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أحمد بن بلة/  1جامعة وهران   

المونتاج التاريخ و النظرية: مقياس / كلية اآلداب و الفنون   

نقد سينماتوغرافي/  2ماستر : المستوى   

                                                                                   ن غوتي شقرو. د: المقياس. أ

  

 

 

املونتاج(  3)املحاضرة   

بالصور املرئية، سنكتشف أن وجوده  باعتباره نوعا من الحكي( الفيلم الروائي ) عندما نبسط مفهوم 

الصياغة املكتوبة للمؤلف و إلاخراج : ككيان فني متكامل يستند إلى ثالثة جهود سينمائية أساسية هي

و من أول نظرة " ثالثية السرد املرئي " و هذه الجهود الفنية هي التي نسميها . للمخرج و املونتاج للمونتير

الرئيسية، نخلص " فن صناعة الفيلم السينمائي " تمي إلى فنون آفاق نستطيع أن نالحظ أنها عمليات تن

فالكاتب السينمائي يضع . من ذلك أن املونتاج هو الضلع الثالث في مثلث  الكيان الفني للفيلم الروائي

متعامال مع ألالفاظ اللغوية و يقوم املخرج بتنفيذ السيناريو في موقع ( السيناريو ) الصياغة املكتوبة 

لتصوير وفقا للتقطيع الفني مع أطقم هندسة املناظر  و الصوت و املمثلين، أما مركب الفيلم فهو ا

يتعامل مع ما تم تصويره من لقطات و مشاهد و أصوات داخل غرفة املونتاج ليشكل ما نراه في النهاية على 

شرائط ) منها املونتير عمله  التي يبدأ لو نظر  بعضنا إلى املادة  فالحقيقة. شاشة العرض أي الفيلم ذاته

سيجد أنها ال تعني أي ش يء للمتفرج إال بعد أن يتم تجميعها في ترتيب سليم حسب  (الصورة و الصوت 

املونتاج عملية تجمع بين الحرفة و الفن في وقت واحد و هي تتكون من (. السياق الروائي او الدرامي للفيلم 

بمعنى توصيل اللقطات عن طريق ) اللصق و التوليفثالث خطوات حرفية أساسية و هي القطع و 

لم تعرف السينما في منطلقاتها ألاولى تقنية  املونتاج و لكن مع مرور الزمن دعت الضرورة لذلك .  ( اللصق

و يمكن بواسطته عرض الفيلم   Editola" إيدتوال " و منهم من يسميه     Moviolaاملوفيوال " باختراع جهاز 

و . على انفراد( الصورة و الصوت ) صورة و صوتا إلتمام أعمال القطع و اللصق، حيث يمر الشريطان 

هناك آلة خاصة لقص الشريط السينمائي بطريقتين، إحداهما للصورة حيث يتم القطع عموديا بين كل 
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قطع الشريط قطعا مائال لضمان إلانتقال حيث يتم  ، و ألاخرى للصوت(إطاران / كادران ) صورتين 

و هي التي يتم فيها "    Synchroniseur" السلس للصوت في مكان القطع و الوصل ، و هناك آلة التطابق 

لف ألاجزاء املقطوعة  من الصورة و الصوت للمحافظة على تطابق الصورة مع الصوت في اللقطة الواحدة 

 .(كتطابق الشفتين مع الكالم ) بدقة 

 
 

 

                                        MAVIOLA 

لشريط الصورة و الصوت و مسطرة للقص ( بكرتين ) ثم تحول شكلها إلى طاولة تحتوي على مدورين 

.    لتعليق بقايا الفيلم و العودة إليها عند الضرورة  "Chutier " مرقمة و جهاز مشاهدة و سلة لألشرطة
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و قطع نهاية ألامر (   Action) ألاولى قطع إشارة املخرج للمثلين ببدء التمثيل : تمر عملية املونتاج بمرحلتين 

، و بعد تجهيز لقطات املشهد الواحد على هذا النحو يتم  Coupez roulezبالقطع أو إلانتهاء من التصوير 

نهاية املرحلة ألاولى و هي التي تسمى املونتاج توصيلها حسب الترتيب املقرر لها، و عند هذا الخد نصل إلى 

و بعد إلانتهاء من هذا النوع من . ، و عادة ما يقوم بهذه املهمة مساعد املونتير Premier montageألاولي 

املونتاج تتم املشاهدة للتأكد من اكتمالها بحسب ترتيب محتوياتها لتبدأ املرحلة الثانية و هي املونتاج 

أو يغير له أن يشطب أو ) ، فكما أن رئيس التحرير هو الحكم ألاخير (ة الفنية إلابداعية املهم) الخالق 

يتجلى دور  .كذلك املونتير له نفس الصالحيات بالنسبة لشريط الفيلم مع استشارة املخرج أحيانا( يحور 

ية املونتاج التي تحتاج املركب في ترك أكبر تأثير  درامي لدى املتلقي خالل عملية بناء الفيلم عن طريق تقن

و بانتهاء العملية الفنية على الفيلم يكون املركب قد  .الخشن 1لسالسة و نعومة أثناء القطع تفاديا للقطع 

مونتاج النيجاتيف "  .(صوتية و بصرية )  ثم تثبيت املؤثرات الخاصة"  القطع النهائي " وصل إلى مرحلة 

Montage négatif "  " يتم بعد تجهيز النسخة املوجبة النهائية و إرسالها إلى املختص و ذلك باستخراج

جميع ألاجزاء من اللقطات السالبة، بما يقابلها من موجب و وصلها بنفس أطوال و ظروف ما هو موجود 

على حدثت وثبة تكنولوجية هائلة  .2" في النسخة املوجبة للحصول على النسخة السالبة املطابقة لها 

( إلالكتروني ) مستوى إلانتاج السمعي البصري أدت إلى ابتكار  أجهزة الكمبيوتر و برامج التركيب الرقمي 

 .الذين اشتغلوا مدة طويلة بالنظام التماثلي التي سمحت بربح في الوقت و الجهد ملنهي السمعي البصري 

 

                                                           

.يحس به الكوت نوعان مرن و خشن، األول ال يشعر خالله المتفرج باإلنتقال من لقطة إلى أخرى، بينما الثانيالقطع أو  - CUT
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