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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

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

 المؤثرات، الصمت(.

  أوال: الحوار 

اهتم المختصون بالحوار كونه الوسٌلة األسهل فً عملٌة تصعٌد التوتر وتوصٌل    

المعنى بشكل سرٌع ومباشر وغٌر مباشر، ألن الحوار ٌمدنا بمدر كبٌر من 

ت، عالوة على ذلن فإن للكلمات سحراً خاصاً وأثراً كبٌراً فً إثارة المخٌلة المعلوما

التً تضٌف صوراً أخرى داخل الذهن تدعم الصورة الفٌلمٌة ، لذا تشكل لغة 

الحوار المادة األولٌة للعمل الدرامً بوصفها وعاء ٌحتضن األفكار والمشاعر 

فظ ، كون اللغة الممروءة أو واألحاسٌس التً ال تعد موجودة حتى تسكن إلى الل

ً وهذا ما نجده فً السٌنما  المكتوبة تستطٌع أن تعبر عما ٌشعر به اإلنسان داخلٌا

 أٌضاً حٌث لها إمكانٌة التعبٌر اإلنسانً وبمختلف جوانبه.

إن وظٌفة الحوار فً الفٌلم غٌر لاصرة على دالالت الكلمة والعناوٌن التً تمأل    

امتة، بل إن للصوت البشري دوراً فعاالً فً تجسٌد وإثراء الشاشة فً األفالم الص

تلن الكلمات وشحنها بكل لٌم الحٌاة، وبذلن تعمل مخٌلة المتلمً على بناء أحداث 
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درامٌة كشف عنها الحوار وتبناها، إذ إن اللغة المنطولة فً الفٌلم بنوعٌها الحوار 

 اء الحدث الدرامً فً الفٌلم.الفردي أو الثنائً ٌمكن أن تؤدي دوراً فاعالً فً بن

وٌمكن أن ٌوظف النبر الصوتً لٌؤدي وظائف درامٌة خاللة حٌث ٌسهم النبر      

فً تحدٌد سمات الشخصٌة ومن ثم طبٌعة تعاملها مع األحداث وإسهام التالعب 

باأللفاظ لتعطً دالالت متعددة من خالل النبر، وللنغمة الكالمٌة دالالت عدٌدة 

 ة، ال ٌفرق بٌنها سوى اختالف النغمة فً النطك.للكلمة الواحد

والحوار ٌشكل ركناً أساسٌاً فً كافة أنواع األدب والفنون المسرحٌة حتى وصف    

بأنه أعلى األشكال السردٌة رتبة وأجودها تبنٌاً، ومع ذلن فمد دخل الحوار عالم 

بنمل المسرحٌات نمالً السٌنما بثمله السردي فً المراحل األولى عندما لامت السٌنما 

مباشراً من دون مراعاة لخصوصٌة الوسٌط السٌنمائً، إذ ٌمول ألبرت فولتون عن 

ً على الحوار أصبحت تبدو أصلح »تلن المرحلة:  إن المسرحٌات المعتمدة أساسا

لإلعداد السٌنمائً وبدت فً الوالع من الصالحٌة والمالءمة بحٌث نشأ مٌل إلى 

 «.اتصوٌرها ال إلى تحوٌره

ً على السٌنما بسبب االستخدام « الصوت»وصار هذا االختراع الجدٌد      عبئا

السٌئ له، غٌر أن التمدم التمنً وتطور االستخدام األمثل إلمكانٌات الكامٌرا وإٌجاد 

حوار خاص بالسٌنما ٌختلف عن الحوار المسرحً كل ذلن جعل للصوت أثراً عمٌماً 

تً تفرض نفسها دائماً هً أن تكون الصورة المعبر فً بناء الصورة، ألن الحمٌمة ال

الحمٌمً عن األحداث. وما الكلمة إال وسٌلة ساندة من وسائل التعبٌر األخرى 

ً على الكلمة بل على »للصورة، إذ ٌمول مارسٌل مارتن:  ً لائما السٌنما لٌست فنا

ٌنما، أن ، فالكلمة فً الس«الصورة وما الكلمة إال وسٌلة تعبٌر ضمن وسائل أخرى

ٌكون لها ما ٌبررها ألن ابتعادها عن فحوى الموضوع المتبادل ٌجعلها وباالً على 

الصورة وربما تعطً تفسٌرات أخرى بعٌدة عن مضمون الصورة ومحتواها، لذا 

فالكلمة ٌجب أن تتخذ الوظٌفة المرسومة لها فً دعمها للصورة. وإن الكلمة ٌجب 

الكلمة والجمل الحوارٌة ٌجب أن تفصح عن كما أن »أن ال تفسر بمدر ما توحً 
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نفسها بشكل مدروس وأن ال تكون مثملة فً الوصف واإلسهاب والمعانً اللغوٌة 

، فالحوار الدرامً ٌجب أن ٌكون ممٌزاً أو مختلفاً عن الحوار الطبٌعً وأن «العمٌمة

والحوارات ٌحمك اإلٌهام بالوالع، فالعمل السٌنمائً بكل عناصره لٌس تملٌداً للوالع، 

ً ال تعد مجرد تملٌد ألصوات  الفٌلمٌة باعتبارها عنصراً من تلن العناصر هً أٌضا

الطبٌعٌة، وإنما خلك ألصوات متماسكة بطرٌمة فنٌة منتخبة، فنحن فً الوالع نسمع 

 كل األصوات التً نصغً إلٌها والتً تثٌر فضولنا للتعرف علٌها واكتشافها. 

تلفزٌون فإننا نصغً إلى كل ما نسمعه منها وهً غٌر أما بالنسبة للسٌنما وال   

خاضعة لالنتماء واالهتمام بالكلمة المنطولة باعتبارها واحدة من العناصر الصوتٌة 

المهمة فً الفٌلم، فٌجب مراعاة وصول معانً الحوار بشكل مباشر إلى المشاهد 

بد من اختٌار  وذلن ألن العمل الفنً ٌتدفك على الشاشة من دون تولف، وعلٌه فال

األلفاظ والكلمات المألوفة، واالبتعاد عن األلفاظ الغرٌبة وغٌر الشائعة، وهذا ال 

ٌعنً السطحٌة فً بناء الجملة الحوارٌة، بل التأكٌد على حسن االختٌار فً توظٌف 

المفردة البسٌطة والموحٌة التً تتالءم مع المستوٌات المختلفة للمشاهدٌن، ألن 

ر ٌأتً من كونه ٌمدنا بمدر هائل من المعلومات فً أكثر األفالم، االهتمام بالحوا

عالوة على ذلن فإن للكلمات سحراً خاصاً وأثراً كبٌراً فً إثارة المخٌلة التً تضٌف 

صوراً أخرى داخل الذهن تدعم الصورة الفٌلمٌة، فالحوار علٌه أن ٌفسح المجال 

ما تمدمه الصورة على المستوى  للصورة لتعبر أوالً، وأن ٌكون وجوده إضافة إلى

 المعلوماتً أو العاطفً أو االنفعالً.

    

وهنا إذا ما استخدم الحوار بشكل مناسب فً العمل الفنً سوف ٌمدم وسائل جدٌده 

لموة التعبٌر وحل معظم المشاكل التً ٌصعب حلها بالصورة فمط، فالتعبٌر 

 السٌنمائً ما هو إال مزٌج من الصوت والصورة.
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