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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 شريط 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

 المؤثرات، الصمت(.

 Sound Effectsثالثاً: المؤثرات الصوتية 

مما ال شن فٌه أن الصوت اإلنسانً والمؤثرات الصوتٌة والموسٌمى لد أوجدت    

آفالا جدٌدة واسعة وإمكانٌات متنوعة للتعبٌر أمام دراما الشاشة، كما ساهم الخٌال 

والتلفزٌونٌة من التجرٌب وابتكار توظٌفات المبدع لصناع األعمال السٌنمائٌة 

متنوعة للمؤثرات الصوتٌة فً التعبٌر عن مختلف أوجه الحٌاة والموالف والمشاعر 

اإلنسانٌة فً بنٌة األعمال الفنٌة بحٌث جعل من فن الصورة الفن المتفرد عن بمٌة 

 الفنون األخرى فً استخدام المؤثرات الصوتٌة فً لغته التعبٌرٌة.

عمل الفنً سواء كان فٌلماً أم مسلسالً تلفزٌونٌاً عندما ٌعالج الوالع فإنه ٌعالجه إن ال

بالوالع نفسه، بمعنى أنه ٌستمد مادته من الوالع ذاته ولكن لٌس بالشكل الذي ٌملد فٌه 

ً جدٌداً آخر، وهو ما ٌسمى بالوالع الفنً الذي  الوالع نفسه حرفٌاً، بل ٌخلك والعا

فٌزٌائً بنمائه وتجاوزه للكثٌر من التفاصٌل غٌر المهمة، إذا ٌسمو على الوالع ال

 عالم العمل الفنً عالم مصنوع ٌمتلن لواعده وشروطه الفنٌة.



 

2 
 

ً رحبة للشرٌط الصوتً فً إنتاج أنواع مختلفة  فتحت برمجٌات الحاسب اآللً آفالا

من الصوت، تفوق بكثٌر ما كان ٌتم تسجٌله أو إنتاجه لبل دخول برمجٌات 

حاسب، ولم تعد أنواع األصوات التً ٌتم سماعها داخل بنٌة اللمطات والمشاهد ال

ٌستطٌع »ٌمكن التنبؤ بها، بل إن المرونة فً إنتاج الصوت أصبحت بال حدود، إذ 

بالطرٌمة التملٌدٌة، « الحاسب اآللً تولٌد أصوات ال ٌمكن الحصول على مثٌل لها

بما ٌحمك أكبر لدر من التماثل أو  وهكذا اتسعت مجاالت توظٌف الشرٌط الصوتً

الغرائبٌة أو إنتاج أصوات لم تكن معروفة سابماً، كما رأٌنا فً أفالم الخٌال العلمً، 

 وأفالم الفضاء، حٌث أصبح باإلمكان إنتاج أصوات لم تكن مألوفة سابماً.

وللمؤثر الصوتً ضرورة كبٌرة على مستوى إنتاج الصورة الذهنٌة، أو تحمٌك    

ة توسع فً عرض المكان داخل اللمطة السٌنمائٌة، فهو ال ٌزاحم مكان حدوث عملٌ

ً آخر ٌتمثل فً المكان الذي ٌنطلك منه المؤثر  ً مكانا الفعل، بل ٌضٌف له أٌضا

الصوتً، فٌكون لدٌنا مكانان أحدهما مادي مرئً داخل اللمطة السٌنمائٌة، واآلخر 

ور السٌنمائٌة، وتوظف المؤثرات غٌر مرئً لكنه متخٌل ٌكمن فً خلف حدود الص

الصورٌة إلعطاء الحٌوٌة الوالعٌة للجو العام الذي تجري وسطه األحداث، وهو ما 

 ٌعطً صدلٌة تداخل المكان مع طبٌعة الفعل وكذلن الزمان.

 وٌحدد ألبرت فولتون، طرٌمتٌن الستخدام المؤثرات الصوتٌة لهما:

مؤثر بطرٌمة والعٌة ومطابمة للحمٌمة أي استخدام ال أوالً: االستخدام الواقعي:

 إلعطاء صدق للمكان.

وٌعد شكالً من أشكال التورٌة أكثر طرافة وذلن  ثانياً: االستخدام غير الواقعي:

الختالف موضوع الصورة عن موضوع الصوت المرافك لها، مما ٌولد لدى 

 المشاهد إحساساً فٌه شًء من الدهشة لما ٌشاهده أو ٌسمعه.

ة توظٌف المؤثر الصوتً، بسبب ارتباطه بالرؤٌة اإلخراجٌة لصانع تتنوع عملٌ

العمل، فالمؤثر أداة فنٌة تمتلن المدرة على اإلخبار والتكثٌف أو الكشف عن المكان 
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أو للداللة على مرور الزمن، أو منح المزاج النفسً واالجتماعً لألحداث والجو 

ا المؤثر الصوتً المادم من خارج العام، فضالً عن اإلمكانٌة الكبٌرة التً ٌمتلكه

 الكادر فً تكوٌن الصورة الذهنٌة بطرٌمة متمٌزة.

إن عملٌة توظٌف المؤثر الصوتً ال بد أن تصدر من فهم واع، فلٌس بالضرورة    

نمل الوالع إلى الصورة السٌنمائٌة بكل تفصٌالته، ال سٌما الجو العام، ولكن المهم أن 

ن الهٌمنة أو المدرة على نمل المعلومة أو الصورة ٌتم توظٌف المؤثر الذي ٌمتل

الذهنٌة من أجل دفع األحداث إلى األمام من جهة، وتأكٌد صدلٌة ما ٌجري سواء 

داخل المكان أو على نطاق الشخصٌات السٌنمائٌة، فضالً عن توظٌفه من أجل إٌجاد 

مؤثرات الصوتٌة أبعاد داللٌة وجمالٌة تبمى عالمة ومؤثرة فً ذهن المتلمً. وتؤدي ال

وظائف عدٌدة فً العمل الفنً من خالل تنوع تجاورها مع الصورة لدعم المضمون 

الدرامً والتعبٌري وتوصٌل المعانً الكثٌرة بلغة بالغٌة ذات تأثٌر عاطفً 

وانفعالً كبٌرٌن. وٌمكن استعراض أهم الوظائف التً تضطلع بها المؤثرات 

 فً: الصوتٌة فً العمل الفنً والتً تتمثل

. خلك الجو العام لإلحساس بالوالع من خالل األصوات التً تحٌط بمكان الحدث، 1

فنجد فً اللمطات العامة للشوارع ترافك الصورة أصوات السٌارات ممزوجة 

 بأصوات حركة الحٌاة فً المدٌنة والمنبهات إضافة للضجٌج العام.

خاصة عند استخدامها . المؤثرات الصوتٌة التً تثٌر الرعب والخوف والترلب و2

بشكل غٌر متزامن لٌضرب على نغمة الملك )صوت صرٌر باب فً غرفة مظلمة( 

 ٌكون مخٌفاً أكثر من شخص ٌتسلسل منها.

. ٌمكن للمؤثرات الصوتٌة أن تعمل بوصفها أداة فعالة فً ربط صور غٌر 3

( درجة 33مترابطة لدفع الحركة إلى أمام وتلعب دوراً مجازٌا كما فً فٌلم )

(1335( )The 39 steps إخراج ألفرٌد هٌتشكون، تتعثر امرأة بجثة مطعونة ،)

بسكٌن فتفتح فمها لكً تصرخ، ٌمطع المشهد إلى لطار مسرع نسمع صوته العالً 
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ً ٌحمل  ً وجسراً سمعٌا الصارخ، وبهذا ٌعبر عن رعب المرأة وٌلعب دوراً مجازٌا

 المشاهد على المشهد التالً كوسٌلة انتمال.

ٌوظف المؤثر الصوتً المصنع لإلٌهام واإلٌحاء والغرائبٌة والالمألوف كما فً  .4

 Laurence Olivier( للمخرج لورانس أولٌفٌه 1948) (Hamletفٌلم )هاملت 

 Lesآللً التاج »حٌث استخدمت تحرٌفات إلكترونٌة لصوت الشبح، وفً فٌلم 

perles de la couronne (1937 للمخرج ساكا جٌتري )Sacha Guitry 

ً من « أولٌتً»تمكنت الممثلة الفرنسٌة  عن طرٌك تدوٌر المدرج الصوتً عكسٌا

 «.الحبشة»إعطاء االنطباع بأنها تتحدث بلغة 

. ٌمكن للمؤثرات الصوتٌة أن تعبر عن المزاج والحالة النفسٌة واالنفعاالت 5

 Under the Roofs of« )تحت سماء بارٌس»العاطفٌة. ففً فٌلم رٌنٌه كلٌر 

1930) ،(Paris ًنرى بعض المخمورٌن ٌتماتلون لرب سكة حدٌد لٌالً، وعوضا ،)

 عن صوت المتال نسمع صوت صفارة المطار وأزٌز عجالته وهو ٌمترب.

. توظف المؤثرات الصوتٌة على االستدالل على الزمان والمكان، فمن خالل 6

صوت عجالت  صوت الصراصٌر أو نعٌك البوم ندرن أن الولت لٌل، ومن خالل

 المطار ولوتها ندرن مدى لرب المكان أو بعده عن محطة المطار.

. تساعد المؤثرات الصوتٌة على توسٌع اإلطار الفٌلمً وذلن من خالل استخدام 7

أصوات ال وجود لعناصرها داخل إطار الشاشة، وهذا ما ٌجعل من اإلطار الفٌلمً 

 إطاراً مفتوحاً على كل الجهات.


