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 تعترب ق�سية �حلركة يف �إحياء �لدمى )�لر�سوم �ملتحركة( ق�سية 
عن  �لنظر  بغ�س  �لفن،  هذ�  طبيعة  حول  نقا�س  لأي  مركزية 
ماكالرين  نورمان  يعتقد  خلقه.  عملية  �أو  �أ�سلوبه  �أو  �سكله 
»�أهم  �أن  �لدمى،  حمُْيي  من  وهو   ،)Norman McLaren(
Bendaz-( ء�سي يف �لفيلم هو �لتحريك و�حلركة« )بند�زي
zi( 1994، �س 117(، يف حني ي�سف ويلز )Wells( �أفالم 
“توليد م�سطنع لوهم �حلركة يف �خلطوط  باأنها  �لدمى  �إحياء 
و�لأ�سكال غري �حلية” )1998، �س 10(. �حلركة هي �ل�ساغل 
�أول  يف  �حلال  وكذ�  �لب�سيط،  �لتعريف  هذ�  يف  �لرئي�سي 
�لتحليالت �لنقدية لإحياء �لدمى )�لر�سوم �ملتحركة(، “�عترب 
حترك  )اإذاما  �أنه   )Sergei Eisenstein( �آيزن�ستاين  �سريجي 
]�لن�س �ملائل هو كما يف �لن�س �لأ�سلي  حي(«.  فهو  ال�سيء 

ويلز  لدى  مقتب�س  و�لن�س   ،54 �س   ،1988  )Leyda( )ليد� 
�حلركة  حوملفهوم  �لورقة  هذه  تتمحور   .])14 �س   ،1998
يف �أفالم �إحياء �لدمى �لذي يتم �لتعبري عنه يف �لأد�ء �حلركي 

ل�سخ�سياته.

يف  بالكمبيوتر  �ملولدة  �حلركة  على  �لتحليل  يركز 
ذي  “فاينلفانتي�سي:1  لعبة  على  وحتديد�ً  �لدمى،  �إحياء 
يف  �لتي  �لأرو�ح  �لنهائية:  )�لفنتازيا  �سبرييت�سويذين« 

تراكيب كينماتية
)التعبري احلركي(:
حتليل جمايل للحركة واألداء يف 
الرسوم املتحركة ثالثية األبعاد

)Adam de Beer( اآدم دي بري

 7 وفاينلفانت�سي  )2001: هريونوبو�ساكاجوت�سى(،  �لد�خل( 
 :2005( �لأطفال(  جميء   7 �لنهائية  )�لفنتازيا  �آدفنتت�سيلدرن 
تيت�سويانومور�وتاكي�سينوزو(، و�سوف يرتكز على عمل كل 
 Theo( وثيو فان ليوين )Gunther Kress( من غونرت كري�س
تعترب  �لورقة  هذه  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر   .)van Leeuwen
وفان  كري�س  لدى  �لجتماعية  �ل�سيميائية  لقو�عد  ��ستك�سافًا 
�جلانب  هذ�  �إن  �إذ  بالتحديد،  �حلركة  على  ينطبق  مبا  ليوين، 
�لذي �أهمل �إىل حد ما يف عملهما فيما ي�سلط �لتحليل يف هذه 
�لورقة �ل�سوء على ممكنات تطبيق مفاهيمها يف حتليل �حلركة 

يف �إحياء �لدمى )�لر�سوم �ملتحركة(.

�لرتكيز  هذ�  لأردد  حتديد�ً  �لورقة  هذه  عنو�ن  �خرتت  لقد 
على �حلركة. تاأتي كلمة كاين�سك�س )Kinesics( من �لكلمة 
وتعني  �حلركة،  تعني  �لتي   )kinēsis( كاين�سي�س  �ليونانية 
در��سات “حركة �جل�سم وم�ساهمتها يف �لت�سال و�لتو��سل” 
)OCD 1982(. لذ� فاإن �لرتكيز هنا لي�س فقط على حركات 
�جل�سد �لتي ميكن ف�سلها ب�سكل ملحوظ عن �حلركة كاأد�ء �أو 
�حلركة  كيفيةم�ساهمة  على  �أي�سًا  �لرتكيز  يكون  و�إمنا  كاإمياء، 
مبني  هو  كما  �مل�سكلة،  �ملعنى.  توليد  �أو  �لتو��سل  يف  ذ�تها 
�ملفاهيم  تنزلق بني ويف هذه  �أن �حلركة  �لورقة، هي  يف هذه 
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من  عن�رس�ً  ت�سبح  وبالتايل  منها،  جزء�ً  وت�سبح  �لأخرى 
مزج  �إىل  �لدمى  �إحياء  حول  �لنقا�سات  متيل  حتليله.  �ل�سعب 
�إلخ(،   ... و�لأد�ء  )�لإمياء  �لأخرى  �ملفاهيم  هذه  مع  �حلركة 
وعلى �لرغم من �أن �حلركة متاأ�سلة يف هذه �ملفاهيم، �إل �أنها 
من  مكونة  لي�ست  �أنها  كما  بال�رسورة،  �حلركة  تتطلب  ل 
�حلركة وحدها. لذ� فاإن �حلركة تتحول ب�سكل ذ�تي بالن�سبة 
ي�رسح  ويلز  �أن  من  �لرغم  وعليه، وعلى  �لأخرى،  للمفاهيم 
�أحيانًا  “معنى”،  �ملُحياة حتمل �سمنًا يف طياتها  “�حلركة  باأن 
“�حلركة ميكن  �أن  �أي�سًا  يجزم  �أنه  �إل  رمزيًّا”،  و�أحيانًا  جمازيًّا 
�أن تكون بب�ساطة على �سكل كتل“لبنات”، على �سبيل �ملثال، 
�حلركة من �لنقطة �ألف �إىل �لنقطة باء” )ويلز 2009(2، وهذه 
تعتربه  ما  باء  �لنقطة  �إىل  �ألف  �لنقطة  من  لالأج�سام  �حلركات 

هذه �لورقة نقطة �نطالق.

مر�ر�ً  �ملنظرون  ��ستك�سف  �ملتحركة،  �ل�سورة  ظهور  منذ 
وتكر�ر�ً طبيعة »�لو�قعي« يف �لفيلم وعالقته بالو�قع �ملبوب3 
 ،1966  )Arnheim( �آرنهامي  )�نظر   4 �لو�قعية  و�ل�سورة 
وكر�كاور   ،1968  )Earle( 1971،و�إيرل   )Bazin( وبازين 
ومع   .)1976  )Lotman( ولومتان   ،1960  )Kracauer(
تطور �لتقنيات �لرقمية، ت�سبح م�ساألة ما هو “و�قعي” يف بناء 
�رسد ب�رسي �أكرث تعقيد�ً، مربزة تفاهمات ظلية لكيفية تف�سري 
2007،ومانوفيت�س   )Keane( كني  )�نظر  �ل�سا�سة  من  �لو�قع 
 Elizabeth( مينون  و�إليز�بيث   ،2001  )Manovich(
جن  وجينا   ،)Damian Sutton( ود�ميان�ساتون   ،)Menon
�ملو�سوع  مييل   .)2007 و�آخرين  �ساتون  )Jenna Ng(،يف 
�لعالقة  على  �لرتكيز  �إىل  �لنقا�سات  هذه  من  للكثري  �لرئي�سي 
بني �ل�سورة وعنا�رس مثل �لإ�ساءة و�للون و�لرتكيب وجميع 
�لعنا�رس �جلمالية �لثابتة، فيما يندر �أن يكون �لرتكيز على �حلركة 
كمدلل على �لو�قع يف لب �لنقا�س. مع ذلك، ل يتناول نقا�س 
ميتز )Metz( )1974( �لأ�سيل حول لغة �لفيلم م�ساألة �لو�قع 
يف �ل�سينما من منظور �سيميائي )�ل�سيميائيةو�لأدلة( فح�سب، 
�ملنظرين،  من  �سبقوه  من  �أعمال  على  وبالعتماد  ولكنه، 
�لفيلم هو حقن �حلركة يف  “�رس”  �أن  �إىل ��ستنتاج مفاده  ياأتي 
بو�سفها  �حلركة  تقدمي  َثم  ومن  )�لثابتة(،  �ل�سورة  لو�قعية 
نظرية  خللق  حماولة  ويف  “�لو�قعي”.  تف�سري  يف  عاماًلمهّمًا 
يف �ل�سا�سة  “�لالو�قعية”  بديلة لتف�سري ��ستجابة �مل�ساهد على 
�لو�قعية  يف   )Prince( برين�س  نقا�س  ُيربز  �ل�سا�سة،  وخارج 
�ملنظورية )Perceptual Realism( �حلركة باعتبارها و�حدة 
��سطناعي  و�قع  “خللق  �أهمية  �لأكرث  �لثالث  �لإ�سار�ت  من 
يبدو و�قعّيًا قدر �لإمكان” )1994، �س 33(. وعليه، تلعب 

�حلركة دور�ً حيوّيًا يف حتديد �إح�سا�س �جلمهور بـ“�لو�قعي” 
يف عامل �خليال.

�حلركة من  تعريف  �ملتحركة، ميكن  �ل�سورة  �سياق  ولكن يف 
 )1999( )Zettl( عدد من �ملنظور�ت �ملختلفة. ي�ستخدم زيتل
�لتو�يل  على  ليعزل  و�لثالثية  و�لثانوية  �لأولية  �حلركة  مفاهيم 
كالًّ من �حلركة �أمام �لكامري�، وحركة �لكامري�، و�حلركة �لتي 
تن�ساأ من خالل عملية حترير �ل�سور معًا. تركز �حلركة �لأولية 
�إحياء  حالة  يف  تركز  �أو  �لعد�سة،  �أمام  �لأج�سام  حركة  على 
�أمام  بالتقاطه  �لإح�سا�س  يتم  �لذي  �حلركة  وهم  على  �لدمى 
�لعد�سة. يف �ملقابل، تلعب �حلركة �لثانوية و�لثالثية5 دور�ًمهّمًا 
هذه  نطاق  خارج  ولكنهما  �ملتحركة،  �ل�سورة  تف�سري  يف 

�لورقة، وبالتايل، فالرتكيز هنا على �حلركة �لأولية وحدها.

جتدر �لإ�سارة يف هذه �ملرحلة �إىل �أن هذه �لورقة لي�ست مناق�سة 
فل�سفية لطبيعة �حلركة. �إنها ل تتحدى مناق�سات معرفية �سلط 
 )Broadfoot( عليها �ل�سوء عدد من �ملوؤلفني مثل برودفوت
 ،)Deleuze( م�ستفيدين من دولوز ،)1991( )Butler( وبتلر
at-“ 1999( يف كل من نظرية( )Zettl( أو تعر�س لها زيتل�
du-( حول �لدو�م )Bergson( 6 لزينو، وفكرة برغ�سون”at
rée( )زيتل 1999، �س 226-228(. يد�فع �ملوؤلفان �لأولن 
)برودفوتوبتلر( بنجاح عن فكرة �أن �حلركة غري موجودة �أو 
ل ميكن �أن توجد، بينما يجادل �لآخرون بوجود �ختالفات 
كما  خمتلفة.  و�سائط  كونها  و�لتلفزيون  �لفيلم  بني  �لتلقي  يف 
Nor- )�أنني ل �أريد �أي�سًا �أن �أحتدى فكرة نورمان ماكالرين 
]يعترب[  و�إطار  �إطار  بني  يحدث  “ما  باأن   )man McLaren
Solo-( )�سولومون  �إطار”  كل  على  يحدث مما  �أهمية   �أكرث 
mon( 1987، �س 11 منقوًل يف ويلز )Wells( 1998، �س 
10؛ �خلط �ملائل موجود يف �لن�س �لأ�سلي(. �إن ما هو موجود 
باحلركة،  �إح�سا�سًا  �لأُطر  هذه  ُتظهر  وكيف  �إطار،  كل  على 
ي�سكل �لبيانات �لتي تتناولها هذه �ملناق�سة، و�أنا بهذ� �أبد�أ من 
تقلباته  عن  �لنظر  بغ�س  �حلركة،  وهم  �أحلل  باأنني  �لفرت��س 
�لفل�سفية �ملعقدة وبنائه �جل�سدي و�لنف�سي. عالوة على ذلك، 
فمن �ل�رسوري متييز �حلركة بو�سوح عن �ملفاهيم �ملرتبطة بها، 

مثل �لإمياء و�لأد�ء و�لرق�س، على �سبيل �ملثال ل �حل�رس.

و�لطبيعة  لالإمياء   )Heather Crow( كرو  هيذر  مناق�سة  يف 
مر�ر�ً  كرو  تنزلق  �جلماد،  �حلياة يف  تبث  �لتي  لالإمياءة  �ملبا�رسة 
وتكر�ر�ً بني مفاهيم �لإمياء و�حلركة و�لأد�ء و�إحياء �لدمى ملناق�سة 
�لإمياء كاأد�ء دون تعريف هذه �لعنا�رس �ملختلفة ب�سكل منف�سل. 
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مع ذلك، فهي تلمح �إىل هذ� �لف�سل }“�لقول باأن �لأج�سام يتم 
�إحياوؤها بالإمياء ل يعني فقط �لقول باأنها “تبد�أ باحلركة” )وهي 
بالطبع كذلك(”{. )�لأقو��س يف �لن�س �لأ�سلي( )2006، �س 
لي�ست �سوى جزء مما  �أن �حلركة  50(. تدل مناق�سة كرو على 
حالة  يف  �أما  للجامد.  �حلياة  يعطي  ما  وبالتايل  �لإمياء،  يخلق 
�لإميائية، م�سيفة  �حلركة  تف�سري  �لعاطفة يف  فياأتي دور  �لإمياء، 
بنف�سه،  م�ستوًى منف�ساًل و�إ�سافّيًا للمعنى �لذي يوجده �لإمياء 

وبالتايل، فالإمياء و�حلركة عنا�رس منف�سلة.

�إميائية �أو  �أد�وؤه حركات  �إذ ي�سمل  وباملثل عندما مُيثل �ملمثل، 
غري ذلك، خا�سة �إذ� كانت هذه �حلركات خا�سة بال�سخ�سية 
�أو ُت�ستخدم لإظهار منط، مثل م�سي رجل عجوز ببطء �أو قفز 
فتاة �سغرية، ولكن �لأد�ء ل يقت�رس على �حلركة. تعترب مناق�سة 
�حلركة   )1998( و�لأد�ء  للتمثيل   )Paul Wells( ويلز  بول 
و�ل�سلوك  �لتعبري  لإظهار  �لأد�ء  باعتبار�ت  مدفوعة  كنتيجة 
 ،)2000 )Hooks( ميكن �لعثور على نتائج مماثلة يف هوك�س(
كممثل  �لدمى  حميي  �أد�ء  يف  �أهمية  �لأكرث  فاجلزء  وبهذ�، 
�جل�سم  تنفيذ  كيفية  يف  �حلو��س  تثقيف  �إعادة  “�رسورة  هو 
�لقرت�ح   .)106 �س   ،1998( ب�سيطة”  ميكانيكية  لأعمال 
�لتي تتج�سد من قبل  �لب�سيطة،  �أنه حتى حركات �جل�سم  هو 
�أن  عليه  توجب  �إذ�  )�إل  فيها  �لنظر  ميعن  وغالبًا ل  �لإن�سان، 
يعيد تعلم تلك �حلركات �لتي كان قد تعلمها يف �سن مبكرة 
يف  وخا�سة  �إن�ساوؤه،  �إعادة  �ل�سعب  من  �سيئًا  ت�سبح  جّد�ً(، 
�سوء �لوقت و�جلهد �لالزمني خللق كل حركة، و�رسورة �أن 
تلعب �حلركة دور�ً يف �لأد�ء نف�سه. تركز مناق�سة ويلز للتمثيل 
و�لأد�ء على �حلركة و�لدللت �لإدر�كية ور�ء �عتبار �حلركة 
�أخرى،  ذاته. ولكن مرة  بحد  �لأد�ء  �لأد�ء ولي�س  كجزء من 

و�ملوقف  و�لفعل  �لإمياء  مفاهيم  تبدو  لالأد�ء،  ويلز  نقا�س  يف 
مغزى  ذي  متايز  وجود  ودون  متماهية  و�حلركة  و�لو�سعية 

بينها.

 Laura( إيفينز-هايل� �أي�سًا يف مقالة لور�  يظهر هذ� �لتماهي 
Ivins-Hulley( حول وجودية �لأد�ء يف �إحياء �لدمى �لثابتة7 
مفهومي  بني  �نزلق  وفيها   ،)2008(  )stop animation(
مرة  بالذ�ت.  �لدمى  لإحياء  �لتقنية  هذه  يف  و�لأد�ء  �حلركة 
�أخرى، نرى تطبيقًا لـ “تقاطع” هوك )Hook(، حيث تف�رس 
�حلركة  يحدد  �أن  �لدمى  حميي  “على  �أن  كيف  �إيفينز-هايل 
�ملنا�سبة للتعبري عن �لفعل و�لعاطفة �ملطلوبني”، و”على حميي 
)لور�  بفاعلية”  �لأد�ء  لبناء  للحركة  فاهمًا  يكون  �أن  �لدمى 
ليولد  �لفعل  من  م�سنوع  فالأد�ء  �إذ�ً،   .)2008 �إيفينز-هايل 

عاطفة يتم تف�سريها كاأد�ء.

توؤثر على تف�سري �حلركة  �لعاطفة �سوف  �أن  �لو��سح  �إذ�ً، من 
يف �لأد�ء، كما هو �حلال يف �لإمياء، ولكن �لعديد من �لأمناط 
�ل�سيميائية �لأخرى و�لإ�سار�ت ت�سبح م�ستويات �إ�سافية من 
�ملعنى. ميكن �أن ت�سمل هذه عنا�رس �سوتية �أخرى كاحلو�ر وما 
يتبعه من عنا�رس مو�زية للغة، وعنا�رس من د�خل و�سمن ف�ساء 
تظهر  �لتي  �مل�سهد  �إعد�د  مثل عنا�رس  للفيلم،  �لد�خلي  �لعامل 
على �ل�سا�سة )�ملاكياج و�ملالب�س �لربوب�س�س ... �إلخ(، وعنا�رس 
�إعد�د �مل�سهد �ل�سينمائية )زو�يا �لكامري� و�لإ�ساءة و�لتحرير(. 
ويقوم  �ل�سورة،  معنى  �إىل  �إ�سافًة  �لعنا�رس  هذه  كل  تعطي 
�جلمهور بتف�سريها وفقًا لذلك على �أنها “�لأد�ء”. ي�سيف هذ� 
�لتف�سري �لفردي �ملر�سحات )�لفالتر( �لأيديولوجية �ل�سخ�سية 
�لتعبري  �ملثرية لالهتمام لفكرة  �أحد �لختبار�ت  �ل�سلة.  ذ�ت 
عن �حلركة كاأد�ء هو �لنظر يف طبيعة �لأد�ء �لثابت، �أو �لأد�ء 
من دون حركة �أو مع حركة طفيفة للغاية، فعلى �سبيل �ملثال، 
و�سعية  باتخاذ  �جلمهور  مع  �ل�سو�رع  موؤديي  بع�س  ينخرط 
�لتمثال، �إذ يقبعون ل�ساعات يف و�سعية ثابتة. ميثل هذ� �أي�سًا 
�أنه ل يتطلب حركة. وعليه، يجب  �أد�ًء، ولكن من �لو��سح 
�أن يكون هناك متييز و��سح بني �ملفاهيم، لأنه يف حني ميكن �أن 
تكون �حلركة �أد�ًء، �إل �أن �لأد�ء ل يتطلب حركة بال�رسورة، 

كما �أن �لأد�ء لي�س مكونًا من �حلركة وحدها.

ت�سيف  للحركة،  قوية  رمزية  بنية  �لرق�س  ميتلك  و�أخري�ً، 
م�ستويات دللية متعددة للمعنى �عتماد�ً على معرفة �مل�ساهد 
باأ�سلوب �حلركة �أو �سياقاتها. ينبغي، ملا ورد �أعاله، �أن ي�سلط 
�لعنا�رس  عن  ذ�تها  �حلركة  وعزل  ف�سل  �أهمية  على  �ل�سوء 
An- )�لعاطفية و�لأيديولوجية �لأخرى. يظهر �أنتوين بالدري 
thony Baldry( وبول جي تيبو )Paul J. Thibault( هذ� 
 ،)2006( �لأن�ساق  متعدد  �لتحليل  على  عملهما  يف  �لدمج 
مب�ساعدة  و�لرمزي  �لدليل  تاأويل  �إىل  �جلمهور  مييل  وكيف 

�لتلميحي، ما يجعل �لأخري �سفافًا.

�لرئي�سية  )1991(،فاملهمة   )Thibault( لتيبو  بالن�سبة 
لل�سيميائية �لجتماعية هي تطوير �أطر حتليلية ونظرية لتف�سري 
�ل�سيميائية  تتفح�س  �ملعنى.  ل�سنع  �لجتماعي  �ل�سياق 
يف  �ملغزى(  )ذ�ت  �لد�لة  �لإن�سانية  �ملمار�سات  �لجتماعية 
ظروف �جتماعية وثقافية حمددة، وحتاول �أن تف�رس �سنع �ملعنى 
كممار�سة �جتماعية. فمن خالل �لنظر يف عنا�رس �حلركة يف 
عن  �سيء  قول  �ملمكن  من  باأن  �جلدل  ي�سبح  �لدمى،  �إحياء 
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موؤ�رس�ً  �ملجتمع،  د�خل  �لدمى  و�إحياء  بذ�ته،  �لدمى  �إحياء 
�لب�رسية  �لتوجهات و�لنزعات  �ملثال على كل من  �سبيل  على 
�ل�سلة  ذ�ت  �لجتماعية  و�ل�سياقات  �لأيديولوجية،  و/�أو 
بامل�سالح  �لجتماعية  �ل�سيميائية  نظم  بالتايل  تت�سكل  بها. 
�لجتماعية وتتكيف مع تغري �ملجتمع، وعليه، ميكن للهويات 
وكري�س  لهودج  وفقًا  �جلديدة،  و�مل�ساريع  �لجتماعية 
و�لت�سميم،  �ل�ستخد�م  �أمناط  )Hodge and Kress(،تغيري 
�لجتماعي  �ملعنى  ت�سكيل  يعمل  كيف  “ت�رسح  �أن  ويجب 
عرب �ملمار�سة” )1988، �س 22(. ميثل �إحياء �لدمى و�حلركة 
هذه.  �لجتماعية  �ل�سيميائية  نظم  �أحد  �لدمى  �إحياء  يف 
ي�سكل عمل كري�س وفان ليوين جزء�ً من م�رسوع �ل�سيميائية 
مفاهيمهما  من  �ثنني  �لورقة  هذه  يف  ونتناول  �لجتماعية، 
للتحليل، وهما �لربوز و�لتاأطري. يخلق �لربوز “ت�سل�ساًل هرمّيًا 
�س   ،1996( ]لل�سورة[”  ]�لرتكيبية[  �لعنا�رس  بني  لالأهمية 
212(، فيما ي�سكل �لتاأطري “�أجهزة تربط �أو تقطع �أجز�ء من 
�ل�سورة” )�ملرجع نف�سه، �س 182(. يف �لتحليل �لذي يتبع، 

تنطبق هذه �ملفاهيم على وجه �لتحديد على حركات �لتعبري 
�إذ� كان هناك  �حلركي لل�سخ�سيات على �ل�سا�سة، وحتليل ما 
ت�سل�سل هرمي حلركات خمتلفة، وكيف تتفاعل هذه �حلركات 
خللق معنى �أو �أثر يف تف�سري �ملعنى. يو�سح كري�س وفان ليوين 
باحلركة،  يتعلق  فيما   )2001  ،1996( جزئّيًا  �ملفاهيم  هذه 
هذه  نطاق  خارج  يقع  معقد  نقا�س  ذ�ته  حد  يف  هذ�  ولكن 

�لورقة.

بو��سطة  �لدمى  �إحياء  باأ�سلوب  فيلمني  �لتايل  �لتحليل  يتناول 
pho- �أ�سا�سًا ر�سومات �ل�سورة �لو�قعية  )�لكمبيوتر، يعترب�ن 
�سمن  �حلركة  مع  للمباينة  للعبة  فيلمني  �ختيار  مت   .)toreal
�سياقات ب�رسية مماثلة، و�إن كان بالإمكان �ملجادلة باأنها ذ�ت 
�سبرييت�سويذين  فيلم  يحاول  خمتلفة.  جمالية  وتاأثري�ت  �أمناط 
عرب  حتقيقه  ميكن  ما  دفع حدود  �لد�خل(  �لتي يف  )�لأرو�ح 
�أن  حني  يف   ،)photorealism( �لو�قعية  �ل�سورة  ر�سومات 
يز�ل بقوة  �أنه ل  �آدفنتت�سيلدرن )جميء �لأطفال(، ورغم  فيلم 

دمية يف و�سعيات تعبريية خمتلقة.
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ر�سومات �ل�سورة �لو�قعية، مل يكن ذلك هدفه �لرئي�سي، لأن 
�سينمائي8.  ب�رسد  �ملعجبني  قاعدة  رغبة  �إر�ساء  كانت  دو�فعه 
يحاول فيلم �سبرييت�سويذين )�لأرو�ح �لتي يف �لد�خل( خلق 
للفيلم9، يف  �لد�خلي  للعامل  مبوب  مرجعي  ��سطناعي  ف�ساء 
ر�سم  كونه  ورغم  �لأطفال(،  )جميء  �آدفنتت�سيلدرن  �أن  حني 
من  كل  �أمناط  ير�جع  �لب�رسية،  �لناحية  من  �ل�سورة�لو�قعية 

�للعبة �لأ�سلية؛ جماليات و�أنيم )anime( �أكرث عمومية.

�لنهائي:  )�حللم  �سبرييت�سويذين  ذي  فاينلفانتي�سي:  فيلم 
�لأبعاد  ثالثي  فيلم  هو   )2001( �لد�خل(  يف  �لتي  �لأرو�ح 
على   2065 عام  يف  �أحد�ثه  تدور  �لكمبيوتر،  عرب  مولد 
 Dr.( رو�س  �آكي  �لدكتورة  حتاول  �لأ�سباح.  خربتها  �أر�س 
طبيعة  فهم   )Dr. Sid( �سيد  �لدكتور  وعر�بها   )Aki Ross
بهم  �لهزمية  �إحلاق  كيفية  �كت�ساف  وبالتايل  �لأ�سباح، 
 Capt.( �إدو�ردز  �لكابنت جري  �لقدمي  �آكي  مب�ساعدة �سديق 
�لنموذجي  �ل�سيناريو  �لفيلم  حبكة  Gray Edwards(.تتبع 
�حلالة  هذه  )يف  �لبطلة  مبوجبه  ت�سع  و�لذي  �لكارثة،  بعد  ملا 
يف  �لعامل  لإنقاذ  �ملحك  على  حتب  من  وحياة  حياتها  �آكي( 
�لنهاية. كان فيلم �سبرييت�سويذين �أول فيلم يتم �إنتاجه بو��سطة 
وكاأنها  تبدو  حُمياة  �سخ�سيات  خللق  “يحاول  لـ  �لكمبيوتر 
يجذب   .)2008  )Plantec( )بالنتك  فعليون”  �أ�سخا�س 
�لعظيم”  �لغام�س  �لو�دي  “عبور  مقالته  يف  بالنتك  بيرت 
�لأنو�ع  هذه  مع  نتو�جه  عندما  �لنف�سي  فعلنا  رد  �إىل  �نتباهنا 
من �ل�سخ�سيات �لو�قعية �ملولدة بالكمبيوتر، �لتي تبدو و�قعية 
ليف  يتناول  �سو�ء.  حد  على  نف�سه،  �لوقت  يف  و�قعية  وغري 
�أي�سًا،  مانوفيت�س )Lev Manovich( )2001( هذه �مل�سكلة 
حول  نقا�سه  يف  ينبغي”،  مما  �أكرث  “حقيقي  هو  ما  م�سكلة 
وهم �لو�قعية �ل�سطناعية. �إل �أن بالنتك يربز بع�س �لعنا�رس 
]�آكي[،  تتحرك  “عندما  قائاًل:  هذ�  �لفعل  رد  يف  توؤثر  �لتي 
تلتقط عقولنا عدم �ل�سحة، وعندما نركز على عينيها وفمها 
 ،2008 )بالنتك  وجلدها و�سعرها، تدمر هذه وهم �لو�قع” 
يف  حركة،  �إىل  هنا  ي�سري  بالنتك  �أن  �لذكر  جدير   .)1 �س 
لي�ست بال�رسورة حمور  �أو �لإمياء، ولكن �حلركة  مقابل �لأد�ء 
�إىل ذلك،  ثابتة.  نوق�ست  �لتي  �لعنا�رس  مناق�ساته، لأن معظم 
فما يقرتح بالنتك �أننا نركز عليه غري و��سح، هل هو �ل�سعر 
�ملتحرك �لذي ي�ستت �نتباهنا؟ �أو هل هي �لطريقة �لتي يتحرك 
�سوبت�ساك  فيفيان  مناق�سة  يف  �لوهم؟  على  تق�سي  و�لتي  بها 
)Vivian Sobchak( لفيلم �سبرييت�سويذين )�لأرو�ح �لتي يف 
�لد�خل(، تركز هي �أي�سًا على كيفية �نتقا�س �لتكنولوجيا من 
ر�سومات �ل�سورة �لو�قعية، مقتب�سة �لتعليقات على �لإنرتنت 

من موقع )IMDB( �لتي تتناول “�أخطاء �حلركة” )2006، �س 
178(. تركز حجة �سوبت�ساك على �أن �لطبيعة غري �ملعقدة لهذه 
�لأخطاء �أدت بالفيلم �ىل �لف�سل يف دفع �جلمهور لالنخر�ط 
يف تعليق عدم �لعتقاد، �لتي على �لرغم من �أهميتها يف ت�سور 
�حلركة وكونها جديرة بالذكر، فاإنها لي�ست حمور �لرتكيز يف 

هذه �لورقة.

7 جميء  �لنهائية  )�لفانتازيا  �آدفنتت�سيلدرن   7 فاينلفانت�سي  فيلم 
و�جهة  على  تقوم  فيديو  لعبة  على  مبني   )2005( �لأطفال( 
 7 فاينلفانت�سي  لعبة  وهي   ،1997 للعام  وتعود  �لأدو�ر  لعب 
�أحد�ث  على  �عتماد�ً  �ل�رسد  يتتابع   .)7 �لنهائية  )�لفانتازيا 
غايا  كوكب  على   )Midgar( مدغار  يف  تدور  �لتي  �للعبة 
)Gaia(،ولكن بعد عامني. حتاول �ل�سخ�سية �ملحورية، كلود 
�سبغة  ذي  وباء  غمو�س  ك�سف   )Cloud Strife( �سرت�يف 
جغر�فية )Geo-stigma plague(، وي�سل �إىل مو�جهة تنا�سخ 
خ�سمه �سيفريوث )Sephiroth( �لذي ي�سكن يف ج�سد غرمي 
قوية  على �سالت  �ل�رسد  يحافظ   .)Kadaj( كاد�ج  هو  �آخر 
فقط من  لي�س  �للعبة،  بناء  �لنهائي يف  �خليال  مع منطق �رسكة 
خالل جلب �لعديد من �سخ�سيات �للعبة ومرجعيات �إىل خط 
على  �ل�رسد  بناء  خالل  من  �أي�سًا  ولكن  ومو��سيعها،  �لق�سة 
غر�ر وقائع �للعبة، �لتي تت�سم بانعد�م �لرت�بط و�لتعقيد ب�سكل 
يتمتع  ر�ئعة.  ديناميكة  وقتال  مطاردة  م�ساهد  تتخللها  كبري 
من حيث ت�سميمه  )�لبادئة(10  لالأنيم  بتاأثري قوي  �أي�سًا  �لفيلم 
�لب�رسي، وعلى وجه �لتحديد �ل�ستخد�م �ملحدود �أو �ملقل�س 
لالإحياء )ويلز 2006، �س 90( من حيث �لقت�ساد يف �حلركة. 
تنبع عنا�رس �لت�سميم هذه من جذور �لإحياء يف �ليابان، �لتي 
باأقل  �لأكرب  »�لتاأثري  مبعنى  �لتلفزيون،  لقت�ساديات  تعود 
�لنفقات« )كالرك )Clarke( 2004، �س 120(، �أي�سًا لكون 
وقتًا  ت�ستغرق  عملية  �لإحياء  يف  �سل�سة  حركة  خلق  عملية 
�لإنتاج  تقنيات  جعل  ميكن  مكلفة،  عملية  وبالتايل  طوياًل، 
خلق  كيفية  تب�سيط  خالل  من  �لتكلفة  حيث  من  فعالية  �أكرث 
�لياباين  �لإحياء  �أنه يف  �إىل  ي�سري كالرك  �ل�سورة.  �حلركة يف 
“ل متيل �حلركة ملر�فقة �حلو�ر، ولكن يتم بدًل من ذلك توجيه 
حركات �جل�سم نحو �أهد�ف، �أو و�سعيات حمددة جّد�ً تعرب 
�ل�سفاه  مز�منة  ويف  نف�سه(،  )�ملرجع  معينة”  ذهنية  حالة  عن 
“لي�س هناك تو�فق قوي بني حركة �لفم و�لكلمات �لتي يتم 

نطقها” )�ملرجع نف�سه(.

�لربوز  مفهومي  با�ستخد�م  للفيلمني،  �لتايل  �لتحليل  �سيظهر 
�أن  ميكن  �ملفهومني  هذين  �أن  ليوين،  وفان  لكري�س  و�لتاأطري 
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�ل�سيميائية  على  �ملبني  �لتحليل  يف  مهمتني  �أد�تني  ي�سبحا 
للتعابري �حلركية يف �لإحياء.

�سلة  ذو  لكنه  �لتكوين  عنا�رس  من  عن�رس  �لربوز، وهو  ياأخذ 
�لتي  �حلركة  جو�نب  �أ�سا�سي،  ب�سكل  بالعتبار  باحلركة، 
�ملتحركة.  �ل�سورة  تكوين  �سمن  �لهرمية  من  نوعًا  تخلق 
يظهر �لتحليل عن�رسين رئي�سيني هما �لتكنولوجيا، على �سكل 
�ل�ساقة،  �لإحياء  عمليات  بع�س  حمل  حتل  حا�سوب  بر�مج 
�لتي  �ملرئية  �ل�سورة  وهو   ،)shot frame( �للقطة  و�إطار 
عن  �للقطة  �أو  قرب  عن  كاللقطة  �ل�سا�سة،  حو�ف  حتددها 

بعد، على �سبيل �ملثال.

توؤثر �لتكنولوجيا على كال �لفيلمني، كونهما منتجني بو��سطة 
�لإطار.  د�خل  �لأف�سلية  يعطي  ما  حيث  من  �لكمبيوتر، 
�ملتحرك  لل�سعر  وفري  ��ستخد�م  �حلالتني  كلتا  يف  هناك  كان 
�لدكتورة  من  كل  متتلك  فقط،  حمددة  ل�سخ�سيات  ولكن 
حني  يف  د�ئم،  ب�سكل  متموجًا  �سعر�ً  �آكيو�سيفريوثوكاد�ج 
�أ�سلع  ر�أ�سًا  �أو  ق�سري�ً،  �سعر�ً  �لذكور  �سخ�سيات  �أكرث  متتلك 
يف حالة �لدكتور �سيد، وقد يكون �سعر �ل�سخ�سيات �لن�سائية 
�خليار�ت  هذه  بحرية.  ين�ساب  ل  حتى  باإحكام  مربوطًا 
غري  فمن  و�حد،  �آن  يف  وجمالية  تقنية  �عتبار�ت  على  مبنية 
بر�مج  تطوير  مت  ولذ�  فرد،  كل  �سعر  حركة  حماكاة  �لعملي 
حا�سوب لتقوم بهذه �لوظيفة. ي�سبح �لربنامج و�سيلة �لتحايل 
�لتكنولوجية �إىل �أن يحل حمله برنامج �آخر، ولكنه ي�سبح لربهة 
�لتكنولوجيا،  ت�سبح  وعليه،  �لرتكيبية.  “�ملو�سة”  �لزمن  من 
يف  �لوقت  لبع�س  �حلا�سم  �لعامل  و�لرب�مج،  بالربجميات  ممثلة 

��ستخد�م عن�رس حركة معني يف �لإطار.

يف �ملقابل، يوؤثر تطبيق �حلركة هذ� على �ل�سورة من �لناحية 
�سانعو  هدف  حيث  �آكي،  �لدكتورة  حالة  ففي  �جلمالية، 
�أن  ورغم  �ل�سورة،  و�قعية  �ل�سورة  مبعايري  لر�سومات  �لفيلم 
�إل  برجمّيًامهّمًا يف ذلك �لوقت،  �بتكار�ً  �ل�سعر �ملتحرك كان 
و�قعية  تبدو  نف�سها  �حلركة  �أن  رغم  �لو�قعية.  من  �نتق�س  �أنه 
جّد�ً، �إل �أن تطبيقها يف �ل�سورة ينتق�س من ��سطناعية و�قعية 
بع�س  ترتك  �لتكنولوجية  �لبتكار�ت  �أن  ورغم  �ل�سورة. 
�لوقت  من  مبزيد  ي�سمح  ما  �لرب�مج،  ملربجمي  �حلركة  جو�نب 
حدود  �أن  �إل  �ملُْحيا،  �لأد�ء  يف  �لدقيقة  �لتعديالت  لإدخال 
قوة �حلو�سبة حتتم على حميي �لدمى يف نهاية �ملطاف خيار�ت 
يف  �لذ�تية  �حلركة  بر�مج  تطبيقات  عدد  مثل  معينة،  جمالية 

عملية �ل�ستدعاء على �سبيل �ملثال.

حركة  على  �أي�سًا  �لأطفال(  )جميء  �آدفنتت�سيلدرن  فيلم  ركز 
كالرياح  �سمنية  ملوؤثر�ث  �لثياب  ��ستجابت  �إذ  �لأقم�سة، 
للغاية  و�قعية  ع�سو�ئية  حركة  خلق  ما  �لظاهرة،  و�لأ�سطح 
يتم  �لأكرث حيوية.ومع ذلك، مل  �لقتال  ت�سل�سالت  بع�س  يف 
�لأقم�سة  كافة  متتلك  ومل  موحد،  ب�سكل  �حلركة  هذه  تطبيق 
و�لثياب �مل�ستوى نف�سه من �لو�قعية، وتوقف هذ� مرة �أخرى 
على �ل�سخ�سية و�لو�سع، �إذ �أخذت ت�سل�سالت �ل�سخ�سيات 
�لرئي�سية و�حلركة و�لإثارة �لأف�سلية. كان م�ستوى �لتطبيق يف 
بع�س �حلالت غريبًا، ومن �ملحتمل �أنه مت جتاهله متامًا من قبل 
�مل�ساهد. يلب�س كلود يف فيلم �آدفنتت�سيلدرن )جميء �لأطفال( 
قتال جلدية �سيقة، ولكن كل كتف يحمل عالمة ذئب  بزة 
�لف�سية  �حللقة  هذه  �أن  يظهر  ل  حلقة.  فمه  تتخلل  معدنية 
حركة  كل  مع  دقيقة  بندولية  حركات  يف  تتاأرجح  �ل�سغرية 
�أن  للمرء  ميكن  للفيلم.  �لبطيء  �لعر�س  يف  �إل  كلود  جل�سم 
�أنه يف حني تلفت حركة �سعر �آكي �نتباهك، وعليه،  يجادل 
تنتق�س من �لو�قعية، �إل �أن حركة �لعالمة غري مرئية على كتف 
كلود تظهر جناح �حلركة يف حتقيق �لو�قعية يف حقيقة �أن �خلامت 

غري ملحوظ.

وهكذ� ميكننا �أن نرى �أن �لتكنولوجيا ميكن �أن تكون نعمة �أو 
نقمة؛ فاإ�سافة عنا�رس متكن �لو�قعية، وتتيح مزيد�ً من �لتحرر 
�أن  ميكن  مفرط،  ب�سكل  و�ملتكررة  �لرتيبة  �لإحياء  مهام  من 

ت�ستت وتنتق�س من تلك �لو�قعية �ملطلوبة.

�لفيلمي  باملعنى  �للقطة  �إطار  ي�ستخدم  )وهنا  �للقطة  �إطار 
بحو�ف  حمدد�ً  نر�ه  ما  حيث  من  �لتقليدي،   )filmic(
ُف �أي�سًا ت�سل�ساًل هرمّيًا ل�ستخد�م عنا�رس حركة  �ل�سا�سة(، ُيَعرِّ
�للقطة  ذ�ت  �لت�سل�سالت  �أو  �ملَ�ساهد  �أن  �لو��سح  من  معينة. 
 Extreme( �سديدة�لبعد  لقطة  �أو   )Long Shot( �لبعيدة 
ح�سود�ً  �أو  كاملني  �أ�سخا�سًا  �إما  تظهر  Long Shot(،�لتي 
�جلري  �أو  كامل�سي  عامة  �أج�سام  حركات  �أو  �لأ�سخا�س  من 
... �إلخ، �أكرث و�قعية يف كال �لفيلمني. يف فيلم �آدفنتت�سيلدرن 
�إبر�ز  تت�سمن  �لتي  �مل�ساهد  من  عدد  يبدو  �لأطفال(،  )جميء 
مركزية  �ساحة  عرب  مت�سي  �لب�رسية  �ل�سخ�سيات  من  ع�رس�ت 
�حلال  وكذ�  و�قعّيًا،   )ELS( �لبعد  �سديدة  لقطة  �سورت يف 
 )Bahamut Sin( يف م�سهد معركة مهمة مع بهاموت �سني
بعد.  عن  لقطة  يف  �ملتناثرة  �حل�سود  حركات  فيه  �سورت 
حو�ر�ن:   )Kadaj( كاد�ج  �ملركزي  للخ�سم  كان  كذلك 
لودج  هيلني  )Rufus ShinRa( يف  روفو�س�سيرن�  مع  �لأول 
�إىل  �أعادهم  �لذين  �لأطفال  مع  و�لثاين   ،)Healin Lodge(
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نهر �لغابة، حيث كانت حركة ج�سمه �ل�سل�سة و�أفعاله مقنعة 
للغاية وم�سابهة للحياة. بعد ذلك بفرتة وجيزة، نرى �لدكتورة 
�آكي رو�س يف فيلم �سبرييت�سويذين )�لأرو�ح �لتي يف �لد�خل( 
تهبط يف �سارع مهجور، وتنزل �إىل �ل�سطح، وتلتقط �سالحًا 
وعرة.  ت�ساري�س  على  و��سعة  بخطو�ت  ومت�سي  هائاًل،  ناريًّا 
فبالن�سبة حلركة ج�سدها، فقد بد� تقدمها �حلذر على �لأر�س 
�لوعرة مرة �أخرى و�قعّيًا للغاية. على �لنقي�س من ذلك، وبعد 
دقائق يف ت�سل�سل �مل�سهد، مت �لقب�س عليها من قبل فريق من 
�جلنود �لذين كانو� عازمني على �سمان �أنها لن ت�سبح �سحية 
�إدو�ردز وتال ذلك حو�ر  �لكابنت  �أم�سكها  �أخرى لالأ�سباح. 
 )Medium Shot( ق�سري بينهما �سور يف لقطة متو�سطة �لبعد
�حلو�ر،بدت  هذ�  ويف   ،)Close Up( قرب  عن  ولقطات 
خمتلف عنا�رس �حلركة يف �للقطة �أقل تنا�سقًا و�أقل �سال�سة من 

�للقطات �لتي �سورت عن بعد.

�سنع  يف  �مل�ساركني  قو�ئم  �أظهرت  ذلك،  على  عالوة 
�لفيلمني �أن كالًّ منهما كان له فرق من خمت�سي �لتقاط �حلركة 

)MoCap(، ومن �ملمكن �ل�ستنتاج �أنه يف �للقطات �لتي كان 
فيها �لتاأكيد �أقل على �لأد�ء و�أكرث على �حلركة �لب�سيطة، فقد 
�لتقاط  على  �أكرب  و�عتماد  �ملحيي  من  �أقل  تدخل  هناك  كان 
تنا�سق وتوقيت �حلركات  �حلركة عن طريق �لربجميات. يبدو 
تفككًا  �أكرث  �لأقرب  �للقطات  يف  �ملحيي  ل�سيطرة  �خلا�سعة 
 )MoCap( �حلركة  خمت�سو�لتقاط  �أد�ها  �لتي  �حلركات  من 
�إطار  يحدد  وعليه  �سورت.  �لتي  �لبعيدة  �للقطات  يف 
على  �سمنًا  و�لرتكيز  معينة  تكنولوجيات  ��ستخد�م  �للقطة 
للحركة  �أقل  تف�سيل  ذ�ت  فاللقطات  معينة،  تكنولوجيات 
يوؤديها  �لتي  �أقل من قبل �ملحيي، فاحلركات  �إىل تدخل  ت�سري 
�أو  فنان  �أو  �لر�ق�س/ـة  �لتقاط �حلركة )MoCap(، مثل  فنانو 
�حلركة  عن  ملمو�س  ب�سكل  تختلف  �لإميائي،  �لتمثيل  ممثل 

�ملحياة �لتي يوؤولها �ملحيي على �سكل �أد�ء.

نالحظ مما �سبق �أن كالًّ من �لتكنولوجيا وتاأطري �للقطة حمدد�ت 
مهمة من �لربوز )Salience( فيما يتعلق باحلركة، ومع ظهور 
�هتمام  تركيز  حمور  هذ�  ي�سبح  جديد،  كمبيوتر  برنامج  �أي 

من م�سار �إحياء �لدمى يف �لتعليم - م�رسوع �إنتاج �لفيلم �مل�سرتك.
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�أنه لي�س مربر�ً  �لتكوين(، رغم  �لبارز يف  �ملحيي )�أي �لعن�رس 
د�ئمًا من �لناحية �جلمالية. كما يلعب �إطار �للقطة دور�ًمهّمًا 
يف حتديد مدى تالعب حميي �لدمى بحركات �ل�سخ�سيات، 
�سو�ء عند �إن�ساء �حلركة من �ل�سفر �أو عند تعديل �حلركة �لتي 
مت �لتقاطها، ويف هذه �حلالة �لالحقة ي�سبح �إطار �للقطة مرة 

�أخرى �لعن�رس �لبارز يف تركيب �حلركة بالن�سبة للمحيي.

تقطع  �أو  تربط  �لتي  �لأجهزة  بع�س  بالعتبار  �لتاأطري  ياأخذ 
�أجز�ء من �ل�سورة، وب�سكل �أكرث حتديد�ً �حلركة يف �ل�سورة. 
حركات  من  �جل�سم  بحركة  يتعلق  فيما  �حلركة  هذه  تتاألف 
متينة ورقيقة على حد �سو�ء، �أي حركات �إما كبرية �أو �سغرية. 
وللتو�سيح، يعتمد هذ� على حجم �لكائن على �ل�سا�سة؛ فطرفة 
عني يف لقطة �سورت بعيدة متثل حركة رقيقة، كونها �سغرية 
�لأخرى،  �جل�سم  وحركات  �ل�سا�سة  مب�ساحة  باملقارنة  ن�سبّيًا 
يف حني �أن �للقطة �سديدة �لقرب )CU( متالأ �ل�سا�سة وت�سبح 
مييل  و�لقزحية.  للعني  �أ�سغر  بحركات  مقارنة  قوية  حركة 
�لرتكيز يف فيلمي �سبرييت�سويذين )�لأرو�ح �لتي يف �لد�خل( 
و�آدفنت �أوف ذي ت�سيلدرن )جميء �لأطفال( لأن ين�سب على 
�حلركات �لقوية �لتي يتم ت�سويرها يف �أي من �للقطات �لبعيدة 
�لدقيقة،  �حلركات  على  �لرتكيز  ترك  مع  �لقريبة،  و�للقطات 
�لقريبة و�للقطات �سديدة  �للقطات  عندما يتم تطبيقها، على 
�إىل  متيل  �لتي  هي  �لدقيقة  فاحلركات  ذلك،  ومع  �لقرب. 
بالعينني  ترتبط  معظمهاحركات  ويف  �لو�قعية،  �إىل  �لإ�سافة 
�لناق�سة  و�لأ�سابع و�لكالم. فحركة �لعني �لرقيقة �لأهم هي 
�حلركات  فهذه  �لعني،  رم�س  حركة  هي  �لفيلمني  كال  يف 
�لناعمة و�مل�ستمرة هي �لتحول �ل�رسيع و�لع�سو�ئي للعني كما 
يتطلب �مل�سهد وتدلل على �لعني �حلقيقية. مييل كال �لفيلمني 
�إىل خلق �لو�قعية للعني من خالل طرفتها، وت�سبح هذه �حلركة 
م�سدر ت�سوي�س و�إلهاء، متامًا كما هو �حلال يف حركة �ل�سعر 
�ملتدفق. تظهر �للقطات �لقريبة لكاد�ج يف فيلم �آدفنت �أوف 
�لو�قعية  من  عالية  م�ستويات  �لأطفال(  )جميء  ت�سيلدرن  ذي 
من خالل �حلركات �ل�سل�سة و�لقوية للر�أ�س و�ل�سعر �ملتدفق، 
وتلتقط �إىل حد ما �حلركات �ملعقدة �لدقيقة للعينني، وخا�سة 
بالن�سبة خلطوط �لعني. �إل �أن �لتحديق �لثابت لل�سخ�سية هو 
حركة  �أية  �لعني  تظهر  ل  �لأمر،  و�قع  ويف  �إزعاجًا،  �لأكرث 
رم�س تقريبًا. قد يكون هذ� جزء�ً من بناء �ل�سخ�سية، ولكن 
�لذي  كلود،  عني  حلركة  بالن�سبة  نف�سه  �ل�سيء  قول  ميكن 
بطريقة  عنه  �جلمهور  تغريب  يتم  �أل  يفرت�س  �لبطل،  بو�سفه 
من  حلظة  خالل  لكلود  �لقرب  �سديدة  لقطة  هناك  حتديقه. 
�أد�ء  �لتاأمل �لعميق يعطي �لهتمام حلركة �لرم�س ويتم حتقيق 

�لد�خلية  تفكريه  عملية  �ل�رسيعة  عينه  حركة  متثل  �إذ  و�قعي، 
وتوقيتًا و�إيقاعًا و�قعيني للغاية.

وباملثل، تظهر حركات �ليدين يف هذين �لفيلمني �ختالفات 
يف �حلركة �لو�قعية من خالل �لرب�عة �لرقمية. تظهر �ل�سخ�سية 
�لأكرث  بال�سكل  باإحيائها  �سبرييت�سويذين  فيلم  قام  �لتي 
�حلركات  من  �لعديد  �سيد،  �لدكتور  �سخ�سية  وهي  و�قعية، 
حركات  يف  وخ�سو�سًا  �لقريبة،  �للقطات  يف  دقة  �لأكرث 
تعبري�ً  �أكرث  �سيد  �لدكتور  يد�  كانت  �إذ  و�لأ�سابع،  �لعينني 
�أكرث  قوية  حركة  تظهر  مل  حيث  �لأخرى،  �ل�سخ�سيات  من 
�أكرث  رقمية  حركات  �أي�سًا  �أظهرت  ولكنها  فح�سب،  و�قعية 
عندما  �آدفنتت�سيلدرن،  فيلم  يف  ذلك  من  �لنقي�س  على  دقة. 
تذهب تيفا للتقاط �رسيط من �سمادة كلود يف لودج �أيريث، 
فاإنها مت�سكها بر�حة يد منقب�سة ب�سكل �أخرق طفويل بدًل من 

�أ�سابع حاذقة.

و�أخري�ً، م�سكلة تز�من حركات �ل�سفاه ظهرت يف �لعديد من 
�ملنا�سبات يف هذين �لفيلمني على حد �سو�ء، حيث مت تب�سيط 
�لدقة �ملعقدة للتفاعل بني حركات �ل�سفاه و�لل�سان و�لأ�سنان 
مثل هذه  �أن  مفرط. ورغم  ب�سكل  و�خلدين  �لفم  وع�سالت 
�أو  تكنولوجية،  لأ�سباب  مربرة  تكون  �أن  ميكن  �خليار�ت 
لأ�سباب منطية يف حالة فيلم �آدفنتت�سيلدرن على وجه �لتحديد، 
من خالل �تباع منط مز�منة �ل�سفاه �لأنيمية، �إل �أن هذ�، ويف 

�ملح�سلة، �نتق�س من �لو�قعية.

تناولت  �لفيلمني،  هذين  �سنع  تلت  �لتي  �ل�سنو�ت  يف 
بع�س هذه  �سو�ء  على حد  �لإحياء  �لأد�ء يف  ودقة  �لربجميات 
�مل�سكالت، و�أظهرت �لأفالم �لتي مت �سنعها يف وقت لحق 
يف  �مل�سكلة  لي�س  �لورقة  هذه  يف  يهم  ما  �مل�ستقاة.  �لدرو�س 
)�أي  باحلركة  �ل�سلة  ذ�ت  �لأجهزة  عزل  و�إمنا  ذ�تها،  حد 
لغر�س  �حلركة  لقطع  ��ستخد�مها  ميكن  �لتي  �لإطار�ت( 
و�لدقيقة  �لقوية  �حلركة  مفاهيم  ت�سبح  وبالتايل،  �لتحليل، 
و�حلركة �لرم�سية و�لرقمية �أدو�ت تاأطري حمتملة للتحليل. رغم 
بينها،�أي  فيما  �لعالقة  �أن  �إل  �حلركة،  تقطع  �لعنا�رس  �أن هذه 
تاأطري  جهاز  �إىل  توؤدي  معني،  �أد�ء  خللق  �حلركات  جتمعه  ما 
حمتمل، من �ملمكن �أن يو�سل �حلركات بع�سها ببع�س �أي�سًا. 
�حلركة نادر�ً ما تكون معزولة عن عنا�رسها �لقوية �أو �لدقيقة، 
�أو عن �أي حركة و�حدة من هذين �لعن�رسين، �إل �أنها عادة ما 
تكون توليفًا معقد�ً من عنا�رس متعددة يف وقت و�حد. هذ� 
�لتوليف هو ما ي�سيف �إىل �ل�سعور بالو�قعية، و�أف�سل تو�سيف 
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�أ�سكال  من  �سكاًل  باعتباره  هو  �حلركات  بني  �لتوليف  لهذ� 
ت�سميم �لرق�س.

�إحياء  �سخ�سيات  يف  �حلركة  عنا�رس  �لتحليل  هذ�  تناول 
ذي  فاينلفانتي�سي:  فيلمي  يف  باحلا�سوب  �ملولدة  �لدمى 
�لد�خل(  يف  �لتي  �لأرو�ح  �لنهائية:  )�لفانتازيا  �سبرييت�سويذين 
�لنهائية  )�لفانتازيا  �آدفنتت�سيلدرن   7 وفاينلفانت�سي   ،)2001(
وفان  كري�س  مفاهيم  با�ستخد�م   ،)2005( �لأطفال(  جميء   7
وفان  كري�س  مفهوم  �أن  �لتحليل  �أظهر  �نطالق.  كنقطة  ليوين 
�ل�سوء على كيفية لعب كلٍّ من  ت�سليط  ليوين للربوز مفيد يف 
�مل�ستخدمة  �لطريقة  �ل�سينما دور�ً يف  �لتكنولوجيا وجماليات 
لالإحياء، وماهية �لأثر �جلمايل لهذه �خليار�ت يف نهاية �ملطاف. 
كذلك �سلط مفهومهما للتاأطري �ل�سوء على �أجهزة لقطع وربط 
�لتعبري  �أد�ء�ت  �أجل و�سف  من  ما  خمتلفة يف �سورة  حركات 
�لإحياء  يف  �حلياة  »وهم  �أن  �ل�سحيح  من  �أنه  ورغم  �حلركي. 
�لتعرف  و�سهل  و�ساطة  دون  متثيل  �أنه  يبدو  مما  حتديًا  �أكرث 
 ،)15 �س   ،1988 )ويلز  �حلية«  �حلركة  �أفالم  يف  للو�قع  عليه 

حماكاة،  �سكل  على  �لو�قع  �لإحياء  يتحدى  عندما  فبالتحديد، 
فاإن وهم �لو�قع يف �لإحياء هو �لتحدي �لأكرب.

يف  �لدكتور�ه  �سهادة  نيل  على  حالّيًا  بري  دي  �آدم  يعمل 
وو�سائل  �ل�سينما  در��سات  مركز  من  �ل�سينمائية  �لدر��سات 
كيب  يف   )UCT( تاون  كيب  جامعة  يف   )CFMS( �لإعالم 
ورو�ية  �لفيديو  �إنتاج  بري  دي  ُيَعلِّم  �أفريقيا.  جنوب  يف  تاون 
�أفالم  حول  ويحا�رس  �ملركز،  يف   )storytelling( �لق�س�س 
�لإحياء )�لر�سوم �ملتحركة( و�أفالم مثليي �جلن�س. تركز معظم 
�لإحياء  حتديد�ً  وهي  باأطروحته،  تتعلق  مو��سيع  على  �أبحاثه 
و�حلركة يف �لإحياء وتاريخ �لإحياء يف جنوب �أفريقيا. قدمت 
�حلادي  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  يف   2009 متوز   12 يف  �لورقة  هذه 
و�لع�رسين جلمعية در��سات �لإحياء )�لر�سوم �ملتحركة( بعنو�ن: 
��ستمر�ر �لإحياء، �لذي عقد ما بني )10-12 متوز 2009( يف 
يف  باأتالنتا  �جلامعي  �حلرم  يف  و�لت�سميم  للفنون  �سافانا  كلية 
مدينة �أتالنتا يف ولية جورجيا يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

ترجمة: عدنان اجلولين

الهوامش:

1 فاينلفانتي�سي )Final Fantasy( هي �سل�سلة �ألعاب فيديو من �إنتاج �سكوير�إنيك�س. �أ�سدر �جلزء �لأول يف عام 1987 وقد كان من �أقدم �ألعاب تقّم�س �لأدو�ر. تعد �سل�سلة فاينلفانتي�سي 
ر�بع �أكرث �سل�سالت �لألعاب مبيعًا، حيث فاقت مبيعات �ل�سل�سلة 70 مليون ن�سخة حول �لعامل.

2 مر��سالت �سخ�سية مع بول ويلز يف �لعام 2009.
3 �لعالقة �لفيزيائية بني �ل�سورة ومو�سوعها من حيث كون �ل�سورة قادرة على �أن تعك�س �لو�قع.

4 مدر�سة يف �لفن �لت�سكيلي تعتمد على �لكامري� و�ل�سورة يف بناء �للوحات.
5 يظهر نقا�س زيتل )Zettl( )1999( لهذه �حلركات كيف ت�سهم حركة عو�مل �أخرى يف بناء �ل�سورة �ل�سينمائية مثل �لإطار �ملتحرك �أو �إيقاع �لتحرير يف ت�سكيل �نطباع �مل�ساهد نحو 

�حلركة على �ل�سا�سة، ولكنه يف�سل هذه �لعو�مل بع�سها عن بع�س لأغر��س �لتحليل.
.)All-Terrain Armored Transport(6 �ملركبة �ل�ساحلة لكافة �ملناطق

7 تقنية بناء �حلركة من ت�سل�سل �ل�سور �لثابتة.
8 بالن�سبة لفيلم فاينلفانت�سي 7 �آدفنتت�سيلدرن )�حللم �لنهائي 7 جميء �لأطفال(. 

http://www.imdb.com/title/tt0385700/trivia 
9 بالن�سبة لفيلم فاينلفانتي�سي: ذي �سبرييت�سويذين )�حللم �لنهائي: �لأرو�ح �لتي يف �لد�خل(.

http://www.imdb.com/title/tt0173840/trivia
10 خط �لق�سة �ملُحيا.
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