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نتعرُف في هذِه الَوحدِة طرائَق ا�ستثماِر خاماِت البيئِة المحّليَِّة وتطويِعها؛ للح�سوِل على اأعماٍل 
عليِه،  والتَّركيِز  اليدويِّ  العمِل  مفهوِم  لتعميِق  الطرائِق؛  باأب�سِط  وقيمٍة  معًنى  ذاِت  وجماليٍَّة  نفعيٍَّة 
لبِة نحَو اقت�ساِد المعرفِة، عن طريِق اأن�سطٍة تم اختياُرها لتنا�سَب هذِه المرحلَة العمريََّة. وتوجيِه الطَّ

ُز هذه الَوحدُة على فنِّ الجدارّياِت، وطرائِق تنفيِذها؛ للو�سوِل اإلى نتائَج ذاِت م�سموٍن  تركِّ
 ، جاجاِت الفارغِة لإنتاِج عمٍل فّنيٍّ جماليٍّ . كذلَك نتعرُف كيفيَة اإعادِة تدويِر الزُّ فكريٍّ وجماليٍّ

مِع؛ للح�سوِل على اأ�سكاٍل جديدٍة مبتكرٍة. ِة ال�سَّ وكيفيََّة اإعادِة تدويِر مادَّ

يتوقُع من الطلبِة بعد درا�شِة هذِه الَوحدِة اأن:

َفوا اإمكاناِت الخاماِت المتنَوعِة في البيئِة المحيطِة. يتعرَّ  
ماٍت نفعيًَّة وجماليًَّة من الخاماِت البيئيَِّة. َلوا مج�سَّ ي�سكِّ  

َلوا لوحاٍت جداريًة ذاِت م�سموٍن جماليٍّ وقيمّي بخاماٍت متنّوعٍة. ي�سكِّ  
ها ب�سورٍة جماليٍَّة. يح�سنوا اإخراَج الأعماِل الفّنيَِّة وعر�سَ  
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ر�ُص الدَّ
ُل  الأوَّ

ِة فنُّ الجدارّياِت التَّطبيقيَّ

فتنا  يمتاُز فنُّ الجدارياِت بانت�سارِه الوا�سِع في مختلِف الأماكِن، وُيَعدُّ من اأقدِم الفنوِن الَّتي عرَّ
الم�سريِّ  بالفنِّ  مروًرا  الكهوِف  في  البدائيِّ  الإن�ساِن  بر�سوماِت  ابتداًء  القديمَة،  الح�ساراِت 
الَّتي  النَّهريِن، والفنوِن الإ�سالميَِّة ،وفنوِن ح�ساراِت الع�سوِر  القديِم، وفنِّ ح�سارِة بالِد ما بيَن 

تلتها حّتى يومنا هذا. انظِر ال�سكليِن )4-1(، و)2-4(.

�سِم اأو الّنق�ِص  امتدَّ الهتمام بفنِّ الجداريّاِت عبَر الح�ساراِت جميِعها، والجداريَُّة تعني فنَّ الرَّ
دُّ الجدارّياُت فنًّا ذا  عِة التِّقنياِت، كما وُتعَّ على الجداِر، اأو ما ُيعلَُّق على الجداِر من اأعماٍل فّنيٍَّة متنوِّ
ليًَّة م�ستقبليًَّة  ُم نظرًة تاأمُّ قيمٍة جماليٍَّة وتاريخيٍَّة، حيُث ُتوثُِّق اأحداَث الما�سي، اإ�سافًة اإلى اأنَّها ُتقدِّ

كَل )3-4(. للحا�سِر. انظِر ال�سَّ

كُل )4-1(: بّواب��ُة ع�ستاَر لمدينِة بابَل القديمِة محفوظٌة  ال�سَّ
ِج. في متحِف برليَن، وم�سنوعٌة من الخزِف المزجَّ

كُل )4-2(: اإلهُة العدالِة على اإحدى جدارّياِت مقبرِة  ال�سَّ
نفرتيتي من الفنِّ الم�سريِّ القديِم.
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وهَي ِمن اأي�سِر الو�سائِل الَّتي يمكُن للفّناِن عن طريقها م�ساركُة مجتمعِه هموَمهم وم�ساعَرهم، 
كِل )4-4(.  والمنا�سباِت الّتي يعتّزوَن بها، كما ن�ساهُد في ال�سَّ

، ُتظهُر اأ�سطورَة اختطاِف الأميرِة اأوروب. يٌة ف�سيف�سائيٌَّة من القرِن الّثالِث الميالديِّ كُل )4-3(: جدارَّ ال�سَّ

رِق الأو�سِط للفّناِن خليل اأبو حلتٍم. كُل )4-4(: اأطوُل جداريٍَّة اإ�سمنتيٍَّة في ال�سَّ ال�سَّ
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رِق الأو�سِط، اأطلقْت عليها وزارُة الثَّقافِة  ُيظهُر ال�سكُل ال�سابُق اأطوُل جداريٍَّة اإ�سمنتيٍَّة في ال�سَّ
ُن ثالثَة محاوَر، هَي: الأردنيَُّة )جداريَُّة فنوٍن(، ويزيُد طوُلها عن )200(م، وتت�سمَّ

بانوراما »الأردنُّ تاريٌخ وح�سارٌة«.  - 1
. ت�سكيالٌت لبع�ِص �سخ�سّياِت الم�سرِح الإغريقيِّ  - 2

بع�ُص الفنوِن التَّجريديَِّة.  - 3

الفنوِن  مديريَِّة  �ساحِة  في  اأبوحلتٍم  خليٌل  الفناُن  الأردنيُّ  النَّّحاُت  الجداريََّة  هذِه  َذ  نفَّ وقْد 
والم�سرِح في مدينِة عّماَن.

ومبادرُة )الفنُّ للجميِع( الَّتي نّظمها كلٌّ من الفّناِن بيتر كلي�سون من اإ�سبانيا، وزيٌد دربي من 
ياحِة، واأمانِة  ، مثِل: هيئِة تن�سيِط ال�سِّ �ساِت القطاعيِن العامِّ والخا�صِّ ، برعايِة عدٍد من موؤ�سَّ الأردنِّ

عّماَن الكبرى، والَّتي تهدُف اإلى تجميِل اأحياِء عّماَن القديمِة.
ُق فكرَة الجماِل  وت�سهُم المبادرُة في اإحياِء مناطِق عّماَن القديمِة، وتجميِلها بجدارّياٍت ُتعمِّ
ومنها  الأردنيِّيَن  الفّنانيَن  من  كبيرٍة  بم�ساركِة مجموعٍة   ، عيِّ التَّطوُّ العمِل  ثقافَة  وتن�سُر   ، الب�سريِّ

جداريّة ر�سم زهوٍر على الحائط في حيِّ جبِل القلعِة في مدينِة عّماَن، كما في ال�سكِل )5-4(.

كُل )4-5(: جداريُّة ر�سِم زهوٍر على الحائِط من مبادرِة )الفنُّ للجميِع(. ال�سَّ
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ق�شية للمناق�شة

اأنواُع الجداريّاِتاأّول
حِة: جداريّاُت  حُة والبارزُة، ومن الأمثلِة على الجداريَِّة الم�سطَّ ومن اأنواِع الجدارّياِت: الم�سطَّ

�سِم والتَّ�سويِر. الرَّ
ِع الخاماِت والموادِّ والتقنياِت، مثُل: جدارّياِت الخ�سِب، وجداريّاِت  اأّما البارزُة فتتميََّز بتنوُّ
المعدِن، وجدارّياِت الخزِف، وجدارّياِت الحجِر، وجدارّياِت الجب�ِص. انظِر الأ�سكاَل )6-4( 

و)4-7( و)8-4(.

كُل )4-6(: جداريَُّة ت�سكيٍل بارٍز ل�سمكٍة من النحا�ِص. ال�سَّ

كُل )4-8(: جداريٌَّة من الخزِف. ال�سَّ مٌة لعناقيِد العنِب من الجب�ِص. كُل )4-7(: جداريٌَّة مج�سَّ ال�سَّ

يختلُف النَّحُت ذو الأبعاِد الثَّالثِة عِن النَّحِت البارِز الريليِف )Relif(. ناق�ْص ذلَك.
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ذٌة بطريقِة الحذِف. كُل )4-10(: جداريٌَّة خزفيٌَّة منفَّ ال�سَّ

ذْت بطريقِة الإ�سافِة. عٌة مَن الأزهاِر ُنفِّ كُل )4-9(: جداريٌَّة متنوِّ ال�سَّ

وتطويِعها  الأن�سِب،  الخامِة  ا�ستخداِم  في  واإبداعاِتِه  مهاراِتِه  عن  التَّعبيِر  في  الحريَُّة  وللفّناِن 
دِة للخاماِت، مثِل: تقنيتي  ِة العمِل عن طريِق التقنياِت المتعدِّ ٍة، وال�سيطرِة عليها؛ لتنطَق بمهمَّ بدقَّ
ِة والجماِل،  قَّ الحذِف والإ�سافِة، اإذ ُيبِدُع الفّناُن في تطويِع ماّدِة الخ�سِب لإنتاِج جداريٍَّة غايٍة في الدِّ

كليِن )9-4(، )10-4(. كما في ال�سَّ
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خطواُت تنفيذ جداريٍَّة بطريقِة الإ�شافِة والَحْفِر.ثانيًا

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )1-4(

مِل مَع الِغراِء بطريقة ال�شافة. عمُل جداريٍَّة من خلِط الرَّ
الموادُّ والأدواُت الالزمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط 

ى، واأدواُت حفٍر، واأقالٌم، وورُق كربوٍن، وفرا�سي  اأو كرتوٍن مقوًّ ِغراٌء، ورمٌل، وقطعُة خ�سٍب 
. انظِر ال�سكَل )11-4(. ٌة لمعٌة، وم�سطرٌة، ومق�صٌّ األواٍن، واألواُن بو�ستٍر، ومادَّ

كُل )4-11(: الأدواُت الاّلزمُة لتنفيِذ العمِل. ال�سَّ

خطواُت تنفيِذ جداريٍَّة بطريقِة الإ�شافِة
اأح�سْر قطع��َة الخ�س��ِب اأو الكرتوِن   -1
مو�س��وِع  ر�س��َم  واب��داأ  ى،  المق��وَّ
، اأو اطبِع  �سا���صِ الجداريَِّة بقل��ِم الرَّ
الت�سميَم با�ستخ��داِم ورِق الكربوِن، 

كِل )12-4(. كما في ال�سَّ
. كُل )4-12(: الَبدُء بر�سِم العمِل الفنِّيِّ ال�سَّ
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اأكم��ْل ر�سَم المو�س��وِع على   -2
الكرت��وِن المق��ّوى، كم��ا في 

كِل )13-4(. ال�سَّ

كُل )4-13(: النتهاُء من ر�سِم المو�سوِع. ال�سَّ

امزج كميَّ��ًة من الغراِء الأبي�ِص   -3
م��ِل جيًِّدا،  مع كميَّ��ٍة م��ن الرَّ
حّتى ت�سبَح العجينُة ذاَت قواٍم 
منا�س��ٍب للت�سكي��ِل، كم��ا في 

كِل )4–14(. ال�سَّ

كُل )4-14(: بدُء الخلِط. ال�سَّ

لِح��ْظ قواَم العجين��ِة، بحيُث   -4
فزْد  للتَّ�سكيِل،  منا�سب��ًة  تكوُن 
اإذا كانِت العجينُة  كميََّة الرمِل 
رخوًة، اأما اإذا كانْت �سلبًة فزد 
كِل  كميََّة الغراء، كم��ا في ال�سَّ

.)15–4(

كُل )4-15(: مالحظُة قواِم العجينِة. ال�سَّ
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بع��َد النتهاِء من اإ�سافِة العجينِة   -6
 ، على الأ�سكاِل، اتركها لتجفَّ
ك��ِل )17-4(. كم���ا في ال�سَّ

��ِد من جف��اِف العمِل  بع��د التَّاأكُّ  -7
كل )18-4(. نُه، كما في ال�سَّ لوِّ

. كُل )4-17(: النتهاُء من اإ�سافِة العجينِة وترُكها لتجفَّ ال�سَّ

كُل )4-18(: تلويُن العمِل. ال�سَّ

الخطوِط  تجاوِز  عدِم  مراعاِة  مع  �سابًقا،  ر�سمتها  الَّتي  الأ�سكاِل  على  العجينِة  اإ�سافَة  ابداأْ   -5
كِل )16-4(. الخارجيَِّة لالأ�سكاِل، كما في ال�سَّ

كُل )4-16(: اإ�سافُة العجينِة على الأ�سكاِل. ال�سَّ
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ْر تذكَّ

(، مع مراعاِة اأن يكوَن ذلَك  ًة لمعًة مثبِّتًة على العمِل الفّنيِّ با�ستخداِم )ا�سبري الّر�صِّ ُر�صَّ مادَّ  -8
كِل )19-4(. لِق، كما في ال�سَّ في مكاٍن مفتوٍح في الهواِء الطَّ

ْن اإط��اَر الجداريَّ��ِة باللَّوِن المنا�س��ِب وثبِّْت بِه خيًط��ا لتعليقها عل��ى الحائِط، كما في  ل��وِّ  -9
��كِل  )20-4(. ال�سَّ

ٍة لمعٍة على العمِل. كُل )4-19(: ر�صُّ مادَّ ال�سَّ

كُل )4-20(: العمُل ب�سورِتِه النِّهائيَِّة. ال�سَّ

مِل المطلوبُة. يجُب النتباُه لكثافِة الغراِء الُم�ستخَدِم؛ فكلَّما زادْت كثافُة الغراِء قلَّْت كميَُّة الرَّ
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خطوات تنفيذ جدارية من خلط الرمل مع الغراء بطريقِة الَحفِر

ْع حواجَز على اأطراِفها، كما في ال�سكلين )21-4(  ى، و�سَ اأح�سْر قطعًة من الكرتوِن المقوَّ  -1
و)22-4(.

كُل )4-21(: بدُء و�سِع حواجَز على اأطراِف قطعِة  ال�سَّ
الكرتوِن.

كُل )4-22(: النتهاُء من و�سِع الحواجِز على  ال�سَّ
اأطراِف قطعِة الكرتوِن.

اخلْط كميًَّة م��ن الغراِء الأبي�ِص   -2
مِل لت�سب��َح لدينا عجينٌة  م��ع الرَّ
متما�سك��ُة الق��واِم، كم��ا ف��ي 

كِل )4- 23(. ال�سَّ

مِل مَع الغراِء. كُل )4-23(: خلُط الرَّ ال�سَّ
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الكرتونِة  على  العجينَة  �سِع   -3
اأو  �سم،   )1( ب�سماكِة  المقّواِة 
اأن  مراعاِة  مع  تقريًبا،  �سم   )2(
طُح م�ستويًا، كما في  يكوَن ال�سَّ

كِل )24-4(. ال�سَّ

كُل )4-24(: و�سُع العجينِة على الكرتوِن المقّوى. ال�سَّ

اتركه��ا قلي��اًل حّتى تج��فَّ مَع   -4
مراع��اِة ع��دم ت�سلُّبها، كما في 

كِل )25-4(. ال�سَّ

كُل )4-25(: ترُك العجينِة لتجفَّ قلياًل على �سطٍح م�ستٍو. ال�سَّ

�سَم  طِح ابداأ الرَّ بع��َد جفاِف ال�سَّ  -5
علي��ِه، وذل��َك بو�س��ِع الورق��ِة 
على  التَّ�سميُم  عليه��ا  المر�سوِم 
عل��ى  غ��ِط  ال�سَّ م��ع  ط��ِح،  ال�سَّ
�سا�ِص،  خطوِط الر�سِم بقلِم الرَّ

كِل )4–26(. كما في ال�سَّ

كُل )4-26(: بدُء ر�سِم التَّ�سميِم. ال�سَّ
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بع��َد النتهاِء من ر�س��ِم الت�سميِم   -6
�س��ِع الورق��َة جانًب��ا، كم��ا ف��ي 

كِل )27-4(. ال�سَّ

كُل )4-27(: النتهاُء من ر�سِم التَّ�سميِم. ال�سَّ

المر�سوِم  الت�سمي��ِم  ابداأ حف��َر   -7
لي�سبَح م�ستواُه اأقلَّ ِمن م�ستوى 
ك�ِل  ال�سَّ ف��ي  الخل�فيَّ���ِة، كم�ا 

.)28-4(

كُل )4-28(: بدُء حفِر التَّ�سميِم. ال�سَّ

بع��د النته��اِء من الحف��ِر اترك   -8
ف��ي  كم��ا   ، لتج��فَّ العجين��َة 

كِل )29-4(. ال�سَّ

. كُل )4-29(: النتهاُء من الحفِر و ترُك العمِل ليجفَّ ال�سَّ
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ْنُه  بعَد اأن يجفَّ العمُل تماًما لوِّ  -   9
بالأل��واِن المنا�سب��ِة، كم��ا في 

كِل )30-4(. ال�سَّ

كُل )4-30(: تلويُن العمِل. ال�سَّ

ُر�صَّ  التَّلويِن  من  النتهاِء  بعد   -10
العم�َل بمادٍة لمع�ٍة؛ لإعط�ائِه 
مظ�ه��ًرا ج�م�ي��اًل، كم���ا في 

كِل )31-4(. ال�سَّ

كُل )4-31(: َر�صُّ مادٍة لمعٍة على العمِل. ال�سَّ

بعَد جفاِف العمِل �سْع تعليقًة   -11
ك�ِل  ال�سَّ ف��ي  �سغي��رًة، كم��ا 

.)32-4(

كُل )4-32(: العمُل ب�سورِتِه الّنهائيَِّة. ال�سَّ



19

ي�ستطي��ُع المعلُِّم ا�س��راَك مجموعٍة مَن 
لبِة، في عم��ِل جداريَِّة لمو�سوٍع واحٍد  الطَّ
عن طري��ِق تق�سيِمه��م اإلى ِف��َرٍق. وتوزيِع 
المهّماِت عليِه��م، للح�سوِل على جداريٍَّة 
جماعيَّ��ٍة على حائ��ِط المدر�س��ِة، كما في 

كِل )33-4(. ال�سَّ
كُل )4-33(: جداريٌَّة من عمل الطلبِة با�سِم اأعرُف حقوقي.  ال�سَّ

كُل )4-34(: ف�سيف�ساُء من البول�ستريِن. ال�سَّ

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )2-4(

ِة البول�شتريِن. عمُل جداريَِّة ف�شيف�شاَء مْن مادَّ
الواحِد  ى قطُر  يتعدَّ بٍة ل  با�ستخداِم قوالَب مكعَّ فيه  التَّ�سكيُل  يتمُّ  فنًّا زخرفيًّا  الف�سيف�ساُء  ُتعدُّ 
ُذ الف�سيف�ساُء على الجدراِن اأو الأ�سقِف، اأو الأر�سّياِت، اأو الِقباِب؛ وقد اقتب�َص  منها )1( �سم، وُتنفَّ
اأهمِّ  وِمْن  غيَر،  ال�سَّ الحجَر  تعني  الَّتي   )Psephos( اليونانيِة  الكلمِة  من  الف�سيف�ساِء  ا�سَم  العرُب 

المناطِق الَّتي َعَرفِت الف�سيف�ساَء في الأردنِّ مادبا وجر�ُص.
َذًة من خامِة البول�ستريِن، محاكاًة لف�سيف�ساِء  كَل )4-33(، حيُث نالحُظ ف�سيف�ساَء منفَّ انظِر ال�سَّ

جبِل نيبو في مدينِة مادبا.
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الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط

اأبي�ُص  وغراٌء  األواٍن،  وفرا�سي  بو�ستر،  واألواُن  فلوما�ستَر،  واأقالُم  وكاٍو،  البول�ستريِن،  من  قطعٌة 
كِل )35-4(. للتلميِع، كما في ال�سَّ

خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط
كِل  اأر�سم اللَّوحَة المراَد تنفيُذها على البول�ستريِن با�ستخداِم اأقالِم الفلوما�ستِر، كما في ال�سَّ  -1

.)36-4(

كُل )4-36(: ر�سُم اللَّوحِة الُمراُد تنفيُذها. ال�سَّ

كُل )4-35(: الموادُّ و الأدواُت الاّلزمُة. ال�سَّ
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��ِم اللوحَة اإلى مربَّع��اٍت �سغيرٍة ل تزيُد عن )1( �سم، بحيُث يك��وُن التَّخطيُط مع اتِّجاِه  ق�سِّ  -2
كِل )37-4(. �سِم، كما في ال�سَّ الرَّ

كُل )4-37(: تق�سيُم اللَّوحِة اإلى مربَّعاٍت �سغيرٍة. ال�سَّ

ِر الكاوَي على الخطوِط المر�سومِة؛ لُتحِدَث حرارُت��ُه عمًقا، مع مراعاِة اأن يكوَن العمُق  م��رِّ  -3
كِل )38-4(. اأكبَر من ن�سِف �سماكِة قطعِة البول�ستريِن، كما في ال�سَّ

كُل )4-38(: تق�سيُم اللوحِة با�ستخداِم الكاوي. ال�سَّ

تابِع  ثمَّ  ليبرَد،  قلياًل  الكهرباِء  باإزالِتِه من  قْم  العمِل  اأثناَء  الكاوي  ارتفاَع حرارِة  اإذا لحظَت 
العمَل؛ كي ل ُتْتِلَف الحرارُة المرتفعُة اللَّوحَة الفنية.

ْر تذكَّ
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ْن مو�سوَع اللَّوحِة بالألواِن  لوِّ  -5
المنا�سب��ِة، م��ع مراع��اِة ع��دِم 
اإدخاِل اللَّوِن ف��ي التَّجاويِف، 

كِل )40-4(. كما في ال�سَّ

كُل )4-40(: تلويُن اللَّوحِة. ال�سَّ

بعَد النتهاِء م��ن التَّلويِن اترِك   -6
ث��مَّ  تماًم��ا،  تج��فُّ  الأل��واَن 
طَح بالغ��راِء الأبي�ِص؛  اطِل ال�سَّ
َن طبق��ًة عازل��ًة تحفُظ  ليك��وِّ
العم��َل من التَّل��ِف، كم��ا ف�ي 

ك��ِل )41-4(. ال�سَّ

كُل )4-41(: طالء اللوحِة بطبقِة غراٍء اأبي�َص. ال�سَّ

ِن  بعَد النتهاِء م��ن التَّق�سيِم لوِّ  -4
اللوح��َة بل��وٍن بّنيٍّ غام��ٍق اأو 
، م��َع مراع��اِة اإدخاِل  رم��اديٍّ
�سِم،  الل��وِن ف��ي تجاوي��ِف الرَّ

ك�ِل )39-4(. كم�ا ف�ي ال�سَّ

كُل )4-39(: تلويُن العمِل بلوٍن غامٍق. ال�سَّ
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كُل )4-43(: ف�سيف�ساُء مَن البول�ستريِن. كُل )4-44(: ف�سيف�ساُء مَن البول�ستريِن.ال�سَّ ال�سَّ

كِل )42-4(. بعَد جفاِف الغراِء تكوُن قد اأنجزَت العمَل ب�سورِتِه الّنهائيَِّة، كما في ال�سَّ  -7

كُل )4-42(: العمُل ب�سورِتِه الّنهائيَِّة. ال�سَّ

يتيََّة اأو  ل ن�ستعم��لُ الأل��واَن الزَّ
َة الاّلمعَه عن��َد ا�ستخداِم  الم��ادَّ

مادِة البول�ستريِن.

كليِن )4-43( و)4-44( اللَّذين ُيظِهراِن اأعماًل  انظِر ال�سَّ
ذْت بخامِة البول�ستريِن بنف�ِص الطريقِة ال�ّسابقِة. ُنفِّ
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ر�ُص الدَّ
الثَّاني

الحرُق على الخشِب

ُل قطعَة الخ�سِب اإلى ُتحفٍة فّنيٍَّة رائعٍة، وذلَك   ُيَعدُّ الحرُق على الخ�سِب اأحَد الفنوِن الَّتي ُتحوِّ
كُل داكًنا على اأر�سيٍَّة فاتحٍة ، و يمكُن الحرُق با�ستخداِم الجلِد  بترِك اآثاٍر على الخ�سِب فيظهُر ال�سَّ

كَل )4- 45(. مِع. انظِر ال�سَّ اأو ال�سَّ

عبِة؛ وتكمُن �سعوبُتُه في عدِم اإمكانيَِّة التَّراجِع عِن  وفنُّ الحرِق على الخ�سِب مَن الفنوِن ال�سَّ
ّقِة اأثناَء العمِل، وذلَك بتخفيِف  ي الدِّ �سِم، اإذ يجُب على الفّناِن تحرِّ الخطاأ بُحّريٍَّة مثَل باقي اأنواِع الرَّ
غِط تارًة اأُخرى؛ لإن�ساِء تفاوٍت بيَن درجاِت الألواِن الأ�سوِد  غِط على اآلِة الحرِق تارًة وزيادِة ال�سَّ ال�سَّ

كَل )46-4(. وِء. انظِر ال�سَّ والبّنيِّ الّداكِن والبّنيِّ الفاتِح؛ للتَّعبيِر عِن الظلِّ وال�سَّ

كُل )4-45(: عمٌل فنيٌّ بالحرِق على الخ�سِب. ال�سَّ
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. لَّ وَء والظِّ ُح ال�سَّ كُل )4-46(: عمٌل فّنيٌّ بالحرِق على الخ�سِب يو�سِّ ال�سَّ

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )3-4(

تنفيُذ عمٍل فنّيٍّ بالحرِق على الخ�شِب

الموادُّ والأدواُت الالزمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط

وكاٍو  كربوٍن،  وورُق  ر�سٍم،  وورُق  للتنعيِم،  �سنفرٍة  وورُق  )الأبالكاج(،  معاك�ٍص  خ�سٍب  لوُح 
كِل )47-4(. ، وورني�ٌص، وفر�ساٌة منا�سبٌة للورني�ِص، وقلُم ر�سا�ٍص، كما في ال�سَّ كهربائيٌّ

زمُة لتنفيِذ النَّ�ساِط. كُل )4-47(: الموادُّ والأدواُت اللاّ ال�سَّ
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خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط
كِل )48-4(. �سِم، كما في ال�سَّ ار�سِم التَّ�سميَم الُمراَد تنفيُذُه على ورِق الرَّ  - 1

كُل )4-48(: ر�سُم الت�سميِم. ال�سَّ

جاِج( وهَو ورٌق ثقيٌل مثبٌَّت ب�سطِحِه  نفرِة )ورِق الزُّ ْم لوَح الخ�سِب با�ستخداِم ورِق ال�سَّ نعِّ  - 2
؛ لجعِلها اأكثَر نعومًة، كما في  مادٌة كا�سطٌة، ُي�ستخَدُم لإزالِة اأجزاَء �سغيرٍة من اأ�سطِح الموادِّ

كِل )49-4(. ال�سَّ

كُل )4-49(: تنعيُم لوِح الخ�سِب. ال�سَّ
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كِل )50-4(. اطبِع التَّ�سميَم على لوِح الخ�سِب با�ستخداِم ورِق الكربوِن، كما في ال�سَّ  - 3

كِل )51-4(. انزِع التَّ�سميَم عن لوِح الخ�سِب، كما في ال�سَّ  - 4

كُل )4-50(: طباعُة التَّ�سميِم. ال�سَّ

كُل )4-51(: اإزالُة التَّ�سميِم عن لوِح الخ�سِب. ال�سَّ
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����ْز ك���اوَي الخ�س����ِب، وابداأ  جهِّ  - 5
بالح��رَق، مَع مراعاِة ت��رك تاأثيراٍت 
وذل��َك  الخ�س��ِب  عل��ى  متفاوت��ٍة 
غط على اآلِة الحرِق اأو  بتخفيِف ال�سَّ
كِل )52-4(. زيادِتِه، كما في ال�سَّ

كِل )53-4(. ا�ستمرَّ في الحرِق حّتى النتهاِء من العمِل، كما في ال�سَّ  - 6
كُل )4-52(: بدُء الحرِق على الخ�سِب. ال�سَّ

كُل )4-53( ال�ستمراُر بالعمِل. ال�سَّ

كِل )54-4(. ِة الورني�ِص لإعطاِئِه لمعًة، كما في ال�سَّ اطِل قطعَة الخ�سِب بمادَّ  - 7

كُل )4-54(: طالُء العمِل بالورني�ِص. ال�سَّ
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كِل )55-4(. اترِك الخ�سَب ليجفَّ الورني�ُص، كما في ال�سَّ  - 8

. كُل )4-55(: ترُك الخ�سِب ليجفَّ ال�سَّ

كل )56-4(. �سع اأطاًرا منا�سًبا للعمِل، كما في ال�سَّ  - 9

. كُل )4-56(: و�سُع اطاٍر للعمِل الفّنيِّ ال�سَّ

ما الخاماُت البديلُة الَّتي يمكُن 
الحف��ُر عليه��ا في ح��اِل عدِم 

توافِر الخ�سِب؟
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عن طريِق العمِل في مجموعاٍت حاول تنفيَذ اأعماٍل فّنيٍَّة م�سابهٍة للنَّماذِج الآتيِة. 
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ر�ُس الدَّ
الثّالُث

ٍة استثماُر الخاماِت المستهلكِة في إنتاِج أعماٍل فّنيَّ

المحيطِة،  البيئِة  في  المتوافرِة  الخاماِت  جميِع  ا�ستثماِر  على  الب�سيطُة  اليدويَُّة  الِحَرُف  تقوُم 
والَّتي ل نحتاجها اأو تكوُن فائ�سًة عن الحاجِة اأو زادْت بعَد ال�ستعماِل؛ لن�سنَع منها اأعماًل فّنيًَّة 
يِء الب�سيِط اأجمَل الأ�سياِء الَّتي نرى فيها على ب�ساطتها قيمَة  جماليًَّة ونفعيًَّة باإبداٍع، اإذ ن�سنُع من ال�سَّ

ُرُه. العمِل اليدويِّ ونقدِّ

ينِة،  ّي��اراِت وبواقي ورِق الزِّ جاجيَُّة، والبال�ستيكيَّ��ُة، وعلُب الهدايا، واطاراُت ال�سَّ فالعب��واُت الزُّ
جِر، والأقم�سُة المهترئُة قد تكوُن خاماٍت منا�سب��ًة ل�سنِع اأ�سكاٍل جميلٍة ومفيدٍة. انظِر  واأغ�س��اُن ال�سَّ

الأ�سكاَل )4-57( و)4-58( و)59-4(.

ِة األواٍن من علِب البال�ستيِك الفارغِة. ماِت فاكهِة التُّّفاِح بعدَّ كُل )4-57(: ت�سكيٌل لمج�سَّ ال�سَّ
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ْل ت�أمَّ

كُل )4-60(: ا�ستخداُم مالقِط الغ�سيِل في اأعماٍل تجميليٍَّة. ال�سَّ

؛  والفّناُن الُمبِدُع هو الَّذي ي�ستثمُر الأ�سياَء المهَملَة، والَّتي قْد ل ُي�ستفاُد منها، في اإنتاِج عمٍل فّنيٍّ
ٌة في داِخلنا، ونح�سَل على فائدتيِن: فائدٍة نفعيٍَّة وفائدٍة جماليٍَّة ُتزيُِّن مدار�َسنا،  لت�سبَح لها قيمٌة خا�سَّ

َة، كما في الأ�سكاِل )4-60( و)4-61( و)62-4(. ومنازَلنا، ومكاتَبنا، وُغَرَفنا الخا�سَّ

نِة في  ��كُل )4-59(: ا�ستخداُم الأ�سالِك والج��وارِب الملوَّ ال�سَّ
عمِل �سجرٍة.

��كُل )4-58(: حافظ��ُة اأق��الٍم م�سنوع��ٌة من بقايا  ال�سَّ
لفائِف الّنايلوِن والق�سديِر.

الجماُل يكمُن في كلِّ �سيٍء. تعلَّْم فقط كيَف تالحُظُه؟
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كُل )4-62(: ا�ستخداُم الُعلِب الفارغِة وبقايا  ال�سَّ
الأقم�سِة في عمِل حافظِة دبابي�َس.

زمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط.  كُل )4-63(: الموادُّ والأدواُت اللَّ ال�سَّ

كُل )4-61(: ا�ستخداُم ورِق الهدايا والكرتوِن في عمِل  ال�سَّ
اأ�سكاٍل جماليٍَّة تزيينيٍَّة.

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )4-4(

جاجاِت الفارغِة �شُم على الزُّ الرَّ
زمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط الموادُّ والأدواُت اللاّ

زجاجاٌت فارغ��ٌة، مثَل: زجاجاِت الخلِّ اأو 
 ، الع�سيِر، وطالُء اأظافٍر، و�سيلكوٌن، ومق�سٌّ
ج��اِج الجليت��ُر،  �س��ِم عل��ى الزُّ واأنب��وُب الرَّ
��ٌة للتَّزييِن كما  وورٌد، واأغ�س��اُن اأ�سجاٍر جافَّ

كِل )63-4(.  في ال�سَّ
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خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط 

جاجَة جيًِّدا من بواقي الموادِّ  ِف الزُّ نظِّ  -  1
الَّت��ي كانْت داخَله��ا وخارَجه��ا، ثمَّ 
ا�سكْب طالَء الأظافِر داخَلها، كما في 

كِل )64-4(. ال�سَّ

الَء حّتى ي�سَل اإلى جميِع اأنحاِء  ِر الطِّ مرِّ  -  2
جاج��ِة، ُث��مَّ اتركها قلي��اًل؛ ليجفَّ  الزُّ
ط��الُء الأظافِر داخَله��ا، فتح�سَل على 
ن�����ٍة بالكام��ِل، كما ف�ي  زجاج��ٍة ملوَّ

ك�ِل )65-4(.  ال�سَّ

اب��داأ بر�س��ِم ال�س��كِل الَّ��ذي تري��ُدُه على   -  3
جاج��ِة، با�ستخ��داِم اأنب��وِب التَّحدي��ِد  الزُّ
�سِم؛ لكي ل  َة ف��ي الرَّ قَّ الجليت��َر، وراِع الدِّ
ًة  ُتف�س��َد العم��َل؛ لأنَّ الجليتَر يحت��اُج مدَّ

كِل )66-4(. ، كما في ال�سَّ جاجِة. ليجفَّ �سِم على الزُّ كُل )4-66(: البدُء بالرَّ ال�سَّ

جاجِة.  كُل )4-64(: �سكُب طالِء الأظافِر داخَل الزَّ ال�سَّ

جاجِة ليجفَّ الطالُء. كُل )4-65(: ترُك الزُّ ال�سَّ
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جاجِة بالجليتِر،  �سِم على الزُّ بعد النتهاِء من الرَّ  -  4
كِل )67-4(. ، كما في ال�سَّ اترْكها لتجفَّ

ًة داخَل  ْع اأغ�ساَن اأ�سجاٍر جافَّ بعَد ذلَك �سَ  -  5
جاجِة للتَّجميِل؛ لتح�سَل على ال�سورِة  الزُّ

كِل )68-4(. النِّهائيَِّة، كما في ال�سَّ

الإك�س�سواراِت  بع�س  اإ�سافُة  الممكِن  من   -6
لتزيين الزجاجة، كما في ال�سكل )69-4(

. كُل )4-67(: ترُك العمِل ليجفَّ ال�سَّ

كُل )4-68(: العمُل ب�سورِتِه النهائيَِّة.  ال�سَّ

كُل )4-69(: تزييُن الزجاجات.  ال�سَّ
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )5-4(

مِع. اإعادُة تدويِر ال�شَّ
�شتقوُم بتنفيِذ هذا النَّ�شاِط بطريقتيِن.	•

ريقُة الأولى  الطَّ

مِع عليها. �سنُع اأ�سكاِل للزينِة واإ�سافُة ال�سَّ
مِع، تحَت اإ�شراِف 	• يمكُن تنفيُذ هذا النَّ�شاِط في مختبِر العلوِم لل�شتعانِة بلهِب بن�شَن لتذويِب ال�شَّ

المعلِِّم.
زمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط الموادُّ والأدواُت اللاّ

عِر، واأ�سداٌف،  ( الم�ستخَدُم في تثبي��ِت ال�سَّ مِع الأبي�ِس، ولهُب بن�سَن، واله��الُم )الجلُّ بقاي��ا ال�سَّ
مِع. انظِر ال�سكَل )70-4(. وح�سواٌت، ورمٌل، واأكواٌب زجاجيٌَّة، ووعاٌء لتذويِب ال�سَّ

كُل )4-70(: الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة.  ال�سَّ
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مِل. كُل )4-72(: اإ�سافُة ح�سواٍت �سغيرٍة فوَق الرَّ ال�سَّ

.) كُل )4-73(: اإ�سافُة طبقٍة من الهالِم )الجلِّ ال�سَّ

مِل في الكوِب. كُل )4-71(: و�سُع الرَّ ال�سَّ
كِل )72-4(. مِل ح�سواٍت �سغيرًة، كما في ال�سَّ اأ�سْف فوَق الرَّ  -  2

اأ�س��ْف طبقًة رقيقًة من الهالِم )الجلِّ( فوَق الح�سى لتجميِل المظهِر، ويمكُن ا�ستخداُم   -  3
كِل )73-4(.  يلكوِن البارِد بدًل من الهالِم )الجلِّ(، كما في ال�سَّ ال�سِّ

خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط

كِل )71-4(.  مِل داخَلُه، كما في ال�سَّ ْر كوًبا زجاجيًّا، و�سْع طبقًة �سغيرًة من الرَّ اأح�سِ  -  1
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كُل )4-74(: و�سُع الأ�سداِف داخَل الكوِب. ال�سَّ

( فوَق الأ�سداِف. كُل )4-75(: و�سُع طبقٍة مَن الهالِم )الجلِّ ال�سَّ

كِل )74-4(. (، كما في ال�سَّ �سِع الأ�سداَف داخَل الكاأ�ِس فوَق طبقِة الهالِم )الجلِّ  -  4

كِل )75-4(. ( فوَق الأ�سداِف، كما في ال�سَّ اأ�سْف طبقًة اأخرى من الهالِم )الجلِّ  -  5
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مِع.  كُل )4-77(: �سبُّ طبقِة ال�سَّ ال�سَّ

مِع.  كُل )4-76(: تذويُب ال�سَّ ال�سَّ

في  كما  مِع،  ال�سَّ من  طبقٍة  على  َل  لتح�سُ الأخيرِة   ) )الجلِّ الهالِم  طبقِة  فوَق  مَع  ال�سَّ بَّ  �سُ  -  7
كِل )77-4(.  ال�سَّ

كِل )76-4(. مِع، كما في ال�سَّ مِع، واحذْر حرارَة ال�سَّ ْب قلياًل من ال�سَّ ذوِّ  -  6
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كُل )4-78(: ال�سورُة النهائيَُّة للعمِل. ال�سَّ

كَل )78-4(. َد، لتح�سَل على ال�سورِة الّنهائيَِّة، انظِر ال�سَّ مَع ليتجمَّ اترِك ال�سَّ  -  8

ريقُة الثاّانيُة  الطَّ
مِع واإعادُة ا�ستخداِمها في قوالَب جميلٍة. ال�ستفادُة من بقايا ال�سَّ •	

زمُة لتنفيِذ النَّ�شاِط الموادُّ والأدواُت اللاّ
بقايا �شمٍع، ولهُب بن�ش��َن، وقوالُب �شيليكوٍن اأو قوالُب مّطاٍط، وخيوُط فتيلٍة، واأعواُد قطِن تنظيِف 

كَل )79-4(.  مِع. انظر ال�سَّ الأذِن، واألواٌن �سمعيٌَّة، ووعاٌء لتذويِب ال�سَّ

كُل )4-79(: الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة.  ال�سَّ

احذْر ا�ستخداَم لهِب )بن�سَن( اأو الغاِز في المنزِل، وتذكْر اأْن يكوَن العمُل تحَت اإ�سراِف المعلِِّم 
اأو وليِّ الأمِر.

ْر تذكَّ
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خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط

مِع في اأثناِء العمِل، كما  اربْط خيَط الفتيلِة بعوِد قطِن الأذِن لكي ل ي�سقَط خيُط الفتيلِة داخَل ال�سَّ  -  1
كِل )80-4(.  في ال�سَّ

كُل )4-80(: ربُط خيِط الفتيلِة مع عوِد قطِن الأذِن.  ال�سَّ

كُل )4-81(: و�سُع خيِط الفتيلِة في منت�سِف القالِب.  ال�سَّ

ِة القالِب  كِل المحبَِّب لديَك، و�سْع عوَد قطِن الأذِن على حافَّ ْر قالَب �سيلكوٍن ح�سَب ال�سَّ اأح�سِ  -  2
مَن الأعلى بحيُث يكوُن خيُط الفتيلِة في المنت�سِف، كما في ال�ّسكِل )81-4(. 
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. مِع مع لوٍن �سمعيٍّ كُل )4-82(: تذويُب ال�سَّ ال�سَّ

مِع في القالِب. كُل )4-83(: �سبُّ ال�سَّ ال�سَّ

مِع ليت�سلَب. كُل )4-84(: ترُك ال�سَّ ال�سَّ

بَُّه ف��ي القالِب، ول تن�َس الحذَر ِمْن حرارِة  بع��د ذوباِن ال�سمِع وامتزاِجِه باللَّوِن الم�ساِف �سُ  -  4
كِل )83-4(.  مِع، كما في ال�سَّ ال�سَّ

كِل )84-4(. مُع، كما في ال�سَّ اترِك القالَب ليبرَد، ويت�سلََّب ال�سَّ  -  5

ك�ِل  مِع، كم�ا في ال�سَّ م��ِع الأبي�ِس مع اإ�سافِة جزٍء من لوٍن �سمعيٍّ ل�سب��ِغ ال�سَّ ْب بقاي��ا ال�سَّ ذوِّ  -  3
.)82-4(
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كُل )4-85(: فكُّ خيِط الفتيلِة عن العوِد. ال�سَّ

مِع مَن القالِب. كُل )4-86(: اإخراُج ال�سَّ ال�سَّ

مِع. كُل النِّهائيُّ لل�سَّ كُل )4-87(: ال�سَّ ال�سَّ

كِل )85-4(. مِع في القالِب ُفكَّ خيَط الفتيلِة عن العوِد، كما في ال�سَّ بعَد ت�سلُِّب ال�سَّ  -  6

كِل )86-4(. مَع من القالِب، كما في ال�سَّ اأخرِج ال�سَّ  -  7

تح�س��ُل في النِّهايِة على �سمعٍة ب�سكِل القالِب الم�ستخدِم. ا�ستخدمنا هنا �سكَل القلِب، كما في   -  8
كِل )87-4(. ال�سَّ



44

مِع. دٌة لقوالِب ال�سَّ كُل )4-88(: األواٌن متعدِّ ال�سَّ

áٌeƒ∏©e

جاجيَِّة، اأِو ا�سطواناِت املناديِل  ِة اأ�سياَء قالًبا لل�سمِع، مثِل الأكواِب الزُّ ميكُن ا�ستخداُم عدَّ
حوِن امل�سنوعِة مَن ال�ستيِل. الورقيَِّة الفارغِة بعد ل�سِق قاعدٍة لها، اأو الأكواِب وال�سُّ

كِل )88-4(. يمكُن عمُل اأكثَر من قالٍب وو�سُع اأكثَر من لوٍن في القالِب الواحِد، كما في ال�سَّ  -  9
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pIóM nƒdG oá∏Ä°SCG

ْد خم�سًة من المو�سوعاِت الممكِن اختياُرها في تنفيِذ الجدارّياِت؟ عدِّ  
اذكْر ثالًثا من الخاماِت الم�ستخدمِة في فنِّ الجدارّياِت؟  

يتيَِّة اأو اللَّكِر على البول�ستريِن؟ ر �سبَب عدِم ا�ستخداِم الألواِن الزَّ ف�سِّ  
مِع في حياِتنا اليوميَِّة؟ ِة ال�سَّ اذكِر ا�ستخداميِن لمادَّ  

1
2
3
4
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الَوحَدُة الخامسُة

oá s«MöùŸG o¿ƒæØdG
عوِب وثقافاِتها. وتكمُن  كاَن  الم�شرُح -وما يزاُل- واحًدا من اأهمِّ و�شائِل التعبيِر عن هموِم ال�شُّ
هذِه  في  ُث  �شنتحدَّ الأهميَِّة  لهذِه  ونظًرا  الأُخرى.  الثقافاِت  نحَو  انطالٍق  نقطَة  كونِه  في  اأهميَُّتُه 
اأهمَّ  ُف  َدِة, كما �شنتعرَّ الَوحدِة  عن الدراما الم�شرحيَِّة ودوِرِه في معالجِة ق�شايا المجتمِع المتعدِّ

ها  واأعالَمها. المدار�ِس الم�شرحّيِة وخ�شائ�شَ

ا من م�شرحّياٍت عالميٍَّة  ُن ن�شو�شً الَّتي تت�شمَّ عِة,  المتنوِّ وقد اختيرْت مجموعٌة مَن الأن�شطِة 
وعربيٍَّة؛ ليقوَم الّطالُب ِبتف�شيِرها وتحليِلها ونقِدها.

عٍة على خم�ِس ح�ش�ٍس. ُن هذِه الَوحدُة مْن ثالثِة درو�ٍس موزَّ تتكوَّ

يُتوقَُّع مَن �لطلبِة بعَد در��سِة هذِه �لَوحدِة �أْن:
ها. تنمَو لديِهم المعرفُة باأنواِع الدراما الم�شرحيَِّة وخ�شائ�شِ  

ُيظِهَروا فهًما للمدار�ِس الم�شرحيَِّة.  
تنمَو لديهُم المعرفُة بعنا�شِر النَّ�سِّ والعر�ِس الم�شرحيَّيِن, وطرائِق النَّقِد والتَّحيليِل.  

يمتلَكوا اأدواِت التَّمثيِل ومهاراِتِه, لتج�شيِد الأحداِث والمواقِف الدراميَِّة.  
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ر�ُس �لدَّ
ُل  �لأوَّ

ُة ومدارُسها الّدراما المسرحيَّ

�أنو�ُع �لّدر�ما �لم�سرحيَِّة.�أّول
ى التراجيديا )الماأ�شاَة(  دْت اأنواُع الدراما الم�شرحيَِّة على مرِّ الزماِن, فظهَر منها ما ُي�شمَّ تعدَّ
الماأ�شاُة  تعتمُد  اإذ  الحياِة,  اإلى  النََّظِر  وجهاُت  حيُث  من  تختلفاِن  اللتيِن  )الملهاَة(,  والكوميديا 

النظرَة الجّديََّة, في حيِن تعتمُد الملهاُة النَّظرَة الهزليََّة.
وداِء, اّلتي جمعْت  كما ظهَر الجمُع بيَن النوعيِن فيما ُعِرَف بالّتراجيكوميديا اأو الكوميديا ال�شَّ

بيَن النظرتيِن بن�شٍب متفاوتٍة. 
ماِت كلِّ نوٍع منهما: وفيما ياأتي تعريٌف ِب�شِ

�لتر�جيديا )�لماأ�ساُة(  -1
اإلى طقو�ٍس دينيٍَّة كاَن يتمُّ فيها  ''اأغنيَة الماعِز'', ن�شبًة  وهي كلمٌة يونانيَُّة الأ�شِل تعني حرفيًّا 
الغناُء مع التَّ�شحيِة بالماعِز. وفي اإطاِر الفنوِن الم�شرحيَِّة تهدُف الماأ�شاُة اإلى تطهيِر النفو�ِس 
فقِة والخوِف, وعندما تنتهي  من الم�شاعِر ال�شلبيَِّة عن طريِق المحاكاِة, باإثارِة عاطفَتي ال�شَّ
اأماَمهم   يقُع  الَّذي  الماأ�شاويَّ  الحدَث  لأنَّ  عادِة؛  وال�شَّ بالّراحِة  الجمهوُر  ي�شعُر  الم�شرحيَُّة 

تمثيٌل ولي�َس واقًعا. 

ل والتَّغيُِّر, كما هو الحاُل عنَد النتقاِل  اأَّما �شخ�شيَُّة البطِل في الماأ�شاِة فاإنَّها تتعر�ُس للتحوُّ
الكراهيِة, ومثاُل  اإلى  المحبَِّة  اأو من  المعرفِة,  اإلى  الجهِل  مَن  اأو  التَّعا�شِة,  اإلى  عادِة  ال�شَّ من 
ذلَك: م�شرحيُة )اأوديُب ملًكا( للكاتِب اليونانيِّ �شوفوكلي�َس, وتجدُر الإ�شارُة اإلى اأنَُّه ُيرَمُز 

كِل ) 1-5(. للتراجيديا بالقناِع الحزيِن, كما في ال�شَّ
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كُل ) 5-1(: القناُع الحزيُن يرمُز للتراجيديا. ال�شَّ

�لكوميديا )�لملهاُة(  - 2
اأِت الملهاُة في اليوناِن القديِم, وهَي مْن اأكثِر الأنواِع الُمحبَّبِة اإلى الّنا�ِس, حيُث ُت�شَتمدُّ  ن�شَ
والنِّهاياِت  الهزليَِّة  والمواقِف  خريِة  بال�شُّ وتتميُز  الُب�شطاِء.  الّنا�ِس  محاكاِة  من  مو�شوعاُتها 
اأو  بالكلمِة  �شواٌء  ب�شيطٍة,  ولغٍة  ظريٍف  بقالٍب  معيَّنٍة  فكرٍة  اإي�شاِل  اإلى  وتهدُف  عيدِة.  ال�شَّ
مولييَر,  الفرن�شيِّ  للكاتب  عنُه(  َرغًما  بيُب  )الطَّ م�شرحيَُّة  عليها:  الأمثلِة  ومَن  الموقِف. 
احِك,  وم�شرحيَُّة )مَن الّنا�ِس الّلي تحت( للكاتِب نعماُن عا�شور. وُيْرَمُز للملهاِة بالقناِع ال�شّ

كِل )2-5(.  كما في ال�شَّ

احُك يرمُز للكوميديا.   كُل )5-2(: القناُع ال�شّ ال�شَّ
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�شوفوكلي�ُس )496 – 406 ق.م(:
اإلى  ان�شرَف   . يونانيٌّ تراجيديٌّ  وم�شرحيٌّ  وِروائيٌّ  �شاعٌر 
جوائَز  حاز   . الماأ�شاويِِّ الّطابع  ذاِت  الم�شرحّياِت  كتابِة 
ُتعَقُد  التي كانْت  الم�شرحيَِّة  الكتابِة   عديدًة في م�شابقاِت 

في اأثينا. من اأ�شهِر اأعمالِه: )اأوديُب  ملًكا( و)اأنتيغوني(.

ود�ُء( �لتّر�جيكوميديا  )�لكوميديا �ل�سَّ   - 3
وتنتهي  بالفرِح,  والحزُن  بالدموِع,  ِحُك  ال�شَّ يمتزُج  حيُث  والملهاِة؛  الماأ�شاِة  بيَن  تجمُع 
نهايًة �شعيدًة. ومن الأمثلِة عليها: م�شرحيَُّة )في انتظاِر غودو( ل�شموئيل بيكين, والَّتي ُتَعدُّ 

كَل )3-5(.  من اأرقى م�شرحّياِتِه من نوِع الّتراجيكوميديا. انظِر ال�شََّ

كُل )5-3(: م�شهٌد من م�شرحيَِّة )انتظاُر غودو( من الم�شرِح الّتراجيكوميدي.  ال�شَّ
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مولييُر )1622 م – 1673م(:
ج��ون باتي�ش��ت ب��وكالن الملق��ُب ب�مولييَر, وه��و موؤلٌِّف 
كومي��ديٌّ و�ش��اعٌر فر�ش��يٌّ كان يج��وُب الم��دَن م��ع فرقتِه 
التَّمثيليَِّة. ومن اأ�ش��هِر اأعماِلِه: )طرطوُف(, و)الطبيُب رغًما 
(, وجميُعها  ��رِّ عن��ُه(, و)المري���سُ بالوه��ِم(, و)ُمبِغ�ُس ال�شَّ

خريِة والهجاِء. ِد المواقِف وال�شُّ روائُع م�شرحيٌَّة تتميَُّز بتعقُّ

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )1-5(

.) كيُّ تمثيُل م�شهٍد من م�شرحيَِّة )القا�شي الذَّ

الأدواَر  ُع كلُّ مجموعٍة  , وتوزِّ فِّ ال�شَّ في  اإلى مجموعاٍت ح�شَب عدِدهم  الطلَّبَة  المعلُِّم  ُم  ُيق�شِّ
لبُة الم�شهَد.  خ�شّياِت وتختاُر الُمخِرَج. ُثمَّ يمثُِّل الطَّ وال�شَّ

)القا�شي جال�ًشا في ديوانِه وحوَلُه جمٌع من الّنا�ِس يق�شي بينهم(.
جُل دخال �شويًّا على القا�شي(.  )الّتاجُر والرَّ

الّتاجُر: )باأعلى �شوتِه( اأيُّها القا�شي .... اأيُّها القا�شي.
جُل؟  القا�شي: نعْم .. ما اأمُرَك اأيُّها الرَّ

الّتاجُر: اأيُّها القا�شي, و�شعُت نقوًدا عنَد هذا الّرجِل, و�شافرُت في رحلٍة طويلٍة, ُثمَّ رجعُت مَن 
. ها اإليَّ جَل رف�َس ردَّ َفِر, وطلبُت نقودَي؛ ولكنَّ الرَّ ال�شَّ

جَل النُّقوَد؟ القا�شي: اأيَن اأعطيَت هذا الرَّ
حراِء. الّتاجُر: م�شيُت معُه اإلى خارِج المدينِة واأعطيتُه النُّقوَد عنَد �شجرٍة كبيرٍة في ال�شَّ

جُل, هل ما يقولُه هذا الّتاجُر �شحيٌح؟ القا�شي: اأيُّها الرَّ
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ُث عنها  جرَة اّلتي يتحدَّ جُل: ل, ل, يا �شيِّدي القا�شي, اأنا لْم اآخْذ منُه نقوًدا, ول راأيُت تلَك ال�شَّ الرَّ
في حياتي.

دفْنَت  اأْم  النُّقوَد  اأاأعطيَتُه  هناَك  ُر  و�شتتذكَّ جرِة,  ال�شَّ تلَك  اإلى  الآن  اذهْب  جُل,  الرَّ اأيُّها  القا�شي: 
كَل )4-5(.  جرِة ون�شيَت, انظِر ال�شَّ نقوَدَك عنَد ال�شَّ

.) كيُّ كُل ) 5-4(: طلبٌة يوؤّدوَن م�شهًدا من م�شرحيَِّة )القا�شي الذَّ ال�شَّ

التاجُر : اأمُرَك يا �شيِّدي القا�شي.
جُل, اجل�ْس هنا حّتى يرجَع �شاحُبَك, و اإذا وجَد نقوَدُه ترجُع اإلى عمِلَك.  القا�شي : اأيُّها الرَّ

ُجليِن الآخريِن. القا�شي: اأيُّها الحاجُب, اأدِخِل الرَّ
الحاجُب: اأمُرَك يا �شيِّدي. 

جالِن وق�شى بينهما القا�شي وان�شرفا في م�شهٍد �شامٍت(  )دخَل الرَّ
جرِة؟ جِل, وقاَل لُه فجاأًة: هْل و�شَل �شاحُبَك اإلى ال�شَّ ثمَّ نظَر القا�شي اإلى الرَّ

ا.  جرُة بعيدٌة جدًّ جُل: ل يا �شيِّدي القا�شي, فال�شَّ الرَّ
القا�شي: لقْد وقعَت في �شرِّ اأعماِلَك اأيُّها الخائُن لالأمانِة. 

جرِة.  لقْد اأعطاَك الّتاجُر النُّقوَد عنَد تلَك ال�شَّ
اعترْف! 

جرِة.  جُل )خائًفا(: ن� ن�� نعْم اأخذُت منُه النُّقوَد, اأخذُتها منُه عنَد ال�شَّ الرَّ
�شامحني اأيُّها القا�شي, �شامحني �شامحني �شامحني. 
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )2-5(

ِة: )حبُّ الوطِن(. تمثيُل م�شهٍد من  ق�شَّ

ُد  ا م�شرحيًّا يحدَّ , وُيِعدُّ الطلبُة ن�شًّ فِّ لبَة اإلى مجموعاٍت ح�شَب عددهم في ال�شّ ُم المعلُِّم الطَّ يق�شِّ
خ�شّياُت(.  : )الحواُر, وال�شَّ فيه عن�شرا النَّ�سِّ الم�شرحيِّ

عندما كنُت �شغيًرا, �شاألُت جّدي؟
ماذا تخبُِّئ في �شندوقَك الخ�شبيِّ يا جّدي؟

 . ُر بثمٍن يا ُبنيَّ اأجاَب جّدي: كنٌز ل ُيَقدَّ
ندوِق وفتحُت غطاءُه؛ كي اأرى ذلَك الكنَز الثَّميَن, رك�شُت اإلى ال�شُّ

لكنَّني لم اأجْد �شوى حفنٍة من تراٍب وكتاٍب �شغيٍر.
ٍة, ورك�شُت اإلى جّدي �شائًحا: خفَق قلبي بقوَّ

لقْد �شرَق اللُّ�شو�ُس كنزَك يا جّدي.

القا�شي: اأُ�شامُحَك!! ل ُبدَّ اأن تناَل عقابَك؛ فقد ُخْنَت الأمانَة. 
جَل واذهْب معُه اإلى منزلِه واأح�شرا النُّقوَد, ُثمَّ �شعُه في اأيُّها الحاجُب, خْذ هذا الرَّ

جِن حّتى يرجَع �شاحُبُه. ال�شِّ
ثمَّ عاَد القا�شي اإلى عمِلِه يحكُم بيَن الّنا�ِس )م�شهٌد �شامٌت(. 

جُل.  الحاجُب: اأيُّها القا�شي لقد ح�شَر الرَّ
القا�شي: اأدخْلُه في الحاِل. 

القا�شي: هْل وجدَت النُّقوَد؟
جُل وقد بدا عليه الإعياُء والتَّعُب: ل, ل, يا �شيدي. الرَّ

جَل نقودَي هناَك.  رُت جيًِّدا اأّني اأعطيُت هذا الرَّ جرِة وتذكَّ لقد ذهبُت اإلى تلَك ال�شَّ
واهللُ على ما اأقوُل �شهيٌد. 

جُل اأنَُّه اأخَذ منَك النُّقوَد والآن خْذ نقوَدَك.  القا�شي: �شدقَت, لقد اعترَف الرَّ
تاُر. ثمَّ ُي�شَدُل ال�شِّ
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ندوِق, فتَح الغطاَء ونظَر داخَلُه؛ اقترَب جّدي مَن ال�شُّ
, لم ي�شرِق اللُّ�شو�ُس �شيًئا.  ثمَّ ابت�شَم قائاًل: ل يا بنيَّ

�شحُت باأعلى �شوتي:
ا؟! األم تقْل لي ياجّدي اإنََّك تملُك كنًزا ثميًنا جدًّ

�شحَك جّدي, وقاَل: وهل هناَك يا بنيَّ �شيٌء في العالِم اأغلى مَن الكتاِب وتراِب الوطِن؟ 
كَل )5 - 5(.  انظِر ال�شَّ

كُل )5-5(: طلبٌة يوؤّدوَن م�شهٌد من م�شرحيَِّة )حبُّ الوطِن(. ال�شَّ

�لمد�ر�ُس �لم�سرحيَُّةثانيًا
وؤى لدى الكّتاِب الم�شرحيِّيَن, فلكلِّ كاتٍب روؤيٌة   ُع الدراميُّ على اختالِف الرُّ التنوُّ   يعتمُد 
بيعِة, والواقِع وكيفيَِّة التَّعامِل معُه. كما اأنَّ الأ�شلوَب الّدراميَّ يختلُف من ع�شٍر  تجاَه الإن�شاِن, والطَّ
اإلى اآخَر. وبناًء على هذا ظهَر عدٌد من المدار�ِس الم�شرحيَِّة, اّلتي كان لكلٍّ منها اأ�شلوٌب معيٌَّن في 

كتابِة النُّ�شو�ِس الم�شرحيَِّة, من اأبرِزها:
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 . كُل )5-6(: م�شهٌد من م�شرحيَِّة )البخيُل(, من الم�شرِح الكال�شيكيِّ ال�شَّ

�لمدر�سُة �لكال�سيكيَُّة  - 1
كانْت  حيُث  الإغريِق,  عهِد,  في  الميالديِّ  الثاني  القرِن  في  الكال�شيكيَُّة  المدر�شُة  بداأِت 
َل َمْن قاَم  تِه, وكاَن اأر�شطو �شاحَب كتاِب ) فنُّ ال�شعِر( اأوَّ موجهًة ل�شفوِة المجتمِع وخا�شَّ

بتقنيِن الكال�شيكيَِّة و�شبِط قواعِدها.
��ًة بهم   اأّما في ع�ش��ِر النَّه�ش��ِة الأوروبيَّ��ِة, فقد اتخَذ الفرن�ش��ّيوَن والإنجليُز اتجاهاٍت خا�شَّ
ماِن  , والَّت��ي ل تتغيَُّر بتغيُِّر الزَّ تبلوَرْت فيها الُمثُل الإن�ش��انيَُّة الم�ش��تَركُة, مثُل: الخيِر والحقِّ
يْت: المدر�شَة التِّباعيََّة؛ لأنها اتَّبعْت الأ�شوَل الموروثَة عِن الأدبيِن اليونانيِّ  والمكاِن, و�شمِّ
والّرومانيِّ القديميِن, ومن اأ�ش��هِر اأعالِم الكال�ش��يكيَِّة الحديثِة الّناقُد الفرن�شيُّ نيكول بوالو, 

كَل ) 6-5(.  والكاتُب والمخرُج مولييُر. انظر ال�شَّ

ماِت, منها: تمتاُز المدر�شُة  الكال�شيكيَُّة بعدٍد من ال�شِّ
, مثِل البخيلِ والفار�ِس.  محاكاُة طبيعِة الإن�شاِن, فقد عر�شْت نماذَج لالإن�شاِن النَّمطيِّ اأ   -  
نعِة والتَّكلُِّف؛ لتحقيِق  ياغِة اللُّغويَِّة, وو�شوُح التَّعبيِر وجماُلُه بعيًدا عن ال�شَّ ب- جودُة ال�شِّ

التَّوازِن بيَن العقِل والعاطفِة.
اأحداُث  تجرَي  واأْن  ِك,  التَّفكُّ من  الم�شرحيَُّة  تخلَو  كي  وترابُطُه؛  المو�شوِع  وحدُة  ج�- 

ٍد. الم�شرحيَِّة في مكاٍن واحٍد, وزمٍن محدَّ
خ�شّياِت: )اآلهٌة اأو اأن�شاُف اآلهٍة اأو ملوٌك اأو ملكاٌت(. عظاميَُّة ال�شَّ د  - 
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. ميِة( مَن الم�شرِح الواقعيِّ كُل )5-7(: م�شهٌد من م�شرحيَِّة )بيُت الدُّ ال�شَّ

�لمدر�سُة �لو�قعيَُّة    - 2
الق�شايا  وتعالُج  وواقعهْم,  الّنا�ِس  حياِة  من  م�شمونها ومالمحها  الواقعيَُّة  المدر�شُة  ت�شتمدُّ 
م�شكالتها  على  والتَّاأكيِد  خ�شّياِت  ال�شَّ بت�شويِر  الهتماِم  اإلى  اإ�شافًة  َة,  المهمَّ المجتمعيََّة 

ِة الّنا�ِس. ودوافعها, واأهميَِّتها في �شياغِة �شخ�شيَِّة البطِل الَّذي يكوُن غالًبا من عامَّ
)بيُت  م�شرحيَُّة  اأعمالِه  اأ�شهِر  ومن  اإب�شن,  هنريك  النرويجيُّ  الكاتُب  اأعالِمها  اأ�شهِر  ومن 

كَل ) 7-5(.  ميِة(. انظِر ال�شَّ الدُّ

من اأهمِّ خ�شائ�ِس المدر�شِة الواقعيَِّة:
توظيُف لغٍة )نثريٍَّة( وا�شحٍة ومفهومٍة. اأ   - 

ا�شتخداُم الأحداِث الواقعيَِّة. ب- 
قيقِة؛ بهدِف ت�شويِر الواقِع كما يجُب اأن يكوَن, ونقِل �شورٍة  العتناُء بالتَّفا�شيِل الدَّ ج�- 

واقعيٍَّة للجمهوٍر.
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�لمدر�سُة �لملحميَُّة   - 3
بقِة البرجوازيَّة, وكاَن هدُفُه  ِل من القرِن الع�شريَن كاَن الم�شرُح منح�شًرا بيِد الطَّ بِع الأوَّ في الرُّ
كِل والم�شموِن.  ال�شَّ الم�شرُح يخلو من  اأ�شبَح  بقِة وخدمَتها؛ وبذلَك  الطَّ تلَك  التَّرفيَه عْن 
اإلى  يحتاُج  اأنَّه  بريخت  برتولد  الألمانيُّ  والمخرُج  الكاتُب  راأى  الوظيفِة  تلَك  ولتغييِر 
الم�شرِح  بيَن  العالقِة  طبيعِة  بتغييِر  البرجوازيَِّة,  لطِة  ال�شُّ لمواجهِة  واجتماعيٍّ  �شيا�شيٍّ  وعٍي 

؛ لتغييِر المجتمِع.  والجمهوِر. لذلك اتَّجَه بريخُت نحو الم�شرِح التَّعليميِّ
اأحداِث  اأغلِب  ب�شرِد  ويقوُم  الم�شرِح,  خ�شبِة  على  يجل�ُس  الراوي  كاَن  م�شرحّياتِه  وفي 
الم�شرحيَِّة, في حيِن  يظلُّ عقُل الم�شاهِد ن�شًطا ومتتبًِّعا لأحداِث الم�شرحيَِّة. ومن الأمثلِة 
ِل )5 –8(.  جاعُة(, كما في ال�شكَّ عليها: م�شرحيَُّة  )دائرُة الطبا�شيِر(, وم�شرحيَُّة )الأمُّ ال�شُّ

. كُل )5- 8(: م�شهٌد من م�شرحيَِّة )الأمُّ ال�شجاعُة(  من الم�شرِح الملحميِّ ال�شَّ

من �أهمِّ خ�سائ�ِس �لمدر�سِة �لملحميَِّة:
اأو  المو�شوِع,  بوحدِة  الهتماِم  الم�شرِح دوَن  ها على خ�شبِة  الأحداِث وعر�شُ �شرُد  اأ   - 

�ِس(.  الحدِث الّدراِمي, اأو ان�دم�اِج الممثِِّل )التَّقمُّ
. الهتماُم بالحواِر واللُّغِة اللََّذيِن يخ�شعاِن للعقِل والتَّفكيِر المنطقيِّ ب- 

ا(, وُيق�شُد به: جعُل الأحداِث اليوميَِّة العاديَِّة  ا وعر�شً ا�شتخداُم اأ�شلوِب التَّغريِب )ن�شًّ ج�- 
ِل.  زًة للتَّفكيِر والتَّاأمُّ ه�شِة, و محفِّ غريبًة, ومثيرًة للدَّ

التَّفاعُل مع الجمهوِر والتَّوا�شُل معه ب�شكٍل مبا�شٍر, بعيًدا عن الإيهاِم )ك�شُر الجداِر الرابِع(. د  - 
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )3-5(

تمثيُل م�شهٍد من م�شرحيَِّة )دائرُة الطبا�شيِر(
عنا�شَر  مجموعٍة  كلُّ  ُد  تحدِّ  . فِّ ال�شَّ في  عدِدهم  ح�شَب  مجموعاٍت  اإلى  لبَة  الطَّ المعلُِّم  ُم  ُيق�شِّ
راُع,  خ�شّياُت, والحبكُة, وال�شِّ التَّاأليِف الم�شرحيِّ في النَّ�سِّ الآتي, وهَي: فكرُة الم�شهِد, وال�شَّ
وؤاِل المطروِح. بعَد نهايِة العمِل تقوُم كلُّ مجموعٍة بقراءِة  وكتابُة نهايٍة للم�شهِد تجيُب عن ال�شُّ

, ومناق�شِة اأعماِل المجموعاِت الأخرى. النَّ�سِّ
اقراأ النَّ�سَّ الآتَي: 

اأنَّها  عي كلٌّ منهما  ن�شاهُد على خ�شبِة الم�شرِح م�شهًدا تمثيليًّا لمراأتيِن تت�شارعاِن, على فًتى تدَّ
فَل ثمَّ تخلَّْت عنُه وتركْتُه �شغيًرا للمراأِة الأُخرى, الَّتي  �شاحبُة الحقِّ فيه, اإحداهما ولدْت هذا الطِّ
باِب,  ال�شَّ ُه و�شاَر فًتى في ريعاِن  اأ�ُشدَّ بلَغ  اأْتُه تن�شئًة �شالحًة, حّتى  عايِة والتَّربيِة, ون�شَّ دْتُه بالرِّ تعهَّ

قامْت بهذا كلِِّه رغَم فقِرها وحاجِتها. 
اكتماِل  الحاِل من  ابَنها على هذا  عنُه-  فَل وتخلَّْت  الطِّ الأولى -الَّتي ولدِت  المراأُة  ترى  وحيَن 
مِع في ا�شترداِدِه من المراأِة الَّتي اأعطتُه حياَتها وجهَدها, وما لديها  الن�شِج, تدفُعها اأنانيَُّتها اإلى الطَّ

جاِل, وو�شَل اإلى ما و�شَل اإليِه.  من حناِن الأمِّ وت�شحيِتها, حّتى بلَغ مبلَغ الرِّ
فِل, وترى اأنها اأحقُّ بِه مَن الأُخرى, وترفعاِن  راُع بيَن المراأتيِن, كلٌّ منهما تتم�شُك بالطِّ وي�شتدُّ ال�شِّ
با�شيِر في  اأن ر�شَم دائرًة كبيرًة بالطَّ اإّل  اإلى القا�شي ليف�شَل بينُهما, فما كاَن من القا�شي  اأمرُهما 
اأن  الّدائرِة, ثم طلَب من كلٍّ من المراأتيِن  باأْن يقَف الفتى في و�شِط هذه  غرفِة المحاكمِة, واأمَر 

تجذَب اإليها الولَد من ذراِعِه. 
ديدِة تجذُب الولَد اإليها في  ولم يكْن م�شتغَرًبا اأن ترى الأمَّ الَّتي ت�شيطُر عليها نزعاُت الأنانيَِّة ال�شَّ
فل,  ها اأن تملَك الطِّ ٍة, حتى كادْت تخلُع ذراَع ابنها؛ فقْد كاَن كلُّ همِّ عنٍف, ِبُكلِّ ما لديها من قوَّ
بينما نرى المراأَة الأخرى اّلتي تبنَِّت الِّطفَل �شديدَة الحنوِّ على ولِدها, ل ت�شتخدُم العنَف في جذِبِه 
اإليها؛ حّتى ل توؤذَيُه اأو ت�شقَّ عليِه؛ اإذ كاَن قلبها م�شغوًل بم�شاعِر الحبِّ والإ�شفاِق عليِه, ولم ت�شاأْ 

تيِن تتنازعاِنِه بعنٍف؛ لذلك اآثَرْت اأْن يظلَّ حيًّا معاًفى على اأْن تظفَر بِه.  اأن يقَع بيَن قوَّ
اإذا كْنَت اأنَت القا�شي لمْن تحكُم ؟
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ر�ُس الدَّ
الثّاني

أشكاُل العرِض المسرحيِّ

ِر الإن�ساِن  ظهَر العديُد ِمْن اأ�سكاِل العرو�ِض الم�سرحيَِّة على مرِّ الع�سوِر، بما يتنا�سُب مَع تطوُّ
 . الغنائيِّ ، والم�سرِح  التَّفاعليِّ المايِم، والم�سرِح  اآخَر، مثُل:  الى  عِة من وقٍت  المتنوِّ واحتياجاتِه 

وفيما ياأتي تو�سيٌح لهذه الأ�سكاِل من العرو�ِض الم�سرحيَِّة:

المايُم والبانتومايُم  -  1

الحركِة  بلغِة  الم�سرحيِّ  الم�سموِن  عن  التَّعبيَر  ُيجيُد  ممثٍِّل  على  يعتمُد  تعبيريٌّ  �سكٌل  هو 
الع�سِر   اإلى  جذورُه  وتعوُد  يكوِر.  والدِّ والإ�ساءِة  المو�سيقى  بم�ساندِة  والإيماِء.  والإثارِة 
، حيُث ي�ستخدُم الُممثُِّل )المايُم( لغَة الج�سِد للتَّعبيِر  ، ثمَّ انت�سَر في الع�سِر الّرومانيِّ اليونانيِّ
لُه  ُل ظهوٍر  اأوَّ تيليت�ُض، وكاَن  الممثُِّل الإغريقيُّ  ا�سُتهَر بذلَك  عِن الأفكاِر والمواقِف. وقد 
اليديِن دوَن   المعلوماِت بحركِة  اإي�ساِل  كممثٍِّل في م�سرحيَِّة )�سبعٌة �سدَّ طيبَة(، عن طريِق 
بذِل  اإلى  يحتاُج  المطلوِب. وهذا  التَّعبيِر  تعابيَر وجهِه لإي�ساِل  َي�ستخِدُم  الكلماِت، وكاَن 

ُجهٍد م�ساعٍف؛ للَّتعوي�ِض عن غياِب اللُّغِة المنطوقِة.
ُم كفوا�س��َل بيَن الم�سرحّياِت الكال�سيكيَّ��ِة، اأو عنَد انتهاِء  وق��د اأ�سب��َح فنُّ المايِم لحًقا يقدَّ
َر هذا الفنُّ على يِد ديبرو؛ عن طري��ِق ا�ستخداِم القناِع الأبي�ِض لت�سخيِم  الم�سرحيَّ��ِة. ثمَّ تطوَّ

كَل )9-5(. تعابيِر الوجِه واإي�سالها اإلى اأكبِر عدٍد ممكٍن مَن الجمهوِر. انظِر ال�سَّ

كُل )5-9(: م�سهٌد من تمثيِل المايِم. ال�سَّ
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )4-5(

امِت م�شهٌد من التمثيِل ال�شّ

ال�سخ�سياِت،  الأدواِر  بتوزيِع  مجموعٍة  كلُّ  تقوُم  مجموعاٍت.  اإلى  الطلبَة  المعلُِّم  ُم  )يق�سِّ
لبُة بتمثيِل الم�سهِد(. واختياِر المخرِج للم�سرحيَِّة، ثم يقوُم الطَّ

الحركُة  تكوُن  بحيُث  امِت،  ال�سّ التَّمثيِل  مع  التعبيريَِّة  المو�سيقى  ا�ستخداُم  يمكُن  مالحظٌة: 
. عوِد التَّدريجيِّ ، وال�سُّ متوافقًة مع الإيقاِع، مثُل: الّنزوِل التَّدريجيِّ

لبِة(. ُدها مجموعٌة من الطَّ )يفتُح الم�سرُح على مجموعٍة من الأ�سجاِر ُيج�سِّ

: يرتدي مالب�َض �سوداَء يقوُم بتك�سيِر الأ�سجاِر ورمِي القمامَة.  رُّ ال�سَّ

تبداأُ الأ�سجاُر بالنُّزوِل ب�سكٍل تدريجيٍّ اإلى اأن ت�سَل الأر�َض )مَع المو�سيقى(. 

اإيقاَظ  ويحاوُل  بالحركِة،  فيبداأُ  لالأ�سجاِر،  ح�سَل  ما  وي�ساهُد  الم�سرِح،  اإلى  يدخُل  الفاّلُح: 
اأْن  اإلى  الأ�سجاِر، ثمَّ يقُف في و�سِط الم�سرِح و يبداأُ بالنزوِل التَّدريجيِّ )نف�ُض حركِة الأ�سجاِر( 

ي�سَل اإلى الأر�ِض مَع )المو�سيقى(.

ما  رفيِن حوَل  الطَّ بيَن  امُت  ال�سّ الحواُر  ويبداأُ  الفاّلِح،  عند  ويقُف  الم�سرِح،  اإلى  يدخُل  الخيُر: 
حدَث.

الفاّلُح: يبداأُ و�سَع الماِء على الأ�سجاِر ويزيُل القمامَة، ثم يخرُج مَن الم�سرِح.

تبداأُ الأ�سجاُر بالنُّهو�ِض التَّدريجيِّ اإلى اأن تقَف من جديٍد. ) ي�ستطيُع المعلُِّم توظيَف المو�سيقى مع 
الحركِة(، كما في ال�سكليِن )5-10( و)11-5(.
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رِّ في الم�سرحيَّة. امِت يرمُز اإلى جانِب ال�سَّ كُل )5-10(: م�سهٌد من م�سرحيَِّة التَّمثيِل ال�سّ ال�سَّ

. رِّ امِت يرمُز اإلى انت�ساِر الخيِر على ال�سَّ كُل )5-11(: م�سهٌد من م�سرحيَِّة التمثيِل ال�سّ ال�سَّ
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الم�شرُح التَّفاعليُّ  -  2

وهو م�سرٌح قائٌم على التَّفاعِل بيَن الممثِِّل والجمهوِر، عن طريِق طرِح ق�سيٍَّة معيَّنٍة ومناق�سِتها 
وبحِث الحلوِل المنا�سبِة له��ا؛ وبذلَك يدخُل الجمهوُر في �سياغِة الم�سرحيَِّة وبناِئها. وِمْن 

اأهمِّ رّواِد الم�سرِح التَّفاعليِّ البرازيليُّ اأغ�ستو بوال. 
ُم بغيِر خ�سبِة م�سرٍح، كما يعتمُد اأ�سا�ًسا  اإنَّ الم�سرَح التَّفاعليَّ هو م�سرٌح ب�سيٌط وغالًبا ما يقدَّ
عل��ى مبداأ الرتجاِل، مما يتطلَُّب مهاراٍت عاليًة في اإدارِة الموقِف وتوجيِه الحواِر، كما في 

كِل )12-5(. ال�سَّ

الم�شرُح الغنائيُّ  -  3

ق���ضِ والتَّمثيِل.  ُن م��ن المو�سيقى والأغاني والرَّ بِة يتكوَّ وه��و نوٌع من اأنواِع الفن��وِن المركَّ
ت�سب��ُح الأغنيُة في هذا النَّوِع من الم�س��رِح الأداَة المنا�سبَة لطرِح كلِّ الأفكاِر الّدراميَِّة. كما 
راَع وت�ساعُد على تطويِرِه وتنميِة الحدِث  اأنَّ لالأغاني والمو�سيقى �سرورًة دراميًَّة تخدُم ال�سِّ

كَل )13-5(. . انظِر ال�سَّ الّدراميِّ

. كُل )5-12(: م�سهٌد من الم�سرِح التَّفاعليِّ ال�سَّ
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كُل )5-13(: م�سهٌد مَن الم�سرحيَِّة الغنائيَِّة )الغريبُة(. ال�سَّ

لن��ا تاريَخ الّدراما عبَر الع�سوِر نالحُظ ارتب��اَط الّدراما الم�سرحيَِّة بالمو�سيقى والغناِء  واإذا تاأمَّ
ق�ِص على امتداِد تاريِخ الم�سرِح.  والرَّ

، بيَن الأوب��را والأوبريِت والكوميدي��ا المو�سيقيِة،  ع��ْت �سوُر الم�سرِح الغنائ��يِّ الغربيِّ تنوَّ
وغيِرها من اأنماِط الم�سرحيَِّة الغنائيَِّة.

. فقد ا�ستطاَع  عي��ِد العربيِّ ُيَعدُّ اأب��و خليٍل القبانيُّ رائ��َد الم�سرِح الغنائيِّ العرب��يِّ وعل��ى ال�سَّ
حاِت، والتُّراَث  -باإمكاناٍت ب�سيطٍة- انتزاَع اإعجاِب النا�ِض بم�سرِحِه، الَّذي اعتمَد فيِه المو�سَّ

. عبيَّ والّتاريَخ العربيَّ ال�سَّ
قُه  كِر اأنَّ هذا النَّوَع م��ن الفنوِن الأدائيَِّة يلقى اإعجاًبا �سعبيًّا وا�سًعا؛ لما ُيحقِّ وم��ن الجديِر بالذِّ

من متعٍة وت�سليٍة وتاأثيٍر في الم�ساعِر والأحا�سي�ِض. 



64

ر�ُس الدَّ
 الثَّالُث

قُد المسرحيُّ النَّ

نقُد النَّ�سِّ الم�سرحيِّ الُمَعدِّ للعر�ِساأول
 يق�م الّناقُد بقراءِة النَّ�صِّ الم�صرحيِّ وتف�صيِرِه وتحليِلِه لل��ص�ِل اإلى المعنى الّذي يق�صُدُه الم�ؤلُِّف. 

ٍة  منها:  ويق�م نقُد النَّ�صِّ الم�صرحيِّ على اأ�ص�ٍص عدَّ
ئي�سيُة الفكرُة الرَّ  - 1

خ�صّياِت. يبحُث الّناقُد في مرجعيَِّة الفكرِة الّرئي�صِة،  ومدى ارتباِطها بالأحداِث وال�صَّ
خ�سيَُّة ال�سَّ  - 2

ويدر�ُص  خ�صيَِّة،  لل�صَّ والنَّف�صيَِّة(  والجتماعيَِّة  )الماديَِّة  الثَّالثِة:  الأبعاِد  بتحليِل  الّناقُد  يق�م 
حركاِتها ودوافَعها وردوَد اأفعاِلها.

الحواُر  - 3
يبحُث الّناقُد قي ن�ِع لغِة الح�اِر، �ص�اًء كاَن �صعًرا اأو نثًرا، اأو كاَن ح�اًرا داخليًّا اأو ح�اًرا 
خارجيًّا )من�ل�ٌج وديال�ٌج(، كما يبحُث في مدى مالئمِة الح�اِر واللغِة لطبيعِة ال�صخ�صّياِت 

واأبعاِدها. 
راُع ال�سِّ  - 4

اأو  اأو متتابٌع   ، افقيٌّ اأو  راِع وتحليِلِه، من حيُث ن�ُعُه: عم�ديٌّ  ال�صِّ بتتبُِّع م�صاِر  الّناقُد  يق�ُم 
. ثابٌت، اأو داخليٌّ اأو خارجيٌّ

الحبكُة  - 5
وال�صخ�صّياِت  الأفعاِل  م�صاِر  ِر  تطوُّ في  ودوِرها  الّدراميَِّة  الُعَقِد  خيوِط  بتتبُِّع  الّناقُد  يق�م 

بًة. وال�صراِع، مراعًيا ن�َع الحبكِة �ص�اًء اأكانْت ب�صيطًة اأم مركَّ

ِة  ِه للك�صِف عن م�اطِن الق�َّ وه�درا�صُة الأعماِل الم�صرحيَِّة وتحليُلها �صمن ق�اعِد الّنقِد واأ�ص�صِ
عِف فيها، وبياِن جماِلها اأو قبِحها، وي�صتمُل النقُد على عن�صريِن، هما: نقُد النَّ�صِّ الم�صرحيِّ  وال�صَّ

. الُمَعدِّ للعر�ِص، ونقُد العر�ِص الم�صرحيِّ
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نقُد العر�ِس الم�سرحيِّثانيًا
بياِن  ، ومحاولِة  الم�صرحيِّ للعمِل  المخرِج  الم�صرحيِّ على تحديِد روؤيِة  العر�ِص  نقُد  يرتكُز 
ُن قدرَتُه على اإي�صاِل ما اأراَد الكاتُب طرحُه  ، والَّتي تت�صمَّ الكيفيَِّة الَّتي عالَج بها الن�صَّ الم�صرحيَّ

رُح من ُمِخرٍج اإلى اآخَر.  وؤيُة والطَّ ؛ حيُث تختلُف الرُّ فينِة للنَّ�صِّ والك�صِف عن الأعماِق الدَّ
ي�صتمُل نقُد العر�ِص الم�صرحيِّ على نقِد كلٍّ من العنا�صِر الآتيِة:  

اأداُء الممثِّليَن  - 1
خرى، ومدى ت�ظيِف الف�صاِء الم�صرحيِّ  خ�صّياِت الأُ خ�صيَّ��ِة مع ال�صَّ يقي�ُص مدى تفاعِل ال�صَّ
)خ�صب��ِة الم�ص��رِح(، عن طريِق التَّداخ��ِل الم�صرحيِّ مع اإيق��اِع العر�ِص، اإ�صاف��ًة الى التَّعبيِر 

�ِت والإلقاِء.  ، وال�صَّ يِّ الج�صديِّ والح�صِّ
يكوُر والإك�س�سواراُت الدِّ  - 2

في  الم�صرِح(  )خ�صبِة  الم�صرحيِّ  الف�صاِء  داخَل  وت�زيُعها  والإك�ص�ص�اراُت  الديك�ُر  يفيُد 
نجاِح العر�ِص الم�صرحيِّ حيُث ي�صاعُد على تفاعِل الممثليَن معها، وتحديِد الّزمان والمكاِن 

. يِن بالعر�ِص الم�صرحيِّ الخا�صَّ
الإ�ساءُة  - 3

؛ لذا على الّناقِد اأن يهتمَّ بت�زيِعها على الف�صاِء  ا في العر�ِص الم�صرحيِّ اإن لالإ�صاءِة دوًرا مهمًّ
، ومدى  لِّ تها، ودوِر الظِّ الم�صرحيِّ )خ�صبِة الم�صرِح(، كما يجُب النتباُه اإلى الأل�اِن و�صدَّ
المكانيَِّة  الأبعاِد  لإبراِز  ت�ظيفِه  ومدى   ، الّدراميِّ الج�ِّ  �صمَن  الممثِّليَن  اأداِء  على  تاأثيرِه 

مانيَِّة في العر�ِص.  والزَّ
وُت والإلقاُء ال�سَّ  - 4

مالحظُة  الّناقِد  على  لذلَك  الّدرامّيِة؛  خ�صيَِّة  ال�صَّ اأبعاِد  تجليِة  في  والإلقاُء  �ُت  ال�صَّ ُي�صهُم 
مِة، كما عليِه  خ�صيَِّة المقدَّ �ِت لل�صَّ ، ومدى مالءمِة ال�صَّ مخارِج الحروِف، وتاثيِرها ال�ص�تيِّ

النتباُه اإلى الأداِء الجماعيِّ من حيُث تناُغم الأ�ص�اِت وان�صجاُمها. 
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ن�شاٌط تطبيقيٌّ )5-5(

بنقِد  اأُخرى  ومجم�عٌة  الم�صهِد،  بتمثيِل  مجم�عٌة  تق�ُم  مجم�عاٍت،  اإلى  الطلبَة  المعلِّم  ُم  يق�صِّ
جوِع الى م�صرحيَِّة )دائرُة الطبا�صيِر( في النَّ�صاِط )5-3(، وذلك بناًءا على اأُ�ْص�ِص نقِد  الم�صهِد، بالرُّ

 . النَّ�صِّ الم�صرحيِّ والعر�ِص الم�صرحيِّ

ق�شية للمناق�شة

ُمُه  ا عالميًّا �صبَق تقديُمُه ع�صراِت المّراِت، ما الجديُد الَّذي �صيقدِّ عندما يتناوُل مخرٌج ما ن�صًّ
وؤيِة الفنيَِّة؟ ناق�ْص ذلَك مَع زمالِئَك.  المخرُج على �صعيِد الرُّ
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ْف كلاًّ مم� ي�أتي:  عرِّ  
  . (.    ب- الم�سرُح الّتف�عليُّ اأ    - الم�يُم )الإيم�ئيُّ

 . .       د  - النَّقُد الم�سرحيُّ جـ - الم�سرُح الغن�ئيُّ
ْد اأنواَع الّدرام�  الم�سرحّيِة ؟ عدِّ  

ه�؟   لم�ذا �ُسميْت الكل�سيكيَُّة ب�لمدر�سِة التِّب�عيَِّة؟ وم� هَي خ�س�ئ�سُ
ح ذلَك. ت�ستمدُّ المدر�سُة الواقعيَُّة م�سموَنه� وملمَحه� من حي�ِة الّن��س وواقعهم. و�سِّ  

؟ م�ِت الم�سرِح  الملحميِّ �سمِّ مقوِّ  
؟ ْد اأ�س�َس النَّقِد الم�سرحيِّ عدِّ  

؟ اذكْر عن��سَر العر�ِس الم�سرحيِّ  
ْح ذلَك. تهدُف  التراجيدي� اإلى تطهيِر النُّفو�ِس. و�سِّ  

1

2
3
4
5

6
7
8
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الَوحَدُة الّسادسُة
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ُر الكبيُر في البرامِج الفنيَِّة للحوا�سيِب الى ا�ستخداِمها في جميِع مجاالِت الفنوِن  لقد اأّدى التَّطوُّ
لبِة وانفعاالِتهم  يَّتُه من ان�سجامِه مع قدراِت الطَّ الجميلِة، ومنها مجاُل التَّربيِة الفنيَّة، الَّذي تنبُع اأهمِّ
ِه لهذِه البرامِج الفنيَِّة، ومن اأهمِّ هذِه البرامِج: برنامُج  الَّتي يظهروَنها عن طريِق ا�ستخداِمهُم الموجَّ

.)Photoshop( اأدوبي فوتو�سوب

يُتوقُع مَن �لطلبِة بَعَد در��سِة هذِه �لَوحدِة �أْن:
ُينتَجوا مل�سقاٍت فنيًَّة واإعالنيًَّة با�ستخداِم برامِج الحا�سوِب الفنيَِّة.  

يبتكروا ت�سميماٍت الأزياَء وم�سغوالٍت �سعبيٍَّة.  
كِل واالإيقاعاِت، م�ستفيديَن مْن برمجّياِت  َفوا تقنيَة الِخداِع الب�سريِّ بالخطِّ واللَّوِن وال�سَّ يوظِّ  

الحا�سوِب الفّنيَِّة.
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�ُس �لدرَّ
ُل  �لأوَّ

عٍة باستخدامِ برنامِج تصميُم ملصقاٍت متنوِّ
)Photoshop( الفوتوشوب 

اإنَّ البرامَج الفّنيََّة وتوظيَفها الوا�سَع في الفنوِن اأ�سبحا في دائرِة اهتماِم الفّناِن والّطالِب والمعلِِّم؛ 
اإذ ال غنَّى عنها في اإنتاِج التَّ�ساميِم واالأعماِل الفّنيَِّة والتَّربويَِّة.

ُتلّبي حاجَة جميِع  اّلتي  اأهمِّ البرامِج ال�ّسائعِة،  وُيَعدُّ برنامُج الفوتو�سوب )Photoshop(، من 
االأداِء، وغزارِة  رعِة، واالتقاِن في  اال�ستخداِم، وال�سُّ �سهولِة  ب�سبب  الفنوِن؛  الُمهتّميَن بمجاالِت 

. االإنتاِج الفنِّيِّ
ولتوظيِف برنامِج الفوتو�سوب )Photoshop(، �سنقوُم بت�سميِم مل�سٍق اإعالنيٍّ بعنواِن: )مادبا 
ُج االأماكَن ال�ّسياحيََّة  ُن الّطلبَة مْن اإنتاجِ ت�ساميَم اإبداعيٍة اعالنيٍة تروِّ مدينُة الف�سيف�ساِء(، حيُث يمكِّ
اأقدُم خريطٍة ف�سيف�سائيٍَّة لالأر�ِض  فيها  الف�سيف�ساِء، والَّتي ُوجَدْت  ، ومنها مادبا مدينُة  االأردنِّ في 
اإلى  ، تعوُد  �سِة، وهي جزٌء من اأر�سيٍَّة ف�سيف�سائيٍَّة لكني�سٍة قديمٍة في مدينٍة مادبا في االأردنِّ المقدَّ

. اأنظِر ال�سكَل )1-6(. الع�سِر البيزنطيِّ

كُل )6-1(: خريطُة مادبا الف�سيف�سائيَُّة. ال�سَّ

معهٌد  )1992م(  عاَم  مادبا  مدينِة  في  واأُن�سَئ  كما 
ناعِة،  لتعليِم فنِّ الف�سيف�ساِء الحديِث؛ للحفاِظ على هذِه ال�سِّ

. وترويِج المنطقِة �سياحيًّا، ودعِم االقت�ساِد الوطنيِّ

اذكر مجموعًة اأُخرى من البرامِج 
اإنت��اِج  ف��ي  الم�ستخدم��ِة  الفّنيَّ��ِة 

المل�سقاِت الفّنيَِّة.
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ِة )300( نقطٍة في البو�سِة. كُل )6-2(: اإن�ساُء ملفٍّ جديٍد في الفوتو�سوب بحجِم )A4(، وبدقَّ ال�سَّ

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )1-6(

ت�شميُم مل�شٍق اإعالنيٍّ بعنواِن: )مادبا مدينُة الف�شيف�شاِء(

َف طريقَة  تمهي��ًدا للبدِء بتنفيِذ المل�سِق االإعالنيِّ بعنواِن )مادبا مدين��ُة الف�سيف�ساِء(، يجُب اأن نتعرَّ
تحوي��ِل �سورٍة من �سوِر مادبا القديمِة اإلى �سكٍل يوحي باأنَّها لوح��ٌة ف�سيف�سائيٌَّة، بو�ساطِة برنامج 
الفوتو�س��وب )Photoshop(؛ وذل��ك ال�ستخداِمها عن�سًرا من عنا�سِر ت�سمي��ِم المل�سِق االإعالنيِّ 

المطلوِب.
ورِة المطلوَبِة اإلى ف�سيف�سائيٍة اتبِع الخطواِت االآتيَة: لتحويِل ال�سّ

خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط
ِة )300( نقطٍة في البو�سِة كما  1 - �سغْل برنامَج الفوتو�سوب، واأن�سئ ملفَّ )A4( جديًدا، بدقَّ

كِل )2-6(. في ال�سَّ
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)�ستااليز(  من  )تايلز(  المر�ّسِح  تطبيِق  طريِق  عن  الف�سيف�ساِء  من  قطٍع  اإلى  ورَة  ال�سّ ِل  حوِّ  - 3
كِل )6-4(. وطبِّق هذِه الخطوَة  حاِت )Filters(، كما في ال�سَّ )Stylize( من قائمِة المر�سِّ
ًة اأُخرى  تيِن، مرًة با�ستخداِم اللَّوِن االأبي�ِض وهو لوُن الخلفيَِّة )Background Color(، ومرَّ مرَّ
با�ستخداِم اللَّوِن االأ�سوِد وهَو لوُن االأماميَِّة )Foreground Color(. انظِر الخطوَة رقم )5( 

في ال�سكِل )4-6(.

كُل )6-3(: فتُح ملفِّ ال�سورِة المطلوِب تحويُلها اإلى �سورٍة ف�سيف�سائيٍَّة. ال�سَّ

ورِة اإلى �سكِل ف�سيف�ساَء. كُل )6-4(: خطواُت تحويِل ال�سّ ال�سَّ

الفتِح  اأمِر  طريِق  وافتحُه، عن  الف�سيف�ساِء  تقنيِة  اإلى  تحويُلها  المطلوِب  ورِة  ال�سّ ملفَّ  عيِّْن   - 2
كِل )3-6(.  )Open(، من قائمِة الملفِّ )File(، في برنامِج الفوتو�سوب، كما في ال�سَّ
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.)Filter( سورٌة لقلعِة مكاوَر في مادبا قبَل وبعَد تطبيِق مر�سٍح� :)كُل )6-5 ال�سَّ

ال�ستخداِمها  وبعَدُه؛  عليها   )Filter( ِح  المر�سِّ تطبيِق  قبَل  ال�سورَة   )5-6( كُل:  ال�سَّ ويبيُِّن 
عن�سًرا من عنا�سِر ت�سميِم المل�سِق المطلوِب.

٦-٦١-١

افتْح قائمَة: )Filters( في برنامِج الفوتو�سوب، واختْر مجموعًة منتقاًة منها لتطبيِقها على 
ْل م�ساهداِتَك ومالحظاِتَك. �سورِة  تختاُرها من جهاِزَك، و�سجِّ

ورَة بعد تحويلها اإلى تاأثيِر الف�سيف�ساِء، بو�ساطِة اأداِة التَّحريِك )Move Tool(، ثمَّ  ا�سحِب ال�سّ  - 4
ن طبقٌة  اأفلْتها على �سطِح نافذِة الملفِّ الجديِد، ا�ستعداًدا للبدِء في تنفيِذ التَّ�سميِم، وهنا تتكوَّ

بقِة الَّتي قْبَلها. بقاِت )Layers( فوَق الطَّ جديدٌة في نافذِة الطَّ
�سورٍة  كلِّ  على  العمِل  ا�ستقالليَِّة  في   )Layers( بقاِت  الطَّ طريِق  عن  العمِل  اأهميَُّة  وتبرُز 
جوِع  الرُّ اأُخرى، واإمكانيِة  المو�سوعِة في طبقاٍت  َوِر  ال�سُّ بقيِة  الّتاأثيِر على  بمفرِدها، دوَن 

كَل )6-6(. بقاِت. انظِر ال�سَّ اليها عنَد الحاجِة، عن طريِق االنتقاِل داخَل الطَّ
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بقِة  ْرها، وذلك بتحديِد الطَّ لكي تاأخَذ ال�سورُة الحجَم المنا�سَب في الت�سميِم؛ كبِّْرها اأو �سغِّ  - 5
 ،)Ctrl+T(ثمَّ ال�سغِط على مفتاحي ،)Layers( ِة بها بالنَّقِر عليها في نافذِة الّطبقاِت الخا�سَّ
التَّكبيُر  يتمُّ  �سغيرٍة، عن طريقها  مربَّعاٍت  �سكِل  على  مقاب�ُض  ورِة  ال�سّ زوايا  فيظهُر حوَل 
كُل )6-7(. وُتَعدُّ هذِه الخطوُة من  والتَّ�سغيُر ب�سحبها في االتجاِه المطلوِب، كما يبيُِّن ال�سَّ

ِة لكثرِة ا�ستخداِمها في الفوتو�سوب. الخطواِت الهامَّ

�سِة للعمِل عليها، ثم تكبيُر حجِم ال�سورة وت�سغيُرُه. بقِة المخ�سَّ كُل )6-7(: تحديُد الطَّ ال�سَّ

ِج لونيِن، لوِن االأماميَّة، ولوِن الخلفيَّة. اخترهما بالنَّقِر في  ابداأ بتن�سيِق خلفيَِّة الت�سميِم بتدرُّ  - 6

ورِة من نافذِتها واإفالِتها في نافذِة التَّ�سميِم، وظهوُر طبقٍة جديدٍة لها. كُل )6-6(: كيفيُة �سحِب ال�سّ ال�سَّ
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كُل )6-8(: اختياُر لوِن الخلفيَِّة ولوِن االأماميَِّة من مربَِّع االألواِن. ال�سَّ
نافذِة  في  عليها  بالنَّقِر   ،)Background( الخلفيَِّة  طبقَة  اختْر  لونيِن،  ِج  بتدرُّ الخلفيَِّة  تعبئِة  قبَل   - 7
نمَط  ْد  وحدِّ  ، الجانبيِّ االأدواِت  �سندوِق  من  اللَّونيِّ  ِج  التَّدرُّ اأداَة  اختر  ُثمَّ   ،)Layers( بقاِت  الطَّ
اإلى  وا�سحب  اأعلى،  من  الخلفيَِّة  على  انقر  وبعدها   ،)Foreground to Background( ِج  التدرُّ
كل )9-6(. َديِن، كما في ال�سَّ ًجا لونيًّا باللَّونيِن المحدَّ االأ�سفِل ثّم اأفلْتها. وبهذا تاأخُذ الخلفيَُّة تدرُّ

ِجها بلونيِن من االأماميِة اإلى الخلفيِة. كُل )6-9(: تحديُد طبقِة الخلفيِة وتدرُّ ال�سَّ

كِل )8-6(. ِة، كما في ال�سَّ مربَِّع اللَّوِن، كلِّ لوٍن على ِحَدٍة. واختِر اللَّوَن المنا�سَب في كلِّ مرَّ
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اأدِرج �س��ورَة خريط��ِة الف�سيف�س��اِء في التَّ�سمي��ِم، فتن�ساأُ طبق��ٌة جديدٌة في ناف��ذِة الطبقاِت   - 8
ورَة ورتِّبها اأ�سفَل ال�سورِة ال�ّسابق��ِة، واأجِر عليها عمليَة محٍو  )Layers(، ث��م انق��ْل هذِه، ال�سّ
غي��َر منتظٍم لالأجزاِء العلويَِّة ب��اأداِة الممحاِة )Eraser Tool(، لتتداخ��َل مَع ال�سورِة االأُخرى 

كِل )10-6(. وتتجان�َض معها، كما في ال�سَّ

ِج لالأجزاِء العلويَِّة ل�سورِة خارطِة الف�سيف�ساِء لتتداخَل مَع ال�سورِة الَّتي فوَقها. كُل )6-10(: طريقُة المحِو المتدرِّ ال�سَّ

 )Rectangular Marquee Tool( ،ْف من خالِل هذِه الخطوِة اأدواِت التَّحديِد الم�ستطيلَة والبي�سويَة تعرَّ  - 9
)Elliptical Marquee Tool( في برنامِج الفوتو�سوب، ووظيفَة كلٍّ منها. حيُث توجُد هاتاِن 
هِم  ال�سَّ ِل على  المطوَّ غِط  ال�سَّ االأدواِت بمكاٍن واحٍد، وتظهراِن عنَد  االأداتاِن في �سندوِق 
كِل )6-11(، ووظيفُة هِذه االأدواِت هي: تحديُد  غيِر بجانِب اأيقونِة االأداِة، كما في ال�سَّ ال�سَّ
غِط  ، ويكوُن االختياُر بال�سّ َوِر، كلُّ اأداٍة ح�سَب �سكِلها الم�ستطيِل اأو البي�سويِّ اأ�سكاٍل من ال�سُّ

كِل الَّذي �سيتمُّ تحديُدُه. حِب؛ الختيار م�ساحِة ال�سَّ وال�سَّ
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كُلُ )6-11(: خطواُت اختياِر اأداِة التَّحديِد من �سندوِق اأدواِت الفوتو�سوب. ال�سَّ

كِل  ال�سَّ اأداِة  با�ستخداِم  التَّ�سميِم،  على  المدَرجِة  ال�سورِة  من  الفتاِة  وجِه  �سورَة  ق�ضَّ   -10
، وذلَك بتحديِد المنطقِة المطلوبِة مَن ال�سورِة، وق�ضِّ التحديَد المطلوَب باإحدى  البي�سويِّ
 ،)Ctrl+C( :هذِه المنطقِة، بو�ساطِة ال�سغِط على مفتاحي )Copy( طريقتين: االأولى َن�سُخ
من لوحِة المفاتيِح، ثم اللَّ�سُق )Paste(، بو�ساطِة ال�سغِط على مفتاحي: )Ctrl+V(، اأو مْن 
كِل  خالِل اأمِر الّن�سِخ )Copy(، ثمَّ اللَّ�سِق )Paste(، من القائمِة الرئي�سة )Edit(، كما في ال�سَّ

.)12-6(

ها، ول�سِقها في الت�سميِم. ، وا�ستخداِمها لتحديِد ال�سورِة ب�سكٍل بي�سويٍّ ثم ق�سِّ كُل )6-12(: خطواٌت اختياِر اأداِة التحديِد البي�سويِّ ال�سَّ
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ْر تذكَّ

��كِل الم�س��تطيِل  ��كِل، ولكن ه��ذِه المرة ب��اأداِة تحديِد ال�سَّ ْر عملي��َة تحدي��ِد ال�سَّ ك��رِّ  -11
)Rectangular Marquee Tool(، وطبِّقها عل��ى بقيَِّة ال�سوِر الم�ستخدمِة في التَّ�سميِم، 
كلِّ �س��ورٍة على ِحَدٍة. ثم اأ�سْف تاأثيَر الحدِّ الخارجيِّ بلوٍن اأ�سوَد )Stroke( على جميِع 
 ،)Drop Shadow( ورِة ��الِل ال�ّساقطِة حوَل ال�سّ ��َوِر، وكّرِر العمليََّة بتطبيِق تاأثيِر الظِّ ال�سُّ
وذل��ك عن طري��ِق ناف��ذِة: )Layer Style(، والَّتي تظهُر عند النَّقِر الم��زدَوِج على طبقِة 
َوِر. كُل )6-13( خطواِت تطبيِق هذِه التَّاأثيراِت على ال�سُّ ورِة المطلوبِة، ويبين ال�سَّ ال�سّ

 )Drop Shadow( )( وتاأثيِر )ظالٌل �ساقطٌةStroke( )كُل )6-13(: خطواُت تطبيِق تاأثيِر )حٌد خارجٌي ال�سَّ
َوِر في خطوتيِن منف�سلتيِن. على ال�سُّ

جهاِز  عن  التّياِر  انقطاِع  ب�سبب  ل�سياعه  تجنًُّبا  لعمِلَك؛   )Ctrl+S( ِر  المتكرَّ بالحفِظ  القياَم 
الحا�سوِب اأو حدوِث خلٍل ما.
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الطبقاِت فوَق بع�سها، عن  نرتُِّب  الَت�سميِم،  ها يف  اأماَم بع�سِ اأو  العنا�رِص خلَف  لرتتيِب 
ُكها اأعلى اأو  بقَة بالفاأرِة ونحرِّ طريِق نافذِة الطبقاِت مينَي الربنامِج. ولعمِل ذلَك نلتقُط الطَّ

اأ�سفَل، لتاأخَذ مكاَنها املنا�سَب.

انتقْل اإلى كتابِة عناويِن المل�سِق باللُّغتيِن العربيَِّة واالإنجليزيَِّة، وعنواِن المل�سِق الرئي�ِض باللغِة   -12
تكون  وقد  الف�سيف�ساِء(،  مدينُة  )مادبا  وبالعربّيِة   ،)MADABA mosaic city( االإنجليزيِة 
اأداَة  هناَك عناويُن وكتاباٌت فرعيٌَّة في الت�سميِم، والإ�سافِة الكتاباِت داخَل الت�سميِم اختْر 
الكتابِة )Horizontal Type Tool(، من �سندوِق االأدواِت، ثم اختْر لغَة الكتابِة من �سريِط 
، وحجمُه،  ْد من �سريِط االأدواِت العلويِّ اأداَة الكتابِة ونوَع الخطِّ اللغِة اأ�سفَل ال�ّسا�سِة، حدِّ
ُر ا�ستعداًدا للكتابِة،  �سِّ �ِض لبدايِة الن�ضِّ ليوم�َض الموؤ ولْوَنُه. وبعدها انقْر في المكاِن المخ�سَّ
ْر هذِه الخطواِت مع بقيَِّة كتاباِت المل�سِق، بالّلغتيِن العربيَِّة  كِل )6-14(. كرِّ كما في ال�سَّ

واالإنجليزيَِّة، وباألواِن الخطِّ واأحجامِه واأنواعِه المنا�سبِة لذلَك.

 . كُل )6-14(: خطواُت اختياِر اأداِة الكتابِة وتن�سيِق النَّ�ضِّ ال�سَّ
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في الخطوِة االأخيرِة، اأ�سْف على الن�سو�ِض المكتوبِة في ت�سميِم المل�سِق بع�َض الجمالّياِت،   -13
تاأثيِر  طريِق  عن  بك�سٍل،   )16( ب�سمِك  اأبي�َض  بخطٍّ   ،)MADABA( كلمِة  تحديِد  مثل 
كِل ال�ّسابِق رقِم )6-13(، ثمَّ اأ�سْف  )Stroke(، كما ورَد في الخطوِة رقِم )3(، مَن ال�سَّ
في  المبيََّنِة  بالخطواِت  الف�سيف�ساِء(،  مدينُة  )مادبا  العربيِّ  النَّ�ضِّ  على   ،)Style( نمٍط  تاأثيَر 

كِل )15-6(. ال�سَّ

كُل )6-15(: خطواُت تطبيِق تاأثيِر نمط )Style( كتابِة العناويِن في المل�سِق.  ال�سَّ

اإلى عدِم وجوِب االلتزاِم بالخطواِت ال�ّسابقِة  ، ُي�ساُر هنا  لت�سميِم المل�سِق ب�سكلِه النِّهائيِّ  -14
ت�سميِم  مو�سوِع  عن  ُتعبُِّر  اأُخرى،  اأ�سكاٍل  ت�سميِم  حريَُّة  والّطالِب  للمعلِِّم  فُيْتَرُك  كلِّها، 
الفوتو�سوب جميِعها في وقٍت ق�سيٍر.  باأوامِر برنامِج  المل�سِق؛ حيُث ال يمكننا االإحاطُة 
ُذ بو�ساطتها التَّ�سميَم ب�سكِلِه الب�سيِط، كما  ولكنَّ ما يهمُّ هنا هَي االأوامُر الب�سيطُة الَّتي ُنَنفِّ

كِل )16-6(. في ال�سَّ
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كُل )6-16(: ت�سميُم المل�سِق: )مادبا مدينُة الف�سيف�ساِء( ب�سكِلِه النهائيِّ عن طريِق برنامِج الفوتو�سوب. ال�سَّ
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ر�ُس الدَّ
ٍة مبتكرةٍ مَن الفنِّ الشعبيِّالثّاني تصميُم وحداٍت زخرفيَّ

تبرُز اأ�شالُة الفنِّ ال�شعبيِّ بتعبيراِته ورموزِه وجمالّياِتِه، من بيِن العديِد من اأنواِع الفنوِن الجميلِة 
والتطبيقيَِّة.وقد �شاهَم الفنُّ ال�شعبيُّ في نقِل هويّاِت ال�شعوب وا�شتمرارها عبر التاريِخ، حيُث يلبِّي 
حاجاٍت نفعيًَّة وجماليًَّة ووجدانيًَّة، عن طريِق رموٍز وق�ش�ٍص وحكاياٍت �شرَدها الآباُء والأجداُد 

للأبناِء والأحفاِد. 

كِل  ويتميُز هذا النموذُج من الفنِّ ب�شدِق التَّعبيِر والأ�شالِة، وتبدو عليِه الب�شاطُة في ت�شميِم ال�شَّ
ُة الم�شموِن وجديَُّة الق�شِد. وقوَّ

ب�شيطٍة  �شعبيٍَّة  لت�شميِم عنا�شَر زخرفيٍَّة  منا�شبًة  اأداًة   ،)Photoshop( الفوتو�شوب  برنامُج  ُيَعدُّ 
. و�شاملٍة ال�شتخدامها في ت�شميٍم لن�شيِج ب�شاٍط �شعبيٍّ

وبالنَّظِر في الأ�شكاِل )6-17( و )6-18( و )6-19(، نلحُظ ب�شاطَة الزخارِف والوحداِت 
عبيَِّة. والرموِز واالألواِن واالإيقاعاِت ال�ّشكليَِّة واللَّونيَِّة الم�شتخَدمِة في ن�شيِج الُب�ْشِط ال�شَّ

كُل )6-17(: ب�شاٌط من�شوٌج يدويًّا، ذو وحداٍت زخرفيٍَّة �شعبيٍَّة اأ�شا�ُشها المثلَُّث. ال�شَّ
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طٍة. كُل )6-18(: قطعٌة من�شوجٌة يدويًّا يغلُب عليها اللَّوُن االأحمُر ومزخرفٌة بوحداٍت �شعبيٍَّة مب�شَّ ال�شَّ

كُل )6-19(: ب�شاٌط �شعبيٌّ من�شوٌج يدويًّا يغلُب على تنفيِذِه الب�شاطُة في تكراِر المثَلثاِت. ال�شَّ

ج��اَد  ال�شَّ يجع��ُل  الَّ��ذي  م��ا 
الم�شنوَع يدويًّا اأعلى قيمًة من 

ّجاِد الم�شنوِع اآِليًّا؟ ال�شَّ
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خ�شائ�ُس الفنِّ ال�شعبيِّ
ب�شاطُة الأ�شكاِل.  -  1

تبايُن الألواِن.  -  2
احتراُم التَّ�شكيِل بالخامِة.  -  3

تجريُد الأ�شكاِل.  -  4

. خُرفيُّ الطابُع الزُّ  -  5
انت�شاُر االإيقاِع والتكراراِت �شمَن عنا�شِرِه.  -  6

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )2-6(

.)Photoshop( ت�شميُم ب�شاٍط �شعبيٍّ ب�شيٍط با�شتخداِم وحداٍت زخرفيٍَّة بو�شاطِة برنامج الفوتو�شوب

البدِء  قبَل  )�شكت�ش(،  م�شبٍق  ت�شميٍم  اإلى  ي�شتنُد  غالبًا؛  الفنوِن  اإنتاِج  في  االأمثَل  االأ�شلوَب  اإن 
بالتنفيِذ الفعليِّ با�شتخداِم الحا�شوِب وذلك اخت�شاراً للوقت، وتحديداً للهدِف ب�شكٍل مبا�شٍر. 

، ومن ثمَّ تنفيذُه  �شا�ِش لوحداٍت زخرفيٍَّة لب�شاٍط �شعبيٍّ ٍط بقلِم الرَّ ولذا علينا اإعداُد ت�شميٍم مب�شَّ
ببرنامِج الفوتو�شوب.

خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط

ا جديًدا )A4(، بدقة )300( نقطٍة في البو�شِة. ارجْع  ْل برنامَج الفوتو�شوب، واأن�شئ ملفًّ �شغِّ  -  1
ِل. ر�ِص الأوَّ كِل ال�ّشابِق رقِم )6-2(، في الدَّ اإلى ال�شَّ

من   ،)Paint Bucket Tool( اللَّوِن  تعبئِة  اأداِة  باختياِر  االأحمِر،  باللَّوِن  الت�شميِم  اأر�شيَّة  عبِّئ   -  2
غِط على  ا بال�شّ �شندوِق االأدواِت، واختياِر اللَّوِن من نافذِة االألواِن. ويمكُن تعبئُة اللَّوِن اأي�شً

كِل )20-6(. مفتاحي )Shift + Delete( لتعبَئِة اللَّوِن كاأر�شيٍَّة للتَّ�شميِم، كما في ال�شَّ
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كُل )6-20(: خطواُت تعبئِة اأر�شيَِّة التَّ�شميِم باللَّوِن االأحمِر. ال�شَّ

قْم بتهيئِة اإعداداِت ر�شِم مربٍع ليكوَن اأ�شا�ًشا لوحدٍة زخرفيٍَّة �شغيرٍة، اأ�شا�ُشها اأ�شكاُل المثلثاِت،   -  3
الم�شتطيِل )Rectangle Tool(، من �شندوِق  اأداِة  باختياِر  x )4(�شم، وابداأْ  بقيا�ِص )4(�شم 
كِل )6-21(، واختِر اللوَن الأ�شوَد من مربَِّع  االأدواِت، كما في الخطوِة رقِم )1( من ال�شَّ
في  كما   ،)Fill( التَّعبئِة  قائمَة  افتْح  كِل.  ال�شَّ نف�ِص  من   ،)2( رقِم  الخطوِة  في  كما  االألواِن، 
كِل  ْد عدُم التعبئِة )No Color(، كما في الخطوِة رقم )4( من ال�شَّ الخطوِة رقِم )3(. ثم حدِّ
ِه.اأما الخطوُة الّتاليُة فهَي ال�شغُط على قائمِة تحديِد الخطِّ الخارجيِّ )Stroke(، كما في  نف�شِ
الخطوِة رقم )5(، وبعدها اختْر لوَن التَّحديِد )Solid Color(، كما في الخطوة رقم )6(، 
ندوِق  قِم داخَل ال�شَ ، وذلَك بطباعِة الرَّ َقَم الى اأربِع نقاٍط )Pt 4( من نافذِة �ُشمِك الَخطِّ وغيِِّر الرَّ

كِل )21-6(. غِط على مفتاِح االإدخاِل )Enter(، كما في الخطوِة رقم )7(، من ال�شَّ وال�شَّ
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كُل )6-21(: مجموعُة خطواٍت لتهيئِة ر�شِم المربَِّع كوحدٍة زخرفيٍَّة. ال�شَّ
ب�شكِل عالمِة  الفاأرِة  ُر  موؤ�شِّ يظهُر  ال�شابَقِة، حيُث  باإعداداِتِه  المربَِّع  اإن�شاِء  لكيفيَِّة  االآَن  ناأتي   -  4
كِل  )+(  ا�شغْط مّرًة واحدًة بالفاأرِة في اأر�شيَِّة التَّ�شميِم، كما في الخطوِة رقم )1( مَن ال�شَّ
كِل،كما في الُخطوِة رقم )2(،  من  )6-22(. وعنَد ال�شغِط تظهُر نافذُة اإعداداِت اإن�شاِء ال�شَّ
رِّ االأيمِن للفاأرِة داخَل  داِخلها غيِّر نظاَم القيا�ِش مَن البك�شِل الى ال�شنتمتِر وذلَك بال�شغِط بالزِّ
 )4x4( شندوِق القيا�شاِت، واختْر وحدَة قيا�ِش ال�شنتمتِر. بعدها عبِّئ قيا�شاِت المربَِّع وهَي�
�شم، ثّم ا�شَغط على موافٌق )OK(، كما في الخطوِة رقم )3(، فين�شاأ مبا�شرًة المربُع المطلوُب 
الخطوِة رقم )4(. وتتكوُن طبقٌة  ال�ّشابقِة،كما في  باالإعداداِت  التَّ�شميِم  ر�شُمُه على �شطِح 
مجموعَة   )22-6( كُل  ال�شَّ ويبيُِّن   .)5( الخطوِة  في  يظهُر  كما  المر�شوِم،  للمربَِّع  جديدٌة 

خطواِت اإن�شاِء المربَِّع.

كُل )6-22(: خطواُت اإن�شاِء مربٍع في طبقٍة منف�شلٍة. ال�شَّ
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يِن ُقطريَّيِن؛ لي�شبَح لدينا اأربعُة مثلَّثاٍت داخَل �شكِل المربَِّع، ليكوَن  ابداأْ بتق�شيِم المربِع بخطَّ  -  5
ُن. والإنجاز  الب�شاِط وتلوَّ اأر�شيَِّة ت�شميِم  ُر على كامِل  جاهًزا كوحدٍة زخرفيٍَّة ب�شيطٍة، تكرَّ
على اأداِة  ذلك اختْر اأداَة ر�شِم الخطِّ الم�شتقيِم )Line Tool(، الَّتي تظهُر بال�شغِط الم�شتمرِّ
ر�شِم الم�شتطيِل )Rectangle Tool(، من �شندوِق االأدواِت،كما في الخطوِة رقم )1( من 

كل )23-6(. ال�شَّ
ثمَّ اختْر اأداَة الخطِّ الم�شتقيِم )Line Tool(، من القائمِة الجانبيِة كما في الخطوِة رقم )2(، 
انتقْل لتحديِد  اأيقونِة االأداِة في �شندوِق االأدواِت، كما في الخطوِة )3(.  ِمْن ظهوِر  تاأكْد 
�شماكِة الخطِّ باإدخاِل الّرقِم )4Pt( في �شندوِق )Weight(، المتواجِد في ال�شريِط العلويِّ 
ُح الخطوُة رقُم )4(. ثم ابداأ بر�شِم الخطِّ ُقْطريًّا  الإعداداِت اأداِة الخطِّ الم�شتقيِم، كما تو�شِّ
من زاويِة المربَِّع اإلى الزاويِة المقابلِة، كما يظهُر في الخطوِة رقم )5(، وار�شم الخطَّ الُقطريَّ 
كَل )23-6(. االآخَر مَن الزاويِة االأخرى اللَّتي تقابُلها، كما في الخطوِة رقِم )6(. انظِر ال�شَّ

كُل )6-23(: خطواُت اختياِر الخطِّ الم�شتقيِم وتحديِد �شماكِتِه ور�شِمِه ب�شكٍل ُقْطريٍّ داخَل المربَِّع. ال�شَّ

التنقيِط  نظاِم  اإلى  لتحويلها  القطريِة؛  والم�شتقيماِت  المربَِّع  طبقاِت  ادمْج  الخطوِة  هذِه  في   -  6
�شطِح  تكراِرها على  عنَد  الزخرفيِة كوحدٍة واحدة  الوحدَة  مع  التعامُل  ي�شهَل  )Pixel( كي 
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كُل )6-24(: خطواُت تحويِل الطبقاِت اإلى نمِط البك�شِل، ودمج االأ�شكاِل ب�شكٍل واحٍد ذي طبقٍة واحدٍة. ال�شَّ

 )Rectangular Marquee Tool( ٍر با�شتخداِم اأداة ِد القطعَة الزخرفّيَة الناتجَة كوحدِة نمٍط متكرِّ حدِّ  -  7
 ،)Define Pattern( ِر من �شندوِق الأدواِت، واختْر من قائمِة )Edit(، اأمَر تحديِد النمِط المتكرِّ
كِل  هنا يحتفُظ الفوتو�شوب بهذِه القطعِة في ذاكرِتِه ال�شتخداِمها في التعبئِة بعد ذلَك، كما في ال�شَّ

.)25-6(

طريِق  )Layers(،عن  الطبقاِت  قائمة  في  الثالَث  الطبقاِت  ِد  حدِّ ذلَك  ولتنفيِذ  الت�شميِم، 
ال�شغِط على الطبقاِت واحدًة تلو االأخرى اأثناَء ال�شغِط على مفتاِح )Ctrl(، لتحديدها جميًعا.

ْد خياَر  الجانبيُة، حدِّ القائمُة  تظَهَر  االأيمِن كي  الفاأرِة  بزرِّ  الطبقاِت  مبا�شرًة على  ا�شغْط  ثم 
ْرعمليَة ال�شغِط على  بقاِت اإلى نظاِم التَّنقيِط )Pixel(. وكرِّ )Rasterize shapes(، لتحويِل الطَّ
ِد خياَر دمِج  الطبقاِت، وال�شغِط عليها بزرِّ الفاأرِة االأيمِن مرًة اأُخرى، ومن القائمِة الجانبيَِّة حدِّ
الأ�شكاِل )Merge Layers(، لت�شبَح الطبقاُت جميُعها طبقًة واحدًة تحوي �شكاًل واحًدا وهو 

كِل )24-6(. القطعُة الزخرفيُة، كما يظهُر في ال�شَّ
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رٍة. كِل الزخرفيِّ نمَط وحدٍة زخرفيٍَّة متكرِّ كُل )6-25(: خطواُت تحديِد ال�شَّ ال�شَّ

ثم   ،)Ctrl+D( مفتاحي  بال�شغِط على  الزخرفيَِّة،  الوحدِة  ِك عن  المتحرِّ التَّحديِد  باإزالِة  قْم   -  8
لتحديِدها،  الحمراِء  باالأر�شيِة  ِة  الخا�شَّ الطبقِة  على   ،)Layers( الطبقاِت  نافذِة  في  ا�شغْط 
ِر  ْد الخياَر تعبئٌة )Fill(، ومَن النافذِة الجانبيَِّة حدْد اأمَر النمِط المتكرِّ ومن قائمِة )Edit(، حدِّ
ُرها  د منها اأيقونًة ل�شكِل الوحدِة الَّتي �شنكرِّ )Pattern(، لتظهَر بعدها نافذٌة جانبّيٌة اأخرى حدِّ

كل )26-6(. في الت�شميِم، كما في ال�شَّ
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كُل )6-26(: خطواُت تعبئِة الت�شميِم بالوحدِة الزخرفيَِّة �شكاًل متكرًرا. ال�شَّ

الَّذي  الَّتي تحوي الوحدَة الّزخرفيَة المر�شومَة �شابًقا، حتى تزيَل الت�شوي�َش  احذِف الطبقَة   -  9
كِل، وذلَك ب�شحِبها لالأ�شفِل نحَو اأيقونِة �شلَِّة المهمالِت )Delete(، كما تبيُن  ُتحِدُثُه في ال�شَّ

الخطوُة رقم )1( في ال�شكل )27-6(.
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. كُل )6-27(: الت�شميُم جاهًزا لتلويِن الوحداِت الزخرفيَّة عليِه لت�شكيِل ت�شميٍم لب�شاٍط �شعبيٍّ ال�شَّ

في هذِه الخطوِة عبِّئ االألواَن للوحداِت الزخرفيَِّة بناًء على التَّ�شميِم الُمَعدِّ م�شبًقا باختياِر   -  10
ِد الألواَن من �شندوِق  اأداِة تعبئِة اللَّوِن )paint bucket Tool(، من �شندوق الأدواِت. ثم حدِّ
االألواِن في �شندوِق االأدواِت. ويعين الفراغ المطلوب تلوينه،ثم بال�شغط على اأداة التعبئة 
كُل رقُم )28-6(  دِة، وهكذا ح�شَب التَّ�شميِم، ويبيِّن ال�شَّ غ اللون في الم�شاحِة المحدَّ ُيفرَّ

الت�شميَم اأثناَء التعبئِة وبعَدها.

ف�ي   )2( رقم  الخطـوة  فـي  كمـا   ،)Fill Pattern( ِر  المتك�رِّ ال�شك�ِل  تعبئ�ة  اأم�َر  نف�ْذ  ث�م 
ال�شك�ل )6-27(. وبذلك يكوُن الّت�شميُم جاهزاً لتنفيِذ اإبداعاِتكم عن طريِق تعبئِة االألواِن 

ح�شَب التَّ�شاميِم الَّتي و�شعْت لتنفيِذها.
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. كُل )6-28(: خطواُت اختياِر اأداِة تعبئِة اللَّوِن وا�شتخداِمها لتنفيِذ ت�شميٍم لب�شاٍط �شعبيٍّ ال�شَّ

٦-٦٢-٢

ْذ ت�شميًما ب�شيًطا ل�شجادٍة �شعبيٍَّة، با�شتخداِم برنامِج الفوتو�شوب نفِّ
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. كُل )6-29(: الت�شميُم النهائيُّ لب�شاٍط �شعبيٍّ ال�شَّ

 ، يبيُن ال�شكُل )6-29( الت�شميَم النهائيَّ الأحِد النماذِج الم�شتخدمِة الإنتاِج ب�شاٍط �شعبيِّ  -  11
اِج. قبَل البدِء بن�شجِه على َنْوِل الن�شَّ
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كُل )6-30(: مفهوُم العمِق الوهميِّ للأ�شكاِل في المنظوِر. ال�شَّ

ر�ُس الدَّ
 الثّالث

ٍة بأسلوِب الخداِع البصريِّ تصميُم لوحٍة فنيَّ

ظهَر فنُّ الخداِع الب�شريِّ في النِّ�شِف الثاني من القرِن الع�شريِن، وُيَعدُّ فنُّ الخداِع الب�شريِّ 
 ، الب�شريِّ الإدراِك  عمليِة  في  الح�شيَِّة  الخدِع  بع�ِض  على  يقوُم  وهو   ، الهند�شيِّ للمنظوِر  امتداًدا 

تجعُل العقَل في َحيرٍة، وينتُج عنُه خداٌع في الروؤيِة، مما ُيحدُث نوًعا من الحركِة.
ُم  وهو فنٌّ ب�شريٌّ ديناميكيٌّ يقوُم على نظرياٍت منها نظريُة: المنظوِر )Perspective( الذي ينظِّ
الأ�شكاَل باإح�شا�ٍض يوحي بالعمِق، وهو يعك�ُض الأ�شكاَل كما نراها بالعيِن، ل كما هَي في الواقِع؛ 
ُح مفهوَم العمِق الوهميِّ  لذا فنحُن نرى بعقولنا عبَر عيوِننا، كما في ال�شكل )6-30( الذي يو�شِّ

للأ�شكاِل في المنظوِر.

ا ا�شم )نظريُة الج�شتالِط(، اأو  وثمَة نظريٌة اأُخرى ُت�شّمى )نظريُة المجاِل(، ويطلُق عليها اأي�شً
نظريُة اإدراِك العلقاِت. والإدراُك هو الخطوُة التي تلي الإح�شا�َض، �شواٌء كاَن الإح�شا�ُض ب�شريًّا، 
بعَد  تفا�شيَلُه  ثم يدرُك  ال�شكَل كامًل،  ال�شخ�َض يدرُك  اأنَّ  اأو حركيًّا. والمق�شوُد هنا  اأو �شمعيًّا، 
ُل الأ�شياَء بطريقٍة ميكانيكيٍة اإلى اأ�شكاٍل واأر�شياٍت ليتمكَن من  ذلَك، وهذِه العوامُل تجعلُه يحوِّ
اإدراِك معانيها، وال�شكُل )6-31(، يبيُِّن مجموعًة من الأ�شكاِل تو�شُح ا�شتخداَم الفنِّ في الخداِع 

. الب�شريِّ
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كُل )6-31(: مجموعٌة من الخدِع الب�شريَِّة. ال�شَّ

ا�شتفاَد فنانو الخداِع الب�شريِّ من طريقِة اإدراِك الإن�شاِن للظواهِر التي تقع في مجالِه، ومن عمليِة 
الإدراِك التي تعتمُد على اللوِن والم�شاحِة، وال�شكِل والفراِغ. كما در�شوا اإمكاناِت كلِّ عن�شٍر فيها. 
ومن اأ�شهِر فناني هذِه المدر�شِة، الفناُن فيكتورفازاريلي )Victor Vasarely( )1908-1997م(، 
، وخا�شًة فنَّ الخداِع  ٌر ونحاٌت فرن�شيُّ الجن�شيِة، ُيَعدُّ اأوُل من ابتدَع فنَّ الخداِع الب�شريِّ وهو م�شوِّ

كلِن )6-32( و)6-33( نماذَج من اأعماِلِه. . يو�شح ال�شَّ الب�شريِّ اللونيِّ

كُل )6-32(: خداٌع ب�شريٌّ لونيٌّ للفناِن فازاريلي. كُل )6-33(: ت�شميُم حماٍر وح�شيٍّ بطريقِة الخداِع ال�شَّ ال�شَّ
الب�شريِّ للفناِن )فازاريلي(.
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كُل )6-34(: حركُة الخطوِط بالخداِع الب�صريِّ ال�شَّ
للفنانة بريدجيت رايلي.

كُل )6-35(: حركُة المربعاِت بالخداِع الب�شريِّ ال�شَّ
للفنانِة بريجيت رايلي.

وكذل��ك الفنانة بريدجيت رايلي )BridgetRiley(، وهي ر�شام��ة اإنجليزيٌَّة م�شهورٌة بر�شوِمها التي 
ت�شتخدُم الخدَع الب�شريََّة. انظر ال�شكلين )6-34( و)35-6(.

ن�شاٌط تطبيقيٌّ )3-6(

. با�شتخداِم  ، ولوحٍة باأ�شلوِب خداٍع ب�شريٍّ لونيٍّ ت�شميُم لوحٍة باأ�شلوِب الخداِع الب�شريِّ الخطيِّ
.)Photoshop( برنامِج الفوتو�شوب

خطواُت تنفيِذ النّ�شاَط
، با�شتخداِم برنامِج الفوتو�شوب. يِّ اللوحُة الأولى باأ�شلوِب الخداِع الب�شريِّ الخطِّ

ا جديًدا )A4(، بدقٍة )300( نقطة في البو�شِة. انظِر  1 - �شغل برنامَج الفوتو�شوب، واأن�شئ ملفًّ
ال�شكَل ال�شابَق )2-5( في الدر�ِض الأوِل.

 ،)Custom Shape Tool( من قائمِة الأ�شكاِل المخ�ش�شِة ،)Waves( جِة 2 - عّيْن �صكَل الخطوِط المتموِّ
الموجودِة في �شندوِق الأدواِت، ويبيُن ال�شكُل )6-36(، خطواِت تعييِن اأيقونِة خطوٍط متموجٍة، 
وكذلَك خطواِت اإلحاِق كامِل الأ�شكاِل بالقائمِة الموجودِة، بال�شغِط على اأمِر )All(، من القائمِة 

المن�شدلِة من نافذِة الأ�شكاِل.
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�شِة. جٍة من قائمِة الأ�شكال المخ�شَّ كُل )6-36(: خطواُت تعييِن اأ�شكاٍل متموِّ ال�شَّ
حِب  وال�شَّ بال�شغِط  وابداأ  الت�شميِم  �شطِح  زاويِة  ومن  اأوًل،  بتعيينِه  َج  المتموِّ ال�شكَل  ار�شِم   - 3
اإلى النظاِم النقِطيِّ )Pixel(، حتى ي�شهَل  كُل، حّولُه  اأق�شى يميِن الت�شميِم، فين�شاأُ ال�شَّ حتى 
التعامُل معُه، وذلَك بال�شغِط على الطبقِة بزرِّ الفاأرِة الأيمِن لتنبثَق نافذٌة جانبيٌة اختر منها اأمَر 

)Rasterize Layer(، كما يبيُن ال�شكُل )37-6(.

كُل )6-37(: خطواُت ر�شِم اأ�شكاٍل متموجٍة وتحويِلها الى نظاِم التنقيِط. ال�شَّ

َة مراٍت، لتكملِة ملِء الّت�شميِم بهذِه الأ�شكاِل. وذلَك باختياِر طبقِة  كرِر ال�شكَل المتموَج عدَّ  - 4
ال�شكِل المر�شوِم بال�شغِط عليها، ثم م�شاعفتها اإما بال�شغِط بزرِّ الفاأرِة الأيمِن عليها، واختياِر 
م�شاعف��ِة الطبقِة )Duplicate Layer(، من القائمِة الجانبيِة، اأوب�شحِب طبقِة ال�شكِل للأ�شفِل 
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 ،)Create New Layer( نحَو اأيقونِة اإن�ش��اِء طبقٍة جديدٍة
كيَف توظُف فنَّ الخداِع الب�شريِّ اأ�شفَل �شندوِق الطبقاِت. اأنظر ال�شكَل )38-6(. 

في حياتَك العمليِة؟

ادمْج طبقاِت الأ�صكاِل المكررِة في طبقِة واحدٍة للتعامِل معها باعتبارها �صكًل واحًدا. انظِر   - 5
ال�شكَل )39-6(. 

كُل )6-38(: خطواُت م�شاعفِة الطبقاِت لتكراِر الأ�شكاِل. ال�شَّ

كُل )6-39(: خطواُت دمِج الأ�شكاِل المكررِة في �شكٍل واحٍد. ال�شَّ
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 ،)Invert( بع�د دمِج الطبقاِت في �شكٍل واحٍد اعك�ِض الألوان، وذلك بتطبيِق اأم�ِر العك�ِض  - 6
القائمِة  م�ن   ،)Adjustments( ب�ِط  ال�شّ اأم�ِر  عل�ى  وال�شغِط   ،)Image( �شورِة  قائم�ِة  م�ن 
اخ�تر الأم�َر عك��ض )Invert(.  فينعك��ُض الل�وناِن الأبي�ُض لأ�ش�وَد، والأ�ش�وُد لأبي�َض. ان��ظر 

ال�شكَل  )40-6(. 

���ضِ )Custom Shape Tool(، من �شندوِق  ار�ش��م �شكَل الكاأ�ِض م��ن اأداِة ال�ّش��كِل المخ�شَّ  - 7
الأدواِت، وذلك باختيار اأيقونِة الكاأ�ِض من النافذِة المن�شدلِة التي تحوي مجموعَة الأ�شكاِل. 

راجع ال�شكَل ال�شابَق )35-6(.

ِن من معالجِتِه  ؛ للتمكُّ حّول �شكَل الكاأ�ِض، عن طريِق اأمِر تحويِل الطبقاِت اإلى النمِط النقطيِّ  - 8
كُل ال�شابُق )6-37( هذه الخطوَة. ُح ال�شَّ الفنيَِّة )Rasterize Layer(، ويو�شِّ

كُل )6-40(: خطواُت تطبيِق اأمِر عك�ِض الألواِن. ال�شَّ
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ا�صغ��ْط على مفتاِح الحذِف )Delete(، من لوحِة المفاتي��ِح، واأِزْل لوَن الكاأ�ِس تماًما فيبقى   -10
التحدي��ُد )النمُل المتحرُك(، ث��م ادمج ال�شكليِن 
كم��ا تعلم��َت �شابًق��ا فيبق��ى التحدي��ُد )النم��ل 
المتحرك( يعم��ُل، عندها ان�شخ وال�شق بال�شغِط 
عل��ى مفتاح��ي )Ctrl+C( للن�ش��ِخ، ومفتاح��ي 
��ِق، وفي هذه الحالِة تتكوُن طبقٌة  )Ctrl+V( لل�شَّ
جدي��دة ل�شكِل الكاأ�ِض، وفي نهايِة الخطواِت قم 
بعك�ِض �شكِل الكاأ�ِض كما تعلمَت في الخطواِت 
ال�ش�ابق���ِة لع�ك�ض الأ�شك���اِل )Invert(، وي�ب�يُن 
ال�شكُل ال�شابُق )6-40( ه��ذه الخطوَة. وبهذا 
يظهُر الت�شميُم ب�شكلِه النهائيِّ على نمِط الخداِع 

، كما يو�شُح ذلَك ال�شكُل )42-6(. الب�شريِّ

ال�شكُل )6-41(: ا�شتخداُم اأداِة الع�شا ال�شحريِة لختياِر �شكِل الكاأ�ِض.

كُل )6-42(: ال�شكُل النهائيُّ لت�شميٍم بالخداِع  ال�شَّ
الب�صريِّ با�صتخداِم عك�ِس الخطوِط والتجاهاِت.

ا�صتخدْم اأداَة الع�صا ال�صحريَِّة )Magic Wand Tool(، لختياِر �شكِل الكاأ�ِض بال�شغِط داخَلُه.   - 9
انظِر ال�شكَل )41-6(.
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، با�شتخدام برنامِج الفوتو�شوب. اللوحِة الثانيُة باأ�شلوِب الخداِع الب�شريِّ اللونيِّ

خطواُت تنفيِذ النَّ�شاِط
ا جديًدا )A4(، بدقِة )300( نقطٍة في البو�شِة. انظِر  �شغ��ل برنامَج الفوتو�شوب، واأن�شئ ملفًّ  - 1

ر�ِض الأّوِل. ال�شكَل ال�شابَق )6-2(، في الدَّ
ِح ال�صوائِل )Liquify(، لتمويِه الألواِن واإعطاِئها �شبغَة الخداِع  طبِّْق �صل�صلًة من اأوامِر فلتِر مر�صِّ  - 2
الب�ص��ريِّ على ال�ص��كِل الناتِج في الدر�ِس الثاني، وهو ت�صميُم الب�ص��اِط ال�صعبيِّ المو�صُح في 

كِل )43-6(. ال�شَّ

. كُل )6-43(: الت�صميُم النهائيُّ لب�صاٍط �صعبيٍّ ال�شَّ
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كُل )6-44(: خطواُت فتِح فلتِر ال�شوائِل. ال�شَّ

افتِح الفلتَر اأو ما ي�شّمى مر�شَح ال�شوائِل )Liquify(، من قائمِة الفلتِر )Filter(، ومن َثمَّ تظهُر   - 3
اإعداداُته في نافذٍة م�شتقلٍة. انظِر ال�شكل )44-6(.

طّب��ْق اأم��َر النفِخ اأو التكوي��َر )Bloat Tool(، كما تو�شُح الخطوِة رق��م )1( من ال�شكِل   - 4
)6-45(، طبِّ��ْق اأمَر النف��ِخ )Bloat Tool(، على ال�شكِل بحجٍم كبيٍر ل��لأداِة كما تبيُن 
��ُح الخطوُة رقم  الخط��وُة رق��م )2(. ثم طبِّْق اأمَر النبع��اِج )Pucker Tool(، كما تو�شِّ
)3(، وتبّيُن الخطوُة رقم )4(، نتيجَة تطبيِق اأداِة النفِخ )Bloat Tool( على األواِن ت�شميِم 
. وجميُع هذِه  الب�ص��اِط ال�صعبيِّ واأ�صكاِلِه لإعطاِئِه الإيحاَء بالتكويِر كخداٍع ب�صريٍّ لونيٍّ
��ح )Liquify(، الم�شتقلَِّة ع��ن الفوتو�شوب.  الأوام��ِر في �شن��دوِق اأدواِت نافذِة المر�شِّ
كُل )6-45( خطواِت اإح��داِث تاأثيِر انتفاِخ اأو تكويِر الألواِن والأ�شكاِل  ُح ال�شَّ ويو�شّ

على الت�شميِم.
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كُل )6-45(: خطواُت تطبيِق فلتِر ال�شوائِل على الّت�شميِم. ال�شَّ

. كُل )6-46(: ال�شكُل النهائيُّ للت�شميِم بعَد اإحداِث خداٍع ب�شريٍّ لونيٍّ ال�شَّ

، في تكوي��ِر بع�ِض الأ�ش��كاِل اللونيَِّة في  الت�شمي��ُم ب�شكِل��ِه الّنهائيِّ يوحي بالخ��داِع اللونيِّ  - 5
الت�شميِم، كما يبيُن ال�شكُل )46-6(.
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pIóM nƒdG oá∏Ä°SCG

اأذكر خطواِت تحويِل �شورٍة اإلى �شكِل قطٍع ف�شيف�شائيٍَّة مربعٍة عن طريِق اأوامِر برنامِج   
الفوتو�شوب؟

؟ ْد اأربعًة من خ�صائ�ِس الفنِّ ال�صعبيِّ عدِّ  
ِة( عن طريِق برنامِج الفوتو�صوب )invert(؟   بيْن طريقَة عك�ِس األواِن ال�صورِة )الم�صودَّ

1

2
3
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ثانياًا: المراجع الأجنبية
1 - Frank Ching, Archittectural graphics, Vannostrand reinhold company, New York, 

1985.
2 - Tadgell، Christopher، Islam from Medina to the Magreb and from Indies to 

Istanbul, Routledge, 2008.

ثالثاًا: المواقع الإلكترونية
1 - http://coschedule.com/blog/color-psychologt-marketing/
2 - http://www.pinterest.com/explore/drawing-faces/
3 - http://www.visual-arts-cork.com/genres/ladscape-painting.htm

4 - http://www.visual-arts-cork.com/genres/portrait-art.htm

5 - http://home.ipoline.com/~legends/lnsatiable/artbasics/html/color.htm
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