
 جامعة دٌالى                            
 كلٌة الفنون الجمٌلة      

 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة 
 

 التذوق السٌنمائًالمرحلة االولى / 
 

 تذوق جمالٌات الصوت الفٌلمً
 

بعد أن ٌتوفر لدٌنا سٌنارٌو ادبً محكم البناء، بشخوص واضحة                           
المعالم تنمو حالتا بنمو حالتها بنمو االحداث، وبعد أن تكمن الفكرة األساسٌة للقصة 
السٌنمائٌة واضحة، وكذلك األفكار الثانوٌة، لم ٌبق لدٌنا سوى تقطٌع المشاهد إلى لقطات 

قطة البعٌدة، اللقطة المتوسطة، اللقطة القرٌبة، بأحجامها المختلفة " الدٌكوباج " )الل
واللقطة القرٌبة جدا( واٌضا وصف حركة الكامٌرا وحركة الشخوص داخل الكارد، 
ووصف القٌمة التشكٌلٌة للكارد، وتحدٌد اطوال اللقطات ودراسة طبٌعة االنتقال من لقطة 

أو خلل فً مشاهدة إلى لقطة ومن مشهد الى مشهد، بحٌث تبدو سلسة ال تحدث أي خدش 
 .الفٌلم

وخالل عملٌة التقطٌع هذه )الدٌكوباج( تتوضح وتتحد أكثر عملٌة االٌقاع                
وٌحسب الزمن السٌنمائً حسابا دقٌقا وملموسا، فٌما كان الزمن السٌنمائً واالٌقاع خالل 

 .عملٌة كتابة السٌنارٌو األدبً عملٌة حسٌة أكثر منها حسابٌة

ٌمٌل بعض المخرجٌن الى اللقطات الطوٌلة والتً تتم داخلها عملٌة التولٌف             
معتمدٌن حركة الكامٌرا فً تغٌٌر الزاوٌة أو تغٌٌر حجم اللقطة. وبعضهم ٌمٌل إلى عملٌة 
التقطٌع باالنتقال من كادر إلى كارد. وفً كلتا الحالتٌن ٌنبغً مراعاة األسلوبٌة. وبالتأكٌد 

ضوع تفرض نفسها فً كثٌر من األحٌان على اتباع هذا االسلوب أو ذاك فإن طبٌعة المو
وفً اختٌار اللقطات وحجمها وحركة الكامٌرا وحركة الشخوص داخل الكادر. وان اتباع 

الطوٌلة أو اسلوب اللقطات القصٌرة ٌحد بالضرورة عملٌة االٌقاع  اسلوب اللقطات
ة الكامٌرا والشخوص وحدها التً تؤثر والزمن السٌنمائً. ولٌست عملٌة التقطٌع وحرك

على نوع االٌقاع والزمن، انما مسألة االداء بالنسبة للممثلٌن تلعب هً األخرى دورها 
الزمنً والحسً. كما تلعب المؤثرات البصرٌة سورا هاما فً اختصار الزمن واالٌحاء 

موحٌة به. فعملٌات مزج اللقطات وعملٌات الظهور واالختفاء هً مؤثرات بصرٌة 
بالفترات الزمنٌة. أما عامل الصوت الذي ٌشمل الحوار والمؤثرات والموسٌقى، فٌلعب 

 .دورا هاما فً عملٌة االٌقاع

البعض ان السٌنما صورة، أي انها توحً من خالل القٌمة البصرٌة بكل د ٌع         
رة. وهذه المضامٌن واالفكار، وما الصوت اال عامل ثانوي أو ال قٌمة له قٌاسا بالصو

مرئً ومسموع،  شًءوالواقع هو  -الفكرة خاطئة، ألن الفن والسٌنما هما انعكاس للواقع 
ولذلك فإن قٌمة الصوت ال تقل أهمٌة عن قٌمة الصورة، والعالقة بٌنهما عالقة جدلٌة. 
للصوت تأثٌر على اإلنسان فً بعض االحٌان أكثر من الصورة ألننا نرى ضمن درجة 

 (061ع ضمن درجة )( بٌنما نسم081)



ان عدم استعمال الصوت استعماال دقٌقا ٌتزامن وٌتوافق مع الصورة هو عملٌة     
تشوٌش وسرقة لحس المشاهد بعٌدا عن الصورة. وحتى تتحقق العالقة السلٌمة بٌن 
الصوت والصورة بٌن ٌنبغً ان ٌكون الصوت نابعا من داخل الكادر ولٌس من خارجه.، 

فٌلم الروائً أم فً الفٌلم الوثائقً. ولتحقٌق ذلك فان استعمال الصوت سواء كان ذلك فً ال
المباشر هو الطرٌقة الصحٌحة والسلٌمة للوصول الى قٌمة فنٌة وجمالٌة عالٌة تجعل 
المشاهد ٌتفاعل مع الفٌلم بحس عال وتقربه من الواقع اكثر بكثٌر من عملٌة الدوبالج التً 

قدرة اداء الممثل، ولذلك فإن االفالم التً تتم دبلجتها تضعف من  فأنهامهما بلغت دقتها 

 .الى لغات اخرى غٌر لغتها االصلٌة انما تضعف من قٌمة تلك االفالم بنسبة كبٌرة

 :الحوار
قبل ان نتحدث عن الحوار كقٌمة صوتٌة البد أن نتوصل إلى معنى                       

الحوار فً اللغة. فهل اللغة هً وسٌلة تفاهم أم هً تعبٌر عن حالة اجتماعٌة وثقافٌة ؟ 
ٌعتقد البعض ان اللغة هً وسٌلة اتصال وتفاهم بٌن البشر، فٌما الحقٌقة انها لٌست كذلك 

ماعٌة وثقافٌة، فإنك من خالل لغة الشخص فقط، انما هً اٌضا تعبٌر عن حالة اجت
تستطٌع معرفة انتمائه االجتماعً ومستواه الثقافً، ولذلك فان كتابة الحوار لشخصٌات 
الفٌلم ٌنبغً أن تأخذ فً الحسبان المستوى الثقافً واالنتماء االجتماعً لهذه الشخصٌات. 

ٌن والحقائق. والهدف الثانً إذن، فالحوار ٌحقق لنا هدفٌن، االول اٌصال االفكار والمضام
هو التعبٌر عن مستوى الشخص وانتمائه االجتماعً. ومثلما أن اٌة صورة فائضة تخلق 
تشوٌشا فً ذهن المشاهد. لذلك فإن أٌة كلمة فائضة عن المضمون تخلق ذات التشوٌش 
فً ذهن المشاهد. لذلك ٌنبغً عند كتابة الحوار مراعاة تحقٌق المضامٌن المؤثرة 

 .تأثرة باللقطات والمشاهد، وهذا ما عبرنا عنه بالعالقة الجدلٌةوالم

               :الموسٌقى

للموسٌقى استخدامات كثٌرة فً الفٌلم السٌنمائً، ٌستخدمها بعضهم للقضاء على          
فترات الصمت غٌر المعبرة، وٌستخدمها بعضهم اآلخر للتعبٌر عن حالة نفسٌة او تأزم 

 .الدرامٌة، وٌستخدمها بعضهم ألغراض حسٌةفً المواقف 

ولكً تكون الموسٌقى ذات قٌمة فنٌة جمالٌة فً الفٌلم ٌنبغً عدم اإلكثار منها             
واشغال الفٌلم بعامل صوتً لما للموسٌقى من تأثٌر على السمع وبالتالً على عاطفة 

ن ٌستخدمون الموسٌقى الجاهزة المشاهد، لذلك ٌنبغً االنتباه عند استخدام الموسٌقى، فالذٌ
انما ٌسٌئون الى افالمهم ألنها ال ٌمكن ان تتوافق مع مضامٌن الفٌلم، فتبقى مجرد صوت 
ٌسرق انتباه المشاهد وٌبعده عن الصورة. فالموسٌقى بقدر ما هً هامة فً الفٌلم 

الموسٌقٌة السٌنمائً فإنها خطٌرة جدا إذا لم ٌحسن استعمالها فاذا ما استثنٌنا األفالم 

 .والغنائٌة فإن الموسٌقى الطروب أو ذات االٌقاع الراقص ال تصلح كموسٌقى لألفالم

ٌستعمل الكثٌر من المخرجٌن الموسٌقى كخلفٌة مع الحوار، وٌستعملها               
بعضهم كخلفٌة مع المؤثرات الصوتٌة. فً هذه الحالة ٌنبغً ان تكون الموسٌقى، سواء 

و كقٌمة صوتٌة، أن تكون محسوسة أكثر منها مسموعة وبشكل عام فإن كقٌمة موسٌقٌة أ
ضع الموسٌقى للفٌلم ٌتم بعد قراءة السٌنارٌو منذ البداٌة من قبل المؤلف الموسٌقً 
ومعاٌشة الفٌلم ومشاهدته بعد التصوٌر وبعد المونتاج حتى ٌستطٌع المؤلف الموسٌقً 

تالً وضع الموسٌقى المالئمة بعد مناقشة االنفعال بالفٌلم واالحساس به لٌستطٌع بال

 .ضرورٌة الستخدام الموسٌقى هًمستفٌضة مع المخرج عن المواقع التً 



 :المؤثرات الصوتٌة

تشكل المؤثرات الصوتٌة عنصرا هاما من عناصر الصوت على شرٌط                  
فبواسطتها ٌستطٌع السٌنما، وتحتاج الستعمالها حسا عالٌا من قبل المخرج والمونتٌر، 

المخرج ان ٌجعل المشاهد ٌحس انه داخل الحدث، ألنها تخلق جوا ٌشعرك بالواقع 

 .وٌشعرك بالحٌاة تماما

والمؤثرات نوعان. نوع مصنوع ونوع طبٌعً. النوع المصنوع ٌتم داخل               
األصوات التً ٌحققها بعض  هًاالستدٌو، وقد مر بمرحلتٌن، المرحلة األولى 

االختصاصٌن باستعمال مواد طبٌعٌة وتتم بشكل ٌدوي كاألخشاب والصفائح وأٌضا 
األصوات البشرٌة التً تقلد اصوات الطبٌعة واصوات بعض المخلوقات. أما المرحلة 

لٌست قرٌبة من الواقع بالدرجة  وهًالثانٌة فقد صارت تستخلص من مؤثرات الكترونٌة، 

 .واد الطبٌعٌةالتً تحققت عن طرٌق التعامل مع الم

اما المؤثر الطبٌعً فهو وان كان متطابقا تماما مع ما ٌجري فً                      
الواقع، ألنه تسجٌل حً، إال أنه ال ٌصلح )دائما( كمؤثر. فما تسمعه االذن فً الطبٌعة ال 

ذن تستسٌغه فً السٌنما، ألن المٌكروفون ٌملك من الحساسٌة ما ال تملكه األذن، ألن األ
ترتبط بالتركٌز من خالل عقل اإلنسان، لهذا ٌفضل دراسة ما ٌؤخذ من الطبٌعة وما ال 

 .ٌؤخذ من المؤثرات المسجلة حسب طبٌعة الموضوع وطبٌعة الفٌلم

 :الصوت فً الفٌلم الوثائقً

سٌنارٌو الفٌلم الوثائقً ٌختلف عن سٌنارٌو الفٌلم الروائً اختالفا كلٌا،                     
فالفٌلم الوثائقً هو تصوٌر الواقع، فٌما الفٌلم الروائً هو تمثٌل الواقع، لذلك فالفٌلم 

ً بنائه وصٌاغته، فٌما فوالحكاٌة هو أسٌر المخرج، ٌتحكم الروائً الذي ٌعتمد القصة 

 .افٌه. كثٌرقً هو أسٌر الواقع ال ٌستطٌع أن ٌتحكم المخرج فً الفٌلم الوثائ

)التلقائٌة(. فكلما  هًولعل أهم صفة من صفات الفٌلم الوثائقً الناجح                   
نجحنا فً تصوٌر الفٌلم الوثائقً بتلقائٌة وعفوٌة كلما حققنا نجاحا للفٌلم " وبشكل عام فان 
سٌنارٌو الفٌلم الوثائقً ال ٌمكن كتابته مسبقا بنفس الدقة التً ٌكتب بها الفٌلم الروائً، ففً 

 .مونتاجالفٌلم الوثائقً، ٌكتب السٌنارٌو الحقٌقً بعد التصوٌر وقبل ال

ولألفالم الوثائقٌة اهمٌة خاصة فً ترسٌخ عالقة الثقافة بالواقع، الفن بالواقع،            
وعالقة الفنان بالواقع. فالبلد والمؤسسات الثقافٌة التً تولً األفالم الوثائقٌة اهمٌة خاصة 

ة وتباشر بإنتاجها فإنها ستصل بالضرورة الى انتاج افالم روائٌة ذات قٌمة سٌاسٌ
واجتماعٌة متطورة، ألنها استطاعت ان تفهم الواقع وتتعامل معه مباشرة وبصدق، 
وتكون قد رسخت عالقة فكرٌة وفنٌة بٌن الفنان والواقع من خالل كشف هذا الواقع 

 .ومعرفة ما ٌدور فٌه امام عٌن المشاهد

 فكٌف نتعامل صوتٌا مع الفٌلم الوثائقً ؟

هو تصوٌر الواقع وبشكل مباشر فنحن مجبرون على ان باعتبار الفٌلم الوثائقً        
نسجل الصوت مباشرة بما فً ذلك المؤثرات، ألن أي تزٌٌف فً نقل الواقع على الشرٌط 
الحساس من صورة أو صوت انما ٌفقد مصداقٌة الفٌلم الوثائقً، وهذا ال ٌعنً ان الفٌلم 

، فهو رهن باالنتماء الفكري لمخرج الوثائقً ال ٌمكن تزٌٌفه، فإن مثله مثل الفٌلم الروائً



الفٌلم وجهة االنتاج، ولكن ضمن هذا االنتماء أو ذلك فإن عامل الصوت ٌشكل اهمٌة فً 

 .نقل قٌمة الواقع وحقٌقته على الشرٌط

 :التعلٌق فً الفٌلم الوثائقً

هناك العدٌد من األفالم التً تعتمد على التعلٌق فً نقل المعلومات. ولكن                 
للتعلٌق خطورته إذا لم ٌتقن كاتبه اسلوب التعلٌق على الشرٌط المرئً، فقد ٌحول الشرٌط 
السٌنمائً الى صوت اذاعً ال عالقة له بالصورة، فٌسٌر خط الصورة، خط الصوت 

قادر على التركٌز بصرٌا وال سمعٌا، كما ان باتجاهٌن مختلفٌن تجعل المشاهد غٌر 
طرٌقة أداء التعلٌق على شرٌط السٌنما تختلف تماما عن طرٌقة التعلٌق فً الرادٌو. 
وٌعتقد الكثٌرٌن بأن قراءة التعلٌق تتم بنفس طرٌقة قراءة التعلٌق السٌاسً فً الرادٌو، 

مع من خالل الصوت فقط، نشرة االخبار ٌحتاج الى شد المست قارئفالمعلق السٌاسً أو 
فٌما ٌنبغً أن ٌتفاعل المعلق كتابة وأداء مع حقائق موضوعٌة علٌه أن ٌساهم فً 

 .اٌضاحها ولٌس سرقة ما هو واضح عن طرٌق األداء

 
 

 
 

 


