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Placement of digital technology in the
production of Scene graph
Tarzan as a- symbol
–

Lateef Idan Subuh

Summary:
Digital technology has been widely and effectively applied in most areas of life so that it has become a necessity of life which is
indispensable in science, literature and art, both theoretical and practical. In terms of art, digital technology has entered a very large and
remarkable in the artistic productions of various kinds, visual, audio, and film.
As theatrical art of the performing arts, which depends on the composition of the visual and audio was the ability of the theater to employ digital
technology as a sophisticated arts and looking for new to be used in theatrical presentation so sought researcher in his research tagged:
(Employment of digital technology in the production of theatrical play Sinography) Tarzan presented a model)
Which divided into four chapters and agencies: Chapter One:
(The methodological framework), which included (the problem of research and the need for it) and focused on the question of whether digital
technology the ability to substitute for the traditional cinematography in the theatrical presentation through the manufacture of digital
cinemography and employment in the play?
The importance of research is that it benefits students, actors in the field of theater and cinematography, technicians and technicians.
The researcher sought to achieve (the objectives of the research) by learning how to employ digital technology in the industry of
cinematography play.
The "limits of research" deals with the presentation of a play (Tarzan) model produced in 2007 and at the end of the chapter were defined terms
and definition.
The second chapter:
It included (the theoretical framework) and divided into two sections:
The first topic :The concept of digital technology and how it works in the cinematography industry for theater
The second topic :The aesthetics of digital technology in cinematography.
The researcher came out with a number of (indicators) that were produced (theoretical framework) and the most important:
1- The development of digital technology has an essential and important role in opening wide horizons of innovation and creativity to the
director, designer, technician and technician in the implementation of the drawings and the creation of the art of digital cinemography.
Digital technology can give a sense of reality in such a way that the viewer can be convinced by incorporating what is real and what is
technically imaginary by computer.
The fourth chapter (the results of the research and discussion), including:
1 - Digital technology has been open to the production of several times and several places and the process of transition from scene to scene more
professional and dazzling and different.
2. Digital technology has achieved an important aspect through the sense and illusion of reality by incorporating real characters on the board
with the supposed non-real characters that can create fun and persuasion at the same time. Then the researcher came out with conclusions and
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then came the recommendations and proposals researcher also included this chapter at the end of the list of sources and references and a
summary in English.

توظيف التقنية الرقمية في صناعة سينوغرافيا العرض
المسرحي
عرض مسرحية طرزان – انموذجا ً -
الباحث  :لطيف عيدان صبح
ال ُم ّ
ـلخص:
دخلت التكنولوجيا الرقمية بشكل واسع وفعال في أغلب مجاالت الحياة المختلفة حتى اصبحت من الضرورات الحياتيةة التةي الكمكةن االسةت نا عنهةا فةي العلةا واالدا والفةن
على حد سوا في الجانب النظري والعملي  .أما في ما كخةص الفةن فقةد دخلةت التكنولوجيةا الرقميةة بشةكل ابيةر جةدا وملحةوظ فةي النتاجةات الفنيةة بمختلةف انواعهةا صةوركة
,صوتية ,فلمية .وبوصف الفن المسرحي من الفنةون االداييةة التةي تعتمةد علةى التشةكيل الاةوري والاةوتي فكانةت القابليةة للمسةرل ان كوظةف التكنلوجيةا الرقميةة اونةن مةن
الفنون المتطورة والتي تبحث عن الجدكد لتوظيفن في العرض المسرحي لذلك سعى الباحث في بحثـن الموسوم -:
(توظيف التقنية الرقمية في صناعة سينوغرافيا العرض المسرحي عرض طرزان انموذجاً) والذي اشتمل على اربعة فاول وااالتي -:
الفال االول -:
(االطار المنهجي) والذي تضمن (مشكلة البحث والحاجة الين) والمتمرازة حول السؤال التالي س/هةل للتقنيةة الرقميةة القةدرة بةان تكةون بةدكلً عةن السةينوغرافيا التقليدكةة فةي
العرض المسرحي من خلل صناعة سينوغرافيا رقمية وتوظيفها في العرض المسرحي ؟
وتتجلى (أهمية البحث) بانن كفيد الدارسين والعاملين في مجال المعالجة االخراجية المسرحية وماممي السينوغرافيا من تقنيين وفنيين .
وقد سعى الباحث الى تحقيق (اهداف البحث) من خلل التعرف على ايفية توظيف التقنية الرقمية في صناعة السينوغرافيا المسرحية .
اما (حدود البحث) تتناول عرض مسرحية (طرزان) انموذجا ً المنتجة عام  2007وفي نهاكة الفال تا تحدكد الماطلحات وتعركفها .
اما الفال الثاني -:
فقد شمل (االطار النظري) وقسا على مبحثين :
المبحث االول -:
مفهوم التقنية الرقمية وآلية اشت الها في صناعة السينوغرافيا للعرض المسرحي
المبحث الثاني -:
جماليات اشت ال التقنية الرقمية في سينوغرافيا العرض المسرحي.
وخرج الباحث بعدد من (المؤشرات) التي افرزها (االطار النظري) واان اهمها -:
-1إن لتطور التقنية الرقمية دوراً أساسيا ً ومهما ً في فتح آفاق واسعة من االبتكار واإلبداع أمام المخرج والماما والفني والتقني في تنفيذ المخططات واكجاد فن السةينوغرافيا
الرقمية.
كمكن للتقنية الرقمية أن تعطي اإلحساس بالواقع بطركقة كمكن للمشاهد االقتناع بها من خلل دمج ما هو حقيقي وما هو خيالي تقني بوساطة الحاسوا .
اما الفال الثالث -:
فقد تناول (اجرا ات البحث) ابتدأً (بمجتمع البحث) و(عينة) و(منهج البحث) و(أداتن) وقد تا اختيار عينة البحث المنتخبة (قادكاً).
وتضمن الفال الرابع (نتايج البحث ومناقشتها) ومنها-:
-1اسهمت التقنية الرقمية باالنفتال على انتاج عدة أزمنة وعدة أمكنة وأصبح عملية االنتقال من مشهد الى مشهد أاثر احترافا وابهار واختلف .
-2حققت التقنية الرقمية جانبا ً مهما من االحساس واالكهام بالواقع بطركقة دمج الشخايات الحية الحقيقية على الخشبة مع الشخايات المفترضة غير الحقيقيةة التةي كمكةن ان
تخلق المتعة واالقناع لدى المتلقي في الوقت نفسن .
وخرج الباحثان بعدها باستنتاجات ثا جا ت التوصيات والمقترحات الباحثان اما شمل هذا الفال في نهاكتن قايمة الماادر والمراجع وملخاا بالل ة االنكليزكة .
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الكلمات المفتاحية :الكلمات المفتاحية  :التقنية الرقمية ـ العرض المسرحي
الرقمية:
عرف (توماس اوهانيون) ,ماطلح الرقمية ,بأنها "التقنيات االلكترونية المسةتعملة
بوساطة ااجهزة والمعدات والحواسيب والتي اشتقت من النظام الرقمةي الحاسةوبي
الثنايي المعةروف بنظةام الاةفر والواحةد والتةي تةا توظيفهةا فةي االنتةاج التلفزكةوني
الدرامي"(.)Ohanian,1993,p348
وتعرف بأنها "طركقة نقل البيانات بمعالجتها والتي تسمح بإكجاد مسةتوى مميةز مةن
االدا أي (الكومبيوتر) وتحوكلها إلةى رمةوز رقميةة ثناييةة ( )0.1بوسةاطة محمةول
رقمي كدعى (.)Digital Converter")(Drucker,2009,p113
والرقمية ماطلح "كتعلق بأي شي مؤلف من نظام تشفيري ثنايي الوحدات وعادة
كشير إلى نظام الثنايية الكامنة في (الكومبيوتر) أو تمثيل قواعد البيانات في شةفرات
ثنايية" (.)Bob,2005,p215
وكتبنى الباحث تعركف (توماس اوهانيون) اتعركف اجرايي.
السينوغرافيا:
عرفتهةةةةةةةةةةةةا (بةةةةةةةةةةةةاميل هةةةةةةةةةةةةاورد) بأنهةةةةةةةةةةةةا "ترايةةةةةةةةةةةةب وتلةةةةةةةةةةةةوكن فضةةةةةةةةةةةةا
العرض"(هاورد,2004,ص.)89
وعرفها (امال عيد) على أنها "فلسفة علا المنظركةة الةذي كبحةث فةي ماهيةة اةل مةا
على خشبة المسرل"(عيد,1997,ص.)5
أما (الدسوقي) فقد عرفها بأنها "عملية تشكيل باري -صةوتي لمسةاحة اادا التةي
كشارك المتلقي في تشكيلها بوجودي وخيالن"( الدسوقي,2005,ص.)17
وكاةفها المخةةرج المسةةرحي (سةةيلفان مةةوركه) علةةى أنهةةا "فةةن تاةةوكر المشةةاهد"
(فاالن,2005,ص.)20
وكعرف الباحث (السينوغرافيا الرقمية) إجرايياً-:
(فةةةن تنسةةةيق الفضةةةا علةةةى خشةةةبة المسةةةرل لتشةةةكيل المكةةةون الاةةةوري للعةةةرض
المسةةرحي وفةةق أحةةداث تقنيةةات التكنولوجيةةة الرقميةةة مةةن خةةلل اسةةتخدام المعةةدات
المادكة والبرامج المتخااة في المعالجات الاوركة).

المقدمة:
االطار المنهجي -:
أوالً :مشكلة البحث والحاجة إليه :
نتيجةةة للتطةةورات المتسةةارعة فةةي مجةةال التكنولوجيةةا والعلةةوم وظهةةور
عةةالا التقنيةةة الرقميةةة كسةةعى العةةاملون فةةي حقةةل المسةةرل فةةي ايفيةةة توظيةةف التقنيةةة
الرقمية في العرض المسرحي اأحد عناصر التعبير في انشا التشةكيلت الباةركة
لفتح آفاق جدكدة لإلبداع كمكنها أن تسها في تطةوكر فةن المسةرل عةن طركةق الةرب
بين رؤكة المخرج وماما السينوغرافيا لهندسة الفضا المسرحي لتقدكا هذا الفكةر
اإلبةةداعي بوسةةايل فنيةةة ممتعةةة ومقنعةةة ,أنةةن اتجةةاي كسةةعى للةةدمج بةةين الفعةةل الحيةةوي
الحي (الممثل) والتشكيل السينوغرافي الرقمي لفضا العرض المسرحي من خةلل
ما تقدمن التكنولوجيا الرقمية بوصفها التقنية االحةدث عالميةا ً مةن أجةل انشةا رسةالة
ذات معنةةى قاةةدي وخلةةق علقةةة تعتمةةد علةةى ل ةةة تواصةةل بةةين المتلقةةي وعناصةةر
سةةينوغرافيا العةةرض وبالتةةالي إحةةداث أابةةر قةةدر ممكةةن مةةن التةةأثير الجمةةالي لةةدى
المتلقةةي بمةةا تةةوفري هةةذي التقنيةةة مةةن عناصةةر فنيةةة فةةي مجةةال الاةةورة والمةةؤثرات
الباركة وعلين كسعى الباحث إلى تحدكد وتحليل واستقرا لتوظيف تلةك التقنيةة فةي
تشكيل سينوغرافيا العرض المسرحي من خلل صياغة مشةكلة البحةث فةي السةؤال
االتي  -:س/هل للتقنية الرقمية القدرة بان تكون بدكلً عن السينوغرافيا التقليدكة فةي
العةةرض المسةةرحي مةةن خةةلل صةةناعة سةةينوغرافيا رقميةةة وتوظيفهةةا فةةي العةرض
المسرحي ؟
ثانياً :أهمية البحث :
كفيد هذا البحث العاملين (المخةرجين ,الماةممين ,والتقنيةين) فةي مجةال عملهةا فةي
المؤسسات الفنية والثقافية ذات العلقةة بحراةة الفةن المسةرحي مثةل :معاهةد الفنةون
الجميلة واليات الفنون الجميلة ودايرة السينما والمسرل.
ثالثاً :هدف البحث :
كهةةدف البحةةث التعةةرف علةةى ايفيةةة توظيةةف التقنيةةة الرقميةةة فةةي تشةةكيل سةةينوغرافيا
العرض المسرحي .
رابعاً :حدود البحث :
-1الحد الموضوعي :توظيف التقنية الرقمية في سينوغرافيا العرض المسرحي.
-2الحد المكاني  :هولندا .
-3الحد الزماني .2007 :
خامساً :تحدكد الماطلحات :
التوظيف:
عرفن (سكوت)" :وهو الفايدة المعينة التي كحققهاالشي "(سكوت,1980,ص.)7
وعرفن (الزكات وآخرون) :بأنن "وضع عمل معين في مكان محدد كراد منةن خدمةة
معينة"(الزكات,2006,ص.)1042
أمةا (روزنتةال) فقةد عةرف (التوظيةف) علةى أنةن "مظهةر خةارجي اوصةاف أشةةيا
معينة في نسق معين من العلقات"(روزنتال,1985,ص.)586
وكعرفن الباحثان (التوظيف) اجراييا ً وبما كتليا وأهداف بحثةن (هةو اليةات المعالجةة
للوسةةي الرقمةةي واالسةةتفادة منهةةا فةةي انتةةاج سةةينوغرافيا العةةرض المسةةرحي لخلةةق
صورة فنية معبرة تتوااب مع التطور التكنولوجي وتفةي بمتطلبةات المتلقةي حسةيا ً ,
عقليا ً وجماليا ً في آن واحد).
التقنية:
تعةةرف بأنهةةا "مجموعةةة مةةن العمليةةات واإلجةةرا ات المحةةددة تحدكةةداً دقيقةاً ,والقابلةةة
للنقةةةةةةةل والتحوكةةةةةةةل والراميةةةةةةةة إلةةةةةةةى تحقيةةةةةةةق بعةةةةةةة النتةةةةةةةايج التةةةةةةةي تعتبةةةةةةةر
نافعة"(الن,2002,ص.)15
وتعةةةةرف "طركقةةةةة فنيةةةةة متّبعةةةةة إلخةةةةراج العمةةةةل الفنةةةةي فةةةةي أصةةةةول صةةةةحيحة"
(الشال,1984,ص.)282
وعرفهةةا (معلةةوف) علةةى أنهةةا" :مةةا كخةةتص بفةةن أو بعلةةا ,وهةةي جملةةة ااسةةاليب أو
الطرايق التي تختص بفن أو مهنة"(معلوف,ص.)63
أمةةا (الكةةومي) فقةةد عرفهةةا" :أسةةةلوا فنةةي فةةي اسةةتعمال اادوات والقواعةةد الفنيةةةة
الاناعية" (الكومي,1998,ص.)496
وكعرف الباحث (التقنية) إجرايياً( :وهي مجموعة الخطوات و المعةدات التةي تعمةل
علةةى تنفيةةذ اافكةةار اإلبداعيةةة بتةةأثيرات معالجةةة حاسةةوبية ركاضةةية مسةةبقة وانتاجهةةا
بدقة عالية إلنجاز عمل ما).

اإلطار النظري -:
المبحثثثث ا و  :مفهةةةوم التقنيةةةة الرقميةةةة وأليةةةة اشةةةت الها فةةةي صةةةناعة سةةةينوغرافيا
العرض المسرحي
تمتلك التقنية الرقمية من المرونة مما كجعل صعوبة في تحدكد الماةطلح ممةا جعةل
الماةةطلح مثيةةر للةةبع فةةي عاةةرنا لمةةا كمتلكةةن مةةن قةةوة ابيةةرة تزكةةد مةةن صةةعوبة
التوصل الى تحدكد تعركف موحد لن نظراً للمةداخلت والملبسةات التةي تنطلةق مةن
الجوانب الل وكة ,التأركخية و العلميةة التةي ارتبطةت بةاللفت للتقنيةة علةى مةر السةنين
فهةةةي تعةةةد أي التقنيةةةة مفةةةردة أغركقيةةةة ااصةةةل قدكمةةةة مشةةةتقة مةةةن مقطعةةةين "همةةةا
( )technoتكنو وتعني مهارة فنية أو حرفة ومقطع لوجيا ( )logicوتعني علمةا ً أو
دراسةةةةةةة"(عبد ,2006,ص.)11وتةةةةةةرد باالنكليزكةةةةةةة بماةةةةةةطلح تكنولوجيةةةةةةةا
( )technologyفاالول لفةت قةدكا والثةاني حةدكث نسةبياً ,وهنةا بةرزت فروقةات فةي
المعنى فالتكنيك هو االسلوا أو الطركقة التي استخدمها االنسان في انجةاز عمةل أو
عمليةةة مةةا "أمةةا التكنولوجيةةات فهةةي الفنةةون والمهةةن ودراسةةة خاةةايص المةةادة التةةي
تاةةةنع منهةةةا االجهةةةزة واالدوات"(موشةةةةح,2004 ,ص. )23وقةةةد ارتةةةب مفهةةةةوم
التكنولوجيةةةا بالاةةةناعة وبةةةاالخص بعةةةد انطلقةةةة الثةةةورة الاةةةناعية قبةةةل أن كةةةدخل
المفهوم عالا التقنيات الرقمية وتعني (التكنولوجيا) التي عربت الى مفردة (تقنيةات)
علةا المهةارات والفنةون إلةةى دراسةة المهةارات بشةكل منطقةةي لتأدكةة وظيفةة محةةددة.
فالتكنولوجيا كمكن القول بأنها معالجة منهجية للفن عبر وسايل كتدخل فيهةا االنسةان
لتوفير ال ما هةو ضةروري لمعيشةتن ورفاهيتةن واسةتمراركة وجودي.ولعةل أاثةر مةا
ميز تكنلوجيا التقنية الرقمية بالفعل هو معةدل تطورهةا السةركع مقارنةة باالاتشةافات
ااخرى وكسةعى العةالا الجدكةد الةى توظيةف التقنيةة الرقميةة فةي اةل مجةاالت الحيةاة
بكةةل تفاصةةيلها المعقةةدة والبسةةيطة فةةي اةةل أصةةناف المعةةدات واالجهةةزة االلكترونيةةة
والتطبيقةةات المبرمجةةة التةةي تقةةوم بمعالجةةة المعطيةةات مةةن معلومةةات وبيانةةات بعةةد
ترميزهةةةا أو تشةةةفيرها بعبةةةارة أخةةةرى هةةةي اختاةةةار لنةةةوع معةةةين مةةةن المعلومةةةات
االاةةورالثابتن  ,المتحراةةة  ,الاةةوت والناةةوص  .فمفهةةوم التقنيةةة الرقميةةة كعمةةل
وفق نظام ثنايي رقمي الذي كعتمد بدوري على رقمين هما الافر ( )0الذي ترجمتن
الرقميةةة بةةـ( )offوالةةرقا االخةةر هةةو الواحةةد ( )1والةةذي كةةتا ترجمتةةن رقميةا ً بةةـ ()on
حين كأخذ ال رقا شكل إشارة ثنايية بمعلومة موجودة أو غير موجودة كمثلهةا الةرقا
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أن جميع مكونات وعناصر السينوغرافيا الرقمية الموظفةة فةي العةرض المسةرحي
هةةي عناصةةر ومكونةةات مةةاخو\ة مةةن الواقةةع مةةع عمليةةات تعةةدكل االحةةذف واالضةةافة
والتحول والتبدكل في جز منها او في اليتها اال انها تتحول من الوسي المةادي فةي
طركقةةة المعالجةةة والعةةرض الةةى الوسةةي الةةرقا  ,فالسةةينوغرافيا الرقميةةة للعةةرض
المسرحي غير مادكة فهي تعطينةا افتراضةات معالجةة بوسةايل تكنولوجيةة متطةورة
مجسمة او مسطحة بالوقت الذي ال ملمه لهةا بعبةارة أخةرى أنهةا ال تخضةع لحاسةة
اللمةةه بقةةدر مةةا تخضةةع لحاسةةة الباةةر بحيةةث تعطينةةا إمكانيةةات ال نهاييةةة المتةةداد
الضةةةو والحراةةةات الموقعيةةةة واالنتقاليةةةة وتوليةةةدها واالحسةةةاس والاةةةور الرقميةةةة
(كنظر:انطونيةةةو,2010,ص ,)77امةةةا لةةةو أننةةةا نعةةةي تجربةةةة حقيقيةةةة فةةةي مسةةةرل
حقيقةةي .أنةةن مسةةرل كبحةةث عةةن خلةةق بي ةةة صةةوركة بواسةةطة المحااةةاة الرسةةومية
باستخدام التقنية الرقمية التي كتا انشاؤها بوساطة أجهزة الحاسوا وسيكون الفاعةل
عبةر الحاسةوا هةةو الممةر الةةذي سةيؤدي إلةةى ترسةيا مجمةةل االحةداث والشخاةةيات
المسرحية من خلل البرمجة وتسخيرها لما كحتاجن المستخدم .
حيث كتفاعل المسةتخدم أو المتلقةي أو الشةاهد مةع سةينوغرافيا العةرض بمةا تبثةن مةن
مفرداتهةةةا وتفاصةةةيلها الدقيقةةةة التةةةي تهيةةةا للفةةةرد علةةةى اشةةةعارها بحواسةةةن المختلفةةةة
والتفاعل معها وت يير معطياتها وهنا طالما اانةت امكانيةة تةوفير اابعةاد الثلثيةة او
اابعةةةاد الثناييةةةة فةةةةي نمةةة العةةةةرض المسةةةرحي فاصةةةةبحت سةةةينوغرافيا العةةةةرض
المسرحي الرقمية ذات امكانات وقةدرة غيةر محةددة فةي انتةاج التشةكيلت الباةركة
وبنةا العلقةات الشةكلية والوظيفيةة بةين منظومةة االدا والمنظومةة الرقميةة الداخلةة
فةةي انتةةاج السةةينوغرافيا الرقميةةة داخةةل العةةرض المسةةرحي فةةالمها هنةةا هةةو عمليةةة
"التفاعل بةين الممثةل المسةرحي والشاشةة وتقنةي الكومبيةوتر لخلةق نسةيجا ً متناسةقاً"
(انطونيو,2010,ص.)77
تلةةك التقنيةةات الرقميةةة الهايلةةة ال كنفاةةل فيهةةا الماةةما والمنفةةذ عةةن الممثةةل والتةةي
تسمح للمثل على تكوكن علقة وثيقة ال كنفال مع الكادر التقنةي ذلةك الةتلحا الةذي
كسمح للممثل بالتلعب باالجسةام الثلثيةة االبعةاد فةي واقةع تقنةي افتراضةي كتةيح لةن
السيطرة على ما كراي ومن ثا التعامل معن اشعور افتراضي بالواقعية .ومةن خةلل
انفعةةال وتفاعةةل جميةةع العناصةةر المكونةةة لسةةينوغرافيا العةةرض المسةةرحي كبةةرز
االدراك الباري هنا اعنار ااثر فعالية في التقةاط الحراةة والتاةميا وممةا كزكةد
مةةن حجةةوم التفةةاعلت أن المسةةتخدم والمكونةةات السةةينوغرافية والمتلقةةي كتماشةةون
جميعةا ً فةي مةةدار العةرض  .وهةذا مةةا سةيدعو الجميةع أن كنةةدمجوا مةع العةرض ممةةا
كسةةةةتدعي المزكةةةةد مةةةةن (االن مةةةةاس) وتختلةةةةف درجةةةةات االن مةةةةاس فةةةةي المسةةةةرل
االفتراضةةي الشةةعور بأنةةك محةةاط ومنةةدمج فيةةن ولةةيه بةةأي شةةي آخةةر والمةةا اةةان
المعةةةدات واالنتةةةاج باةةةورة افضةةةل زاد شةةةعورك باالن مةةةاس ممةةةا كسةةةمح لةةةذهنك
بالترايز بشكل اامل على العالا االفتراضي وبالرغا من أنن وعلةى عكةه االعتقةاد
الشايع لي من الضروري أن نرى صورة مجسمة لكي نشعر باالنةدماج فةي المنظةر
فإن االحساس باالنةدماج كتعةزز بةالعرض المجسةا الةذي كجعةل الاةور تبةدو ثلثيةة
االبعاد ولها خاصية في التاثير (.)see:Andrew,1995,p40
فةةةي ضةةةو مةةةا تقةةةدم أن المتلقةةةي كجةةةد االسةةةتجابة والراحةةةة للاةةةورة الباةةةركة ذات
التجسةةيا الثلثةةي اابعةةاد الماةةطنع اوسةةي للتعامةةل الةةذي كحةةااي مفةةردات الحيةةاة
اليومية (االعتيادكة) مقارنة بتلك التي كراها ذات البعدكن ,فالعالا الجدكةد عبةارة عةن
صةةةةةةةةةورة قوكةةةةةةةةةة تكتسةةةةةةةةةب قوتهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةلل تاةةةةةةةةةميمها وتشةةةةةةةةةكيلها
(.)See:cinematographer,2006,p54
من اجل خلق بي ة مرسومة مجسمة ثلثية االبعاد كمكن أن تعطي إحساس االنةدماج
بقوة لدرجة أن كفقد المتلقةي القةدرة علةى التفرقةة بةين مةا هةو حقيقةي ومةا هةو مجةرد
صةةورة سةةينوغرافية علةةى خشةةبة المسةةرل وبالتةةالي باإلمكةةان خلةةق مسةةاحة جماليةةة
وفنية وفكركة بالنسبة للمتلقي عبر علقة التواصةل مةع العةالا الرقمةي السةينوغرافي
لعناصر العرض المسرحي وعلين تكون علقةة التواصةل الرقمةي أاثةر اتسةاعا ً ممةا
تتيح للعاملين فين أو المتلقين امكانية عالية من التفاعل والولوج في رسةا المتخةيلت
أو تحقيقها تجسميا ً واقعيا ً فضلً عن قدرة المتلقي على االن ماس حسةيا ً بشةكل اامةل
في داخل الكاين الرسومي المفترض للمسرحية ومعاكنتن بدقة وعمةق المشةاراة فيةن
واذلك الممثل الحي كتفاعل مع مقترحات شكلية سةينوغرافية مفترضةة علةى أسةاس
التجسةةيا الماةةطنع مثلمةةا تتفاعةةل التقنيةةة الرقميةةة لجهةةاز الحاسةةوا نفسةةن فةةي لعبةةة
االتاةةال والتواصةةل واسةةتحداث االوامةةر والت ةةاكر فةةي نمة العلقةةة االداييةةة ولعبةةة
حضور سلسلة من البرامجيات المخزونةة والتةي توظةف للعةرض الرقمةي ,كبةدو أن
العلقة بين الممثل وتقنية المشهد الرقمي تحدث بواسطة سلسلة مةن نظةا معلوماتيةة
متحولة الى عامل جذا باري كعتمد الوسي الرقمي ابي ة .

( )1وغير موجودة كمثلها الرقا(.)0واما دخلت هذي التكنولوجيا الجدكةدة الةى جميةع
مرافةةةق الحيةةةاة بةةةدورها دخلةةةت الةةةى الفنةةةون الباةةةركة والسةةةمعية االداييةةةة الحيةةةة او
المسجلة ومن هنةا جةا ت أهميتهةا الشةدكدة التةي فرضةت نفسةها اتقنيةة جدكةدة تخةدم
متطلبات العمل المسرحي في المجاالت اافة فلا كعد استخدامها قاصةراً علةى مجةال
الخةةدع والمةةؤثرات الرقميةةة ذات التةةأثيرات الباةةركة شةةدكدة االبهةةار وإنمةةا تخطةةى
استخدامها ااثر من ذلك لتخترق عالا الاورة السةينوغرافية بدقةة عاليةة مةن خةلل
أنواع متطورة من المعدات الرقمية ذات درجة من الكفا ة متخطية من خللها اافةة
المراحةةةل ومسةةةةت نية بخواصةةةةها الرقميةةةةة عةةةن الوسةةةةاي المنظركةةةةة الفوتوغرافيةةةةة
(التقليدكةةةة) االمةةةر الةةةذي ادى بشةةةكل مباشةةةر فةةةي توحيةةةد الل ةةةة الرقميةةةة لعناصةةةر
السةةينوغرافيا مةةن المراحةةل التقنيةةة اافةةة منةةذ بداكتةةن وحتةةى وصةةولن إلةةى الجمهةةور
مةةروراً بالمراحةةل الوسةةيطة فةةـ"الاورة التةةي تنجزهةةا انلةةة إذا اانةةت متكاملةةة مةةن
حيةث اابعةةاد الفنيةةة والجماليةةة تحقةةق رضةا ً ومتعةةة للجمهةةور وتثيةةري لكةةي كبقةةى مةةدة
أطةةةةةول ,وهةةةةةو واقةةةةةع تحةةةةةت تةةةةةأثير جماليةةةةةة الاةةةةةورة وهيمنتهةةةةةا علةةةةةى وعيةةةةةن
"(مهدي,2013,ص .)48وفي ضو ما تقدم تكمن أهمية التقنية الرقميةة فةي اونهةا
تتعامةةل مةةع اةةا هايةةل مةةن المعلومةةات دون أي فقةةد فةةي عوامةةل افةةا ة الاةةورة التةةي
تشكل بعناصر سينوغرافيا العرض المسةرحي ممةا بةات واضةحا ً أن التطةور التقنةي
الكبير لما أصةبح كعةرف اليةوم بثةورة التكنولوجيةا الرقميةة علةى وجةن العمةوم والفةن
المسرحي على وجن الخاوص فالوسي الرقمي الذي ارتب ظهوري بالتقةدم التقنةي
لللكترونات وما صاحبن من ااتشافات مذهلن ساعد على االرتقةا بةالفن المسةرحي
إلى درجة التي أتاحت أن تقدم لهةا حلةوالً خياليةة فةي العدكةد مةن اامةور التةي تعتمةد
عليهةا اأسةةاس فةةي قلةةب الاةناعة وبةةدأت دايةةرة الخلةةق االبةداعي تأخةةذ اتسةةاعا ً أاثةةر
فأاثر باستخدام هذي التقنيةة الرقميةة التةي تحةررت مةن اافةة الحةواجز والتقاليةد التةي
فرضةها الوسةي (التقليةدي) اامةر الةةذي أدى بةدوري إلةى ت يةر ملمةح السةةينوغرافيا
وموضوعاتها لتابح ااثر ابهاراً مما اانت علين من قبل ففتحت آفاقا ً جدكدة للتخيةل
اةان حكةا الوصةول إليهةا دون هةذي التقنيةة مسةتحيل "اونهةا فاتحةة لفضةا ات تفكيةةر
جدكدة تمكن المسرل من زكادة زخا خطاباتن وافا اتها فةي خلةق مسةتوكات تواصةل
عدة واعية وال واعية"(الخفاجي,2016,ص . )24وهكذا استطاعت التقنية الرقميةة
أن تةدخل إلةى عةالا المسةرل بإمكانياتهةا الهايلةة وفةرض نفسةها فيةن ,واسةتطاعت أن
تخفف من قبضة الوساي التقليدكة التي استخدمها المسةرل سةابقا ً واصةبح فةي اافةق
ملمح لمسرل رقمي جدكد علةى طركةق هةذا الفةن فتحةت االبةواا علةى ماةراعيها
لتست ل أوجن تلك التقنيات الرقمية في عبور االبداع المسةرحي التقليةدي إلةى مفهةوم
جدكد من البلغة الفنية واالبداعية بل اانت سببا ً أساسا ً في قيام العدكد من العةروض
المسرحية العالمية المعاصرة التي تعتمد بدورها على التقنية لمةا تةوفري مةن إمكانيةة
التاةةوكر السةةينوغرافي فةةي غيةةاا جماليةةةات االضةةا ة التقليدكةةة المتعةةارف عليهةةةا
ومحاولةة خلةق تةأثيرات باةركة سةهلة وسةركعة الحراةة وفةي وجودهةا الفةوري فةي
لحظةةة الحةةدث مةةن اجةةل تلبيةةة المتطلبةةات فةةي البحةةث عةةن نمةةوذج متطةةور للمحااةةاة
موااةةب للتطةةور التكنولةةوجي ومةةن أجةةل هةةذا المسةةرل الجدكةةد البةةد مةةن م ةةادرة اةةل
االسةةةاليب التقليدكةةةة فةةةي تقنيةةةات المسةةةرل المتعةةةارف عليهةةةا مقابةةةل ذلةةةك االسةةةتعانة
بمعطيات ووسايل تفكير جدكةدة انطلقةا ً مةن أن االنسةان كمتلةك القةدرة علةى التطةور
ومةن ثةا التفاعةل مةع هةةذي االشةكال الفنيةة الجدكةدة ومنهةةا هةذي العةوالا السةحركة التةةي
توظةةةف التقنيةةةة الرقميةةةة فةةةي انتةةةاج سةةةينوغرافيا العةةةرض المسةةةرحي التةةةي تعطةةةي
للمستخدم االحساس الحقيقي في التلعب باجسام ثلثية االبعاد وثنايية االبعةاد وهةي
في نفه الوقت افتراضية للمستخدم كستطيع ان ك ير النمةاذج التةي اونهةا حسةب مةا
كركةةد مةةن خةةلل الخبةةرة والةةوعي الفنةةي الةةذي كمتلكةةن فهنةةا" وعيةةن كسةةاها فةةي خلةةق
النمةةةةةةوذج ليعةةةةةةي خبةةةةةةرة الخلةةةةةةق وكعمةةةةةةق لدكةةةةةةن فكةةةةةةرة التلقةةةةةةي والمشةةةةةةاراة"
(مةةؤنه,2013,ص . )55وهنةةةا مةةن خةةةلل هةةذا التفاعةةةل بةةين المسةةةتخدم وأجهةةةزة
المحاااة التي تا خلقها بالحاسوا أصةبحنا اأننةا نعةي ازا اسةاليب جدكةدة قةد تبةدو
في شكلها اأنها من الخيال او الفنتازكا القااةية إال أنهةا أبعةد مةن ذلةك بكثيةر فهةي
تأخذ ميزة (االندماج) التي تخضع حتما ً إلى تحول تقنية الحاسوا وعبر سلسلة مةن
البرامجيةةات المسةةبقة مةةن شةةأنها أن تسةةمح للممثةةل الحةةي االنتقةةال مةةن التمثيةةل إلةةى
التجسيد أي بمعنى أنن كجسد واقع اللحظة على المسرل وسةتبدو العلقةة التةي تجمةع
اطةةراف اللعبةةة فةةي العةةروض المسةةرحية المتمثلةةة بالممثةةل الحةةي الةةذي كتفاعةةل مةةع
افتراضةةيات تقنيةةة الحاسةةوا غيةةر الحيةةة بواسةةطة المسةةتخدم لنقةةل التاةةورات التةةي
كافها المخرج والماما السينوغرافي للعرض المسةرحي بةالتوافق واالنسةجام مةع
سلسلة من برامجيات ومخططات تقنية رقمية ماممة لهذا العرض.
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المنظومةةة السةةينوغرافية للعةةرض مةةع مةةا كحةةيطها مةةن تشةةكيلت مختلفةةة  .بمةةا أن
الحراة عامل مهيمن على الاورة المسرحية فالخطوط تتمثل على خشةبة المسةرل
فةةي أوضةةاع وتكوكنةةات واشةةكال الممثلةةين أو مفةةردات المنظةةر المسةةرحي فةةالعرض
المسرحي كختلف اتجاهن باختلف االكقاع فالحراة السةركعة كمكةن أن تخلةق تعبيةراً
فرحا ً والقايرة والبطي ة كمكن أن ككون أاثر حزنا ً والبد أن لكل حراة على خشبة
المسرل لها مسوغ كرتب بنب المسرحية.
ومن تفاعل وانسجام وتلحا جسد الممثل مع الكتل الموجودة مةن ممثلةين ومفةردات
منظركةةة واضةةا ة التةةي تشةةكل السةةينوغرافيا الرقميةةة للعةةرض كمكةةن تضةةفي دالالت
حراية وإبراز القيا الفكركة والجمالية المتنوعة التي تستثير المتلقةي فةي اسةتمراركة
المتابعةةة والفهةةا واالدراك للمعنةةى المتجسةةد أمامةةن باةركا ً وكجةةب مراعةةاة الدقةةة فةةي
العمةةل والتوافقةةات اللونيةةة والحرايةةة والشةةكلية مةةن اجةةل االبتعةةاد عةةن اي تشةةوكن او
خلل "ان أي خلل في تباكن الحراة كفضي إلى خلةل فةي الاةورة ومةن ثةا خلةل فةي
اإلكقةةاع وبالتةةالي إلةةى ضةةعف العةةرض المسةةرحي" (مةةؤنه,2013,ص .)27وهةةذا
كعني كجب ان تكون جميع عناصر السينوغرافيا الرقمية وغير الرقمية في حالةة ان
هنةةةةاك امكانيةةةةة اسةةةةتخدام هجةةةةين للعةةةةرض مةةةةن خةةةةلل المزاوجةةةةة بةةةةين العناصةةةةر
السةةينوغرافية التقليدكةةة والعناصةةر السةةينوغرافية الرقميةةة فيجةةب ان تكةةون مسةةاندة
لبعضةةها علةةى خشةةبة المسةةرل وبهةةذا كجةةد التشةةكيل الباةةري المعنةةى الحقيقةةي فةةي
التةةأثير علةةى المتلقةةي جمالي ةا ً بمعنةةى آخةةر كجةةب أن تكةةون هنةةاك موازنةةة بةةين الفعةةل
الخارجي ومشاعري التي كعبر عنها بالحراات المنسجمة وبالتالي تتحرك مع مخيلة
المتلقةةي التةةي تاةةنع عالمةا ً خياليةا ً نتيجةةة لمةةا كةةراي مةةن صةةورة جماليةةة تعبيركةةة تبةةث
معاني ودالالت متولدة على التوالي للرؤكة الباركة.
وبالتةةالي هةةذي العمليةةة بكليتهةةا فةةي تشةةكيل الفضةةا المسةةرحي تضةةيف عمق ةا ً وروح ةا ً
للمتابعة من قبل المتلقي بتفاعلن مع العرض وامساان لرسايل العرض وشفراتن مةن
اجل ان كدراها من خلل قةرا ة التشةكيل الباةري حيةث بإمكةان الممثةل مةن خةلل
تشةةكيلتن الحرايةةة المعبةةرة كحيةةل المتلقةةي بمكةةان البي ةةة التةةي كحقةةق حراتةةن فيهةةا
فياطنع مثلً فتح أو غلةق بةاا متخيةل ال وجةود لةن باةورة مادكةة وعليةن فةالمنظر
بمفرداتةةن سةةوا أاانةةت ماةةطنعة متخيلةةة أو ثابتةةة أو متحراةةة فةةإن لحراةةة الممثةةل
تأثيراً بال ا ً علين "فالممثلون بحرااتها المستقيمة والمايلة واللولبية صةعوداً وهبوطةا ً
تضفي دالالت من نم خاص على سكونية المنظر الثابةت ,وتجعلةن كةدرك باةورة
متحراة متنامية من قبل المتفرج"(كوسف ,2006,ص.)296
أن تلةك الخطةةوط بانسةجاماتها وتقاطعاتهةةا المختلفةة ترسةةا لنةا صةةورة مسةرحية حيةةة
ومتحراةةة وليسةةت سةةاانة وعليةةن فةةإن خطةةوط حراةةة واتجةةاي الممثةةل هةةي الماةةدر
االول مةةن رسةةا تلةةك الاةةورة واسةةتمراركتها علةةى خشةةبة المسةةرل بمةةا تحملةةن تلةةك
الخطوط من دالالت عدكدة ومتنوعة لها القابلية على انشا تشكيلت مفتوحة.
مؤشرات اإلطار النظري
ت مةن فةراغ وإنمةا ارتكةز علةى دعةايا قوكةة
كأ
لا
الرقمية
التقنية
.1إن مراحل تطور
ِ
أبةةدعها الفكةةر اإلنسةةاني وبالتةةالي انتجةةت اسةةاليب فنيةةة جدكةةدة وقةةيا جماليةةة بمسةةتوى
اعلى.
.2تعد السينوغرافيا الرقمية بدكلً ناجحا ً للسةينوغرافيا التقليدكةة اذا مةا وظفةت بشةكل
جيد .
.3تمتلك التقنية الرقمية قيا الوضول والدقة والبساطة وقوة التعبيةر فةي خلةق صةور
جماليةةةة ممةةةا زاد مةةةن سةةةعة اإلبهةةةار والدهشةةةة واإلثةةةارة فةةةي سةةةينوغرافيا العةةةرض
المسرحي عبر تنفيذ مشاهد على الحاسوا اان من الاعب تحقيقها في الواقع.
.4إن لتطور التقنية الرقميةة دوراً أساسةيا ً ومهمةا ً فةي فةتح آفةاق واسةعة مةن االبتكةار
واإلبةداع أمةام المخةةرج والماةما والفنةي والتقنةةي فةي تنفيةذ المخططةةات واكجةاد فةةن
السينوغرافيا الرقمية.
.5كمكن للتقنية الرقمية أن تعطي اإلحساس بةالواقع بطركقةة كمكةن للمشةاهد االقتنةاع
بها من خلل دمج ما هو حقيقي وما هو خيالي تقني بوساطة الحاسوا .
.6تحقةةق التقنيةةة الرقميةةة فةةي العةةرض المسةةرحي االفتراضةةي مةةن اسةةر حةةاجزي
الزمةةان والمكةةان أي لةةن ككةةون للةةزمن اابعةةاد أو ااطةةر المحةةددة باةةورة خطيةةة
مستمرة الماضي والحاضةر والمسةتقبل ,كمكةن أن كتعةدد وكنفةتح إلةى أزمةان مختلفةة
في الوقت نفسن واذا بالنسبة للمكان .
.7انسجام وتفاعل جميع عناصر العرض المسرحي الرقميةة والتقليدكةة بعضةها مةع
بع سوا أاان ذلةك فةي البي ةة المفترضةة أم الحقيقيةة هةي اعلةى قيمةة جماليةة فةي
صناعة العرض.
إجراءات البحث :

المبحثثثث اليثثثاني :جماليثثثات اقثثثتاا التقنيثثثة الرقميثثثة ضثثثي ثثثينو راضيا العثثثرض
المسرحي.
تعتمد السةينوغرافيا الرقميةة علةى توظيةف المعطيةات المعلوماتيةة واالليةات الرقميةة
المرتبطةة بالحاسةوا ومةوادي االلكترونيةة لتكةوكن صةورة مرييةة ذات ل ةة مسةرحية
تحمل رؤكة المخةرج والسةينوغرافي وت يةرات جدكةدة حيةث تنطلةق ااملةة بأشةيا ال
تسةتطيع الل ةةة المنطوقةةة التعبيةةر عنهةةا بتفعيةل عناصةةرها الجماليةةة المكونةةة للعةةرض
المسةةرحي أن التقنيةةة الرقميةةة ومةةا تمتلكةةن مةةن إمكانيةةات متطةةورة وآليةة عاليةةة الدقةةة
كمكةةن أن تنةةتظا فةةي خلةةق علقةةة واتاةةال بةةين االنتةةاج الفنةةي المسةةرحي والوسةةاي
المتعةةددة الرقميةةة تةةوحي للمتلقةةي المسةةرحي بأنةةن كعةةي التجربةةة وجةةز مةةن عةةالا
مسرحي افتراضي اتجسيد كستطيع تلمسن أو حدث كستطيع أن كنشة ن بالشةكل الةذي
كركةةد مةةن هنةةا التقنيةةة الرقميةةة امتلكةةت القةةدرة بتجسةةيد فكةةرة ماةةما السةةينوغرافي
بواسطة ادواتها أي تقوم على المزاوجةة بةين الخيةال والمسةرل الحقيقةي .إن أهةا مةا
كميز العملية التقنية في التاميا هو ذلك التناغا العالي والدقيق خاصة لمن لن خبةرة
طوكلةةةة وجيةةةدة فةةةي التاةةةميا حيةةةث تنشةةةا العلقةةةة بةةةين الماةةةما والمةةةادة واالداة
والطركقة والفكرة وتنفيذها وصوالً للقيمة الجمالية التي توافق العملية التقنية والفنيةة
وتحول اللمريي فيها الى مريي"فإن أي عمل مةن االعمةال البةد وأن كنطةوي علةى
قةةةةدر مةةةةن التفاعةةةةةل بةةةةين مةةةةا هةةةةةو واقةةةةع وبةةةةةين مةةةةا هةةةةو خيةةةةةال ,بةةةةين الحقيقةةةةةة
والمجاز"(ارمز,1992,ص)253
حيث كةتا بنةا وتشةكيل الفكةرة والفكةرة هنةا هةي اعلةى المراتةب التةي قةد ال تسةتطيع
ادرااها الحواس المجردة أي بمعنةى كجةب ان تتحةول مةن المكونةات المدراةة ذهنيةا ً
لدى المخةرج والتقنيةين والفنيةين إلةى المادكةة الملموسةة البةد أن تكةون بةدافع االنتةاج
التقني والفني االبداعي مةن اجةل انتةاج خطةاا هةذا الخطةاا كخضةع للتقةيا الجمةالي
مةن قبةل المتلقةي مةن خةلل التجربةة التةي سةيمر بهةا اثنةا العةرض وقةد تسةتمر بعةةد
العةةرض  .فالخطةةاا المسةةرحي بوصةةفن بنيةةة صةةوركة إنسةةانية مهمةةة قةةادرة علةةى
تحوكل عناصر السةينوغرافيا الباةركة إلةى اوسةع تشةكيلة مةن االنسةاق الجدكةدة مةن
خةةلل تنةةاغا وانسةةجام ادوات التقنيةةة فةةي تشةةكيل الشةةكل الفنةةي وربطةةن بالمضةةمون
الفكةةري وتوظيفةةن فةةي صةةناعة السةةينوغرافيا الرقميةةة إذ تعمةةل علةةى تجسةةيد التقنيةةة
الرقمية وتستبدلها فةي الرؤكةة والحضةور بتجسةيد افتراضةي للواقةع المسةرحي الةذي
كتا انتةاج العةرض بواسةطتها جزييةا ً او اليةا ً ليةتا بعةدها ادخةال المتلقةي الةى التجربةة
وعةةي هةةذي التجربةةة بشةةكل متفاعةةل  .فلتكنولوجيةةا الحدكثةةة اعطةةت قةةدرة جدكةةدة
للنسان لا ككن كملكها من قبل مما فتح المجال امامن للعطا بشكل ااثر واوسع مةن
خلل رفةع قدرتةن علةى االبةداع الفنةي وااتشةاف وسةايل وطةرق وانمةاط جدكةدة ممةا
جعلةةن ككتشةةف فنةةون جدكةةدة افنةةون الكومبيةةوتر والتكنولوجيةةا الرقميةةة وهةةذي بةةدورها
ادت الةةةةةةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةةةةةةتحداث تجةةةةةةةةةةةةةةةةارا وقةةةةةةةةةةةةةةةةيا جماليةةةةةةةةةةةةةةةةة جدكةةةةةةةةةةةةةةةةدة .
(كنظر:بسطوسةةي,2000,ص.)256فةةي التعامةةل مةةع العناصةةر السةةينوغرافية علةةى
مسةةتوكين مسةةتوى الاةةانع ومسةةتوى المتلقةةي حيةةث اعطةةت للاةةانع امكانيةةة اابةةر
واوسع في ادخال قدرات تشكلية في انتاج بي ة مختلفةة واعطةا خاوصةية لهةا مةن
خةةلل االخةةتلف فةةي اليةةة االنتةةاج للمكةةان والحراةةة و الزمةةان بشةةكل مختلةةف علةةى
االنتةةاج التقليةةدي حيةةث اصةةبح باالمكةةان ان تنةةتج تشةةكيلت رقميةةة ضةةمن المنظومةةة
السةةينوغرافية باالعتمةةاد علةةى العناصةةر السةةينوغرافية من(ممثةةل ,منظةةور ,اضةةا ة,
ازكةةةا  ,ماايةةةاج ,و ملحقةةةات) .وربطهةةةا بشةةةبكة مةةةن العلقةةةات الثابتةةةة والمتحولةةةة
والمت يرة بطركقةة مبهةرة وغيةر معهةودة فةي تشةكيل السةينوغرافية المادكةة التقليدكةة
ورغا ان الممثل :هو العناةر االسةاس فةي تشةكيل سةينوغرافيا العةرض المسةرحي
لكونةةن مراةةزاً رييس ةا ً لمةةا كحملةةن فةةي داخلةةن مخزون ةا ً هةةايلً مةةن الةةدالالت والمع ةاني
والشةةفرات والرسةةايل التةةي تبةةث عةةن طركةةق حراةةة الجسةةد مةةع المكمةةلت االخةةرى
(االزكةةةا  ,الماايةةةاج ,االضةةةا ة ,الةةةدككور) لسةةةينوغرافيا العةةةرض وبواسةةةطة تلةةةك
العناصر تشكل الاورة المسةرحية المكونةة لبي ةة العةرض المسةرحي ,فالممثةل مةن
خلل صوتن وجسدي ومجموعة مةن اإلشةارات واالكمةا ات التةي تاةدر عةن دوافةع
ونةةوازع ورغبةةات إلكاةةال مضةةمون أفكةةاري التةةي تحمةةل فكةةرة العةةرض المسةةرحي
للمتلقي والفكرة هي المعنى الذي ككمن في تعبير المسرحية وهي النظرة التةي تعبةر
بهةةةةةةةةةةا المسةةةةةةةةةةرحية عةةةةةةةةةةن اإلنسةةةةةةةةةةانية وهةةةةةةةةةةي تمثةةةةةةةةةةل قيمتهةةةةةةةةةةا االدبيةةةةةةةةةةة
االعظا(.كنظر:ار.اج,2012,ص)82
وكتحقةق هةةذا بانفتةال دكناميكيةةة الحراةةة لةدى الممثةةل مةةن تعبيةرات جسةةدكة وصةةوتية
علةةةى بقيةةةة حراةةةات العناصةةةر ااخةةةرى ومةةةن ضةةةمنها التشةةةكيلت الرقميةةةة ضةةةمن
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ومتابعةةة لحراةةة الممثلةةين وهةةا كتسةةلقون الحبةةال بحراةةة رشةةيقة وسةةركعة ارتفاع ةا ً
وانخفاضا ً وباتجاهات مختلفة وبي اتها التةي أخةذت شةكل الحيوانةات (القةردة) فضةلً
عةن اازكةةا والماايةةاج وحراةة الكتةةل وألوانهةةا ممةةا أعطةت هةةذي التحراةةات تشةةكيلً
صوركا ً باركا ً إلكاال مضامين جمالية وفكركة .
وكرى الباحث فيما ُذار أعةلي أن المؤشةر (الثةاني) قةد تحقةق اةاملً فةي
انجةةال عمليةةة تشةةكيل السةةينوغرافيا رقميةاً ,عنةةد تتبةةع العةةرض كةةرى الباحةةث أنةةن تةةا
االنتقال من إلى بي ة أخرى علما ً أن لكل بي ة خاوصيها من حيث اللةون والتشةكيل
والحراة واإلكقاع الاةوري أن مةا كميةز التقنيةة الرقميةة فةي إنشةا هكةذا اشةت االت
النتاج مكاني وزمةاني مختلفةة وبسةرعة هةو مةا كميزهةا عةن بةاقي التقنيةات التقليدكةة
المستخدمة من حيث السرعة والجودة باادا واإلكهام بالطبيعة أي جعلةك أن تعةي
الواقةع مةةن خةةلل مةةا تفرضةةن الخشةةبة مةةن بي ةةة توظةةف العناصةةر الثابتةةة والمتحراةةة
النتةةاج واقةةع افتراضةةي مةةن شةةأنن أن كجةةذا ال ُمشةةاهد لةةن وكجعلةةن متفةةاعلً واقناعةةن
بتأسيه المكان والزمان وبالتالي تشكيل الفضا  ,وهنا تنشأ عمليةة دمةج بةين مةا هةو
مادي وبين ما هو رقمةي ومةن خةلل حراةة الممثلةين (الحيةة) والتحةوالت ومسةاق
الضو المتحراة المتوافقة والمتضادة من حيةث االةوان البةاردة والحةارة مةن حيةث
التشةةبع والنقةةاوة والشةةدة والتةةي اسةةتعملت فةةي العةةرض فةةي منطقتةةي ااولةةى الخلفيةةة
(العمق) الذي اان كمثل المراز الرييسي لدوران ااحداث فين والمنطقة الثانية التةي
اانت تمثةل جةانبي الخشةبة ,وعليةن كةرى الباحةث أن التقنيةة الرقميةة كمكنهةا أن تولةد
اإلكهةةةام بةةةالواقع أو بالطبيعةةةة بطركقةةةة ممتعةةةة ومقنعةةةة لةةةدى المتلقةةةي عةةةن طركةةةق
الحاسةةوا ,وكةةرى الباحةةث مةةن خةةلل مةةا تقةةدم أن المؤشةةر (الخةةامه) اشةةت ل فني ةا ً
وجمالي ةا ً وتقني ةا ً مةةن خةةلل مةةا تةةا انتاجةةن مةةن مشةةاهد وتحةةوالت فةةي الحةةدث زماني ةا ً
ومكانياً ,وبالتالي إنشا بي ة خاصة لكل مشهد ,بما أن أي عةرض مسةرحي البةد أن
كحتوي على عناري المكان والزمان وهذا كجعلها عرضةا ً دكناميكيةا ً قةابلً للحراةة
واالنتقال باامكنة واازمنة من خلل التدليل العلمي لتشةكيل سةينوغرافيا العةرض
أصبح من مهمات التقنية الرقمية التلعب بشكل مفتةول وبمرونةة عاليةة علةى انتةاج
عةةةدة أمةةةاان وعةةةدة أزمنةةةة وبسةةةرعة تتماشةةةى مةةةع ت يةةةرات ااحةةةداث فةةةي المشةةةهد
المسةةرحي حيةةث اسةةتخدمت أشةةعة الشةةمه داخةةل البحةةر للداللةةة علةةى وقةةت الاةةبال
بمةةيلن أو انحةةراف قليةةل وهةةذا كقةةارا وقةةت منتاةةف النهةةار ومةةن ثةةا التحةةول إلةةى
مشهد الشاطا الذي استخدمت فين اإلضةا ة الفيضةية وبعةدها تةا االنتقةال إلةى ال ابةة
وهنا تا الدمج بين اإلضا ة الواقعية لوقت الابال وبةين لةون ال ابةة ومةرة خارجهةا
واستخدمت صورة القمر وربطها مع عناصر الحكاكة فكان هنا التدليل العلمةي فةي
استخدام وتوظيف اإلضا ة واالنتقال بسهولة بين الزمان والمكةان دون الحاجةة إلةى
ادخال فنيين وتقنيين من أجل ت يير ااثاث أو من دون حاجةة إقحةام الجمةل الخبركةة
في العرض التي تتعلق بتوضةيح المكةان والزمةان ,وكةرى الباحةث مةن خةلل مةا تةا
عرضن ومن خلل المؤثرات وظهور الليةل (القمةر) والنهةار (الشةمه) أن المؤشةر
(السادس) قد تحقق بشكل واضح مةن خةلل تأسةيه عةدة أزمنةة وأمكنةة بمةا كناسةب
حكاكة العرض.
إن ما ساهمت فيةن التقنيةة الرقميةة فةي تشةكيل سةينوغرافيا العةرض ممةا فتحةت آفاقةا ً
واسةعة مةن خةلل التوظيةةف واالشةت ال الجمةالي فةي مسةةاهمة هةذي التقنيةة فةي انتةةاج
خطةاا فنةي حةةدكث كعتمةد علةى منظومةةات عاليةة فةي التاةةميا والتنفيةذ فةي الحراةةة
حيث توافق الحراة بةين اسةتخدام الحبةال المتدليةة وحراتهةا المايلةة ذهابةا ً واكابةا ً مةع
اسةةتخدام الخطةةةوط المايلةةةة لحةةةزم الضةةةو وحراتهةةا بشةةةكل مشةةةابن لحراةةةة الحبةةةال
وبسرعة متقاربة هنا عمل الماةما علةى أن تكةون الحراةة مةن ضةمن جةنه البنةا
السينوغرافي المادي أي المشابهة الرقمية للتشةكيل المةادي للحراةة ممةا سةاها علةى
زكادة بنا نسةيج العةرض باةركا ً ومةن خةلل تتبةع مجركةات العةرض جةا توظيةف
التقنية الرقميةة بشةكل اامةل وفةي المشةهد الةذي ابتةدأت فيةن المسةرحية وحسةب رأي
الباحث أن توظيف هذا المشهد الذي تحقق فين المؤشر (الثالةث) خةدم العةرض وزاد
من عنار االكهام والدهشة اون هذا المشهد أنتج بطركقة تقنيةة عاليةة ,امتلكةت مةن
الدقة والجودة والوضول في الاورة علما ً أن هذي الاورة قد تكون مسةتحلين علةى
خشبة المسر ل اون هنةاك بةاخرة غارقةة وسة البحةر وحراةة الممثلةين سةباحة مةن
عمق البحر إلى ااعلى حتى وصولها إلى خشبة المسرل وها افتراضيون ومةن ثةا
كةةتا انةةزال الممثلةةين بجبةةال وهةةا حقيقيةةون عمليةةة السةةينوغرافيا االفتراضةةية تنةةدمج
بالسينوغرافيا المادكة.
وفي ضو ما تقدم كرى الباحث أن جميع عناصر العةرض المسةرحي علةى انسةجام
وتوافق بعضها مع بع  ,وهنا كتحقق المؤشر (السابع).

أوالً :مجتمع البحث .
كتكون مجتمع البحث من عرض مسرحي عالمي واحد الذي اختاري الباحةث قاةدكا ً
بما كتناسب وموضةوع البحةث الةذي اعتمةد توظيةف التقنيةة الرقميةة فةي سةينوغرافيا
العرض المسرحي .
ثانياً :عينة البحث .
اعتمد الباحث على عينة واحدة قادكة توفرت فيها توظيف التقنية الرقمية .
ثالياً :أدوات البحث :
-1المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري .
-2المشةةاهدة عةةن طركةةق ااقةةراص الليزركةةة ( )CDومقةةاطع اليوتيةةوا علةةى شةةبكة
االنترنت .
رابعاً :منهج البحث :
كعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل العينة المختارة .
خامسا ً  :تحليل العينة -:
اعتمةةد الباحةةث فةةي تحليلةةن للعينةةة المةةذاورة أدنةةاي المؤشةةرات التةةي خةةرج بهةةا مةةن
اإلطار النظري .
العينة :العنوان  :طرزان  -تةأليف  :دكفيةد هينةري هاونةك  -إخةراج وتاةميا :بةوا
اروبلي -مؤلةف ااغةاني  :فةل اةولنتر -حةدود العةرض  :هولنةدا  -زمةن العةرض :
. 2007
الحكاية :
تبدأ القاة بالقرا من سواحل أفركقيا كتا إغراق سةفينة بركطانيةة أسةمها (فكتوركةا)
واةةان علةةى متنهةةا عايلةةة متكونةةة مةةن (أا وأم وطفةةل) بعةةدها تمكنةةت العايلةةة مةةن
الخروج من البحر سباحةً ومن ثا الوصول إلى سةواحل الشةاطا بعةد هةذا قةام ااا
ببنةةا مةةأوى لعايلتةةن ,بعةةدها هةةاجا النمةةر ااا واام وافترسةةهما ,ونتيجةةة ذلةةك بقةةي
الطفل (طرزان) وحيداً في ال ابة إلى أن عثرت علين عايلةة مةن القةردة القركبةة مةن
بيتن بعد سماع صوت صةرا ,،وعليةن قةررت أنثةى أحةد فاةايل القةردة االعتنةا بةن
وضةةمن لعايلةةة القةةرود حتةةى ابةةر وتعلةةا الحيةةاة فةةي ال ابةةة بةةل خةةوف وبةةذلك بةةدأ
(طةةرزان) كةةتعلا تةةدركجياً ,فةةةتعلا فنةةون التسةةلق والقتةةال وايفيةةةة التعامةةل مةةع بقيةةةة
الحيوانات والتعامل مع الطبيعة وعلى أن كحاةل علةى مةا كركةد .وكعةد فتةرة أصةبح
(طرزان) بطلً كحمي الحيوانات من الوحوش المفترسة وخاوصا ً النمر الذي قتل
عايلتن ,فناب لن فخ وقع فين فطعنن بالرمح الذي اان كحملن ممةا ااتسةب بةذلك ثقةة
الحيوانات ,وذات كوم قَدم إلى ال ابة عالا عجوز وابنتةن  ,اةان العةالا البي ةي قةد قةدم
إلةةى ال ابةةة لدراسةةتها والتعمةةق فةةي أبحاثةةن هنةةاك أمةةا بنتةةن (جةةين) فقةةد اانةةت رسةةامة
رايعةةة وفتةةاة جميلةةة ,واانةةت مةةن عايلةةة راقيةةة لةةا تعتةةد حيةةاة ال ابةةة البداييةةة وأثنةةا
جلوسةةها علةةى إحةةدى الاةةخور رأت قةةرداً صةة يراً فلةةا تةةرد تفوكةةت هةةذي اللحظةةة
وسارعت برسمن لكن القرد سةرعان مةا قفةز وذهةب قبةل انتهايهةا مةن رسةمن فتبعتةن
(جين) إلى أن وصلت إلى اهف القرود التي اانت نوعةا ً مةن فاةيلة تحمةل عةدا ها
الشةةةدكد للبشةةةر فبةةةدأت تلحةةةق (جةةةين) لقتلهةةةا وهةةةي تهةةةرا منهةةةا وسةةة ااشةةةجار
والاخور وااشةواك ,لكةن سةرعان مةا سةمع (طةرزان) صةوتها وجةا كنقةذ حياتهةا
وبعةةد ذلةةك تعرفةةت عايلةةة القةةرود و(طةةرزان) بةةـ(جين) ووالةةدها أُعجةةب (طةةرزان)
بـ(جين).
تحليل أنموذج العينة :
كبدأ العرض المسرحي بتشكيل باةري متكةون مةن صةورة لبةاخرة غارقةة نسةتطيع
أن ندرك حالة ال رق من خلل المؤثرات الاوركة الرقميةة لحراةة اامةواج داخةل
البحةةر نفسةةن ومةةن خةةلل زاوكةةة عةةرض تكةةوكن البةةاخرة التةةي تظهةةر بشةةكل مايةةل
ومنحرف ,وهنا كأتي تأثير اإلضا ة الرقمية هةو عبةارة عةن محااةاة اشةعة الشةمه
وهةةي تضةةي داخةةل سةةطح البح ةر ,أن التقنيةةات التةةي شةةكلت باةةركا ً التكةةوكن علةةى
الخشةبة هةةي فةي ااسةةاس فكةةرة فلسةفية نتجةةت مةن الةةدمج بةةين التقنيةة الرقميةةة اونهةةا
أجهةةزة ومعةةدات مةةن جهةةة ومةةن جهةةة أخةةرى سةةاهمت فةةي تشةةكيل جةةز ابيةةر مةةن
سينوغرافيا العةرض رقميةا ً مةع دمجهةا بمفةردات وااسسةوارات حقيقيةة علةى خشةبة
العةةرض هةةذا أدى بةةدوري إلةةى تكةةوكن بي ةةة عةةرض مةةن شةةأنها أن تخلةةق المسةةاحة
الجمالية من أجل البحث عن اإلجابة والمعنى من خلل اإلثةارة والمتعةة والتشةوكق,
والجدكر بالذار ال وجود لاورة دون إضا ة ,فاإلضا ة الرقمية هنا اانةت ااسةاس
في تشكيل عناصر العةرض وربطهةا بعلقةات أدت بالنتيجةة إلةى انتةاج خطةاا فنةي
بطةةرق حدكثةةة ,فاإلضةةا ة الفيضةةية اانةةت تشة ل أابةةر مسةةاحة علةةى خشةةبة المسةةرل
فضلً عن ااضوا ذات االوان الباردة ,فبقع اإلضا ة البيضةا جةا ت هنةا مترحةة
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نتائج البحث ومناقشتها
أوالً :النتائج ومناقشتها:
من خةلل مشةاهدة العينةة والمؤشةرات التةي أسةفر عنهةا اإلطةار النظةري مةن خةلل
مباحثن الثلثة توصل الباحثان إلى النتايج انتية :
 -1أسةهمت التقنيةةة الرقميةة ذات اابعةةاد الثلثيةة والثناييةةة باالنفتةال علةةى انتةاج عةةدة
أزمنةةة وعةةدة أمكنةةة وأصةةبح باإلمكةةان التنقةةل مةةن مشةةهد إلةةى مشةةهد آخةةر بطةةرق
واساليب جدكدة.
-2حققةت التقنيةة الرقميةة الحدكثةةة جانبةا ً مهمةا ً مةن خةةلل اإلحسةاس واإلكهةام بةةالواقع
بطركقةةة دمةةج الشخاةةةيات الحيةةة الحقيقيةةةة علةةى خشةةبة المسةةةرل مةةع الشخاةةةيات
المفترضة غير الحقيقية التي كمكن أن تخلق المتعة واإلقناع لدى المتلقي فةي الوقةت
نفسن .
-3اةةان للنسةةجام وتفاعةةل جميةةع عناصةةر سةةينوغرافيا العةةرض المسةةرحي حضةةوراً
مؤثراً مما تولدت عنةن قةيا جماليةة وفكركةة وفلسةفية مةؤثرة علةى المتلقةي مةن خةلل
حراة الخطوط وااشكال والكتل المتحراة الثابتة وطركقة توزكعها المفترضة.
-4بما أن المسرل فضا مفتةول قابةل للتوظيةف اةان للمةؤثرات الاةوركة المجسةمة
الناتجة عن التقنية الرقمية دور مها في خلق فضا ٍ مؤثث في العرض المسرحي.
-5لعبةةةةت االةةةةوان الناتجةةةةة عةةةةن التقنيةةةةة الرقميةةةةة المفترضةةةةة دوراً لتعميةةةةق البي ةةةةة
االفتراضية والواقعية الحقيقية على خشبة المسرل من حيث التشبع والنقةاوة والشةدة
والتي استخدمت وط ت اما في االوان الباردة أاثر من االوان الحةارة التةي اانةت
تحمل دالالت أاثر وضوحا ً وأاثر تعبيراً في إكاال المعنى.
ثانياً :اال تنتاجات :
-1بتطور التقنيةة الحدكثةة أصةبح االسةت نا عةن الكثيةر مةن التقاليةد التقليدكةة لتشةكيل
خشبة المسرل.
-2كلعةةب الضةةو الجةةز ااابةةر وااهةةا فةةي تأثيةةث الفضةةا افتراضةةيا ً وبهةةذا كمكةةن
االست نا عن المفردات المنظركة التي تحتاج إلى تبدكل من وقت إلى آخر.
-3كمكةةن للمتلقةةي اإلحسةةاس بةةالواقع مةةن خةةلل الاةةورة المجسةةمة ثلثيةةة اابعةةاد
المفترضة .
-4تحقق التقنيةة الرقميةة فةي العةرض المسةرحي االفتراضةي السةرعة واالنتقةال مةن
مشهد إلى آخر من دون إنزال الستارة أو ت يير مفردات منظركة التي تتطلب وقتاً.
-5إن الدقةةة والوضةةول وقةةوة التعبيةةر تعطةةي تةةأثيرات باةةركة مدهشةةة ومثيةةرة لةةدى
المتلقي .
-6إن توظيف التقنية الرقمية الحدكثة تتطلب عاملين من ذوي خبرة ومهارة عالية.
ثالياً :التوصيات :
-1إنشا مختبرات علمية تمتلك أحدث التقنيات الحدكثة مع مواابة التطور التقني.
-2إكفاد الطلبة بجميع مراحلها إلى خارج البلد للطلع على آخر التطورات التقنيةة
في مجال الفن المسرحي .
رابعاً :المقترحات :
اسةةتمراركة تنةةاول هةةذا النةةوع مةةن البحةةوث ومةةن دون انقطةةاع عةةن مةةا كحاةةل مةةن
تطةةورات تقنيةةة متسةةارعة مةةع الةةزمن وخةةلف ذلةةك سةةوف تحةةدث فجةةوة بةةين التقةةدم
العلمي وبين الفن المسرحي بوصفن فنا ً مبنيا ً أساسا ً على التجركب واالبتكار.
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-2اونيل ,ار .اج ,وان .ام .بورتر ,المخةرج فنانةا ً (االخةراج المسةرحي المعاصةر),
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