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 املونتاج املفهوم العام

واليت تعين حترير،  Editingكلمة  باإلنكليزيةكلمة فرنسية، ويعادهلا  Montageاملونتاج 

هو فن اختيار وترتيب اللقطات واملشاهد وحتديد طوهلا الزمين على الشاشة حبيث  :واملونتاج

تعتمد اىل حد كبري على تتحول اىل رسالة حمددة املعنى، وقيمة العمل الفين السينماتوغرايف 

 قيمة املونتاج الن املونتاج هو رؤيا مجالية.

والذي باستطاعته ان جيعل من العمل  الذي يقوم بعملية املونتاج يطلق عليه مونتري كما هو دارج

الذي ساهمت فيه العناصر الفنية  األخرى من )ممثلني ومصورين وفنني َأضاءة  وصوت( عمال 

 .أمجل وجهبارعا يربز فيه جمهوداتهم الكبرية اليت بذلوها إلخراج هذا العمل يف 

رتبط فيه اللقطات تان الغاية من املونتاج هو بناء مشهد متجانس من حيث الشكل واملضمون 

 ارتباطا جدليًا.

 صفات ومالمح املونتري

 يتسم املونتري احملرتف بعدد من الصفات:

قدرته على إعادة انتاج مشاهد تبدو مألوفة لكنها بالقص واللصق وإعادة الرتتيب والتوقيت  -1

 الزمين لألحداث تتحول اىل دراما ذات خطاب متعمد موجه اىل اجلمهور.

 يستند املونتري الذي يقوم بعملية املونتاج على خربته  اإلبداعية والتقنية. -2

 ذات حس فين مجالي . -3

 ميتلك الثقافة العامة واملشاهدات الكثرية. -4

 دوات املونتريأ

 لكل مهنة يف احلياة هلا ادواتها اخلاصة يف العمل فاملونتري ادواته هي:

 :CUTالقطع -1

، ويف  يف نهاية اللقطة غاليًا القطع  يأتي، وعلى اللقطة وحتدد للقطة بداية ونهاية القطع يتم

يتأثر القطع بعناصر الصوت )اللقطة احلركة، و لقطة احلركة يتم القطع بعد انتهاء

انتهاء املضمون  لقطة املوسيقى واملؤثرات ( حيث يتم القطع بعد-اللقطة احلوارية-الصامتة
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وينتهي بالشكل -املصور-املخرج-م بعملية القطع )كاتب السيناريوالدرامي، والذي يقو

 اجلمالي عند املونتري(.

 : Pastاللصق والربط -2

وفيها يتم دمج اللقطات مع بعضها بشكل متسلسل وفقًا ملا مكتوب بالسيناريو وعلى الربط أن 

 يف حركة اللقطة.حيدد العالقات اجلدلية ما بني اللقطة األوىل والثانية خللق االنسيابية 

 الرتكيب:-3

مؤثرات صوتية( لنحصل على مشهد -مؤثرات متنوعة )مؤثرات بصريةعملية تركيب هو 

 متكامل .

 التوليف:-3

هو خلق الرتابطات الشمولية بني املشاهد يف الفيلم الواحد مع احملافظة على العمل وفق سياقات 

 متماسكة.النوع وااليقاع الفيلمي، وجعل الفيلم وحدة بنائية 

 وظائف املونتاج

 ميكن حتديد دور   ووظائف  املونتاج بالنقاط االتية:

 حسب السيناريو.ترتيب املشاهد واللقطات وخلق التسلسل املنطقي هلما  -1

 حذف األجزاء الزائدة من املشاهد. -2

 تصحيح أخطاء التصوير إن أمكن. -3

تصحيح -مؤثرات-أصوات-نصوص-ثابتهإضافة عناصر خارجية اىل الفيلم )صورة  -4

 اللون واالضاءة(.

 إضافة عناصر االنتقال املناسبة. -5
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 املونتاج أهداف

املونتاج ال يعين جمرد تركيب وإلصاق كادر  بأخر حتى النهاية أي صورة بأخرى بل هو فن 

 أبداعي تفكريي أيدلوجي  فين تعبريي مجالي يهدف اىل:

 واالبداعية حملتوى الفيلم.الكشف عن الرؤية الفنية  -1

 إظهار االبداع الشخصي للمؤلف. -2

 اجلمع بني الزمان املاضي واحلاضر، باستخدام املادة االرشيفية. -3

 صمت (.  –حوار -مؤثرات صوتية –ميكن للمونتاج ان يضيف )موسيقى  -4

ميكن للمونتاج أن يضيف شيء من التصحيح والتالعب اىل الصورة كالتسريع واالبطاء  -5

 األلوان. وتصحيح

املونتاج قادر على ان يعطي املخرج اخليارات واحللول االخراجية فالكثري من املخرجني  -6

 يعولون على املونتاج يف حتقيق أفالمهم.

 املونتري له القدرة على اختيار زمن اللقطة وطوهلا وإمكانية جتزئتها. -7

 قواعد املونتاجألية و

ال تقطع أو متزج بني لقطتني متحركتني، أو ثابته ومتحركة اال إذا كانتا بنفس  -1

 السرعة واالجتاه  او)السباب درامية فيها تربير(.

 اقطع يف الوقت املناسب مع )الصوت او املوسيقى(... اخل. -2

القطع من لقطة ألخرى ضمن شروط:  تغري العناصر أو عددها، تغري الزاوية، تغري  -3

 احلجم.

 القطع املتقابل جيب ان يكون احلجم متماثال بني العناصر.يف  -4

 ال تقطع حتى تستويف املعنى. -5

 حتقيق التنويع والتبادل بني اللقطات الكبرية واملتوسطة والصغرية. -6

 يف بداية العمل الفين جيب أال تسبق الصورة الصوت ، كالهما معًا أو الصوت أوال. -7

 ن كان فيوجد صوت معها على األقل .ال ترتك الشاشة معتمة لفرتة طويلة، وا -8

 جيب احملافظة على عنصر االثارة والتشويق واجلذب البصري. -9
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 تأريخ فن املونتاج

 الواحدة السينمائية اللقطة كانت األفالم صناعة فن من األوىل اجلذور ويف السينما نشأة بداية يف

 ومثل  فرنسا، يف لومري األخوين أفالم مثل تعديل، أو تدخل أي دون الكامريا تسجله ما على تعتمد

 التصوير على يعتمدون كانوا ، القصرية األوىل تشابلن تشارلي وأفالم آديسون، توماس أفالم

 تصوره ما هو كان السينمائي املشهد حترير، أو حتريف دون اللقطة عرض مبعنى للمشهد املستمر

 البشر من جمموعة على جتربة بعمل (ُكِوليشوف )ليف الروسي قام ذلك بعد لكن .فقط الكامريا

 بتصوير ُكِوليشوف ليف يقوم وفيها" كوليشوف تأثري" مبصطلح التجربة ُتعرف ،حوله املتجمهرة

ويقطع  ساخن حساءلصحن  لقطة بتصوير يقوم ثم ،تعبري ويقطع اللقطة أي حيوي ال رجل وجه

 ،بعد دجمه هلذه اللقطتني فعلهم ردة عن اجلمهور بسؤال كوليشوف يقوم ذلك وبعد اللقطة،

 أكل يشتهي ال الشخصوالبعض االخر قال  جائع، الشخص بعضهم قالوا :اإلجابات فتكون

 أن) كوليشوف استنتج بالتالي، احلساء ليشاركه آخر شخصًا ينتظر الشخص أو احلساء،

 قمنا لو لكن فقط، واحدة مجالية وقيمة واحد معنى هلا الكامريا تصورها اليت الواحدة اللقطة

 ميالد اللقطتني ارتباط عن ينتج خمتلفة، مجالية وقيمة ُمختلف معنى هلا أخرى لقطةب بدجمها

 .ثالث جديد معنى

 عرب جمموعة من األفالم السينمائية ملخرجني كبار اصبحوا األساس جاءمراحل تطور املونتاج 

 :وأبرزهم يف العملية املونتاجية التنظريي

 االخوة لوميري-1

( هم أول من صور بعض املوضوعات الواقعية نيقوال لوي- ماري أوجستيعتربون االخوة لوميري )

 الوثائقية.من مؤسسني السينما من املدرسة الواقعية وواعتربوا 

 اهم مميزات افالمهم األوىل:

 أنها تتكون من لقطة واحدة. -1

 الكامريا متحرك(.كانت الكامريا ثابته ال تتحرك )الكامريا ثابته واملوضوع امام  -2

 متتاز مبوضوعات واقعية. -3
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 كانت تصور بوجهة نظر عامة للموضوعات. -4

 ال حتتوي على مونتاج ألنها ال حتتوي على )القطع والربط( لقطة مستمرة. -5

 جورج ميلية-2

 أهم مميزات أفالمه: و ،أفالم جورج ميلية من انطلقتالبداية االنطباعية 

 أفالم خيالية  تعتمد على اخلدعة. -1

البعض لتشكيل وحدة  وم بدمج هذه املشاهد مع بعضهااقمشاهد ثم قسم افالمه اىل  -2

 اخلاص. وفق تصوره بنائية متماسكة

كان ميلية متأثر بفن املسرح فوظف ستارة املسرح لالختفاء والظهور التدرجيي يف  -3

 افالمه.

 الكامريا تأخذ وجهة نظر اجلمهور بالنسبة للمسرح. -4

 عامة يف كل مشهد. األفالم متكونة من لقطة -5

أضاف املمثلني اىل أعماله ووظف املاكيتات يف صناعة الديكور ولون بعض اللقطات من  -6

 أفالمه.

 الذي يثري اجلدل حول أفالم جورج ميلية، هل يوجد مونتاج أفالم جورج ميلية؟ السؤال و

 املشاهد.عرب )القطع والوصل( يف ربط أستخدم جورج ميلية املونتاج نعم ج/ 

 بورتر-3

بداية تكامل الشكل الفين للمونتاج جاءت عرب أفالمه ومن ابرزها قصة حياة رجل املطافئ 

 األمريكي، أهم مميزات أفالم بورتر:

 قام بتحريك الكامريا وأول عمل حرك فيه الكامريا فيلم )سرقة القطار الكربى(. -1

ألنه كان ميتلك أول من أستخدم املادة الوثائقية )االرشيف( يف أفالمه الروائية،  -2

 العديد من االرشيفات الصورية للحرائق اليت وظفها يف فيلمه.

 .قسم الفيلم اىل وحدات مشهدية -3

 قسم املشاهد اىل لقطات. -4
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قام بتقسيم املشهد اىل أجزاء  ألنهاملونتاج عند بورتر اكثر نضجًا من جورج ميلية  -5

  لقطة. Shotمسيت ب 

 

 كرفث-4

 اده الدرامية ووضع القوانني له، وأهما:اول من نظر للمونتاج وحدد أبع

 ال جيوز القطع اال ألسباب درامية. -1

جيب أن يبدأ املشهد بلقطة عامة ثم متوسطة ثم قريبة وال ميكن االنتقال من العامة اىل  -2

 القريبة دون املرور باملتوسطة.

التأكيد على الصراع الدرامي واهميته من خالل تعدد احجام اللقطات وتنوع  -3

 القطوعات.

 التنوع يف احجام اللقطات. -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكورس الثاني

 فكنيوبنائي  عند بوداملونتاج ال

  للمونتاج،مخسة أساليب  ،1921بودوفكني الذي بدأ صناعة األفالم يف عام الروسي  خرجاكتشفت امل

درك أن هناك العديد من النصائح والتلميحات الزالت قابلة نس ة هذه االساليبومن خالل قراء

إلضفاء القيم اجلمالية واللمسات الفنية والغالية من هذه األساليب،  لالستخدام بعد مائة عام

 ومنها: ألنواع املونتاج املختلفة على اعماله

مثال  أو أكثر جتري يف أماكن خمتلفة جتمعهم فكرة واحدة خمتلفني حدثني املونتاج املتوازي: -1

 جمموعة من الصيادون يصطادون السمك قطع عائلة جالسة يف املطعم يتناولون السمك.

يلتقيان يف النهاية، مثال )عرس + جنازة( يف جيمع االحداث زمن واحد غالبًا ما  املونتاج املتناوب: -2

 فكرة احلياة واملوت.أماكن خمتلفة ويف زمن واحد جتمعهما 

االنتقال من مشاهد الفقر ، مثال جيمع االحداث املتناقضة زمان ومكان واحد املونتاج املتناقض: -3

 إىل مشهد حيتوي على شخص غين جدا جلعل الفرق بينهما واضحا.
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عمال ، مثال الرئيسي إىل شيء خيلق صلة رمزية للمشاهد شهدامل من االنتقال املونتاج الرمزي: -4

 يف ذهن املشاهد ،هد ألبقار تذبحمشقطع تتطلق الشرطة عليهم الرصاص  عن العمل مضربني

 سينشأ ارتباط بني ذبح األبقار وقتل العمال.

مثال حركة يتضمن إعادة أحد اللقطات يف حلظات معينة كنوع من الرتميز،  تكرار اللزمة: -5

 مشاهد االنتظار.اليد بصورة غريبة لتكون دالة على القلق النفسي واليت تتكرر يف 

 الفكري عند ايزنشتايناملونتاج  

 املونتاج أصبح امتاز بالتنظري الفكري وهو صاحب التوجهات الفكرية ومع عشرينيات القرن املاضي

 تتكون اليت" املونتاج نظرية" بوضع إيزنشتاين سريغي الروسي املخرج وقام للفيلم، األساسي املكون

 :من

الشكلي: هو االنتقال من مشهد اىل مشهد باإلحياءات الشكلية املتطابقة مثال  املونتاج -1

لقطة قريبة لوجه هذا الكلب قطع االنتقال اىل وجه رجل( فيحصل تطابق  –)كلب مسعور 

 ما بني الوجهني فنفهم ان هذا الرجل مسعور كالكلب.

اج( وغالبا ما حركة املونت -حركة املوضوع -املونتاج احلركي : )حركة الكامريا -2

 يتضمنها التسارع لإلحياء بسرعة الزمن.

املونتاج املتوازي: حدثني خمتلفني أو أكثر جتري يف أماكن خمتلفة جتمعهم فكرة  -3

واحدة مثال جمموعة من الصيادون يصطادون السمك قطع عائلة جالسة يف املطعم 

 يتناولون السمك.

 أسس بنية اللقطة مونتاجيا

 حتتوي على: يف الفيلم ةديناميكي اللقطة وهي أصغر وحدة

 الزمان -1

 -زمن اللقطة: أسس بناء اللقطة اليت يرتكز عليها الزمن:

 ليل(.-نهار -*زمنية اللقطة/ حالة اجلو )صباح

 *زمن اللقطة / طول اللقطة.
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ونتري: التالعب بزمن اللقطة )طول اللقطة( بتحديد طول اللقطة من الزمن بالنسبة للم*

 الزيادات .خالل حذف 

 : عند ضغط زر الكامريا اىل حني إطفاء الكامريا.الزمن بالنسبة للمصور*

 املكان -2

 -مكان اللقطة : عالقة اللقطة باملكان:      

*اللقطة تشكل أجزاء من املكان الكلي للحدث عدا اللقطات التأسيسية اليت تظهر احلدث 

 بالكامل بلقطة عامة اليت تستعرض جغرافية املكان.

 احلدث -3

 فعل( مثال شخص يبكي او يفكر )حدث داخلي ساكن( -احلدث بصورة عامة )حركة

 *احلدث حيتوي على منط من األفعال املتنافرة

*اذا كانت اللقطة حتتوي على زمان ومكان فانها حتتوي على حدث وهو اجلوهر األساسي للبناء 

 الدرامي.

 حتى ال يفقد مصداقيته. ة احلدث الفيلمي*جيب عدم جتزئ

*اللقطة تهتم مبتابعة األفعال اجلزئية اجلوهرية للحدث الكلي لذا نلجأ اىل القطع على اللقطة 

 ضمن املشهد العام ألبراز هذا الفعل والتأكيد على أهميته ضمن احلدث الكلي.

 أسس بنية املشهد مونتاجيا

 هو جمموعة من اللقطات اليت تتصل بوحدتي الزمان واملكان. :املشهد 

 *الزمن: منفصل واحلدث منفصل يف املشهد.

 *املكان : متغري

اإلحياء املكون من لقطات هو كل منفصل بأجزاءه )لقطات( يعمل املونتري على  املشهدف 

 .باالستمرارية واالتصال
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متصل بزمانه ومكانه وحدثه ضمن وحدة  *اللقطة بالنسبة للمشهد هي كائن منفصل حبد ذاته

 املشهد.

 يسمى مشهد اللقطة.* هنالك مشهد من لقطة واحدة 

 

 :األسس العامة للتشويق

من خالل طريقة تقدميه لبعض اللقطات لقي  يف خلق الشعور باإلثارة يف املتيساهم املونتري

م اللقطات داخل املشهد وتأجيل البعض االخر، ويتحكم املونتري أيضا يف اختيار وتنظيم أحجا

ولتكوين إيقاع بطيء يف املشهد ألثارة الفضول لدى املتلقي وتأثريها تبعا لفحواها الدرامي، 

يفضل أن يكون هناك تغري بطيء يف أحجام اللقطات تدرجييا حول الشخصية أو الشيء املصور، 

 –لقطة متوسطة كبرية  –داخل املشهد، ويصبح املشهد كالتالي: لقطة كبرية أو تأسيسية 

افضل يف بناء سلسلة  لقطة قريبة، وتكون هذه الطريقة –لقطة متوسطة قريبة  –لقطة متوسطة 

من اللقطات جلذب انتباه املتلقي باجتاه شيء ما، وتعترب أكثر تأثريا من لقطة الزووم، أو التغيري 

لوجود شخصية  كاإلشارةاملفاجئ يف حجم اللقطة، وتستخدم يف زرع بعض مفاتيح القصة مثال 

 دورها املهم بعد ذلك. ثانوية، واليت يربز 

األفضل أن يسري أما اذا كان اهلدف من االثارة هو توصيل املتفرج اىل نوع الصدمة، فيكون من 

لقطة قريبة، لقطة كبرية، فتلك السلسلة من  –لقطة قريبة -املشهد كاالتي: لقطة قريبة

 ألهمية حدث على وشك احلصول، بينما األحجام املتماثلة هلااللقطات القريبة تنبه املتفرج 

، املفاجأة، ثم تأتي اللقطة الكبرية فجأة لتؤكد على روح تداعب خياله وتوقعاته عما سيحدث

بعكس ترتيب : لقطة  املفاجأةمصاحبة لفجائية الفعل الدرامي نفسه، وميكن الوصول لنفس تأثري 

 لقطة قريبة . -لقطة كبرية –لقطة كبرية  –كبرية 

وذلك بأن يتم إضافة  وميكن أيضا خلق االثارة عن طريق تأجيل احلدث املتوقع بقدر اإلمكان،

بعض اللقطات قبل حلظة الذروة للحدث الدرامي حيث يقع احلدث املتوقع أو يف أحيان أخرى، 

ا جعل الشخصية تطيل يف طقوس شيء ما على وشك فعله،  أو وضع معوقات غري متوقعة، مم

يزكي فضول وإثارة املتفرج، ومن التقنيات األخرى املستخدمة للتشوق ، إطالة املشهد أكثر من 

 املتوقع، مما ينتج عنه بناء نوع من التوتر يف املتفرج، والذي هو جزء من عملية التشويق.
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 :يف املونتاج  األيقاع

عند االنتهاء من نسخة العمل بشكل مرِض، فأن مسألة وضوح السرد تكون أجنزت اىل حد ما، 

فالتدقيق يف اللقطات من لقطة اىل أخرى قد يوحي باالستمرارية ، لكن التزال هنالك احلاجة 

الذي يتم  التأكيد الدرامي على اللقطة وعالقتها مع اللقطات األخرى، وهذا هو دور اإليقاعاىل 

ه يف مرحلة الثانية من املونتاج، وهنا تصح لدينا نسخة نهائية للصورة، حتمل كل قرارات ضبط

 املونتري.

كشن يكون اإليقاع شديد الوضوح، وكل أنواع املشاهد يتم تشكيلها من أجل *يف مشاهد اال

يقاع ، فاإلحتقيق تأثري درامي، والتغري يف اإليقاع يقود املتفرج اىل رد فعل عاطفي جتاه الفيلم

 والبطيء يوحي بالسكينة والربود. واالثارة،وخلق اإلحساس باحليوية  السريع يوحي بالتوتر

دوا املونتاج املتفرج، أما إذا حافظ الفيلم على إيقاع مالئم يب انتباه*أن اضطراب املونتاج يلفت 

 ناعمًا وغري ملحوظ.

 يف املونتاج:  الزمن

 النقاط االتية:يف املونتاج وفق  زمنالد يتم حتدي

اليت طول اللقطة، فاللقطة العامة كمية املعلومات البصرية داخل اللقطة هي اليت حتدد  -1

حتتوي على معلومات بصرية أكثر من اللقطة القريبة جيب أن تبقى زمنًا أطول على الشاشة 

على ذات معلومات أقل نسبيًا تبقى ، فاللقطة القريبة املعلومات استيعابلكي تتيح للمتلقي 

 .الشاشة لزمن قليل

، حتى يألف املتلقي كانت املعلومات جديدة، فأن من املناسب أن تبقى اللقطة زمنًا كافيًا إذا -2

 هذه العناصر اجلديدة.

اللقطة املتحركة تستمر على الشاشة زمنًا أطول من اللقطات الثابتة لكي تسمع للمتلقي  -3

 املعلومات البصرية املتغرية. استيعاب

إىل خارج السياق، تكون مهمة للحبكة، جيب بشكل عام أن تبقى زمنًا أطول حتى  لقطة القطع -4

 تتأكد أهميتها.
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. جديدًا شيئًا ميحنه متزامن حنو وعلى يعرتضه، الزمن، مرور يقاطع املونتاج،"  تاركوفسكي يقول

 ".الزمن يف النحت هو إيقاعّيًا، تعبريًا إلعطائه وسيلة يكون أن ممكن الزمن حتريف إن

 

 

 وسائل االنتقال:

يعتمد املونتاج يف أبسط صورة األساسية على االنتقال من لقطة اىل أخرى سواء كان ذلك 

االنتقال يتم من لقطة مأخوذة من كامريا اىل أخرى مأخوذة من كامريا أيضا، أم من على شريط 

ادر الصور حيتوي مواًد أرشيفية أو صورًا ثابتة مأخوذة من على االنرتنت أو غريها من مص

 التلفزيونية، فوسائل االنتقال متعددة:

 CUTالقطع -1

فهي عبارة عن تغيري فوري من وهي الوسيلة االعتيادية لالنتقال بني لقطتني بأسرع وقت ممكن، 

صورة إىل أخرى وهي الوسيلة األكثر شيوعًا واالقل بروزًا للعني، فهي تشبه طبيعة العني البشرية 

إىل أخرى، ويستخدم القطع يف األساس يف توضيح حدث ما والتوضيح هنا يف انتقاهلا من لقطة 

ين أن تظهر احلدث اىل الناظر واضحا بقدر اإلمكان، والقطع هو الشكل األكثر أناقة وأقل عي

 تصنعا للجمع بني لقطتني يعطي انطباع باالستمرارية ومرور الوقت.

 MIX / Dissolve املزج -2

تدرجيي لصورة بصورة أخرى نبغي االنتقال هلا يصحبها ظهور تدرجيي اىل  اختفاءوهي عملية 

اللقطة األخرى، والتعريف األكثر أمجاال له هو )عملية ربط بني لقطتني يتكون من خالل إحالل 

 لقطة حمل أخرى بطبع عابر للصورة اليت تظهر فوق الصورة األخرى اليت تتالشي(

 وهنالك نوعان من املزج:

زم الظهور طويل الزمن أي يبقى تواجد الصورتان متداخلتان على الشاشة لفرتة مزج مال-1

 طويلة وحسب احلاجة املوضوعية منها وبدرجة حمسوبة من الوضوح .

 مزج سريع ومالمح ظهور تكون عند االنتقال فقط والتكن مساحة تواجده طويلة زمنيًا. -2
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 (Fade in & Fade Out) االختفاء والظهور التدرجيي-3

واختفاؤها تدرجييًا، ففي الظهور التدرجيي تكون الشاشة وهو ظهور الصورة على الشاشة تدرجييا 

معتمة، ثم تبدأ الصورة يف الظهور حتى تتضح متاما، وحيدث العكس يف االختفاء التدرجيي حيث 

 تبدا الصورة يف االعتام حتى تظلم الشاشة متاما واليت حتدث يف ثانية او ثانيتني.

 (Wipeاملسح )-4

تها وهي طريقة متثل يف اليت يالحظها املتفرج مبجرد رؤي ويعترب املسح اكثر وسائل االنتقال

إحالل صورة مكان صورة أخرى، وحيدث ذلك حني متسح صورة اللقطة الثانية صورة اللقطة 

األوىل، وميكن أن يظهر املسح من أي اجتاه، فقد يكون رأسيا، أو افقيًا، أو مائاًل، او من املركز  اىل 

 ملربع وغريها.، كما ميكن استخدام أشكال أخرى للمسح مثل الدائرة أو ااخلارج 

 طرق االنتقاالت األخرى-5

تعترب بعض االشكال املعتمدة يف االنتقال غري ما ورد يف الطرق السابقة للمونتاج باالنتقال من 

األشياء احلديثة اليت دخلت ضمن حدود استخدام االنتقال بني لقطة ولقطة، وقد تغريت اشكال 

بعاد أو مكعب يكون كل وجه من أوجهه تلك االلية فمنها ما كان شكلة جمسم أي ثالثي اال

الشاشة بعد ان تدور يف حقل الشاشة وحسب التنظيم الذي  متألحيمل صورة معينة ميكن ان 

يبتغيه املنفذ، ومنه ما كان على شكل تقسيم الشاشة اىل أجزاء صغرية كل جزء فيه لقطة معينة 

 ا:وغريها الكثري من االستخدامات يف خمتلف أنواع الربامج منه

 الربامج الوثائقية لتضيف شيء من التفسري للمشهد. -1

 تعطي مواضيع حمددة يف ان واحد داخل الشاشة . ألنهااالخبار والربامج السياسية  -2

 الربامج املنوعة  -3

 برامج االطفال -4

 املؤثرات اخلاصة:

املؤثرات هو )كل شيء يضاف اىل حيز الصورة ويكون تأثريه واضح يف املقدرات البصرية والدالالت 

املتواجدة يف حيز الكادر الفيلمي وقد يكون املؤثر يف التصوير او املونتاج( واملؤثر يكون على شكل 
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ني يف شيء معفة شيء على الصورة حبيث جيمل أو يصلح الون او مسحة لونية او اضاءة او اض

  الصورة.

تربز اهمية املؤثرات الرقمية يف قدرتها على حتويل االفكار اجملردة واملتخيلة اىل واقع مرئي يضاف 

، شة تبهر املشاهدمصداقية مرئية جديدة على الشالصورة بشكل حمكم يستطيع ان يعطي اىل ا

ع املشاهد مبصداقية هي اقنا ومهما كانت االفعال صعبة التصديق، فإن مهمة املؤثرات الرقمية،

 ث، احلد

فاملؤثرات بصورة عامة والرقمية منها بالتحديد اصبحت من االدوات الفعالة يف رسم املالمح 

اجلمالية للمنجز املرئي حبيث حيقق اعلى نسب من امُلشاهدة على الشاشة، حتى اصبحت شركات 

ا املشاهد اليت تتميز االنتاج او القنوات الفضائية املنتجة تنتقي من مسلسالتها وافالمه

عن املنتج مسلسل،  ةالرتوجييباالشتغاالت الصورية والسمعية على مستوى املؤثرات يف االعالنات 

 فيلم .

 ضوابط استخدام املؤثرات:

معينًا يساعد على فهم أو استيعاب شيء أو خلق  حتقق املؤثرات البصرية املستخدمة أحياًء -1

 حتقيق ذلك بدونها. نال ميكالوهم أو االنطباع بالزمان أو املكان أوز اجلو ،  حبيث 

جيب ان ال تؤدي املؤثرات البصرية اىل تشتيت انتباه املشاهد أو أن تتسبب يف انصرافه عن  -2

 متابعة الفيلم أو استيعاب مغزاه.

 خدام املؤثرات سببا يف زيادة وقت اإلنتاج او تكاليفه.ينبغي اال يكون است -3

 املونتاج الرقمي:

هو املونتاج االلكرتوني او املونتاج اال خطي او املونتاج الغري متتالي الذي يتم من خال استخدام 

احلاسوب، أدى هذا النوع اىل فتح عامل واسع األفق يف جمال املونتاج أكثر سهولة يف التعامل معه 

والسينمائي عامة،  وأكثر انتشارًا بني أوساط العاملني واملهتمني مبجال املونتاج التلفزيوني خاصة

جيعل املونتري قادرًا على التحكم يف أي جزء من املادة املصورة من خالل اإلضافة واحلذف يف أي 

 وقت يشاء 
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وهذا النظام يف املونتاج ال يلزم املونتري بالتسلسل الزمين للقطات، مع إمكانية احلذف واالضافة 

قي اللقطات املوجودة يف إطار العمل الذي ألي عدد من اللقطات بسهولة شديدة ودون أن تتأثر با

 يتم إجراء مونتاج له، ويف الوقت نفسه فهذه العملية تتم يف سرعة فائقة وبدون أية تعقيدات.

 خصائص املونتاج الرقمي:

 املونتاج يتم عرب احلاسوب -1

 تظهر للمونتري مجيع لقطات ومشاهد الفيلم، وأصواتها. -2

 ب مالئمتها لطبيعة العمل.أضافة وسائل االنتقال واملؤثرات حس -3

تظهر على شاشة احلاسوب مجيع اشكال االيقونات التوضيحية االدائية مثل املقص واملوس  -4

 واملمحاة.

ميكن للمونتري عمل مزج بني األصوات واحلوارات واملؤثرات واملوسيقى اثناء املونتاج لوجود  -5

 .Time linesعدة مسارات صوت يف اخلطوط الزمنية 

 األلوان وتصحيحها.تقنيات فصل  -6

 :االنياملونتاج 

تزامننا مع ضرورة نقل االحداث و الربامج واالخبار بصورة مباشرة ومتاشيا مع البث املباشر يف 

وسائل التواصل االجتماعي يف نقل نبض احلياة ومدى مصداقيتها يف نقل االحداث االنية بدون 

 حتريف او تزيف،

 SNGالبث املباشر لنقل االحداث  من خالل عربة النقل اخلارجي  )) يربز دور املونتاج االني يف 

واليت تعترب حمطة تلفزيونية متحركة حتتوي على أجهزة مصغرة للتحكم يف الصورة والصوت 

ونقلها عرب األقمار االصطناعية، وميكن أن جتعل من أي مكان ويف أي زمان موقعًا للتصوير 

 حيث ازدادت أهمية النقل اخلارجي بتطور تلفزيون الواقع. واستوديو مفتوح يف اهلواء الطلق،

دور املخرج يف البث املباشر اذ يقوم  بتوجيه فريق العمل ، فكل فرد منهم له وظيفته  يلعبو

اخلاصة وهم يعملون معا إلظهار نتيجة واحدة، وأي خلل مع أي عنصر من الفريق يؤثر على أداء 

 اجلميع،
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ومن أهمها )مكسر الصورة  عدات واليت جيب توفرها يف البثوامل هنالك جمموعة من األجهزةو

أكثر من كامريا لتصوير احلدث من عدة جهات وقد يقع على عاتق  الذي يربط فيه والصوت(

املخرج أثناء البث املباشر )املونتاج واإلخراج( من خالل القطع واالنتقال اىل لقطة الكامريا 

افة املؤثرات عليها، باإلضافة اىل اجراء التصحيح اللوني املناسبة من جمموعة كامريات، واض

 .عليها لتكون مجيع الكامريات بنسق لوني واحد

 

 


