
 عشرثالث العدد ال                                                                      مجلة العمارة والفنون                     

DOI: 10.21608/mjaf.2018.20398                                                                                                                     205 

 دور تصميم طباعة المنسوجات في األزياء المسرحية 
 "تطبيقا على عرض أوبرا عايدة"

The Role of Textile Printing Design in Theatrical Costumes Design  

A case study on Opera "Aida" Performance 

 أ.د/ سهير محمود عثمان

 بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز ووكيل الكلية لشئون خدمة المتفرغأستاذ التصميم 

 جامعة حلوان -كلية الفنون التطبيقية -المجتمع وتنمية البيئة سابقا  

Prof. Dr. Sohair Mahmoud Osman 

Professor of Design, Textile Printing, Dyeing and Finishing Department, 

Faculty of Applied Arts, Helwan University 

sohair_52@hotmail.com 

 إسالم عمر النجدي /أ.د

 أكاديمية الفنون -المعهد العالي للفنون المسرحية  -رئيس قسم الديكور المسرحي 

Prof. Dr. Islam Omar El Nagdi 

Head of Theatrical Decoration Department, 

The Higher Institute of Theatrical Arts, Academy of Arts 

omarelnagdi@hotmail.com 

 م/ منار وجدي عبدالمطلب محمد

 دار األوبرا المصرية  -مصممة  

Eng. Manar Wagdi Abd El Motalib 

Designer - Cairo Opera House 

manar.wagdi@gmail.com 

 ملخص البحث: 

ُه يحتوي على عدٍد من العناصِر الفنّية كالنصِّ والتمثيِل والمناظِر ُيعدُّ المسرُح من أهمِّ الفنوِن اإلنسانّيِة  الموجودة، ذلك أنَّ

واألزياِء واإلضاءِة والخدِع والموسيقى والتعبير الحركّي، وُكلُّ فنٍّ من تلَك الفنوِن ُيسِهُم بنسبٍة معّينٍة إلنتاِج العرِض 

المسرحّى المتكامل، وعلى الرغِم من وجود التطوِر التقنّي واإلمكانّيات العاليِة في التنفيِذ على المسرح الكبير بدار األوبرا 

مناظر واإلضاءة والخدع، لم تمتّد يُد التجديِد لتصَل إلى تصميِم األزياء، وخاصًة بعرض أوبرا عايدة التي المصرّية في ال

مُه اإليطالّي بيترو ريبا منذ قرابة عشرين عاًما، لذا كان  ال زالت ُتنّفُذ على نفِس الّنسِق التصميمّي األول لها، ذلَك الذي صمَّ

من خالل رؤيٍة تصميميٍة مصريٍة مختلفة، يبرُز من خاللها دوُر تصميم طباعة المنسوجات  التفكيُر في إعادِة الصياغِة لها 

 بشكل ُيثري الُبعد الدرامّي.

ومن أجِل تحقيِق ذلك فال بد من دراسٍة تاريخيٍة لألزياِء المسرحية بصفٍة عامة، ولطراِز األزياِء المصريِة القديمِة 

اصة، مع الدراسِة التحليليِة الفنية ألزياء عرض "أوبرا عايدة" الذي أُقيَم على وزخارِف الفن المصرّي القديم بصفٍة خ

م الستنتاج معالجاٍت تصميمّيٍة جديدة ال تحافُظ فقط على ذات التأثيِر 2015المسرح الكبير بدار األوبرا المصرية في يناير 

تغّيِر والتنّوِع وقلِة التكاليف، خاصًة في األعداد الكبيرة التشكيلّي والدرامّي، وإّنما تضفي عليِه أبعاًدا جديدًة تتَّسُم بال

إحدى العالماِت  لمجموعات الكوَرس والراقصين، وقد وقَع االختياُر على "أوبرا عايدة" موضوًعا للبحث نظًرا لكوِنها

 هِر األوبرات العالمية، فضاًل عن المضيئِة والبارزِة في تاريِخ الفنون الجادة، وحالًة فنّيًة شديدَة الخصوصّية، إذ إّنها من أش

 كوِنها نموَذًجا للتفاعِل الفّني مع التاريِخ والحضارِة الفرَعْونّية ورمًزا للُهوّية المصرّية.

 .سينوجرافيا – التصميم – األوبرا: كلمات مفتاحية
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 Abstract: 

The theater is one of the most important human arts, as it contains a number of artistic 

elements such as script, acting, scenery, costumes, lighting, tricks, music and physical 

performance. Each art contributes a certain proportion to the production of the integrated 

theatrical performance, and despite the technical development and high potentials of 

execution on The Great Theater of the Egyptian Opera House in the scenes, lighting and 

tricks, innovation has not reached the costumes design, especially the Aida Opera 

performance which is still implemented on the same first design, made by Italian Pietro Riba 

for almost twenty years now, so the researcher has thought to rephrase it through a different 

Egyptian vision of design in a way that enriches the dramatic vision of the shows performed 

in Cairo Opera House. 

In order to achieve this, there has been a need for a historical study of theatrical costumes 

design in general, the old Egyptian fashion style and the decoration of the old Egyptian art in 

particular, together with the technical analysis of the costume design of "Opera Aida" 

performance which was held on the Great Theater in Cairo Opera House in January 2015 to 

innovate new vision of design that not only maintains the same effect of plastic and dramatic 

impact, but also gives it new features of change, diversity and low costs, especially in the 

large numbers of groups of chorus and dancers. Thus, "Opera Aida" has been selected as 

subject of research considered for being one of the brightest and most prominent marks in the 

history of serious arts, and a very special state of art, as it is one of the world's most famous 

operas, in addition to being a model of artistic interaction between the history and Pharaonic 

civilization, and a symbol of the Egyptian identity. 

Keywords: Opera – Design – Scenography. 

 كلمات مفتاحية 

الالتينية، وهي  Opusهي كلمٌة إيطالّيٌة تعني عماًل أو أثًرا أدبًيا أو فنًيا وهي مشتقُة من كلمة أوبوس :  Operaاألوبرا  

عمٌل مسرحيٌّ مؤلٌّف من نٍص مسرحيٍ تواكُبُه الموسيقى والغناء بمصاحبِة فرقٍة موسيقيٍة تتألُف من جوقِة المؤّدين من 

، ويُضمُّ العمُل المسرحيُّ )باإلضافة إلى التمثيِل مع الغناء Choirأو   Chorusوجماعيين  Soloistsمغّنييَن منفردين 

 1ألخرى وبينها التصويُر وتصميُم المالبِس والمناظِر واألثاِث والمؤثرات الصوتية وهندسة اإلضاءة.والرقص( الفنوِن ا

تلك العملّية الكاملة لتخطيِط شكِل شيٍء ّما وإنشاِءه بطريقٍة ال تكتفي بكونها مرضيًة من الناحيِة  :Designالتصميم 

لنفس أيًضا، وهذا إشباٌع لحاجِة اإلنسان نفعًيا وجمالًيا في وقت الوظيفيِة أو النفعيِة فحسب، وإنما تجلُب السرور إلى ا

  10واحد.

مفهوٌم يشمُل كلَّ ما هو موجوٌد داخل إطاِر المنظِر المسرحي من قطع ديكور ثابٍت أو :  Scenographyسينوجرافيا 

واإلضاءِة الساقطِة عليه وعلى أجزاء معلقٍة أو طائرٍة في فضاء المسرح حتى جسد الممثل وحركته والزي الذي يرتديه 

 20الديكور األخرى.

 Research Definitions: 

- Opera:  

An Italian word that means literary or artistic work. It is derived from the Latin word Opus, 

which is a play composed of a theatrical script accompanied by music and singing by a group 

of performers composed of soloists, chorus or choir, it also contains, (In addition to acting 
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with singing and dancing), other arts, including costumes design, stage settings, furniture, 

sound effects and lighting. 

- Design: 

The whole process of planning and creating anything in a way that is not only satisfactory 

from the functional or beneficial point of view, but also brings pleasure to the soul, which 

satisfies the needs of the human being both beneficially and aesthetically at the same time. 

- Scenography:  

A concept that includes everything that exists within the theatrical scene such as static or 

dynamic decorative pieces in the theater space, the actors moves, the costumes they wear and 

the lighting falling on the stage. 

 

  أهمية البحثSignificance . 

إلقاُء الضْوِء على أزياء أوبرا عايدة كموضوٍع لْم يحَظ بالقدِر الكافي من الدراسة سابًقا في مجال طباعة المنسوجات،    -

واستحداُث معالجاٍت تصميمّيٍة مختلفٍة لتحديِث منظومِة تشكيل األزياء برؤيِة المصّمِم المصرّي، باإلضافِة إلى الربِط بين 

 تصميِم طباعة المنسوجات وجانٍب من الفنوِن المسرحّية وإبرازه كعنصٍر مؤثٍر في اإلطار التشكيلّي لعرض أوبرا عايدة.

 مشكلة البحث.Statement of the problem   

إمكانيُة ابتكاِر حلوٍل تشكيلّيٍة جديدٍة لتصميِم طباعِة المنسوجاِت المستخَدَمِة في األزياِء المسرحيِة، خاصًة بعرِض  -

أوبرا عايدة، بما ُيسهُم في تحقيِق القيِم الجمالّية المؤثرِة على الُبعد الدرامّي واإلطاِر التشكيلّي للعرض، وذلك باستخداِم 

 التصميِم المتخّصصة على الحاسب اآللي وتنفيِذها بطريقة الطباعِة باالنتقال الحرارّي.برامج 

 

  أهداف البحثObjectives. 

يهُدُف البحُث إلى استحداِث حلوٍل تشكيلّيٍة مبتكرٍة لتصميِم طباعِة المنسوجات بواسطِة برامج التصميم المتخّصصة  -

ِة باالنتقاِل الحرارّي لتحقيِق القيِم الجمالّيِة والوظيفّيِة التى تؤثر بالتبعّيِة في على الحاسب اآللي وتنفيِذها بطريقِة الطباع

 تصميِم اإلطاِر التشكيلّي والدرامّي لعرض أوبرا عايدة، وذلك من خالل دراسٍة تحليلّيٍة فنيٍة لألزياِء المسرحّيِة الخاصِة به.

 

  فروض البحثHypotheses. 

ُسِس الفنّيِة لتصميِم طباعِة المنسوجات وطراز األزياِء والزخارِف المصرّيِة القديمة يفترُض البحُث أن دراسَة األ -

ن تؤّثُر تأثيًرا إيجابًيا في تصميِم األزياِء المسرحّيِة، تطبيًقا على عرِض أوبرا عايدة التي تمتاُز باألعداِد الوفيرِة من المؤّدي

ياِء المناِسبِة لهم مع الحفاِظ على دقِّة التفاصيل الزخرفّية وقلِة التكاليف، )مغنيين وراقصين وكوَرس( مما يتطلُب توفيَر األز

 باإلضافة إلى إمكانّيِة االستفادِة من الحاسب األلي في إيجاد حلوٍل تصميمّيٍة مبتكرٍة لطباعِة المنسوجات.

 

  حدود البحثThesis Scope. 

  م.2015في يناير عرض أوبرا عايدة الذي أقيم : Scope of timeحدود زمنية  -1

  المسرُح الكبير بدار األوبرا المصرّية.: Scope of placeحدود مكانية  -2

 :Scope of subjectsحدود موضوعّية  -3

 وتقتصُر علي دراسِة وتحليِل نماذَج من األزياء المسرحّية لعرض أوبرا عايدة.الدراسة التحليلية الفنية :  -

 توظيُف التصميماِت المبتكرِة من الدراسة.  الدراسة التطبيقّية: -
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  منهجية البحثMethodology . 

 دراسٌة وصفيٌة تحليليٌة فنيٌة لنماذَج من أزياء عرض "أوبرا عايدة". -:المنهج الوصفّي التحليليّ  -

حليلّيِة الفنّيِة البتكار تصميماٍت فنّيٍة إجراُء تجاِرَب فنّيٍة تطبيقّيٍة ُمسَتنتجٍة من الدراساِت التاريخّيِة والت -المنهج التطبيقّي: -

 لطباعِة المنسوجات واالستفادِة منها بالتطبيق لتحقيِق فروِض البحث.

 

  محاور البحث Thesis aspects 

 مقدمة -

 المحور األول: األزياء المسرحية. -

مراعاُتها عند تصميم األزياء ويشمُل مقدمًة عن األزياء المسرحية كأحِد عناصِر السينوجرافيا والمتطلبات الواجب 

المسرحية، كما يستعِرض طراَز أزياِء الرجاِل والنساِء المصرية القديمِة وزخارِف الفّن المصرّي القديم كمصدٍر الستلهاِم 

 العناصر الزخرفّيِة في تصميم طباعة المنسوجات الخاصِة بأزياء عرض أوبرا عايدة.

 ياء الشخصيات الرئيسية ألوبرا عايدة.المحور الثاني: التحليل التشكيلي ألز -

 ويشمُل ملخص عرض أوبرا عايدة ونبذًة عن الشخصيات الرئيسية للعرض مع التحليِل التشكيلّي لألزياِء الخاصة بها.

 المحور الثالث: التصميمات المبتكرة. -

 الرئيسّية بعرض أوبرا عايدة. ويشمُل ستَّ أفكاٍر تصميمّيٍة لطباعِة المنسوجاِت وتوظيِفها على أزياِء الشخصّيات

 نتائج البحث. -

 

 :مقدمة

اٍء ُيلّقُب المسرُح بـ" أبو الفنون "، وهو فنٌّ مرّكٌب له القدرةُ على الموالفة بين عناصَر فنيٍة متعددٍة والوقوِف بينها كنقطِة التق

تتضافُر عندها للحصوِل على عرٍض مسرحيٍّ جّيد، واألزياُء هي إحدى تلك العناصِر المحددة للّطراِز من خالِل التصميِم 

شِة وتفاصيلها وخطوِطها البنائّية، وتكشُف عن ُهويِة الشخصية، وتحمُل رموًزا سياسّيًة أو دينيًة أو واأللواِن واألقم

اجتماعيًة أو نفسية، وتحّدُد المكانَة والمناَخ والثقافة، وتبًعا للسياِق الدرامّي، فإن الطراَز الرئيسيَّ المسيطَر على تصميِم 

لٍّ هو طراُز الفنِّ المصريِّ القديم، ذلك الذي تِجُب االستفادةُ من عناصِرِه المنظر المسرحيِّ لعرِض أوبرا عايدة كك

الزخرفّيِة في تصميِم طباعِة المنسوجات الخاص بأزياِء معظم الشخصيات، باإلضافِة إلى الدْوِر الثانويِّ للطراِز األفريقّي 

 ه "عايدة" وبعُض الجنود األسرى. الذي يظهُر فقط في شخصّيتْيِن رئيسّيتْيِن هما "ملُك الحبشة" وابنتُ 

 

 المحور األول: األزياء المسرحية: 
األزياُء أحُد عناصِر السينوجرافيا، وتؤّدي دوًرا هاًما في التشكيِل ال يقلُّ أهميًة عن المنظِر المسرحّي، بل ُتعدُّ في 

إْذ إنها ُتسِهُم في تحديِد الزماِن والمكان، والتعبيِر مضموِنها جزًءا ال يتجزأُ منه ، باإلضافِة إلى كوِنها وسيلَة تعبيٍر قوّية، 

 17عن الحالة االجتماعيِة والمعنوّيِة وتحديِد طبيعِة الشخصّية وارتباِطها بواقِع المكاِن الذي تدوُر فيه األحداث.

ٍم مع باقي عناصِره، إلى وهي تعدُّ عنصًرا حيوّيًا من عناصِر العرِض، وتجُب معالجُتها بطريقٍة مناِسبٍة تدخلُها في انسجا

جانِب دوِرها في إظهاِر أبعاِد كل شخصّية، ألنَّ زي المؤدي في العرض المسرحّي ُيعطي انطباًعا أّولّيًا عن الشخصّيِة 

التي يؤدي دوَرها، فالمالبُس هي الجزُء الحيُّ المتحرُك بوصِفها عنصًرا ُمكّماًل يتفاعُل مع الديكوِر الثابت في تشكيِل 

 21رافيا المشهد المسرحّي.سينوج

وُتعدُّ األزياُء المسرحّيُة ومكّمالُتها ضمَن أدوات الممثِل المسرحي، فهي ليست نوًعا من الزخارِف اإلضافّيِة في 

المسرحّيات فحسب، بل إّنها أيًضا عنصٌر أساسيٌّ من عناصِر المسرحّية ذاِتها. وإذا كان المطلوُب من المخرِج ومصّمِم 
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سعي إلى إظهاِر التناُسِب مع المركِز االجتماعي في الزي، فيبقى عليه السعي إلى الذوِق في اختيار األلوان، األزياِء ال

وكذلك في طريقة التفصيِل والتنفيذ، ويجُب أن تتماشى األلواُن العامُة للمالبِس مع مكوناِت المنظِر المسرحّي وتصميماته 

 11وألوانه.

ا وتظلُّ األزياُء العنصَر الوحي َد الدائَم في كلِّ أشكاِل وفتراِت المسرح، ألنَّ الدليَل يوحي بأنَّ اختياَر الزيِّ كاَن قراًرا فنّيً

واعًيا في كلِّ نمٍط في الدراما، حتى عندما كان المسرُح منصًة عاديًة أو فضاًء على األرض، ذلَك أنَّ المؤدي في الحدِث 

ا، كما تحتاُج تصميماُت األزياء إلى أن  الدراميِّ هو مركُز االنتباه، ولذا يجُب أن نولي التأثيَر البصريَّ للجسِم اهتماًما خاّصً

تكوَن أكثَر جرأًة وعلى نطاٍق أوسع وتحاكي تفاصيَل دقيقًة بأساليَب فنيٍة ومواّد بديلة، ولألقمشِة في ذلَك دوٌر هام، حيُث 

نتائَج أفضَل تحت إضاءٍة مسرحيٍة قوية، و تكتسُب المواّد  تنتُج األقمشُة المختلفُة عن تلك المستخدمِة للزّي الرسمي

المنسوجُة بشكٍل مرتٍخ مثل البفتة أو الخيش أو تلَك التي لها سطٌح متكّسٌر مثل المخمل والقطيفة والصوف الخشن ثراًء 

و ُتلصُق أو تشَكُل في طبقاٍت وعمًقا عندما ُيصنُع منها الزي المسرحّي، مثُل هذه األقمشِة قد ُتصبُغ أو ُتصاُغ أو ُتقصُّ أ

لُتنتَج عدًدا ال نهائّيًا من األشكال والتأثيرات، ويقوُم مصممو المسرِح باستمراٍر بإِجراِء تجاِرَب بمواّد غيِر عاديٍة وغيِر 

 14متوقعٍة لكي يعززوا بها الجسم البشري.

 القاٍت يمكُن رصُدها من خالِل النقاط التالية :وال ُبدَّ أن ُيراعي كلٌّ من مصّمم األزياِء ومصّمِم المناظِر عدَة ع

. مراعاةُ النسِب ما بين الديكوِر واألزياء، وذلك ألنَّ كلَّ العناصِر المكّونِة للسينوجرافيا ذاُت أوضاٍع نسبّيٍة في إطار 1

 المنظوِر تبًعا لألبعاِد المكانية المعينِة وكيفية تحقيِقها ورؤيتها في الفراغ.

لون، فلوُن الزّي له عالقٌة وطيدةٌ بالمنظِر المسرحّي الُمحيط به، فإذا كان لوُن األزياِء المستخدِم هو نفُسُه لوُن . مراعاةُ ال2

المناظِر أو الخلفّية فإن الممثل لْن يظهَر بشكٍل واضٍح إال إذا تطلَب العمُل الدرامُي ذلك مع استخداِم اإلضاءِة التي تعمُل 

 اءه.على تأكيد الممثِل أو إخف

 . الخامُة التي يختاُرها المصّمُم للزّي والمنظر، وأحياًنا يحتاُج إلى عمِل كلِيما من نفِس الخامِة أو بخاماٍت تظهُر بعُضها.3

. وجوُد عالقٍة بين موقِع الممّثِل والمنظِر بقرِبِه أو ُبعِدِه عنه، فكلُّ حركٍة يقوُم بها الممثُل تؤدي إلى اختالف بعض 4

ن بعضها اآلخر، وبالتالي اختالُف الرؤيِة التشكيلّيِة في كل مرٍة يتحرُك فيها الممّثُل عن سابقِتها، كما تختلُف العالقاِت ع

 أيًضا الرؤيُة التشكيلّيُة البصرّيُة بعدِد الممثليَن أماَم أو حوَل المنظِر المسرحّي.

 الساقُط عليها عند تصميِم األزياِء المسرحّية، فالعالقُة . تجُب مراعاةُ الخلفيِة المسرحّية من حيث لوُنها وخامُتها والضوءُ 5

بينهما تختلُف باختالِف نوعيِة العرض، فهناَك عروٌض تأخُذ فيها األزياُء مكاَن الصدارِة وتبهُت أهميُة الخلفيِة في المناظِر 

ا في العروِض التي تعتمُد على اإلبهاِر والثراِء ا لبصرّي والتشكيلّي فترجُع األهميُة للخلفيِة حتى ال تشّوَش على األزياء، أمَّ

 18المسرحّيِة وُتعدُّ األزياُء جزًءا من التصميِم له نفُس األهمّية.

 طراز المالبس المصرية القديمة: -

 مالبس الرجال: -

الَفِخذْين، تاركيَن  في الدولِة القديمِة كانت مالبُس الرجال قاصرًة على تغطيِة الّنصِف األسفِل، من أسفِل الوسِط إلى منتصف

الجزَء األعلى من الجسم عارًيا تماًما. وفي بادئ األمِر كان لباُس الرجِل ال يتعّدى نطاًقا مشدوًدا حوَل الوسط ثم ُيرربُط إلرى 

رُت بحرزاٍم ُيشردُّ حرول ال ر إلرى الّنقبرة، ثرم تطرّورت إلرى عرّدِة أشركاٍل منهرا مرا ُيثبَّ وسرط وُيعَقرُد مرن األمام لسْتِر الَعْورة، ُثمَّ تطوَّ

  4األمام.
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"ومما ال شك فيه أنَّ المالبَس كانت تختلُف َتَبًعا لقيمِة وَمرتبِة الّشرخص إذا كران مرن عاّمرِة الّشرعب أو مرن طبقرِة األمرراء أو 

لّشرركَل الّنرربالء أو الملرروك أو الكهنررة، أّمررا خطرروُط األهرامررات فانعكسررْت علررى المالبررِس منررذ األسرررِة الخامسررة فأخررذت الّنقبررُة ا

 ( 1)شكل  9الهرمّي ُمضاَفًة إليها قطٌع أخرى، وأخذت الّنقبُة تطوُل وتّتسُع لألمراء والّنبالء."

"ومن األشكال التي اّتخذتها الّنصفّيُة، خاّصًة في االحتفراالت أن اسرُتحِدَثت اسرتدارةٌ فري الّطبقرِة الُعلويرة مرن الجرزِء األمراميِّ 

رُت مرن األمراِم بمشربٍك ُيكَترُب  المنّظِم على هيئِة كسراٍت رفيعةٍ  ُتَشدُّ إلى أعلى وُتثبَُّت أسفَل الحزام، وُتثبَُّت الّنصرفّيُة بحرزاٍم ُيثبَّ

ٍب كثير الثنايا، كما كان الَملُِك يرتدي ذْيَل حيواٍن ُيعلَُّق من الخلف رمًزا  للقُّوة، عليه اسُم الَملِك، وكانت ُتصَنُع من نسيٍج ُمذهَّ

أيًضا نصفّيًة ذاِت طّياٍت أو ثنايا دقيقٍة متتاليٍة تأخُذ شكل "كروازيه" من األمرام وتظهرُر مرن تحِتهرا قطعرٌة  كما ارتدى الملوكُ 

 (2)شكل  6أمامّيٌة على شكِل شبه منحرٍف ذاُت ثنايا دقيقٍة متتاليٍة أفقّية."

                                          

(2شكل )                                                                           (1شكل )  

 زي لفرعون يرتدي نصفية ذات طيات فوقها                                       زي لفرعون يرتدي كولة كبيرة ونقبة بها

 كولة وحزام مدلى من األمام وغطاء للرأس9                     حزام مدلى من األمام وذيل من الخلف وتاج                      

 
رره أُدِخلَررْت عليرره بعررُض المالبررِس  "أّمررا فرري الدولررِة المتوسررطة فقررد اسررتمرت الّنقبررُة كررِزّي ُمسررَتخَدٍم للرجرراِل بصررفٍة عاّمررة، إال أنَّ

 9تي كانت ُمستخَدَمًة في المملكِة القديمرة."األخرى كاستخداِم نقبٍة أخرى شّفافٍة يرتديها الرجاُل فوق النَّقبِة األولى األصلّية ال

را فري أواخرِر هرذه الفتررة فقرد اسرتخدَم الرجراُل  "وقد شاَع استخداُم الكاب أو الحرملرة التري ُتررَبُط مرن األمرام عنرَد الّصردر، أمَّ

 ( 3)شكل  6القميَص الطويل أو الجلباب الذي كان أحياًنا بدون أكماٍم أو بأكمام، يصُل طولُه إلى العِقبْين."

أّما في الدولِة الحديثِة فقد تغّيرْت مالبُس الرجال وأصبَح من المألوِف تغطيُة الّنصِف العلوّي مرن الجسرِم بقمريٍص أو جلبراٍب 

بأكماٍم أو بدوِنها، كما كان القميُص يختلُف من حيُث الطول واالّتساع، وكان ُيصَنُع دائًمرا مرن األقمشرة الشرّفافة التري شراعْت 

ا الّنصفّيُة فقد كان معروًفا من قبل استخداُم نصرفّيٍة طويلرٍة شرّفافٍة فروق الّنصرفّيِة القصريرِة الداخلّيرة، وكران في تلك  الفترة، أمَّ

الّتغييُر في طول الزّي الخارجّي والداخلّي دائًما بالتبادِل بالنسبة لها، وفري نهايرِة عهرِد األسررِة الّثامنرة عشرر أصربحت الّنقبرُة 

 (4وسَع وأطوَل من الخارجّية التي كانت ُترَبُط بحزاٍم بحيُث تظهُر الّنقبُة الداخلّية بكسراتها. )شكل الداخلّيُة أ
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(4شكل )                                                                                        (3شكل )       

زي فرعوني بأكمام طويلة ونقبة طويلة إلى الكعبين            زي فرعوني عليه حزام عريض يصل إلى األرداف                   
                                      وكولة كبيرة                                 ومربوط على الوسط حزام بدالية هرمية الشكل9

 

 مالبس النساء: -

تمّيزْت مالبُس الّنساِء في الدولِة القديمِة بالبساطِة وعردِم الّتعقيرد، وكانرت تتكروُن مرن الّنقبرِة أو القمريِص وهري أقردُم نروٍع مرن 

َيْت أحياًنرا برالقميص أو التونيرك أو الّصردار. "والّنقبرُة  6المالبس التي استخَدَمْتها المرأةُ في عصِر قدماء المصريين، وقد ُسرمِّ

ثوٍب بسيٍط ضّيٍق يبدأُ من تحت الثدَيْين مباشرًة إلى العِقِب أو القدم، وُيرَفُع مكانه بشريٍط رفيرٍع مرن القمراش ُيشرِبُه  عبارةٌ عن

شركل  2حّماالت القميص، وهو َضّيٌق عند الكتفْين وعريٌض عند اّتصاله من أسفلهما، مع ترِك الّصدِر والّذراعْين عرارَيْين."

رُت فري الّنقبرة  ( وفي أحياٍن أخررى كانرت5) الحّمراالت عريضرًة جرًدا بحيرُث تغّطري الّصردر كلَّره وأحياًنرا كانرت الحّمراالت ُتثبَّ

يُق الذي يالِزُم الّنقبرَة ُيظِهر ُر بأزرار، وكانت الّنقبُة تظهُر أحياًنا ضيقًة للغاية بحيث ال تحتاُج إلى حّماالت، وقد كان هذا الضِّ

رره مصررنوٌع مررن الكّترران الّسررميك.تفاصرريَل الجسررِم حيررُث يبرردو القمرراُش شررفّ  وغالًبررا مررا ُتصرراِحُب هررذا الررزيَّ كولررٌة  4اًفا، ِعلًمررا بأنَّ

 مستديرة.

واستمّرت المرأةُ في ارتداء هذا الزّي حتى الدولِة المتوّسطِة حيُث أصبح أكثر أناقًة، إْذ كان ُيصَنُع من المنسروجاِت الشرّفافِة 

ُن بال سوم، وُطِبَعرت األنسرجُة واّتخرذْت زخرارَف هندسرّيًة بسريطة، وكران اللروُن الّرقيقة، وكانت الّنقبُة ُتَزيَّ ن أو بالرُّ خرز الملوَّ

وارتردت النسرراُء جلباًبرا يصرُل إلرى العقبررين بأكمراٍم أو بردون أكمرام، وكانررت المررأةُ تررُبُط الحرزام أسررفل  6األحمرُر هرو السرائد.

رُت بحرزاٍم رفيرٍع  الّصدر مباشرًة، كما ارتدت المرأةُ الجونالت الشرّفافة رع علرى شركل كسرراٍت تشربُه البليسريه أو ُتثبَّ التري تتجمَّ

َن  2أسفَل الّصدر، كما اسرتخَدَمِت المررأةُ الُحلِرّي الذهبّيرة كاألسراوِر والقالئرِد واسرتخَدَمِت المينرا الملّونرة. وكران ُممكًنرا أن يتكروَّ

 (6الزيُّ كاماًل من قطعٍة واحدة. )شكل 
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 (6شكل )                                 (5شكل )                                     

 زي من قطعة واحدة مغلق ومحيط بالجسم من قماش خفيف             زي فرعوني لسيدة عليه شرائط مطرزة وكولة            

 15وبه خطوط بالعرض مائلة مع انحناءات الجسم                                2من قماش خفيف عريضة مزخرفة وحرملة            

 
ا في الدولِة الحديثة فقد تمّيزت المالبُس بالكشكشِة والكسراِت والثناياِت و"البليسيه" نتيجًة الستخدام األقمشِة الخفيفِة  أمَّ

مسّمى "الّنقبة"، لكنَّ نْوَع القماش والّزخرفِة الُمستخَدَمِة كانت تتبُع شخصّية من الرقيقة، وقد استمرَّ استخداُم زيِّ الّنساء ال

 (7ترتديه، وقد استمرَّ استخداُم أقمشِة الكّتان السادة في عمل الّنقبة إلى جانب استخداِمها مزركشًة في شكٍل شبكّي. شكل )

في كسراٍت منّمقٍة على الجسم، تأخُذ أشكااًل مختلفًة َتَبًعا لطريقِة ظهرْت في تلك الفترة عباءةٌ شّفافٌة تنسدُل فوق الكتفْيِن 

 (8)شكلي  2ارتدائها، وهي في جميع الحاالت ُتظِهُر بوضوٍح شكَل الجسم وما ُيرَتَدى أسَفلَها.

                                                        

            (8شكل )                                           (7شكل )              

 زي من قطعتين، السفلى هو الزي العادي،                                 زي فرعوني لسيدة على شكل درابيه               

 ينسدل من على الكتفين وله ويعلوه كاب أو روب                       من األمام عليه كولة كبيرة، ترتدي               

 عقدة في الوسط، باإلضافة لغطاء رأس                                                  12غطاء رأس وأساور                  

 15أنيق يتناسق مع الزي                                                                                                                         
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 زخارف الفّن المصرّي القديم -

ّثُل تلك الطبيعِة بكلِّ ما فيها، مثل الماء استوحى اإلنساُن المصرّي القديُم من البيئِة الطبيعّيِة التي حولَه عناصَر زخرفّية ُتم

والسماء والنجوم، والنباتات كزهرة اللوتس والبردي والنخيل واألقحوان والزنبق والعنب والفاكهة والخضر، وكذلك اّتخَذ 

ي تجمُع بين زخارَف من صور المعبوداِت وأنواِع الحيواناِت والطيوِر التي قّدَسها، هذا إلى جانِب األشكاِل الرمزّية الت

 العناصِر اآلدمّيِة والحيوانّيِة أو اآلدمّيِة مع الطيور.

 

  تقسيُم العناصر الزخرفّية إلى:ويمكنُ 

: العناصر الهندسّية:  أوال 

الهندسّية ُيعدُّ الفناُن المصريُّ القديُم من أبرِع الفّنانين على مدى العصور في ابتكاِر وحداِته الهندسّية، وتقوُم هذه األشكاُل 

أساًسا على مجموعٍة من التصميمات الخطّيِة المتنوعِة الممتّدِة من النقطة فالخّط المستقيم إلى الخّط المتعّرج ذي الزوايا 

زاج" إلى الخّط المنحني فالملتوي "الحلزوني" إلى عدٍد ال حصَر له ِمن األشكاِل والتكوينات تندرُج جميُعها -الحاّدة "زج

(، وتتمّيُز هذه األشكاُل الهندسّية في تطّوِرها على مساِر التاريِخ لتتولَّد عنها 9كل الهندسّي" شكل )تحت مصطلح "الشّ 

أشكاٌل جديدةٌ ذاُت طابٍع أكثَر تركيًبا، فتنتشُر على مسّطحاٍت أكثَر اتساًعا على الجدراِن واألسقف، وحوَل األبواب لتتعّدَد 

 19 أشكالُها وتزداُد ثراًء.

 
 (9شكل )

 16نماذج زخرفية طولية وعرضية مكونة من وحدة الخط المنكسر والخطوط المنحنية

 

ا: العناصر النباتية:  ثاني 

ِنِه لقد كان الفّناُن المصريُّ القديُم يميُل إلى اّتخاِذ أشكاِل النباتاِت في زخارِفِه بكثرة، ويمكُن القوُل بأنُه كاد يضيُف إلى فنو

( التي ُتعدُّ عنصًرا أساسّيًا في زخرفِة مالبس 10أشكاِل الّنباِت وأزهاره مثل زهرة اللوتس شكل )كلَّ ما كان يقابلُُه من 

شخصية أمنيريس )ابنة الملك( في عرض أوبرا عايدة، كما اسُتخِدَمت في تيجاِن مجموعاِت الّراقصين ومالبِسِهم في 

رّية. كما ظهرْت نباتاُت البردي في الزخارِف المصرّيِة حفالِت السنوات األخيرة الُمقامة على مسارح دار األوبرا المص

بجانِب اللوتس متماشيًة معها في كلِّ أدواِر تاريخها، فهي قديمٌة ومألوفٌة كاللوتس، وقد اسُتعِملَْت زهرةُ البردي في األعمدِة 

ا بشكلها الُمزِهر، وإما بشكِل (، حيُث اسَتخَدَم المصرّيون زهرَة البردي في تيجاِن أعمدتِ 11المصرّيِة القديمة )شكل  ِهم، إمَّ

كما استخدَم الفناُن المصريُّ القديُم أشجاَر النخيِل والزهيرات والفاكهة والخضر أيًضا في  5الزهرة وهي ما زالت ُبرعًما.

 الّنقش على التيجاِن والجلوِد وفي زخرفِة األواني واألثاِث وجدراِن القبور.
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 (11شكل )                                 (10شكل )                           

 22مجموعة أعمدة تاجها على هيئة براعم البردي المغلقة         بعض سيقان البردي الملفوف حولها            

ا أزهار اللوتس                    16دائري 

 

ا: العناصر الحيوانية   ثالث 

ُزخِرَفت المنتجاُت المصرّيُة القديمة بالعناصر الزخرفّية النباتّية، ُزخِرَفت أيًضا بصوِر الكائنات الحّية المتنوعة، مثلما 

وظهرْت رسوم الكائنات الحية في حركاٍت وأشكاٍل غايًة في الرّقة والحيوّية، نشاهُد في كثيٍر منها ُصوَر الّطيور 

ِر والقطِط والغزالِن والخيوِل والبقر، وبالرجوع إلى العناصر الزخرفّيِة الحيوانّيِة التي والحيوانات المختلفة كاألسوِد والنمو

ترجُع إلى العصر القديم، نرى أن الفنانين قد أقبلوا على استعماِل رسوِم الحيواناِت في زخارفهم إقبااًل شديًدا، فقد كان 

ها هدًفا للصيد، نظرًة ملؤها الهيبُة والرهبُة بسبب قوِتها، وانتشَر هذا اإلنساُن المبّكُر ينظُر إلى الحيوانات البّرية، رغم كون

ا بغرِض زخرفِة بعض األدوات المستخدمة في الحياة اليومية وإضافة لمسٍة جماليٍة تلفُت إليها الّنظر  الّنْوُع من الزخارف إمَّ

، أو بعض أيدي العصّي أو بعض مالعق مثل زخرفة بعض قطع األثاث وزخرفة أرُجلِها بشكٍل يشبُه أرجل الحيوانات

مساحيق الّزينة التي أخذت بعض أشكاِل الحيواناِت المختلفِة كالسمِك واألوز والطيور المختلفة، ومن أشهِر الحيواناِت التي 

يين القالئِد ( واإللهة بات التي اسُتخِدَمْت في الُحلّي كوحدٍة ُزخرفّيٍة لتزْ 12اسُتخِدمْت في الزخارف البقرة "حتحور )شكل 

( والجعران الذي اسُتخِدم في تزيين مالبِس شخصية الكاهن "رامفيس" الرئيسّية ومجموعات الكهنة 13)شكل 16 الصدرّية.

( 14شكل )19 في عروض أوبرا عايدة المقامة على مسارح دار األوبرا المصرية بالقاهرة خالل السنواِت األخيرة.

 باإلضافِة إلى األسماِك والطيور.

                     
 (13شكل )                                              (12شكل )                           

 24رسم يمثل لوحة نارمر، واإللهة بات في أعاله على الجانبين                23رأس حتحور                       
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 (14شكل )

 25آمون يتوسطها الجعرانأحد مقتنيات مقبرة توت عنخ 

 

ا: العناصر الرمزية  رابع 

عّبر المصريُّ القديُم عن أفكاِره وعقائِده بواسطِة الرموز ونجَح نجاًحا ُمبهًرا في إظهاِر هذا الّنْوِع من الزخارِف الرمزّية. 

الوجِه البحرّي والوجِه القبلّي ومن أجمِل األمثلة التي توّضح هذا الّنوع من الزخاِرف وأشهِرها على اإلطالق رمُز اتحاِد 

( ذلَك الذي ُعّبَر عنه كثيًرا على جميِع المنتجاِت القديمة منذ الدولِة القديمِة حتى العصور المتأخرِة للحكم 15)شكل 

  19الفرعونّي لمصر.

 
 (15شكل )

 26تمثال الملك "خفرع" وعلى قاعدته نحت غائر يمثل رمز وحدة مصر

 

ا: العناصر اآلدمية   خامس 

ماَم كان الفنُّ المصريُّ فًنا للًناِس جميًعا، ُيضفي على كلِّ طبقٍة ما لها، لهذا اضطرَّ الفّناُن إلى استعماِل أسلوبْيِن مختلفْيِن ت

و اإللُه نفُسه، فكان ينبغي االختالف للعناصِر اآلدمية َتَبًعا لمكانِة الّشخِص الذي يقوُم بتمثيلِه، فالملُِك هو سليُل اآللهِة بل ه

ا أفراُد الّشعِب العاديين  3أْن يظهَر في وضٍع خاصٍّ ببناٍء ُجسمانّي سليم ومثالّي يستمتُع بشباٍب دائٍم ال يناُل منه الّزمن، أمَّ

لُهُم الفّناُن في أوضاٍع واقعّيٍة ولم يُكْن يحاوُل إخفاء عيوِبِهم الجسمانية. لقد كانت للفّنانِ  المصرّي تقاليُدهُ في تصويِر  فقْد مثَّ

األشخاِص ذوي المكانِة الدينّيِة الملحوظة، فكاَن يصّوُرُهم في صوٍر كاملٍة ضخمٍة كْي يستطيَع الُمشاهُد أن ُيحيَط بجميع 
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أعضاِء  نواحيها، من أجِل ذلك واَءم في الّشكِل الواحد بين األوضاع المقابلِة والجانبّية في يسٍر وجماٍل كي يتخّيَر من بين

 16الجسِم البشريِّ وأوضاِعِه وسماِتِه أكثرها قدرًة على التعبيِر عن الشخصًيِة وعلى إبراِز الجماِل اإلنسانّي.

مكتملًة،  ففي تصويِر الكائِن البشرّي فإنَّ الفّناَن ُيمّثل العينْين، والكتفْين، والّصدر، كأّنه ينظُر إليهم أمامًيا، فالعيُن تبدو كاملةً 

ناك ما يحجُب الّنظر، وكذلك الّصدُر والكتفان، من المنظوِر نفِسِه تبدو في قّمة قّوِتها وعنفواِنها العضلّي، إذْن فها وليس ه

ا إلى أبِد الّدهر. ا قوّيً ، ذو جسٍد حجرّي، سوف يبدو فتّيً  هو إنساٌن أبديٌّ

ل( يتمُّ تخطيُطها، وال ريَب أن المنظَر الجانبيَّ هو أكثُر وبالنسبِة للوجِه عموًما والساقْين، فِمن خالِل النظرِة الجانبية )بروفي

ا عن الساقْين فهما متباعدتان، وتبدو القدُم  ِم لتركيبِة الوجه، وأمَّ العناصِر توضيًحا للصورة؛ ألّنه يسمُح بالمزيِد من التَّفهُّ

ئًما، وال يتراءى من الحوض إالَّ ثالثَة أرباِعه، حتى اليسرى متقدمًة عن اليمنى لتعطَي إيحاًء بالّسْير قُُدًما كأمٍر ُمحَتَمل دا

ا للجسم البشرّي. )شكل  ة واضحًة للعيان، باعتباِرها مركًزا هاًمّ كر أّن كلَّ هذه األوضاِع 16تبدو الُسرَّ ( والجديُر بالذِّ

ُق من اختياِر الفّناِن وإرادِتِه الشخصّية، المقصودِة غالًبا تتمُّ في حدوٍد تركيبّيٍة متناسقٍة وتوازٍن كامِل الّتناُغم، إّنها تنبث

 فالفّناُن ال يخضُع ُمطلًقا بشكٍل إجباريٍّ أليٍّ من هذه المبادئ الكبرى؛ وبذلك فقْد نالحُظ في بعض األحياِن أنَّ الوجَه قد َمُثلَ 

  13من الوجهِة األمامّية، وقد ُترَسُم أطراُف الجسِد والكتفان من رؤيٍة جانبيَّة.

 

 
 (16)شكل 

 27العناصر اآلدمية على جدار حجري

ا: عالمات الكتابة المصورة  سادس 

ت الكتابُة الهيروغليفّيُة من أجمِل أنماِط الكتابِة التي عرَفها اإلنسان، وكانت ُتنَقُش على ُجدراِن المعابِد والمقابر، و على أُِعدَّ

 اللوحاِت والنُُّصِب والتماثيل، وغيِرِهم سواء كانت مصنوعًة من الحجِر أو الخشِب أو غيِر ذلك. 

، وكذلك نقِشها أفقًيا ورأسًيا ( حافَظ الفّناُن المص18و 17)شكلَْي  ريُّ على تسجيِل الكتابِة الهيروغليفّية بأسلوٍب زخرفيٍّ

دون المساِس بإمكانّيِة قراءِتها أو بإمكانّية تعبيِر العالمِة الواحدِة عن فكرٍة كاملة، وكذلك إمكانّية تعديِل الكتابِة إلى 

روغليفّية دوٌر في التكويِن البنائيِّ المصرّي القديم، إذ إنها انَدَمَجْت تصميماٍت زخرفّيٍة ُمطلََقة، وهكذا كان للكتابِة الهي

 7وامَتَزَجْت به إلى حدِّ أنَّها أصبحْت جزًءا من هذا الّتكوين.
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 (18شكل )                      (17شكل )                           

 28الكتابات كجزء من تكوين جداري بمعبد الكرنك            الهيروغليفية نقوش من الكتابات                         

 

 المحور الثاني: التحليل التشكيلي ألزياء الشخصيات الرئيسية ألوبرا عايدة 

 ملخص أوبرا عايدة: -

ُه كاَن واقًعا في حبِّ أعلنْت أثيوبيا الحرَب على مصر، وتمَّ اختيار "راداميس" قائًدا للجيِش المصري ليردَّ الغزاة،  ولكنَّ

عايدة األثيوبية أسيرِة "أمنيريس" بنت فرعون ملِك مصَر التي بادلْتُه ذات المشاعر، وكان "راداميس" يأمُل في أْن يعوَد 

ُه وتحاوُل أن تبعَدهُ   عن من حرِبِه منتصًرا فيطلُب من الملِك الزواَج من عايدة مكافأًة النتصاِره، ولكنَّ "أمنيريس" تحبُّ

 غريمِتها.

بين األسرى، وبينما يطالُب "رامفيس"  -ملك األثيوبيين-يعوُد "راداميس" منتصًرا، وتكتشُف عايدة أن والَدها "أموناصرو" 

بقتِل األسرى، يطالُب الشعُب بالعفِو عنُهم، فيلتمُس "راداميس" من الملِك إطالَق سراِحِهم، فيوافُق "رامفيس"  -كبير الكهنة-

 لى الملِك احتجاَز "أموناصرو" وعايدة رهينتْيِن في حالِة معاودِة األثيوبّيين الحرب.ويقترُح ع

َي بحّبها لـ "راداميس" من أجِل الوطن، وتعرُف منُه خطَّ سيِر  يحاوُل "أموناصرو" االنتقام، فيطلُب من ابنِتِه عايدة أن تضحِّ

ة" السرَّ تسمُعُه "أمنيريس"، فُيقَبُض عليه وُيدِرُك أنَّ الحبَّ الجيِش المصرّي لمفاجأِته، وحين يكشُف "راداميس" لـ"عايد

موَت دفَعُه إلى الخيانة، وُيحَكُم عليِه بالدفِن حيَّا في سرداٍب ُمحَكم. ويكتشُف "راداميس" أنَّ عايدة قْد سبقْتُه داخَل المقبرِة لت

  الكهنَة وتدعو لراداميس بالسالم األبدّي.بين يديه، وتبقى "أمنيريس" وحَدَها حزينًة تبكي أماَم القبر تلعنُ 

وُتعدُّ أوبرا عايدة من األعماِل المسرحّيِة اإلنسانّيِة التي تناهُض الحرَب وتبِرُز التعارَض أحياًنا بين مشاعِر الفرِد وُحكِم 

ة التي يمثلُها رجاُل الدين أو المجتمع، وتوضُح الصراَع بين السلطِة الزمنّيِة التي يمّثلُها الملُك فرعون، والسلطُة الروحيّ 

 8الكهنة، كما تجّسُد أوبرا عايدة الصراَع بين مشاعِر الحبِّ والواجِب تجاَه الوطن.

 

 الشخصيات الرئيسية ألوبرا عايدة: -

 . عايدة1

الملك، ولكنَّها وقعْت أهمُّ الشخصيات الرئيسّية، وهي ابنُة ملِك الحبشة التي أسَرها الجيُش المصريُّ فأصبحْت وصيفًة البنِة 

في حبِّ قائِد الجيوِش راداميس وباتْت في حيرٍة دائمٍة بين واجِبها تجاَه الوطِن وبين عاطفِتها تجاَه راداميس حتى أنهْت 

 الجيِش حياَتها باختياِرها أن تكوَن مع حبيِبها المحكوِم عليه بالدفِن حّيًا بعَد أن أدَّت واجَبها تجاَه الوطِن بمعرفِة خطِة سيرِ 

 المصرّي.

 . راداميس2

َبُه الملُك لمحاربِة األعداء، فعاَد منتصًرا آسًرا لملِك الحبشة، ذو شخصّيٍة نبيلٍة وفّيٍة لِما  قائُد الجيِش المصرّي الذي نصَّ

يحملُُه من مشاعَر تجاه عايدة رافًضا لحبِّ أمنيريس ورغبِة الملِك في تزويِجِه إّياها مكافأًة له، لكّنُه يقّع في خيانِة وطِنِه 

ه، فيدرُك حيَن ُيف شي سرَّ خطِة الجيِش لعايدة التي يثُق بها ناسًيا أنَّها ابنُة العدوِّ ملِك الحبشة الذي يسترُق السمَع ليعرَف سرَّ
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راداميس حجَم ما اقترَفُه من خطيئٍة في حقِّ وطِنِه فُيسلُّم نفَسُه لُمحاكمٍة يدرُك أنَّ نهايَتَها حكٌم بالموِت، ويرفُض طلَب 

 ينفَي التهمَة عن نفِسِه، فُيحكُم عليِه بالدفِن حيَّا ويدخُل المقبرَة ليجَد عايدة في انتظاره ليجمَعُهما الموت.أمنيريس بأن 

 . أمنيريس3

ابنُة ملِك مصر المحبِة لراداميس، تتمنى الزواَج منُه لكنَّها تُشكُّ في وجوِد عالقٍة بيَنُه وبين وصيفِتها عايدة، فتسعى للتأكد 

ٍة تنُصُبها حوَل عايدة حتى تعترَف أماَمها بحبِّها لراداميس. هي أوُل من يعرُف بأمِر خيانِة راداميس وتحاوُل من ذلك بخدع

 إثناَءهُ عن االعتراِف بخطيئِتِه ليتزوَجا فيرفُْض، فتبقى أمام مقبرِتِه باكَيًة العَنًة كلَّ ما تسبََّب في موِت حبيِبها.

 . أموناصرو4

ُر الذي أسَرهُ راداميس دوَن أن يعرَف حقيقَته، ووالُد عايدة الذي استغلَّ مشاعَر راداميس تجاَهها ملُك الحبشِة المتنكّ 

ِس على خطِة الجيِش المصرّي في حرِبِهم حتى يسهُل لوطِنِه االنتصاَر على مصر، وحين رفضْت عايدة طلَبُه في  للتجسُّ

جِبها تجاَهُهم أجمعين حتى ترجُح لدْيها كفُة الواجِب على الحّب، وبمجرِد البدايِة، ظلَّ يذّكُرها بملِكها ووطِنها وشعِبها ووا

 معرفِتِه للخطة هرَب استعداًدا لمعاودِة الحرِب واالنتصاِر على الجيِش المصرّي.

 . رامفيس5

ُه يمثُل ُسلطة الديِن واآللهة،  ُ إليه الملُك وأمنيريس عند اتخاِذ القراراِت ألنَّ فعن طريِقِه ُتلقى األحكاُم كبيُر الكهنة، يلجأ

والفتاوى، وهو المسئوُل عن تحقيِق العدالِة في البالد، لذلَك حكم على راداميس بالقتل رغم أّنه القائُد الُمخلُص للبالِد 

 باعتباِرِه خائًنا للوطِن والخيانُة خطيئٌة ال تهاوَن وال غفراَن لمرتِكبيها.

 . الملك6

ُب رادام يس قائًدا للجيوِش في حرِبِه ضّد الحبشة، يودُّ ُمكافأَتُه بتزويِجِه من ابنِتِه أمنيريس فُيعلُن عن ملُك مصَر الذي ُينصِّ

 ذلك في حفٍل ضخٍم ُيقيُمُه احتفااًل بعودِتِه منتصًرا في أشهِر مشاهِد أوبرا عايدة وهو مشهُد الّنصر.

 التحليل التشكيلي ألزياء الشخصيات الرئيسية ألوبرا عايدة: -

 دة:عاي 

يوجررُد زّيررْيِن لعايرردة لهمررا نفررُس التصررميِم ينتميرران إلررى الطررراِز األفريقررّي، ويظهررُر ذلررَك فرري األحجرراِر والشرررائِط الُمسررتخدمِة 

كاكسسوار للملبِس وفي اللونْين الزيتّي والبني، كما توجُد أساوُر لليدْيِن وتاٌج على الرأس، تظهُر فيه البسراطُة ويتناسرُب مرع 

( وفري هرذا التصرميِم ُيمكرُن إبرراُز دوِر تصرميِم طباعرِة 19هُر فيه مالمُح القهِر والحزِن واألسرر. )شركل الشخصيِة حيث تظ

 المنسوجاِت وتوظيِفِه في الكورساج وأساِوِر اليدْيِن مع اإلبقاء على الجزِء السفلّي )التنورة( باللون السادة.

 
 (19شكل )
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 :راداميس 

قصيٍر فوَقُه كولٌة وحرزاٌم بداليرٍة أمامّيرٍة، فوقُهمرا كراٌب طويرٌل وأسراوُر لليردْين، اسرُتخِدَم فيره ِزيُّ راداميس عبارةٌ عن جلباٍب 

يرِد الجلُد كخامٍة قوّيٍة ُتستخَدُم عادًة للمحاربين، تنّقلت األلواُن برين البنريِّ والزيتريِّ والرذهبيِّ كعامرٍل مشرترٍك وأساسريٍّ فري تحد

وفي هذا التصرميِم ُيمكرُن إبرراُز دوِر تصرميِم طباعرِة المنسروجاِت وتوظيِفرِه فري الجلبراِب ( 20وإبراِز وتزييِن كليهما. )شكل 

القصيِر أو في الكاب بحيُث تتُرُك األساوُر والكولُة والحزاُم والمساحاُت الُمستخدُم فيها الجلُد براللون السرادة أو يضراُف إليهرا 

 بعُض األحجار.

 

 
 (20شكل )
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 :أمنيريس 

نجُد ثالثَة تصميماٍت لزّي أمنيريس، األوُل عبارةٌ عن فستاٍن ذهبي، فوقُه كراب طويرٌل ذو كرمٍّ واسرٍع تزيُنرُه وحرداٌت متكرّررةٌ 

من زهراِت اللوتِس باللوِن األزرق، له كولة بداليٍة أماميٍة طويلرٍة تنتهري بزهررِة لروتس كبيررة تعلوهرا زهرراٌت ثرالث بحجرٍم 

في مقدمِتِه زهرةُ لوتس كبيرةٌ أيًضا. والتصميُم الثاني عبارةٌ عن فستاٍن فوقُه كراب طويرٌل أزرق،  أصغر، وتاٌج فوَق الرأسِ 

ا التصميُم الثالُث فهو فسرتاٌن أسرود بأكمراٍم واسرعٍة وحرزاٍم بداليرٍة أمامّيرةٍ   مع نفِس الكولِة والتاِج الخاصين بالفستان األول، أمَّ

 رمادّي واألزرق. وكولٍة وتاٍج فوق الرأِس باللونْين ال

وتتناسُب ألواُن كلِّ زيٍّ مع المشهِد الخاص به، فالزيُّ الذهبيُّ خاّص بالمشهدْين األوِل والثاني حيُث التتويُج والنصُر اللرذيِن 

ُد خراص يتطلباِن إبراَز الفخامِة والملكّية، والزيُّ األزرُق خاص بالمشهِد الثالِث حيث نهرُر النيرِل فري الخلفيرة، والرزيُّ األسرو

ررُل بقرروٍة لحررزِن أمنيررريس خاصررًة مررع تجّنررِب اسررتخداِم الررذهبيِّ معرره واسررتبدالِه  بمشررهِد الُمحاكمررِة والمقبرررِة وهررو اللرروُن الممثَّ

رُه تجاهرَل اسرتخداَم ألرواٍن أخررى فري الوحرداتِ   بالرمادّي. وقْد ُوّفَق المصّمُم إلى حٍد كبيرٍر فري األلرواِن األساسرّيِة لألزيراِء لكنَّ

( وفري هرذا التصرميِم ُيمكرُن إبرراُز دوِر تصرميِم طباعرِة 21فّية لها أثٌر كبيٌر في اإليحاِء برالثراِء الفنرّي والِغَنرى. )شركل الزخر

المنسوجاِت وتوظيِفِه في الجلباِب الطويرِل أو الكراِب بحيرُث تتررُك الكولرة بالداليرة والحرزاِم والتراِج برنفِس الشركِل الحرالّي، أو 

 ِب والكاب باأللواِن السادة، وتوظيف التصميِم المطبوِع في الكولِة بالداليِة والحزاِم والتاج.الِحفاظ على الجلبا

 

 
 (21شكل )
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 :أموناصرو 

زيُّ أموناصرو عبارةٌ عن جلباٍب بنيٍّ طويٍل وفوقه وشاٌح بلوٍن أفتح ذو كسراٍت وطوٍل متردرج، وأسراوَر لليردْيِن مرن الجلرِد 

را ال تبرُرُز فيره مالمرُح إفريقيرة، وال يتناسرُب مرع مكانرِة والفراء، وتاٍج جلديٍّ فوق  الرأِس بوحداٍت معدنّية، وهو زيٌّ فقيرٌر فنّيً

( وفري هرذا التصرميِم ُيمكرُن إبرراُز دوِر تصرميِم طباعرِة 22الشخصيِة كملٍك للحبشِة حتى لو أُِسَر بعد خوِض الحرب. )شكل 

 لجلباِب مع األساِوِر والتاج.المنسوجاِت وتوظيِفِه في الوشاِح القصيِر فوَق ا

 
 (22شكل )

 :)الكاهن )رامفيس 

 يرتدي الكاهُن جلباًبا طوياًل واسًعا بأكماٍم واسعٍة ينتهي بشرائَط ذهبّيِة اللون، وفوَقُه كولٌة وحزاٌم بداّليٍة من الجلِد تنتهي

( وفي هذا 23غطاٍء فرَعْونيٍّ للرأس. )شكل  بجعراٍن أزرق كرمٍز فرَعْوني، فوَقُه كاٌب طويٌل زيتي يثّبُت في األكتاِف مع

التصميِم ُيمكُن إبراُز دوِر تصميِم طباعِة المنسوجاِت وتوظيِفِه في الكولِة بالداليِة والحزاِم، مع شرائَط مزخرفٍة ككناٍر على 

 الجلباِب واألكمام.

 
 (23شكل )
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 :الملك 

اِن للملك من تصميِم "بيترو ريبا"، وهمرا  متشراِبهان، عبرارةٌ عرن جلبراٍب طويرٍل بُكرمٍّ واسرٍع فوَقرُه كراٌب برذيٍل طويرٍل يظهُر ِزيَّ

( 24ذهبّي اللون، فوقهما كولتين بداليتْين مختلفترْين، وعلرى الررأِس تراٌج براللونْيِن الرذهبّي واألحمرر تتوسرُطُه كروبرا. )شركل 

  في الكولِة بالداليِة والحزام.وفي هذا التصميِم يمكُن إبراُز دوِر تصميِم طباعِة المنسوجاِت وتوظيِفهِ 

 
 (24شكل )

 

 : المحور الثالث: التصميمات المبتكرة 

 (:1الفكرة التصميمة رقم ) -
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 (:2الفكرة التصميمية رقم ) -

 

 

 (:3الفكرة التصميمية رقم ) -

 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

224 

 (:4الفكرة التصميمية رقم ) -

 

 

 (:5الفكرة التصميمية رقم ) -
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 (:6)الفكرة التصميمية رقم  -

 

 وقد تم توظيف بعض التصميمات : 
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  نتائج البحثResults. 

اسررتفادْت الباحثررُة مررن الدراسررِة التحليلّيررِة الفنّيررِة لمالبررس عرررض أوبرررا عايرردة الُمقررام علررى المسرررح الكبيررر برردار األوبرررا  -

م في ابتكاِر تصميماٍت نسجّيٍة مطبوعرٍة تحمرُل ِقَيًمرا تشركيلّيًة معاِصررة، اسرتعاَنْت فريِهم بإمكانيراِت 2015المصرية في يناير 

 .Adobe Illustrator cc 2015و  Adobe Photoshop cc2015رنامَجْي الحاسِب اآللّي من خالل ب

نفََّذت الباحثُة نماذَج التصميماِت الُمبتَكرِة على خاماٍت وأقمشٍة مختلفٍة بإحدى طرق الطباعِة الرقمّية )الطباعُة باالنتقاِل  -

ُز به من جودٍة عاليٍة وتوفيٍر للوقِت والجهد.  الحرارّي( لَِما تتميَّ

دوُر تصميِم طباعِة المنسوجاِت في رفِع القيمِة الجمالّيِة لتصميِم األزياِء المسرحّيِة من خالِل الربِط بين العناصِر برَز  -

الزخرفّيِة الُمستخدمِة والُبعِد التاريخيِّ والدراميِّ ألحداِث األوبرا، حيث استلهمِت الباحثُة التصميماِت من العناصِر 

ا كانت أحداُث أوبرا عايدة تدوُر في مصَر القديمة مع وجوِد بعِض  الزخرفّيِة للفنِّ المصريِّ  القديم والفّن اإلفريقيِّ لمَّ

 الشخصيات من الحبشة.

بعد الدراسِة الفنّيِة تمَّ الكشُف عن فنٍّ من الفنوِن الهامِة في مجاِل االبتكاِر والتصميم هو "فن المسرح األوبرالي"  -

 . وخاصًة في مجال طباعة المنسوجات
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