
 

  فنون درامية الثالثةالسنة             

 إن مجيـــــع عناصـــــر العــــــرض املســـــرحي هـــــي عناصــــــر تســـــاعد املمثـــــل علــــــى إيصـــــال رســـــالة املســــــرحية،

فهنـــــــاك عالقـــــــة بـــــــني الفضـــــــاء املســـــــرحي مبختلـــــــف عناصـــــــره و طبيعـــــــة حركـــــــة املمثـــــــل علـــــــى خشـــــــبة 

  )نقاط4( املسرح، فماهي هذه العالقة اليت تساعد على فهم املتلقى للعرض املسرحي؟

والســـــــيما يف جمـــــــال املســـــــرح فـــــــتح اآلفـــــــاق أمـــــــام املســـــــرحيني مـــــــن 

مصـــــــممني و خمـــــــرجني، و شـــــــاركت اإلضـــــــاءة يف تعزيـــــــز لغـــــــة العـــــــرض وإنتـــــــاج لغـــــــة بصـــــــرية متميـــــــزة، 

فللضـــــوء الـــــدور األكـــــرب مـــــع وجـــــود املمثـــــل، 

ـمال، ليــــــوحي الينــــــا \حلقــــــائق العقليــــــة والقــــــيم 

ــــــــأثري يف  ــــــــؤثر بـــــــــشكل مباشــــــــر يف أعـــــــــصابنا وأحاسيســــــــنا ومــــــــن مث الت الروحيــــــــة، وللضــــــــوء حضــــــــور ي

تعــــــــــــــــــــــــــــزز وجــــــــــــــــــــــــــــود   فاإلضاءة

و تتوجـــــــه مجيـــــــع العناصـــــــر إىل . 

  .املمثل كداللة من بني مجيع الدالالت املتداخلة تداخالً عضوhً ما بينها
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-تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد   

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم الفنون

 

            فن التمثيل: مقياس          اخلامس

إن مجيـــــع عناصـــــر العــــــرض املســـــرحي هـــــي عناصــــــر تســـــاعد املمثـــــل علــــــى إيصـــــال رســـــالة املســــــرحية،

فهنـــــــاك عالقـــــــة بـــــــني الفضـــــــاء املســـــــرحي مبختلـــــــف عناصـــــــره و طبيعـــــــة حركـــــــة املمثـــــــل علـــــــى خشـــــــبة 

املسرح، فماهي هذه العالقة اليت تساعد على فهم املتلقى للعرض املسرحي؟

  :عالقة املمثل 7الضاءة

والســـــــيما يف جمـــــــال املســـــــرح فـــــــتح اآلفـــــــاق أمـــــــام املســـــــرحيني مـــــــن  حققـــــــت اإلضـــــــاءة تقـــــــدماً كبـــــــريًاً،

مصـــــــممني و خمـــــــرجني، و شـــــــاركت اإلضـــــــاءة يف تعزيـــــــز لغـــــــة العـــــــرض وإنتـــــــاج لغـــــــة بصـــــــرية متميـــــــزة، 

فللضـــــوء الـــــدور األكـــــرب مـــــع وجـــــود املمثـــــل، .   جعلـــــت الســـــينوغرافيا برمتهـــــا تتـــــوهج يف رؤى مجاليـــــة 

ــــــه دالالت مكتظــــــة \ملعــــــاين واجلــــــ ـمال، ليــــــوحي الينــــــا \حلقــــــائق العقليــــــة والقــــــيم فيتشــــــكل مــــــن خالل

ــــــــأثري يف  ــــــــؤثر بـــــــــشكل مباشــــــــر يف أعـــــــــصابنا وأحاسيســــــــنا ومــــــــن مث الت الروحيــــــــة، وللضــــــــوء حضــــــــور ي

فاإلضاءة.  املشاعر لتوليد عاطفة تتفاعل وتتأثر مبا جيري يف الـعرض املسرحي

املمثـــــــلاملســـــــرح، وvيت يف املرتبـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن حيـــــــث األمهيـــــــة بعـــــــد 

املمثل كداللة من بني مجيع الدالالت املتداخلة تداخالً عضوhً ما بينها

  :عالقة املمثل 7لديكور

اخلامسامتحان السداسي ا

 االجابة النموذجية:

إن مجيـــــع عناصـــــر العــــــرض املســـــرحي هـــــي عناصــــــر تســـــاعد املمثـــــل علــــــى إيصـــــال رســـــالة املســــــرحية،

فهنـــــــاك عالقـــــــة بـــــــني الفضـــــــاء املســـــــرحي مبختلـــــــف عناصـــــــره و طبيعـــــــة حركـــــــة املمثـــــــل علـــــــى خشـــــــبة 

املسرح، فماهي هذه العالقة اليت تساعد على فهم املتلقى للعرض املسرحي؟

عالقة املمثل 7الضاءة

حققـــــــت اإلضـــــــاءة تقـــــــدماً كبـــــــريًاً،

مصـــــــممني و خمـــــــرجني، و شـــــــاركت اإلضـــــــاءة يف تعزيـــــــز لغـــــــة العـــــــرض وإنتـــــــاج لغـــــــة بصـــــــرية متميـــــــزة، 

جعلـــــت الســـــينوغرافيا برمتهـــــا تتـــــوهج يف رؤى مجاليـــــة 

ــــــه دالالت مكتظــــــة \ملعــــــاين واجلــــــ فيتشــــــكل مــــــن خالل

ــــــــأثري يف  ــــــــؤثر بـــــــــشكل مباشــــــــر يف أعـــــــــصابنا وأحاسيســــــــنا ومــــــــن مث الت الروحيــــــــة، وللضــــــــوء حضــــــــور ي

املشاعر لتوليد عاطفة تتفاعل وتتأثر مبا جيري يف الـعرض املسرحي

املســـــــرح، وvيت يف املرتبـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن حيـــــــث األمهيـــــــة بعـــــــد 

املمثل كداللة من بني مجيع الدالالت املتداخلة تداخالً عضوhً ما بينها

عالقة املمثل 7لديكور
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إن املمثـــــل هـــــو العنصـــــر الـــــرئيس يف العـــــرض املســــــرحي، فكـــــان البـــــد أن تصـــــنع الـــــديكورات بصــــــورة 

املعيــــــار األول \لنســــــبة للمخــــــرج ألن   تســــــمح هلــــــذا املمثــــــل \حلركــــــة الـــــــممثل مــــــن حيــــــث املبــــــدأ يعــــــد 

كـــــــل العناصـــــــر تبـــــــىن ألجلـــــــه، ذلـــــــك أن الـــــــذي ســـــــوف يتعامـــــــل مـــــــع الـــــــديكور هـــــــو املمثـــــــل ولـــــــيس 

املخـــــرج أو الـــــــمصمم، وهــــــو الــــــذي حيــــــرك كــــــل القطـــــع اجلامــــــدة ومينحهــــــا شـــــيئاً مــــــن حيويتــــــه، أو أن 

بــــــارة عــــــن حركــــــة الــــــديكور تســــــاعده يف خلــــــق حركتــــــه وصيـــــــاغة جمــــــال هــــــذه احلركــــــة فــــــالعرض هــــــو ع

ـــــــزمن جيمعهـــــــا الســـــــياق العـــــــام  ـــــــة مرهونـــــــة بفعـــــــل ال صـــــــور متدفقـــــــة تــــــــظهر وتتالشـــــــى يف ســـــــرعة معين

  .   للـعرض

  :عالقة املمثل 7ألز?ء

األزhء مـــــــع اإلضـــــــاءة مـــــــع الــــــــديكور يف رؤيـــــــة واحـــــــدة وهـــــــدف واحـــــــد ، دون أن يكـــــــون هنـــــــاك أي 

لـــــه التــــــأثري ولـــــه الداللـــــة البــــــصرية،   فالــــــممثل ومـــــا يرتديـــــه مـــــن زي،. نـــــوع مـــــن التنـــــافر بـــــني العناصـــــر

فـــــــــاألزhء عمومـــــــــاً ال تلـــــــــبس مـــــــــن أجـــــــــل الــــــــــزينة، والســـــــــيما علـــــــــى الــــــــــمسرح، وإمنـــــــــا تـــــــــؤدي األزhء 

واألزhء ال تلـــــــبس مـــــــن أجـــــــل أكســـــــاء . \لضـــــــرورة إىل رســـــــالة بــــــــصرية داعمـــــــة لعمـــــــل املمثـــــــل وفعلـــــــه

ـــــ ــــل مــــن أجــــل أن تســــهم يف دعــــم ل ـــــمتفرج؟ ب غة العــــرض، وتســــعف املتفــــرج املمثــــل ويثــــري ببهرجتهــــا ال

ــــــى املســــــرح ــــــة الشخصــــــية . يف فهــــــم طبيعــــــة الشخصــــــيات وهــــــي تتحــــــرك عل ومــــــن مث تشــــــري إىل مكان

ـــــــممثل إىل الشخصــــــية .  وطبيعتهــــــا وأيضــــــاً التكــــــوين االجتمــــــاعي هلــــــا للمالبــــــس القــــــدرة يف حتــــــول ال

ــــــــؤدي نـــــــــفس حركــــــــات وإميــــــــاءات الشخصــــــــية، و�يت هــــــــذا التطــــــــابق  الدراميــــــــة وتفــــــــرض عليــــــــه أن ي

  )نقطة12( .حينما يرتدي املمثل مالبس الشخصية

فالعناصـــــــر املســـــــرحية تســـــــاهم مســـــــامهة كبـــــــرية يف إبـــــــراز الشخصـــــــية املســـــــرحية الـــــــيت يريـــــــد املمثـــــــل أن 

 )نقاط4( .�ديها على اخلشبة

 


