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  دراما صوت: المادة                                                دٌالى جامعة

                لثالثةا: المرحلة                                          الجمٌلة الفنون كلٌة
 علً لاسم عمر. ما. : المادة مدرس                 السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة الفنون لسم

                                       

 عناصر شرٌط الصوت

Elements of Soundtreck 

رغم تنوع عناصر الصوت فً الخطاب المرئً. إال أن كالً من تلن العناصر     

ٌتمتع بخواص تمٌزه عن بمٌة العناصر األخرى. هً خصوصٌة اإلعالم والمعنى 

ً إلٌها الجانب الجمالً. ومن ثم فإن محصلة تجاور هذه العناصر وتمازجها  مضافا

لحوار، الموسٌمى، فً كل موحد ٌفصح عن معنى أٌضاً. وهذه العناصر هً )ا

 المإثرات، الصمت(.

 Musicثانٌاً: الموسٌقى 

لبل الحدٌث عن دور الموسٌمى فً إغناء الحدث الدرامً فً السٌنما والتلفزٌون،    

النظرٌة  ال بد من اإلشارة إلى حمٌمة أن الموسٌمى فن لائم بذاته له لواعده ومنطلماته

والتطبٌمٌة ولم ٌشكل الفٌلم أي إضافة له، بل العكس الموسٌمى تغنً عالم الصورة 

ً وتساهم فً تعمٌك تعبٌرٌة مضامٌنه. وال ٌختلف اثنان فً  وتمنحه بعداً عاطفٌا

السٌطرة الروحٌة للموسٌمى، لٌس فً السٌنما فحسب بل فً جمٌع مجاالت الفنون. 

نها تشكل ثمالً أكبر، فهً التً تسهم بفاعلٌة فً خلك ولكن ما ٌمٌزها فً السٌنما أ

الجو النفسً واالستجابة الوجدانٌة للمشاعر واألحاسٌس التً تعرضها أحداث الفٌلم، 

فالتآلف لألصوات فً الموسٌمى وانسجامها هو الذي ٌخلك موالف نفسٌة. فالموسٌمى 

فعالٌة والعاطفٌة، خالمة تعمل مع الصورة كما تعمل مع الكلمة معبرة عن لٌمتهما االن

لصور ذهنٌة، ألن الصورة المرئٌة مهما امتلكت من عناصر بنائها ال ترتمً إلى 

مستوى التؤثٌر االنفعالً بدون الموسٌمى التً لها المدرة على جذب المتلمً للمشاركة 

 الوجدانٌة وإحاطة الصورة المرئٌة بطرٌمة تمنحها لدرة تعبٌرٌة عالٌة.
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ألولى للفٌلم صاحبت الموسٌمى العروض الجماهٌرٌة فً ظل غٌاب فمنذ البداٌات ا

الصوت، حٌث وجد صناع األفالم األوائل فً الموسٌمى البدٌل الموضوعً للحوار 

كانت مصحوبة بنوع  1221والمإثرات فً الوالع، إذ إن كل األفالم تمرٌباً لبل عام 

ة لألوركسترا تهٌئ من الموسٌمى فً مسارح المدن الكبٌرة حٌث كانت فرق كامل

الجو الالزم كخلفٌة للمرئٌات، أما فً المدن الصغٌرة فمد كان ٌستخدم البٌانو 

 للغرض نفسه.

لمد أدت الموسٌمى العدٌد من الوظائف خالل فترة الفٌلم الصامت كما لعبت دوراً   

بالغ األهمٌة فً خلك حالة التواصل بٌن الفٌلم والجمهور من خالل إسهامها فً خلك 

إلحساس العاطفً فً ما ٌجرى من أحداث على الشاشة. ولكن بعد تطور الشكل ا

الفٌلمً وتكامل بنائه الدرامً نجد أن الموسٌمى ارتمت بشكل ٌوازي حركة التطور 

الفٌلمً وارتبط توظٌفها بمضمون العمل على مستوى الرإٌة واألسلوب فً تجسٌد 

ن السٌنما استطاعت أن تستثمر كل كل المظاهر واألحداث التً ٌتعرض لها الفٌلم. إ

إمكانٌات الموسٌمى لتغنً تعبٌرٌة الصورة، ولكً نعطً صورة واضحة عن دور 

الموسٌمى فً فن الفٌلم عبر مسٌرته الطوٌلة نرى من الضروري الفصل فً 

التوظٌف الموسٌمً بٌن مرحلة الفٌلم الصامت عما علٌه الفٌلم الناطك. والفارق 

الموسٌمى التً كتبت لألفالم الصامتة كانت تصاحب العرض األساسً ٌكمن فً أن 

من أجل محاكاة أجوائه العامة وخلك اإلحساس بإٌماعه الحركً. ولكن بعد دخول 

الصوت أخذت الموسٌمى منحى آخر فً تجاورها مع الصورة حٌث فرض المونتاج 

 ً  وأسلوب العمل ومضمونه الدرامً خصوصٌة معٌنة للموسٌمى التً ألفت خصٌصا

للفٌلم حٌث هنان بعض المعاٌٌر التً تخضع إلٌها والتً تتعلك بالزمن واإلٌماع 

ً فً دالالتها  والحركة والمضمون الدرامً للمشهد بحٌث أصبحت تلعب دوراً مهما

 وإٌحاءاتها. كما ساهمت فً منح العناصر المرئٌة األخرى عمماً فً التعبٌر.
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 أهم استخدامات الموسٌقى

تصاحب الموسٌمى الشخصٌات والحوار والمكان  لفٌة لألحداث:. الموسٌقى كخ1

وكافة الموجودات فً الصورة على الشاشة كخلفٌة ترتبط بمحتوى الصورة 

وإطارها العام. كذلن تعمل على سد الثغرات فً المدق الصوتً فً تولفات الحوار 

 أو نهاٌاته، والتً تخل بإٌماع الفٌلم.

كن للموسٌمى أن تربط بحدث أو شخصٌة معٌنة ٌم. توظٌف الموسٌقى كالزمة: 2

وتتكرر ضمن العمل أكثر من مرة بحٌث تصبح مالزمة كممهد لظهور تلن 

الشخصٌة أو تتنبؤ بولوع حدث ما، وكثٌراً ما تستخدم جملة موسٌمٌة تحتفظ بها 

 ذاكرة المشاهد، بشكل تصبح جزءاً من البناء الدرامً للعمل.

موسٌمى لغة المشاعر واألحاسٌس فإنها تسهم بشكل كبٌر ال . خلق التأثٌر العاطفً:3

فً خلك اإلحساس العاطفً للحدث المعروض، فإذا كانت الصورة تمدم مضموناً 

محدداً، فالموسٌمى تمدم العمك لهذا المضمون، فالصورة ومن خالل المشاهد تحدد ما 

 هو ممصود والموسٌمى تضٌف جودة التعبٌر وخصوصٌاته.

ٌحدد مارسٌل مارتن االستخدام التعبٌري للموسٌمى فً فة التعلٌق: . قٌامها بوظ4ٌ

 حدود ثالثة مستوٌات رئٌسٌة هً:

االستعاضة عن الصوت الحمٌمً لحدث ما بموسٌمى  أن تكون بدٌلة عن صوت. -1

 معٌنة.

 وهو تحول صوت طبٌعً إلى جملة موسٌمٌة.  أن تتسامى بصوت أو صرخة. -2

وذلن عندما تتؤلف الموسٌمى مع   ري أو صوتً.تجسٌم حركة أو إٌماع بص -3

 الصوت فً الحركة واإلٌماع.
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 Aronوهنان ثالثة مستوٌات لالستماع إلى الموسٌمى والتً حددها )آرون کوبالد 

Koblad:ً( فً كتابه )كٌف نتذوق الموسٌمى( ه 

وهو التمتع باألصوات الموسٌمٌة من دون أي تفكٌر أو . المستوى الحسً: 1

 . واالكتفاء بما تمٌزه من مشاعر حسٌة.تمعن..

وهو االستماع األكادٌمً والذي ٌتعلك بالمواعد . المستوى الموسٌقً )التقنً(: 2

 والبناء والتركٌب.

وهو محاولة إدران الهدف والمضمون التعبٌري للمطعة . المستوى التعبٌري: 3

 الموسٌمٌة.

 الدرامٌة فهنان نوعان:أما فً ما ٌتعلك بالموسٌمى التً تصاحب األعمال 

 األول: الموسٌقى األرشٌفٌة

وهً موسٌمى تإخذ من المكتبة الموسٌمٌة تصاحب الفٌلم أو البرامج اإلذاعٌة أو 

ً ما ٌمتصر دور هكذا موسٌمى على خلك الجو العام واإلحساس  التلفزٌونٌة. وغالبا

 باإلٌماع، وأحٌاناً الربط بٌن الفمرات لتغطٌة موالع الصمت.

 نً: الموسٌقى المؤلفةالثا

ً للعمل الفنً والتً تنبثك من مضامٌنه الدرامٌة  وهً موسٌمى تإلف خصٌصا

والفكرٌة، وتدخل فً نسٌج بنٌته لتدعٌم وتعمٌك تعبٌرٌة المشهد وتسهم فً إٌصال 

أفكاره، ومثل هذه الموسٌمى تتطلب من المإلف الموسٌمً مهارة ومعرفة بالوسط 

 التعبٌري الذي ٌإلف له.


