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ملخص :تأيت هذه الورقة لتبحث أوال يف هاجس مستويات الشريط الصويت من حيث حتقيق املعىن ومرافقته يف بناء الصورة الفيلمية ،وبالتايل جتسيد

العملية اإلبداعية التقنية خاصة يف أفالم اخليال العلمي ،ومن مث حماولة الكشف عن أبعاد التصميم كإبداع يوفر أدوات منهجية واضحة متكننا من
احلكم على الشريط الصويت يف حتقيق السيميوزيس على أنه عالمة لنقل املعلومات يف أفالم اخليال العلمي
وخلصت الدراسة بعد التحليل السيميولوجي ملقتطف من فيلم  Arrivalعلى الـ  ، You Tubeأن لتصميم الصوت يف السينما أبعادا تتجاوز
اجلءزء التقين من عملية اإلنتاج ،بل ميكن مقاربته كعنصر سيميائي ( ،)Sound Semioticsمايدعم القرارات اإلبداعية يف تصميمه ،مدارسته وتوفري
جمموعة من األدوات املنهجية اليت تعتمد على تعدد األمناط السيميائية الـ Modes/ Modalitiesلكل من املمارسني والباحثني.
الكلمات المفتاحية :نظرية الصوت ،سيميولوجيا الصوت ،تصميم الصوت ،مونتاج الصوت،اإلبداع ،أفالم اخليال العلمي.

Abstract: This paper comes to discuss, the Designed Sound`s levels, in terms of achieving the film
meaning. Thus, we attempt to reveal the creative process embodied, especially in science fiction films.
Furthermore, based on this creative dimension, we suppose that provides a methodological tool to approach
Designed Sound`s ability to realize a semiosis process as a sign.
The study concluded that Designed Sound in cinema production has creative dimensions that exceed the
technical part, to be considered as a semiotic Mode / Modality, which supports a (Sound Semiotics) theory
for both Filmmakers and researchers.
Keywords: Sound theory, Sound Semiotics, Sound design, Sound montage, Creativity, Science Fiction
Films.
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املؤلّف املرسل :مسية بن عمارة الربيد اإللكرتوينsoumia.benamara@univ-constantine3.dz :
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 .1مقدمة:
نشأ الشريط الصويت كظاهرة مع األفالم األوىل يف بداية القرن العشرين ،مث منى وترعرع مع تطور التكنولوجيا احلديثة والفكر اإلبداعي
املتعلق باملستحدثات العلمية خاصة فيما يتعلق باخليال العلمي؛ استغل تضخيم حاسة السمع العتبارات أمجعت عليها جل التخصصات
االجتماعية والطبيعية كأعقد احلواس اليت تعتمد سند الصوت كوسيمة بالغة األمهية لالتصال بني البشر ،وهو ما دفع املخرجني األوائل والذين
2
راهنوا على هذه احلاسة الستفءزاز املخيلة وتوظيف إمكانياهتا ليحققوا مستويات إبداعية و جتسيدية.
ويستطيع املتتبع لتاريخ السينما ،أن يدرك أنه فن قائم على التجريب والتغيري املستمر ،وأن للتكنواوجيا يد يف تقدمي هذه الديناميكية
اخلالقة عرب عديد البنيات؛ يبدأ باإلدراك احلسي للواقع وصوال إىل عنصر اخليال والتحكم التقين عند املبدع ( تبعا للمبدأ السينمائي
القائل ،اإلبداع يعين التحول من الطبيعة الثابتة إىل الطبيعة
الديناميكية.) 3
كما يعترب "الشريط الصويت" ركيءزة هامة يف صناعة أي فيلم ،خاصة مع دخول أنظمة احلاسب اآليل وتطور الربجميات التصميمية ،ما
نتج عنه متايءز اخلصوصية اإلبداعية "للشريط الصويت" على يد الـ"  ."Sound Designerفمثال لو شاهدنا فيلما على هيئته اخلام ،قبل
توضيب املونتاج الصويت بـإدماج مستويات ،كـ"مدق الصوت األصلي" "" ، "Original Sound Trackاملؤثرات الصوتية" ""SFx
واملوسيقي ،ستكون النتيجة سقوط املشاهد يف فجوة الالمتاهي مع احلقيقة الومهية للعوامل وحروب الكواكب املخلقة.
إذن  ،ال يكتمل الفيلم السينمائي إال بإضافة مستويات الصوت إيل الصورة يف تءزامن دقيق ويف شكل فين خالق يعتمد عليه الفيلم يف وقعه
واستحواذه على املتفرج ،وتعدد وسائل املونتاج وتطورها أصبح هلا تأثري كبري على التوظيفات اجلمالية وحتقيق صريورة بناء املعىن للعناصر
الصوتية يف عالقتها بالصورة السيما يف أفالم اخليال العلمي.
ونظرا لإلجتاه السائد يف معظم الدراسات السينمائية والسيميولوجية ،حنو حتليل الصورة املتحركة من التمثيل والتكوين إىل صياغة املعىن
يف الفيلم ،وأمام إغفال ما يقوم به الصوت؛ كلمة كان ،موسيقى أو خلفيات وضجيج...الذي قد يغين عن مشاهد كثرية ،تروم هذه الدراسة
للكشف عن أهم مستويات البناء السيميولوجي للشريط الصويت اليت متنح أفالم اخليال العلمي خصوصية إبداعية ضمن معادلة الفيلم
الصعبة..
وميكن صياغة اإلشكال على النحو التايل:
 ما هي أهم مستويات البناء السيمولوجي يف تصميم الشريط الصويت يف فيلم اخليال العلمي"الوافد" ؟ كيف يتم حتقيق بناء صريورة العالمات (سيميوزيس) يف الشريط الصويت باعتبارها نقال للمعلومات يف فيلم اخليال العلمي"الوافد"؟2عدنان حسني أمحد( ،)2019فيلم «أحمر وأخضر»… الرهان على حاسة السمع واستفزاز المخيلة ،جملة القدس العريب،
https://www.alquds.co.uk/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89(consulté le25/10/2019)،%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3/
 3حسني السلمان ،قراءات في الفرضية الجمالية للسينما ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،2006 ،ص. 113
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-ما هي أهم جتليات اخلصوصية اإلبداعية يف تصميم شريط الصوت كبنية جوهرية يف فيلم اخليال العلمي"الوافد" ؟

منهج الدراسة
تندرج الدراسة -إذا أخذنا بعني االعتبار نوع املعطيات املستقاة من العنوان"دراسة سيميولوجية" -ضمن البحوث الكيفية اليت تقدم
فهما متعمقا وتفسريا شامال جملال البحث ،أما على أساس اهلدف فإهنا تندرج ضمن الدراسات الوصفية اليت هتدف إىل حتديد مسات
4
وصفات وخصائص ومقومات ظاهرة معينة حتديدا كميا ونوعيا.
وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار ،إىل تداخل السيميولوجيا بالسيميائية تداخال ملحوظا يف األكادمييات العربية والغربية ،وذلك على خلفية
صيغة التخيري اليت قدمها كل من تودروف وديكرو :
5

»« La sémiotique "ou" sémiologie est la science des signes.

ولقد احتفظ القاموس املوسوعي اجلديد بالصيغة نفسها ،مع تغري طفيف يف التعريف (مرتمجا)" ،السيميائية (أو السيميولوجيا) هي دراسة
العالمات والسريورات التأويلية 6".يف حني أن" ،اجلمعية الدولية للسيميائيات"
قبلت مصطلح "سيميوطيقا " عام  ،9191باعتباره يغطي كل معاين اللفظني.

غري أن هناك ،من يتوسع يف تعريف السيميولوجيا (لتمييءزها عن السيميائية) ،فريى أهنا العلم الذي يهتم بدراسة العالمات أو
اإلشارات أو الدوال اللغوية أو الرمءزية سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية .ويفهم من هذا التعريف أن العالمة إما أن تكون اصطناعية/
اصطالحية ومتفق على دالالهتا ومقاصدها كاللغة اإلنسانية ولغة إشارات املرور ،وإما أن تكون طبيعية مفرزة بشكل عفوي وال دخل
7
لإلنسان فيها ،وذلك كأصوات احليوانات...إخل
إذن ،تدرس السيميولوجيا العالمة اللغوية وغري اللغوية ،أي تتعدى املنطوق إىل ماهو بصري .ما أدى إىل تشكيل عديد االجتاهات
السيميولوجية يف احلقل الفكري الغريب ،إذ ميكن احلديث عن سيميولوجيا الداللة ،وسيميولوجيا التواصل ،وسيميولوجيا الثقافة .وأصبحنا
حديثا نسمع عن "السيميولوجيا البصرية" )" ، (Sémiologie visuelleسيميولوجيا التصوير" )(Sémiologie de la photographie
"،سيميولوجيا السينما )" (sémiologie du cinémaو"سيميولوجيا الوسيقى"). (Sémiologie de la musique

8

 4عبد اخلالق حممد علي ،خطوات نحو البحث النهج االعالمي ،دار احملجة البيضاء ،بريوت ،ط، 2010 ،1ص.39
5
T. Todorov, O. Ducrot, Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage, édition du seuil,
Paris, 1972, p 113.
6
O. Ducrot, J. M. Schaeffer et autres, Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des sciences du
langage, édition du seuil, Paris, 1972 et 1995, p 213.
 7مجيل محداوي ،سيميولوجيا التواصل وسيميولوجيا الداللة ،ديوان العرب 7 ،فرباير :7007
https://www.diwanalarab.com/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88
(Consulté le 16/10/2019( %D8%AC%D9%8A%D8%A7
 8عبد العايل بشري ،سيميائية أم سيميولوجيا ؟ ،دراسات لغوية13 ،ماي :2020
https://m.facebook.com/groups/678649972146253?view=permalink&id=3249251811752710
(.(Consulté le 13/08/2020
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وعلى ضوء ما سبق ،تتبىن الدراسة مقاربة التحليل السيميولوجي؛ حيث اهتم الدارسون بتطبيق السيميولوجيا يف اجملال السينمائي مثل
" "Roland Barthesو" "Metz Christianوغريهم بوصفها مقاربة حداثية تساعد يف عصرنة الفهم ،وآليات القراءة والتأويل ،9كما أنه
أي "التحليل السيميولوجي" يغوص يف مضامني الرسالة واخلطابات اإلعالمية ،ويسعى لتحقيق التحليل النقدي ،فهو حتليل كيفي واستقرائي
10
للرسالة ذو مضمون كامن وباطن.
أدوات جمع البيانات
تتوقف دقة أي حبث علمي إىل حد كبري على اختيار األدوات املناسبة واليت تعرف بأهنا الوسيلة اليت جيمع هبا الباحث بياناته،11
وسوف نعتمد على طرق "تحليل األفالم السينمائية"؛ مبا أنه حتليل ال يرتك الكثري من التفاصيل اخلاصة بالءزوايا االجتماعية ،الثقافية،
السيكولوجية والسينمائية خاصة وأن الفيلم عمل فين مستقل قادر على توليد النص (حتليل نص) يقيم دالالت على منهج سردي ( حتليل
روائي) ومعطيات بصرية وصوتية (حتليل أيقوين).
ومن خالل هذه املستويات اليت تولد املعىن بني مبدع اخلطاب ومستقبله؛ وترتبط خبصوصية الفيلم كوسيط (مسعي /بصري /حركي)،
يوضح كل من جاك أومونت وميشيل ماري أن التحليل يأخذ معناه الكامل عتد حتديد مستويات الرسالة الفيلمية احململة بشيفرات مسعية
عرب املوسيقى ،احلوار واملؤثرات الصوتية ،وشيفرات بصرية عرب دالالت الصورة وغءزارهتا التعبريية ،وشيفرات حركية متنوعة وهبذا ميكن التوقف
عند هذا املعطى إلنتاج املعىن عرب تلك الشيفرات  ،كما ال ننسى أن للنوع الفيلمي تأثريا على "توزيع مستويات التحليل الفيلمي" -حسب
كولكر -الذي يعمل على وصل األمناط السيميائية.
الجدول :1يوضح توزيع مستويات التحليل الفيلمي

الداللة السمعية والتحليل السمعي
للفيلم

الداللة البصرية والتحليل البصري
للفيلم

الداللة احلركية للصورة والتحليل
احلركي للفيلم

املوسيقى-مدلول الشريط الصويت-
حتليل الضجيج -األجواء -الكالم-
حتليل احلوار

التحليل األيقوين
( اللفظي/الاللفظي)

حتليل إطار الصورة -زاوية الكامريا-
حركة الكامريا-حتليل املونتاج -حتليل
املكان السردي  -حتليل اإلضاءة -
حتليل تشكيلية الصورة

المصدر :إعداد شخصي باالعتماد على معطيات املرجعني اآلتيني:
- J.Aumont, M.Marie, analyse des films, Armand Colin, Broché Paris، 2e Édition, 2004, p100.
 -ج .كولكر ،الفيلم الشكل والثقافة ،دار الفراتن ،دمشق ،ط، 2002 ،1ص .120

9كبورمنال ،اتجاهات قناة  Arteحيال العالقات االسرائيلية العربية ،أطروحة دكتوراه يف االعالم واالتصال ،جامعة باتنة15 ،2017 ،ص.

 10قادري وليد ،صورة االسالميين في السينما المصرية ،تحليل سيميولوجي لفلمي عمارة يعقوبيان ،ومرجان أمحد مرجان ،مذكرة ماجستري يف االعالم
واإلتصال ،منشورة ،جامعة اجلءزائر8 ،2012 ،ص.
 11دودري رجاء وحيد ،البحث العلمي اساسياته النظرية وممارساته العلمية ،دار الفكر ،دمشق ،ط305 ،2000 ،1ص.
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منظور الدراسة

نالت الصورة السينمائية حظا وفريا يف الدراسات السيميولوجية اشتغاال وحتليال ،إال أن هذه الدراسة حتاول الرتكيءز استثنائيا على
العناصر الصوتية ،والغرض األساسي من تبين هذه املنهجية هو الوقوف على الفهم املتعدد األوجه للرسالة الفيلمية الواحدة؛ وهذا التحديد
مهم على صعيد ما نود االشتغال عليه؛ وذلك بناءا على حتديد أومربتو إيكو
12

": "Umberto Eco

" الشريط الصويت ما هو إال جمموعة من العالمات يف السياق السيميائي"
وهبذا سوف حناول تأسيس منظور تستند عليه الدراسة :
بداية ،وتأصيال ملفهوم البصريات ،تسيدت السينما الصامتة القطاع متوقعة النقاء البصري بال وسائط مساعدة للتعبري ،لكن الحقا عند
ظهور الشريط الصويت باألفالم ،جعل الصناع ،النقاد واملنظرين يصفونه مبفسد النقاء؛ هذا الصراع بني البصري والصويت جسده القدامى من
أرهنا مي إىل ايءزنشتاين وحىت املنظر الفرنسي "كريستيان ميتءز" يف كتابه "لغة الفيلم" بني رافضني للصوت كلياً ،إىل متحمسني حبذر ،لتظهر
ُ
حجج "سارة كوزلوف" " " Sarah Kozloffللدفاع عن املستوى الصويت ،من مناظري خمتلفة وتفسريية لظاهرة ازدراء الصوت يف السينما:
الجدول :2يوضح تفسير ظاهرة ازدراء الصوت في السينما

املستوى الصويت يف السينما
املنظور السياسي
يتعلق األساس السياسي
واأليديولوجي
بالدور املءزعوم للسينما أن
تلعبه ،فهي فن الشعوب
ال النخب ،الفن القادر
على التأثري يف اجلموع
(art of the
) ،massesوالذي
سيصلح العامل املتهاوي
ويهذب رجل الشارع
ويذيب الفوارق بني األمم
بسيادة اللغة اإلنسانية
املشرتكة بدالً من اللغات
املنطوقة املختلفة.

املنظور النفسي

املنظور النسوي

حني حتاكي السينما املسرح ربطت النءزعة الذكورية
سلوك الثرثرة باملرأة ومن مث
الذي ينتمي للطبقات
احتقرت هذا السلوك وما
املثقفة
واألرستقراطية ،تستطيع ارتبط به .ومن هنا فإن
هضم احلوارات فكرياً واليت عداء الثرثرة النسائية ليس
تتم عن طريق الوعي ،بينما عداءً جتاه طبيعة املرأة بل
السينما الصامتة القائمة الطبيعة اليت ال ينشدها
على الصور فتمثل "املرحلة الرجال يف املرأة ،وأسقطت
األولية من التفكري" اليت ال تلك الفكرة على الوضع
حتتاج للوعي أو لقدرات السينمائي.
ثقافية فكرية خارقة عند
الفرد ألهنا تتم عن طريق
الالوعي ،حيث كل شيء
معقول ،مثل التفكري
السحري احلامل بعقول

منظور النوع الفيلمي
املسامهة يف متايءز األفالم
الغنائية واالستعراضية وإعادة
اكتشاف النصوص الروائية
واملسرحية ،إضافة للكوميديا
الكالمية االستعراضية.
ظهور الصوت ساعد أيضاً
يف إضفاء العمق والتعقيد
على الشخصيات.

Eco Umberto, A Theory of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington, 1976, P7.
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األطفال.
المصدر :إعداد شخصي مبين على معطيات املقاالت التالية :
-Kozloff. S, the Prejudices against Voice-Over Narration. In Invisible Storytellers: Voice-Over
Narration in American Fiction Film, University of California Press. Retrieved from:
)http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pp12j.5, 1988, p8-2, (consulté le 25/10/2019
-Kozloff. S, OVERHEARING FILM DIALOGUE, University of California Press Berkeley and Los
Angeles, California, 2000, p13.
-Pauline Kael, Raising Kane I Orson Welles’s “Citizen Kane, Onward and Upward with the Arts
)Issue:https://www.newyorker.com/magazine/1971/02/20/raising-kane-i,(consulté le 25/10/2019

من جهة أخرى ،اقرتح "كريستيان ميتءز" حال هلذا الصراع بتطبيق نظرية الفيلسوف الفرنسي" :" "Etienne Souriauبأن املنجءزات
التقنية ال ميكنها حل مشكلة داخل الفن ،بل ميكنها فقط اإلشارة للمشكلة كي يتمكن ُمنجءز آخر من حلها ،وعلى األرجح يكون ُمنجءز

مجايل (فين)"13؛ فظهور الصوت يف السينما كمنجءز تقين نتج عنه مشكلة (الصراع السابق) ميكن حلها بلمسات إبداعية ،وذلك أن النطق
يف األفالم منح السينما تركيبتها املميءزة من خالل :النص املنطوق يُصبح صورة ،والصورة تُصبح نصاً منطوقا .
أما حاليا ،على الرغم من أنه ميكن مصادفة عديد الدراسات -خاصة املعاصرة -اليت تناولت عنصري احلوار"Track

"Dialogue

واملوسيقى" "Music Trackبالتحليل والتوصيف ،إال أن النقص البحثي على هته اجلءزئية ال يءزال مهيمنا،على سبيل املثال الدراسة الرائدة لـ"
"E

" ،Scorsese’s Use of Voice-Over in Goodfellas: The Ultimate Trailer" Nathaniel Epsteinحيث انتقد
 "Nathanie.اعتبار الشريط الصويت يف األفالم منوذجا سرديا من الدرجة الثانية ،وحاول تقدميها على أهنا عدسة مسعية لفهم التعقيدات
والفروق يف الصورة وليست من أجل الربط واإلحالة فقط" 14.ناثين إبستاين" سلط الضوء على جمموعة من املخرجني منهم؛ سكورسيءزي،
أورسون ويلءز  ،وبيلي ويلدر ،ستانلي كوبريك وفرانسيس فورد كوبوال؛ استخدم كل من هؤالء تقنيات سينمائية استثنائية يف تسجيل ومنتجة
متاما .ومنه نستنتج ،أن الصوت ليس عنصراً دخيالً أو
ً
الصوت - ،كعنصر أساسي يف أفالمهم ، -واليت بدوهنا لكانت أفالمهم خمتلفة ً
وسيلة مساعدة ،إمنا ميكن أن يكون صورة حبد ذاته حبسب تريفور ،15وألن احلوار ،املوسيقى و املؤثرات الصوتية هي من عناصر الصوت،

نستخلص أهنا أيضاً ميكن أن تكون إحدى الصور باملفهوم السيميائي لكلمة صورة .

مما سبق ،ومن الواضح أن التحليل السيمولوجي الذي يرتبط بشكل كبري بالدراسات السينمائية ،اللسانيات والدراسات الثقافية
والتواصلية-،واليت تشرتك يف االشتغال على كيفية انتقال املعىن واملعلومات ،عرب العالمات اللغوية وغري اللغوية ( الصورة  ،احلركة واللفظ)-
مناسب للبحث عن املعىن يف الشريط الصويت.
13أمحد مجال ( ،)2016عن البالغة ىف احلوار السينمائي ،جملة قصة ومناظرhttp://qessawmanazer.blogspot.com/2016/07/blog-،
01/11/2019) (consulté le post_31.html,
14
Nathaniel Epstein, Scorsese’s Use of Voice-Over in Goodfellas: The Ultimate Trailer, Conference:
NYU, New York, 2016, p 18.

 15تريفور وايتوك ،تر :إميان عبد العءزيءز ،اإلستعارة يف لغة السينما ،اجمللس األعلى للثقافة ،اجلءزيرة ،القاهرة ،ط ،2005 ،1ص .58
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وعليه ،ستحاول الدراسة تقدمي شبكة حتليل سيميولوجية ،ختتص فقط بتحليل الشريط الصويت  (.سيتم عرضها الحقا)
 .2الصوت وتصنيف أنواع أفالم الخيال العلمي
الدراسة تعرض جمموعة من املفاهيم التقنية و الفنية  ،مع الرتكيءز على مفهوم الصوت يف الصناعة السينمائية عامة ويف أفالم اخليال
العلمي و فيما يلي توضيح ألمهها :
 9.7الصوت
يشكل الصوت وحدة أساسية يف الفيلم السينمائي ،يشمل اللغة اللفظية (احلوار) واملؤثرات الصوتية واملوسيقى والتعليق والصمت
واملونولوج الداخلي ،اليت تندمج مجيعاً بطريقة متكاملة لتكون الصوت يف الصور املتحركة .اإلستخدام اإلبداعي هلذه الوحدة يءزيد من التأثري
16
اإلقناعي للفيلمـ ،ويضاعف من مصداقيتة مبا حيقق أهدافه.
Sound

 2.2عناصر الصوت في الفيلم السينمائي
تتخذ عملية تبويب عناصر شريط الصوت ،تغريات عديدة ترتبط خاصة بالتطور الذي طرأ على حمتوى وشكل الفيلم السينمائي،
كممحددات مارسيل مارتن اليت قسمها لفرعني كبريين ،يشمل الفرع األول املؤثرات الصوتية،احلوار واحلوار الداخلي ،أما الفرع الثاين
املوسيقى 17لكن الدراسة حاولت تقدمي تقسيم دخدم املدونة واملنهجية املتبعة معا ،وذلك بتبين التقسيم الذي وضعته الـ

" Motion Picture

 ،"Association of Americaخصيصا ألفالم اخليال العلمي ،مبين على دراسة تشرحيية لفيلم""Star Wars Return of the Jedi

وفقا لـ:

-الحوار

يعد احلوار وسيلة تعبريية تسهم يف منظومة اللغة السينمائية ،فمن تقدمي وتأكيد مسات الشخصية واملساعدة على تقدم األحداث ،توضيح
احلالة النفسية للشخصية ونقل املعلومات واالرهاص بأحداث قادمة وإضفاء املءزاج النفسي على احلدث" 18إىل التلوين الصويت عند األداء أو
ما يسمى أحيانا نغمة األداء .فهو أهم عناصر األصوات الداخلية يف الفيلم ،يتجسد دائما بالتءزامن مع مصدره املرئي أال وهو املمثل،
فاحلوار يسمع ويرى يف الوقت نفسه.

الموسيقىتُستخدم املوسيقى يف السينما ألغراض عديدة حىت ال تسرق انتباه املشاهد وتبعده عن الصورة؛ منها أغراض حسية ذات قيمة فنية
ومجالية ،أو يتم تصميمها يف وضعية التأزم بالنسبة للمواقف الدرامية ،أو حىت للقضاء على فرتات الصمت الذكية املعربة ،كما تستعمل
كخلفية مع احلوار ،وبعضهم يعمد لتقدميها مع املؤثرات الصوتية ،هنا ترتبط بإحساس املشاهد أكثر منها كوهنا مسموعة .وبشكل عام فإن
وضع املوسيقى للفيلم يتم بعد قراءة السيناريو ،منذ البداية من قبل املؤلف املوسيقي ومعايشة الفيلم ومشاهدته بعد التصوير وبعد املونتاج

 16حماضرة إلكرتونية ،الصوت في السينما،
https://virtualmedia372460769.files.wordpress.com/2017/12/d8a7d984d988d8add8afd8a9(Consulté le 16/10/2019( d8a7d984d8aad8a7d8b3d8b9d8a9-9.pdf
17مارتن مارسيل ،ترمجة سعد مكاوي ،اللغة السينمائية ،املؤسسة املصرية العامة للنشر ،القاهرة ،ط134 =119،1970،9ص
18املهندس حسني حلمي ،دراما الشاشة للسينما والتلفزيون ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة  ،ط 20 ،9191 ،9ص
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حىت يستطيع االنفعال بالفيلم واإلحساس به ليستطيع بالتايل وضع املوسيقى املالئمة بعد مناقشة مستفيضة مع املخرج عن املواقع اليت هى
ضرورية الستخدام املوسيقى.

-المؤثرات

19

الصوتية Sound Effects

حسا عاليا الستعمال املؤثرات الصوتية من قبل املخرج واملسؤول عن مكساج الصوت ،فبواسطتها يستطيعان أن جيعال
حتتاج السينما حاليا ّ

املشاهد حيس انه داخل احلدث ،ألهنا ختلق جوا يشعرك بالواقع ويشعرك باحلياة متاما.

واملؤثرات نوعان؛ نوع يتم تصميمه داخل اإلستديو ،وقد مر مبرحلتني ،املرحلة األوىل هي األصوات اليت حيققها بعض االختصاصني
باستعمال مواد طبيعية وتتم بشكل يدوي كاألخشاب والصفائح وأيضا األصوات البشرية اليت تقلد أصوات الطبيعة وأصوات بعض
املخلوقات .أما املرحلة الثانية فقد صارت تستخلص من مؤثرات الكرتونية ،وهى ليست قريبة من الواقع بالدرجة اليت حتققت عن طريق
التعامل مع املواد الطبيعي.
أما املؤثر الطبيعي فهو وإن كان متطابقا متاما مع ما جيري يف الواقع ،ألنه تسجيل حي ،إال أنه حيتاج كمؤثر إىل معاجلة لتستسيغه األذن يف
20
السينما.
ومتثل املؤثرات الصوتية الفجوة اليت يشعر هبا املشاهد بعد توقف املوسيقى واحلوار ،وهلا أمهية كبرية يف شد انتباهه إىل ما سيحدث بعد
حلظات ،وبذلك فإن الصمت يعطي أحيانا إحساسا بأمهية الفعل -الفعل هنا هو ما يتوقع وما ال يتوقع من الشخصية-

 ( -لغة /صوت) الكائنات الفضائية

Creatures

سبب فصل أصوات الكائنات عن احلوار و عن مءزجها مع املؤثرات الصوتية؛ هو أن هذه الوحدة تعترب وكأهنا نسخة من اللغات األجنبية
املرتمجة اليت حتتاج لضبط منفصل ،ألهنا ختضع لسريورة تصميم خمتلفة ،فمسارات املؤثرات تبقى نظيفة من احلوار ،و مسارات احلوار تبقى
نظيفة بدورها ،كما وأن هذا يثري واحدة من أكرب املشاكل اليت تواجه مهندسي الصوت وهى درجة النقاء اليت تطبق على املسارات كلها
للحوار واملوسيقى واملؤثرات الصوتية  21.وبالتايل يتعني رفع أصوات الكائنات ومن مث املسارات األخرى.

 -الصمت

يلعب الصمت دورا مهما داخل حدود الصورة ،فهو مكون درامي يدل على طريقة معينة يف توجيه االنتباه من رؤية احملجوبة إىل ما هو
منظور"؛ مبعىن أن تفسري املنجءز املرئي حيدث مبعية عناصر الصوت األخرى ،لكن املنجءز الفين ككل يعتمد على ثالثة مفاهيم :الصمت،

19قاسم حول ( ،)9119دور الصوت وأهميته في الفيلم السينمائي الحوار ..الموسيقى ..المؤثراتhttp://www.nizwa.com/ :دور-الصوت-
وامهيته-يف-الفيلم-السنمائي-ا .)consulté le 14/10/2019 ) ،

20قاسم حول ( ،)9119دور الصوت وأمهيته يف الفيلم السينمائي احلوار ..املوسيقى ..املؤثرات ،املرجع نفسه.
Steven E. Schoenherr )2000(, Motion Picture Sound:
http://aj69.tripod.com/film/motionsound2.html, (Consulté le 16/10/2019(.
21
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الوقف والسكتات ،ملا هلا من قدرة على الداللة واإلحياء اليت يراد هبا إثارة املستمع ،ضبط إيقاع الفيلم" ،بوصف الوقف يدخل آليا يف قدرة
22
الكالم على إنتاج املعىن يف السياق".
 2.2تصنيف أنواع أفالم الخيال العلمي

تتناول الدراسة قصدا البعد اإلبداعي ملونتاج الصوت يف أفالم اخليال العلمي ،وفق مقاربة سيميولوجية لفيلم "الوافد" "، "Arrival
فمصدر املدونة الشاملة هنا هو جنس" "Genreأفالم اخليال العلمي.
يقول ألربت آينشتاين "اخليال أهم من املعرفة ،فبينما املعرفة حمدودة ،فإن اخليال ال حدود له .اخليال هو حافءز كل تقدم ،ومنشئ أي
تطور 23".ولعله من املهم أيضا أن نتحدث عن "اجلونر" انطالقا من كون أفالم اخليال العلمي تتصدر قوائم أهم املنصات السينمائية
االلكرتونية -على األقل هذا ما تناقلته املنصة السينمائية الـ -IMDbوقد الينطبق هذا التوصيف لتذوقها و إدراك قيمتها احلقيقية سواءً
كمضمون ،أو كقيمة فنية بالنسبة للجمهور العادي أو الكتابات النقدية نفسها هلو أمر يتناقض بالطبع مع األمهية الكبرية لنوعية هذه

األفالم -كون موضوعها األساسي يتمركءز حول:

اختصاصها بقضايا املستقبل ،وأن أفكارها وتنبؤاهتا ،على غرابتها ،هي ما يُعىن به العلماء أكثر من غريهم ،كوهنا قد تستحيل واقعاً بعد فرتة

قصرية  ،وهى كذلك النبع اخلصب للخيال اإلنساين بوجه عام .
على املستوى التاردخي ،مل تتأخر بدايات أفالم اخليال العلمي كثرياً عن بدايات السينما كفن وكصناعة ،فمعظم مؤرخي السينما ُجيمعون على
أن الفرنسي "جورج ميلييه" " " Georges Mélièsهو أول من فتح الباب أمام هذا النوع من األفالم ،وذلك من خالل فيلمني صامتني
قصريين ،رحلة إىل القمر “ "le voyage dans la luneالذي أخرجه عام  ،2091والرحلة املستحيلة " Le Voyage à travers

 " l'impossibleالذي أخرجه عام .2094
مث تتابع ظهور أفالم اخليال العلمي على فرتات متباعدة لكنها متتد بطول عصر السينما الصامتة ،كما أهنا تنتمي إىل معظم البلدان اليت

عرفت اإلنتاج السينمائي آنذاك ،لكن االزدهار احلقيقي ألفالم اخليال العلمي ،كان مع هناية الستينات ،حني فاجأ "ستانلي كوبريك "
""Stanley Kubrick

العامل بتحفة سينمائية رائعة مءزج فيها بني اخليال العلمي وسينما الفن اخلالص

"Art

اوديسا
 "cinemaفيلم
ّ

الفضاء "  ، 24" 2001 a space odysseyعام  ،2091مث مل يلبث أن أتبعه بتحفة أخرى مماثلة ،عندما أخرج يف عام  9179فيلم
الربتقالة اآللية " ،" Clockwork Orangeومها الفيلمان اللذان دفعا بذلك النوع إىل املقدمة ،ولتتأكد العودة املظفرة ألفالم اخليال العلمي

22اخلالدي ميمون عبد احلمءزة  ،اإللقاء في العرض المسرحي دراسة في سيميائية اإللقاء ،بفداد ،كلية الفنون اجلميلة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،9119 ،
ص . 209
23شيماء بلقاسم ( ،)7099الخيال أهم من المعرفة ،منصة مقال كالود.( ،https://www.makalcloud.com/post/qkvoqdud7 :
(Consulté le 11/ 04/2019
 24جورج مدبك ،موسوعة السينما المصورة في العالم ،اجمللد الثاين ،اجلءزء الرابع :السينما احلديثة بعد انتهاء احل.ع 7 .وحىت يومنا احلاضر ،دار الراتب
اجلامعية ،القاهرة ،1992 ،ص .709
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بعد ذلك بسنوات قليلة ،عندما أخرج جورج لوكاس " "George Lucasفيلم حرب النجوم " "Star Warsعام  ،2011الذي حقق
إيرادات هائلة.

25

أما على المستوى الموضوعاتي ،فإن أفالم اخليال العلمي تنقسم إىل ثالث جمموعات رئيسية هي:
الجدول :3يبرز أهم أقسام أفالم الخيال العلمي

أقسام أفالم اخليال العلمي
تضم اجملموعة األوىل أفالم البدايات  ،خاصة تلك اليت أنتجت خالل مرحلة السينما الصامتة.
تضم اجملموعة الثانية أفالم الوحوش "" Monstersوالكائنات الفضائية الغامضة
اجملموعة الثالثة تتناثر أفالمها عرب العقود املختلفة منذ العشرينات وحىت اليوم  ،وتضم عدداً من األفالم اليت
حتاول أن تقدم رؤية مستقبلية ملا سوف يكون عليه العامل يف عصور قادمة
المصدر :إعداد شخصي مبين على معطيات املوقع التايل:
تغريد صاحل ( ،)7099سينما الخيال العلمي ،منصة مقال كالود( ، https://www.makalcloud.com/post/3f1v6r31y :
.(Consulté le 11/ 04/2019

ويتضح مما سبق ،أن تطور جنس أفالم اخليال العلمي كان متعلقا بتطور استخدام الصوت؛ هنا ظهرت بداية تبين مقاربة املعاجلة
الرقمية للصوت-على الرغم من تواضع التقدم التكنولوجي آنذاك -وقد ساهم هذا التبين ،يف ازدهار أفالم اخليال العلمي ذات امليءزانية
الضئيلة وخلق مكتبة صوتية متاحة جمانا أو مقابل الدفع حتوي مجيع درجات اجلودة اليت ميكن أن نتخيلها لألصوات ،فيما بعد ظهرت
مقاربة الصوت الواقعي والعضوي جلعل الصوت أقرب ما يكون إىل الواقع قدر اإلمكان (سيتضح يف التحليل ما نعنيه بالصوت العضوي).
 .3مدونة التحليل
قامت الباحثة باختيار عينة قصدية شكلت مدونة حتليل الدراسة ،وهي الفيلم السيتمائي "الوافد" " ،"Arrivalالذي ميثل أفضل أفالم
اخليال العلمي احلديثة لعام  2017على منصة " ،26" IMDbخاصة يف مونتاج الصوت ،الصورة واملءزج الصويت .وهبدف التحليل املركءز
(بالنظر إىل املدة الءزمنية اليت يستهلكها الفيلم
""YouTube؛ حتصلنا على قائمة أخرى معنونة بـ

56min

 ،)1hوباستخدام املؤشر التايل:

" "Arrival Best Scene

Arrival (2016) | Movie Scenes | Movieclips

على موقع

واخرتنا املقطع املعنون بـ:

. ARRIVAL - Weapon Opens Time

25تغريد صاحل ( ،)7099سينما الخيال العلمي ،منصة مقال كالود( ، https://www.makalcloud.com/post/3f1v6r31y :
.(Consulté le 11/ 04/2019
26
Plateforme imdb: https://www.imdb.com/title/tt2543164/?ref_=ttawd_awd_tt: (consulté le
)25/10/2019
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الشكل  :1يوضح المقتطف المختار على الـ YouTube

المصدر:
Jack Camilla, ARRIVAL - Weapon Opens Time,
https://www.youtube.com/watch?v=LwPpwLy4UIU&t=66s
(Consulté le 11/ 04/2019(.

 .4وحدة التحليل

قبل املباشرة يف عملية التحليل ،كان البد للباحثة من اختيار وحدة حتليل فيلمية ثابتة ترتكءز عليها ،الوحدة متثلت يف الداللة السمعية

والتحليل السمعي للفيلم بمعنى أوضح؛ وحدة الصوت في المشهد الواحد (المختار).
 .5شبكة التحليل السيميولوجي للشريط الصوتي لمقطع الفيلم المختار""ARRIVAL - Weapon Opens Time
كما أسلفنا سابقا ،ترتاوح مناهج وطرق حتليل الفيلم بني ما هو نصي ،سردي حييل على أصول لسانية ،كما يدخل يف إطار بني ما
هو إيقوين ،موضوعايت ،وما هو بنيوي حيث يعترب الفيلم كوحدة متكاملة البناء يتعاضد يف رصد أجءزائه كل من السيناريو ،القصة واحلوار...
نظرا ألن اهلدف هنا – وغالبا يف الدراسات السيميائية والسينمائية – ليس فقط حماولة معرفة تكوين "عنصر سينمائي" أو "مصدر
و ً
سيميائي" معني – الصوت يف هذه احلالة – ولكن األهم ،حتديد املتخيل الفين واجلمايل ،السيما املعىن التعبريي التواصلي هلذه العناصر
داخل سياقات البنية الفيلمية وهنا نتحدث عن حتقيق سيميوزيس الشريط الصويت على أنه عالمة لنقل املعلومات؛ السيما عنصري الـ
اللوجغرام -غراف؛ الرسم الدال على لفظ معي( 27نص مكتوب  ) Heptapod Bو الـ
Logogramالرسم اللفظي ُ
الصوت العضوي املتكون من طبقات متداخلة لعديد األصوات األخرى (الصوت  ،)Heptapod Aكما هو حال الصورة السينمائية أيضا.

Organic Voice

وستعمد الدراسة على انتقاء بنيات محددة من شبكة التحليل المقترحة التالية:
الشكل  :2يوضح شبكة التحليل المقترحة

27

Schiller.N. O, Zhang.Q. F, Paolieri. D, Vedonschot R. G, La Heij W, Paolieri D, "Homophonic
context effects when naming Japanese kanji: Evidence for processing costs", The Quarterly
Journal of Experimental Psychology. 64 (9), 2011, p1836–18 49.
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المصدر :اعداد شخصي مبين على معطيات املواقع التالية(بتصرف):

-http://cinema.al-rasid.com/2010/04/29/film-analysis-and-critic-tasks/
-https://fr.slideshare.net/jonreigatemedia/film-sound-analysis-intro
-https://www.mytutor.co.uk/answers/1621/GCSE/Media-Studies/What-is-the-differencebetween-Diegetic-and-Non-diegetic-soun.

 .1 .5مستوى البنية السطحية
.1.1 .5البطاقة التقنية للفيلم

تعترب منصة الـ - )Internet Movie Database( IMDbاليت اعتمدت عليها الباحثة يف تصميم البطاقة التقنية للفيلم -قاعدة
للبيانات على اإلنرتنت ختتص باألفالم ،الربامج التلفءزيونية ،مقاطع الفيديو املنءزلية وألعاب الفيديو ،تعرض أيضا السري الذاتية للممثلني
وطواقم اإلنتاج واملوظفني ،كما توفر ملخصات عن حبكة الفيلم املراد مشاهدته ومراجعات وتقييمات املعجبني والنقاد احملرتفني.
حيتوي الـ  IMDbعلى ما يقرب من  3.3مليون عنوان ألفالم من خمتلف األجناس واألصناف ،و 1.3مليون شخصية سينمائية يف قاعدة
28
البيانات اخلاصة به ،باإلضافة إىل  93مليون مستخدم مسجل ،حسب احصائيات أكتوبر .2018
ما جعل من هذه املنصة قبلة المتاس املعلومات واملعطيات الدقيقة واليت ال جندها يف غريها من املنصات الفيلمية.

فيلم الوافد على منصة الـ : IMDb

العنوان

Arrival (original title) ,Premier contact :

28

What is IMDb and how does it works? | Weird facts plus, 13 févr. 2019
)https://www.youtube.com/watch?v=L4M_TiUxBe4 (consulté le 25/10/2019
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سنة اإلنتاج  ،2016 :زمن الفيلم  ،1h 56min :تقييم:
بلد

عدد24:

السنة4242:

7,9/10

اإلنتاج :الواليات املتحدة األمريكية USA

مونتاج الصوت:

Sylvain Bellemare

المشرف العام عن التقاط الصوت:
مزج

Bernard Gariépy Strobl

الصوتDolby digital :

إخراج

Denis Villeneuve :

سيناريوEric Heisserer :

القصةTed Chiang “ The Story of Your Life” :

جونر

الفيلم Drama, Mystery, Sci-Fi :

الجوائز :أمهها،جائءزيت أوسكار  Oscar Awardsألفضل إجناز يف مونتاج الصوت ومءزج الصوت.

29

 .2.1 .5تقطيع تقني للشريط الصوتي

الشكل  :5يوضح جدول التقطيع التقني لشريط الصوت
مستوى تقطيع الشريط الصوتي
المشهد

الحوار

vlc-record-2020-01-2
3-01h02m24s-Arrival (2016) Louise & Alien Scene.mp4-

vlc-record-2020-01-2
3-01h11m29s-Arrival (2016) Louise & Alien Scen

الموسيقى

المؤثرات
الصوتية

الكائنات
Heptapod
الصوت A
نص مكتوب
Heptapod B

الصمت

تنسحبالغيوم الغازية
يف البيئة البديلة
الضبابية.
تتنفس لويءزبشكل مثقل.
 تتنفس لويءزبشكل مثقل ،
مع مههمات
التعجب.
 حركةانسياب شعر
لويءز.

Heptapod A
الصوت
Organic voice
الصوت العضوي
يتكون من طبقات
أصوات احليوانات
البحرية كاحلوت

)https://www.imdb.com/title/tt2543164/awards?ref_=tt_ql_op_1(consulté le 25/10/2019

29
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 األسود، الفيلة،األزرق
وصوت تكسري قشرة
.البيض

 حركة انءزياح.الضباب
 حركة أرجلHeptapod

Heptapod A
الصوت
Organic voice
الصوت العضوي

 تتنفس لويءز-

نص مكتوب
Heptapod B
Costello :
“Abbott is

حركة نضوحاحلرب من
النهايات
النجمية للـ

death process”

بشكل أحسن
تعبريا عن
.التحكم

24:عدد

42:مجلد

Louise:
"Costello?”vlc-record-2020-01-2

3-15h42m57s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m

"What's
happened?"

vlc-record-2020-01-2
3-15h58m09s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m

Heptapod
 حركةاضمحالل
احلرب من بني
.يدي لويءز

Heptapod A
الصوت
تنفس عميق

Heptapod A
الصوت
….
نص مكتوب
Heptapod B
Costello :
“Louise has
weapon”

337

 تتنفس لويءزبشكل متسارع
.ومضطرب

Louise:
"I am sorry.vlc-record-2020-01-2
3-16h03m31s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m
We’ re sorry”
Louise:
"I need you
to...I need you
to send a
message to the
other sites”

Louise:
"I don t vlc-record-2020-01-2
understand!3-16h10m22s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m
What... is your
purpose here?”
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24:عدد

42:مجلد

Heptapod A
الصوت
....
نص مكتوب
Heptapod B
Costello : “use
weapon”

Heptapod A
الصوت
Heptapod A
الصوت
….
نص مكتوب
Heptapod B
Costello :
“We help
humanity”

نص مكتوب
Heptapod B
Costello: “In
three thousand
years…”

نص مكتوب
Heptapod B
Costello :
“…We need
humanity
help”
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Louise:
"How can you
vlc-record-2020-01-2
know the 3-16h17m10s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m
future?”

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد42:

Louise:
"I don’t … vlc-record-2020-01-2
I
المصدر:
3-16h45m10s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m
don’t
شخصي
”?understand
.2.5
"who is this
”?child
سياق

Hanna Offالصوتي
Screen Voice:
vlc-record-2020-01-2
2.5
- Weapon
Opens Time.m
"The show3-16h46m51s-ARRIVAL
is
السينمائي
…called
Mammy and
*البناء
daddy talk to
حيدد
”animals

عدد24:

السنة4242:
 تتنفس لويءزبشكل متثاقل.
طقطقةاحلجارة بني
يدي هانا ابنة
لويءز.

استخدمت
Heptapod A
الصوت
كموسيقى عوض
اآلالت املوسيقية

Heptapod A
الصوت
شبيه بذبذبات موجهة
حنو لويءز
….
Heptapod A
الصوت
نص مكتوب
Heptapod B
Costello :
“Louise sees
”future

اعداد
مستوى
الشريط
.1.الحقل
العاملي

البناء
هذه املرحلة
العاملي يف
الفاعلة
الشخصيات
Heptapod A
تتنفس لويءز
Louise:
واملساعدة
الرئيسة
الصوت
بشكل متسارع
"Wait … no
vlc-record-2020-01-2
يف املقتطف
اليت تظهر
3-16h51m58s-ARRIVAL - Weapon Opens Time.m
نص مكتوب
ومضطرب.
”wait…Wait
الـ
املختار على
Heptapod B
YouTube
:
Costello :
“weapon
تستدعي
” opens time
إبداع
عمليات
أصوات
وتوظيف
صفات
معينة،
مورفولوجية ختتص هبا الكائنات الفضائية سباعيات األرجل  ، Heptapods Abbot and Costelloويتطلب هذا التمثل الصويت
(نقصدHeptapod Aالصوت ،نص مكتوب  ) Heptapod Bتصميما مقصودا من قبل صانعي اجملسمات لتكون غري إنسانية؛ يف هذه
احلالة انعدام القفص الصدري ،واستبداله بسبعة أرجل طويلة ،تنتهي بأصابع فرعية جنمية ،تستند إليها من أجل املشي والدفع النافث
للسوائل أي احلرب أو الغازات .
أما فيما دخص شخصية ( Louise Banksاملمثلة  ، (Amy Adamsفهي باحثة لسانيات جامعية استدعت لوظيفة خطرية ملعرفة ما تريده
الـ  Heptapodsمن اإلنسانية.
تتصف شخصية  Louise Banksبالتصميم ،الذكاء والعمق ،ففي حني أن من حوهلا يسارعون حنو استنتاجات حول هتديدات الـ
30
 ،heptapodsتتبع لويءز مقاربة أكثر دقة واتءزانا ،حتاول دراسة األشياء مبوضوعية وتتخذ خيارات بناءً على املنطق وليس اخلوف.
30

https://aliens.fandom.com/wiki/ https://www.quora.com/Where- can-I-find-all :of-the-logograms)from-the-2016-movie-Arrival-and-their-meanings(consulté le jour/mois/année
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*البنية السردية

تتمايءز البنية السردية لدى حتليلها إىل ثالثة مراحل درامية؛ مرحلة اإلعداد ،مرحلة املواجهة (الصراع) ومرحلة احلل .ومبا أن ،مدونة
التحليل حمتواة يف املرحلة الدرامية الثانية  ،فـإن تركيءز التحليل السردي يتم عندها.
الجدول  :5مراحل البنية السردية

املرحلة الدرامية األوىل :اإلعداد

املرحلة الدرامية الثانية :املواجهة

The setup

The CONFRONTATION

تقدمي مجيع الشخصيات الرئيسية
يف هذه املرحلة ،كما يتم
تأسيس عامل القصة ودينمكيتها،
إضافة إىل وضع أسس الصراع
املركءزي للقصة.

طرح الشخصية يف وسط الصراع املركءزي
ومتوضعها يف تقابل مباشر مع القوى
اخلصمة.
وذلك عند صعود لويءز إىل السفينة،
وتواصلها مع كوستيلو يف بيئة مشرتكة.
يتواصل كوستيلو مع لويءز بفعالية ،ألهنا
متتلك السالح بالفعل وحيفءزها ألن
تستخدمه
(السالح هو حتصيلها وإدراكها للغة الـ
 heptapodsغري اخلطية)
دخرب كوستيلو لويءز أن اهليبتابود موجودون
على األرض لغرض املساعدة اإلنسانية
ألهنم سيحتاجون مساعدهتم خالل ثالثة
آالف السنة القادمة.
متتلك لويءز القدرة على رؤية
املستقبل(رؤاها البنتها ليست ذكريات
من املاضي ،بل رؤى البنتها املستقبلية)
عرب اللغة وهي السالح.

املرحلة الدرامية الثالثة :احلل
The RESOLUTION

تنخرط الشخصية الرئيسية
وقوات اخلصومة يف املواجهة
النهائية حلل النءزاع املركءزي .يتم
حل اخلط الرئيسي الرئيسي
ومجيع املخططات الفرعية
اإلضافية .مت تأسيس الوضع
الراهن اجلديد.

المصدر :اعداد شخصي مبين على معطيات املوقع التايل:
https://sixactstructure.com/story-structure-analysis-arrival/

 .2.2.5الحقل الثقافي ،االجتماعي والتاريخي
*البناء السميولوجي الثقافي
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ال تقوم العالقات االجتماعية واإلنسانية ما مل تنسج عالقات تواصلية يُهدف من ورائها إنتاج وتلقي املعلومات ألن قوانني التواصل
حسب أمربتو إيكو هي قوانني الثقافة .31وعلى هذا األساس يع ّد استحضار الدائرة الثقافية االجتماعية والتاردخية يف سيميولوجيا السينما،
إمنا هو استحضار للنص يف الفيلم ،واملسؤول عن تصريف جمموعة من القيم واألنساق الثقافية واالجتماعية واإليديولوجية ...داخل جمتمع
ما.
وعليه ،وعرب االتكاء على منوذج قصة اخليال العلمي القصرية « »Story of Your Lifeللكاتب تيد تشيانغ  ،Ted Chiangاليت
شكلت القاعدة السردية لفيلم  ،Arrivalمتكنت الباحثة من عرض املقوالت اليت ال تتعلق بالثقافة األمريكية فحسب ،إمنا تتعلق أيضا
هبيمنة صورة من التكوين الثقايف الذي يتخلل الءزمان واملكان
ويتجاوزه ،لقيمة موحدة جتمع اجملتمعات وختص البشرية ككل.
إن احليلة السردية يف فيلم  ،Arrivalعلى الرغم من ضياع كثري من املعين يف سريورة حتول اللغة اللفظية إىل لغة سينمائية  -استخدم
املخرج دينيس فيلنوف أسلوبا مغايرا يف كيفية إدراك املشاهد للواقع الومهي ،و هو أسلوب غري معتاد يف أفالم هوليوود -هو ذلك الرسم
الذكي ملختلف األزمنة ،مبءزج املستقبل ،املاضي واحلاضر لنسج العقدة غري اخلطية وفق مستويات ،إهنا تتعلق باللغة ،التعاون ،جتاوز احلواجءز،
اإلرادة احلرة ،املسؤولية الشخصية واإلنغماس يف ثقافة جديدة لفهم العرق الآلخر (تذكري بأن كلمة " "alienتشرتك يف جذر مع الكلمة
32
الالتينية " "aliusاليت تعين "آخر")  ،األجنيب ،الفضائي...
تركيءز القصة ال يتصل بكل احلركات الدرامية اليت ترتاوح بني؛ توتر عسكري (العالقات املتوترة بني الصني وروسيا كمعتدين) ،وصوال إىل
ختريب سفينة الفضاء من قبل اجلنود األمريكيني ، ...وال يتعلق بالسفر عرب الءزمن ،كما أنه ليس متعلقا بتعديل اجلينات ،أو اإلجهاض ،بل
حول إعمال بصريتنا كبشر حنو املستقبل إلجبار مسارنا احلاضر على االحنراف .إنه يتعلق بقبول اآلخر واحلوار ،فهم خيارات حياتنا .
*تفاعل الثقافات واالتصال

Interculturalism and Communication

منذ القدم ،كان واليءزال السعي احلثيث للتواصل بشكل أفضل بتخطي احلدود اللغوية والثقافية من التحديات املتأصلة بني البشر ،لذا
الرسالة األساسية للفيلم هي أكثر واقعية مما نتوقع ،فاجلدل الذي حاول فريق العلماء معرفته كان قائما على ترمجة "تقدمي سالح"" ،استخدام
سالح" ،لكن التهديد مل يكن يف حتديد السالح ،أو مىت ينطلق اهلجوم من مواقع اإلنءزال للسفن الفضائية حول العامل ،بل كان خطأ
تفسري الرمءز بأن يكون له ترمجة بديلة قريبة مثل "أداة" أو "تكنولوجيا".

31عبد اهلل برميي)  ، (7097البناء السميائي للثقافات ،جملة اإلمارات الثقافية،
https://m.facebook.com/abdelahberrimi/posts/pcb.1663887493653717/?photo_id=16638874569870
54&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.1663887493653717%26photo%
3D1663887456987054%26profileid%3D0%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH،R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
( (Consulté le 11/ 04/2019
32
Nick Statt(2016) , how the short story that inspired Arrival helps us interpret the film’s major
twist,Living with the power of choice, https://www.theverge.com/2016/11/16/13642396/arrival-tedchiang-story-of-your-life-film-twist-ending, (Consulté le 11/ 04/2019(.
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إذن ،يقدم الفيلم مفهومني مها -من منظور تعددي ثقايف-تواصلي -املمارسة البشرية للمثالية والواقعية
33 Humanitarian Actionيف التعامل مع األزمات العاملية ،بغض النظر عن االختالفات السياسية ،الفلسفية ،الدينية و اللغوية .ومفهوم
إتقان الفهم الثقايف،الفرصة الوحيدة للبشر حلل مشاكل عاملية هي حتسني احلوار بني البلدان و اإلرتقاء.
The Idealism and Realism

 .3.2.5الحقل االجتماعي والتاريخي
يعترب الفيلم نتاج بيئته ولسان حاهلا ،إذا ما استثنينا بعض أفالم اخليال العلمي املبالغ فيها (اليت تقرتن عادة جبونر آخر كالكوميديا
أوالفانتازيا) وال يكاد دخرج مضمونه عادة عما تعارف عليه اجملتمع من عادات وتقاليد وقيم توارثتها األجيال ،وهو إن كان مرآة عاكسة
ألحوال الوسط الذي انبثق منه إال أن عامل الـ  Showbizيفرض تناوال مغايرا للمواضيع حيث يضيف بعض القيم املستوردة اليت ال متت إىل
جمتمعه بصلة أو رمبا وجدت ولكن بنسب ضئيلة جداال تستويف شروط التعميم.
فمثال ،منذ ثالثينيات القرن املاضي ،كانت املخلوقات الفضائية يف األفالم ُجت ّسد "خطر اآلخر" كـ"اخلطر األصفر" نسبة لآلسيويني ،أما يف
تشبيها للحرب الباردة ،والح ًقا علّق فيلم  Star Trekعلى العالقات بني األعراق...34كل
عام  ، 9139كان "الشيء من العامل اآلخر" ً
هذا كان مصاحبا هبام من التهويل السخيف الذي يطال عملية التجسيد السينمائي ليسهل هضمها من طرف املتلقي.
على ضوء ما سبق ،كان والبد من مكاشفة االنعكاس االجتماعي والتاردخي ،حيث اتضح أن فيلم  Arrivalانعكاس لقضية اهلجرة أو
قانون اهلجرة  -بشكل خاص تءزامن اطالق الفيلم مع انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب املرشح الرئاسي للحءزب اجلمهوري بتاريخ 91
35
يوليو  -7099الذي سن وسط إجراءات صارمة.
يقدم فيلم  Arrivalوجهة نظر تقول ،بأن االختالفات تنجم عن معايري مبنية اجتماعياً مثل املعايري اليت تبىن على االختالفات الثقافية
واللغوية متاما.
.3.5المستوى الداللي للشريط الصوتي
.1.3.5تحقيق البنية الخطابية

تتخذ بعض أفالم اخليال العلمي من املسافة ” “Distanceمؤشرا لتقدمي ختيل عن العوامل ،اجملرات البعيدة و الكائنات الغريبة إذا ما
سافرنا بسرعة الضوء ،كما أن بعض أفالم اخليال العلمي األخرى تقدم متخيال عن الوجود ” ، “Existenceيتمحور عند نقطة اهليمنة

التكنولوجية ،ومىت تتوقف إتسانية اإلنسان ،أما البعض اآلخر من األفالم كما هو احلال لـ ” ،“Arrivalفإهنا تقدم حمتوا عن الفهم

”“Understandingوالتواصل ” ،“Communicationسواء أكان بني جمموعات متجانسة أم غري متجانسة تبحث عن لغة خطاب
فيما بينها ...هذه الرؤية كانت وراء اإلصدار الفيلمي للمخرج ”.” Denis Villeneuve
33

Hugo Slim (2005), Idealism and Realism in Humanitarian Action, Two Talks Given at the
ACFID Humanitarian Forum Canberra:
https://www.files.ethz.ch/isn/26951/IdealismandRealism.pdf, (Consulté le 11/ 04/2019(.
34
Zachary Pincus-Roth (2017), Aliens as immigrants: How ‘Arrival’ became the latest political
sci-fi film: https://www.washingtonpost.com/entertainment/aliens-as-immigrants-how-arrivalbecame-the-latest-political-sci-fi-film/2017/02/23/b9975f08-f83e-11e6-bf01d47f8cf9b643_story.html, (Consulté le 15/ 08/2020(.
Ibid.

35
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*تقدمي لغة من خالل املوسيقى:

سعى املخرج ” ”Denis Villeneuveمع املسؤول عن مونتاج الصوت” ”Sylvain Bellemareواملشرف العام عن التقاط الصوت
” ”Bernard Gariépy Stroblللحصول على صوت دقيق ،أو مبا أمساه ”" ”Villeneuveتقدمي لغة من خالل املوسيقى ”Bringing
” ،a Language with soundمبعناه ،لغة صوت ال يريدها أن تطغى على الصورة ،يريد أن جيعلها معربة للغاية ولكن يف نفس الوقت
خفية للغاية ،يشعر اجلمهور هبا وكأهنا الواقع أي من الطبيعة.
أما التحدي األكرب كان يف تقدمب لغة الـ  Logogramعرب (نص مكتوب  ) Heptapod Bو(صوت  )Heptapod Aاملنفصلني:
موقعا خمتل ًفا على األرض ،والسماح جملموعة خمتصني وعسكريني للولوج والتفاعل
القصة تظهر ،وفود اثنيت عشرة سفينة غريبة ،حتط يف ً 00
مع الـ ” ،“Heptapodsيتكشف الصراع الرئيسي فيما بعد ،حول املعرفة املرحلة األوىل على سلم الفهم" :ملاذا هم هنا؟"" ،ماذا يريدون؟"و
"ما هي نواياهم؟
*مشكلة املعرفة تصبح مشكلة اللغة:
ضمنيا ،مشكلة املعرفة ،هي مشكلة عدم متاثل اللغة ،بسبب التواصل غري املتجانس-املتعدد اللغات -بني الطرفني
human communication to human-alien communication

(human-

 ،)Fromوللعمل على فك تشفري هذه اللغة الغامضة ،تبدأ باحثة

اللسانيات الدكتورة لويءز بانكس يف احلصول على رؤى للماضي واملستقبل مع حتول تصورها للوقت من خطي إىل دائري
 .knowledgeمبعىن آخر يؤدي التفكري بلغة خمتلفة إىل تغيري أمناط التفكري اخلاصة هبا ،مبعىن وجود عالقة عميقة بني اللغة اجلديدة اليت
Non-linear

تتحدث هبا الدكتورة لويءز والطريقة اليت تتصور هبا العامل.

الجدول  :6يبرز ال ـ  Logogramعبر (نص مكتوب ) Heptapod B
Dictionary of the Heptapod logogram language from Arrival

قاموس اللوغجرام لفيلم الوافد
Abbott Is Death Process" or "Abbott
is Dead

Weapon

?"Where Is Abbott

Louise Has Weapon

المصدر :اعداد شخصي مبين على معطيات املوقع التايل:
https://imgur.com/gallery/ocClU

.2.3.5تحقيق سيميوزيس األنماط السينمائية
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يغيب عن اإلنسان أنه كائن بيولوجي أيضا على هذا الكوكب ،وأن االدراك ( )consciousال ميسه وحده ،بل ميس مجيع الكائنات
احلية ،حىت أن الرباميسيوم ( حيوان جمهري يعي يف األهنار و الربك) ميلك هوية متميءزة فردية ،أي كل السلوكيات املعرفية ( Cognitive
 )behaviorاليت يستخدمها البشر :يسبح يبحث عن الطعام  ،يتذكر ،يتعلم ويشعر.. .
وكشفت األحباث العلمية احلديثة يف ميدان السيميائيات ،أن مصدر السيميوزيس (أوصريورة العالمات) ،يعتمد على "التأويل"باملعىن
البريسي (نسبة اىل تشارلءز بريس) ،أو"كيفية انتاج املعىن" الذي يقوم على التسنني ( ،)on codingوهذا ال يتعارض مع "سيموزيس"احلياة
العضوية (البيولوجية) الذي يعتمد "التأويل" ،حيث مجيع األدلة التجريبية العلمية املتوفرة حىت االن ،تدعم هذا االستنتاج  ،36وبالتايل:
هذه املقدمة الربهانية ،سنسقطها على الـ

Heptapod

يف فيلم ،Arrivalككائنات بيولوجية فضائية لديها إدراك متطور ،قد يضاهي

أويفوق اإلدراك البشري ،ويعرتي منظومته التواصلية اللفظية وغري اللفظية كم من الغموض.

وسنركءز على لغة الـ  Heptapodاللفظية ( الصوتية) ،اليت هي عبارة عن مقطوعات صوتية مبهمة ،معقدة وفريدة حتمل داخلها سياقًا غري
خطي ،حبيث حتدث معىن خارج هيكلنا اللغوي البشري ،و بالتايل نسلط الضوء على التجلي اإلبداعي لبنية الرسم اللفظي .
*تحقيق سيميوزيس  HepAعلى أنه عالمة لنقل المعلومات

دائما ما كان عنصرا لتحديد اإليقاع السردي ،وتوصيف املشاعر اليت أُريد
الصوت عنصر أساسي من اللغة السينمائية يف فيلم الوافد ،ف ً
مشاركتها مع املتلقي ،السيما عرب أصوات الـ: HepA
-الصوت عنصر سينمائي :تصميم الصوت العضوي

 Organic soundلـ "HepA

"

استخدم “ ” Dave Whiteheadيف تصميم تلك األصوات العضوية ،مءزجيا من عدة طبقات لألحياء البحرية ،طقطقة الصخور وحركة
ذوبان اجلليد بطريقة تراكمية ،وهي يف األساس خدعة قدمية يف تصميم الصوت ،ولكن تطبيقها على شاكلة سونار مضخم ،هي احلديثة (
مبا أن الـ Heptapodsال ميلك رئتني ،حنجرة أو صندوق صوت).
اخلضروات يف املاء ،كذا
أما عن الصوت احلربي املصاحب لظهور ال ـ  ،Logogramناتج بشكل أساسي عن صوت إسقاط
احتكاك حبيبات األرز وصوت خدش فراشي معدنية عرب ألواح بالستيكية .مت اجلمع بني كل هذه األصوات ومعاجلتها رقميا ،وهذا ما تبناه
فيلم  ،Arrivalمقاربة الصوت الواقعي والعضوي ،بابتعاد الطاقم التقين املسؤول عن الصوت ،عن املكتبات الصوتية اإللكرتونية املتاحة ،حنو
37
خلق صوت عضوي أكثر حيوية ميكن حتويله وصقله مبا يتناسب القصة ،فكائنات الـ  Heptapodsيف احلقيقة ليسوا روبوتات.
فكانت املقاربة املعتمدة قائمة على تصميم الصوت املسند للواقع  Reality-Based Soundلتحديد اإليقاع السردي .
-الصوت العضوي لـ

"HepA

" نمط سيميائي:

36حممد عبد احلميد املالكي ( ،)2019في السيميائيات البيولوجية" ..الهوية " كضرورة بيولوجية (غريزة استمرار النوع):
(Consulté le 04/11/2019) ، https://www.facebook.com/moh.malky/posts/2041609162587830
 ينتشر االتصال الصويت على نطاق واسع يف كل من الالفقاريات املائية وشبه املائية  ،مع العديد من األنواع القادرة على استخدام املوجات فوق الصوتية
واملوجات فوق الصوتية للتواصل.

37

u/mayor_mammoth(2018), Point of Heptapod A?:
https://www.reddit.com/r/ArrivalMovie/comments/7qhqff/point_of_heptapod_a/dspuozi/,( Consulté
le 04/11/2019).
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لديهم لغة ذات نسختني ،مكتوبة ( ،)Heptapod Bواألخرى "املنطوقة" ( ،)Heptapod Aومن الواضح أن الـ

 HepBتنقل األفكار ،املعىن يف بنية تركيبية دائرية تشبه اجلملة .ولكن ما الذي تنقله النسخة املنطوقة يف انفصاهلا عن املستخدمة؟ وهل
كالمهم يعءزز بطريقة ما الفهم غري اخلطي للوقت؟
يف املدونة املختارة  ،يبدو أن األصوات يف  HepAتثري "رؤى" لويءز للمستقبل  ،وهذا لدى تفاعلها مع كوستيلو يف غرفة الضباب ،حيث
أدركت أخرياً أن الفتاة هي ابنتها املستقبلية ،وأن السالح ما هو إال اللغة الالخطية العابرة لألزمنة.
أي أنه ،على الرغم من إدراك لويس لـ( ،)Heptapod Bإال أهنا كانت ال تءزال حباجة إىل التواصل املنطوق الناقل للعواطف واحملفءز حنو اللغة
غري اخلطية ( .ميكن االستماع ملقطوعة  Heptapod Aعلى الرابط التايلhttps://soundcloud.com/mcjacver/heptapod- :
)sounds-effect-arrival-movie-2016
إن الـ  Heptapod Aليست مثل صوتيات اللغات البشرية اليت متيل إىل أن تكون منظمة ،وتصطنع نتيجة اتفاقيات ،على سبيل املثال:
فاعل ،موضوع الفعل و الفعل ( )SOVكما هي يف اللغة اليابانية واهلندية ،أو فاعل ،فعل وموضوع الفعل ( )SVOكما هي يف اإلجنليءزية
والروسية  .وبدالً من ذلك  ،فإن الـ  Heptapod Aعبارة عن شكل حر ال ترتيب له ،ومع ذلك  ،يتضح ورغم االنفصال الشكلي مع
حتليل لغة الـ  ،Heptapod Bأهنا وظيفية و ناقلة للمعلومات.
 .6تحقيق البنيات والمستويات

من املهم التنبيه إىل أن الفيلم يعترب خطابا متعدد األمناط السيميائية  38وأن ارتباط فيلم  Arrivalوثيق الصلة هبذه األمناط والعناصر
السيميائية اليت تشتمل على احلوار ،املوسيقى ،املؤثرات الصوتية ( ،لغة/صوت) الكائنات و الصمت؛ اليت بدورها تشكل البناء اهلندسي
اإلبداعي للشريط الصويت باختاذها أبعادا ووظائفا وخصائصا كلها تفضي إىل تأسيس الـ : Sound Semiotics

البعد العاطفي:

أفرز إستخدام الـ  ،Organic Soundعن خلق شعور متاهي املتفرج ( املنصت) يف بيئة خيالية (حتقيق التجربة الشخصية).

البعد الترسيمي:
استخدام صوتيات الـ  Heptapod Aلرتسيخها لدى املشاهد كمقطوعة موسيقية (تفادي التعقيد) ،مقارنة مع سهولة تذكر الرسائل
املنافسة للـ .Heptapod B
البعد الشعري:
هنالك خصوصية إبداعية يف تصميم وتوضيب الشريط الصويت يف أفالم اخليال العلمي ،تتأتى من املبدع شخصيا املشبع باخليال ،و املتحكم
يف تكنولوجيا التصميم ،لكوهنا تساهم يف تشكيل اإلنسجام والتناغم.

Xu Bo, Multimodal Discourse Analysis of the Movie Argo, English Language Teaching, Canadian
Center of Science and Education, Vol. 11, No. 4, 2018,p132.
38
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 .7النتائج
تبعا لتساؤالت الدراسة الثالث ،توصلت الباحثة من خالل التحليل السيميولوجي لفيلم "الوافد"
املعين بالدراسة إىل النتائج اآلتية:
 أهم مستويات البناء السيمولوجي يف تصميم الشريط الصويت يف فيلم اخليال العلمي"الوافد" ،تتضح يف مستوى البنية ،مستوى سياقالشريط الصويت واملستوى الداليل للشريط الصويت ،مايدعم اعتبار الصوت عنصرا سيميائي دالليا  Modes/ Modalitiesبل يتخطى ذلك إىل
تأسيس خطاب (.)Sound Semiotics

الشكل  :4مستويات البناء السيمولوجي للشريط الصوتي

المصدر :إعداد شخصي
 يتم حتقيق بناء صريورة العالمات (سيميوزيس) يف الشريط الصويت باعتبارها نقال للمعلومات يف فيلم اخليال العلمي"الوافد" عرب متفصليىةالصوت كعالمة (الصوت عنصر سينمائي وعنصر سيميائي)  .كما يوضحه الشكل املوايل:
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الشكل  :5يوضح تحقيق سيميوزيس الشريط الصوتي

المصدر :إعداد شخصي
 أهم جتليات اخلصوصية اإلبداعية يف تصميم شريط الصوت كبنية جوهرية يف فيلم اخليال العلمي"الوافد" تتمثل يف هندسة البناء الثالثي(اللون الوردي) البناء الثنائي ( اللون الرمادي) املوضح كاآليت:
الشكل  :6يوضح تجليات البعد اإلبداعي لشريط الصوت

المصدر :إعداد شخصي
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.8خاتمة:

كشفت الدراسة ،مسات مونتاج وتصميم الصوت يف أفالم اخليال العلمي ،الذي يتميءز برفعة املستوى ،وهو ما جعل هناك ضرورة
ملراعاة زمن كل مؤثر صويت ،حلظة دخوله وخروجه واختيار املستوي الصويت املناسب مع احلدث وأيضا مع اللقطة السابقة واللقطة التالية
له ،خاصة يف ظل انعدام املوسيقي املتوارية خلف املؤثرات و احلوار .
كما متثل لنا من الدراسة ،أن املشكلة األساسية اليت تواجه أي باحث أوسينمائي يرغب يف ممارسة تصميم منتجة الصوت ،دراسته أو
تدريسه أو التنظري للممارسة الفنية لتصميم الصوت -واليت يُنظر إليها على أهنا جءزء "تقين" أو ثانوي من عملية اإلنتاج -يف عدم وجود
أسس نظريًة دقيقة لوصف الصوت كعنصر سينمائي( )Sound Theoryوأطر شاملة ملقاربته كعنصر سيميائي ( ،)Sound Semioticsاليت
تدعم القرارات اإلبداعية يف تصميمه ومدارسته ،و عدم توفر جمموعة من األدوات للتحليل املنهجي للصوت لكل من املمارسني والباحثني..

حاولت الدراسة توصيف مصطلح "تصميم الصوت" ،أنواعه ،أدواره واملهام التقنية املنوطة له يف سياقات سينمائية غري عشوائية،
حسب ما يؤكده " :"Leo Murrayتصميم الصوت هو استخدام مقصود للصوت .وليس عملية عشوائية ،إمنا لغرض.
“Sound design is an intentioned use of sound. It is not haphazard. You are doing something with a
39
”purpose
كما كشفت الدراسة ،أن استخدام التكنولوجيا يف تصميم الصوت غالباً ما تكون معقدة ،لكنها ليست أهم شيء ،فالصوت عنصر فين ذو

محولة حيتمل التأطري والتأويل سيميائيا ،بوصفه جءزءا من نظام العالمات أكثر منه عنصرا تقنيا.

اقرتاحات وتوصيات.
 إعداد أرضية أكادميية ،اقتباس املنهاج التطبيقي والنظري الذي يستلءزم ذلك ،حتت إشراف خرباء تصميم الصوت لتدريس مادة
مونتاج الصوت يف اجلامعات ،بأكادمييات الفنون والكليات اإلعالمية تقنيا
 أن يهتم صناع األفالم يف اجلءزائر باإلطالع على وظيفة مصمم الصوت واإلملام هبا .
 تفعيل دورات وورشات تكوينية للتعرف على حرفة مونتاج الصوت.
 االنفتاح على السينمات اخلارجية وعلى جل األجناس السينمائية ومدى ارتباطها بالتطور الذي وصلت له التجربة السينمائية
بالنسبة للمبدع واملتلقي

39

Leo Murray, Sound Design Theory and Practice, Routledge Taylor& Francis Group , London and New
York,2019, P190.
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