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فنون يف التعليم

رؤى تربوية - العددان الثاين واألربعون والثالث واألربعون

استخدام “تتابع الصور” ليحل 
حمل “استمرارية الرؤية”

كنظرية لتفسري كيفية إنتاج 
وهم احلركة املستمرة يف 
السينما وإحياء الدمى

بول �صانت جورج 1 

يف  �حلركة  لدر��سة  كاأد�ة  و��ستخد�مه  �ل�سور  تتابع  تطوير  مت 
�لتا�سع ع�رس على يد ماري )Marey( ودميينيي  �لقرن  �أو�خر 
بد�ية  ومع   ،)Gilberth( ولحقًاجيلربيث   ،)Demenÿ(
�لقرن �لع�رسين، مت جتاهل �إمكانات تتابع �ل�سور كاأد�ة بحث، 
فيما مت تطوير و��ستخد�م بع�س جو�نبه يف �ل�سينما. �لآن، وفيما 
ي�سميه �لبع�س ع�رس ما بعد �ل�سينما،2 بد�أ �لفنانون و�لباحثون 
�لعودة �إىل تتابع �ل�سور ملو��سلة بع�س ق�س�سها �لتي مل تكتمل. 
�لزمنية  �لفرتة  حول  معلومات  على  �ملتتابعة  �ل�سور  حتتوي 
وميكن  و�لزمان،  للف�ساء  �أخرى  وم�ستقات  و�ل�رسعة  و�ملدة 
بالفعل–  ��ستخدمت  –وقد  ت�ستخدم  �أن  �ملعلومات  لهذه 
�أود  �مليكانيكية.  و�لكفاءة  �حلركة  حول  �أ�سئلة  على  لالإجابة 
�أن �أبني يف هذه �لورقة كيف ميكن ت�سخري تتابع �ل�سور لفهم 
�ثنني من تو�بعه، وهما �ل�سينما و�إحياء �لدمى، ب�سكل �أف�سل.

�ل�سينما يقوم  �أن مبد�أ  نحن على در�ية بالأدلة، فنحن نعرف 
�لأخرى  تلو  �لو�حدة  �لثابتة  �ل�سور  من  �سل�سلة  �إ�سقاط  على 
�أية  بني  �لختالفات  �أن  �أي�سًا  ونعرف  عر�س،  �سا�سة  على 
�سورتني متتاليتني يجب �أن تكون �سغرية و�أن ت�سل�سل �ل�سور 
يعمل  �لنظام  هذ�  �أن  �أي�سًا  نعرف  قد  ب�رسعة.  �إظهاره  يجب 
�سو�ء بال�سور �مل�سجلة فوتوغر�فّيًا، كما يف �ل�سينما، �أو �ل�سور 

�مل�سنوعة يدوّيًا بالر�سم �أو باأية طريقة �أخرى، كما هو �حلال 
يف �إحياء �لدمى، ولكن ما ل نعرفه هو كيفية عمل هذ� �لنظام. 
ن�ستطيع �لتخمني �أو ��ستخد�م �لتجربة و�خلطاأ لتحديد �إىل �أي 
�ملتتالية  �ل�سور  بني  �لختالفات  �سغر  يكون  �أن  ينبغي  حد 
�ل�سور. ولكن،  ت�سل�سل  بها  يعر�س  �أن  �لتي يجب  و�ل�رسعة 
ملاذ� تظهر �سل�سلة من �ل�سور �لثابتة ك�سور متحركة م�ستمرة؟

�لإجابة �لتي تعطى يف �أغلب �لأحيان )عادة يف �لف�سل �لأول 
من كتب �لأفالم وكتب �ل�سينما وكتب �لر�سوم �ملتحركة( هي 
»��ستمر�رية �لروؤية«. و�لفكرة هي �أن �لنظام �لب�رسي يحتفظ 
بكل �سورة ثابتة لفرتة ق�سرية، وعليه تتابٌع �رسيٌع ل�سوٍر ثابتٍة 
�ن�سهرت  �ل�سور  تلك  �أن  لو  كما  يظهر  �ل�سيء  بع�س  خمتلفٍة 
�لروؤية  ��ستمر�رية  و�حدة.  م�ستمرة  متحركة  �سورة  يف  معًا 
حتريك  عند  نالحظه  �لذي  لالأثر  دقيٌق  و�سٌف  وهي  قائمة، 
�آخر  ف�ساء  �أو  مظلمة  غرفة  يف  ب�رسعة  �سغري  �ساطع  �سوء 
نرى  ف�سوف  �ل�سحيحة،  �ل�رسوط  تو�فرت  �إذ�  ن�سبّيًا.  مظلم 
ثابت.   كخط  ب�رسعة  يتحرك  �لذي  �ل�سوء  من  �لنقطة  تلك 
��ستمر�رية �لروؤية قائمة، ولكنها لي�ست �لإجابة على �سوؤ�لنا.  
متعاك�سان،  �سيئان  و�ل�سينما  �لروؤية  ��ستمر�رية  �لو�قع،  يف 
ونحن نريد جتنب ��ستمر�رية �لروؤية �إذ� �أردنا �أن يظهر ت�سل�سل 
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�إذ�  �لثابتة ك�سورة متحركة م�ستمرة و�حدة، لأنه  من �ل�سور 
�ملتغرية  �ل�سورة  من  �سل�سلة  يف  دور  �لروؤية  ل�ستمر�رية  كان 
ب�رسعة، ف�سوف تتد�خل �ل�سور بع�سها مع بع�س، و�ستن�سهر 
�ملالمح �لرئي�سية لل�سور �إىل عدد من �ل�سور �لثابتة مطمو�سة 
ترددت  �لتي  �خلاطئة،  �لإجابة  و�سلت  فقد  لذ�،  �ملعامل. 
مر�ر�ً وتكر�ر�ً ل�سنو�ت عديدة، حد �لأ�سطورة، وت�ستمر يف 
كونها كذلك لأنها �لإجابة �لتي يتم �إعطاوؤها دون تردد على 
�ل�سوؤ�ل: »كيف تنتج �لر�سوم �ملتحركة و�ل�سينما وهم �حلركة 

�مل�ستمرة؟«.

�أود �أن �أجادل باأن �لإجابة �ل�سحيحة على هذ� �ل�سوؤ�ل ميكن 
�أن ترثي معلومات ممار�سي �سناع �لأفالم و�لر�سوم �ملتحركة، 
من  جديدة  �أ�سكال  خلق  يف  ت�ساعد  �أن  حتى  �ملمكن  ومن 

�ملمار�سة.

�أنه من �ملمكن �لعثور على �لإجابة  و�سوف تبني هذه �لورقة 
من  مهملتني  ز�ويتني  �سوؤ�لنا يف جزءين، يف  على  �ل�سحيحة 
حتليل  من  م�ستلهم  �إجابتنا  من  �لأول  �جلزء  �ل�سور.   تتابع 
كثري  يف  يظهر  جهاز  وهو  �لتتابع،  لقر�س   )Marey( ماري 
من �سوره �ملتتابعة، كما يظهر جلّيًا يف �ل�سكل رقم 1،3 وهو 

�سورة فوتوغر�فية جلل�سة ت�سجيل �سور متتابعة.

ال�صكل 1: ت�صوير حركة ج�صم يف حالة �صقوط

)انظر احلا�صية رقم 2 اأدناه(

�ملبد�أ �ساعة حائط بعقرب و�حد  �لتتابع هو من حيث  قر�س 
�أرقام. هذ� �لعقرب �سديد �لنعكا�س. ولذ�، يبدو  ودون �أي 
ثابت  مبعدل  �لعقرب  يد�ر  �للون.  �أحادية  �ل�سور  يف  �أبي�س 

يف  كاملة  دورة  يكمل  �إذ  �سود�ء،  خمملية  د�ئرية  خلفية  على 
قطاعًا   18 �إىل  �لد�ئري  �لقر�س  حميط  ينق�سم  فيما  ثانية،   90
�لفرت�ت  طول  لقيا�س  �جلهاز  هذ�  ماري  مت�ساويًا.��ستخدم 
�ل�سور  �سوف  متحرك  جل�سم  �ملتعاقبة  �ملو�قع  بني  �لزمنية 
�سور�ً  ُتظهر   )1 رقم  �ل�سكل  يف  نر�ها  �لتي  )كتلك  �ملتتابعة 
هذ�  )يظهر  للعقرب  عديدة  و�سور�ً  متحرك  جل�سم  عديدة 
�لتف�سيل يف �ل�سكل رقم 2(.4 �ستكون �سور �جل�سم �ملتحرك 
هذه  و�ستتنا�سب  بع�سها،  عن  خمتلفة  م�سافات  متباعدة 
�مل�سافات طرديًّا مع �حليز �لذي يحركه ذلك �جل�سم. ي�سار �إىل 
�لوقت �لذي ��ستغرقه حترك تلك �مل�سافات بالزو�يا بني مو�قع 
و�حد  �آخر  لغر�س  مفيد  �جلهاز  هذه  �لدو�ر.  �لعقرب  �سور 
ن�سبّيًا، ف�ستطم�س معامل  �لتعر�س طوياًل  �إذ� كان  �لأقل،  على 
�سورة �لإبرة )�لعقرب(، كما هو مو�سح يف �ل�سكل رقم 3،5 
مع  طرديًّا  )�لعقرب(  �لإبرة  �سورة  �ختفاء  مدى  و�سيتنا�سب 
مدة �لتعر�س. بهذه �لطريقة، يكون لل�سور �ملتتابعة �لعديد من 
�ل�ستخد�مات، �إذ تق�سم حركة �جل�سم �مل�ستمرة �إىل عدد من 

�ل�سور للج�سم يف مو�قع متعاقبة.

ال�صكل 2: املواقع املتعاقبة لالإبرة )العقرب( على قر�ص التتابع، 

وقيا�ص الفرتات الزمنية التي تف�صل ال�صور املتعاقبة

)انظر احلا�صية رقم 3 اأعاله(

ال�صكل 3: الإبرة )العقرب( يف حالة دوران حول

قر�ص التتابع وقيا�ص فرتة التعر�ص )انظر احلا�صية رقم 3 اأعاله(
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جيد،  ب�سكل  �ل�سور  لتتابع  �لتحليلي  �ل�ستخد�م  توثيق  مت 
�رسعة  لتحديد  �لتتابع  قر�س  ��ستخد�م  �أُغفل  فقد  ذلك،  ومع 

وت�سارع ج�سم متحرك �إىل حد كبري.

�لأعمال  بع�س  �إكمال  كفنان  عملي  خالل  من  حاولت 
يف  �لأوىل  خطو�تي  متثلت  �ل�سور.  م�ستخدمًاتتابع  �لتجريبية 
وللقيام  عنها،  قر�أت  قد  �لتي كنت  �لأمثلة  بع�س  �إن�ساء  �إعادة 
بهذ�، بحثت عن �ساعة من �ملمكن �أن ت�ستخدم كقر�س تتابع. 
من �ملهم �أن يدور عقرب �لثو�ين ب�سكل م�ستمر وموحد، ولكن 
عقرب �لثو�ين يف �ساعة �لكو�رتز يدور بخطو�ت منف�سلة، �إذ 
هريتز(   60 �أو   50( �لرئي�سي  �لكهرباء  تيار  تردد  خف�س  يتم 
حركات  لتوقيت  �لرتدد  هذ�  وي�ستخدم  و�حد،  هريتز  �إىل 
�أخرى. �إىل  ثانية  من  �لكو�رتز  �ساعة  فتنب�س  �لثو�ين،  عقرب 

هريتز،   1 برتدد  تتحرك  �لتي  �لكو�رتز  �ساعات  �إىل  بالإ�سافة 
عقرب  ثبت  هريتز.   16 برتدد  تتحرك  كو�رتز  �ساعات  هناك 
ثو�ٍن ل�ساعة كو�رتز تتحرك برتدد 16 هريتز، وعندما �ساهدت 
دور�ن عقرب �لثو�ين، بد� وكاأنه يتحرك ب�سكل م�ستمر رغم 
�أنه كان يف �لو�قع يتحرك ب�سكل متقطع، يف نب�سات، بو�قع 
�لأق�رس  �لنب�سات  تلك  كانت  �لثانية.  يف  نب�سة  ع�رسة  �ست 
و�لأكرث تو�تر�ً �سامتة، ولذ�، ت�سمى حركة �ساعات �لكو�رتز 

ذ�ت تردد 16 هريتز حركة كو�رتز »�مل�سح �ل�سامت«.

هناك �ختالفات مهمة بني ت�سور�تنا ل�ساعة “عادية” تتحرك 
 16 برتدد  تتحرك  �سامت”  “م�سح  و�ساعة  هريتز   1 برتدد 
نحتاج  �لختالفات،  هذه  على  �ملرتتبة  �لآثار  ولفهم  هريتز. 

ملقارنة ما نعرف �أنه يحدث مع ما نر�ه.

من م�سار �لر�سوم يف �لتعليم - م�رسوع �لق�س�س.
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ال�صكل 4: املواقع املتعاقبة لعقرب الثواين يف �صاعة تعمل برتدد 1 

هريتز

ال�صكل 5: املواقع املتعاقبة لعقرب الثواين يف �صاعة تعمل برتدد 16 

هريتز

تنب�س �ساعة حركة �لكو�رتز »�لعادية« مرة كل ثانية )1 هريتز(، 
 60 من  ثابت يف و�حد  ب�سكل  �لثو�ين  ويتبدل موقع عقرب 
موقعًا حول قر�س �ل�ساعة �أو يتحرك فجوة �ست درجات 6 
�لثو�ين  يتحركها عقرب  �لتي  �لز�وية  تظهر  �ملو�قع.  بني هذه 
يف ثانية و�حدة يف �ساعة تعمل برتدد 1 هريتز يف �ل�سكل رقم 
6 ° يف  4. يتحرك عقرب �لثو�ين عرب فجوة �ل�ست درجات 

ن�سف ثانية،6 وهذه مدة حركة عقرب �لثو�ين.

تتحرك �ساعة حركة كو�رتز »�مل�سح �ل�سامت« بنف�س �ل�رسعة، 
�لطريقة،  بنف�س  متقطع  ب�سكل  فيها  �لثو�ين  عقرب  ويتوقف 
ولكن برتدد �أعلى يبلغ 16 مرة يف �لثانية )16 هريتز(، ما يقلل 
�مل�سافات �لتي يتحركها �لعقرب بني �ملو�قع �لثابتة �إىل 3/8 °. 
تظهر �لز�وية �لتي يتحركها عقرب �لثو�ين يف كل حركة يف 
�ساعة تعمل برتدد 16 هريتز يف �ل�سكل رقم 5. يتحرك عقرب 

�لثو�ين عرب فجوة 3/8 ° يف 1/32 من �لثانية.

�لفرق بني منظورينا )لعقرب �لثو�ين( يف �ل�ساعتني هو �أننا نرى 
�أنه يقفز  عقرب �لثو�ين يف �ل�ساعة ذ�ت �لرتدد �لأقل كما لو 
�لعايل  �لرتدد  �ل�ساعة ذ�ت  نر�ه يف  فيما  �إىل موقع،  من موقع 
�إىل وجود  هذ�  ي�سري  و��ستمر�ر.  ب�سال�سة  يتحرك  �أنه  لو  كما 

�إدر�كنا �لب�رسي على حلحلة  عالقة بني تردد ما يرى وقدرة 
�ل�سغرية  �لفجو�ت  �لقدرة على حلحلة  ت�سمى  �لرتدد.  ذلك 

و�لفرت�ت �لزمنية �لق�سرية ب�رسّيًا �حلدة مكانّيًا وزمانّيًا.

يرى  ما  تردد  بني  �لعالقة  تبني  �أن  ب�سيطة  بيانية  لر�سوم  ميكن 
�لتي  �لأوقات  �لبيانية  �لر�سوم  يف  �خلطوط  متثل  نظرنا.  حدة 
بني  �مل�سافات  متثل  فيما  ثابتة،  �ل�ساعة  عقارب  فيها  تكون 
�أي  فيها  يظهر  ل  �لتي  �لأوقات  �لبيانية  �لر�سوم  يف  �خلطوط 

�سيء.

ال�صكل 6 اأ: ر�صم بياين ل�صاعة ذات تردد منخف�ص )1 هريتز(

ال�صكل 6 ب: ر�صم بياين ل�صاعة ذات تردد مرتفع )16 هريتز(

ال�صكل 6 ج: جزء من ال�صكل رقم 6 ب مكرب �صت ع�رصة مرة 

)x16(

تو�سح �لر�سوم �لبيانية يف �ل�سكل رقم 6 �لعالقة بني تردد ما 
ل�ساعة  بيانّيًا  ر�سمًا  �أ   6 رقم  �ل�سكل  ميثل  ب�رسنا.  يرى وحدة 
ذ�ت تردد منخف�س )1 هريتز(. عندما يكون �لرتدد �أعلى مما 
فاإننا نرى �لفجو�ت و�لإ�سار�ت  �أن حتلله،  ميكن حلدة ب�رسنا 
�ل�سكل  يف  يظهر  ما  )وهو  و�سل�سة  م�ستمرة  كاأنها  �ملتقطعة 
رقم 6 ب(. هناك عالقة بني �لرتدد حدة �لب�رس، فكلما كانت 
حدة ب�رسنا �أكرث حدة، كما قمنا مبحاكاة ذلك يف �ل�سكل رقم 
6 ج، �سرتتفع �لقدرة على �لتمييز بني �إ�سارة متقطعة و�إ�سارة 
م�ستمرة، ولذ�، فاإن قدرتنا على روؤية �لإ�سارة �ملتقطعة وكاأنها 
تردد  بني  للتفاعل  نتيجة  عدمها  من  و�سل�سة  م�ستمرة  �إ�سارة 

�لإ�سارة وحدة ب�رس للم�ساهد.

ملنظورنا  �لزمانية  �لب�رس  �لإ�سارة وحدة  تردد  �لعالقة بني  متثل 
قبل  من  �لتفاعل  هذ�  ��ستغالل  يتم  �لإجابة.  من  �لأول  �جلزء 
�لإ�سارة  تردد  يتو�فق  بطريقتني:  و�ل�سينما  �ملتحركة  �لر�سوم 
�إذ� كان  �لفيلم �مل�سقط )�ملعرو�س(،  مع معدل �لإطار�ت يف 
�لثابتة  �لإطار�ت  ف�سرنى  للغاية،  منخف�سًا  �لإطار�ت  معدل 
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�إذ�  ولكن  �لإطار�ت،  بني  �لفا�سلة  �لزمنية  و�لفرت�ت  �لفردية 
كان معدل �لإطار�ت �أعلى مما ميكننا �أن نحلل، ف�سرنى �سورة 
و�حدة م�ستمرة. كذلك تظهر �لفجو�ت بني �لإطار�ت عند 
و�سوف  �ل�سورة،  وتغيري  )�لعر�س(  �لإ�سقاط  �سعاع  �إيقاف 
�لفا�سلة بني �لإطار�ت بعد  نعود لهذ� �ل�ستخد�م للفجو�ت 

�أن نفهم �جلزء �لثاين من ردنا.

ميكن �لعثور على �جلزء �لثاين من �إجابتنا يف �أعمال ر�ئد �آخر 
من رو�د تتابع �ل�سور. يبني �ل�سكل رقم 7 “طرط�سة �لكرة” 
لآرثر مي�سون ورثينغتون )ورثينغتون، 1865(. من �جلدير �أن 
نفهم كيف �سنع ورثينغتون هذ� �لت�سل�سل من �سور ثابتة. مت 
و�أُطلقت  كهربائيني،  مبغناطي�سني  وتعليقهما  كرتني  �إم�ساك 
�لكهربائية.  �لد�رة  باإيقاف  نف�سها  �للحظة  يف  �لكرتان  كلتا 
�س  لتَعرُّ �أدى  )فال�س(  بر�قًا  �سوء�ً  �لكرتني  �إحدى  �سغلت 
�ل�سورة �لفوتوغر�فية، فيما �سقطت �لكرة �لأخرى يف خليط 
من �حلليب و�ملاء. بتغيري �رتفاع �لكرة �لتي �سغلت �لفال�س، 
متكن ورثينغتون من ت�سجيل حلظات خمتلفة يف ت�سل�سل هبوط 
معًا  �ل�سور  بو�سع  بعد ذلك  قام ورثينغتون  �لأخرى.  �لكرة 
يف  و�حدة  لكرة  متو��سلة  �سل�سلة  وهم  لإعطاء  ت�سل�سل  يف 
حالة �سقوط. هذه حماكاة ورثينغتون )مع تعاوننا �لختياري( 
ملت�سل�سلة من �ل�سور. ورغم �أننا نعرف �أن كل �سورة ل�سقوط 
�لكرة يف �حلليب كانت قد �أُخذت ب�سكل م�ستقل عن غريها 
من �ل�سور يف �لت�سل�سل �لذي مت عر�سه، �إل �أننا ن�سعر باإغر�ء 
�سديد لإخماد قدرتنا على �لتمييز، وبدًل من ذلك �لت�سل�سل 
�لكامل، نرى �أنه  متثُّل لنف�س �لكرة يف حالة �سقوط يف �حلليب 

نف�سه.

ال�صكل 7: “طرط�صة الكرة” لآرثر مي�صون ورثينغتون

يقرتح هذ� �لعر�س �أنه �إذ� ُعر�ست علينا جمموعة من �ل�سور يف 
هيكل ت�سل�سلي )يف �سف �أو عمود �أو �لو�حدة تلو �لأخرى 
�ل�سور  من  زوج  كل  ظهر  و�إذ�  �ل�سا�سة(،  �أو  �ل�سفحة  على 

�سنميل  فاإننا  متز�يد�ً،  تدريجّيًا  تغري�ً  ُيظهر  وكاأنه  �ملتجاورة 
�إىل تف�سري كل �سورة يف �لهيكل �لت�سل�سلي كاأنها جزء مكون 
مرتب يف ت�سل�سل، كما �سنميل �إىل ت�سور عالقة بني �ل�سور، 
�لت�سل�سلي  �لهيكل  يقودنا  عالقة.  �أية  هناك  تكن  مل  �إن  حتى 
من  منظر�ً  متثل  �سورة  كل  �أن  مفاده  مقت�سد  �فرت��س  لعمل 

مناظر عديدة ملو�سوع و�حد يف حالة حركة.

هذ� �مليل لعمل �فرت��سات حم�سوبة م�ستقل عن حدة �ملنظور، 
وينطوي على �فرت��س �أن كل �سورة يف هيكل ت�سل�سلي متثل 
هذه  �ل�ستبد�ل.  عمليات  عن  وتتغا�سى  ت�سل�سل  من  جزء�ً 

�لفرت��سات طوعية بدًل من كونها منظورية.

ال�صكل 8: ترجمة النمط )انظر احلا�صية رقم 5(

تظهر كافة هذه �جلو�نب ب�سكل �أنيق يف �ل�سكل رقم 8 .7  �إذ� 
كنت قد �خرتت �أن ترى هذ� �ل�سكل وكاأنه كائن و�حد ينزلق 
�لأمين  �لركن  �إىل  و�حدة  ل�سبكة  �لعلوي  �لأي�رس  �لركن  من 
�ل�سفلي لنف�س �ل�سبكة، فقد �قرتحت وجود حركة و�خرتت 
�لتغا�سي عن ��ستبد�ل �لكائن �لأول بكائنات �أخرى �سديدة 
�ل�سبه على �ل�سبكات �لأخرى. �لفرت��سان �لثنان مرتبطان، 
�إذ� مل تفرت�س �أن �لكائنات �لثمانية �ملختلفة متثل مناظر متتالية 
لنف�س �لكائن �لفريد، فال ميكنك �أن تفرت�س �أن هذ� �لكائن 

�لفريد يتحرك قطريًّا عرب �ل�سبكة.

لكائن  مناظر  لي�ست  �لثمانية  �لكائنات  هذه  �أن  �إثبات  ميكن 
و�حد يف حالة حركة، و�أن م�ساهدتها وكاأنها مناظر لكائن 
يف  متثله  عما  بالك�سف  طوعي،  �أمر  حركة  حالة  يف  و�حد 
من  لعبة  من  ر�بع  �لثمانية كل جيل  �ملناظر  متثل هذه  �لو�قع: 

دون لعب )ذ�تية �لتطور( ت�سمى “لعبة �حلياة لكونو�ي”.8

تتفاعل كل خلية يف �ل�سبكة مع �خلاليا �ملجاورة مبا�رسة �أفقّيًا 
�أو ر�أ�سّيًا �أو قطرّيًا، ويت�سح هذ� يف �ل�سكل رقم 9، ويف كل 

جيل يتم تطبيق �لقاعدتني �لتاليتني:
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�سود�ء،  جار�تها  من  ثالث  وكانت  بي�ساء  �خللية  كانت  �إذ� 
ف�سيتغري لون �خللية �إىل �لأ�سود.

�إذ� كانت �خللية �سود�ء، وكانت �ثنتان �أو ثالث من جار�تها 
�إىل  لونها  ف�سيتغري  و�إل  �أ�سود،  لونها  يبقى  ف�سوف  �سود�ء، 

�لأبي�س.

ال�صكل 9: اأربعة اأجيال من “لعبة احلياة لكونواي«

�لآن، وقد عرفَت ما �أُريَد لل�سور �أن متثل، فاإن لك �ختيار �أن 
تر�ها �إما كاأجيال متعاقبة من ثقافة متطورة �أو ك�سور متتالية 

لكائن يف حالة حركة.

در��سة  �ل�ستبد�ل  عمليات  عن  للتغا�سي  ��ستعد�دنا  ي�ستحق 
�أكرث متحي�سًا. �إذ� �خرتت �أن ت�ساهد كائنًا يتحرك عرب �ل�سبكة، 
فقد �خرتت �أن ت�ساهد جمموعة من �خلاليا �ملتجاورة ككائن 
وكاأنه  تر�ه  ما  تف�سري  �إىل  متيل  �سوف  تطور.  حالة  يف  و�حد 
كائن متحرك و�حد يتغري ب�رسعة بدًل من كونه تعاقبًا لكائنات 
خمتلفة تظهر على طول م�سار حركة، حتى و�إن كان �لكائن 
�ملتحرك �لذي ت�ساهده يغري لونه و�سكله، طاملا كان من �ملمكن 

تف�سري تلك �لتغري�ت وكاأنها كذلك.

�لت�سل�سل كحركة عندما يظهر كائن ما يف مو�قع  يتم تف�سري 
مت  وقد  و9،   8 �ل�سكلني  يف  كما  متعاقبة،  �سور  يف  خمتلفة 
�ملتحركة. ميكن  �لر�سوم  �أنو�ع  �أب�سط  �لأمر يف  ��ستغالل هذ� 
با�ستخد�م تقنية “�لق�س �خلارجي” يف �لر�سوم �ملتحركة ق�س 
عر�س  وعند  �لفيلم،  تعري�سات  بني  وحتريكه  ب�سيط  �سكل 
�لفيلم على �سا�سة �لعر�س، �سيظهر ذلك �ل�سكل وكاأنه يتحرك 
�لتي  �لتغري �لأخرى  �أنو�ع  �لعديد من  ب�سورة م�ستقلة. هناك 
من �ملمكن حتليلها �إىل، �أو تركيبها من، ت�سل�سل من �لتغري�ت 
�ملتدرجة �ملتز�يدة، ومنها على �سبيل �ملثال ل �حل�رس �لتغري�ت 
وتعاقب  وتتابع  و�لتبعيد  �لتقريب  مثل  �لروؤية،  نقطة  يف 
�مل�ساهد، و�لتغري�ت �ملادية مثل �حلجم و�للون، و�لتغري�ت يف 
�لبيئة مثل �لإ�ساءة، و�لتغري�ت �لبيولوجية مثل �لنمو و�لتعفن 

و�لتقادم وتقدم �ل�سن.

يتعاون  �أن  ميكن  كيف  ولحقًا�يزن�ستاين،  مويربيدج،  �أظهر 
ت�سنيع  �أجل  من  متعاقبة  مناظر  دمج  يف  و�ملخرج  �مل�ساهد 

م�ساهد �أكرب من جمرد جمموع �أجز�ئها.9

من  عدد�ً   ،  10  10 رقم  �ل�سكل  يف  هنا،  مويربيدج  يدمج 
�أيام خمتلفة ويف ترتيب خمتلف، ثم  �أُخذت يف  �لتي  �للقطات 
يف  دونه،  ومن  م�رسب  مع  �ملتفرقة،  �للقطات  هذه  يعر�س 

ت�سل�سل ممنتج لتمثيل حركة كائن و�حد يف منا�سبة و�حدة.

من م�سار �لر�سوم يف �لتعليم - م�رسوع �لق�س�س.
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ال�صكل 10: مويربدج، مونتاج من ثالث جل�صات ت�صوير خمتلفة

ولعمل  �ل�ستبد�ل  عمليات  عن  للتغا�سي  �مليل  هذ�  ي�سكل 
يف  ��ستغالله  ويتم  �إجابتنا،  من  �لثاين  �جلزء  حم�سوبة  �فرت��سات 
هي  �ملتتالية  عدة.�ل�سور  بطرق  و�ل�سينما  �ملتحركة  �لر�سوم 
�لإطار�ت  هذه  و�إ�سقاط  �لفيلم،  �أو  �ملتحركة  �لر�سوم  �إطار�ت 
لدمج  يقودنا  ت�سل�سلي  بهيكل  �سا�سة  على  �لآخر  تلو  �لو�حد 
�ملناظر �ملتعاقبة يف �حلركة �أو يف �أي نوع �آخر من �لتغري. يتنا�سب 
حجم �لتغري �ملتز�يد بني �لإطار�ت �ملتتالية مع �لتباعد )�مل�سافة(.

�إىل  لالإ�سارة  �ملتحركة  �لر�سوم  يف  �لتباعد  م�سطلح  ي�ستخدم 
�لتغري بني �إطار و�لذي يليه، كما ينطبق باملثل على �لختالفات 
بني كل �إطار يف �لفيلم. �لفرق بني �لتباعد يف �لر�سوم �ملتحركة 
و�لتباعد يف �ل�سينما هو يف �أ�سلوب �لت�سنيع،فالتباعد تلقائي 
يف  �لر�سامني  قبل  من  يتحدد  �أن  يجب  ولكنه  �لفيلم،  يف 
)ي�سبح  م�سكلة  ي�سبح  �لفيلم  يف  �لتباعد  �ملتحركة.  �لر�سوم 
�أبطاأ  �لإطار�ت  �إ�سقاط  معدل  يكون  عندما  متقافز�ً(  �لفيلم 
مقد�ر  �أو  �لتباعد،  يرتبط  �لفيلم.  ت�سجيل  معدل  من  بكثري 
�إطار، مبعدل �لإطار�ت و�رسعة �لكائن �ملُحيا،  �لتغري بني كل 
ميكن مل�سطلح “�لكائن �ملُحيا” �أن يعني كائنًا حميا من قبل حُميي 

�لر�سوم �ملتحركة �أو بو��سطة جهاز �سينمائي.

�لإطار�ت(  )معدل  تردد  بني  �لعالقة  يف  �لنظر  �أعدنا  �إذ� 
�لإ�سارة وحدة ب�رسنا �لزمانية،ف�سوف نرى �أن �لتباعد )مقد�ر 
�لتغري بني �لإطار�ت( على �رسعة معينة )للكائن �ملُحيا( مرتبط 

�رتباطًا عك�سّيًا مع معدل �لإطار�ت.

معدل �لإطار�ت)ƒ(× �لتباعد )λ= s( )�رسعة حركة �لكائن 
�ملتحرك(

على معدل �إطار�ت معني، يزيد حميي �لر�سوم �ملتحركة �لتباعد 
لزيادة �رسعة حركة �جل�سم �ملحيا، و�إذ� ز�د معدل �لإطار�ت 
�لتباعد  �إنقا�س  �ملتحركة  �لر�سوم  عن ذ�ك �حلد، ميكن ملحيي 
للح�سول على �رسعة معينة للحركة. وبطبيعة �حلال، فزياد�ت 
�لتباعد و�نخفا�سات معدل �لإطار�ت مقيدة باحلاجة للحفاظ 
�إذ� كان �لتباعد  �إنه  �إذ  على ر�سوم متحركة �سل�سة وم�ستمرة، 
كبري�ً جّد�ً �أو كان معدل �لإطار�ت منخف�سًا للغاية، ف�ست�سبح 

�لر�سوم �ملتحركة متقافزة.

ميكننا �لآن تطوير تعبرينا �ل�سابق عن هذه �لعالقة: عندما يزيد 
�لرتدد ويقل �لتباعد عما ت�ستطيع حدة ب�رسنا �ملكانية و�لزمانية 
ميكننا  �ملتحرك،  �جل�سم  معينة حلركة  �رسعة  �أية  على  حتلله  �أن 
�لثابتة  �أن نرى �لفجو�ت و�لعر�س �ملتقطع لالإطار�ت  عندها 
ولي�س  هذ�،  ي�رسح  �سل�سة.  حركتها  وكاأن  م�ستمرة  وكاأنها 
�لثابتة  �ل�سور  من  �سل�سلة  ظهور  �سبب  �لروؤية،  ��ستمر�رية 

ك�سورة متحركة م�ستمرة.

ميكن لكل من هذه –“�ل�ستمر�رية” و“�حلركة”– �أن تكون 
دون  �ل�ستمر�رية  نرى  �أن  ميكننا  بع�س.  عن  بع�سها  م�ستقلة 
روؤية �حلركة بال�رسورة، كما ميكننا �أن نرى �حلركة دون روؤية 
�ل�ستمر�رية بال�رسورة. �أما عندما تاأتيان معًا، فيمكننا �أن نرى 
حركة م�ستمرة وتتوفر لدينا عندها �لظروف للر�سوم �ملتحركة 

و�ل�سينما.

رغم �أن �ل�ستمر�رية و�حلركة ميكن �أن تكونا م�ستقلتني بع�سها 
عن بع�س، �إل �أن ��ستجابة �لإدر�ك �حل�سي لدينا وميلنا لعمل 
يعطي  بع�س.  على  بع�سها  يعتمد�ن  �ملح�سوبة  �لفرت��سات 
معدل �إطار�ت �أ�رسع �مل�ساهد وقتًا �أقل لإمعان �لنظر عند حدة 
�لفرت��سات  يعمل  �أن  �لأرجح  فمن  ولذ�  معينة،  زمانية  نظر 
على  جنب  �إىل  جنبًا  �سورتان  ُعر�ست  �إذ�  �ملح�سوبة.�أما 
ف�سيكون  و10(،  و9  و8   7 رقم  �لأ�سكال  يف  )كما  �سفحة 
ك�سورتني  �سري�هما  كان  �إذ�  فيما  ليختار  �لوقت  للم�ساهد 
�خليار  هذ�  ولكن  �آخر،  ك�سيء  �أو  ت�سل�سل حركي  �ثنتني يف 
جتعل  وباملثل،  �لثانية.  يف  �سورة   24 عر�سه  عند  يتوفر  قلما 
�إذ  فعالية،  �أكرث  �لزمانية  �لنظر  حدة  �ملح�سوبة  �لفرت��سات 
ي�سبح �حلد �لأدنى ملعدل �لإطار�ت �لذي ينظر فيه لت�سل�سل 

�سور ثابتة وكاأنه حركة م�ستمرة �أقل.

ميكن �أن ي�ستغل �لتغا�سي عن �لفجو�ت و��ستعد�دنا للتغا�سي 
هذه  ��ستخد�م  لنا  �ملمكن  من  لأنه  �ل�ستبد�ل  عمليات  عن 
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�لفجو�ت )عندما تكون �لأ�سو�ء مطفاأة( لتغيري �ل�سورة )يف 
نرى  �لتايل(.  �لإطار  قلياًل)يف  خمتلفة  ل�سورة  و�حد(  �إطار 
تردد  بني  للتفاعل  نظر�ً  م�ستمرة  ك�سورة  �ملتقطعة  �لإ�سارة 
�حل�سي  لالإدر�ك  حدة  �لإطار�ت(  )معدل  �مل�سقطة  �ل�سور 
لدينا. عندما يتم جمع هذ� مع ميلنا لدمج �سل�سلة من �ل�سور 
�ملختلفة تدريجّيًا يف تغري �أو حركة و�حدة،ت�سبح لدينا �سورة 

م�ستمرة ومتغرية، �أو �سورة تتحرك با�ستمر�ر.

لبع�س  خاطئ  تف�سري  لت�سحيح  �لورقة  هذه  يف  �سعيت  لقد 
�ملتحركة،  و�لر�سوم  �ل�سينما  لتجربة  �لأ�سا�سية  �جلو�نب 
ولإظهار قيمة ��ستخد�م تتابع �ل�سور كاأد�ة بحث للتحقيق يف 

�لف�ساء و�لزمان و�حلركة.

�جلمالية  �لرتميز�ت  من  ومتنوع  كبري  عدد  ي�ستخدم 
و�لإ�سرت�تيجيات �سمن �لفنون �لب�رسية لتمثل تبني جتاربنا يف 
�لف�ساء و�لزمان و�حلركة.�لأفكار �لتي ُي�سرت�سد بها يف �إنتاج 
�لأفكار  من  عدد  حتت  جتميعها  ميكن  �لأعمال  هذه  وتلقي 
و�لوقت  �لذ�تي  �لوقت  و�لفرتة،  �لتز�من  ت�سمل:  �لرئي�سية 
من  قليل  عدد  �سيو�سح  و�لوترية.  و�للحظة  �ملو�سوعي، 
�لأمثلة �لعالقة �ملتبادلة بني �لأعمال، و�لأفكار �لتي تف�رسها، 

و��ستخد�م تكنولوجيات معينة.

وعيني”  “�إ�سقاطات  مثل  �أعمال  يف  غر�هام  د�ن  ي�ستخدم 
))Two Consciousness Projection)s(  )غر�هام 1972( 
كما  �لوقت  بني  و�لفرق  �لذ�تي  �لوقت  ل�ستك�ساف  �لفيديو 
يتم  �لعمل،  هذ�  يف  �ملح�س.  �ملو�سوعي  و�لوقت  نختربه 
�أد�ءها،  لها  تظهر  عر�س  �سا�سة  ت�ساهد  فيما  موؤدية  ت�سجيل 
و�سف  �إعطاء  �لكامري�  ور�ء  تقف  ثانية  موؤدية  حتاول  بينما 
يف  غر�هام  ي�ستخدم  كما  �لأد�ء.  لذلك  حيادي  مو�سوعي 
يف  متعاك�سة  جو�نب  على  ومر�آتني  عر�س  “�سا�ستي  عمل 
Two Monitors and Two Mirrors at Oppo-( ” ةغرف

site Sides of a Room( )غر�هام 1975( كامري�تني ومر�آتني 
وتاأخري�ً زمنّيًا بني �سا�ستي �لعر�س لإظهار �أو�ساع خمتلفة من 
�لإدر�ك �حل�سي يف وقت و�حد ولإبر�ز عدم �ل�ستمر�رية بني 

�أكرث من و�قع.

مفاهيم  لإظهار  �لوقت  يف  �أي�سًا  جوونبايك  نام  يتالعب 
خمتلفة للوقت، وي�ستخدم تكنولوجيا كانت جديدة يف ذلك 
�لوقت ل�ستغالل ظاهرة تز�من �لأحد�ث �ملختلفة �لتي جتري 
“�سباح �خلري  �أماكن خمتلفة. ففي عمله  �أوقات خمتلفة يف  يف 

)بايك   )Good Morning Mr. Orwell( �أورويل”  �سيد 
�لأقمار  عرب  �ملبا�رس  �لبث  جوونبايك  نام  1984(،��ستخدم 
يوؤدون عر�سًا  �لذين كانو�  �لفنانني  لتقدمي عدد من  �ل�سناعية 
متز�منًا يف باري�س ونيو يورك، كما لو �أنهم كانو� على �لهو�ء 

معًا يف 1 كانون �لأول 1984.

على  �مل�ساهد  لإجبار  خمتلفة  فنانوناإ�سرت�تيجيات  ��ستخدم 
�ل�سعور مبرور �لوقت ببطء. ففي فيلم “طول �ملوجة” ملايكل 
لقطة  �لكامري�  تاأخذ   ،)1967 )�سنو   )Wavelength( �سنو 
�لقرت�ب  لت�سوير  �نقطاع  دون  دقيقة   45 ��ستمرت  و�حدة 
ببطء من جد�ر خمزن غالل. وباملثل، �سجلت ثماين كامري�ت 
 )Empire( و�رهول  لأندي  “�لإمرب�طورية”  فيلم  يف 
)و�رهول 1964( يف بث حي ما مل يكن �أكرث من �ل�سوء �ملتغري 
نيويورك. يف كال هذين  �لإمباير�ستيت يف  على جانب مبنى 
�أي �هتمام جوهري يف  �لفيلمني، ت�سببت عمليتان ل تثري�ن 

كيفية تفاعل �مل�ساهد مع مرور �لوقت �حلقيقي.

 )Monet( ومونيه )Goya( يف �ملقابل، مثل فنانون مثل غويا
جتربة مرور �لوقت ب�رسعة بطرق خمتلفة. ففي عمل غويا “زحل 
 Saturn Devouring One of His( �أطفاله”  �أحد  يلتهم 
Children( )غويا 1823(، ُت�ستخدم حركة �لفر�ساة وتوزيع 
�لطالء لأول مرة للتعبري عن �ل�رسعة �أو عجلة �حلركة. يجدر 
�لذكر �أن زحل هو �ل�سم �لروماين لالإله �ليوناين”كرونو�س”، 
وهو �إله كل من �لفو�سى و�لوقت. �إذ� �أخذنا يف �لعتبار عمل 
روئني  لكاتدر�ئية  �لكثرية  لوحاته  مثل  �ملت�سل�سل،  مونيت 
عندها  ف�سرنى   ،)1894 )مونيت   )Rouen Cathedral(
�أنه كان يحاول �أن ير�سم ت�سل�ساًل من �للحظات �لزمنية ذ�ت 
�ل�سلة، وتعني على مونيه و�نطباعيني �آخرين �بتد�ع ترميز�ت 
من  �أطول  وقتًا  بو�سوح  ي�ستغرق  لوحة  ر�سم  لأن  معينة، 

�حلدث �لذي كان يجري ت�سجيله.

ب�سكل  حتدث  �لتي  و�لعمليات  �لأحد�ث  من  �لعديد  هناك 
بد�أ  ع�رس،  �لتا�سع  �لقرن  نهاية  يف  �لعني.  تر�ها  �أن  من  �أ�رسع 
�لفنانون و�ملخرتعون بتطوير �إ�سرت�تيجيات و��ستخد�م �أ�ساليب 
مل�ساعدتهم  �ل�سور،  وتتابع  �لت�سوير  مثل  تكنولوجية جديدة 
يف  و�لعمليات.  �لأحد�ث  هذه  ومتثيل  وفهم  روؤية  على 
 )Bergson( بريغ�سون  مثل  فال�سفة  ذلك،�جرتح  غ�سون 
مفاهيم جيدة لو�سف �لوقت. كانت لبريغ�سون ردة فعل �سد 
�لو�سف �مليكانيكي �لبحت للوقت، ففي هذ� �لو�سف، يعترب 
�مليكانيكي  �لوقت  �عترب  �مل�سار�ت.  �لوقت جمرد حمدد مب�سح 
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نقطة على هذ�  �إىل  �حلا�رس  م�ستقيم، و�ختزل  ت�ساكاًل كخط 
�أكرث من جمرد  �خلط. و�سف بريغ�سون نوعًا من �لوقت كان 
 )Durée( حد بني �ملا�سي و�مل�ستقبل، و�سمى هذ� �لوقت مدة
�ملدة  بريغ�سون  عرف   .)139-75 �س   ،1889 )بريغ�سون 
كالًّ  يغلف  وهو  جتربته،  تتم  كما  �لوقت  �أنه  على   )Durée(
من ذ�كرة �ملا�سي وتطلعات �مل�ستقبل. �أثرت �أفكار بريغ�سون 
�لف�ساء  متثيل  عرب  و�حلركة  �لزمان  �لتقط  �لذي  ماري  يف 
��ستخدم  �ملتد�خلة.   �ل�سور  من  متو��سلة  ك�سل�سلة  و�لزمان 
متعاقبة،  حلظات  لت�سجيل  �خرتعها  �لتي  �لتكنولوجيا  ماري 
ويف بع�س �ملنا�سبات، عمل ماري متاثيل حتتوي على �أو�ساع 
متعاقبة حليو�ن يف حالة حركة. فعلى �سبيل �ملثال، يظهر ماري 
)ماري   )Flight of the Seagull( �لنور�س”  “رحلة  يف 
1887( طائر�ً يحلق كُمرّكب من �لطيور �ملتد�خلة �ملمتدة. مت 
��ستيعاب هذه �لطرق �جلديدة للتفكري يف �لوقت وتكثيفها من 
قبل كتاب مثل جريترود �ستاين )Gertrude Stein( و�أبولينري 
)Apollinaire( �للذين ر�سحا �لأفكار عن طريق فنانني مثل 
ومن  �لآخرين.  �لتكعيبيني  و�لفنانني   )Picasso( بيكا�سو 
لوحة  بريغ�سون  لأفكار  �ملبا�رس  غري  �ل�ستخد�م  على  �لأمثلة 
لبيكا�سو   )Portrait of Wilhelm Uhde( فيلهلماأوهدي 

)بيكا�سو 1910( و�ل�ساعة جلري�س )Gris( )جري�س 1912(.

كما ��ستخدمت �لرتميز�ت �لب�رسية �جلديدة �أي�سًا ب�سكل مبا�رس 
Giaco-( مثل جاكومو باّل )Futurists )من قبل �مل�ستقبليني 
moBalla( يف رحلة �سنونو )Flight of a Swallow( )باّل 
“تطور  ففي  مباري،  نف�سه  بريغ�سون  تاأثر  وبدوره،   .)1913
حول  يكتب   ،)Creative Evolution( )1907( �إبد�عي” 
“�آليات  �أن  ويدعي  متر،  وهي  للو�قع  �للحظية  ماري  �سور 
�ملعرفة �لب�رسية �لعادية �سينمائية بطبيعتها” )بريغ�سون 1907(. 
يف   )Deleuze( دولوز  قبل  من  لحقًا  �لأفكار  هذه  ُتو�سح 
 Cinema 1, The( �حلركة-�ل�سورة”   ،1 “�سينما  عمله 
Movement-Image( �لذي ي�سري فيه �إىل بريغ�سون ثم يكتب 
ولكن  �حلركة؛  من  حر�ك  بال  مقطعًا  فقط  �للحظة  “لي�ست 
�حلركة مقطع متحرك عرب �لفرتة �لزمنية” )دولوز 1983، �س 
13-18(. يحيل هذ� �لغمو�س �لذي ي�سفه دولوز بهذ� �مل�سح 

�ملخت�رس �إىل نقطة �لنطالق لبحثي هذ�.

�ملتحركة  و�لر�سوم  �ل�سور  تتابع  ن�ستخدم  �أننا  �أظهرت 
لروؤية  طريقة  �ملجاز  و�حلركة.  و�لوقت  للف�ساء  كمجاٍز 
ميكن  �ملثال،  �سبيل  على  �آخر.  ب�سيء  عالقته  ز�وية  من  �سيء 
�لتز�من،  من  م�ستويات  �أو  حلظات  باأنه  �لوقت  يو�سف  �أن 
وميكن ربط هذه �للحظات �أو �مل�ستويات بال�سور يف ت�سل�سل 

من م�سار �لر�سوم يف �لتعليم - م�رسوع �لق�س�س.
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كان  �إذ�  متحركة.  ر�سوم  يف  مفردة  �إطار�ت  �أو  �سور  تتابع 
للر�سوم  �إىل فهم خاطئ  فهمنا لهذه �لأفكار �ملجردة م�ستند�ً 
فهمنا  يكون  ف�سوف  �لروؤية”،  “��ستمر�رية  وهو  �ملتحركة، 
تتابع  ��ستخد�م  �ملمكن  �أنه من  �أقرتح  �أن  �أريد  خاطئًا�إجماًل. 

�ملتحركة  �لر�سوم  فهم  من  متكننا  �سوف  بحث  كاأد�ة  �ل�سور 
للر�سوم  �أف�سل  �أن فهمًا  �أقرتح  �أن  �أي�سًا  �أف�سل، و�أريد  ب�سكل 

�ملتحركة �سيوؤدي �إىل فهم �أف�سل للف�ساء و�لوقت و�حلركة.
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