تمثؿ
رئية بجميع مفرداتيا منظكمة بصرية حاممة لدللت فكرية ترفييية منطمقة مف فكرة الم

عناصرىا التككينية التي تؤسس المنطمؽ البصرم طارحة نفسيا عف طريؽ  ،النص
عناصر  أك،جمكعة مف العناصر التي نطمؽ عمييا عناصر العرض البصريةالبحت لم

التي تتكامؿ ،(اإلضاءةكسسكار، ر، اإلالديكك  ،كىي )الممثؿ، الزمنتاج المسرحي اإل
ساسيا الفكرم مف نص أالتي تنطمؽ في ،نتاج منظكمة العرض البصرمفيما بينيا إل

كفؽ اشتغالتو كطمكحاتو كمبتغاه الذم عمى ليضع رؤاه  ،المؤلؼ الذم يتناكلو المخرج
الممثؿ ىك العنصر كلككف  ،العرض طريؽ عف يعرؼ بوك أف يكصمو أيحاكؿ 

يشكؿ شار لو عمـ السيمياء ككنو أميكي لمعرض كىك حامؿ الدللة الكبرل كما الدينا
كمكمؿ  اإلضاءةك  ،الديككر ،كسسكاراإل،ا كما يمميو عميو الزمالدللة المتحكلة دائمن 

بيار حداث مؤثرات بصرية تجذب الطفؿ عف طريؽ خمؽ عنصر اإلألليذه الشخصية 
لمممثؿ التي تعد كسيمة نقؿ السمعية نظكمة لى المإضافة ، باإلمفرداتو الصكرم بجميع

لى العرض كىي المترجـ بكاسطة الحكارات التي تمقى مف قبؿ إفكار مف النص األ
التي تمثؿ سمة المنظكمة ، مكسيقى كالمؤثرات الصكتية الخاصةلى الإمضافة  ،الممثؿ

تعمؿ كعنصر مفاجئة يحقؽ  إذ ؛خاصة الطفؿمسرح عامة كمسرح الالصكتية في 
تحقؽ التزامف في الصكت مع تكجد ىناؾ جدلية ل، لذا بيار ليمتع المتمقيدىشة كاإلال

كلتككف ىذه العناصر المتزامنة  ،بيار عند الطفؿعناصر الجذب كاإل حداثإلالصكرة 
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، لذا لبد مف اشتغالت مثمى يعمؿ عمييا المخرج لتحقيؽ ىي ساندة لبعضيا البعض
كلككف المخرج ىك  ،كف عمى تحقيؽ ىذه الرؤيةكذلؾ باختيار مصمميف يعمم مبتغاه،

د مف كبتعدد تعاممو مع العدي ،ؿ عف العرض بكؿ تفاصيموؤ قائد العمؿ كىك المس
، كما يمثمو كؿ عنصر مف منظكمة قائمة بحد ذاتيا، العامميف بجميع عناصر العرض

براز ثقافتو العممية إىنا يأتي دكر المصمـ في  ،تعمؿ ضمف منظكمات العرضل
 فإكبما  ،عمى مقاربة بينو كبيف رؤية المخرجألعممية لرسـ المنطمقات الفنية لتحقيؽ كا

في العراؽ يخضع  الطفؿكلككف مسرح  ،ةالمؤثرات تتبع التطكر التأريخي لممسرح عامن 
ك أفكار كاف ىذا التطكر في األأسكاء  ،نحاء العالـأليذا التطكر الحاصؿ في جميع 

ض المسرحية ك في العر  ةالمستعممجيزة التكنكلكجي لأل ك التطكرأ ،الرؤل لممصمميف
صكر جمالية تجذب انتباه بتزامنيا لتحقيؽ مثيرات تعمؿ عمى تحقيؽ  استعمالياككيفية 

المؤثرات في عركض  هىذجدلية كعمى الرغـ مف الدكر الذم تمعبة  ،المتمقي لمعرض
يتناسب  حك عمميقد ل يحضى باىتماـ مدركس عمى ن تزامنيا فإل إ الطفؿمسرح 

كبذلؾ  ،تزاؿ حالة غير كاضحة المعالـ لفيي  ،العركضغمب أكمكانتيا كدكرىا في 
ف مشكمة إف ،كمف ىذا المنطمؽ ،مف الضركرة دراستيا كالبحث فييا صبحت مشكمةأ

المؤثرات تزامنية جدلية العالقة بين ما  -تي:اآل البحث تتمثؿ عبر طرح السؤاؿ
  ؟ ح الطفلفي مسر  السمعية والبصرية

 تزامنيةالعالقة الكالحاجة قائمة ليذة الدراسة مف خالؿ تسميط الضكء عمى 
  .لطفؿاعرض مسرح البصرية في ك  السمعيةلمؤثرات بيف ا

  :أهمية البحث

العالقة لجدلية  اا كجمالي  ا معرفي  تكمف أىمية البحث في ككنو يقدـ مفيكمن 
  .في المسرح لمطفؿالتزامنية بيف المؤثرات السمعية كالبصرية 
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 -:إلىييدؼ البحث  هداف البحثأ

 .كالبصرية في مسرح الطفؿ السمعيةالمؤثرات التعرؼ عمى العالقة بيف  -

 .ىمية تزامنية المؤثرات السمعية كالبصرية في مسرح الطفؿأالتعرؼ عمى  -

 -:تيةيتحدد البحث ضمف الحدكد اآل :حدود البحث

كالبصرية في عركض  السمعيةالمؤثرات  اعتمدت ىذه الدراسة عمى تزامنية
المتطكر( التي قدمت عمى مسرح  آكممسرح الطفؿ كمف خالؿ النمكذج مسرحية )ابف 

 في جامعة بغداد / كمية الفنكف الجميمة / قسـ الفنكف المسرحية الركاد جاسـ العبكدم
 .3122/ 36/6ربعاء يـك األ

  :تحديد المصطمحات

 Synchronicity التزامن -2

 لغة : -أ

 .التزامف في عمـ المغة الطبيعية ما يتفؽ مع غيره في الزمف

براىيـ مصطفى إحركتاف دكريتاف تتفقاف في زمف الذبذبة كالطكر.) :كالمتزامنتاف
 (512،ص:2:9،خركفآك 

 ا:فمسفي   -ب

، ا محمالن بالمعنىلى تعريؼ "يكنغ" لمتزامف بكصفو تكافقن إأشار ألف ككمبس 
نما شكؿ مف اجردن م االذم ليس تكافقن  شكاؿ الترابط كالتعالؽ المقصكد.)ألف أ، كا 

 (23.ص3119ككمبس، 
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 ا:صطالح  ا -ج

، نفسياستعماؿ الدكرة اكبنفسو دكات التي تعمؿ في الكقت التزامف: لكصؼ األ
، كىي ات الكاممة، تنفذ العمميات المركبة في نفس عدد الدكر دكات المتزامنةكفي األ

، دكائر متزامنة.)عبد الحسيف منطؽ متزامف ،ف الكقت مثالن حد مساس كاأمنظمة عمى 
 (.236، ص98:الحسني. ذ

 جرائي:التعريف اإل -د

لى إكثر مف مككف بنسؽ مترابط لمتعريؼ بحدث يقكد بالنتيجة أىك ارتباط 
  .كاحدة لحالة جديدةصياغة 

 :المؤثرات المسرحية -0

خصائص التكظيؼ ليا، عمى  عرؼ جكلياف ىيمتكف المؤثرات الصكتية، بناءن 
كىك المشابية، كاإلحالة إلى، كاإليحاء بالشيء "فالعرض قد يتضمف أصكات العربات 

عيرة النارية، كىمـ جرا، كيعتمد صكات األأصكات عربات البكليس، ك أكالقطارات، ك 
يحاء لى الكؿ، أم اإلإشارة بالجزء تكظيؼ المؤثرات الصكتية في المسرح عمى مبدأ اإل

  (1) برز مالمحو الصكتية"أقؼ ما عف طريؽ تكظيؼ ك مك أبحدث 

أنيا "عبارة عف أصكات تدؿ عمى تجسيد بعر ؼ اريؾ بارنك المؤثرات الصكتية 
 .(2) ا في العمؿ الدرامي"الكقائع الحقيقية المراد تصكيرىا ذىني  

نيا "عبارة عف جميع أب السمعية كالبصرية يعرؼ )عثماف( المؤثرات المسرحية
 .(3) ك خارجيا"أك الظكاىر المرئية الخاصة التي تحدث عمى خشبة المسرح ألغريبة صكات ااأل

، لية الكيربائيةأك اآل ،جيزة اليدكية)حمادة( المؤثرات المسرحية بككنيا "األ يعرؼ
أك تأثير مسمكع  .أك الحيؿ الكيمياكية التي تستخدـ لخمؽ تأثير مرئي كالبرؽ كالمطر
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 . (4)حساس كاقعي"إكالغرض مف ىذا ىك تحقيؽ  .تلكصكت الرعد كالبراكيف كاآل

  -:التعريف االجرائي

 لممؤثرات جرائييستخمص الباحث التعريؼ اإل ،عف طريؽ ىذه التعريفات
)تمؾ المثيرات التي تنبعث مف خشبة المسرح في أثناء العرض سكاء  بأنيا: المسرحية

ؽ عنصر الشد  عند تحق  ، لتككف  عناصر التشكيؽ ك ات سمعية أـ بصريةكانت منظكم
  .(ضمف مساره ادللي   المتمقي لمتابعة العرض كتحقؽ فعالن 

 :في مسرح الطفل المؤثرات الصوتيةلمنظومة تزامنية العالقة ال -ولالمبحث األ 

حداىـ عناصر العرض المسرحي بما تتمتع بو مف إتعد منظكمة الصكت 
يقاعية ينجذب إدثو مف سمات مزايا تخص حاسة السمع عند المتمقي )الطفؿ( كما تح

يقاعية ذ ُيعد  ميؿ الطفؿ لمحركة كأنظمتيا اإلإ ؛يقاعالطفؿ عف طريؽ المحف كاإل إلييا
كثر مف العناصر أالمتحركة  ف  الطفؿ ييتـ في متابعة العناصرأل ؛افطري   ميالن 

ى ىذه ميمة، كتبقا جماليةن كدلليةن في حياتو قيمن يقاعية تشكؿ الصيغ اإلذ إ ،الساكنة
يقاع خاص إ، حيث يككف لكؿ مرحمة عمرية مالزمة لو عمى امتداد مراحؿ نمكهالسمة 

قاع في المسرح فيك تقسيـ كحدات الزمف، ليذا يشتمؿ العرض المسرحي يما اإلأ، بيا
يقاع العرض إيقاعية التي تتكافؽ فيما بينيا لتشكؿ بمجمميا عمى عدد مف البنى اإل
ف تنكع أك (5)يقاعيكف بالفطرة " إطفاؿ " األفأل ؛الطفؿ عمى ثرأالمسرحي كما لو مف 

، كىذه القيمة لمكسيقى يشكؿ قيمة جماليةلى اإضافة إيقاعات في الحركة كالضكء اإل
ظيار المتعة بما فييا مف قيـ طفاؿ إلخراج في مسرح األف تييمف عمى اإلألبد 

 -:لىإ ، لذا تنقسـ منظكمة المؤثرات الصكتيةية كعاطفيةجمالية كفكر 
 :الممثل -2

كانت أصكات التي يصدرىا سكاء تتمثؿ المنظكمة الصكتية لمممثؿ في جميع األ 
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العرض المسرحي كالذم يستمده مف كممات  كيبرع فيو فيلقاء الذم يبتدعو الممثؿ باإل
لقاء، تعد منظكمة اإل "لذا  ،ؼ كما تحممو مف دللت فكرية كاجتماعية كثقافيةنص المؤل  

بنية اصطناع األ ،يستطيع الممثؿ، فعف طريقيا العناصر الرئيسة في العرضحدة مف كا
كالمنحنيات الصكتية الكاشفة عف ما تحممو )لغة النص( مف طاقات حبيسة تتحرر عبر 

منسجمة مع خصائص كؿ لحظة مف  ،،عمى كفؽ مسارات متعددةفعاؿ الصكتيةاأل
الممثؿ لبد أف يتميز بالتنكع . حيث إف إلقاء (6)لتعمف عف دللتيا"،لحظات العرض

مثؿ عند تنفيذ عممية نقؿ كالتركيز كالشد كاإلرخاء،لذا تككف ميمة المخرج مراقبة الم
لغرض المطمكب الذم اتفؽ عمييا المخرج ابحيث تحقؽ الكسائؿ السمعية ، المعاني
 .الطفؿيقاعيا الدللي كالجمالي في ذىف إكما تحققة ىذه المعاني عف طريؽ  ،كالممثؿ
كفي  الصكتيةيقاع المنظكمة إلى استعماؿ بعض الكسائؿ التقنية في إالمخرج  أكقد يمج

بعاد الممؿ عف ا  ك لغرض التنكيع ك أ الطفؿانتباه  جذبكذلؾ لغرض  ؛لقاء بالذاتاإل
ف الكالـ المنطكؽ مف قبؿ الممثؿ في العرض المسرحي أك  ،النفكس جراء الرتابة الصكتية
ألف  ىذا التعقيد ناتج عف جميع دللت الحكار  ؛مف الدللتيشمؿ عمى مجمكعة معقدة 

ىك جزء مف الحداث  ، كلككف الكالـالة الشخصية المراد التعبير عنياالتي ترتبط بح
ضطراب ك الأك مرض أيقاع معيف يدؿ عمى شيخكخة إف الكالـ بإ، ليذا " فالمسرحية
كىذه التعبيرات الحكارية ، (7)كالغضب"ا دؿ عمى النفعاؿ كالثكرة ذا كاف سريعن ا  ، ك النفسي

كلغرض تاشير القدرات ، مؽ مف النفعالت الصكتية لمممثؿتؤسس مؤثرات صكتية تنط
فعاؿ الدللية لعناصرىا المنتجة لكحدات لبد مف التعرؼ عمى األ ،التكليدية لتمؾ المنظكمة

ة لمممثؿ عف سناد المنظكمة السمعيإالذم يعمؿ كؿ مف عناصره عمى  ،العرض الداؿ
  (8) لقاء، كالمتمثمة بما يمي:طريؽ اإل

 .التنغيـ -ج     .الكقؼ -ب      .النبر -أ

 .لقاءسرعة اإل -ق   .الصمت-د
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 :الموسيقى -0

يقاع كالزمف، كتمعب المكسيقى في المكسيقى ىي الفف الذم يخضع لإل فإ
 ،طريؽ حكاراتويا تستخدـ كخمفية لمممثؿ عف ا ككنُ ا كبيرن دكرن  عركض مسرح الطفؿ

 حياف تككف معادلن كفي بعض األ، ا لمعرضا كجمالي  ا دللي  كىي بيذه الحالو تعطي بعدن 
ف اشتغاؿ المكسيقى في لحظات إحيث " لمحكار في حالت الصمت مثال عند الممثؿ،

ف إككذلؾ ف ،(9) الصمت عمى المسرح، ميـ لإليحاء بالخكؼ كالدىشة كالتفكير
داء كتعطيو شحنة عاطفية تحفزه عمى فيـ الشخصية ثؿ عمى األالمكسيقى تساعد المم

كىناؾ كظائؼ لممكسيقى في العمؿ المسرحي كمنيا الكظيفة الدللية  ،يقاعياإكمسؾ 
ككذلؾ معرفة نكع العمؿ سكاء  ،مكاف كالزماف كتحديد نكع الشخصيةاللمدللة عمى 

مخرجيف مع المكسيقى كمنيـ ، لذا تعامؿ الكثير مف الاك ككميدي  أا كاف تراجيدي  أ
ا ف يعطي لممكسيقى الخاصة بالخمفية بعدن أكيحاكؿ  ،)مايرخكلد( بكصفيا خمفية

نيا في ىذه الحالة إ، فف كانت مصاحبة لحكار الممثؿ، كتتماكج معوا  ا، فيي ك ساسي  أ
ك الحركة التي يقكـ بيا الممثؿ كالتي تسيـ أخر متكازيا مع خط الحكار آا تسطر خط  

خر آنيا حكار إم ؛ أعمى تعبير امكسيقى الخمفية تعبيرن  د، كتعيقاع العرضإط بضفي 
صبح أك  ،اا جديدن ا جمالي  عطت المكسيقى الخمفية بعدن ألى الحكار المنطكؽ، كلقد إقرب أ

طفاؿ استغؿ ىذا ف مسرح األأكنرل  ،رُ ا بالسمع في تداخمو مع الحكاىذا البعد حاضرن 
ا حيف تتمـ في ايجاد مككف درامي مضاؼ، كخصكصن  ادن كمساع االبعد كاستخدمو مؤثرن 

يقاعيا لترفع مف درجتو ا  غنية ك ا كقع فيو قطع الممثؿ ليترؾ البقية لممكسيقى كاألحكارن 
كلقد كصفيا  .ا عف تعبير الكمماتكثر تعبيرن ما تككف المكسيقى األ ا، فكثيرن كتتممو

، كتكشؼ عف الجكىر نوالحكار لتتكمـ المكسيقى بدل م)مايرخكلد( بقكلو يصمت 
لى إ، كلككف الطفؿ ينجذب (10) ، كتجعمنا بذلؾ في حؿ مف ضركرة المعاناة.الداخمي

حداث مؤثرات صكتية تجذب إغنية بكمماتيا في فقد تسيـ األ ،يقاع كالمحف كالنغـاإل
 .الطفؿ كتبيره لتمتعو كتطغي عميو صكر البيجة كالسركر



 0202يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 262 

 :المؤثرات الخاصة -1

لى نظاـ إينتمي  ا لا يشكؿ نظاما دللي  تكاصمي   الصكتية فعالن  عد المؤثراتُ تُ 
، فالمؤثرات الصكتية التي تسمع في المسرح في أثناء ك نظاـ المكسيقىأالكممة 
عطاء إلى إتحسب عمى المؤثرات الحية كىي تعد عالمات اصطناعية ترمي  العرض

 .ـ ثانكيةأكانت رئيسة أدللت ترتبط بطبيعة الحدث سكاء 

ما أنيا مكشرية، أب كُتعد  المؤثرات التي ترتبط بعالقة سببية مع مدلكليا 
ك عف أألن يا تمثمة مباشرة  ؛فقد تحػدث مف جراء تقميد صكت ما ،يقكنيةشارة األاإل

ـ فيو لممؤثرات الصكتية كظيفة تعبيرية تدع فإ ، كماجيزةطريؽ عرضيا بكاسطة األ
ك أ ،يقاع المنظكمة البصريةإيقاعيا مع إؽ ، عف طريجك المسرحية )الجك البصرم(

يف صكر لى تكك إيحاء المؤثر الصكتي إفقد يقكد  ،تككف بديال عف المنظكمة البصرية
لى حالت إيقاعيا إ، كتخمؽ المؤثرات الصكتية عف طريؽ ذىنية متعددة عند المتمقي

صكتية مع لخ، كعادةن تظير المؤثرات الإ...الترقب كالغمكض كالحزف كالفرح كالقمؽ
"كالمؤثرات الصكتية قد تؤكد عالمات  ،ك غيرىاأ اإلضاءةالمنظكمة البصرية مثؿ 

ك تخمفيا أ ،لقد ذىب(، فنسمع صكت سيارة تبتعدحدل الشخصيات )إخرل كأف تقكؿ أ
 .(11) فنسمع صكت خطكات في الداخؿ" ،حد في المنزؿ(أكأف تقكؿ شخصية )ل 

مكف ي ،ىميةأالعرض المسرحي  ف لممؤثرات الصكتية كعنصر مف عناصرإ
م كمؤثر صكتي قائـ في حد ذاتو( كىذه ىي دللة قائمة بحد أالتعبير عنيا بانفرادىا )

ىمية الثانية تككنيا بالشتراؾ مع المنظكمات ، كاأليحاءاتإذاتيا تعبر عما تحدثو مف 
 . الطفؿ يصاليا لممتمقيإلمدللة المراد  اكيدن أفي العرض لتعطي تخرل األ



 انموذج  أمسرحية ابن آوي المتطور  فلــرح الطــفي مس ريةــمعية والبصـؤثرات الســة المــبين تزامني ةــالقــة العــجدلي
 م.م. ناجد جباري عمي 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 263 

 المبحث الثاني
 في مسرح الطفل المؤثرات البصرية العالقة التزامنية لمنظومة

 :الممثل -2

ككنو  ؛ةلممنظكمة البصري مف بيف العناصر المككنةا ا ميم  يعد  الممثؿ عنصرن 
كالمعاني داخؿ التككيف المسرحي عف  ،كمؤثر بصرميمثؿ مركزا رئيسا لبناء الدللت 
داخؿ شبكة  ،(كاإليماءة –كاإلشارة  -ثمة بػ)الحركة طريؽ ديناميكية جسده المتم

لذا يعد  .لعرض المسرحي ككؿامتداخمة مف العالقات البصرية الصادرة مف عناصر 
عاؿ أالممثؿ كظيفة تعبيرية تككف أدات تكصيؿ بيف النص كالمتمقي عف طريؽ ال

و مع عناصر أك بتعامم ،ما بتعاممو بشكؿ مستقؿ بحد ذاتوإالدللية التي يرسميا، 
لمشاىد  ةمتنكع لخمؽ صكر   ،الديككر( ،اإلضاءةالماكياج،  ،زياءخرل )األالعرض األ

كاإليماءات التي تصدر مف الممثؿ مقترنة  ،كبيذا نجد مجمكعة اإلشارات ،العرض
 امرتبطة ارتباطن ،مع كؿ الشخصيات التي يؤديياالمتزامنة كنكازعو الداخمية ،بدكافعو

ف مخزكنات الممثؿ الداخمية يجب إم أ لمكممة لمعرض المسرحي،مع العناصر ا اكثيقن 
ف يربط أف الممثؿ يمكنو أىذا يعني  .(12)دكات العرض األخرل أك تالئـ أأف تطابؽ 

كمف ثـ إيقاع المشيد  ،يقاع عناصر العرضا  بيف إيقاعو الشخصي الخاص كدللتو ك 
كالذم يتصاعد  ،حي العاـكما فيو مف دللت متعددة المرتبط بإيقاع العرض المسر 
مف بتزامنيتو  وكما يضفي ،نحك الذركة ابتداءن مف المشيد الستياللي إلى نياية العرض

لى مؤثرات بصرية تثير الخكؼ إالتي تشكؿ عف طريؽ تحكلتو  ،ودللت جمالي
 كالشفقة في نفس المتمقي )الطفؿ(. 

 :زياءاأل  -0
كالتي  ،البصرية في العرض المسرحي المؤثراتحدل عناصر إزياء األة تعد  منظكم
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صبحت المالبس تمثؿ أبينيما  اكلككف ىذا الرتباط كثيقن  .ساسي بالممثؿأترتبط بشكؿ 
صبحت ألذلؾ  ،يضاح حركات الممثؿ كتعبيراتوإقيمة عظيمة مف خالؿ زيادة 

ية ىمية بعد الممثؿ الذم يعد المترجـ الفعمي لرؤ مف األ ،المالبس تمثؿ المرتبة الثانية
 ،في التعبير عف طبيعة شخصيتو كحركاتو بحسب مالزمتيا لمممثؿ كدكرىا ،المخرج

ا كتعد  مؤشرن  ،فالمالبس تقـك مقاـ الشخصية .(13)غراضو كاتجاىاتوأكتفصح كذلؾ عف 
العصر الذم تصكره كالحالة  ،كما تحقؽ عمى المسرح في أغمب العركض ، ليامعادلن 

 ،إليياالمسرحية كالطبقة الجتماعية التي تنتمي  الجتماعية التي تعيشيا الشخصية
ككذلؾ المالبس تعرفنا بمينة الشخص الذم  ،فالمالبس تحدد جنس كعمر الشخصية

 .ككذلؾ تدؿ عمى المناخ كالبعد النفسي يرتدييا كانتمائو الطبقي كالكضع الجتماعي
عة ىذه لذا يستطيع المتفرج عف طريؽ مالبس الشخصية اف يدرؾ عمى الفكر طبي

جميع العناصر كمف ضمنيا ك  ،الشخصية دكف الحاجة إلى تعريفيا عف طريؽ الكالـ
األزياء تستند إلى محركيا كالفاعؿ في بياف تعبيراتيا المكنية كحالة مف الشكؿ الجمالي 

أعطت األزياء ىدفيف ميميف مف  ،ف كاحد، كعمى كجو التحقيؽآكالتعبيرم في 
كدت عمى الجانب أنما ا  ك  ،كىذه حالة طبيعيةليس كحالة ستر العرم  ،كجكدىا

ككذلؾ تاكيدىا عمى الشكؿ  ،مف فعؿ الممثؿبتزامنيتيا التعبيرم كمغة بصرية تعمؽ 
لى الشخصية إلممالبس القدرة في تحكؿ الممثؿ  فإ كما ،كالمكف كالمزايا الجمالية
ا التطابؽ تي ىذأ، كيذاتيا يماءات الشخصيةا  ف يؤدم حركات ك أالدرامية كتفرض عميو 

نيا تحقؽ إفقدرة المالبس  ،كتصبح جزءا منو ،حينما يرتدم الممثؿ مالبس الشخصية
ككذلؾ صياغة سمككيا،  ،كرسـ مالمحيا ،لمممثؿ الييئة الخارجية لمشخصية الدرامية

عميو مف تحكلت  أككؿ ما يطر  ،أف يتفاعؿ سايككلكجيالى إكتدفع المالبس بالممثؿ 
كىي بيذا التجاه تعكس الكثير مف الحالت التي يتطمبيا  ،نفسية كسمككية كحركية

لذا  ،شكاليا كفصالياألكانيا ك ألى الممثؿ بإبككنيا تصنع مؤثرات بصرية مضافة  الدكر
لى عصرنا إغريؽ كالركماف مف اإل زياء عبر العصكر ابتداءن تطكرت تقنية تصميـ األ
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زياء مف ه ىذا التطكر عمى األلقاأكما كاف لمتطكر اليائؿ في المكننة كما  ؛الحاضر
في خمؽ مؤثرات بصرية مقصكدة  وُ لتكسع مداركلمسات جمالية عمى مستكل التصميـ 

  .تحاكي الشخصية بجميع مفرداتيا

 :منظومة المكياج -1

حدل عناصر المؤثرات البصرية في العرض المسرحي، إ تعد  منظكمة المكياج
، كقبؿ ىذا كاف ككذلؾ بالزم ،ية(ساسي بالممثؿ )الشخصأبشكؿ  كيرتبط المكياج

عداء كتركيعيـ خافة األككذلؾ إل، يستخدـ المكياج لمزينة كالجماؿ مف جانب المرأة
لكاف كاستخداميـ أالرجاؿ عمى كجكىيـ مف طالء ك  عند الحركب بما كانكا يضعوُ 

كياج فقد دخؿ الم ،ما في المسرحأ ،يانىذا في الحياة اليكمية التي كانكا يعيشك  ،قنعةألا
قنعة أالمالبس كالمكياج بما فييا مف  دعلذا" تُ  ،مف عناصر المنظكمة البصرية اعنصرن 
لى إسره عندما نرجع أساسية في الدراما، بؿ تكاد تؤلؼ العرض بقدـ العناصر األأمف 

 . كما تطكرت طرؽ كضع المكياج(14)المراسـ كالمحافؿ البدائية التي تمثؿ نكاة الدراما"
خذ أر المكاد كالمساحيؽ المستخدمة كالتقنية التي يعمؿ فني المكياج ك في المسرح بتطك 

سقيا ضاءة كؿ مشيد كتناإممازجتيا مع ك ثرىا ألكاف كتلى األإيحسب المصمـ حسابات 
فقد عمؿ عمى  ،بعد مف ذلؾألى إ، كقد ذىب المكياج مع الزم الذم يرتديو الممثؿ

ف أؽ المكياج يستطيع الممثؿ " فعف طري،ظير العاىات الجسديةأجسـ الشخصية ك 
ا ف يخمؽ ندكبن أف يبدك في ميعة الصبا، كما يستطيع أك ألى عمره إا يضيؼ سن  

ا سناف، كما يمعب المكياج دكرن أك دكف أ اف يبدك أصمعن أك  ،ا كعاىات خياليةكحن كجر 
كعمى المستكل  ،المختمفةصكؿ العرقية لمشخصيات كثقافاتيا لى األإشارة في اإل ميما
 .(15) ا مثؿ المكياج العادم"، يستخدـ المكياج في تجميؿ صكرة الممثؿ تمامن اليالجم

كفي المسرح تقع عمى عاتؽ مصمـ الماكياج ميمة كبيرة كفعالة في تجسيد كرسـ 
 .لرسـ مؤثرات ميمةنماطيا أنكاعيا ك أالشخصيات ب
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ا ساسن أحيث تتككف مكاد التجميؿ  ،في المكياج اساسي  أ اكما يدخؿ المكف عنصرن 
اميا يظير في لكاف المختمفة كفي استخد، كليذه الصبغات الكثير مف األمف صبغات

دللة  الينفس ف التاثيرات التي يكثرىا المكف في المتمقي إ، فالعديد مف الشخصيات
لكاف األك لكاف الباردة ثير األأكمدل تلكاف األ، ككذلؾ مدل انعكاس الضكء عمى معينة

، لكافاألثيرات الضكء عمى أتك تعامميا مع الضكء  عف طريؽالحارة في رسـ المكياج 
 .لى بيئة كثقافة كاحدةإالذم ينتمي  الطفؿثير سيككلكجي عمى أكما لمكف مف ت

 -كسسوار(:اإل )منظومة الممحقات المسرحية -2

ك)الممحقات المسرحية( مف مؤثرات العرض المسرحي أ كسسكارتعد  منظكمة اإل
ف نطمؽ كممة أكمف المعتاد  ،مة البصرية في المسرحا ضمف المنظك الميمة جد  

ك في الحياة العادية، أكسسكارات عمى كؿ ما تستخدمو الشخصية سكاء عمى المسرح إ
كقد استعممت ىذه  ،ك الميماتأغراض األ كأا الممحقات يضن أكسسكارات نعني بيا كاإل
مثؿ الكرسي  ،العادم نسافك اإلأشياء التي يستخدميا الممثؿ سماء لمدللة عمى األاأل

 الياتؼ كالمظمة كالنظارات كالتاج كالصكلجاف. ك كالساعة كالمسبحة كالسيؼ كجميع الحمي 

ىمية في أكسسكارات كحتى الكقت الحاضر كاف لإل ،فمنذ بدايات المسرح
كسسكارات، كطالما ىناؾ إا قدـ بدكف ا مسرحي  العرض المسرحي، بحيث لـ نجد عرضن 

، كذلؾ لما كسسكاراتإك أك ممحقات أغراض أذف ترافقيا إ ،شخصية عمى الخشبة
ىميتيا أكظيرت  ،ا مف بقية العناصر المسرحيةكثر تاثيرن أتحممو مف كظائؼ جعمتيا 

فال يستطيع الممثؿ الستغناء عنيا. لقد  ،لرتباطيا بحركة الممثؿ مباشرة التزامنية
ك المناظر أك المكياج أة الخاص اإلضاءةحدث فعال تقديـ مسرحيات دكف الستعانة ب

ف معظـ إف ،، كفي الكاقعلـ تقدـ مسرحية قط دكف الممحقات كلكنيا ،ك المالبسأ
 ميم اا دكف بعض الممحقات التي تمثؿ شيئن  عمييا جراء التدريباتإالمسرحيات ليمكف 

كسسكارات كالممحقات ما بيف الممثؿ مف نكاع اإلأفقد تعددت  ،. لذا(16)في المسرحية 
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لمديككر، كتقسيـ  ك مف خالؿ استخداميا مكمالن أؿ استخدامو المباشر ليا خال
  (17) -:لىإكسسكارات ك اإلأالممحقات 

 رضية المسرح.أميمات المنظر)سجاجيد..الخ( مفركشا تكضع عمى  -2
ك تحمؿ عمى المسرح أدكات تستعمؿ أبنادؽ..الخ( –ميمات اليد)خطابات  -3

 بكاسطة الممثؿ.
شياء تستعمؿ أستائر..الخ(  –سجاجيد لمجدراف  -نة )لكحات زيتيةميمات الزي -4

 لتزييف حكائط المناظر.
ك أ اإلضاءةيدخؿ ضمف  م شيء لأمطار...الخ( أ –مؤثرات )ثمج خفيؼ -5

 خرل.قساـ األبعض األ

 :منظومة المنظر المسرحي -3

العرض المككف مف المنظكمة البصرية كمف  ءلتعمف عف بد الستارةترفع 
، كما تككنو ىذه المشاىدة كمة المنظر التي يشاىدىا المشاىدساسية منظكناتيا األمك
بيار كدىشة ا  بما تحكيو مف عناصر جذب ك  الطفؿكلى لمعرض مف انطباع عمى األ

  .فكار كفمسفات العرضأكما تحممو مف 

ا ليس اليدؼ الرئيس لو الجماؿ بداعي  إا ا خالقن فف المنظر المسرحي فن   دعلذا يُ 
الخطكط  ظيار المعاني العميقة باستخداـبؿ إل ،لخمؽ مؤثرات بصرية ؛بيار الفني فقطكاإل

لى نكع العمؿ إا تبعن  ،ككذلؾ المكف المناسب ،المناسبة كالشكؿ المناسب كالتككيف المناسب
ف  مصمـ الديككر بما يحممو مف خمفية ثقافية كفنية كعممية كذلؾ أل ؛المسرحي كمذىبو

ا ف الديككر" يرتبط ارتباطن أيظير رؤيتو المناسبة لمعمؿ المسرحي، كبما ف أتساعدة عمى 
فكار النص المسرحي كترجمتيا في معاف أكىك يعبر عف  ،ا بعمـ اليندسة كالرسـكثيقن 

مكر المرئية التي تكمؿ النص المسرحي كفؽ كاضحة عف طريؽ التشكيؿ الذم يعبر عف األ
غريؽ ظير فف المنظر منذ بدايات المسرح عند اإل . ليذا(18) سس كنظريات كقكاعد عممية"أ
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)أسخيمكس  ،كلقد قدمت عركض كتاب الدراما العظاـ ،ككاف يشكؿ الخمفية الزخرفية
، " فالمناظر اإل ،كسكفككميس، كيكربيدس( الركمانية يمكف تزكيدىا  كأغريقية بيذا المفيـك

. كحتى مجيء المخرج (19) كمناظر العصر الكسيط بساللـ خشبية ثقيمة " ،بدرجات معبد
ظيرت عناصر أخرل مثؿ مصمـ المناظر كمصمـ األزياء كالمكياج  المسرحي كظيكره

يعرؼ المنظر الذم يقاـ  فأكجاءت متتالية بحسب حاجة المسرح ليا. لذا يمكف  ،كالممحقات
ك أعمى خشبة المسرح بأنو مجمكعة مف التركيبات الخاصة المصنكعة مف الخشب كالقماش 

ف تربط أعمى  اخيالي   أك اخرل لكي تعطي شكؿ المكاف كاقعي  أك مف خامات أستؾ البال
يحاءاتو بمضمكف النص المسرحي، فالمنظر ىك الكحدة الفنية التي تعطي لمعمؿ المسرحي إ

 ،حداث بالكاقعقيمتو الجمالية كالدرامية كمف مميزات الديككر اختصار الحكار، كربط األ
ليذا (20) .التغطية ،التجميؿ ،اليحاء بالمكاف كالزماف ،مف المسرحيةكؿ كتشكيؿ النطباع األ

المناظر تعتمد في تطكرىا عمى التطكر التكنكلكجي التقني الذم يرافؽ تطكر  كل تزاؿكانت 
كدخمت في ميداف التقنية الحديثة التي يؤدييا الضكء كالمكف كخامات  ،تكنكلكجيا العصر

 ،(ليزر كفديك سبكت كعارضات صكرية)لضكئية الحديثة مف قمشة كمالمسيا كالمؤثرات ااأل
ليذا يستمد مصمـ الديككر  .فجعمت المنظر المسرحي يكازم العركض السينمائية في تقنياتيا

لنص المسرحي التي عادةن ما يضع المؤلؼ كصؼ المكاف كالزماف ا اءتوفكاره مف خالؿ قر أ
بما ،عمى تكجيو المصمـ في تصميمو شارات نصية تساعدإكىي  ،حداثاأل والتي تدكر في

لى مؤثرات المنظكمة البصرية إلخمؽ مؤثرات بصرية مساندة يتالئـ مع متطمبات العرض 
فعندما يستعيف المخرج بمصمـ الديككر لخمؽ مؤثرات بصرية لكي يضع تصاميمو  .برمتيا

 (21) -:يتفقاف عمى
، الفراغ، المكف، تككف المعالجة العامة لمفضاء ب)الخط، الشكؿ، الكتمة -2

 المممس(.
كفؽ التغيرات التي يحدثيا الضكء في ألكاف عمى ضاءة المسرح إكيفية -3

 الديككر، كأشكالو.
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 كمتغيراتيا في أثناء العرض المسرحي. ،ماكف الداخؿ كالخارجأ -4
 .نكعية األثاث كالممحقات )اإلكسسكار( المستخدمة مع )الديككر( -5

 مثاؿ )كريغ(أالمنظر المتحرؾ  كاكاستخدم ـلتككيف مناظرىف الشاشات ك المخرج استخدـك 
 .بيار عند المتمقيحداث عناصر مثيرات لمدىشة كاإلك)ابيا( كغيرىا مف التقنيات إل

 المسرحية: اإلضاءةمنظومة  -4

ىمية في المسارح المغمقة مف أكثر ىي المنظكمة األ اإلضاءةتعد  منظكمة 
، فمكل ؤية الشكؿ العاـ لمعرض المسرحيلر فصاح حيث يرجع ليا الفضؿ عف اإل

لمفردات العرض الفكرية لما تمكف المشاىد مف رؤية خشبة المسرح الحاممة  اإلضاءة
، ككذلؾ تمكف المشاىد مف الستمتاع بالمناظر الجميمة التي تحكؿ خشبة كالجمالية
ككما  ،اإلضاءةلى لكحة ساحرة تزخر بالحركة المتاتية مف استخداـ المكف ك إالمسرح 

منذ بداية  اإلضاءةىك معركؼ لدل العامميف كالميتميف بالمسرح فقد جرل استخداـ 
غريؽ يستخدمكف المصدر الطبيعي في عركضيـ ام ، فاإللى يكمنا ىذاإالمسرح 

كلكنيـ كانكا  ،ألف مسارحيـ كانت مكشكفة( ؛الشمس )كانت عركضيـ تقدـ في النيار
كالركمانيكف  يكف،" فقد اعترؼ اليكنانتخدمكف المشاعؿ لمدللة عمى الكقيست
كقدمكا مسرحياتيـ عمى  ،ضاءة المسرحماـ الكسائؿ الصناعية إلأليزابثيكف باليزيمة كاإل

صبح أف إفي المسرح كما  اإلضاءةلى استخداـ إكبعد الحاجة  .(22) مسارح مكشكفة "
المسرح لى حصكؿ تطكر ممحكظ في إجميع نكاحي الحياة  عمىحتى انعكس  ،التطكر
ف كاف استخداـ الشمكع كالمشاعؿ العامؿ أ، فمنذ المسرحية خاصة اإلضاءةعامة ك 
ث التطكر ثكرة كبرل في عالـ احدألى إ، في اضاءة المسارح خالؿ عدة قركف الكحيد

كما  ،المسرح كاستخداـ التقنيات المسرحية التي انسحبت بدكرىا عمى العرض المسرحي
ساليب كمدارس أتظير في  اإلضاءةا بدأت فنية ، ليذضفتو مف مؤثرات جماليةأ

مختمفة مثؿ الطبيعية كالكاقعية كالرمزية. كجاء القرف العشركف بالبتكارات العديدة في 
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في ميكانيكية ك  اإلضاءةجيزة أكصاحب ىذا التطكر الجديد تطكر في  ،اإلضاءة
لكتركنية التي ساعدت عمي تطكير جيزة اإل، كقد اعتمى المسرح العديد مف األالمسرح
خرل لخمؽ مؤثرات متنكعة عف طريؽ أكفنية المسرح مف جية  ،مف جية اإلضاءة

طفاؿ ككنيا ذات صفة ىمية كبيرة في مسرح األأف لممؤثرات الضكئية أك  .المكف كالضكء
كما  ،كلكنيا كشدتيا اإلضاءةعبر حركة  إلييامتحركة مكحية بأجكاء كمكاقؼ يشار 

خرل تحققيا منظكمة ألى ظكاىر حياتية إشارة ـ اإلأـ البرؽ أالنفجارات  يظير في
، ككؿ ذلؾ يجد ية لتحدث العديد مف تمؾ المؤثرات، كقد دخمت التقنيات الرقماإلضاءة

، لذا يمكف ثارةا  يقاعي بصرم ك إطفاؿ لما يمتاز بو مف تنكع في مسرح األ اكبيرن  اتأثيرن 
الصادرة  اإلضاءةجيزة أمف مؤثرات بحسب أنكاع  وثالمتحركة كما تحد اإلضاءةمعرفة 

  33منيا كىي:
مطابقة لمظكاىر الطبيعية في  اكىك جياز ينتج صكرن  :جياز المؤثرات الضكئية-2

 .(البحر ،الثمكج ،النار ،المطر ،الكاقع مثؿ )الغيكـ
المتقطعة: يستخدـ ىذا الجياز لمدللة عمى مغادرة الُبعد  اإلضاءةجياز -3

كذلؾ بتغريبيا كتضخيميا كخمؽ  ،شكاؿ عمى خشبة المسرحقي لمكتؿ كاألالفيزي
 .ضاىرة الخداع البصرم إلىا استنادن  ،عدادىاأاإليحاء النفسي بزيادة 

ينتج  و، كلكنذاتياجياز المؤثرات التجريدية: كىك جياز المؤثرات الضكئية  -4
الـ أك تصكير الحالة حيمكف استعمالو لمدللة عمى األ ،تجريدية اكألكانن  أشكالن 

 .ضافة قيـ جماليةإالنفسية لمشخصيات أك 
نتاج دللت بصرية إجياز تكليد الميزر: كىك جياز لو إمكانية تقنية كبيرة في  -5

 .ثارةغاية في الغرابة كاإل

  .ا جياز الػ)داتة شك( الرقميةيا لمضافن 
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 :مؤشرات االطار النظري
الجسدية ضمف  تومع حركالصكتي الممثؿ  داءأبيف تزامنية العالقة ال تشكؿ -2

 .كمؤثر يجذب انتباه الطفؿصفة جمالية ميمة بيئة العرض 
كالعناصر البصرية تاحت تزامنية المكسيقى في العرض مع حركة الممثؿ أ -3

 .بناء فرضيات جمالية كاسعةخرل األ
 ،يا مع حركة الممثؿنالمؤثرات الصكتية الخاصة صفة جمالية بتزام تشكؿ -4

 ؛لخإ.. .ك المينةأالزماف  كألتككف عنصر مساعد لمكشؼ عف دللت المكاف 
مكانات ا  لكثرتيا ككثرة مصادرىا ك  ؤىاحصاإف ىذه المؤثرات ليمكف أل

 استخداميا في المسرح.
لى بناء مؤثرات إتزامنية المنظكمة الصكتية بتفاعميا مع الديككر  تشكؿ -5

 .رضلتعبر عف بيئة العمشيدية تجذب الطفؿ 
خمؽ مؤثرات سمعية يبتشكؿ الفعؿ التزامني بيف الصكت كالزم عند الممثؿ  -6

 .في العرض لخر ألاىا احدإ سندتبصرية 
كانت حركة أمحركة في العناصر البصرية سكاء لتحقؽ العالقة التزامنية  -7

لى فكرة كرؤية المخرج إا ـ انتقالية مؤثرات بصرية متعددة تتعدد تبعن أمكضعية 
 .مبو العرضكما يتط

 :مجتمع البحث -وال  أ

يضـ مجتمع البحث العركض المقدمة عمى مسارح كمية الفنكف الجميمة مسرح 
خراج ا  ليؼ ك أالمتطكر( ت آكمالركاد جاسـ العبكدم كبالخصكص )مسرحية ابف 

 لتزامنية الصكت كالصكرة فيكلقد تناكؿ الباحث القراءة السيميائية  ،البمداكم ذكالفقار
 .رحيالعرض المس
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 :عينات البحث -اثاني  

 ،اختار الباحث عينات بحثو بصكرة قصدية لتككف مماثمو لمجتمع البحث
  :لىإككاف سبب اختيار ذلؾ يعكد 

تزامنية كلبد مف تحميؿ  ،خراجي لمسرح الطفؿإالعرض المختار اتجاه  -2
  .سينكغرافيا ىذا العرض

سييؿ ميمة الباحث في سيـ في تألعرض ما ااعتمد الباحث عمى مشاىدتو  -3
 .تحميؿ ىذا العرض

 :منهجية البحث وطرائقه -اثالث  

طار النظرم إلااعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي في استعراضو 
 لى نتائج البحث.إكتحميؿ العينات لمكصكؿ 

 دوات البحث:أ -ارابع  

 -استند الباحث عمى:

 .طار النظرمسفر عنيا اإلأالمؤشرات التي  -2
 .ىدة الباحث لذلؾ العرض مباشرةمشا -3
مخرج العرض، لستكماؿ  الباحث المقابمة مع لحيث أجر  :المقابمة الشخصية -4

 .متطمبات البحث كتغطية جكانبو
 .(CDمشاىدة الباحث مف خالؿ التسجيؿ عمى قرص مدمج ) -4
 .الخبرة الذاتية لمباحث -5
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 :تحميل العينات -اخامس  

 المتطكر آكممسرحية /ابف 

   خراج/ ذك الفقار البمداكما  ليؼ ك أت

  36/6/3122المكافؽ/ ربعاءتاريخ العرض/ األ 

 .لركاد جاسـ العبكدمكمية الفنكف الجميمة /مسرح اجامعة بغداد/ مكاف العرض/ 

 :التحميل
تعد تزامنية الصكت كالصكرة غاية ميمة مف غايات العرض المسرحي المكجو 

عطاء الحكـ كالمكاعظ إذ يمكف عف طريقيا إ ؛مطفؿل إقناعناكثر أطفاؿ لخمؽ بيئات لأل
يأتي ىذا التزامف بيف الصكت كالصكرة عف طريؽ  إذ ؛رشادات بشكؿ سمسكاإل

كبيذا  ،ـ لمرة كاحدة فقطأا لثنيف كاف ىذا الزمف متكررن أانطالقيا بزمف كاحد سكاء 
 تي:كم باآللى التزامف في جميع عناصر العرض الذم انطمؽ منو البمداإيمكف التطرؽ 

 :لممثلمع االتزامن 
ثارة المتمقي إجسد الممثؿ يشكؿ سمسمة مف التحكلت التي تعمؿ عمى ف إ

لى إنما يحكؿ كؿ ما حكلو ا  ك  ،داء فحسبأالطفؿ عف طريؽ عدـ اقتصاره عمى ككنو 
كتككف ىذه  ،بيارا  كما يحدثو فيو مف دىشة ك  ،ليستقطب اىتماـ المتمقي ،فعؿ المسرح

صكات تشكؿ األكما  ،طفاؿ كتعمؽ في ذاكرتيـعف مؤثرات تجذب األ الحركات عبارة
حدل المثيرات في مسرح الطفاؿ بما إصكات النفعالية كالغريزية غير المفظية كىي األ
، طفاؿساس الذم يبتغيو المتمقي في مسرح األكىذا ىك األ ،بيارا  تحققو مف دىشة ك 

م شيء أف ُيحد ث الطفؿ بأيستطيع  بيارفاعتماده عمى تحقيؽ الدىشة عند الطفؿ كاإل
ك أ ،تربكية كأ،ك الفكرة سكاء كانت تثقيفيةأيصاؿ المعمكمة إك يستطيع مف أ ،يرغب فيو

لمترفيو عنو، كما يشكؿ تكافؽ المكسيقى كالمؤثرات الصكتية مع حركة الممثؿ صيغة 
رح تشكؿ مسىذا الف المكسيقى التصكيرية في إذ إ ؛مثيرة تجذب انتباه المتمقي الطفؿ
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لنص كتماشي الفكرة الرئيسة عنصر جذب بما تحممو مف صيغ تعبيرية تدعـ ا
عمييا في العرض قد تككف مؤثرات صكتية تدعـ  أف التحكلت التي تطر إ، لذا فلمعرض

 ةالفعؿ الدرامي لمعرض، ليذا فقد عمد الكثير مف المخرجيف بتعييف آلو مكسيقية معين
كبالتالي يصبح ىذا التحكؿ في المكسيقى  ة،معينلمدللة عمى خركج كدخكؿ شخصية 

، ككذلؾ تستخدـ خرلالتصكيرية دللة عمى شخصية بحد ذاتيا دكف الشخصيات األ
عمى  ةظيار حالو نفسية لمدللـ ىكائية إلأـ كترية ألت سكاء كانت نقرية بعض اآل

ك أت يقاع الشخصياإك لستعماليا لضبط أ، ك الفرحأك الحزيف أالمشيد المرعب 
ك ألى مؤثرات تزامف الشخصيات إ، فيذا التحكؿ في المكسيقى المشيد المسرحي

لككف الطفؿ ،مف المتعة لممتفرج الطفؿ ئنافعاليا في العرض المسرحي تضفي شيأ
ف أيقاع كالمحف مف دكف لى اإلإنو ينساؽ ككذلؾ أل ؛يتعامؿ مع المكسيقى بشكؿ حسي

في مغايرتيا عبر يئة التي تحدثيا المكسيقى ف البأك  ،كما يحدث لو عند المعب ،يعمـ
يتطمب إنتاج شكؿ مؤثر كمتميز لتبرير فعؿ  ،فعؿ المغايرة عمى مستكل الشكؿ

ف تككف أبيئة يمكف ليا  خرلأنتاج بيئة ا  ظيار ك إنيا فعؿ متحكؿ باتجاه أالمغايرة عمى 
بيذا الشكؿ لى مغايرة دقيقة إكالتحكؿ يخضع  ،ا كدىشة مف البيئة السابقةكثر كعين أ

يصاؿ المتغير المتحكؿ عندىا يصبح الفعؿ قناع إلدكات اإلأعبر دراسة فعؿ ك 
ف الحركات إ .ظيار البيئة الجديدة المغايرةإا مف شركط ساسي  أا المكسيقي شرطن 

ارتبطت بصيغ مكسيقية عمدت تمؾ  ،التعبيرية لمشخصيات كحركتيا المكضعية
ك أك الدىشة أكما في حالت الخكؼ  ،ضكحلى الظيكر بك إالحركات كدفعت دللتيا 

، التي بدت كاضحة في تزامنية المكسيقى كحكارات .. كغيرىا.ك الفرحأالرتباؾ 
شكمت  إذ ؛كحركاتو الجسدية التي تنـ عف صفات المكر كالخداع آكمشخصية ابف 

 ،ثير المطمكبيفألو في خمؽ الشكؿ كالت اا كداعمن ساسي  أحكارات الممثؿ عنصرا فاعال 
المصاحبة  كالحكاراتف إف ،فحينما تككف تعبيرات كجو الممثؿ دالة عمى الفرح مثال

ككذا الحاؿ حينما تككف الحركة النتقالية  ،تككف عالمة ساندة لتمؾ الحالة الشعكرية
نما ىك تاطير إضاءة متحركة ساندة ا  ك  حكاراتفاف ما يرافقيا مف  ،لمشخصية مضطربة

ممت الحركات النتقالية لمشخصيات مع المنظكمة كما تكا .لفعؿ خكؼ الشخصية
برز ذلؾ خاصة عند  ،يقاعية المكسيقية لتعمف عف حدث مميزالضكئية كالضربات اإل

كلى مف في المشاىد األ ،إلييالى المسرح كالسعي الى شد النتباه إدخكؿ الشخصيات 
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لصكتية تزامنية العالمات السمعية ظيرت عف طريؽ استخداـ المؤثرات ا .العرض
 ،لى الدللة المرافقةإطفاؿ يحيمنا األ طفاؿ صغار مع دمى صغار الحماـ كبكاءأل

ا دللة مرافقة استخداـ يضن أغنية طائر الحماـ كالمؤثرات المستخدمة معو ىي أككذلؾ 
غاني لدخكؿ الشخصيات مثؿ الفراشة عندما تدخؿ تككف مييئة لدخكؿ مف خالؿ األ
ككذلؾ دخكؿ طائر الحماـ. كاف لكقع  ،مبكؿ بمي(غنية كالتي ىي )بمي يا باأل

 .لى التاؤيؿ لماذا ىذا البكاء كتداعياتوإا يحيمنا يضن أك  ،المؤثرات كقع دللي مكثؼ

 :التزامن مع الزي
 ،ف الزم جزء مف مفردات العرض المسرحي كعنصر مف عناصر العرضإ

عناصر العرض ىي  ألف   ؛نو يخضع لقاعدة التحكؿإلذا ف ،كما لو مف دللت متعددة
عناصر ديناميكية حيث يحتؿ عنصر الصدارة في مشيد ما عمى حساب العناصر 

كىكذا يككف التبادؿ في  ،خرآلى عنصر إخر تصبح الصدارة آخرل كفي مشيد األ
طفاؿ عمى كيعمؿ الزم في مسرح األلى المتمقي، إالصدارة كالتركيز مف قبؿ المرسؿ 
ثناء العرض عمى شد  انتباىيـ كتركيزىـ، ألما يحدث تكسيع استجابة المتمقي )الطفؿ( 
ا عمى الصكرة البصرية التي تشكميا كذلؾ اعتمادن  ؛فتنمي لدييـ ذائقة جمالية كتربكية

فقد يحدث التحكؿ  ،خرل التي تدرؾ أثػناء العرضزياء مع العناصر المسرحية األاأل
جذب النتباه عند  ثير كمركزألى جعؿ زم شخصية ما عمى خشبة المسرح مركز التإ

لكاف ا لختالؼ دللتو مع مرافقة الصكت لو، فالخطكط كاألكذلؾ تبعن  ،الطفؿ
شكاؿ كالمالبس في الخامات المستخدمة كعمؿ الزم ليا دللت متعددة كليا قيمة كاأل
فالتحكؿ في الخطكط يؤدم  ،ويقاعإف لكؿ خط إف ،ما الخطكط، أثيرية عمى المشاىدأت
كلكف الخط كسمكو كطكلو يعطي دللت  ،اع كمف ثـ تغيير الدللةيقلى تغيير اإلإ

 ...الخ.اك زاكين أا ك متعرجن أا مختمفة كليس فقط نكع الخط كأف يككف مستقيمن 
بصمة مف خالؿ  وليرمز ل آكمالزم لبف  لتتزامنية عالمات كدل لذا بدت

التي تناقمت عمى السف الزم كلكف كاف التعرؼ عمى ىذا الزم مف خالؿ العالمة المفظية 
حيث  ،ا مغاير لييئة طائر الحماـيضن أالزم لطائر الحماـ ىك زم .خرلالشخصيات األ

فينا  ،لى طائر الحماـإلكف عف طريؽ المفظ كاف يشير  ،كاف الزم عبارة عف دجاجة
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زم الفراشة كاف  .لممضمكف الذم تعمؿ عميو امغايرن  ف ليا شكالن أل ،كانت عالمة متحكلة
ا يضن أرانب كانت األ ليو،إلى الشيء الذم تشير إف الرمز ىك عالمة تدؿ رمزية ألعالمة 

 ،كلكف بعد استخدامو عصى لمضرب ،يقكنيةأالجزر كاف في البداية عالمة  .عالمة رمزية
 .يقكنيةأرنب كانت عالمة دمية األ،صبحت عالمة متحكلةأ

 :التزامن مع الميكياج
لى إى تحكيؿ الشخصيات مف كاقعية لإا في المسرح ساسن أيعمؿ المكياج 

ا لو نسانن إصمية )ككنو يياـ المتمقي بيذه الشخصية دكف شخصية الممثؿ األييامية إلإ
ك كسيمة لجعؿ كجو الممثؿ أكثر أساسا ىك طريقة أبعادىا( كالماكياج أشخصيتو ك 

لى تحكيؿ الممثؿ مف شخصيتو الطبيعية إفيك يؤدم  ،طفاؿما في مسرح األأ ،اتعبيرن 
ك شخصيات أك نباتية أك حيكانية أدمية آخرل قد تككف شخصيات ألى شخصيات إ

لى شيء معيف في ىذه الشخصية لكي يركز إطفاؿ كذلؾ لجذب األ ؛تتصؼ بالغرابة
كمف ثـ  ،خرلك الشخصيات األأجزاء الشخصية ألى باقي إف يمتفت أعمييا دكف 

يحدثو الماكياج في  لي الذمكما اف الفعؿ التحك  ،ثره بيذه الشخصيةأثارتو عبر تإ
شكاؿ عدة سينتج مجمكعة مف العالمات الدالة أعممية تصكير الممثؿ بنماذج ك 

كىك مايخدـ  ،في الشكؿ العاـ لمعرض اباختالؼ ىيئاتيا كنظميا الشكمية ليفرز تمكنن 
ف ىذا التحكؿ الذم يحدثو الماكياج عبر فعمو أنتاج العرض، ك إفعؿ الرؤية في 

نتيجة لتداخؿ  ،نسانيةا في الذات اإلا بارزن بة لمممثؿ يشكؿ صراعن الكظيفي بالنس
فيك مف جانب ما  ،حدثو الماكياج عمى الممثؿأمفيكمي الجماؿ كالقبح في الفعؿ الذم 

حدثو ألى الشخصية عبر التشكيؿ المغاير الذم إيساعد الممثؿ عمى الكصكؿ 
 ،ع الشكؿ الخارجي المتغيرالماكياج مما سيحفز الشخصية مف الداخؿ عمى التناغـ م

ا مف البث الدللي فرزىا الخط لتككف جزءن ألى البيئة التي إكبيذا ستدخؿ الشخصية 
 .لمرؤيا المسرحية المطمكبة كالتي يعززىا الصكت في نفس الكقت

حداث بعد شكؿ الماكياج عالمات دللية متحكلة في جميع الشخصيات إل ،لذا
 جمالي. 
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 :كسسوارالتزامن مع اإل 
 ،ليوإلى جذب انتباه الطفؿ إا يضن أكسسكارات يؤدم ف الغرابة في تصميـ اإلإ
ك أعندما تحممو الشخصية كأف تككف عصا الشرير في العرض المسرحي  ،خاصة

ف ىذه الغرابة تدىش أك  ،المظمة ذات التصاميـ الغريبة كالتي تتماشى مع فكرة العرض
بحسب الفعؿ المسرحي تؤدم كظيفتيا  كبالتالي عند استعماليا ،الطفؿ عند رؤيتو ليا

بؿ قد يؤدم عند تحكؿ  ،كسسكار يككف عنصر جذبلى لكف اإلإضافة إ ،التشكيقية
دخاؿ ا  حداث المتعة ك إ، كبالتالي ثارة دىشة كخياؿ الطفؿإلى إ اإلضاءةلكنو بفعؿ 
ف التحكلت في أ، ك طفاؿكد عمية مسرح األأكىذا ما  ،طفاؿلى نفكس األإالسركر 

فعاؿ أكارات تبدأ مف النص الذم يبيف تصاعد الحبكة عبر تحكلت كسساإل
لى مصمـ إا ا ميم  كبالتالي يككف نص المؤلؼ مكجين  ،الشخصيات المسرحية

يستطيع  ،كبالتعامؿ مع المخرج كمعرفة رؤاه في تشكيؿ العرض ،كسسكاراتاإل
خرل ج األنتاا مع كحدة العرض كعناصر اإلىداؼ العرض تماشين أالمصمـ مف تحقيؽ 

، كتككيف صكرة بصرية تحمؿ مؤثرات تثير حفيضة لتحقيؽ التكامؿ في العرض
طفاؿ لمعرفة يقاع متنكع يشد انتباه األإثر فييـ عبر يقاع األا  طفاؿ لتحفز خياليـ ك األ

التكجييات التربكية كالتعميمية كالجمالية في العرض كالتي تككف متزامنة مع منظكمة 
 ،كانت دللة كضعية بسيطة آكمحقيبة ابف  رات مثالن كسسكاكاإلككانت  .الصكت

 ككذلؾ صغار الحماـ. ،الطبية برةككذلؾ اإل

 :التزامن مع الديكور 
طفاؿ استعماؿ المؤثرات المسرحية الحديثة التي تمتاز يجب في مسرح األ

طفاؿ يجدكف فييا المتعة عالكة عمى ما تتيحو ليـ مف فرص ف ركاد مسرح األأل؛ بالغرابة
ف يضع الكثير مف المناظر أيذيب ذكقيـ الفني،كبكسع مصمـ المناظر كاسع الخياؿ لت

ليصكر السحب كالجباؿ كالقصر المسحكر  ،المجسمة كيبتكر ليا كؿ كسائؿ التنكيع
لى إكينبغي تكفر الجماؿ في المناظر، كالجماؿ الذم يتعدل حدكد الكاقعية  ،كغيرىا

طفاؿ بالجماؿ الظاىرم، كعندما كحي لقصص األكعادة يعبر عف الجماؿ الر  ،المثاليات
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ا بالجماؿ الذم تحممة حساسن إكثر أيصبحكف  ،طفاؿ الصكرة المسرحية الجميمةيتذكؽ األ
  .مف خالؿ مرافقتيا لمصكت في العرض ،ليوإكبما ترمز  ،لييـ ىذه الصكرإ

لذم ىك كجكد اليالؿ كا ،ما العالمة التزامنية الزمانية المستخدمة في الديككرأ
خرل استخداـ المكعبات مرة ما العالمة التزامنية المتحكلة األأسانده الصكت الحكارم. 

مف قبؿ  آكمخرل لجعميا منصة لممحكمة في مشيد محاكمة ابف ألمجمكس عمييا كمرة 
السمعية  المؤثرات تزامفف أك دكار الشمس كبقية الحيكانات كالحكار الدائر بينيـ. 

شجار، كلكنو األ ،الديككر لمدللة الستعارية مف الطبيعةالبصرية عف طريؽ عالمات 
 هشجار لعتماداأل هثالثة ليذ ابعادن أم كانت ببعديف كليس أكالنخيؿ كانت مرسكمة 
لى معرفة المكاف كانت البيئة التي خمقيا ىي بيئة إحالتنا كإل ،عمى المنظر المرسكـ

فمف خالؿ  ؛ميز البصرمتدؿ عمى حقؿ في العراؽ لكجكد الترميز المفظي كالتر 
ما أ ،استخداـ العالمة الستعارية لمنخيؿ مف الطبيعة يدؿ عمى دللة مكانية في العراؽ

ـ أ ونإ آكمفجاءت عمى لساف طائر الحماـ عندما يقكؿ لبف  ،العالمة المفظية
فيذه الدللة المفظية جاءت كدللة  ،قاربياألى مدينة الحمة لزيارة إالصغار ذىبت 

كضع مصابيح ما أنو في العراؽ، أكمتزامنة لدللة النخيؿ لتككيد مكانية الحقؿ  مساندة
لى إىذا يحيمنا  ،شجارضاءة عمى األإم مصباح أعمى النخيؿ كعدـ كضع  اإلضاءة

ىمية كبرل لدللة بمكغ النكر أعالمة التصدر كالتبؤر لطكؿ فترة العرض كالتي تعطي 
كتمة النخيؿ  :فكانت ىناؾ كتمتاف عمى المسرح ،ما مف ناحية الكتمةأ،مف بمد النخيؿ

شجار عمى يميف مف كتمة األ اكثر تركيزن كبر كاألكىي الكتمة األ ،عمى يسار المسرح
فكانت العالمة  ،ف المنظر كاف مائالإل إ ،كرغـ جعؿ المنظر رسـ منظكر ،المسرح

 .بتزامنيتيا الصكتية كالبصرية خرلألى عالمات إىنا تكليدية تحيمنا 

  :اإلضاءةالتزامن مع 
اا دكرن  اإلضاءةتمعب تقنيات  في عممية التحكؿ التي تجرم عمى خشبة  ميمن

حداث تحكلت إلى إالعرض، كمنيا مستكل الكثافة الضكئية )السطكع كالخفكت( تؤدم 
كيتـ  ،لى عيف المشاىدإجساـ المضاءة األ كثيرة عف طريؽ انعكاس كمية الضكء مف



 انموذج  أمسرحية ابن آوي المتطور  فلــرح الطــفي مس ريةــمعية والبصـؤثرات الســة المــبين تزامني ةــالقــة العــجدلي
 م.م. ناجد جباري عمي 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 022 

 كشدة الضكء الصادر منو، (dimmers)ضكء عف طريؽ التحكـ بدرجة سطكع ال
لذا تؤثر درجة الضكء  ،ثر شدة السطكع عمى طبيعة مممس السطح المضاء كلكنوأكتت

ف منح التطكر العممي لمضكء الحركة عف طريؽ إكما  .ثارتوا  حساس المتمقي ك إعمى 
ا ينتج جيزة ضكئية متحركة نستطيع عف طريقيا رسـ الصكر المتحركة ممأاستعماؿ 

عنو بث الحركة في عناصر تشكيؿ الصكرة المستقرة في المشيد، كىناؾ جياز 
مطار كالثمكج كليب النار، كىناؾ مكاج البحر كاألأظيار الغيكـ ك المؤثرات يستخدـ إل

جيزة الميزرية الحديثة في المسرح كىناؾ األ ،المتقطعة )الفالشر( اإلضاءةا جياز يضن أ
ف تككف بديمة أة الضكئية المتماسكة كالتي باستطاعتيا شعكالتي تطمؽ حزمة مف األ

 ،شعة الميزر باتجاه كاحدأ عف الديككر بما تحممو مف صفات منيا نقاكة المكف كتسير
خر آم ضكء كثر مف شدة ألأتككف ك  ،كيتميز كذلؾ بالشدة العالية لمحزمو الميزرية

ف تجسد أكيمكف  ،(المسرحية غير الميزرية اإلضاءةضاءة اصطناعية )إك أ،طبيعي
بعد التعرؼ عمى طبيعة التحكلت التي تطرأ عمى  .بعادثالثية األ شكالن أعف طريقيا 

نتاج المؤثرات الرئيسة في تحقيؽ غايات إل ،المنظكمتيف السمعية كالبصرية في العرض
ي استثمار طاقات ضيقت ،طفاؿف مسار عركض مسرح األإإل  ،كدللت العرض
كتنشط ، بيف جميع عناصر العرض لتحقيؽ دللت العرض العالقات التزامنية

 ،كالتشكيؽ ،ثارةساسية في عركضو أل كىي )اإلعناصره لتحقيؽ الشتراطات األ
لى تحقيؽ غاياتو إلمتصاص كؿ ما يحممو العرض مف دللت تفضي  (كالنتباه
شكؿ عبر تكامؿ نما تتإف كؿ مكاقفو إليذا ف ،كالجمالية التركيحية،كالتثقيفية،التربكية

العناصر الداخمية لكؿ منظكمة فيما بينيا كتكامميا كتزامنيا مع باقي عناصر العرض، 
لى إكالتي تقكد بدكرىا  ،شكاؿ التقديمية الفاعمةثراء دللت العرض كصياغة األإل

ا يحقؽ لمطفؿ ا مبيرن ا كجمالي  تأطير كؿ المشاىد كالمكاقؼ بأطر تحقؽ تكثيفا دللي  
  .ع العرضتكاصمو م

 اكما تعمؿ المؤثرات السمعية كالبصرية عمى الندماج فيما بينيا لتحقؽ مؤثرن 
ك حالة تزامنية معينة ُتسيـ في جذب انتباه المتمقي الصغير أعمى مكقؼ معيف  دالن 

طفاؿ ف األأل ؛حداث العرض كالتفاعؿ معيا بكؿ جكارحوأكتشدُه لمتابعة مجريات 
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مف  اا كمؤثرن ليذا يككف العرض ناجحن  ،كيندمجكف معيا حداث المثيرةينشدكف مع األ
 اإلضاءةالناحية الفنية عندما تككف ىناؾ تزامنية كتكاممية بيف عناصره المسرحية ف

مع  ا تعمؿ عف طريؽ الشدة كالبقعة كالمكف عبر حركتياعمى سبيؿ المثاؿ ككنيا مؤثرن 
حالة دللية تكحي  حداثك مع كالىما إلأك مع مؤثر صكتي أالضربة المكسيقية 

ضاءة متقطعة حركة ممثؿ إكتعزز حالة دللية عند المتمقي )صكت مؤثر الرعد مع 
 . (ك حالة طقس الحدث الذم يجرم عمى خشبة المسرحأتكحي بحالة الطقس 
)زمانية( مف خمؽ مؤثرات  ،لكانيا كمساقطياأعبر شدتيا ك  اإلضاءة استطاعت

ك أك فترتو )الشتاء أدث )الصباح كالمساء( سكاءن في زمف الح ،مختمفة (مكانية)ك
كلعب المنظر  ،لخ(إ. .الحديقة ،البيت ،ك في مكانو )الغابةأ ،لخإ. .ك الربيع(أالصيؼ 

فيي  ،ما العالقة التزامنية الثانيةأا في الكشؼ عف تمؾ المتغيرات. المسرحي دكرن 
كلى فالدللة األ ،ؿالعالمة المتحكلة كالتي كانت تستخدـ في السياج المكضكع في الحق

لو ىك استخدامو كسياج يحيط بالحقؿ لحمايتو كالمحافظة عميو مف دخكؿ حيكانات 
التي استخدمت في المشيد خرل األما الدللة العالماتية أ ،غريبة مف خارج الحقؿ

استخدمت في  كذلؾكىك يمعب داخمو  ،ا فيوعندما نراه ممددن  آكمكؿ كمنزؿ لبف األ
سيجة الثالثة مع بعضيا عمى عندما كضعت األ آكمجف لبف مشيد المحاكمة كس

اما  .شكؿ سجف لو كبدأ يعكم بصكتة ليحقؽ تزامف الصكت كالصكرة المشيدية ىنا
في ىذا العرض المسرحي كانت عالمة ايقكنية ثابتة طيمة  اإلضاءةتزامنية عالمات 

 ،لحماـا حد صغارأالحمراء في مشيد خطؼ  اإلضاءةالعرض ما عدا استخداـ 
 .اا كىبكطن الكاشفة صعكدن  اإلضاءةككذلؾ في مشيد الكر كالفر تستخدـ 

فيي تمثؿ جانب الخير كالسالـ كالعدؿ المتمثؿ بطائر  ،ما قصة المسرحيةأ
الذم يظير شرة بالكذب  آكمالحماـ كمجمكعة الحيكانات كجانب الشر المتمثؿ بابف 

فيذا الصراع دؿ عمى كجكد  ،ـكؿ صغار الحماألى مبتغاه كىك إكالخداع لمكصكؿ 
ككانت  ،فالصراع يحدث بيف الخير كالشر.دللة معقدة تعتمد عمى الحضكر كالغياب

مف  آكمدللت الطيبة تظير عمى طائر الحماـ كعالمات الشر تظير عمى ابف 
رشاد ككانت ىناؾ فراشة محبة لمخير مف خالؿ النصح كاإل ،خالؿ فعؿ الشخصيتيف
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 كمنو ىك مخترل اآلأساس أتكب عمى  آكم وكلدي ابككنة متطكرن  آكمككشؼ زيؼ ابف 
ىي  ةفكانت الفراش ،يضا الطبيبأكىك  ،نسافككذلؾ ىك المدافع عف حقكؽ اإل ،تكب

كتقدـ المساعدة لطائر الحماـ  ،عمى طائر الحماـ آكمالتي تكشؼ افتراء ككذب ابف 
رانب ما األأ ،آكمذيب ابف كاأخذ دكر المدعي العاـ في المحاكمة لتفضح أكىي التي ت

 وف عمييا شاىديضن أ كفكميف في بداية العمؿ المسرحي يككنأ آكمراد ابف أالتي 
 آكمكمف ثـ يحكـ دكار الشمس بالحكـ عمى ابف  ،لعتداء عمييفالو التياـ  كفكيكجي

مف  اخرل ليسرؽ صغيرن أكيحاكؿ خداعيـ مرة  آكمبطرده مف الحقؿ كيحتج ابف 
 .ييرب صغار الحماـ ثـ
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 :عف طريؽ مجريات تحميؿ العينة يمكف تممس النتائج اآلتية -:النتائج
المؤثرات السمعية عف تزامف ا في تحقيؽ ا بارزن لعب التحكؿ في الشخصيات دكرن  -2

عف  ،طريؽ القدرة الصكتية الجيدة لمممثميف التي استثمرىا المخرج لرفد شخصياتو
بقة )باستعماؿ طبقات صكتية مغايرة( طريؽ التحكؿ في الصكت سكاء كاف في الط

لخمؽ مؤثرات سمعية  ،لقاءداء الصكتي في اإلفي المنحنيات التنغيمية عبر األ كأ
  .لمشخصيات

مؤثرات سمعية متعددة تحققت عف طريؽ بتزامنيا صكات التعبيرية شكمت األ -0
دائية مكنتيـ مف خمؽ مؤثر أاستقداـ المخرج لممثميف ليـ قدرات صكتية 

أسيمت ك  ،لخإ...ية تعبيرية عبر الضحؾ كالبكاء كالصرخات كاليميماتصكت
 يماءات الممثميف.ا  كمحققة التزامف مع حركات ك  ،في اغناء المنظكمة السمعية

ككنت تزامف االحركة المفاجئة لمممثؿ في العرض مؤثرات بصرية، ككف  -4
، كما نفسوة كمتنكعة كمتغيرة في الكقت الممثؿ يشكؿ كحدة ديناميكية متحرك

، ككاف تزامف تزامف مع حركتو كبيئة العرض اا بصري  يماءة الممثؿ مؤثرن إشكمت 
ارتبطت بصيغ مكسيقية  ،الحركات التعبيرية لمشخصيات كحركتيا المكضعية

ك أك الرتباؾ أك الدىشة أكما في حالت الخكؼ  ،الظيكر بدت كاضحة
 ... كغيرىا.الفرح

لمشخصيات مع المنظكمة الضكئية كالضربات تزامنت الحركات النتقالية  -5
برز ذلؾ خاصة عند دخكؿ  ،يقاعية المكسيقية لتعمف عف حدث مميزاإل

 .إلييالى شد النتباه إلى المسرح كالسعي إالشخصيات 
استطاعت خمؽ  ،لكانيا كمساقطياأعبر شدتيا ك  اإلضاءةتزامنت المكسيقى ك  -3

ءن في زمف الحدث )الصباح كالمساء( سكا ،مؤثرات )زمانية( ك )مكانية( مختمفة
 ،البيت ،الغابة)ك في مكانو أ ،لخإ. .ك الربيع(أك الصيؼ أك فترتو )الشتاء أ

 ،يقاع العرضإلى إ كصكلن يقاع المشاىد بما حققتو مف رسـ إل ،(. الخ.الحديقة
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يقاعات إيقاع العاـ لمعرض عبر استعماؿ حيث كانت ضابطة كمكممو لإل
داء ألحاف ك أيقاعات ك إغاني تتمتع بككانت األ ،معقدة لحاف بسيطة كغيرأك 

ا في الكشؼ عف تمؾ كلعب المنظر المسرحي دكرن  ،صكتي جميؿ في العرض
  المتغيرات.

سناد كبناء المنظكمة السمعية لمعرض إفي بتزامنيا أسيمت المؤثرات الصكتية -7
جيزة ككاف لأل دخاؿ عنصر المفاجئة،ا  قاع العرض ك يإبط ضعف طريؽ 

حيث  ،لرقمية دكر في خمؽ مؤثرات سمعية عبر التسجيؿ الصكتي كعرضوا
كانت مؤثرات أا سكاء استخدمت المؤثرات الصكتية الخاصة المسجمة سمفن 

  .ـ اصطناعيةأ طبيعية
كتزامنو  كلى لظيكره عمى المسرححقؽ الزم مؤثرات بصرية عبر المحظة األ -8

 .كالمكسيقىالممثؿ  كالمكسيقى كحكارات اإلضاءةمع حركة الممثؿ ك 
الدكر البارز بما حققتو مف مؤثرات بصرية عف طريؽ حركتيا  اإلضاءةلعبت  -9

ضاءة عادية كتزامنيا مع صكت الممثؿ، إك أكشكميا كلكنيا سكاء كانت ليزرية 
   كالمكسيقى، كالمؤثرات الصكتية الخاصة.

، نتاجر اإلعناصدائية ناتجة بيف أكؿ صيغة  التزامف فيف أاتضح لمباحث  -:
داعمة لو في خمؽ متزامنة ساسي كعناصر أف يككف ىناؾ عنصر فاعؿ ألبد 

فحينما تككف تعبيرات كجو الممثؿ دالة عمى الفرح  ،ثير المطمكبيفأالشكؿ كالت
ككذا  ،فاف المكسيقى المصاحبة تككف عالمة ساندة لتمؾ الحالة الشعكرية ،مثال

ف ما يرافقيا مف إف ،مشخصية مضطربةالحاؿ حينما تككف الحركة النتقالية ل
  .نما ىك تاطير لفعؿ خكؼ الشخصية كىكذاإضاءة متحركة ساندة ا  مكسيقى ك 
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  -والمقترحات: التوصيات

 كاف يككنأعمى جميع العامميف في مجاؿ السينكغرافيا بأنو يجب يكصي الباحث -2
الصكتية ضاءة كديككر كزم كمكياج كالمؤثرات إبتكنكلكجيا المسرح مف  يفممم

  .ككيفية استخداميا بتزامف معيف كالضكئية
استخداـ تقنيات متطكرة في عركض مسرح الطفؿ لمككبة التطكر الحاصؿ في -3

 . المسرح العالمي لمطفؿ
خص السينكغرفييف بعمـ لية لتدريس الككادر الفنية كباألآعمى كضع  العمؿ-4

يا ليغني عمميـ في فاؽ عمى مصرعيبفتح ليـ اآل السيمياء لككف ىذا العمـ
لتحقيؽ التزامف حداث المناسبة ماكف كاألكيفية كضع العالمات المناسبة في األ

       .المسرحيفي العرض فيما بينيا 
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