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  السينمائيالمونتاج...(3 )المحاضرة 

 بالنسبة –Maviola"  المافيوال "  عمى آلة المونتاج بمعناه الحقيقي ليس عممية تقطيع و توصيل و تجميع المقطات المصورة
داخل خمية المونتاج، لكنو عممية تركيب خالق لجزئيات الفيمم من حيث تكوين األفكار و المعاني و األحاسيس و - لمسينما

فالمركب يتسمم لقطات التصوير اليومي و يشرع في معاينتيا و . اإليقاع و الحركة و كذلك تحقيق الوحدة الفنية لمفيمم
 طبقا لتسمسل  Synchroniseur يمصقيا بآلة المصق الخاصة و يقوم بمطابقة الشرائط المصورة و الصوت بآلة التزامن

يعد المونتاج أىم مرحمة من مراحل العمل الفني حيث . السيناريو من ناحية و لمواقع المقطات داخل المشيد من ناحية أخرى
و . يتضمن جميع العمميات التي تتم بالنسبة لمصوت و الصورة بين نياية التصوير و اإلنتاج و بين العرض النيائي ليما

 بمعنى التجميع و التحديد و التركيب و Monterالمونتاج لفظ شائع في االستوديوىات و ىو مشتق من المفظ الفرنسي
 . التنسيق و المصق و سمسمة السياق و ترابط التتابع في وقت واحد

ىذه العممية بأنيا عممية فنية و حرفية تقوم أساسا عمى عمميتي القطع و " أحمد كامل مرسي و مجدي وىبة " يعرف  
 .الذي وضعو المخرج مع المؤلف (التقطيع الفني  )المصق، و تركيب المقطات في السياق الطبيعي ليطابق السرد الفيممي 

أن التوليف المبدع ىو عممية فنية خالقة الختيار و ترتيب و تسمسل المناظر و األصوات " أحمد زكي بدوي " و يرى 
و يرى ." إلخراج الفيمم في صورتو النيائية بشكل إبداعي جديد، و يتضمن ىذا النوع من التوليف تعديال لمواقع و الحقيقة

آخرون بأنو تيذيبا لمفيمم باستبعاد لقطات غير صالحة من حيث المضمون أو النوعية و إضافة لقطات ما أو تبديل ترتيب 
في أمريكا معنى أخرا و ىو مجموعة من المقطات " مونتاج " و تعني كممة . المقطات بطريقة مخالفة لترتيب تصويرىا

الفيممية أو المسجمة عمى فيديو غير مرتب زمنيا إليجاد فكرة معينة و غالبا ما يكون موضوعيا انتقاليا كمرور الزمن أو 
 .مرور الحوادث و قد تربط الصورة فييا بالمزج أو اإلزدواج أو أي مؤثرات خاصة أو حيل أخرى

 أن المونتاج عممية تغطي جميع المراحل ما بين تصوير و تسجيل  Thames & Hudson" تايمز و ىادسون " يعتبر 
الفيمم و اإلنتياء من إخراجو و ىي عممية تتضمن ترتيب جميع المواد و اختيار القرارات الخاصة بما سيظير في الشكل 

رغم أن المفظ يعبر عن العممية من الناحية الحرفية فقط، بدون " القطع " و أحيانا يطمق عمى المونتاج مصطمح . النيائي



 أن المونتاج ليس مجرد لصق لقطتين من الفيمم معا مع Bob Foss" بوب فوس " و يقول . أي نواحي درامية أو فنية
مراعاة قواعد التتابع، و لكن أين و كيف و متى  يتم القطع في المقام األول عمى أسموب الفيمم ككل، فالقطع الناعم في 

 .موقف معين قد يعتبر قطعا خشنا في موقف آخر

 :أن ىناك ثالثة مصطمحات تستعمل مجتمعة لتفسير معنى عممية المونتاج و ىي " منى الصبان " ترى 

و ىي التقنية التي يستعمميا المونتير في فصل نسخة المواد المصورة  بالبوزتيف المطبوعة من نسخة : حرفية المونتاج-أ
النيجاتيف األصمية بعد كل يوم تصوير إلى لقطات و إعادة تجميعيا في مشاىد و بعد يوم آخر من التصوير يكون قد قام 

بتجميع كل لقطات الفيمم في تزامن مع الصوت الخاص بكل منيا و الذي سجل أثناء " السنكرونيزر " بواسطة جياز
يبدأ في حذف األجزاء غير المطموبة من المقطات ليحصل في النياية عمى نسخة " المفيوال " و استعمال جياز . التصوير

و يستمر المركب في عممية المصق بين المقطات  باستعمال جياز المصق حتي يحصل عمى نسخة . مبدئية من الفيمم
نيائية، و تتضمن حرفية المونتاج تركيب شرائط الصوت المتنوعة كالحوار و المؤثرات الصوتية و الموسيقى في تزامن مع 

ثم يقوم المونتير بقص و لصق و تركيب نسخة .الفيمم ثم المزج بين ىذه األصوات لتصبح عمى شريط صوتي واحد
ليتم في النياية طبع Copie positive مطابقة تماما لمنسخة النيائية البوزتيف Copie négative النيجاتيف األصمية  

 . Copie standard  نسخة واحدة لمعرض تتضمن صورة الفيمم و الشريط الصوتي النيائي الواحد

 :حرفة المونتاج-ب

و ىو ما يعبر عن الحرفة في اختيار المقطات الميمة من المواد المصورة و استبعاد غير الميمة في حدود كل العناصر 
و في النياية كيفية التمكن  من . التي تتضمنيا كل لقطة، بغرض توصيل فكرة و التأثير عمى اإلدراك الحسي لممتفرج

عرض سمسمة من األحداث المتتالية بحيث يظير كل تطور جديد في القصة في المحظة المناسبة من الناحية الدرامية، أي 
 .المحافظة عمى توقيت و سرعة و إيقاع لقطات الفيمم

 :فن المونتاج-ج

و ىو يعبر عن معنى أبعد من حرفية المونتاج فيو يعبر عن العممية اإلبداعية التي تتم أثناء جمع عدد من المقطات بيدف 
فعن طريق السيطرة اإلبداعية عمى التوقيت و السرعة و اإليقاع لمقطات و المشاىد يمكن . خمق تأثير معين عمى المتفرج

و يختمف المونتاج تبعا لنوع الفيمم فيناك . خمق التوتر أو الفكاىة أو اإلسترخاء أو اإلثارة أو الغضب أو غيرىا من المشاعر
 الروائي و المونتاج التعبيري فاألول يتعمق بسرد أحداث تاريخية طبقا لتسمسل تاريخي منطقي عن طريق سرد  المونتاج

درامية أو " قصصي من خالل لقطات تحمل كل منيا مضمونا و دالالت تدفع الحدث إلى األمام من وجية نظر 
بينما يتأسس المونتاج التعبيري عمى ترابط المقطات بيدف إحداث تأثير لدى المتفرج و ذلك باستبدال المقطات " سيكولوجية 

أول من أعطى لمسينما مفيوم " جريفيت " كما كانت تقوم بو المدرسة الشكمية الروسية من خالل روادىا األوائل و إن كان 
 .المونتاج التعبيري و الداللي من خالل تنظيم و تنسيق المقطات و مجاورتيا لبعضيا البعض



 

يختمف مونتاج الفيديو اختالفا كبيرا عن  المونتاج السينمائي و يتم إلكترونيا، و يعتبر المركب و السيناريست و المصور و 
 .المخرج أعمدة لفن الفيمم نظرا لتمتعيم بقدرات فنية معرفية عالية في مجال الصناعة السينماتوغرافية
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