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 المستخمص:
 تصنيفات ويتناوؿ أيًضا، نشػأة وتطور استخداـ "الوسائط المتعددة" في الفنوف المختمفة يتناوؿ البحث     

كما . في أعماؿ ما بعد الحداثة لمتعبير عف القصص "الوسائط المتعددة" )الغير تفاعمية، والتفاعمية، والفائقة( 
تعبر عف القصص المختمفة باستخداـ "الوسائط  "تحميؿ لثالث أعماؿ "مجيزة في الفراغ يتضمف البحث

وىي كالتالي:  استنتاجات البحث ويعرض نتائجما توصمت إليو الدراسة مف لـ يتقدوفي النياية  المتعددة".
يثري إلى حٍد  تطويع استخداـ الوسائط المتعددة لمتعبير عف القصص المختمفة داخؿ أعماؿ ما بعد الحداثة
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    Abstract 
     The research explores the emergence and development of the use of 

multimedia in different arts, also it explores the Categories of multimedia (non-

interactive, interactive, and hypermedia) in postmodernism to express stories. 

The research also includes an analysis of three installation artworks, which 

express the different stories using" multimedia. Finally, the results are presented, 

then it presents the study conculsion. 
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 المقدمة:
انطالقيا بداية ، شتى المجاالتفي  تصاؿل لأو وسائط سائؿ ىي و  Multimedia الوسائط المتعددة""     
اكتماؿ المؤسسات اإلعالمية مع كاف وكذلؾ  والثورة التكنولوجية،ظيور المجتمع االستيالكي بدأ مع كاف 

دوًرا اساسًيا في معظـ األعماؿ الفنية التي في ذلؾ الوقت لعبت الميديا  ، حيثأوائؿ الستيناتفي الضخمة 
الوسائط السمعية التي وظفت بيا  االتجاىات الفنيةخالؿ  ، فظيرت مفالحداثةما بعد فنوف  مفيـو تندرج تحت

 منياالطابع القصصي و تمؾ االتجاىات مف أعماؿ  العديدتضمنت وقد والبصرية والسمع بصرية وحتى الحركية 
و"فف  Conceptual Photography "الفوتوغرافيا المفاىيمية"فف و  Conceptual Art"الفف المفاىيمي"

 . Performance Art"فف األداء" و Installation Art"فف التجييز في الفراغ" وVideo Art الفيديو" 
فيما بعد الحداثة عماؿ الفنية وأىداؼ التعبير عنيا في األ المختمفة لمقصصنواع األ أف المالحظ مف ف     

تاريخي و أديني و أفمنيا ما ىو أسطوري  ،لوحات التصوير القصصي الكالسيكيلـ تتغير منذ  وحتى المعاصرة
 أماـ الثورييف مرة آخرى المجاؿ فتحلالحقيقية فرصة ال بداية كافعصر ما بعد الحداثة  فإف .اجتماعيحتى  وأ

لتغير النظرة األحادية وذلؾ المرير والحركات المنخرطة اجتماعيا لمتعبير عف قصص مف تراثيـ وواقعيـ 
فكاف ذلؾ  مدى تأثيرىـ وأىميتيـ في المجتمعلمتاريخ وتصحيح الكثير مف األفكار والقصص المغموطة وبياف 

فظيرت )جماعة  ،الوسائط المتعددة توظيؼعف طريؽ تصاؿ المتاحة مف خالؿ االستعانة بشتى وسائؿ اال 
الحركة النسوية و ، Afrofuturismاألفروفٍىتشرٌسمأو  إلى المستقبل حركة األفريقي، وFluxusالتدفؽ 

Feminism)لكف لألسؼ ظؿ االستعانو بتقديـ القصص حتى اآلف في بعد األحياف أداه في يد ، وغيرىا ،
الحكاـ والرؤساء لمتأثير عمى الشعوب المحكومة، ومع ذلؾ يظؿ الفف النابع مف الشعوب بدوف فرض السيطرة 

في رؤيتو لممستقبؿ سواء كاف في التعبير عف الواقع و عميو مف قبؿ مؤسسات الدولة اكثر واقعية واصدؽ 
 مشرؽ أو شديد الظممو. 

 : مشكمة البحث
منذ منتصؼ القرف العشريف والمحاوالت مستمرة لتوظيؼ المؤثرات الناتجة مف استخداـ الوسائط المتعددة      

القصص المختمفة المستوحاه مف  عف فكرة ومضموف العمؿ الفني، وظمت رداخؿ أعماؿ ما بعد الحداثة لمتعبي
تجاىات اأعماؿ وباألخص  تمؾ األعماؿالمواضيع التي تتضمنتيا أو مف واقع الحياة الحالي مف ضمف التراث 

"فف التجييز في وVideo Art و"فف الفيديو"  Conceptual Photography "الفوتوغرافيا المفاىيمية"فف 
 مما سبؽ يعرض البحث التساؤؿ اآلتي: .Performance Art"فف األداء" و Installation Artالفراغ" 
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  إلى أي مدى يمكف تطويع استخداـ الوسائط المتعددة لمتعبير عف القصص المختمفة داخؿ أعماؿ ما بعد
 الحداثة؟

 يفترض البحث ما يمي:  :فرض البحث
يثري إلى  ما بعد الحداثةتطويع استخداـ الوسائط المتعددة لمتعبير عف القصص المختمفة داخؿ أعماؿ      

 ويساعد عمى توصيؿ الفكرة لممتمقي.الفني حٍد كبير العمؿ 
 تيدؼ الدراسة إلى ما يمي:  :أىداؼ البحث

، بجانب عرض في الفنوف المختمفة Multimediaاستخداـ "الوسائط المتعددة"  لنشأة وتطورعرض  .1
 .القصصية فيما بعد الحداثة داخؿ األعماؿ الفنية لتصنيفاتو

 استخداـ الوسائط المتعددة لمتعبير عف القصص ابي تُوظف لبعض مف أعماؿ ما بعد الحداثة التيتحميؿ  .2
  المختمفة.

 :أىمية البحث
 تصنيفاتوو  وفبالفن "الوسائط المتعددة"تطور نشأة و توافر ىذه الدراسة تفيد الفناف في اطالعو عمى .1

  .الحداثةداخؿ األعماؿ الفنية القصصية فيما بعد  المختمفة

عمى تحميؿ بعض مف أعماؿ ما بعد الحداثة التي ُوظفت بيا توافر ىذه الدراسة تفيد الفناف في اطالعو  .2
 استخداـ الوسائط المتعددة لمتعبير عف القصص المختمفة.

 يقتصر البحث عمى ما يمي:  حدود البحث:
لمتعبير عف القصص في أعماؿ فنوف  تحميؿ األعماؿ الفنية التي وظفت بيا استخداـ الوسائط المتعددة     

 عصر ما بعد الحداثة )بعد منتصؼ القرف العشريف(.

 يتبع ىذا البحث كاًل مف المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي، مف حيث:  : البحث منيجية
 مف خالؿ الفنوف. الوسائط المتعددة استخداـ لتطوردراسة وصفية تاريخية  .1
 عف القصص. لمتعبير"الوسائط المتعددة" داخؿ األعماؿ الفنية لتصنيفات دراسة وصفية  .0

دراسة وصفية تحميمية لبعض مف أعماؿ ما بعد الحداثة التي تناولت التعبير عف القصة مف خالؿ تطويع  .3
 استخداـ الوسائط المتعددة بيا. 

 مصطمحات البحث :
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 :Multimedia"الوسائط المتعددة"  .1
وتعني وسائط "Media" وتعني متعددة و "Multi" مقطعيفل "Multimedia" ينقسـ مصطمحفي المغة      

، فيي تعني استخداـ مجموعة متكاممة مف وسائؿ االتصاؿ مثؿ )الصور، والصوت، والفيديو، أو وسائؿ
وغيرىا( مف أجؿ تحقيؽ الفاعمية في توصيؿ الرسالة المطموبة لممتمقي وذلؾ في كافة المجاالت. فقد تعددت 

بأنيا  "ميشاؿ أقنوال"تعريؼ  ، يذكر منيا:Multimedia "الوسائط المتعددةبمصطمح "المتعمقة  تالتعريفا
 ،صورو ، ) نصوص "مجموعة مف التكنولوجيػات التي تسمح بإدماج الكثير مف المعطيات مف مصادر مختمفة

 "عنيت تالتكنولوجيا الرقمية، فأصبح مظمة تحت تقع وسائط أنيا عمى البعض األخر تناوليا وقد .وأصوات("
 الفيديو ومقطوعات والصور والمتحركة الثابتة والرسومات المكتوبة النصوص بداخمو يحمؿ كمبيوتر برنامج

 (9ص ،0222منى عياد )."والموسيقية والحركية الصوتية والمؤثرات
في بحثة عف "الوسائط المتعددة في  مصطمح "الوسائط المتعددة""عماد أبو زيد"  عرؼبينما في مجاؿ الفف ي    

بداع اإل نيا "تعدد المواد والخامات أو األدوات أو الوسائؿ والتقنيات المستخدمة فىأب فنوف ما بعد الحداثة"،
سرح والسينما مواألدب والموسيقى وال كثر مف مجاؿ فنى كالفنوف التشكيمية والشعرأيضا تداخؿ أو  ،الفنى

مف مجاالت الفف المختمفة، وما يشكمو الجانب التكنولوجى مف محور ىاـ فى ، وفيديو وتمفزيوف وكمبيوتر
 0222،عماد أبًو زيد ) الصياغات الفنية ويمثؿ صفة غالبة عمى معظـ مناىج اتجاىات فنوف ما بعد الحداثة".

 (172، ص
المستخدمة  الوسائطالوسائؿ أو تعدد  نياإفي البحث الحالي  والمقصود بمصطمح "الوسائط المتعددة"     

  ، رسـو وصور ثابتة ومتحركة)صوتوعناصرىا ىي  ، أو سمعية بصرية أو بصػرية سمعيةوسائط سواء كانت 
 البعض ومع المضموف القصصي لمعمؿمع بعضيا  وترابطيانترنت( وتكامميا إبرامج كمبيوتر، فيديو، ،نصوص
 . ة المطموبة لممتمقيمف أجؿ تحقيؽ الفاعمية في توصيؿ الفكرة أو الرسال الفني

 :Storyالقصة  .0
ويمكف تمييز بأنيا قص أو حكي أو سرد ألحداث رتبت عمي حسب تتابعيا الزمني. إجرائًيا تعرؼ القصة      

في األعماؿ الفنية كالتالي:  النوع األوؿ يعتمد عمى المعرفة المسبقة بصرًيا نوعيف مف التعبير عف القصص 
لممشاىد بالقصة التي عبر عنيا الفناف سواء كانت ىذه القصة في األصؿ عبارة عف نص أدبي مكتوب أو في 

صة األذىاف كالقصص الديني أو األسطوري أو تسجيؿ وتوثيؽ ألحداث تاريخية شييرة، أما النوع الثاني فإف الق
كالقصص االجتماعي الذي يصور  خبرات إنسانية أو مظاىر مألوفة عامةتصدر مف الفناف مباشرة ألنو يصور 

الشكؿ األوؿ  كالتالي: في األعماؿ الفنية بصرًيا وتتنوع أشكاؿ التعبير عف القصص  .أحداث يومية محيطة
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المشاىد )متداخمة أو متسمسمة( أما وتكوف تمؾ يعبر عنو باكثر مف مشيد بينيما رابط في عمؿ فني واحد 
 يعبر عنو بمشيد واحد مف القصة.  الشكؿ الثاني

 :postmodern art"ما بعد الحداثة"  .3
فترة ىيمنة " نياأ" يا:من يذكر ."Modern  Postتعددت التعريفات حوؿ مصطمح "ما بعد الحداثة      

الميديا بالوساطة فييا ونقميا، مسيمة في تشكيؿ الصورة عمى الواقع وفييا تكونت الخبرات التي تضطمع 
أو الفرد أكثر مف الخبرات اليومية العادية، كما أنيا تقـو بدور كبير في تشكيؿ افتراضاتيا  الشخصية

، 0222 ،خالد البغدادي)وتصوراتنا عف الواقع بشكؿ يفوؽ الدور الذي تقـو بو الخبرات الفعمية في ذلؾ". 
تجاوز الحداثة  رافيا ما بعد الحداثة بأنياجعصاـ السيد محمد في بحثة عف سينو  بينما وضحيا .(121ص

ف مصطمحنفسيا لغوًيا و  التطمع إلى و ىي تجاوز الماضي بأرائو وأفكاره، وممارساتو  (Modernityالحداثة ) ا 
 يفي ،ىو )تجاوز التجاوز( (Post-Modernismما بعد الحداثة )بذلؾ يكوف معنى مصطمح فإف الجديد، 

( دائب السعي والتجدد إلعادة اكتشاؼ أسس 1912تيار فني ظير مف أواخر القرف العشريف )بعد ربيع براغ "
الفكر والممارسة ويمثؿ معارضة لتيار الحداثة، ويعتبر مفيـو مركب مثير لمجدؿ مف النقاد والجماىير، ومتعدد 

 ."لمحاكاه الساخره وتخريب لفرضيات الحداثةاألوجو يستخدـ الشئ وضده في آف واحد داخؿ العمؿ كنوع مف ا
   (11، ص0211)عصاـ عمي ،

 الباحثة مفيـو "التعبير عف القصة في أعماؿ ما بعد الحداثة " قاصده بو اإلشارة تناولت 
: أعماؿ فنوف ما بعد الحداثة التى وظفت بيا استخداـ الوسائط المتعددة المختمفة، بشرط أف يتضمف إلى

العمؿ الفني قصة ما مف مشيد أو عدة مشاىد متسمسمة أو بينيما رابط، سواء كانت القصة حقيقية          
 أو خيالية أو شبة خيالية )أي ليا أصوؿ معينة في الحقيقية(. 

 في الفنوف المختمفة: Multimediaاستخداـ "الوسائط المتعددة"  نشػأة وتطور: أواًل 
يمكف تتبع تطور الوسائط المتعددة داخؿ الفنوف المختمفة مف خالؿ نشأه المصطمح ذاتو وتطور توظيفو      

 في الفنوف التي أثرت عمى أعماؿ ما بعد الحداثة، كالتالي:
 في الفف: Multimediaنشأة مصطمح "الوسائط المتعددة"  .1

 المتعددة مصطمح الوسائط  Bobb Goldstein" غولدشتايف" Pop" بوب"الالمغني وفناف صاغ      
" Multimedia" األعماؿ الضوئية"  عرضو الموسيقي لمترويج إلفتتاح"LightWorks at L’Oursin في 
فناف مع  " تناقشغولدشتايفأف " المعتقدومف . (1(، )شكؿ1911د"، في يوليو )لونغ آيالن"، "ساوثمبتوف"

، كاف Entermedia "ه بػ "إنترميديااوصف، نشاء فف جديدفي إ Dick Higgins" ديؾ ىيجينز"يدعى  أمريكي
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-https://www.visites ).ذلؾ قبؿ عاميف مف تاريخ عرض "غولدشتايف" الموسيقى

interactives.eu/multimedia/) 
" غولدشتايفعف عرض " Richard Albarino(، كتب "ريتشارد ألبارينو" 1911أغسطس ) 12وفي      

ىو أحدث الوسائط المتعددة المرئية والمسموعة التي تـ طرحيا ألوؿ الموسيقي "أعماؿ ضوئية"، حيث قاؿ "
إلى  أشار المصطمحالسبعينات،  في أواخرو معاف مختمفة.  الكممة ت، اتخذاألخيرةفي السنوات األربعيف ". و مرة

اتخذت  التسعيناتوفي . مع مسار الصوت" )البروجيكتور( الشرائح المتزامف ضالعروض التي تتكوف مف "عر 
اجعميا تعمؿ"  المتعددة:"الوسائط  الطبعة األولى مف كتابف ،معناىا الحالي "الوسائط المتعددة"

Multimedia: Make it work ( 1993عاـ ،) تاي فوغاف"اعمنت" Tay Vaughan ف "الوسائط أ
 الذي يتـ تقديمة بواسطةفف الرسـ، والصوت، والرسـو المتحركة، والفيديو و  وصىي مزيج مف النص "المتعددة
 (/https://www.visites-interactives.eu/multimedia ) .الكمبيوتر

 :المختمفة"الوسائط المتعددة" في الفنوف  استخداـتطور  .0
يمكف القوؿ بأف التصوير الفوتوغرافي والرسـو المتحركة واألفالـ التجريبية ىما النذير األوؿ بظيور      

عصر "الوسائط المتعددة". فعف طريؽ المقطة الثابتة والمتحركة اشترؾ كؿ مف الفناف والمشاىديف في تقديـ 
لثورة قد كتبت عف طريؽ الفوتوغرافيا شكؿ جديد في رؤية التعبير عف الزمف والفراغ والمكاف. ومف ىنا كانت ا

( أوؿ كاميرا اللتقاط الحركة وسماىا "كنتوجراؼ" 1292عاـ ) Deksonمنذ أف صنع "ديكسوف" 
Kintograph ، ضفاء إبداعات عميو مثؿ و بدأ اإلنساف في التعامؿ مع الزمف عف طريؽ التقاطو وتنظيمو وا 

ىا الكثير مف تقنيات التحكـ في الزمف الذي ارتبط بالفف وعمـ الحركة المتطابقة والحركة السريعة والبطيئة وغير 
 . (29، 22، ص0227، النشوقاتي شادي) الفوتوغرافيا.

(، حينما عرض األخوة "لوميير" 1291االبتكارات األولية لمرسـو المتحركة كانت في عاـ ) تعدبينما      
Lumiéer  ابتكارات عديدة مف ضمنيا عرض لعشرة عروض سينمائية متحركة في باريس، وأيًضا يرجع

كأوؿ فناف قاـ بإبداع   Georges Méliès الفضؿ في مجاؿ الرسـو المتحركة لمفناف الفرنسي "ميميس"
عاـ  Le Voyage dans La Luneفي فيممو "رحمة إلى القمر"  Majic Shot"الصورة الخيالية" 

، والذي استخدـ فيو الرسـو المتحركة والمؤثرات الخاصة مف ضمنيا لقطة شييرة مف الفيمـ يظير (1920)
يشبو إلى حد كبير أفالـ الخياؿ  فيو(، 0خ يخرؽ آحدى عينيو )شكؿو بيا مالمح وجو عمى القمر وصار 

  (The Museum of Modern Art, 1999, p49) العممي.

https://www.visites-interactives.eu/multimedia/
https://www.visites-interactives.eu/multimedia/
https://www.visites-interactives.eu/multimedia/
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-Diagonal""محور سيمفونيفيممو  Eggeling "ايجمينج"فيكينج اخرج  (1902)في عاـ و     

Symphonie  خوذه عف الدادية والبنائية أعمالو مأ ، فمعظـسمسمة أفالـ السينما التجريبية بدايةوالذي يعتبر
 .(/http://www.medienkunstnetz.de/artist/eggeling/biography).التجريدي والفف

كأحد اعضاء حركة الدادا المشيوريف فيممو   Hans Richter"ريختر "ىانزاخرج  (1902في عاـ )بينما  
 (.3)شكؿ كأحد األفالـ التجريبية ذات الطابع الدادي والسريالي Vormittagsspuk"صباح عصبي" 

https://alexonfilm.com/2016/08/12)) 

 ومع بداية الخمسينات، اصبحت الفنوف البصرية بشكؿ عاـ تحت تأثير فكر حركة الداد األوروبية أو     

حيث أنتج مئات   Duchampظيرت عمى يد الفناف "مارسيؿ دوشامب" فقد، New Dadaالدادائية الجديدة 
اتاح الفرصة لفكرة ارتباط الفف و    Anemic Cinemaواألفالـ  Assemblageاألعماؿ "التجميعية" 

السينما التجريبية في أمريكا فتأثرت بتكنولوجيا الوسائط كي تطرح نفسيا وكذلؾ الوسيط األنسب لتنفيذه. 
، 0212،كـر عبد المجيد )ا .New Dadaة بالدادية الجديدو    Pop Artبالفنوف الطميعية "البوب آرت" 

 .(19ص
، تمؾ Fluxus  "التدفؽ، فموكس"جاىزيف لتغير جديد في مجاؿ اإلبداع عمى يد جماعة  وفأصبح الفنانو      

  ( فيمًما22) مفقد انتجوا مجموعة مف األفالـ وصمت   الحركة المتعددة الوسائط التي بدأت منذ بداية الستينات
 ،0227 النشوقاتي شادي) رائد فف الفيديو Nam June Paik "ناـ جاف بايؾ"مف أىـ فنانييا الفناف 

 انتشر ،لكترونية والكمبيوتر ووسائؿ االتصاؿ الحديثتطور العصر وظيور التكنولوجيا اإل ومع . (10ص
كمبيوتر "نظـ ال ت( وظير ...وغيرىا المسرح -السينما -التشكيميةالفنوف )ک الفنوف عاًمااستخداـ الكمبيوتر في 
 .التشكيمية" وفجديدة أماـ أنظار الفنانيف والربط بيف الثبات والحركة في الفن جرافيؾ التي منحت آفاًقا

  

http://www.medienkunstnetz.de/artist/eggeling/biography/
https://alexonfilm.com/2016/08/12)
https://alexonfilm.com/2016/08/12)
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 (.1666)"طبٚصّجزْٛ"،، "ػّبي اٌعٛئ١خفٟ أفززبح ػزظٗ اٌّٛط١مٟ "األ ،(، "غٌٛذشزب٠ٓ"1)شىً

(https://www.vintag.es/2011/02/) 

 
 

 

 

 

 
 

 :في أعماؿ ما بعد الحداثة لمتعبير عف القصص : "الوسائط المتعددة" ثانًيا
 "جيمس جويس"الروائي يرجع الفضؿ لتغير المفاىيـ المتعمقة بالسرد البصري أو فنوف القص لمكاتب      

Joyce (1220-1921 ) أىـ مؤلفي ويعتبر أحد  ،الحداثية فنوف الطميعةفي كأحد أىـ الفنانييف المساىميف
فكما وصؼ  .(/https://jamesjoyce.ie/about/james-joyces-life) وأىمية القرف العشريف تأثيًرا

اسموب "جويس في كتاباتو بأنو "استعمؿ في حكاياتو عممية  تفكيؾ المنظور الخاص  (شادي النشوقاتي)
...فيو يطور ور التقميدي في تتبعيا السردي والزمنيبالحكاية تمؾ العممية التي تسمح لو بتجاوز المنظ

استراتيجيات النص التي تحفز أحاسيس وخياؿ القارئ وتمعب بقابميتو اإلدراكية...فيي تورط القارئ في 
بالتالي كنتيجة لممفاىيـ الجديدة "، و االشتباؾ مع أفكاره الشخصية ويكوف ىو بذلؾ في حالة أقرب إلى التفاعمية

 
،"رحٍخ إٌٝ اٌمّز"  "١ٍ١ِز"(،2)شىً

،1602  

(

(https://www.moma.org/collectio

n/works/89492 ) 

 
 1628"صجبح ػصجٟ"، ،ر٠خزز" ٘بٔش" ،(3)شىً

(

https://www.museoreinasofia.es/en/collectio

n/artwork/symphonie-diagonale-diagonal-

symphony.) 

https://www.vintag.es/2011/02/
https://jamesjoyce.ie/about/james-joyces-life/
https://www.moma.org/collection/works/89492
https://www.moma.org/collection/works/89492
https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/symphonie-diagonale-diagonal-symphony
https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/symphonie-diagonale-diagonal-symphony
https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/symphonie-diagonale-diagonal-symphony
https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/symphonie-diagonale-diagonal-symphony
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و"سيموف بيج"  Feingold "كيف فينجولد"فناني الطميعة أمثاؿ العديد مف المتعمقة بكتابات "جويس" تأثر بيا 
Biggs  "وأيًضا "ليف ىيرشمافHershman فعمموا  .(100 -101، ص0227النشوقاتي، )شادي وغيرىـ

أحداث القصص  عمى إخراج أعماؿ قصصية بصرية تفاعمية يشترؾ بيا الجميور كجزء أساسي في صياغة
المرئي والسمعي وأحياًنا األدائي أيًضأ ولكي يتـ ذلؾ قاموا بتوظيؼ كافة أساليب الوسائط المتعددة المتاحة في 

 وقتيـ لتحقييؽ التأثير والمشاركة الفعالة. 
فيما يمي عرض لتصنيفات الوسائط المتعددة مف خالؿ أعماؿ ما بعد الحداثة ذات المضموف القصصي      

 Non-ة"الغير تفاعميالوسائط ")وىي Multimediaوسائط المتعددة عمى التصنيفات العامة لم باالرتكاز

Multimedia Interactive التفاعمية، و"الوسائط" Interactive Multimedia ،الوسائط "و
  :كاآلتي .( Hypermediaة"الفائق

  ة(:تفاعميالغير ) متعددة الوسائط -القصصية-األعماؿ الفنية .1
التي  عمى العروض الفنية الذي يعتمدالعمؿ ىو ، بالعمؿ الفني متعدد الوسائط )الغير تفاعمية( يقصد     

مف البداية إلى النياية بدوف أف يتحكـ  -في شكؿ متسمسؿلقطة واحدة أو تكوف قد –يشاىدىا المتمقي 
مف أوائؿ الفنانيف الذيف وظفوا يعتبر في مسار العمؿ عف طريؽ تغير أو إضافة أو حذؼ جزء منو، المتمقي 

الموسيقي الكوري األصؿ "ناـ جاف استخداـ الوسائط المتعددة باعماليـ الفنية وباألخص تقنية الفيديو الفناف 
( قاـ بشراء أوؿ كاميرا "سوني" نزلت 1911)عاـ في ، أحد أعضاء جماعة "الفموكس أو التدفؽ" Paikبايؾ" 

 ).فف الفيديونيويورؾ وصور مركب "البابا" ثـ عرض النتيجة عمى تجمع مف الفنانيف وتكمـ عف ماىية 

P13, 1994, Vivien Raynor) 

 Bruce and( عمؿ الفناناف "بروس ونورماف يونيموتو" 1992في عاـ ) ،األحدث نسبًيا مف األمثمة     
Norman Yonemoto  "عمى فيديو باسـ "صنع في ىوليوودMade in Hollywood،حيث (. 2)شكؿ

في  معالجتووتمت  ،الروائية( الكميشييات مف )مزيج مجموعة مف القصص البطولية في ىوليوودالفيمـ يعرض 
شاشة وود تمتمس الحظ عمى إطار سيناريو ساخر ألنواع مختمفة مف الوجوه الجديدة التي تأتي إلى ىولي

 (03، ص 0211)عصاـ عمي ، .السينما

  :(والفائقة التفاعمية)متعددة الوسائط  -القصصية-األعماؿ الفنية .0
ذلؾ العمؿ الذي توظؼ بو الوسائط المتعددة والتي  ىو يقصد بالعمؿ الفني متعدد الوسائط )التفاعمي(،     

 عف طريؽكجزء جوىري مف ىيكؿ العمؿ  مكونات العمؿ األساسيةفي  أف يشتركوا تتيح الفرصة لمجميور
التفاعؿ بيف الجميور والعمؿ الفني أو التفاعؿ المباشر مع الفناف أو تفاعؿ الجميور مع بعضو البعض مف 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 0202  يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 72 - | 
P a g e 

عمى  الوسائط المتعددة المعتمدةشير إلى فيو يبينما مصطمح "الوسائط الفائقة" خالؿ العمؿ الفني كوسيط. 
ارتباطات  يتـ عرض المحتوى مف خالؿحيث  الحاسب اآللي،استخداـ ف خالؿ مالحديثة التكنولوجيا الرقمية 
وتتميز بسيولة التحكـ والتفاعؿ مع عناصر العمؿ مف صور ونصوص  (Non-Linearداخمية غير خطية )
التفاعمية "أوؿ رواد فف  Myron Krueger"مايروف كروجر"  الفناف يعتبرو  .وغيرىاومؤثرات صوتية 

، فقد كانت ألبحاثو العممية والفنية الفضؿ في كثير مف االختراعات الرقمية Digital Interactive" الرقمية
 . في نياية الستينات وبداية السبعينات بدأ أبحاثو عف التفاعؿ ما بيف اإلنساف والكمبيوتر، وفي عاـ فاليـو

مف أعمالو التفاعمية  ،  Artificial Reality( كاف أوؿ مف صؾ مصطمح "الواقع االصطناعي" 1973)
 (111، 112،11، ص 0222يوسًؼ راغب ، .)(1973عاـ ) Critter الرقمية "الكائف" 

التفاعمية  لوسائطتوظيؼ اعمى ، فقد عمؿ Hershman"ليف ىيرشماف"  وكذلؾ أعماؿ الفناف الطميعي     
باسـ  ،  Interactive Video Installationفيديو تفاعمي" تجييز " ومنيا الفنية القصصية، بأعمالو

باستخداـ  عمؿ فني الفناف "ىيرشماف" في عممو ىذا يعتبر أوؿ مف ابتكرLorna (1979-1922 ، )نا" ور "ل
 واالمستخدميف مع العمؿ، فكان الفرصة لتفاعؿ أتاحمف خاللو  والذيvideodisc  "الفيديو أقراص" تقنية

قصة فيديو ال السردية لو، حيث يعرض البنية ترتيب عمى أيًضاو  لمفيمـ، الزمني البعد في التأثير عمى قادريف
واتصاليا الوحيد بالعالـ الخارجي  ،في شقة مف غرفة واحدة في "تكساس"منعزلة تعيش تدعى "لورنا"  امرأةعف 

في  ،جياز تحكـ عف بعد عبر لورنا قصة في المشاىدوف يتحكـ. (1)شكؿوالتمفزيوف الياتؼ عف طريؽ
 مشاىد أو المستخدـ أف يختار بينيا،عمى ال مختمفة مشاىد ثالث مف واحدة عمى القصة تحتويالنياية 

أما  تقدـ عمى األنتحار،الخيار الثاني أف  غرفتيا، في مسجونةيائسو و  "لورنا" ما أف تظؿالمشيد األوؿ إ
 )).(الجماىيرية اإلعالـ وسائؿالثالث واألخير أف تقـو بأطالؽ النار عمى التمفزيوف )كرمزية لمتخمص مف 

https://zkm.de/en/lorna-1979-1984  بشكؿ منظمة القصة مادة تعد لـالتي يعرضيا العمؿ  الحالةتمؾ 
 بيا يمتقي مف كؿ مع مستمر تفاعؿ في أخرى إلى صورةمف  والتغير التقمب دائمة ولكنيا ”مكتوب“ خطى
وأيًضأ مف أوائؿ . (100، ص0227)شادي النشوقاتي ، تمفة عف اآلخرىخبطريقة مغتيا صيا يحاوؿ بصرًيا

عاـ  Very Nervous System األعماؿ متعددة الوسائط التفاعمية المجيزة في الفراغ "نظاـ عصبي لمغاية"
يحتوي العمؿ عمى )فيديو وكمبيوتر وصوت حيث  ،(1)شكؿ،Rokebyفيد روكيبي" ي"دلمفناف  (1921-1992)

أداء المتفرج وصوت حكاياتو الخاصة ىي مادة العمؿ ذاتو فيي تسجؿ وتعرض في نفس الوقت و وأداء حي(، 
  (/http://www.medienkunstnetz.de/works/very-nervous-system).بعد ذلؾ عميو وعمى الزوار اآلخريف

 

  

https://zkm.de/en/lorna-1979-1984
http://www.medienkunstnetz.de/works/very-nervous-system/
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 (.1660 -1686)رج١ٙش ف١ذ٠ٛ رفبػٍٟ، ، "ٔظبَ ػصجٟ ٌٍغب٠خ" ،اٌفٕبْ د٠ف١ذ رٚو١جٟ(، 6)شىً

(http://www.medienkunstnetz.de/works/very-nervous-system/) 

 

 

 

 

 

تعبر عف القصص "مجيزة في الفراغ باستخداـ الوسائط المتعددة"  لثالث أعماؿ تحميؿ: ثالثًا
  المختمفة:

 .عني اسمع وأرى والبد أف أتكمـا رغمً  (:1تحميؿ العمؿ رقـ )

http://www.medienkunstnetz.de/works/very-nervous-system/
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 ( 1913اسـ الفناف: أحمد رجب صقر-    .)(1) 
  "نوع العمؿ: "تجييز في الفراغ متعدد الوسائطMultimedia Installation                       . 
  :بينالي اإلسكندرية الدولي لدوؿ حوض البحر المتوسطمكاف العرض. 
  :0223تاريخ العرض  
  ،أداء صوتي. المواد والوسائط المستخدمو: قماش أبيض، نصوص كتابية، فيديو 
 الوصؼ : 

مجسـ  تتكوف مف لوالبنية األساسية العمؿ عبارة عف تجييز في الفراغ باستخداـ الوسائط المتعددة،      
مربع الشكؿ تـ صياغتو بأغطية زجاجات الكوكاكوال، ويظير عمى الجدراف الخارجية لممجسـ أشكاؿ متتالية 

ؼ قاعة العرض يظير عميو قلشكؿ )السيـ والنقطة( كما يعمو المجسـ المربع قماش أبيض مشدود إلى س
، وأماـ ىذا (7،)شكؿالقديمةنصوص كتابية مسمارية مستوحاه مف قوالب طينية تعود لمحضارة المسمارية 

مع ثالثة أغطية كوكاكوال  ()مرأة النمرودعمييا صورة التظير ( 2)شكؿالمجسـ توجد شاشة عرض فيديو 
رغمًا عني أسمع وأرى ويجب أف "تتحوؿ إلى قضباف تحيط بتمؾ الصورة، ثـ يظير الفناف وىو يتكمـ ويقوؿ 

 (113، 110، ص0212.)عادؿ ثروت،"أتكمـ
  وفمسفة العمؿفكرة: 

جمع الفناف أحمد صقر بيف أكثر مف وسيمة اتصالية )فيديو، عالمات ورموز، نصوص كتابية، صوت(      
كما اعتمد عمى المقابمة البصرية بيف الثقافة القديمة وما تحويو مف نصوص كتابية مف الحضارة المسمارية 

عف امرأة النمرود وبيف أغطية زجاجات "الكوكاكوال" وما تحويو  قصص حضارة بابؿالقديمة وأيًضا مف أشير 
مف ثقافة استيالكية حديثة، كما كاف لمرسالة الصوتية الخاصة بالفناف وىو يقوؿ )رغًما عني أسمع وأرى والبد 

 ت االستعمارية التياعف رفضة ونقده لمسياسوذلؾ لمتعبير  أف أتكمـ( دور في التأكيد عمى المغة البصرية.
عمى العسكري غزو الوباألخص ، ظيرت عمى الساحة الدولية في نيايات القرف العشريف وبدايات األلفية الثالثة

رسالة صقر  اموجيً  .عرض التجييز عاـنفس ( 0223)مايو في األمريكية دة مف قبؿ الواليات المتحعراؽ ال
 األصيمة.و مف خالؿ عممو عف اآلثار المدمرة لتمؾ السياسات عمى الحضارات والثقافات اإلنسانية القديمة 

                                                           
ِؼزًظب  44ِٓ اٌفٕب١ٔٓ اٌّز١ّش٠ٓ فٟ اٌحزوخ اٌزشى١ٍ١خ اٌّصز٠خ، ٌٗ Ahmed Ragab Sakr " (1663-    )" أحّذ صمزاٌفٕبْ ( 1

جبئشح ِح١ٍخ ٚد١ٌٚخ أّ٘ٙب جبئشح اٌذٌٚخ اٌزشج١ؼ١خ فٟ  24ٚاٌزطُ ٚاٌحفز ٚاألػّبي اٌّزوجخ، ٚحصً ػٍٝ  خبًصب فٟ اٌزص٠ٛز

(، ٚاٌجبئشح اٌىجزٜ ٚأٚطىبر ث١ٕبٌٟ 1665فٟ ث١ٕبٌٝ اٌمب٘زح اٌخبِض ػبَ ) األٌٚٝ ( حصً ػٍٝ اٌجبئشح2001اٌجزاف١ه ػبَ )

ٌصبٌْٛ  األٌٚٝ دٚراد 6جٛائش فٟ اٌـ6، ٚحصً أ٠عبً ػٍٝ ٚالثذ أْ أرىٍُرغّبً ػٕٟ اطّغ ٚأرٜ ( ػٓ ػٍّٗ 2003اإلطىٕذر٠خ ػبَ )

 (2، فمزح 2015، ػجذهللا ٔج١ً) .ٚاٌؼًّ اٌفٕٟ اٌّزوت ٚاٌزص٠ٛز اٌشجبة ِب ث١ٓ اٌزطُ

 )ٌشٚجٙب ب ػظ١ّب ثؼذ ٚفبح إٌّزٚد خّض طٕٛاد، ألبِذ ف١ٙب صزحً ثبثً ، ٚلذ حىّذ "رذػٝ "ط١ّزا١ِضأْ أِزأح إٌّزٚد  ٠مبي

 (14، فمزح2014،طبرح ػالَ. )س٠ٕزٗ ثبٌزّبص١ً اٌذ٘ج١خ، ٚثٕذ حذائك ثبثً اٌّؼٍمخ اٌزٝ صبرد ِٓ ػجبئت اٌذ١ٔب اٌظجغ



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  :المضموف القصصي 
  ""سميراميسمف تراث الحضارة البابمية )السومارية(، عف قصة امرأة النمرود   مضموف العمؿ مستوحى     

وأيًضا مستوحى مف القصص السياسي عف حروب االعسكرية السياسية التي مارسيا الغرب عمى المنطقة 
 العربية وباألخص الغزو العسكري لمواليات المتحدة األمريكية عمى العراؽ.

 بالعمؿ التشكيمية العناصر: 
 .مجسـ مربع الشكؿلمعمؿ مف البنية األساسية الكتمة والفراغ: تتشكؿ  -
عمى سطح متتالية الشكاؿ النصوص المسمارية واألجمع بيف  رموز:العالمات والالكتابية و النصوص  -

 .)السيـ والنقطة(المجسـ عمى شكؿ 
التي تغطي و غطياف زجاجات "الكوكاكوال" ألواف مثؿ في تلواف قاتمة تأ العمؿمعظـ سود ي :األلواف -

متمثمة في )الموف األبيض لمقماش المشدود الباإلضافة إلى األلواف المحايدة  ،عمؿالبنية األساسية لم
 .إلى سقؼ القاعة والموف األسود في النصوص المسمارية المرسومة عمى سطح القماش(

  المستخدمة بالعمؿ:وعناصرىا الوسائط المتعددة 
  )شاشة العرض وممحقاتيا(. فيديوالعرض أجيزة  -
 فيديو سمعي بصري مف صور ثابتة وصور متحركة ونصوص وصوت.  -

 :التقنيات المستخدمة 
 مع ثالثة أغطية  "سمٍرامٍسمرأة النمرود "ثابتة الصورة  بالفيديو المعروضيظير  :عرض فيديو -

 ، وأيًضا يظير الفناف بوجو ليمقي جممتو.تتحوؿ إلى قضباف تحيط بتمؾ الصورةتتحرؾ و كوكاكوال      
 وعموية جانبية( وغير ممونو.موية الضوء: طبقة اإلضاءة عالية )زاوية سقوطيا عمؤثرات  -
  حيث ظير صوتو وىو يقوؿ تضمف العمؿ لغة لفظية منطوقة مف قبؿ الفناف نفسو،يالصوت: مؤثرات  -

 "رغمًا عني أسمع وأرى ويجب أف أتكمـ"     
عمى سطح مجسـ العمؿ )غطياف زجاجات "الكوكاكوال"( باإلضافة إلى جمع الفناف  :تجميع الخامات -

 األبيض المشدود إلى السقؼ وما يحويو مف نصوص كتابية.توظيؼ القماش 
 بالعمؿ القيـ التشكيمية:  

  .في البنية األساسية الضخمة لمعمؿ والتي تتشكؿ في مجسـ عمى شكؿ مربع :تزافاإل  -
 في ىيئة غطياف "كوكاكوال" التي غمفت مجسـ بنية العمؿ.رتيبة  :التكرارات -



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
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الذي يعرض صورة امرأة النمرود تحطييا أشكاؿ لثالث غطياف مف  الفيديو فيالحركة ظيرت  :الحركة -
 زجاجة "كوكاكوال" لتتحرؾ لتصنع قضباف حوؿ الصورة.

مف نصوص كتابية مف  االمقابمة البصرية بيف الثقافة القديمة وما تحويي ظير بوضوح في : التبايف -
ت "الكوكاكوال" وما تحويو مف امرأة النمرود وبيف أغطية زجاجاصورة الحضارة المسمارية القديمة 

باألسود والواف بيض والكتابات وأيًضا التبايف ظاىر بيف لوف القماش األ ة.ثقافة استيالكية حديث
 .والمجسـ والغطياف القاتمةالغطياف القاتمة 

  :أساليب التعبير 
  .أو أرض الوطف ضترمز لألر  والتي صممت عمى شكؿ مجسـ مف المربع بنية العمؿ :البنية األساسية -
يشبو طباعة الصحؼ وكتابات النصوص  لمسقؼالمشدود القماش  والنصوص: األبيضقماش ال -

  .(جنوب بغداد حالًيا بالعراؽ )حضارة بالد ما بيف النيريف حضارة بابؿعف تعبر  عميو المسمارية
تنفيذ العمميات  عمى سطح المجسـ ترمز لألقداـ والسير فيالعالمات: تظير العالمات عمى شكؿ اسيـ  -

 العسكرية.
رمز لمثقافة اإلستيالكية التي تميزت بيا الواليات  :والعالمات والرموز "الكوكاكوالزجاجات "غطياف  -

صيمة القديمة واألالثقافات لممنطقة العربية في مواجو الحضارة و الثقافي  واستعمارىاالمتحدة االمريكية 
 .الكتابات المسمارية التي عبر عنيا الفناف عف طريؽ

وىي محاطة بثالث غطياف )يقاؿ إنيا صانعة حضارة بابؿ( ة النمرود أمر اصورة عرضت  :فيديوالعرض   -
لمتأكيد عمى المقابمة بيف الثقافة األصيمة  ،تحيط بالصورة تتحوؿ إلى قضبافتتحرؾ لمف الزجاجات التي 

ت ارفضة ونقده لمسياسوالثقافة االستعمارية االستيالكية، كؿ ذلؾ مف أجؿ أف يعبر الفناف عف 
، االستعمارية التي ظيرت عمى الساحة الدولية في نيايات القرف العشريف وبدايات األلفية الثالثة

( نفس عاـ 0223ؿ الواليات المتحدة األمريكية في )مايو وباألخص الغزو العسكري عمى العراؽ مف قب
 ز.عرض التجيي

الرسالة  لمسياسات االستعمارية في المنطقة عف طرؽرفضو عمى أكد الفناف  المغة المفظية المنطوقة: -
 الصوتية الخاصة بو وىو يقوؿ "رغًما عني أسمع وأرى والبد أف أتكمـ". 



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
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 .2003ث١ٕبٌٟ اإلطىٕذر٠خ اٌذٌٟٚ، ، اطّغ ٚأرٜ ٚالثذ أْ أرىٍُػٕٟ  رغّبً  ،أحّذ صمز، (4)شىً

 (http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/Works.asp?IDS=99؛ 216، ص2014)ػبدي صزٚد،

   
 (رغّبً ػٕٟ اطّغ ٚأرٜ ٚالثذ أْ أرىٍُصالس ٌمطبد ِٓ اٌف١ذ٠ٛ اٌّؼزٚض ثبٌزج١ٙش ) ،(8)شىً 

 (246ص ،2004،شز٠ف شحبرٗ ِحّذ )

 

 

 

 

 شجرة بيت جدتي. (:0تحميؿ العمؿ رقـ )

http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/Works.asp?IDS=99
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  :(.    -1971) شادي النشوقاتياسـ الفناف() 
  :تجييز في الفراغ متعدد الوسائط"نوع العمؿ Multimedia Installation.                        
  :العرض الثاني: مدينة ىيوستف -جاليري تاوف ىاوس لمفف المعاصر، القاىرةمكاف العرض. 
  :0221 -0221تاريخ العرض  
  :خامات ومجسمات مجيزة وآخرى جاىزة الصنع، فيديو بنظاـ األنالوج )كاميرا المواد والوسائط المستخدمو

 (172، ص0212عادؿ ثروت، )، نصوص.مـ منزلية(، صور فوتوغرافية 2
 وصؼال: 

عمى ثالثة وسائط تعبيرية تشكؿ البنية البصرية واإلدراكية لمنظومتو المجيزة في عممو يعتمد النشوقاتي      
بعض مف أثاث فظية المكتوبة والمنطوقة( باإلضافة إلى مالمغة ال ،في الفراغ ىي: )الصور الفوتوغرافية، فيديو

ولقد تـ توزيع تمؾ   (.172، ص0212ت،عادؿ ثرو )المنزؿ، مجسـ لشكؿ مقبرة مف مقابر مدينة دمياط.
التعبيرية الثالثة في سرد وعرض بصري سمعي عف طريؽ تقسيـ العمؿ إلى ثالثة أجزاء "غرؼ" متصمة، ىي الوسائط 
 كالتالي:

الجزء األوؿ: الممر الفوتغرافي وىو يتكوف مف ممرات ضيقة مكونة مف حوائط مف بالستيؾ الحبيبات      
خؿ ثـ تتسع الممرات داليوائية حيث تسمح ىذه الممرات بدخوؿ المشاىديف كؿ عمى حدة في منطقة الم

، وىي عبارة (9)شكؿغرافيةحتى تصؿ بالمشاىد إلى القاعة الرئيسية التي تعرض فييا الصور الفوتو  تدريجًيا
(، منيا 12الجده )شكؿعف لقطات مف المنزؿ القديـ )لعائمة النشوقاتي( قبؿ ىدمو بالكامؿ بعد شير مف وفاة 

صور معمقة بالمنزؿ(، باالضافة لبعض  -الراديو والمسبحة -سرير الوالدة -غرفة المعيشة -)باب المنزؿ
 ،0227، النشوقاتي سيد شاديويت الغسؿ بداًل مف ىذا الميت..".)ؿ "..نالتراث الثقافي المصري مثالجمؿ السردية مف 

 (322  327ص
الجزء الثاني: يدخؿ المشاىد عبر ىذه الحوائط البالستيكية المثبت عمييا أو بيف طبقاتيا الصور       

الفوتوغرافية السردية إلى الجزء الثاني مف المشروع وىو عبارة عف غرفة تغطي حوائطيا بالكامؿ ستائر بيضاء 
بدو اإلضاءة قوية جدًا وباردة في نفس البيضاء بحيث ت لفمورسنتشفافة وتضاء بمجموعة واحدة مف الممبات ا

  ( 11)شكؿ الوقت ويتوسط القاعة تشكيؿ مجسـ مف طوب شمعي عمى شكؿ مقبرة مف مقابر مدينة دمياط
                                                           

 ) ْشبدٞ إٌشٛلبرٟ اٌفٕب"Shady Elnshokaty " (1641-    فٕبْ ِصزٞ، ِٓ فٕبٟٔ ج١ً اٌزظؼ١ٕبد فٟ اٌحزوخ اٌزشى١ٍ١خ )

فٟ أػّبٌٗ، ٚ٘ٛ )اٌؼصز اٌضبٟٔ ١ٌٍّذ٠ب(  New Mediaٚثب١ٌّذ٠ب اٌجذ٠ذح  Multi Mediaاٌّصز٠خ اٌّؼبصزح، ٠ٙزُ ثبٌٛطبئػ اٌّزؼذدح 

ح  ف١ٗ، ٚأ٠ًعب فٟ ِجبي اٌزج١ٙش فٟ اٌفزاؽ ٚفْٕٛ األداء. ٠ؼزجز ِٓ أٚائً اٌفٕب١ٔٓ اٌؼزة فٟ ِجبي فٓ اٌف١ذ٠ٛ ٌٚٗ ِجّٛػخ أػّبي ِز١ّش

وّب حصً ػٍٝ  1666رؼجز وض١ز ِٓ أػّبٌٗ اٌف١ٕخ ػٓ لعب٠ب خبصخ ثّفَٙٛ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌذاد. شبرن إٌشٛلبرٟ فٟ ث١ٕبٌٟ ف١ٕظ١ب ػبَ 

 (.141، ص2014ػبدي صزٚد،) .اٌجبئشح األٌٚٝ ٚاٌجبئشح اٌىجزٜ فٟ صبٌْٛ اٌشجبة



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
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ـو كؿ منيا  ويظير الطوب المكوف ليذا المجسـ في ألواف الجمد البشري المختمفة والمخموطة بشعر آدمي ومخت
شكاؿ نحتية مف الفيبر جالس مغطي بطبقة مف الشمع عمى شكؿ أ، يعمو ىذا المجسـ بعالمة )صنع في مصر(

 (171، ص0212عادؿ ثروت،؛ 322ص،  ،0227، النشوقاتي شادي)نبات الصبار.
 النشوقاتي، فضافت تمؾ الحجرة بعًداالجزء الثالث: جيزت القاعة الثالثة عمى ىيئة أحدى غرؼ منزؿ      

لمصورة المسجمة بالفيديو لشخصيات عائمة النشوقاتي )الوالد والخمس عمات(،  فيوجد  ميًما ميتافيزيقي
بالحجرة ستائر وعدد أربعة كراسي تـ استدعاؤىا مف بيت العائمة ليضيؼ لممشيد واقعية، بينما الوجوه 

 دوىا جميًعاي افتقالمسجمة مف خالؿ فضاء أبيض يحتؿ كؿ الشاشة تبعث برسائؿ متباينة االنفعاؿ ألميـ الت
والتي مازالت  التي لف تقطع أبًدا ،عائمة ..األـ((، "وكميـ تشاركو في حكي حدوتة الشجرة )شجرة ال10)شكؿ

."  (312، 313ص، 0227، النشوقاتي شادي)تزىر وتورؽ حتى اليـو
 :فكرة وفمسفة العمؿ 

ييتـ الفناف في عممو ىذا بالتعبير عف ىوية ومالمح ثقافة الطبقة المتوسطة في المجتمع المصري عف      
السردي لموسائط التعبيرية، مف خالؿ فكرة )الموت( فيي الفكرة التي القصصي طريؽ األثر المباشر لممحتوى 
ي التكويف الثقافي لمطبقة المتوسطة في ف ياة وىي الفكرة التي اتخذت مكاًنا ىاًماارتبطت بيا استكماؿ دائرة الح

مصر وفي كافة الثقافات والحضارات القديمة، ففمسفة البعث والحساب والخمود ىي المعتقد الراسخ الذي تكونت 
ىو بداية لمرحمة انتقالية لعالـ آخر أبدي أكثر إبداعًا وروعة.  الحضارات القديمة، فالموت دائًما بو أسس

، 311ص، 0227، النشوقاتي شادي)ىـ مرادفات رمزية لكياف واحد ىو العائمة. فالشجرة والبيت والجده
310) 

  :المضموف القصصي 
ثقافة المجتمع المصري عف فمسفة الموت وكبداية لحياة جديدة وىي نفس مف   مضموف العمؿ مستوحى     

طريؽ القص السردي لقصة مألوفة مف مظاىر الحياة العادية، وفي نفس ، عف ثقافة معظـ الحضارات القديمة
 الوقت مف واقع حياتو الشخصية ألنيا تخص مفردات مف حياة جدتو وأيًضا وفاتيا وتخص عائمتو. 

 التشكيمية بالعمؿ: العناصر 
ممرات تسمح ىذه عبارة عف ينقسـ العمؿ لثالث أجزاء، الجزء األوؿ:  :)التنظيـ الفراغي( الكتمة والفراغ -

حتى تصؿ  خؿ ثـ تتسع الممرات تدريجًياالممرات بدخوؿ المشاىديف كؿ عمى حدة في منطقة المد
الفوتوغرافية، الجزء الثاني: عبارة  مجموعة مف الصورلتي تعرض فييا ابالمشاىد إلى القاعة الرئيسية 

 عمى شكؿ مقبرةويتوسط القاعة تشكيؿ مجسـ  عف غرفة تغطي حوائطيا بالكامؿ ستائر بيضاء شفافة



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الجزء الثالث: عبارة عف غرفة بيا ستائر وعدد أربعة كراسي  .يعموىا أشكاؿ نحتية عمى شكؿ نبات الصبار
 بيا اسقاط لفديوىات مسجمة.و 

في الجزء األوؿ مف العمؿ توجد بعض الجمؿ السردية مثؿ "..نويت الغسؿ النصوص الكتابية والعالمات:  -
يوجد ختـ صنع في مصر عمى قالب الطوب الشمعي  مف ىذا الميت.." ، وأيًضا في الجزء الثاني بدالً 

 المكوف لممجسـ الذي يمثؿ شكؿ المقبرة. 

 :الوسائط المتعددة وعناصرىا المستخدمة بالعمؿ 
 " بروجيكتور)وممحقاتيا(. فيديوال أجيزة "إسقاط -
 .مـ منزلية( 2)كاميرا كاميرا  -
 صور فوتغرافية -
  لحوار قائـ مف شخصيات تتحدث. بنظاـ "األنالوج"فيديو  -
 :التقنيات المستخدمة 
عرضت مجموعة مف صور مأخوذة مف منزؿ )عائمة النشوقاتي( كجزء مف  فوتغرافية: صورعرض ل -

 العمؿ.
عائمة مف شخصيات لوجوه  فديوىات مسجمة )حوار(مـ منزلية(:  2بنظاـ األنالوج )كاميرا  عرض فيديو -

 مف خالؿ فضاء أبيض يحتؿ كؿ الشاشة. النشوقاتي )الوالد والخمس عمات(
متوسطة في الجزء األوؿ، وعالية في الجزء الثاني حيث يضاء بمجموعة مؤثرات الضوء: طبقة اإلضاءة  -

واحدة مف الممبات الفمروسنتية البيضاء، ومنخفضة في الجزء الثالث الذي يحتوي عمى عرض الفيديوىات 
 المسجمة. 

 ي افتقدوىا.ألميـ الت صوتيةالوجوه المسجمة تبعث برسائؿ  :مؤثرات الصوت -
ممرات ضيقة مكونة مف حوائط مف  بو (الممر الفوتغرافيالجزء األوؿ ): جاىزة خامات ومجسماتتجميع  -

خؿ بالستيؾ الحبيبات اليوائية حيث تسمح ىذه الممرات بدخوؿ المشاىديف كؿ عمى حدة في منطقة المد
حتى تصؿ بالمشاىد إلى القاعة الرئيسية التي تعرض فييا الصور الفوتوغرافية،  الممرات تدريجًيا ثـ تتسع

ستائر وعدد أربعة كراسي قاـ الفناف باستدعاؤىا مف بيت عائمتة ليضيؼ لممشيد بو الثالث الجزء أما 
 واقعية.

شمعي عمى شكؿ مقبرة الطوب ال صنع مفتوسط القاعة تشكيؿ مجسـ بالجزء الثاني ت مجسمات مصنعة: -
مف مقابر مدينة دمياط، ويظير الطوب المكوف ليذا المجسـ في ألواف الجمد البشري المختمفة والمخموطة 



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 0202  يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 81 - | 
P a g e 

يعمو ىذا المجسـ أشكاؿ نحتية مف الفيبر و ، ـو كؿ منيا  بعالمة )صنع في مصر(بشعر آدمي ومخت
 .جالس مغطي بطبقة مف الشمع عمى شكؿ نبات الصبار

 شكيمية بالعمؿ: القيـ الت 
 توزيع المواد والوسائط داخؿ التقسيمات الفراغية لمعمؿ تتسـ باالتزاف والترابط بيف األجزاء: والترابط تزافاال  -

 الثالثة.
في الخامات والمجسمات الجاىزة والمعدة الصنع والصور الفوتغرافية والنصوص السردية : التنوع -

فكميا عناصر ووسائط متنوعة ولكنيا مكممة لبعضيا  المعروضة والحوار الناتج مف عرض الفديوىات
 البعض لمتعبير عف مضموف العمؿ.

، يديو وجوه الشخصيات المعروضة )في حيف اعتبار الصوت قيمة حركية(فالحوار الناتج مف الحركة:  -
 وأيًضا حركة الزائريف داخؿ التجييز فيـ جزء مف العمؿ.

 منخفضة فظيرت شدة التبايف بيف األجزاء المضيئة والمعتمة.بيا الجزء الثالث طبقة اإلضاءة التبايف:  -
  :أساليب التعبير 
الصور الفوتوغرافية: وىي عبارة عف لقطات مف المنزؿ القديـ )لعائمة النشوقاتي( قبؿ ىدمو بالكامؿ بعد  -

وفي نفس الوقت تعبر عف مالمح  شير مف وفاة الجده، كؿ ذلؾ توثيًقا لحياة فائتة بتفاصيميا البسيطة
 مف الطبقة المتوسطة لممجتمع المصري.

 توثيًقا وتعبيًرا عف التراث الثقافي المصري.  الجمؿ السردية: منيا "..نويت الغسؿ بداًل مف ىذا الميت.."  -
طباعة صورة األب عمى مجسـ الطوب الشمعي )المقبرة( باإلضافة لوضع أختاـ : الرسومات والعالمات -

 لمتعبير عف ىوية المجتمع المصري. بعالمة صنع في مصرعميو 
اإلضاءة: الجزء الثاني مف العمؿ يحتوي عمى ستائر بيضاء شفافة تضاء بمجموعة واحدة مف الممبات  -

جدًا لتعطي شعور بالبرودة تعبيًرا عف الموت أو االنتقاؿ الفمروسنتية البيضاء بحيث تبدو اإلضاءة قوية 
 لمحياة اآلخرى.

ويظير الطوب المكوف ليذا )المقبرة(  مصنعمجسـ الحجرة الثانية يتوسطيا : مصنعة وجاىزةمجسمات  -
المجسـ في ألواف الجمد البشري المختمفة والمخموطة بشعر آدمي ومختـو كؿ منيا  بعالمة )صنع في 

تأكيًدا عمى اليوية المصرية فتمؾ المقابر  المجسـ أشكاؿ نحتية عمى شكؿ نبات الصبار مصر(، يعمو
الغرفة الثالثة يوجد ستائر وعدد أربعة كراسي استدعاىا وببيذا الشكؿ، تميزت بيا محافظة دمياط. 

 تأكيًدا عمى شكؿ المعيشة لمطبقة المتوسطة،   ليضيؼ لممشيد واقعية و الفناف مف بيت عائمتة 



  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
 السٍدالعاصً، أ.م.د.على أحمد زٌن الدٌن.أسامت ، أ.دأ.د.محمد حسٍن وصٍف إعداد /

 د.صالح محمد الشامً، م.م. غادة سعد حسنٍن                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 0202  يونيو - عشر الثانىالعدد  –مجمة التربية النوعية 

1- 82 - | 
P a g e 

أميـ التي افتقدوىا تعبير بانفعاؿ عف شعورىـ بالوجوه المسجمة تبعث برسائؿ متباينة ض الفيديو: و عر  -
كميا ترمز فالشجرة والبيت والجده  ،جميًعا، وكميـ تشاركو في حكي حدوتة الشجرة )شجرة العائمة ..األـ(

 لكياف واحد ىو العائمة.
 

جشء رفص١ٍٟ ِٓ اٌّّز (،6)شىً

ِٓ حٛائػ ِٓ ثالطز١ه  اٌفٛرغزافٟ ِىْٛ

 ط١ذ اٌحج١جبد اٌٙٛائ١خ. )شبدٞ
 ( 315،ص2004، إٌشٛلبرٟ

 

 

 

 

 

 

(، ثؼط ِٓ 10)شىً

 اٌصٛر اٌفٛرٛغزاف١خ

جشء  ثبٌغزفخ األٌٚٝ 

ِٓ اٌؼًّ شجزح ث١ذ 

 ط١ذ جذرٟ. )شبدٞ

 2004 إٌشٛلبرٟ

 ( 315ص
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اٌؼًّ شجزح ث١ذ  ٓ، جشء ِ ثبٌغزفخ اٌضب١ٔخ د١ِبغ (، رشى١ً ِجظُ ػٍٝ شىً ِمجزح ِٓ ِمبثز ِذ٠ٕخ11)شىً

 (316،ص2004   إٌشٛلبرٟ ط١ذ )شبدٞ .جذرٟ

 

 

   
(، جٙشد اٌمبػخ اٌضبٌضخ 12)شىً 

ػٍٝ ١٘ئخ أحذٜ غزف ِٕشي 

إٌشٛلبرٟ ٠ؼزض ثٙب فذ٠ٛ٘بد 

ٌٛجٖٛ ِظجٍخ رجؼش ثزطبئً ِزجب٠ٕخ 

 .االٔفؼبي ألُِٙ اٌزٟ افزمذٚ٘ب ج١ّؼبً 
(http://universes-in-

universe.de/specials/africa-

remix/noshokaty/english.htm) 

 
 
 
 

 ""Tracing Nightليمة المطاردة  (:3تحميؿ العمؿ رقـ )
  :إد بيف" اسـ الفناف"Ed Pien

() (1912-    .) 
 بٍنفريؽ العمؿ" :-Ed Pien""طومسوف"Joel Thompson-"زيتس" Johannes Zits 

-Fée Saint" بيير " -Elizabeth Lauzon "لوزوف" -Karl Gilbert Murray "موراي"

Pierre 

  :تجييز في الفراغ"نوع العمؿ"  Installation Art    

                                                           
 ) "ٓإد ث١"Ed Pien  "ٓاطُ اٌشٙزح ٌٍفٕبْ "إدٚارد ث١ ٛ٘Edward Pien  ٛ٘ ، ٛفٕبْ وٕذٞ ِمزح رٛرٔزTornto ِٓ ُ٠ّبرص اٌزط .

ثزب٠ٛاْ، ٘بجز ٌىٕذا ٚحصً ػٍٝ درجخ اٌّبجظز١ز فٟ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ ِٓ جبِؼخ  Tipei( فٟ رب٠ج1658ٗ١ػبِبً. ٌٚذ ػبَ ) 30أوضز ِٓ 

ٍٝ درجخ اٌجىبر١ٌٛص ِغ ِزرجخ اٌشزف فٟ اٌفْٕٛ اٌج١ٍّخ ِٓ جبِؼخ "٠ٚظززْ أٚٔزبر٠ٛ ( ٚػ1684" ثززٚٔزٛ ػبَ )York"٠ٛرن 

Western Ontario( َٚدرص أ٠عبً اٌفٓ ٚاٌؼّبرح ثجبِؼخ "و٠ٕٛش1682" ثٍٕذْ أٚٔزبر٠ٛ ػب ،)Queens َفٟ ف١ٕظ١ب ثإ٠طب١ٌب ػب "

 )https://www.edpien.com/bio(ػٍٝ اٌّظزٜٛ اٌّحٍٟ ٚاٌذٌٟٚ. Pien(. ػزظذ أػّبي 1681)

https://www.edpien.com/bio


  الحداثت بعد ما أعمال فً القصت عن للتعبٍر تطىٌعها وإمكانٍت المتعددة الىسائط
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 محوراطوؿ  ×قدـ  10رتفاع األ  ×قدـ  21عرض بعاد العمؿ: الأ(متداد قطر Diagonalالمعرض ).                                                                                 
  :سانت " "،رودماف"مركز فنوف قاعة  -"ىاليفاكس" "،سانت ماري"معرض الفنوف بجامعة مكاف العرض

 ."فانكوفر"األولمبياد الثقافي بمتحؼ  -"كاثرينز
  :0212 -0221 -0222تاريخ العرض  
  :ؿورؽ شفاؼ عاز" ،أحبارالمواد والوسائط المستخدمو"Glassine Paper  مؤثرات صوتية وضوئية

  )/exhibitions/past.phprodmanhallhttp://www.brocku.ca/)."عرض فيديو"

 الوصؼ: 
يحتوي  ،يشبو في ىيكمو المتاىة أو األنفاؽ الضيقة ،()في الفراغ متعدد الوسائط العمؿ عبارة عف تجييز     
، تشبو تمؾ الغرؼ أثنيف مف الغرؼ الداخمية الدائرية الكبيرة واحدة في مقدمة العمؿ واآلخرى في نيايتو عمى

حتى  الزائرشكؿ مطوؿ لرقـ ثمانية ليشكؿ مسار  عمىالمظير العاـ لمتجييز ، حيث يعتبر ُحجر الدفف القديمة
بو بالكامؿ  تبواسطة ألواح كبيرة مف الورؽ ُصنعالعمؿ ُنفذ  .(13)شكؿيصؿ إلى الغرفو الدائرية الثانية

صبغت الطبقة الخارجية لمتجييز  .اإلضاءة أشعةتجعيدات خفيفة لكي يخمؽ مظير لسطحو ويعكس ويكسر 
بينما الغرفة الدائرية األولى ُصبغت الطبقة الداخمية ليا بالموف األحمر وسطحيا الخارجي  .باألزرؽ الفاتح

ومع   ،نتج عنيا إضاءة بنفسجية حمراءالغرفة األولى بداخؿ  وجود مصدر لمضوءومع ، البنفسجيالموف ُصبغ ب
 رؽ الغامؽ.مف األزرؽ الباىت لألز عف طريؽ الموف التقدـ داخؿ النفؽ يسود الظالـ ألنتقالو 

في  لو،في الطبقة الخارجية نفذت السير عبر محيط التجييز يتـ عف طريؽ الدخوؿ مف مدخؿ صغير      
حيث يعبأ بصور لمكائنات غريبة بعضيا ليا أوجو  ،)الغرفة األولى( الييكؿ الدائري األوؿ الزائر البداية يواجو

الفتاة  مف أبرز تمؾ الرسوماتأدمية بزوائد حيوانية. كالفتى الكمب واألخطابوط الممتصؽ بالمينوتور وغيرىا و 
إلى جنب مع غيرىا مف المخموقات األسطورية  اأنحاء العمؿ جنبً تتكرر بعد ذلؾ ب )بطمة القصة( فيي األرنب

تمؾ المخموقات االسطورية والميمية كامنة داخؿ مركب داخمي مف األنفاؽ الورقية البعض منيا  والميمية. بعض
تشاىد عف طريؽ فتحات صغيرة في  (،12)شكؿ يكوف بضعة أقداـ طويمة والبعض اآلخر بضعة سنتيميترات

 (https://www.edpien.com/writings/tracing-night )جدار الغرفة األولى.

عبر النفؽ والذي نفذ تحكي قصة ليمة مظممة لمفتاة األرنب يتتبعيا ويسير معيا الزائر  الرسوماتتمؾ      
عمى جداره رسومات لسرب مف الكائنات الخرافية التي تجمع بيف جسـ اإلنساف واجنحة مثؿ اجنحة طيور أو 

                                                           
)  :ٌالغالع ػٍٝ ف١ذ٠ٛ رج١ٙش اٌؼًّ ِٓ ػٍٝ اٌّٛلغ

http://www.youtube.com/watch?v=PiNErPQP2k0&feature=related 

http://www.brocku.ca/rodmanhall/exhibitions/past.php
https://www.edpien.com/writings/tracing-night
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حتى يصؿ إلى الغرفة الدائرية الثانية يا كثافة الكائنات الخرافية عوذات مكمما تقدـ كمما زادت الظممة حشرات 
سميت  عف طريؽ مدخؿ صغير صنع بجدارىا فيجدىا شديدة الظالـ وعمييا رسومات لكائنات بالموف األزرؽ

مستديرة عمقت في أعمى  باإلضافة إلى شاشة عرض فيديو (،11)شكؿوغيرىا ""دمية العب" و"والدة الفأر
عرض عميو مجموعة صور تظير في تتابع لتكوف فيديو يظير فيو شخصيتيف  (،11)شكؿمركز الغرفة الدائرية

بواسطة "جوؿ طومسوف"  التصويريةالموسيقى  وضعتباألسود ناتجتيف مف تداخؿ أثنيف مف الصور الظمية. 
ضا  المخيفة.  عبارة عف طنيف مف األصوات الطبيعيةفة ابعاد آخرى لو عف طريؽ لتعميؽ فكره العمؿ وا 

( https://www.edpien.com/writings/tracing-night) 
 ؿ:فكرة وفمسفة العم 

مف المجيوؿ  وخوفوفكرة العمؿ مف خوؼ الطفؿ وانبيارة الذي يبدأ مع الظالـ " إٌد بٍن"الفناف تخذ ا     
فقد  ظاىرة الميؿ والظالـ. في عممو ىذاتناوؿ حيث  شباح. فالظواىر الخارقة لمطبيعة ىي ما تثير الفناف.األو 

 عمموف ،قافيالثو لتراثسطورية تتمحور حوؿ الميؿ والظالـ عف طريؽ استخدامو أدراسة عدة تفسيرات ل  اتجو
األعراؽ قادر عمى نداء الناس مف جميع  أجناس مختمفة فبيذه الطريقة ىومف ثقافات لتيجيف  عبارة عف
           .فرسالتو األساسية ىي التغمب عمى الخوؼ وحشد الشجاعة لمتابعة الرغبة في االستكشاؼ والثقافات.

" عمـ الكونيات الصيني"كمف المصادر الشرقية والغربية لخمؽ أشكالو الرائعة  يعتمد في ىذا العمؿ عمى كاًل 
والخوؼ، بما في ذلؾ  فالتي تواجو عدـ اليقي" اإلنويت" وأساطير" مخطوطات الجحيـ"و "راطير القمس"أو

األساطير فيذا العمؿ بمثابة طبقات مف  ."ة"الحضارة المينوسيمف " و و"الشامانية قصص األشباح األسيوية
 .النفس عمـو 

 المضموف القصصي: .1
تتابع الصور ف لتصوير الرواياتمف الطريقة التقميدية القصة بالرسـو المسمسمة المستميمة تحكى        
معتقدات  كائف مف ضمف "الفتاة األرنب"حوؿ مضموف العمؿ يتمحور حيث  ،وحى بمرور الوقتيواألماكف 
ىؤالء  ،"بمف ضمنيـ "الولد الكمألوالد الرسومات لمجموعة مف  وأيًضا يوجد، فيي بمثابة بطمة العمؿ ،اإلنويت
ا ضيؽ جدً  لممرالمتتابعة  الزائريف عف طريؽ الرسوماتتقود ىذه الفتاة  ،يضايقوف ىذه الفتاة الصغيرةاألوالد 
وأشكاؿ ظالليـ  "الفتاة األرنب" يطاردوفألوالد بيا اصور ، مف العمؿ يدخموا لمنطقة مظممةو خاللو مف يمروا 

 . مف ىؤالء األوالد صورت لتحمي الفتاةمخموقات أخرى ل رسوماتووجدت أيًضا  ىا كاألشباح،تأتى لتأخذ
 التشكيمية بالعمؿ: العناصر 
  .شريط طويؿ يشكؿ ممر بينيما مساحة ويربطيماالكتمة والفراغ: يتشكؿ العمؿ مف اسطوانتيف مفرغتيف  -

https://www.edpien.com/writings/tracing-night
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 خطوط الرسومات: معظميا قاسية ما عدا الفتاة األرنب فيي اكثر مرونة.  -
العمؿ واإلضاءة المنعكسة والمنتشرة تعمؿ عمى ار المممس العاـ: خشف نتيجة لمتجعيدات التي صنعت بجد -

 تأكيد المممس الخشف.
باصباغ بنفسجية  ممونة نتيجة لنفاذىا مف جدار الغرفة األولى المموفوأخرى الضوء: إضاءة غير ممونة  -

 حمراء فعممت عمى ترشيح الموف.
 الموف: تدريجات األزرؽ في معظـ الجدراف باإلضافة لموف البنفسجي المحمر والموف األسود. -
 الصوت: أصوات تأثيرية مف طنيف مف أصوات طبيعية وجزء صغير بيانو. -
 :الوسائط المتعددة وعناصرىا المستخدمة بالعمؿ 
 )وممحقاتيا(. وشاشة لمعرض " فيديوال أجيزة "إسقاط -
 )وممحقاتيا(التجييزات الصوتية  -
 )مجموعة مف الصور المتتالية(.فيديو  -
 مؤثرات صوتية طبيعية. -
 :التقنيات المستخدمة 

ا سيؿ صنع الورؽ الشفاؼ: استخدـ في جدراف التجييز ليسمح بنفاذ قدر مف اإلضاءة مف خاللو وأيضً  -
 عميو.تجعيدات بو لكي يوزع الضوء الساقط 

عمى حسب درجة درجة نفاذ الضوء  لمتحكـ في ،األحبار: استخدمت في الرسومات وصباغة الجدراف -
  و.كثافت

نفذ باستخداـ نوع مف أنواع خداع الحركة عف طريؽ استخداـ رسومات مف الصور الثابتة فى  الفيديو: -
 أربع مشاىد سريعة متتابعة حتى أصبح كأنو فيديو.

توى اإلضاءة متدرج مف عالى مس ،منعكسة ومنتشرة ،شبو غير مباشرة ،الضوء: اإلضاءة صناعية -
 .في الغرفة الثانية الغرفة األولى حتى يصؿ لمنخفض جدً عند ا انسبيً 

يحتوي عمى أصوات تصدر عف آالت بسيطة حيث  ،معاد تخميقيا"و محررة "تأثيرات موسيقية  :الصوت -
ناء معدنى يحتوى عمى ماء ا  المعدنى والصفيح واألجراس و  الصنع تحاكي األصوات الطبيعية مثؿ اإلطار

فى  ،اآلالت الموسيقية مثؿ البيانو ىي تأثيرات ال مقامية اثيرات اإللكترونية البسيطة وأيضً مع تداخؿ لمتأ
اإليقاعات المستخدمة فى التاثيرات الصوتية  ،بدء ىذه التأثيرات كاف ىناؾ امتدات صوتى لنغمة واحدة

 ائية وال تخضع إلطار زمنى منتظـ.تتسـ بالعشو 
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  :القيـ التشكيمية بالعمؿ 
 وأيًضا في ،سطواني ليشكال غرفتيف في بداية ونياية التجييزالشكؿ اإل التكرارات في تالتكرار: ظير  -

تكرار لنغمة واحدة وفي الصوت يوجد  ،فيديو فيو عبارة عف اربعة مشاىد متكررةالفي حركة و الرسومات 
 في البداية.

ع فى قوة األداء فيأتى مف و الصوت يوجد بو تن الحجرة األولى عف الثانية وأيًضا التنوع: الموف يختمؼ في -
 لى الضعؼ مره اخرى. إضعيؼ إلى قوى وبعد ذلؾ مف القوه 

في حركة الزائريف داخؿ التجييز  حركة في الفيديو المعروض، وأيًضا الحركة: تحققت الحركة الفعمية في -
غامؽ وتدرج تدرج الموف مف فاتح ل رج الرسومات مف قميؿ لكثيؼ وأيًضاييامية مف خالؿ تدإويوجد حركة 

 وتدرج الصوت في الشدة مف منخفض لعالي.   ،لمخافت اإلضاءة مف عالي نسبًيا
 التناغـ: مف خالؿ توافؽ المونيف األزرؽ الفاتح والغامؽ وتدرج اإلضاءة. -
األولى والثانية مف حيث الحجـ والموف فاألولى تشع إضاءة دافئة التبايف : ظير في اختالؼ الحجرتيف  -

بنفسجية حمراء مف خالؿ لوف جدارىا والثانية اإلظالـ والبرودة تسودىا مع وجود رسومات باألزرؽ عمى 
ظير أيضًا التبايف بوضوح في الصوت مف خالؿ اإليقاعات العشوائية والتي ال تخضع إلطار ،خمفية سوداء
 والنبر الفجائي في الصوت مف منخفض لمرتفع. ، ووجود النغمات المتنافرة ،زمني منتظـ

االتزاف: تحقؽ مف خالؿ توزيع الرسومات عمى الجدار والموف المشع ذات القيمة الضوئية العالية األحمر  -
 لشكؿ.مف درجات األزرؽ واألسود األقؿ قيمة ضوئية لكي يتزف ا بقية األلوافو  ،التجييز البنفسجي يشكؿ سدس

 :أساليب التعبير 
مستوحى مف "مخطوطات  ، فيوشكؿ مطوؿ لرقـ ثمانية تخذييحتوي عمى غرفتيف يحيطيما شريط الشكؿ:  -

 وأيًضا ،شبياف غرؼ الدفف القديمةت افدائرتال افغرفتفال ،ساطير"الطاوية والبوذية"أالجحيـ" التي تحوي 
 منيا مظمـ وثمانية آخرى باردة.المخطوطات لثمانية تمؾ في  تقسيـ الجحيـ رقـ ثمانية مستوحى مف

الكائنات كمحاولة لمتعبير عف اكتساب مقدرة بعض الحيوانات في الرسومات: جميعيا ُبنيت عمى فكرة التحوؿ  -
فيوجد بالعمؿ كائنات جزء رجؿ وجزء طائر  ،سواء في اليجـو أو التغمب عمى المخاوؼ مف الميؿ والشرور

ف مقدمة الجدار لنيايتو لتتكرر عدة مرات في نفس االتجاه لتشكؿ سرب كثيؼ يكوف وجزء حشرة  تتدرج م
مف بطمة العمؿ استوحت الفتاة األرنب و  ،نياية معتمة لمبناء لمتعبير عف الدخوؿ في فترة الميؿ وظممتو

الفتى الكمب و  ،األرنبرمز لمتعبير عف براءة الفتاة المتمثمة في الفناف قد استعاف بيا ف ،معتقدات "اإلنويت"
 "المينوتور الممتصؽ باألخطابوط و"السنتورو ،عف مدى القبح وشر الروح االذي يطارد الفتاة األرنب تعبيرً 

"دمية وصورة  ،ة المكاف وقوى الطبيعة العاصفةيعف وحشر تعبميا وحشرات وحيوانات آخرى ك "السيامي
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وصورة  ،األرواح متمثمة في تمؾ الكائنات عف مجموعة مف لتعبرالعب"مستوحاة مف عرائس "الشامانية"  
حيث مستوحاه مف مخطوطات الجحيـ فيي  ،ضمف رسومات الغرفة الثانية واآلخيرةالفأر أو خمؽ الكوف" "والدة 

 ذكر فييا أف البشر في نياية المطاؼ يولودوف مف جديد فيي جاءت كتعبير عف االستمرارية والتجدد.
 كناية عفالفيديو: صورتاف ظميتاف لشخصاف متالزماف يتحركاف في شبو رقصة عمى قرص دائري أبيض  -

 ."وىووي شانغ آه"كالقمر وكائناتو التي جاءت في اساطيره 
ت باألحمر اضيأخارجي متمثؿ في الحجرة األولى الزمف ال ،الضوء: يعبر عف زمانيف داخمي وخارجي -

البنفسجي لمتعبير عف غروب الشمس والنفؽ ىو الفترة التي تقع بيف غروب الشمس والدخوؿ في الميؿ 
 داخمي متمثؿ في الشعور بوحشة المكاف.أما الزمف الدامس. 

  عف الدخوؿ في فترة الميؿ األزرؽ ليعبر، حبار مف األزرؽ الفاتح والغامؽ واألسودأالموف: استخدمت  -
 المجيوؿ. يعبر عف الظالـ الشديد والخوؼ مفواألسود 

حساس بالغموض والخوؼ والترقب وكأف ىناؾ خطر قادـ وذلؾ نتيجة الستخداـ النغمات المتنافرة إالصوت: يعطي  -
 ف.فوتو وتداخؿ صوت النقر عمى المعدمع تزايد فى قوة الصوت وخ،والممتدة وتكرار صوت الرياح 

 
  

 ٌٍزج١ٙش ٚخٍف١خرثغ ٌمطبد اِب١ِخ أ (،13شىً)

ٌٚمطزبْ ِٓ  ِٓ اٌخبرط "١ٌٍخ اٌّطبردح"،

 اٌذاخً رظٙزاْ اٌّذخً ٌٍغزفخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ.
(https://www.edpien.com/writings/tracing-

night) 

 

 

فٟ جذار اٌغزفخ ( فزحبد اٌزؤ٠خ 14)شىً

رىشف األٌٚٝ ِٓ اٌزج١ٙش "١ٌٍخ اٌّطبردح"، 

ػٓ رطِٛبد ِصغزح وبِٕخ داخً أٔفبق 

 ٚرل١خ.
(Four scenes fromVideoTracing Night, au 

Musée d'art contemporain des Laurentides, 

2011) 

 

https://www.edpien.com/writings/tracing-night
https://www.edpien.com/writings/tracing-night
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 (، ِشب٘ذ ِٓ اٌغزفخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزج١ٙش 16)شىً                                   ِٓ اٌجذار اٌخبرجٟ  ذاْ، ِشٙ(15)شىً

    ٠ظٙز شجبح رطِٛبد أل"١ٌٍخ اٌّطبردح"، ٠ظٙز ثٙب                                   ٌٍغزفخ األٌٚٝ ثبٌزج١ٙش "١ٌٍٍخ اٌّطبردح"  

  "ٚالدح اٌفأر"ٚ "األرٔت"اٌفزبح ثاألِظبن  رحبٚي                                       ٚاٌٌٛذ اٌىٍت رطِٛبد )اٌفزبح األرٔت 

 ِزالس١ِٓ فٟ اٌحزوخ شخص١ز١ٌٓٚػزض اٌف١ذ٠ٛ                                           ثبألخطبثٛغ. ٚا١ٌّٕٛرٛر اٌٍّزصك    

 نتائج البحث: رابًعا: 
 الثاني مف القرف العشريف تغيرت المفاىيـ المرتبطة بالقص البصري مف خالؿ أعماؿ ما بعد  ؼمنذ النص

ألفكارة المتعمقة بالمضموف ىو مشاركة الجميور لدى الفناف الحداثة، حيث اصبح الشاغؿ الحقيقي 
لوسائط وتحقؽ ذلؾ عف طريؽ توظيؼ التكنولوجيا الحديثة المتمثمة في محاولة تطويع "ا القصصي لعممو،
الدمج بيف العناصر فيما بعد الحداثة عمى  أعماؿ الفف القصصي، فاحتوت األعماؿ الفنيةالمتعددة" داخؿ 

التمفزيوف )مثؿ أجيزة تيميديا وبيف فكرة ومضموف العمؿ، موالمؤثرات الناتجة عف استخداـ أجيزة الم
عرض واسقاط أجيزة التصوير والمراقبة، و الصوت، وكاميرات أجيزة  بالممس،الشاشات والشاشات العادية و 

، (البرمجيات وأقراص التشغيؿ وغيرىا)ک وممحقاتيـ أجيزة التحكـ عف بعد(و والحاسب اآللي،   الفيديو
في عالـ استخادـ  تطور الكبيروال الفضؿ في ظيور عصر الميديا الثاني لثورة اإلنترنت ؤخًرا كافوم

 البرمجيات الرقمية في األعماؿ الفنية.
 الجميور مع العمؿ  تفاعؿ ت مفزادفيما بعد الحداثة قصصية العماؿ باأل تطويع الوسائط المتعددة

وقادر مف خالؿ الفني العمؿ  مفجزء أساسي المشاىد اصبح ، حيث فناف في أفكارة المطروحةلم توشاركوم
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تعبيرية جديدة فمسفية و مما يضفي ابعاًدا بنفسو ية القصص األحداثصياغة اعادة عمى  بعض األعماؿ
 تثري مضموف العمؿ الفني القصصي إلى حٍد كبير.

 :االستنتاجات 
تطويع استخداـ الوسائط المتعددة لمتعبير عف القصص المختمفة داخؿ أعماؿ ما يستنتج مف البحث أف      

 ويساعد عمى توصيؿ الفكرة لممتمقي.الفني يثري إلى حٍد كبير العمؿ  بعد الحداثة
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 المراجع:
 :المراجع العربية 

 ، الييئة العامة المصرية لمكتاب. اتجاىات النقد في فنوف ما بعد الحداثة(: 0222خالد محمد البغدادي)
، أفاؽ الفف التشكيمي العمؿ الفني المركب وفف التجييز في الفراغ (:0212 عادؿ ثروت )سبتمبر

 (،الييئة العامة لقصور الثقافة، مصر.09)
 :الرسائؿ العممية 

(: االبعاد الفمسفية والتشكيمية لفف الرسـو التجريبية كمدخؿ إلثراء التعبير 0212) اكـر عبد المجيد درويش
 رسالة دكتوراه.في التصوير المعاصر،قسـ الرسـ والتصوير، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف، 

 اليوية عف لمتعبير لمفناف اإلبداعي الفكر تدعيـ في الميديا فنوف توظيؼ (::0227) النشوقاتي سيد شادي
 رسالةحمواف،  جامعة ، الفنية التربية كمية ، قسـ الرسـ والتصوير،المعاصر المصري الثقافية لممجتمع

 . دكتوراه
 بفف باالستفادة المعاصر التصوير في جديدة شكمية مدركات ابتكار(: 0222) محمد شحاتو شريؼ

 .ماجستير رسالة حمواف، جامعة الفنية، التربية كمية والتصوير، الرسـ قسـ ،"تجريبية دراسة"الفيديو
سينوجرافيا ما بعد الحداثة، قسـ ديكور، كمية الفنوف الجميمة، جامعة (: 0211عصاـ السيد محمد عمي )

  .رسالة ماجستيراإلسكندرية، 
الذكاءات المتعددة عمى (: أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية 0222منى خالد محمود عياد )

الصؼ السابع بغزة، قسـ المناىج وطرؽ  اكتساب المفاىيـ التكنولوجية وبقاء أثر التعمـ لدى طالبات
 .رسالة ماجستيرغزة، -التدريس  كمية التربية، الجامعة اإلسالمية

 ةمنشور  عربية وأجنبيةوأبحاث  مقاالت: 
 مف.. والحكمة الجماؿ أسطورة سميراميس..بالصور(: ـ 21:12 0212 سبتمبر 17 األربعاء،) عالـ سارة

 ألونس وزوجيا الممؾ خيوؿ ناظر تبناىا".. الممكية" إلى" نينوى" سوؽ فى وبيعيا الحماـ أيدى عمى التربية
 السابع. اليـو  جريدة وممفات، تحقيقات كمدًا، فانتحر زوجيا مف واختطفيا بذكائيا الممؾ أعجب..مستشاره

  الوسائط المتعددة في فنوف ما بعد الحداثة وتغير المفاىيـ الجمالية(: 0222/ 10عماد عبد النبي أبًو زيد )
 .(، قسـ عمـو التربية، كمية التربية الفنية، جامعة حمواف13العدد) -مجمة بحوث في التربية الفنية والفنوف

Publication excerpt from The Museum of Modern Art, MoMA Highlights, New 

York: The Museum of Modern Art, revised (2004), originally published 

(1999). 
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Vivien Raynor (SEPT. 18, 1994): ART; From Korea, the Makings of a 

Dialogue with a New Homeland, The New York Times, journal. 

  االنترنت(:مواقع شبكة المعمومات الدولية( 
http://universes-inuniverse.de/specials/africaremix/noshokaty/english.htm 

http://www.brocku.ca/rodmanhall/exhibitions/past.php 

http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/Works.asp?IDS=99 

http://www.medienkunstnetz.de/   

http://www.straight.com/article-288448/vancouver/ed-pien-tracing-night 

http://www.vetogate.com/1415334 

https://alexonfilm.com/2016/08/12/ 

https://jamesjoyce.ie/about/james-joyces-life/  

https://www.eai.org/titles/made-in-hollywood 

https://www.edpien.com/ 

https://www.moma.org/collection/works/89492 

https://www.vintag.es/2011/02/ 

https://www.visites-interactives.eu/multimedia/ 

https://zkm.de/en/lorna-1979-1984 

http://www.brocku.ca/rodmanhall/exhibitions/past.php
http://www.fineart.gov.eg/arb/cv/Works.asp?IDS=99
http://www.medienkunstnetz.de/artist/eggeling/biography/
http://www.straight.com/article-288448/vancouver/ed-pien-tracing-night
https://alexonfilm.com/2016/08/12/
https://www.eai.org/titles/made-in-hollywood
https://www.edpien.com/bio
https://www.moma.org/collection/works/89492
https://www.vintag.es/2011/02/
https://www.visites-interactives.eu/multimedia/
https://zkm.de/en/lorna-1979-1984

