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أّعـده وطـّوره:
فهد رياشـي 
مبشاركة من: 

مـوريـس لـوقا

يهــدف منهــج الصــوت والموســيقى إلــى تحفيــز الفتيــة لفتــح آذانهــم 
واالندمــاج فــي عالــم الصــوت والموســيقى مــن حولهــم حيــث يصبحــوا 
جــزًءا منــه كمســتمعين، مستكشــفين، ومؤديــن، وذلــك باســتخدام 
أدوات التعبيــر الرقميــة والغيــر رقميــة. مجمــل األهــداف المعرفيــة 
والقيميــة للمنهــج تســتهدف تحقيــق أكبــر قــدر مــن اعتمــاد المتــدرب 

س الوقــت، تشــجيع 
علــى الــذات فــي اســتخدام األدوات، وفــي نفــ

التشــارك مــع اآلخريــن فــي األفــكار، والعمــل واإلنتــاج، واالســتفادة مــن 
س فقــط إتقــان هــذا الوســيط التعبيــري 

تجاربهــم. الهــدف األســمى ليــ
وفتــح آفــاق المتدربيــن عليــه وحســب، بــل أساًســا لتمكينهــم مــن 

الصــوت والموســيقى كأداة للتعبيــر والتواصــل.
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متروكة. محتوى هذا المنهج منشورة برخصة المشاع اإلبداعي: 

الّنسبة - المشاركة بالمثل، اإلصدارة 4.0.

بموجب هذه الرّخصة يحّق لكل شخص ما يلي:

المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل في أي وسيط أو شكل. 

التعديل — المزج و التحويل و اإلضافة على العمل. أليِّ غرض، 

بما في ذلك تجاريًا.

بالشروط التالية:

نَسب الُمصنَّف — يجب نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة، وتوفير 

رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديالت على العمل. يمكن 

القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، على أال يكون ذلك بما يوحي بكون 

المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.

الترخيص بالمثل — إذا أُجري أيُّ تعديل أو تغيير أو إضافة على 

هذا العمل فيجب توزيع العمل الناتج بنفس شروط ترخيص العمل 

األصلي.

منع القيود اإلضافية — يجب أال تطبق أي شروط قانونية أو تدابير 

تكنولوجية تقيد اآلخرين من ممارسة أيٍّ مما تسمح به الرخصة.

مع مالحظة:

* ال يتوجب االمتثال لشروط الرخصة فيما يتعلّق بعناصر العمل 

التي في الملك العام أو إذا كان االستعمال مشمواًل باالستثناءات أو 

الصالحيات.

* بال ضمانات. قد ال توفر الرخصة كل األذون الالزمة لغرض معين. 

فمثالً، الحقوق األخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية 

قد تحد من استعمال المصّنف.

الّنص الكامل لهذه الرُّخصة منشور على الِوب في:

استثناءات من الرُّخصة:

األسماء و الشعارات و العالمات التجارية الواردة في هذا الدليل ملك 

ألصحابها.

الصور و الرسوم التوضيحية و ملفات الميديا المتضّمنة في هذا 

الكتاب أو المشار إليها فيه بعضها منشور برخص أخرى مبيّنة في 

مواضع أخرى، و بعضها تعّذر على المؤلفين إيجاد بدائل مناسبة 

لها حرّة أو برخص سمحة، و حقوق التأليف و الطبع فيها محفوظة 

ألصحابها و هي غير مشمولة برخصة المحتوى التي باألعلى، و هي 

واردة هنا لألغراض التعليمية و لغير األغراض الربحية.

نرى المناهج عمال دائم التطور وهي لذلك منشورة برخصة حرة في 

دعوة لكل المهتمين الستعمالها والبناء عليها وأننا نفتح منصة ويكي 

أضف لهذا العمل التشاركي. 

النسخة األحدث منه يمكن إيجادها في:

https://is.gd/shmshr_sound

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.ar
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 هذا المنهج طُّور ضمن أنشطة مشروع تمكين الشباب رقميًا )شمشر( 

وهو أحد مشاريع مؤسسة التعبير الرقمي العربي )أضف( بدعم من مؤسسة دروسوس.

منهـج الصوت والموسيقى

مشــروع تمكين الشـــباب 
رقمـــًيا - شــمشــر



أعّده وطّوره: 

فهد الرياشي 

بمشاركة من: 

موريس لوقا

استشارية التربية االجتماعية: 

د. منى صادق

استشاري تطوير المناهج: 

أ.عماد ثروت

ساهم في التنقيح النهائي للمنهج: 

 ياسمين البرماوي وأسماء فرج عزوز

تصميم المنهج:

غالية السـراقبي

المراجعة والتحرير:

أحمد السروجي
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 فهد رياشي

ــر، أمــا القلــب، موســيقي وعــازف عــود منــذ ١٨ ســنة،  القالــب مهنــدس اتصــاالت وكمبيوت

كمــا أنــي مشــروع مهنــدس صــوت فــي طــور التربيــة، ولــي هوايــة الطيــران وتصميــم دوائــر 

كهربائيــة مفتوحــة المصــدر. أشــارك فــي تطويــر وتدريــب منهــج الصــوت والموســيقى منــذ 

بدايــة عمــل المعســكرات ســنة ٢٠٠6، كمــا أنــي عضــو فــي المجلــس االستشــاري فــي أضــف. 

مديــر معســكرات الفتيــة لســنوات ٢٠١٤ و ٢٠١٥.

 موريس لوقا

ــا. اشــترك  ولــد الموســيقي والملحــن موريــس لوقــا فــي القاهــرة حيــث يقيــم ويعمــل حاليً

فــي تأســيس فــرق بيكيــا، األلــف، أقــزام شــرق العجــوزة واإلخفــاء. وقــد ســّخر أيًضــا لوقــا 

موســيقاه للعديــد مــن المشــاريع فــي المســرح، الرقــص المعاصــر والفنــون البصريــة.

 ياسمين البرماوي

مؤلفة موسيقى وعازفة عود، وُمدربة صوت وموسيقى بمدارس أضف الصيفية.

 أسماء فرج عزوز

ماجســتير التربيــة الفنيــة، فنانــة ســمع بصريــة، تنــدرج أعمالها تحــت الموســيقى اإللكترونية 

التجريبيــة. شــاركت فــي العديــد مــن المهرجانــات العالميــة فــي الموســيقى التجريبيــة فــي 

ــاج ســاقية الصــاوي، وقامــت  ــا، قامــت بعمــل موســيقي لمســرحية جســد واحــد إنت أوروب

ــمي  ــوا ُس ــو الل ــن صــوت سويســريين فــي رادي بعمــل برنامــج إذاعــي باالشــتراك مــع فناني

صــوت اللــوا وقدمــت بــه حلقــات عــن تاريــخ فــن الصــوت كمــا قدمــت أعمــال موســيقية 

تجريبيــة تفاعليــة ناتجــة مــن خــالل مــزج عينــات صوتيــة قــام بتســجيلها المســتمعين. قامت 

بعمــل ورش تخصصيــة فــي فــن الصــوت لطــالب كليــات الفنــون التشــكيلية.

عن مطوري المناهج
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مؤسســة التعبيــر الرقمــي العربــي مؤسســة أهليــة غيــر هادفــة للربــح تهــدف إلــى تمكيــن 

الفتيــة والشــباب بطريــق تهيئــة بيئــات للتعليــم والتعلُّــم ودعــم الثقافــة الحــرة وتطويــر 

المهــارات وبنــاء أدوات معرفيــة باللغــة العربيــة. 

ــن  ــرون ع ــون يعب ــون فاعل ــتقلون واع ــراد مس ــات وأف ــا: مجموع  رؤيتن

ــم. ــة مجتمعاته ــل منفع ــن أج ــة م ــون معرف ــهم وينتج أنفس

ــر  ــة ونش ــة المعلوماتي ــة لتقني ــتخدامات اإلبداعي ــج االس ــا: تروي  هدفن

مفاهيــم وممارســات الثقافــة الُحــرّة ودعــم المبــادرات الهادفــة إلــى إنتــاج معرفــة عربيــة 

حــرّة بــأدوات ُحــرّة.

 فلســفتنا فــي التمكيــن: نــرى أنــه ال يمكــن للتمكيــن باســتخدام تقنيــة 

ــن  ــرّة. فالتمكي ــا ح ــة به ــة المتعلق ــت األدوات والمعرف ــق إال إن كان ــة أن يتحق المعلوماتي

بالتعريــف ال يمكــن أن يقتصــر علــى اكتســاب القــدرة علــى اســتخدام األدوات، بــل يتطلـّـب 

ــا  ــة عمله ــن كيفي ــا ع ــم منه ــتها للتعلّ ــى دراس ــدرة عل ــك األدوات، والق ــه تملّ ــرن ب أن يقت

ــا  ــا أو تحســينها أو تطويعه ــدارك قصــور فيه ــا بغــرض ت ــى تعديله ــا، والقــدرة عل وصنعه

ألي غــرض حتــى لــو لــم يـَـرِد علــى بــال الصانــع األصلــي لــألداة، وكذلــك القــدرة علــى نقــل 

األدوات والمعرفــة المتعلّقــة بهــا، فــي شــكلهما األصلــي أو الُمطــوَّر، إلى اآلخريــن لتمكينهم 

ــات. هــم أيًضــا، بــال أي قيــود قانونيــة أو تقنيــة أو ثقافيــة علــى أي مــن تلــك المتطلبّ

نحــن لســنا مشــغولين "بالتمكيــن" حســب تعريفــه فــي أدبيــات التنميــة التقليديــة. بــل نحــن 

مشــغولون "بالتحــّرر" الــذي هــو فــي نظرنــا أقصــى درجــات التمكيــن.

عن مؤسسة التعبير الرقمي 
العربي - أضف
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ــا – شمشــر، الــذي انطلــق فــي 2014، تهــدف مؤسســة  بمشــروع تمكيــن الشــباب رقمًي

التعبيــر الرقمــي العربــي أضــف إلــى تعزيــز قــدرة الشــباب فــي مناطــق مختــارة فــي 

القاهــرة ومحافظــات غيرهــا علــى التعبيــر بحريــة بــأدوات رقميــة وفنيــة، والمشــاركة 

ــر نظــم إدارة المســاحات  ــي، باإلضافــة لتطوي ــن فــي مجتمعهــم المحل كأفــراد فاعلي

ــة أضــف.  المجتمعيــة للمؤسســات الشــريكة فــي المشــروع ومــن ضمنهــا دكّ

 بــدأ مشــروع شمشــر بتطويــر مناهــج التعبيــر الرقمــي فــي مجــاالت حرف 

وفنــون الفيديــو وطــّوره مصطفــى يوســف، والصــوت والموســيقى وطــّوره فهــد الرياشــي 

بمشــاركة موريــس لوقــا، والتعبيــر البصــري وطــّوره باســم يســري، ومنهــج الحوســبة الــذي 

تشــارك فــي تطويــره أحمــد غربيــة وأحمــد حســين. تضّمنــت عمليــة تطويــر المناهج ورشــات 

ــادق  ــى ص ــة د.من ــة االجتماعي ــرة التربي ــروت وخبي ــاد ث ــج عم ــر المناه ــر تطوي ــا خبي قاده

بغــرض تضميــن القيــم التربويــة.

 كّونــت إدارة المشــروع شــراكات مــع مؤسســات ومبــادرات معنيــة 

ــار وجمعيــة حقــق حلمــك  بالتعليــم البديــل والفنــون والتنميــة وهــي جمعيــة ألــوان وأوت

ــي  ــرة" ف ــت القاه ــة "جيزوي ــة والثقافي ــة العلمي ــة النهض ــة وجمعي ــة رواد التنمي ومؤسس

القاهــرة، مركــز التكعيبــة فــي القليوبيــة، ومبــادرة المدينــة للفنــون ومبــادرة طُراحــة 

ــي مســاحات  ــي ف ــر رقم ــل تعبي ــز معام ــت هــذه الشــراكات تجهي ــي اإلســكندرية. تضمن ف

المؤسســات الشــريكة كمــا تــم تقديــم تدريبــات بنــاء قــدرات للعامليــن بتلــك المســاحات 

ــة.    ــدارس الصيفي ــم الم ــتضافة وتنظي ــم  الس إلعداده

 تضمــن المشــروع أيًضــا تدريــب مدربيــن علــى المناهــج المطــورة وعلــى 

مهــارات التربيــة وسياســة حمايــة الطفــل ومهــارات التيســير، لتأهيــل المدربيــن التعامــل مع 

الفتيــة فــي المرحلــة العمريــة بيــن )١٢-١٥( ســنة و )١6-٢١( ســنة وتــم ذلــك علــى مرحلتيــن 

فــي ورش منفصلــة عــام ٢٠١6 وفــي معســكر تدريبــي فــي عــام ٢٠١7. 

 اســتهدفت المــدارس الصيفيــة فتيــة وفتيــات مــن المجتمعــات المحليــة 

للمؤسســات الشــريكة وأقيمــت المــدارس فــي شــهري يوليــو وأغســطس لعامــي ٢٠١6 و٢٠١7 

انتــج المشــاركون خاللهــا العديــد مــن المشــاريع الفنيــة، أفــالم قصيــرة ومقاطــع صوتيــة 

ــة  ــي الفتي ــور أهال ــدارس بحض ــة الم ــي نهاي ــت ف ــة أقيم ــي احتفالي ــت ف ــيقية ُعرض وموس

والفتيــات.  

عن مشروع تمكين الشباب 
رقمًيا - شمشر
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 يهدف منهج الصوت والموسيقى إلى تحفيز الفتية لفتح آذانهم 

واالندماج في عالم الصوت والموسيقى من حولهم حيث يصبحوا جزًءا منه كمستمعين، 

مستكشفين، ومؤدين، وذلك باستخدام أدوات التعبير الرقمية والغير رقمية.

ــر  ــق أكب ــة للمنهــج تســتهدف تحقي ــة والقيمي  مجمــل األهــداف المعرفي

ــت،  ــس الوق ــي نف ــتخدام األدوات، وف ــي اس ــذات ف ــى ال ــدرب عل ــاد المت ــن اعتم ــدر م ق

تشــجيع التشــارك مــع اآلخريــن فــي األفــكار، والعمــل واإلنتــاج، واالســتفادة مــن تجاربهــم.

الهــدف األســمى ليــس فقــط إتقــان هــذا الوســيط التعبيــري وفتــح آفــاق المتدربيــن عليــه 

وحســب، بــل أساًســا لتمكينهــم مــن الصــوت والموســيقى كأداة للتعبيــر والتواصــل .

ــة الموســيقية وأولئــك  ــة منعدمــي الخلفي  يســتهدف هــذا المنهــج الفتي

ــر الرقمــي،  الذيــن ليســت لديهــم مهــارات موســيقية، بإطالعهــم علــى التســجيل والتحري

ــادر  ــات المص ــك برمجي ــتخدمين بذل ــوات، مس ــق أص ــيقي، وخل ــي والموس ــزج الصوت والم

المفتوحــة. كمــا يلهــم المنهــج المشــاركون لصنــع آالتهــم الموســيقية، مســتخدمين مــواد 

متواجــدة مــن حولهــم، وخلــق لغــة موســيقية خاصــة بهــم، وفهــم والتحكــم فــي الخواص 

ــة  ــكال وكتاب ــى أش ــرف إل ــو، والتع ــع الصورة/فيدي ــيقه م ــا تنس ــوت، وأيًض ــية للص األساس

التأليــف الموســيقي، باإلضافــة لتطويــر مهــارات اإلنصــات والعمــل الجماعــي.

 تتحقق األهداف المذكورة عن طريق أنشطة وألعاب ومناقشات وتجارب 

معملية وميدانية مكثفة، مرتبة زمنيًا في جلسات أسبوعية على مدى ثالثة أشهر.

 يُطور هذا المنهج تشاركيًا بين فهد الرياشي وموريس لوقا. 

 إشراف: فهد الرياشي.

مدخل
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 عدد الجلسات التعليمية في األسبوع: 3 جلسات.

 مدة الجلسة: ساعتان.

 عدد األسابيع في الدورة: 9 أسبوًعا.

 عدد الجلسات في الدورة: ٢7 جلسة.

 عدد الزيارات الميدانية : 3 زيارات.

 إجمالي عدد ساعات التعلّم: ٥٤ ساعة.

 الفئة العمرية للمتعلمين: بين ١٢ إلى ١٥ سنة.

 العــدد المناســب للمشــاركين هــو ١٢ إلــى ١٥ متــدرب، لتيســير التفاعــل 

وإتقــان المهــارات.

 المنهــج يعتمــد علــى البنــاء المعرفــي وبنــاء الثقــة مــع مجموعــة متدربين 

ذاتهــا علــى مــدى ثالثة أشــهر.

 ال يفتــرض المنهــج أي خلفيــة أو خبــرة موســيقية أو صوتيــة لــدى 

المتدربيــن.

 جميــع أدوات ومــواد التدريــب مؤمنــة للمــدرب والمتدربيــن فــي مــكان 

التدريــب، حســب الئحــة المــواد والمعــدات المذكــورة فــي إطــار كل جلســة.

 قبــل عــرض األهــداف المعرفيــة والقيميــة للمنهــج، نعــرض هنــا 

مفاهيــم وأفــكار بســيطة ولكــن أساســية حــول مفهــوم الصــوت والموســيقى مــن وجهــة 

نظــر المنهــج. مــن شــأن هــذه األفــكار أن تنقــل للمــدرب الروحيــة التــي تــم علــى أساســها 

ــذ، فــي أي  ــرة التنفي ــق مفاهيمــه خــالل فت ــى تطبي ــة هــذا المنهــج، ومســاعدته/ها عل كتاب

ــاش كان. ــاط أو نق ــة، نش جلس

 الموســيقى مــا هــي إال حالــة خاصة للصــوت.  وعلى ذلك، علينــا االهتمام 

بوضــع الصــوت تحــت المجهــر ككيــان قائــم بحــد ذاتــه، لــه خصائصــه وجمالياتــه، نبحــث 

عنهــا، نقيمهــا، نلعــب بهــا... عندمــا تترتــب األصــوات بشــكل تتابعــي ومنســجم، يخــرج عــن 

األصــوات ما نســميه الموســيقى.

  إن أي ما يصدر صوت، يمكن أن يخرج عنه موسيقى.

  ممكــن وبســهولة ومــن دون تكلفــة تســجيل وإنتــاج أصــوات وموســيقى 

ــا، أي جهــاز كمبيوتــر،  عاليــة الجــودة. كل مــا نحتاجــه أواًل، فكــرة نريــد التعبيــر عنهــا، ثانيً

نظرة على اإلطار العام للمنهج

روحية المنهج
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ميكروفــون وســماعات، ثالثـًـا، برنامــج تحريــر أو إنتــاج صــوت، وهنــاك العديــد مــن البرامــج 

المفتوحــة المصــدر التــي يمكــن اســتخدمها )Audacity ،LMMS،Hydrogen ،Mixxx...(، علينا 

دائًمــا التركيــز علــى الفكــرة التــي نريــد تقديمهــا، أمــا الباقــي فمــا هــو إال أدوات بيــن أيدينــا .

 ليــس مــن الضــروري أن تكــون موســيقي كــي تســتمتع بالموســيقى، فــال 

يجــب أن نضــع عوائــق أمامنــا للعمــل علــى قطعــة أو فكــرة موســيقية أو صوتيــة معينــة. أن 

لــكل إنســان حــس موســيقي بالســليقة.

ــمع،  ــيقيين. نس ــح موس ــا، نصب ــن حولن ــوات م ــيتنا لألص ــادة حساس  بزي

نســتمع، نســتمتع، نصــدر أصواتًــا أو نغنــي، نمســك بــأي شــيء يصــدر صــوت )مفاتيــح ؟ 

كــوب؟ آلــة موســيقية..(. الُموســيقي هــو مــن يريــد أن يتواصــل باســتعمال لغــة الصــوت، 

أمــا مهــارات العــازف والغنــاء فهــي تأتــي مــع الوقــت والتمريــن.

 هنــاك فــرق كبيــر بيــن الســمع واالســتماع. مثــاًل : ممكــن أن أســمع قطعــة 

ــي أن  موســيقية، ولكــن كــي اســتخرج منهــا عــدد اآلالت، ماهيتهــا، هدفهــا، قصتهــا.. فعل

اســتمع، أن أصغــي. لــكل قطعــة موســيقية قصــة، لهــا أبطالهــا، لحظاتهــا المهمــة، مقدمــة 

ونهايــة. اســتمع كــي تعــرف القصــة.

ــا الموســيقية بأنفســنا باســتخدام مــواد موجــودة   ممكــن أن نصنــع آلتن

حولنــا. فــي هــذا فتــح البــاب لمخيلتنــا وأيًضــا مجــال إلضافــة الكثيــر مــن األصــوات 

ــدي. ــج والنق ــول المنت ــة الفض ــكار، وتغذي واالبت

 عنــد شــرح فكــرة معينة، فعلينا بالتبســيط مــن دون تفريغ المعنــى بإعطاء 

أمثلــة قريبــة مــن المشــاركين ومحيطهــم، واالبتعــاد كل البعــد عــن المفاهيــم المعقــدة إال 

فــي حالــة أنــه تــم الســؤال عنهــا بشــكل محــدد. مثــاًل: فكــرة األوركســترا والتوزيــع الموســيقي 

ممكــن تقديمهــا وشــرحها باســتخدام مثــال "الســندوتش". التوزيــع الموســيقي هــو عبــارة عن 

صنــع ســندوتش، يبــدأ بتحديــد المكــون األساســي، كســندوتش الجبنــة مثــاًل، نضــع المكــون 

األساســي وهــو اللحــن، ومــن ثــم نضيــف طبقــات أو مكونــات أخــرى كل الخــس، الطماطــم، 

الزيتــون، الزيــت ، الملــح... أي أن نضيــف آالت أخــرى مثل العــود، البيانو، الغيتــار ، الكورال... 

وكل هــذا يوضــع فــي خبــز، كــي نســتطيع األكل، والخبــز هنــا يمكــن تشــبيهه بــآالت البــاص 

أو اإليقــاع. عندمــا نــأكل الســندوتش، نتــذوَّق طعــم كل الُمكوِّنــات، تماًمــا هــذا مــا يحــدث 

عندمــا نســمع الموســيقى. لــكل ســندوتش طعمــه ومكوناتــه. يبقــى دائًمــا هنــاك مكون ســري، 

ال يمكــن وصفــه، بــل علينــا االكتفــاء بتذوقــه واالســتمتاع بــه فقــط، وهــو ســر كل طبــاخ كمــا 

هــو ســر كل موســيقي، عــازف أو مســتمع. 

 ال يجــب طــرح تقنيــات جديــدة مــن دون تبريــر الحاجــة إليهــا. إن جميــع 

البرامــج الحاســوبية مــا هــي إال أدوات فــي أيدينــا، تســاعدنا علــى التعبيــر وتحقيق ومشــاركة 

ــى هــذه الفكــرة أمامهــم وفــي مركــز أولوياتهــم  ــن اإلبقــاء عل ــا. نرجــو مــن المدربي أفكارن

عنــد العمــل مــع المتدربيــن، وعلــى أي مــن البرامــج. ليــس هــدف المنهــج إتقــان البرامــج، 

ــت،  ــع الوق ــى م ــة تبن ــرة التقني ــر. الخب ــرة للتعبي ــة وح ــيلة متاح ــا كوس ــه تقديمه ــل هدف ب

ــي، وال  ــر اإلبداع ــياق الفك ــي س ــل ف ــة وتدخ ــي طبيعي ــا، فتأت ــة له ــد الحاج ــا عن وخصوًص
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تكــون هــدف. كمدربــة، ركــزي علــى مــا يحتــاج إليــه المتــدرب كــي يعبــر، بتوفيــر المعرفــة 

والمســاعدة التقنيــة واإلنســانية لذلــك، أمــا إتقــان األدوات فهــذا متــروك للجهــد الشــخصي 

للمتــدرب، أو لــدروس متخصصــة أخــرى يســتحصل عليهــا خــارج ســياق المنهــج.

 كــي نســتطيع تشــارك أفكارنــا الموســيقية والعــزف فــي مجموعــة، 

ــروري أن  ــن الض ــس م ــا. لي ــة رموزه ــة وكتاب ــيقية الخاص ــا الموس ــع لغتن ــتطيع أن نصن نس

ــا، الــذي يمكننــا أن نتعلَّمــه، ولكــن  نســتعمل نظــام الكتابــة الموســيقي المعمــول بــه حاليً

مــن دونــه نســتطيع أيًضــا أن نتواصــل موســيقيًا وبشــكل ســريع وســهل وقريــب مــن الجميع.

 الصمــت هــو مــن أهــم عناصــر الموســيقى، إذا فقــد تفقــد الموســيقى 

ســبب وجودهــا، وتصبــح فــي الكثيــر مــن األحيــان منفــرة ومتعبــة. للصمــت قــدرة عاليــة 

ــات  ــاك عالم ــه هن ــب أن ــن الغري ــس م ــيقى، فلي ــي الموس ــتثَمر ف ــا يُس ــر عندم ــى التعبي عل

موســيقية خاصــة للتحكــم بمــكان ومــدة الصمــت مــا بيــن األصــوات.

ــود  ــه موج ــا أن ــيقي. كم ــل موس ــري ألي عم ــود الفق ــو العم ــاع ه  اإليق

فــي الطبيعــة مــن حولنــا، فــي أجســادنا )نبضــات القلــب، صــوت القــدم عنــد المشــي أو 

ــع، الشــوارع. ــي المصان ــي الطبيعــة، ف الركــض(، ف

 عمليــة الخلــق الموســيقي أو خلــق األصــوات وتحويرها ممتعة جــًدا، ولكن 

ممكــن مضاعفــة المتعــة إذا شــاركنا أعمالنــا مــع اآلخريــن وشــجعناهم علــى القيــام بذلــك 

بدورهــم. إذ أن العمــل التشــاركي المفتــوح يســاعد علــى التحــرُّر مــن القوالــب والمعوقــات 

ع  ويتيــح مســاحات للتشــارك والتجريــب مــن دون خــوف؛ يجعــل ممارســة االختــالف والتنــوَّ

ــم  ــر جماعــة التدريــب ومــن ث ــا يمكــن تحقيقــه، فتصي ــه؛ واقًع ــه واالحتفــاء ب واالســتمتاع ب

مجتمعاتنــا أكثــر إنســانية.. شــارك، قــص، عبــر، الصــق، العــب ، شــارك مــرة أخــرى.

 كمــا هــي الحــال فــي جميــع الفنــون، آراؤنــا تتطبــع بميولنــا الشــخصية 

ــن  ــره م ــدرِّب دون غي ــا للُم ــس حًق ــر لي ــذا األم ــا، وه ــا له ــي تقييمن ــة ف ــا الجمالي واعتباراتن

الُمتدربيــن، لــذا علــى الُمــدرِّب تشــجيع ممارســة الفتيــة لحقهــم فــي إبــداء آرائهــم وحمايــة 

هــذا الحــق مــن انتهــاك الُمــدرِّب أو المتدربيــن لــه ، وذلــك باالبتعــاد كل البعــد عــن التأثيــر 

ــر  ــو عبّ ــيط، ل ــال بس ــي. مث ــادي أو تلقين ــع إرش ــن موق ــا م ــم عليه ــم أو الحك ــي أذواقه ف

أحــد المتدربيــن عــن ذوق موســيقي مناقــض لــذوق المــدرب أو متــدرب آخــر، فــال يجــب 

أن يصبــح النقــاش حــول مــن معــه الحــق، بــل واجــب المــدرب طــرح أســئلة مثــل، لمــاذا 

تحــب/ بيــن هــذا المغنــي أو العــازف؟ مــا الــذي يميــز طريقته/هــا؟ اعطنــي أمثلــة تظهــر 

رأيك/كــي فــي أعمالــه. فــي هــذا تطويــر للفكــر النقــدي للمتــدرب وتمكينــه أكثــر فــي التعبيــر 

عــن نفســه. علــى المــدرب عــدم االكتفــاء بجــواب مــن متــدرب أحــب، أو ال أحب/أكــره بــل 

طلــب تفســير وتظهيــر أســباب هــذا الــرأي.
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األهداف المعرفية

ــن  ــق كل م ــم تحقي ــج. يت ــة للمنه ــداف المعرفي ــل األه ــي مجم ــا يل  فيم

هــذه األهــداف بالتتالــي فــي جلســات مكتملــة بذاتهــا، أو مترابطــة حســب خطــة كل جلســة 

وذلــك علــى طــول مــدة الــدورة التعليميــة.

 سنقوم الحًقا في متن خطة كل جلسة، بسرد وتفنيد طريقة تحقيق كل 

من هذه األهداف، مستخدمين مجموعة أفعال ومعلومات يقوم بها ويشرحها المدرب.

 تقسم األهداف في 3  محاور أساسية:

• الصوت

• الموسيقى

• الصوت للصورة

 يتفــرع مــن كل هــدف، أهــداف تفصيليــة: )نذكــر أيًضــا بجانــب كل 

هــدف إذا انطبــق، البرنامــج الحاســوبي الــذي يجــب أن يســتعمله المــدرب أثنــاء التدريــب(.

  الصوت

  العناصر األساسية للصوت

)Pitch(  درجة النغمية •

)Intensity( الشدة •

)Duration( المدة •

)Texture( نوعية النسيج الصوتي •

 انتقال الصوت

)Stereo Field( المجال الصوتي 

 مصادر الصوت

)Digital vs Analog( )الفرق بين الصوت الرقمي والتماثلي )٠.٥ج 

 تحويل الصوت إلى رقمي

• تسجيل مبدئي للصوت

• فهم معايير الصوت الرقمي

 أنواع ملفات الصوت

)Lossy and Lossless formats(  الترميز التقريبي والكامل •

• ملفات المصادر المفتوحة

• اختيار نوع الملف المناسب حسب كل استعمال
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 تشريح لمنصة عمل رقمي شخصية

 الموسيقى

 خلق لغة بسيطة للتدوين الصوتي

)Notation( لغة الحركات الصوتية •

)Dynamics( لغة التحركات الديناميكية •

 اإليقاع

• النبض، الحركات الصوتية والسرعة

• القراءة اإليقاعية

• تأليف أنماط إيقاعية

• إيقاعات من حولنا

• إيقاعات من ثقافة مختلفة

 اللحن

• نظام التدوين الموسيقي

• الدرجات الموسيقية

• المقامات

• القوالب

 تصنيف اآلالت الموسيقية

• أنواع اآلالت وتصنيفها

• صنع آالت منزلية

)Audacity( برنامج )Sound Editing( تحرير الصوت 

 قص/نسخ/لصق/إعادة

 تقليم/قطع/عكس

)Fade In/Out(  تمهيد الدخول / تالشي الخروج 

 تكبير الصوت

)Pan( توجيه الصوت في المجال الصوتي 

 تقليص الضجيج

)Delay(  العينات الصوتية المتأخرة 

)Reverb(  العينات الصوتية المترددة 

)Compressors & Gates( الضواغط والبوابات 

)Audacity( التسجيل برنامج 

 مسار الصوت في التجهيزات

)Gain Stages(  مراحل تكبير الصوت أثناء التسجيل 

)Microphones & Pickup patterns( أنواع ملتقطات الصوت وأنماط االلتقاط 

 أنواع مسجالت الصوت

 تقنيات التسجيل الخارجي
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)Mixing for Live Events( المزج الصوتي لألنشطة الحية 

 مسار الصوت في األجهزة

EQ والطيف الصوتي ،PAN مواضع وتوزيع ملتقطات الصوت 

)Leveling( الموازنة العامة لألصوات 

)Mixing( المزج 

)Stereo and Mono( المزج للصوت الثنائي والفردي المصدر 

 التسجيل الحي

)Audacity( برنامج  )Mixing for Production( المزج الصوتي الغير حي 

 مسار الصوت في التجهيزات

)Channels fader control( متحكمات مسارات الصوت 

)Mute/solo/pan/tempo( تخريس/تفريد/توزيع في المجال الصوتي/ السرعة 

 التسجيل على مسارات صوتية متوازية

)Dynamic rang( المدى الديناميكي 

)EQualization( التعادل النغمي/التسوية 

)Dynamic processors( المعالجات الديناميكية 

 Reverb and( التأخــر والتــردد الصوتــي كعنصــر لحــام وخلــق مجــال صوتــي واقعــي 

)Delay as glue

)Automation( األتمتة 

)VST( اآلالت االفتراضية 

)Project Export( مقاييس تصدير المشروع 

)LMMS/Oxygen(  برامج )Sampling( خلق آالت من خالل أخذ عينات صوتية 

 تسجيل أو قطع العينة

)Sample envelope(  مظروف الصوت 

)BitDepth & Sampling rate(  العمق الرقمي ومعدل أخذ العينات 

 تقليم/قطع/إعادة العينة

 فرد األصوات على لوحة MIDI وإخراجها

 مصادر عينات مفتوحة المصدر

)LMMS( برنامج  )Sequencers( خلق موسيقي من خالل التعاقب 

 اإليقاع ومسار اللحن األساسي

 اختيار األصوات

 التأليف

 المزج

)Mixxx برنامج( )DJing( خلق موسيقي من خالل الخلط والتدوير 

DJ متحكمات 

)Rack٢ & Rackالمساران األساسيان )١ 
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)Cross Fader( المتحكم التقاطعي 

 مالءمة السرعة

 مالءمة النغمة الصوتية

)Loopig( التدوير أو اإلعادة 

 عكس/تسريع/تبطيء الصوت

 المؤثرات الصوتية

)Audactiy/Kdenlive الصوت للصورة )برامج 

 عالقة الصوت بالصورة والعكس

 التصميم الصوتي

)Diegetic/Non-diegetic( أنواع األصوات في اللقطة، أو المشهد أو الفيلم 

 العثور على عناصر المشهد الصوتية

 خلق أو اختيار األصوات وتحريرها

)Kdenlive تركيب األصوات على الصورة )برنامج 

 المزج واإلنتاج

األهداف القيمية
 األهــداف القيميــة لهــذا المنهــج مســتقاة مــن القيــم الكليــة للمشــروع 

ولمؤسســة التعبيــر الرقمــي العربــي.

 نركــز فــي هــذا المنهــج علــى القيــم التاليــة، ونبنــي علــى أساســها أفعــال 

الجلســات ومخرجاتهــا:

 التعاون والتشارك والثقة.

 تقبل النقد.

 المثابرة.

 المهارة.

 اإلتقان.

 الدقة.

 الكفاءة.

 االبتكار.

 فهم أساس األشياء.

 القدرة على التعلّم الذاتي.

 تسجيل المعرفة الناتجة عن التجربة الشخصية وتجارب اآلخرين.

 حّق الجميع في التعبير بال قيود.

ــم و  ــى عمله ــل عل ــا نكم ــى عندم ــيطًا، حت ــا كان بس ــن مهم ــل اآلخري ــادة بفض  اإلش

ــنه. ــه و نُحّس ــف إلي نُضي
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 التفكير النقدي وإعمال العقل والمنطق في الحكم على األمور.

ــم  ــّدي لتقدي ــل التص ــة قب ــارف القائم ــابقة والمع ــول الس ــى الحل ــالع عل ــة االطّ  أهمي

ــدة. ــول جدي حل

 القدرة على تكوين رأي مستقّل.

آلية وأدوات التدريس

معايير اختيار المدربين

 يحقــق المنهــج أهدافــه المعرفيــة والقيميــة بشــكل تراكمــي فــي ســياق 

الجلســات، وذلــك باســتخدام األدوات التاليــة:

 استخدام األنشطة بنسبة 9٠% مقارنًة بأسلوب المحاضرة في نقل المعارف.

 تخصيص مقاطع للنقاش والبحث.

 تحديد أهداف واضحة لكل جلسة والتزام المدرب بتحقيقها.

 تحديــد المنتجــات بعــد كل جلســة وجعلهــا بســيطة لتمكين إنتاجهــا وبالتالــي مراكمتها 

ــة أصيلة. كمعرف

ــد  ــالل أو عن ــن خ ــى المتدربي ــرح عل ــم، تط ــئلة تقي ــة أس ــوي مجموع ــة تح  كل جلس

انتهــاء مــن الجلســة، هدفهــا التأكــد مــن وصــول المحتــوى المعرفــي وفتــح بــاب للنقــاش أو 

ربــط الجلســات فيمــا بينهــا.

 اضغط على هذا الرابط: معايير اختيار المدربين.

https://arabdigitalexpression.org/wiki/_شمشر/معايير_إختيار_مدربين_منهج

الصوت_والموسيقى
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 عدم اعتبار موضوعات وأهداف المنهج من نوافل القول أو مقّدمات 

غير مهّمة لمهام تأتي بعدها.

 ضرورة االلتزام باأللفاظ الدالة على المفاهيم وعدم استسهال 

استبدالها بمقابالت دارجة أو مبّسطة.

 االلتزام الكامل باستخدام برامج المصادر المفتوحة أثناء التدريب إذ 

أن المنهج يقدم قترحات بأسمائها، كما يُنصح بأن يقوم المدرب بذكر البرامج األخرى في 

سياق الجلسات لضمان معرفة المتدرب بكل اإلمكانيات المتاحة بعد انتهاء الدورة.

 ال تقوم بتنفيذ جلسة تدريبية إال وبيدك خطة الجلسة، وفي حال وجود 

مدرب ثاني، ينبغي تقسيم األدوار بين المدربين وبشكل واضح قبل الجلسة.

 من الطبيعي أثناء التدريب أن يكون هناك مفاجآت، لذلك تحضير 

الجلسات هو عماد النجاح في التواصل مع المشاركين وضمانة للوصول لألهداف المرجوة 

في رحلة ممتعة.

 جميع الجلسات في هذا المنهج مصممة حول قالب معياري كاآلتي:

 تحضير ما قبل الجلسة:

• الحيز: طبيعة مكان تنفيذ التدريب )مكان خارجي، داخلي أو معمل حاسوب(.

ــة،  • المعــدات الخاصــة: نحــدد المعــدات وعددهــا إن تطلبــت الجلســة، كشــريحة صوتي

ــخ. ــات، آالت موســيقية ...إل جهــاز تســجيل، ميكروفون

ــورة، رز، حصــى،  • المــواد: نحــدد المــواد وكميتهــا إن تطلبــت الجلســة: كــورق، أقــالم، صب

لصــق ...إلــخ.

 إطار الجلسة:

• المواضيع/النتائــج: نحــدد مواضيــع واألهــداف التفصيليــة لــكل جلســة، وبدقــة مــا يجــب 

أن يكــون المشــاركون قادريــن علــى فعلــه بنهايــة الجلســة.

• القيم: مجموع القيم المستهدفة في الجلسة.

• األفعال: نلخص األنشطة التي ستحتويها الجلسة وترتيبها.

 المعلومات:

نقــدم معلومــات معرفيــة تقنيــة قــد تســاعد المــدرب. المعلومــات المقدمــة ال تختصــر أبــًدا 

إرشادات للمدربين

21قالب الجلسة
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ــى المــدرب  ــذي ينبغــي عل ــى ال ــر الحــد األدن ــا نذك ــا، ولكنن ــة به ــم المتعلق ــع المفاهي جمي

ــراه مناســب ومفيــد لســياق الجلســة  ــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/ت ــه للمتدربي توصيل

وفهــم المتدربيــن.

 خطه الجلسة: 

وفيها نفصل مراحل الجلسة ووقت كل منها، نشرح مسار األنشطة ومخرجاتها، نذكر 

األفعال والمعلومات التي سيقوم بها ويشاركها المدرب مع المدربين. عادًة نتبع المراحل 

التالية:

• االستعراض وتحفيز اهتمام المتدربين بأهداف الجلسة ووضعه في سياقها

• أنشطة، معلومات، نقاش

• إفساح مجال لالستكشاف الذاتي أو الجماعي

• تخزين نتائج الجلسة: حفظ ملفات، توضيب آالت صنعناها..إلخ

 أسئلة تقييم وفتح أفق: 

هنا يلخص المدرب الجلسة بطرح أسئلة على المتدربين الختبار فهمهم لمحتوى الجلسة 

وبالتالي تحديد إذا كان هناك حاجة إلعادة شرح أو تفصيل جزء ما. كما يقوم المدرب 

بطرح أفكار/أو تشجيع نقاش لتطوير منتجات الجلسة خارجها أو استكشاف وبحث الحق، 

أثناء وقت المتدرب الخاص )في المنزل، المدرسة، مع األصدقاء..(

 مراجع:

 نذكر أي مرجع أكاديمي أو غير ذلك، كما نضع روابط لمقطع فيديو وقراءات أو مصادر قد 

تساعد المدرب، كما يمكن مشاركتها مع المتدربين.

 أواًل : جلسات الموسيقى

• الزمن

• المدرج الموسيقي

• المسافات والديناميكية

• اإليقاع التماثلي والرقمي

• الميزان والعالمات الموسيقية

• صنع آالت موسيقية بسيطة

• تأليف موسيقى رقميًا الجزء األول

• تأليف موسيقى رقميًا الجزء الثاني

• خلق آالت افتراضية من محيطنا

DJ MIXXX •

الجلسات وترتيبها
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• المقامات

• القوالب

• الكورال )3 جلسات(

 ثانًيا : جلسات الصوت

• التسجيل المتنقل

• تحرير الصوت رقميًا

• المؤثرات الصوتية

• المزج الصوتي الغير حي الجزء األول

• المزج الصوتي الغير حي الجزء الثاني

• تحسين نوعية الصوت

• المزج الحي

 ثالًثا : جلسات الصوت للصورة

• الصوت للصورة )٥ جلسات(
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 الزمن

 المواضيع
• النبض، الحركات الصوتية والسرعة.

• القراءة اإليقاعية.
• تأليف أنماط إيقاعية.

• إيقاعات من حولنا ومصادر األصوات.
 

 النتائج
• أن يتعرف المتدرب على مفهوم اإليقاع وأن يمارسه بمرافقة النبض اإليقاعي.

• أن يخلق المتدربون لغة إيقاعية مبسطة وفعالة لتشارك األفكار.
ــك  ــتخدمين بذل ــة، مس ــع المجموع ــا م ــة ويعزفوه ــكاًرا إيقاعي ــاركون أف ــج المش • أن ينت

ــة. ــادر مختلف ــن مص ــوات م أص
 

 القيم المرغوب اكتسابها
• التعلم النشط.

• قيمة البهجة في التعلم.
• اتجاه إيجابي نحو العمل الجماعي وتقبل اآلخر.

• اتجاه إيجابي نحو استخدام الخيال.
• الثقة بالنفس واتجاه نحو الثقة بالجماعة.

 

 األفعال
• نشــاط قصيــر لإلحمــاء يصفــق فيــه المــدرب بأنمــاط مختلفــة وتــرد المجموعــة بإعــادة 

نفــس النمــط.
ــره  ــة احتــكام المجموعــة لنبــض ثابــت يدي • نقــاش قصيــر حــول مفهــوم اإليقــاع وأهمي

متــدرب يكــون المســؤول الحــارس للنبــض والســرعة.
• نشــاط طويــل يتفــق فيــه المــدرب علــى لغــة إيقاعيــة مــع المتدربيــن مســتعماًل الصبــورة 

لشــرح وتعديــل رموزهــا، ويتمرنــوا ســويًا علــى جمــل مختلفــة مســتخدمين أصواتهــم.

إطار الجلسة
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• نشــاط طويــل فــي مجموعــات صغيــرة، كل منهــا يؤلــف جملــة إيقاعيــة ويتمــرن عليهــا، 
ومــن ثــم نجمــع العمــل المنفــرد للمجموعــات فــي مقطوعــة إيقاعيــة أكبــر.

ــه نفــس المقطوعــة، هــذه المــرة باســتخدام أصــوات مــن  • نشــاط طويــل نســتخدم في
ــا. مصــادر مختلفــة موجــودة أمامن

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/ مكان الجلسة: مكان خارجي مظلل ومعتدل الحرارة، أو داخلي.
 المعــدات الخاصــة: صبــورة ومجموعــة آالت موســيقية إيقاعيــة بنوعيــة أصــوات مختلفــة 

)طبلــة أو دف أو جــرس أو أي بديــل متــاح للنقــر(.
ــان موســيقيتان  ــورة، تدوينت ــورة؛ أوراق صب ــرة، 10 أقــالم صب ــواد: 10 أوراق A4 كبي • الم
ــر  ــي آخ ــتخدمان ف ــيطة )ستس ــة بس ــن بطريق ــا مكتوبتي ــرط أن تكون ــن، ش ــن مختلفي لفناني

ــة(. ــس اللحني ــة ولي ــراءة اإليقاعي ــط للق ــة فق الجلس
• وســائل توضيحيــة: رســم شــجرة الموازيــن أو طباعتهــا ويراعــى اســتمرار وجودهــا فــي 

مــكان الجلســة طــوال فتــرة الدراســة.

• وسائط:
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Bt1BF1PC2k&index=7&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F

https://www.youtube.com/watch?v=hg3NwrKpnXc&index=5&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
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 نشــتق فــي هــذه الجلســة طريقتنــا لتعليــم القــراءة اإليقاعيــة البســيطة مــن 

ــراءة  ــيط الق ــى تبس ــه عل ــام قدرت ــذا النظ ــت ه ــدي. أثب ــيقي الهن ــام الموس النظ

اإليقاعيــة، بتعليــم تقطيــع النبــض الواحــد إلــى أجــزاء متســاوية دون الدخــول فــي 

المصطلحــات الموســيقية ومعانيهــا، بالتالــي الوصــول ســريًعا لنتيجــة، مــع ضمــان 

الفهــم الكامــل. يســتعمل هــذا النظــام مجموعــة مــن النبــرات الصوتيــة الموصولــة 

ــز  ــون رم ــا يك ــادة م ــري، ع ــز بص ــا رم ــكل منه ــل ل ــم يجع ــم، ث ــه أو اس ــي كلم ف

العالمــة الموســيقية المرادفــة. يصبــح بذلــك لــكل عالمــة موســيقية صــوت مميــز. 

عندمــا يــرى المتدربــون هــذه العالمــات، يصــدرون مباشــرة مقطعهــا الصوتــي، كأن 

نكتــب مثــاًل:

 عندمــا يــرى المشــاركون الرمــز تــا، يصــدرون الصــوت "تــا"، أو الرمــز تــا كا دي 

مــي، فيصــدرون الصــوت "تــا كا دي مــي" ...إلــخ.

فإذا كتب المدرب على الصبورة مثاًل جملة من ثماني نبضات إيقاعية:

 فيــردد المتدربــون: تــا / تــا / تــا كا / تــا كا دي مــي / تــا / تــا / تــا كا / تــا كا علًمــا 

أن النبــض هــو: 1 / 2 / 3 / 4 / 1 / 2 / 3 / 4.

 أهــم مــا فــي األمــر، يجــب أن تصــدر المجموعــة صــوت كل مــن هــذه الرمــوز 
فــي مــدة نبــض واحــد فقــط. بذلــك يســتطيع المشــاركون بســهولة ومــن دون تــردد 

قســمة أي وحــدة زمنيــة إلــى جزأيــن، ثالثــة، أربــع أو أكثــر، وتكــرار ذلــك وتجميعــه 

فــي مقطوعــات أكبــر.

 القراءة اإليقاعيــة:

المعلومات:
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  مصادر األصوات:

 

• نقر الجسد: طقطقة األصابع، ضرب األرض بالقدمين، التصفيق.

• األصــوات الملفوظــة: الســعال، الهمــس، الضحــك، االستنشــاق، الــكالم، تــاااة، 

بوووو...إلــخ.

• اآلالت الموسيقية.

• آالت من صنعنا.

• النقر ذو النغم.

• النقر الغير منغم )آالت ليس لديها صوت نغمي محدد(.

• الطبيعة والحية.
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 يطلب المدرب من المشاركين الوقوف في دائرة.

 يقــوم المــدرب بالتصفيــق وعلــى المشــاركين ترديــد نفــس الجملــة مــن خــالل 
ــي  ــد ف ــع والتعقي ــادة التنوي ــى المــدرب زي ــة المــدرب. عل ــق لمحــاكاة جمل التصفي

الجملــة التصفيقيــة بشــكل تدريجــي مــن دون أي زيــادة فــي ســرعة التصفيــق.

 يطلــب المــدرب مــن المشــاركين إصــدار صــوت نبــض أقــدام تحاكــي المــارش 

العســكري علــى أن يكــون اإليقــاع ثابتـًـا ومتواصــاًل ١-٢ ١-٢ ١-٢ ١-٢... بالتــوازي، يقــوم 

ــوم  ــر أن يق ــى األخي ــاركين فعل ــد المش ــس أح ــا يلم ــه عندم ــارة أن ــدرب باإلش الم

بتصفيــق جملــة قصيــرة مــن تأليفــه وعلــى باقــي المشــاركين إعادتهــا، دون أن 

يتوقــف النبــض باألقــدام. دور المــدرب هــو اختيــار مــن ســيقوم بالتصفيــق وأيًضــا 

التحكــم فــي ســرعة نبــض األقــدام.

 ثــم يــوزع المــدرب المشــاركين إلــى مجموعتيــن "متنافســتين" وباإلشــارة 

)يتواصــل نبــض األقــدام(، ســتحاول كل مجموعــة محــاكاة تصفيــق المــدرب عندمــا 

يُشــير المــدرب إليهــا.

ــة يعيــد المــدرب الجميــع فــي مجموعــة واحــدة، الــكل   بعــد أكثــر مــن جول

ــرعة  ــي الس ــة ف ــادة تدريجي ــاًل وزي ــر تفصي ــق أكث ــل تصفي ــع جم ــد، م ــوت واح ص

ــة. ــالن النهاي ــج"، فإع ــة "الضجي ــى مرحل ــول إل ــى الوص حت

ــض  ــة لنب ــكام المجموع ــة احت ــاع وأهمي ــوم اإليق ــول مفه ــر ح ــاش قصي  نق

ــرعة. ــض والس ــن النب ــارث ع ــؤول الح ــون المس ــدرب يك ــره مت ــت يدي ثاب

املرحلة األولـى:

خطة الجلسة: 

 ســيقوم المشــاركون والمــدرب بابتــكار لغــة موســيقية بســيطة وفعالــة 
تمكنهــم مــن مشــاركة أفكارهــم اإليقاعيــة وعزفهــا مــع بعضهــم البعــض.

ــى  ــة عل ــى األرض ويقــوم المــدرب بالكتاب ــرة عل  يجلــس المشــاركون فــي دائ

الصبــورة الرمــوز كمــا هــو مذكــور فــي قســم المعلومــات .ممكــن أيًضــا اســتخدام 

أســماء المشــاركين وتقطيعهــا إلســتخدامها كرمــوز، أو الرمــوز الموســيقية الفعليــة 

المرادفــة للتقطيــع الصوتــي ) الســوداء، ذات الســن، ذات الســنين...إلخ(.

 شــرح المــدرب هــذه الرمــوز وأصواتهــا ويمــرن المشــاركين عليهــا الواحــدة تلو 

األخــرى. كل رمــز يجــب أن يــؤدى فــي خــالل ضربــة إيقاعيــة واحــدة، فيجــب مراعاة 

اســتخدام ســرعات بطيئــة أثنــاء التعريــف بالرمــوز.

ــات  ــة مــن ٤ نبضات/ضرب ــب المــدرب فكــرة إيقاعي  بعــد حفــظ الرمــوز، يكت

تســتخدم الرمــوز األربعــة. علــى أحــد المشــاركين اآلن تولــي مهمــة "حــارس اإليقاع" 

أي إصــدار ضربــات متســاوية الزمــن فيمــا بينهــا.

 يبــدأ المشــاركون بالتمــرن علــى الفكــرة وعلــى الجميــع اتبــاع الســرعة الثابتــة 

لحــارس اإليقــاع. علــى المــدرب التأكــد مــن مشــاركة الجميــع وتأديــة التمريــن بشــكل 

املرحلـة الثانيـة:
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 يقــوم المــدرب بشــرح الموازيــن الموســيقية مــن خــالل جعــل "حــارس 
ــدات  ــق وح ــدرب بالتصفي ــوم الم ــم يق ــة ث ــة بطيئ ــدة زمني ــق وح ــاع" يصف اإليق

مختلفــة واحــدة تلــو األخــرى مــع ذكــر أســامي الموازيــن الموســيقية )نــوار، كــروش، 

ــي  ــتخدمة ف ــوات المس ــماء باألص ــذه األس ــة ه ــارة لعالق ــع اإلش ــروش( م ــل ك دوب

ــي(. ــا كا دي م ــا كا، ت ــا، ت ــة )ت ــة الثاني المرحل

ــا؛  ــكٍل منه ــي ل ــي- زمن ــال صوت ــي مث ــبورة ويعط ــى الس ــدرب عل ــب الم  يكت
ــي: ــة ه ــارات الزمني اإلش

 المستديرة: مدتها أربع أزمنة.

 البيضاء: مدتها زمنين، أي نصف المستديرة )٢/١(.

ــز  ــا رم ــن اعتباره ــتديرة )٤/١(، ممك ــع المس ــد، أي رب ــن واح ــا زم ــوداء: مدته  الس

ــد. ــن واح ــة، أي زم ــدة الزمني ــت، أو الوح ــي الثاب ــض اإليقاع النب

 ذات السن: مدتها نصف زمن، أي ثُمن المستديرة )٨/١(.

 ذات الســنين: مدتهــا ربــع زمــن، أي ســتة عشــر جــزء مــن مئــة مــن زمــن 

.)١6 /١ المســتديرة)

ــمة  ــنان وقس ــع أس ــالث أو األرب ــذات الث ــة ب ــس الطريق ــع بنف ــا أن نتاب  يمكنن
الوقــت علــى اثنــان فــي كل مــرة وإلــخ، ولكــن نريــد أن نركــز علــى اإلشــارات اآلنفــة 

ــرة اســتخدامها. الذكــر لكث

 تكتــب العالمــة علــى المــدرج الموســيقي علــى األســطر وعلــى الفراغــات فــإذا 
وقعــت العالمــة علــى الســطر الثالــث فمــا فــوق فيكــون ذيــل العالمــة إلــى األســفل 

ــى. ــى األعل ــا إل ــث فيكــون اتجــاه ذيله ــة تحــت الســطر الثال ــا إذا وقعــت العالم أم

 ويتســع المــدرج الموســيقي بأســطره الخمســة ألحــد عشــر صوتـًـا فقــط، فكمــا 
رأينــا ســابًقا، يمكــن إضافــة أســطر صغيــرة إضافيــة لتدويــن باقــي العالمــات أعلــى 

وأســفل المــدرج الموســيقي.

* يكتــب المــدرب علــى الســبورة مثــااًل يجمــع بيــن كل اإلشــارات، المثــال األول 

املرحلـة الثالثـة:

نشــــاط:

ــل  ــي الجم ــع ف ــل التنوي ــاع. يفض ــارس اإليق ــة لح ــرعة الثابت ــب الس ــح وحس صحي

وذلــك إلعطــاء الوقــت الكافــي لــكل مشــارك مــن فهــم وتطبيــق التمريــن.
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تكــون فيــه اإلشــارات متتاليــة وتصغر فــي مدتهــا الزمنيــة، فيتمرن المشــاركون 

عليهــا )باســتخدام صــوت مــا مثــل الــدو( يرافقــه نبــض إيقاعــي ثابــت نحســب 

ــر المــدرب أن فــي جلســة اإليقــاع ومصــادر  علــى أساســه مــدة كل عالمــة. يُذكّ

الصــوت، خلقنــا ســويًا لغــة إيقاعيــة مثــل تــا، تــا كا، تــا كا دي مــي. إن هــذه 

ــي،  ــى التوال األصــوات هــي مرادفــة للســوداء، وذات الســن وذات الســنين عل

وهــذا سيســهل علينــا قراءتهــا.

 * فــي المثــال الثانــي، ينــوع المــدرب بيــن أنــواع العالمــات كــي يتعــود 

المشــاركون علــى التنقــل بينهــا.

ــة  ــرعة بطيئ ــا س ــدرب دائًم ــتعمل الم ــى أن يس ــاركة، عل ــع المش ــى الجمي  عل
ــه المشــاركين لعــدم التســريع أو التبطــيء،  ــدة، وتنبي ــد تقديــم أي فكــرة جدي عن

ــت. ــض الثاب ــرام ســرعة النب واحت

ــات،  ــع ضرب ــن أرب ــة م ــرة مؤلف ــة فك ــارك كتاب ــن كل مش ــدرب م ــب الم  يطل
وذلــك علــى ورقــة صغيــرة ومــن ثــم طيهــا. تجمــع جميــع األفــكار وتســحب بشــكل 

ــذ  ــى تنفي ــع اآلن التمــرن عل ــى الجمي ــورة. عل ــى الصب عشــوائي وتكتــب جميعهــا عل

ــة التشــاركية. هــذه الفكــرة الجماعي

ــم  ــب ذوقه ــك حس ــل وذل ــب الجم ــل ترتي ــاركين لتعدي ــاب للمش ــح الب  يفت

ونقاشــهم الجماعــي.

 ممكــن أيًضــا توزيــع المجموعــة إلــى مجموعــات مــن أربــع متدربيــن وطلــب 
إليهــم كتابــة الفكــرة تشــاركيًا.

 

  لــو افترضنــا أن عــدد المشــاركين هــو ١٠، إذا لدينــا اآلن فكــرة جماعيــة مــن ١٠ 

جمــل )مدتهــا اإلجماليــة ٤٠ زمــن )١٠x٤(. يتــوزَّع المشــاركون إلــى مجموعتيــن، لــكل 

ــة  ــع موســيقي لخمــس جمــل، باســتخدام آالت موســيقية إيقاعي ــة توزي ــا مهم منه

أو/و أصــوات بشــرية وتوزيــع أدوار. )أي مســتخدمين مصــادر صوتيــة مختلفــة(

 تتمــرن كل مجموعــة علــى ِحــَدة لمــدة ١٥ دقيقــة ومــن ثــم تجمــع المجموعتــان 

ويــؤدون بشــكل جماعــي، علــى أن تــؤدى الجمــل الخمــس تــارة بشــكل متــوازي )فــي 

الوقــت نفســه( وتــارة أخــرى بشــكل متتابــع بيــن المجموعتيــن.

 على المدرب المشاركة ومساعدة المجموعات والتأكد من مشاركة الجميع في 

النشاط.

ــث  ــة والثال ــة الثاني ــج المرحل ــي لمنت ــجيل صوت ــام بتس ــدرب بالقي ــى الم * عل

والرابعــة، وذلــك لحفــظ صوتــي لمــا انجــزه المتدربون، مــن ناحية الســتخدامه 

فــي جلســات أخــرى، أو لمجــرد إعطائــه للمتدربيــن للذكــرى.

املرحلـة الرابعـة:

مالحظــات:
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 لــو طلبــت منكــم إصــدار صــوت فمــاذا ســيصدر كلــن منكــم ؟ فلنبــدأ مــن 

عنــد فــالن.

ــي؟  ــى يمين ــس عل ــي الجال ــم صديقي/صديقت ــوي اس ــة يحت ــرة صوتي ــم نب  ك

)أحمــد = اح/ مــد = ٢، مريــم = مــر / يــم = ٢، تمــارة = ت/ مــا /ره= 3، عبــد 

الرحمــان = عــب /دل/ رح/ مــان = ٤، ريــم = ١، نــور = ١(.

ــاب  ــن أج ــوت: م ــت؟ فلنص ــتخدمين الصم ــاع مس ــق إيق ــتطيع خل ــل نس  ه

بنعــم؟ اشــرحي لنــا. مــن أجــاب بــال. اشــرح لنــا. )الصمــت هــو العنصــر األساســي 

فــي خلــق اإليقــاع، مــن دونــه يســتحيل خلــق إيقــاع، إن الصمــت يفصــل كل صــوت 

عــن اآلخــر(.

 هل تستطيعون إيجاد رموز جديدة وأصوات أكثر؟ مثاًل؟

 مــن متحمــس أن يقــرأ لنــا هــذه التدوينــة )النوتــة( الموســيقية لســيد درويــش، 

أو أخــرى لفنــان الجــاز مايلــز دايفيــس؟ ممكــن أن تقومــوا بذلــك فــي مجموعــة.

ــاد  ــكان انعق ــى م ــن من/إل ــروج المتدربي ــول أو خ ــق لدخ ــص 5 دقائ * تخصي

ــة. الجلس

أسـئلــة تقييــم:
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 المدرج الموسيقي  

 المواضيع
• السلم الموسيقي.

• العالمات الموسيقية.
• الصوتية.

• الزمنية.
• المفاتيح.

• الدليل اإليقاعي.
 • التحويالت النغمية دياز # وبيمول b وبيكار.

 

 النتائج
• أن يســتطيع كل مشــارك تميــز الدرجــات الموســيقية علــى الســلم الموســيقي، وعالمــات 

الســكوت والمفتــاح النغمــي واإليقاعــي.
 

 القيم المرغوب اكتسابها
• التعلم النشط.

• أهمية اإلطاّلع على الحلول السابقة والمعارف القائمة.
• التدقيق ومعرفة أساس األشياء )أهمية التعلم من المصدر(.

• فك وتركيب المفاهيم لبناء معارف أصيلة.
• إعمال الفكر النقدي باستخدام المقارنة وأسلوب التذوق والتحليل الفني.

• إتقان دور الفرد في سبيل إثراء عمل المجموعة.
 

 األفعال
• نشــاط طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون الســلم الموســيقي األساســي )دو،ري،مــي، 

فا،صــول، ال، ســي، دو(، ويؤدونــه غنــاًء.
ــات  ــن عالم ــيقي م ــن الموس ــيات التدوي ــاركون أساس ــه المش ــم في ــل يتعل ــاط طوي • نش

ــة. ــة وزمني صوتي
ــور  ــلم الماج ــى س ــيقية عل ــراءة الموس ــى الق ــاركون عل ــه المش ــرن في ــل يتم ــاط طوي • نش

ــم دو(.  ــام العج )مق

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة 

• الحيز/مكان الجلسة: مكان خارجي مظلل ومعتدل الحرارة، أو داخلي.
• المعدات الخاصة: بيانو )ممكن كهربائي( أو أورج كبير.
• المواد: أوراق A4 كبيرة وأقالم حسب عدد المتدربين.

صبورة وأقالمها.
• وســائط توضيحيــة: رســم أو طباعــة المــدرج الموســيقي وتعليقــه فــي مــكان الجلســة 

طــوال فتــرة التدريــب.

• وسائط:
https://www.youtube.com/watch?v=ziSaXP-Rvtg&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IerZrg0bbTk&index=3&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
https://www.youtube.com/watch?v=9yY6dk083vU&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=4
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 المعلومــات مقدمــة فــي ســياق الجلســة وهــي بطبيعــة الحــال ال تختصــر أبــًدا 

ــى  ــي عل ــذي ينبغ ــى ال ــد األدن ــر الح ــا نذك ــا، ولكنن ــة به ــم المتعلق ــع المفاهي جمي

المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يــراه /تــراه مناســبا ومفيــد 

لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

 يقــوم المــدرب بتعليــم المتدربيــن قــراءة نوتــة موســيقية بســيطة وتطبيقهــا 

علــى البيانــو.

على سبيل المثال )يمكن تغييرها بما يراه المدرب مناسبًا(.

 القراءة اإليقاعيـة:

المعلومات:
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 نشــاط قصيــر يتعلــم فيــه المشــاركون الســلم الموســيقي األساســي )دو، ري، 

مــي، فــا، صــول، ال، ســي، دو(، ويؤدونــه غنــاًء.

 يطلــب المــدرب مــن المشــاركين الوقــوف فــي دائــرة، واالنحنــاء بشــكل كامــل 
حتــى مالمســة األرض:

• يقوم المدرب بعزف ونطق اسم نغمة الدو )المتوسطة( بشكل متكرر ولكن 

بطيء، ثم ينتقل إلى درجة الري، يطلب من المشاركين لمس خلف القدم.

• ثم ينتقل إلى درجة المي، ويطلب من المشاركين لمس ركبهم.

• ثم درجة الفا، فيلمسون منطقة الحوض.

• ثم درجة الصول، فيلمسون منطقة القلب.

• ثم درجة ال، فيلمسون األكتاف.

• ثم درجة سي، فيلمسون الرأس.

• ثم درجة دو الجواب، فيرفعون أيديهم عالًيا في الهواء.

ــرة  ــد المــدرب النشــاط هــذه الم ــى هــذا الوضــع، ويعي ــع عل  يســتقر الجمي
ــد  ــة. يعي ــركات المرادف ــاركين أداء الح ــى المش ــيقي وعل ــلم الموس ــى الس ــزواًل عل ن

ــق  ــاركين بنط ــن المش ــرة م ــذه الم ــب ه ــزواًل، يطل ــوًدا ون ــاط صع ــدرب النش الم

وتنغيــم )بصــوت مرتفــع( كل درجــة أثنــاء القيــام بــكل حركــة. فــي اإلعــادة الثالثــة، 

ــي:  ــكل اآلت ــى الش ــلم، عل ــه الس ــوده ونزول ــة صع ــع طريق ــدرب بتنوي ــوم الم يق

ــطء شــديد( )بب

• دو ري دو مي

• ري مي ري فا

• مي فا مي صول

• فا صول فا ال

• صول ال صول سي

• ال سي ال دو

وأيًضا نزواًل:

• دو سي دو ال

• سي ال سي صول

• مي ري مي دو

ــدرب  ــب الم ــم يطل ــل. ث ــكل كام ــه بش ــى نجاح ــن حت ــادة التمري ــن إع   ممك

مــن الجميــع القــدوم إلــى البيانــو ويشــرح أماكــن كل نغمــة علــى لوحــة المفاتيــح، 

ــا(  ــن دون عزفه ــن م ــة، ولك ــة بصري ــة مرجعي ــوداء كنقط ــح الس ــتعماًل المفاتي )مس

ــر  ــى األخي ــاركين، فعل ــد المش ــير ألح ــوائيًا ويش ــة عش ــار أي درج ــك يخت ــد ذل وبع

ــار مشــارك آخــر، وآخــر وهكــذا... ــم يخت ــم هــذه الدرجــة، ث نطــق وتنغي

املرحلة األولـى:

خطة الجلسة: 
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ــا بالخــط العريــض: دو، ري،  ــوب عليه ــي أوراق A4 مكت • يحضــر المــدرب ثمان

مــي، فــا، صــول، ال، ســي، دو. توضــع األوراق بالتتالــي مــن اليميــن إلــى اليســار 

وتلصــق علــى األرض علــى شــكل نصــف دائــرة بعــرض متــر واحــد.

• يقــف المــدرب علــى ورقــة ال "دو" ويصــدر بفمــه صــوت نغمــه الدو )مســتعيًنا 

ــدر  ــة ال "ري" ويص ــى ورق ــرك إل ــم يتح ــاج ذلك(.ث ــو احت ــو أو األورج ل بالبيان

صوتهــا. يطلــب مــن المشــاركين إصــدار نفــس الصــوت كلمــا تحــرك مــن ورقــة/

نغمــة إلــى أخــرى. يعيــد المــدرب تنقلــه بيــن الــدو والــري، وفــي كل مــرة يتفاوت 

ــد  ــع والتأك ــان مشــاركة الجمي ــة لضم ــن ناحي ــة، م ــوق الورق ــه ف ــدة بقائ ــي م ف

ــة أخــرى للمتعــة  ــه، ومــن ناحي ــى إصــدار هــذا الصــوت بعين مــن قدرتهــم عل

والتنويــع.

• بعــد التكــرار، يقــوم المــدرب فجــأة ومــن دون إنــذار بالقفز إلــى ورقــه "المي". 

ــد  ــوي، يعي ــكل عف ــح وبش ــوت الصحي ــدروا الص ــم أص ــع بأنه ــيفاجأ الجمي س

المــدرب التنقــل بيــن الــري والمــي ومــن ثــم يقفــز إلــى ورقــة "الفــا"، وهكــذا 

إلــى أن يكــون الجميــع صعــد بالســلم الموســيقي إلــى صــول، ال، ســي، دو. بعد 

ذلــك، علــى المــدرب اتبــاع بنــاء تدريجــي فــي اختيــار النغمــات، مــن البســيط، 

إلــى الخلــط بينهــا، ويفضــل تشــكيل مجموعــات مــن ثــالث نغمــات وإعادتهــا كي 

يعطــي الوقــت للمشــاركين فــي فهــم وأداء الصــوت المتوقــع.

• من دون علم المشاركين، يقوم المدرب بتلقينهم لحن أغنية شعبية أو معروفة. 

مثاًل: "طلعت يا محال نورها".

ــن  ــية م ــات أساس ــبع نغم ــا س ــاك مبدئيً ــم هن ــا الحظت ــدرب: كم ــول الم  يق
ــذه  ــمي ه ــزواًل. نس ــوًدا ون ــها صع ــي نفس ــاد ه ــك تع ــد ذل ــي، وبع ــى الس ــدو إل ال

النغمــات الســلم الموســيقي، ونلقــب الدرجــة األكثــر انخفاًضــا بالقــرار، أمــا هــي 

نفســها المرتفعــة، نســميها جــواب، مثــاًل دو قــرار، يليهــا علــى الســلم بعــد ســبع 

ــى. ــدو هــاي جــواب األول ــدو جــواب. أي هــذه ال درجــات ال

ــن  ــيقي م ــن الموس ــيات التدوي ــاركون أساس ــه المش ــم في ــل يتعل ــاط طوي  نش

عالمــات صوتيــة وزمنيــة بواســطة رســم المــدرب علــى الصبــورة الســلم الموســيقي 

كامــاًل مــن درجــه الــدو صعــوًدا إلــى جميــع الدرجــات حتــى درجــة الســي الحــادة 

أعلــى الســلم ويكتــب المــدرب اســم كل درجــة تحــت كل عالمــة )يســتعمل المدرب 

.)Noir "فــي ذلــك العالمــة الموســيقية "الســوداء

 ثــم يطلــب كل متــدرب كتابــة نغمــات يحددهــا لــه علــى الصبــورة ويحــرص 

علــى مشــاركة كل المتدربيــن.

املرحلـة الثانيــة:
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ــلم  ــة للس ــاد الصوتي ــاركون األبع ــه المش ــف في ــل يكتش ــاط طوي ــرض ونش  ع

الطبيعــي ويتعلمــون فيــه التحويــالت النغميــة )b( بيمــول و)#( ديــاز والبيــكار 

ــو. ــى البيان ــا عل ــون أماكنه ويعرف

 يبــدأ المــدرب بطــرح ســؤال: "كيــف تعتقــدون قــد أتــت الدرجــات الموســيقية 

ــة وبعدهــا يلخــص  ــى الســي؟" يســمع المــدرب األجوب ــدو إل األساســية، أي مــن ال

ــرة  ــل الفك ــيط لتوصي ــغ بالتبس ــا نبال ــة: أنن ــو )مالحظ ــورة والبيان ــتخدًما الصب مس

األساســية(: الجــواب بســيط، إن هــذه النغمــات موجــودة فــي الطبيعــة كاألشــجار 

ــيغ  ــه يستس ــظ أن ــه الح ــه، أن ــالف ثقافت ــى اخت ــان، عل ــه اإلنس ــا فعل ــاء، كل م والم

ســماعها وأنــه كلمــا ارتفــع بالنغمــة وجــد أن النغمــات تعيــد نفســها ولكــن بصــوت 

أكثــر حــدة، وكذلــك األمــر عندمــا ينخفــض فيصبــح الصــوت أكثــر غالظــة، فوضــع 

لهــا أســماء كمــا يضــع أســماء ألوالده أو األشــياء والمخلوقــات مــن حولــه. بعــد ذلــك 

وبســب فضولــه وحــب االكتشــاف عنــده، قــرر أن يقيــس تــردد كل صــوت مســتعماًل 

آلــة لقيــاس التــردد، فوجــد مثــاًل وللتبســيط أن تــردد نغمــه الــدو هــي ١٠٠ تذبــذب في 

الثانيــة، ومــن ثــم قــاس تــردد الــري أي الدرجــة التــي تلــي الــدو مباشــرًة، فوجــد 

أنــه ١١٠ تذبــذب فــي الثانيــة. فاســتنتج أن المســافة التــي تفصــل بيــن صوتيــن هــي ١٠ 

)١٠٠-١١٠ = ١٠( تذبذبــات ، فأطلــق علــى هــذه المســافة البعــد الصوتــي الكامــل. أكمــل 

عمليــه قيــاس لــكل درجــة، وكانــت النتيجــة كاآلتــي:

• بين الري والمي: بعد صوتي كامل.

• بين مي والفا: نصف بعد صوتي.

• بين الفا والصول: بعد صوتي كامل.

• بين الصول والال: بعد صوتي كامل.

• بين الال والسي: بعد صوتي كامل.

• بين سي والدو: نصف بعد صوتي.

 

 فيمكننا كتابة ذلك على المدرج الموسيقي على الشكل التالي:

 أمــا لــو نظرنــا علــى مفاتيــح البيانــو، ســنجد أن هنــاك مفاتيــح بيضــاء وأخــرى 

ســوداء، وكمــا رأينــا ســابًقا أن الدرجــات مــن الــدو إلــى الســي جميعهــا علــى المفاتيح 

البيضــاء، ولكــن هنــاك أيًضــا مفاتيــح ســوداء بيــن أغلــب المفاتيــح. إن مواضــع تلــك 

ــود  ــي ووج ــد الصوت ــر للبع ــف الذك ــاف اآلن ــرة لالكتش ــة مباش ــي نتيج ــح ه المفاتي

ــو  ــى البيان ــاح وآخــر عل ــن كل مفت ــدة نصــف بعــد، فقــرر أن يكــون بي نغمــات بعي

نصــف بعــد صوتــي، بغــض النظــر إن كان أســوًدا أو أبيًضــا. وأعطــى أســماء جديــدة 

للمفاتيــح الســوداء، وهــي أســماء مشــتقة، منســوبة دائًمــا إلحــدى المفاتيــح البيضاء 

املرحلـة الثالثــة:
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المالصقــة لهــا: )مســتخدًما البيانــو أو عــرض للوحــة مفاتيحه علــى الشاشــة الكبيرة(، 

فعندمــا نقــف علــى نغمــة الــري مثــاًل:

• فــإن المفتــاح األســود الــذي يليهــا مباشــرًة يكــون اســمه الــري ديــاز، أي ري 

زائــد نصــف صــوت.

• أمــا المفتــاح األســود الــذي يســبقها مباشــرًة يكــون اســمه الــري بيمــول، أي 

ري ناقــص نصــف صــوت.

 نالحــظ هنــا أن الــدو ديــاز والــري بيمــول هــي نفــس النغمــة، وهــذا صحيــح 

فــي النظــام الموســيقي الغربــي المعــدل. نســتخدم أي مــن االســمين حســب اتجــاه 

ــري  ــزواًل مــن ال ــو كان ن ــاز، ول ــدو، نقــول دو دي ــو كان صعــوًدا مــن ال العــزف، فل

نقــول ري بيمول...وهكــذا لجميــع الدرجــات الموســيقية.

ــدو،  ــن الســي وال ــا، وبي ــي والف ــن الم ــاح أســود بي ــه ال يوجــد مفت ــظ أن  نالح
ــاس  ــاء قي ــا اكتشــفه اإلنســان ســابًقا أثن ــى م ــا إل ــو نظرن ــر مســتغرب، فل وهــذا غي

ــك النغمــات، فوجدهــا  ــن تل ــي بي ــاس البعــد الصوت ــام بقي ــه ق ــردد، ســنجد أن الت

نصــف بعــد، لذلــك وضعهــا علــى البيانــو مــن دون أن يتوســطها مفاتيــح ســوداء.

يلخص المدرب على الصبورة:

 • عندما نرفع الصوت نصف بعد، نضع رمز دياز # يسبق إشارة الدرجة.

• عندما نخفض الصوت نصف بعد، نضع رمز بيمول b يسبق إشارة الدرجة.

 يظهر المدرب طريقة تدوين عالمات التحويل على المدرج الموسيقي:
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 لعبــة ســرعة، يشــير المــدرب إلــى أي مفتــاح علــى البيانــو، وعلــى المشــاركين 

النــداء بإســم المفتاح/النغمــة.

ــاد  ــكان انعق ــى م ــن من/إل ــروج المتدربي ــول أو خ ــق لدخ ــص ٥ دقائ  تخصي
ــة. الجلس

نشــاط:

ــع  ــط، وتض ــا خ ــان يتخلله ــا خط ــي يعلوه ــيقية الت ــة الموس ــي الدرج ــا ه  م

أســفل الســلم الموســيقي؟ )ال المنخفضــة(.

 مــا هــي الدرجــة الموســيقية التــي يعلوهــا خطــان وتكــون فــي الفــراغ أعلــى 

الخــط العلــوي، وتضــع أعلــى الســلم الموســيقي؟ )ري الحــادة(.

 هــل تعتقــدون أن هنــاك مفاتيــح موســيقية غيــر مفتــاح الصــول؟ نعــم يمكننــا 

خلــق أي مفتــاح نريــده ونعطيــه االســم والمعنــى الــذي نريــد، علــى أن تكــون جميع 

الدرجــة الموســيقية منســوبة إليــه، ولكــن هنــا مفتــاح الــدو )مركــزه الخــط الثالــث( 

ومفتــاح الفــا )مركــزه الخــط الثانــي مــن ناحيــة األعلــى( والــذي يشــيع اســتعمالهما 

ــن دون  ــهولة، م ــة وبس ــيقية مختلف ــآالت موس ــة ل ــات صوتي ــل درج ــك لتمثي وذل

ــي  ــوط وفراغــات )يعط ــن خط ــة م ــات المخفي ــف للعالم ــتعمال كثي ــة الس الحاج

المــدرب مثــاًل لــكل مفتــاح(.

 باإلضافــة لتدويــن الدرجــات النغميــة علــى الســلم، هــل يمكننــا تدويــن مدتها 

الزمنيــة؟ كيــف، هــل لديكــم اقتراحــات؟ )بعــد ســماع األجوبــة، يقــول المــدرب أننــا 

ســنتعلم فــي الجلســة القادمــة الطريقــة المعتمــدة لتدويــن زمن كل درجــة...(.

أسـئلـة تقييـم:

مالحظــات:
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 المسافات والديناميكية  

 المواضيع
•  العناصر األساسية للصوت:

.)Dynamics/Intensity( الديناميكية/الشدة •
.)Duration( المدة الزمنية •

.)Texture( نوعية النسيج الصوتي •
 

 النتائج
• أن يتعرف المتدرب على عناصر الصوت األساسية.

• أن يخلق المتدربون فيما بينهم لغة/رموز إلدارة دينامية ومدة زمن الصوت.
• يؤلــف المتــدرب جملــة صوتيــة مســتخدًما اللغــة المســتحدثة، وجميــع عناصــر الصــوت 

المتعلمــة.
• أن يُميِّز المتدرب بين الصوت الرقمي والتماثلي.

 

 القيم المرغوب اكتسابها
• االهتمام بتفصيالت المجال.

• تعلم نشط )التجريب والمشاهدة الحية(.
• اتجاه إيجابي نحو استخدام الخيال.

• اتجاه إيجابي نحو العمل الجماعي وتقبل اآلخر.
• اتجاه إيجابي نحو التفكير النقدي عن طريق المقارنة. 

 األفعال
• عــرض طويــل يناقــش فيــه المــدرب عناصــر الصــوت مــن خــالل عــدة أنشــطة ســريعة، 

تســتخدم الجســد فــي التعلــم.
ــه الجميــع علــى لغــة إلدارة ديناميــة ومــدة زمــن الصــوت فيمــا  • نشــاط قصيــر يتفــق في

بينهــم.
• نشــاط طويــل فــي مجموعــات صغيــرة، كل منهــا يؤلــف جملــة صوتيــة ويتمــرن عليهــا، 

علــى أن تســتعمل اللغــة المســتحدثة، وجميــع عناصــر الصــوت المتعلمــة.
• عرض قصير يتعرف فيه المتدربون على الفرق بين الصوت الرقمي والتماثلي.

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة 

• الحيز/مكان الجلسة: مكان داخلي، أو خارجي مظلل ومعتدل الحرارة.
• المعدات الخاصة: صبورة وأقالمها، دلو ممتلئ بالماء، بيانو أو أورج.

• المواد: أوراق A4 كبيرة.

• الوسائط:
https://www.youtube.com/watch?v=DXf6ULFTVuk
https://www.youtube.com/watch?v=35Pc-_TIvI8&index=6&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
https://www.youtube.com/watch?v=gHgBzrUzpc4&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=oPXlGU7r2g0
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 المعلومــات مقدمــة في ســياق الجلســة وهــي بطبيعة 
الحــال ال تختصــر أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، 
ــدرب  ــى الم ــي عل ــذي ينبغ ــى ال ــد األدن ــر الح ــا نذك ولكنن
توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/تــراه 

مناســبًا ومفيــد لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

مالحظــة هامــة:

ــدة   ــي الح ــن ف ــن مختلفي ــن صوتي ــر بي ــي تنحص ــة الت ــافة الصوتي ــي المس  ه

ــاًل. ــن )دو( و )ري( مث ــرق بي كالف

املسافات الصوتية :

المعلومات:

• ثانية صغيرة )نصف بعد(.

• ثانية كبيرة )بعد كامل(.

• ثالثة صغيرة )بعد ونصف(.

• ثالثة كبيرة )بعدين كاملين(. 

• رابعة تامة )بعدين ونصف(.

• خامسة ناقصة )ثالث أبعاد(.

• خامسة تامة )تالث أبعاد ونصف(. 

أنــواع املســافات:
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 عــرض طويــل يناقــش فيــه المــدرب عناصــر الصــوت مــن خــالل عــدة أنشــطة 

ــج هــذا  ــا تعال ــول المــدرب أن أدمغتن ــم. يق ــي التعل ســريعة، تســتخدم الجســد ف

الصــوت المنتقــل، وتميــز فيــه عــدة عناصــر ســنلحظها واحــدة تلــو األخرى فيمــا يلي:

 الديناميكية/الشدة/العلو:
ــع  ــن الجمي ــدرب م ــب الم ــى األرض، يطل ــرة عل ــي دائ ــاركون ف ــس المش  يجل

ــاااا......، أو دااااااا......(. ــاًل : )ت ــل، مث ــوت متواص ــدار ص إص

 يقــوم المــدرب بالتحكــم فــي شــدة الصــوت )منخفض/مرتفــع( بخفــض أو 
رفــع يــده. علــى الجميــع تنفيــذ ديناميكيــة رفــع وخفــض صوتهــم، وبدقــة بشــكل 

ــه إذا لمــس األرض أو الحائــط،  يحاكــي حركــة يــد المــدرب. يشــير المــدرب إلــى أن

ــة  ــركات هادئ ــن ح ــا بي ــع م ــدرب التنوي ــى الم ــام! عل ــت ت ــل صم ــب أن يحص فيج

ــة للجســد. ــة ومتوقعــة، بإســتخدام حــركات كامل وســريعة، مفاجئ

ــد موســيقي يتحكــم  ــكل منهــا قائ ــة فــرق، ل ــى ثالث ــوزع اآلن المجموعــة إل  ت
بشــدة صوتهــا.

ــدار  ــرق بإص ــدأ الف ــدرب تب ــارة الم ــد إش ــا، وعن ــوت م ــة ص ــار كل فرق  تخت
ــا. ــة قائده ــة حرك ــا متبع صوته

 عندمــا يلمــس المــدرب قائــًدا لمجموعــة، علــى األخيــر االنتقــال بمجموعتــه 
ارتفــاع صــوت  العكــس، حســب  أو  المنخفــض،  إلــى  المرتفــع  الصــوت  مــن 

ــد. ــدرب للقائ ــس الم ــة لم ــة لحظ المجموع

 فــي أيــة لحظــة يســتطيع القائــد إســكات مجموعتــه عــن طريــق لمــس األرض 
أو الحائــط.

 المدة الزمنية:

ــرة  ــدة صغي ــرة، واح ــا دائ ــكل كل منهم ــن، تش ــى فرقتي ــة إل ــوزع المجموع  ت
وأخــرى كبيــرة. تقــف الدائــرة الصغيــرة فــي الوســط، أمــا الدائــرة األكبــر فتحاصرهــا 

علــى مســافات ثــالث خطــوات.

 عنــد إشــارة المــدرب، يتحــرك كل فــرد فــي الدائــرة الصغــرى ثــالث خطــوات 
ــة  ــرد مالمس ــل، وبمج ــوت متواص ــدار ص ــع إص ــك م ــرى وذل ــرة الكب ــاه الدائ باتج

الدائــرة الكبــرى، يقفــوا فــي مكانهــم ويتوقفــون عــن إصــدار الصــوت. وفــي اللحظة 

ــى  ــها )إل ــة نفس ــاه الحرك ــي اتج ــوات ف ــالث خط ــرى ث ــرة الكب ــرك الدائ ــا تتح ذاته

ــس  ــون بعك ــوت، ويقوم ــدار الص ــة وإص ــن الحرك ــون ع ــم يتوقف ــن ث ــارج( وم الخ

الحركــة، أي بالتحــرك ثــالث خطــوات باتجــاه الدائــرة الصغــرى، وبمجــرد لمســها، 

ــرة الصغــرى باتجــاه المركــز. تتحــرك الدائ

 ممكن أن يعاد هذا النشاط ولكن مع تقليل المسافة بين الدائرتين.

املرحلـة األولــى:

خطة الجلسة: 
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* فــي هــذا النشــاط البســيط تصويــر لمــدة الصــوت. 
ممكــن أن يبــدأ المــدرب النشــاط بإصــدار صوت والمشــي 
بضــع خطــوات معــدودة بشــكل مســموع، وذلــك لتبيــان 

مــده الصــوت وإمكانيــة عــده.

 نوعية النسيج الصوتي:
 يقــول المــدرب أن األصــوات كاألشــخاص واألشــياء، لهــا صفــات: غاضــب، 
ــئ،  ــل، مفاج ــس ، طوي ــادئ، متحم ــري، ه ــت، حري ــف، ثاب ــائك، عني ــف، ش خفي

نشــيط، ســاكن.

 يســأل المــدرب أن يفكــر كل مشــارك بصفــة ويقــدم مثــااًل صوتيًــا برأيــه يعبــر 
ــن  ــة تخمي ــاول المجموع ــم تح ــوت أواًل، ث ــدم الص ــارك أن يق ــى كل مش ــا. عل عنه

صفــة الصــوت، ومــن بعدهــا يعلــن المشــارك الصفــة المقصــودة. الهــدف هنــا أن 

ــا عبــارة عــن نغمــة معينــة، بــل هــي  نوضــح أن األصــوات مــن حولنــا ليســت دائًم

فــي غالــب األحيــان خليــط كثيــف مــن النغمــات، متفاوتــة فــي شــدتها، ينتــج عنهــا 

مجتمعــه، صــوت وحيــد نميــزه فنعطيــه اســم وصفــة. فلــو الحظنــا صــوت إقفــال 

النافــذة، طبًعــا نســمع فيــه نغمــة معينــة لــو دققنــا، ولكــن أكثــر مــا يســاعدنا علــى 

تمييــزه هــو صــوت ارتطــام الخشــب أو الحديــد ببعضــه، و صــوت تذبــذب الزجــاج 

وســرعة حــدوث ذلــك. تجتمــع كل هــذه األصــوات الفرعيــة، وتخلــق نســيًجا صوتيًــا 

نميــزه علــى أنــه صــوت واحــد، ونســتطيع إعطائــه صفــة، كأن نقــول مثــاًل أن صــوت 

ــطء  ــاه بب ــو أفقلن ــئ. ول ــف ومفاج ــاد وعني ــوت ح ــو ص ــرعة، ه ــذة بس ــال الناف إقف

شــديد، ممكــن أن نقــول أن الصــوت ناعــم ومتذبذب...إلــخ.

ــر  ــكل كبي ــا بش ــاوت أحيانً ــوت يتف ــة الص ــم نوعي ــا، أن فه ــر هن ــدر الذك  يج
بيــن شــخص وآخــر وذلــك الختالفنــا ومفهومنــا لألصــوات مــن حولنــا، ولكــن يوجــد 

صفات/نوعيــات عامــة للصــوت نتشــارك فــي وصفهــا وتســميتها كمــا رأينــا ســابًقا.

ملحوظـــة: 

 يقــوم المــدرب بكتابــة أســماء النغمــات علــى أوراق ومــن ثــم وضعهــا علــى 
ســلم  معتبــرًا كل درجــة هــي نصــف بعــد ليشــرح الفــرق بيــن المســافات كدرجــات 

الســلم ثــم يقــوم بغنــاء أو عــزف كل نوتــة عنــد الوقــوف علــى الدرجــة الخاصــة 

بهــا ثــم يتبــادل األدوار مــع المتدربيــن بحيــث يجعلهــم كلهــم يشــاركوا فــي اللعبــة 

ــا مــع مراعــاة الســالمة الشــخصية  والدرجــة الخامســة ســتكون بقفــزة كبيــرة هبوطً

للمتدربيــن.

ــي المرفقــة  ــات األغان ــط المســافات الموســيقية ببداي ــدأ المــدرب برب ــم يب  ث
فــي المعلومــات ليســاعدهم علــى التعــرف عليهــا بآذانهــم مــن دون عــزف أي آلــة 

أو اســتخدام تكويــن ملمــوس كالســلم.

املرحلـة الثانيــة :
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ــدة  ــة وم ــن إدارة دينامي ــا م ــوز تمكنن ــنبدع رم ــر س ــاط القصي ــذا النش ــي ه  ف
زمــن الصــوت عنــد العمــل فــي مجموعــات، كمــا ممكــن اســتخدام هــذه الرمــوز 

ــة التأليــف. فــي عملي

 يتجه المدرب إلى الصبورة )اللوح( ويكتب الجمل التالية:
• صوت خفيف وقصير.

• صوت قوي وقصير.

• صوت خفيف وطويل.

• صوت قوي وطويل.

• صوت طويل يقوى.

• صوت طويل يخف/ينعم.

 يطلب المدرب من المشاركين بتخيل رمز/)صورة بسيطة( تعبر عن كل جملة، 
يعطي مثاًل، لصوت خفيف وقصير، نرسم نقطة واحدة على الصبورة. ويسأل كيف 

يمكن التعبير عن صوت قصير ولكن قوي؟ يطلب من المتحمسين برسم رموزهم 

مباشرة على السبورة وتختار المجموعة رمز واحد يناسبها.

في ما يلي اقتراح لرموز لجميع الُجمل:

املرحلــة الثالثــة:
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*مالحظــة: علــى المــدرب القيــام بتســجيل صوتــي لمنتــج 
هــذه المرحلــة، وذلــك لحفظــه، مــن ناحيــة الســتخدامه 
فــي جلســات أخــرى، أو لمجــرد إعطــاءه للمتدربيــن 

ــرى. للذك
ــة  ــن كل مجموع ــب م ــة، ويطل ــالث مجموع ــي ث ــع ف ــدرب الجمي ــوزع الم  ي
االتفــاق علــى جملــة واحــدة مــن ثمــان كلمــات إلســتخدامها فــي النشــاط، يفضــل 

ــاروا ثمــان  ــه. ممكــن أيًضــا أن يخت أن تكــون معبــرة عــن مــا يحســونه أو يفكــرون ب

ــك. ــؤوا ذل ــى إذا أرت ــال معن أصــوت ب

 علــى كل مجموعــة اآلن، تأليــف مقطوعــة صوتيــة )الــكل علــى حــدة بالنقــاش 
والعمــل فيمــا بينهــم(، مســتخدمين الرمــوز المتفــق عليهــا فــي تغيــر شــدة وزمــن 

كل كلمــة فــي الجملــة خاصتهــم. يســتعمل المشــاركون رمــز لــكل كلمــة، ويتمرنــون 

ــاط،  ــذا النش ــة ه ــذ بداي ــة من ــي ٢٥ دقيق ــد مض ــة. بع ــة كمجموع ــا بدق ــى أدائه عل

ــا  ــم رموزه ــبورة ورس ــى الس ــا عل ــة جملته ــة كتاب ــن كل مجموع ــدرب م ــب الم يطل

تحــت كل كلمــة ومــن ثــم تأديتهــا بشــكل جماعــي.

 

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

املرحلـة الرابعــة:

مالحظــات:

ــي؟ )كال(  ــاء الخارج ــي الفض ــوات ف ــماع أص ــا س ــه يمكنن ــدون أن ــل تعتق  ه
ــاًل(. ــواء مث ــوت كاله ــة للص ــات ناقل ــاب جزيئ ــاذا؟ )غي لم

ــاك عناصــر أخــرى غــاب  ــي ذكرناهــا؟ هــل هن ــا هــي عناصــر الصــوت الت   م

ــا ذكرهــا؟ عن

 هــل يمكنكــم اآلن تأليــف مقطــع صوتــي ومشــاركته مــع مــن تريــدون ُمظهرين 

فيــه عناصــر الديناميكيــة والمــدة وإليقــاع؟ كيف؟

 هــل لديكــم أمثلــة عــن أصــوات رقميــة يمكننــا ســماعها؟ )ال يوجــد، يجــب أن 

يصبــح الصــوت تماثلــي كــي نســتطيع ســماعه(.

 ما هي برأيكم فوائد تحويل الصوت إلى رقمي؟

 

أســئلة تقييـم: 56
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 إيقاع تماثلي ورقمي  

 المواضيع
• التعرف على بعض اإليقاعات الدارجة.

• التأليف اإليقاعي الرقمي على جهاز الحاسوب.
• التأليف كعملية بناء تراكمي.

 

 النتائج
• يستطيع المشاركون تمييز عدد من اإليقاعات الشرقية بعضها عن بعض بمجرد سماعها.

.Hydrogen يؤلف المشاركون أنماط إيقاعية مستخدمين برنامج •
• يؤلف المشاركون مقطوعات إيقاعية مستخدمين أسلوب تراكمي.

 القيم المرغوب اكتسابها
• قيمة التدريب المتجدد على أدوات مختلفة في المجال )استخدام أدوات - برامج جديدة(.

• قيمة البهجة في التعلم.
• قيمة المقارنة والتمييز )مهارة من المهارات الالزمة للتجويد(.

• قيمة الفك والتركيب )كمهارة من مهارات اإلبداع(.
• قيمة الفحص والتحليل كأساس للتذوق في المجال.

• ثقة أكبر بالنفس وبالجماعة.
• الصبر والمثابرة بهدف اإلنتاج كعملية تراكمية.

• تقبل النقد.
• قيمة بذل الجهد في التعلم الذاتي.

 األفعال
• نشــاط طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون بعــض اإليقاعــات الشــرقية وأســمائها، وبالتالــي 

تمييزهــا عنــد ســماعها.
ــف أنمــاط  ــه المشــاركون اســتخدام برنامــج Hydrogen، وتألي ــم في ــل يتعل • نشــاط طوي

ــد مــن خصائصــه. ــه مستكشــفين العدي ــة علي إيقاعي

إطار الجلسة
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• نشــاط طويــل يؤلــف فيــه المتدربــون مقطوعــات إيقاعيــة، مســتخدمين تشــكيالت متعددة 
ــن األنماط. م

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: ســماعات الــرأس )headphones( حســب عــدد المشــاركين بحيــث 
يتوافــر ســماعة لــكل متــدرب، عــدد ٢ ســماعات مكتبيــة صغيــرة. طبلــة أو كاتــم أو طبــل.

• المواد: أوراق A4 وأقالم حسب عدد المتدربين.

• وسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=2UphAzryVpY&index=1&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
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 ،Hydrogen في هذه الجلسـة سـيتعلم المشـاركون برنامًجا متخصًصا اســمه 

وهو من عائلة برامج Drum Machine، أو آالت القرع. يتميـز هذا البرنامـج بالذات 

أنه مفتوح المصدر، ســهل االسـتعمال، وفيه خصائص ممتازة ومتقدمة من شــأنها 

مساعدة المتدربين على التعبير عن أفكارهم الموسيقية، واإليقاعية بشـكل خاص، 

وإنتاج مقطوعات ذات جودة عالية.

 ولكــن قبــل الولــوج فــي Hydrogen، ســنبدأ جلســتنا بتعلــم بعــض اإليقاعات 
الشــرقية التــي نســمعها كل يــوم، وســنناقش تركيبهــا. فــي ذلــك وضع ســياق وهدف 

عملــي لتعلــم برنامــج جديــد إذ أننــا سنســتخدمه لتأليــف إيقاعاتنــا الشــخصية، ومــن 

المفيــد االطــالع علــى إيقاعــات دارجــة وتمييــز عناصرهــا. اإليقاعــات هــي: البلــدي، 

المقســوم، األيوبــي، البورســعيدي، الزفــة، الفالــس، الســماعي، الجورجينــا. علــى 

ــة أو  ــة إيقاعي ــى أي آل ــات عل ــك اإليقاع ــى عــزف تل ــه عل ــن قدرت ــد م المــدرب التأك

حتــى علــى خشــبة. ممكــن االســتعانة بكتــب عــن اإليقــاع أو باإلنترنت/يوتيــوب.

المعلومات:
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 على صوت الطبلة، يستقبل المدرب المشاركين عند دخولهم مكان انعقاد 

الجلسة، يستمر بالعزف والتنقل بينهم إلى أن يجلس الجميع في دائرة على األرض 

)كما أشار لهم أثناء العزف(. يجلس هو على األرض ويتوقف عن العزف، ويقول ممازًحا:

"أحضرت معي بعض األصدقاء، وأود أن تتعرفوا عليهم:

صديقي "البلدي": يمضي أغلب وقته في الحفالت والشارع، دائًما عند دخوله، 

يضرب ضربتين. يعزف المدرب مباشره إيقاع البلدي.

حبيبي "المقسوم"، أخو البلدي، لديه رجل واحدة، يدخل بضربة واحدة. 

يعزف المدرب مباشرة إيقاع المقسوم.

أنتيمي "البورسعيدي"، ويسمى إيقاع "اللف" في بالد الشام، مشهور في 

مالعب الكرة، ونفسه طويل. يعزف المدرب مباشرة إيقاع البورسعيدي.

صديقتي "الزفة": تمضي كل وقتها في األعراس. يعزف المدرب مباشرة إيقاع 

الزفة.

املرحلـة األولــى:

خطة الجلسة: 
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"األيوبي"، قد وصل اآلن من مولد نبوي واحب أن يقدم نفسه. يعزف المدرب 

مباشرة إيقاع األيوبي.

الدكتور "الفالس": هادئ في غالب األحيان، يتنقل بثالث خطوات دائًما وكأنه 

يرقص. يعزف المدرب مباشرة إيقاع الفالس.

أختنا "جورجينا"، من العراق، تعيش في قلوب الناس هناك، وخمسة في 

عيون حاسديها، تمشي خمس خطوات سريعة. يعزف المدرب مباشرة إيقاع 

الجورجينا.

وأخيراً عمي "سماعي"، تركي األصل، أمضى حياته بالعزف للسالطين، خطواته 

عشر. يعزف المدرب مباشره إيقاع السماعي.

 يكمــل المــدرب ممازحتــه، فيعتــذر عــن عــدم قــدرة جميــع أصدقائــه 
اإليقاعــات بالمجــيء اليــوم النشــغالهم فــي مناســبات ال تعــد وال تحصــى...".

 يحــرص المــدرب علــى لعــب دور المقــدم،  وعلــى لعــب جميــع اإليقاعــات 
وتكريرهــا أربــع مــرات عنــد تقديمهــا، إلتاحــة الفرصــة للجميــع لســماعها وتفرقتهــا 

بشــكل مبدئــي عــن بعضهــا البعــض. إن ذكرنــا لعــدد الخطــوات فــي التقديــم، هــو 
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ــى اســتحضارها كمــا  ــن عل ــزات اإليقــاع لعلهــا تســاعد المتدربي إشــارة لبعــض ممي

ســنراه الحًقــا. هنــاك إيقاعــات ثالثيــة، رباعيــة، خماســية وعشــرية. أي 3/٤، ٤/٤، ٤/٥ 

و٨/١٠ حســب الميــزان اإليقاعــي.

 بعــد مرحلــة التقديــم، ينتقــل المــدرب إلــى مرحلــة التدريــب علــى معرفــة 
ــورة  ــى الصب ــاع عل ــة اإليق ــة نوت ــدأ بكتاب ــماعها. يب ــرد س ــمائها بمج ــات وأس اإليقاع

ويجــب التركيــز علــى إيقاعيــن بحــد أقصــى فــي كل مــرة. كأن يعــزف المــدرب إيقــاع 

ــا  ــع عزفهم ــم يتاب ــمه، ث ــول اس ــوم ويق ــزف المقس ــم يع ــمه ث ــول اس ــدي ويق البل

ــن اســم اإليقــاع المســموع. ــاوب ويطلــب مــن المشــاركين تخمي بالتن

 يتابــع المــدرب علــى هــذا المنــوال إلــى أن يكــون قــد قــدم جميــع اإليقاعات، 
وتأكــد أنــه أصبــح للجميــع فكــرة أكثــر وضوًحــا عنها.

 يسأل المدرب: "ما هي األشياء المشتركة بين كل تلك اإليقاعات؟"
 فبعــد ســماع مســاهمات الجميــع، يلخــص المــدرب أن جميــع تلــك اإليقاعــات 
ــو  ــاًل، وه ــس مث ــاع الفوك ــزف إيق ــك ، فيع ــيين: دم وت ــن أساس ــن صوتي ــة م مؤلف

أبســط إيقــاع مــن ناحيــة تبيــان هذيــن الصوتيــن. "دم/تك/دم/تك/دم/تــك....". فلــو 

ــا فــي جميــع اإليقاعــات ســنجدها تســتعمل أساًســا هذيــن الصوتيــن، ولكــن  دققن

فــي عــدد ضربــات متفــاوت، وتغايــر فــي التوقيــت. يعطــي المــدرب مثــال آخــر. ثــم 

ــا  ــو أتاحــت لن ــا إضافــة أصــوات كيفمــا نحــب ل ــه يمكنن يلفــت نظــر المشــاركين أن

اآللــة التــي بيــن أيدينــا ذلــك.

 أمــا عنصــر التشــابه الثانــي، فهــو احتــكام جميــع اإليقاعــات إلــى ســرعة ثابتــة 
وعــدد نبضــات محــددة يعيــد علــى إثرهــا اإليقــاع نفســه مــن البدايــة. كأن نبتــدئ 

ــد كل  ــة بع ــن البداي ــد م ــا نعي ــا أنن ــظ هن ــد: ٤/3/٢/١ ٤/3/٢/١ ٤/3/٢/١ ... نالح بالع

ــاع مــن 3، ٥، 6، 7.  أو أي عــدد مــن النبضــات،  ــع نبضــات. ممكــن تشــكيل إيق أرب

وقــد رأينــا أمثلــة علــى ذلــك، فالفالــس هــو إيقــاع ثالثــي، والســماعي إيقــاع عشــري، 

أمــا البلــدي والمقســوم فهــي إيقاعــات رباعيــة، ومــا أكثرهــا تلــك اإليقاعــات.

ــب  ــود قال ــى وج ــير إل ــماعي ويش ــاع الس ــى إيق ــد عل ــدرب بالتأكي ــوم الم  يق
آلــي بنفــس االســم ويشــرح مــا معنــى القالــب بإيجــاز ثــم  يبــدأ بعــرض النمــاذج 

ــة. المرفق

 السماعي
وهــو يتكــون مــن أربــع خانــات )مقاطــع منفصلــة( وتســليم )مقطــع معــاد(. يصــاغ 

الســماعي فــي اإليقاعــات العرجــاء مثــل الســماعي الثقيــل ١٠/٨ )عــدم الخلــط بيــن 

قلــب الســماعي، وإيقــاع الســماعي( ويتميــز التســليم بجمــل رشــيقة تــأذن بالدخــول 

ــة  ــى التســليم وهكــذا. تصــاغ الخان ــة نعــود إل ــات، بعــد انتهــاء كل خان ــى الخان إل

األخيــرة مــن الســماعي فــي إيقــاع مختلــف عــن الســماعي الثقيــل وغالبــا مــا يكــون 

إيقــاع ثالثــي ســواء ســريع أو بطــئ. ثــم يعــود المؤلــف إلــى التســليم مــرة أخــرى 

وبذلــك ينتهــى قالــب الســماعي.

املرحلــة الثانيــة: 

اســـتامع
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• سماعي راست

• سماعي بيات

• سماعي عجم

• سماعي نهوند

 نشــاط طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون اســتخدام برنامــج Hydrogen لتأليــف 
ــن كل  ــدرب م ــب الم ــه. يطل ــن خصائص ــد م ــفين العدي ــة، مستكش ــاط إيقاعي أنم

مشــارك الجلــوس علــى جهــاز حاســوب، وتشــغيل برنامــج Hydrogen. )يظهــر لهــم 

 Drum ذلــك علــى الشاشــة الكبيــرة(. يشــرح المــدرب أن هــذا البرنامج هــو من عائلــة

Machine، أو آالت القــرع. يتميــز هــذا البرنامــج بالــذات أنــه مفتــوح المصدر، ســهل 

االســتعمال، وفيــه خصائــص ممتــازة ومتقدمــة مــن شــأنها مســاعدة المتدربيــن علــى 

التعبيــر عــن أفكارهــم الموســيقية، واإليقاعيــة بشــكل خــاص، وإنتــاج مقطوعــات 

ذات جــودة عاليــة.

 إن البرنامج مبني على فكرة البناء التراكمي:
 • أواًل نختار األصوات كل دم والتك وغيرها، ونعدل عليها لو أردنا ذلك.

• ثــم نؤلــف نمــط )Pattern( إيقاعــي علــى شــبكة األنمــاط. يمكننــا أن نؤلف ونســتمع 

بشــكل منفصــل كل نمــط علــى ِحَدة.

• نرص كل األنماط في نافذة التركيب، لنشكل منها قطعة موسيقية.

ــا  ــف WAV، AIFF، FLAC، أو OGG، وكله ــكل مل ــى ش ــوت عل ــظ الص • نصدر/نحف

أنــواع ملفــات صــوت نســتطيع تشــغيلها علــى مشــغل األغانــي خاصــة أو فــي 

المناســبات.

 يتابــع المــدرب الشــرح ولكــن مــن خــالل شــرح عملــي علــى جهــازه: يحتــوي 
Hydrogen علــى عــدة نوافــذ لــكٍل منهــا تخصصــه:

املرحلـة الثالثــة:
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• نافــذة األصــوات، الموجــودة فــي األســفل، أقصــى اليميــن، وفيهــا جميــع 

ــد  ــى توري ــدرة عل ــج الق ــح البرنام ــا يتي ــتخدامها، كم ــتطيع اس ــي نس ــوات الت األص

أصواتنــا الخاصــة، مثــاًل األصــوات التــي ســجلناها فــي جلســات ســابقة. فــي نفــس 

ــه. ــر خصائص ــا وتغيي ــوت م ــى ص ــل عل ــا التعدي ــذة يمكنن الناف

• نافــذة شــبكة النمــط، هنــا نضيــف األصــوات التــي نريدهــا علــى شــكل مســارات 

مرصوصــة فــوق بعضهــا البعــض. نالحــظ وجــود أرقــام مــن ١ إلــى ٤ أعلــى هــذه 

ــن  ــم أي م ــى اس ــأرة عل ــا بالف ــو ضغطن ــض. ل ــم النب ــى رق ــير إل ــي تش ــذ وه الناف

األصــوات، سنســمعه فــوًرا كــي نأخــذ فكــرة عــن الصــوت، ولكــن لــو ضغطنــا علــى 

أي مــن الخانــات تحــت أرقــام النبــض، فســتوضع عالمــة تعنــي أن الصــوت الحالــي 

ــف نمــط  ــة تألي ــذات. يعــرض المــدرب كيفي ــد هــذا النبــض بال ســيتم تشــغيله عن

ــر  ــا يظه ــض. كم ــام النب ــع أرق ــوت، وجمي ــن ص ــر م ــتخدًما أكث ــيط مس ــي بس إيقاع

كيفيــة إضافــة صــوت جديــد مــن نافــذة األصــوات واســتخدامه فــي التأليــف.
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• فــي األعلــى، نافــذة التركيــب، وفيهــا نجمــع جميــع األنمــاط المؤلفــة فــي قطعــة 

موســيقية، فيمكننــا إعــادة نمــط معيــن أكثــر مــن مــرة، وتحديــد أيــن ومتــى ســيتم 

تشــغيل نمــط مــا أو إيقافــه.

اإليقــاف،  التشــغيل،  أزرار  الخانــة  فــي هــذه  نجــد  التشــغيل،  •  متحكمــات 

التســجيل، وزر التنقــل بيــن حالــة التنميــط )Pattern( والتركيــب )Song(. فــي 

األولــى، كلمــا ضغطنــا علــى زر التشــغيل سنســتمع فقــط للنمــط الــذي نحــن اآلن 

فــي صــدد تأليفــه، أمــا إذا ضغطنــا علــى زر Song، فســيصبح دور زر التشــغيل هــو 

ــب. ــذة التركي ــي ناف ــا ف ــا ركبناه ــا كم ــاط تماًم ــع األنم ــب جمي لع

•  يتميــز Hydrogen بأنــه يتيــح لنــا القــدرة علــى التأليــف بواســطة لوحــة المفاتيح. فلو 

ضغطنــا علــى أحــرف A،Z، F، G ســيصدر أصــوات، هــي نفســها تلــك المرصوصــة في 

نافــذة "شــبكة النمــط"، ممكــن تجربــة جميــع أزرار لوحــة المفاتيــح لمعرفــة أصواتهــا. 

ــى  ــا بالعــزف عل ــم زر التشــغيل، وبدأن ــى زر التســجيل ومــن ث ــا اآلن عل ــو ضغطن ل

لوحــه المفاتيــح، ســيتم تســجيل جميــع الضربــات تماًمــا كمــا أدخلناها، وســتظهر في 

نافــذة "شــبكة النمــط" كأننــا قــد قمنــا بإدخالهــا بواســطة الفــأرة.

•  بعــد قيامنــا بتأليــف األنمــاط، وتركيبهــا فــي قطعــة موســيقية، يمكننــا حفــظ هــذا 

ــا  ــمح لن ــاص ب-Hydrogen يس ــف خ ــوع مل ــو ن ــف .h2song، وه ــي مل ــف ف التألي

 .)...Project > Save As(.ــه فــي وقــت الحــق ــى اآلن، والرجــوع إلي ــا حت حفــظ عملن

ــة نســتطيع ســماعها علــى أي مشــغل صــوت،  ــا حفــظ نســخة صوتي •  أمــا إذا أردن

.)Project > Export as WAV( مثــاًل WAV فيجــب تصديــر الصــوت علــى هيئــة ملــف

 ،Pattern1 يذكــر المــدرب أنــه يمكننــا تأليــف عــدة أنمــاط. فبعــد تأليــف نمــط 
ــبكة  ــنالحظ أن ش ــب، س ــذة التركي ــي ناف ــة Pattern2 ف ــى كلم ــط عل ــا الضغ يمكنن

النمــط أصبحــت خاليــة ويمكننــا البــدء بتأليــف نمــط جديــد، وهكــذا. فــي أي وقــت 

ــى  ــط عل ــتطيع الضغ ــابقة، نس ــاط الس ــن األنم ــة أي م ــه ومراجع ــوع في ــد الرج نري

ــة  ــون حال ــريطة أن تك ــذا ش ــغيله، كل ه ــب، وتش ــذة التركي ــي ناف ــط ف ــم النم اس

ــة التنميــط. البرنامــج موضوعــة فــي حال
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 ،Hydrogen بهــذا نكــون قــد شــرحنا الكثيــر عــن طريقــة اســتخدام برنامــج  
فلنأخــذ الوقــت المتبقــي لهــذه المرحلــة مــن الجلســة لننكــب علــى التأليــف. نركــز 

Patteran1، Pattern2، Pat- )اآلن علــى اختيــار األصــوات وتأليــف أنمــاط متعــددة 

tern3...( ونؤجــل تركيبهــا فــي مقطوعــة آلخــر مرحلــة مــن الجلســة.

 يقوم المدرب بالتنقل بين المشاركين لمساعدتهم أو اإلجابة على أسئلتهم.

 هنــا يعطــي المــدرب 3٠ دقيقــة لــكل مشــارك لتركيــب أنماطــه فــي مقطوعــة 
موســيقية، لتشــكل منتــج صريــح للجلســة. ينــوه المــدرب أنــه يمكــن تغييــر ســرعة 

ــى  ــي أعل ــود ف ــرعة BPM الموج ــم الس ــتخدام متحك ــاط باس ــة أو/واألنم المقطوع

الشاشــة.

 علــى كل مشــارك حفــظ تأليفــه فــي صيغــة ملــف .h٢song ، وأيًضــا تصديــره 
لملــف WAV، دائًمــا مــع مراعــاة اســتخدام أســماء ذات معنــى تســاعد علــى البحــث 

عــن ملــف مــا واســتحضاره فيمــا بعــد.

 تخصــص العشــر دقائــق األخيــرة مــن هــذه المرحلــة لالســتماع لمنتجــات 
المشــاركين والتعليــق عليهــا. يجــب دائًمــا علــى المدرب تربيــة حس النقــد وإبــداء الرأي 

لــدى المشــاركين، بطــرح أســئلة أو مالحظــة تفاصيــل دقيقــة ومناقشــتها مــع الجميــع.

 

ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم  يح

ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

 يحرص المدرب على جمع كل المقطوعات الصوتية التي أنتجها المشاركين.

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسـة.

املرحلــة الرابعــة:

مـالحظــات:

 مــن يســتطيع عــزف بعــض اإليقاعــات التــي تعلمناهــا؟ أو إيقاعــات أخــرى 

تعرفونهــا؟

 ما هي القواسم المشتركة بين جميع اإليقاعات مهما اختلفت؟

ــي  ــض ف ــدل النب ــواب: BPM، أي مع ــاع؟ )الج ــرعة اإليق ــس س ــف نقي  كي

ــة(؟ الدقيق

 كيــف ستســتخدمون Hydrogen، ومــا هــي المشــاريع التــي ترغبــون 

ــاص؟ ــم الخ ــي وقتك ــا ف ــل عليه بالعم

أســئلة تقييــم:
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 الميزان والعالمات الموسيقية

 المواضيع
• العالمات الموسيقية.

• اإلشارات الزمنية المنقوطة.
• عالمات الصمت.
• الميزان اإليقاعي.

 النتائج
• أن يستطيع كل مشارك تمييز اإلشارات الزمنية الطبيعية والمنقوطة وعالمات الصمت.

• أن يستطيع كل مشارك فهم وتمييز الموازين اإليقاعية.
• أن يستطيع كل مشارك قراءة النوتة الموسيقية.

 

 القيم المرغوب اكتسابها
•  التعلم النشط.

• أهمية االطاّلع على الحلول السابقة والمعارف القائمة.
• التدقيق ومعرفة أساس األشياء )أهمية التعلم من المصدر(.

• فك وتركيب المفاهيم لبناء معارف أصيلة.
• إعمال الفكر النقدي باستخدام المقارنة وأسلوب التذوق والتحليل الفني.

• إتقان دور الفرد في سبيل إثراء عمل المجموعة.

 األفعال
• عــرض ونشــاط طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون العالمــات الزمنيــة الطبيعيــة والمنقوطــة 

وعالمــات الصمــت.
ــزان اإليقاعــي  ــراءة المي ــة ق ــى كيفي ــه المشــاركون عل ــل يتعــرف في • عــرض ونشــاط طوي

ــن. ــن الموســيقي ضمــن زم ــط التدوي وضب
• نشــاط طويــل يتمــرن فيــه المشــاركين علــى القــراءة الموســيقية مــع التركيــز علــى مــا تــم 

تعلمــه فــي هــذه الجلســة.

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مــكان الجلســة: لحيــز/ مــكان الجلســة: مــكان خارجــي مظلــل ومعتــدل الحــرارة، 
أو داخلــي.

• المعدات الخاصة: بيانو )ممكن كهربائي( أو أورج كبير.
• المواد: أوراق A4 كبيرة و أقالم حسب عدد المتدربين. صبورة وأقالمها.
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 المعلومــات مقدمــة فــي ســياق الجلســة وهــي بطبيعــة الحــال ال تختصــر أبــًدا 

ــى  ــي عل ــذي ينبغ ــى ال ــد األدن ــر الح ــا نذك ــا، ولكنن ــة به ــم المتعلق ــع المفاهي جمي

المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/تــراه مناســبا ومفيــد 

لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

 ثــم يقــوم المــدرب بتعليــم المتدربيــن قــراءة النوتــة بســيطة تحتــوي علــى 
ســكتات واإلشــارات الزمنيــة المنقوطــة.

 وعلى سبيل المثال )يمكن تغير النوتة حسب ما يراه المدرب(:

المعلومات:
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 عــرض ونشــاط طويــل يتعلــم فيــه المشــاركين العالمــات الزمنيــة الطبيعيــة 

والمنقوطــة وعالمــات الصمــت.

ــن  ــدة م ــاًل م ــه متواص ــاج لبقائ ــدره يحت ــوت نص ــدرب أن كل ص ــول الم  يق
الوقــت، وذلــك كــي نســتطيع تمييــزه. ممكــن أن تكــون هــذه المــدة متناهيــة 

الصغــر أو طويلــة جــًدا. إن التفــاوت بيــن مــدة كل نغمــة هــو مــا يصنــع الموســيقى، 

ــب )يعــزف المــدرب مســتخدًما  ــرر ورتي ــدو بشــكل متك ــة ال ــاًل نغم ــا مث ــو عزفن فل

البيانــو( نالحــظ أن كل لــكل صــوت مــدة زمنيــة، فــي مثلنــا هــذا، مــدة كل نغمــة 

مســاوية للتــي ســبقتها. ولكــن لــو جعلنــا لثانــي ورابــع وســادس صــوت مــدة زمنيــة 

هــي ضعــف أو حتــى نصــف مــده الصــوت األول والثالــث والخامــس، فســنحصل 

ــا  ــا دائًم ــن قطعــة موســيقية. نالحــظ أنن ــه جــزء م ــاع نغمــي، كأن ــى إيق مباشــرًة عل

نحســب مــدة األصــوات نســبه لمــدة زمــن واحــد، أي نبضــة إيقاعيــة واحــدة، تماًمــا 

مــا فعلنــاه فــي جلســات ســابقة عندمــا كان قائــد اإليقــاع يعــزف نبًضــا ثابتـًـا ونقــوم 

ــاء أو الصمــت. ــى أساســه بالعــزف أو الغن عل

 وبمــا أن مــدة كل صــوت أو صمــت هــي ركــن أساســي فــي الموســيقى، وحتــى 
ــن  ــة، فمــن الطبيعــي أن يكــون لهــا إشــارات خاصــة بهــا فــي التدوي ــا المحكي لغتن

الموســيقي، نضعهــا علــى الســلم وعلــى أساســها نحــدد زمــن كل نغمــة أو صمــت.

 

 يقــول المــدرب أن هنــاك إشــارة لــو وضعــت إلــى جانــب أي عالمــة موســيقية، 
ــذه  ــة، ه ــة المعني ــن العالم ــف زم ــدار نص ــة بمق ــه الصوتي ــادة مدت ــبب بزي ستس

اإلشــارة هــي النقطــة، فلــو وضعنــا مثــاًل نقطــة إلــى جانــب المســتديرة يصبــح زمنها 

الكلــي ســت أزمنــة بــدل أربــع، وذلــك ألن نصــف المســتديرة هــو زمنيــن، فنجمــع 

ــل  ــي المث ــة، وف ــال المنقوط ــذه الح ــي ه ــيقية ف ــة الموس ــمى العالم ٤ + ٢ = 6 تس

الســابق كانــت "المســتديرة المنقوطــة"، أدنــاه أزمنــة بعــض العالمــات المنقطــة:

• المستديرة المنقوطة )روند(: 6 أزمنة )٤ + ٢(.  

• البيضاء المنقوطة )بالنش(: ثالث أزمنة )٢ + ١(.  

• السوداء المنقوطة )نوار(: زمن ونصف )١ + ٢/١(.  

• ذات السن المنقوطة )كروش(: ثالث أرباع الزمن )٢/١ + ¼(.  

 

أثنــاء شــرح كل منهــا وكتابــة كل  يحــرص المــدرب علــى إعطــاء مثــال   
الصبــورة. علــى  المعلومــات 

 

ــن كل اإلشــارات المنقوطــة،  ــااًل يجمــع بي ــورة مث ــى الصب ــب المــدرب عل  يكت

المثــال األول تكــون فيــه اإلشــارات متتاليــة وتصغــر فــي مدتهــا الزمنيــة، فيتمــرن 

املرحلــة األولــى:

عـــرض:

نشـــاط:

خطة الجلسة: 
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المشــاركون عليهــا )باســتخدام صــوت مــا مثــل الــدو( يرافقــه نبــض إيقاعــي ثابــت 

نحســب علــى أساســه مــدة كل عالمــة.

  فــي المثــال الثانــي، ينــوع المــدرب بيــن أنــواع العالمــات كــي يتعــود 

المشــاركون علــى التنقــل بينهــا.

ــم أي  ــد تقدي ــة عن ــا ســرعة بطيئ ــى المــدرب أن يســتعمل دائًم  كالعــادة، عل
فكــرة جديــدة، وتنبيــه المشــاركين لعــدم التســريع أو التبطــيء، واحتــرام ســرعة 

النبــض الثابــت.

 يقــول المــدرب، كمــا نعلــم أن الصمــت هــو أســاس وســر تأثيــر الموســيقى 
علينــا، فمــن الطبيعــي أن تكــون لــه عالمــات خاصــة بــه فــي التدويــن الموســيقي. 

الموســيقى موجــودة حتــى فــي الصمــت فنشــعر بهــا، إذ أن الصمــت ليــس انتهــاء 

ــا. كمــا ســنرى أن  ــر علين ــر نفســي كبي ــه تأثي ــل جــزء أساســي منهــا، ول الموســيقى ب

عالمــات الصمــت تشــبه فــي أزمنتهــا تلــك خاصــة الدرجــات الصوتيــة، تســتخدم 

ــة  ــي طريق ــط ف ــو فق ــرق ه ــا، الف ــة له ــة المعادل ــة الزمني ــس القيم ــكوت بنف للس

اإلشــارة لهــا:

عـــرض:
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  يكتــب المــدرب علــى الســبورة مثــااًل يجمــع بيــن كل عالمــات الصمــت يتخللها 

عالمــات زمنيــة طبيعيــة، المثــال األول تكــون فيــه اإلشــارات متتاليــة وتصغــر فــي 

ــدو(  ــل ال ــا مث ــوت م ــتخدام ص ــا )باس ــاركين عليه ــرن المش ــة، فيتم ــا الزمني مدته

يرافقــه نبــض إيقاعــي ثابــت نحســب علــى أساســه مــدة كل عالمــة.

 فــي المثــال الثانــي، ينــوع المــدرب بيــن أنــواع العالمــات كــي يتعــود 
بينهــا. التنقــل  علــى  المشــاركون 

ــم أي  ــد تقدي ــة عن ــا ســرعة بطيئ ــى المــدرب أن يســتعمل دائًم  كالعــادة، عل
فكــرة جديــدة، وتنبيــه المشــاركين لعــدم التســريع أو التبطــيء، واحتــرام ســرعة 

النبــض الثابــت.

نشــــاط:

  عــرض ونشــاط طويــل يتعــرف فيــه المشــاركون علــى كيفيــة قــراءة الميــزان 

اإليقاعــي. يقــول المــدرب أنــه عنــد وضــع أي مــن العالمــات الزمنيــة علــى الســلم 

الموســيقي، يجــب أن توضــع ضمــن حقــول تفصــل بينهــا حواجــز، لــكل حقــل عــدد 

ــة  ــوع األزمن ــه، أي أن مجم ــص عن ــداه أو ننق ــب أن نتع ــة ال يج ــن األزمن ــن م معي

ــا، بغــض النظــر عــن العالمــات المســتخدمة. ضمــن أي حقــل يجــب أن يكــون ثابتً

المرحلــة الثانيــة:

ــزان اإليقاعــي وهــو  ــكل حقــل نســتخدم المي ــة ل ــد المــدة اإلجمالي   ولتحدي

ــه  ــز ل ــة، ويرم ــة منتظم ــيقية بطريق ــة موس ــي لقطع ــع الزمن ــة التقطي ــدد طريق يح

عــادة بعــدد " ذو شــكل كســري"، أو رمــز موســيقي بــدون أرقــام، يوضــع مباشــرة 

بعــد رمــز المفتــاح فــي أول القطعــة الوســيقية. العــدد العلــوي )البســط( يرمــز إلــى 

ــي يحتــوي عليهــا الحقــل الموســيقي،  عــدد العالمــات أو الســكتات الموســيقية الت

والعــدد فــي األســفل )المقــام( يشــير إلــى نــوع هــذه العالمــات أو الســكتات، حيــث 

ــا فــي كل حقــل. يطلــق أيًضــا مصطلــح المــازورة علــى كل  يحــدد مــا يعادلهــا زمنيً

حقــل مــن التقســيمات الزمنيــة علــى الســلم الموســيقي.

  وهنا بعض األمثلة عن موازين مختلفة:
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  فلو أخذنا مثاًل:

• ٤/٤: أي يجب أن يكون هناك ٤ عالمات زمنية أو ما يعادلها في كل حقل، من نوع 

٤/١، أي من نوع السوداء.

• ٢/٢: أي أن هناك عالمتين من نوع ٢/١، أي من نوع البيضاء.

• ٤/٢: أي أن هناك عالمتين من نوع ٤/١، أي من نوع السوداء.

• ٨/6: أي أن هناك ست عالمات من نوع ٨/١، أي من نوع ذات السن وهكذا...

 

  فلو كان الميزان يشير إلى ٤/٤، يجب علينا أن نتأكد أن مجموع األزمنة في 

كل حقل يساوي أربع عالمات سوداء، وهناك احتماالت كثيرة لذلك، نذكر بعًضا 

منها للتوضيح:

• أربع عالمات سوداء.

• عالمتان من البيضاء.

• عالمة واحدة سوداء.

• ثماني عالمات ذات السن.

• أربع زفرات )عالمات سكوت زمن واحد(.

• زفرة، وعالمة سوداء وواحدة بيضاء وهكذا...

 

  يعطي المدرب كل مشارك ورقة وقلم، يرسم كل مشارك السلم الموسيقي 

ويضع مفتاح الصول، ومن ثم يعطي المدرب كل مشارك ميزانًا إيقاعيًا مختلًفا، 

ويطلب منهم ملء أربع حقول بعالمات زمنية صوتية وصامتة تعادل الميزان 

اإليقاعي المقترح. يعطي المدرب خمس دقائق لذلك ثم يدور على المشاركين 

لمساعدتهم وينتهي بأخذ بعض األمثلة من المشاركين ويطلب إليهم شرح أمثلتهم 

على الصبورة. يحرص المدرب خالل النشاط على ترك أسماء ومعاني جميع 

العالمات موجودة في مكان ظاهر ليستخدمها المشاركون كمرجع عند الحاجة 

وتزيين مكان الجلسة بها.

  قراءة النوت الموسيقية المرفقة بالمعلومات على البيانو.

ــيقية  ــة اآلالت الموس ــة )صناع ــة القادم ــن الجلس ــه ع ــدرب بالتنوي ــوم الم ــم يق ث

البســيطة( ويطلــب مــن المتدربيــن جلــب معهــم المــواد المتاحــة لصناعــة اآلالت 

ــاط ،...( ــتك مط ــتك، اس ــوب بالس ــة )ك ــرح أمثل ــيقية ويط الموس

المرحلـــة الثالثــة: 

نشــــاط:
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المرحلــة الرابعــة:  يشرح المدرب القوالب الغنائية بإيجاز ثم يبدأ بعرض النماذج المرفقة.

اســـتماع

 هــي أبســط أنــواع الغنــاء، تتألــف مــن مذهــب يــردده المذهبجيــة )الجوقــة( 
ومجموعــة أغصــان ينفــرد بغناهــا المغنــي. كانــت أغصــان القصيــدة متشــابهة فــي 

اللحــن ثــم أصبــح مــع الوقــت لــكل غصــن لحــن مختلــف يســاير معانــي الكلمــات، 

وتشــارك بغنائــه الجوقــة، ثــم اســتعاض عنــه الملحنــون باللــوازم الموســيقية. علــى 

عكــس الشــائع أن الطقطوقــة تعنــي األغانــي الهابطــة، وهــذا غيــر دقيــق بتاتًــا، إذ 

يوجــد طقاطيــق هابطــة وأخــرى مرهفــة وعميقــة وشــعبية، فلــو أخذنــا مثــااًل، فقــد 

قــام ســيد درويــش بتلحيــن أكثــر مــن ١3٠ طقطوقــة فــي فتــرة عشــر ســنوات، ال زلنــا 

نــردد معظمهــا، وهنــا أمثلــه لبعــٍض منهــا:

• أهو ده اللي صار - سيد درويش - غناء فيروز  

خفيف الروح – مقام بياتى :

https://www.youtube.com/watch?v=-_jbUcB39K4 

 

ــاد  ــكان انعق ــى م ــن من/إل ــروج المتدربي ــول أو خ ــق لدخ ــص ٥ دقائ  تخصي

ــة. الجلس

المرحلــة الخامسـة:

اســتماع 

مـالحظــات:

 ما هي العالمات الزمنية، ومن منها نستخدمه لإلشارة للصمت؟
 لــو وضعنــا عالمــة صمــت بزمــن واحــد، يليهــا عالمــه منقوطــة، فمــا هــو 

الزمــن اإلجمالــي؟ وكيــف يكــون صوتها/مدتهــا، أعطونــي مثــال؟

 مــن يســتطيع أن يشــرح لنــا الميــزان 8/10؟ وهــل تذكــرون إيقاًعــا كنــا قــد 

تعلمنــاه فــي جلســة ســابقة يســتخدم هــذا الميــزان؟ )الســماعي(.

ــي  ــويًا ف ــا س ــي خلقناه ــيقية الت ــة الموس ــن اللغ ــابه بي ــاك تش ــل هن  ه
ــة التــي تعلمناهــا فــي هــذه الجلســة  جلســات ســابقة، وبيــن اللغــة المعياري

ــف؟ ــن وكي ــابقة؟ أي ــة الس والجلس

أســـئلـة تقييــم:
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 صناعة اآلالت الموسيقية البسيطة

 المواضيع
• تصنيــف اآلالت الموســيقية اإليقاعيــة حســب نوعيــة أصواتهــا واكتشــاف أكثــر مــن طريقــة 

. الستعمالها
• تعريف المشاركين على إمكانية صناعة آالتهم الموسيقية بأنفسهم.

• االرتجال الجماعي والعزف بشكل يراعي الديناميكية الصوتية.

 النتائج
• أن يســتطيع كل مشــارك تحديــد نوعيــة صــوت اآللــة الموســيقية الجاهــزة التــي بيــن يديــه 

واســتنباط أكثــر مــن طريقــة للعــزف عليهــا.
• أن يستطيع كل مشارك صناعة آلته الموسيقية باستخدام مواد بسيطة ومتوافرة.

• أن تتمكــن المجموعــة مــن العــزف فــي جوقــة موســيقية وارتجــال مقطــع موســيقي جماعــي 
قصيــر وتســجيله بأكثــر مــن جهاز تســجيل.

 

 القيم المرغوب اكتسابها
• الجرأة في التعبير)الخيال واالرتجال(.

• اتجاه إيجابي نحو قدرة الجماعة في التواصل باستخدام أدوات المجال.
• التعديل والتجويد في العمل الفني )شرط من شروط اإلجادة(.

 • التخيل كأساس لقيمة االبتكار ونماءه عن طريق التجربة والتدريب.
• تجنب األحكام المطلقة بالخطأ والصواب وفتح مجال للتعددية في وجهات النظر.

• اتجاه إيجابي نحو التعبير عن الذات واآلخر.
• قيمة تنظيم الجماعة من أجل إنتاج أفضل.

• قيمة الفضول المعرفي.

 األفعال
• نقــاش عملــي قصيــر: يقــوم فيــه المشــاركون بتحديــد أنــواع أصــوات اآلالت الموســيقية 

الجاهــزة التــي أمامهــم، واســتنباط أكثــر مــن طريقــة للعــزف عليهــا.
• نشــاط طويــل: يصنــع فيــه المشــاركون آالتهــم الموســيقية البســيطة مســتخدمين مــواد 

بســيطة ومتوافــرة.

إطار الجلسة
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ــى بعــض  ــل: يقــوم فــي المشــاركون بتأليــف موســيقي تشــاركي يحتــوي عل • نشــاط طوي
ــف  ــذا التألي ــجيل ه ــم تس ــى أن يت ــون األدوار، عل ــون ويتبادل ــة، يعزف ــع المرتجل المقاط
ــزج  ــة الم ــي جلس ــا ف ــتخدامه الحًق ــدف اس ــة به ــجيل نقال ــزة تس ــس أجه ــتخدام خم باس

ــي ١. ــر ح ــي الغي الصوت

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: مكان خارجي مظلل ومعتدل الحرارة، أو داخلي.
• المعــدات الخاصــة: مجموعــة آالت موســيقية بنوعيــة أصــوات مختلفــة )غيتــار، بيانــو، 

طبلــة، دف، هــزازت حديديــة وخشــبية، أجــراس، مثلثــات، قضبــان رنانــة( أو المتــاح.
• المــواد: رمــل، أرز، ملــح، علــب كرتــون )مربعــة، طويلــة وقصيــرة( مطــاط، أعواد خشــب، 
أكــواب وزجاجــات بالســتيكية، حصــى، مســامير حديديــة صغيــرة، شــريط لصــق، أكيــاس 
زبالــة كبيــرة، شــليموهات )أعــواد مــص(، أنابيــب بالســتيك صلبــة ومرنــة، قمــع، حاويــات 

زبالــة بالســتيكية كبيــرة وصغيــرة، مفاتيــح...

• الوسائط:
 

http://www.youtube.com/watch?v=AVz4-5jnOB8
http://pinterest.com/maestroclassics/homemade-musical-instruments
https://www.youtube.com/watch?v=i6Iug6cMAq8
https://www.youtube.com/watch?v=qcKSFEtwyLw&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=10
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 المعلومــات مقدمــة في ســياق الجلســة وهــي بطبيعة 
الحــال ال تختصــر أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، 
ــى الــذي ينبغــي علــى المــدرب  ــا نذكــر الحــد األدن ولكنن
ــراه/  ــا ي ــة م ــدرب إضاف ــرك للم ــن. يت ــه للمتدربي توصيل
تــراه مناســبًا ومفيــد لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

المعلومات:
مالحظـة هامــة: 
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ــع  ــع جمي ــم يض ــن ث ــرة، وم ــي دائ ــوس ف ــاركين للجل ــدرب المش ــو الم  يدع

ــار  ــارك اختي ــن كل مش ــب م ــرة. يطل ــط الدائ ــي وس ــزة ف ــيقية الجاه اآلالت الموس

آلــة، يوضــح المــدرب أن اآلالت مصنوعــة مــن مــواد مختلفــة: خشــب، جلــد، معدن 

أو بالســتيك، ولــكل مــن هــذه المــواد قــدرة علــى إصــدار نوعيــة صــوت مختلفــة. 

ــوت  ــن الص ــا م ــر حتًم ــة يغي ــتخدام اآلل ــرب أو اس ــة الض ــا، أن طريق ــف أيًض يضي

ــبية، أو  ــا خش ــتخدم عص ــدي، أو اس ــرب بي ــي، أو اض ــر بأصابع ــي، كأن أنق النهائ

معدنيــة، أو أضــع حصــى فــي اآللــة وأحركهــا يميًنــا ويســاًرا...إلخ. بعــد االنتهــاء مــن 

ــن  ــاركين آخري ــن مش ــث ع ــام بالبح ــارك القي ــن كل مش ــدرب م ــب الم ــك، يطل ذال

لديهــم آالت تتشــارك فــي نوعيــة أصواتهــا والمــواد المصنوعــة منهــا، ثــم الجلــوس 

ــرة. مــع بعضهــم فــي مجموعــات صغي

 

 يقــوم المــدرب اآلن بتوجيــه ســؤال لــكل مجموعــة علــى التوالــي، ويحــرص 
ــا  ــى المجموعــات األخــرى بوضــع آلتهــا جانبً ــب إل ــام بالطل ــى تواجــد هــدوء ت عل

ــى األرض: عل

• ما هو نوع صوت آالتكم؟ )خشبي، جلدي، معدني أو بالستيكي...(

• بكــم طريقــة يمكــن العــزف علــى اآللــة التــي بيــن أيديكــم؟ هــل تســتطيعون 

إصــدار أصــوات مختلفــة منهــا؟ اقترحــوا طريقتيــن علــى األقــل!

 يقــوم المــدرب بإعطــاء مثــال ســريع باســتخدام الــدف، وذلــك أواًل بالنقــر 
عليــه، تــم بالخــدش علــى جلــدة الــدف )وضــع األظافــر علــى الجلــدة، وتحريــك 

اليــد بشــكل دائــري(، ثــم وضــع مفاتيــح فــي الــدف وتحريكــه. للمشــاركين حريــة 

االكتشــاف والتجريــب كٌل علــى آلتــه، يقــوم كل مشــارك بالتعريــف بآلتــه، والعــزف 

ــاب  ــح ب ــد فت ــة، مــن المفي ــا بالطــرق المختلفــة المكتشــفة. فــي هــذه المرحل عليه

ــاش. لالقتراحــات والنق

املرحلــة األولــى:

ــا مــع الحفــاظ علــى   يطلــب المــدرب مــن كل مجموعــة بــأن تضــع آلتهــا جانبً

عــدم اختالطهــا مــع اآلالت األخــرى.

 يأتــي المــدرب بجميــع المــواد في وســط الدائــرة، ويســأل: "هل يمكننــا صناعة 
آلتنــا مــن مــواد بســيطة ومتوفــرة مــن حولنــا؟ مــن لديــه اقتراحــات؟" بعــد ســماع 

ــة  ــواد المتاح ــتخدام كل الم ــاركين باس ــع المش ــدرب جمي ــو الم ــات، يدع االقتراح

ــا علــى تــرك مســاحة حــرة  لصنــع آلتهــم و"أصواتهــم". هــذه المرحلــة تعتمــد كليً

للمشــاركين الكتشــاف المــواد وأصواتهــا ومــن ثــم صناعــة آلتهــم . دور المــدرب هــو 

مســاعدة كل مشــارك أو مجموعــة لدفــع ومناقشــة أفكارهــم وتنفيذهــا، وفــي بعض 

األحيــان اقتــراح أفــكار إذا لــزم األمــر )غيــر مســتحب إال عنــد الضــرورة وللتأكــد مــن 

مشــاركه الجميــع وتحقيــق هــدف النشــاط لــكل مشــارك(. ينــوه المــدرب أنــه ليــس 

املرحلــة الثانيــة:

خطة الجلسة: 
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ــة  ــي جلس ــا ف ــنرى الحًق ــا س ــع، إذ أنن ــوت مرتف ــة ص ــون لآل ــروري أن يك ــن الض م

تأليــف إيقاعــي رقمــي بأصــوات مــن محيطنــا، كيــف يمكننــا تضخيــم صــوت اآللــة 

ــا، واســتخدامه فــي التأليــف الموســيقي أو اإليقاعــي علــى الحاســوب. رقميً

 

ــي  ــل وليــس الحصــر، بعــض األفــكار آلالت الت ــى ســبيل المث ــي، عل  فيمــا يل
يمكــن صناعتهــا. نشــجع المــدرب إضافــة أفــكار أخــرى وتجريبهــا مــع المشــاركين.

 هزازات:

• أكــواب وزجاجــات بالســتيكية، وملؤهــا بمــواد مختلفــة مــن األرز، الملــح، الحصى، 

ــا  ــن أيًض ــوت. يمك ــة الص ــا نوعي ــر حتًم ــواب، يغي ــي األك ــادة ف ــر الم ــاء. إن تغي الم

صناعــة كوبيــن فــي كل منهمــا مــادة مختلفــة، ومــن ثــم لصقهمــا وبالتالــي الحصــول 

علــى آلــة ذات صــوت مركــب.

ــة مــن المســامير  ــل، نمــأله بكمي ــي طوي ــة: أنبــوب أو صنــدوق كرتون • عصــا مطري

ــا  ــق. عندم ــريط الالص ــتخدام الش ــه باس ــل طرفي ــم نقف ــى، ث ــرة أو الحص الصغي

ــى موضــع عامــودي عليهــا،  نحــرك العصــا ببــطء مــن موضــع مــوازي لــألرض، إل

ــى حــد مــا صــوت هطــول المطــر. يصــدر صــوت يشــبه إل

  نفخ:

• مزمار باستعمال ماصة وقص جزء مثلث الشكل في إحدى أطرافها.

• خرطوم مياه مع وضع قمع في آخره.

• أنبوبًا متداخاًل مع تحريك إحداهما أثناء النفخ.

• ملء زجاجات بمقادير مختلفة من المياه والنفخ فيها.

 أجراس:

ــن الخشــب  ــى عــود م ــا عل ــح بعــد تثبيته ــن المفاتي ــة م ــواع مختلف ــى أن ــر عل • النق

ــوط. ــتخدام خي باس

• الضــرب علــى أوانــي معدنيــة مــع إمكانيــة غمرهــا فــي المــاء لتغيــر صوتهــا أثنــاء 

العــزف )اســتخدام أعــواد مــن معــدن أوخشــب للنقــر علــى اآللــة(.

 

 وتريات:

• صنــدوق كرتــون وتثبيــت عــدد مــن الحلقــات المطاطيــة حــول الصنــدوق والنقــر 

ــار(  ــاط )األوت ــت المط ــب تح ــة خش ــع قطع ــن وض ــوت، يمك ــدار الص ــا إلص عليه

ــر درجــات الصــوت. ــاء العــزف لتغي وتحريكهــا أثن

• تثبيــت حبــل غســيل علــى وتــد خشــبي وربــط آخــره بصنــدوق بالســتيكي أو 

معدنــي. عنــد تثبيــت الوتــد علــى الصنــدوق، ممكــن إصــدار صــوت غليــظ يشــبه 

ــاص. ــة الب ــوت آل ص
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 قرع وطبول:
• اســتخدام حاويــات القمامــة، صناديــق خشــب، أوانــي معدنيــة كطبول )اســتخدام 

أعــواد مــن معــدن أو خشــب أو فرشــاة للنقــر علــى اآللة(.

• اســتخدام أنابيــب البالســتيك بأطــوال مختلفــة وطرقهــا بــاألرض أو بالضــرب علــى 

ــة  ــك أصــوات إيقاعي ــن ذل ــب مطاطــي. يصــدر ع ــطة نعــل أو شبش ــا بواس فوهاته

بدرجــات نغميــة مختلفــة كالبيانــو.

• اســتخدام كيــس زبالــة كبيــر، ضــم أطرافــه ولصقهــا، يصبــح لدينــا شــكل يشــبه 

ــده  ــه وش ــن طرفي ــاكه م ــد إمس ــًدا عن ــع ج ــوت مرتف ــدر ص ــاول، يص ــوب متط أنب

بســرعة باتجــاه متعاكــس )يميًنا/يســاًرا(، أو يصــدر صــوت حفيــف خافــت لــو حركنــا 

أيدينــا بشــكل دائــري يســمح باحتكاكــه المتواصــل.

 بعــد االنتهــاء مــن ابتــكار اآلالت، يطلــب المــدرب مــن الجميــع بالجلــوس فــي 

ــى األقــل  ــا عل ــه والعــزف عليه ــم آلت ــى األرض. يقــوم كل مشــارك بتقدي ــرة عل دائ

ــع  ــف مقط ــا بتألي ــنقوم اآلن جماعيً ــا س ــدرب أنن ــن الم ــن. يعل ــن مختلفتي بطريقتي

ــة  ــن ناحي ــوت م ــة للص ــة الديناميكي ــاع والحرك ــه اإليق ــي في ــر، نراع ــيقي قصي موس

ــكل مــن اآلالت. ــة ل الشــدة والســرعة، ونعطــي أدوار متناوب

 

 يقتــرح المــدرب أنــه يجــب أن يكــون للقطعــة مقدمــة بدخــول تدريجــي 

ــد أذن  ــري لش ــا دور تعبي ــع فيه ــت المتقط ــب الصم ــض اآلالت، يلع ــروج لبع وخ

ــل  ــق )الطب ــم يدخــل صــوت إيقاعــي بســيط وعمي ــه، ث ــك فضول المســتمع وتحري

مثــاًل( ، منتظــم ومتباعــد الضربــات، يتبعــه دخــول تدريجــي لــآالت أخــرى متفاوتــة 

جــًدا بنوعيــة صوتهــا )حاد/غليــظ(، يتوقــف بعضهــا فجــأة، ثــم يعــود ليدخــل مــن 

جديــد بإعــادة إيقاعيــة للمقطــع الــذي ســبق، علــى أن يكــون دخــول وخــروج تلــك 

اآلالت مراعيًــا دائًمــا لســرعة النبــض اإليقاعــي آللــة الطبــل. يتخلــل هــذا ارتجــاالت 

مــن بعــض اآلالت، علــى أن يكــون وقــت دخولهــا متفــق عليــه مســبًقا. بعــد ذلــك، 

تدخــل وتراكــم جميــع اآلالت أصواتهــا فــي مقطــع موســيقي متكــرر، يشــارك فيــه 

ــع ، نكــرره مــراًرا وبطاقــة كبيــرة وشــدة صــوت مرتفعــة. ننتقــل بعــد ذلــك  الجمي

إلــى مرحلــة مــن الهــدوء الــذي يدخــل تدريجيًــا، ومنــه إلــى مرحلــة الختــام، الــذي 

ننتهــي بــه إلــى صمــت جماعــي مطبــق.

 الهــدف مــن العــرض الســابق للمــدرب، أن يقــدم أفــكار ومفاتيــح عــن 

إمكانيــات العمــل فــي جوقــة موســيقية والتأليــف بشــكل جماعــي، ومراعــاة 

الجماليــات و األدوار لــكل صــوت ومشــارك. يحــرص المــدرب أن يقــوم المشــاركون 

بالتعبيــر عــن أفكارهــم وتطبيقهــا مــع المجموعــة. يدعــو المــدرب الجميــع للبــدء 

ــا  ــع بعضه ــا م ــيرها ومداخلته ــدرب بتيس ــوم الم ــة، يق ــرض أمثل ــات وع باالقتراح

البعــض، ومســاعدة المشــاركين فــي وضعهــا بشــكل مراحــل ثابتــة ومتتاليــة. ينتــج 

ــك.  ــو أرادوا ذل ــا ل ــادة عزفه ــاركون إع ــتطيع المش ــيقية يس ــة موس ــك قطع ــن ذل ع

ــادئ  ــن ه ــوت بي ــدة الص ــركات إلدارة ش ــض الح ــدرب بع ــتعمل الم ــن أن يس ممك

املرحلــة الثالثــة:
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وصاخــب، والســرعة بيــن بطــيء وســريع، وذلــك مســتعماًل إشــارات مــن يــده. فلــو 

رفــع المــدرب يــده إلــى األعلــى، تنتــج المجموعــة أصــوات صاخبــة، أمــا إذا خفضها، 

ــي  ــاوت ف ــكل متف ــا بش ــة أصواته ــج المجموع ــى أن تنت ــا، عل ــوت هادئً ــح الص يصب

ــى. ــن أقصــى وأدن ــد المــدرب بي الشــدة )تدريجــي( حســب موضــع ي

 

ــدرب  ــر الم ــا، يحض ــع بجهوزيته ــاع الجمي ــة واقتن ــى القطع ــرن عل ــد التم  بع

ــى  ــن إل ــن اليمي ــة م ــن مختلف ــي أماك ــا ف ــة، ويوزعه ــجيل نقال ــزة تس ــس أجه خم

اليســار فــي وســط المجموعــة وقريبــة مــن مصــادر الصــوت. يقــول للمتدربيــن أننــا 

سنســتخدم هــذه التســجيالت فــي جلســة الحقــة إلعــادة إنتــاج تــوزع الصــوت فــي 

ــل دقيــق لمــكان وجــود اآلالت، كمــا  ــا، بشــكل يســمح للمســتمع بتخيّ المــكان رقميً

ــر بعــض األدوار، وتخفيــف بعضهــا. ــا بتظهي يســمح لن

 

 تقــوم المجموعــة بــأداء متقــن، يبــدأ وينتهــي بصمــت طويــل نســبيًا، سيســاعد 

الحًقــا فــي عمليــة المــزج الرقمــي علــى جهــاز الحاســوب.

 يشرح المدرب القوالب الغنائية بإيجاز ثم يبدأ بعرض النماذج المرفقة.

 الدور:

ــا  ــن هم ــدور مــن جزأي ــا. ويتكــون ال ــي عمًق ــراث العرب ــى مؤلفــات الت هــو مــن أغن

"المذهــب" ويصــاغ عــادة فــي وزن/إيقــاع المصمودي الكبيــر، و"الغصــن" واألغصان 

ــدين،  ــن المنش ــة م ــب مجموع ــي المذه ــا يُغن ــادة م ــب، وع ــي المذه ــا تل ــي م ه

ــاء  ــي والمنشــدون الغن ــاوب المغن ــم يتن ــأداء أجــزاء الغصــن، ث ــي ب وينفــرد المغن

ــات  ــن بنغم ــع الغص ــض مقاط ــد بع ــي تردي ــدون ف ــترك المنش ــا يش ــات. كم باآله

ــاوب. ــى هــذا التن ــك" عل ــق عــادة اســم "الهن مختلفــة، ويطل

أنا هويت وانتهيت - سيد درويش.

احب اشوفك كل يوم – سيد درويش :

https://www.youtube.com/watch?v=iL71BmxC9Do 

املرحلــة الرابعــة:

اســتامع
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  مــن لديــه فكــرة عــن آلــة موســيقية ي/تــود صناعتهــا فــي المنــزل أو مــع 

األصدقــاء؟ يدعــو المــدرب المشــاركين فــي البحــث أيًضــا علــى اإلنترنــت عــن أمثلــة.

 كيــف يمكننــا تضخيــم صــوت آالتنــا؟ )المقصــود: اســتخدام الميكروفونــات 

وأجهــزة الصــوت، وهــذا مــا ســنقوم بــه فــي الجلســة الالحقــة(.

 ما هو برأيكم أهم عناصر العمل والعزف الجماعي؟

أسـئلـة تقييــم:
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 تأليف موسيقى رقمًيا

 المواضيع
• استخدام الحاسوب في تأليف الموسيقى.

• مسار اللحن األساسي ضمن قالب عام.
• اختيار األصوات وتنميقها.

• التأليف.

 النتائج
.LMMS يتعلم المشاركون استخدام برنامج •

.LMMS يؤلف المشاركون أنماطًا إيقاعية ولحنية مستخدمين برنامج •
 

 القيم المرغوب اكتسابها
• التأليف من خالل التجريب )باتجاه تطوير القدرة على االبتكار(.

• التعديل والتجويد.
• المثابرة والصبر على طريق السعي لألهلية.

• شغف بالتفصيل.
• إظهار ليونة في تعلم مفاهيم جديدة.

• قيمة الفك والتركيب.
• تقبل النقد.

• تسجيل المعرفة الناتجة عن التجربة الشخصية وتجارب اآلخرين.
 

 األفعال
• عــرض طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون اســتخدام برنامــج LMMS، وتأليــف أنمــاط إيقاعيــة 

ومقاطــع لحنيــة عليــه مستكشــفين العديــد مــن خصائصــه.
ــا خصائــص جديــدة  • نشــاط قصيــر يطبــق فيــه المشــاركون مــا تعلمــه ويستكشــفون ذاتيً

.LMMS فــي
ــكيالت  ــتخدمين تش ــيقية، مس ــات موس ــون مقطوع ــه المتدرب ــف في ــل يؤل ــاط طوي • نش

ــاط. ــن األنم ــددة م متع

إطار الجلسة

94

حــة
صف

ال
ســـة

جل
ال

0
7

  |  



منهـج الصوت و املوسيقى | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

حــة
صف

ال

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: ســماعات الــرأس )headphones( حســب عــدد المشــاركين بحيــث 

يتوافــر ســماعة لــكل متــدرب، عــدد ٢ ســماعات مكتبيــة صغيــرة.
• المواد: أوراق A4 وأقالم حسب عدد المتدربين.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=ztvzzoQW7WA
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 فــي هــذه الجلســة ســيتعلم المشــاركون برنامًجــا 

 Hydrogen وهو يشــبه برنامــج ،LMMS متخصًصــا اســمه
 LMMS الــذي عملنــا عليــه فــي جلســات ســابقة، إلــى أن
لديــه خصائــص أكثــر تقدًمــا وخصوًصــا حــول إمكانياتــه 
فــي اســتعمال آالت مختلفــة، ال تنحســر فقــط فــي اإليقاع 
بــل تتعــداه لخلــق ألحــان. يتميــز هــذا البرنامــج بالــذات 
أنــه مفتــوح المصــدر، ســهل االســتعمال، وفيــه خصائص 
ــى  ــن عل ــة مــن شــأنها مســاعدة المتدربي ــازة ومتقدم ممت
ــات  ــاج مقطوع ــيقية، وإنت ــم الموس ــن أفكاره ــر ع التعبي

ذات جــودة عاليــة.

المعلومات:
مالحظــة هامــة: 
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 يشرح المدرب القوالب اآللية بإيجاز ثم يبدأ بعرض النماذج المرفقة.

 اللونجا

ــا   هــي مــن المؤلفــات الموســيقية الرشــيقة والســريعة والخفيفــة وتصــاغ غالبً

ــع نشــط،  ــزان ٨/6. واللونجــا ذات طاب ــي مي ــد تصــاغ ف ــزان بســيط ٤/٢. وق ــي مي ف

ــه  ــازف وقدرت ــارة الع ــرز مه ــي تب ــيقية الت ــرات الموس ــى الفق ــا عل ــد ألحانه وتعتم

علــى األداء الجيــد. ويتكــون قالــب اللونجــا عــادة مــن أربــع خانــات وتســليم، فهــي 

ــزه إيقاعــه المختلــف وســرعته. صــورة مصغــرة مــن الســماعي، يمي

 لونجا راست

 لونجا بيات

املرحلــة األولــى:

اســتامع

ــف  ــج LMMS، وتألي ــتخدام برنام ــاركون اس ــه المش ــم في ــل يتعل ــرض طوي  ع

ــد مــن خصائصــه. ــه مستكشــفين العدي ــة علي ــة ومقاطــع لحني أنمــاط إيقاعي

 يقــول المــدرب أنــه قــد اســتخدمنا فــي جلســة ســابقه )آلــة القــرع(، برنامــج 
Hydrogen لخلــق تركيبــات إيقاعيــة باســتعمال أصــوات مختلفــة، ورصهــا فــي 

ــي  ــياق لحن ــي س ــة ف ــا مجتمع ــم وضعه ــبكة، ث ــذة الش ــي ناف ــددة ف ــاط متع أنم

إيقاعــي فــي نافــذة التركيــب، لنخــرج بذلــك بقطعــة إيقاعيــة منتهيــة. فــي جلســتنا 

اليــوم سنكتشــف برنامــج مماثــل فــي طريقــة االســتعمال، ولكنــه يقــدم خصائــص 

أكثــر لنســتطيع تأليــف ليــس فقــط إيقاعــات، بــل ألحانـًـا، وننســقها فيمــا بينهــا لننتــج 

مقطوعــات موســيقية متنوعــة تناســب أي مشــروع نعمــل عليــه، فــي هــدف الرقص، 

أو تأليــف موســيقي لألفــالم أو لأللعــاب، أو فقــط فــي هــدف التأليــف واالســتمتاع.

 اســم هــذا البرنامــج LMMS، وهــو أيًضــا مجانــي ومفتــوح المصــدر، ســهل 
االســتعمال، وســتالحظون تشــابه كبيــر بينــه وبيــن Hydrogen، إلــى أن األول لديــه 

متحكمــات وخصــاص أكثــر لتمكننــا مــن التلحيــن والمــزج الدقيــق.

ــى حاســوبهم،  ــج LMMS عل ــن المشــاركين تشــغيل برنام ــب المــدرب م  يطل
ومتابعــة شــرح المــدرب لبعــض مــن أهــم خصائصــه. يجــب علــى المــدرب الشــرح 

ــا بإظهــار مثــل صوتــي لــكل نقطــه يتــم عرضهــا: عمليً

 واجهــة LMMS: تحتــوي علــى عــدة نوافــذ: محــرر أغنيــة فــي وســط الشاشــة، 

ــن  ــة م ــرر، ومكتب ــى المح ــي األعل ــر ف ــدم والتأخ ــف والتق ــغيل أو التوق أزرار لتش

األصــوات واآلالت فــي ناحيــة اليســار.

املرحلــة الثانيـــة:

خطة الجلسة: 
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 المتحكمات الرئيسية: وهي موجودة أعلى الشاشة.

• الســرعة: نغيــر بواســطتها الســرعة الكليــة للمقطوعــة، كأن نضعهــا مثــاًل علــى ١٤٠ 

BPM )أي ١٤٠ نبــض فــي الدقيقــة(.

ــيقي،  ــن الموس ــي التدوي ــي ف ــزان اإليقاع ــا كالمي ــو تماًم ــي: وه ــزان اإليقاع • المي

نســتطيع بواســطته تحديــد عــدد ونــوع النغمــات فــي كل حقــل موســيقي. مثــاًل: ٤/٤ 

تعنــي أن لدينــا ٤ نبضــات مــن نــوع ٤/١ )أي "الســوداء"(.

• الشدة العامة للصوت: للتحكم بعلو الصوت لألغنية ككل.

• الحدة العامة للصوت: للتحكم بحده الصوت Pitch لألغنية ككل.

ــارات  ــي مس ــنؤلفها ف ــي س ــاط الت ــع األنم ــع جمي ــا نض ــة: هن ــرر األغني  مح

مختلفــة، كــي نســتطيع أن نركبهــا فــي قالــب مقطوعــة، لهــا مقطعهــا األول والثانــي 

والزمــة، ودخــول متبايــن آلالت مختلفــة، وتغييــر فــي ســرعة اإليقــاع وشــدة 

ــو  ــكل مســار نجــد متحكــم عل ــاك عــدة مســارات ول ــخ. نالحــظ أن هن الصوت...إل

ــاك األزرار  ــد هن ــا يوج ــة Pan، كم ــا الصوتي ــم البانورام ــوت Volume، ومتحك الص

ــا، بالضغــط  ــا حــذف أي مســار لــو أردن ــادة مثــل التخريــس والتفريــد. يمكنن المعت

."Remove this Track"  ــار ــننة، واختي ــة المس ــة العجل ــى أيقون عل

:LMMS يوجد هناك نوعين من المسارات في 

المستعملة(. • اآللة والعينات )ذو أيقونة متغيرة الشكل حسب نوع اآللة أو العينة  

• الباص واإليقاع )ذو أيقونة فيها مربعات صغيرة سوداء وزرقاء(.
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 يوجــد علــى كل مســار عــدد كبيــر مــن المربعــات الســوداء، مفــرودة بشــكل 
أفقــي مــن اليســار إلــى اليميــن. إن كل مربــع أســود هــو عبــارة عــن حقــل موســيقي 

فيــه عــدد نبضــات يســاوي الميــزان اإليقاعــي الموجــود أعلــى الشاشــة. فلــو افترضنــا 

ــى ٤  ــوي عل ــن أن يحت ــود ممك ــع أس ــى ٤/٤, إًذا كل مرب ــير إل ــزان يش ــاًل أن المي مث

نبضــات مــن نــوع ٤/١ )أي مــده "الســوداء"(.

 حسب نوع المسار سيكون لدينا محرر خاص به:

 مســار اآللــة والعينــات: يمكننــا البــدء بالتأليــف واختيــار النغمــات وطولهــا 
وشــدة كل منهــا، وذلــك بالنقــر المــزدوج علــى إحــدى المربعــات الســوداء خاصــة 

المســار، ســيظهر أمامنــا محــرر البيانــو، وهــو عبــارة عــن شــبكة نســتعملها للتأليــف، 

إلــى يســارها يوجــد مفاتيــح بيانــو، لــو نقرنــا علــى أي نقطــة فــي الشــبكة تتقاطــع 

مثــاًل مــع نغمــه "الــدو"، ســيتم وضــع نغمــة دو فــي مــكان النقــر. يمكننــا التحكــم 

بمــدة كل نغمــة عنــد إدخالهــا باختيــار نوعهــا مــن القائمــة أعلــى هــذه النافــذة، فــإذا 

كانــت مثــاًل تشــير إلــى ١6/١، هــذا يعنــي أن جميــع النغمــات التــي ســندخلها ســتكون 

مــن نــوع ذات "الســنيَّن"، ممكــن أيًضــا اختيــار "٤/١"، بذلــك تكــون مــدة كل نغمــة 

ــة بعــد  ــدة كل نغم ــر م ــا تغي ــا أيًض ــذا... يمكنن ــارة عــن "ســوداء"، وهك ــة عب مدخل

إدخالهــا وذلــك بالنقــر والجــر علــى أطــراف النغمــة، ســيظهر مؤشــر أفقــي يســمح 

لنــا بتطويلهــا أو تقصيرهــا.
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 مســار البــاص واإليقــاع: علــى هــذا النــوع مــن المســارات، عنــد النقــر 

المــزدوج علــى إحــدى المربعــات الســوداء ســيظهر محــرر البــاص واإليقــاع، وذلــك 

ــة  ــل آلل ــة أو جم ــاط إيقاعي ــف أنم ــتعمل لتألي ــارات يس ــن المس ــوع م ــذا الن ألن ه

البــاص، فيــه متحكمــات خاصــة لذلــك، وطريقــة اســتخدامه هــي تماًمــا كمــا فعلنــا 

ــا الضغــط  ــوع، علين ــن هــذا الن ــد م ــة مســار جدي ــن. إلضاف ــي برنامــج هيدروجي ف

علــى أيقونــه "Add beat+baseline track" الموجــودة أعلــى محــرر األغنيــة، وهــي 

ــرة ســوداء وزرقــاء. ــة فيهــا مربعــات صغي أيقون

 إعــدادات الصــوت: يمكننــا إعــداد أي مــن األصــوات بدقــة وتغييــر خصائصــه 

ــة يســار المســار، ســتظهر نافــذة  ــى اســم الصوت/العينة/اآلل بمجــرد الضغــط عل

إعــداد الصــوت وفيهــا ممكــن تغيــر طابــع الصــوت وإضافــة مؤثــرات عليــه والعديد 

مــن اإلمكانيــات األخــرى. ندعوكــم لتجريــب كل مــن المتحكمــات فــي هــذه النافــذة 

ــيقي  ــع الموس ــع الطاب ــى م ــا وتتماش ــي تريدونه ــة الت ــوت بالطريق ــم الص لتصمي

المــراد الوصــول إليــه.
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ــار  ــى يس ــة My Samples أقص ــى أيقون ــط عل ــد الضغ ــات: عن ــة العين  مكتب

الشاشــة، نجــد فيهــا عينــات صوتيــة جاهــزة لالســتعمال فــي مؤلفاتنــا، كما نســتطيع 

إضافــة عيناتنــا الخاصــة إلــى هــذه المكتبــة )كمــا ســنرى فــي جلســة الحقــة(. نالحــظ 

أن عنــد الضغــط علــى أي صــوت فــي المكتبــة سنســمع جــزء منــه لنأخــذ فكــرة عــن 

صوتــه. يمكننــا إضافــة أي صــوت إلــى محــرر األغنيــة، بجــر الصــوت مــن المكتبــة 

ورميــه أســفل أي مــن المســارات فــي محــرر األغنيــة.
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 مكتبــة اآلالت: عنــد الضغــط علــى أيقونــة Instrument plugins أعلــى يســار 

الشاشــة، ســتظهر لنــا جميــع اآلالت االفتراضيــة الرقميــة فــي LMMS، وتســمى 

ــا وتتيــح مرونــة كبيــرة للمؤلــف  VST، وهــي عبــارة عــن أصــوات تــم برمجتهــا رقميً

ــل  ــة مث ــا اآلالت الحقيقي ــي تماًم ــد آالت تحاك ــه يوج ــا أن ــا، كم ــا وتغيره بتطويعه

البيانــو، الساكســوفون، العــود، النــاي، األرغن...إلــخ. طبًعــا ال شــيء يضاهــي 

ــي  ــاعد ف ــع آالت ال-VST كمس ــن تنف ــازف، ولك ــي وروح الع ــة الحقيق ــوت اآلل ص

عمليــة التأليــف، وإدخــال طابــع إلكترونــي علــى الموســيقى المؤلفــة. إلضافــة آلــة 

ــا فقــط جــر آلــة مــن المكتبــة ورميهــا أســفل أي مــن المســارات فــي  جديــدة، علين

ــة. محــرر األغني
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 حفــظ المشــروع: لكــي نســتطيع العمــل فــي وقــت الحــق علــى مقطوعاتنــا، 

 ،File > Save as ــة ــاب قائم ــك بالذه ــت وذل ــي أي وق ــروع ف ــظ المش ــا حف يمكنن

ــد. يمكــن تشــغيل هــذا الملــف فقــط  ــم النقــر للتأكي ــه ث ــار اســم مناســب ل واختي

.LMMS ــي ف

ــد  ــا نري ــادًة م ــزج، ع ــف والم ــن التألي ــاء م ــد االنته ــروع: عن ــر المش   تصدي

تصديــر جميــع المســارات فــي ملــف صــوت يمكننــا تشــغيله علــى أي مشــغل 

موســيقي، للقيــام بذلــك، علينــا الذهــاب إلــى قائمــة File > Export، واختيــار 

 . ogg. أو wav. اســم مناســب للمقطوعــة ومــن ثــم اختيــار نــوع ملــف الصــوت إمــا

كمــا نعلــم أن ملــف .wav هــو األفضــل مــن ناحيــة حفظــه لجــودة الصــوت ولكــن 

ينتــج عنــه ملــف ذو حجــم كبيــر، أمــا .ogg فهــو نــوع مــن ملفــات الصــوت يشــبه 

ــى أن  ــودة، إل ــول الج ــم ومقب ــر الحج ــو صغي ــد، فه ــد بعي ــى ح ــات .mp3 إل ملف

 wav. ــتخدام ــا باس ــح دائًم ــس .mp3. ينص ــى عك ــدر عل ــوح المص ــف .ogg مفت مل

إال لــو كان حجــم الملــف كبيــرًا جــًدا ونريــد مثــاًل إرســاله عبــر اإلنترنــت أو تحميلــه 

.ogg. ــا اســتعمال ــا يمكنن ــا، هن ــى صفحــة م عل

 نشــاط قصيــر يطبــق فيــه المشــاركون مــا تعلمــوه ويستكشــفون ذاتيًــا 

ــب  ــاركين لتجري ــة للمش ــدرب ٢٠ دقيق ــي الم ــي LMMS. يعط ــدة ف ــص جدي خصائ

ــم  ــم وتقدي ــل بينه ــوم بالتنق ــى أن يق ــرحها عل ــم ش ــي ت ــص الت ــع الخصائ جمي

ــا. ــة له ــد الحاج ــاعدة عن المس

املرحلــة الثالثـــة:

 نشــاط طويــل يؤلــف فيــه المتدربــون مقطوعــات موســيقية فــي قالــب 

يصممونــه، مســتخدمين تشــكيالت متعــددة مــن األنمــاط.

 يقــول المــدرب: بعــد أن جربنــا خصائــص LMMS األساســية، أصبــح بمقدورنــا 
ــا  ــرك فيه ــب تتح ــات قوال ــم أن للمقطوع ــا نعل ــيقية، وكم ــات موس ــف مقطوع تألي

الموســيقى لتخلــق اهتماًمــا ومتعــة لــدى المســتمع. ســيقوم كل مشــارك اآلن بتأليف 

ــتعمل  ــا ستس ــول أنه ــا، كأن نق ــا وقالبه ــار هدفه ــى أن يخت ــيقية، عل ــة موس قطع

ــب  ــخ. يج ــيقى للعبة...إل ــي، أو موس ــم درام ــة، أو فيل ــم حرك ــي فيل ــص، أو ف للرق

أن تكــون المقطوعــة مكونــة مــن بعــض المقاطــع التــي تعــاد بيــن الحيــن واآلخــر، 

ليــس بالضــرورة بنفــس األصــوات المســتعملة، ولكــن لهــا هيــكل عــام. ممكــن أن 

نتخيــل مقطوعــة فيهــا أربــع أنمــاط مختلفــة ونمــط واحــد معــاد. ممكــن مثــاًل تركيب 

المقطوعــة علــى هــذا الشــكل )يكتــب المــدرب علــى الصبــورة(:

• دخول / تمهيد

• الزمه

• خانة 1

• الزمه

• خانة 2

 • ختام

املرحلــة الرابعـــة:
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ــة  ــرر األغني ــى مح ــه إل ــم إضافت ــن ث ــَدة وم ــى ِح ــط عل ــف كل نم ــن تألي  يمك
للحصــول علــى القالــب النهائــي لموســيقانا. فــي كل مقطــع ممكــن إضافــة أو إزالــة 

آلــة أو عينــة، وذلــك لتحفيــز االهتمــام عنــد المســتمع، وثــم تأتــي الالزمــة بصوتهــا 

المألــوف لتركــز الفكــرة الموســيقية، ومــن ثــم ننتقــل إلــى الختــام الــذي يمكــن أن 

ــا أو متالشــيًا. يكــون مفاجئً

ــات  ــي والمقطوع ــن األغان ــر م ــدد كبي ــب ع ــن هيكل/قال ــااًل ع ــك مث  كان ذل
ــب  ــه أو التأليــف ضمــن قوال ــى منوال ــا بالنســج عل ــة طبًع المعروفــة، ولكــم الحري

أخــرى معروفــة أو قمتــم بابتكارهــا. المهــم هــو أن يكــون هنــاك دفــق ومســار لحــن 

ــة التأليــف مجــرد إضافــة أصــوات مــع بعضهــا البعــض.  وأن ال تكــون عملي

 ســتالحظون أنــه خــالل التأليــف، ســتقومون بتغيــر مقاطــع كنتــم قــد انتهيتم 
مــن تأليفهــا، وهــذا شــيء جيــد، إذ يظهــر أنكــم تحاولــون خلــق تجانــس وعالقــة 

بيــن مقاطــع األغنيــة.

ــي  ــاء العمــل ويحــاول مســاعدته ف ــدرِّب بمتابعــة كل مشــارك أثن  يقــوم الُم
ــب للتأليــف. وضــع قال

ــا  ــزة، وأنه ــة جاه ــف كوصف ــة التألي ــار عملي ــن اعتب ــه ال يمك ــدرك أن ــن ن  نح
تحتكــم كثيــرًا للعفويــة واإلبــداع، ولكــن الهــدف مــن تحديــد قالــب قبــل البــدء هــو 

لمســاعدة المشــاركين لتحديــد نقــاط بدايــة، ووســط، ونهايــة، إذ مــن دونهــا، الحظنا 

ــة فــي الشــروع بالعمــل، أو ســتكون مؤلفاتهــم  أن المشــاركين ســيواجهون صعوب

عبــارة عــن ضجيــج مــن دون حــركات ولمســات موســيقية. إن القالــب يحــدد إطــار 

العمــل، ويقســمه إلــى أجــزاء صغيــرة ممكــن اإلبــداع فيهــا، ويشــدد علــى أهميــة 

ــر الحــس  ــره بتطوي ــن المقاطــع. سيســمح ذلــك بعــد فت ــق عالقــات وتناغــم بي خل

التأليفــي لــدى المشــارك، وبالتالــي سيســمح لــه "بكســر القالــب"، ولكــن ذلــك مبنــي 

أواًل علــى فهمــه لــه.

 نسمع مقطوعاتنا الموسيقية ، نعلق ونناقش...

ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم  يح

ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

ــاد  ــكان انعق ــى م ــن من/إل ــروج المتدربي ــول أو خ ــق لدخ ــص ٥ دقائ  تخصي

ــة. الجلس

املرحلـة الخامسة:

مالحظات:
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ــى  ــع عل ــر عــدد النبضــات المتاحــة فــي كل حقل/مرب ــا تغيي ــف يمكنن   كي

المســار؟

 ما هي أنواع المسارات األساسية في LMMS؟

  هــل يمكننــا تغييــر علــو صــوت مســار مــا، ومــكان تواجــده فــي الحيــز 

ــا أو فــي الوســط؟ كيــف؟ الصوتــي يســاًرا، يميًن

  هــل نحتــاج أحيانـًـا لتغييــر علــو الصــوت ومكانــه فــي وســط المقطوعــة؟ 

لمــاذا؟ وكيــف؟ )أن هــذا ســيكون إحــدى نقــاط الشــرح فــي الجلســة القادمــة(.

  ما أهمية العمل والتأليف ضمن قالب موسيقي؟

أســئلة تقييـــم:
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 تأليف موسيقى رقمًيا

 المواضيع
.LMMS استخدام الحاسوب في تأليف الموسيقي باستعمال •

• التسجيل.
.MIDI •

• األتمتة.
• المزج.

 النتائج
.LMMS يتعلم المشاركون خصائص متقدمة في  •

.LMMS يؤلف المشاركون أنماطًا إيقاعية ولحنية ويمزجونها مستخدمين برنامج •
 

 القيم المرغوب اكتسابها
•  التأليف من خالل التجريب )باتجاه تطوير القدرة على االبتكار(.

• التعديل والتجويد.
• المثابرة والصبر على طريق السعي لألهلية.

• شغف بالتفصيل.
• إظهار ليونة في تعلم مفاهيم جديدة.

• قيمة الفك والتركيب.
• تقبل النقد.

 • تسجيل المعرفة الناتجة عن التجربة الشخصية وتجارب اآلخرين.
 

 األفعال
.LMMS عرض طويل يتعلم فيه المشاركون استخدام خصائص متقدمة لبرنامج •

ــتخدمين  ــيقية، مس ــم الموس ــون مقطوعاته ــه المتدرب ــزج في ــف ويم ــل يؤل ــاط طوي • نش
ــابقة. ــارف الس ــاط والمع ــن األنم ــددة م ــكيالت متع تش

إطار الجلسة

108

حــة
صف

ال
ســـة

جل
ال

0
8

  |  



حــة
صف

ال

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: ســماعات الــرأس )headphones( حســب عــدد المشــاركين بحيــث 

يتوافــر ســماعة لــكل متــدرب، عــدد ٢ ســماعات مكتبيــة صغيــرة.
• المواد: أوراق A4 وأقالم حسب عدد المتدربين.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=rEOsrWFxS6M
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 إن هذه الجلسة هي تتمة لجلسة تأليف موسيقى رقميًا ١.

المعلومات:
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 يشرح المدرب القوالب اآللية بإيجاز ثم يبدأ بعرض النماذج المرفقة.

 اللونجا

ــا   هــي مــن المؤلفــات الموســيقية الرشــيقة والســريعة والخفيفــة وتصــاغ غالبً
ــع نشــط،  ــزان ٨/6. واللونجــا ذات طاب ــي مي ــد تصــاغ ف ــزان بســيط ٤/٢. وق ــي مي ف

ــه  ــازف وقدرت ــارة الع ــرز مه ــي تب ــيقية الت ــرات الموس ــى الفق ــا عل ــد ألحانه وتعتم

علــى األداء الجيــد. ويتكــون قالــب اللونجــا عــادة مــن أربــع خانــات وتســليم، فهــي 

صــورة مصغــرة مــن الســماعي ، يميــزه إيقاعــه المختلــف وســرعته.

 لونجا عجم
 لونجا نهوند

املرحلـة األولـــى:

اســتامع

 نكمــل فــي هــذه الجلســة مــا كنــا قــد بدأنــاه فــي الجلســة الســابقة، بتعلــم 

بعــض الخصائــص المتقدمــة فــي LMMS. يشــرح المــدرب بشــكل عملــي مســتخدًما 

الشاشــة الكبيــرة معطيًــا مثــااًل حيًــا لــكل مــا يتــم شــرحه:

 التســجيل: يتيــح لنــا LMMS القــدرة علــى تســجيل النغمــات الموســيقية 

مباشــرًة مــن دون الحاجــة إلدخــال كل نغمــة يدويًــا باســتعمال محــرر البيانــو. 

للقيــام بذلــك، نقــر مشــكل مــزدوج علــى أي مــن المربعــات الســود خاصــة المســار 

ــط  ــد الضغ ــجيل، عن ــى زر تس ــي األعل ــد ف ــو، يوج ــرر البيان ــيظهر مح ــي، س المعن

ــجيل،  ــي التس ــاعدنا ف ــي ستس ــة الت ــّدات المنتظم ــن الع ــة م ــمع مجموع ــه نس علي

يمكننــا اآلن اســتخدام لوحــة المفاتيــح، بالضغــط علــى األحــرف، لينتــج عــن ذلــك 

ــبكة  ــوق ش ــة ف ــى الشاش ــجيله عل ــكان تس ــر م ــوًرا، ويظه ــجيله ف ــم تس ــوت يت ص

البيانــو. بعــد االنتهــاء، نضغــط علــى زر اإليقــاف، وثــم نســتطيع إدخــال أي تعديــل 

ــا. ــا هــذه النغمــات يدويً ــا أدخلن ــده كأنن نري

املرحلــة الثانيــة:

خطة الجلسة: 
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 الجديــر ذكــره، أنــه يمكــن اســتعمال متحكمــات MIDI عوًضــا عــن لوحــة 

المفاتيــح. إن متحكمــات MIDI هــي عبــارة عــن آالت رقميــة، تأخــذ أشــكال متعــددة، 

كلوحــة مفاتيــح، أو ساكســفون، أو جيتــار أو علبــة عليهــا أزرار..إلــخ، نصلهــا 

بالحاســوب عــن طريــق مدخــل USB، إن هــذه اآلالت ال تســتطيع إصــدار صــوت إال 

.MIDI لــو كانــت موصولــة علــى الحاســوب وتعمــل ضمــن برنامــج يســتقبل أوامــر

بــكل بســاطة، عنــد اســتعمال آلــة ميــدي، فنضغــط علــى إحــدى أزرارهــا أو نحــرك 

ــه  ــوب، فيلتقط ــى الحاس ــا إل ــا، متجًه ــي منه ــر رقم ــدر أم ــا، يص ــدى متحكماته إح

برنامــج الموســيقى فــي حالتنــا LMMS، يقــوم األخيــر بتحليــل األمــر، فيجــد مثــاًل: 

أنــه قــد تــم ضغــط نغمــة الــدو، وبشــدة علــى آلــة MIDI، فيقــوم LMMS بإصــدار 

نغمــة الــدو وبشــد منفــًذا أمــر اآللــة، مســتعمالً اآللــة المنشــطة حاليًــا على المســار. 

)يقــوم المــدرب برســم بيــان عملــي علــى الصبــورة لتوضيــح هــذه الفكــرة(.

 إًذا كل أمر من أوامر MIDI يحتوي على األقل على معلومتين:

• النغمة/الدرجة المطلوبة.

• شدة الصوت المطلوبة.

وهنا بعض األمثلة عن آالت MIDI مختلفة:

 يجــدر الذكــر أنــه يوجــد نــوع آخــر مــن األوامــر يســمى OSC ويعتبــر الجيــل 

الجديــد مــن MIDI، يمكننــا مــن إرســال أوامــر واســتقبالها عبــر الشــبكات، أي يمكننــا 

مثــاًل العــزف أو التحكــم ببرنامــج مــا، عبــر اإلنترنــت مثــاًل! ذلــك وبطبيعــة األمــر، 

.OSC شــريطة أن يكــون باســتطاعة البرنامــج فهــم أوامــر

ــع  ــد مقط ــاًل عن ــوت مث ــدة الص ــع ش ــة Automation، أي رف ــة: األتمت  األتمت

ــل  ــة لفع ــن دون الحاج ــي، أي م ــكل أوتوماتيك ــر بش ــع آخ ــي مقط ــه ف ــا، وخفض م

ــس  ــم لي ــة التحك ــداه إلمكاني ــدرة ويتع ــس الق ــا LMMS نف ــح لن ــا. يتي ــك يدويً ذل
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فقــط بشــدة الصــوت بشــكل أوتوماتيكــي، ولكــن بــأي خاصيــة لديهــا متحكــم، مثــل 

Volume و Pan كل مســار، أو نوعيــة الصــوت وســرعة المتذبذبــات فيــه، أو درجــة 

ِحــَدة الصــوت ومقــدار التأثيــر عليه...إلــخ. كل هــذا يمكــن التحكــم فيــه أوتوماتيكيًــا 

ــه  ــى أيقونت ــى المســارات بالضغــط عل ــه عل ــة ويمكــن إضافت بواســطة مســار األتمت

أعلــى الشاشــة، وهــي عبــارة عــن شــبه مثلــث أزرق يتخللــه عالمــة )+(.

ــى كل  ــع عل ــة، ونض ــارات األتمت ــن مس ــدود م ــر مح ــدد غي ــة ع ــن إضاف  يمك

مســار مهمــة التحكــم بخاصيــة مــا. فلنفتــرض مثــاًل أننــا نريــد أتمتــة شــدة الصــوت 

لمســار TripleOscillator، فبعــد إضافــة مســار األتمتــة، نقــوم بالضغــط المطــول 

علــى Ctrl+L وبشــكل مــوازي ننقــر ونســحب متحكــم Volume خاصــة مســار 

TripleOscillator، ونرميــه فــوق مســار األتمتــة. بهــذا، أصبــح مســار األتمتــة هــذا 

ــه اآلن هــو  ــا فعل ــا علين مخصــص للتحكــم بشــدة صــوت TripleOscillator. كل م

ــرر  ــي مح ــدة وه ــذة جدي ــتفتح ناف ــذا، س ــة ه ــار األتمت ــى مس ــزدوج عل ــر الم النق

المظــروف، تمكننــا مــن رســم مســار تغيــر شــدة الصــوت علــى طــول مــده مســار 

.TripleOscillator
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 ،TripleOscillator وهنــا مثــل آخــر، نقــوم فيــه بأتمتــة إحــدى خــواص مســار 

وهــي معــدل التذبــذب:

ــا  ــهل، وأيًض ــكل أس ــات بش ــال النغم ــجيل وإدخ ــة تس ــا طريق ــد أن تعلمن  بع

ــة  ــا كل المعرف ــح لدين ــه، أصب ــوت ومتحكمات ــواص الص ــن خ ــة أي م ــة أتمت طريق

ــة  ــيقية رقمي ــات موس ــج مقطوع ــي ننت ــح ك ــزج الصحي ــر والم ــف الح ــة للتألي الالزم

ــدة. جي

ــادًة  ــون ع ــاج، تك ــف واإلنت ــة التألي ــي عملي ــروف ف ــد المص ــف الجه ــل نص لع

علــى المــزج، إذ ممكــن أن نقــوم بتأليــف ألحــان جميلــة جــًدا، ولكــن عنــد مزجهــا 

ــل  ــض التفاصي ــوح بع ــمع بوض ــتطيع الس ــاء أو ال نس ــدر ضوض ــا، يص ــع غيره م

المهمــة فــي التأليــف، والتــي عملنــا عليهــا مطــواًل. إًذا عمليــة المــزج ال تنفصــل عــن 

التأليــف وذلــك ألن المــزج يحــدد المنتــج النهائــي وفيــه عناصــر إبداعيــة كثيــرة، مــن 

التحكــم بشــدة صــوت كل مســار، واختيــار اآللــة األنســب فــي كل مقطــع، ونوعيــة 

ــاة  ــن والوســط، ومراع ــن اليســار واليمي ــكان صــدور الصــوت بي ــر م ــا، وتغي صوته

عــدم حصــول تشــوية للصــوت عنــد تخطيــه المؤشــر األحمــر، وإدخــال مؤثــرات 

علــى الصوت...إلــخ.

 لذلــك، ســنقوم اآلن إمــا بتأليــف مقطوعــة جديــدة أو اســتكمال العمــل علــى 
المقطوعــة خاصتنــا مــن الجلســة الماضيــة، ولكــن ســيكون التركيــز علــى الخــواص 

المتعلمــة اليــوم، وعلــى المــزج الصحيــح والفنــي.

 ســيكون لدينــا مــدة ســاعة مــن الوقت لهــذا، وبعــد االنتهاء ســنقوم بمشــاركة 
مقطوعاتنــا الموســيقية مــع بعضنــا البعض، ونتبــادل التعليقــات ونناقش.

املرحلــة الثالثــة:

املرحلــة الرابعــة: نسمع مقطوعاتنا الموسيقية، نعلق ونناقش...
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ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم  يح

ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

مالحظـات:

ــي LMMS؟  ــريع ف ــكل س ــات بش ــجيل النغم ــال وتس ــا إدخ ــف يمكنن  كي

.)MIDI بواســطة لوحــة المفاتيــح أو باســتخدام آلــة(

ــوم  ــط، يق ــر فق ــدر أوام ــل تص ــا؟ )كال، ب ــدر آالت MIDI أصواتً ــل تص   ه

ــوات(. ــى أص ــا إل ــوب بتحويله الحاس

  ماذا يحتوي أمر MIDI على معلومات أساسية؟ )النغمة، وشدتها(.

  مــا اســم نظــام األوامــر الشــبيه ب-MIDI؟ )OSC( ومــا هــي أهــم ميزاته؟ 

)يمكــن اســتخدامه لنقــل األوامــر عبــر الشــبكة والتحكم عــن بعد(.

  ما هي برأيكم النقاط التي يجب أن ننتبه لها أثناء عمليه المزج؟

أســئلـة تقييـــم:
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 خلق اآلالت افتراضية بعينات صوتية من محيطنا

 المواضيع
• أخذ/تسجيل عينات صوتية.

• تنظيف العينات.
.LMMS إدخال العينات وفردها على لوحه المفاتيح في •

• التأليف بواسطة العينات المجموعة.

 النتائج
.LMMS يتعلم المشاركون طريقة إدخال العينات على برنامج •

• يصنع كل مشارك مجموعة آالت رقمية.
• ينتج المشارك مقطوعة موسيقية تستعمل حصرًا اآلالت الرقمية التي صنعوها.

 

 القيم المرغوب اكتسابها
• تدوير وتطويع المفاهيم المتعلمة سابًقا كأداة في التأليف واالبتكار.

• شغف بالتفاصيل.
• الدقة في العمل.

• إدراك أهمية اختالف وتميز الفرد وأهميته إلثراء عمل المجموعة.
• تقبل النقد.

 

 األفعال
• عرض قصير عن هدف نشاط اليوم وآلية العمل.

• عرض قصير لطريقة إدخال العينات على LMMS واستعمالها كآالت موسيقية
• نشاط طويل يسجل/يجمع فيه المشاركون عيناتهم الصوتية من أصوات محيطة بهم.

ــتخدمين  ــيقية، مس ــم الموس ــون مقطوعاته ــه المتدرب ــزج في ــف ويم ــل يؤل ــاط طوي • نش
ــة. ــم الصوتي ــرًا عينته حص

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: عمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: ســماعات الــرأس )headphones( حســب عــدد المشــاركين بحيــث 

يتوافــر ســماعة لــكل متــدرب، عــدد ٢ ســماعات مكتبيــة صغيــرة.
• المواد: أوراق A4 وأقالم حسب عدد المتدربين.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=wq5fNGCPDbY
https://www.youtube.com/watch?v=er9M22Hil9g
https://www.youtube.com/watch?v=cjFtYncv-lE&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=31
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 إن هذه الجلسة تبني بشكل رئيسي على جلستي تأليف موسيقى رقميًا ١ و ٢.

المعلومات:
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 يشرح المدرب القوالب الغنائية بإيجاز ثم يبدأ بعرض النماذج المرفقة.

 الموشح:

 كان الموشــح يُكتــب باللغــة العربيــة الفصحــى، ثــم بــدأت األلفــاظ العاميــة 

تدخــل فيــه، وهــو ال يرتبــط بميــزان شــعري واحــد ممــا يضفــي عليــه حريــة التلويــن. 

أدخــل المصريــون عليــه فــي القــرن ١9 بعــض األلفــاظ التركيــة مثــل: أمــان. يتكــون 

ــمه.  ــح أو جس ــدن الموش ــل ب ــة" وتمث ــي: "البدني ــام ه ــن 3 أقس ــادة م ــح ع الموش

ــة  ــار براع ــك إلظه ــادة، وذل ــة الح ــات العالي ــن الدرج ــا م ــاغ ألحانه ــة" وتص "الخان

المغنــى المنفــرد مــع مجموعــة المنشــدين، و "القفلــة": وهــو نفــس لحــن البدنيــة، 

ولكــن مــع اختــالف الكلمــات والمعانــي.

 لما بدا يتثنى - تراث أندلسي.

املرحلــة األولــى:

اســتامع

 عرض قصير عن هدف نشاط ليوم وآليات العمل

 يقــول المــدرب: فــي جلســتنا اليــوم ســنقوم بصنــع آالت رقميــة مــن أصــوات 
تحيــط بنــا، ونســتعملها لنؤلــف مقطوعــة موســيقية أصليــة مئــة بالمئــة، مــن أصوات 

.LMMS نختارهــا فسنســجلها وندخلهــا علــى

 يتيــح لنــا LMMS القــدرة علــى اســتخدام أي صــوت كآلــة موســيقية، فيمكننــا 
ــاع أو  ــرر اإليق ــطة مح ــا بواس ــوت، إم ــذا الص ــتخدمين ه ــف مس ــك التألي ــد ذل بع

ــى  ــا عل ــا أوتوماتيكيً ــا، وفرده ــة خاصتن ــذ العين ــوم LMMS بأخ ــو. يق ــرر البيان مح

ــع أو  ــاح مرتف ــكل مفت ــا ل ــا تدريجيً ــع درجته ــي يرف ــو، وبالتال ــح البيان ــع مفاتي جمي

ــد  ــو، عن ــة بيان ــى آل ــل عل ــك نحص ــض، بذل ــاح منخف ــكل مفت ــا ل ــا تدريجيً يخفضه

ــة. ــن صــوت العين ــة م ــات مختلف ــمع درج ــا، سنس ــن مفاتيحه ــى أي م ــط عل الضغ

 يمكننــا اآلن الوقــوف والتأمــل بالعــدد الهائــل مــن االحتمــاالت التــي أمامنــا، 
ــكاء،  ــراخ، الب ــكالم، الص ــس، ال ــوت النف ــل ص ــوت، مث ــجيل أي ص ــا تس فيمكنن

ــن  ــة! وم ــى الظرط ــح، أو حت ــخللة المفاتي ــد أو األرض، ش ــب أو الحدي ــرع الخش ق

ثــم اســتعمالها كآالت فــي مؤلفاتنــا، ممــا يعطيهــا أصالــة وطرافــة مًعــا، وينقــل لنــا 

ــا حســيًا بواســط الصــوت. عالًم

 يتابع المدرب: في جلستنا هذه سنقوم بالتالي:
.LMMS شرح لكيفية إدخال العينات على •

• تسجيل وجمع عينات من محيطنا وادخلها على الحاسوب أو استخدام 

الموشح المرفق في مرحلة االستماع بمعني استعمال عينات منه.

املرحلــة الثانيــة:

خطة الجلسة: 
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• تحميل العينات على LMMS وخلق آالت لها.

• تأليف مقطوعة موسيقية باستعمال العينات المجموعة فقط.

 عرض قصير لطريقة إدخال العينات على LMMS واستعمالها كآالت موسيقية، 

يشرح المدرب مستخدًما الشاشة الكبيرة مظهرًا مثااًل عمليًا لكل نقطة:

• عنــد الضغــط اســم اآللــة فــي محــرر األغنيــة، فكمــا نعلــم، ســتفتح نافــذة إعــداد 

الصــوت، وفيهــا نســتطيع نغيــر معظــم خصائــص الصــوت، حتــى أنــه يمكننــا تغيــر 

ملــف الصــوت المســتعمل لهــذا المســار/اآللة، وذلــك بالنقــر علــى أيقونــة الملــف 

أقصــى اليميــن، ومــن ثــم اختيــار أي ملــف صــوت موجــود لدينــا علــى أن تكــون مدة 

الملــف قصيــرة كــي نحصــل علــى نتيجــة أفضــل:

املرحلــ ة الثالثــة:

•  بعد تحميل الملف، سيظهر شكل الموجة خاصته أسفل نافذ اإلعداد، يوجد أعلى 

الموجة مجموعة من المتحكمات نستطيع بواسطتها زيادة أو تخفيض شدة علو 

العينة، وتحديد نقطة بدئها وانتهائها، وهي المتحكم األول والثاني والرابع على 

التوالي. عند كل تغير في هذه المتحكمات سنرى مؤشر بصري يحدد الموجة أو 

يغير في شكلها، حسب نوع التغير الذي نقوم به. ينصح في غالب األحيان بتقصير 

العينة وذلك إلعطاء حرية ودقة الحًقا أثناء عملية التأليف:
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•  بعــد أن أصبحــت العينــة موجــودة علــى المســار، يمكننــا الضغــط علــى مفاتيــح 

البيانــو الصغيــر خاصــة العينــة أو علــى لوحــة المفاتيــح الخاصــة بالحاســوب. 

ــكل  ــوت بش ــذا الص ــتعمال ه ــا اآلن اس ــي. يمكنن ــوت النهائ ــك الص ــمع بذل سنس

ــات  ــق إيقاع ــاع لخل ــاص واإليق ــرر الب ــي مح ــا ف ــف، إم ــة التألي ــي عملي ــي ف طبيع

ــي. ــن النغم ــو للتلحي ــرر البيان ــي مح ــاص، أو ف ــل ب وجم

 

 محرر الباص واإليقاع:
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 محرر البيانو:

 نشاط طويل يسجل/يجمع فيه المشاركون عينتهم الصوتية من األصوات 

المحيطة بهم.

 يوزع المدرب المشاركين في مجموعات من شخصين، وقبل البدء بالتسجيل 

باستعمال أجهزة التسجيل المتنقلة أو ميكروفون الحاسوب، يطلب منهم بإتباع 

خطة العمل التالية )يكتبها على الصبورة(:

• التفكيــر ســويًا بالموضــوع الرئيســي التــي سيســاعدنا علــى اختيــار أصواتنــا، 

مثــاًل كأن نقــول "أصــوات الشــارع"، أو "أصــوات المدرســة"، أو "أصــوات 

الجــوع!"، أو "أصــوات الحــزن!"، أو "أصــوات الفرح!"...)فــي األمثلــة الثــالث 

ــم  ــي الحك ــه ف ــراك عاطفت ــه إلش ــدرب ودفع ــة المت ــغيل لمخيل ــرة، تش األخي

ــوت(. ــة الص ــى طبيع عل

• وضــع الئحــة باألصــوات المــراد تســجيلها، ومــن ثــم تســجيلها فعــاًل علــى أن 

تكــون أصــوات قصيــرة، طبًعــا مــع مراعــاة جميــع قواعــد التســجيل الجيــد كمــا 

تعلمنــا فــي جلســات ســابقة.

ــة علــى اســم  ــى الحاســوب ووضعهــا تحــت مســميات دال • إدخــال األصــوات إل

الصــوت ونوعــه.

املرحلة الرابعة:
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 نشاط طويل يؤلف ويمزج فيه المتدربون مقطوعاتهم الموسيقية، 

مستخدمين حصرًا عينتهم الصوتية.

 هنا تنفصل المجموعات ويعمل كل مشارك لوحده

 تصنيف األصوات تحت ثالث أنواع: أصوات إيقاعية، نغمية، ومؤثرات.

 تحميل األصوات في LMMS، وضع األصوات اإليقاعية في مسارات محرر 

اإليقاع، أما األصوات األخرى، في مسارات تحرير األغنية.

 البدء بالتأليف.

املرحلـة الخامسة:

 من لديه فكرة مشروع لجمع عينات وتسجيلها ومن ثم التأليف من خاللها 

أو دمجها مع عينات قد جمعها أصدقاؤنا أو عينات نجدها على اإلنترنت؟ ما 

فكرتك/ي؟

أسئلــة تقييــم:

 نسمع مقطوعاتنا الموسيقية، نعلق ونناقش، كما نالحظ أنه رغم استعمال 

بعضنا األصوات ذاتها إلى أن النتيجة دائًما تعكس شخصية المؤلف، وهذا دائًما 

مصدر غنى علينا إدراكه إن كان في الموسيقى أو في الحياة بشكل عام، أن اختالفنا 

نقطة قوة لنا ولمحيطنا، وطريقة لنضيف شيء جديد ونساعد الناس من حولنا. كما 

علينا استقبال اختالف اآلخرين بنفس سعة الصدر، ومحاولة التعلم من هذه التجربة.

 يحرص المدرب على مشاركة الجميع بشكل فعال في هذا النشاط وأيًضا على 

جمع نتاجه من ملفات صوت.

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

املرحلـة السادسة:

مالحظــات:
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 خلق موسيقى من خالل الخلط والتدوير - دي جي

 المواضيع
.)DJ( الخلط الموسيقي الحي •

.)Rack1 & Rack2( المساران األساسيان •
.)Play & Reverse( تشغيل األصوات وعكسها •

.)Cross Fader( المتحكم التقاطعي •
.)Hotcues(  التلميح السريع •

.)Beat & Pitch matching( مالءمة السرعة والنغمة الصوتية •
.)Loopig( التدوير •

.)FX( المؤثرات الصوتية •
.)EQ( موازنة الطيف الصوتي •

.)Sampling( تشغيل العينات •
.)Microphone( الكالم الحي •

 النتائج
.DJ التعرف على تقنية الخلط الموسيقي الحي •

• تعلُّم استخدام برنامج Mixxx )تقنيات أساسية(.
• أن يستطيع المشارك تشغيل مقطوعتين موسيقيتين في نفس الوقت.

• تشغيل المقطوعات بشكل طبيعي ومعكوس.
• مطابقة السرعة والنغمة.

• استخدام التلميح السريع للرجوع ألي نقطة في المقطوعة.
• تطبيق كل ما تم تعلمه في عرض حي للمجموعة.

 

 القيم المرغوب اكتسابها
• أهميــة المثابــرة والتمريــن وتقبــل فكــره التطــور علــى مراحــل مــن نتائــج مقبولــة إلــى جيــدة 

كأســاس فــي التعلــم.
• التعديل والتدوير على أعمال اآلخرين.

• اإلشادة بفضل اآلخرين.
• الثقة بالنفس.

إطار الجلسة
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• الوصول إلى منتج وعرضه أمام جمهور.
• الثقة بالجماعة.

• األهلية / اإلتقان.

• الدقة في العمل.
 

 األفعال
.)DJ( شرح قصير يعرف فيه المدرب بتقنيات الخلط الموسيقي الحي •

 .Mixxx عرض طويل يشرح فيه المدرب أساسيات استخدام برنامج •
• نشاط طويل يطبق في المشاركون ما تعلموه على أجهزتهم.

• نشــاط وعــرض حــي تقــوم فيــه مجموعــات مــن المشــاركين بعمليــة خلــط حــي متــوازي/
متالزم.

• حسب خيار المدرب:
خيــار 1: نشــاط وعــرض حــي تقــوم مجموعــات مــن المشــاركين بعمليــة خلــط حــي 

متوازي/متــالزم.
ــر  ــة عب ــو مجاني ــة رادي ــاء محط ــة إنش ــدرب كيفي ــه الم ــر في ــل يظه ــرض طوي ــار 2: ع خي

ــا.  ــث إليه ــت والب اإلنترن

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعدات الخاصة: سماعات الرأس headphones مجهزة بمخرج استماع ومخرج أخر 

للتسجيل حسب عدد المشاركين بحيث يتوافر سماعة لكل متدرب، عدد ٢ سماعات مكتبية 
صغيرة. أسالك Mini-Stereo to RCA بطول مناسب، عدد 2، وذلك لتوصيل جهازي 

حاسوب بمداخل Line-in على الميكسر الستخدامها في المرحلة الرابعة. صبورة وأقالمها.
• المواد: ال يوجد.
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 Mixxx وهو برنامج مجاني ومفتوح المصدر، متخصص في تقنية الخلط 
الحي. لديه الكثير من اإلمكانيات المتقدمة تضاهي أحيانًا البرامج المتخصصة 

الخاضعة لبدل مالي.

 المعلومات مقدمة في سياق الجلسة وهي بطبيعة الحال ال تختصر أبًدا 
جميع المفاهيم المتعلقة بها، ولكننا نذكر الحد األدنى الذي ينبغي على المدرب 

توصيله للمتدربين. يترك للمدرب إضافة ما يراه/تراه مناسبا ومفيد لسياق الجلسة 

وفهم المتدربين.

المعلومات:
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 يشرح المدرب القوالب الغنائية بإيجاز ثم يبدأ بعرض النماذج المرفقة.

 القصيدة :
 تلتــزم القصيــدة بقافيــة واحــدة، وتخضــع لبحــر واحــد مــن بحــور الشــعر، 
ــدر  ــطرين )ص ــن ش ــت م ــف كل بي ــل، ويتأل ــى األق ــات عل ــبعة أبي ــن س ــون م وتتك

وعجــز(، وينفــرد المطــرب بالغنــاء فــي القصيــدة. عــادًة مــا يبــدأ تلحيــن القصيــدة 

ــات  ــن مقام ــا مــن األشــعار بي ــم تنتقــل فقراته ــات الموســيقية، ث ــي أحــد المقام ف

قريبــة مــن المقــام األصلــي، حيــث يســتعرض الملحــن قدرتــه فــي إخضــاع الشــعر 

لأللحــان والجمــل الموســيقية التــي تعــود فــي النهايــة إلــى المقــام األصلــي، وعــادة 

مــا تصــاغ القصيــدة فــي ميــزان إيقاعــي بطــيء وبســيط.

 يا جارة الوادي - ألحان وغناء عبد الوهاب

املرحلــة األولــى:

اســتامع

)DJ( شرح قصير يعرف فيه المدرب بتقنيات الخلط الموسيقي الحي 
 يقــول المــدرب أننــا اليــوم ســنتعرف علــى طريقــة جديــدة للتعبيــر مــن خــالل 
الموســيقى، وهــي مبنيــة علــى البنــاء علــى عمــل اآلخريــن، وممكــن اســتخدامها فــي 

مناســبات عــدة كمــا ســنرى، وتســمى طريقــة الخلــط الموســيقي الحــي والمعروفــة 

.)Disc jockey( أي DJ-ب

ــر  ــي )غي ــط ح ــوم بخل ــخص يق ــو ش ــإن Disk jockey ه ــة، ف ــن اإلنجليزي  م
محضــر( لموســيقى مســجلة، وذلــك أمــام جمهــور فــي نــادي أو حفلــة أو حتــى علــى 

الراديــو، ممكــن أن نســميه ســائس األســطوانات! عــادًة مــا يتنقــل مــن حفلــة ألخــرى 

حامــاًل معــه معــدات خاصــة تمكنــه مــن القيــام بعمليــة الخلــط هــذه، ولكــن مــع 

توفــر أجهــزة الحاســوب وبرامجــه، يمكننــا أن نســتخدم برنامــج مثــل Mixxx، وهــو 

برنامــج مجانــي ومفتــوح المصــدر، كــي نقــوم نحــن بعمليــة الخلــط نفســها وفــي 

ــي  ــة تضاه ــدرات متقدم ــا ق ــح لن ــة إذ أن Mixxx يتي ــن دون أي تكلف ــبة، م أي مناس

قــدرات برامــج مماثلــة متخصصــة.

 ولكــن قبــل الغــوص فــي كيفيــة اســتخدام البرنامج، يســأل المــدرب: برأيكم، 
ــن  ــات وم ــدرب اإلجاب ــمع الم ــل؟ يس ــف تحص ــي؟ وكي ــط الح ــة الخل ــي عملي ــا ه م

ثــم يلخــص، بــكل بســاطة، يقــوم ال-DJ بتشــغيل مقطوعتيــن صوتيتيــن فــي نفــس 

ــه إحساســه وأفــكاره الموســيقية،  ــف في ــي يضي الوقــت والتنقــل بينهمــا بشــكل فن

بشــكل حــي أمــام الجمهــور. عملــه مبنــي علــى عمــل اآلخريــن، ولكــن بعمليــة المــزج 

هــذه يخــرج منتًجــا جديــًدا كليـًـا يحمــل إمضــاء فنــان ال-DJ. إن الموضــوع ال يتوقف 

فقــط عنــد مــزج اآلنــي لمقطوعتيــن، بــل يتجــاوزه لخلــق تطابــق بينهمــا مــن ناحيــه 

ــزأة مــن المقطوعــات األساســية،  الســرعة والنغــم، وإدخــال مقاطــع متكــررة مجت

املرحلــة الثانيــة:

خطة الجلسة: 

131

منهـج الصوت و املوسيقى | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

حــة
صف

ال



كمــا يمكنــه التأثيــر علــى األصــوات بأشــكال مختلفــة، كل ذلــك لخلــق عــرض حــي 

دينامــي ممتــع للجمهــور.

 لعل أهم عاملين نجاح في عملية الخلط الحي هما:
1• اختيــار مجموعــة أغانــي وموســيقى تالئــم جــو المناســبة، وتحضيرهــا فــي 

.Mixxx مكتبــة موســيقية فــي برنامــج

2• إحــداث تطابــق عنــد خلــط مقطوعتيــن، مــن حيــث الســرعة والنغــم، ويتيــح 

لنــا Mixxx أدوات متخصصــة لذلك.

 إن تحضيــر الئحــة بالمقطوعــات هــي عمليــة نقــوم بهــا دائًمــا فــي الحفــالت، 
ــن  ــق بي ــداث تطاب ــة إح ــا عملي ــبة. أم ــة المناس ــذوق وطبيع ــى ال ــا عل ــد تماًم وتعتم

ــي  ــق جمال ــع لش ــه، فيخض ــة معين ــي لحظ ــا ف ــم خلطهم ــان يت ــن اللت المقطوعتي

ــى  ــاب بشــكل عفــوي عل ــه ســيفتح الب ــي ألن ــم فــي الشــق التقن ــي. لنتكل وآخــر تقن

ــي: الشــق الجمال

 يستخدم المدرب السبورة في الشرح أواًل:
كي نستطيع خلط مقطوعتين بشكل جيد:

• أواًل: يجب أن يكون لهما نفس السرعة.

ــا: أن تبــدآ فــي نفــس الوقــت، أو أن تتــالزم مقاطــع معينــة فيهمــا فــي  • ثانًي

لحظــة الدخــول.

 بخصوص السرعة
 كمــا نعلــم، لــكل مقطوعــة موســيقية ســرعة، تقــاس هــذه الســرعة بحســاب 
ــمع  ــة، نس ــا مقطوع ــاًل لدين ــة )BPM(. فمث ــي الدقيق ــة ف ــات اإليقاعي ــدد النبض ع

ونعــد فيهــا 6٠ نبــض كل دقيقــة، فــإًذا نقــول أن ســرعتها BPM 6٠. هنــاك أمثلــة علــى 

ــن 6٠ و-١٠٠  ــراوح بي ــة يت ــد الفتي ــب عن ــات القل ــإن معــدل ضرب ــا، ف ــن حولن ــك م ذل

BPM، أو لــو الحظنــا أن لــكل دقيقــة مــن الوقــت هنــاك 6٠ ثانيــة... أي BPM 6٠ مــن 

ــخ. المنظــور اإليقاعي...إل

ــت،  ــاع ثاب ــى إيق ــوي عل ــي تحت ــيقية الت ــات الموس ــال للمقطوع ــك الح  كذل
ــالل  ــي خ ــة ف ــة الحاصل ــات اإليقاعي ــدد النبض ــد ع ــرعتها بع ــتخراج س ــا اس يمكنن

ــة ب ١٠  ــرب النتيج ــوان، وض ــالل 6 ث ــي خ ــا ف ــار، عده ــدة )أو لالختص ــة واح دقيق

ــة(. ــي الدقيق ــة ف ــرعة التقريبي ــى الس ــول عل للحص

 يشــغل المــدرب هنــا مقطــع موســيقي واضــح المعالــم اإليقاعيــة، ويعــرض 
طريقــة العــد، بتغييــر 6 ثوانــي، ثــم عــد النبضــات الحاصلــة عنــد انتهــاء ال6 ثــوان، 

ــم ضــرب النتيجــة ب١٠، فيكــون الحاصــل هــو ســرعة نبــض المقطوعــة )يقــوم  ث

ــى الصبــورة(. يقــول المــدرب، أن برنامــج Mixxx يقــوم  ــي عل المــدرب بشــرح عمل

بتلــك العمليــة الحســابية بشــكل أوتوماتيكــي، ويعــرض مباشــرًة ســرعة كل مقطوعــة 

نشــاط:
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عنــد تحميلهــا فــي البرنامــج، وهــذا مــا ســنراه بعــد قليــل.

  بخصوص التالزم في الدخول

ــا أيًضــا مطابقــة   ال يكفــي مطابقــة الســرعة بيــن المقطوعــات، إذ يجــب علين
لحظــة حصــول كل نبــض للمقطوعتيــن. يقــف المــدرب ويبــدأ التصفيــق اإليقاعــي 

ــا  ــق بنفــس الســرعة. اآلن لدين ــن أحــد المشــاركين بالتصفي ــب م ــم يطل ــت، ث الثاب

مصدريــن صوتييــن بنفــس الســرعة. يقــف المــدرب مباشــرًة إلــى جانــب المشــارك، 

ويمشــي المــدرب مــع كل تصفيقــة إلــى األمــام، ثــم يطلــب مــن المشــارك التحــرك 

مــع العــد فــي أي وقــت يريــده، وبنفــس االتجــاه. طبًعــا نالحــظ أن المســافة 

المقطوعــة لكالنــا مختلفــة وصــوت تصفيــق المشــارك ال يتطابــق دائًما مــع المدرب.

 هدفنــا فــي عمليــة الخلــط، رصف نقطــة دخــول المقطوعتين بشــكل يجعلهما 
يمشــيان بمحــاذاة بعضهمــا البعــض، وتتطابــق فيــه كل نبضة/تصفيقــة. فــي هــذه 

المــرة، ســيعيد المــدرب والمشــارك نفــس المثــل ولكــن هــذه المــرة ســيتحركان فــي 

نفــس الوقــت بالضبــط.

ــة  ــم طريق ــي نتعل ــوب لك ــزة الحاس ــى أجه ــل إل ــرح، فلننتق ــذا الش ــد ه  بع
ــي. ــط الح ــج Mixxx للخل ــتخدام برنام اس

 ،Mixxx ــج ــتخدام برنام ــيات اس ــدرب أساس ــه الم ــرح في ــل يش ــرض طوي  ع
مســتخدًما العــرض علــى الشاشــة الكبيــرة. يقــوم المــدرب بإظهــار طريقــة تشــغيل 

ــا ســرعة بطيئــة فــي الشــرح(: البرنامــج ويبــدأ بشــرح وإظهــار التالــي )متبًع

املرحلــة الثالثــة:
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 المكتبة الموسيقية Library أسفل الشاشة، وفيها نضع جميع المقطوعات 
كي نستخدمها في عملية الخلط.

 يمكننــا تحميــل موســيقى مــن يوتيــوب أو Soundcloud أو مــن أقراصنــا 
الصلبــة CD، وتجميعهــا فــي مجلــد معيــن علــى جهــاز الحاســوب. بعــد ذلــك نوجــه 

ــك  ــيقية. وذل ــة موس ــد كمكتب ــذا المجل ــات ه ــتعمل محتوي ــي يس ــج Mixxx ك برنام

مصدر/عنــوان  تحديــد  ثــم   ،)File>Preferences>Library( القائمــة  بالذهــاب 

المجلــد فــي خانــة Music Directory. نالحــظ أن جميــع ملفــات الصــوت الموجــودة 

.Library ــذة ــي ناف ــي Mixxx ف ــرة ف ــت اآلن ظاه ــد أصبح ــي المجل ف

 مسار التشغيل 1 )اليسار( & 2)اليمين( الموجودان أعلى الشاشة :

 هنــا نضــع المقطوعتيــن المــراد تشــغيلهما، وخلطهمــا. ننقــر ونســحب بالفــارة 

أي مقطوعــة مــن المكتبــة، ونرميهــا فــي الخانــة الســوداء في وســط المســار ١. ونعيد 

نفــس العمليــة لمقطوعــة أخــرى نضعهــا فــي المســار ٢. أصبــح لدينــا مقطوعتيــن 

جاهزتيــن للتشــغيل، ونالحــظ ذلــك بوضــوح إذ أن شــكل الموجــة ظاهــر فــي وســط 

كل مســار. يلفــت المــدرب انتبــاه المشــاركين أن جميــع متحكمــات المســار ١، يوجــد 

ــا اســتخدام إحــدى المســارات،  منهــا نســخة طبــق األصــل للمســار ٢، فلــو تعلمن

سنســتطيع بــكل ســهولة تعلــم اآلخــر. نالحــظ أيًضــا وجــود خطــوط بيضــاء عموديــة 

متكــررة علــى كل موجــة مســار، وهــذه الخطــوط تشــير إلــى أماكــن النبــض اإليقاعــي 

فيهــا، وســيكون لهــذه الخطــوط فائــدة كبيــرة كمــا ســنرى بعــد قليــل.
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 زر التشغيل والتوقف :

ــا  ــكل منهم ــغيل/توقف ل ــاك زر تش ــر، هن ــن أو األيس ــار األيم ــغيل المس  لتش

علــى حــدة.  فلــو ضغطنــا علــى إحداهــا، ســيتم مباشــرًة تشــغيل المســار، وســنرى 

الموجــة خاصتــه تتحــرك مــن اليســار إلــى اليميــن.

 متحكمات الشدة:

ــه أو  ــد رفع ــار، عن ــكل مس ــم ل ــذة، متحك ــط الناف ــي وس ــودان ف ــا موج وهم

ــَدة. ــى ِح ــار عل ــكل مس ــوت ل ــو الص ــدة /عل ــم بش ــه، نتحك تخفيض

 زر التشغيل العكسي والرجوع والتقدم:
ــار،  ــار المس ــفل يس ــود أس ــي الموج ــغيل العكس ــى زر التش ــا عل ــو ضغطن  ل
فسنســمع المقطوعــة ولكــن بشــكل معكــوس، تماًمــا كمــا فعلنــا فــي Audacity عنــد 

تطبيــق تأثيــر "العكــس"، الفــرق هنــا أنــه بمجــرد الضغــط علــى عكــس، ســتعكس 

ــة التشــغيل. يوجــد بالقــرب  ــزر فــي حال ــى ال ــا عل الموســيقى مباشــرًة لطالمــا أبقين

منــه زريــن آخريــن، همــا التقــدم والرجــوع، يســتخدمان للتقــدم أو للرجــوع 

الســريع فــي المقطوعــة. نالحــظ عنــد اســتخدامهما، أن صــوت المقطوعــة ســيتغير 

بشــكل جــذري، وذلــك ألنــه كمــا نعلــم، عنــد تســريع أي مقطوعــة، ينتــج عــن ذلــك 

تأثيــر جانبــي، وهــو ارتفــاع فــي نغمة/درجــة الصــوت فيصبــح حــاًدا.
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 متحكم التقاطع:

 ســنالحظ أنــه لــو قمنــا بتشــغيل المســارين فــي نفــس الوقــت، فإننــا 
سنســمعهما ســويًا. لكــي نســتطيع التنقــل الســلس بيــن مســار وآخــر، يمكننــا 

ــا فــي مركــز النافــذة بيــن  اســتعمال متحكــم التقاطــع CrossFader، الموجــود أفقيً

المســارين. بوضعــه إلــى جهــة أقصــى اليســار، سنســمع المســار األيســر فقــط، أمــا 

بوضعــه إلــى أقصــى اليميــن، فسنســمع المســار األيمــن فقــط. لــو وضعنــا المتحكم 

فــي الوســط، فسنســمع المســارين بنفــس شــدة الصــوت. يمكــن التنقــل بيــن جميــع 

األوضــاع أثنــاء تشــغيل المســارين لخلطتهمــا ســويًا بالطريقــة التــي نحــب، وبالتالــي 

ــى ســتتقاطع أصــوات المســارين. أن نتحكــم بدقــة مت

 أزرار التلميح السريع:

ــى  ــاج العــودة وبســرعة إل ــة الخلــط، نحت ــاء عملي ــان أثن ــر مــن األحي  فــي كثي
مــكان مــا فــي المقطوعــة، ولكــن مــن الصعــب تذكــر تلــك األماكــن جميعهــا أثنــاء 

الخلــط. لذلــك، يمكننــا فــي Mixxx اســتخدام خاصيــة التلميــح Cueing لكل مســار، 

الموجــودة فــي أســفله، وهــي عبــارة عــن أربــع أزرار ســوداء مرقمــة مــن ١ إلــى ٤، 

عنــد الضغــط علــى أي منهــا أثنــاء تشــغيل المســار، ســتظهر عالمــة عموديــة علــى 

الموجــة تلمــح أنــه تــم حفــظ نقطــة رجــوع لهــذا المــكان، كمــا ســيتغير لــون الــزر 

إلــى اللــون األحمــر، أي أنــه تــم حفــظ نقطــة رجــوع. عنــد الضغــط مجــدًدا علــى 

نفــس الزر،ســيقفز Mixxxx لتشــغيل المســار مــن تلــك النقطــة بالتحديــد. 

 يمكننــا حفــظ أربــع نقــاط تلميــح مســتخدمين األزرار ١،٢،3،٤ علــى التوالــي. 
ــي أي  ــه ف ــوع إلي ــد الرج ــي ونري ــه المغن ــرخ في ــع يص ــاك مقط ــو كان هن  فل
وقــت، مــن المفيــد اســتعمال نقطــة "تلميــح" لتحقيــق ذلــك. يمكننــا إلغــاء أي نقطــة 

بمجــرد الضغــط بالفــأرة علــى أي مــن األرقــام، مســتخدمين زر النقــر األيمــن.
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  متحكم السرعة:

 يوجــد لــدى كل مســار متحكــم عمــودي، يمكننــا مــن تغيــر ســرعة المقطوعــة 
بنســبة أقصاهــا ١٠%. كمــا نعلــم، عنــد تغيــر الســرعة بشــكل مبالــغ فيــه، فإننــا حتمــاً 

ســندمر الصــوت األساســي للمقطوعــة مــن ناحيــة الوضــوح والنغمــة، لذلــك يضــع 

ــو كانــت ســرعة مقطوعــة مــا ١٠٠  ــر الســرعة وهــو ١٠%. أي ل ــي لتغي Mixxx حــد عمل

BPM، فيمكننــا تغيرهــا إلــى ١١٠ أو 9٠، وذلــك إمــا برفــع متحكــم الســرعة إلــى األعلــى 

أو خفضــه. لــو تركنــاه فــي منطقــة الوســط، فلــن يكــون هنــاك أي تغيــر، والســرعة 

ســتكون هــي نفســها تلــك األصليــة للملــف. الحــظ أعلى المســار فــي الزاويــة اليمنى، 

هنــاك رقــم يــدل علــى الســرعة الحاليــة للمقطوعــة. نســتحضر مــن المرحلــة األولــى 

أننــا قلنــا أن Mixxx يقــوم بحســاب ســرعة المقطوعــة بشــكل أوتوماتيكــي، وهــذا 

الرقــم بالتحديــد هــو نتيجــة تلــك الحســبة. 

*يمكــن أيًضــا تغييــر الســرعة بمجــرد النقــر المتكــرر فــوق 
رقــم الســرعة، ســيؤدي ذلــك إلــى تحديــد ســرعة جديــدة 
للمســار، هــي نفســها ســرعة النقــر. ســيكون ذلــك مفيــًدا 

جــًدا فــي المرحلــة الرابعــة مــن الجلســة.

 فرض التزامن :
 نصــل هنــا آلخــر خاصيــة فــي Mixxx نتطــرق إليهــا فــي جلســتنا، ولعلهــا مــن 
أكثــر الخــواص اســتخداًما لمــا تقدمــه مــن تســهيل لعمليــة الخلــط. فلــو اســتحضرنا 

 SYNC نقاشــنا فــي أول الجلســة حــول أهميــة تطابــق ســرعة المقطوعــات، فــان زر

ــز  ــو تجهي ــه ه ــا فعل ــا علين ــي، كل م ــكل أوتوماتيك ــد وبش ــك بالتحدي ــوم بذل يق

مقطوعتيــن فــي المســار األول والثانــي، ثــم ننظــر إلــى ســرعة كل منهمــا، لــو كان 

الفــرق اكثــر مــن ١٠%، فلــن نســتطيع اســتخدام هــذه الخاصيــة بنجــاح.

ــاًل  ــى زر SYNC، مث ــط عل ــرد الضغ ــل، فبمج ــاوي أو أق ــرق يس ــو الف ــا ل   أم

خاصــة المســار األول، ســيقوم Mixxx بتغيــر ســرعة هــذا المســار لتصبــح مســاوية 

لســرعة المســار الثانــي، والعكــس صحيــح. كمــا يتيــح لنــا Mixxx ســحب المقطوعــة 

ــى شــكل الموجــة  ــك مباشــرًة عل ــا، نفعــل ذل ــر نقطــة دخوله ــا أو يســاًرا لتغي يميًن

مالحظــة هامــة:
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لــكل مســار، بالضغــط علــى الفــأرة والســحب يميًنــا أو يســاًرا بشــكل يصبــح هنــاك 

تطابــق بيــن الخطــوط العموديــة البيضــاء لــكال المســارات. بهــذا نكــون قــد وفقنــا 

بيــن ســرعة المســارات وتوافــق حصــول النبــض فيمــا بينهــا.

 يقــول المــدرب أننــا ســنكمل اليــوم مــا كنــا قــد بدأنــاه فــي الجلســة الســابقة، 
إذ أننــا ســنتعرف علــى تقنيــات متقدمــة فــي اســتخدام Mixxx، بهــدف زيــادة قدرتنا 

للتعبيــر مــن خاللــه، وتعلــم مفاهيــم جديــدة تثــري خياراتنــا االبداعيــة وتجاربنــا 

فــي عمليــة الخلــط.

ــات  ــرح التقني ــم يش ــم، ث ــغيل أجهزته ــاركين تش ــن المش ــدرب م ــب الم  يطل
ــي الشــرح( ــة ف ــا ســرعة بطيئ ــرة )متبًع ــة مســتخدًما شاشــة العــرض الكبي التالي

بشــكل ســريع جــًدا، يلخــص المــدرب مــا تعلمنــاه فــي الجلســة الســابقة )وصــواًل 

ــى التلميــح الســريع )Hotcues(( يكمــل: إل

:)Looping( التدوير 
 نحتــاج فــي بعــض األحيــان إلعــادة مقطــع مــا علــى إحــدى المســارات، وتكرار 
ذلــك لعــدد غيــر محــدد مــن المــرات، بينمــا نتابــع بشــكل متــوازي ســماع المســار 

الثانــي . مثــاًل: لــو أعجبنــا مدخــل مقطوعــة تعمــل علــى المســار األول، فيهــا حركــة 

إيقاعيــة مميــزة، فيمكننــا اســتخدام خاصيــة التدويــر لتكــرار هــذا المقطــع ليخــدم 

ــر  ــة التدوي ــاف عملي ــا إيق ــه يمكنن ــم أن ــع العل ــي، م ــة للمســار الثان ــة إيقاعي كخلفي

هــذه فــي أي وقــت. توجــد متحكمــات التدويــر أســفل شــكل الموجــه علــى المســار، 

وفيهــا األزرار التاليــة:

املرحلــة الرابعــة:
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1 • أزرار تحديــد نقطــة الدخــول والخــروج للمقطــع المتكــرر وفيهــا خــط عمــودي 

ــة  ــتظهر عالم ــر(، س ــول )األيس ــى زر الدخ ــط عل ــد الضغ ــن. عن ــر أيم ــر واآلخ أيس

عموديــة علــى الموجــة، معلنــًة حفــظ هــذه النقطــة، أمــا عنــد الضغــط علــى 

ــة  ــظ نقط ــع لتحف ــر المقط ــي آخ ــرى ف ــة أخ ــتظهر عالم ــن(، فس ــروج )األيم زر الخ

ــداًء  ــي ابت ــر منته ــرر وغي ــكل متك ــع بش ــادة المقط ــرًة إع ــيتم مباش ــروج، وس الخ

ــا  مــن عالمــة الدخــول وصــواًل إلــى العالمــة الخــروج، كمــا ســيضاء زر LOOP معلًن

ــى  ــا اآلن بالضغــط عل ــو قمن ــة التشــغيل. ل ــر هــي اآلن فــي وضعي ــة التدوي أن حال

ــة بشــكل طبيعــي. ــرار، وســيكمل Mixxx تشــغيل المقطوع LOOP، ســيتوقف التك

ــي:  ــن كاآلت ــم مرقمي ــة منه ــار زر LOOP ، ثماني ــدد ١٠ أزرار يس ــا ع ــاك أيًض 2 • هن

ــد  ــب +. عن ــالب - وموج ــارة س ــا إش ــد عليهم ــان يوج ٨/٤،١/٢،١/١،٢،3،٨،١6،١، واثن

ــة  ــة نقط ــيقوم Mixxx بإضاف ــاًل ٤، س ــة، مث ــن األزرار المرقم ــى أي م ــط عل الضغ

دخــول فــي الموضــع المتــالزم مــع وقــت ضغطنــا علــى زر ٤، كمــا أنــه ســيضيف 

أوتوماتيكيًــا نقطــة خــروج بعــد ٤ نبضــات إيقاعيــة بالتحديــد، ومــن ثــم يباشــر فــي 

تكــرار هــذا المقطــع إلــى أن نضغــط مجــدًدا علــى زر LOOP أو علــى ٤. نســتخدم 

ــزر  ــب ال ــر بحس ــع تتغي ــدة المقط ــارق أن م ــع ف ــة، م ــس الطريق ــي األزرار بنف باق

المســتعمل. إحــدى اســتعماالت هــذه الخاصيــة هــي عندمــا نريــد تكــرار مقطــع، 

ــم  ــم ٢ ث ــى ٤، ث ــا بشــكل ســريع وتدريجــي إل ــاًل، وتقليله ــان نبضــات مث ــه ثم مدت

ــاس  ــب وحم ــة ترق ــق حال ــي خل ــادة ف ــذا ع ــدم ه ــرار. يخ ــاف التك ــم إيق ــن ث ١ وم

لــدى المســتمع، إذ تتراكــم النبضــات وتقتــرب مــن بعضهــا البعــض إلــى أن تصبــح 

ــغيل  ــل تش ــرار ونكم ــف التك ــا نوق ــاق، عندم ــة اإلعت ــي مرحل ــم تأت ــًدا، ث ــة ج قريب

ــرًا فــي الحفــالت الراقصــة.  المقطوعــة بشــكل طبيعــي. نســمع هــذا األســلوب كثي

 Mixxx لنتفــادى التنقــل بيــن األزرار المرقمــة وأحــداث تأثيــر أقــوى، يســهل علينــا

إحــداث نفــس التأثيــر لــو اســتخدمنا أزرار الســالب - والموجــب +، إذ أنهــا ســتغير 

ــكل  ــب + بش ــى موج ــا عل ــو ضغطن ــى ١6 ل ــى ٨ إل ــن ٤ إل ــر م ــدار التدوي ــاًل مق مث

ــر  ــا تأثي ــى ســالب -، طبعــا محدثً ــا عل ــو ضغطن ــى ١ ... ل ــى ٢ إل متكــرر، أو مــن ٤ إل

مباشــر علــى مــا نســمعه.

)FX( المؤثرات الصوتية 
 يتيــح لنــا Mixxx إحــداث تأثيــر صوتــي خــاص علــى المقطوعــات واســمه تأثيــر 
الشــفاة Flanger، يدخــل علــى صــوت المقطوعــة تعديــل طفيــف ولكــن ملحــوظ، 

ــرا  ــا تغيً ــارة عــن صــوت متذبــذب بطــيء يغلــف الموجــة الصوتيــة محدثً وهــو عب

متحــركًا فــي موازنــة الطيــف الصوتــي )أي يؤثــر علــى درجــة علــو كل مــن النغمــات 

ــل  ــوت الحاص ــر، الص ــوت التأثي ــبه ص ــا. يش ــر نغماتها/درجاته ــي تغي ــه( وبالتال في

عندمــا نضــع شــفاهنا بالقــرب مــن مكبــر صــوت صغيــر جــًدا، مثــاًل، خاصــة التلفون 

المحمــول، ونشــغل عليــه أي مقطــع موســيقي، فلــو حركنــا شــفاهنا بمحــاذاة 

ــا  ــوت، محدثً ــيتغير الص ــة "واااو"، س ــا لكلم ــبه قولن ــة تش ــوت، بحرك ــر الص مكب
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تأثيــرًا جميــاًل. هنــاك ثــالث متحكمــات وزراريــن فــي Mixxx موجوديــن فــي وســط 

 ،Depth والعمــق ،LFO ــذب المنخفــض ــن المســارات، متحكــم المتذب ــذة بي الناف

ومعــدل التغيــر، وزراريــن FX )أي تشــغيل التأثيــر الصوتــي(. أدعوكــم للعــب بهــذه 

المتحكمــات أثنــاء تشــغيل المســارات لفهــم طبيعــة الصــوت الناتــج عنهــا. ولكــن 

علينــا تشــغيل هــذا التأثيــر أواًل، بالضغــط علــى زر FX خاصــة أي مــن المســارات، أو 

.FX إليقافــه، بالضغــط مجــدًدا علــى

)EQ( موازنة الطيف الصوتي 

 كمــا نعلــم، يمكننــا التحكــم بموازنــة الطيــف الصوتــي، بتغيــر شــدة 
األصــوات الحــادة والمتوســطة والمنخفضــة. يتيــح لنــا Mixxx نفــس الخاصيــة مــن 

ــا فــي وســط النافــذة بجانــب المســارات،  خــالل ثــالث متحكمــات موجــودة عموديً

ــود،  ــع أس ــات مرب ــك المتحكم ــن تل ــب كل م ــد بجان ــا يوج HIGH، MID،LOW. كم

عنــد الضغــط عليــه، يقــوم Mixxx بتخريــس تــام لمجموعــة األصــوات الموجــودة 

 MID-و LOW فــي هــذا المــكان مــن الطيــف الصوتــي . فلــو ضغطنــا علــى مربعــي

مثــاًل، ســتختفي تماًمــا األصــوات المنخفضــة والمتوســطة مــن المقطوعــة، محدثــًة 

بذلــك تأثيــر ممتــع، نتيجــة بقــاء األصــوات الحــادة فقــط. لــو ضغطنــا مجــدًدا علــى 

تلــك المربعــات، ســنزيل بذلــك هــذا التأثيــر، وســيعود الصــوت لحالتــه الطبيعيــة.

)Sampling( تشغيل العينات 

 باإلضافــة إلــى تشــغيل مســارين فــي نفــس الوقــت، يتيــح لنــا Mixxx تشــغيل 
ــى الخلطــة.   ــة عل ــرات صوتي ــة كــي نســتطيع إضافــة أصــوات أو مؤث ــات إضافي عين

يمكننــا مثــاًل الذهــاب إلــى موقــع freesound.org وتحميــل عينــات لصــوت إســعاف 

ــا  ــا يمكنن ــن هن ــة Mixxx. م ــى مكتب ــا إل ــم إضافته ــن ث ــخ وم ــة أو انفجار....إل أو قط

وضــع العينــات فــي مشــغالت مخصصــة لهــا تســمى مســارات العينــات، ويوجــد 
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)Microphone( الكالم الحي 

ــا مــع أنغــام الموســيقى،  ــاء بصوتن ــم مــع الجمهــور أو الغن ــا التكل ــو أردن  ل
أو التعليــق علــى جــزء منهــا أثنــاء الخلــط، يمكننــا فعــل ذلــك مســتخدمين خاصيــة 

الميكروفــون فــي Mixxx، فلــو ضغطنــا علــى زر +MIC الموجــود فــي وســط النافــذة 

بيــن المســارين الرئيســيين، ســيظهر لنــا مربــع جديــد أســفل المســار األيســر، فيــه 

ــم. بمجــرد  ــا مــن التحكــم بشــدة صــوت التكل ــم TALK، ومتحكــم يخولن زر التكل

الضغــط علــى زر TALK، يمكننــا التكلــم فــي الميكروفــون الموصــول بالحاســوب، 

وســماع صوتنــا فــي مكبــرات الصــوت إلــى جانــب المقطوعــات التــي يتــم خلطهــا 

فــي المســارات الرئيســية. لــو ضغطنــا مــرة أخــرى علــى TALK، ســيتم إيقــاف عمــل 

الميكروفــون. لعــل مــن أهــم احتياجــات خاصيــة TALK هــو البــث اإلذاعــي، فيمكننا 

إنتــاج برنامــج إذاعــي يتخللــه مقاطــع موســيقية وتقاريــر وتعليقــات أو مقابــالت أو 

ألعــاب، نعــرض فيهــا آرائنــا ونناقشــها مــع الضيــوف.

ــي  ــودة ف ــن موج ــم تك ــو ل ــية )ل ــارات الرئيس ــفل المس ــوده أس ــة، موج ــا أربع منه

ــذه  ــاره ه ــذة إلظه ــط الناف ــه SAMPLER+ وس ــى كلم ــط عل ــن الضغ ــذة، ممك الناف

المســارات(. بالتالــي يمكننــا فــي نفــس الوقــت تشــغيل أربــع عينــات مختلفــة 

وخلطهــم مــع صــوت المســارات األساســية. نالحــظ أن شــكل هذه المســارات يشــبه 

كثيــرًا المســارات األساســية، وتحتــوي تقريبًــا علــى نفــس المتحكمــات واألزرار. بــكل 

بســاطة، نســحب العينــات واحــده تلــو األخــرى مــن المكتبــة، ونرميهــا على مســارات 

العينــات علــى التوالــي. أصبــح بإمكاننــا تشــغيل تلــك العينــات عنــد الطلــب، مثــاًل، 

إحــداث صــوت انفجــار أثنــاء تشــغيل أغنيــة مــا، أو إدخــال صــوت قطــة بالتزامــن 

مــع مغنــي رديء/جميــل الصــوت، كنــوع مــن المزاح...إلــخ، االحتمــاالت ال منتهيــة.
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 خيار 1
ــط  ــة خل ــن المشــاركين بعملي ــات م ــه مجموع  نشــاط وعــرض حــي تقــوم في
حــي متوازي/متــالزم. يبنــى هــذا النشــاط علــى مــا تــم إنجــازه فــي جميــع المراحــل 

ــة خلــط حــي  ــه ســيقوم المشــاركون بعملي الســابقة مــن هــذه الجلســة، الفــرق أن

ــكل  ــي ل ــي الح ــج الصوت ــع المنت ــر لجم ــل الميكس ــتخدمين مداخ ــم مس ــا بينه فيم

ــك  ــنقوم بذل ــر. س ــة بالميكس ــوت الموصول ــرات الص ــى مكب ــه عل ــدرب وإخراج مت

بالــدور، أي ســيتضمن العــرض مشــاركين اثنيــن فــي كل مــرة، مــده العــرض 

ــرعات  ــي الس ــق ف ــداث تطاب ــط، وإح ــدء بالخل ــاركين الب ــى المش ــن. عل دقيقتي

)تذكيــر: النقــر علــى رقــم الســرعة ســيمكنهم مــن إدخــال الســرعة المطلوبــة 

بمجــرد الســمع والنقــر(، كمــا أنــه يجــب اســتخدام مســارين فــي عمليــة المــزج.

  بعــد انتهــاء كل ثنائــي، يتقــدم ثنائــي آخــر، وهكــذا... بعــد انتهــاء وقــت هــذه 

المرحلــة، يذكــر المــدرب بــأن عمليــة المــزج تحتــاج للتمريــن، ســيجلب ذلــك معــه 

متعــة كبيــرة، وســيطور إحساســنا بجماليــات الموســيقى التــي بيــن أيدينــا وقدرتنــا 

علــى التفكيــر النقــدي واإلبداعــي، مــن ناحيــة اختيــار المقطوعــات، إلــى التنســيق 

ــاج  ــا بإنت ــاب لن ــح الب ــه يفت ــا أن ــا، كم ــرات عليه ــض التغي ــال بع ــا، وإدخ ــا بينه فيم

برامــج إذاعيــة، أو اســتضافة حفــالت راقصــة أو ثقافيــة فــي بيتنــا أو مدرســتنا أو أي 

.DJ 'مــكان نحــب، يلعــب فيهــا كل منــا دور 'ســائس الموســيقى

 خيار 2

ــة  ــو مجاني ــة رادي ــاء محط ــة إنش ــدرب كيفي ــه الم ــر في ــل يظه ــرض طوي  ع
عبــر اإلنترنــت والبــث إليهــا مــن خــالل Mixxx. لــن يتثنــى للمشــاركين تجريــب مــا 

ســيتعلموه هنــا، وذلــك لضيــق وقــت الجلســة، واحتمــال كــون بعــض التفاصيــل 

التقنيــة متقدمة/معقــدة نوًعــا مــا لهــذه الفئــة العمريــة، وفــي ســياق الوقــت المتــاح 

ــا مــن العــرض، هــو فتــح أفــق المشــاركين علــى إمكانيــات  للتدريــب. ولكــن هدفن

جديــدة، خصوًصــا البــث اإلذاعــي عبــر اإلنترنــت، لمــا يقدمــه لهــم مــن قــدره علــى 

التعبيــر والتواصــل فــي مجتمعاتهــم ومــع باقــي العالم، واحتمــال تطويرهــم لهذه 

الفكــرة مــا بعــد الجلســات، لينخرطــوا فــي عمــل إذاعــي حقيقــي، يكــون لديهــم 

فكــرة ولــو بســيطة عــن طريقــة تحقيقــه. إن كــون هــذا النشــاط عبــارة عــن عــرض 

ــًدا أن يقــوم المــدرب بتشــجيعهم  ــع أب ــا للمشــاركين، ال يمن فقــط، وليــس تطبيقيً

بتجريــب مــا تعلمــوه فــي وقتهــم الخــاص، وســؤل المــدرب فــي جلســات الحقــة 

عــن أمــور تقنيــة قــد اســتعصت عليهــم.

 يبــدأ المــدرب عرضــه، بتقديــم فكــرة فــي صيغــة ســؤال: هــل تعلمــون أنــه 
ــغ  ــل مبل ــان ،أو مقاب ــت بالمج ــى اإلنترن ــي عل ــث إذاع ــة ب ــاء محط ــم إنش بإمكانك

زهيــد شــهريًا، والبــث إليهــا بواســطة برنامــج Mixxx، وبالتالــي مشــاركة موســيقاكم 

املرحلــة الخامسـة:
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ــم  ــي بلدك ــتمعين ف ــن المس ــر م ــدد كبي ــى ع ــول إل ــتها، والوص ــم ومناقش وأفكارك

ــن  ــت م ــول باإلنترن ــدرة الوص ــه ق ــخص لدي ــتطيع أي ش ــم. إذ سيس ــول العال وح

ــة. ــم اإلذاعي ــة محطتك ــماع ومتابع س

 للقيام بذلك، يجب علينا إتباع الخطوات العامة التالية:

• إنشــاء حســاب خــاص علــى موقــع متخصــص فــي اســتضافة المحطــات 

ــي  ــا المجان ــع، منه ــذه المواق ــن ه ــات م ــاك المئ ــت. هن ــى اإلنترن ــة عل اإلذاعي

ومنهــا المدفــوع، وتختلــف فــي المزايــا التــي تقدمهــا لصاحــب المحطــة مثــل 

مزايــا إدارة المحطــة، عــدد أقصــى للمســتمعين، أنــواع مشــغالت الراديــو 

ــذا،  ــا ه ــي عرضن ــخ. ف ــي لمحطتك...إل ــع إلكترون ــتمعين، موق ــة للمس المتاح

ــث ل-400  ــا الب ــح لن ــمه caster.fm، يتي ــي اس ــع مجان ــتخدام موق ــنقوم باس س

ــي  ــا caster  ف ــة يضعه ــات تجاري ــل إعالن ــت، مقاب ــس الوق ــي نف ــتمع ف مس

صفحــه الراديــو خاصتنــا. فــال بــأس بذلــك كوننــا نتعــرف ونجــرب عمليــة البــث، 

ــة تلــك  ــدل شــهري إلزال ــو أردنا/اســتطعنا دفــع ب ــا فــي وقــت الحــق ل ويمكنن

اإلعالنــات.  فــي كل األحــوال، يمكننــا البــث بشــكل طبيعــي مــن خــالل الموقــع، 

ــا. ــتماع لمحطتن ــت االس ــى اإلنترن ــخص عل ــن ألي ش ويمك

• اســتعمال Mixxx كمنصــة بــث، إذ أننــا ســنجهزه لكــي يبــث الســيل الصوتــي 

الخــارج منــه، إلــى محطــة البــث فــي موقــع caster. بهــذه الطريقــة، يمكــن ألي 

ــي  ــوان إلكترون ــث وبشــكل حــي، بمجــرد إدخــال العن شــخص ســماع هــذا الب

الخــاص بمحطتنــا، فــي المتصفــح اإلنترنــت خاصتــه.

 الخطوة األولى:
ــى FREE PLAN  أعلى-يســار الشاشــة،  ــارة موقــع caster.fm، الضغــط عل   زي

ثــم اختيــار FREE STREAM PLAN.  هنــا يمكننــا قــراءة كل الميــزات لهــذا النــوع مــن 

.Register االشــتراكات. ثــم نقــوم بالضغــط علــى زر

ــد  ــي نري ــة الت ــات المحط ــخصية وبيان ــات الش ــض البيان ــال بع ــوم بإدخ  نق

ــة  ــن إدارة المحط ــن م ــي نتمك ــر لك ــه الس ــة، وكلم ــم المحط ــا اس ــائها، أهمه إنش

ــدي. ــا البري ــن وعنوانن ــكل آم بش

  بعد إدخال جميع البيانات، نضغط على Sign-up  للتسجيل.

  ســيقوم الموقــع بإرســال بريــد إلكترونــي إلــى بريدنــا الخــاص. يجــب الضغط 

علــى الرابــط فــي هــذا البريــد لكــي يتــم تشــغيل حســابنا علــى الموقع.

  بعدهــا ســيطلب caster  إدخــال معلومــات مهمــة عــن المحطــة لكــي يتمكــن 

مــن بنــاء موقــع إلكترونــي خــاص بنــا، مــن خاللــه سيســتطيع المســتمعون الوصــول 

وســماع البــث وقــراءة نبــذة عــن محطتنــا. مــن المهــم مــلء جميــع الخانــات ذات 

إشــارة النجمــة *، وإال لــن نتمكــن مــن إنشــاء الموقــع وتشــغيل المحطــة.
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 RADIO بعــد إدخــال جميــع البيانــات وتأكيدهــا، ســيظهر لنــا صفحــة جديــدة 

ــح  ــة أصب ــذه اللحظ ــي ه ــة. ف ــات التقني ــن المعلوم ــر م ــا الكثي DASHBOARD  فيه

عندنــا محطــة بــث إذاعــي علــى اإلنترنــت!

ــن  ــى Start server  يمي ــط عل ــك بالضغ ــة، وذل ــغيل المحط ــب أواًل تش   يج

الصفحــة، ســيطلب منــا caster أن ندخــل كلمــة هــي نفســها الموجــودة أمامنــا علــى 

ــة  ــذه الخدم ــر له ــتعمال الغي ــوء اس ــد س ــة ض ــن الحماي ــا م ــك نوًع ــة، )ذل الشاش

ــم  ــه ت ــاه أن ــة الخــادم )Server( خضــراء، هــذا معن ــة(. عندمــا تصبــح حال المجاني

تشــغيل المحطــة بنجــاح.

 نقــوم اآلن بنقــل البيانــات التاليــة مــن الصفحــة، تحــت تبويــب Server )عنــد 

اليســار( ونحفظهــا جانبًــا:

  Server address •

Port •

 Mount •

  Username •

    Password •

 BROADCAST  مباشــرًة، اســمه Start server لــو نظرنــا إلــى الــزر اســفل 

STATUS، أي حالــة البــث، ســنرى أنــه فــي وضــع OFF-AIR، أي ال يوجــد بــث حــي، 

ــي  ــيلنا الصوت ــيقانا أو س ــث موس ــى اآلن بب ــوم حت ــم نق ــا ل ــي إذ أنن ــذا طبيع وه

 ،Mixxx إلــى المحطــة. فــي هــذه النقطــة، يجــب أن ننتقــل إلــى برنامــج  )stream(

.caster ــى ــا عل ــى محطتن ــث الصــوت إل ــي يب ــزه ك لتجهي

 الخطوة الثانية:
ــذه  ــوع MP3. إن ه ــن ن ــي م ــيل رقم ــاء س ــن إنش ــن Mixxx م ــا أواًل تمكي  علين
ــه.  ــا إلي ــا إضافته ــي، وعلين ــكل أوتوماتيك ــي Mixxx بش ــرة ف ــت متوف ــة ليس الخاصي

.caster ــى ــث إل ــن نســتطيع الب ــط، وإال ل ــي هــذا الراب ــات ف ــاع التعليم ــك بإتب وذل

 File>Preferences>Live ثــم نذهــب إلى القائمــة ،Mixxx  نفتــح اآلن برنامــج  

Broadcasting، هنــا ســنقوم بتوجيــه الســيل الصوتــي مــن Mixxx باتجــاه محطــة 

ــي،  ــى الشــكل اآلت ــات عل ــة البيان ــى خــادم caster. نقــوم بتعبئ ــا عل ــث خاصتن الب

ــا فــي الخطــوة الثامنــة. مســتعينين بمحتــوى البيانــات التــي ســجلناها جانبً

Type)Mixxx(=Icecast2 •

Mount)Mixxx(=)caster(Mount •

Host)Mixxx(=)caster(Server address •

Login)Mixxx(=)caster(Username •

Password)Mixxx(=)caster(Password •
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 ضــع الخانــات في مربــع  Encoding، علــى 128kbps ،MP3،Stereo  للخانات 
Bitrate، Format ،Channels  علــى التوالــي،  وهــذه لتحديــد المواصفــات التقنيــة 

للبــث )معاييــر الســيل الموســيقي الرقمي(.

ــم  ــي، ث ــى مربــع Enable live broadcasting  للبــدء بالبــث الح ــر عل  النق
.OK ــى ــط عل ــرات بالضغ ــى كل التغي ــد عل التأكي

 ســيقوم Mixxx اآلن باالتصــال ب caster والقيــام بالبــث. ســتظهر رســالة 

تأكيــد علــى أن االتصــال قــد نجــح. فــي هــذه اللحظــة، أصبــح لدينــا محطــة إذاعيــة 

علــى اإلنترنــت تعمــل بنجــاح، ومســتمعين بانتظــار إبداعاتنــا!

ــه مباشــرًة  ــى برنامــج  Mixxx، إذ ســيتم بث ــا اآلن تشــغيل أي خلــط عل   يمكنن

إلــى المحطــة اإلذاعيــة.

ــوان  ــال العن ــو إدخ ــه ه ــا فعل ــا علين ــت، كل م ــر اإلنترن ــة عب ــماع المحط  لس
ــاص  ــط الخ ــذا الراب ــتجدون ه ــت. س ــح اإلنترن ــي أي متصف ــا ف ــي لمحطتن إلكترون

  Website فــي صفحــة إدارة المحطــة، تحــت تبويــب ،caster بمحطتنــا علــى موقــع

ــخص أو  ــوان ألي ش ــذا العن ــاء ه ــا إعط ــة Your website address، يمكنن ــي خان ف

ــى البــث. ــق ليتمكــن مــن االســتماع إل صدي

 تخصيص 5 دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

ــة  ــار نشــاط/عرض طريقــة إنشــاء محطــة بــث إذاعي ــو قــام المــدرب باختي  ل
ــى  ــل الدخــول إل ــة بشــكل كامــل قب ــب العملي ــه تجري ــت، فيجــب علي ــى اإلنترن عل

ــل بالكامــل، وعملهــا بشــكل ناجــح، والتأكــد مــن  الجلســة للتأكــد مــن كل التفاصي

.Mixxx ــي ــة MP3 ف ــة خاصي إضاف

مالحظــات:

www.Mixxx.org 

www.caster.fm

 مـراجــع:

 ما هي برأيكم استخدامات  Mixxx؟

  هــل يمكننــا محاكــة تأثيــر flanger مــن دون اســتخدام جهاز الحاســوب، 

ــكل طبيعي؟ أي بش

  هــل لديكــم أفــكار لبرامــج إذاعيــة أو فقرات ممكــن أن تذاع علــى الراديو، 

فلــو كنتــم أنتــم المســؤولين عــن المحطــة فمــا هــو برنامجكــم الخــاص؟ ومــا 

 Mixxx هــو الموضــوع؟ هــل هنــاك ضيــوف؟ ...إلــخ. هــل يمكنكــم اســتخدام

إلنتــاج ذلــك البرنامــج؟

أسئلــة تقييــم:
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 المقامات

 المواضيع
• الربع صوت.

• التحويالت النغمية الشرقية "نيم" و"تيك" )أي خفض ورفع ربع صوت(.
• العائالت المقامية.

• مقامــات أساســية )صبــا، نهونــد، عجــم، بيــات، ســيغا، حجــاز، راســت، كــرد = لتســهيل 
الحفــظ: صنــع بســحرك(.

 النتائج
• أن يفهم ويميز المتدرب معنى الربع صوت الشرقي وطريقة إصداره وتدوينه.

• أن يتعلــم المتــدرب مفهــوم العائــالت المقاميــة وأن يعــرف أســمائها وأن يتعــرض ألمثلــة 
صوتيــة لهــا.

 

 القيم المرغوب اكتسابها
• التعلم النشط.

• أهمية االطالع على الحلول السابقة والمعارف القائمة.
• التدقيق ومعرفة أساس األشياء )أهمية التعلم من المصدر(.

• فك وتركيب المفاهيم لبناء معارف أصيلة.
• إعمال الفكر النقدي باستخدام المقارنة وأسلوب التذوق والتحليل الفني.

• إتقان دور الفرد في سبيل إثراء عمل المجموعة.
 

 األفعال
• عــرض ونشــاط قصيــر يتعلــم فيــه المشــاركون ماهيــة الربــع صــوت والتحويــالت النغمية 

الشــرقية نيــم وتيك.
ــا  ــية وتميزه ــات األساس ــى المقام ــاركون عل ــه المش ــرف في ــل يتع ــاط طوي ــرض ونش • ع

بواســطة الســمع أو القــراءة الموســيقية.

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: مكان خارجي مظلل ومعتدل الحرارة، أو داخلي.
ات الخاصــة: عــود أو أي آلــة شــرقية تتمكــن مــن إصــدار الربــع صــوت، إن لم يكن  • الُمعــدَّ
ذلــك متاًحــا، يكتفــي المــدرب باســتعمال األمثلــة الصوتيــة المقدمــة فــي ســياق الجلســة، أو 

إضافــة أمثلــة عليهــا لــو أراد ذلك.
• المواد: أوراق A4 كبيرة وأقالم حسب عدد المتدربين. صبورة وأقالمها.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=UbwsCHAZM9E&list=PLU7jR_9OJB-
pukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=12

 

149

حــة
صف

ال



 المعلومات مقدمة في سياق الجلسة وهي بطبيعة الحال ال تختصر أبًدا 
جميع المفاهيم المتعلقة بها، ولكننا نذكر الحد األدنى الذي ينبغي على المدرب 

توصيله للمتدربين. يترك للمدرب إضافة ما يراه/تراه مناسبا ومفيد لسياق الجلسة 

وفهم المتدربين.

المعلومات:
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ــام  ــز مق ــة تمي ــى كيفي ــاركون عل ــه المش ــرف في ــر يتع ــاط قصي ــرض ونش  ع

العجــم والنهونــد، بواســطة الســمع أو القــراءة الموســيقية.

 إن الســلم الموســيقي الــذي تعلمنــاه حتــى اآلن يســمى ســلم الماجــور، وفــي 

الموســيقى العربيــة يســمى العجــم، يتميــز بطابــع فــرح ونشــيط، ويكثــر اســتخدامه 

ــل  ــة أو النشــاط مث ــى الحرك ــي تدعــو إل ــي والمقطوعــات الموســيقية الت ــي األغان ف

ــة،  ــم الديني ــض التراني ــة، وبع ــيد الوطني ــكري، واألناش ــارش العس ــن، والم التماري

وأغانــي األطفــال، وأغانــي الحــب واللقــاء واألمــل والبهجــة، وأمثلــه كثيــرة ال تعــد 

ــة  ــة أو المقطوع ــت األغني ــة إن كان ــريعة لمعرف ــة س ــل طريق ــى. إن أفض وال تحص

ــام  ــوت مق ــى ص ــا عل ــود أذنن ــي أن نع ــم، ه ــام العج ــى مق ــي عل ــيقية ه الموس

العجــم، باالســتماع إلــى أمثلــة كثيــرة نعــرف مســبًقا أنهــا علــى مقــام العجــم، ومــن 

ــم النغمــة ومشــابهتها  ــدة ال نعرفهــا مســبًقا، ونحــاول ترني ــة جدي ــم نســمع أمثل ث

ــس  ــى نف ــا عل ــي نعرفه ــة الت ــم األغني ــتطعنا ترني ــو اس ــا، فل ــي نعرفه ــي الت باألغان

ــة أن  ــن الثق ــد م ــى حــد بعي ــًدا، نســتطيع أن نقــول إل ــي نســمعها جدي ــة الت النغم

هــذا المقطــع هــو علــى مقــام العجــم.

 يقــوم المــدرب بعــزف ســلم مقــام العجــم صعــوًدا ونــزواًل أكثــر مــن مــرة، 

ثــم يقــوم بتشــغيل أمثلــة صوتيــة:

 زوروني -ألحان سيد درويش

 طالعه من بيت أبوها -غناء ناظم الغزالي

 إغداً ألقاك - غناء أم كلثوم

 النشيد الوطني المصري - ألحان سيد درويش

ــة  ــيقى الغربي ــي الموس ــر ف ــي آخ ــام أساس ــاك مق ــدرب أن هن ــول الم ــم يق  ث
والعربيــة، اســمه المينــور، أو بالعربــي النهونــد، وهــو يتميــز بطابعــة الشــجي فيــه 

الكثيــر من مشــاعر الحــب العميق، والشــجن، والعتــاب وممكن بســهولة تلوينه بطابع 

حزيــن أو فــرح وذلــك يعتمــد علــى الملحــن أو المغنــي والكلمــات، حتــى أن هنــاك 

الكثيــر مــن النــاس يســمون بناتهــم 'نهونــد'، لجمــال وعمــق هــذا المقام الموســيقي، 

وأيًضــا للفظــه الجميــل. هنــاك اآلالف مــن المعزوفــات واألغانــي التــي تســتعمله، ومــا 

األســباب التــي ذكــرت إلــى تقريــب خــام إلمكانيــات هــذا المقــام الجماليــة.

ــا  ــب علين ــد، يج ــام النهون ــة مق ــتطيع معرف ــي نس ــابًقا، لك ــا س ــا فعلن  وكم
تعويــد آذاننــا علــى مســمعه، يقــوم المــدرب بعــزف ســلم مقــام النهونــد صعــوًدا 

نــزواًل أكثــر مــن مــرة، ثــم يقــوم بتشــغيل أمثلــة صوتيــة:

 البنت الشلبيه - غناء فيروز
 ألف ليله وليله - غناء أم كلثوم

املرحلــة األولــى:

خطة الجلسة: 

151

منهـج الصوت و املوسيقى | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا

حــة
صف

ال



 بلد المحبوب - ألحان عبد الوهاب
 تقاسيم على العود - سيمون شاهين

 يلفــت المــدرب نظــر المشــاركين أنــه فــي غالــب األحيــان يســتخدم الملحــن 
أكثــر مــن مقــام فــي ذات األغنيــة أو المقطوعــة، وذلــك بواســطة تحويــالت لحنيــة 

كثيــرة، ولكــن عــادًة مــا يكــون االرتــكاز أو نقطــة الرجــوع هــي المقــام األساســي.

 لو أردنا عزف سلم مقام النهوند وتدوينه، فسيكون على هذا الشكل:

 نالحــظ اســتعماله لعالمــات نصــف البعــد )بيمــول( علــى نغمــة المــي والــال، 
وذلــك ألن أبعــاد هــذا المقــام مختلفــة عــن مقــام العجــم، وهــذا مــا يميــز 

ــا. ــا علين ــي تأثيره ــا وبالتال ــن بعضه ــات ع المقام

 يســأل المــدرب مــن يريــد تجريــب عــزف مقــام النهونــد علــى البيانــو، عــن 
درجــة الــدو؟

 بعــد ذلــك يلعــب المــدرب لعبــة ســريعة، يــوزع فيهــا المشــاركين إلــى 
مجموعتيــن: ســيقوم المــدرب بتشــغيل مقاطــع مــن أغانــي أو معزوفــات، علــى كل 

مجموعــة تخميــن المقــام خاصتهــا: عجــم أو نهونــد، وفلو كانــت اإلجابــة صحيحة، 

تحصــل المجموعــة علــى نقطــة، وعنــد االنتهــاء نعــد النقــاط ويكــون لدينــا فريــق 

ــة المرفقــة، ولكــن  ــة الصوتي ــح. يســتطيع المــدرب إعــادة تشــغيل نفــس األمثل راب

ننصــح أن يحضــر أمثلــة أخــرى لتعريــض المشــاركين أكثــر لطابــع تلــك المقامــات 

وفــي مقطوعــات مختلفــة.

ــالت  ــوت والتحوي ــع ص ــة الرب ــاركون ماهي ــه المش ــم في ــاط يتعل ــرض ونش  ع

ــك. ــم و تي ــة الشــرقية ني النغمي

ــالت  ــى التحوي ــا ســويًا عل ــة الســابقة، تعرفن ــي المرحل ــه ف ــول المــدرب أن  يق

ــا مــا هــو معناهــا وكيــف تكتــب؟(، كمــا  ــة بيمــول ودييز،)يســأل: مــن يذكرن النغمي

ــي  ــالت ف ــاك تحوي ــس هن ــا أن لي ــيين. الحظن ــن أساس ــلمين غربيي ــى س ــا عل تعرفن

ــي  ــك لك ــد، وذل ــام النهون ــي مق ــول ف ــالت بيم ــد تحوي ــن يوج ــم ولك ــام العج مق

ــة. ــة الصحيح ــاده الصوتي ــى أبع ــول عل ــتطيع الحص نس

 يســأل المــدرب، مــاذا لــو عوًضــا عــن زيــادة أو خفــض الصــوت بمقــدار نصــف 

صــوت، قمنــا بزيادتــه أو خفضــه ربــع صــوت؟ هــل هــذا ممكــن؟ يســمع المــدرب 

املرحلــة الثانيــة:
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ــص  ــو. يلخ ــى البيان ــوت عل ــدار الص ــة إص ــب محاول ــا يطل ــاركين، كم ــة المش أجوب

المــدرب، طبًعــا يمكننــا إصــدار ربــع صــوت، ولكــن ليــس لــكل اآلالت الموســيقية 

هــذه القــدرة، مثــاًل البيانــو أو الجيتــار، فكمــا نعلــم إن أصغــر مســافة علــى البيانــو 

هــي بيــن أي مفتاحيــن متتالييــن، وهــي نصــف صــوت، وذلــك ألن البيانــو مصمــم 

علــى هــذا الشــكل. هنــاك آالت تســمح بإصــدار أي صــوت مثــل العــود، ممكــن إن 

يصــدر النصــف أو الربــع صــوت، أو حتــى األصــوات مــا بينهــا! وذلــك ألن العــود 

ال يضــع فواصــل أو مفاتيــح بيــن النغمــات، فــكل وتــر ممكــن عفقــة والضغــط عنــد 

ــى  ــا إل ــو نظرن ــار، ل ــن العــود والجيت ــارن بي ــي أصــدر أي نغمــة. ق أي نقطــة وبالتال

زنــد الجيتــار لوجدنــا قطــع معدنيــة تفصــل بيــن نغماتــه، فبيــن كل نغمــة وأخــرى 

نصــف صــوت، أمــا العــود، فليــس لديــه هــذه الفواصــل فبالتالــي يســتطيع إصــدار 

ــة ال تســتطيع إصــدار  ــا أن اآلل ــي دائًم ــع األصــوات. إن وجــود فواصــل ال يعن جمي

ــد ولكــن  ــى الزن ــزق، إذ لديهــا فواصــل عل ــة الب ــاًل آل ــا مث ــو أخذن ــع صــوت، فل الرب

ــافات  ــى مس ــة عل ــل موضوع ــك ألن الفواص ــوت، وذل ــع ص ــدار الرب ــتطيع إص تس

ــوم  ــو محك ــوت ه ــع ص ــدار الرب ــة إص ــوت. إًذا إمكاني ــع ص ــدار الرب ــددة إلص مح

بطريقــة تصميــم اآللــة.

Shamshar3oud.jpg:العود: ملف

ShamsharGuitar.jpg:الغيتار: ملف

ShamsharBuzuq.jpg:البزق: ملف

 

 ولكــن لمــاذا نريــد إصــدار الربــع صــوت، ومــا يميــزه؟ بــكل بســاطة إن 

ــر،  ــكل كبي ــوت بش ــع ص ــتخدم الرب ــا تس ــة خصوًص ــرقية، والعربي ــيقى الش الموس

إذ تعيــش هــذه المســافة الصوتيــة فــي وجــدان العــرب مــن المحيــط إلــى الخليــج، 

موجــود فــي األغانــي والمقطوعــات، والتراتيــل عنــد المســيحيين الشــرقيين واآلذان 

ــن(،  ــد اليهــود الشــرقيين )المزراحيي ــد المســلمين، والترانيــم عن ــد عن وصــالة العي

كمــا أن هــذا صــوت موجــود عنــد غيــر العــرب مــن فــرس، وأتــراك وأكــراد ويونــان. 

ــا  ــو وجوده ــارات ه ــك الحض ــن كل تل ــي بي ــترك األساس ــم المش ــل القاس  لع

ــرقية،  ــيقاها بالش ــمية موس ــك س ــم، ولذل ــن العال ــطي م ــرق أوس ــم الش ــي القس ف

ــة جــزء مــن هــذا العالــم. وموســيقانا العربي

 لخفض النغمة ربع صوت، أي نصف بيمول، نستخدم "نيم"، أي لزيادة 

النغمة ربع صوت، أي نصف دييز، نستخدم "تيك"، وهي تدون على الشكل اآلتي:
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 لمالحظــة طبيعــة بُعــد الربــع الصــوت، يمكننــا مثــاًل مقارنــة النشــيد الوطنــي 

المصــري األصلــي والمعــدل. إذ أن ســيد درويــش لحــن هــذا النشــيد ســنة ١9٢٠، وقد 

ــا ولقيــام الفــرق الموســيقية العســكرية  اســتعمل فيــه ربــع الصــوت، ولكــن حديثً

لعــزف هــذا النشــيد فــي المناســبات، وعــدم وجــود آالت فــي الفرقة نســتطيع عزف 

الربــع صــوت، فقــد تــم تعديــل لحــن النشــيد واســتبدال أربــاع الصــوت بصــوت 

كامــل، النتيجــة أن اللحــن الــذي نســمعه اليــوم هــو معــدل وليــس األصلــي:

ــر،  ــدان التحري ــي مي ــن ف ــد محس ــان محم ــوت الفن ــن بص ــي ولك ــمع األصل فلنس

ــل. ــد قلي ــنتعلمه بع ــذي س ــت وال ــام الراس ــتعمل مق يس

 ونسمع الحالي المعدل.
ــي الحظوهــا. بغــض النظــر عــن الفــروق  ــات الت  يناقــش المشــاركون الفروق
فــي نوعيــة التســجيل، وأصــوات المغنيــن، ولكــن هــل نالحــظ فــروق فــي النغــم، 

خصوًصــا عنــد الكلمــات: "بــالدي، بــالدي، بــالدي"، "لكــي حبــي..." ، "مصــر يــا أم 

البــالد، أنــت غايتــي والمــراد"، يظهــر هنــا الربــع صــوت فــي التســجيل األول، أمــا 

فــي التســجيل الثانــي فيســتعمل الصــوت الكامــل المعــدل.

ــرك  ــه فقــط، أت ــل كلمــات النشــيد وليــس لحن ــا تعدي ــم أيًض  للمعلومــات، ت
لكــم البحــث والمقارنــة والحكــم فــي هــذه النقطــة! تــم اعتمــاد النشــيد الوطنــي 

الحالــي فــي عهــد الرئيــس الســادات، ولكــن ســبق هــذا النشــيد عــدة أناشــيد جميلــة 

أيًضــا، "وللــه زمــان يــا ســالحي"، و"اســلمي يــا مصــر".

 

 إن وجــود إمكانيــة الربــع صــوت أدخــل عمًقــا جديــًدا ومختلًفا على الموســيقى 
ــيقية  ــاللم موس ــا س ــق له ــا خل ــا، كم ــا خاًص ــا طابًع ــرقية، وأعطاه ــة والش العربي

ــن  ــا ضم ــيقيون بوضعه ــام الموس ــن ق ــا، ولك ــا كله ــب ذكره ــًدا، يصع ــددة ج متع

عائلــة، ســمية بالعائــالت المقاميــة. كمــا أن نقــول اســم فهــد الرياشــي، أي أنــا مــن 

عائلــة "الرياشــي" ، فــإن الســاللم العربيــة لهــا عائــالت أيًضــا تنتمــي إليهــا، فمثــاًل 

ســلم العشــاق المصــري هــو مــن عائلــة النهونــد، وذلــك ألنــه يشــترك فــي بعــض 

ــي  ــد. )يبتعــد المــدرب عــن الغــوص ف ــام النهون ــى، بأبعــاد مق ــه األول ــن درجات م

مفهــوم الطبــع، األجنــاس، العقــود، البعــد الطنينــي، وســماء النغمــات الشــرقية 

ــوا، جهاركه...ويكتفــي بإعطــاء ســاللم المقامــات األساســية، ولكــن  ــكاه، ن دوغــا، ي

لــو الحــظ اهتمــام بعــض المشــاركين، فيمكنــه االســتفاضة فــي الشــرح ولكــن خــارج 

وقــت الجلســة(.

 لــن نغــوص باألســباب لذلــك ولكــن فقــط علينــا أن نعلــم فــي هــذه المرحلــة 
ــا يكــون اســم المقــام  أن هنــاك مقامــات عربيــة كثيــرة تنتمــي إلــى عائــالت، أحيانً

ــي  ــية، وه ــات األساس ــمى المقام ــات تس ــذه المقام ــة، وه ــم العائل ــس اس ــو نف ه

ثمانيــة، ممكــن اســتحضار أســماءها بتذكــر كلمــة صنــع بســحرك، كل حــرف هــو أول 

حــرف مــن اســم كل مقــام: )يذكــر المــدرب اســم المقــام ويظهر ســلمه الموســيقي 

ويشــغل مثــل صوتــي لســلمه ومثــل مــن أغنيــة أو مقطوعــة تســتعمله(:

نشــاط:
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 نالحــظ أن لــكل مقــام أبعــاًدا مختلفــه تســتخدم ربــع الصــوت، إن معرفتنــا 

لهــذه األبعــاد لــكل مقــام تمكننــا مــن عــزف المقــام عــن أي درجــه كانــت، فمثــاًل 

ممكــن أن أعــزف مقــام الراســت عــن درجــة الــدو )أي درجــة االرتــكاز أو البــدء هــي 

دو( أو ممكــن تصويــر المقــام عــن درجــة الصــول مثــاًل. لــن نقــوم بذلــك اآلن ولكــن 

الجــدول أعــاله يظهــر كل مقــام علــى درجــت الطبيعيــة األكثــر اســتخداًما.

 

 بعــد ســماع األمثلــة لــكل مقــام، يقــوم المــدرب بتشــغيل نفــس األمثلــة ولكــن 

بتغيــر الترتيــب، وعلــى المشــاركين تخميــن المقــام. يركــز المــدرب على مقاميــن في كل 

مــرة، يعيدهمــا أكثــر مــن مــرة إلــى أن يحــس أن المشــاركين قــد اســتطاعوا ولــو بنســبة 

قليلــة، بتميــز المقاميــن عــن بعضهمــا، ثــم يتابــع إلــى المقاميــن التالييــن وهكــذا...

 ليــس هــدف النشــاط إتقــان التميــز بيــن صــوت المقامــات إذ أن ذلــك يحتــاج 

الكثيــر مــن التدريــب وأحيانـًـا العــزف للمــس الفروقــات بدقــة. إن هدفنــا هــو تعريــف 

وتعريــض المشــاركين للفروقــات بيــن األصــوات، وفتــح بــاب جديــد لهــم للمعرفــة، 

وزيــادة حساســيتهم للنغــم، كمــا تقديــر تنــوع تراثهــم العربــي وقدرتــه الهائلــة علــى 

التعبيــر، كمــا هــو حــال غيــره مــن المــوروث الحضــاري للشــعوب األخــرى.

 يشــجع المــدرب المشــاركين بزيــارة موقع مقام ورلــد وموقع موســيقانا، الحتوائه 

علــى مــواد ســمعية وبصريــة وشــروح عــن المقامــات ومواضيــع موســيقية أخرى شــيقة. 

وقــد اســتعنا بتلــك المواقــع لعــرض جــزء كبير مــن العينــات الصوتيــة هنا.

نشــاط:

ــى  ــب آل ــود قال ــى وج ــير إل ــات  ويش ــى المقام ــد عل ــدرب بالتأكي ــوم الم  يق

ــة. ــاذج المرفق ــرض النم ــدأ بع ــم  يب ــدوالب ث ــمى ال يس

 

 الدوالب

 هــو مقدمــة موســيقية مؤلفــة مــن عــدد بســيط جــًدا مــن الجمــل الموســيقية 
ــدوالب  ــليم. إن ال ــكل س ــاءه بش ــؤدي غن ــي ي ــي ك ــي أذن المغن ــام ف ــز المق لتركي

بمثابــة تحميــة موســيقية تقــوم بهــا الفرقــة والمغنــي للبــدء باألغنيــة أو التقاســيم 

ــاالت. أو االرتج

 دوالب راست
 دوالب بيات
 دوالب عجم
 دوالب نهوند

املرحلــة الثالثــة:

اســتامع
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  ماذا نسمي رفع الصوت ربع صوت؟ وخفضه ربع صوت؟

ــاي،  ــة؟ )الن ــوت؟ أمثل ــع ص ــدار رب ــتطيع إص ــخ تس ــاك آالت نف ــل هن  ه
الكولــه، االرغول/المجــوز...(

 بعــد إضافــة ربــع صــوت، مــا هــو العــدد النهائــي للنغمــات المحتملــة 
بيــن الــدو قــرار وجوابهــا مثــاًل؟ )أربــع وعشــرين يفصلهــا ربــع صــوت، مقابــل 

12 درجــة فــي النظــام الغربــي، يفصلهــا نصــف صــوت(

 ما هي أسماء المقامات األساسية؟ ومثال عن كل منها؟

أسئلــة تقييــم:
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 القوالب

 المواضيع
• القوالب اآللية )الدوالب، السماعي، اللونجا(.

• بعض القوالب الغنائية العربية:
• القصيدة.  

• الدور.  
• الموشح.  

• الطقطوقة.  

 النتائج
• أن يتعرف المتدرب على القوالب اآللية والغنائية وسماع أمثلة لها وتحليلها والمقارنة بينهم.

  

 األفعال
• سماع عينات صوتية وتحليلها.

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: مكان خارجي مظلل ومعتدل الحرارة، أو داخلي.
ات الخاصــة: عــود أو أي آلــة شــرقية تتمكــن مــن إصــدار الربــع صــوت، إن لم يكن  • الُمعــدَّ
ذلــك متاًحــا، يكتفــي المــدرب باســتعمال األمثلــة الصوتيــة المقدمــة فــي ســياق الجلســة، أو 

إضافــة أمثلــة عليهــا لــو أراد ذلك.
• المواد: أوراق A4 كبيرة وأقالم حسب عدد المتدربين. صبورة وأقالمها ومسجل متنقل.

161

حــة
صف

ال

منهـج الصوت و املوسيقى | مشـــروع متكین الشــباب رقمیـًا



 عــرض ونشــاط طويــل لمراجعــة القوالــب اآلليــة )الســماعي ، اللونجــا، 

الــدوالب(، وســماع عينــات صوتيــة وتحليلهــا والمقارنــة بينهمــا.

 رأينا في الجلسات السابقة بعض القوالب المستخدمة في الموسيقى العربية.

 يقــوم المــدرب بتشــغيل أول خانــة مــع التســليم مــن إحــدى الســماعيات علــى 

ــوع  ــن ن ــن ع ــأل المتدربي ــم يس ــدي( ث ــوس افن ــت )طاطي ــماعي رس ــال س ــبيل المث س

القالــب والمقــام، ثــم يقــوم بتشــغيل أول خانــة مــع التســليم مــن لونجا عجــم )عبده 

داغــر( علــى ســبيل المثــال، ويســأل المتدربيــن عــن نــوع القالــب والمقــام، ثــم يعيــد 

هــذا األســلوب لمراجــع قالــب الــدوالب والمقارنــة بينــه وبيــن القالبيــن الســابقين.

 يطلب من المتدربين طرح أمثلة جديدة للقوالب الثالثة.

املرحلــة األولــى:

ــح،  ــدة، الموش ــة )القصي ــب الغنائي ــة القوال ــل لمراجع ــاط طوي ــرض ونش  ع

ــا. ــة بينهم ــا والمقارن ــة وتحليله ــات صوتي ــماع عين ــة(، وس ــدور، الطقطوق ال

ــاء  ــي الغن ــتخدمة ف ــة المس ــب الغنائي ــض القوال ــابقة بع ــات الس ــي الجلس ــا ف رأين

ــي. العرب

 يقــوم المــدرب بتشــغيل أول مذهــب والزمــة موســيقية مــن الطقطوقــة علــى 
ســبيل المثــال )أهــو ده اللــي صــار( ثــم يســأل المتدربيــن عــن نــوع القالــب، ثــم 

يقــوم بتشــغيل أول مذهــب مــن القصيــدة )يــا جــارة الــوادي( علــى ســبيل المثــال، 

ــب  ــع قال ــلوب لمراج ــذا األس ــد ه ــم يعي ــب، ث ــوع القال ــن ن ــن ع ــأل المتدربي ويس

ــة بينهــم وبيــن القالبيــن الســابقين. الــدور والموشــح للمقارن

 

يطلب من المتدربين طرح أمثلة جديدة للقوالب األربعة.

املرحلــة الثانيــة:

خطة الجلسة: 

ــة "اهــو ده  ــاء وعــزف طقطوق ــى غن ــن عل ــب المتدربي ــوم المــدرب بتدري  يق

ــي بعــد إتقانهــا. ــج النهائ ــي صــار" وتســجيل المنت الل

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

املرحلــة الثالثــة :

مالحظــات:
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 الكورال

الكــورال الغنائــي هــو عبــارة عــن ورشــة تراكميــة مدتهــا ثالثــة جلســات. جميــع األهــداف، 
والقيــم، والنتائــج واألفعــال هــي لمجمــل الورشــة.

 المواضيع
•  تأليف وكتابة وتلحين واختيار.

• الديناميكية واألدوار.
• توزيع وعمل جماعي ونقد.

• حضور حفل.
• تمرين وعرض.

  النتائج
• ينتــج عــن مجمــوع الثالثــة جلســات، أغنيــة مكتوبــة وملحنــة بالكامــل مــن قبل المشــاركين، 

حيــث ســيقومون بتأديتهــا أمــام الرفــاق واألهــل وفريــق العمــل إذا أمكن.
• سيقوم المشاركين بمزج حي وتسجيل منتج الورشة. 

  القيم المرغوب اكتسابها
• قيمة تنظيم الجماعة من أجل إنتاج أفضل.

• قيمة االنتماء للجماعة التعبيرية.
• الثقة بالنفس والثقة بالجماعة.

• قيمة المثابرة في استخدام أدوات المجال.
• قيمة المسؤولية االجتماعية للمنتج.

• البهجة واالستمتاع بالمنتج بعد مجهود.
• التعبير الحر.

• التقييم وإبداء الرأي.
• تقبل النقد.

• الجرأة في عرض المنتج أمام جمهور.

 

إطار الجلسات
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  األفعال
• تمارين إحماء يومية للصوت والجسد.

• نشاطات في هدف التأليف والكتابة.
• نشاطات للتلحين وتوزيع األدوار.

• تمارين على العرض.
• نشاط لتأمين الدعم التقني للعرض من ناحية المزج الحي والتسجيل.

• تحديــد موعــد لحضــور حفــل موســيقي حــي بدايــة مــن ضبــط الصــوت وتركيــب 
الميكروفونــات.

• عرض.

 تحضير ما قبل الجلسات

• الحيز/مكان الجلسة: مكان داخلي أو خارجي مظلل ومعتدل الحرارة.
• المعــدات الخاصــة: مجموعــة آالت موســيقية بنوعيــة أصــوات مختلفــة )غيتــار، طبلــة، 
طبــل، دف، هــزازات حديديــة وخشــبية، أجــراس، مثلثــات، قضبــان رنانــة، عصــا مطريــة أو 
Dynam- 5 ميكروفونــات  المتــاح فــي المســاحة(. ميكســر، مقــوي صــوت، مكبــرات صــوت،

ic، أســالك للتوصيــل.
• المواد: أوراق A4 وأقالم حسب عدد المشاركين.

• الوسائط:

http://thechoirproject.webs.com
https://www.youtube.com/watch?v=DwOfCLf3dhk
https://www.youtube.com/watch?v=V7lMu2lHyvQ
https://www.youtube.com/watch?v=8tEUSqetEp4
https://www.youtube.com/watch?v=tH91ppPkAag&list=RDtH91ppPkAa-
g#t=42
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 تختلــف هــذه الجلســات الثالثــة عــن ســابقاتها، بأنهــا 
ال تحتــوي دائًمــا علــى مراحــل تفصيليــة لــكل جلســة، بــل 
ــداف  ــن األه ــات ضم ــى الجلس ــمة عل ــل مقس أن المراح
العامــه للورشــة، وتعتمــد علــى قــدرة المدرب فــي تنظيم 
النهائــي  المنتــج  إلــى  للوصــول  والمجموعــة  الوقــت 
وعرضــه. وللمــدرب الحريــة فــي إعطــاء بعــض المراحــل 
المزيــد مــن الوقــت، وذلــك علــى حســاب مراحــل أخــرى. 
وذلــك ألن طبيعــة الورشــة ونتاجهــا يعتمــد علــى نبــض 
وإنتــاج المشــاركين، وقدرتهــم )بمســاعدة المــدرب( علــى 

تحقيــق أهدافهــا المرجــوة.

 يمكــن االطــالع علــى منتجــات ورش "مشــروع كــورال" وهو: "مشــروع مســتقل، 
بقــوام متحــرّك مــن أعضــاء مؤسســين أغلبهــم غيــر محترفيــن للفــن والغنــاء ودائًمــا 

يتــم دعــوة فــي كل ورشــة مشــاركين جــدد بــدون تجــارب واختبــارات. علــى الرابــط 

التالي:

))اللي عايز يشارك.. حيشارك.. حيغّني.. و حيبقى جزء من اللي بيحصل((

 و إلن النتيجــة تحددهــا المجموعــة، و إلنــه ليــس هنــاك شــئ محــدد ســلًفا 
ــد  ــكار ويعتم ــكل األف ــوح ل ــل مفت ــي، العم ــاء الجماع ــض للّق ــوان العري ــر العن غي

باألســاس علــى التعبيــر الشــخصي الــذي يتحــول لجماعــي والتعــاون واالتفــاق بيــن 

ــاركين…". المش

 

المعلومات:
مالحظــة هامــة:
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طــرح الفكرة علـى 

المشــاركين:

اختيــار الموضـوع 

العــام:

 الثابــت مــن هــذه الورشــة، أن يخــرج المشــاركين بأغنيــة مــن تأليفهــم 

كمجموعــة. بعــوده  ويقومــون  بالكامــل  وتلحينهــم 

ــام بذلــك والســبب أن هــدف النشــاط  ــة للقي ــاك خطــوات تفصيلي  ليــس هن
ــي  ــي تعاون ــل جماع ــى عم ــا إل ــخصية وتحويله ــة الش ــد والرغب ــى الجه ــز عل التركي

ــن. ــه كل المتدربي ــارك في يتش

ــر بعــض األفــكار،   فيمــا ســيأتي اقتراحــات لمراحــل العمــل، وطريقــة تطوي
مــن خــالل نشــاطات ونقاشــات و نصائــح. يتــرك للمــدرب وضــع تلــك االقتراحــات 

ــا يحــرص المــدرب  ــاع العمــل. كم ــة وإيق ــات المشــاركين المختلف فــي ســياق خلفي

ــا  ــم فيه ــي تت ــة الت ــة أو المدرس ــي المؤسس ــل ف ــق العم ــع فري ــرًا م ــيق باك التنس

ــرض  ــور ع ــل، لحض ــق العم ــاء وفري ــل واألصدق ــوة األه ــك لدع ــاطات، وذل النش

ــل أن  ــة، يفض ــن الورش ــع م ــوم الراب ــي الي ــاركين ف ــيقدمه المش ــذي س ــة ال األغني

ــي المــكان نفســه. ــك ف يحصــل ذل

 

 يقــول المــدرب أنــه فــي خــالل الثالثــة جلســات القادمــة ســيكون لدينــا ورشــة 
ــا  ــا وأحالمن ــاعرنا وأفكارن ــن مش ــر ع ــورال يعب ــروع ك ــاء مش ــة، إلنش ــل مفتوح عم

واهتماماتنــا مــن خــالل الغنــاء، ونشــاركه مــع زمالئنــا وأهلنــا وفريــق العمــل. هدفنــا 

المتعــة لنــا قبــل إمتــاع الجمهــور.

 العمــل جماعــي بامتيــاز، أي أننــا ســنكتب ونلحــن ونــؤدي كمجموعــة، 
ــي  ــذا مبن ــا ه ــض. عملن ــا البع ــا لبعضن ــي صدورن ــا ف ــرج م ــي ونخ ــنضحك ونغن س

علــى الثقــة والتعــاون وعــدم الخجــل، وال يحتــاج لمغنيــن وموســيقيين، بــل يحتــاج 

ألشــخاص يســتمتعون بالعمــل التشــاركي ويســتمدون منــه ثقتهــم بأنفســهم 

وبالمجموعــة.

 كل ما يحتاجه كل منا، قلم ورقة، وصوت، ورغبة في التعبير والمتعة.
 

ــا  ــي ناجــح هــو أن نســمع بعضن  يكمــل المــدرب، إن أســاس أي عمــل جماع
ــار أيًضــا  ــا، ونبنــي عليهــا. وال بــد مــن أن نخت البعــض وأن نقــدر مســاهمات كٍل ِمنَّ

ــا  ــون موضوًع ــى أن يك ــا، عل ــل أفكارن ــع وصق ــتخدمه لجم ــض، نس ــوع عري موض

جامًعــا، ويلمــس الجميــع. عندمــا نختــار الموضــوع تشــاركيًا، نبــدأ فــي رحلــة 

التعبيــر ومــن غيــر قيــود، أنــا كمــدرب ســأصبح مشــارك كباقي المشــاركين وســأحاول 

ــر ألقصــى حــدود. التعبي

ــم؟  ــم؟ تضحك ــا؟ تزعجك ــا؟ تحبونه ــتاقون إليه ــي تش ــياء الت ــي األش ــا ه  م

ــا؟ ترفضوهــا؟ تكرهوهــا؟ تتمنوهــا؟ فليأخــذ  تبكيكــم؟ تحمســكم؟ تطلعــون إليه

خطة الجلسات
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كل منكــم زاويــة، ورقــة وقلــم ويكتــب جمــل تعبــر عــن بعــض، أو كل ذلــك، أو عــن 

أي شــئ آخــر تريدونــه. نقتــرح إعطــاء ١٥ دقيقــة لذلــك، فــي جــو مــن الهــدوء التــام.

نشــاط: بعــد االنتهــاء مــن الكتابــة، يجلــس الجميــع علــى األرض فــي دائــرة، يطلــب 

ــث ال  ــًدا بحي ــض ج ــوت منخف ــن بص ــب، ولك ــا كت ــراءة م ــع ق ــن الجمي ــدرب م الم

يســتطيع الزميــل القريــب ســماعة، كأنهــا تمتمــة وحديــث داخلــي. ســينتهي الجميــع 

ــن  ــن كل م ــت م ــوت خاف ــدرب بص ــب الم ــة. يطل ــات مختلف ــي أوق ــه ف ــن قراءت م

أنهــى، أن يطــوي الورقــة عنــد الوســط، وينتظــر انتهــاء الباقيــن مــن قراءتهــم، علــى 

أن يحــاول مــن انتهــى ســماع الباقيــن بصمــت.

 عنــد انتهــاء الجميــع، يطلــب المــدرب مــن الجميــع االســتدارة ١٨٠ درجــة فــي 
مكانــه، أي البقــاء فــي دائــرة ولكــن وجوهنــا فــي اتجــاه خــارج الدائــرة، ثــم إغــالق 

ــرة ال  ــات، ورجــاًء هــذه الم ــول المــدرب، ســأطلب منكــم بعــض الطلب ــه. يق عيني

يجــب طــرح أي ســؤال أثنــاء ذلــك كــي نســتفيد مــن هــذا النشــاط.

• أطوي الورقة عند الوسط.

• أقطع جزء منها من األعلى، من زاوية اليسار.

• أقطع جزء منها من األسفل، من زاوية اليمين.

• أطوي الورقة مرة أخرى عند الوسط.

• اقطع شكل مثلث صغير في وسط الورقة، من الجانب األعلى.

• أقطع شكل مستطيل صغير في الزاوية العليا، جهة اليمين.

ــا   بعــد االنتهــاء مــن ذلــك، يقــوم الجميــع بفتــح أعينهــم واالســتدارة رجوًع
لوضــع الدائــرة الطبيعــي. يطلــب المــدرب مــن الجميــع فتــح األوراق، ورفعهــا إلــى 

األعلــى كــي يراهــا الجميــع. فلينظــر كل منكــم إلــى أوراق الجميــع، هــل تالحظــون 

انــه ال يوجــد تطابــق بيــن أي مــن األشــكال، مــع أنــي قــد وجهــت تعليمــات واضحــة 

ومحــددة هــي نفســها للجميــع. مــع كل ذلــك، فــإن النتيجــة مختلفــة، وهــذا تماًمــا 

يشــبه مــا كتبتــوه، فكلنــا مختلفــون لدرجــة يصعــب أن نفكــر ونحس ونتــذوق بنفس 

الطريقــة، وهــذا االختــالف هــو ثــروة كل مجموعــة ومصــدر غنــى. فلــو اتفقنــا علــى 

موضــوع واحــد مثــاًل، يبقــى هنــاك الكثيــر مــن التنــوع واالختــالف فــي طريقــة كل 

منــا فــي التعبيــر. وســيلتنا فــي التعبيــر ســتكون الغنــاء والعــزف.

 هــدف النشــاط الســابق هــو بنــاء الثقــة، وتوعيــة المجموعــة بأهميــة 
ــه يفتــح نافــذة علــى التعبيــر الحــر فــي جــو مــن الهــدوء، مــع  اختالفهــم، كمــا أن

إعطــاء فرصــة للجميــع بكتابــة أول األفــكار، ورميهــا، مفســًحا المجــال ألفــكار 

ــألداء، أو  ــة ل ــط الحاج ــن ضغ ــدة ع ــم، والبعي ــبة له ــا بالنس ــة وعمًق ــر أهمي األكث

ــر. ــام اآلخ إفح

ــم  ــن ث ــت وم ــي كتب ــة الت ــرة أو الجمل ــي الفك ــا ه ــدرب، م ــأل الم  اآلن، يس
رميــت، ولكــن ال زلــت عالقــة فــي ذهنــك؟ ســنقوم بمشــاركة ذلــك مــع المجموعــة 
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ــوا أن ال  ــل، وحاول ــه الزمي ــرام مــا يقول ــع اإلصغــاء واحت ــى الجمي كٌل فــي دوره،عل

ــدأ فــالن... ــاك مــكان للخجــل فــي طــرح أفكاركــم. فليب يكــون هن

ــكر  ــم، يش ــد انتهائه ــة، وبع ــاركون بدق ــه المش ــا يقول ــدرب كل م ــب الم  يكت
الجميــع، ويقــرأ )بصــوت مرتفــع واثــق( كل مــا كتــب، بطريقــة تشــبه القــص. )عــادًة 

ــى  ــد عل ــى إعطــاء الثقــة والتوكي ــة مــن المــدرب عل مــا تســاعد هــذه القــراءة الثاني

أفــكار المشــاركين، وإدخالهــا فــي حيــز القبــول لــدى الجميــع، علــى طريــق محاولــة 

بنــاء وجــدان جماعــي للمجموعــة، لديهــا صــوت متكلــم(.

ــو  ــا ه ــب؟ م ــا كت ــن كل م ــتركة بي ــكار المش ــي األف ــا ه  يســأل المــدرب: م
ــيس؟  ــي أحاس ــل ه ــكاوى؟ ه ــي ش ــل ه ــه؟ ه ــنغني عن ــذي س ــوع ال الموض

ــاب  ــح ب ــا؟ ويفت ــة م ــط لقص ــاك خ ــل هن ــت؟ ه ــة ونك ــف طريف ــوم؟ مواق هم

النقــاش، علــى أن ينتهــي باختيــار المجموعــة لموضــوع مــا، جامــع، ممكــن أن 

ــاركين. ــكار المش ــل أف ــه مجم ــوي علي تنط

 

 ابتــداًء مــن اليــوم الثانــي، يبــدأ المــدرب الجلســة بشــكل يومــي بفتــرة إحمــاء 
للجســد والصــوت. يقــول: إن الجســد حامــل لألوتــار الصوتيــة، فــإن أي توتــر فــي 

األكتــاف أو فــي منطقــة البطــن أو عنــد الركــب ، يؤثــر ســلبًا علــى النفــس والقــدرة 

والجهوزيــة للغنــاء. فــال يجــب إجبــار الصــوت علــى الخــروج، بــل علــي الســماح  لــه 

بذلــك.

 

 يطلــب المــدرب مــن المشــاركين بالتثــاؤب، ولكــن بشــكل غيــر مفتعــل وإنمــا 
مريــح. وتكــرار ذلــك أكثــر مــن مــرة مــع تــرك فواصــل بيــن المــرة واألخــرى. ثــم نبــدأ 

ــرج  ــعله يخ ــع كل س ــة، فم ــا الصوتي ــؤذي أوتارن ــريطة أن ال ن ــم ش ــعال الناع بالس

نفــس قصيــر ومريــح. نبــدأ بالتحــرك فــي المــكان فــي دائــرة مــع عقــارب الســاعة، 

ونقــوم بمــد ثــم فــرد أيدينــا فــي الهــواء وأخــذ نفــس عميــق، ثــم نخــرج النفــس 

متالزًمــا مــع إصــدار صــوت "آه..." عميــق يتــالزم مــع خفــض أيدينــا علــى األجنــاب. 

ــرة، ثــم  ــدوران فــي دائ ــى ال ــى أن نحافــظ عل ــرة مــن الزمــن عل نكمــل النشــاط لفت

نعكــس االتجــاه ونكــرر األصــوات والحــركات.

 يطلــب المــدرب الجميــع مــن التوقــف عــن أصــدار أي صــوت، وعــن تحريــك 
األيــدي، ولكــن مــع المحافظــة علــى الشــهيق والزفيــر العميقيــن. بعــد ذلــك يقــف 

الجميــع فــي مكانــه، وجوههــم باتجــاه وســط الدائــرة. يبــدأ الجميــع بإصــدار صوت 

"ممممــم..." متوســط يشــبه صــوت النحلــة، يرافقــه هــز الــرأس يميًنــا ويســاًرا برفــق، 

ــي  ــا ف ــا تقدمن ــركات كلم ــرعة الح ــزداد س ــدي، وت ــض األي ــم نف ــاف، ث ــه األكت تتبع

التمريــن. وهنــا مثــال لتمريــن مشــابه.

 بعــد اإلحمــاء، يحضــر المــدرب جهــاز تســجيل متنقــل ويضعــه فــي وســط 
المجموعــة، ويذكــر أننــا قــد نحتاجــه الحًقــا لنتذكــر مــا عملنــا عليــه اليــوم. كمــا أنــه 

يحضــر آلــة إيقــاع أو عــزف ويضعهــا فــي يديــه. يطلــب مــن الجميــع الجلــوس علــى 

األرض فــي دائــرة. يقــول المــدرب أن بــاب التطــوع مفتــوح، فقــد اخترنــا موضوعنــا 

ــف  ــدء بالتألي الب

والتلحيــن:

نشــاط إحمــاء:
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ــكل  ــه، وبش ــن تلحين ــاه م ــة مغن ــول جمل ــارك أن يق ــن اآلن ألي مش ــام، ويمك الع

عفــوي مــن دون التركيــز علــى اللحــن، علــى أن يحــاول متطــوع آخــر إكمــال الجملــة 

بالطريقــة التــي يحــب. يعــزف المــدرب مــع محــاوالت المشــاركين، ويواصــل 

دفعهــم للمشــاركة، وقــد يحتــاج المــدرب للتطــوع لــو الحــظ تــردد أو خجــل، علــى 

أن يختــار جملــة كان قــد كتبهــا المشــاركين.

 هــذه المرحلــة بطبيعتهــا تراكميــة وتحتــاج لطــول نفــس وإصــرار مــن المــدرب 
علــى مشــاركة الجميــع مــن دون خجــل، ولــو تطلــب األمــر طلــب ذلــك مــن البعــض 

بالتحديــد، وحثهــم علــى المشــاركة. يجــب إعطــاء كل الوقــت الــذي يحتــاج لــه هــذا 

الجهــد التشــاركي، مكــن تقديــره بفتــرة جلســة ونصــف.

• ال يوجد قيد على أي فكره يطرحها المشاركون، وال يوجد صحيح أو خاطئ.

• من المفيد دائًما أن يعيد المدرب كل جملة مغناه وأن يطلب من الجميع الغناء.

 

يقدمــه  مــا  مــن  متكــرر(  مقطــع  )أو  اســتنباط الزمــة  المــدرب  يحــاول   
لألغنيــة. لحنــي  مرجــع  أو  كعنــوان  يســتخدم  لكــي  المشــاركون، 

 يدخــل المــدرب تغيــرات إيقاعيــة مــن ناحيــة الســرعة ونــوع اإليقــاع أو حتــى 

فــي اللحــن لمســاعدة المجموعــة علــى خلــق أفــكار جديــدة.

 

 يمكــن أن تكــون هــذه المرحلــة جــزء عضــوي مــن مرحلــة التأليــف والتلحيــن، 
أو تأتــي مــن بعدهــا بعــد أن أصبــح لــدى المجموعــة أغنيــة شــبه مكتملــة. الهــدف 

مــن تخصيــص نــص لهــذه المرحلــة هــو جعــل التعامــل مــع توزيــع األدوار عبــارة 

عــن فعــل واعــي يخــدم محتــوى وهــدف األغنيــة، وفيــه تحــدد المجموعــة بشــكل 

صريــح شــكل العــرض:

• هــل هو عبارة عن أغنية فقط أم يتخللها فواصل كالمية ســردية؟

• هــل تحتــوي علــى خليــط مــن أســـاليب الغنــاء، كاالرتجــال، أو الـــراب، أو 

ــق؟ ــق المراف التصفي

• هــل هنــاك ترديــد مــن المجموعــة بعــد كل مقطــع؟ وهــل للصــوت األنثــوي 

دور مختلــف عــن الصــوت  الذكــوري فــي مقاطــع األغنيــة ومنحنيــات القصــة؟

• هل هناك من يســتطيع/يرغب العزف على آلة موســيقية؟

• هــل نغنــي دائًمــا بصــوت مرتفــع أو منخفــض، ومتــى نســتعمل الديناميكيــة 

بتدريــج االرتفــاع أو االنخفــاض بشــدة الصــوت؟

ــي  ــارات الت ــي اإلش ــا ه ــر؟ وم ــروج آخ ــا، وخ ــول دور م ــيكون دخ ــى س • مت

ــك؟ ــول ذل ــا لحص ــنتفق عليه س

ــن  ــؤول ع ــن المس ــارات، وم ــاء اإلشـ ــن إعط ــؤول ع ــد مســ ــاك قائ ــل هن • ه

ــاع؟ ــط اإليق ضب

بعــض النصائــح 

للمــدرب:

توزيـــع األدوار 

وشكل العرض:
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 يجــب علــى المــدرب طــرح تلــك األفــكار ومناقشــتها مــع المشــاركين، وبالتالــي 
ــى،  ــن غن ــه م ــا يضيف ــي لم ــل الجماع ــي العم ــًدا ف ــم ج ــر مه ــم لعنص ــح أفقه يفت

وقــدرة علــى التعبيــر. علــى المــدرب مســاعدتهم فــي تعييــن ولعــب هــذه األدوار 

فيمــا يتوافــق مــع رغباتهــم، وأحيانــا التدخل/التشــارك فــي حــل أي خــالف إذا وجــد.

 

 بعــد توزيــع األدوار بحــدود بدايــة الجلســة الثالثــة، يخصــص المــدرب 
ــف  ــرض، وكي ــالل الع ــوت خ ــدس الص ــيلعب دور مهن ــن س ــش م ــة ليناق ٢٠ دقيق

ســيتم تركيــب معــدات الصــوت، كــم عــدد الميكروفونــات التــي ســنحتاجها، وأيــن 

ــج   ــر المزع ــادى رد األث ــا لنتف ــوت خصوًص ــرات الص ــنضع مكب ــن س ــنضعها؟ أي س

ــا  ــاركين كل م ــا المش ــق هن ــرض؟ يطب ــجيل الع ــنقوم بتس ــف س )feedback(، كي

ــر  ــت نُذكِّ ــا ري ــا جلســات المــزج الحــي. )ي تعلمــوه فــي جلســات ســابقة ، خصوًص

ــة(. ــص الجلس ــة ن ــي بداي ــة ف ــة الهام ــذه المعلوم ــدرِّب به الُم

 أمــا اآلن، علــى المجموعــة المباشــرة بالتمريــن إلتقــان كل عضــو فيهــا لــدوره، 
وبالتالــي إخــراج صــوت واحــد للمجموعــة يتخللــه أدوار تدخــل وتخــرج بإنســيابية.

 

  يركــز المــدرب أن هدفنــا أن نســتمتع بمــا صنعنــاه ســويًا، ويجــب أن ال نشــعر 

أننــا أمــام امتحــان فــي يــوم العــرض، بــل بالعكــس، إن كل مــا كتــب وتــم تلحينــه، 

وطريقــة إخــراج العــرض هــي كلهــا إنجــازات قــد حققتموهــا فعــاًل وينبغــي الثنــاء 

عليهــا، ويــوم العــرض مــا هــو إال موعــد لنتشــارك مــع اآلخريــن أفكارنــا ومتعتنــا.

 

 ممكــن إعــادة التماريــن إلــى أن تحــس المجموعــة أنهــا راضيــة عــن النتيجة. من 
المفيــد أن يقــوم المــدرب بطباعــة الكلمــات علــى أوراق وتوزعيهــا علــى المشــاركين 

فــي بدايــة التمريــن، ممــا يتيــح للمشــاركين فرصــة وضــع مالحظــات عليهــا وحملهــا 

معهــم فــي وقــت العــرض.

 

 ينســق المــدرب بالتعــاون مــع المســاحة زيــارة لحفــل موســيقي حقيقــي بعــد 
ــوم  ــل ويق ــل الحف ــا قب ــزات م ــور تجهي ــيقية لحض ــة الموس ــن الفرق ــتئذان م االس

ــات  ــل الميكروفون ــاء توصي ــيقية أثن ــة الموس ــه الفرق ــوم ب ــا تق ــرح م ــدرب بش الم

وتوزيــع الفرقــة علــى المســرح وترتيــب الكابــالت ومــكان الميكســر ومهنــدس 

الصــوت وشــرح طبيعــة القاعــة )مــكان مفتــوح أو مغلــق( وتوزيــع الســماعات 

ــاحة. ــا بالمس وعالقته

 

التمــرين:

حــضور حــفل 

موســـيقي:
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ــن  ــر والتمري ــة للتحضي ــت الجلس ــذ كل وق ــن أخ ــث، ممك ــوم الثال ــي الي  ف
)لــو كان هنــاك حاجــة حقيقيــة لذلــك(. مــده العــرض قــد ال تتجــاوز ال-١٠ دقائــق، 

يجــب أن يكــون نظــام معــدات الصــوت وآليــة التســجيل جاهــزة قبــل العــرض. مــع 

العلــم أن بعــض المشــاركين قــد عمــل علــى الشــق التقنــي، ولكــن خــالل العــرض، 

يجــب أن يكــون جميعهــم مشــاركًا فــي الغنــاء.

العــرض:

ــم.  ــة تقيي ــي بمثاب ــرض ه ــم الع ــر وتقدي ــة التحضي ــد، إن عملي  ال يوج
نحــرص علــى الذكــر، أن مــا نعنيــه هنــا فــي كلمــه تقييــم، ليــس المقصــود منــه 

مــا يخــص الجماليــات، بــل نعنــي بــه تحقيــق إندمــاج المجموعــة، المشــاركات 

الفرديــة وتكاتفهــا لتكــون عمــاًل منجــز، لعــب األدوار وتطبيــق المعــارف 

ــى كل مراحــل الورشــة. المكتســبة، عل

أســئلة تقييــم:
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 التسجيل المتنقل 

 المواضيع
• انتقال الصوت.

• تسجيل مبدئي للصوت باستخدام جهاز متنقل.
• التعاُمل مع الصوت الرقمي ونقله إلى الحاسوب.

• تحرير الصوت بشكل مبدئي: قص/نسخ/لصق/إعادة.
MP3. نوع ملفات الصوت •

.)Digital vs Analog(  الفرق بين الصوت الرقمي والتماثلي •

 النتائج
• أن يذكر المتدرب تعريًفا للصوت، وكيفية انتقاله إلى آذاننا.

• أن يســتطيع المشــاركون اســتخدام أجهــزة تســجيل الصــوت المتنقلــة MP3 بشــكل مبدئي 
)تســجيل الصــوت وإدخالــه على الحاســوب(.

• أن يســتطيع المتدربــون نقــل ملفــات الصــوت المســجلة مــن جهــاز تســجيل الصــوت إلــى 
جهــاز الحاســوب.

• أن يتعــرَّف المشــاركون مــن خــالل نشــاط علــى كيفيــة اســتخدام برنامــج تحريــر 
ــخ/لصق/ ــف مؤقت/قص/نس ــغيل/توقيف/ توقي ــي: تش ــكل مبدئ ــوت Audacity بش الص

إعادة/حفــظ ملــف.
• أن ينتــج المتشــاركون عينــة صوتيــة مســجلة مــن تمريــن لعبــة 'األلــش' وحفــظ العينــة فــي 

ملفــات للبنــاء عليهــا فــي جلســات أخــرى.

 القيم المرغوب اكتسابها
• الجرأة في التعبير.

• اتجاه إيجابي نحو العمل الجماعي وتقبل اآلخر.
• الرغبة في تطبيق التدريب بشكل جيد )اتجاه إيجابي نحو الكفاءة(.

• قيمة الدقة في العمل )كخطوة نحو الكفاءة واإلجادة(.
• قيمة تنظيم العمل من أجل إجادته.

• الثقة في النفس وفي الجماعة.

إطار الجلسة
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 األفعال
ــوت  ــة الص ــرح طبيع ــة لش ــة الحي ــض األمثل ــدرب بع ــه الم ــتخدم في ــر يس ــاط قصي • نش

ــا. ــى آذانن ــه إل ــة انتقال وطريق
• نشــاط قصيــر حيــث يطــرح المــدرب علــى المشــاركين بعــض األســئلة ويعطيهــم بعــض 

مــن الوقــت فــي التفكيــر والــرد علــى األســئلة وتدوينهــا فــي أوراقهــم.
ــد أن  ــاركين والتأك ــل للمتش ــجيل المتنق ــاز التس ــرح جه ــا ش ــم فيه ــرة يت ــرة قصي • محاض

ــي. ــكل مبدئ ــاز بش ــتخدام الجه ــوات واس ــجيل األص ــى تس ــادر عل ــع ق الجمي
ــخصين  ــن ش ــة م ــات مكون ــي مجموع ــاركين ف ــع المتش ــه توزي ــم في ــل يت ــاط طوي • نش
وإعطــاء كل مجموعــة جهــاز تســجيل صــوت لكــي يســجلوا األســئلة واألجوبــة المدونــة فــي 

ــي الجلســة. أوراقهــم مــن النشــاط األول ف
• نشــاط قصيــر يتــم فيــه شــرح كيفيــة نقــل ملــف الصــوت المســجل مــن جهــاز التســجيل 

إلــى الحاســوب وأيًضــا إعطــاء الفرصــة للمتشــاركين بنقــل ملفاتهــم بأنفســهم.
• محاضــرة طويلــة يتــم فيهــا شــرح برنامــج تحريــر الصــوت Audacity مــع تعريــف 

المتشــاركين علــى كيفيــة اســتخدام خصائصــه المبدئيــة واألساســية.
• نشاط طويل حيث تبدأ كل مجموعة في تحرير الملفات المسجلة باستخدام المهارات 
الجديدة المكتسبة في كيفية استخدام الخصائص األساسية في البرنامج، وذلك بتحريف 

النص األساسي للتسجيل وإعادة بنائه بقلب معانيه، وذلك في صورة لعبة تشاركية.

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
 ،USB صغيــر بَمخــَرج MP3 المعــدات الخاصــة: عــدد ٨ أجهــزة تســجيل صــوت ُمتنقــل •

عــدد ٢ ســماعات مكتبيــة صغيــرة.
• المواد: ما بين ١٢ أو ١٥ ورقة A4 وأقالم جافة حسب عدد المتشاركين.

• وسائط :

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=GkNJvZINSEY&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Xo9d-kUsuS0&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=xYc_mYbdkTE&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=TGvPVQAMTsY&list=PLU7jR_9OJB-
pukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=21
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 أجهزة التسجيل المحمولة:

 هنــاك أنــواع عديــدة مــن األجهــزة المحمولــة لتســجيل الصــوت رقميًــا، نذكــر 

منهــا  MP3،DAT، ZOOM، التلفــون المحمــول.

 لــكل جهــاز ســياق )نشــرح كلمــة ســياق( الســتخدامه حســب الحاجــة، 

ونحــدد ذلــك عــادًة بنوعيــة أداء الجهــاز وخصائصــه التقنيــة مقارنــة بنوعيــة وســعة 

ــة. ــوت المطلوب ــل الص ــدد مداخ ــوة، وع ــجيل المرج التس

ــذه  ــتطيع ه ــة: تس ــس الفئ ــي نف ــاز  ZOOM ،DAT  ف ــنضع جه ــيط س  للتبس

األجهــزة تســجيل الصــوت بنقــاوة عاليــة، مــع القــدرة على التحكــم بنوعيــة الملفات 

ــي  ــل صوت ــن مدخ ــر م ــجيل أكث ــزة تس ــذه األجه ــح ه ــا تتي ــا. كم ــي حجمه وبالتال

منفصــل فــي نفــس الوقــت، والتحكــم بــكل منهــا علــى ِحــَدة. عــادًة تســتخدم فــي 

التســجيل اإلذاعــي والتلفزيونــي، وفــي الحفــالت الموســيقية، تصويــر األفالم...إلــخ. 

 عــادًة يحتــاج المســتخدم لخبــرة معقولــة الســتخدام تلــك األجهــزة بشــكل 

فعــال، هــذه األجهــزة مرتفعــة الثمــن.

االســتعمال  بســهولة  فيتميــزان  المحمــول:  والتلفــون   MP3 جهــازي أمــا   

ــوت(  ــاوة الص ــجيل )نق ــة التس ــول. نوعي ــا معق ــا أن ثمنهم ــا، كم ــول عليهم والحص

متفاوتــة حســب الجهــاز، ولكنهــا تتــراوح بيــن الــرديء والمقبــول. يســتخدمان 

عــادًة فــي تســجيل المقابــالت، األفــكار، العينــات الصوتيــة. يمكــن إدخال/تســجيل 

مصــدر صوتــي وحيــد فقــط. يجــدر المالحظــة أن هــذه األجهــزة وقدراتهــا تتطــور 

مــع الوقــت، مــع الحفــاظ علــى ثمنهــا المنخفــض نســبيًا. نســتطيع الوصــول إلــى 

نتائــج مرضيــة جــًدا لــو راعينــا الدقــة فــي طريقــة التســجيل واالبتعــاد عــن مصــادر 

ــاء. الضوض

 برنامج Audacity لتحرير الصوت:

ــم  ــي تقدي ــا ف ــم خصوًص ــول العال ــتعمل ح ــدر، يس ــوح المص ــج مفت  برنام

فكــرة التحريــر الصوتــي الرقمــي، والتدريــب عليــه. يشــمل علــى جميــع مزايــا 

البرامــج المشــابهة، ويتميــز بســهولة اســتخدامه، وتوافــر مســاعدة وتوثيــق لطريقــة 

ــتخدامه. اس

المعلومات:
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 نشــاط قصيــر يســتخدم فيــه المــدرب بعــض األمثلــة الحيــة لشــرح طبيعــة 

الصــوت وطريقــة انتقالــه إلــى آذاننــا.

 يبــدأ المــدرب بتحريــك شــفاهه ولكــن مــن دون إصــدار أي صــوت، ولكــن مــع 

إقنــاع الجميــع أنــه يقــوم فعــاًل بالــكالم، يســتمر علــى هــذا النحــو فتــرة مــن الوقــت 

ــه المــدرب.  ــز لفهــم مــا يقول ــون التركي ــى يعــم الصمــت، إذ ســيحاول المتدرب حت

ــى  ــواًل إل ــه وص ــار صوت ــا بإظه ــدرب تدريجيً ــوم الم ــت، يق ــدوث صم ــرد ح بمج

درجــة التكلــم المعتــادة، وينهــي جملتــه بســؤال يســمعه الجميــع بشــكل واضــح، 

"كيــف ينتقــل الصــوت إلــى آذاننــا؟"

ــو  ــر دل ــا يحض ــن بعده ــها، وم ــاركين ويناقش ــة المش ــدرب أجوب ــمع الم  يس

ممتلــئ بالمــاء، ويحــرص أن يســتطيع الجميــع رؤيتــه. ينقــر المــدرب بإصبعــه علــى 

ــى  ــز إل ــن المرك ــرك م ــر تتح ــات أث ــدث موج ــا يح ــط، مم ــي الوس ــاء ف ــة الم صفح

ــات،  ــكل موج ــى ش ــواء عل ــي اله ــرك ف ــوت يتح ــدرب أن الص ــق الم ــراف. يعل األط

تماًمــا كمــا تتحــرك موجــات المــاء علــى الســطح، تبــدأ مــن مركــز الصــوت وتتحــرك 

باتجــاه آذاننــا، عندهــا تصطــدم بطبلــة األذن الموجــودة فــي كلتــا إذنينــا، وتحركهمــا 

بنفــس النســبة، ممــا يثيــر فضــول دماغنــا، فيقــوم األخيــر بتحويــل تلك االهتــزازات 

إلــى نبضــات كهربائيــة بســيطة ، ينتــج عنهــا "أننــا نســمع".

 نالحظ ثالث أشياء عند نقرنا لصفحة الماء:
• الموجــة الناشــئة مكونــة أيًضــا مــن مــاء، ســببها اصطــدام جزيئــات المــاء 

ــة الصــوت، فــإن اهتــزاز مصــدر الصــوت يســبب تحــرك  بعضهــا بعــض. فــي حال

جزيئــات الهــواء المحيــط بــه، مكونـًـا موجــة صوتيــة تنتقــل فــي الهــواء وفــي جميــع 

ــمع. ــدث الس ــا فيح ــل آذانن ــى أن تص ــات، إل االتجاه

ــى أن  ــدر، إل ــن المص ــا ع ــا ابتعدن ــل كلم ــاء تق ــي الم ــة ف ــدة الموج ــظ أن ش • نالح

ــي  ــافة الت ــم بالمس ــتطيع التحك ــه. نس ــًدا عن ــدة ج ــح بعي ــا تصب ــا عندم ــوت كليً تم

ســتقطعها الموجــة بزيــادة أو تقليــل شــدة نقرنــا للمــاء، فكلمــا كانــت النقــرة أقــوى، 

ــد  ــه عن ــدرب أن ــر الم ــح. يذك ــس صحي ــم، والعك ــة أعظ ــة الموج ــت طاق ــا كان كلم

بدايــة الجلســة كانــت طاقــة صوتــه منخفضــة للغايــة فتعــذر علــى الجميــع ســماعه، 

ــا بســماعه وفهمــه، وهــذا  ــا تدريجيً ولكــن عندمــا بــدأ بزيــادة طاقــة صوتــه، فبدأن

ألنــه أصبــح لصوتــه طاقــة كافيــة للوصــول إلــى آذاننــا.

• نالحــظ أيًضــا أن عنــد وصــول موجــة الميــاه إلــى طــرف الدلــو واصطــدام بــه، نتــج 

عــن ذلــك موجــات صغيــرة مرتــدة. هــذا تماًمــا مــا يحــدث عندمــا نتكلــم أو نصــدر 

صــوت، فإنــه ســيصطدم بــكل األســطح المحيطــة بــه كســطح المكتــب، الحائــط، 

الســقف وحتــى أجســادنا، كل منهــا مصــدًرا موجــات صغيــرة مرتــدة، إلــى جانــب 

الموجــة األساســية القادمــة مباشــرة مــن مصــدر الصــوت. تصــل كل هــذه الموجــات 

إلــى آذاننــا مجتمعــة، ولكــن بفروقــات شــديدة الصغــر فــي الوقــت، ينتــج عــن ذلــك 

خطة الجلسة
المرحلــة األولــى:
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ســماعنا للصــوت األساســي ولكــن أيًضــا تطبعــه بطبيعــة المــكان مــن حولــه. هــذا 

ــا عندمــا نكــون فــي الصــف، فــي المدرســة، فــي قاعــة  هــو ســبب اختــالف صوتن

ــر  ــف، ويؤث ــكان يعكــس الصــوت بشــكل مختل ــام. إذ أن كل م ــي الحم ــة أو ف خالي

عليــه مغيــرًا إحساســنا بهــذا الصــوت ويســاعدنا علــى فهــم محيطنــا الصوتــي.

 يلخــص المــدرب:  ينتقــل الصــوت فــي الهــواء علــى شــكل موجــات، ترتطــم 
ــاز  ــتطاع اجتي ــا اس ــر، كلم ــه أكب ــت طاقت ــا كان ــا، كلم ــة بن ــطح المحيط ــع األس بجمي

مســافة أكبــر، وصــواًل إلــى آذاننــا، فنســمع الصــوت األساســي ونميــز طبيعــة المــكان 

الــذي نقــف فيــه )كبيــر، صغيــر، ممتلــئ، فارغ...إلــخ(.

ــع  ــن الجمي ــدرب م ــب الم ــر، يطل ــوس أكث ــكل محس ــر بش ــا ذك ــان كل م  لتبي
بالتحــرك ببــطء فــي المــكان، وبشــكل عشــوائي. عندمــا يصــدر المــدرب صــوت مــا، 

ــم يصــدر صــوت قــوي.  ــه. يقــف المــدرب فــي المركــز، ث ــع فــي مكان يقــف الجمي

يترافــق مــع إصــدار الصــوت حركــة مــن يــده يلمــس فيهــا أكتــاف المشــاركين األكثــر 

قربـًـا لــه فــي الحيــز، أي فــي جميــع االتجاهــات، وعلــى أثــر ذلــك، يتحــرك ببــطء كل 

مــن لُمــس كتفــه، وبعيــًدا عــن المــدرب باتجــاه الجــدران، يلمســون بدورهــم أكتــاف 

أي زميــل يصادفونــه فــي طريقهــم و يقفــون فــي مكانهــم. نكمــل علــى هــذا النحــو، 

ــب مــن الجــدار إال المشــي ولمــس الجــدار،  ــام المشــترك القري ــح أم ــى أال يصب إل

ومــن ثــم يعــود ويلمــس آخــر زميــل قــد لمســة ســابًقا، فيعــاد نمــط انتقــال الحركــة 

ولكــن هــذه المــرة مــن األطــراف باتجــاه المركــز.  كلمــا أصــدر المــدرب صوتـًـا أكثــر 

ارتفاًعــا، كلمــا كانــت حركــة الجميــع أكثــر ســرعة، والعكــس صحيــح.

ــض  ــا ببع ــوت واصطدامه ــات الص ــرك جزيئ ــى لتح ــر فعل ــذا تصوي ــي ه  ف
ــا، يقــوم  لخلــق موجــات صوتيــة. ولــو الحظنــا أنــه فــي مالعــب كــرة القــدم أحيانً

ــع  ــون م ــون ويجلس ــجعين يقف ــن المش ــابه، آآلف م ــوي مش ــاط عف ــور بنش الجمه

حركــة مــن أيديهــم، علــى شــكل موجــة بشــرية ضخمــة، تنتقــل مــن أول المدرجــات 

ــا  ــواء حولن ــات اله ــن جزيئ ــن م ــل ماليي ــاك اآلن آآلف، ب ــل، هن ــا. بالفع ــى آخره إل

ــل! ــجع ونتأم ــوم بذلك..فلنش تق

 يتطرق فيها المدرب لموضوع الفرق بين الصوت الرقمي والتماثلي. فيشرح:
 ،Analog أن جميــع األصــوات مــن حولنــا دون اســتثناء، هــي أصــوات تماثليــة 
ــزازًا  ــزاز شــئ مــا مســببًا اهت ــدأ باهت ــة تب ــا، نتيجــة ظاهــرة طبيعي أي أنهــا كمــا رأين

ــر  ــل غي ــه يحمــل تفاصي ــي بأن ــز الصــوت التماثل ــات الهــواء. يتمي ــاًل فــي جزيئ مماث

منتهيــة الدقــة مــن ناحيــة التــردد والشــدة، وطبــق األصــل عــن الصــوت األساســي، 

وتســتطيع آذاننــا تمييــز معظــم هــذه التفاصيــل.

ــى  ــاز الحاســوب أو تســجيله عل ــى جه ــا إل ــا إدخــال صــوت م ــو أردن  ولكــن ل
آلــة رقميــة مــا، فــإن تلــك اآلالت ال تســتطيع فهــم الصــوت التماثلــي كمــا هــو فــي 

الهــواء، فهــي بحاجــة لتحويلــه إلــى هيئتــه الرقميــة Digital كــي تســتطيع معالجتــه. 

ــا وهــو يكــون علــى هــذه الهيئــة  عنــد هــذه النقطــة بالــذات يصبــح الصــوت رقميً

فقــط فــي داخــل األجهــزة وليــس خارجهــا.
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 تتولــى ذرات إلكترونيــة تحويــل الصــوت مــن تماثلــي إلــى رقمــي، وبالعكــس، 
مــن رقمــي إلــى تماثلــي كــي نســتطيع ســماعه مــن جديــد. يتــم إدخــال الصــوت إلــى 

الحاســوب أو جهــاز التســجيل عبــر الميكروفونــات، والتــي تحــول االهتــزازات فــي 

ــى  ــدوره الحاســوب بتحويلهــا إل ــة بســيطة، فيقــوم ب ــى إشــارات كهربائي الهــواء إل

شــكلها الرقمــي.

 في معظم الجلسات الالحقة، سنمضي كثيرًا من الوقت ونحن نعمل على 
الصوت في شكله الرقمي، ولكن كي نستطيع سماع نتيجة هذا العمل، فعلى جهاز 

الحاسوب تحويله إلى صوت تماثلي وبثه في الهواء كي نستطيع نحن بدورنا سماعه. 

هذا تماًما دور مخرج الصوت في الحاسوب ومكبرات الصوت. فيقوم الحاسوب 

بتحويل الصوت الرقمي إلى مجموعه إشارات كهربائية، تسبب بدورها تحرك قطعة 

ميكانيكية داخل مكبرات الصوت، ينتج عن ذلك تحرك الهواء المجاور لها، فبالتالي 

انتقال الصوت إلى آذاننا عبر الهواء. هذا ما يحصل مثاًل كل مرة نستمع فيها إلى 

موسيقى على مشغل األغاني.

 يتيــح لنــا كل ذلــك إمكانيــات هائلــة، فبتحويــل الصــوت إلــى رقمــي نســتطيع 
ــن  ــب م ــه، والتجري ــى طبيعت ــر عناصــره وحت ــاًل، وتغي ــي الحاســوب مث ــه ف معالجت

دون حــدود، مــع القــدرة إلــى الرجــوع فــي أي وقــت للصــوت األساســي. كمــا يتيــح 

ــرة،  ــة أو شــراح الذاك ــى األقــراص الصلب ــل مــن األصــوات عل ــن كــم هائ ــا تخزي لن

ــى  ــا عل ــوت تماثليً ــن الص ــم تخزي ــا كان يت ــودة عندم ــن موج ــم تك ــدرة ل ــي ق وه

أشــرطة كاســت أو أســطوانات، فلتلــك اآلالت قــدرة محــدودة نســبيًا لتخزيــن 

ــا  ــة األصــوات تتدهــور مــع مــرور الوقــت. أم ــا أن نوعي ــة، كم ــات الصوتي المعلوم

فــي حالــة التخزيــن الرقمــي، فيمكننــا المحافظــة علــى األصــوات لمــدة طويلــة جــًدا 

مــن الزمــن.

 فــي كل مــا ســلف، علــى المــدرب اســتعمال الســبورة لشــرح فكرتــه، ويفضــل 
أيًضــا اســتخدام أمثلــة حســية عنــد الشــرح، فمثــاًل عنــد الــكالم عــن الميكروفــون، 

يجــب الشــرح علــى ميكروفــون موجــود فــي مــكان الجلســة...إلخ.

 يذكــر المــدرب أنــه فــي الجلســة القادمــة ســنقوم بتســجيل أصــوات عديــدة 
وإدخالهــا إلــى الحاســوب ثــم معالجتهــا بطــرق مختلفــة.

 إعطــاء جميــع المشــاركين ورقــة وقلــم وطــرح األســئلة التاليــة عليهــم وطلــب 
ــاركة  ــى مش ــد عل ــع التأكي ــم، م ــي أوراقه ــا ف ــئلة وتدوينه ــى األس ــرد عل ــم ال منه

وتوضيــح أن مــن حــق أي مــن المتدربــون التحفــظ علــى خصوصيــة أي مــن أجوبتهم 

وإنــه فــي هــذه الحالــة لــن نشــاركها مــع اآلخريــن:

• االسم

• السن

• أكلتك/ي المفضلة، والغير مفضلة

المرحلــة الثانيــة:
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• أكثر شيء أو موقف تحبه/تحبيه، و النقيض

• أكثر شيء/شخص/مكان تشتاق/ين إليه

 يبــدأ المــدرب فــي شــرح كيفيــة اســتخدام جهــاز التســجيل الجــوال والــذي 
ــاف  ــاف واإليق ــي العــادة يتكــون مــن ٤ أزرار أساســية وهــم زر التشــغيل واإليق ف

ــجيل  ــوت التس ــو ص ــي عل ــم ف ــى أزرار التحك ــة إل ــجيل، باإلضاف ــت والتس المؤق

ــم  ــاركون وفهمه ــتيعاب المتش ــن اس ــدرب م ــد الم ــرح يتأك ــد الش ــتماع. بع واالس

ــات  ــي مجموع ــاركين ف ــع المش ــدرب بتوزي ــوم الم ــاز. يق ــتخدام الجه ــة اس لكيفي

ــام  ــا إتم ــب منه ــجيل ويطل ــاز تس ــة جه ــاء كل مجموع ــن وإعط ــن فردي ــة م مكون

التمريــن كاآلتــي: بإعطــاء المشــاركين الفرصــة فــي تجربــة عمليــة بســيطة مــن حيــث 

يســجل كل متــدرب ثوانــي مــن الصــوت المحيــط بالغرفــة للتأكــد أنه/هــا متمكنــة 

ــئلة  ــه األس ــي زميله/ت ــرح عل ــة يط ــي المجموع ــرد ف ــاز. كل ف ــتخدام الجه ــن اس م

المتفــق عليهــا مــن المرحلــة األولــى ويبــدأ فــي تســجيل إجابــات زميله/تــه، ثــم مــع 

نهايــة األســئلة يتبادلــوا األدوار. ينبغــي علــى المــدرب توضيــح أنــه علــى المتدربــون 

القيــام بتســجيل الجــواب والســؤال حســب األدوار)أي يقــوم المشــارك األول 

ــاركين  ــر المش ــت نظ ــة(، ولف ــي باإلجاب ــارك الثان ــوم المش ــؤاله، فيق ــجيل س بتس

علــى أهميــة تســجيل صــوت نقــي خالــي مــن الهزهــزة والخشخشــة، وبعيــًدا عــن 

أي مصــدر صــوت ثانــوي قــد يفســد نوعيــة التســجيل أو يقلــل مــن وضوحــه، كمــا 

أنــه يجــب المحافظــة علــى ثبــات الجهــاز فــي اليــد، أو علــى طاولــة/أو علــى األرض. 

ينبغــي الطلــب مــن المتدربيــن الحفــاظ علــى األجهــزة التــي بيــن أيديهــم مــن أي 

ــن. ــب مشــاركين آخري ــن جان ــا م ــا، وأيًض ــك الســتخدامها الحًق ضــرر، وذل

 محاضــرة قصيــرة يشــرح المــدرب فيهــا عمليًــا كيفيــة إدخــال الملفــات 
ــم  ــكل منظ ــا بش ــة حفظه ــى أهمي ــدد عل ــوب، ويش ــاز الحاس ــى جه ــجلة إل المس

ــل  ــي قلي ــم يعط ــتقبل، ث ــي المس ــا ف ــور عليه ــهولة العث ــة لس ــميات واضح بمس

ــار  ــكل مجموعــة إلدخــال ملفاتهــم بأنفســهم فــي الحاســوب واختي مــن الوقــت ل

التســجيالت فيمــا بينهــم، برمــي تلــك التجريبيــة أو الغيــر صالحــة منهــا، والحفــاظ 

فقــط علــى تســجيلين يحتويــان علــى إجابــات كل مشــارك. محتمــل أن يحتــاج بعــض 

المتدربيــن إلعــادة التســجيل، فــي هــذه الحالــة ينبغــي علــى المــدرب تشــجيع ذلــك 

ــاعدة. ــم المس وتقدي

المرحلــة الثالثــة:

 يطــرح المــدرب ســؤال علــى الجميــع: كيــف نســتطيع إدخــال تعديــالت علــى 
ــة المشــاركين،  ــرة أخــرى؟ بعــد ســماع أجوب ــادة التســجيل م الصــوت مــن دون إع

ــي  ــر الصوت ــج التحري ــف برنام ــم وتعري ــي تقدي ــرع ف ــا ويش ــدرب عليه ــي الم يبن

Audacity. فــي البــدء، يشــرح المــدرب مــا هــو برنامــج تحريــر صــوت، قــد يكــون 

 Photoshop مفيــد أيًضــا اســتعمال التشــبيه والمقارنــة ببرامــج تحريــر الصــورة مثــل

أو Paint، فهــذا ســوف يســهل عليهــم فهــم الهــدف مــن برنامــج تحريــر الصــوت. 

المرحلــة الرابعــة:

186

ســـة
جل

ال
حــة

صف
ال

0
1

  |  
ين |

جــزء الثــا
ال



مــن المهــم أيًضــا أن يشــرح المــدرب أن برنامــج Audacity بالتحديــد هــو برنامــج 

مجانــي، مفتــوح المصــدر، وســهل تحميلــه.

 يبــدأ المــدرب فــي الجــزء العملــي، فــي البدايــة يتــم فتــح البرنامــج واختيــار 
ملــف جديــد، يختــار بشــكل عشــوائي أحــد ملفــات الصــوت المســجلة مــن إحــدى 

المجموعــات الســتخدامها كمثــل. مــع ظهــور الملــف فــي البرنامــج يتــم أواًل شــرح 

أن الخطــوط الزرقــاء التــي ظهــرت علــى الشاشــة هــي الصــورة الفعليــة ألي ملــف 

ــن  ــب م ــي بالترتي ــج وه ــية للبرنام ــات األساس ــرح األيقون ــي ش ــدأ ف ــم يب ــوت، ث ص

الشــمال لليميــن )إيقــاف مؤقــت، إيقــاف، تشــغيل، تراجــع، تقــدم، تســجيل( مــع 

شــرح معنــى وهــدف كل وحــدة منهــا. يبــدأ المــدرب بتشــغيل الملــف الصوتــي مــن 

بدايتــه واالســتماع لبعــض الثوانــي علــى الملــف، ثــم يوقــف التشــغيل ويبــدأ فــي 

ــر وضــع أداة  ــدأ الملــف مــن أي مــكان بســهولة، مــع تغي شــرح أنهــم بإمكانهــم ب

االختيــار، أو ســماع جــزء معيــن بشــكل متكــرر.

 بعــد التأكــد مــن فهــم المشــاركين الخصائــص األوليــة للبرنامج، يبــدأ المدرب 
فــي التعمــق فــي الخصائــص األخــرى للبرنامــج واإلمكانيــات األخــرى المتاحــة، مثــل 

)قص/نســخ/لصق/إعادة( فــي البــدء، بشــرح مبســط لمعنــى كل أداة ثــم يبــدأ فــي 

ــة  ــدأ بخاصي ــوح أمامهــم. يب ــف الصــوت المفت ــى مل ــة عل ــة حي الفــور بإعطــاء أمثل

الحــذف، بأخــذ أداة التحريــر واختيــار جــزء مــن ملــف الصــوت للتعليــم عليــه ثــم 

يذهــب لكلمــة )التحريــر( الموجــودة فــي أعلــى الصفحــة والضغــط عليهــا، واختيــار 

كلمــة )حــذف( ثــم يشــرح لهــم أن الحــذف معنــاه مســح هــذا الجــزء مــن الملــف 

ويســتخدم حيــن يــراد حــذف نهائيًــا جــزء مــن الملــف، ثــم يعيــد التمريــن ذاتــه مــع 

اختيــار كلمــة )قــص( ويشــرح أن الفــرق هنــا هــو أن قــص العينــة بنيــة اســتخدامها 

ولكــن فــي جــزء أخــر مــن الملــف بمعنــى تغيــر مكانهــا فــي الملــف. ثــم يعيــد نفــس 

التمريــن مــع اختيــار كلمــة )لصــق( مــع شــرح أن فعــل اللصــق مرتبــط بفعــل القــص 

ــى مــكان آخــر. فبعــد قــص  حيــث يســتخدم إلعــادة طــرح الملــف المقصــوص إل

الملــف، يتــم تغيــر مــكان أداة التحريــر إلــى مــكان أخــر ثــم الضغــط علــى لصــق، 

وفــي الحــال يتــم حــذف هــذا الجــزء مــن الملــف مــن مكانــه ونقلــه إلــى مــكان أداة 

التحريــر الجديــدة. أخــر خصوصيــة فــي هــذه المرحلــة هــي خصوصيــة اإلعــادة، 

ــى كلمــة )إعــادة(  ــم مــع الضغــط عل ــى جــزء آخــر مــن الملــف ث ــم التعليــم عل يت

يتــم فــي الحــال إعــادة هــذا الجــزء مباشــرة بعــد نهايــة الجــزء المعلــم عليــه فيكــرر 

نفــس الصــوت لخلــق حالــة التكــرار.

ــة  ــرح األمثل ــج وط ــية للبرنام ــص األساس ــدرب الخصائ ــرح الم ــة ش ــع نهاي  م
يتــرك المــدرب المتشــاركون مــع الحاســوب لبعــض الدقائــق  ويطلــب منهــم إعــادة 

التماريــن الســابقة للتأكــد مــن اســتيعابهم لجميــع الخصائــص بشــكل عملــي أيًضــا.
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 يتــرك المــدرب كل مجموعــة مــع الحاســوب ويطــرح عليهــم التمرين/اللعبــة 
ــة  ــي المجموع ــرد ف ــذ كل ف ــي أن يأخ ــة ه ــش: اللعب ــة األل ــماة لعب ــة والمس التالي

ــجلة  ــة المس ــئلة واألجوب ــى األس ــوي عل ــذي يحت ــجل وال ــي المس ــجيل الصوت التس

فــي أول الجلســة وتحويــر وتحويــل محتويــات ملــف الصــوت لتغيــر معنــى محتــوى 

المســجل، مســتخدمين المهــارات الجديــدة المكتســبة مــن الجلســة فــي خصائــص 

ــة  ــه المفضل ــه جــاوب علــى ســؤال أكلت ــر الصــوت، فلنفتــرض أن زميل برامــج تحري

ــا  ــي هــي أساًس ــون" والت ــى "التلفزي ــة إل ــر اإلجاب ــة( فهــو مــن الممكــن أن يغي )بامي

ــدرب  ــع الم ــذا... يتاب ــاك( وهك ــة وحش ــر حاج ــه أكث ــؤال )إي ــى س ــه عل ــة زميل إجاب

المتدربــون للتأكــد أن الجميــع قــادر علــى المشــاركة مســتخدمين المعلومــات 

ــدة وإعطــاء العــون والمســاعدة إذا احتاجهــا أحــد المشــاركون،  والمهــارات الجدي

ــات  ــم حفــظ كل الملف ــم يت ــي اختياراتهــم، ث ــى عــدم التدخــل ف ــد عل ــع التأكي م

فــي مــكان واضــح ومعــروف علــى الحاســوب بتســميات واضحــة إلعــادة اســتخدام 

ــون ضــرورة حفــظ  ــى المتدرب ــد عل ــم التأكي ــف فــي جلســات أخــرى، أيضــا يت المل

ــم. ــن مجهوداته ــدوا أي م ــال يفق ــكل دوري كي ــف بش ــظ المل ــغلهم بحف ش

 يجــب علــى كل مشــارك تحريــر أجوبــة زميلــه بالكامــل، وبالتالــي يجــب 
علــى كل مجموعــة إنتــاج مقطعيــن /ملفيــن صوتييــن، وحفظهمــا تحــت 

ــح. ــمى واض مس

 بعــد انتهــاء الجميــع مــن تحريــر األصــوات، يُطلــب مــن المجموعــات 
مشــاركة نتــاج أعمالهــم مــع بقيــة المجموعــات لمــن أراد ذلــك، وذلــك مســتخدمين 

ــة. ــماعات المكتبي الس

المرحلــة الخامسـة:

ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم  يح
ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

مالحظــات:

 هــل تســتطيعون تخيــل اســتخدامات تحريــر الصــوت فــي مجــاالت 

ــي؟ ــا ه ــرى؟ وم أخ

 هــل لديكــم أفــكار ومقاطــع صوتيــة أخــرى تريــدون تنفيذهــا فــي 
وقتكــم الخــاص؟

 مــا هــي األصــوات التــي أنتــم متحمســين لتســجيلها بعــد جلســة اليــوم؟ 

فــي الشــارع، البيــت ، المدرســة...

 هــل جربتــم اســتخدام التليفــون المحمــول لتســجيل األصــوات؟ إذا تعذر 

ذلــك، فمــا العمــل؟ هــل هناك طــرق أخرى لتســجيل الصــوت رقمًيــا؟ )المقصود 

هنــا أيًضــا، مباشــرًة علــى الحاســوب، وهــذا مــا ســنراه فــي جلســة/ات الحقة(.

أسئلــة تقييــم:
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 تحرير الصوت رقمًيا 

 المواضيع
• تعلــم تقنيــات التســجيل الصــوت الخارجــي وتعريــف أنــواع الملتقطــات الصوتيــة ومراحل 

.)Gain Stages( تكبيــر الصوت أثنــاء التســجيل
• تسجيل صوت بشكل مباشر على جهاز الحاسوب.

ــر  ــل تكبي ــبة مث ــدة المكتس ــارات الجدي ــتخدام المه ــة باس ــوت الرقمي ــات الص ــر عين • تحري
ــس  ــوت )Zoom in/Zoom out(، عك ــار الص ــة مس ــي خان ــوت ف ــف الص ــكل مل ــي ش وتصغ
Reverse، تمهيــد الدخول/تالشــي الخــروج )Fade In/Out(، تكبيــر الصــوت Amplify، توجيــه 

.EQ ــة الطيــف الصوتــي الصــوت فــي المجــال الصوتــي)Pan(، تقليــص الضجيــج وموازن
• تسجيل وحفظ عينات الصوت بشكل ممنهج وواضح.

 النتائج
• أن ينتج المشاركون عينة صوتية مسجلة بشكل مباشر على جهاز الحاسوب. 

• أن ينتج المتدربون عينات صوتية ذات جودة مقبولة للبناء عليها في جلسات قادمة.

 القيم المرغوب اكتسابها
•  قيمة السعي لألهلية )مجموعة المهارات المؤهلة إلنجاز العمل( والكفاءة واإلنجاز.

• التعلم النشط عن طريق المشاهدة والتجريب.
• االهتمام بتفصيالت المجال.

• صبر ومثابرة بالعمل.
• التدريب المتكرر كأساس لإلجادة.

• تجنب األحكام المطلقة بالخطأ والصواب وفتح مجال للتعددية في وجهات النظر.
• الجرأة في التعبير باستخدام أدوات المجال.

  األفعال
• نشــاط قصيــر يشــرح فيــه المــدرب بشــكل عملــي كيفيــة تســجيل الصــوت بشــكل مباشــر 
علــى جهــاز الحاســوب باســتخدام برنامــج تحريــر الصــوت )Audacity(، مــع تدريــب 

ــي. ــوت الخارج ــجيل الص ــات تس ــض تقني ــى بع ــي عل ــكل مبدئ ــاركون بش المش

إطار الجلسة

192

حــة
صف

ال
ســـة

جل
ال

0
2

  |  
ين |

جــزء الثــا
ال



حــة
صف

ال

• نشــاط طويــل حيــث يبــدأ كل متــدرب بشــكل فــردي فــي تســجيل عينــة صوتيــة بشــكل 
مباشــر علــى الحاســوب باختيــار أحــد اآلالت المصنعــة ُمســبقا ومتوافــرة فــي الجلســة.

• نشــاط طويــل يشــرح فيــه المــدرب بشــكل عملــي بعــض الخصائــص األساســية لتحريــر 
عينــات الصــوت المســجلة، مــع توفيــر بعــض الوقــت للمشــاركين للتمــرن عليهــا، للتأكــد من 

اســتيعاب المتدربيــن الخصائــص الالزمــة لتحريــر عينــات صوتيــة مقبولة/جيــدة الجــودة .
• نشــاط طويــل يبــدأ فيــه كل مشــترك بشــكل فــردي فــي تحريــر  وخلــق عينــة صوتيــة، مــع 
متابعــة مــن المــدرب للتأكــد مــن جــودة العينــة، ثــم حفــظ العينــات فــي ملفــات واضحــة 

المصــدر والتســمية إلســتخدامها فــي جلســات الحقــة.
• جلســة قصيــرة يعــرض فيهــا المشــاركون نتاجهــم لبعضهــم البعــض، مــع التأكيــد علــى 

مشــاركة الجميــع.

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
ــزة بمخــرج اســتماع ومخــرج  ــرأس headphones مجه ــماعات ال ــة: س ــدات الخاص • المع
ــدد ٢  ــدرب، ع ــكل مت ــماعة ل ــر س ــث يتواف ــاركين بحي ــدد المش ــب ع ــجيل حس ــر للتس آخ
ســماعات مكتبيــة صغيــرة، عــدد ١ كارت صــوت خارجــي. توفيــر اآلالت المصنعــة مــن قبــل 

ــة اآلالت الموســيقية البســيطة(. ــن جلســة  )صناع المشــاركين م
• المواد: ال يوجد.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=_7VFdKZoDXU&list=PLU7jR_9OJB-
pukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=15
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  برنامــج Audacity باللغة العربية.

 متوفــر برنامــج تحريــر الصــوت Audacity باللغــة العربيــة حيــث يتــم ترجمــة 
ــى  ــهل عل ــوف يس ــا س ــن م ــة م ــة العربي ــى اللغ ــات إل ــص واأليقون ــة الخصائ أغلبي

المــدرب والمتشــاركون شــرح واســتيعاب الخصائــص الجديــدة المطروحــة عليهــم. 

ببســاطة عنــد فتــح البرنامــج يتــم اختيــار كلمــة Audacity الموجــودة أعلــى شــمال 

الشاشــة ثــم اختيــار Preferences > Interface وتغيــر اللغــة مــن اإلنجليزيــة إلــى 

العربيــة.

المعلومات:
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 يبــدأ المــدرب الجلســة بمحاضــرة عمليــة فــي شــرح كيفيــة تســجيل الصــوت 

بشــكل مباشــر علــى جهــاز الحاســوب، يطلــب المــدرب مــن كل المشــاركين تشــغيل 

برنامــج Audacity  علــى أجهزتهــم، ويبــدأ فــي شــرح خصائــص التســجيل الموجودة 

فــي البرنامــج، معناهــا وكيفيــة اســتخدامها.

 يشــرح المــدرب أنــه كــي تتمكــن مــن التســجيل بشــكل مباشــر على الحاســوب، 

ــجيل  ــاز تس ــر جه ــكل أو بآخ ــو بش ــوت ه ــوت. كارت الص ــر كارت ص ــب تواف يج

ــه مرتبــط بجهــاز الحاســوب،  ــه مثــل جهــاز التســجيل المتنقــل، ولكن واســتماع مثل

ــه فــم وآذان الحاســوب، فهــو المســؤول عــن كل مــا هــو  ــه كأن ــر في ممكــن التفكي

مســموع، وملفــوظ مــن الجهــاز. هنــاك نوعــان مــن كــروت الصــوت، نــوع داخلــي 

يتواجــد بداخــل الجهــاز )مــع التلميــح أن أغلبيــة أجهــزة الحاســوب الحاليــة تكــون 

مجهــزة أساًســا بهــذه الكــروت(، النــوع اآلخــر هــو كــرت الصــوت الخارجــي والــذي 

يعمــل كوســيط بيــن الحاســوب والمــادة المســجلة، فــي أغلــب األحيــان يكــون لهــذه 

الكــروت خصائــص وإمكانيــات أكثــر تقدًمــا مــن الكــروت الداخليــة مــن حيــث عــدد 

مداخــل الصــوت التــي يمكــن تســجيلها فــي آٍن مًعــا وعــدد مخــارج الصــوت، أيًضــا 

الكــروت الخارجيــة غالبًــا مــا يكــون لديهــا جــودة تســجيل معالجــة وتشــغيل صوتيــة 

أعلــى مــن الكــروت الداخليــة. أثنــاء هــذا الشــرح، علــى المــدرب إظهــار أمثلــة عينيــة 

لهــذه الكــروت.

 يتطــرق اآلن المــدرب إلــى كيفيــة اســتخدام هــذه الكــروت عــن طريــق برنامــج 

Audacity  لتحريــر الصــوت. فــي البــدء يجــب أختيــار مســار جديــد للصــوت، مســار 

الصــوت هــو مثــل الصفحــة التــي "يكتــب" عليهــا الصــوت، نفعــل ذلــك بالضغــط 

ــم  ــار )Add new( ث ــم اختي ــة ث ــى الشاش ــة أعل ــي القائم ــارات( ف ــة )مس ــى كلم عل

ــرًة  ــة مباش ــذه الخان ــى ه ــدة. أعل ــة جدي ــة خان ــى الشاش ــر عل ــد(. يظه ــار جدي )مس

يوجــد قائمــة أختيــار، يتــم أختيــار عــن طريقهــا كارت الصــوت )فــي حالــة وجــود 

كارت صــوت خارجــي يمكــن االختيــار بيــن كارت الصــوت الخارجــي والداخلــي، فــي 

حالــة عــدم وجــود كارت صــوت خارجــي يختــار جهــاز الحاســوب الــكارت الداخلــي 

أوتوماتيكيًــا(. فــي أعلــى هــذه القائمــة يوجــد أيقوناتــان: أيقونــة الميكروفــون والتــي 

ــم  ــي تتحك ــماعة والت ــة الس ــا أيقون ــجل، بجانبه ــوت المس ــدة الص ــي ش ــم ف تتحك

  headphones فــي درجــة شــدة الصــوت المســموع. لــدى كل متــدرب ســماعة رأس

مجهــزة بمخــرج اســتماع و مدخــل للتســجيل، يدخــل كل متــدرب مخــرج االســتماع 

 Mic ومدخــل التســجيل فــي مدخــل التســجيل ،Headphones  فــي منفــذ االســتماع

input خاصــة كــرت الصــوت/ جهــاز الحاســوب.

 يبــدأ المــدرب فــي شــرح عملــي لعمليــة تســجيل الصــوت الخارجــي باختيــار 

أي مــن اآلالت الموســيقية المتاحــة، يقــرب اآللــة مــن الميكروفــون المتــاح بســماعة 

ــوت  ــدة الص ــدرب ش ــب الم ــزف يراق ــاء الع ــا، أثن ــزف عليه ــي الع ــدأ ف ــرأس ويب ال

خطة الجلسة
المرحلــة األولـى:
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المســجل عــن طريــق مؤشــر شــدة التســجيل المجــاور أليقونــة الميكروفــون، يقــرب 

ــة  ــوت مرتفع ــدة الص ــون ش ــب أن تك ــث يج ــر حي ــب المؤش ــا حس ــة ويبعده اآلل

نســبيًا ولكــن ال تتجــاوز الحــد، يعطيــك المؤشــر ضــوء أحمــر حيــن تتجــاوز الحــد 

ــي  ــم ف ــن التحك ــت، يمك ــس الوق ــي نف ــة. ف ــة الصوتي ــويه العين ــادى تش ــى نتف حت

مؤشــر االســتماع الموجــود بجــوار أيقونــة الســماعة لضبــط درجــة االســتماع لمــا يتــم 

ــة  ــاء تســجيل العين ــدرب أثن ــح للمت تســجيله، بحيــث يكــون الصــوت واضــح ومري

ــد مــن  ــة. بعــد التأك ــة الصوتي ــاج للعــزف بقــوة وتشــويه العين ــال يحت ــة، ف الصوتي

ــة التســجيل  ــى أيقون ــم الضغــط عل شــدة الصــوت المســجل ودرجــة االســتماع يت

أعلــى الشاشــة، تبــدأ العينــة المســجلة فــي الظهــور علــى الشاشــة علــى شــكل موجة 

زرقــاء، وعندمــا يــراد إيقــاف التســجيل يضغــط علــى زر اإليقــاف، ثــم تحريــك أداة 

التحريــر إلــى بدايــة العينــة الصوتيــة )الموجــة الزرقــاء(، لالســتماع للعينــة، ممكــن 

ــه، أو  ــجيل فوق ــع أو التس ــذف المقط ــن ح ــرة. يمك ــن م ــر م ــجيل أكث ــادة التس إع

اإلبقــاء علــى العينــة المســجلة وتســجيل عينــة أخــرى لتبــدأ بعــد العينــة المســجلة 

ــة  ــدأ العين ــوف تب ــجلة، س ــة المس ــد العين ــو بع ــا ه ــى م ــر إل ــك أداة التحري بتحري

ــا. المســجلة الجديــدة مــن نقطــة تمركــز أداه التحريــر حاليً

ــك لمســاعدة  ــح عــن التســجيل الخارجــي، وذل  يعطــي المــدرب بعــض نصائ

ــكان  ــار م ــل اختي ــدة، مث ــة جي ــة ذات نوعي ــة صوتي ــجيل عين ــى تس ــن عل المتدربي

هــادئ نســبيا إذا أمكــن، التــزام الصمــت أثنــاء التســجيل، تفــادي الحركــة فــي محيط 

التســجيل، والتأكــد مــن عــدم اهتــزاز الميكروفــون المســتخدم فــي التســجيل.

 يخصــص المــدرب بعــض مــن الوقــت للمشــاركون كــي يجربــوا عمليــة 

التســجيل بشــكل عملــي، للتأكــد مــن اســتيعابهم طريقــة التســجيل، بحيــث يكونــوا 

ــم. ــة بمفرده ــم الصوتي ــجيل عيناته ــام بتس ــن للقي جاهزي

 يطلــب المــدرب مــن الجميــع بالعمــل فرديًــا علــى تســجيل عينــة صوتيــة ألي 

مــن اآلالت المتاحــة، مــع إعطــاء الحريــة للمتدربيــن الختيــار أي آلــة حتــى لــو لــم 

ــكل  ــي ل ــدد اآلالت الكاف ــر ع ــم يتوف ــا. إذا ل ــي صنعه ــارك ف ــي ش ــة الت ــن اآلل تك

متشــارك أو إذا تــم اختيــار نفــس اآللــة مــن قبــل أكثــر مــن مشــارك، يتــم التبــادل 

ــة التســجيل. يمنــح  بيــن المشــاركين وانتظار/مســاعدة بعضهــم البعــض فــي عملي

ــات  ــجيل العين ــن تس ــارك م ــن كل متش ــي يتمك ــاعة لك ــف س ــي نص ــدرب حوال الم

الصوتيــة الخاصــة بــه، مــع مراقبــة المــدرب وإعطــاء العــون والمســاعدة إذا 

احتاجهــا أي مــن المتشــاركين. يذكــر المــدرب أنــه يجــب تســجيل عينــة لــكل طريقــة 

عــزف مختلفــة علــى اآللــة، أو لــكل صــوت مختلــف يمكــن إخراجــه منهــا، علــى أن 

تصــف بشــكل متتالــي علــى مســار واحــد، يفصــل بينهــا فــراغ أو مــدة مــن الصمــت.

 بعــد انتهــاء مــدة التمريــن يتأكــد المــدرب أن كل مــن المتشــاركين تمكــن مــن 

تســجيل عيناتــه الصوتيــة، وحفظهــا فــي ملــف واحــد واضــح المصــدر والمســمى.

المرحلــة الثانيــة:
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ــة يتــم شــرح فيهــا المــدرب بشــكل عملــي بعــض خصائــص   محاضــرة طويل

ــة  ــوت المتعلم ــر الص ــص تحري ــات والخصائ ــى اإلمكاني ــاء عل ــوت للبن ــر الص تحري

مســبًقا فــي جلســة )التســجيل المتنقــل(. أثنــاء الشــرح يطلــب المــدرب مــن 

المتشــاركين المشــاركة العمليــة ويعطيهــم بعــد مــن الوقــت لتجريــب كل خاصيــة 

بأنفســهم، بحيــث تجــرب الخصائــص الجديــدة بشــكل مباشــر علــى عيناتهــم 

ــم. ــجلة أمامه ــة المس الصوتي

 بالترتيب :
Zoom in/(ــوت ــار الص ــة مس ــي خان ــوت ف ــف الص ــر مل ــر وتصغي  تكبي

Zoom out(: تســتخدم خاصيــة التكبيــر والتصغيــر إلتاحــة رؤيــة و معاينــة أفضــل 

لعينــة الصــوت، فمــع تكبيــر العينــة يمكنــك رؤيــة تفاصيــل أكثــر فــي ملــف الصــوت 

ــة بشــكل أســهل وأدق، تســتخدم بشــكل مســتمر  تمكنــك فــي التحكــم فــي العين

ــد  ــاطة يوج ــي. ببس ــوت الرقم ــر الص ــي تحري ــية ف ــص األساس ــن الخصائ ــي م فه

ــة )+(  ــا عالم ــرة واحــدة بداخله ــى شــكل عدســات مكب ــى الشاشــة عل ــان أعل أيقونت

وهــي التــي تســتخدم فــي التكبيــر وأخــرى بهــا عالمــة )-(  وتســتخدم فــي التصغيــر. 

مــع الضغــط علــى أيــة منهــا يتــم التكبيــر أو التصغيــر.

ــي  ــم ف ــي التحك ــة ف ــذه الخاصي ــتخدم ه ــوت )Gain( : تس ــم الص  تضخي

درجــة شــدة الصــوت. فــي شــمال خانــة الصــوت يوجــد مؤشــر )مســتوى الصــوت( 

ــادة أو تخفيــض المؤشــر تتحكــم فــي شــدة الصــوت. مــع زي

ــي  ــوت ف ــة الص ــي وضعي ــم ف ــك أن تتحك ــوت )Pan(: بإمكان ــا الص  بانورام

المجــال الســمعي أقصــي اليمين/شــمال لتعطــي عمــق ووضــع مختلــف للصــوت، 

ــوت،  ــار ص ــن مس ــر م ــك أكث ــون لدي ــا يك ــر عندم ــة أكث ــذه الخاصي ــتخدم ه تس

ــاحة  ــي مس ــمعي تعط ــال الس ــن المج ــة م ــة مختلف ــي أمكن ــارات ف ــع المس فبوض

أفضــل لــكل صــوت ليظهــر بشــكل واضــح متفاديــن بذلك تكــدس صوتي للمســارات 

المختلفــة فــي البانورامــا الصوتيــة، ممــا ينتــج أحيانـًـا بعــض الخســائر فــي تفاصيــل 

ملــف الصــوت. علــى يســار خانــة مســار الصــوت يوجــد مؤشــر )بانورامــا الصــوت( 

ــا ويســاًرا، يذهــب الصــوت مباشــرة تجــاه المؤشــر. فمــع تحريــك المؤشــر يميًن

 تالشــي الخــروج والدخــول )Fade In/Fade Out( أو التضخيــم التدريجــي 

والتقليــل التدريجــي للصــوت: لهــذه الخاصيــة اســتخدامات عديــدة، تســتخدم 

ــف،  ــة التنظي ــة الصــوت كجــزء مــن عملي ــا بشــكل بســيط فــي أول وآخــر عين أحيانً

إذا وجــد أي رواســب مــن التســجيل غيــر مرغــوب فيهــا، أو إذا وجــد فــراغ صوتــي 

ــر  ــه أكث ــة دخــول تدريجــي للصــوت إلعطائ ــة يســتحب إضاف ــة الصوتي ــل العين قب

انســيابية. ونفــس الشــيء بالعكــس عنــد وجــود فــراغ صوتــي مــع نهايــة العينــة. فــي 

أحيــان أخــرى، تســتخدم هــذه الخاصيــة بشــكل فنــي أكثــر لتعطــي تأثيــر مختلــف 

ــض  ــد، أو التخفي ــن بعي ــي م ــه صــوت آت ــم التدريجــي البطــيء وكأن ــل التضخي مث
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ــة  ــاس أن األغني ــاء اإلحس ــي إلعط ــي األغان ــاًل ف ــتخدم مث ــيء المس ــي البط التدريج

ــم التعليــم  ــدء يت ــخ. فــي الب ــي بعيد...إل ال زالــت مســتمرة ولكنهــا فــي مجــال صوت

ــدأ  ــع يب ــه، بالطب ــه أو تقليل ــراد تضخيم ــزء الم ــى الج ــر عل ــتخدام أداة التحري باس

التضخيــم التدريجــي مــن أول العينــة )الموجــة الزرقــة( حتــى النقطــة المختــارة ثــم 

الضغــط علــى )تأثيــر( فــي القائمــة أعلــى الشاشــة ثــم اختيــار )ظهــور( يتــم مباشــرًة 

ــا ليصــل لحــد شــدة الصــوت المختــارة ســابًقا، بإمكانــك  تضخيــم الصــوت تدريجيً

ــدء مــن الصفــر أو مــن أي شــدة تريدهــا، والعكــس فــي التخفيــض التدريجــي،  الب

فيجــب أن تبــدأ مــن أي نقطــة فــي العينة الصوتيــة ولكن يجــب أن تنتهي مــن التحديد 

عنــد النقطــة األخيــرة مــن العينــة والضغــط علــى )تأثيــر( ثــم اختيــار )خفــوت(. يتــم 

مباشــرًة التخفيــض التدريجــي مــن اللحظــة المختــارة بــأداة التحريــر.

 خلــق فــراغ صوتــي )Silence(: الفــراغ الصوتــي يســتخدم ألكثــر مــن غــرض 

ــات  ــن العين ــافات بي ــق مس ــا لخل ــتخدم أحيان ــوت، فيس ــر الص ــة تحري ــي عملي ف

وأحيانـًـا أخــرى إلزالــة جــزء مــن العينــة الصوتيــة غيــر مرغــوب فيــه، وأحيانـًـا أخــرى 

ــق  ــن لخل ــاك طريقتي ــيقي. هن ــف الموس ــة التألي ــي عملي ــي ف ــار فن ــن اختي ــزء م كج

ــر  ــى باســتخدام أداة التحري ــة، الطريقــة األول ــة الصوتي ــي فــي العين الفــراغ الصوت

ــاًرا  ــا أو يس ــزاء يميًن ــن األج ــك أي م ــم تحري ــة ث ــزاء مختلف ــى أج ــة إل ــع العين لقط

لخلــق مســافة أو مســاحة فــراغ مــا بيــن العينتيــن، الطريقــة الثانيــة باســتخدام أداة 

التحريــر أيًضــا فــي التعليــم علــى الجــزء مــن العينــة ثــم اختيــار )إنتــاج( فــي القائمة 

أعلــى الشاشــة ثــم اختيــار )الصمــت( بهــذه الطريقــة تخلــق صمــت بداخــل العينــة 

ــة. عــادًة مــا تســتخدم  ــاج إلــى خلــق أكثــر مــن عينــة صوتي ــة بــدون االحتي الصوتي

هــذه الطريقــة فــي عمليــات تنظيــف العينــة الصوتيــة.

ــة  ــن المعالج ــزء م ــا كج ــة أحيانً ــذه الخاصي ــتخدم ه ــيء: تس ــريع وتبط  تس

ــات  ــة لتواكــب العين ــد أن تعــدل ســرعة أحــد الملفــات الصوتي ــن تري ــة حي التأليفي

األخــرى إذا وجــد فــرق فــي الســرعة فيمــا بينهــم، وأحيانــا أخــرى كنــوع مــن مؤثــر 

ــر  ــم أن تغي ــع العل ــا، م ــف تماًم ــمع مختل ــاس و مس ــة إحس ــي العين ــي يعط صوت

ــدء  ــى حدة/نغمــة الصــوت. فــي الب ــا عل ــر أيًض ــة بشــكل ملحــوظ يؤث ســرعة العين

حــدد بــأداة التحريــر علــى الجــزء مــن العينــة التــي تريــد تغيــر ســرعتها ثــم اختــار 

كلمــة )التأثيــر( مــن القائمــة أعلــى الشاشــة ثــم )تغيــر الســرعة(، ســوف تفتــح خانــة 

ــا تزيــد ســرعة  اختيــار أخــرى بهــا مؤشــر تغيــر الســرعة، مــع تحريــك المؤشــر يميًن

ــى زر  ــط عل ــرعة تضغ ــار الس ــد اختي ــة. بع ــرعة العين ــيء س ــاًرا لتبط ــة، ويس العين

ــة  ــدة(، تكــرر هــذه العملي ــر )الســرعة الجدي ــة الســتماع التأثي موافــق أســفل الخان

ــه. ــر المرغــوب في حتــى تســتقر علــى الســرعة أو التأثي

 عكــس )Reverse(: ببســاطة أن تعكــس العينــة الصوتيــة لتبــدأ مــن آخــر إلــى 

أول العينــة، تســتخدم فــي األغلــب كنــوع مــن التأثيــر الصوتــي، لخلــق عينــة صوتية 
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ــرح  ــن ش ــن الممك ــة، م ــة األصلي ــن العين ــا ع ــف تماًم ــمع مختل ــاس ومس ذات إحس

ــدء التطبيــق العملــي  ــة بســيطة وســريعة، قبــل ب ــق لعب ــة عــن طري هــذه الخاصي

علــى برنامــج التحريــر، حيــث يطلــب المــدرب مــن المتشــاركين أن يحــاول كل واحــد 

منهــم أن يــردد اســم زميله/تــه الجالــس/ة بجــواره ولكــن بالعكــس. كالمعتــاد نحــدد 

ــى  ــة أعل ــن القائم ــر( م ــار )تأثي ــم تخت ــها ث ــراد عكس ــة الم ــن العين ــزء م ــى الج عل

الشاشــة ثــم اختيــار كلمــة )عكــس( ومــن ثــم االســتماع إلــى العينــة.

 موازنــة الطيــف الصوتــي )EQ(: تعــد مــن أهــم خصائــص تحريــر الصــوت، 

فمــن النــادر أن يتواجــد أي جهــاز مرتبــط بالصــوت ليــس بداخلــه إمكانيــة التحكــم 

ــت،  ــجيل بالبي ــاز التس ــون، جه ــو، التلفزي ــي الرادي ــده ف ــي تج ــف الصوت ــي الطي ف

كاســيت الســيارة... ألــخ.  فــي الغالــب ســوف يكــون مجهــز بخاصيــة التحكــم فــي 

ــة  ــات القادم ــي الجلس ــتمر ف ــكل مس ــه بش ــود إلي ــوف نع ــي، وس ــف الصوت الطي

ــة ســنحاول تقديمــه وشــرحه بشــكل  ــر. ولكــن فــي هــذه المرحل ــه أكث ونتعمــق في

مبســط للمتشــاركين: كل صــوت مســموع وغيــر مســموع لــألذان البشــرية يقــع فــي 

ــى  ــة إل ــي، ممكــن تبســيط الطيــف فــي هــذه المرحل ــا فــي الطيــف الصوت مــكان م

صــوت غليــظ، متوســط،  وحــاد. يختلــف كل صــوت عــن اآلخــر مــن حيــث الغالظــة 

والحــدة، هنــاك أصــوات تميــل أكثــر نحــو الحــدة مثــل التصفيــر، قــرع المالعــق... 

ــز  ــف، أو أن يتمرك ــاه، أو التكي ــر المي ــوت هدي ــة كص ــو الغالظ ــل نح ــرى تمي وأخ

الصــوت فــي الجــزء الوســطى للطيــف كالصــوت البشــري عنــد الــكالم )هنــاك أمثلــة 

ــن أن  ــن المتدربي ــب م ــن أن نأخــذ بعــض الوقــت والطل ــن الممك ــا فم ال حصــر له

ــار كلمــة  ــة الطيــف فــي Audacity باختي ــر موازن ــا تغي ــة أخــرى(. يمكنن يعطــوا أمثل

)تأثيــر( مــن القائمــة، ثــم نختــار هــذه المــرة كلمــة )مســتوي(، ســوف يظهــر علــى 

ــدى اآلذان  ــموع ل ــام المس ــي الع ــف الصوت ــه الطي ــل بداخل ــدول، يمث ــة ج الشاش

ــى  ــر إل ــر المؤش ــف بتغي ــي الطي ــن ف ــوت معي ــتوى ص ــي مس ــم ف ــرية، نتحك البش

ــر  ــت تغي ــي نفــس وق ــة ف ــى العين ــطي DB٠، تســتمع إل ــى الحــد الوس ــى أو أدن أعل

ــي  ــن المهــم ف ــه. م ــى الصــوت المرغــوب في ــى أن تصــل إل ــي إل المســتوى الصوت

هــذه المرحلــة أن يعطــي المــدرب الكثيــر مــن األمثلــة العمليــة وذلــك لتقريــب هــذا 

المفهــوم وتأصيلــه لــدى المتدربيــن. فمثــاًل لــو ســمعنا شــخص يتكلــم فــي غرفــة 

مجــاورة والبــاب موصــد، ســنالحظ أن صوتــه يميــل إلــى الغالظــة وكأنــه يتكلــم مــن 

ــة، وذلــك  ــة صوتي ــى أي عين ــه. نســتطيع محــاكاة هــذه الظاهــرة وتطبيقهــا عل بطن

بتخفيــض األصــوات الحــادة فــي العينــة علــى حســاب زيــادة األصــوات الغليظــة، 

مســتخدمين لذلــك مــوازن الطيــف الصوتــي. كمــا نحتــاج هــذه القــدرة فــي التحكــم 

ألســباب عديــدة، مثــاًل: لتوفــق بيــن أكثــر مــن عينــة صــوت فــي مســارات صوتيــة 

ــر  ــواع التأثي ــن أن ــوع م ــم، أو كن ــي بينه ــق النغم ــن التواف ــوع م ــع ن ــة لتصن مختلف

الصوتــي لتغيــر مســمع العينــة بشــكل ملحــوظ، فلــكل صــوت طيــف مختلــف عــن 

األصــوات األخــرى.
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 تمريــن طويــل حيــث يطلــب المــدرب مــن المتشــاركين بشــكل فــردي، تطبيــق 

كل الخصائــص المذكــورة آنًفــا علــى عينــة الصــوت التــي ســجلوها فــي بدايــة 

الجلســة، لخلــق عينــة صوتيــة خاصــة بهــم )أو أكثــر إذا أرادوا ذلــك( ليتــم البنــاء 

عليهــا فــي جلســة الحقــة، مــع المتابعــة مــن المــدرب وإعطــاء العــون إذا احتاجهــا 

أحــد المتشــاركين. وبعــد االنتهــاء مــن تحريــر العينــات يتــم حفظهــم فــي ملفــات 

واضحــة المصــدر والمســمى لكــي يتــم البنــاء عليهــا فــي جلســات الحقــة.

المرحلــة الرابعــة:

ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم   يح

ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

 يحــرص المــدرب علــى جمــع كل العينــات الصوتيــة المحــررة مــن قبــل 

المتشــاركون فــي مســار صوتــي واحــد وحفظــه فــي ملــف واضــح المصدر والتســمية 

ــع إيقاعــات( الالحقــة. ــه فــي جلســة )صن ــاء علي للبن

مالحظــات:

 فــي رأيكــم مــا هــي مميــزات التســجيل المباشــر علــى جهــاز الحاســوب 

ــى الحاســوب والعكــس. ــل الملفــات إل ــة بالتســجيل ثــم تحوي مقارن

 هــل لديكــم أفــكار ومقاطــع صوتيــة أخــرى تريــدون تنفيذهــا فــي 

وقتكــم الخــاص؟

  مــا هــي األصــوات التــي أنتــم متحمســين لتســجيلها بعــد جلســة اليــوم؟ 

فــي الشــارع، البيــت ، المدرســة...

 التعــرف علــى بعــض الخصائــص واإلمكانيــات الجديــدة المتاحــة لتحريــر 

الصــوت هــل ممكــن أن تتخيلــوا خصائــص أخــرى ممكــن تســتخدم أيًضــا فــي 

تحريــر الصــوت.

أسئلــة تقييــم:

 جلســة اســتماع قصيــرة حيــث يشــارك الجميــع مــع زمالئهــم العينــات الصوتية 

التــي عملــوا عليهــا، مــع التأكيــد مــن المــدرب علــى أهميــة مشــاركة الجميع.

المرحلــة الخامســة:
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 المؤثرات الصوتية واستخدامها  

 المواضيع
• المؤثرات الصوتية وطريقة عملها ومواضع استخدامها.

.)Time/Pitch Shift(  تغير السرعة •
.)Pitch shift(  تغير الحدة •

.)Tempo change(  تغير اإليقاع •
.)Echo(  صدى •

.)Delay(  التأخير •
.)Reverb(  التردد •

 النتائج
•  أن ينتــج كل مشــارك مقطــع صــوت خيالــي فكاهــي يحتــوي علــى حــوار بيــن نملــة وفيــل، 

أو فــأرة وأســد أو رجــل صغيــر البنيــة وآخــر ضخم/مــارد.

 القيم المرغوب اكتسابها
•   تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة.

• إعمال الخيال في التأليف.
• التأليف ضمن مجموعة مصغرة.

• البناء على المعارف السابقة.
• االستفادة من خبرات اآلخرين ضمن المجموعة.

• التواصل باستخدام األدوات باتجاه تعبير واعي في استخدامه.

 األفعال
• عــرض طويــل يُظهــر فيــه الُمــدرِّب طــرق ومواضــع اســتخدام بعــض المؤثــرات الصوتيــة 

الخاصــة )تغيــر الســرعة والحــدة، الصــدى، التأخيــر والتــردد(.
• نشاط طويل يؤلف فيه المشاركون حواًرا فكاهيًا بين شخصيتين في مكان خيالي.

• نشــاط طويــل يقــوم فيــه المشــاركون بتســجيل الحــوار وتحويــر األصــوات لتتناســب مــع 
شــخصيات القصــة بنــاًء علــى مــا تعلمــوه مــن مؤثــرات خاصــة.

• عرض أعمال.

إطار الجلسة
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 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: ســماعات الــرأس headphones مجهــزة بمخــرج اســتماع  ومخــرج 
ــكل متــدرب، عــدد ٢  آخــر للتســجيل حســب عــدد المشــاركين بحيــث يتوافــر ســماعة ل

ســماعات مكتبيــة صغيــرة.
• المواد: ال يوجد.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=c4ea0sBrw6M&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=14vZZyxTzVw&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=JaYkSQrI_Ek&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=S18iVRd7Wf4&index=29&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
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   المعلومــات مقدمــة فــي ســياق الجلســة وهــي بطبيعــة الحــال ال تختصــر 

أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، ولكننــا نذكــر الحــد األدنــى الــذي ينبغــي علــى 

المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/تــراه مناســبا ومفيــد 

لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

المعلومات:
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ـم طــرق ومواضــع اســتخدام   يقــول المــدرب أننــا ســنقوم اليــوم بتعلُـّ

ــا فــي تأليــف وإنتــاج قصــه  البعــض مــن مؤثــرات الصــوت والتــي ستســاعدنا الحًق

خياليــة  وفكاهيــة بيــن شــخصيتين،  وتحويــر الصــوت فيهــا لتتناســب مــع الفكــرة .

ــة  ــرات التالي ــج Audacity، ويشــرح المؤث ــدء، يشــغل المــدرب برنام ــي الب  ف
ــا أمثلــه لــكٍل منهــا: علــى الشاشــة الكبيــرة فــي عــرض حــي، معطيً

ــك باســتخدام  ــي وذل ــر ســرعة أي مقطــع صوت ــا تغي ــر الســرعة:  يمكنن  تغي

تأثيــر تغيــر الســرعة، كل مــا ينبغــي فعلــه هــو التحديــد علــى المقطــع ومــن ثــم 

الذهــاب إلــى قائمــة تأثير<تغيــر الســرعة، ســنرى متحكــم أفقــي يســمح لنــا بتســريع 

ــار  ــى اليس ــريع، أو إل ــن للتس ــى اليمي ــم، إل ــك المتحك ــع بتحري ــيء أي مقط أو تبط

للتبطــيء. ولكــن علينــا االنتبــاه، هنــاك تأثيــر جانبــي كلمــا غيرنــا ســرعة مقطــع مــا، 

ــدة،  ــر ح ــه أكث ــات في ــتصبح األصوات/النغم ــع، س ــريع المقط ــد تس ــو، عن أال وه

وعنــد تبطئتــه، تصبــح النغمــات أكثــر انخفاًضــا. لــو أردنــا تغييــر الســرعة مــن دون 

التأثيــر علــى نغمة/حــدة الصــوت فعلينــا اســتعمال تأثيــر آخــر اســمه تغيــر اإليقــاع 

ــر أم تغييــر؟" أو تغيــر الحــدة "هــل نقصــد هنــا تغيُّ

 تغيــر اإليقــاع:  يمكننــا هــذا التأثيــر مــن تغيــر الســرعة مــن دون التأثيــر علــى 

ــاع،  ــر اإليق ــر< تغي ــة تأثي ــى قائم ــاب إل ــك بالذه ــع، وذل ــة للمقط ــدة الصوتي الح

ســنرى متحكــم أفقــي، عنــد إزاحتــه إلــى اليميــن، نزيــد بذلــك ســرعة المقطــع، أو 

عنــد إزاحتــه إلــى اليســار، نقلــل بذلــك ســرعة المقطــع. يجــب علينــا عــدم المبالغــة 

بتغيــر هــذا التأثيــر لكــي نتجنــب تشــويه الصــوت، إال لــو كان ذلــك مقصــوًدا فنيًــا.  

ــا  ــي أنن ــي ليحاك ــا الطبيع ــريع صوتن ــن تس ــاًل م ــر مث ــذا التأثي ــتخدام ه ــا اس يمكنن

ــا ليحاكــي  ــة، أو نبطيــئ صوتن ــا نقــول كل مــا نعرفــه فــي ثاني ــم بســرعة وكأنن نتكلَّ

لحظــه نعــاس أو تعــب رهيــب!

 تغيــر الحــدة: يمكننــا هــذا التأثيــر مــن تغيــر حدة/نغمــة الصــوت مــن دون 
ــدة،  ــر الح ــر< تغي ــه تأثي ــى قائم ــاب إل ــك بالذه ــرعته/إيقاعه، وذل ــى س ــر عل التأثي

ســنرى متحكــم أفقــي أســفل النافــذة، عنــد إزاحتــه إلــى اليميــن، نزيــد بذلــك تــردد/

نغمة/حــدة المقطــع وهــي مشــار إليهــا بهرتــز، أو عنــد إزاحتــه إلــى اليســار، نقلــل 

ــي  ــر لك ــذا التأثي ــر ه ــة بتغي ــدم المبالغ ــا ع ــب علين ــا، يج ــا أيًض ــه. هن ــك حدت بذل

نتجنــب تشــويه الصــوت، إلــى""إال"" لــو كان ذلــك مقصــوًدا فنيًــا . يمكننــا اســتخدام 

هــذا التأثيــر مثــاًل مــن تغيــر صوتنــا الطبيعــي إلــى صــوت نحيــل جــًدا كصــوت فــأرة 

ــا  ــو قمن ــارد، هــذا ل ــا كصــوت م ــم صوتن ــع الحــدة، أو لتضخي ــا برف ــو قمن هــذا ل

بتخفيــض الحــدة...

خطة الجلسة
المرحلــة األولــى:
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 صــدى: عندمــا نكــون فــي مــكان كبيــر أو ممتــد وفيــه عوائــق طبيعيــة كجبــال 

بعيــدة مثــاًل، فعندمــا نصــدر صــوت مــا، سنســمع بعــد قليــل رد أثــر الصــوت، أي 

ــرعة  ــكان وس ــة الم ــب طبيع ــرة حس ــن م ــر م ــدى أكت ــاد الص ــن أن يع ــداه. ممك ص

امتصاصــه للصــوت. إن صــوت الصــدى هــو نتيجــة ارتطــام الصــوت وارتــداده إلينــا 

فنســمعه أكثــر مــن مــرة، نالحــظ أنــه فــي كل مــره نســمع فيهــا الصــوت تكــون شــدة 

الصــوت المرتــد أضعــف. يمكننــا محــاكاة نفــس التأثيــر بتطبيــق تأثيــر الصــدى فــي 

ــده، أي مــن دون الحاجــة لتســجيل الصــوت فــي  ــى أي صــوت نري Audacity، وعل

المــكان الحقيقي/الطبيعــي. للقيــام بذلــك، كل مــا علينــا فعلــه هــو التحديــد علــى 

ــماح  ــي للس ــزء إضاف ــى ج ــد عل ــع التحدي ــا )م ــراد تغيره/ه ــة الم ــع أو الكلم المقط

للصــوت بإعــادة نفســه أكثــر مــن مــرة(، وبالذهــاب إلــى قائمــة تأثير<صــدى، 

ســتظهر نافــذ فيهــا خانتيــن: "وقــت التأخيــر"، وفيهــا نحــدد بالثوانــي المــدة التــي 

سيســتغرقها الصــوت قبــل أن يعيــد نفســه. فلــو وضعنــا ١ )ثانيــة واحــدة(، ســيعاد 

ــرة.  ــي كل م ــدة ف ــة واح ــرور ثاني ــد م ــك بع ــرة، وذل ــن م ــر م ــي أكث ــوت األصل الص

 أمــا الخانــة الثانيــة "معامــل االنحطــاط" وفيــه نحــدد شــدة الصــوت المعــاد، 
فلــو وضعناهــا مثــاًل علــى ٠.٥، هــذا يعنــي أن كل صــوت معــاد ســتكون شــدته هــي 

ــا إلــى  نصــف تلــك الــذي ســبقه، فبالتالــي إن األصــوات المعــادة ســتختفي تدريجيً

ــا. أن تتوقــف كليً

 التأخيــر:  يشــبه إلــى حــد بعيــد تأثيــر الصــدى، إال أن الفــرق األساســي هــو 

ــر منهــا فــي  ــردد صــوت وآخــر، أقــل بكثي ــن كل ت ــة بي ــة الفاصل أن المســافة الزمني

ــة   ــي ثاني ــى ١٠٠ ميل ــن ٢٠ إل ــًدا م ــة، تحدي ــن الثاني ــف م ــن األل ــزء م ــدى )أي ج الص

ــاًل  ــا اآلن مث ــو قمن ــة( . فل ــى ٠.٠٢ ثاني ــة ٠.١ إل ــن ثاني ــر م ــل بكثي millisecond، أي أق

بالتصفيــق فــي هــذه الغرفــة، ســيرتطم الصــوت بالجــدران والســقف واألرض 

ــوات  ــا أص ــى أنه ــة( عل ــا )بصعوب ــا، نميزه ــى آذانن ــخة إل ــن نس ــر م ــه أكث ــد من ويرت

ــة  ــاًل إلضاف ــر مث ــا. يســتعمل هــذا التأثي ــا بينه ــة القــرب فيم مختلفــة ولكــن متناهي

أكثــر مــن صــوت علــى الصــوت األساســي لخلــق وهــم صوتــي أن هنــاك أكثــر مــن 

شــخص يقــول نفــس الجملــة فــي نفــس اللحظــة، ذلــك شــريطة أن نجعــل هنــاك 

فروقــات طفيفــة فــي الحــدة بيــن كل صــوت متأخــر وآخــر، كمــا يمكننــا اســتخدام 

هــذا التأثيــر لخلــق صــوت المــكان المحيــط بشــخصية مــا )كهــف أو بئــر مــاء مثــاًل(. 

 لتطبيــق هــذا التأثيــر، نقــوم بالتحديــد علــى المقطــع المــراد تحريفــه، 
والذهــاب إلــى قائمــة تأثيــر<Delay، ســنالحظ وجــود عــدد كبيــر مــن المتحكمــات، 

ــة منهــا: "Delay time"  وبهــا نحــدد مــدة التأخيــر  نســتطيع اآلن التركيــز علــى ثالث

بيــن صــوت وآخــر، "Pitch change per echo" هنــا نحــدد الفــرق فــي الحــدة بيــن 

كل صــوت متأخــر، أمــا "Number of  echoes"  فنحــدد بواســطته عــدد األصــوات 

المتأخــرة. يدعــو المــدرب المشــاركين علــى تجريــب أكثــر مــن احتمــال للوصــول إلــى 

النتيجــة التــي يريدونهــا.
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 التــردد: وهــو تأثيــر كثيــر االســتعمال لخلــق مســاحة صوتيــة تحاكــي طبيعــة 

الصــوت فــي أماكــن مختلفــة كالقاعــة الكبيــرة، الكنيســة، الجامــع، الملعــب، الغرفة 

الصغيــرة أو حتــى الحمــام. يعتمــد تأثيــر التــردد أيًضــا علــى الفروقــات بيــن النســخ 

ــر  ــوت وآخ ــن ص ــل بي ــي تفص ــافة الت ــرق أن المس ــي. الف ــوت األساس ــدة للص المرت

يصعــب علــى أدمغتنــا تمييزهــا علــى أنهــا أصــوات منفصلــة، فيميزهــا مجتمعــة على 

أنهــا صــوت واحــد ولكــن متطبــع بطبيعــة المــكان، فيحكــم عليــه أنــه صــوت صــادر 

فــي مــكان بطبيعة/أبعــاد محــددة )نتيجــة ارتــداد البعــض مــن الموجــات الصوتيــة 

فيــه بمقاديــر معينــه وتكســر أو امتصــاص بعضهــا اآلخــر(. فلنفتــرض أننــا ســجلنا 

صوتنــا فــي هــذه الغرفــة ولكــن نريــد أن يظهــر للمســتمع وكأنــه مســجل فــي قاعــة 

كبيــرة جــًدا، كل مــا علينــا فعلــه هــو الذهــاب إلــى القائمــة تأثيــر<Reverb، ونرفــع 

متحكــم "Room size)%(" إلــى ٨٥% مثــاًل،أى تكبيــر حجم/أبعــاد الغرفــة ، وتجريــب 

التأثيــر بالضغــط علــى "عــرض مســبق" )لــن يؤثــر هــذا علــى الملــف األساســي إلــى 

ــر بالضغــط علــى "موافــق"(. ســنالحظ فــرق واضــح فــي  ــى التأثي عندمــا نوافــق عل

طبيعــة الصــوت وكأنــه فعــاًل تــم تســجيله فــي غرفــة كبيــرة. إن اســتخدامات تأثيــر 

ــاس  ــاء إحس ــوار إلعط ــوت الح ــى ص ــه عل ــن إضافت ــاًل ممك ــرة جــًدا، مث ــردد كثي الت

ــوت  ــى ص ــه عل ــوت، أو أن نضيف ــتوديو الص ــن س ــداًل م ــة ب ــدوث القص ــكان ح بم

المغنــي أو اآلالت الموســيقية )ولكــن بنســبة قليلــة( لتحســين إندماجهــا مــع بعضهــا 

البعــض، خصوًصــا عندمــا نســجل كل منهــا بشــكل منفصــل وفــي أماكــن مختلفــة.

ــردد،  ــر الت ــي تأثي ــا ف ــب به ــن اللع ــي يمك ــر الت ــن المعايي ــد م ــاك العدي  هن
فننصحكــم التجريــب واالكتشــاف...

 يعطــي المــدرب فتــرة للمشــاركين لتجريــب مــا تعلمــوه واكتشــاف تأثيــر 

المعاييــر المختلفــة، وخصوًصــا تلــك التــي لــم يتــم شــرحها بشــكل مباشــر، لــكٍل 

ــر. ــة الذك ــرات آنف ــن المؤث م

المرحلــة الثانيــة:

 يــوزع المــدرب المشــاركين فــي مجموعــات مــن شــخصين، يطلــب مــن 

ــخصيتين  ــن ش ــي بي ــي خيال ــوار فكاه ــة ح ــت لكتاب ــض الوق ــذ بع ــة أخ كل مجموع

ــكان افتراضــي  ــي م ــل الحــوار ف ــى أن يحص ــي الحجــم والصــوت عل ــن ف متفاوتتي

ككهــف أو بئــر مــاء أو غرفــه كبيــرة جــًدا ...إلــخ. ممكــن أن تكــون الشــخصيات كرتونية 

كفيــل ونملــة أو فــأرة وأســد أو رجــل صغيــر ومــارد عمــالق. يمكــن اشــتقاق القصــة 

مــن قصة/نكتــة هزليــة، ولكــن يفضــل تأليفهــا بالكامــل مــن قبــل المشــاركين. علــى 

كل مجموعــة كتابــة نــص الحــوار، ومــن ثــم تســجيله، وبعــد ذلــك تحويــر أصــوات 

الشــخصيات لتحاكــي حجمهــا وشــخصيتها باســتخدام تأثيــرات تغيــر الســرعة 

والحــدة، وإضافــة صــوت المــكان باســتخدام تأثيــرات الصــدى أو التأخيــر أو التردد.

ــة  ــوات محيط ــة وأص ــات صوتي ــيقي وعين ــع موس ــة مقط ــا إضاف ــن أيًض  ممك
ــى  ــول عل ــدرب بالتج ــوم الم ــة. يق ــويًقا ومتع ــر تش ــوار أكث ــة والح ــل القص لجع

""بيــن"" المجموعــات وتقديــم المســاعدة عنــد الحاجــة لهــا. يشــدد المــدرب علــى 

المرحلــة الثالثــة:
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ضــرورة إنتــاج صــوت مفهــوم واضــح وعــدم المبالغــة بإضافــة تأثيــرات قــد تعيــق 

فهــم المســتمع.

ــة  ــن الناحي ــي المشــاركين م ــع باق ــا وتناقشــها م  تعــرض كل مجموعــة قصته
ــة. ــة والفني التقني

المرحلــة الرابعــة:

ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم  يح
ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

 تخصيص ٥ دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسـة.

مالحظــات:

ــردد؟  ــر والت ــرات: الصــدى، التأخي ــن المؤث ــا هــو الفــرق األساســي بي   م
)الوقــت بيــن األصــوات المعادة/المتــرددة، وبالتالــي دواعــي اســتخدام التأثير(

 عندمــا نقــوم بتســريع مقطــع صوتــي مــا، مــاذا يحصــل لحــدة الصــوت؟ 
)تزيــد حدتــه( وكيــف يمكننــا تفــادي ذلــك؟

ــى  ــه يغن ــتمع أن ــي للمس ــت أن أوح ــي وأحبب ــع غنائ ــجيل مقط ــد تس  عن

مــن قبــل أكثــر مــن شــخص، فمــا هــو التأثيــر الــذي يمكــن أن يســاعدني علــى 

ــة Chorus أو  ــة التقني ــي اللغ ــًدا ف ــمى تحدي ــر، ويس ــك؟ )التأخي ــق ذل تحقي

ــن  ــتقة م ــرات مش ــي تأثي ــة، وه ــة أو المضاعف ــوت المجموع Doubling أي ص

ــر(. ــر التأخي تأثي

 لــو قمــت بتســجيل صوتــي فــي اســتوديو ولكــن أريــد أن أوحــي للمســتمع 
أنــي موجــود فــي ملعــب كــرة ســلة مغلــق وخالــي تماًمــا مــن الجمهــور فمــا هــو 

التأثيــر الــذي يمكــن أن يســاعدني علــى تحقيــق ذلــك؟ )التــردد(.

 هــل يمكنكــم خلــق نفــس تأثيــر الصــدى فــي Audactiy ولكــن مــن دون 

اســتعمال تأثيــر الصــدى مــن القائمــة؟ )نعــم بنســخ ولصــق الصــوت المعنــي 

ــخة  ــن النس ــة بي ــافة زمني ــى مس ــاظ عل ــع الحف ــي م ــى التوال ــرة عل ــن م ــر م أكث

ــي  ــكل تدريج ــخة بش ــكل نس ــة ل ــدة الصوتي ــل الش ــم تقلي ــن ث ــرى، وم واألخ

ــخة  ــكل نس ــا ل ــدة يدويً ــل الش ــي أو بتقلي ــي التدريج ــر التالش ــتخدام تأثي باس

ــالف(. ــتخدام أداة الغ باس

ــة لديهــم ويطلــب مــن كل متــدرب   يســأل المــدرب عــن األغانــي المفضل

ــتطاعة  ــدم اس ــة ع ــي حال ــة وف ــة القادم ــه الجلس ــي مع ــع أغان ــي بأرب أن يأت

ــا. ــدرب بتحضيره ــوم الم ــدرب، يق المت

أسئلــة تقييــم:
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 المزج الصوتي الغير حي - الجزء األول

 المواضيع
.)Mixing Digita( تطبيق وإضافة خصائص جديدة للمزج الصوتي الغير الحي  •

.)Over Dubbing( تسجيل الصوت بشكل مباشر و متوازي على الحاسوب: الدبلجة •
• تسجيل ومزج عينة صوتية ذات جودة مقبولة للبناء عليها.

• تسجيل وحفظ عينات الصوت بشكل ممنهج وواضح.

 النتائج
ــى  ــي عل ــر ح ــي الغي ــزج الصوت ــات الم ــق تقني ــة تطبي ــى كيفي ــاركين عل ــرف المش •   أن يتع
أكثــر مــن مســار صوتــي فــي آٍن واحــد، مــع تقديــم كيفيــة اســتخدام أداة الغــالف ألتمتــة 

التحكــم فــي علــو الصــوت.
ــى األصــوات األخــرى  ــع االســتماع إل ــى الحاســوب م • تســجيل الصــوت بشــكل مباشــر إل

.)Over Dubbing( ــي ــكل رأس ــت بش ــس الوق ــي نف ــبًقا ف ــجلة مس المس
• خلق عينة صوتية على صيغة برنامج إذاعي لتقديم األغاني.

 القيم المرغوب اكتسابها
• االهتمام بالتفاصيل والدقة في العمل )كخطوة نحو الكفاءة واإلجادة(.

• التعديل والتجريب.
• البناء التراكمي والتجويد )كخطوة نحو االستقاللية والتعبير الواعي باألدوات(.

• البناء على أعمال اآلخرين.
• االستفادة من التجارب الشخصية وتجارب اآلخرين.

• التفكير النقدي المبني على الخبرة المكتسبة.
• تقبل النقد واستخدامه كأداة تجريب وتحسين.

• التعاون والتنظيم ضمن فريق عمل مصغر.
 • التعبير الحر )باتجاه جرأة كاملة في التعبير(.

 األفعال
•  نشــاط طويــل: يحّمــل فيــه كل متــدرّب بعــض األغانــي المفضلــة لــه ولكــن علــى أكثــر 
مــن مســار صوتــي، وتســجيل مقدمــات وتعليقــات علــى هــذه األغانــي بطريقــة الدبلجــة.

إطار الجلسة
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ــة اســتخدام بعــض خصائــص  ــي كيفي ــه المــدرب بشــكل عمل ــل: يشــرح في • نشــاط طوي
ــة  ــالف ألتمت ــتخدام أداة الغ ــة اس ــم كيفي ــع تقدي ــا م ــر عمًق ــكل أكث ــي بش ــزج الصوت الم

ــو الصــوت . ــي عل ــم ف التحك
• نشــاط طويــل: يقــوم فيــه المشــاركون بتأليــف عينــة مســجلة علــى هيئــة برنامــج إذاعــي 

لتقديــم األغانــي.
• جلسة استماع قصيرة: يقوم فيه المشاركون بعرض نتائجهم لبعضهم البعض.

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
ــزة بمخــرج اســتماع ومخــرج  ــرأس headphones مجه ــماعات ال ــة: س ــدات الخاص • المع
ــدد ٢  ــدرب، ع ــكل مت ــماعة ل ــر س ــث يتواف ــاركين بحي ــدد المش ــب ع ــجيل حس ــر للتس أخ

ــرة. ــة صغي ــماعات مكتبي س
• المواد: ال يوجد.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=ZkHo7KiY-TI&list=PLU7jR_9OJBpuk- 
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=2yQKG0H8FJ4
https://www.youtube.com/watch?v=aJKGAZO4beI&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=23
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ــر  ــال ال تختص ــة الح ــي بطبيع ــة وه ــياق الجلس ــي س ــة ف ــات مقدم  المعلوم
أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، ولكننــا نذكــر الحــد األدنــى الــذي ينبغــي علــى 

المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/تــراه مناســبا ومفيــد 

لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

   مــن المهــم أن يطــرح المــدرب علــى المشــاركين بعــض النصائــح والتقنيــات 

فــي عمليــات المــزج الصوتــي، ليكونــوا علــى درايــة بهــا ولكــن مــع التأكيــد عليهــم 

وتذكيرهــم أن للمــزج الصوتــي شــق إبداعــي مهــم يتحكــم بــه الــذوق شــخصي.

المعلومات:
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 )Audacity( ــوت ــر الص ــج تحري ــح برنام ــاركين فت ــن المش ــدرب م ــب الم  يطل

ــى  ــابقة عل ــة الس ــي الجلس ــا ف ــه عنه ــم  التنوي ــي ت ــي الت ــع األغان ــي وض ــدء ف والب

مســارات منفصلــة مســتخدمين قائمــه ملف<اســتيراد<الصوت، حيــث ســتضع كل 

ــق ٤  ــارك لخل ــاج كل مش ــوف يحت ــك، س ــل. بذل ــي منفص ــار صوت ــى مس ــة عل أغني

ــي  ــكل عمل ــدرب بش ــرح الم ــي، يش ــل األغان ــد تحمي ــدة. بع ــة جدي ــارات صوتي مس

ــي  ــع األغان ــى زر التشــغيل يمكــن ســماع جمي ــا اآلن عل ــو ضغطن ــه ل للمشــاركين أن

ــر  ــاء غي ــدر ضوض ــا يص ــا، مم ــوص عموديً ــا مرص ــوازي، إذ أن جميعه ــكل مت بش

ــا  ــا إذا قمن ــي. أم ــن األغان ــي بي ــي واإليقاع ــيق النغم ــاب التنس ــك لغي ــة وذل مفهوم

بتــرك مســافة فارغــة أفقيًــا بيــن بدايــة كل مســار واآلخــر )مســتخدمين أداة تحريــك 

ــا  ــح لن ــح. يتي ــب وواض ــكل متعاق ــي بش ــماع األغان ــا س ــيصبح بإمكانن ــت( فس الوق

البرنامــج القــدرة علــى تشــغيل ملفــات الصــوت بشــكل متــوازي أو متعاقــب، 

والتحكــم الدقيــق بوقــت دخــول وخــروج األصــوات وعالقاتهــا مــع بعضهــا البعض. 

 كمــا أننــا نســتطيع أيًضــا تســجيل أثنــاء تشــغيل األصــوات، فبالتالــي إضافــة أي 

صــوت نريــده وفــي أي منطقــة لتناســب المحتــوى والهــدف النهائــي المرجــو. فــي 

ذلــك فتــح بــاب جديــد فــي مجــال المــزج الصوتــي.

 تتم عملية التسجيل المتوازي كالتالي:

• االســتماع إلــى األغانــي المفروشــة علــى المســارات وخفــض شــدة صوتهــا بحيــث 

ــاء التســجيل )نحــاول  ــرأس أثن ــات المتاحــة فــي ســماعات ال ال يلتقطــه الميكروفون

بقــدر اإلمــكان إبعــاد الميكروفــون عــن الســماعات لتفــادي حصــول تســريب صوتــي 

مــن الســماعات وظهورهــا فــي التســجيل(.

• خلق مسار صوتي جديد )مختلف عن المسارات الصوتية التي تحتوي على األغاني(.

• تختــار المســار الصوتــي الجديــد بــأداة التحريــر، ثــم بــأداة التحريــر أيًضــا نقــف 

عنــد اللحظــة فــي المســار الصوتــي التــي تريــد أن نبــدأ منهــا التســجيل، ثــم نضغط 

علــي زر التشــغيل المتــاح فــي أعلــى الشاشــة.

 بذلك نستطيع تسجيل ما نريده في سـياق األصوات المتاحة أمامنا على المسارات.
ــة  ــة عملي ــي تجرب ــان( للمشــاركين ف ــن الوقــت )دقيقت ــل م  يجــب إعطــاء قلي
التســجيل هــذه، مــع الذكــر أنــه يمكنهــم إعــادة المحاولــة أكثــر مــن مــرة إذا واجهــوا 

ــع  ــول المقط ــد ح ــك بالتحدي ــجيله، وذل ــدون تس ــا يري ــر م ــة أو أرادوا تغي صعوب

ــة  ــادة محاول ــم إع ــن ث ــة، وم ــن القائم ــذف م ــار تحرير<ح ــم اختي ــجل، وث المس

ــم  ــي لتقدي ــج إذاع ــي )برنام ــن التال ــرة التمري ــدرب اآلن فك ــرض الم ــجيل. يع التس

األغانــي(. يطلــب المــدرب مــن المتدربيــن اســتخدام أســلوب الدبلجــة وذلــك فــي 

نشــاط يقــوم فيــه كل مشــارك فــي تقديــم األغانــي فــي الفراغــات الصوتيــة بيــن كل 

ــي. فــي  ــة واألخــرى، ثــم التعليــق عليهــا بالتســجيل المباشــر فــوق األغان أغني

خطة الجلسة
المرحلــة األولــى:
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ــه، اســمها واســم المغنــي، ومــن ثــم نســمع بضــع  البــدء، يقــدم المشــارك أغنيت

ثوانــي مــن األغنيــة، وبعدهــا يقــوم المشــارك بالتعليــق علــى بعــض عناصــر األغنية 

ــق  ــة التعلي ــاركين حري ــرك للمش ــتمعين. يت ــع المس ــا م ــات عنه ــاركة معلوم أو مش

ــق  ــة( أو تعلي ــاء مــع أو فــوق األغني ــق بشــكل )الغن ــرة، ممكــن التعلي ــة كثي فاألمثل

ــد  ــخ( بع ــة... إل ــاء األغني ــه أثن ــة زمالئ ــي، أو تحي ــة ل ــة المفضل ــذه اللحظ ــل )ه مث

شــرح التمريــن، يبــدأ العمــل الفــردي إلنتــاج برنامــج إذاعــي، باســتخدام أغانيهــم 

وإضافــة وتســجيل تقديماتهــم وتعليقاتهــم، مــع إعطــاء العــون أو المســاعدة كلمــا 

ــة المعطــى للمشــاركين  اســتلزم األمــر. مــن المهــم أن يــوازن المــدرب بيــن الحري

فــي االختيــار والتنفيــذ، وبيــن ضمــان مشــاركة الجميــع. دور المــدرب هــو التنقــل 

المســتمر بيــن الجميــع ومســاعدتهم علــى بنــاء وتنفيــذ أفكارهــم، وبالتالــي ضمــان 

خروجهــم بنتيجــة يحبونهــا بانتهــاء النشــاط.

 بعــد االنتهــاء، يعلــق المــدرب أنــه ممكــن إدخــال تحســينات كثيــرة علــى مــا 
تــم إنتاجــه، بشــكل يعطــي للموســيقى والتعليقــات حيــز صوتــي مريــح للمســتمع، 

ومســاعدته علــى التفاعــل مــع المحتــوى، وهــذا مــا ســنقوم فــي النشــاط التالــي.

 محاضــرة طويلــة يشــرح فيهــا المــدرب بشــكل عملــي كيفيــة اســتخدام 
تقنيــات التحريــر فــي المــزج الصوتــي الغيــر حــي، مــع تقديــم خاصيــة )الغــالف( 

التــي تمكنهــم مــن التحكــم فــي علــو الصــوت فــي أي لحظــة مــن ملــف الصــوت، 

وليــس فقــط بشــدة الصــوت العامــة للعينــة أو المســار. يشــرح المــدرب أن أســاس 

المــزج الصوتــي هــو التوفيــق بيــن العينــات الصوتيــة المختلفــة لخلــق أفضــل نتــاج 

صوتــي بيــن كل األصــوات المســموعة، وفــي أي لحظــة مــا. ففــي التمريــن الحالــي 

مثــاًل، لدينــا عــدة أصــوات نريــد توفيقهــا ومزجهــا، مــن ناحيــة صــوت األغانــي بيــن 

بعضهــا البعــض، ومــن ناحيــة أخــرى، صــوت التعليــق المســجل المرافــق لألغانــي.

ــة  ــي عملي ــا ف ــي تعلمناه ــية الت ــص األساس ــتخدام الخصائ ــاج الس ــدء نحت ــي الب ف

التحريــر مثــل القطــع واللــزق والحــذف والجــر  )cut/paste/delete/drag(  لتنظيف 

العينــات الصوتيــة  ووضعهــا فــي أماكنهــا الصحيحــة علــى المســارات. بعــد ذلــك 

ــا تقنيــات أخــرى كاآلتــي: يناقــش المــدرب عمليً

 الدخــول التدريجي والتالشــي التدريجــي )Fade out/Fade in(: تســتخدم 
ــا وخــروج األخــرى  ــات تدريجيً ــن دخــول إحــدى العين ــق بي ــة للتوفي هــذه الخاصي

ــا،  ــراد تقديمه ــرة الم ــع الفك ــجم م ــمع أو منس ــى الس ــف عل ــق ولطي ــكل متناس بش

وذلــك بــدون تــرك فراغــات صوتيــة بيــن العينــات. بــدأ فــي تطبيــق تالشــي تدريجــي 

ــول  ــق دخ ــوم بتطبي ــت نق ــس الوق ــي نف ــار األول، وف ــى المس ــى عل ــة األول للعين

ــا سنســمع  ــة التاليــة الموجــودة علــى مســار منفصــل، فالنتيجــة أنن تدريجــي للعين

ــا العينــة الجديــدة.  للحظــات وفــي نفــس الوقــت، العينتــان قبــل أن تنفــرد تدريجيً

ــة  ــع نهاي ــا م ــة م ــة أغني ــب بداي ــد أن تتعاق ــا تري ــاًل عندم ــة مث ــذه التقني ــاج ه نحت

المرحلــة الثانيــة:
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أخــرى. ممكــن أيًضــا اســتخدام هــذه التقنيــة عندمــا نريــد أن نضيــف عينــة صوتيــة 

جديــدة فــي ســياق أغنيــة وبشــكل متــوازي، ولكــن فقــط لفتــرة وجيــزة، ومــن ثــم 

ــاء  ــق، فأثن ــاء التعلي ــدث أثن ــا يح ــا م ــة، تماًم ــماع األغني ــل س ــة لنكم ــراج العين إخ

االســتماع لألغنيــة يتــم إضافــة التعليــق بشــكل تدريجــي إلعطــاء سالســة ســمعية 

ــة مــرة  ثــم إخــراج التعليــق بشــكل تالشــي تدريجــي، لنكمــل االســتماع إلــى األغني

أخــرى. نســتعمل فــي ذلــك قائمــة التأثيــر، وخيــاري الخفــوت والظهــور، إلحــداث 

تالشــي تدريجــي ودخــول تدريجــي علــى التوالــي.

 تكتيــم والتفريــد )mute/solo(: تســتخدم هــذه الخاصيــة بشــكل أساســي 
أثنــاء العمــل علــى المــزج الصوتــي المتعــدد المســارات، وذلــك للتحكــم وتجريــب 

األصــوات وعزلهــا عــن بعــض أثنــاء العمــل. تتيــح خاصيــة التكتيــم إمكانيــة تخريــس 

مؤقــت لمســار مــا أثنــاء تشــغيل المســارات األخــرى، أمــا االنفــراد فنحتاجــه عندمــا 

نريــد ســماع مســار أو عــدة مســارات مــن دون الحاجــة لتخريــس المســارات األخــرى.

 البانورامــا الصوتيــة )Pan(: يمكننــا تحديــد مــكان تموضع أو صــدور الصوت 
ألي مســار )مــن اليســار، الوســط، أو اليميــن( وذلــك لخلــق مســاحة صوتيــة أفضــل 

وأوضــح، تســمح لنــا وللمســتمع بتميــز األصــوات عــن بعضهــا البعــض. إذ أن لــكل 

ــا  ــي البانورام ــار موضــع المســار ف ــا اختي ــح لن ــا PAN، تتي مســار متحكــم البانورام

الصوتيــة، مــن المفيــد هنــا اســتخدام مثــل مبالغــة أثنــاء الشــرح، أي أن نضــع مثــاًل 

إحــدى المســارات فــي أقصــى يميــن البانورامــا واآلخــر فــي أقصــى اليســار، حتــى 

نوضــح الفكــرة التــي نحــن فــي صــدد شــرحها وتأثيرهــا علــى الصــوت العــام، ومــن 

ثــم اإلشــارة أنــه يمكننــا وضــع أي مســار فــي أي نقطــة بيــن الوســط وأقصــى اليميــن 

ــة،  ــن اتجاهــات مختلف ــا م ــك أصــوت تصــل آذانن ــج عــن ذل أو أقصــى اليســار. ينت

ــوت  ــن، وص ــز اليمي ــي حي ــدم ف ــوت المق ــع ص ــرة كأن نض ــات كثي ــك تطبيق ولذل

الضيــف إن وجــد فــي حيــز اليســار، أمــا األغانــي فنضعهــا فــي حيــز الوســط. بذلــك 

ــا.  ــا وخروجه ــد دخوله ــوات عن ــع األص ــز جمي ــل تمي ــكل أفض ــا بش ــتطيع آذانن تس

ممكــن اســتعمال التكتيــم أو التفريــد بيــن المســارات أثنــاء الشــرح، لتبيــان الفــرق 

بشــكل واضــح بيــن أصــوات الوســط، اليســار واليميــن.

 خاصيــة التدويــر أو اإلعــادة )looping(: تســتخدم هــذه الخاصيــة بشــكل 
مســتمر أثنــاء العمــل علــى المــزج الصوتــي ألنهــا ببســاطة تمنحــك إمكانيــة اختيــار 

ــى  ــة إل ــدون الحاج ــرر ب ــكل متك ــه بش ــتماع إلي ــي لالس ــار الصوت ــن المس ــزء م ج

ــة  ــت بحاج ــزج، أن ــة الم ــي عملي ــرة. فف ــي كل م ــا ف ــة يدويً ــاف العين ــغيل وإيق تش

لالســتماع للعينــات بشــكل متكــرر للتدقيــق فــي كل التفاصيــل و التغيــرات الجديــدة 

المضافــة. ممكــن تشــغيل هــذه الخاصيــة، أواًل بالتحديــد علــى الجــزء المــراد تكــراره 

ــماع  ــنبدأ بس ــح، س ــة المفاتي ــى لوح ــى SHIFT+Space  عل ــط عل ــم الضغ ــن ث وم

ــا مــن جديــد. العينــة، ولكــن مــا أن تنتهــي ســيعاد تشــغيلها تلقائيً
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 أداة الغــالف: ســنالحظ بســرعة أننــا بحاجــة ألن نتحكــم بعلو/شــدة الصــوت 
لــكل مســار بشــكل منفصــل، ولكــن أيًضــا أن نســتطيع إحــداث تغيــر تدريجــي أو 

مفاجــئ فــي علــو الصــوت إلحــدى المســارات أو العينــات ولكــن فــي وقــت معيــن 

بالتحديــد. هــذا بالضبــط مــا تتيحــه لنــا أداة الغــالف. فلنعطــي مثــال حــي أمامنــا: 

فلنفتــرض أنــك تريديــن إضافــة تعليــق فــي منتصــف األغنيــة، وفــي هــذه اللحظــة 

تريديــن تخفيــض شــدة صــوت األغنيــة ولكــن دون إخفائــه كليًــا، كــي يتمكــن 

ــذه  ــي ه ــة. ف ــو األغني ــي ج ــاء ف ــع البق ــوح م ــق بوض ــم التعلي ــن فه ــتمع م المس

ــالف: ــتخدم أداة الغ ــوف نس ــة س الحال

ــى  ــق إل ــار التعلي ــة مس ــوت خاص ــدة الص ــي ش ــي ف ــول تدريج ــداث دخ • أواًل: إح

ــداث  ــر بإح ــم نباش ــن ث ــه، وم ــى نهايت ــح حت ــكل واض ــماعه بش ــن س ــن م أن نتمك

تالشــي تدريجــي قبــل لحظــة نهايــة التعليــق بقليــل، مــن شــأنه الخــروج بــه بسالســة 

ــة. ــره أخــرى للموســيقى أو األغني وتســليم اهتمــام المســتمع م

• ثانًيا وبالتوازي: قبل دخول التعليق بلحظة، نحدث تالشي تدريجي في مسار 

األغنية، على أن ال يؤدي الختفاء صوتها كليًا، بل بقائه في الخلفية كصوت 

منخفض، ولكن بمجرد انتهاء التعليق، نعيد ونحدث دخول تدريجي لمسار األغنية، 

لتعود وتأخذ حيز االهتمام بشكل كامل لدى المستمع.

 يمكننــا اســتعمال أداة الغــالف بالنقــر عليهــا فــي خانــة المعــدات، قــرب أداة 
االختيــار، وهــي أداه يتخللهــا خــط أزرق ومثلثيــن أبيضيــن متعاكســين، بمجــرد 

الضغــط عليهــا، ســنالحظ أن أصبــح هنــاك خطــوط زرقــاء علويــة وســفلية تحيــط 

ــاًل خاصــة  ــا بالفــأرة علــى أحــد تلــك الخطــوط، مث بجميــع بالمســارات. لــو ضغطن

ــة  ــكل موج ــيتغير ش ــر، س ــاء النق ــا أثن ــوًدا أو هبوطً ــا صع ــق، وجررن ــار التعلي مس

ــا حركــة الفــأرة. ينتــج عــن هــذا التغيــر فــي الشــكل، تغيــر  الصــوت الزرقــاء محاكيً

ــاه  ــا ذكرن ــذ م ــا بتنفي ــمح لن ــي يس ــوت، وبالتال ــدة الص ــي ش ــئ ف ــي أو مفاج تدريج

مــن تغيــرات ديناميــة. فــي المثــل الســابق ببســاطة، تســمح لنــا أداة الغــالف برســم 

دقيــق لكيفيــة تغيــر شــدة الصــوت مــع مــرور الوقــت، ألي عينــة صوتيــة أو مســار. 

ولمزيــد مــن التحكــم، يمكننــا النقــر مــرة واحــدة علــى أي جــزء مــن الخــط األزرق 

إلضافــة نقطــة تحكــم جديــدة تســمح لنــا بإحــداث تغيــرات فــي علــو الصــوت فــي 

أي مــكان نريــده.
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ــى نتاجهــم  ــا تعلمــوه اآلن عل ــة ســيطبق المشــاركين كل م  فــي هــذه المرحل
ــزج  ــارك لم ــكل مش ــة ل ــن دقيق ــي ثالثي ــا يعط ــاط هن ــى. النش ــة األول ــن المرحل م

أعمالهــم والوصــول بهــا مرحلــة نضــوج تقنــي وفنــي يصيــغ مــا لديهــم مــن عينــات 

صوتيــة وأفــكار علــى شــكل برنامــج إذاعــي لتقديــم األغانــي، علــى أن ال تزيــد مدتــه 

ــزة  ــي المجه ــة، واألغان ــي الجلس ــجلة ف ــادة المس ــتخدمين الم ــن، مس ــن دقيقتي ع

قبــل الجلســة. كالعــادة دور المــدرب هــو المتابعــة وإعطــاء العــون إذا احتاجهــا أي 

مــن المتدربيــن، وبذلــك يتأكــد أيًضــا مــن عمــل الجميــع ومســاعدتهم علــى بوتقــة 

أفكارهــم وتنفيذهــا.

 مــع نهايــة الوقــت يجــب أن يكــون لــكل مشــارك تســجيل إذاعــي مدتــه 

دقيقتــان، وحفظــه تحــت مســمى واضــح.

المرحلــة الثالثــة:

 جلســة اســتماع قصيــرة حيــث يشــارك البعــض نتاجهــم مــع زمالئهــم، 
ــكل عمــل،  ــة ل ــارات الفني ــة والخي ــل التقني وينصــح بطــرح أســئلة تناقــش التفاصي

ــن. ــارب اآلخري ــن تج ــتفادة م ــاء واالس ــدي البن ــر النق ــجيع الفك ــك لتش وذل

المرحلــة الرابعــة:

 يجهــز أيًضــا المــدرب )البرنامــج اإلذاعــي الخــاص بــه( قبــل الجلســة ليكــون 
جاهــزًا للشــرح عليــه فــي المرحلــة الثانيــة منهــا.

مالحظــات:

 مــن لديــه تصــور لمواقــف أخــرى مــن محيطنــا تســتخدم فيهــا أســلوب 
التســجيل المتــوازي أو الدبلجــة؟

 الطلــب مــن المشــاركين إعطــاء أمثلــة أخــرى لخصائــص ممكــن أن 
تســتخدم فــي المــزج الغيــر حــي؟ لتنفيــذ إعــالن؟ فيلــم؟ موســيقى...

ــى  ــي أو عل ــو المحل ــى الرادي ــره عل ــي ونش ــج إذاع ــاج برنام ــو أرادوا إنت  ل
اإلنترنــت، يخــص محيطهــم وحياتهــم اليوميــة، فمــا هــي المواضيــع المتاحة؟ 

)جميعهــا دون اســتثناء(، وكيــف نباشــر بتنفيــذ هــذا البرنامــج، اذكــر الخطوات.

أسئلــة تقييــم:
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 المزج الصوتي غير الحي - الجزء الثاني

مالحظة: هذه الورشة هي تكملة لورشة المزج الصوتي الغير حي ١.

 المواضيع
• أن يتعــرف المشــارك علــى كيفيــة البحــث وتحميــل عينــات صــوت مفتوحــة المصــدر مــن 

عــن اإلنترنــت.
• أن يطبــق المشــاركون خبراتهــم المكتســبة حديثـًـا فــي عمليــات التحريــر والمــزج الصوتــي 

للتأليــف والتعبيــر.

 النتائج
ــة مختلفــة، مفتوحــة  ــات صوتي ــل عين • ســوف يكــون بمقــدور كل مشــارك البحــث وتحمي

ــة الخاصــة. المصــدر، إلســتخدامها فــي أعمالهــم الصوتي
• تأليف مقطوعة صوتية أو/و موسيقية، وتحريرها ثم مزجها.

 القيم المرغوب اكتسابها
•  االهتمام بالتفاصيل والدقة في العمل )كخطوة نحو الكفاءة واإلجادة(.

• التعديل والتجريب.
• البناء التراكمي والتجويد )كخطوه نحو االستقاللية والتعبير الواعي باألدوات(.

• البناء على أعمال اآلخرين.
• االستفادة من التجارب الشخصية وتجارب اآلخرين.

 • التفكير النقدي المبني على الخبرة المكتسبة.
 • تقبل النقد واستخدامه كأداة تجريب وتحسين.

 • التعاون والتنظيم ضمن فريق عمل مصغر.

• التعبير الحر )باتجاه جرأة كاملة في التعبير(.

  األفعال
• محاضــرة قصيــرة يتــم شــرح فيهــا المــدرب بشــكل عملــي كيفيــة البحــث وتحميــل عينــات 
صوتيــة مــن مصــادر مفتوحــة، ثــم حفظهــا علــى جهــاز الحاســوب وتحميلهــا فــي الملفــات 

. صة لخا

إطار الجلسة
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• نشــاط طويــل يؤلــف فيــه كل مشــارك مقطوعــة صوتيــة تعبــر عنــه، يقــوم فيهــا أيًضــا 
ــى اآلن. ــرات والخصائــص المتعلمــة حت ــر والمــزج بمفــرده مســتخدما كل الخب بالتحري

• جلســة ســماع قصيــرة يطــرح فيهــا كل مشــارك إنتاجــه الصوتــي علــى باقــي زمالئــه، مــع 
إعطــاء الوقــت، لتبــادل اآلراء و طــرح األســئلة واالســتفادة مــن تجــارب بعضهــم البعــض.

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
ــزة بمخــرج اســتماع ومخــرج  ــرأس headphones مجه ــماعات ال ــة: س ــدات الخاص • المع
ــدد ٢  ــدرب، ع ــكل مت ــماعة ل ــر س ــث يتواف ــاركين بحي ــدد المش ــب ع ــجيل حس ــر للتس أخ

ــرة. ــة صغي ــماعات مكتبي س
• المواد: ال يوجد.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=ZobbvnEXltA&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=19
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ــر  ــال ال تختص ــة الح ــي بطبيع ــة وه ــياق الجلس ــي س ــة ف ــات مقدم  المعلوم
أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، ولكننــا نذكــر الحــد األدنــى الــذي ينبغــي علــى 

المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/تــراه مناســب ومفيــد 

لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

المعلومات:
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ــح  ــوب وفت ــاز الحاس ــام جه ــوس أم ــاركين الجل ــن المش ــدرب م ــب الم  يطل

موقــع )freesound.org(. هــذا الموقــع تشــاركي مجانــي وبإمــكان أي شــخص لديــه 

ــع  ــذا الموق ــجع ه ــادي، ويش ــل م ــدون أي مقاب ــه ب ــتراك في ــي االش ــد إلكترون بري

أعضائــه بمشــاركة أعمالهــم بالمثــل. يحتــوي الموقــع علــى آالف مــن عينــات الصــوت 

المســجلة مــن قبــل األعضــاء ومتاحــة لجميــع الــزوار لالســتماع والتحميــل. يوجــد 

أيًضــا خانــة للتعليــق علــى أي مــن العينــات، كمــا أن مــا يميــزه عــن باقــي المواقــع 

وجــود معلومــات إضافيــة عــن كيفيــة ومكان تســجيل العينــة ومعلومات أخــرى ذات 

صلــة. هنــك الكثيــر مــن العينــات المســجلة التــي تحتــوي علــى معلومــات مثــل نــوع 

الميكروفــون المســتخدم فــي التقــاط العينــة مثــل )Sure SM57(  ومــكان التقــاط 

ــت،  ــخ، التوقي ــا ســمات كالتاري ــا يمكنن ــي، أســوان، مصــر( كم ــة )الســد العال العين

ــس  ــع لي ــح الموق ــه. إًذا يتي ــي عمل ــث ف ــاعد الباح ــد تس ــة ق األدوات، أو أي معلوم

ــا  ــا مســاحة لمشــاركة عيناتن ــل يقــدم لن ــة، ب ــات صوتي فقــط البحــث وتحميــل عين

الصوتيــة مــع العالــم وبالطريقــة التــي نراهــا مناســبة.

ــاب  ــجيل حس ــك أواًل تس ــب علي ــع  freesound.org، يج ــن موق ــتفادة م  لالس

ــن  ــة )Register( م ــى كلم ــع. ببســاطة تضغــط عل ــى الموق ــك عل ــد ل شــخصي جدي

القائمــة يميــن أعلــى الشاشــة، ســوف يطلب منك إدخــال عنــوان بريــدك اإللكتروني، 

ــدك  ــى بري ــع عل ــك الموق ــل ل ــوف يرس ــجيل س ــد التس ــر. بع ــة س ــار كلم ــم اختي ث

ــه يفّعــل اشــتراكك ويصبــح بإمكانــك  اإللكترونــي رابــط جديــد، حيــن تضغــط علي

ــتماع أو  ــتخدامه لالس ــع واس ــا الموق ــن مزاي ــل م ــكل كام ــتفادة بش ــول واالس الدخ

لتحميــل األصــوات المتاحــة عليــه، وأيًضــا بتحميــل أصواتــك الخاصــة ومشــاركتها.

بعــد تســجيل الدخــول تختــار كلمــة )Sounds( مــن القائمــة أعلــى الشاشــة، 

ســوف تدخلــك علــى صفحــة جديــدة بهــا خانــة بحــث  )Search(. لألســف ورغــم 

ــة  ــة علــى الموقــع، إال إن أغلبي ــه بإمكانــك البحــث عــن األصــوات باللغــة العربي أن

ــة،  ــة اإلنجليزي ــميات باللغ ــت مس ــة تح ــع موضوع ــى الموق ــجلة عل ــوات مس األص

ــي تريدهــا،  ــى األصــوات الت ــور عل ــادر العث ــة فمــن الن ــت باللغــة العربي ــإذا بحث ف

فمــن األفضــل ترجمــة الكلمــات مــن العربيــة إلــى اإلنجليزيــة مســتخدمة خاصيــة 

ــة.  ــة اإلنجليزي ــث باللغ ــم البح ــرى ث ــة أخ ــيلة ترجم )google translate( أو أي وس

ولكــن عندمــا تقــوم برفــع صــوت خــاص بــك، ننصــح بشــدة رفعــه تحــت مســمى 

ــع. ــي الموق ــي ف ــوى العرب ــة المحت ــك لتغذي ــي وذل عرب

ــات  ــك العين ــر ل ــوف يظه ــا س ــث عنه ــد البح ــي تري ــة الت ــال الكلم ــد إدخ  بع

الصوتيــة التــي تــم العثــور عليهــا. يمكنــك االســتماع إلــى أي مــن العينــات بالضغــط 

علــى أيقونــة )التشــغيل( الموجــودة بداخــل خانــة العينة/الموجــة، واالســتماع إلــى 

العينــة أكثــر مــن مــرة باســتخدام أيقونــة )التدويــر( الموجــودة أيًضــا داخــل خانــة 

خطة الجلسة
المرحلــة األولــى:
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الصــوت. حيــن تجــد أو تســتقر علــى عينــة تريــد تحميلهــا، اضغــط علــى )العنــوان 

الرئيســي للعينــة(، ســوف يأخــذك إلــى صفحــة جديــدة، مخصصــة لهــذه العينــة، 

تضغــط علــى عنــوان تحميــل )Download( يميــن الشاشــة، وتختــار مــكان التحميــل 

علــى جهــاز الحاســوب الخــاص بــك. و فــي الحــال، تبــدأ عمليــة تحميــل الصــوت. 

بإمكانــك تحميــل أي عــدد مــن األصــوات التــي تريدهــا. يمكــن البحــث عــن األصوات 

بأســلوب استكشــافي: مثــل )بحــر( فيظهــر لــك كل العينــات المرتبطــة بالبحــر مــن 

ــك كل  ــر ل ــل(، فيظه ــل )اللي ــع مث ــن مواضي ــث ع ــن تبح ــد، أو ممك ــب أو بعي قري

العينــات التــي بداخلهــا كلمــة ليــل. علــى ســبيل المثــال عينــة اســمها )صــوت الفيــل 

ــماع  ــث، وس ــدى البح ــيع م ــة لتوس ــذه الطريق ــتخدم ه ــل(، تس ــة باللي ــي الغاب ف

احتمــاالت قــد تكــون غائبــة عــن فكرنــا عنــد شــروعنا بالبحــث. مــن ناحيــة أخــرى، 

ــور بشــكل أســرع  ــن نتائجــه والعث ــاء البحــث لتقني ــر أثن ممكــن إضافــة كلمــات أكث

وأكثــر دقــة علــى مــا نريــده، كأن نكتــب مثــاًل: العاصفــة الممطرة، أو ســيارة إســعاف 

مســرعة أو طفــل يبكــي بشراســة...إلخ.

 فــي آخــر هــذا العــرض، يجــب أن يكــون كل مشــارك قــد أنشــئ حســاب خاص 
ــظ كل  ــى حف ــاركين عل ــى المش ــدرب عل ــد الم ــادة يؤك ــع، وكالع ــى الموق ــا عل له/ه

العينــات المحملــة فــي مــكان مخصــص لهــا تحــت مســميات ذات معنــى، لتســهيل 

العثــور عليهــا أو مشــاركتها مــع اآلخريــن فيمــا بعــد.

 نشــاط طويــل يبنــي فيــه مــن كل مشــارك علــى الخبــرات المكتســبة حديثـًـا فــي 
 )Over Dubing( تحريــر الصــوت، وأســاليب مــزج األصــوات، والتســجيل المتــوازي

ودمجهــا مــع إمكانيــة البحــث وتحميــل األصــوات، لخلــق مقطوعــة صوتيــة مؤلفــة 

بالكامــل مــن قبــل المشــارك، وتقديمهــا فــي أخــر الجلســة. يركز هذا النشــاط بشــكل 

ــار  ــة المطلقــة فــي اختي كبيــر علــى التعبيــر والتأليــف، ويتــرك لــكل مشــارك الحري

الفكــرة ومناقشــتها وتطويرهــا. رغــم أن هــذا المشــروع /النشــاط مــن المفتــرض أن 

يكــون نشــاط فــردي، ولكــن إذا طــرح أحــد المشــاركين أي أفــكار للعمــل الجماعــي، 

فبإمكانهــم تكويــن مجموعــات عمــل تشــاركي، خصوًصــا لــو أراد المــدرب ضمــان 

ــوا  ــرى أنهــم بحاجــة لعــون أو روح مجموعــة كــي يتمكن ــذي ي مشــاركة البعــض ال

أكثــر مــن المشــاركة الفعالــة.

 أمــام المــدرب تحديــان، األول ضبــط الوقــت والتأكــد مــن مشــاركة الجميــع 
بشــكل فعــال ومنتــج، والثانــي ضــرورة دفــع وتحفيــز الفتيــة علــى اســتنباط األفــكار 

ووضــع خطــة لتنفيذهــا. يجــب التنبــه لعــدم انــزالق الفتيــة فــي تضييــع الوقــت أو 

االعتمــاد علــى الزميــل فــي حالــة المشــروع الجماعــي، إذ أن الحريــة المعطــاة فــي 

اختيــار األفــكار وطريقــة العمــل هدفهــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه علــى اإلبــداع 

ــر الحــر، لذلــك علــى المــدرب مســؤولية ضمــان حــدوث ذلــك. فيمــا يلــي  والتعبي

اقتــراح لطريقــة إدارة النشــاط:

المرحلة الثانية:
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 يطــرح المــدرب بعــض األفــكار لمشــاريع، ولكــن مــن دون تطويرهــا، إذ 
ــردي أو  ــكل ف ــروع بش ــار مش ــاركين اختي ــى المش ــة. عل ــا للفتي ــروك كليً ــك مت أن ذل

جماعــي وتنفيــذه بالكامــل، علــى أال تزيــد مــدة المنتــج النهائــي عــن دقيقتيــن. فيمــا 

ــي بعــض االقتراحــات: يل

• نشرة أخبار

• إعالن إذاعي

• إعالن توعية

• حلقه أولى من مسلسل إذاعي

• بانوراما صوتية لتخيل مكان

• تقرير عن حال المواطنين في مكان ما

• طرفة أو أحجية تعتمد على األصوات

ــار المشــروع وتكويــن فريــق إذا   يعطــي المــدرب ٥  دقائــق للمشــاركين الختي

أرادوا ذلــك، علــى أال يتجــاوز ثــالث مشــاركين لــكل مجموعــة.

ــة  ــب قص ــق وتركي ــاركين بخل ــا المش ــوم فيه ــق يق ــدرب ١٠ دقائ ــي الم  يعط

ــاركين  ــرك المش ــل ت ــن األفض ــذ. وم ــف والتنفي ــي التألي ــدء ف ــم الب ــروعهم، ث لمش

ليناقشــوا مــع بعضهــم االحتمــاالت المتاحــة. إذا لوحــظ أن أحــد المشــاركين تائــه أو 

غيــر قــادر علــى التفكيــر فــي صيغــة معينــة، فيجــب مســاعدته بطــرح عليــه بعــض 

األمثلــة. كمــا يجــب أيًضــا تشــجيع الجميــع علــى اســتخدام كل التقنيــات المتعلمــة 

ــة  ــق مقطوع ــاركين خل ــد المش ــرر أح ــاًل إذا ق ــبة، فمث ــرات المكتس ــة كل الخب لتنمي

صوتيــة عبــارة عــن حديقــة حيــوان، وتحميــل أصــوات كثيــرة لحيوانــات، فتشــجيعه 

أيًضــا بالتعليــق وتقديــم الحيوانــات مســتخدمين طريقــة التســجيل المتوازي...إلــخ.

 يعلن المدرب بداية تنفيذ األفكار، معطيًا 6٠ دقيقة لذلك.

 مــع بــدء التنفيــذ يــدور المــدرب علــى المشــاركين لكــن بــدون التدخــل فــي 
أفــكار مشــاريعهم وخواتمهــا، ولكــن فقــط فــي الشــق التقنــي أو لتجذيــب األفــكار 

ــم  ــل تركه ــن األفض ــاط. م ــاح للنش ــت المت ــالل الوق ــذ خ ــة التنفي ــون ممكن ــي تك ك

محاولــة تنفيــذ كل المشــروع بمفردهــم بــدون مســاعدة، حتــى لــو كانــت النتيجــة 

جزئيــة مــع نهايــة النشــاط، إذ أن التركيــز هنــا علــى ضــرورة ولــوج المشــاركين فــي 

تجربــة تأليــف وتخطيــط ثــم التنفيــذ، وإدراك األخطــاء وأماكــن التحســين.

 بعــد االنتهــاء مــن المشــروع كالعــادة يتــم التأكيد عليهــم بحفــظ المقطوعات 
فــي ملفــات جديــدة، واضحة التســمية.
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ــى  ــا عل ــاج عمله/ه ــة نت ــارك أو مجموع ــه كل مش ــرح في ــتماع يط ــة اس  جلس
باقــي المشــركين مــع إعطــاء الفرصــة بــل والتشــجيع علــى تبــادل اآلراء فــي 

األعمــال، واالستفســار، والشــرح، لخلــق جلســة حــوار حــول أعمالهــم واالســتفادة 

مــن بعضهــم البعــض، مــع التركيــز علــى األخطــاء أو مالحظــة الفــرق بيــن الفكــرة 

األساســية المقــررة والمنتــج النهائــي الــذي حققــوه، وســبب الفــرق بينهمــا برأيهــم، 

ــي المســتقبل. ــك ف ــادي ذل ــة تف وإمكاني

المرحلــة الثالثــة:

ــات  ــه عين ــاح ب ــال لموقــع مت  ســوف نســتخدم موقــع )freesound.org( كمث
صــوت مجانيــة ومتاحــة المصــدر، ولكــن مــع التأكيــد علــى المشــاركين إنــه يوجــد 

مئــات مــن المواقــع المشــابهة، فــإذا لــم يجــدوا علــى هــذا الموقــع األصــوات التــي 

يريدوهــا، فنشــجعهم بالبحــث علــى مواقــع أخــرى، واالجتهــاد فــي العثــور علــى 

مواقــع جديــدة، ومشــاركة زمالئهــم المعلومــات والمواقــع المستكشــفة. 

 تشــجيع المشــاركين علــى خلــق عضويــات فــي هــذه المواقــع و رفــع أصواتهم 
ــل  ــة عم ــة وطريق ــادر المفتوح ــم المص ــض قي ــي لبع ــرح عمل ــك ش ــي ذل ــا. ف عليه

األفــراد بشــكل فعــال مبنــي علــى فكــرة التشــارك والمســاهمة.

مالحظــات:

 هــل تخططــون بالقيــام بتســجيل عينــات صوتيــة ومشــاركتها علــى 
اإلنترنــت مــع اآلخريــن؟ ومــا هــي األصــوات التــي تريــدون تســجيلها )التركيــز 

هنــا مــع المشــاركين علــى األصــوات المحيطــة بهــم، فــي محيطهــم، حيهــم، 

مدرســتهم، بيتهــم، أو فتــح بــاب للمخيلــة، كأصــوات مجــردة كصــوت الفــرح، 

ــم، التعــب، النشــاط...إلخ. ــم، األل الحل

  مــا هــي برأيكــم أهميــة المصــادر المفتوحــة؟ هــل توافقيــن علــى نشــر 
أعمالــك والســماح لآلخريــن بإســتخدامها والتعديــل عليهــا؟ إذا كانــت اإلجابــة 

بنعــم أو بــكال، فلمــاذا؟

أسئلــة تقييــم:
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 تحسين نوعية الصوت المسجل

 المواضيع
•  تسجيل نقي للصوت بشكل مباشر على جهاز الحاسوب وباستخدام جهاز التسجيل الُمتنقِّل.

• تنظيف الصوت وجعله أكثر وضوًحا:
.)Noise reduction(  تقليل الضوضاء •

.)Compressors(   الضواغط •
.)EQ(  معادلة الطيف الصوتي •

.)Hard limiting(  التحجيم القسري •
.)Normalization(  التطبيع • 

 النتائج
• أن يتعــرف/ )يمــارس المشــاركون تقنيــات( المشــاركين علــى تقنيــات جديــدة فــي التحريــر 

الصوتــي.
• أن ينتــج كل مشــارك مقطًعــا صوتيًــا ذو نوعيــة عاليــة مــن حيــث طريقــة التســجيل ونقــاوة 

وضــوح الصــوت.

 القيم المرغوب اكتسابها
• السعي نحو اإلتقان / األهلية.

• تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة.
 • إدراك أهمية الوصول لمنتج ضمن فترة زمنية محددة وبالتالي تقبل الحلول الوسط في سبيل 

اإلنجاز والتعلم من األخطاء.
• التعاون والنقد الذاتي.

• االستمتاع بالعمل مع اآلخرين.

 األفعال
• نشــاط طويــل يقــوم فيــه المشــاركون بتســجيل تقريــر صحفــي صوتــي عــن موضــوع أو 

ــاء الــدورة. مشــكلة يعيشــونها أو تواجههــم أثن
• عــرض طويــل يشــرح فيــه المــدرب تقنيــات متخصصــة بتحســين نوعيــة الصــوت المســجل 

)تقليــل الضوضــاء، الضواغــط، معادلــة الطيــف الصوتــي، التحجيــم القســري، التســوية(.

إطار الجلسة
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ــا  ــى م ــاًء عل ــة بن ــجيالتهم الصوتي ــين تس ــاركون بتحس ــه المش ــوم في ــل يق ــاط طوي • نش
ــة. ــذه الجلس ــي ه ــوه ف تعلم

 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
ــزة بمخــرج اســتماع ومخــرج  ــرأس headphones مجه ــماعات ال ــة: س ــدات الخاص • المع
ــدد ٢  ــدرب، ع ــكل مت ــماعة ل ــر س ــث يتواف ــاركين بحي ــدد المش ــب ع ــجيل حس ــر للتس أخ

ــرة. ــة صغي ــماعات مكتبي س
• المواد: ال يوجد.

•  الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=s1U2hZHHFY0&list=PLU7jR_9OJB-
pukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=Q0oTPHICEAQ&index=25&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
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ــق العمــل فــي المؤسســة أو المدرســة  ــى المــدرب التنســيق مــع فري  عل
قبــل موعــد الجلســة إذ أنــه فــي الخمــس واألربعيــن دقيقــه األولــى مــن 

الجلســة، ســيخرج المشــاركين للقيــام بتســجيل مقابــالت مــع الموجوديــن فــي 

ــة. ــى المؤسس مبن

ــر  ــال ال تختص ــة الح ــي بطبيع ــة وه ــياق الجلس ــي س ــة ف ــات مقدم  المعلوم
أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، ولكننــا نذكــر الحــد األدنــى الــذي ينبغــي علــى 

المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يراه/تــراه مناســبًا ومفيــًدا 

لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

المعلومات:
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ــر  ــاج تقري ــارك بإنت ــيقوم كل مش ــة س ــذه الجلس ــي ه ــه ف ــدرب إن ــول الم  يق

صحفــي عــن أي مشــكلة يريــد التحــدث عنهــا وجمــع معلومــات أكبــر عنهــا، حتــى 

ــر عــن  ــد مــدة التقري ــى أال تزي ــة هــذه، عل ــدورة التعليمي ــة بال ــا عالق ــت له ــو كان ل

الخمــس دقائــق. لذلــك ســنتوزع فــي مجموعــات مــن شــخصين، لــدى كل مجموعــة 

ــى  ــن فــي مبن ــن الموجودي ــالت مــع العاملي جهــاز تســجيل متنقــل لتســجيل المقاب

المؤسســة، مــكان انعقــاد الجلســة.

 ولكــن قبــل االنطــالق فــي العمــل، يجــب علينــا مراعــاة التالــي أثنــاء التســجيل 
بشــكل عــام وخصوًصــا أثنــاء إجــراء المقابــالت:

• التأكــد مــن وجــود شــحن كافــي للبطاريــة خاصــة أداة التســجيل، وإجــراء تســجيل 

ــكل  ــجيل بش ــاز التس ــل جه ــن عم ــد م ــب والتأك ــدف التجري ــي به ــتماع مبدئ واس

طبيعــي.

• إبقــاء الميكروفــون علــى مســافة ثابتــة مــن الشــخص الــذي نجــري معــه التســجيل 

وعــدم تحريــك الميكروفــون أثنــاء الــكالم.

ــب  ــي طل ــب ف ــد عي ــال يوج ــدث، ف ــخص المتح ــة بالش ــة المحيط ــدوء المنطق • ه

ــن. ــن اآلخري ــدوء م اله

• إغالق هاتفك وكل الهواتف النقالة المحيطة إن وجد.

• تســجيل دقيقــة كاملــة مــن صــوت المــكان المحيــط من دون تســجيل حــوار، وذلك 

الســتخدامه )إن دعــت الحاجــة( أثنــاء التحريــر إلزالــة بعــض الضجيــج )كمــا ســنرى 

ــا فــي اســتوديو،  ــا( وأيًضــا أثنــاء تســجيل التعليــق الــذي عــادًة مــا يتــم الحًق الحًق

فنحتــاج إلعــادة خلــق صــوت المــكان المحيــط فــي خلفيــة صــوت التعليــق.

و ألجل محتوى صوتي ومعلوماتي جيد، تذكروا اآلتي:

• طــرح األســئلة التــي ال يجيــب عنهــا الشــخص بنعــم أو ال، لكــن يســتطيع 

ــن  ــد" ولك ــل تعتق ــذا؟" أو "ه ــت هك ــل فعل ــألوا "ه ــال: ال تس ــا )مث ــتفاضة به االس

ــذا"...(. ــك بك ــا رأي ــف"، "م ــت" و "كي ــاذا فعل ــألوا "م اس

ــؤالك  ــة س ــة متضمن ــة كامل ــك المعلوم ــول ل ــخص أن يق ــن الش ــا م ــب دائًم • أطل

)مثــال، إذا ســألت عــن اســم الشــخص يفضــل اإلجابــة ب"أنــا اســمي ســلمى" بــداًل 

مــن مجــرد قــول "ســلمى"(.

• حــاول أن تجعــل الشــخص المتحــدث مســتريًحا قــادًرا علــى اســتحضار مــا يريــد 

ــا  ــة فيم ــع اإلضافي ــع المقاط ــيتم تحرير/قط ــه س ــم أن ــر له ــل أن تذك ــه. يفض قول

بعــد، فــال يوجــد مشــكلة مــن التوقــف فــي أي وقــت إذا توتــر أو تعثــر فــي الــكالم.

خطة الجلسة
المرحلــة األولــى:
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 يشــدد المــدرب علــى ضــرورة مراعــاة مــا تــم ذكــره،إذ أن لذلــك دور أساســي 
فــي نجــاح أو فشــل التقريــر، إن كان مــن الناحيــة التقنيــة أو مــن ناحيــة المضمــون. 

ــوم أواًل  ــة أن تق ــن كل مجموع ــب م ــل، ويطل ــالق العم ــدرب انط ــن الم  يعل
ــع  ــى أن يرج ــذ، عل ــدء بالتنفي ــم ب ــن ث ــر، وم ــوع التقري ــار موض ــه واختي بمناقش

المشــاركون بعــد 3٠ دقيقــه كحــد أقصــى إلــى مــكان الجلســة، مــع التشــديد علــى 

بقائهــم داخــل مبنــى المؤسســة.

 بعــد أن أجــرى المشــاركين مقابالتهــم، وجمعــوا تســجيالت تراعــي أساســيات 
ــر  ــات التحري ــاك بعــض تقني ــول المــدرب أن هن ــالت، يق التســجيل وإجــراء المقاب

ــن  ــذا م ــل ه ــجل، ولع ــوت المس ــا الص ــين نوعيً ــأنها تحس ــن ش ــي م ــي الت الصوت

الضروريــات عنــد نقــل رســالة أو رأي، فينبغــي علينــا التأكــد مــن وضــوح التســجيل 

وســهولة فهــم محتــواه.

 يطلــب المــدرب مــن المشــاركين بتشــغيل برنامــج Audacity ويشــرح مــا يلــي 
فــي عــرض عملــي معطيًــا أمثلــة، وذلــك علــى الشاشــة الكبيــرة، كمــا يكتــب عنــوان 

كل مــن التأثيــرات أدنــاه علــى الصبــورة.

ــة جــزء  ــر إزال ــاء التحري ــا أثن ــاء: )Noise reduction( يمكنن ــل الضوض  تقلي

كبيــر مــن الضوضــاء الغيــر مرجــوة مثــل هديــر التكيــف أو المروحــة، أو الضجيــج 

المنخفــض الســتاتيكي "مطلــوب مزيــد مــن الشــرح" خاصــة المــكان الــذي نســجل 

فيــه كصــوت "ششــش"، أو "فووو"...إلــخ. هــذا يفتــرض طبًعا أن شــده هــذا الضجيج 

Au-  منخفضــة نســبًة لصــوت المحتــوى األساســي فــي التســجيل. للقيــام بذلــك فــي

dacity، نقــوم أواًل بالتحديــد علــى مقطــع صوتــي صغيــر جــًدا يحتــوي فقــط علــى 

الضجيــج المــراد حذفــه )ممكــن اســتخدام دقيقــة التســجيل لألصــوات المحيطــة 

 Noise > التــي ذكرناهــا فــي المرحلــة األولــى(، ومــن ثــم الذهــاب إلــى قائمــه تأثيــر

ــة  ــدى Audacity عين ــح اآلن ل ــى Get noise profile.  أصب reduction والضغــط عل

محفوظــة عــن الضجيــج، نقــوم اآلن بالتحديــد علــى كل المقطــع الصوتــي الــذي 

ــا اآلن  ــو قمن ــك ل ــر < Noise reduction. بذل ــار مجــدًدا تأثي ــه، ونخت ــد معالجت نري

بتشــغيل المقطــع، ســنالحظ بتحســن فــوري فــي النوعيــة وذلــك لغيــاب الضجيــج 

منهــا.

 الضواغــط )Compressors(: عنــد تســجيل األصــوات المعتدلة/الناعمــة 
مثــل الحــوار أو العــزف علــى آالت غيــر كهربائيــة، نواجــه مشــكلة أساســية، إذ 

ــر  ــى صــوت فــي المقطــع كبي ــن أضعــف صــوت وأعل ــة بي أن فــرق الشــدة الصوتي

ــك "المــدى دينامــي الفضفــاض" Wide dynamic range ، وهــذا  جــًدا، نســمي ذل

ــا  ــه، خصوًص ــينه وتوضيح ــوت لتحس ــم الص ــى تضخي ــا عل ــن قدرتن ــرًا م ــد كثي يح

للحــوار، ألن األصــوات المرتفعــة أساًســا فــي التســجيل ســتتعدى النقطــة الحمــراء 

ــم الصــوت  ــك مــن تضخي ــا ذل ــي سيتشــوه الصــوت. يمنعن ــا فبالتال ــد تضخيمه عن

المرحلــة الثانيــة:
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ــن األصــوات المرتفعــة،  ــة الموجــودة بي ــك األصــوات الناعم ــا تل ــة، خصوًص بحري

والتــي عــادًة تكــون الكلمــات نفســها. لــو اســتطعنا تقليــل المــدى الديناميكــي بيــن 

أعلــى صــوت واألكثــر انخفاًضــا، ســيتيح لنــا ذلــك قــدرة أكبــر علــى التحكــم بشــدة 

ــجيل  ــى تس ــول عل ــي الحص ــا، وبالتال ــة منه ــا الضعيف ــوات وخصوًص ــع األص جمي

 ،Compressor ــط ــمه الضاغ ــك واس ــام بذل ــص للقي ــر متخص ــاك تأثي ــح. هن أوض

ــى  ــى المقطــع المعنــي ومــن ثــم الذهــاب إل ــد عل ــه هــو التحدي ــا فعل كل مــا علين

  20db)-(15  وdb)-( قائمــة تأثير<الضاغــط، ووضــع متحكــم العتبــة علــى قيمــة بيــن

ــر الموجــة  ــه تــم تكبي ــل. نالحــظ أن بشــكل عــام. ومــن ثــم الموافقــة علــى التعدي

الصوتيــة، ولكــن مــا حــدث بالفعــل أنــه تــم تحديــد وتصغيــر األصــوات المرتفعــة، 

وتكبيــر األصــوات المنخفضــة فبالتالــي تــم تقليــص المــدى الديناميكــي للمقطــع.

ــاء  ــان أثن ــن األحي ــر م ــي كثي ــد ف ــد يفي ــي)EQ(: ق ــف الصوت ــة الطي   معادل

العمــل علــى مقطــع صوتــي يحتــوي علــى حــوار )علــى أن يكــون مســجاًل فــي أماكــن 

ــيط  ــم بس ــوم بتضخي ــرة(، أن نق ــة كثي ــوات محيط ــاء وأص ــى ضوض ــوي عل ال تحت

ــر التســوية EQ، وذلــك إلعطــاء  لألصــوات المنخفضــة والمرتفعــة باســتخدام تأثي

ــام  ــه. للقي ــوح في ــة وض ــق حميمي ــروز وخل ــي الب ــاعدته ف ــم، ومس ــوت جس الص

بذلــك نذهــب إلــى قائمــه تأثيــر< التســوية، ســنرى رســم بيانــي بجميــع التــرددات 

بيــن 20hz و20Khz، يقطعهــا خــط أخضــر. يمكننــا الضغــط المــزدوج علــى الخــط 

ــكان  ــرادف لم ــردد الم ــد الت ــم عن ــة تحك ــك نقط ــيخلق ذل ــأرة، س ــتخدام الف باس

الضغــط، فيمكننــا اآلن إمــا رفــع أو خفــض النقطــة لزيــادة أو تنقيــص صــوت 

هــذا التــردد )أو لمجموعــة التــرددات المحيطــة بــه(. وبمــا أننــا نريــد تحديــًدا رفــع 

ــا  ــا أقــل مــن 100hz( ورفــع األصــوات الحــادة )تقريبً األصــوات المنخفضــة )تقريبً

أكثــر مــن 4Khz(، فيمكننــا فعــل ذلــك يدويـًـا أو اســتخدام قوالــب تســوية جاهــزة، 

 ،Bass boost ونختــار مثــاًل ،Select Curve فعنــد الضغــط علــى قائمــة االختيــارات

ــوات  ــدة األص ــي لش ــع تدريج ــرادف لرف ــر م ــط األخض ــي الخ ــوس ف ــيظهر تق س

المنخفضــة ابتــداًء مــن 400hrz نــزوالً إلــى1hz. عنــد اختيــار الموافقــة ســيتم فعــاًل 

رفــع شــدة األصــوات المنخفضــة كمــا أردنــا. ممكــن إعــادة نفــس الخطــوات، هــذه 

المــرة باختيــار القلــب الجاهــز Trebble boost، وذلــك لرفــع األصــوات ذات التــردد 

.4Khz أكبــر مــن

ــى  ــا إل ــاه دائًم ــم يجــب االنتب ــا نعل ــم القســريHard limiting: كم  التحجي
مؤشــر قيــاس الصــوت وعــدم دخولــه بتاتـًـا فــي المنطقــة الحمــراء وذلــك لتفــادي 

ــم القســري  ــه التحجي ــر اســمه  Hard limiter، وظيفت ــاك تأثي تشــويه الصــوت. هن

 Hard > نذهــب إلــى القائمــة تأثيــر .)db( لألصــوات عنــد أي شــدة صوتيــة نختارهــا

ــن  ــاد ع ــا واالبتع ــى )-(2dB  تقريبً ــم dB limit عل ــط متحك ــم نضب ــن ث limiter، وم

صفــر، بذلــك نكــون بنينــا حائــط عنــد نقطــة الشــدة )-(2db  يمنــع فيهــا أي صــوت 

مــن التجــاوز فــي شــدته هــذه القيمــة، وبالتالــي حمينــا الصــوت مــن التشــويه.

 التطبيــع Normalization: وأخيــرًا وبعــد أن قمنــا بإزالــة الضجيــج وقلصنــا 
المــدى الديناميكــي وحجمنــا الصــوت بعيــًدا عــن االحمرار والتشــويه، اآلن نســتطيع 
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ــا هــذا  ــع. يمكنن ــر التطبي ــك باســتخدام تأثي ــر الصــوت بشــكل متناســب، وذل تكبي

التأثيــر مــن تكبيــر أعلــى صــوت فــي المقطــع ووضعــه عنــد أي نقطــة شــدة صوتيــة 

نريدهــا، ومــن ثــم يقــوم التأثيــر أوتوماتيكيًــا برفع/تكبيــر باقــي األصــوات األخــرى 

وبنفــس النســبة لكــي يحافــظ علــى الفروقــات الظاهريــة للصــوت األساســي. النتيجة 

ــق  ــوية. لتطبي ــن دون تش ــق وم ــن ومتناس ــوت ممك ــى ص ــى أعل ــا عل ــي حصولن ه

ــوى  ــة القص ــدد النقط ــم نح ــع، ث ــة تأثير<تطبي ــى القائم ــب إل ــر، نذه ــذا التأثي ه

ــرًة  ــاًل  )Normalize maximum amplitude to(، أي مباش ــى )-(1db  مث ــر عل للتكبي

قبــل نقطــة حــدوث تشــويه، ومــن ثــم نضغــط علــى "موافــق". ســنالحظ أنــه تــم 

.1db)-( تضخيــم الموجــه الصوتيــة بشــكل متناســق مــن دون تخطــي عتبــة

ــن  ــرح أن تحس ــب المقت ــا بالترتي ــرات وتطبيقه ــذه المؤث ــع ه ــأن جمي ــن ش  م
ــا. ــا ومفهوًم ــه واضًح ــوت وتجعل الص

ــي  ــل الحــوارات الت ــب المــدرب مــن المشــاركين تنزي  فــي هــذا النشــاط يطل
قامــوا بتســجيلها ســابًقا عــن طريــق جهــاز التســجيل المتنقــل، وحفظهــا علــى جهــاز 

الحاســوب تحــت مســميات ذات معنــى وتحتــوي علــى التاريــخ والمــكان وموضــوع 

التســجيل. ومــن ثــم تســجيل تعليقهــم الصحفــي علــى مــا تــم نقاشــه فــي محتــوى 

المقابــالت، وذلــك علــى الحاســوب مباشــرًة، و ومزجه مــع المقابالت التي ســجلوها، 

يمكــن أيًضــا إضافــة مقطــع موســيقي أثنــاء الحــوار أو التعليــق وذلــك إلضافــة بُعــد 

إنســاني أو لتعزيــز إحســاس مــا عنــد المســتمع. يجــب أن يراعــي المشــاركين أثنــاء 

ــم  ــح وعــدم تخطــي المؤشــر األحمــر، ومــن ث التســجيل أســس التســجيل الصحي

القيــام بإجــراء جميــع التحســينات المقترحــة فــي المرحلــة الســابقة، وإنتــاج تقريــر 

صوتــي ذو نوعيــة صــوت جيــده جــًدا ومحتــوى صــادق وأميــن.

ــي  ــواء ف ــابقة )س ــات الس ــة بالجلس ــجيالت الخاص ــتخدام التس ــن اس  أو يمك
ــوت(. ــيقى أو  الص الموس

المرحلــة الثالثــة:

 يعــرض مــن أنهــى مــن المشــاركين مقابالتهــم لتســمعها المجموعة، ويناقشــوا 
ــل  ــي نق ــر ف ــر، ودور األخي ــي للتقاري ــتوى التقن ــا والمس ــة فيه ــاكل المطروح المش

المحتــوى بشــكل أميــن.

المرحلــة الرابعــة:

ــاط  ــذا النش ــي ه ــال ف ــكل فع ــع بش ــاركة الجمي ــى مش ــدرب عل ــرص الم  يح

ــوت. ــات ص ــن ملف ــه م ــع نتاج ــى جم ــا عل وأيًض

 تخصيص 5 دقائق لدخول أو خروج المتدربين من/إلى مكان انعقاد الجلسة.

مالحظــات:
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 ماهو المدى الديناميكي؟ وكيف نستطيع التحكم فيه؟

 ما هو دور المحجم القسري  Hard limiter؟

 مــا هــي األشــياء التــي علينــا االنتبــاه لهــا أثنــاء التســجيل وخصوًصــا تســجيل 

المقابــالت؟

  مــن لديــه فكــرة تقريــر صحفــي آخــر يريــد إنتاجــه يتكلــم عــن مشــكلة 

فــي مجتمعــه أو محيطــه؟ ومــا هــي تلــك المشــكلة؟ وهــل يمكننــا اســتخدام 

جهــاز المحمــول لتســجيل المقابــالت لذلــك؟

أسئلــة تقييـــم:
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 المزج الصوتي الحي والميكسر

 المواضيع
• تعريف بالميكسر وأسباب استعماله.

 ،Channels المسارات ،Inputs استكشاف بعض وظائف وخواص الميكسر )المداخل وأنوعها •
.)Master Outputs المخارج الرئيسية ،Level fader  متحكم التالشي ،Gain متحكم الربح

• فهم هدف استخدام مقوي ومكبرات الصوت.
• فهم مسار الصوت من مدخله )الميكروفون أو آلة موسيقية كهربائية(، حتى مخرجه من 

السماعات. وذلك مرورًا بالمكسير ومقوي الصوت.
• استكشاف وظائف جديدة للميكسر )التحكم بالحيز الصوتي PAN، موازنة الطيف الصوتي 

.) LINE-IN ومداخل ،AUX المخارج اإلضافية ،EQ
.)Stereo and Mono( مواضع وتوزيع ملتقطات الصوت، والصوت الثنائي أو فردي المصدر • 

.)Leveling(  الموازنة العامة لألصوات •
.)Mixing(  المزج •

• التسجيل الحي على الحاسوب وسماع التسجيل من خالل توصيالت الميكسر.
• توصيل نظام الصوت خاصة الحفالت )الميكروفون أو آلة موسيقية كهربائية(، حتى مخرجه 

من السماعات وذلك مرورًا بالمكسير ومقوي الصوت.

 النتائج
ــق  ــن طري ــزة، ع ــي األجه ــوت ف ــار الص ــر ومس ــل الميكس ــة عم ــن لطريق ــم المتدربي •  فه

ــادهم. ــي بأجس ــكيل عمل ــف تش تألي
ــرات  ــوت، ومكب ــوي الص ــر، مق ــون بالميكس ــل الميكروف ــارك توصي ــتطيع كل مش • أن يس

ــوت. الص
• توصيــل الميكروفــون بالميكســر، مقــوي الصــوت، ومكبــرات الصــوت مــن دون مســاعدة 

مباشــرة مــن المــدرب.
• فهــم خصائــص جديــدة للميكســر والتمــرن عليهــا )التحكــم بالحيــز الصوتــي PAN، موازنــة 

.)EQ الطيــف الصوتــي
 • توصيــل جهــاز الميكســر إلــى جهــاز الحاســوب، بهــدف التســجيل الحــي، مســتخدما مســار 

الميكســر AUX وإدخالــه إلــى الحاســوب عبــر شــريحة الصــوت.
.LINE IN توصيل جهاز الحاسوب إلى جهاز الميكسر، وذلك مستخدمين مدخل •

إطار الجلسة
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• خلــط صوتيــن منفصليــن مــع بعضهمــا أو أكثــر، والتحكــم بنســبهما، مــن ناحيــة الشــدة 
.EQ وموازنــة الطيــف الصوتــي ،Stereo والتمركــز فــي الحيــز الصوتــي ،Level

 القيم المرغوب اكتسابها
•  شغف واهتمام أكبر بالتفاصيل.

• تبادل األدوار والعمل الجماعي والبناء على أعمال اآلخرين.
• ثقة أكبر بالنفس وبالجماعة.
• الفحص والتحليل المستمر.

 األفعال
• نقــاش قصيــر يطــرح إشــكالية: كيــف نســتطيع خلــط أكثــر مــن صــوت وإخراجهــم مــن 
ــاج  ــف نحت ــي أي مواق ــدة، وف ــى ح ــوت عل ــكل ص ــم ب ــف نتحك ــد، وكي ــوت واح ــر ص مكب

ــة. لهــذه اإلمكاني
• نشــاط جماعــي طويــل علــى مرحلتيــن، يســتخدم فيــه المدرب أجســاد المشــاركين لشــرح 
جهــاز المكســر وطريقــة عملــه، كمــا يبيــن خطــوة بخطــوة مســار الصــوت فــي األجهــزة، من 
ــة(، حتــى مخرجــه مــن الســماعات. وذلــك  ــة موســيقية كهربائي ــه )الميكروفــون أو آل مدخل

مــروًرا بالمكســير ومقــوي الصــوت.
• نقــاش عملــي طويــل، يشــرح المــدرب مــا تــم تقديمــه فــي النشــاطات الســابقة لهــذه 
الجلســة، ولكــن هــذه المــرة فعليًــا مســتخدًما جهــاز الميكســر. ) المداخــل وأنوعهــا، 
ــرات  ــوت، و مكب ــوي الص ــارج، مق ــة، المخ ــم الموازن ــح، متحك ــم الرب ــارات، متحك المس

ــوت(. الص
ــوب،  ــاز الحاس ــر بجه ــل الميكس ــة توصي ــاركون كيفي ــه المش ــم في ــل، يتعل ــاط طوي • نش
مســتخدمين مســار AUX، وشــريحة الصــوت فــي الحاســوب، وبرنامــج Audacity للتســجيل.

• نشــاط طويــل، يــوزع المشــاركون فــي مجموعتيــن، المجموعــة األولــى ســتقوم بتوصيــل 
ــيقي(،  ــورد موس ــي وكيب ــار كهربائ ــون، غيت ــر )ميكروف ــى الميكس ــة إل ــل صوتي ــالث مداخ ث
ســتقوم بــدور مهنــدس الصــوت وعمــل موازنــة عامــة للصــوت والتســجيل، أمــا المجموعــة 
الثانيــة فســتقوم بــدور الفرقــة الموســيقية أثنــاء بروفــة صوتيــة تحضيــرًا لحفلهــا المرتقــب.

 زيارة ميدانية
• ينســق المــدرب بالتعــاون مــع المســاحة زيــارة لحفــل موســيقي حقيقــي بعــد االســتئذان 
ــا  ــل الحفــل ويقــوم المــدرب بشــرح م ــا قب ــزات م ــة الموســيقية لحضــور تجهي مــن الفرق
تقــوم بــه الفرقــة الموســيقية أثنــاء توصيــل الميكروفونــات وتوزيــع الفرقــة علــى المســرح 
وترتيــب الكابــالت ومــكان الميكســر ومهنــدس الصــوت وشــرح طبيعــة القاعة )مــكان مفتوح 

أو مغلــق( وتوزيــع الســماعات وعالقتهــا بالمســاحة.
• ينــوه المــدرب علــى المتدربيــن أن الجلســة القادمــة هــي زيــارة لحضــور تجهيــزات مــا قبــل 
الحفــل لمشــاهدة مراحــل توصيــل أجهــزة الصــوت بطريقــة عمليــة تطبيًقــا لمــا ســيتعلموه 

فــي هــذه الجلســة.
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 تحضير ما قبل الجلسة

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: ميكســر صــوت، مقــوي صــوت )Power(، مكبــرات الصــوت عــدد 2، 
ميكرفــون عــدد 2 وأســالكهما، أســالك لربــط مقــوي الصــوت بالميكســر، والمقــوي بمكبــرات 

الصــوت، جيتــار كهربائــي أو كيبــورد موســيقي وســلك إلدخالــه إلــى الميكســر.
• المواد: ورقة وقلم.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=uQbSB6ExAyY&list=PLU7jR_9OJB-
pukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=w-v75Mgh9dA&index=27&list=PLU-
7jR_9OJBpukgyqdRHTNqIDY7fSLtN_F
https://www.youtube.com/watch?v=tvF7Jy14LpY&list=PLU7jR_9OJBpuk-
gyqdRHTNqIDY7fSLtN_F&index=30
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ــع  ــًدا جمي ــاه ال تختصــر أب ــة أدن ــات المقدم  المعلوم
ــى  ــد األدن ــر الح ــا نذك ــا، ولكنن ــة به ــم المتعلق المفاهي
ــرك  ــن. يت ــه للمتدربي ــى المــدرب توصيل ــذي ينبغــي عل ال
ــياق  ــد لس ــب ومفي ــراه مناس ــا يراه/ت ــة م ــدرب إضاف للم

ــن. ــم المتدربي ــة وفه الجلس

  الميكســر: جهــاز يســمح بإدخــال ومــزج مصدريــن صوتييــن أو أكثــر، وإخــراج 

الصــوت مــن مخــارج أساســية أو فرعيــة. اســتخداماته ال تنحصــر في المزج لألنشــطة 

الحيــة فقــط، بــل تتعــداه ألي موقــف نريــد فيــه مــزج مصدريــن صوتييــن أو أكثــر. 

لديــه العديــد مــن المســارات، لــكل مســار مدخــل يمكننــا مــن توصيــل ميكروفــون، 

أو آلــة أو جهــاز موســيقي، كمــا لديــه مخرجيــن أساســيين، مخــرج صوتــي 'يســار'، 

وآخــر 'يميــن'، نوصلهمــا بمقــوي الصــوت )هنــاك أنــواع مداخــل ومخــارج أخــرى، 

راجــع هــذا الرابــط إللقــاء نظــرة عامــة علــى وظائــف هــذا الجهــاز(. مهمــا تعــددت 

مســارات الميكســر وكثــرت أزراره ومتحكماتــه، فإنهــا ليســت إال تكــرار لنفــس الفكرة 

والوظائــف خاصــة مســار واحــد، وبالتالــي فهمنــا الكامــل لمســار وحيــد، ســيمكننا 

بــكل تأكيــد مــن فهــم معظــم أزرار ومتحكمــات الميكســر.

 مقــوي الصــوت: يقــوم بتضخيــم اإلشــارة الصوتيــة القادمــة مــن الميكســر 
ــن: مدخــل  ــه مدخلي ــادًة يكــون لدي ــرات الصــوت. ع ــى مكب ــه إل ــل أن تخــرج من قب

ــن  ــن مخرجي ــه م ــد تضخيم ــوت بع ــرج الص ــم يخ ــن'. ث ــار'، وآخر'يمي ــي 'يس صوت

ــوت. ــرات الص ــاه مكب ــن بإتج مماثلي

 ميكروفــون/ات مــن نــوع ديناميــك Dynamic: نســتعملها فــي هــذه 
الجلســة، ال يحتــاج لتغذيــة كهربائيــة لكــي يعمــل، فيتميــز بســهولة تشــغيله 

مباشــرة بوصلــه بالميكســر، كمــا أنــه يســتعمل عــادًة اللتقــاط أصــوات ذات شــدة 

صوتيــة مرتفعــة نســبيًا. مثالــي اللتقــاط األصــوات البشــرية فــي األنشــطة الحيــة، 

ــول. ــوات الطب ــجيل أص ــرًا( لتس ــس حص ــرًا )ولي ــتعمل كثي ــا يس كم

المعلومات:

مالحظــة هامــة: 
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 يدير المدرب نقاش قصير يطرح إشكالية:

ــوت  ــر ص ــن مكب ــم م ــوت وإخراجه ــن ص ــر م ــط أكث ــتطيع خل ــف نس   كي

ــا؟ ــي آن مًع ــد ف واح

 وكيف نتحكم بكل صوت على ِحَدة؟

 وفي أي مواقف نحتاج لهذه اإلمكانية؟

ــة  ــن، يشــرح المــدرب طريق ــة ومناقشــتها مــع المتدربي  بعــد مراكمــة األجوب

ــتخدام: ــر باس ــل الميكس توصي

 ميكروفون: 2

 سلك: 6

 ميكسر: 1

 مقوي الصوت:1

 مكبر صوت يمين: 1

 مكبر صوت يسار: 1

 مهندس/ه صوت: 1

 مغني/ه: 1

 عازف/ه: 1

 ثــم يطلــب المــدرب مــن الجميــع بالتوجــه نحــو الميكســر وبالوقــوف جميًعــا 

ــر،  ــدرب، الميكس ــة الم ــع برؤي ــمح للجمي ــكل يس ــرة، بش ــبه دائ ــا يش ــي م ــه ف حول

ــار  ــدا مس ــا ع ــر م ــم الميكس ــي معظ ــاء لتغط ــة بيض ــع ورق ــزة، يض ــي األجه وباق

ــد فقــط، يبقــى ظاهــراً للمشــاركين. وحي

 يجــب أن تكــون جميــع األجهــزة غيــر موصولــة، 
المتحكمــات  وجميــع  تشــغيل،  وضــع  فــي  وليســت 
موضوعــة علــى وديــع صفــر. يبــدأ المــدرب بشــرح عملي، 
ــم  ــه بســلك، ث ــداًء مــن الميكروفــون، يقــوم بتوصيل ابت
يدخلــه إلــى الميكســر علــى مدخــل المســار المكشــوف، 
ــم  ــح  Gain، ومتحك ــم الرب ــل متحك ــة عم ــرح طريق يش
التالشــي Fader لهــذا المســار، وهمــا اآلن فــي وضــع 
الصفــر. يقــوم بتوصيــل الميكســر بجهــاز تكبيــر الصــوت 
باســتخدام المخرجيــن األساســيين للميكســر. مــع الحرص 

خطة الجلسة
المرحلــة األولــى:

 مالحظــة هامــة: 
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أيًضــا أن يكــون متحكــم شــدة الصــوت في مكبــر الصوت 
فــي وضــع الصفــر. ثــم يتــم ربــط ســلكين مــن مخرجــي 
مكبــر الصــوت، األيمــن واأليســر، بمكبــرات الصــوت 

ــي. ــى التوال عل

 يقــوم المــدرب أواًل بتشــغيل الميكســر، ومــن ثــم مقــوي الصــوت، يتأكــد مــن 
فهــم الجميــع لهــذه القاعــدة، وذلــك لتفــادي إحــداث ضــرر فــي مكبــرات الصــوت 

أو احتمــال التســبب بصــوت مؤذي/مرتفــع.  ثــم يقــوم بــإدارة متحكــم الصــوت فــي 

 Master مقــوي الصــوت، وضعــه علــى ٥٠%  ثــم وضــع متحكــم التالشــي األساســي

ــى ٥٠%  يعطــي المــدرب الميكروفــون ألحــد المشــاركين،  faders فــي الميكســر عل

ويطلــب إليــه إصــدار صــوت منخفــض ولكــن مــن دون انقطــاع )مثــل: مممممــم...(. 

انتبــه: يجــب أن يقــف المشــارك بعيــًدا عــن مكبــرات الصــوت أو خلفهــا، وإال 

ســيحدث صــوت رد أثــر Feedback مزعــج قــد يكــون مــؤذي، أيًضــا لألجهــزة. يبــدأ 

ــًدا  ــم يرفــع متحكــم التالشــي روي ــح ال-3٠%، ومــن ث المــدرب برفــع متحكــم الرب

إلــى ٥٠ %. يجــب أن نســمع اآلن صــوت المشــارك فــي مكبــرات الصــوت.

ــر  ــي مكب ــات الصــوت ف ــداد لمتحكم ــن إع ــر م ــب أكث ــوم المــدرب بتجري  يق
ــح Gain ومتحكــم  ــًدا الفــرق بيــن متحكــم الرب الصــوت، والميكســر، ويوضــح جي

التالشــي Fader خاصــة المســار،  واآلخــر األساســي Master faders يضــع اآلن 

المــدرب متحكــم الربــح علــى وضعيــة ٢٠%، وكذلــك متحكــم التالشــي. ثــم يطلــب 

مــن الجميــع مــن االبتعــاد عــن مكبــرات الصــوت، ثــم يأخــذ الميكروفــون ويقربــه 

بحــذر مــن واجهــة إحــدى مكبــري الصــوت. ســنبدأ بســماع صــوت صفيــر، يــزداد 

فــي شــدته إلــى أن يصــل مســتوى ثابــت. هنــا مباشــرة يبعــد المــدرب الميكروفــون 

ــا  عــن مكبــر الصــوت، يعيــد التجربــة أكثــر مــن مــرة ولكــن بســرعة شــديدة وتفاديً

للصــوت المزعــج.

 يســأل المــدرب؛ هــل يســتطيع أحــد شــرح هــذه الظاهــرة المســماة رد األثــر 
ــة  ــرة الفيزيائي ــذه الظاه ــدرب ه ــص الم ــة يلخ ــماع األجوب ــد س أو Feedback؟ بع

للصــوت، نتيجــة دخــول نفــس الصــوت وتكبيــره بشــكل متكــرر، لدرجــة ال يســتطيع 

ــا  ــج. عندم ــن المزع ــوت الصفير/طني ــك ص ــن ذل ــج ع ــا، ينت ــوت تحمله ــر الص مكب

ــى  ــي عل ــم التالش ــع متحك ــرعة وض ــب أواًل وبس ــل، يج ــاء العم ــك أثن ــل ذل يحص

ــرات  ــن مكب ــب م ــون قري ــك ميكروف ــذي يمس ــخص ال ــن الش ــب م ــر، والطل الصف

ــا أن يضــع مكبــرات  الصــوت، باالبتعــاد عنهــا. كمــا واجــب مهنــدس الصــوت دائًم

الصــوت علــى مســافة مــن الميكروفونــات، والتحكــم بشــدة الصــوت، بشــكل يمنــع 

ــر. حــدوث أي رد أث

هــام جــًدا:
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حتــى اآلن ، جميــع المســارات األخــرى للميكســر ال تــزال مغطــاه بورقــة. يزيــل 

اآلن المــدرب هــذه الورقــة بالتدريــج، ويشــرح أن برغــم مــن كثــرة أزرار ومتحكمــات 

الميكســر، ولكــن معظمهــا يعمــل بنفــس الطريقــة، وإذا فهمنــا واحــدة منهــا، 

نســتطيع فهــم أغلبهــا.

:Pan الحيز الصوتي ومتحكم

 يســأل الُمــدرِّب : لمــاذا تعتقــدون أن لإلنســان أذنيــن، وليــس أذن واحــدة فقــط؟ 
بعــد ســماع النقــاش واألجوبــة، يوضــح المــدرب أن اإلنســان بحاجــة لكلتــا أذنيــه أن 

تعمــالن مًعــا كــي يســتطيع دماغــه تحديــد مــكان مصــدر األصــوات. فلــو قمنــا مثــاًل 

بإغــالق أعيننــا و بســد إحــدى أذنينــا لدقيقــة أو أكثــر، ســتالحظون أن قدرتنــا علــى 

تحديــد مــكان مصــادر األصــوات ســتتأثر ســلبًا، وبشــكل كبيــر. بنفــس المبــدأ، فــإن 

نظــام الصــوت الــذي أمامنــا، لديــه مكبــران للصــوت، وذلــك لإلتاحــة لنــا بإعــادة 

خلــق صــورة صوتيــة، نســتطيع مــن خاللهــا التحكــم بمــكان صــدور الصــوت فــي 

ــز  ــي الحي ــا ف ــك، نســتطيع إصــدار أصــوات وتوزيعه ــي Stereo. بذل ــز الصوت الحي

الصوتــي بالطريقــة التــي نراهــا مناســبة، وفــي ذلــك أيًضــا أداة إبداعيــة فــي 

اســتخدام الصــوت ومزجــه.

 يكمــل الُمــدرِّب، يقســم المجال/المشــهد الصوتــي Stereo إلــى ثــالث أقســام 
ــي  ــاوية ف ــوت متس ــدة الص ــون ش ــا تك ــار. عندم ــط، واليس ــن، الوس ــية: اليمي رئيس

مكبــر الصــوت األيمــن واأليســر، نســمع الصــوت وكأنــه قــادم مــن موقــع الوســط. 

ــر  ــك فــي المكب ــر األيمــن عــن تل ــاًل شــدة الصــوت فــي مكب ــا إذا زادت مث  أم
ــا  األيســر، سنســمع الصــوت قــادم مــن جهــة اليميــن، والعكــس صحيــح. يتيــح لن

ــك  ــة lh، وذل ــة الصــوت النهائي ــن مســارات الميكســر بالتحكــم بوجه كل مســار م

باســتخدام متحكــم Pan. يشــغل المــدرب مقطــع صوتي/موســيقي موصــول إلــى 

إحــدى مســارات الميكســر، ويطلــب مــن بعــض المشــاركين بالتنــاوب علــى تجربــة 

متحكــم ال-Pan وفهــم تأثيــره علــى الصــوت. يســأل الُمــدرِّب إذا كان أحــد يســتطيع 

إيهامنــا مســتخدًما صوتــه فــي الميكروفــون، ومتحكــم ال-Pan، بــأن هنــاك ســيارة 

ــرًا فــي األفــالم  ــا إلــى يســارنا؟ نســمع هــذه الخدعــة كثي ــاز الشــارع مــن يمينن تجت

وذلــك إلضافــة بُعــد حقيقــي فــي المشــهد وغمــس المشــاهد فيــه. يضيف الُمــدرِّب، 

عندمــا يكــون لدينــا أكتــر مــن مســار صوتــي، نســتطيع مثــاًل بوضــع الصــوت األول 

ــر،  ــر األيس ــى المكب ــه عل ــي فنضع ــار الثان ــا المس ــن، أم ــوت األيم ــر الص ــى مكب عل

ــوات  ــز األص ــتمع لتميي ــى المس ــهيل عل ــذا تس ــي ه ــط..إلخ. ف ــي الوس ــث ف والثال

بعضهــا عــن بعــض، وإعطــاء كل صــوت مكانــة وحقــه فــي الحيــز الصوتــي.

 

EQ:  موازنة الطيف الصوتي 
لــن يدخــل الُمــدرِّب هنــا فــي تفاصيــل ال-EQ، بــل ســيكتفي بإعطــاء الفكــرة 

األساســية مــن وراء متحكمــات ال-EQ وفائدتهــا. فيذكــر بجلســات 'عناصــر الصوت'، 

ــاج  ــيقية إلنت ــوات اآلالت الموس ــا وأص ــتخدم أصواتن ــا نس ــف كن ــورال'، وكي و'الك
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ــا  ــض من ــا أن لبع ــا الحظن ــا أنن ــي... كم ــة، كل: دو، ري ، م ــة مختلف ــات صوتي نغم

ــة. ــطة أو غليظ ــادة، متوس ــوات ح أص

 يُكمــل الُمــدرِّب :يتيــح لنــا الميكســر بالتحكــم بنســبة الصــوت الحــاد للغليــظ 
أو المتوســط منــه، وذلــك لــكل مســار علــى حــدى. متيًحــا بذلــك احتمــاالت كثيــرة 

ــي  ــر إبداعي/جمال ــة عنص ــا، أو إلضاف ــوت م ــي ص ــوب ف ــح عي ــا لتصحي ــًدا إم ج

إليــه، كأننــا نتحكــم بشــخصية الصــوت وتركيبــه النغمــي. يقــوم الُمــدرِّب بعــرض 

متحكمــات ال-EQ الثــالث High / Mid /Low، ويختبرهــا أمــام المشــاركين كل 

واحــدة علــى ِحــَدة، بشــكل يُمّكــن المتدربــون مــن تفريــق أماكــن اســتخدام تنقيــص 

ــتخدم  ــا أن يس ــب هن ــة. يج ــطة و/أو الغليظ ــادة، المتوس ــوات الح ــادة األص أو زي

المــدرب مقطــع موســيقي مســجل لتوضيــح الفــروق الصوتيــة بشــكل عملــي، 

ــب والســؤال. ــر فرصــة للتجري وإعطــاء المشــاركين أكب

ــي بشــرح أن التحكــم بشــدة الصــوت،  ــدرِّب هــذا النقــاش العمل  يختــم الُم
ــي، إذ  ــزج الصوت ــات الم ــي تقني ــًدا ف ــية ج ــر أساس ــي عناص ــخصيته ه ــه وش ومكان

أن هــدف مهنــدس الصــوت، إعــادة إنتــاج الصــوت بأكبــر دقــة ممكنــة مــع مراعــاة 

ــف  ــن أن يضي ــه يمك ــة أن ــر، باإلضاف ــى اآلخ ــبته إل ــي، ونس ــدر صوت ــز كل مص حي

لمســة خاصــة بــه علــى الــذوق العــام للمقطوعــة أو الصــوت المنتــج. فــإًذا المــزج 

هــو موضــوع تقنــي ولكــن فيــه أيًضــا شــق جمالــي كبيــر، فلــكٍل منــا ذوقــه وأذنــه، 

والميكســر مــا هــو إال وســيلة تمكننــا مــن الوصــول لمــا نســمعه مناســبًا ومستســاًغا 

لنــا وللجمهــور.  وبعــد االنتهــاء مــن الشــرح يقــوم المــدرب بفصــل أجهــزة الصــوت 

اســتعدادا للمرحــة الثانيــة.

ــك  ــوم بذل ــا أن يق ــرح هن ــن، نقت ــي مجموعتي ــاركين ف ــدرب المش ــوزع الم  ي
عشــوائيًا لضمــان خلــط المشــاركين اكثــر وتشــجيعهم علــى التعامــل مــع أصدقــاء 

جــدد. يطلــب المــدرب مــن الجميــع بالمشــي عشــوائيًا فــي كل الحيــز المتــاح. 

ــا يتوقــف الجميــع فــي مكانهــم مــن دون حركــة. يقــف  وعندمــا يصــدر صوتًــا معيًن

المــدرب حينهــا فــي وســط المجموعــة وينظــر إلــى يمينــه فيشــكل منهــم المجموعــة 

األولــى، وكذلــك إلــى يســاره لتشــكيل المجموعــة الثانيــة . يجــب مراعــاة أن تكــون 

ــان متســاويتان فــي العــدد. المجموعت

ــل أجهــزة الصــوت  ــام بتوصي ــى بالقي ــب المــدرب مــن المجموعــة األول  يطل
بعضهــا ببعــض وتشــغيلها، علــى أن تســتطيع المجموعــة التعــاون فيمــا بينهــا وحــل 

المشــاكل التــي ممكــن أن تواجههــا. يجــب أن تســتطيع المجموعــة إســماعنا صــوت 

إحــدى الميكروفونــات مــن خــالل مكبــرات الصــوت. فــي هــذه األثنــاء، المجموعــة 

الثانيــة تراقــب وتتعلــم مــن أخطــاء المجموعــة األولــى.

المرحلــة الثانيــة:
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 بعــد تحقــق الهــدف، يطلــب المــدرب مــن المجموعــة األولــى بإيقــاف عمــل 
األجهــزة، وأن يقومــوا بفصلهــا جميعهــا عــن بعضهــا البعــض. اآلن جــاء دور 

ــل  ــتثناء: عــدم فص ــع اس ــة، م ــس الطريق ــن بنف ــادة التمري ــة إلع ــة الثاني المجموع

ــي. ــاط التال ــروع بالنش ــت للش ــار الوق ــك الختص ــاء، وذل ــد االنته ــزة عن األجه

ــب التدخــل أو المســاعدة قــدر اإلمــكان، وإتاحــة  ــدرِّب تجن ــى الُم  يجــب عل
الفرصــة للمشــاركين لحــل مشــاكلهم والتناقــش والتعــاون فيمــا بينهــم. يجــب أيًضــا 

لــو الحــظ المــدرب عــدم مشــاركة إحــدى المتدربيــن، أن يوجــه له/هــا ســؤال فــي 

ســياق النشــاط إلعــادة دمجهــم مــع المجموعــة.

 يُنــوِّه الُمــدرِّب هنــا، أن مهنــدس الصــوت مثــاًل يســتطيع موازنــة شــدة 
األصــوات مــع بعضهــا البعــض مســتخدًما متحكمــات المســارات، وذلــك إلعطــاء 

أهميــة أقــل أو أكثــر لصــوٍت مــا علــى حســاب اآلخــر، حســب ســياقه فــي المقطــع 

الصوتــي أو الموســيقي، كأن نجعــل مثــاًل أثنــاء الغنــاء، صــوت المغنــي أكثــر شــدة 

بقليــل مــن اآللــة/ات الموســيقية المرافقــة، لضمــان ســماع الجمهــور لــكالم األغنيــة 

وأداء المغنــي، ولكــن عندمــا ننتقــل إلــى مقطــع موســيقي تنفــرد فيهــا اآلالت 

بالعــزف، فهنــا ممكــن زيــادة شــدة الصــوت لتلــك اآلالت لتظهيــر دورهــا، وهكــذا.

 يســأل الُمــدرِّب : مــاذا لــو أردنــا تســجيل الصوت الخارج من الميكســر مباشــرة 
علــى جهــاز الحاســوب، وذلــك فــي نفــس الوقــت الــذي نقــوم بــه بإخــراج الصــوت 

ــدرب أن  ــح الم ــر، يوض ــاش قصي ــد نق ــور؟ بع ــى الجمه ــوت إل ــرات الص ــن مكب م

لجهــاز الميكســر مســارات ومخــارج إضافيــة إلــى جانــب المخــرج الرئيســي، تســمى 

مســارات/مخارج AUX. عــادًة مــا يكــون عددهــا اثنــان، أربــع، ســتة، ... حســب حجم 

الميكســر وقدراتــه، وتســمى تباًعــا AUX1، AUX2، AUX3،AUX4...إلــخ لــكل مخــرج 

AUX، مســار خــاص بــه، ولديــه تقريبًــا نفــس الخصائــص والمتحكمــات التــي رأينــاه 

ســابًقا علــى مســارات الميكروفــون وال-LINE IN، كمتحكــم التالشــي، والوجهــة 

الصوتيــة PAN، وغيرهــا. الفــرق األساســي بيــن تلــك المســارات ومســارات AUX، أن 

ــا فــي الميكســر إلــى جميــع المســارات التــي تحتــوي علــى  األخيــرة موصولــة داخليً

ــون  ــار الميكروف ــدى مس ــم أن ل ــو الحظت ــات، و-LINE IN، ول ــل للميكروفون مداخ

عــدد مــن المتحكمــات المعنونــة AUX1،  AUX2 ... وهــي تتيــح إعــادة توجيــه نســخة 

عــن صــوت المســار المعنــي، إلــى مســار AUX، ومنــه ممكــن أن نخــرج الصــوت إمــا 

المكبــرات صــوت إضافيــة أو إلــى أجهــزة معالجــة صــوت خارجيــة أو إلــى أجهــزة 

تســجيل، كالحاســوب مثــاًل.

ــى الميكســر،  ــع مســارات ومخــارج AUX عل ــدرِّب إظهــار جمي ــى الُم ــا عل يجــب هن

ومــن ثــم إظهــار أن لــكل مســار غيــر AUX، هنــاك متحكمــات خاصــة تتحكــم بكــم 

المرحلــة الثالثــة:
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ــرض  ــدرِّب بع ــوم الُم ــا يق ــن. هن ــار AUX معي ــاه مس ــا باتج ــارج منه ــوت الخ الص

وتفصيــل دقيــق يشــرح مســار الصــوت مــن مدخلــه علــى مســار الميكروفــون، ثــم 

إلــى مســارات ال-AUX، وبالتــوازي أيًضــا نحــو المســار الرئيســي للميكســر، وذلــك 

كاآلتــي: يدخــل الصــوت مــن الميكروفــون إلــى مســاره علــى الميكســر عبــر المدخــل 

ــل  ــك قب ــار، ول ــى المس ــي عل ــم التالش ــاه متحك ــرك باتج ــم يتح ــه، ث ــص ل المخص

الوصــول إليــه، يمــر عبــر متحكــم الربــح، ومتحكمــات AUX. نجــد علــى كل مســار 

عــدد مــن متحكمــات AUX يســاوي عــدد مســارات AUX فــي الميكســر. لــو أدرنــا أحــد 

 AUX ســتتحرك نســخة عــن الصــوت باتجــاه مســار ،AUX1 تلــك المتحكمــات، مثــاًل

1. اآلن أصبــح ال-AUX1 لديــه مدخــل صوتــي، ممكــن المهنــدس الصــوت التحكــم 

بــه، وإخراجــه المكــررات إضافيــة، أو توصيلــه بأجهــزة خارجيــة، كالحاســوب مثــاًل. 

ــدى  ــل إح ــدرب بفص ــوم الم ــاركين، يق ــرة للمش ــات الفك ــة وإلثب ــذه اللحظ ــي ه ف

ــوت  ــح الص ــم فت ــن ث ــرج AUX1، وم ــى مخ ــا إل ــوت، ووصله ــر الص ــالك مكب أس

ــا. المخــرج AUX1 كــي يتثنــى للمشــاركين اختبــار ذلــك عمليً

 يُرِجــع الُمــدرِّب ســلك مكبــر الصــوت إلــى مكانــه الســابق، ويقــوم اآلن 
بتوصيــل ســلك الحاســوب إلــى مخــرج AUX1، يوضــح أن الجهــة المقابلــة للســلك 

 .LINE IN تدخــل مباشــرة إلــى شــريحة الصــوت فــي جهــاز الحاســوب، فــي مدخــل

 ،LINE IN  ــة ــجيل خاص ــل التس ــار مدخ ــج Audacity، ويخت ــدرِّب برنام ــح الُم يفت

ويبــدأ التســجيل. يجــب أن يــرى المشــاركون عمليــة التســجيل ثــم نصــدر أصــوات 

علــى الميكروفــون ونلعــب بجميــع المتحكمــات علــى مســار الصــوت وصــواًل 

ــوت،  ــى ص ــا عل ــا به ــي قمن ــرات الت ــع التأثي ــدرب أن جمي ــح الم ــار AUX. يوض لمس

تــم تســجيلها. يقــوم المــدرب اآلن بإيقــاف التســجيل وحفــظ الملــف تحــت مســمى 

واضــح. ثــم يقــوم بوصــل مخــرج الصــوت مــن جهــاز الكمبيوتــر إلإحــدى مدخــل 

 ،Audacity ــى زر التشــغيل الصــوت فــي ــم يضغــط عل ــى الميكســر، ث LINE in عل

ــا برفــع متحكــم التالشــي علــى مســار  LINE-IN. بذلــك ، يجــب أن  ويقــوم تدريجيً

ــرات الصــوت خاصــة الميكســر. ــى مكب نســمع صــوت التســجيل عل

 يتوجــه الُمــدرِّب إلــى الســبورة ويلخــص مــن خــالل رســم توضيحــي كل مــا 
ــل  ــوم بتوصي ــا أن نق ــو أردن ــا ل ــه يمكنن ــدرب أن ــوه الم ــى اآلن. ين ــه حت ــم عرض ت

ــالت،  ــي الحف ــتعمل ف ــا تس ــادًة م ــة، ع ــوت إضافي ــرات ص ــى مكب ــارج AUX إل مخ

تضــع علــى خشــبة العــرض، يســتعملها الموســيقيين لســماع بعضهــم أثنــاء العــزف. 

تتيــح مســارات AUX لمهنــدس الصــوت بإعطــاء الموســيقيين علــى خشــبة المســرح، 

ــر مخــارج الصــوت األساســية  ــي يخرجهــا عب ــة صــوت مختلفــة عــن تلــك الت موازن

للميكســر، بإتجــاه الجمهــور.
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ــة  ــن، المجموع ــي مجموعتي ــاركين ف ــدرِّب المش ــوزع الُم ــاط ي ــذا نش ــي ه  ف
األولــى ســتقوم بتوصيــل ثــالث مداخــل صوتيــة إلــى الميكســر )ميكروفــون، غيتــار 

ــة عامــة  ــي وكيبــورد موســيقي(، ولعــب دور مهنــدس الصــوت وعمــل موازن كهربائ

ــق  ــة دور الفري ــة الثاني ــتلعب المجموع ــاء س ــذه األثن ــي ه ــجيل. ف ــوت والتس للص

الموســيقي، الــذي يحضــر لحفلــة، وكالعــادة يأتــي باكــرًا لتجريــب جهــاز الصــوت  

ــل. ــرًا للحف ــوات اآلالت تحضي ــة وأص ــة العام ــط الميزاني Sound Check، وضب

ــاعدتهم  ــم )ومس ــاركين بأدواره ــام المش ــم وقي ــن فه ــد م ــًدا التأك ــم ج  مه
ــي: ــك( كاألت ــى ذل عل

 المجموعة األولى )مسؤولي هندسة الصوت(:
ــا  ــي أماكنه ــا ف ــر، وضعه ــى الميكس ــون إل ــيقية والميكروف ــل اآلالت الموس • توصي

ــبة. المناس

• توصيل وتسجيل هذه البروفة الصوتية على الحاسوب.

• التفاعــل مــع طلبــات الموســيقيين فــي طريقــة ضبــط أصــوات آالتهــم والموازنــة 

العامــة للصــوت.

• عــدم التســبب بصــدور أي رد أثــر Feedback صوتــي أثنــاء البروفــة بإتبــاع 

اإلرشــادات فــي الجلســة األولــى، وتوجيــه إرشــادات للموســيقيين إن لــزم لتجنبهــا

 تقيم تشاركي للنتيجة الصوتية النهائية.

 المجموعة الثانية )الفرقة الموسيقية(:
ــة  ــة شــدة ومواضــع صــوت كل آل ــات لمهندســي الصــوت، مــن ناحي ــه طلب • توجي

فــي الحيــز الصوتــي.

• توجيــه طلبــات لمهندســي الصــوت مــن ناحيــة التركيــب النغمــي لــكل آلــة ونســبة 

األصــوات الحــادة، للمتوســطة والغليظــة.

• عــدم التســبب بإحــداث رد أثــر Feedback صوتــي، وذلــك باإلبقــاء علــى اآلالت 

والميكروفــون بعيــًدا عــن مكبــرات الصــوت.

• تقيم تشاركي للنتيجة الصوتية النهائية.

ــد  ــك بع ــم وذل ــن بأدواره ــام المجموعتي ــة قي ــدرب متابع ــى الم ــب عل  يج
ــورة.  ــى الصب ــا عل ــم وكتابته ــا عليه عرضه

 ينتــج عــن هــذا النشــاط تســجيل كامــل لهــذه البروفــة الصوتيــة، وهــذا يعنــي 
أن علــى المجموعــة األولــى بــدء التســجيل فــي بدايــة التمريــن وقبــل القيــام بــأي 

تعديــالت، ومــن ثــم التأكــد مــن حفظــه تحــت مســمى واضــح.

 عنــد االنتهــاء، نســمع جميعنــا التســجيل، ويديــر الُمــدرِّب نقاشــا حــول 
هــذا النشــاط، مــن خــالل إعطــاء رأيــه الشــخصي، وســماع أراء المشــاركين، وطــرح 

المرحلــة الرابعــة:
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أســئلة تقيــم مــن شــأنها أن تعالــج أي مشــاكل لــم تحــل، أو لــم ترصدهــا أي مــن 

ــن. المجوعتي

ــرات الصــوت والميكروفــون،  ــا، بمكب ــا وأفواهن ــا تشــبيه آذانن ــو حاولن  ل
فمــن يشــبه مــن فــي وظيفتــه؟

 ما هو الترتيب الصحيح لتشغيل الميكسر ومقوي الصوت؟
 كيف نتفادى إحداث رد أثر في نظام الصوت؟

 مــا هــو الفــرق بيــن متحكــم الربــح، متحكــم التالشــي للمســار، ومتحكم 
التالشــي الرئيســي للميكسر؟

ــن  ــوت، ولك ــرات الص ــن مكب ــمعه م ــا نس ــجيل كل م ــتطيع تس ــف نس  كي
مباشــرة مــن الميكســر؟ أي أفــكار؟ )المقصــود هنــا: إمــا بتوصيــل جهــاز تســجيل 

ــجيل،  ــوب للتس ــاز حاس ــر بجه ــل الميكس ــر، أو توصي ــارج الميكس ــدى مخ ــى إح إل

وهــذا مــا ســنفعله فــي الجلســة القادمــة (

AUX عددوا بعض من استعماالت مسارات 
 كيف نستطيع التحكم بمكان/وجهة الصوت في الحيز الصوتي؟

 كيــف نســتطيع التحكــم بنســبة األصــوات الحــادة للمتوســطة والغليظــة 
لمســار معيــن

 مــا هــي أنــواع مداخــل الصــوت فــي الميكســر المناســبة لــكل مــن التالــي: 
الميكروفــون )==<MIC IN(، الغيتــار الكهربائــي أو الكيبــورد الموســيقي أو 

مدخــل صــوت قــادم مــن حاســوب أو جهــاز تشــغيل موســيقي MP3 أو غيــره 

)==<LINE IN( ؟

 مــا هــي وظيفــة مهنــدس الصــوت برأيكــم بعــد كل مــا قمنــا بــه فــي هــذه 
لجلسة؟ ا

  هــل تســتطيعون إدخــال أكثــر مــن صــوت منفصــل، ولكــن فــي نفــس 

ــة؟  ــارات منفصل ــى مس ــا عل ــجيلهم جميًع ــوب وتس ــاز الحاس ــى جه ــت إل الوق

هــذا مــا ســنراه فــي الجلســة القادمــة...

أسئلــة تقييــم:
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 الصوت للصورة

الصوت للصورة هي عبارة عن ورشة عمل تراكمية مدتها خمس جلسات. جميع 
األهداف، والقيم، والنتائج واألفعال هي لمجمل جلسات الورشة. سنقوم بتحقيق 

النتائج المرجوة من خالل نشاط ممتد على جميع األيام، مقسم على مراحل تدريجية 
تمكن المشارك من التعلم واالستكشاف والبناء، فالوصول إلى الهدف النهائي. على 
المدرب التأكد من إنجاز كل مشارك أهداف كل نشاط، إذ أن النشاطات الالحقة في 

الورشة ستكون معتمدة بشكل أساسي على بعضها البعض.

 المواضيع
• عالقة الصوت بالصورة والعكس.

• التصميم الصوتي.
• أنواع األصوات في اللقطة، أو المشهد أو الفيلم.

• العثور على عناصر المشهد الصوتية.
• خلق أو اختيار األصوات وتحريرها.

• تركيب األصوات على الصورة.
• المزج واإلنتاج.

 النتائج
• أن يتعلم المشارك العناصر الصوتية في المشهد وعالقتها بالصورة.

• أن يتمكن المشارك من رسم خريطة صوتية للمشهد وتحديد أماكن أنواع األصوات فيه.
• أن يستطيع المشارك اختيار أو العثور على أصوات مناسبة للمشهد.

• أن يتمكن المشارك من خلق أصوات الستخدامها في المشاهد.
• أن يتمكن المشارك من تسجيل أصوات المشهد مراعيًا النوعية والوضوح في الصوت.

• أن يتمكــن المشــارك مــن تركيــب األصــوات علــى أنواعهــا علــى الصــورة مســتخدمين برامــج 
مجانيــة ومفتوحــة المصدر.

• أن يتمكــن المشــارك مــن القيــام بمــزج صوتــي يراعــي ويخــدم فيــه القصــة المصــورة أو 
موضــوع المنتــج.

• أن تنتــج أربــع مجموعــات، أربــع مشــاهد مختلفــة يلعــب فيهــا الصــوت دور رئيســي فــي 
القصــة، وذلــك بنــاًء علــى كل مــا تعلمــوه فــي الورشــة.

إطار الجلسات
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 القيم المرغوب اكتسابها
•  شغف واهتمام أكبر بالتفاصيل.

• تبادل األدوار والعمل الجماعي والبناء على أعمال اآلخرين.
• ثقة أكبر بالنفس وبالجماعة.
• الفحص والتحليل المستمر.

 األفعال

• الجلسة األولى:
• عــرض قصيــر يركــز فيــه المــدرب علــى عالقــة الشــراكة بيــن الصــوت والصــورة وضــرورة 

رؤيــة وإخــراج المشــاهد مــن المنظوريــن الصوتــي والمرئــي.
• نشــاط طويــل يتعلــم فــي المشــاركين العناصــر الصوتية فــي المشــهد وعالقتهــا بالصورة، 

وذلــك من خــالل تحليــل ونقــاش لبعــض المشــاهد الجاهزة.
• نشــاط طويــل يرســم فيــه المشــاركون ضمــن أربــع مجموعــات، الخريطــة الصوتيــة لنــص 

مــن مشــهد ســينمائي، ويخرجــون بالئحــة لجميــع األصــوات المطلوبــة.
• نشــاط طويــل يعــرض فيــه المــدرب المشــهد )الصامــت( مــن النشــاط الســابق، وتناقــش 
ــارات الصوتيــة فــي كل منهــا،  المجموعــات خرائطهــم الصوتيــة وأماكــن ومســببات االختي

وانطبــاق ذلــك أو عدمــه مــع المشــهد الفعلــي، واألســباب.

• الجلسة الثانية:
• عــرض طويــل نضــع فيــه خطــوات بســيطة لمقاربــة أي مهمــة تصميــم صوتــي ونصنــف 

األصــوات فــي المشــهد حســب طريقــه تأليفهــا.
• عــرض عملــي طويــل يظهــر فيــه المــدرب مواقــع مجانيــة علــى اإلنترنــت لتحميــل عينــات 

صوتيــة وطــرق الســتخراجها إن لــم تكــن جاهــزة للتحميــل.
• نشــاط طويــل يحمــل ويســتخرج فيه المشــاركين األصــوات الرقميــة الجاهزة لمشــاهدهم 

.Audacity ويحرروها باســتخدام

• الجلسة الثالثة:
• نقاش وعرض عن موضوع خلق وتسجيل األصوات الستخدامها في الصورة.

• نشــاط طويــل يخلــق فيــه المشــاركون أصــوات مســتخدمين مــواد ومــوارد محيطــة بهــم 
الســتخدامها فــي مشــاهدهم.

• الجلسة الرابعة:
• عــرض طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون أساســيات اســتخدام برنامــج Kdenlive للمونتــاج 

الرقمــي، مــع التركيــز علــى الشــق الصوتــي فيــه.
.Kdenlive نشاط قصير يختبر فيه المشاركين ما تم عرضه من إمكانيات في برنامج •

ــهد  ــل مش ــك بتحمي ــوه وذل ــا تعلم ــاركين م ــي المش ــق ف ــف يطب ــل يستكش ــاط طوي • نش
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ــورة. ــى الص ــه عل ــم تركيب ــجيله ث ــي وتس ــر لألصل ــد مغاي ــوار جدي ــف ح ــي، وتألي كرتون
• عرض نتاج النشاط السابق.

• الجلسة الخامسة:
ــة  ــة الثاني ــن الجلس ــاهدهم م ــى مش ــل عل ــاركون للعم ــه المش ــع في ــل يرج ــاط طوي • نش

.Kdenlive ــي ــوات ف ــع األص ــب جمي ــدؤون بتركي ويب
• نقــاش قصيــر عــن المــزج الصوتــي فــي المشــاهد، وأهميــة مراعاتــه للقصــة المصــورة أو 

موضــوع المنتــج.
• نشــاط طويــل يكمــل فيــه المشــاركون العمــل علــى مشــاهدهم مــع التركيــز علــى المــزج 

العــام لألصــوات مــع المشــاهد وتعــرض فيــه المجموعــات منتجهــا النهائــي.

 تحضير ما قبل الجلسات

• الحيز/مكان الجلسة: معمل صوت.
• المعــدات الخاصــة: أجهــزة تســجيل متنقــل عــدد ٨. جميــع اآلالت واألدوات التــي تــم 

تصنيعهــا واســتخدامها فــي جلســة صناعــة اآلالت الموســيقية البســيطة.
• المواد: أوراق A4 وأقالم حسب عدد المشاركين، صبورة وأقالمها.

• الوسائط:

https://www.youtube.com/watch?v=vJHuXtdcdmw
دليل مصرين لإلعالم الشعبي

https://vimeo.com/creativecommons
https://kdenlive.org
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ــز فــي هــذه الورشــة المؤلفــة مــن خمــس جلســات، ســينكب   معظــم التركي
ــر مــن خــالل ذلــك، ولكــن  علــى عالقــة الصــوت بالصــورة وكل مــا نحتاجــه للتعبي

ــاج الرقمــي  باإلضافــة لذلــك، سنســتعمل ألول مــرة برنامــج متخصــص فــي المونت

لديــه  المصــدر،  ومفتــوح  مجانــي  برنامــج  وهــو   ،Kdenlive واســمه  للصــورة 

إمكانيــات كبيــرة جــًدا فــي عمليــة اإلنتــاج المرئــي والمســموع. ســيكون حدود شــرحنا 

واســتخدامنا لــه فــي نطــاق عالقــة الصــوت بالصــورة فقــط، مــن دون التعمــق فــي 

موضــوع الصــورة، والــذي لــه كيــان ومعــارف وأهميــه قائمــة بحــد ذاتهــا، لســنا فــي 

Kden- -صــدد التطــرق لهــا، بــل هــي مــن تخــص منهــج الفيديــو. نحــن بحاجــة ال

live فقــط كــي نتمكــن مــن تجريــب،  واكتشــاف، ففهــم عالقــة الصــورة بالصــوت، 

والخــروج بمنتــج فــي آخــر الورشــة نمــارس فيــه كل مــا تعلمنــاه.

ــة  ــي بطبيع ــة وه ــياق الجلس ــي س ــة ف ــي مقدم ــرى فه ــات األخ ــا المعلوم  أم
الحــال ال تختصــر أبــًدا جميــع المفاهيــم المتعلقــة بهــا، ولكننــا نذكــر الحــد األدنــى 

الــذي ينبغــي علــى المــدرب توصيلــه للمتدربيــن. يتــرك للمــدرب إضافــة مــا يــراه /

تــراه مناســبا ومفيــد لســياق الجلســة وفهــم المتدربيــن.

المعلومات:
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 خطة الجلسة األولى

 خطة الورشة ومواضيعها ونتائجها المرجوة موجودة في أعلى الصفحة.

 نقــاش ونشــاط يركــز فيــه المــدرب علــى عالقة الشــراكة بيــن الصــوت والصورة 
وضــرورة رؤيــة وإخراج المشــاهد مــن المنظوريــن الصوتــي والمرئي.

 يقــول المــدرب أنــه بإنتهــاء الورشــة بعــد خمــس جلســات، ســنكون قــد قمنــا 
بتصميــم صوتــي كامــل لعــدة مقاطــع فيديــو بشــكل مبــدع وممتــع. للوصــول إلــى 

ذلــك، ســنخوض رحلــة طويلــة وممتعــة نتعلــم فيهــا عــن عالقــة الصــوت بالصورة، 

وهــي تشــبه عالقــة الحبيــب بالمحبوبــة، متالزمــان، يكمــالن بعــض، لديهمــا لحظات 

تقــارب وأخــرى تبعدهمــا، يتناقشــان، يثــوران، يتخاصمــان، يتصالحــان. ال تســتطيع 

ــواع  ــد أن ــنقوم بتحدي ــح. س ــس صحي ــوت، والعك ــن دون ص ــش م ــورة أن تعي الص

األصــوات فــي المشــهد واســتخراجها، وتركيــب أصــوات لمشــاهد نختارهــا، وحتــى 

خلــق وتركيــب أصــوات مــن تأليفنــا تناســب الحركــة فــي المشــهد ومــن ثــم تركيبهــا 

علــى برنامــج متخصــص إلنتــاج مشــاهدنا ومشــاركتها مــع اآلخريــن.

 يســتأنف المــدرب، األذن والعيــن تعمــالن بانســجام وتكمــالن بعضهمــا 
ــتطيع  ــورة تس ــى. إن الص ــف المعن ــب نص ــا، يغي ــب أحداهم ــا يغي ــض، عندم البع

ــة  ــى تشــغيل مخيل ــه عل ــرد بقدرت ــا الصــوت فينف ــة، أم ــة عالي وصــف األشــياء بدق

المشــاهد وغمســه فــي عالــم القصــة أو العمــل الــذي نحــن فــي صــدده. إن إدراكنــا 

لمواضــع اســتخدام الصــوت لخدمــة الصــورة أو إلضافــة عنصــر مشــهدي جديــد، 

ــة أو  ــة أو وثائقي ــالم روائي ــو، أو أف ــع فيدي ــراج مقاط ــاج وإخ ــى إنت ــاعدنا عل سيس

إعالنــات، أو تقاريــر، تســتطيع الوصــول للمشــاهد وعلــى أكثــر مــن مســتوى، فكــري 

و عاطفــي، وغمســه فــي التجربــة البصريــة الصوتيــة للعمــل، فــي هــدف توصيــل 

أصــدق التعبيــر بأعلــى تأثيــر ممكــن.

 يطلــب المــدرب مــن الجميــع الصمــت التــام، ثــم بإغــالق أعينهــم، ويطلــب 
منهــم الســمع واالســتماع/اإلنصات لألصــوات مــن حولهــم مــدة دقيقــة كاملــة مــن 

ــع  ــاركة جمي ــع مش ــن الجمي ــدرب م ــب الم ــاء، يطل ــد االنته ــة. بع دون أي مقاطع

األصــوات التــي ســمعوها، مــن أدقهــا إلــى أكثرهــا عموميــة. ســنالحظ أنــه بإمكاننــا 

ســماع وتســمية أصــوات هــي خــارج حــدود الحيــز المرئــي. إن ســماعنا لهــذه 

ــا  ــف فيم ــر واعــي، تتكات ــة يحــدث بشــكل واعــي وغي ــا اليومي ــي حياتن األصــوات ف

بينهــا لتعطينــا إحســاس أدق وأوســع بالمــكان مــن حولنــا. مــن ناحيــه أخــرى، يمكننــا 

خطط الجلسات

مالحظــة: 

المرحلــة األولــى:
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فــي كثيــر مــن األحيــان أن نميــز مــزاج شــخص مــا بمجــرد ســماع صوتــه لفتــرة، حتــى 

لــو كان شــكله ال يعبــر عــن حالتــه، فــإن الصــوت يحمــل فــي طياتــه إمكانيــة علــى 

ــا  ــل أيًض ــات، ب ــي الكلم ــه لمعان ــس فقــط بنقل ــات األشــياء، لي ــر عــن مكنون التعبي

ــه إحساســها. لنقل

 يقــول المــدرب، أن أدمغتنــا تتقــن تخــزن األصــوات بشــكل غيــر واعــي 
وتدخلهــا فــي نســيج تجربتنــا المحسوســة مــن دون أن ننتبــه، إذ أن حاســة الســمع، 

هــي الحاســة الوحيــدة التــي ال يمكننــا إيقافهــا مهمــا حاولنــا، حتــى لــو وضعنــا أيدينا 

علــى آذاننــا، فالبــد مــن أن نســتمر بالســمع، حتــى صــوت جريــان الــدم فــي آذاننــا، 

أو مثــاًل عنــد النــوم فإننــا نســتمر بالســمع...إلخ. نقــول هــذا لنظهــر دور األصــوات 

فــي عالمنــا، حتــى عندمــا ال نقــوم باإلنصــات، فإننــا نســمع، بالتالــي يجــب إعطــاء 

الصــوت حيــز واهتمــام أثنــاء العمــل علــى مشــهد أو فيلــم مــا، لمــا فــي ذلــك مــن 

منفًعــا ومســاحة للتعبيــر والتواصــل.

 مــن ناحيــة أخــرى، لــدى مشــاهدتنا ألي مشــهد، أحيانــا يغيــب عــن انتباهنــا 
كميــا المعلومــات المنقولــة مــن خــالل الصــوت. باإلضافــة لصــوت الحــوار، هنــاك 

أصــوات، مــن ناحيــه تعــزز إحساســنا بالمــكان والزمــان، ومــن ناحيــة أخــرى تمكنــا 

ــي  ــاهد ف ــل والمش ــدم الممث ــوت يخ ــك الص ــن، بذل ــيس الممثلي ــم أحاس ــن فه م

نفــس الوقــت، كمــا ينقــل معلومــات أساســية لوصــول الصــورة بشــكل كامــل.

ــي  ــى ف ــى تبق ــة األول ــن، المجموع ــي مجموعتي ــاركين ف ــدرب المش ــوزع الم  ي
مــكان الجلســة وتنظــر إلــى شاشــة العــرض فيهــا، أمــا المجموعــة الثانيــة فتغــادر 

ــع  ــدرب م ــق الم ــارج )ينس ــي الخ ــر ف ــق وتنتظ ــس دقائ ــدة خم ــة لم ــكان الجلس م

فريــق العمــل فــي المدرســة أو المؤسســة لمرافقــة المجموعــة الثانيــة أثنــاء 

انتظارهــا فــي الخــارج(. يقــوم المــدرب بعــرض مشــهد مدتــه دقيقتــان مــن فيلــم 

ــة لهــم،  ــه مفهوم ــر معــروف للمشــاركين، ولكــن لغت ــم غي )يجــب أن يكــون الفيل

ــوت.  ــام للص ــاء ت ــوم بإخف ــى أن يق ــويق(، عل ــة وتش ــوار وحرك ــه ح ــى أن يتخلل عل

ــي  ــيس الت ــات واألحاس ــر كل المعلوم ــاركين ذك ــن المش ــب م ــاء، يطل ــد االنته بع

ــة  ــر طبيع ــخصياته، وذك ــه وش ــن مكان ــت، ع ــهد الصام ــذا المش ــن ه ــم م وصلته

ــورة  ــى الصب ــالم عل ــدرب رؤوس أق ــجل الم ــخ(. يس ــويق، فكاهي...إل ــم )تش الفيل

ومــن ثــم يغطيهــا بورقــة. يطلــب المــدرب مــن المجموعــة الثانيــة الدخــول )تبقــى 

المجموعــة األولــى(، يقــوم المــدرب اآلن بإعــادة تشــغيل المشــهد، هــذه المــرة مــع 

صــوت ولكــن مــن دون صــورة. بعــض االنتهــاء، يطلــب مــن المجموعــة الثانيــة فقــط 

ــب المــدرب رؤوس أقــالم  ــكان المشــهد وشــخصياته. يكت ــن م ــوه ع ــا تعلم ــر م ذك

ــورة. ــى الصب عل

 يقــوم المــدرب اآلن بقــراءة مالحظــات المجموعتيــن للجميــع، ويكتــب 
ــكان آخــر.  ــي م ــر مشــترك ف ــورة، والغي ــى الصب ــا عل ــكان م ــي م ــا ف المتقاطــع منه

يناقــش المــدرب االختــالف فــي مالحظــات المشــاركين مــع أنهــم قــد حضــروا نفــس 
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 نشــاط طويــل يتعلــم فيــه المشــاركين العناصــر الصوتيــة فــي المشــهد 
وعالقتهــا بالصــورة، وذلــك مــن خــالل تحليــل ونقــاش لبعــض المشــاهد الجاهــزة

ــكل منهــا  ــرة، ل يقــول المــدرب أن فــي أي مشــهد يمكــن أن نســتخرج أصــوات كثي

دور مــا لخدمــة المشــهد. يســتخدم مصمــم الصــوت هــذه األصــوات لخلــق مشــهد 

صوتــي يرافــق الصــورة ويؤكــد أو يكمــل معناهــا. ويمكننــا تقســيم هــذه األصــوات 

تحــت العناويــن التاليــة )يكتــب المــدرب علــى الصبــورة ويشــرح كل عنــوان(، 

ــا مثــااًل لــكٍل منهــا: معطيً

 األصــوات الواقعيــة )Diegetic(: وهــي األصــوات التــي يمكــن الحكــم 
عليهــا أنهــا قادمــة مــن مصــدر معيــن فــي المشــهد، ال يهــم لــو كنــا نســتطيع رؤيتــه 

أم ال. هــي أصــوات موجــودة فــي العالــم الواقعــي للمشــهد:

• أصوات الممثلين.

• أصــوات البيئــة المحيطــة، كصــوت الســيارات فــي الشــارع، أو صــوت العصافيــر 

والريــح فــي الطبيعة..إلــخ.

• الموســيقى الناتجــة عــن عــزف أو مشــغل صــوت موجــود فــي المشــهد، كأن نســمع 

صــوت راديــو أثنــاء رؤيتنــا لممثــل يقــوم بالحالقــة، أو نســمع عــزف حــي لفرقــة فــي 

مقهــى أثنــاء تبــادل الممثليــن الكالم...إلخ.

ــوت  ــهد(، كص ــي المش ــة ف ــوات الحرك ــة )أص ــة الواقعي ــرات الصوتي  المؤث

لكمــة اليــد، أو االنفجــار، أو المشــي علــى األرض أو علــى الخشــب، أو صــوت إغــالق 

البــاب أو تحريــك الملعقــة فــي الشــاي...إلخ.

 األصــوات الخياليــة )Non-diegetic(: وهــي أصــوات مصدرهــا غيــر محــدد 

أو مبــرر واقعيًــا فــي المشــهد، فلــم يحصــل حــدث ليلمــح أو يبــرر هــذه األصــوات، 

فهــي خياليــة يســتعيرها المشــهد لرفــع درجــة قدرتــه علــى التعبيــر وتوصيــل الفكرة 

أو الجــو المطلــوب:

• الموســيقى الســردية: وهــي مؤلفــات موســيقية هدفهــا تعزيــز األثــر الدرامــي أو 

الفكاهــي للمشــهد، ووضــع المشــاهد فــي حالــة فكريــة وروحيــة معينــة الســتقبال 

الصــورة. كأن نختــار موســيقى هادئــة عنــد تصويــر مشــهد فــي الطبيعة، أو موســيقى 

صاخبــة ومتقطعــة إلظهــار جانــب متوتــر ومشــوق فــي مشــهد مــا.

• صــوت المعلق/الــراوي: كأن نســمع صــوت المعلــق فــي فيلــم وثاقــي يشــرح فيــه 

عــن حيــاة الفيلــة فــي الغابــة، أو صــوت الــراوي فــي فيلــم بيــاض الثلــج واألقــزام 

المرحلــة الثانيــة:

المشــهد، مظهــرًا مــا نقلــه الصــوت بشــكل أفضــل، ومثلــه للصــورة، وكيــف أن عمــل 

الصــوت مــع الصــورة هــو عامــل أساســي لنقــل كامــل المعنــى، وقــدره كل منهمــا 

علــى نقــل نــوع مختلــف مــن المعلومــات واألحاســيس.
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الســبعة، يحكــي لنــا عــن المشــعوذة التــي تريــد أذيــة بيــاض الثلــج...

• المؤثرات/المعــززات الصوتيــة الخياليــة: وهــي عبــارة عــن أصــوات غيــر 

ــف  ــهد يضاع ــي المش ــن ف ــو معي ــق ج ــتعمل لخل ــرة، تس ــدة أو قصي ــة، ممت واقعي

ــي نســمعها فــي  ــة الت ــى المشــاهد، كمجموعــة األصــوات الحــادة المفاجئ ــره عل أث

فيلــم رعــب عندمــا يــرى البطــل ألول مــرة الوحــش، أو الصــوت الممتــد المنخفــض 

فــي أفــالم التشــويق، عنــد دخــول البطلــة مكانًــا مظلًمــا، وتمشــي بحــذر، أو 

ــي  ــة ال تأت ــوات خيالي ــا أص ــخ. كله ــوبر ماريو...إل ــة س ــي لعب ــو ف ــزة ماري ــوت قف ص

ــز اللحظــة للتأثيــر علــى المشــاهد  مــن المشــهد الواقعــي، بــل هدفهــا رص وتعزي

ــي القصــة. وغمســه ف

ــى كل هــذه األصــوات  ــا عل ــوي مشــهد م ــًدا أن يحت ــن الضــروري أب ــس م  لي
ــف( الصــوت المناســب فــي  ــار )أو تألي ــى مصمــم الصــوت اختي ــل عل مجتمعــة، ب

ــبة. ــة المناس ــة أو اللقط اللحظ

 يقــوم المــدرب بعــرض ثــالث مشــاهد قصيــرة )دقيقتــان لــكٍل منهــا(: األول 
مــن فيلــم وثائقــي، والثانــي مــن فيلــم تشــويق فــي لحظــة معقــدة للبطــل، والثالث 

ــاركون  ــتخرج المش ــاهدة، يس ــد كل مش ــاًل...(. بع ــي )Mr. Bean  مث ــم هزل ــن فيل م

ــة.  ــوات خيالي ــة، وأص ــوات واقعي ــت أص ــا تح ــهد ويصنفوه ــي المش ــوات ف األص

تكتــب جميــع األصــوات علــى الصبــورة كــي يســتعين بهــا المشــاركون كأمثلــة 

ــى التذكــر. تســاعدهم فيمــا بعــد عل

ــه المشــاركون ضمــن أربــع مجموعــات، الخريطــة    نشــاط طويــل يرســم في
ــوات  ــع األص ــة لجمي ــون بالئح ــينمائي، ويخرج ــهد س ــن مش ــيناريو م ــة لس الصوتي

ــة. المطلوب

 يــوزع المــدرب المشــاركين فــي أربــع مجموعــات عمــل، يعطــي لــكل مجموعة 
ــذ  ــى أن تأخ ــينمائي، عل ــهد س ــن مش ــتخرج م ــيناريو مس ــا س ــوب فيه ــة، مكت ورق

ــن: ــن المقترحي ــاه النصي ــن نفــس الســيناريو. أدن مجموعتي

 السيناريو األول)المجموعة األولى والثانية(:
 مشــهد ليلــي داخلــي - يبــدأ المشــهد فنــرى فيــه نافــذة منــزل مــن الخــارج، 
يهطــل عليهــا المطــر بغــزارة وتلمــع فيهــا أضــواء البــرق والرعد، ثــم ينتقل المشــهد 

مباشــرًة إلــى داخــل المنــزل، فــي عليتــه الممتلئــة باألغــراض، ولكــن ال يوجــد فيهــا 

أحــد. فجــأة، ينفتــح بــاب العليــة الصغيــر، الموجــود في وســط الغرفة علــى األرض، 

ونــرى حبــل مربــوط بصنــارة حديديــة كبيــرة، يرمــى مــن األســفل إلــى العليــة مــن 

خــالل البــاب الصغيــر، فيرتطــم بــاألرض الخشــبية ويعلــق، ثــم نــرى رجــاًل يصعــد 

علــى الحبــل بصعوبــة، بحــركات متعثــرة، وفــي جيبــه دب قطنــي ظاهــر بوضــوح. 

المرحلــة الثالثــة:
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عنــد وصولــه العليــة، ينفــض الرجــل عــن نفســه الغبــار، ويبتســم، ثــم يقــوم بشــد 

حبــل متدلــي مــن الســقف، فيضــيء بذلــك مصبــاح الغرفــة. يخــرج الممثــل الــدب 

القطنــي مــن جيبــه وهــو يبتســم، ويتكلــم معــه ويحــاول أن يعرفــه علــى الغرفــة، 

ثــم يذهــب ويقــف علــى النافــذة، وينظــر إلــى الخــارج، ويمتعــض لرؤيــة هطــول 

المطــر بغــزارة، وحــدوث البــرق والرعــد.

 السيناريو الثاني )المجموعة الثالثة والرابعة(:
ــة ترقــب   مشــهد داخلــي فــي غرفــة فــي منــزل - نــرى فيهــا الممثــل فــي حال
وانتظــار، وأمامــه آلــة صغيــرة تعمــل وتنتــج قمــاش، يصــرخ الممثــل بشــكل مفاجــئ 

ويقــول "طلعــت قمــاش، طلعــت قمــاش!!!"، يلتفــت الممثــل إلــى الخلــف متوجهــاً 

ــة. ثــم  إلــى لوحــة كهربائيــة معلقــة علــى الحائــط، ويضغــط علــى زر فيطفــئ اآلل

ــة  ــى الصال ــا إل ــم يغلقــه مــن خلفــه متوجًه ــاب ويفتحــه ث ــى الب يذهــب مســرًعا إل

ــى األرض،  ــر، عل ــى آخ ــن مــكان إل ــض م ــتيري، يرك ــرح الهس ــن الف ــة م ــي حال ف

علــى الســجادة، يصعــد علــى الكنبــة، وهــو يصــرخ "يــا عالــم، يــا هــووو، يــا بتــوع 

ــيدة  ــر س ــة تظه ــذه اللحظ ــي ه ــاش!!!" ف ــت قم ــا وزارة الزراعة...طلع ــة، ي الهندس

وطفلــة مــن خلفــه وتســأل الســيدة عــن ســبب هــذا الصــراخ فيقــول لهــا "المكنــة 

ــى  ــع عل ــرًا فيق ــة متعث ــن الكنب ــن ع ــزل م ــا ين ــد حوارهم ــم بع ــاش" ث ــت قم طلع

األرض،  فينهــض مســرعاً بإتجــاه الهاتــف )قديــم ذو قــرص دائــري(  ويطلــب رقًمــا 

مــن ســت أرقــام، فيــرد عليــه رجــل يمكننــا ســماعه مــن خــالل الســماعة يقــول "ألــو".

 يطلب المدرب من كل مجموعة أن تعمل منفردة وتقوم بقراءة النص:
• وضــع خــط تحــت كل كلمــة أو جملــة تشــير إلــى حــدوث صــوت مــا فــي المشــهد 

)صــوت حركــة واقعــي( . مثــال: وضــع خــط تحــت "يهطــل عليهــا المطــر بغــزارة" 

ــة  ــزل مــن عــن الكنب ــره تعمــل" و "ين ــة صغي ــاألرض الخشــبية" و "آل و "فيرتطــم ب

متعثــرًا فيقــع علــى األرض" ...إلــخ.

• كتابــة اقتــراح لموســيقى مرافقــة للمشــهد إن انطبــق ذلــك واإلشــارة لذلــك برســم 

دائــرة حــول الجمــل المعنيــة.

ــة، أو أصــوات  ــن تحتمــل وجــود أصــوات خيالي ــى أماك ــة * عل • وضــع إشــارة نجم

ــه المشــهد. ــذي يحصــل في ــى المــكان ال ــدل عل ــة ت واقعي

ــة بشــكل  ــى ورق ــة األصــوات المســتخرجة عل ــب كل مجموع ــك تكت  بعــد ذل
ــه" ــى نافــذة زجاجي ــر عل ــال: "صــوت هطــول مطــر غزي يصفهــا بدقــة. مث

 نشــاط طويــل يعــرض فيــه المــدرب المشــهدين )مــن دون تشــغيل الصــوت( 
ــم  ــات خرائطه ــي المجموع ــع باق ــات م ــش المجموع ــابق، وتناق ــاط الس ــن النش م

الصوتيــة وأماكــن ومســببات االختيــارات الصوتيــة فــي كل منهــا، وانطبــاق ذلــك أو 

عدمــه مــع المشــهد الفعلــي واألســباب. إن النقــاش هنــا أساســي لزيــادة حساســية 

المرحلــة الرابعــة:
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المشــاركين علــى األصــوات، ويدفعهــم لتدقيــق فــي طريقــة صــدور الصــوت 

وأنــواع المــواد المســتعملة لذلــك، كمــا يخــدم فــي مالحظــة الفــرق بيــن التصميــم 

ــا  ــراءة له ــى أن الق ــدرب عل ــز الم ــورة، يرك ــن ص ــص، أو م ــن ن ــا م ــي انطالقً الصوت

فوائــد عديــدة أهمهــا فتــح البــاب للخيــال والتدقيــق فــي اختيــار األصــوات بعيــًدا 

عــن تأثيــر الصــورة. يشــجع المــدرب المشــاركين علــى تعديــل خياراتهــم/ لوائحهــم 

ــا. ــادل اآلراء جماعيً ــو أرادوا ذلــك، خصوًصــا بعــد النقــاش وتب ل

 

المشهد The Best of Mr.Bean:1 بين الوقت 00:00:00 و00:02:00

المشهد 2:فيلم عائلة زيزي بين الوقت 1:16:6 و 1:17:36

 هــل يعتبــر صــوت الرعــد فــي مشــهد رعــب )علــى متــن ســفينة فضائيــة( 

صــوت واقعــي أو خيالــي؟ ولمــاذا؟ )خيالــي(.

 هــل تعتقــدون أن جميــع األصــوات فــي األفــالم مســجلة أثنــاء التصويــر؟ 

لماذا؟

 هــل لديكــم أفــكار لتصويــر مشــهد واقعــي مســتخدمين التلفــون 

المحمــول وتصمــم المشــهد الصوتــي خاصتــه؟ مــاذا تحتاجــون لذلــك؟

أسئلــة تقييــم:
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 خطة الجلسة الثانية

 خطة الورشة ومواضيعها ونتائجها المرجوة موجودة في على الصفحة.

 يكتــب المــدرب علــى الصبــورة ويلخــص: في الجلســة الســابقة، قمنــا بتصنيف 
األصــوات فــي المشــهد حســب نوعهــا، أصــوات واقعيــة، وأخــرى خياليــة، أمــا اآلن 

ســوف نصنفهــا مــن زاويــة أخــرى وهــي طريقــة إنتــاج أو تأليــف تلــك األصــوات.

ــه يمكــن  ــا، ســنرى أن األصــوات في ــو كان روائيً ــو شــاهدنا أي فيلــم، خصوًصــا ل ل

تقســيمها علــى الشــكل اآلتــي:

 الحوار والكالم: وهي يمكن إنتاجها من خالل:

 التسجيل الحي أثناء التصوير، مستخدمين:

 الميكروفــون خاصــة الكاميــرا، فيتــم تســجيل الصــوت مباشــرًة علــى شــريط 

التســجيل خاصــة الصورة.هــذا ليــس أفضــل االختيــارات مــن ناحيــة الجــودة و نقــاء 

الصــوت و لكــن لــه مزايــا مثــل ســهولة االســتعمال وعــدم االحتيــاج لشــخص إضافي 

ــي  ــق ف ــداث تواف ــة إح ــاج، عملي ــاء المونت ــا أثن ــهل، الحًق ــه يس ــا أن ــجيل، كم للتس

ــة  ــة ومقبول ــى جــودة معقول ــا الحصــول عل ــن الصــوت والصــورة. يمكنن الوقــت بي

ــا اقتــراب الكاميــرا أو الهاتــف مســافة كافيــة مــن الشــخص اللتقــاط  جــًدا إذا راعين

صوتــه بشــكل جيــد واالبتعــاد عــن مصــادر صــوت مزعجــة )قطــار، آالت، تكييــف، 

ضوضــاء، ســوق أو ســيارات..( يمكننــا أيًضــا طلــب مــن الشــخص/الممثل أن يرفــع 

صوتــه بشــكل معقــول لضمــان تســجيل جيــد لمــا يقــال.

 التســجيل بميكروفــون خارجــي: هنــا نوصــل ميكروفــون خارجــي بالكاميــرا أو 

ــاط  ــة التق ــواع حســب زاوي ــات أن ــاز متنقــل لتســجيل الصــوت. إن الميكروفون بجه

ــوات  ــاط أص ــع التق ــذا ال يمن ــن ه ــره، ولك ــن غي ــل م ــجله أفض ــوي يس ــاق حي ونط

مرتفعــة مــن خــارج هــذا النطــاق، فعلينــا اختيــار مــكان وتوقيــت التســجيل لتفــادي 

ذلــك. بعــض أهــم أنــواع الميكروفونــات المســتخدمة فــي التســجيل، هي)يعــرض 

المــدرب صــورة لــكٍل منهــا(:

 الميكروفــون الخطــي Shotgun: يســجل فــي إتجــاه شــريحته لألمــام فقــط. 

و عــادة مــا تكــون لــه زاويــة ضيقــة يرمــز لهــا بالخــط )|(، و زاويــة أوســع يرمــز لهــا 

بالخــط المكســور )\(. كل مــا يخــرج عــن هــذه الزاويــة ينخفــض كثيــرًا فــي مســتواه 

الصوتــي.

 الميكروفــون الحيــوي Dynamic: يســجل فقــط أقــرب صــوت إليــه و 

ــر فــي  ــاًل يفضــل اســتخدامه عنــد التصوي تخفــض كل األصــوات األبعــد، لهــذا مث

ــن  ــن فــم المتحــدث و إال ل ــرًا م ــه كثي ــن اقتراب ــد م ــه الب ــد أن ــه الوحي الشــارع. عيب

مالحظــة: 

المرحلــة األولــى:
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يســجل الصــوت جيــًدا، لهــذا تــرى المذيعيــن فــي البرامــج يدفعــون بــه إلــى فــم 

ــدث. المتح

 الميكروفــون المكثِّــف Condenser: عادًة ما يســجل كل األصــوات المحيطة 
بشــكل متســاوي و بنفــس المســتوى. و هــو مناســب لتصويــر األحــداث التــي ليــس 

بهــا متحــدث )مظاهــرة مثــاًل( ألنــه يســجل أفضــل نتيجــة لــكل المعطيــات الصوتيــة 

لمحيطة. ا

  التســجيل مــا بعــد التصويــر: أي تســجيل الحــوار أو التعليــق في االســتوديو 

فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتاج:

ــى الصــورة.  ــه عل ــه يســقط الممثــل صوت ــالج )Over dubbing(: وفي   الدوب

ــان  ــة لضم ــذه الطريق ــتخدم ه ــوود تس ــالم هولي ــم أف ــر أن معظ ــر بالذك الجدي

إنتــاج جيــد لصــوت الحــوار، ولكننــا ننصــح بتســجيل األصــوات بشــكل حــي أينمــا 

اســتطعنا، وذلــك للحفــاظ علــى الطاقــة التمثيليــة ونقلهــا بأصــدق طريقــة وتخفيــف 

عــبء اإلنتــاج.

  التعليــق الصوتــي )Voice over(: يســتخدم فــي األفــالم الوثائقيــة أو 

ــة. ــي القص ــوت راوي يحك ــى ص ــوي عل ــي تح ــالم الت ــي األف ــى ف ــر، أو حت التقاري

ــان  ــب األحي ــي أغل ــهد، وف ــي المش ــكان ف ــة والم ــوات الحرك ــي أص ــرات: وه  المؤث

ــاج: ــة مــا بعــد اإلنت يتــم إدخالهــا فــي مرحل

 المؤثــرات المباشــرة: كصــوت اللكمــة أو االنفجار...إلــخ. وهــي نوعــان واقعــي 

وفــوق الواقعــي. فلــو أخذنــا صــوت لكمــة اليــد، يمكننــا تســجيلها واســتخدامها كمــا 

هــي ولكــن ســيكون تأثيرهــا ضعيــف فــي المشــهد )إلــى لــو كان هــذا مقصــوًدا مــن 

المخــرج(، ويمكننــا أيًضــا تغيــر صــوت اللكمــة برفــع شــدة األصــوات الحــادة فيها أو 

المنخفضــة وإضافــة صــوت عليهــا كصــوت ســقوط كتــاب علــى األرض، ممــا يجعــل 

صــوت اللكمــة هــذه فــوق الواقعــي، ولكــن فــي المشــهد ســيكون واقعيًــا مــع قــدرة 

أكبــر علــى نقــل قــوة اللكمــة للمشــاهد.

ــب، أو  ــى الخش ــى األرض أو عل ــي عل ــوت المش ــل ص ــة: مث ــوات الحرك  أص

ــخ. عــادًة مــا تفبــرك هــذه  ــاب أو تحريــك الملعقــة فــي كوب...إل صــوت إغــالق الب

 ،)Foley artist( األصــوات مــن قبــل شــخص متخصــص يســمى فنــان الفولــي

وظيفتــه هــي إعــادة خلــق أصــوات المشــهد والمؤثــرات، وعــادة مــا يســتخدم فــي 

ذلــك مــواد وأغــرض غيــر متوقعــة. فكــم مــن مشــاهد الحركــة التــي تحتــوي علــى 

ــى الخــس أو الجــزر، أو  ــا أصــوات مســجلة للضــرب عل ــة هــي فعليً ــات قتالي لقط
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رمــي كتــاب ثقيــل علــى األرض. مثــاًل صــوت رفرفــة العصفــور، تــم تســجيله برفرفــة 

قفازيــن جلدييــن، أو صــوت طقطقــة النــار فــي الموقــد، مســجله بتكويــر أو الحــك 

علــى شــريحة مــن الســيلوفان...إلخ. ســوف نخصــص جلســة كاملــة لنخلــق أصــوات 

بهــذه الطريقــة نحاكــي بهــا عمــل فنــان الفولــي.

 األصــوات المحيطــة: وهــي أصــوات كصــوت الســيارات فــي الشــارع أو 

صــوت العصافيــر أو الريــح أو جريــان الميــاه فــي الطبيعــة، أو صــوت النــاس فــي 

ــا تســجيل هــذه األصــوات بشــكل منفصــل فــي نفــس مــكان  ــخ. عــادًة م قهوة...إل

ــى الصــورة. ــا عل ــا الحًق ــم تركيبه ــر، ويت التصوي

 الموسيقى: 

• الســردية: وهــي مؤلفــات موســيقية يتــم تســجيلها فــي اســتوديو مــع موســيقيين 

أو تنتــج رقميًــا علــى الحاســوب، يكــون دورهــا تعزيــز األثــر الدرامــي أو الهزلــي فــي 

المشــهد.

ــن  ــيطة يمك ــوات بس ــدرب خط ــرح الم ــول، يقت ــف المط ــذا التصني ــد ه  بع
ــا: ــهد م ــي لمش ــم صوت ــدء بتصمي ــد الب ــا عن اتباعه

• قــراءه ســيناريو المشــهد وعــدم القفــز مباشــرًة إلــى مشــاهده الصــورة، لســماعه 

مــن زاويــة تُعمــل الخيــال.

• البحث عن أصوات الناس، األشياء والحركة في المشهد.

• البحث عن أصوات المكان / الطبيعة المحيطة بالمشهد.

• العثور على كلمات تلمح لمشاعر مثل خوف، فرح، ترقب، توتر، حب...

• لحظــات فيهــا تغيــر دراماتيكــي فــي منحــى أو أحــدث المشــهد، مثــل لحظــة مــوت 

البطــل، اكتشــاف الكنــز الضائــع، انتصــار الخيــر، أو انتصــار الشــر...

• وضــع خريطــة صوتيــة بذلــك كمــا فعلنــا فــي الجلســة األولــى ، مــع الئحــة بــكل 

األصــوات التــي نحتاجهــا.

• تحديــد األصــوات التــي ســيتم تحميلهــا مــن تلــك األصــوات التــي نرغــب بخلقهــا 

بأنفســنا.

ــت المرحلــة الثانيــة: ــى اإلنترن ــة عل ــع مجاني ــدرب مواق ــه الم ــر في ــل يظه ــي طوي ــرض عمل  ع
لتحميــل عينــات صوتيــة وطــرق الســتخراجها إن لــم تكــن جاهــزه للتحميــل أو إذا 

ــو. ــت فــي مقاطــع فيدي كان

ــة  ــرق مختلف ــرة وط ــع كثي ــت مواق ــى اإلنترن ــد عل ــه يوج ــدرب أن ــول الم  يق
ــيقية: ــة وموس ــات صوتي ــى عين ــول عل للحص

270

ســـة
جل

ال
حــة

صف
ال

0
2

  |  
ث |

جــزء الثالــ
ال



 نشــاط طويــل يحمــل ويســتخرج فيــه المشــاركين األصــوات الرقميــة الجاهــزة المرحلــة الثالثــة:
ــي  ــتخدام ف ــزه لالس ــون جاه ــتخدام Audacity لتك ــا باس ــاهدهم ويحرروه لمش

ــات  ــن المجموع ــاعدة كل م ــدرب مس ــى الم ــى. عل ــة األول ــن الجلس ــاهدهم م مش

Face- ــتعمال ــن اس ــا ع ــوات عوًض ــل األص ــون بتنزي ــم يقوم ــد أنه ــع والتأك  األرب

book مثــاًل )يفضــل الطلــب مــن مســؤول الشــبكة فــي المؤسســة أو المدرســة بمنــع 

ــة،  ــوت المحيط ــرات وأص ــة كالمؤث ــات الصوتي ــل العين ــة لتحمي ــع متخصص  مواق

البعــض منهــا مجانــي مثــل freesound  وهنــا الئحــه ب55- موقــع آخــر ، كمــا أنــه 

يوجــد مواقــع تتيــح لنــا تحميــل مقطوعــات موســيقية أو أغانــي الســتخدامها بهــدف 

ــع  ــل موق ــاهدنا مث ــي مش ــردية ف ــيقى س ــتخدامها كموس ــا اس ــاري، يمكنن ــر تج غي

Soundcloud  إذ أن الكثيــر مــن المقطوعــات لديهــا زر تحميــل Download بالتالــي 

نســتطيع اســتخدامها شــريطة ذكــر المصــدر فــي عملنــا النهائــي.

You- فــي كثيــر مــن األحيــان يعجبنــا مقطــع أو صــوت مــا فــي فيديــو علــى 
tube ونريــد اســتخدامه فــي مشــاهدنا، ولكــي نســتطيع فعــل ذلــك، يوجــد مواقــع 

Lis- ــل youtube، مث ــى  ــو عل ــن أي فيدي ــن اســتخراج الصــوت م  وبرامــج تمكــن م

 Enter" ــة ــي خان ــو ف ــط الفيدي ــه هــو وضــع راب ــا فعل ــا علين tenToYoutube  كل م

 "Convert" ــى زر ــم الضغــط عل ــى هــذا الموقــع، ومــن ث your Youtube URL" عل

ــد  ــوع  MP3، عن ــن ن ــف م ــى مل ــو إل ــن الفيدي ــوت م ــتخراج الص ــة اس ــتبدأ عملي س

ــط  ــط "CLICK HERE to get your Download Link"، بالضغ ــيظهر راب ــاء س االنته

عليــه ســتظهر صفحــه فيهــا زر كبيــر "Download MP3" عنــد الضغــط عليــه ســتبدأ 

ــوع  ــه هــو مــن ن ــم تحميل ــذي يت ــف ال ــل. يجــب التأكــد مــن أن المل ــة التحمي عملي

MP3 وذلــك لتفــادي تحميــل ملفــات إعالنيــة قــد يدفــع بهــا الموقــع إلــى أجهزتنــا. 

أصبــح لدينــا اآلن ملــف صــوت يمكننــا اســتخراج المقاطــع التــي تهمنــا مســتخدمين 

.Audacity

ــه  ــن تحميل ــمه ]1[ ممك ــدر اس ــوح المص ــي ومفت ــج مجان ــا برنام ــد أيًض   يوج
ــن  ــة م ــع كامل ــل مقاط ــا بتحمي ــا أيًض ــمح لن ــخته rc-5.0.4، يس ــا بنس ــى أجهزتن عل

ــع  ــا )م ــي أعمالن ــا اســتخدام هــذه المقاطــع ف youtube و vimeo وغيرهــا، يمكنن

ذكــر مصدرهــا( أو اســتخراج الصــوت منهــا باســتخدام Audacity. يشــرح المــدرب 

ــتعماله. ــه اس ــج وطريق ــل البرنام تحمي

  لــو كان لدينــا مقطــع فيديــو ونريــد اســتخراج الصــوت منــه، فيمكننــا فعــل 
ذلــك فــي Audacity، علينــا أواًل تحميــل ملــف إضافــي يســمح ال-Audacity  بقــراءة 

 ،FFmpeg ملفــات الفيديــو كــي يســتطيع اســتخراج الصــوت منهــا، ويســمى مكتبــة

وهنــا طريقــة التحميــل والضبــط.

 كل مــا علينــا فعلــه بعــد ذلــك هــو تشــغيل  Audacity، والذهــاب إلــى قائمــة 
ملف<اســتيراد< صــوت، ثــم اختيــار ملــف الفيديــو، ســيقوم Audacity أوتوماتيكيًــا 

باســتخراج الصــوت منــه ووضعــه علــى مســار جديــد.
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ــون  ــم يقوم ــد أنه ــة(، والتأك ــاء أي جلس ــل facebook أثن ــع مث ــى مواق ــوج إل الول

ــميات  ــت مس ــا تح ــم يضعوه ــي Audacity، وأنه ــا ف ــوات وتنظيفه ــر األص بتحري

ــب  ــة التركي ــا واســتخدامها فــي مرحل ــي يســهل الوصــول إليه ــق ك ــى دقي ذات معن

مــع الصــورة. بعــد االنتهــاء يجمــع المــدرب جميــع األصــوات فــي مــكان مركــزي، 

ــة خاصــة بالمشــاركين، يمكنهــم إثرائهــا فــي أي  ــة مكتبــة صوتي ليكــون ذلــك بمثاب

وقــت، ويســتطيع أي مشــارك اســتخدام أي مــن األصــوات ســواء كانــت تخصــه أو 

ــه. تخــض زميلت

 من هو فنان الفولي؟ وكيف يعمل؟أسئلــة تقييــم:
ــي ألي  ــم صوت ــة تصمي ــا لمقارب ــا إتباعه ــي يمكنن ــوات الت ــي الخط ــا ه  م

ــهد؟ مش

 هــل يمكننــا اســتخراج الصــوت مــن ملفــات فيديــو لكــي نســتخدمها فــي 

مشــاهدنا؟

ــم؟  ــارع المزدح ــي الش ــجيل ف ــب للتس ــون األنس ــوع الميكروف ــو ن ــا ه  م

)Dynamic( ولمــاذا
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 خطة الجلسة الثالثة

 خطة الورشة ومواضيعها ونتائجها المرجوة موجودة في أعلى الصفحة.

 نقاش وعرض عن موضوع خلق األصوات الستخدامها في الصورة.
 Foley يبــدأ المــدرب بعــرض مقطــع فيديــو يظهــر فيــه فنانــي فولــي 
ــم. بعــد االنتهــاء مــن  ــة فــي مشــهد مــن فيل ــع أصــوات الحرك ــاء تســجيل جمي أثن

المشــاهدة، يقــول المــدرب أن معظــم األصــوات التــي نراهــا فــي األفــالم ليســت 

مســجلة أثنــاء التصويــر، بــل مفبركــة علــى طريقــة فولــي فــي اســتوديو مخصــص 

لذلــك. يحتــوي هــذا االســتوديو علــى كــم هائــل مــن الخــردة، مــن حديــد وخشــب 

وبالســتيك، وأحذيــة، آالت قديمــة، رمــل، حصــا، قمــاش، جلد...إلــخ. كمــا يحتــوي 

علــى ميكروفونــات مــن نــوع dynamic  أو condenser اللتقــاط كل األصــوات 

عــن قــرب وبوضــوح تــام. كمــا رأينــا فــي الفيديــو، يقــوم فنــان الفولــي بمشــاهدة 

الصــورة وبإصــدار أصــوات بالتزامــن معهــا، علــى أن تكــون هــذه األصــوات قريبــة 

ــن  ــورة يمك ــي الص ــر ف ــوت العنص ــان، ص ــن األحي ــر م ــي كثي ــع. ف ــى الواق ــًدا إل ج

إعــادة خلقــه باســتعمال شــيء أو مجموعــة أشــياء أخــرى، مــن مــواد مختلفــة تماًمــا، 

علــى أن تكــون الحركــة متطابقــة مــع الصــوت. عــادة مــا يعمــل فنانــو الفولــي فــي 

مجموعــات لكــي يمكنهــم إحــداث أكبــر عــدد مــن األصــوات فــي مشــهد مــن دون 

التوقــف وقطعــه، وهــذا يســاعد علــى أخــذ عينــات أكثــر واقعيــة، كمــا يســهل عمــل 

ــاج  ــا يســهل عمــل مســؤول المونت ــة المــزج، والحًق ــدس الصــوت خــالل عملي مهن

عنــد تركيــب األصــوات علــى الصــورة.

 أن فــن الفولــي يعتمــد علــى المخيلــة الخصبــة واإلبــداع، وفيــه متعــة كبيــرة 
ــي  ــتعمالها ف ــا واس ــن حولن ــي م ــن أي ش ــوات م ــق أص ــتطيع خل ــا نس ــًدا، إذ أنن ج

مشــاهد فيديــو، مــن بيتنــا، مــن مدرســتنا، مــن الشــارع، حتــى يمكننــا تجميــع كل 

ــوات  ــق أص ــي خل ــتخدامها ف ــادة اس ــا وإع ــة إليه ــد بحاج ــم نع ــي ل ــراض الت األغ

ــا. ــي خصتن ــتوديو الفول ــة اس ــون بمثاب ليك

ــاهدكم،  ــجيلها لمش ــدون تس ــي تري ــوات الت ــي األص ــا ه ــدرب م ــأل الم  يس
علــى أن يســتعملوا أشــياء موجــودة هنــا فــي مــكان الجلســة؟ نحتــاج هنــا ألن نفكــر 

ــا مســتخدمين فقــط األدوات  ونبــدع بقــدر اإلمــكان، فلــو اســتطعنا تأليــف أصواتن

مــن حولنــا، ســيصبح ســهاًل علينــا تأليــف أصــوات أكثــر، واختيــار مــواد أخــرى فــي 

التأليــف عندمــا يكــون لنــا القــدرة علــى الحصــول علــى مــواد أكثــر.

مالحظــة: 

المرحلــة األولــى:

ــوارد المرحلــة الثانيــة: ــواد وم ــتخدمين م ــوات مس ــاركون أص ــه المش ــق في ــل يخل ــاط طوي  نش
ــى. ــة األول ــن الجلس ــاهدهم م ــي مش ــتخدامها ف ــم الس ــة به محيط

 يطلــب المــدرب مــن المجموعــات األربــع بالنظــر إلــى لوائــح األصــوات 
ــا  ــرد كل م ــة ج ــم، ومحاول ــن حوله ــة م ــي الغرف ــر ف ــم النظ ــن ث ــم، وم خاصته
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ــن  ــق األصــوات )يمك ــة خل ــي عملي ــذي يمكــن اســتعماله ف ــا، وال هــو موجــود فيه

أيًضــا اســتخدام األماكــن الملحقــة بمــكان الجلســة لــو أمكــن ذلــك، مثــل حديقــة 

ــوص  ــابقة بخص ــم الس ــر اختياراته ــة تغيي ــذه المرحل ــي ه ــن ف ــام...( يمك أو حم

ــا عــن  ــي قامــوا بتحميله ــد قــرروا تســجيلها، واألخــرى الت ــوا ق ــي كان األصــوات الت

ــات  ــة واإلمكاني ــذه الجلس ــي ه ــدة ف ــات الجدي ــب المعلوم ــك حس ــت، وذل اإلنترن

ــة. المتاح

 يقــول المــدرب اآلن، أننــا ســنأخذ كل الوقــت المتبقــي مــن الجلســة للقيــام 
باآلتــي:

• اكتشاف طريقة إصدار أصواتنا بالمواد المتاحة، والتمرن على إنتاجها بشكل مبتكر 

وبالنوعية التي تناسب المشهد

• تسجيل األصوات مستخدمين الميكروفونات الموجودة في سماعات الرأس 

خاصتنا بتقريبها من مصدر الصوت وعدم هزهزة الميكروفون أو اإلمساك به أثناء 

التسجيل، ومحاولة التنسيق مع المجموعات األخرى للحصول على فترة هدوء أثناء 

التسجيل. يجب أن تكون األصوات المسجلة متزامنة مع الحركة في المشهد.

• تحرير األصوات وتنظيفها كما تعلمنا في جلسات تحرير الصوت من دخول 

وتالشي تدريجي سريع، وموازنة الطيف الصوتي ، وإدخال مؤثرات عليها لو احتجنا 

ذلك...

• حفظ األصوات في ملفات WAV وتحت مسميات دقيقة تصف الصوت ومكان 

استخدامه المزعم في المشهد.

ــا  ــيق فيم ــي التنس ــات ف ــاعدة المجموع ــل ومس ــة العم ــدرب متابع ــى الم  عل
بينهــا لتســجيل أصواتهــا مراعيــًة فتــرة التســجيل للمجموعــات األخــرى، كمــا يقــدم 

ــجيلها  ــوات وتس ــف األص ــي تألي ــورة ف ــم المش ــة وتقدي ــاعدة التقني ــدرب المس الم

ــدم  ــل لع ــن العم ــة ع ــف مجموع ــك )توق ــة لذل ــة ماس ــك حاج ــو كان هن ــط ل فق

قدرتهــا علــى تحديــد أولوياتهــا أو أصواتهــا، أو لمشــكلة تقنيــة فــي التســجيل تتعدى 

مــا تعلمــوه حتــى اآلن(. كمــا يشــدد المــدرب علــى حفــظ األصــوات بشــكل ممنهــج 

لتســهيل الوصــول إليهــا فــي الجلســات الالحقــة. 

ــتعمال أسئلــة تقييــم: ــى اس ــن عل ــا مجبري ــون فيه ــي نك ــف الت ــي المواق ــا ه ــم م  برأيك
فــن الفولــي؟ )أثنــاء التصويــر يتعثــر التقــاط أصــوات مباشــرة نقيــة، أو عندمــا 

ــا  ــو أخذن ــكان، فل ــس الم ــي نف ــددة ف ــات متع ــن لقط ــهد م ــا مش ــون لدين يك

الصــوت أثنــاء التســجيل، ســيكون صــوت كل لقطــة مختلــف فــي درجة الشــدة 

ــجيل  ــوم بتس ــة، فنق ــي كل لقط ــر ف ــرا المتغي ــع الكامي ــة موق ــاوة نتيج والنق

صــوت عــام فــي موقــع التصويــر، واســتخدامه الحًقــا فــي المونتــاج، كصــوت 

ممتــد علــى جميــع لقطــات المشــهد  ومــن ثــم ندخــل أصــوات الفولــي عليــه 

ألعــادة خلــق واقعيــة المشــهد(.
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  هــل الحظتــم فروقــات فــي الصــوت عنــد تســجيلها، بتقريــب أو إبعــاد 

ــا  ــًدا وتكبيره ــة ج ــوات ضعيف ــاط أص ــك التق ــا ذل ــل يخولن ــون؟ ه الميكروف

ــة فــي المشــهد؟ لتتــالءم مــع الغاي

 مــا الفــرق برأيكــم بيــن دور فنــان الفولــي ومهنــدس الصــوت، ومســؤول 
المونتاج؟
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 خطة الجلسة الرابعة

 خطة الورشة ومواضيعها ونتائجها المرجوة موجودة في أعلى الصفحة.

Kden- عــرض طويــل يتعلــم فيــه المشــاركون أساســيات اســتخدام برنامــج 
live للمونتــاج الرقمــي، مــع التركيــز علــى الشــق الصوتــي فيــه.

 يقــول المــدرب أنــه بعــد أن حملنــا عيناتنــا الصوتيــة، وخلقنــا وســجلنا بعضهــا 
اآلخــر، أصبــح لدينــا اآلن كل مكونــات "الطبخــة" مــن صــوت وصــورة. يســأل 

ــف؟" ــنفعل اآلن وكي ــاذا س المــدرب :"م

 يســمع الــردود ويناقشــها، ثــم يضيــف: إذا نحتاج فــي المرحلة القادمــة لتركيب 
ــص  ــج Audacity متخص ــا أن برنام ــا، وبم ــهد خاصتن ــى المش ــوات عل ــع األص جمي

بتحريــر الصــوت وال يمكننــا اســتخدامه لتحريــر مقطــع فيديــو، فســوف نســتخدم 

برنامــج اســمه Kdenlive، وهــو برنامــج مجانــي ومفتــوح المصــدر، نســتخدمه فــي 

ــح  ــا ل Audacity  لكــي نحــرر الصــوت ليصب ــاج دائًم ــاج الصــورة. نحت ــة مونت عملي

جاهــزًا الســتخدامه فــي  Kdenlive، ونتــرك التفاصيــل البســيطة فقــط )مــن الناحيــة 

الصوتيــة( للعمــل عليهــا فــي Kdenlive، وأهمهــا تقطيــع الصــوت وتنســيقه ليدخــل 

ويخــرج فــي الوقــت المناســب حســب حركــة المشــهد وحاجــة اللقطــة .

 فلنســتعرض طريقــة اســتخدام Kdenline ونتعــرف علــى إمكانياته األساســية، 
وســنركز الحًقــا علــى تلــك المتعلقــة بالصــوت. الجديــر بالذكــر، فــي العــادة يكــون 

هنــاك مصمــم صــوت ومهنــدس صــوت ومســؤول مونتــاج، يعملــون مــع بعضهــم 

البعــض إلنتــاج العمــل، ولكننــا اآلن نلعــب األدوار مجتمعــة كــي نأخــذ فكــرة 

وبدايــة معرفــه لــكٍل مــن هــذه األدوار.

 فلنشــغل برنامــج Kdenlive كمــا تــرون علــى الشاشــة )يتابــع المــدرب الشــرح 
ــرة  ــكل فك ــف ب ــد التعري ــة عن ــة عملي ــتعماًل أمثل ــرة مس ــة الكبي ــتخدًما الشاش مس

ــدة(. جدي

 واجه عرض Kdenline:  وفيها عدة نوافذ، لكٍل منها تخصص.
ــنقوم  ــي س ــرات الت ــع التغي ــظ جمي ــي Kdenlive لحف ــروع ف ــاء مش ــا إنش  أواًل علين

ــة المشــروع  ــار بني ــى قائمــة File > New، ثــم اختي ــا، وذلــك بالذهــب إل بهــا الحًق

.OK ــى ــط عل ــم الضغ Profile: HD 720p 30 fps، ث

ــة  ــن رؤي ــا م ــار، تمكنن ــة اليس ــى ناحي ــي األعل ــودة ف ــع: موج ــة المقاط  الئح

واســتيراد مقاطــع الفيديــو والصــوت التــي نريــد العمــل عليهــا. نضغــط علــى 

ــوًرا  ــيظهر ف ــف. س ــار المل ــم نخت ــار "Add clip"، ث ــر ونخت ــود الصغي ــث األس المثل

ــذه. ــع ه ــة المقاط ــي الئح ف

 عنــد اســتيرادنا لملــف مــا، يمكننــا تجريبــه واالطــالع علــى محتــواه، باســتخدام 

نافــذة عــرض المقاطــع، وهــي موجــودة يمين-أعلــى الشاشــة. عنــد الضغــط علــى 

ــا عرضــه فــوًرا فــي نافــذة عــرض المقاطــع،  أي ملــف فــي الئحــة المقاطــع، يمكنن

مالحظــة: 

المرحلــة األولــى:
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بمجــرد الضغــط علــى زر التشــغيل فيهــا.

ــي  ــذة الت ــي الناف ــي، وه ــط الزمن ــذة الخ ــوت أو ناف ــو والص ــارات الفيدي  مس

تأخــذ الحيــز األكبــر فــي أســفل الشاشــة، وفيهــا مســارات فيديــو والصــوت كمــا هــو 

مبيــن علــى كل مســار بكلمــة Video 1 أو، Video 2، Audio 1 ، Audio 2 ... إلــخ. 

ــى إحــدى مســارات  ــه عل ــا ب ــن الئحــة المقاطــع، ورمين ــو م ــف فيدي ــو ســحبنا مل ل

الفيديــو، ســنالحظ أن بعــض الصــور مــن محتــوى الفيديــو قــد ظهــرت علــى 

المســار، كمــا أن هنــاك شــكل موجــة صوتيــة ظاهــر فــي النصــف الســفلي منــه. إن 

هــذه الموجــة هــي عبــارة عــن الصــوت الموجــود فــي الفيديــو. أمــا لــو ســحبنا ملــف 

صــوت مــن الئحــة المقاطــع ورمينــا بــه علــى إحــدى مســارات الصــوت، فســتظهر 

ــي أي  ــج Audacity.  ف ــي برنام ــا ف ــي نراه ــك الت ــا كتل ــط، تماًم ــة فق ــة صوتي موج

مــن األحــوال، كوننــا أضفنــا اآلن مقطــع صوتــي وآخــر فيديــو، يمكننــا اآلن العمــل 

ــظ أن  ــتخدام Kdenlive.  نالح ــن اس ــي م ــا األساس ــذا هدفن ــن، وه ــم بالتزام عليه

ــد  ــن الجدي ــي Audacity، ولك ــال ف ــو الح ــا ه ــس Mute، كم ــار زر تخري ــكل مس ل

فــي  Kdenlive، أنــه يوجــد زر التعميــة Hide Track، لــو ضغطنــا عليــه، ســتختفي 

الصــورة خاصــة المســار المعنــي عنــد التشــغيل، وبالضغــط مجــدًدا ســترجع 

ــة العــرض الطبيعــي. الصــورة لحال

ــا  ــن خالله ــة، م ــط الشاش ــي وس ــودة ف ــوالت: موج ــرات والتح ــذة المؤث  ناف

نســتطيع إضافــة مؤثــرات صوتيــة ومرئيــة علــى أي مســار. تتيــح هــذه النافــذة عــدد 

كبيــر جــًدا مــن االحتمــاالت لتصحيــح الصــورة أو الصــوت أو للتأثيــر عليهــم بشــكل 

ــنتطرق  ــة. س ــة المرغوب ــى النتيج ــل عل ــاكل لنحص ــة المش ــدع، أو لمعالج ــي مب فن

ــرات وموضــع وطريقــة اســتخدامها. ــا لبعــض المؤث الحًق

 بعض تقنيات االستخدام:

ــودة  ــخ الموج ــق، والنس ــع واللص ــات القط ــس إمكاني ــا Kdenlive نف ــح لن  يتي

فــي Audacity، والقــدرة علــى تقليــم Trim  أطــراف المقاطــع، وتغيــر مكانهــا نســبًة 

ــا  ــا يمكنن ــام. كم ــي الع ــط الزمن ــبة للخ ــارات وبالنس ــى المس ــض عل ــا البع لبعضه

تجزئــة مقطع/لقطــة ألكثــر مــن جــزء كــي نســتطيع تقريبهــا أو تأخيرهــا فــي الوقــت 

Cut clip، أو العمــل والتأثيــر عليهــا بشــكل منفصــل. ينطبــق ذلــك علــى صــورة كمــا 

ــا لــكل مــا ذكــر ليظهــر طريقــة  ينطبــق علــى الصــوت )يعطــي المــدرب مثــااًل عمليً

االســتعمال بدقــة(.

ــن  ــي، وهــذا الخــط يبي ــى نافــذة الخــط الزمن  يوجــد خــط عمــودي أســود عل

ــط ألي  ــذا الخ ــك ه ــا تحري ــارات. يمكنن ــغيل المس ــا تش ــيتم منه ــي س ــة الت اللحظ

 Spacebar مــكان، ومــن ثــم الضغــط علــى زر التشــغيل. كمــا يمكننــا اســتخدام زر

علــى الئحــة المفاتيــح للقيــام أيًضــا بتشــغيل المســارات، ونضغــط مجــدًدا إليقافها.

 عنــد وضــع مقطــع فيديــو علــى إحــدى المســارات يمكننــا فصــل الصــوت خاصتــه 
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ووضعــه علــى مســار صوتــي مســتقل، يســمح لنــا ذلــك بالعمــل بحريــة علــى المــادة 

ــى  ــر عل ــو النق ــه ه ــا فعل ــا علين ــورة، كل م ــى الص ــر عل ــن دون التأثي ــة م الصوتي

المقطــع المعنــي )يصبــح محــدًدا باللــون األحمــر(، ثــم النقــر بالــزر األيمــن للفــأرة 

ــزر األيمــن للفــأرة < Ungroup Clips. أصبــح  < Split Audio <، ومجــدًدا النقــر بال

لدينــا اآلن مســار صوتــي جديــد مســتقل تماًمــا عــن مســار الفيديــو.

 يمكننــا التحكــم بشــدة/علو الصــوت لــكل مقطــع، وذلــك بإضافة تأثيــر صوتي 

ــارات،  ــرات فــي شــجرة االختي ــه اســمه  Gain، وهــو موجــود فــي نافــذة المؤث علي

تحــت الفــرع Audio Correction > Gain. نقــوم بســحب هــذا التأثيــر ورميــه فــوق 

ــع  ــه، ســيظهر مرب ــح شــدة الصــوت في ــو المــراد تصحي مقطــع الصــوت أو الفيدي

ــا  ــن هن ــب Effect Stack، م ــت تبوي ــن تح ــرات ولك ــذ المؤث ــس ناف ــي نف ــد ف جدي

يمكــن رفــع أو تقليــل مؤشــر الربــح Gain لزيــادة أو تقليــل شــدة الصــوت للمقطــع.

 الدخــول والتالشــي التدريجــي: كمــا هــي الحــال فــي Audacity، فلــو اقتربنــا بالفأرة 

مــن الزوايــا العليــا فــي طرفــي أي مقطــع صوتــي أو فيديــو، ســتظهر عالمــة خضــراء 

ــي  ــول أو تالش ــر دخ ــك تأثي ــيحدث ذل ــا، س ــحب عليه ــط والس ــد الضغ ــة، عن نابض

تدريجــي للصــوت والصــورة، ولــو كان مقطــع الصــوت منفصــاًل عــن الصــورة، فــإن 

هــذا التأثيــر ســيحدث فقــط علــى المقطــع الصوتــي.

ــة:  ــس الطريق ــتخدامها بنف ــم اس ــي Kdenlive، ويت ــرة ف ــرات كثي ــاك تأثي  هن

ــو، ســتظهر  ــي أو الفيدي ــا فــوق المقطــع الصوت ــر مــن القائمــة، نرميه ــار التأثي نخت

متحكمــات جديــدة خاصــة التأثيــر المضــاف، نســتطيع تغيــر محدداتهــا، وبالتالــي 

تحديــد مــدى التأثيــر علــى الصــوت أو الصــورة. يعطــي المــدرب أمثلــة حيــه 

بتجريــب جميــع المؤثــرات تحــت فــرع Audio و Audio correction. ينــوه المــدرب 

ــا  ــى الصــورة، وبعضه ــى الصــوت فقــط واآلخــر عل ــرات تعمــل عل أن بعــض التأثي

ــورة  ــرات الص ــض مؤث ــن بع ــة ع ــا أمثل ــدرب أيًض ــي الم ــا. يعط ــن مًع ــل لإلثني يعم

البســيطة مثــل  Fade to black، وFade from black، ويظهــر كيــف أنهــا تأثــر علــى 

ــة. الصــوت بنفــس الطريق

Au--و Kdenlive ــى ــل عل ــن العم ــات بي ــر الفروق ــل أكب ــدرب: لع ــرح الم  يش

dacity، أن األول يحتــاج لطاقــة معالجــة وســعة تخزيــن عاليــة للحاســوب، وذلــك 

ــي  ــالف مهــم آخــر ف ــات الصــوت. اخت ــًة بملف ــو مقارن ــات الفيدي ــر حجــم ملف لكب

ــا عرضــه  ــر المشــروع الــذي نعمــل عليــه كــي يمكنن Kdenlive، عندمــا نريــد تصدي

مثــاًل علــى التلفــاز أو الحاســوب أو جهــاز تشــغيل للصــورة، فعلينــا القيــام بعمليــه 

ــض  ــا البع ــع بعضه ــع م ــب Kdenlive كل المقاط ــا يرك ــر Rendering، وفيه تظهي

ــواع  ــاك أن ــتخدامه. هن ــن اس ــو يمك ــف فيدي ــه مل ــج عن ــب، ينت ــي قال ــا ف ويصهره

كثيــرة مــن ملفــات الفيديــو )كمــا هــي الحــال فــي الصــوت(، ولكننــا سنســتخدم فــي 

جلســاتنا ملفــات .MP4  لســهولة التعامــل معهــا وتشــغيلها علــى برامــج مختلفــة، 

ــر  ــرى. لتصدي ــو األخ ــات الفيدي ــواع ملف ــبًة ألن ــا نس ــول ونوعيته ــا المعق وحجمه

الملــف علينــا تظهيــره، بالضغــط علــى زر Render  الموجــود أعلــى الشاشــة وفيــه 

  .Render to File ثــم نضغــط علــى ،MP4 ــوع الملــف ــار ن نقطــة حمــراء، ثــم نخت
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ــا حســب طــول المشــروع الــذي نقــوم  ــاًل أحيانً ــا طوي إن هــذه العمليــة تأخــذ وقتً

ــكان  ــي الم ــو ف ــف فيدي ــظ مل ــيتم حف ــاء ال-Rendering، س ــد انته ــره. عن بتصدي

ــى الشاشــة. الظاهــر عل

 يجــب علينــا أيًضــا حفــظ المشــروع فــي Kdenlive لكــي نســتطيع الرجــوع إليــه 

 Kdenlive فــي المســتقبل وتكملــة العمــل متــى أردنــا. الجديــر بالذكــر، إن نــوع ملــف

هــو .kdenlive، وهــو ال يحتــوي علــى صــوت أو صــورة، بــل هــو مجــرد ملــف إداري 

يســمح لنــا بالرجــوع لنفــس وضــع المونتــاج فيمــا بعــد. للقيــام بالحفــظ، نذهــب 

.Save ونعطــي اســًما للمشــروع، ونضغــط ،File > Save as إلــى القائمــة

ــب المرحلــة الثانيــة: ــم تجري ــب منه ــت، يطل ــن الوق ــا م ــاركين بعًض ــدرب المش ــي الم  يعط
ــرات  ــا التأثي ــه، خصوًص ــاف خصائص ــار واكتش ــن  Kdenlive، واختب ــوه ع ــا تعلم م

ــق،  ــع ولص ــخ وقط ــن نس ــل، م ــكل منفص ــا أو بش ــورة مًع ــوت والص ــر الص وتحري

وتقصيــر أو تطويــل مشــاهد. يمكنهــم اســتعمال أي فيديــو مــن يوتيــوب )تحميلــه 

بواســطة برنامــج Miro( للقيــام بعمليــة التجريــب هــذه. يــدور المــدرب بيــن 

ــئلتهم. ــى أس ــة عل ــاركين لإلجاب المش

ــن كل المرحلــة الثالثــة: ــب م ــخصين، يطل ــن ش ــات م ــي مجموع ــوزع المــدرب المشــاركين ف  ي
 .Miro ــه باســتخدام ــوب وتحميل ــى يوتي ــي عل ــن مقطــع كرتون ــة البحــث ع مجموع

ــة  ــوار أي صل ــون للح ــى أال يك ــهد، عل ــخصيات المش ــن ش ــوار بي ــف ح ــا تألي علين

بالحــوار األصلــي، فالبــاب مفتــوح لمخيلتنــا، نســتطيع تغيــر صوتنــا لــو أردنــا كنــوع 

 Audacity مــن تقليــد الشــخصيات فــي المشــهد، إمــا أثنــاء األداء/التســجيل، أو فــي

الحًقــا. يجــب أال تزيــد مــدة الحــوار عــن دقيقــة واحــدة. بعــد اختيــار المشــهد، نألف 

Audac-  الحــوار، وبعــد ذلــك نتمــرن عليــه مــع الصــورة، وبعدهــا نقــوم بتشــغيل

ity والبــدء بالتســجيل، وفــي نفــس الوقــت، ننتقــل إلــى يوتيــوب ونشــغل الفيديــو 

لكــي نســتطيع تســجيل الحــوار بالتزامــن مــع الصــورة. بعــد محــاوالت عــدة، وبعــد 

أن نقتنــع بــاألداء، نقــوم باســتخدام Kdenlive، وإنشــاء مشــروع جديــد، واســتيراد 

ــا  ــتيراد حوارن ــوم باس ــم نق ــه. ث ــي في ــار الصوت ــس المس ــو، وتخري ــع الفيدي مقط

المســجل ونركبــه علــى الفيديــو بدقــة. يمكننــا إدخــال بعــض األصــوات مــن الفيديــو 

األساســي علــى أال تكــون جــزء مــن الحــوار األصلــي، بــل مجــرد أصــوات حركــة أو 

محيطــة )تذكــر فصــل مســار الصــوت عــن مســار الصــورة(... بعــد االنتهــاء نقــوم 

.MP4 المشــهد، تحــت نــوع ملــف )Render( بتظهيــر

 يقــوم المــدرب بمســاعدة المجموعــات، خصوًصــا فــي اختيــار مقاطــع 
ــة.   ــت الجلس ــن وق ــا ضم ــاء منه ــل واالنته ــت بالعم ــم الوق ــى له ــي يتثن ــرة ك قصي
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 تعرض المجموعات أعمالها.المرحلــة الرابعـــة:

 ما أهمية فصل الصوت عن الصورة أثناء العمل على  Kdenlive؟أسئلــة تقييـــم:

 مــا هــي الطريقــة األنســب للعمــل علــى مشــروعنا: تحريــر الصــوت فــي 
Audacity؟ أو   Kdenlive

ــى  ــل عل ــاء العم ــم أثن ــي واجهتك ــات الت ــاكل أو الصعوب ــي المش ــا ه  م

ــا؟ ــم عليه ــف تغلبت ــي؟ وكي ــع الكرتون المقط

 هــل تعلمــون لمــاذا نــرى فــي تصويــر األفــالم، قبــل البــدء بالتســجيل، 

يوجــد دائًمــا شــخص يحمــل لــوح خشــبي أو بالســتيكي صغيــر، يطبــق بطرفيــه 

ــر؟ )يســتخدم  ــدأ التصوي ــا، فيب ــا مرتفًع ــا صوتً ــرا محدثً ــام الكامي بســرعة أم

ــن  ــة Reference  ي ــة مرجعي ــت Clacket  كنقط ــن الكالكي ــج ع ــوت النات الص

ــق  ــادة خل ــاج، إع ــاء المونت ــا أثن ــها الحًق ــى أساس ــم عل ــورة، يت ــوت والص الص

ــت  ــد صــوت الكالكي ــن الصــوت والصــورة، بجــر مســار الصــوت عن ــن بي تزام

ــى الصــورة، بذلــك، تتزامــن جميــع  ــد حــدوث الكالكيــت عل ــا عن وضعــه تماًم

الحــوارات واألصــوات فــي المشــهد مــع الصــورة وبشــكل تلقائــي. نحتــاج ذلــك 

خصوًصــا أثنــاء التصويــر، عندمــا يتــم تســجيل الصــوت علــى جهــاز مســتقل 

عــن الكاميــرا، يحملــه مهنــدس الصــوت أو تقنــي الميكروفــون لتســجيل 

الحــوار. يجــدر الذكــر أننــا ال نحتــاج بالضــرورة لكالكيــت لخلــق التزامــن، 

فيمكننــا التصفيــق بشــدة، مــرة واحــدة أمــام عدســه الكاميــرا، للحصــول علــى 

نفــس النتيجــة.
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 خطة الجلسة الخامسة

 خطة الورشة ومواضيعها ونتائجها المرجوة موجودة في أعلى الصفحة.

 نشــاط طويــل يرجــع فيــه المشــاركون للعمــل علــى مشــاهدهم مــن الجلســة 
.Kdenlive الثانيــة ويبــدؤون بتركيــب جميــع األصــوات فــي

ــي  ــه ف ــا علي ــذي عملن ــو ال ــع الفيدي ــى مقط ــا إل ــو رجعن ــدرب: ل ــول الم  يق
الجلســات الثــالث األوائــل، أصبــح لدينــا اآلن مكتبــة مــن األصــوات التــي اخترناهــا 

أو ســجلناها مــن أجــل مشــاهدنا، كمــا أننــا قمنــا بتنظيــف وتحضيــر تلــك األصــوات 

ــوف  ــوم، س ــتنا الي ــي جلس ــورة. ف ــع الص ــزج م ــب والم ــزة للتركي ــون جاه ــي تك لك

ننهــي العمــل علــى مقاطــع الفيديــو خاصتنــا ونعرضهــا لبعضنــا البعــض فــي آخــر 

الجلســة.

 إن الخطــوة الطبيعيــة التاليــة هــي أن نقــوم بتركيــب األصــوات علــى الصــورة 
وذلــك بإســتيرادها كمقاطــع صوتيــة فــي Kdenlive، ومــن ثــم وضعهــا علــى الخــط 

الزمنــي وتركيبهــا فــي أماكنهــا الصحيحــة بالتزامــن مــع الصــورة. إن عمليــة التركيــب 

هــذه فيهــا شــق تقنــي بديهــي أو آخــر جمالــي، إذ أن اختيــار الموســيقى أو المؤثــرات 

ــدرة  ــر الق ــع أو كس ــى صن ــدرة عل ــه الق ــه، ل ــا، أو عدم ــا وخروجه ــة دخوله ولحظ

ــا التفكيــر والتجريــب إلــى أن نحصــل علــى أعلــى تأثيــر  التعبيريــة للمشــهد، فعلين

ــم  ــى فه ــي عل ــد(، وبالتال ــوار )إن وج ــى الح ــك عل ــوش ذل ــرط أن ال يش ــن ش ممك

المشــاهد، الــذي يجــب أن يبقــى دائًمــا متصــدًرا ســلم أولوياتنــا.

 يطلــب المــدرب مــن المشــاركين بتشــغيل Kdenlive والبدء بتركيــب أصواتهم 
ــوت أو  ــو الص ــط عل ــى ضب ــة إل ــذه المرحل ــي ه ــم ف ــوه أال نهت ــورة، وين ــى الص عل

ــوع  ــذا موض ــيكون ه ــخ، إذ س ــي، أو مؤثرات...إل ــول تدريج ــي أو دخ ــداث تالش إح

ــى  ــط عل ــز فق ــا اآلن التركي ــزج. علين ــة الم ــي مرحل ــة، ف ــن الجلس ــي م ــم الثان القس

تركيــب جميــع األصــوات بالتزامــن مــع الصــورة وبالشــكل الجمالــي الــذي يعجبنــا، 

وتوزيعهــا فــي مقاطــع ومســارات صوتيــة مختلفــة لتســهيل تعديلــه ومزجهــا فيمــا 

بعــد. علــى كل أفــراد المجموعــة التناقــش والعمــل فيمــا بينهــم للوصــول لنتيجــة 

ترضيهــم. علــى األقــل، يجــب علــى المشــاركين تخصيــص مســار للموســيقى، وآخــر 

للمؤثــرات وأصــوات الحركــة وآخــر للحــوار.

 يعلــن المــدرب بــدء العمــل معطيًــا 40 دقيقــة لتركيــب األصــوات، ومــن ثــم 
يتنقــل المــدرب بيــن المجموعــات لتقديــم المســاعدة أو النصيحــة.

مالحظــة: 

المرحلــة 
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 نقــاش قصيــر عــن المــزج الصوتــي فــي المشــاهد، وأهميــة مراعاتــه للقصــة المرحلــة الثانيــة:
المصــورة أو موضــوع المنتــج.

ــل  ــا، ه ــوات عليه ــب األص ــد تركي ــاهدكم بع ــغيل مش ــم اآلن بتش ــو قمت  ل
تعتقــدون أن العمــل انتهــى وأصبحــت جاهــزة للعــرض؟ ولمــاذا؟ يســمع المــدرب 

ردود المشــاركين ويناقشــها، مــع التركيــز علــى فكــرة مــزج األصــوات ودمجها بشــكل 

طبيعــي مــع الصــورة، ومــن ثــم يلخــص:

ــع  ــي م ــزج الصوت ــه: الم ــم في ــب أن نتكل ــة يج ــم للغاي ــوع مه ــاك موض  هن
ــب  ــرد تركي ــا. إن مج ــذا منتهيً ــا ه ــر عملن ــتطيع أن نعتب ــه ال نس ــن دون ــورة، م الص

األصــوات بالتزامــن مــع الصــور ليــس كافــي، فهنــاك عالــم قائــم بحــد ذاتــه يعنــى 

فقــط بكيفيــة مــزج تلــك األصــوات لكــي تالئــم مــع الصــورة، إن كان مــن الناحيــة 

التقنيــة، أو مــن الناحيــة الجماليــة للعمــل. إن األصــوات فــي المشــهد ال تقــل أهميــة 

ــح  ــزج الصحي ــة الم ــو نتيج ــاهد ه ــى المش ــا عل ــي تأثيره ــه، وبالتال ــور في ــن الص ع

والفنــي، كأن نراعــي ضــرورة وضــوح أصــوات الحــوار فــي أي مشــهٍد كان، وأن يكــون 

هنــاك فروقــات بيــن علــو جميــع األصــوات تتناســب فيــه مــع بعــد وقــرب مصــدر 

الصــوت مــن الكاميــرا، وذلــك لكــي يصــدق المشــاهد أن الصــوت هــو فعــاًل قــادم 

مــن المشــهد ولــم يتــم إضافتــه الحًقــا.

 ســنركز فقــط علــى ثــالث مواضيــع أساســية فــي المــزج للصــورة والتــي يجــب 
ــع  ــات ومواضي ــي اكتشــاف تقني ــة ف ــرك لكــم الحري ــي أي لقطــة، ونت أن تتحقــق ف

أخــرى فــي وقتكــم الخــاص. المواضيــع األساســية هــي )يكتــب المــدرب عناوينهــا 

علــى الصبــورة( :

.Leveling مستوى علو/شدة األصوات بشكل عام، وشدتها نسبًة لبعضها البعض •

.EQing معادلة الطيف الصوتي لجميع األصوات كي نستطيع تميزها عن بعضها •

.Point Of Hearing & Pan وجهة السمع •

 فلنناقش كلن منها )يقوم المدرب بعرض عملي على الشاشة الكبيرة(:

 مســتوى علو/شــدة األصــوات بشــكل عــام، وشــدتها نســبًة لبعضهــا 

ــا  ــزج، أم ــاء الم ــة أثن ــة مرجعي ــوت الحــوار كنقط ــار شــدة ص ــب اعتب ــض: يج البع

باقــي األصــوات مــن موســيقى، ومؤثــرات وأصــوات محيطــة فيجــب تحديــد شــدتها 

كأقــل أو أعلــى نســبًة للحــوار. كخطــوة أولــى، يجــب ضبــط الشــدة العامــة للحــوار، 

بشــكل أن يكــون مســموًعا بوضــوح، ننصــح أن يكــون علــى %70 مــن أقصــى صــوت 

فــي المشــهد )عندمــا ال يكــون هنــاك حــوار، ممكــن اعتبــار الموســيقى هــي النقطــة 

Audio Cor- 70.(. للقيــام بذلــك نســتطيع إضافــة تأثيــر%  المرجعيــة، وضعهــا علــى

ــار مؤشــر الشــدة  ــم إظه ــن ث ــى المســار للتحكــم بشــدته، وم rection > Gain عل

الصوتيــة بالذهــاب إلــى قائمــة View > Audio Signal، ســيظهر فــي وســط الشاشــة 

ــن  ــة بي ــات ملون ــتظهر مربع ــوت س ــغيل أي ص ــد تش ــوداء، عن ــرة س ــذة صغي ناف

ــي.  ــد شــدة الصــوت بشــكل تقريب ــا مــن تحدي األخضــر واألصفــر واألحمــر، تمكنن
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 ،) Solo/Mute ــد ــة التفري ــاء تشــغيل صــوت الحــوار منفــرًدا )اســتخدام خاصي أثن

يجــب علينــا تحريــك متحكــم الربــح Gain فــي نافــذة المؤثــرات، علــى أن نحصــل 

فقــط علــى القليــل مــن المؤشــرات صفــراء اللــون، أي مــا يعــادل %70 مــن المســافة 

بيــن أســفل وأعلــى المؤشــر. يجــب االمتنــاع تماًمــا عــن إحــداث مؤشــرات حمــراء، إذ 

أنهــا تعنــي أن صــوت يتــم تشــويهه لشــدة علــوه. بعــد ضبــط شــد صــوت مســار 

 Solo ــد ــة التفري ــا اآلن إزال ــي األصــوات، يمكنن ــن باق ــكل معــزول ع الحــوار، وبش

ــوات  ــزج األص ــي م ــة ف ــدة العام ــوات. القاع ــي األص ــمع باق ــي نس ــار لك ــن المس ع

المختلفــة هــي أن تكــون األصــوات المحيطــة موضوعــة علــى %40 والموســيقى على 

ــك األصــوات  ــوزع تل ــى %80 كحــد أقصــى، أي أن ت ــرات عل %75، وأصــوات المؤث

تحــت أو فــوق صــوت الحــوار   )%70(، وفــي كل األحــوال يجــب أال نحصــل علــى 

مؤشــرات حمــراء، خصوًصــا عندمــا يكــون لدينــا صــوت حــوار وصــوت إغــالق بــاب 

مثــاًل يحدثــان فــي نفــس الوقــت. الهــدف هنــا ليــس إعطــاء وصفــة واحــدة ال بديــل 

ــاوى  ــًدا أن تتس ــم ج ــن المه ــل. م ــر والعم ــة التفكي ــار طريق ــط إظه ــل فق ــا، ب عنه

شــده جميــع المقطــع فيمــا بينهــا، وذلــك لكــي نحصــل علــى انســيابية فــي الصــوت 

عنــد االنتقــال فيمــا بينهــا، وكــي ال نســبب أيًضــا مفاجــأة أو صدمــة للمشــهد لــو كان 

ــا تغييــر شــدة الصــوت  ــو أردن ــة. ول ــر بيــن شــدة المقطــع الصوتي هنــاك فــرق كبي

بشــكل تدريجــي أثنــاء المشــهد، فيمكننــا طبًعــا اســتخدام تأثيــر الدخول أو التالشــي 

ــا  ــع م ــط مقط ــي وس ــك ف ــل ذل ــا فع ــو أردن ــن ل ــابًقا، ولك ــا س ــا رأين ــي كم التدريج

فيمكننــا إضافــة تأثيــر Audio Correction >Volume Key framable علــى المقطــع 

الصوتــي المعنــي، ســيظهر خــط أبيــض أفقــي علــى مســار الصــوت ممتــد مــن أولــه 

ــا وضــع أي نقطــة مــن األصــوات علــى أي شــدة صــوت نريدهــا  إلــى آخــره، يمكنن

وذلــك بالنقــر المــزدوج علــى الخــط لخلــق نقطــة تحكــم حمــراء، ومــن ثــم رفــع أو 

خفــض تلــك النقطــة لزيــادة أو تخفيــض شــدة الصــوت علــى التوالــي.

ــن  ــا ع ــتطيع تميزه ــي نس ــوات ك ــع األص ــي لجمي ــف الصوت ــة الطي  معادل

ــرات وموســيقى  ــة مــن حــوار ومؤث ــا بمــزج األصــوات المختلف ــو قمن ــا، إذ ل بعضه

وصــوت محيطــة، ســتتنافس فيمــا بينهــا فــي الحيــز النغمــي أي الطيــف الصوتــي،  

وبســهولة يتعثــر علــى المشــاهد تميــز األصــوات عــن بعضهــا البعــض. لحــل هــذه 

المشــكلة يجــب علينــا اســتعمال EQ، أي معادلــة الطيــف الصوتي/النغمــي، ونحدث 

فيــه فراغــات أو نتــؤات لــكل مســار علــى ِحــَدة حســب طبيعتــه. فيمــا يلــي اقتــراح 

ــف  ــي الطي ــوات ف ــز األص ــين تمرك ــة لتحس ــالت الممكن ــم التعدي ــض أه ــام لبع ع

وبالـتـالــــي مســــاعدة المســــتمع على تميزهـــا جميًعـا )يقـوم المـــدرب بتشــغيل

 Audacity واســتيراد مقاطع صوتية كاآلتي والشــرح عليــها( :

ــى  ــرد 500hz إل ــة الت ــي منطق ــري ف ــوت البش ــد الص ــوت: يتواج ــار الص  مس

ــي هــذا  ــر الصــوت( ف ــوء )تكبي ــا إحــداث نت ــي، فعلين ــف الصوت ــن الطي 2.5khz  م

ــة  ــن الحــوار مــن البــروز بيــن بوتقــة األصــوات األخــرى. ومــن ناحي المــدى، لتمكي

ثانيــة، يجــب إخفــاء جميــع األصــوات تحــت 100hz، وفــوق 10hz، وذلــك لقطــع 
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ــى نقــاوة صــوت  ــر عل ــى أصــوات عميقــة أو حــادة جــًدا ممكــن أن تؤث ــق عل الطري

الحــوار، ويســاعد ذلــك أيًضــا طبــع جميــع أصــوات الحــوار بنفــس اللــون الصوتــي، 

ــل  ــم تقلي ــم تســجيلها بشــكل طبيعــي ومنســجم. ث ــه ت ــى فكــرة أن ــد عل أي التوكي

ــة  ــى إزال ــا، بمعــدل )-(4db، فهــذا يســاعد عل ــد 300hz  تقريبً نســبة األصــوات عن

ضوضــاء المشــهد، الــذي يكــون ســببه عــادًة انعكاســات الصــوت أثنــاء التســجيل أو 

ــوع الميكروفــون المســتخدم. ن

ــي  ــوار ف ــدوث ح ــع ح ــوازى م ــي تت ــرات الت ــيقى والمؤث ــارات الموس  مس

ــا  ــل الصــوت فيه ــرد 1Khrz و2Khz، بتقلي ــن ت ــرة بي المشــهد: إحــداث حفــرة صغي

بنســبة )-(10db  وذلــك لتفريــغ مــكان فــي الصــوت لكــي يســتطيع صــوت الحــوار 

الجلــوس فيهــا فــي أذن المســتمع، أي فــي قدرتــه علــى االســتماع للحــوار بوضــوح 

وســماع الموســيقى المؤثــرات بشــكل مســاعد غيــر مشــوش، وعــدم تــرك األصــوات 

لتتنافــس فيمــا بينهــا، وبالتــي إزعــاج المســتمع.

 وجهــة الســمع: الصــوت ليــس مثــل الصــورة. الكاميــرا تحــدد مــا تــراه، ولكــن 

الصــوت يســجل كل مــا يســمع، يميًنــا أو يســاًرا، قريبًــا أو بعيــًدا. و لهــذا البــد دائًمــا 

مــن وضــع فــي االعتبــار أنــه عنــد تشــغيل الصــوت مــع الصــورة يجــب علينــا إعــادة 

خلــق الواقــع، أي إصــدار األصــوات مــن أماكــن مختلفــة مــن المشــهد لتتماشــى مــع 

ــى  ــة عل ــوق ســيارة متوقف ــاك صــوت لب ــو كان هن ــاًل، ل ــي الصــورة. فمث ــراه ف ــا ن م

ــارات/ ــن مس ــي م ــكل أساس ــوت بش ــدار الص ــا إص ــب علين ــهد، فيج ــن المش يمي

مكبــرات الصــوت ناحيــة اليميــن، وذلــك بتغيــر متحكــم  Pan، ووضعــه علــى ناحيــة 

ــع أصــوات  ــى جمي ــل عل ــق هــذا المث ــي. ينطب ــى مقطــع الصــوت المعن ــن عل اليمي

ــوات  ــيقى واألص ــوت الموس ــى ص ــه عل ــب تطبيق ــن يصع ــوار، ولك ــرات والح المؤث

ــداث  ــدم إح ــا ع ــات، فعلين ــن كل االتجاه ــي م ــرة تأت ــاًل، إذ أن األخي ــة مث المحيط

ــذه  ــون ه ــب أن تك ــي، يج ــي كدنلف ــوت ف ــة الص ــر وجه ــام بتغي ــا. للقي Pan  فيه

ــى  ــر Audio channels > Pan، عل ــف تأثي ــت Stereo، نضي ــع Mono  وليس المقاط

المقطــع الصوتــي المعنــي، ســيظهر خــط أبيــض أفقــي علــى مســار الصــوت ممتــد 

مــن أولــه إلــى آخــره، يمكننــا وضــع أي نقطــة مــن األصــوات علــى أي جهــة نريــده 

وذلــك بالنقــر المــزدوج علــى الخــط لخلــق نقطــة تحكــم حمــراء، ومــن ثــم رفــع أو 

خفــض تلــك النقطــة لوضــع الصــوت علــى ناحيــة اليســار أو اليميــن علــى التوالــي. 

مــن ناحيــة أخــرى، وللتحكــم بعــض الصــوت وقربــه مــن الكاميــرا، فبــكل مســطح 

ــخص  ــاك صــوت لش ــو كان هن ــع. فل ــع أو خفــض شــدة الصــوت للمقط يجــب رف

ــرا  ــه نســبًة لألصــوات األقــرب للكامي ــد، يجــب خفــض شــدة صوت ــادي مــن بعي ين

ــا ســابًقا.  ــا رأين ــر ال-Gain كم ــك باســتخدام تأثي ــام بذل ــا القي ــي المشــهد. يمكنن ف

ينصــح بتقســيم مقطــع مــا إلــى عــدة مقطــع عنــد الحاجــة وذلــك لتســهيل عمليــة 

التأثيــر عليهــا بشــكل منفصــل.

ــة المــزج،  ــام بعملي ــدة للقي ــم وصفــة وحي ــه يصعــب تقدي ــر أن  يجــدر الذك
ــا  ــى أهميته ــاركين عل ــة المش ــًدا لتوعي ــية ج ــكار األساس ــض األف ــا بع ــا قدمن ولكنن

284

حــة
صف

ال
ســـة

جل
ال

0
5

  |  
ث |

جــزء الثالــ
ال



وضــرورة تدريــب حساســيتهم وقدراتهــم عليهــا، مــن شــأن ذلــك خلــق نــواة 

ــي  ــزج الصوت ــوع الم ــي موض ــر ف ــق أكث ــاركين للتعم ــدى المش ــة ل ــم وجهوزي فه

للصــورة، والقــدرة علــى تنســيق خلــق تنســيق صوتــي ومزجــه مــع مراعــاة أبســط 

وأهــم المفاهيــم، والتــي مــن شــأنها تمكينهــم إلنتــاج أعمالهــم الشــخصية بنجــاح 

ــدة. ــة جي وبنوعي

 نشــاط طويــل ينهــي فيــه المشــاركون العمــل علــى مشــاهدهم بالعمــل هــذه المرحلــة الثالثــة:
المــرة علــى المــزج العــام لألصــوات مــع الصــورة كمــا رأينــا فــي المرحلــة الثالثــة 

ــرض.  ــزًا للع ــح جاه ــي ليصب ــل النهائ ــر العم ــم تظهي ــن ث ــة، وم ــذه الجلس ــن ه م

ــم  ــرة المفاهي ــك لكث مــن الضــروري أن يقــوم المــدرب بمســاعدة المشــاركين وذل

الجديــدة، وعــدم التركيــز علــى تفاصيــل الدقيقــة أو اإلتقــان المتناهــي، بــل فقــط 

التأكــد مــن ممارســة المشــارك للمعــارف الجديــدة، لكــي يتثنــى لــه الحًقــا إن 

يستكشــف ويتعمــق فيهــا فــي وقتــه الخــاص لــو أراد ذلــك، وهــذا دائًمــا مــا يجــب 

علــى المــدرب تشــجيعه. ينبــه المــدرب أن عمليــه التظهيــر Rendering تحتــاج 

ــى المشــاركين االنتهــاء مــن مــزج مشــاهدهم  لبعــض مــن الوقــت اإلضافــي، فعل

ــر. ــل مــن الوقــت للتظهي ــرك القلي وت

الُمــدرِّب المرحلــة الرابعــة: النهائــي ومناقشــته مــع  لنتاجهــا  تقــوم المجموعــات بعــرض   
والمجموعــات األخــرى، وخصوًصــا أن كل مجموعتيــن قــد عملتــا علــى نفــس 

الســيناريو، فمــن الممتــع مالحظــة الفروقــات بيــن عمــل كل مــن منهــا، والتشــديد 

ــاه فكــري ومخــزون  ــة اتج ــخص أو مجموع ــا كش ــكٍل من ــوع وأن ل ــة التن ــى أهمي عل

ــارات  ــا خي ــش هن ــرة. نناق ــس الفك ــن نف ــق م ــا ننطل ــى عندم ــا، حت ــم بنتاجن يتحك

األصــوات، وطريقــة المــزج، ونقــوم بتحديــد مــا نراه/نســمعه بشــكل خيــر وواضــح 

ــض. ــم البع ــات بعضه ــى مالحظ ــاء عل ــد والبن ــع النق ــى للجمي ليتثن

ــن أسئلــة تقييـم: ــه م ــده وقرب ــم ببع ــوت للتحك ــدة الص ــتخدام ش ــتطيع اس ــل نس  ه
المشــاهد )الكاميــرا(؟ وكيــف نتحكــم بموضــع صــدور الصــوت يميًنا أو يســاًرا؟

 أين يقع الصوت البشري على الطيف الصوتي/النغمي؟ أي تردد؟

 هــل هنــاك مــا تســتطيعون تغيــره فــي طريقــة تســجيل األصــوات 

ــاء  ــه أثن ــاه ل ــاك مــا يمكــن االنتب اآلن بعدمــا قمتــم بعمليــة المــزج؟ )هــل هن

التســجيل لتوفيــر الوقــت والجهــد أثنــاء المونتاج/المــزج؟(

ــاه بخصــوص   هــل لديكــم مشــاريع تــودون تنفيذهــا تعمــل مــا تعلمن
عالقــة الصــوت بالصــورة؟
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صفحة ٢

 مطوري المناهج  صفحة  ٥

 عن مؤسسة التعبير العربي الرقمي – 

أضف  صفحة  ١٠

 عن مشروع تمكين الشباب رقمًيا – 

شمشر   صفحة ١١

 مدخل  صفحة  ١٢

 نظرة على اإلطار العام للمنهج  

صفحة ١3

 روحية المنهج صفحة ١3 < ١٥

 األهداف المعرفية صفحة ١6 < ١9

  الصوت

  الموسيقى

  الصوت للصورة

 األهداف القيمية  صفحة ١9

 آلية وأدوات التدريس صفحة ٢٠

 معايير اختيار المدربين صفحة ٢٠

 إرشادات للمدربين صفحة ٢١

 قالب الجلسة  صفحة ٢١

 الجلسات وترتيبها صفحة ٢٢

 أواًل : جلسات الموسيقى

الجلسة 1: الزمن  صفحة ٢٨ < 37

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 2: المدرج الموسيقي 

صفحة 3٨ < ٤7

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 3: المسافات والديناميكية صفحة 

٥7 > ٤٨

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 4: إيقاع تماثلي ورقمي 

صفحة ٥٨ < 69

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 5: الميزان والعالمات الموسيقية 

صفحة 7٠ < ٨١

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 6: صناعة اآلالت الموسيقية 

البسيطة

صفحة ٨٢ < 9١

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 7: تأليف موسيقى رقمًيا 

صفحة 9٢ < ١٠٥

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 8: تأليف موسيقى رقمًيا

صفحة ١٠6 < ١١٥

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة

 المعلومات

 خطة الجلسة

 أسئلة تقييم

 

الجلسة 9: خلق اآلالت افتراضية بعينات 

صوتية من محيطنا 

صفحة ١١6 < ١٢٥

 إطار الجلسة

 تحضير ما قبل الجلسة
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