حبوث السيامن والتلفزيون
التوظيف امجلايل للصوت يف افالم الفريد هيتشكوك
حمكت مطرش جميد البيضاين
امللخص
يتناول هذا البحث طبيعة التوظيف امجلايل للصوف يف أفالم الفريد هيتشكوك ،اذ يمتزي هذا اخملرج بتجربته الرثية اليت
تعاملت مع الصورة السيامنئية أايم السيامن الصامتة وجنح بطريقة فاعةل يف بناء افالمه ،كذكل حيامن دخل الصوت قام
هيتشكوك بتوظيف الصوت بطرق جاملية مازال حيتذى هبا حلد الان  .ذلا أعمتد الباحث هذه املوضوع وقام بتقس مي
البحث اىل اربعة فصول  ،مثل الفصل الاول تضمن الاطار املهنجي واذلي تناول مشلكة البحث وامهية البحث  ،واهداف
البحث  ،وكذكل حدود البحث وأخريا حتديد املصطلحات .
أما الفصل الثاين فقد مشل الاطار النظري وادلراسات السابقة  ،حيث قام الباحث بتقس مية اىل مبحثني تناول فهيام البحث
التجارب السيامنيئ للفريد هيتشكوك وكذكل طرقه الفاعةل يف التوظيف امجلايل للصوت يف مجيع افالمة  .ويف الهناية دون
الباحث مؤرشات حبثه ويه نتاجئ الاطار النظري .
الفصل الثالث  ،اجراءات البحث  ،حيث قام الباحث بأختيار فلمني من افالم هيتشكوك وهام فمل الطيور وفيمل النافذة
اخللفية  ،وقام بتحليل العينة بناء ًا عىل املؤرشات اليت خرج هبا من الاطار النظري  .وأخري ًا يف الفصل الرابع خرج الباحث
مبجموعة من النتاجئ والاس تنتاجات وخمت البحث مبجموعة املصادر .
الفصل الاول  /الاطار املهنجي
مشلكة البحث :
ميثل الصوت مصدر غين من مصادر احلصول عىل املعلومة او انتاج املعىن او بث معطيات جاملية يف بنائية الفيمل السيامنيئ،
بسبب قدرة الصوت عىل تغليف الصورة مبعاين ش ىت ،فضال عن كون الصوت مصدر اسايس من مصادر انتاج الصورة
اذلهينة ،فالصوت يطور الفعل ويمني احلدث ويعرب عن الشخصية ،واملاكن والزمان ،اضافة اىل قدراته يف جلب ماكن
مصدر الصوت اىل داخل الصورة السيامنئية دون ان يزامح التكوين الصوري يف اللقطة ،فالصوت سواء اكن من خارج
الاكدر او داخهل ،فهو معد من اجل احداث مجةل من املتغريات عىل مس توى الصورة السيامنئية ،ذلا جند وعىل طوال اترخي
السيامن ان العديد من اخملرجني قد ركزوا كثري يف توظيف الصوت بكونه بعد جاميل للصورة ،ونتيجة للتوظيف املتقن متزي
العديد من اخملرجني يف قدراته وحسن ادارته يف اختيار الرشيط الصويت ما حيقق اكرث من مس توى ،معلومايت ودرايم
وجاميل وداليل ،وتعد أعامل اخملرج العاملي (الفريد هيتشكوك) مناذج حيتذى هبا من قبل اخملرجني الاخرين حيث جند يف
ادبيات السيامن الكثري من الاراء خملرجني وهمنديس الصوت يؤكدون هذه احلقيقة ويه اعتبار اعامل (هيتشكوك) جتارب
غنية ميكن ان يهنل مهنا اخلربة والابداع يف صياغة وبناء الرسد لالعامل السيامنئية والتلفزيونية عىل مس توى عالقة الصوت
ابلصورة  ،وعىل مس توى البناء املونتايج  .ذلا ترتقي اعامل (هيتشكوك) اىل مس توى مناذج يعتد هبا كام هو احلال يف افالم
(ازانش تاين وكريفت وبودفكن وفلييين) وغريمه من املبدعني الكبار ،ذلكل وجد الباحث ان توظيف (هيتشكوك) لعنارص
الصوت مع الصورة حقق تفردا واوجد جتارب ممتزية تس تحق ان تدرس ويس متد مهنا تكل الصياغات والتوظيفات الابداعية
اليت ختدم النتاج السيامنيئ ،ومن هنا حدد الباحث مشلكة حبثه واليت حتاول اس تقراء القدرات الابداعية لتوظيف الصوت
يف افالم (هيتشكوك) جامليا ،عرب التساؤل الايت :كيفيات توظيف الصوت جامليا يف أفالم الفريد هيتشكوك.
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أمهية البحث :
تتجىل امهية البحث كونه يتصدى اىل دراسة عنرص الصوت يف افالم واحد من كبار اخملرجني العاملني اذلين اهنل الكثري
من صناع الصورة سابقا وال يزالون اىل الان مس تفيدين من تكل الابداعات الفنية دلى هذا اخملرج  ،كام تمكن امهية
البحث يف اخسالص بعض جتارب يف جمال الصوت لتكون خربة متاحة للعاملني يف جمال الصوت وادلارسني من طلبة
لكيات ومعاهد الفنون امجليةل وصناع الافالم والنقاد واملهمتني يف الانتاج السيامنيئ والتلفزيوين .
أهداف البحث :
هيدف البحث اىل:
للكشف عن جامليات توظيف الصوت يف افالم اخملرج الفريد هيتشكوك .
حدود البحث :
احلد املوضوعي :الصوت يف افالم الفريد هيتشكوك.
احلد املاكين :الافالم املنتجة يف اس توديوهات هوليود ولندن.
احلد الزماين1970-1960 :
الفصل الثاين  /الاطار النظري وادلراسات السابقة
املبحث الاول  :التجربة الفلمية لهيتشكوك
حفلت رحلت اكامل عنارص الوس يط السيامنيئ بعقبات ومنجزات وجتارب علمية وفنية متنوعة ،حفركة اةل التصوير
ونظرايت املونتاج ابالضافة اىل بناء الاس توديوهات وتطور شلك السيناريو ،لك هذه املنجزات جاءت بشلك متسلسل
ونتيجة لعمل رواد السيامن والتجارب العلمية ،وهذا الالكم ينطبق بشلك تفصييل عىل الصوت ودخوهل اىل عامل الفيمل عن
طريق التجربة السيامنئية الرائدة (فمل مغين اجلاز عام  ،)1927اذ اكن هذا الفيمل هو الاشارة اليت اوقدت مئات الافالم
الناطقة ،ومل تكتفي عند هذا احلد بل مت التعامل مع عنارص الصوت بطريقة تتجاوز احملاوالت اخلجوةل الاوىل يف حتقيق
اللبس نك او سامع املوس يقى واملؤثر الصويت بكونه حماوةل لتلطيف او اضفاء مقبولية عىل الصورة ،بل جاء التوظيف بشلك
ابداعي من خالل جعل الصوت ذات قدرات عىل انتاج الصورة اذلهنية وبناء دالالت ومعطيات جاملية ،جفاء التوظيف
الواقعي للصوت وكذكل التوظيف الانطباعي بسبب قدرة الصوت عىل حتقيق السمة الواقعية والانطباعية ابلوقت نفسه،
ومن بني اخملرجني العاملني اذلين تعاملوا مع الصوت بصورة اكرب من كونه عنرص ممكل للمعلومة ،هو اخملرج (هيتشكوك)،
اذلي تعامل مع الصوت بنفس الكفاءة اليت تعامل هبا مع عنارص الصورة ،فقد "جنح هيتشكوك يف افالمه والقت جناح ًا
كبريا يف امرياك عام  ،1935وما ميزية عن غريه يف تكل النوعية من الافالم هو أنه يف افالمه مل خيلق قصصا ابالضاءه اخلافته
والظالل العميقه ليك يثري يف املتفرج شعور الرهبه من الاش ياء غري املتوقعه فقط بل أضاف أنه اخرتع سلسةل من التأثريات
الصوتية املفاجئة املقلقة الالمعة " (م ،3ص ،)141فاذا اكنت الوظيفة الاوىل للصوت هو مساعدة الصورة عىل ايصال
املعلومة ،فان الوظائف الاخرى تمكن يف انتاج املعىن ومنح الصورة قدرات جاملية مضافة ،فالصوت مبا حيمهل من عنارص
يعد من "مصادر وثيقة للمعىن يف الفيمل"(م ،19ص ، )264وبنية جاملية جتذب املتلقي وجتعهل يامتىه بطريقة فاعةل مع
املنجز السيامنيئ ،وهذا ما قام به (الفريد هيتشكوك) يف توظيفة لعنارص الصوت ،مفعرفتة اجليدة بطبيعة الصوت وتوظيف
تكل اخلاصية لبراز معىن معني ،أعترب بذكل خمرجا ممتزيا عن غريه من خمريج السيامن .مفنذ بداايت أفالمه الناطقة ،تعامل
(هيتشكوك) مع الصوت بطريقة ممتزية مل يرثه الصوت الجل الصوت نفسه ،وامنا ما ميكن ان يضيفه او خيلقه من صور
ذهنية تدمع البناء السيامنيئ كلك ،وهذا ما جعهل مقتنعا ان معلية اضافة الصوت يه وس يةل تعبريي وال جيوز ان يس متر
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بشلك متواصل من بداية الفيمل حىت الهناية ،فهو مل يرسف ،بل اكن خيطط بدقة كبرية اماكن دخول الصوت مع الصورة
واماكن خروجه مهنا ،اي كام قال لـ(فرانسوا تروفو) " :بعد معل املونتاج للفيمل ،أعطى النص الصوىت للسكرترية ُ .أحدد
فيه ىف لك بكرة الماكن الىت جيب أن يسمع فهيا الصوت"(م ،14ص ، )20وهذه احلقيقة يعرفها لك متتبع لـ(هيتشكوك)
اذلي اكن خيرج الفيمل اوال عىل الورق بلك تفاصيل بنائية الصورة ،زمهنا جحمها زاويهتا املؤثر الصويت رمس احلركة ،املؤثر
الصوري ،لك ما يظهر يف الصورة ابدلقة املتناهية اكن مدون ابلسيناريو التنفيذي اذلي ميكن من اي خمرج مبتدأ او طالب
فن اخراج الفيمل بنفس الصورة اليت يريدها (هيتشوك) .ان التعامل الواعي من الصوت بوصفه مؤثر عىل سبيل املثال اكن
واحضا يف مجيع افالمه ،اذ يقوم (هيتشكوك) ،بتوظيف نوعي للمؤثر الصويت اذلي يأيت من خارج الاكدر ،فمل يكن مياال
اىل توظيف اصوات اجلو العام الهنا جو عام بل اكن خيتار مهنا ما ميكن ان يثري صور ذهنية تدمع الفعل ادلرايم داخل
الصور السيامنئية وهو ما يعين السامح القل عدد من املؤثرات الصوتية اليت تصبحت مالزمة للفعل ادلرايم وغري مقحمة،
فاالساس من املؤثر عنده هو ان يقوم مبهمة حتذيرية او هتديدية ،ان املؤثر يوازي اداء الصورة والفعل عىل السواء ،هذا
ما نراه عندما نرى بداية اللقطة او هنايهتا ان املؤثر الصويت يصبح صورة ذهنية حامسة يف بناء التلقي للفيمل ،يظهر هذا
التوظيف يف افالم عديدة ،ومهنا فمل (الس يدة اخملتفية) حيث نرى أختفاء الس يدة العجوز من خالل احتالل ماكهنا من
قبل س يدة قاس ية املالمح ترتدي نفس ثياهبا ،يرافق هذا التحول الصوري حتول عىل مس توى الصوت ،حيث تتبدل
املؤثرات الصوتية وكذكل نوعية املوس يقة اليت تتناسب والس يدة اجلديدة ذات املالمح القاس ية احلادة ،ان افالم
(هيتشكوك) تركز عىل بناء ادلالةل النفس ية من اجل حسب املتلقي اىل عامل الفيمل والتاثري به ،وهذا ما جيعل من الرشيط
الصويت بنية اساس ية يف حتقيق هدفه ،فقد اك ابرع جدا يف توظيف واظهار "لغة الرموز يف الاحالم وموفق يف ايضاح
طريقة حتليل الاحالم وفك رموزها كوس يةل من الوسائل اليت يلجأ الهيا احمللل النفيس يف عالج بعض الامراض النفس ية
او العقلية"(م ،4ص ، )171هذا ما يتعامل معه (هيتشكوك) عىل مس توى الصورة والصوت معنا ،كام ميكن رؤيته وحتديد
فيلمه الشهري (املأخوذ  ،)1940حيث جنح هيتشكوك يف ظهار البناء النفيس للرشيط الصويت وهو يعكس طبيعة الاحالم
وتأثريها عىل املتلقي والشخصية عىل السواء ،حيث اكن الرشيط الصويت فاعال يف بناء اجلو النفيس للشخصية والتعبري
عن الرموز احللمية كيفيات تأثريها عىل املتلقي .ان الصورة يه يف حقيقهتا مجموعة عالمية او نظام اشارات تسمح للمتلقي
بتفسري او فهم اكرب لالفالم السيامنئية ،الن السيامن جبانب كوهنا وس يط همم جدا لقص حاكايت ،الان اهنا يف الاساس
"وس يطا لتوليد الافاكر ،وعندما يتعجب الناس ملاذا تظهر كتاابت كثرية حول الافالم ،ذكل الن السيامن حتتوي عىل الكرث
من الافاكر وتودل افاكرا عظمية نس تخرهجا من هذه احلاكية(م ،6ص ، ")64فالصورة السيامنئية مك من الافاكر حباجة اىل
وس يط ميتكل القدرة عىل ااثرة هذه الافاكر وايصالها املتلقي مع طبيعة الاحداث او الرسد القصص السيامنيئ ،وميثل
الرشيط الصويت هنا احد اساس يات ايصال الافاكر ،وبنية عالمية متاكمةل يف بنية مرمزة ومشفرة ومؤرشة ،حتيل امللتقي
اىل معلومات اكرث غورا مما موجود داخل الاطار ،واذا اكن الرشيط الصويت يتكون من املوس يقى واملؤثر الصويت واحلوار،
فانه معلية التعامل هذه املكوانت البد وان ينبع من رؤية اخراجية ال جتزء املكوانت بل جتمعها وتصبح لك موحد حتيل اىل
بعضه البعض ،وهذا حتديد ما اكن يفعهل هيتشكوك ،فقد اكن ال يتعامل معها عىل أساس أهنا كياانت منفصةل ،بل تهنض
رؤيته الاخراجية من تبين صورة متاكمةل عن معل مكوانت الصوت ومزجه مع الصورة ،فهو ال يتقيد ابلوظائف التقليدية
املتعارف علهيا للك نوعية عىل حدة ،وامنا خيلق تداخ ًال ىف الوظائف بيهنا ىف أحيان كثرية .عىل سبيل املثال هناك ثالثة
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أفالم قلل فهيا هيتشكوك من اس تخدام املوس يقى غري الواقعية وزاد من اس تخدام املؤثرات الصوتية العطاء تأثري اجلو
العام ،مثل الرايح ىف فيمل (فندق جاماياك  )Jamaica Innوالمواج ىف فيمل (قارب النجاة  )Lifeboatورصاخ الطيور
ىف فيمل (الطيور  ،) The birdsوىف الفيمل الخري هذا قدلت ضوضاء الطيور وظائف املوس يقى وحققت التوتر ،فاكنت
تنامغ مبدع ما بني املؤثر الصويت من هجة واملوس يقى املؤثرة من هجة اخرى ،وىف فيمل (نفوس معقدة – سايكو Psycho
) قدلت املوس يقى (الآالت الكامن الصارخة) أصوات الطيور ،اي تفعيل املوس يقى لتكون صورة ذهنية مؤثر يف بنائية
الصورة السيامنيئ ،وهذا ما جعل من افالم هيتشكوك " تبدو لول وهةل بس يطة وبعيدة عن التلكف ،ولكهنا يف الواقع
مدروسة جيداً ومعدة بدقة اتمة "(م ،3ص . )142فعملية توظيف املوس يقى بوصفها مؤثر صويت او املؤثر الصويت بوصفه
بنية موس يقية يغلف الصورة وجيعلها اكرث تأثريا عىل املس توى امجلايل وادلرايم والنفيس .أهمت هيتشكوك يف الكثري من
أفالمة ابلصوات البرشية غري احلوارية مثل الرصاخ والضحك وان أمهيهتا مكؤثرات صوتية توازى أمهيهتا ىف ادلالةل كام ىف
حاةل احلوار .فاالصوات البرشية غري املفهومة عىل املس توى اللغوي يه يف حقيقهتا بين نفس ية متاكمةل وهذا ما جيعل من
هذه الاصوات اداة تعبريية ممتزية ،وقد وفق هيتشكوك كثري يف هذا النوع من التوظيف املتقن للضخك والرصاخ لتبدو
بنية داللية تفعل من دالةل الصورة نفسها ،وابلوقت نفسه نرى ان هيتشكوك مل هيمت كثري ابللكامت الىت تقولها الشخصيات
بقدر اهامتمه ابلكيفية الىت تنطق هبا الشخصية هذه اللكامت .اي ان ادرمة احلوار وجعهل اكرث تأثريا من خالل خمارج
احلروف وكيفيات نطقها ،ما يوازي الطبيعة الادائية للشخصية اابن نطقها للحوار ،فاحلوار ميتكل تأثري اكرب حيامن يكون
مؤدى مبا حيقق تطابق مع افعال الشخصية او متناقض مع الافعال واحلراكت اليت تقوم هبا الشخصية نفسها ،فقد تكون
حراكت وامياءات الشخصية خمالفة بطريقة لكية ملعىن احلوار املنطوق ،وهو ما يعين اكتساب مس توى من ادلالةل املضافة
عىل البناء الصوري السيامنيئ كلك ،ان التعامل مع عنارص الرشيط الصويت جيب ان يهنض عىل حاجة فنية وجاميل وداللية
تعمق من دالةل الرشيط وجتعهل ممكال ومعزز دلالةل الصورة السيامنئية نفسها ،فريى هيتشكوك ان طبيعة التعامل مع
املؤثرات الصوتية وامجلال احلوارية البد ان حيقق بنية اعتبارية معنوية حتقق صور ذهنية يف عقل املتلقي .اذ ان هيتشكوك
عادة ما يضفى معىن معني عىل املؤثرات الصوتية مؤكد أنه حني "تصف مؤثراً صوتي ًا بدقة عىل املرء أن يتخيل املعادل
اللغوى هل "(م ،24ص .)3وبدون وجود معادل لغوية او موضوعي وحىت ذايت للمؤثر الصويت ال تصبح هل امهية ،فاملعادل
هنا هو من يؤمن انتاج اكرب قدر ممكن من الصور اذلهنية اليت جتعل املتلقي يعيش اجواء واحداث الفيمل السيامنيئ .ويعد
الفريد هيتشكوك من اخملرجني اذلين يأخذون امجلهور بعني الاعتبار اثناء تصوير افالهمم واثناء اخراهجا حيث " يعد الفيمل
فاشال ان مل حيقق جناحا ،أي ان مل يصل اىل امجلهور اذلي فكران فيه عىل ادلوام من حلظة اختيار املوضوع اىل غاية فرتة
الاخراج"(م ،13ص ، )128ويكشف هذا التوجه عىل تأكيد قصد احلاكية السيامنئية بطريقة تؤدي اىل ايصال الاحداث
فضال عن املعىن اىل التلقي فال ميكن تصور فيمل سيامنيئ ال ميكن فهمه وحيقق تواصال مع امجلهور يف حني اننا نس تطيع بث
الافاكر وادلالالت واملس توى امجلايل والنفيس للفيمل حيامن يصبح مفهوما واكرث قدرة عىل التلقي ،اي ايصال القصة وطبيعة
الرسد هبا اىل املتلقي بطريقة واحضة ومبارشة.

 وىه املوس يقى الىت ليس لها مصدر ظاهر ىف الصورة يه املوس يقى اليت يمت تسجيلها داخل اس توديو املوس يقى  ،ومل تس تخدم يف بنية الفمل  .ينظر مارس يل
مارتن  ،اللغة السيامنئية  ،ترمجة:سعد ماكوي ،القاهرة ،ادلار املرصية للتاليف والرتمجة،1964،ص.145
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املبحث الثاين  :جامليات التوظيف لعنارص الصوت يف افالم هيتشكوك
يعد املعطى امجلالية مطلب اسايس يف بناء اي فيمل سيامنيئ ،بسبب الطبيعة امجلالية املرتبطة ابلفن عىل وجه العموم والفن
السيامنيئ عىل وجه اخلصوص ،ذلا فان معلية التعامل مع عنارص لغة الوس يط السيامنيئ البد ان تهنض عىل قدرة الصانع يف
انتاج تراكيب جاملية تش تغل بصورة متداخةل مع ابيق الرتاكيب البنائية يف الصورة السيامنئية ،والرشيط الصويت احد عنارص
لغة الوس يط اليت متتكل القدرة عىل بث املعطى امجلايل للمتلقي ،من خالل التعامل اخلالق للصوت مع مكوانت الصورة
السيامنئية ،وهذا ما دفع الباحث اىل الرتكزي عىل امه التوظيفات امجلالية والفنية لعنارص الصوت يف املنجز الفلمي واملمتثةل
يف الاش تغاالت امجلالية والتعبريية للصوت يف افالم هيتشكوك واليت ميكن دراس هتا من خالل عنارص البنية الصوتية يف
الفمل واملمتثةل ابلعنارص االتية :
أوالً  :املوس يقى :
من العنارص اليت متتكل امهية عىل مس توى البناء امجلايل وادلرايم والعاطفي للصورة السيامنئية ،وخطور املوس يقى
اهنا ليست حباجة لتعمل لغة معينة من اجل فهمها بل يه "لغة لروح وس يةل التعبري يف الافعال اليت تدور يف اعامق
الوجدان" (م ،22ص ، )30ذلا فان توظيف املوس يقى يف الفيمل السيامنيئ رضورة اساس ية ،الهنا متنح الاحداث
والشخصيات وتؤطر املاكن ببعد عاطفي فضال عن داللهتا النفس ية وامجلالية ،الن للموس يقى "عظمي الاثر للك من العواطف
والانفعاالت والايقاعات يف كيان الصورة"(م ،8ص ، )153وهذا حتديد ما ميكن ملسه يف افالم هيتشكوك ،اذلي حياول
تفعيل الصوت الس امي املوس يقى حبيث جيعلها عنرص منفصل اىل درجة كبرية  ،بيامن يزداد هذا الاس متتاع عند معل عالقة
بيهنا وبني ابىق عنارص الفيمل .ان موس يقى الفيمل تنقسم اىل نوعني موس يقى املصدر أو املوس يقى الواقعية (تنبع من مصدر
ظاهر يف الصورة) واملوس يقى غري الواقعية (ال تنبع من الصورة ولكهنا مقبوةل كعرف سيامنىئ) .ومن املنطقي أن حنلل
املوس يقى غري الواقعية كجزء متاكمل يف أسلوب هيتشكوك الصوىت حيث أنه ميتكل التحمك الاكمل فيه ،فعندما "ختتلط
اصوات الاالت ختلق حسرا اميائيا عىل املتلقي ،ففي حاالت التوتر املرافقة للقلق قد تؤدي نغامت الاالت الهوائية اىل
تكثيف حدة القلق والارتباك،يف حني ان احلاةل تس تكفي لسامع نغامت عزف ثاليث للبيانو والكامن واجللو(م ،15ص.")20
ومن املفيد ىف حتليل أسلوب هيتشكوك الصوىت هو دراسة اجتاهه حنو موس يقى املصدر أو املوس يقى الواقعية ،اذ " ان
هل مي ًال اثبت ًا الجياد وسائل لتضمني املوس يقى ىف داخل احلبكة  ،حيث ان املوس يقى تعترب عنرصاً أساس ي ًا ىف القصة ىف
أكرث من نصف أفالمه الناطقة ،وأن مثانية من أبطال أفالمه اكنوا من املوس يقيني (م ،24ص ، ")4وهو بذكل يس تخدم
معرفة امجلهور وتوقعاهتم حول املوس يقى الشائعة  Popular musicكوس يةل من وسائل تعريف الشخصية والتحمك ىف
اس تجاابتنا دون احلاجة الدخال عنرص خارىج .حيول هيتشكوك قطعة من املوس يقى اىل تميه متكررة  motifكام يتكرر
أى عنرص مرىئ أو صوىت أآخر .انه حيب أن يقرن املوس يقى ابلقتل .مثل اذلروة ىف فيمل رجل يعرف أكرث من الالزم
 "The man who knew too muchأو مسامهة الآالت الكامن بأنغاهما الربيئة ىف فيمل خيال الشك "The shadow
" of a doubtوكذكل ىف فيمل "غرابء ىف قطار  "Strangers on a trainحيث مت عزف حلن "The Band
 .played onابس تخدام موس يقى املصدر (املوس يقى الواقعية) حتمك هيتشكوك ىف عنرص املوس يقى لنه عنرص متوفر قبل
الانتاج  ،وذكل عىل العكس من املوس يقى غري الواقعية الىت ىف العادة تكتب بعد املونتاج الوىل للفيمل .)rough cutعندما
هيدف هيتشكوك اىل املشاركة املبارشة للجمهور ،فانه ينتقل عادة من الاعامتد عىل املرئيات اىل اعامتد أكرب عىل التقنيات
الصوتية .ىف فيمل "دوار" ال يزال الرتكزي أكرب عىل املرئيات .مع التأكيد عىل ان املوس يقى املوظفة مع الصورة السيامنئية،
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ويه من تأليف (برانرد هريمان) ،قد اكدت عىل العالقة الفاعةل ما بني الصورة وافاكر الشخصية واملقطوعة املوس يقية اليت
اكنت تغلف هذه الافاكر وتوصلها اىل املتلقي ،وهو ما جعلها جزء اسايس من معلية التأثري اللكى .اما ىف فيمل (سايكو)
فقط حافظت املوس يقى غري الواقعية عىل التوتر ىف حلظات الهدوء النس ىب .ولكن يف اللقطات واملشاهد اليت حتتوي عىل
مشاهد قتل ،اكنت املوس يقى تلتقط ادلالةل املهمينة ،ملمكالت فعل القتل داخل املشهد املرئية ،مثل ترنمية الطيور ،من مث
نسمع أصوات أآالت الكامن وىه تعزف أثناء الثالث جهامت ونسمعها كهنا طيور ًا ترصخ وهذا ما عزز وظيفة املوس يقى"
تعمل سو ًاي مع املؤثرات املرئية العطاء القوة لثالث مشاهد من أكرث املشاهد اخمليفة ىف أفالم هيتشكوك " (م ،24ص.)7
ويرى الباحث ان طبيعة توظيف املوس يقى يأيت من الامتثل التعبريي والقدرة عىل انتاج الافاكر ما بني الصورة واملوس يقى،
بوصفهام وس يطني خمتلفني الا اهنام ميتلاكن هذه ادلقرة ،اذ ان العالقة بني "املوس يقى والصورة متأتية بسبب الامتثل بني
الصورة والصوت وبني الاحاسيس الناش ئة عن املوس يقى وتكل اليت تأيت من الصورة واقامة التوازن احليس(م ،12ص")9
 ،وميكن حتديد معليات توظيف املوس يقى يف الفيمل السيامنئية من خالل عدة انواع تعمل بشلك متضامن مع تكوينية
الصورة السيامنئية ،واليت تكون عىل النحو الايت:
" .1موس يقى وصفية :ويه اليت تدمع مضمون الصورة من خالل متاثل الصورة واللون احمليل.
 .2موس يقى مصاحبة :ويه اليت تدمع مضمون الصورة من خالل الصورة وايقاع املوس يقى والاس تجاابت العاطفية-:
أ .صورة مأساوية -موس يقى ذات ايقاع بطئي
ب .صورة مفتوحة -موس يقى ذات ايقاع رسيع.
 .3موس يقى انتقالية :ويه تقوم بوظيفة حتقيق الانتقال املبارش والقطع احلاد من الايقاع البطيء والعكس كذكل ميكن
اس تخدام املوس يقى الكزمة لربط وحدة مضمون اجملرى"(م ،15ص.)10
وهذا ما نراه موظف يف اغلب افالم (هيتشكوك) ،فقد اكن املفهوم احلامس للموس يقى ىف فيمل "سايكو" ليس
هو رصاخ أآالت الكامن املتعلقة بـ"نورمان بيتس" وطيوره فقط بل تتعلق ابملشاهد اذلى يرى الضحااي عىل الشاشة .ان
رصاخ الضحااي ،ورصاخ أآالت الكامن ،ورصاخ امجلهور ميزتجوا سو ًاي أثناء مشاهد العنف .ان المتيزي بني الضحية املوجودة
عىل الشاشة وبني امجلهور قد مت الغائه أو كرسه ىف الفالم اذلاتية الىت حتتوى عىل مشاهد عنف( ،مثل الهجوم ىف حقل
اذلرة ىف فيمل "الشامل عرب الشامل الغرىب  ، North by Northwestوالرصاع ادلائر ىف فيمل "غرابء ىف قطار"
 .)Strangers on a trainان الهجامت ىف هذه الفالم من النادر أن حتتوى عىل رصخات .ولكن الهجامت ىف فيمل
"سايكو" تعمل عىل أاثرة امجلهور ،ولقد َّ
مضن هيتشكوك هذه الرصخات بوضعها داخل رشيط الصوت للس يطرة عىل
اس تجابة املشاهد أثناء جهوم "نورمان" عىل "ليىل" مث اضافة رصخات برشية اىل رصخات أآالت الكامن ،وال ميكن احلمك
عىل كون هذه الرصخات البرشية "لنورمان" أم لـ"ليىل" .ان مصدرها ال يعنينا ىف ىشء ،املهم أن املشاهد والضحية سواء،
ىف خوفهام من املهامج  ،وىف فيمل "سايكو" يف لك جهوم يمت اس تحضار قوى للتعريف  Identificationبني الضحية
واملشاهد  ،حيث يقوم هيتشكوك ابلتحرك اىل ما هو أبعد من تعريف الشخصيات أال وهو املشاركة املبارشة للجمهور.
أما كيفية معل ذكل فتمكن ىف التأثري الناجت من شدة الهجامت ابالضافة اىل معاانة الضحااي  .وهذه الطريقة يف املعاجلة والتنفيذ
عرب الاسلوب الهيتشكويك جتعل املتلقي مشاراك فعاال يف احلدث الفلمي ومس تجيبا هل بشلك أرادي وال أرادي كونه حيقق
نوعا من الاندماج العاطفي بني الشخصية ادلرامية واملتلقي ورمبا ينتج عن هذه العالقة نوعا من املصري املشرتك للكهيام وهذا
ما حيسب لهيتشكوك ابداعي ًا " كون املتفرج جيد نفسه مرغام عىل الامتيه مع هذا املناخ اذلهين .وهنا ال يعود الفمل ملاك
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للمتفرج  ،بل يضحي هذا الاخري ملاك للفيمل مأخوذا به(م ،21ص ، ")78اكن هيتشكوك ممزيا يف توظيف املوس يقى يف
املشاهد وأعطاهئا مدلول معني للمشهد :ففي فيمل "دوار " ،)1958( Vertigoكثري من النقاد يرون ان هيتشكوك وضع
موس يقى متناقضة مع الصورة يف املشهد الهنايئ من ذكل الفيمل  ،فاملوس يقى متعمدة ان تكون مناقضة للصورة حيث يه
بذكل تشري اىل اخملرج  ،فامجلهور يرى ان أنتحار سكويت هو دليل هزميته ،حيث أنتصاره هو رجوعه للحقيقة والواقع
وهزميته ازاء احلياة واحلب .اذا هناك تناقض بني االثنني واملوس يقى هنا تعرب عن هذا التناقض.
اثني ًا  :املؤثرات الصوتية :
عىل الرمغ من كون الوظيفة الاوىل للمؤثرات الصوتية كام يعتقد معوما هو "خلق اجلو الا اهنا ميكن ان تكون وبصورة
مدهشة وثيقة للمعىن يف الفمل"(م ،19ص ، )264فتوظيف املؤثر جيب ان يتجاوز اجلو العام صوب انتاج املعىن ،وهذا
ما دأب عىل فعهل هيتشكوك يف العديد من افالمه ،وسبب ذكل ان "للمؤثرات الصوتية وظيفة متاثل وظيفة اللغة .ان
هيتشكوك يعزي معظم املعاين ادلقيقة اليت قام بتوصيلها اىل امجلهور لوصف مؤثر صويت بدقة ،عىل املرء ان يتخيل معادةل
متزيا عن غريه من خمرىج أفالم الرعب فقد انفصل عهنم
املوضوعي يف شلك حوار"(م ،24ص ، )2اعترب بذكل خمر ًجا م ً
ىف اس تخدامه للمؤثرات الصوتية بىشء ميزيه وخيدم فنه وهو فن التشويق ،الس امي وان املؤثرات الصوتية يه احد "امه
العوامل اليت تعطي اللمسة الواقعية والاحساس ابحلياة ،بل تعاون عىل اعطاء العمق للصورة"(م ،9ص ، )250وهذا ما
جيعل من املؤثر الصويت رضوري يف بناء تصور واقعية احلدث ،وبدون هذا الاحساس بأن ما حيدث هو فعل حقيقي،
يفقد الفعل يف افالم الرعب تأثريه واش تغاهل ،ذلا فان توظيف املؤثر الصويت جيب ان يتنامغ مع الفعل الرئيس اذلي يريد
اخملرج ابرازه ،وكذكل جلب اهامتم املتلقي صوب ذكل املؤثر ،فتوجيه "مشاعر املتفرج واهامتماته اىل حلظة وحدث معني،
مثل صوت مطرقة القايض او صوت الانفاس املتالحقة قبل الرشوع يف ارتاكب اجلرمية"(م ،17ص .)233ان معلية
توظيف املؤثر الصويت البد ان يتجاوز اجلانب الوظيفي للمؤثر نفسه بكونه انجت حلدوث الفعل ،اي اذلهاب حنو التوظيف
الرمزي والاس تعاري للمؤثر الصويت من اجل ااثرة صور ذهنية ،اذ يفعل املؤثر الاعتيادي بشلك خاص من خالل
توظيف املؤثر الاثرة بنية رمزية مشفرة او بنية اس تعارية" ،ان يس تخدم الصوت املألوف بطريقة رمزية او يتكرر الصوت
اجلديد فيصبح صوات دالا (موتيف) وهو من الاس تخدامات اجليدة"(م ،9ص.)251كام واعمتد (الفريد هيتشكوك) عىل
اس تخدام شلك ممزي للمؤثر خيدمه ىف عنرص التشويق وهو "الصوات خارج الشاشة تكل الصوات جتلب عادة املاكن
اذلى يقع خارج الشاشة مضن املشاركة وابلتاىل مييل الصوت اىل توس يع الصورة خارج نطاق حدود االطار عن طريق
ترك املتفرج ىف اطالق حتديد ذكل االطار  ،وابلتاىل فهيتشكوك يريد املتفرج أن مييل اىل اخلوف اذلى ال نس تطيع رؤيته
وعندئذ يس تخدم املؤثرات الصوتية غري مزتامنة  ،ليرضب عىل نغمة القلق ( .م ،24ص )3فهو يسمح حبرية أقل عندما
تسمع الصوات من خارج االطار ،فاهنا ال تبدو مقحمة عفو ًاي  ،ولكهنا تقوم مبهمة حتذيرية أو هتديدية  ،فهو يتحمك ىف
الصوات الىت يريد أن يسمعنا اايها سواء ىف املقدمة أو املؤخرة .كذكل ان الصوات الساس ية ال تتداخل عادة عند
هيتشكوك .وحىت نقدر اجتاه (هيتشكوك) حنو الصوت حق قدره ،فانه من الرضورى أن نفهم الطريقة التقليدية الىت يمت
هبا التعامل مع الصوت ،ان (هيتشكوك) ال يسمل ابلوظائف التقليدية املتعارف علهيا للك نوعية عىل حدة ،وامنا خيلق
تداخ ًال ىف الوظائف بيهنا ىف أحيان كثرية .عىل سبيل املثال هناك ثالثة أفالم قلل فهيا (هيتشكوك) من اس تخدام املوس يقى
غري الواقعية وزاد من اس تخدام املؤثرات الصوتية العطاء تأثري اجلو العام  ،مثل الرايح ىف فيمل "فندق جاماياك Jamaica
 "Innوالمواج ىف فيمل "قارب النجاة  "Lifeboatورصاخ الطيور ىف فيمل "الطيور  ."The birdsىف الفيمل الخري هذا
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قدلت ضوضاء الطيور وظائف املوس يقى وحققت التوتر ،وىف فيمل "نفوس معقدة – سايكو  "Psychoقدلت املوس يقى
(الآالت الكامن الصارخة) أصوات الطيور.
الوظائف الرمزية للمؤثرات
اس تخدم هيتشكوك املؤثرات الصوتية حبيث أهنا تعطى وظائف رمزية واحضة حيث أنه من االطار ادلراىم العام
ميكن أن يقرر أى الصوات الرمزية تس تخدم ،ومثال ذلكل ىف أحد أفالم هيتشكوك مث ًال صوت قنبةل موقوتة ليست ىف
الاكدر امنا ىه تدل عىل الرش" .من املتبع ىف العمل السيامنىئ عندما يثبت الاكدر عىل خشص ما يتلكم وحنن ىف منطقة
ذات ضوضاء أو مدينة ذات جضيج ،املنبع معهل ىف الفالم عند تثبيت الاكدر عىل املمثل ىف لقطة عامة تتضائل الصوات
اخلارجية وقد تتالىش أحياانً حىت نسمع احلوار بوضوح ،غري ان (هيتشكوك) معل بطريقة خمتلفة فقط ابقى صوت املدق
وهو يطغي عىل احلوار لتأكد ادلالةل والتأثري النفيس للشخصية .ومع أس مترار هيتشكوك ىف جتريب تقنيات الصوت التعبريية،
ولكن هناك اس تخدام اس تثناىئ أصبحت التقنيات فيه تعترب مؤثرات ابرعة ال هتمت بدخول العامل النفىس للشخصيات
الرئيس ية .هذا الاس تخدام الاس تثناىئ اكن ىف فيمل "العميل الرسى  "Secret Agentحيث ساد اس تخدام التقنيات
الصوتية للتعبري عن أحاسيس البطال خارجي ًا دون الاهامتم ابلناحية النفس ية .اس تطاع (هيتشكوك) ابعامتده عىل املؤثرات
الصوتية يف ابتاكر العديد من الاش تغاالت املبتكرة اليت ميكن تأشريها يف العديد من افالمه ،وميكن حتديد هذه الاش تغاالت
عىل النحو الايت:
 .1الالزمة  :وهو توظيف املؤثر الصوىت لدلالةل عن ىشء ما ،ففى فيمل (ختريب) مؤثر لصوت قنبةل زمنية موقوتة
ترمز للرش ،ونسمع صوت القنبةل فقط قبل دخول الشخص املرموز هل ابلرش ىف الفيمل.
 .2الانفصام الزماىن  :يتحقق الانفصام الزمين يف املشاهد غري الواقعية ،فزمن املتفرج خيتلف عن زمن احلدث
الفلمي ،هذا ما حياول هيتشكوك استبعاده من صورته السيامنئية ،ففي فيمل الشامل عرب الشامل الغرىب "البطل
يلخص ما جرى هل خالل الثلث الول من الفيمل واملنظر ىف مطار جوى ،أرص هيتشكوك عىل أن يكون صوت
أزيز الطائرات يصم الآذان عىل معظم احلوار الواقع أمام املتفرج أنه ىف مطار ،فلو جعلنا صوت احلوار أعىل من
الزيز فان املتفرج سوف حيس ابالنفصام وحيس بأنه أمام حاكية شاذة غري واقعية .فهو من ذكل أى هيتشكوك
قد ال ينقل املتفرج خارج الزمن الفيلمى "حيث ان هذا املشهد يعطي املتفرج تأثري اخلوف الن البطل غري قادر
عىل الافالت من خطر ادلمار هذا .وهذا املشهد هو اذلي هيييء املتفرج للمشهد اذلي يأيت ابلتعارض معه"(م،21
ص.)113
 .3هناية مضمون الصورة مبؤثر :اي ينهتيي املشهد بصوت يعرب عن املضمون العام ذلكل املشهد ففى فيمل "ختريب"
فىت صغري حيمل قنبةل زمنية يسري هبا ىف شوارع لندن ونراه يركب التوبيس واملتفرج يعمل بأن القنبةل سوف تنفجر
ىف أى حلظة حنن ال نرى انفجارها بل نسمع صوت انفجار التوبيس عن بعد ليعرب عن التخريب.
 .4دخول مؤثر صوىت عىل صوت أصىل يطغى عليه ىف الهناية :ذكل الاس تخدام هل عدة مضامني يدل علهيا ذكل
الاس تخدام ىف فيمل "ادلرجات  "39رصخة املرأة اختلطت بصفري القطار ،ىف فيمل "املراسل الجنىب" رصخة :أآلو
 ...أمرياك رصخة الآمل والمل ختتفى حتت قرع لطبول موس يقى – اجلاز – ينقسم ابلفيمل فهيى تضح امجلهور ىف لغز
مما تدل عىل "ازدواج العمق".
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 .5اختالف دالةل الرصخة عند هيتشكوك عىل حساب املوقف ادلراىم اخلاص هبا :ىف فيمل (ختريب أو امرأة
وحيدة) س يلفيا س يدىن تس تعد لقتل زوهجا ىف احدى دور العرض مث نسمع رصخة غريبة بيامن اكن يعرض عىل
الشاشة فيمل رسوم متحركة لوالت ديزىن امسه "من قتل كوك روبني" تكل الرصخة وبعدها فيمل الاكرتون ،جعلت
املشاهد يدرك بأن هناك جرمية قتل سوف حتدث فع ًال فهيى تنقل احساس املشاهد من البداية أن اجلرمية
س تحدث ،اىل هل اجلرمية حدثت أم ال.
 .6رشيط الصوت يأيت ليس تمكل موس يقى الصورة :يف فيمل " ابزتاز ) " Blackmail (1929البطةل بعد ان
تذحب الرجل ابخلنجر تعود لبيت أهلها ويف خميلهتا سالح اجلرمية فتنظر اىل وادلها وهو يقطع رغيف اخلزب (ال يظهر
يف الاكدر غري يد تقطع اخلزب) .وهنا يدخل الصوت بلكمة (سكني اخلزب) فرنى يف رأس القاتةل واملتفرج مع ًا .تكل
اللكمة ال تقال بشلك واقعي ازاء موقف برصي ال نرى فيه غري يد تقطع اخلزب لتأثر بذكل الصوت الاشارة اليت
حيسها املشاهد .
 .7الصوت عندما يعطي مدلول بأن احلمل واذلاكرة مفروضان عىل املتفرج :ففي فيمل " ريبياك )Rebecca (1940
" منذ اللقطة الاوىل نسمع صوت البطةل ،يه تقول (لقد حلمت بأنين عدت اىل ماندريل) ذكل الصوت هو
صدى انمج عن ريبياك اليت ال نراها ابد ًا فهيي اذلاكرة؟ ،اذ نرى فقط يد توقع عىل رساةل بيدهيا .وذكل الصدى مثري
للقلق طوال الفيمل.
اثلث ًا :احلوار:
يعد هتيشكوك من اخملرجني العاملني القالئل اذلي تفوق ابلسيامن الصامتة وعاش ابداع من نوع اخر مع السيامن الناطقة،
ورمبا ان العمل يف السيامن الصامتة جعل هيتشكوك يعرف امهية الصوت والس امي احلور يف بلورة الرؤية امجلالية للصورة
السيامنئية ،ان توظيف احلوار ىف أفالم هيتشكوك الناطقة الوىل ،اكنت رائدة وجتريبية .خاصة ىف فيلميه الناطقني
الول والثالث (بربيطانيا)"...ابزتاز  "Blackmailو"القتل  "murderحيث نالحظ أن هيتشكوك حياول أن يتغلب
عىل العوائق التقنية لصناعة الفيمل الناطق (ىف بداايته) وكذكل أن حيقق اجتاهاته الشخصية حنو العالقة بني الصوت
والصورة .فالتوظيف املتقن للحوار البد ان يقود اىل "حتديد فهم وشعور الانسان بلك ما يتوارى حتت اللكامت وخلف
اللكامت وبني اللكامت حيث تتوارى هناك الافاكر اليت مل يرصح هبا واليت مل يعرب عهنا اكمةل"(م ،5ص ، )258عىل سبيل
املثال هناك التشويه اذلاىت املتعمد للكمة "السكني" ىف فيمل "ابزتاز" وكذكل اضافة الصدى اىل املونولوج ادلاخىل ىف فيمل
"القتل" .ان هاتني التجربتني حتاوال أن حتمل أفاكر الشخصية وأحاسيسها .وىف نفس الوقت الك من التقنيتني تلفتان
النظر الهيام (ىف حد ذاهتام) كخدع صوتية ،وجتعل امجلهور متعاطف ضد الشخصيات الرشيرة ،فاحلوار رضورة يف بناء
الفيمل السيامنيئ النه ميتكل القدرة عىل ايصال املعلومات بطريقة مكثفة وموجزة فضال عن املبارشة ،وميكن تعريف احلوار
ابنه" :اي معل اديب عىل شلك حمادثة ،او اللكامت اليت ينطق هبا املمثلون او اللكامت املرجتةل امام الاكمريا"(م،18
ص.)128اس متر هيتشكوك ىف جتريب تقنيات الصوت التعبريية ،ولكن هناك اس تخدام اس تثناىئ أصبحت التقنيات فيه
تعترب مؤثرات ابرعة ال هتمت بدخول العامل النفىس للشخصيات الرئيس ية .هذا الاس تخدام الاس تثناىئ اكن ىف فيمل "العميل
الرسى  "Secret Agentحيث ساد اس تخدام التقنيات الصوتية للتعبري عن أحاسيس البطال خارجي ًا دون الاهامتم
ابلناحية النفس ية .وىف فيمل "الرجل اذلى يعرف أكرث من الالزم ( ")1934أوجد هيتشكوك وسائل لبناء الفاكر الصوتية
دون االحساس بأهنا دخيةل عىل السيناريو (عىل العكس من التقنيات التعبريية) .ىف نسخىت الفيمل ،حاجة البطةل اىل
الرصاخ خالل حفةل موس يقية متثل جتس يد ًا قو ًاي للتوتر (مثل الكثري من أفالم هيتشكوك الخرى) :وىه املشلكة الىت
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تعرب عن كيفية التوافق بني احلاجة للتعبري الشخىص واحلاجة للنظام الاجامتعى .وجند ان هيتشكوك ال يعمتد عىل توظيف
احلوار غالبا ىف أفالمه ،ويقول "أن احلوار جيب أن يكون ببساطة جمرد صوت وسط مجموعة أصوات ،جمرد يشء يأىت من
أفواه الشخصيات حتىك عيوهنا القصة مبفردات مرئية" (م ،26ص )16ان أفالم هيتشكوك ىف بريطانيا (انتاج رشكة
جامونت) اكنت ذات أسلوب الكس يىك مع بعض التعبريية ،أما الفالم المريكية فهيى ذات أسلوب أكرث اتساق ًا وأكرث
حركة ،حيث متزي أسلوب هيتشكوك فهيا ابذلاتية .ان معظم الفالم المريكية ىف الربعينيات وامخلسينات تسمى أفالم ًا
ذاتية لن هيتشكوك اهمت خاللها بعرض الش ياء من خالل تفسري مشوه للشخصية .ىف الفيمل اذلاىت ال يعطى هيتشكوك
بدي ًال موضوعي ًا للوسائل الىت تعرض هبا الش ياء .ان الفالم اذلاتية الساس ية لهيتشكوك ىه "ريبياك ،"Rebecca
"الشك  ،"Suspicionالرجل اخلطأ " "The wrong manمارىن  "Marnieو"النافذة اخللفية" اذلي يعترب واحد ًا
من أربعة أفالم  صنعت بني عام  1943وعام  1954حيث قام هيتشكوك فهيا بتحديد املاكن حتديد ًا جتريبي ًا .لقد حدد
هيتشكوك نفسه مبوقع تصوير واحد .ومقابل حتقيق هذه احلدود املرئية ،اس تخدم الصوت بطريقة ابداعية عالية لتحقيق
التوتر ،ففي لك "تعبري ميكننا ان منزي بني حدين الاول هو املوضوع املاثل امامنا ابلفعل أي اللكمة او الصورة واليش
املعرب ،والثاين هو املوضوع املويح به او الفكرة الالحقة"(م ،7ص .)82جنح هيتشكوك يف خلق التوتر يف افالمه ،من
خالل توظيف الصوت ،وبناء عالقات جاملية ما بني الاطار وما حييط به ،وما هو خارج الاطار نفسه ،أما ىف أفالم
املوقع الواحد فهو خيلق التوتر بني املاكن ادلاخىل  on-setواملاكن اخلارىج  .off-setان الناس خارج الغرفة (أو خارج
القارب) عبارة عن مصدر للهتديد أو النجاة .وىف لك أفالم املوقع الواحد (ما عدا قارب النجاة) ،يقرتح هيتشكوك أن
املاكن ادلاخىل من املمكن أن يكون ذاتي ًا بيامن الضوضاء الصادرة من املاكن اخلارىج متثل الواقع .ان اس تخدام ما أمسيه
بـ"التدخل الصوىت  "Aural Instrusionمكجاز لعرض املرىض النفىس عن طريق هذا الواقع ،ىف "الطيور" يتعامل
هيتشكوك بتجرد مع اخلوف ىف حد ذاته وليس مع أى ىشء ظاهرى حوهل .انه ال يعطى أى أمهية لشلك الطيور ،وامنا
المهية لكها ىف رد الفعل الناجت بسبب الطيور وليس الطيور نفسها .ذلكل فان الطيور تعمتد بصفة خاصة عىل الصوت
وذكل بسبب النوعية غري احملدودة للمؤثرات الصوتية ،فضال عن احلوار اذلي شلك قوة هائةل امتلكت وجود مادي داخل
الصورة ،خصوص ًا وان "لغة املمثل تصبح ايقونة مبجرد ان ينطق هبا.
رابع ًا  :الصمت :
تعامل هيتشكوك مع الصمت بطريقة واعية ،تاكد تقرتن ومقوةل اجلاحظ ،اذلي يرى ان" :معىن الصمت يف مصته اخفى
من معىن القائل يف قوهل(م ،2ص ، ")71خصوص ًا عند املقارنه بني الصمت والفيمل الناطق  ،الصمت عاده يشري اىل
غياب احلوار .اذ ان هيتكشوك معل عىل جعل الصمت اكرث نضجا يف بنائية الفيمل السيامنيئ الناطق ،من خالل تفعيل
البناء التكويين للقطة وتدعمي احلركة يف مس توايت الاكدر الثالثة اليصال املعلومة اىل املتلقي .حيث ان "للصمت دالةل يف
التعبري والتفسري والاقناع اقوى من اس تخدام الاصوات نفسها"(م ،16ص ، )209ان طبيعة بناء اللقطة عرض الافعال
وما حتمهل اللغة السيامنئية من خواص وقدرات عىل جتس يد اكرث الافاكر تعقيد ،وحتويل اجملرد اىل حمسوس ومريئ داخل
الصورة السيامنيئ ،وهذا حتديد ما جنح فيه هيتشكوك من خالل بناء عالقة وثيقة ما بني الصمت من هجة واحلقيقة ادلرامية
من هجة اخرى " ،ان الصمت ىف افالم هيتشكوك يؤدى وظيفه غامضه "ورمبا مزدوجه" حيث تكشف نوع من احلقيقه
وىف نفس الوقت تضع هذه احلقيقه موضع تساؤل (م ،27ص.")32
 ألفالم ىه "احلبل  "Ropeو "قارب النجاة ' "Lifeboatوأطلب ق للقتل "."Dial M for Murder
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لقد معل هيتشكوك من خالل اعامهل عىل ابعاد اللغه اللفظيه والاعامتد عىل االتصال املرىئ  ،مثل لقطه الهنايه ىف فيمل
دوار  ،حيث يمت تثبيت الاكدر الاطار عىل (سكوىت) املوجود ىف الربج ذو اجلرس حيلق صامت ًا اىل اسفل حيث سقطت
(جودى)  ،وكذكل ىف هنايه فيمل احلبل عندما يواجه (روبرت) براندون و(فيلبس)حيث نسمع فقط الصوت البعيد لصفارة
س ياره الرشطه عىل رشيط الصوت .ان هنايه فيمل احلبل الىت ظلت عىل الشاشه اكرث من  30اثنيه ترتك املشاهد ليتأمل
هذه الصوره بأكرث مما يتطلبه حل العقده .حىت يشجع عدم رضاء (روبرت) مكواطن ،وهو بذكل خيمت الرسد" .ان هناك
صوات ذهنيا يتودل من خالل الصورة املرئية وترتبط مبدراكت حياتية قد تكون مدركة من قبل املشاهد وان الصوت اذلهين
املتودل يف ذهن املشاهد ينتج عن خلق حاةل تألق بني الصورة املرئية املعروضة امام املشاهد وبني حتليليه لتكل املدراكت
احلياتية"(م ،10ص .)1ان اخملرجني احلداثتني مثل هيتشكوك يس تخدمون الاشاكل امليلودراميه دون الاعتقاد ابحلنني
اىل املبالغه – ىف عبثيه احلياه ىف هذه اللوحات الثابته الصامته.ان اكرث الاش ياء متعه ىف اس تخدام هيتشكوك احلداث
لالشاكل امليلودراميه هو الابقاء عىل القمي املتضاده للصمت ابلرمغ من غياب الصوت فان مصت اللوحه الثابته ليس عىل
الاطالق غياب لعمليه االتصال انه حضور مكثف  ،اتصال مبارش ان املقابل الصوىت هل هو الرصخه او العويل ىف افالم
هيتشكوك حتمل احلدود للوصول اىل الفضيهل النقيه او املبالغه بل اثرها وهو املوت .مبا ان لك من الصوت والصمت حيمل
نفس الرساهل ،فان وضع الصمت ىف تضاد مع التعبري اللفظى هو اساءه لقراءه الفيمل اكس تعاره لعمليه اتصال انحج او فاشل
ان اس تخدام هيتشكوك للصمت التعبريي يوحض احلداثه اللغويه الفالم هيتشكوك .ان مصت "براندون"و"فيليبس"ىف
فيمل"احلبل"عىل سبيل املثال هل جانبني:
اوالً :حماوهل للتغطيه عىل جرميه القتل الىت قام هبا.
اثني ًا  :عرض هذه اجلرميه = واالثنان ىف نفس الوقت .
وبعد مشاهد اغلب افالم اخملرج العاملي الفريد هيتشكوك رصد الباحث الكثري من املعاجلات الاخراجية للصوت واليت
متثل بىن ابداعية فتحت الطريق للمخرجني الاخرين يف التعامل مع الصوت ليصبح اكرث من جمرد عنرص يدمع املعلومة
الصورية ،اىل عنرص نوعي عىل مس توى املعلومة وانتاج الافاكر واملعطى امجلايل بشلك عام ،ومن هذه املعاجلات ميكن
توضيح الايت:
 -1يف املشهد الطويل من فيمل دوار  Vertigoحيث يطارد (سكويت) ( Scottieمادلني)  Madeleineابلس يارة
حول سان فرانسيسكو .ان هناك اصال حوار يف الصورة لكنه غري مسموع من رشيط الصوت .ان غياب صوت
احلوار يف مثل هذه املشاهد خيتص ابس تخدام الصمت الكزمة  motifتتكرر مع تكرار املوقف او ظهور
الشخصية.
 -2ان الصمت ميزي عادة خشصية القاتل يف افالم هيتشكوك ويعرفنا ببعدها النفيس وطريقهتا يف القتل .وعادة يكون
مظهرها بس يطا مثل الس يد فريلوك  verlocاخملرب يف فيمل ختريب  sabotageاذلي تصفه زوجته ابنه رجل
هاديء ال هيمت كثريا مبظهره .ان خشصية الرشير الاملاين يف فيمل قارب النجاة  life boatال تكشف عن نفسها ابهنا
تعرف الاجنلزيية بل تظل صامتة معظم الوقت حىت تصل اىل هدفها.
 -3يف فيمل ظالل الشك  : shadow of adouktمصت (شاريل)  Charlieعن الاخبار حبقيقة خشصية معها جيعل
املش بوه مطارد ًا ظلامً من الرشطة .عىل العكس من ذكل هناك افالم حتتاج اىل بطةل تثق من براءة البطل املهتم
ظلامً حيث ان الصمت عن ابالغ الرشطة ابدلليل يؤدي اىل القبض عليه .ان العالقة بني مصت القتةل احملرتفني
ومصت البطالت اذلي يسبب املوت يعترب دليال عىل ان هيتشكوك جيب ان يعرض العالقة بني اجملرم والربيء.
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 -4يف فيمل مؤامرة عائلية  Family plorعندما يكتسب البطل كتاب صديقته ملطخ ًا ابدلماء نسمعه يقول "اي الهيي"
ولكن التعبري الاكرث بالغة عن صدمته هو لقطة قريبة صامتة هل وهو حيدق يف صديقته غري مصدق.
 -5ان هيتشكوك خيلق معادةل بني الرصخات البرشية واملياكنيكية .يف فيمل (ختريب) عىل سبيل املثال يعتقد الرشيرون
ان الرصخة القادمة من املروحة يه رصخة برشية قادمة من دار عرض قريبه.
 -6يف فيمل الس يدة اخملتفية  The lady Vanishesيعيد هيتشكوك املزج بني الرصخات البرشية واصوات القطار.
مؤرشات الاطار النظري
 .1مينح التوظيف املزتامن للصوت مس توى جاميل بسبب البعد الواقعي فيه.
 .2ميكن للتوظيف غري املزتامن منح الصورة معطى جاميل بسبب الطبيعة البالغية للصوت يف بنائية الصورة
السيامنئية.
ادلراسات السابقة
هناك الكثري من ادلراسات اليت تناولت هيتشكوك ولكن اغلب هذه ادلراسات ركزت عىل البناء املونتاج يف صياغة البنية
الرسدية يف افالمه  ،يف خلق عنارص التشويق عند هذا اخملرج القلق واخلوف وقليال مهنا ما ركزت عىل عنارص الصوت
ودورة يف البناء ادلرايم وامجلايل يف تكل الاعامل كام وجد الباحث مقاالت ودراسات يف الصحف واجملالت واملواقع
الالكرتونية مل ترتقي ملس توى البحث العلمي ذلا عىل املس توى احمليل والعرب مل جيد الباحث دراسة علمية مشابه .
الفصل الثالث  /اجراءات البحث
اوالً :مهنج البحث:
لغرض اجناز هذا البحث اعمتد الباحث املهنج الوصفي اذلي ينطوي عىل التحليل يف اجناز هذا البحث ،اذلي يعرف
بأنه " وصف ماهو اكئن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة ..وتركيهبا ومعلياهتا والظروف السائدة وتسجيل ذكل وحتليهل
وتفسريه" (م ،1ص ، )94وان هذا الاجراء ميكن ان مينح اماكنيات واسعة للبحث عن التوظيف امجلايل للصوت يف
افالم الفريد هيتشكوك.
اثني ًا :اداة البحث:
لغرض حتقيق املوضوعية لهذا البحث ،سيمت وضع واس تخدام اداة يمت عىل وفقها حتليل العينة ،عليه س يعمتد الباحث عىل
ما ورد من مؤرشات يف الاطار النظري اكداة للتحليل ،ويه عىل النحو الايت:
مينح التوظيف املزتامن للصوت مس توى جاميل بسبب البعد الواقعي فيه.
.1
ميكن للتوظيف غري املزتامن منح الصورة معطى جاميل بسبب الطبيعة البالغية للصوت يف بنائية الصورة
.2
السيامنئية.
اثلث ًا :جممتع البحث
يمتثل جممتع البحث يف العينة القصدية ويه افالم اخملرج العاملي (الفريد هيتشكوك).
رابع ًا :وحدة التحليل
تفرتض معلية حتليل العينة اس تخدام وحدة اثبتة للتحليل ينبغي ان تكون واحضة املعامل(م ،23ص )1ذلا س يعمتد الباحث
عىل اللقطة واملشاهد كوحدات بنائية للجمل الرسدية للفيمل السيامنيئ ،وحتليل الافالم من خاللها.
خامس ًا :عينة البحث
اختار الباحث فلمني من افالم الفريد هيتشكوك ،وهام:
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الفيمل الاول :الطيور
الفيمل الثاين :النافذة اخللفية.
حتليل عينة البحث :
املؤرش الاول :مينح التوظيف املزتامن للصوت مس توى جاميل بسبب البعد الواقعي فيه.
مل يتوقف هيتشكوك عند السيامن الصامتة ،بل وظف التقنيات احلدثية يف وقته من اجل امتام منجزه السيامنيئ ،وهذا ما
ميزي هيتشكوك بكونه متجدد وميتكل القدرة عىل استيعاب التغريات والاضافات العديدة اليت ظهرت يف طبيعة انتاج الفيمل
السيامنيئ ،فالصوت عىل سبيل املثال اكن دالةل عىل تطور الوعي السيامنيئ دلى هيتشكوك وهو يوظف التقنيات يف
احالل الصوت داخل بنائية الصورة السيامنئية ،سواء من خالل التوظيف الواقعي املبارش للصوت داخل الصورة اي
ظهور مصدر الصوت داخل الاكدراج السيامنيئ ،او من خالل التوظيف الفاعل للصوت اجملازي وكيفيات انتاجه للبنية
امجلالية والفكرية يف الفيمل السيامنيئ .ففي فيمل الطيور ،وعىل الرمغ من طبيعة الاحداث ادلرامية اليت تتناول موضوعة ال
ميكن وصفها ابهنا قريبة من الواقع ،او ميكن تصورها خارج حدود الاطار السيامنيئ ،حيامن تتحول امحلامئ ،رمز السالم اىل
وحوش اكرسة يكون الانسان هدفها املبارش ،هذه الثمية الاساس ية اليت ال ميكن تقبلها بسهوةل عىل مس توى املشاهدة
الاعتيادية ،اس تطاع هيتشكوك من جعلها قابةل للحدوث والتصديق من خالل التجس يد التقين ادلقيق للصوت وهو
يرافق الصورة السيامنئية ،ان صور هيتشكوك الصامته تس تدعى القدره الشعوريه للوحه الثابته للميلودراما والىت حتول
اللغه العاليه للميلودراما اىل اداره لغويه حداثيه لتسجيل الطبيعه املتضاده للواقع احلديث :الامياء امليلودراىم الصامت
والرصخه الكهام يؤكد املعىن الاكمل وينكر اماكنيه اى معىن ىف نفس الوقت.فعىل سبيل الامثلث ترى ان هيتشكوك قد
وظف عنارص الرشيط الصويت اكفة ابلكفاءة نفسها ،ففي بعض الاحيان يمت توظيف الصمت املصاحب للطيور ليكون
صورة ذهنية جاملية ،الا اهنا اكرث رعبا وتأثريا ،اكرث قدرة عىل حتفزي املشاهد ،فالصمت اذلي يعيشه الطيور قبل معلية
الهجوم املتكرر عىل البرش اكن اكرث اتثريا من اكفة املؤثرات الصوتية اليت تسعى اىل استثارة الرعب يف ذهن املتفرج ،اذ
يعرض لنا فيمل الطيور مضن البناء ادلرايم لالحداث املرسودة ،س بع جهامت للطيور ،ولقد بذل هيتشكوك هجد ًا كبري ًا ىف
جعل لك جهوم خيتلف عن الآخر .من خالل توظيف الصوت خبصوصية لك جهوم ،وابلفعل اكن لك جهوم للطيور حافل
بتوظيف ابداعي للصوت ،ويؤرش الباحث اىل ان هناك مجموعتني من املتغريات يبدو ان هيتشكوك قد وظفها يف عالقته
ابلرشيط الصويت ،فاجملموعة الاوىل تمتثل يف توظيف املؤثرات ويه تشلك بداية الهجوم قبل ظهور صورة ارساب الطيور
نفسها ،فاكن الصوت ميتكل التأثري نفسه اذلي متتلكه الصورة ،واجملموعة الثانية ميكن حتديدها هناية الهجوم اذ وظيف
هيتشكوك املؤثرات الصوتية بطريقة فاعةل ويه تكشف عن مقدار ادلمار او اخلسائر املرئية او الصوتية اليت حصلت
جراء جهوم الطيور نفسها ،ان سبب التشويق ينبع من أن أننا ال ندرى هل سرنى الطيور أو ًال أم سنسمعها ،هذه اجلدلية
يه من اوجدها هيتشكوك من اجل جعل املتفرج يعيش احلاةل النفس ية وادلرامية اليت تعيشها الشخصيات يف الفيمل .ومن
اجل فهم الطبيعة البنائية لتوظيف الرشيط الصويت يف فيمل الطيور ،يرى الباحث امهية تفصيل الهجامت اليت شلكت يف
مجموعها موضوعة الفيمل ،واليت اكنت عىل النحو الايت:
ان الهجوم الول حيدث بطري نورس واحد هيامج "ميلني" وىه تقود قارب خبارى .ان الطري يدخل اىل االطار قبل اضافة
هيتشكوك صوت الجنحة أو رصاخ الطيور .لقد حقق الآن التشويق ،بعد أن فاجأان بأن الطيور من املمكن أن هتامج
دون انذار .ان أى طري يقوم ابلرصاخ جيعلنا متوترين.أما الهجوم الثاىن ،عند حفةل عيد ميالد الطفال ،اس تخدم هيتشكوك
املرئيات والصوتيات ىف نفس الوقت .ىف ذروة الهجوم ،رصخات الطيور والطفال متزتج سو ًاي وال ميكن متيزي لك مهنا عىل
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حدة.ان هيتشكوك يوسع من مدى اخلراب مرئي ًا وصوتي ًا عندما نرى الطيور وىه تنقر البالوانت مبناقريها .ان هذا يُمكّنه
من اضافة اخلراب الىت قام به الطيور دون أن يرينا الطيور وىه هتامج رؤوس الطفال( .لقد وفر املشاهد الكرث رعب ًا
ملرحةل الحقة من الفيمل).ىف الهجوم الثالث ،هتامج الطيور مدخنة مزنل (ميتش) بأصوات مصاحبة للصورة .ان هذا ال يبدو
مرعب ًا جد ًا اال ىف حاةل مالحظتنا ان الطيور ىه الآن بداخل املزنل.قبل الهجوم الرابع ،ىف مدرسة الطفال ،يرينا هيتشكوك
جتمع الطيور تدجيي ًا بصمت ،دون أن تكون ملحوظة ىف البداية .ىف تناقص مع الصمت املنذر ابلرش ،نسمع الصوات
الربيئة لغناء الطفال .ان التحضري لهذا املشهد هو اذلى جعلنا حنس ابلرعب( .ان الهجوم ىف حد ذاته ليس مرعب ًا جد ًا).أما
الهجوم اخلامس ،فيتنوع بني الصمت والرصاخ ،جتلس "ميلني" ىف مطعم مع زابئن أآخرين .امجليع ينظر ىف مصت اىل رجل
يشعل س يجارة جبوار بزنين مسكوب .ان امجليع جيلسون خلف انفذة مغلقة ذلكل ال نسمع هلم صو ًات وامنا يقومون ابالمياء
اكلبانتوممي ( Pantomimeالمتثيل الامياىئ) عندما يمت فتح النافذة جفأة يرصخ امجليع -ىف حلظة واحدة -ىف الرجل حىت
يلقى الثقاب ،دون جدوى ،حيث يشعل الرجل النار حمد ًاث انفجار ًا كبري ًا خيتمت برصاخ الطيور.ان هذا املشهد يبدأ من وهجة
نظر "ميلني" مث ينتقل اىل لقطة فوقية  overheadمن وهجة نظر الطيور نفسها .ىف البداية حنن نشعر ابلراحة ابلبعد عن
احلريق ،ولكن بدخول الرصخات املرعبة نشعر فور ًا بأن املاكن همدد وليس به أى حزي للشعور ابلمان.أما الهجوم السادس،
فهو الهجوم عىل مزنل "ميتش" وقد صنع ابلصوت لكي ًا .بهناية هذا الهجوم أحسس نا ابنتصار الطيور.أما هيتشكوك فقد
وصف بنفسه الهجوم السابع وكيف أنه أصبح ال داع فيه الضافة رصاخ الطيور" :لقد أصبح دلى السبب ادلراىم ىف عدم
ظهور رصخات الطيور .حىت ِنصف الصوت (يقصد املوس يقى ،املؤثرات الصوتية) بدقة ،علينا أن نتخيل املعادل اخلاص
به ابحلوار .اكن عىل أن أقول ابملؤثرات" :الآن لقد أعطيناك ما نريد ،لقد أتينا وال داع لن نرصخ فرحني ابلنرص أو
ابلغضب .ان هذا س يكون قت ًال صامت ًا ،ان هذا ما تقوهل الطيور حنن منكل التقنيات الىت حتقق هذا التأثري من خالل
الصوت الالكرتوىن" لقد رمس هيتشكوك خشصية الطيور كام يرمس أى من خشصياته الرشيرة ،حيث أن مصهتا يعترب عالمة
عىل التحمك فهيا.
املؤرش الثاين:ميكن للتوظيف غري املزتامن منح الصورة معطى جاميل بسبب الطبيعة البالغية للصوت يف بنائية الصورة
السيامنئية.
ان التوظيف احلداثوي للغة املرئية والصوتية للخطاب السيامنيئ عند الفريد هيتشكوك كشف عن اخلصوصية اليت يتعامل
معها وهو يفكر يف بناء الصورة اوال مبعزل عن الصوت ،كنه يعود اىل عهد السيامن الصامتة ،ومن مث دخول الصوت بوصفه
عنرص حامس يف بناء الاحداث وتدعميها جامليا ودراميا ،ان اس تخدام هيتشكوك احلداثوي للرشيط الصويت وهو عنرص
اسايس يف البناء ادلرايم للفيمل السيامنيئ جعل من الصورة فاعةل وال تتقاطع مع الصوت بل اصبح الصوت عنرص ممكل
اسايس ال يزامح الصورة لكنه مينح الصورة القدرة عىل انتاج العديد من الصور اذلهنية الس امي يف التوظيفات اجملازية للصمت
او احلوار وكذكل املوس يقى واملؤثرات الصورية.
ففي فيمل (النافذة اخللفية) يظهر لنا توظيف فاعل للصمت ويه يعرب عن املشاعر الانسانية ادلفية واليت ال ميكن للصورة
التعبري عهنا بشلك مبارش ،فرنى ان هيتشكوك قد وظف تنوع كبري يف جحوم اللقطات من خالل لقطات الفعل ورد الفعل
الس امي لشخصية البطل وهو يعكس مشاعره اجلياشة بعد ان ظل حبيس غرفته ،خصوصا عىل مس توى شعوره ابحلب،
او مس توى الشعور ابلعزل والوحدة ،فاكن الصمت معرب بطريقة جاملية فضال عن قدراته النفس ية يف الكشف عن ماكمن
الشخصية السيامنئية نفسها ،فاكن الصمت املطبق هو املهمين وكنه حوار صامت يكشف عن خبااي الشخصية وما تفكر
به ،فالصورة تظهر لنا مالمح الشخصيات وتقاس مي وهجهم وكذكل امياءاهتم الا ان الصمت يفعل من هذه اللقطات الس امي
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يف اللقطات القريبة من ادلالةل النفس ية للمشهد كلك.لقد اوجد هيتشكوك نوع من العالقة البنائية ما بني الصمت والطبيعة
التعبريية للصورة السيامنئية ،وهذا ما ينطبق الوقت نفسه عىل املؤثرات الصوتية اليت رافقت الاحداث السيامنئية يف فيمل
النافذة اخللفية ،اذ اكنت املؤثرات ال ترتبط اجلانب الواقعي ،اي ان املؤثر الصويت هو نتاج فعل وحركة وسقوط الاش ياء،
بل اكن يعرب عن حاةل العزةل الشديدة اليت تعيشها الشخصية من هجة ،وكذكل عن طبيعة الافاكر اليت حياول البطل
جتميعها وهو يراقب جرمية القتل اليت حصلت امام عينيه ،فاكنت املؤثرات الصوتية تبتعد عن التوظيف الواقعي لها ،الا
اهنا ثورت من املس توى امجلايل وادلرايم لالحدث بشلك عام .لقد وظف هيتشكوك املوس يقى يف فيمل (النافذة اخللفية)
وهو يعرب عن احلاةل النفس ية واملزاجية للشخصيات فضال عن قدرة املوس يقى عىل جتس يد احلاةل العاطفية للشخصيات
والافعال ،وذكل عرب فصل ادلالةل الواقعية للصورة عن التوظيف غري الواقعي للصوت الس امي املوس يقى ،ويرى الباحث
ان هيتشكوك اكن واعيا جدا يف التعامل مع الرشيط الصويت مبا يؤمن الكثري من الوظائف امجلالية فضال عن ادلالةل
ادلرامية لها ،اذ ميكن من خالل توظيف املوس يقى عىل سبيل املاث من رفع التأثري ادلراىم لالحداث وهذا حتديدا ما
شهدان يف فيمل (النافذة اخللفية) حاول التعامل مع العديد من الانواع الصوتية داخل بنائية الصورة نفسها ،فعىل سبيل
املثال وظف هيتشكوك أغنية شائعة يظهر مصدرها ىف الصورة ،اي ان الاغنية اكنت مضن البنية املاكنية الواقعية للحداث،
من خالل مسعع صوت أحدى الشخصيات املشاركة يف الاحداث ،واذلي يسكن ابلقرب من مسكن البطل ،حيث اكن
يغنهيا لدلالةل عىل ادلفق النفيس والعاطفي وامجلايل اذلي اكن يعمتر داخل خشصية البطل وهو يراقب ما حيدث امامه من
احداث ،يضاف اىل ذكل مت توظيف العديد من املؤثرات الصوتية اليت شلك يف لكيهتا مصدر همم من مصادر املعلومة
الس امي وان البطل حمتجز يف غرفته يرافق من خالل النافذة ما حيدث امامه وهذا ما جعل من املؤثر الصويت رضورة
جاملية ،مثل صوت الصفرية ،او الرايح العالية ،او تكرس بعض الاغصان وغريها من املؤثرات الصوتية اليت مدت املشاهد
ابلعديد من املعلومات .فضال عن كوهنا مثلت الطبيعة البنائية للجو العام يف الفيمل كلك.جيب مالحظة حلظتني ىف الفيمل:
 -1عندما تقوم الس يدة (ويليس) بتنظيف مقة اخلزانة وتكون عىل وشك اعادة وضع الكتب بداخل اخلزانة.
 -2عندما يقوم (روبرت) حباكية كيفية ارتاكب جرمية مماثةل.
ىف لكتا اللحظتني ليس هناك موس يقى ،ولكن هناك احساس مزتايد جد ًا ابلتوتر اذلى أمكن لهيتشكوك أن حيققه
من خالل التناقض بني الصورة والصوت.
أما الصوات القادمة من خارج الشقة فتس تخدم عند اللزوم وذكل لتخفيف حدة التوتر ،عىل سبيل املثال :ىف
ادلقائق الوىل من الفيمل ليس هناك أى أصوات من اخلارج حىت تمت اجلرمية فنسمع أصوات ضوضاء املرور ىف الشارع ،أن
هذا يقلل من حدة التوتر حيث يسمح لنا ابلتفكري للحظة ىف احلياة اليومية العادية خارج الشقة .ان هناك اس تخدام مشابه
لضوضاء املرور يقوم بتخفيف حدة التوتر وذكل بعد املناقشة الىت متت حول جرمية القتل حيث يقول (دافيد)" :جاء
براندون لقد أخذان مبا فيه الاكفية" مث نسمع ضوضاء املرور وسط الصمت اذلى أعقب هذه العبارة.قرب هناية الفيمل عندما
يقول (روبرت) أنه قادم مرة أخرى ليأخذ علبه جسائره نسمع صوت رنني التليفون وكنه أجراس االنذار الىت تزيد من التوتر
دلرجة أن (فيليب) يهنار.ان رسعة ايقاع احلوار تكون أيضا ذات دالهل فامي يتعلق ابلتوتر .ان زايدة رسعة اليقاع قد
تس تخدم ىف زايدة حدة التوتر أو ختفيفه ،ىف املشهد اذلى يعزف فيه (فيليب) عىل البيانو ،وىف نفس الوقت يس تجوبه
(روبرت) ،الزايدة التدرجيية ىف رسعة ايقاع احلوار تعكس درامي ًا توتر املشاعر ،أن زايدة رسعة ايقاع حوار (فيليب)
تتناسب مع زايدة رسعة ايقاع عزفه عىل البيانو ،والىت تعكس بدورها حالته الشعورية وىه القلق اخلارج عن الس يطرة،
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أحيا ًان زايدة رسعة ايقاع احلوار يعمل عىل ختفيف حدة التوتر ىف حاالت معينة .ىف ادلقائق الوىل من الفيمل بعد اجلرمية
مبارشة يكون االيقاع بطيئ ًا مث بعد بضعة لكامت حوار مث مصت ،يتحول احلوار اىل الرسعة عندما يتحدث (براندون) بثقة،
وكذكل ىف هناية الفيمل عندما ميثل (روبرت) كيفية حدوث اجلرمية ،يتحدث ببطء وحبرص حىت نرى هل س يصل اىل ماكن
اجلثة أم ال ،عندما يُرى السالح ىف جيب (براندون) يرفض (روبرت) ذكل ويرسع من ايقاع احلوار مسبب ًا ختفيف حدة
التوتر خاصة عندما ال يذكر اخلزانة القدمية ىف حواره.ان الصوات البرشية الخرى مثل أصوات التهنيد والتنفس تعترب
عنارص قوية ىف رشيط الصوت ،ىف ادلقائق الوىل من الفيمل تعترب تهنيدة (براندون) وزفريه دلخان السجائر أساس ي ًا
لتخفيف حدة التوتر.ان املوس يقي الواقعية تقوى دامئ ًا من املواقف ،اذلى هو عبارة عن وحدة وعزةل وسط احمليط .ىف
املشهد اذلى ييل العاصفة الثانية يقوم (وييل) ابلغناء مبصاحبة (ريت) مما ميثل تناقض ًا شلكي ًا مع قدوم العاصفة ،كذكل ميثل
مفارقة درامية حيث يبدو (ريت) سعيد ًا ابلغناء مع (وييل) دون أن يبدو واعي ًا خبطر (وييل) عليه.كذكل يدفعنا غياب
املوس يقي غري الواقعية اىل الرتكزي السمعى عىل املؤثرات الصوتية ،وبذكل تأخذ أصوات ضوضاء احمليط واجلو أدوار ًا جديدة
ىف التعليق عىل املشاعر ،وصنع اجلو العام ،والشلك ،والوحدة ،والاس مترارية .ان هذا يعطى تأثري ًا اضافي ًا ىف تقوية التوظيف
غري الواقعي للرشيط الصويت يف فيمل النافذة اخللفية.وعىل الرمغ من ان احداث فيمل النافذة اخللفية تدور حول املصور
الفوتوغراىف جليس الكريس املتحرك (جف) ،واذلى يقىض وقته ابلتجسس عىل جريانه من النافذة اخللفية لشقته ،ويعمل
بأن أحد جريانه (الرس) قد قتل زوجته ،فان طبيعة توظيف الرشيط الصويت قد جسد التوظيف غري الواقعي للصوت
عىل خمتلف انواعه ،مثل املوس يقى واملؤثر الصويت وكذكل احلوار والصمت.أن الواقعية ىف رشيط الصوت متوافقة مع واقعية
رشيط الصورة ،حنن نرى فقط ما يس تطيع أن يراه (جف) ونسمع فقط بعض لكامت من لك ما يقال ىف لك شقة (الوقت
صيف والنوافذ مفتوحة) ،ونتيجة ذلكل ،يتكون دلينا معلومات قليةل حول لك خشصية ،وتساعدان املوس يقي عىل التعليق
عىل هذه الشخصيات ،مثل نوع موس يقى اجلراموفون الىت تصاحب خشصية الس يدة (هريتس) (موس يقى كئيبة) وىه
ختتلف عن نوعية املوس يقى املصاحبة للآنسة (تورسو)( ،موس يقى متفائةل).
الفصل الرابع  /النتاجئ والاس تنتاجات
أوال :النتاجئ:
 .1احلاجة للتوظيف الابداعي للصوت يرتبط بوحدة املاكن اذلي تمت فيه الحداث للمساعدة يف توس يع فضاء الصورة.
 .2هناك اهامتم دلى هيتشكوك ابالصوات البرشية غري احلوارية غري الرصاخ والضحك والصمت الاميايئ والباكء
وتفعيلها الكرتونيا الحداث التأثري املطلوب عند املتلقي.
 .3مييل هيتشكوك للتوظيف غري املزتامن للصوت (اي الاس تخدام العكيس) سواء مع الصورة أو مع طبيعة احلدث
ادلرايم وماهية الشخصيات.
 .4توظف رسعة الايقاع الصويت (حوار ،موس يقى ،مؤثرات) عند هيتشكوك بشلك طردي مع رسعة حدة التوتر
وحتمك الاول ابلثاين أو العكس أحيا ًان ،لزايدة التشويق والتحمك يف املتلقي.
 .5توظف املؤثرات الصوتية لتكثيف املضمون والاحياء به رمزاي والتنبؤ ابالحداث املس تقبلية ،والاقرتان ابلشخصية
او املاكن او احلدث عرب القلق والرعب وتفعيل التشويق دلى املتلقي.
اثني ًا :الاس تنتاجات:
 .1ميتكل الصوت القدرة عىل انتاج املعطى امجلايل من خالل التوظيف غري املزتامن هل اي (الاس تخدام العكيس)
سواء مع الصورة او مع طبيعة احلدث ادلرايم وماهية الشخصيات.
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 .2هناك العديد من التقنيات اليت ترتبط بكيفيات توظيف الصوت ،مهنا رسعة الايقاع وطبيعة النطق فضال عن
الاصوات القادمة من خارج الاكدر لتحقيق مس توى جاميل مرافق للمس توى ادلرايم.
 .3تلعب املوس يقى دور حامس يف تكثيف املضمون ومنح الصورة مدايت جاملية تفوق معلية اجلس يد احلريك سواء
عن طريق الرمز او البناء الايقوين.
 .4للمؤثرات الصوتية القدرة عىل اس تحضار املاكن والتعبري عن الزمان بطريقة ال تنافس هبا الاطار الصوري بل
تبث الكثري من ادلالالت من خارج الاطار اىل داخهل جامليا ودراميا.
قامئة املصادر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
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Aesthetical Utilization of Sound in film of Alfred Hitchcock
HIKMAT MUTTASHR MAJEED
Abstract
This research deals with the nature of the aesthetic employment of wool in the Alfred
Hitchcock films, as this director is characterized by rich his experience that dealt with the
photo film days of silent film and managed efficiently in the construction of his films, as
well as when the audio input The Hitchhiker employ sound aesthetic ways still emulated
so far. So I rely researcher this subject and the division of research into four chapters, such
as the first quarter included the methodological framework which dealt with the problem
of research and the importance of research, and the goals of the research, as well as the
limits of research and finally determine the terms.
The second chapter includes theoretical framework and previous studies, where the
researcher by dividing it into two sections dealt with the two search for a unique cinematic
experiences Hitchcock as well as actors in his ways aesthetic Employment sound in all of
his movies. In the end, without indications researcher discussed the results of a theoretical
framework.
Chapter III, action research, where the researcher will select two films of Hitchcock movies
and are not birds and film rear window, and analyzed the sample is based on indicators
that came out of the theoretical framework. Finally, in the fourth quarter researcher took
a series of findings, conclusions and seal Find a range of sources.
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