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 function of makeupوظيفة الماكياج

  

الماكياج كما يمارس فى المسرح المعاصر من اصل حديث جدا الشك فى ان االغريق         

استعملوا االقنعه للتعريف بالشخصية الممثلة وتكوين طبيعتها السائدة وقد استمرت هذه العادة طوال 

اعه بسهولة على كل شخص وكل شخص يلبس قنعصر النهضه ففى الكوميديا الفنية كانوا يتعرفون 

الخاص به والمميز له فاذا ما ابصر المشاهدون القناع والثوب عرفوا فى الحال منظر الشخص وماذا 

ينتظرون منه وابان عصر االصالح والقرنين الثامن عشر والتاسع عشر جاء الماكياج ليقوم بدور 

 مكانته حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما ظهرت بسيط فى المسرح وال سيما بين النساء ولم يتبوأ

الكهرباء وجعلت باالمكان تسليط ضوء شديد على المنصة فصار الماكياج امرا الزما بل ويكاد 

 .أيضايكون اساسيا وضروريا 

 .اما اليوم فيؤدى الماكياج عدة وظائف درامية هامه         

الممثل يستعمله ليعطى المتفرجين فى الحال االنطباع وربما كانت هذه اهم وظيفة للماكياج ان  فأوال 

الصحيح عن سن الشخصية التى يمثلها وصحتها وصفاتها االساسية فاذا كانت الشخصية جشعة 

نفعية صمم الماكياج لينقل الى المتفرجين هذه المعلومات واذا كان الشخص مغرورا مزهوا متغطرسا 

بعبارة اخرى الماكياج وسيلة فعاله لنقل انواع معينه امكن تصميم الماكياج ليعكس هذه الصفات و

 من المعلومات الى النظارة دون ضياع الفاظ او وقت.

يؤدى الماكياج وظيفة معادلة االثر المبيض الناشئ عن الضوء الشديد المركز على المنصة  وثانيا   

ل المتفرجين يميل الى ان يغسكما ان الضوء الشديد الذى يجعل الممثل مرئيا لكل شخص فى قاعة 

اللون من على وجه ويدى الممثل فيضيف الماكياج مزيدا من اللون يتعادل مع هذا الميل وبالطبع 

ينطبق هذا على ذوى البشرة الزاهية اللون اما الممثلون السود او ذو البشرة السمراء فال يحتاجون 

 القا.اال الى قليل من اللون االضافى او ال يحتاجون اليه اط
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يؤكد الماكياج بعض المالمح التعبيرية كالعينين والفم والتى يستعملها الممثل بحكم  وثالثا         

التعود لينقل مشاعره الى المتفرجين فاذا ما اكد الماكياج هذه المالمح مكن الممثل من نقل احساساته 

 ". بدقة الى أولئك الجالسين فى ابعد المقاعد بصالة المشاهدين

واما فيما يتعلق برؤية المشاهدين للممثل فكان االمر يختلف تماما لقد كانت المسافة بين  "         

الصف االول والممثل كبيرة بحيث يصبح المممثل قزما وسط ما يحيط به من منشأت وكان من 

شابه  االعسير على الممثل ان يستعين بالوسائل التعبيرية الحديثة مثل قسمات وجهه او االيماءات وم

ذلك ولهذا استعان المؤلف للتغلب على ذلك بان جعل االحداث ضخمة والبس الممثل قناعا كبيرا الى 

من ارتفاع راسه كما البسه حذاء عاليا ولما كان المنظر   حد ما ووضع على راسه باروكة شعر تزيد

دون ان يلحظ المشاهيبدو بعيد بالنسبة للمشاهدين كان من اليسير ان يلعب الرجل دور المرأة دون 

 فارقا.

وبالتالى كان منظر البطل او البطلة يبدو واضحا بمجرد ظهورهما نظرا لما يرتديانه لقد كانت  

مالبس الممثلين طويلة فضفاضة ذات الوان ذاهية يقال انها تشبه مالبس كهنة اليوسيس وعلى ذلك 

 على المسرح ولذلك حين غيرت لم تكن مالبس واقعية بل رسمية، وكانت تضفى هذه االزياء جالال

هذه االزياء على اثر ظهور المالبس المهلهلة على المسرح هوجم هذا االتجاه بانه يحط من قدر 

 ". وجالل المسرح

ى سحرا مثيرا ال يرجع ال والتلفيزوني يجد معظم الممثلين فى رائحة الماكياج المسرحى "         

مافيه من عطر بقدر ما يرجع الى ارتباطه بالتوهج المثير للحظات التى تسبق العرض مباشرة 

والواقع انه من منافع الماكياج ما قد يتيحه للممثل من عمل محدد مفيد خالل تلك الفترة العصيبة 

 فضل البعض الهدوء والوحدهالسابقة على العرض هذا الوصف ال ينطبق على جميع الممثلين اذ ي
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غير ان الغالبية ال تكاد تجد نفسها على انفراد حتى يداخلها القلق والتوتر ومشاعر التوقع المفزعة 

لشتى انواع الفشل ولكن ما يسود غرف الممثلين من ثرثرة ونشاط ومفاخرة يساعد على تفريج 

ة رح قبل موعد رفع الستار بمدة كافيفترة الماكياج هذه حضور الممثل الى المس  الكربة.كما تتطلب

كما ان المكياج في التلفيزوين او السينما حتى يتيح هامشا معقوال من االمان فى حالة الطوارئ .

يتطلب التحضير المسبق وقد يصل الى ساعات من اجل تمثيل مشهد واحد وكما هو في األفالم 

 العالمية .

 من جو النشاط الذى تستثيره قبيل رفع الستار ان كثيرا من ولكن القيمة النفسية للماكياج اعمق        

اج يجدون فى الماكي  الممثلين وخاصة عندما يقومون باداء ادوار دراسية مغايرة لطبيعة شخصيتهم

مادة محضرة تستنهض فيهم مزيدا من الثقة والقدرة على االداء السديد بل وفى بعض االحيان تجدهم 

على اقوال وافعال كانت تصيبهم بالحرج لو انهم اقاموا عليها  يختفون خلف اقنعة ويجرءون

 بوجوههم العارية.

على الرغم مما للماكياج من قيمة نفسية معينة بالنسبة للممثل فان وظيفته الحقيقية من وجهة         

ى ويرسم الشخصية ويساعد ف) او التلفيزونية ( نظر المتفرج انه يصد مفعول االضاءة المسرحية 

لقاعات الكبيرة على تصويب مالمح الشخصية الى الجمهور وتعتبر الخاصية الثانية اهمها جميعا ا

من بين العوامل الحيويه التى يملك الماكياج المساعده على   فالسن والجنسية والصفات الشخصية

 منقلها .كذلك يجب على الممثل ان يساعد الماكياج فمما يؤثر عن الممثلين المشهورين بادائه

للشخصيات االستحواذ على وجوه مرنه وارواح مرهفة الحس ويتاتى التاثير المنشود عادة بالمزج 

 الحاذق بين الماكياج والمالبس والتعبير.

وعلى اى حال ليست كل انواع الماكياج مما يتطلب تغيير مالمح الوجه فهنالك ما يعرف          

ن تغيرات طفيفة غير جوهرية ال تكاد تذكر اذ يكون عادة باسم الماكياج السوى وال يستهدف اكثر م

الدور قد وزع على الممثل طبفا للنمط الذى يتبدى من مظهره وال يستدعى االمر اكثر من توكيد 
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صفات التى يستحوذ عليها الفعل ويسفر مثل هذا العمل فى العادة عن محاولة البراز اشد قسمات 

 ".  تغيرالوجه جاذبية تبعا لذوق العصروهو ذوق م

يعتبر ماكياج الشخصيات اكثر اثارة لالهتمام من الماكياج السوى حيث انه يؤدى الى  "         

 ". شكل الوجه تغييرا كامال تغييرات واضحة المالمح ففى كثير من الحاالت قد يغير

 


