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ھناك ذكریات تجول في الخاطر و تعتري الكبریاء بعد مرور السنین ، 

 فال زلنا نتذكر اشیاء اجھشتنا بالفرح والسعادة في مرحلة الطفولة .
 

خیال الظل من الذكریات الخالدة التي الزالت تمارس في الكثیر من 
 البلدان ، حیث اصبحت مشھورة بھا ومن بینھا اندونیسیا .

 
ونسلط الضوء اوال على ھذا الفن الراقي الذي یحمل بین طیاتھا  

 اسمى حروف االبداع .
 

لھذا الفن عدة اسماء منھا خیال الظل وشخوص الظل ، وقد عرف ھذا الفن في العالم االسالمي عن طریق الصین 
 والھند .

ویتم تحریك الدمى من خلف ستار من قماش ابیض مسلط علیھ الضوء ، ویشعر المشاھدین كان ھذه الدمى ھي من 
 یتحرك ویتكلم بنفسھ . 

 
 

 فن الدمى  -خیال الظل  
 

Wayang 
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نسلط الضوء الیوم على خیال الظل في اندونیسیا ، حیث یعتبر ھذا  
 الفن فن قائم بذاتھ ،  ویعد من اكثر فنون اندونیسیا شھرة . 

وتصل اھمیة ھذا الفن في اندونیسیا احیانا بتقدیم العروض للیلة 
 كاملة یتناوب الشخوص على الدمى لتحریكة . 

 
وتقوم فلسفة استخدام الظل فیھ على أنھ ظل للبشر أنفسھم یحمل 
صفاتھم، و یعتقد االندونیسیون بأن مسرح خیال الظل لھ عالقة 

 بالطقوس الدینیة و العرض المسرحي یعتمد على المعتقد الخرافي.
وال یختلف المسرح اندونیسي  لخیال الظل عن مثیلھ الصیني ،  

فشخصیاتھ مصنوعة من الجلود  ومزخرفة بنقوش التفریغ 
(زخارف تحوي فراغات) وال تظھر األلوان من شدة سماكة الجلد، 
ویحرك الدمى عدة أشخاص بواسطة قضیب من الخلف، ویراعون 

 أال یظھر ظل العصا، ویوضع النور قریباً من الشاشة.
 

قبل اكتشاف الكھرباء.. كانت تستعمل المصابیح أو الشموع 
للحصول على الظالل، وتحتل عروض خیال الظل مركز الصدارة 

بین الفنون المرئیة التي مازالت تتمتع بشعبیة كبیرة في 
إندونیسیة. ذلك أن ھذه العروض ترتبط ارتباطاً كبیراً بالمعتقدات 

 والشعائر الدینیة.
بقي ان تعرف بان فن ظل الخیال لست فن عادي في اندونیسیا ، لدرجة تخصیص كلیات لتدریسھ في عدة جامعات 

 إندونیسیة،  یُمنح الدارسون فیھا الدرجات العلمیة.

 

 


