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  دراما صوت: المادة                                                دٌالى جامعة

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

                                       

 خصائص الصوت

Sound Properties 

هنان عدة خصائص لكل نوع من أنواع الصوت األساسٌة التً تؤثر فً شكل 

 شرٌط الصوت النهائً، وهً:

تمثل الدلة أهمٌة خاصة فً مرحلة تسجٌل الصوت، خاصة :  . الدقة 1

ٌتأثر فً حبه للشخصٌة، أو األصوات البشرٌة والموسٌمً. فالمتفرج العادي ربما 

بغضه لها بصوت هذه الشخصٌة. وفً اللمطات التً تستخدم فٌها الموسٌمً 

ٌكون لدى أي شخص ذي لدرات سمعٌة معتادة حساسٌة خاصة لنوعٌة النغمة 

 ً بالمعنً الحرفً  –الموسٌمٌة المستخدمة، لذا فإن أي نشاز ربما ٌكون مؤلما

فهو لادر على إفساد فٌلم متمٌز على مستوى  ألذن المتفرج، وبالتالً -للكلمة 

العناصر السٌنمائٌة األخرى. ورغم أن حساسٌة المتفرج تجاه المؤثرات الصوتٌة 

تكون ألل، إال أن مراعاة الدلة أثناء تسجٌلها مهم أٌضاً. وٌمكن بعد ذلن التحكم 

 فً والعٌة الصوت من خالل تشوٌهه عمداً باستخدام جهاز مزج األصوات، أما

ً من األساس فسوف تكون هنان  إذا كان الصوت الذي تم تسجٌله ٌعانً تشوها

 صعوبة فً معالجته.

: ٌجب أن ٌكون لكل صوت خامة تتناسب مع . تناسب الصوت مع الموضوع2

الموضوع الذي ٌدور حوله الحدٌث. وٌمكن استغالل أجهزة الصوت فً االستدٌو 

 وره.فً خلك شخصٌة صوتٌة متمٌزة لكل ممثل فً د

ً هاماً كما هو الحال فً الصورة. :  . المنظور 3 ٌعتبر المنظور عنصراً صوتٌا

فال ٌجب مثالً أن ٌكون صوت رجل ٌمف على بعد عشرة أمتار من الكامٌرا، فً 

نفس لوة صوت رجل ٌمف على بعد عشرة بوصات وٌتحدث بالنبرة نفسها، وإال 
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منظور الصوتً مالئماً للصورة سٌفمد صدلٌته عند المتفرج. لذا ٌجب أن ٌكون ال

 المصاحبة.

ً وبعداً عن  . حركة الصوت:4 ٌجب أن تتحرن األصوات مع مصادرها لربا

الكامٌرا، وباإلضافة لهذا ٌجب أن تعكس حركة الصوت طبٌعة الوسط الذي 

ٌتحرن خالله. فإذا كان هنان شخصان ٌتبادالن حواراً وسط زحام جمهور ٌشاهد 

د أن ٌبدو أنهما ٌحاوالن رفع صوتٌهما فوق األصوات مباراة كرة لدم، ال ب

المحٌطة، ألن سماع الحوار فً الطبمة الطبٌعٌة المعتادة وخفض أصوات الخلفٌة 

 سوف ٌبدو مزٌفاً للمتفرج.

 indistinctٌتم وضع أصوات غٌر واضحة المعالم  . األصوات غير المحددة:5

sounds  على شرٌط الصوت لتعكس والعٌة الحٌاة الٌومٌة وصخبها. وتكون

مثل هذه األصوات ممبولة عندما تمثل حواراً غٌر هام ٌدور فً الخلفٌة، أو 

أصوات موسٌمى أو مؤثرات تمأل المكان الذي ٌدور فٌه المشهد. ولكن ٌجب أن 

ً بوضوح حتى إذا كان ٌدور فً خلفٌة المشهد ل و أنه ٌكون الحوار مسموعا

ٌحتوي معلومة تهم المتفرج، ألنه إذا شعر فً أٌة لحظة أنه ٌبذل مجهوداً لفهم ما 

ٌمال فسوف ٌبدأ صبره فً النفاد على الفور. إذاً فاألصوات غٌر المحددة تلعب 

ً مكمالً. أما فً الحوار والحكً فٌجب أن تُسمع الكلمات بجالء  دوراً وظٌفٌا

 ووضوح.

ونتاج الصوت هو الشك المسموع من المونتاج ٌعتبر م . مونتاج الصوت:6

البصري، وهو عملٌة تولٌف أجزاء من الحوار أو الحكً مع مماطع من 

الموسٌمً والمؤثرات الصوتٌة لتكوٌن معنى مختلف عن دالالت هذه األجزاء 

منفصلة. فمثالً لو تخٌلنا مولفاً حزٌناً ٌتوفى فٌه رب عائلة، فسنسمع أصوات بكاء 

العبارات وأصوات ألدام تهرول جٌئة وذهاباً. هذا المزٌج  مختلطة ببعض

 الصوتً سوف ٌرفع بال شن من تأثٌر المشهد على المتفرج.

 

 


