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Abstract:  

 Montage is one of the basic elements in cinematographic work, as it 

is a second production process for the work in terms of composition, 

habit of formulation, interconnection between shots and scenes, and 

also added the element of sound, special effects and color correction 

... etc., due to the characteristic of this digital technique in 

manipulating all the elements of the image in a creative way in all 
Elements of work, such as decoration, accessories, adding fictional 

scenes ... etc., and converting them to the computer, and then acting 

on them through the montage completely, but this is in the field of 

image and sound, but there are fictional films that need to make 

characters who are compatible with nature, and possess capabilities 
Superhero and has the ability to transform into virtual bodies within 

the artistic work, and insert them into the cinematic space, in order 

to perform the functions with the rest of the elements of the 

cinematic medium as well as the elements of the dramatic 

construction, so all of the above of this the researcher raises the 

following question: (How is digital montage employed? In building a 
fictional character)? The research came as follows: 

Methodological framework: It includes the research problem, its 

importance and objectives, as well as the limits of research and the 

definition of terminology. The theoretical framework: It was divided 

into two topics as follows: The first topic: the concept of digital 
montage, the second topic: the fictional character: After that, the 

researcher reached the indicators of the theoretical framework. 

Research procedures: It included the research method, the research 

community, the research sample, the research tool, the analysis 

unit, and the sample analysis, which was the film (X MEN) according 

to the indicators that the researcher came out with from the 
theoretical framework. After analyzing the sample, the researcher 

came to a number of findings and conclusions, including: 

1. The digital montage, through its advanced software, possesses the 

ability to create a fictional virtual character and activate its potential 

in the cinematic movie. 
2. Digital montage can be employed after dispensing with many 

traditional techniques at the level of photography or montage, as well 

as building space and time. 
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ي بناء 
 
 الشخصية الخياليةتوظيف المونتاج الرقمي ف
 

 2 نور عبد شاطي أ

 
 الملخص

ي فهو عملية اسااسيعد المونتاج من العنارص ال 
 
ي العمل السينماتوغراف

 
ثانية للعمل  إخراجية ف

ابط بي   اللقطات والمشاهد وأيضا 
ة عنرص إضافمن ناحية تركيب وإعادة صياغة والتر

ي لوا الصوت والمؤثرات الخاصة وتصحيح ال
 
...الخ، وذلك لخاصية هذه التقنية الرقمية ف

ي جميع عنارص الصورة بطريق 
 
ي جميع عنارص العمل، كالديكور، إبداعالتالعب ف

 
ية ف

الحااسوب، ومن ثم الترصف بها من  إىلة مشاهد خيالية...الخ، وتحويلها إضافاالكسسوار، 
ي مجال الصورة والصوت، ول

 
 أفالمكن هناك خالل المونتت  بشكل كامل، ولكن هذا ف

عمل شخصيات مالئمة مع طبيعة، وتمتلك قدرات خارقة ولها القدرة  إىلخيالية تحتاج 
ي التحول 

 
، و  إىلف ي

اضية داخل العمل الفن  ، لكي إدخالهيئات افتر ي
ها داخل المكا  السينمائ 

،  عن عنارص البناء الدرامي
ً
ي فضال

ي عنارص لغة الواسيط السينمائ 
ر
 إذا تقوم بالوظائف مع باف

: )كيف يتم توظيف المونتاج  فأ  كل مما تقدم من هذا يطرح الباحث التساؤل التاىلي
ي بناء الشخصية الخيالية(؟  وقد جاء البحث عىل النحو 

 
ي الرقمي ف

 :اآلئر
: وتضمن مشكلة البحث و  ي  .ه وتحديد المصطلحاتأهدافته و أهمياإلطار المنهج 

ي اإلطار النظري: وقد قسم عىل مبحثي   جاء عىل النحو 
: مفهوم الول: المبحث اآلئر

: الشخصية الخيالية: بعد ذلك توصل الباحث  ي
، المبحث الثائ   إىلالمونتاج الرقمي

ات اإلطار النظري  .مؤشر
وتضمن منهج البحث ومجتمع البحث وعينة البحث وأداة البحث  إجراءات البحث: 
ي كانت الفيلمووحدة التحليل وت

ي خرج  (X MEN) حليل العينة والنر
ات النر عىل وفق المؤشر

 .بها الباحث من اإلطار النظري
ي منها إىلبعد تحليل العينة توصل الباحث 

 :عدد من من النتائج واالاستنتاجات، والنر
  المونتاج الرقمي عت  برامجياتها المتقدمة يمتلك القدرة عىل صناعة الشخصية إ .1

اضية  ي االفتر
ي الفيلم السينمائ 

 
 .الخيالية وتفعيل قدراتها الكامنة ف

يمكن توظيف المونتاج الرقمية بعد االاستغناء عن الكثت  من التقنيات التقليدية عىل  .2
 .المونتاج وكذلك بناء المكا  والزما أو  مستوى التصوير 

، الشخصية الخياليةتوظيف، ال: الكلمات المفتاحية  .مونتاج الرقمي
 

 

 : المقدمة
ي فهو عملية اسااسيعد المونتاج من العنارص ال 

 
ي العمل السينماتوغراف

 
ثانية للعمل من ناحية تركيب وإعادة  إخراجية ف

ابط بي   اللقطات والمشاهد وأيضا 
...الخ، وذلك لوا ة عنرص الصوت والمؤثرات الخاصة وتصحيح الإضافصياغة والتر

ي جميع عنارص الصورة بطريق 
 
ي التالعب ف

 
ي جميع عنارص العمل، كالديكور، إبداعلخاصية هذه التقنية الرقمية ف

 
ية ف

الحااسوب، ومن ثم الترصف بها من خالل المونتت  بشكل كامل،  إىلة مشاهد خيالية...الخ، وتحويلها إضافاالكسسوار، 
ي مجال الصورة والصوت، ول

 
عمل شخصيات مالئمة مع طبيعة، وتمتلك  إىلخيالية تحتاج  أفالمكن هناك ولكن هذا ف

ي التحول 
 
، و  إىلقدرات خارقة ولها القدرة ف ي

اضية داخل العمل الفن  ، لكي تقوم إدخالهيئات افتر ي
ها داخل المكا  السينمائ 

 .  عن عنارص البناء الدرامي
ً
ي فضال

ي عنارص لغة الواسيط السينمائ 
ر
 بالوظائف مع باف

ي بناء الشخصية  لة البحث: مشك
 
: )كيف يتم توظيف المونتاج الرقمي ف تنطلق مشكلة البحث الحاىلي من التساؤل التاىلي

 الخيالية(؟  
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ي التعرض أهميتكمن  ة البحث: أهمي
 
ي أاسااسمفصلي    إىلة البحث ف

 
ي العمل السينماتوغراف

 
المونتاج كونه من أي  يي   ف

ي يبن  عليه العمل  اسااسالركائز ال 
ي أصبحت اليوم بداعككل وله طرائقه وأدواته اإل ية النر

ية وتجاربه والتقنيات الرقمية النر
ي تقوم بتجسيد العمل الدرامي من خالل أاسااسعنرصا 

، والشخصية هي النر ي
 
ي العمل السينماتوغراف

 
الدوار الدرامية  أداءيا ف

 والحوارات والعواطف. الخ. 
ي بناء الشخصيات الخيالية. الكشف عن التوظيف المونتاج الرقمي  هدف البحث: 

 
 ف

 تحديد المصطلحات. 
ي مكا  محدد يراد منه خدمة معينة، وهو القصد من وراء التوظيف"

 
)الزيات،  التوظيف: وهو "وضع عمل معي   ف

 .(1042، صفحة 2006
ي وقت واحد، تقوم 

 
ي القطع واللصق وتركيب أاسااسالمونتاج: وهو "عملية فنية وحرفية ف

 عىل عملينر
ً
ي السياق ا

 
اللقطات ف

، ليطابق الرسد الفيلمي  ي معظم ال أو  الطبيعي
 
، الذي وضعه المخرج مع المؤلف ف ي

  المؤلف أ، والواقع حيا التقطيع الفن 
ي حرفة واحدة، وهي حرفة عرض القصة

 
 أاسلوبالفكرة، بأو  والمخرج والمؤلف، هم الثالوث الرئيس، الذي يساهم ف

، الصور المتحركة والصوت"  .(92، صفحة 1973 )مرسي
ات و Digitalالرقمي  الموجات الصوتية أو  تسجل الصور  أجهزة: وهي "القراءة الرقمية للحسابات هنا نتعامل مع كامت 

ات بنظام ) ي الكمبيوتر يجري تسجيل االشر
 
ي لإلشارات 101010101010ولكن ف قيم الموج  ي التر

 
(.الخ وهذه العملية ف

ي هذا النظام يتم تسجيل المعلومات  إىلتكو  اسهلة وتؤدي 
 
نتائج ذات نوعية من دو  تأثت  عىل وضوح الصورة وف

ي حقول متوازنة الرقمية أيضا تساعدنا عل إنتاج المؤثرات عالية  إىل( من منطقة 101010حسب االرقام )
 
منطقة وف

،  ("Analog Systemالتناظري )أو  الجودة والمتقدمة عىل المؤثرات المنتجة عىل النظام التماثىلي  ، صفحة 2007)القيسي
139). 

( الفيلم الخياىلي ب  شياءنه: "يعتمد عىل قوة الخيال وبراعة الحيل السينمائية، وهو يصور ال أالخيالية: يعرف )مرسي
ي الطبيعة والحياة اليومية" شخا وال 

 
،  والكائنات بما يخالف حقيقة وجودها ف  .(77، صفحة 1973)مرسي

 
 النظرياإلطار 

: األولالمبحث   : مفهوم المونتاج الرقمي
،أي  لقد وظفت السينما التقنية الرقمية عند مرحلة ما بعد التصوير،

ً
كا  يتم إذ   ا  دخول المونتاج كا  بشكل بسيط جدا

 عادة لصنع بعض المؤثرات الخاصة فالمالتعامل مع ال
ً
ي الفيلم، وهذأو  رقميا

 
ا تحريك جزء من المشاهد الداخلة ف

، كأ  يكو   ي
ي يتطلبها العمل السينمائ 

، أو  ديكورات إدخالالتوظيف كا  بسبب الحاجة المااسة النر ي
تكوينات بشكل جزئ 

ي يتطلب فيها تنفيذ حركات
التقليدية، وذلك لخصوصية الفيلم  جهزةتصاميم يصعب تنفيذها من خالل ال أو  والنر

ي   بصورة  فالمالأحد  "كا إذ  السينما، إىلالسيليلويد، وكا  هذا الدخول للمونتاج الرقمي بشكل تدريج 
ً
ي عوملت رقميا

النر
انواع العاب الكمبيوتر، كما ا  )حديقة  إحدى(، والذي ااستخدم مشاهد رقمية لمحاكاة 1982جزئية هو )ترو ()

"1994( و)فوريست جامب( )1993الديناصورات() ي دائرة اهتمام الجماهت 
 
 ( وضعا المؤثرات الخاصة الرقمية ف

فضاء الصورة  إىل أواسعالمونتاج الرقمي بشكل  دخال. ومن هنا بدأت المحاوالت إل (133، صفحة 2013)ليفينجستو ، 
 عىل

ً
، السينمائية، وشهدت السينما والتلفزيو  أكتر الشكال الفنية اعتمادا  إذ  المونتاج الرقمي

ً
ين تسارعا  القر  العرسر

َ
ِهد

َ
ش

ي التحول من التقنية التماثلية 
 
ي ااستعادة وتجميع  إىلف

 
التقنية الرقمية والنتائج كانت هائلة، وذلك للقدرة هذه التقنية ف

ي من معرفة ما تم تصويره، وذلك ال  المونت
اج الرقمي وترسي    ع للقطات، مما أعطت فضاءات وااسعة للمخرج السينمائ 

ي تحقيق القصد الدرامي 
 
 بأول اإلجابة عن السؤال هل نجحت ف

ً
"يتيح التجميع الرسي    ع للقطات لكي يعرف المخرج اوال

ات الرقمية محل تقنيات السينما والفيديو كمصدر اصيل للصورة كما اسوف يتيح  ي المشهد واسوف تحل الكامت 
 
المنشود ف

. لذا يمكن للباحث (567، صفحة 2011)دانسايجر،  ة عنرص اخر"إضافأو  عنرص من الصورةأي  العملية الرقمية حذف

أ  يؤشر إ  البداية الرقمية كانت عت  توظيف المؤثرات الخاصة كونها بالنتيجة تسهل عمليات االنتاج وتحرز الجمالية 
 من خالل تحقيق ما يريده المخرجو . 

ي الواسيط الس
 
ي تنفيذ ونالحظ ا  هذا التطور الرقمي الذي حصل ف

 
ي جعل من السينما والمادة الفيلمية لها القدرة ف

ينمائ 
ي كا  من الصعب

كا  هو إذ   من خالل هذه التقنية الرقمية،إال  المستحيل تنفيذها أو  عدد كبت  من الفكار والروايات النر
ي الفيلم لخدمة هذا الفن لكي يستطيع ا  يعت  عن 

 
"الهدف من التطور وانما الهدف هو توفت  جميع العنارص التقنية ف

ي صناعة الفيلم لم تطرق  إىلفكر المبدعي   وتقديم افكارهم 
 
المتفرج، وبمرور الوقت حدثت وتحدث تطورات تقنية ف

ي  إىل، هذا مما ادى (37، صفحة 2005)عبد اللطيف،  فكر مبدىع السينما الوائل"
ي السابق النر

 
تطوير الفكار المتقدمة ف

لرؤيا فنية جديدة ومختلفة، هذه الرؤيا تنسجم مع  أواسعيصعب تنفيذها من خالل السينما التقليدية، وفتح مجاالت 
 بصورة متجانسة، وبالتاىلي تكو  النتاجات هائلة.  حداثهذه التقنية، وتتماه مع ال 
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ي دخلت ا  ال
ي واإل  إىلتقنية الرقمية النر

ي تم اإلفادة منها داخل فضاء الصورة السينمائية من مكانيالواسيط السينمائ 
ات النر

ي ااستخدام من  إدخال
 
ي المشهد الذي تم تصويره، فالتقنية الرقمية تعد أكتر "مرونة ف

 
عدد كبت  من العنارص وتوظيفها ف
جهاز كومبيوتر عادي يمكنه التعامل مع كافة البيانات الرقمية بسهولة أي  المعلومات بالطريقة المتناظرة حنر إ 

ي مرحل ما بعد التصوير، اسواء أكا  ذلك بعد نقل الصورة 
 
شديدة، المر الذي افاد صناع السينما الرقمية بشكل مذهل ف

ي يتم فيها وضع المؤثرات البرصية عىل الن إىلالسينمائية 
 الفيلم" حداثسيج الدرامي ل تلك البيئة الرقمية الجديدة النر

 .(68، صفحة 2006)جمال، 
ة تواسع نطاق عمليات وفعليات المونتاج بعد توظيف التقنية ي اآلونة االخت 

 
عرفت الفعليات هذه بالمونتاج الرقمي إذ  وف

 من نهاية التسعينيات، وااستخدام عىل نطاق وااسع، فا  اإل 
ً
ي يمتلكها المونتاج الر مكانيالذي بدءا

ي التعامل مع ة النر
 
قمي ف

ي لوا لتدري    ج ال
 
ي تسمح بالتالعب ف

  ألوا ، النر
ً
الفيلم بواسائل رقمية بدال من الطريقة الكيميائية للفيلم السيليلويد، فضال

ي التصحيح و 
 
ي تستغرقها ف

ة النر ، كما إ  المونتاج الرقمي أصبح هو "الشائع شيئا لوا ة الإضافعن المدة الزمنية القصت 
( هو اول تحريك طويل يستخدم التقنية الرقمية، وكا  الفيلم من صنع 1995فيلم )قصة لعبة( )فشيئا. وكا  

كة )لوكاس فيلم(" ي شر
 
ي كانت الصل هي قسم التطوير الكمبيوتري ف

، 2013)ليفينجستو ،  استوديوهات )بيكسار( النر
وتحقيق درجات  مامال  إىلتصاعدة ا  تخطوا خطوات م إىل. ولقد اسمح دخول تقنيات الرقمية للسينما (133صفحة 

ات واالماكن  عالية من الحرية لخلق المناظر وديكورات اإلكسسوارات والخلفيات المذهلة، من خلق عدد من التفجت 
ي تخدم 

ي  أعمالللممثل الذي كا  يقوم ب إيضا الفيلم، و  أحداثالمرتفعة النر
 
ه من قفز والتسلق أداءقد تكو  اعجازية ف

ا  بشك ي عند معالجة وحنر الطت 
، فكا  المخرج السينمائ  ل خدع يكو  تنفيذها داخل فضاء الصورة بشكل ميكانيكي

ة ي مواقف صعبة وخطت 
 
ي الفيلم يقوم "زج الممثلي   ف

 
ي إذا  بعض المشاهد ف

 
)الحديقة  أفالملم نقل مستحيلة كما ف

ها من  ، حرب النجوم( وغت  ي
"الحركة والخ أفالمالجوراسية، الرنب روجر، الفائ 

ً
،  يال العلمي خصوصا ، 2007)القيسي

ة وبعد دخول العالم الرقمي بقوة (149صفحة  ي اآلونة االخت 
 
ي ااسهم ذلك  إىل. وف

ي والتلفزيوئ 
 إىلعالم االنتاج السينمائ 
ي مرحلة ما بعد االنتاج

 
ي لم تكن متاحة من قبل خاصة ف

ما بعد التصوير فمن خالل أي  توفت  عدد كبت  من االمكانات النر
افية القادرة عىل انتاج صورة عالية الجودة التالعب بجميع أو  المونتاج الرقمي وبرامجه المتنوعة ذات االمكانات االحتر

،أو  مفاصل الصورة ي
ي  أخرىحنر يمكن ااستخدامها مرة أو  المشهد السينمائ 

ي العرض التلفزيوئ 
 
. أو  ف ي

 السينمائ 
ي تم تحقيقها من خالل مكانيهذه اإل 

ي جميع مفاصل الفيلم  إيضا المونتاج الرقمي كانت هائلة و ات النر
 
تم االاستعانة بها ف

، وذلك للرسعة واإل  ي
، فا  المونتاج التقليدي الذي مكانيالسينمائ  ي

ة من الربط والتالعب والتصحيح للمشهد السينمائ 
ي العقود أي  السينما  إىلينفذ عىل الفيلم السيليلويد منذ بداية دخوله 

 
ين كانت هناك تحديات من ا الوىلف لقر  العرسر

ي تنفيذ المشاهد والربط والتقطيع الفلم، فكا  "المونتت  لكي يحدد مكا  
 
وصعوبات تواجه المونتت  وصانع العمل ف

ي 
ات النر ي صالة عرض، ويكتب مالحظات خاصة بأطوال اللقطات والتغيت 

 
، يعرض الفيلم ف ي

ي الفيلم السينمائ 
 
القطع ف

ة، ومعلومة ا  المساحة من  إىلعود يريد ا  ينفذها، ثم ي غرفة ال يوجد بها اية ادوات غت  منضدة، مقص، وعداسات مكت 
 ثانية زمنية"أخر  إىلالنف 

ً
، هذه الصعوبات والمدة الزمنية (37، صفحة 2005)عبد اللطيف،  امتداد يده تمثل تقريبا

ي كا  يستغرقها المونتاج التقليدي تعتت  من اهم المعوقات 
ي تواجه صانع العمل، ولكن بعد دخول المونتاج الرقمي النر

النر
ة، فكانت هذه  ي يمتلكها وتنفيذ بالمدة الزمنية القصت 

وتوظيفه  بشكل يتماه مع الصورة السينمائية، وذلك للقدة النر
، إىلات تتسارع بشكل ملحوظ مكانياإل  ي

ي كانت عملية المونتاج ضمن مرحلة ما بعد اإل إذا   الفيلم والسينمائ 
 
نتاج  ولكن ف

 إىل( ولألغراض تتعلق بالزمن وتحديدات التسويق برزت فكرة تحويل المونتاج من مادي السيليلويد 1998مطلع العام )
ي لغراض تتعلق بزمن (Steven Spielbergالمخرج  اعتمد "إذ  رقمي 

ي بالعمل السينمائ 
( هذا النظام الرقمي التلفزيوئ 

ي فيلم )الحديقة الجوراس
 
 .(49، صفحة 2014)المدرس،  ("1998_3ية/جاالنتاج ف

ي انتاج ال
 
 ف
ً
ي المال وشعة، وهذا مهم جدا

الدراما التلفزيونية، أو  السينمائية فالماما من الناحية التقنية فإ  الوقت يعن 
، وبالتاىلي  إيضا و  ، وذلك ال  المدة الزمنية الطويلة تكو  مرهقة عىل المونتت   للمونتت 

ً
 تكو  الزمن يكو  مهم جدا

ي بداعاإل 
 
ي المونتاج الرقمي الذي يعطي مساحة وااسعة للمونتت  ف

 
، اما ف

ً
ي انجاز إبداع إظهارات داخل حت   ضيق جدا

 
اته ف

، انية مرحلة ما بعد التصوير وكذلك إذ  نتاجات مبهرة، وهذا ما تتمت   به النظام الرقمي ي عىل مت   "اسوف تؤثر بشكل ايجائ 
اكمات ومزجها بالنظم الالخطية كما ا  التقنية الرقمية اسوف تساعد  ي خلق  إيضا اسوف تزداد طاقة المونتت  عىل بناء التر

 
ف

ي تشبه ا  يمسك يعتت  المونتاج الرقمي بانه الرسعة إذ  ،(569، صفحة 2011)دانسايجر،  المؤثرات الخاصة"
والقوة النر

 عن 
ً
ي يده، فأ  المشاهد والتصنيع للمكا  والديكورات يكو  التحكم بهم بشكل اسلس، فضال

 
الفنا  بفرشاة راسم ف

ي تضاعف من ال 
هذا الحد بل  إىلالمتفرج، لم يقف المونتاج  أمامالفلمية وبشكل مقنع  حداثتصنيع مشاهد الحركة النر

 أخرىانت هناك عدد من االخطاء تطرأ اثناء التصوير، وال يمكن اعادة تصوير المشهد مرة فضاءات ابعد، فك إىلانطلق 
ي وبشكل 

، فيقوم المونتاج الرقمي من التصحيحات والتعديالت عىل الفيلم السينمائ 
ً
ي المكلف جدا بسبب العامل االنتاج 

ي التالعب بجميع عنارص الصورة، ومن اسلس وتكلفة اقل بكثت  اعادة تنفيذ المشهد، فأ  المونتاج الرقمي له القد
 
رة ف
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ي هذه التقنية، وتبدو 
ي التبن 

 
ي يقدمها المونتاج الرقمي اصبح توجه عدد من المخرجي   ف

خالل هذه االنجازات النر
 الخليط_ تزيد قدرة صانع الفيلم عىل التالعب بالصورة"أو  "اإلنجازات التقنية كأنها تدعم هذا الرأي، فالصورة المزي    ج

 .(146، صفحة 2013جستو ، )ليفين
ي ظهور ما يسم بالعمل الرقمي 

 
ي اعادة ال  (Digital Labكما ادت هذه التقنية الحديثة ف

 
رة عمال(، ف  عمالال أي  المترص 

ي فيلم السيليلويد وتحويلها 
 
ي تم تصويرها ف

ي تم تصويرها بشكل غت  مالئم  عمالال أو  الصيغة الرقمية، إىلالقديمة النر
النر

ي ال 
ر
ي التقليدي الذي ارتبط  حداثمع باف

ي "مهامه عن العمل السينمائ 
 
الفيلمية، فلمونتاج الرقمي هو بالتأكيد يختلف ف

ي المقام 
 
، حيث عن  ف ي

 
اث(  عمالبطبع وترميم ال  الولبالوظائف الكيميائية للواسيط الفوتوغراف السينمائية القديمة )التر

 عىل واسائلوتخ
ً
ي الدائم"DVD زينها رقميا

 عن توظيف (68، صفحة 2006)جمال،  بغرض الحفظ الرشيف 
ً
. فضال

رة عمالات الرقمية لتجديد ال مكانياإل  رت أو  المترص  ي ترص 
ازالة الخدوش وترجيحات الصورة وااستنساخ الرقمي لألجزاء النر

 من لقطات 
ً
تحتوي عىل نفس الموضوعات، ومن هنا نجد ا  المونتاج  أخرىوتلفت من الصورة بااستحداثها رقميا

ي جميع مفاصل الصورة السينمائية وبناًء اشكال وتعديالت عىل ااسباب ومتطلبات خاصة، 
 
ي التغلغل ف

 
الرقمي له القدرة ف

 
ً
 فشيئا

ً
" وذل إىلثم تتطور شيئا ي

اع الذي يتنااسب مع احتياج الفن السينمائ  ي لالختر
ك ما حدث ا  يكتمل الشكل النهائ 

اع  جهزةبالنسبة لتكنولوجيا المونتاج بااستخدام ال  ي البداية هو اختر
 
ونية الحديثة الالخطية، فلم يكن الغرض ف اإللكتر

، ولكنه تطور الحتياجات   للوصول  أخرىجهاز مونتاج رقمي
ً
ي مجال المونتاج  إىلادت تدريجيا

 
ة ف هذه التكنولوجيا الكبت 

ي كل من السينما و 
 
ي ف

. اما اليوم فقد اصبح الكومبيوتر بمتناول (155، صفحة 2005)عبد اللطيف،  التلفزيو "السينمائ 

نا مفردة الة كااستعارة لغوية لكي نسهل الكومبيوتر وال  ي السوق فقد اعتت 
 
ي تباع كأي الة ف

الكل واصبح من المنتجات النر
 
ً
 أو  نجعله اسدا

ً
ات الذي قدمه الكومبيوتر مكانيهربو  منه، فا  اإل يتأو  البعض الذين يشكو  من التعامل معه أمامحاجزا

ي يجعل من المهتمي   وصناع السينما التوجه 
هذه التقنية، ولكن هناك من يرى ا  وجود فجوات   إىلللواسيط السينمائ 

ة ما بي   الكومبيوتر والسينما التقليدية،  ما بينهم و  إذ  كبت 
ً
ة جدا ما بي   "حنر يومنا هذا لشعورهم بأ  هناك فجوة كبت 

ي يخشاها الكثت  ممن لم يلحقوا بالركب الديجتال
ي الديجتال وكما يسميها البعض الفجوة الرقمية والنر

 
أو  العالم المتقدم ف

ي تبته"
 .(2، صفحة 2009)اسلما ،  التطورات النر

 قد ظهر 
ً
 جديدا

ً
فضاءات أو  العالم إىلالوجود ويعرف بالسينما الرقمية، ودخوله  إىلويرى الباحث ا  هناك مصطلحا

ي التغلغل 
 
ي نقاط  إىلالسينمائية وبشكل يتنام ويتطور برسعة ف

 
، لذا توجب علينا ا  نبحث ف ي

الواسيط السينمائ 
 إىلحقيقة وجود هذا المصطلح وكيفية الدخول وهذا التغلغل  إىلاالختالف ما بي   السينما الرقمية والتقليدية ليصل 

ات لهذا الدخول الواسيط وبشكل ملفت لألنظار، فكان ي بداية دخول  إىلت التنظت 
 
ي متباينة ومختلفة ف

الواسيط السينمائ 
 عىل اإلطالق وذلك ل  الصورة الرقمية 

ً
( السينما الرقمية ليست واسيطا ي بينكىلي

التقنية الرقمية، حيث يقول ")تيموئر
ء مجرد خريطة معلومات بينما الواسائط مادية فواسيط التصوير التشكيىلي هو ال ي

المائية عىل اسبيل أو  الزيتية ا لو سر
"
ً
( بأ  جميع الواسائل تكو  مادية دائما اض)بينكىلي  ومع ذلك فإ  افتر

ً
 المثال وعىل النقيض فإ  الكمبيوتر ليس واسيطا

ضنا ا  التقنية الرقمية هي ليست(136، صفحة 2013)ليفينجستو ،  ر فلو افتر اض خاط  وغت  مت  خريطة إال  ، وهذا افتر
أنها بحقيقة االمر إال  لدب واسيط لكنه مؤلف من ابنية داللية و مجموعة من الكتابات وليس ابنية مادية،معلومات فا

ي للفيلم وانتهت بالنظم الحديثة
ا لومت  وخول المجرى الصوئر ي بدأت بكامت 

ي للعملية الفنية النر
أي  تمثل التطور المنطفر

ي 
 
،التقنية الرقمية، هي منجز ما قدمته لنا االنتاجية ف ي

ي بدأت منذ نهايات القر  الماي 
  الفن فعىل مدى تلك السنوات النر

ي وعده بأنه فعل طارئ عىل الفن ولكن ما حدث فعال هو لجوء إذ 
"اظهر بعض المنظرين عدم اهتمام بهذا التطور التقن 

ي المدروس للنتاج العلمي 
ي ترجح التطبيق الفعىلي والتبن 

ي المونتاج النر
 
ي  اغلب المخرجي   للتقنية ف

ي العمل الفن 
 
الموظف ف

النظر من نقطة البداية،  إىل، وهذا ما دعانا (Wheeler, 2001, p. 79) اليوم" اساسفصار ما هو طارئ بأمس هو ال 
ي قدمها المونتاج الرقمي مكانيواإل 

ي الملحوظ والتوجه  إىلات النر
ي فرضت عىل صناع السينما التبن 

هذه  إىلالسينما هي النر
ي التدخل بجميع مفاصل  إيضا التقنية، وهذا 

 
ي توفر الجهد لصانع العمل ف

ينطبق عىل التصوير بالطريقة الرقمية النر
ي الوقت نفسة،

 
ي حققتها أي  الصورة ف

ة النر ، وهذه المت   ي
ي موقع التصوير، ومن ثم التحكم بتصوير المشهد بشكل آئ 

 
ف

ي المائة  35و20كا  التصوير الرقمي "يوفر مابي   التقنية الرقمية كانت مذهلة واسلسة بشكل ملحوظ، فعىل اسبيل المثال  
 
ف

 من التكاليف الضخمة الالزمة للتصوير بالسليولويد والتحميض والطبع والفيديو يسمح 
ً
 جدا

ً
ا من الزمن كما يقلل كثت 

ة ليجري المونتاج عىل نحو  لم  ، وانت اآل  تستطيع ا  تصنع الفيأدقلصانع الفيلم ا  يقوم بتصوير لقطات تغطية كثت 
 .(31، صفحة 2013)رابيجر،  كله عىل كومبيوترك بالتقنية الرقمية ويكو  عىل مستوى الفيلم المصنوع بالسليولويد"

ي 
 
ي تقوم بعمل مونتاج للسينما والتلفزيو  ترجع للتطور  أجهزةويرى الباحث ا  التطور الحاصل ف

المونتاج الرقمي النر
ي السينما 

 
، ة الدمج بيإمكاني إىلالذي حدث ف ي مجال التلفزيو ، وتجانس ما بي   الواسيطي  

 
نها وبي   التكنولوجيا الحديثة ف

، وبالتاىلي يكو  نتاج يحمل نفس 
ي تغلغلت ما بي   الواسطي  

وهذا التماهي واالندماج كا  من خالل التقنية الرقمية النر
، حيث ا  "التماهي واالندماج بي   السينما والتلفزيو  الذي ااسس له بصورة منهجية من خالل  الصيغ الرقمية للواسيطي  
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ة تطبيق االحتياجات الخاصة التقنيه لتنفيذ بعض المشاهد السينمائية عت  االاستعانة بما يقدمه إمكاني إىلبروز الحاجة 
، والبد لنا ا  ندرك تماما ا  السينما والتلفزيو  رقميا يعتمدا  ذات (45، صفحة 2014)المدرس،  التلفزيو  من تقنيات"

ي  اسلوبال 
ي التصوير أو  الفن 

 
ي تقوم بعمل الدمج أو  من خالل الطريقة الرقمية ف

 عن آلة الكومبيوتر النر
ً
، فضال ي المونتاج 

ي صنع مشاهد ولقطات داخل فضاء الصورة السينمائية، ولكن عمالوالتصحيح وترميم ال 
 
، وذلك لتحقيق النتائج ف

ي تتفوق فيمكاني"بااستثناء بعض اإل 
الرؤيا حيث ا  أو  القدرةأو  ها السينما عىل التلفزيو  من حيث الكفايةات اإلنتاجية النر

ي السينما"
 
افق مع التلفزيو  ف  .(5، صفحة 2009)اسلما ،  الكومبيوتر يتر

 ويرى الباحث االنتباه 
ً
ا ورة النظر  إىلاخت  ي منحت عملية تطور انظمة إمكاني إىلرص 

مجيات الرقمية النر ات هذه الت 
ي اثرت بشكل  إىلمضاعفة  المونتاج وقدرات

نتائج مثمرة عىل مستوى وضوح الصورة من خالل التقنيات الرقمية، النر
للشخصيات والحوادث داخل فضاءات  فعالوردود ال فعالطبيعة تجسيد الأو  مباشر عىل مستوى الصورة ودقتها 

ي ضافة اإل أهمي إىلالصورة والبد من التطرق 
من اجل تطوير بناء الصورة ومنحها مستوى ها المونتاج اعتمدات الرقمية النر

ات مختلفة ي يمكن ااستخدامها لعمل تأثت 
 المؤثرات الخاصة النر

ً
ي وجماىلي ودرامي ودالىلي لم تكن مألوفة من قبل، مثال

 ادائ 
ي التصوير أو  ضبط بعض عيوب التصوير أو 

الصورة الملتقطة واسهولة أو  الصورة الملتقطة واسهولة عمل تصحيح لوئ 
ي شي    ع للمقاطع المصور والترسي    ع واالبطاء المقطع و عمل تصحي

كات الخاصة إضافيمكن  إيضا ح لوئ  ة عدد كبت  من التر
مجيات له القدرة عىل تثبيت  أصواتأو  من فيديوهات الخاصة اثناء عملية المونتاج، فضال عن القسم من هذه الت 

ازات ي يصاحبها اية اهتر 
ي الصورة، و أو  اللقطات النر

 
مجيات عدد كبت  من الخلفيات  يضا إعدم ثبات ف ي الت 

 
يوجد ف

ي ال 
ي وثالئر

ة نصو  مختلفة ذات اشكال متنوعة من خالل مكتبة النصو  الخا  داخل إضافو  بعاد المختلفة ثنائ 
نامج، مما اتاح لصانع العمل بالتكم الكبت  من خالل هذه الفضاءات للتقنية الرقمية، و  ي ملفات  إيضا الت 

 
التحكم الكامل ف

 إيضا وت الرقمي العاملة مع الصورة ولها القدرة عىل فصل الصوت عن المواسيفر والمؤثرات الفاعلة مع  الصورة، و الص
يمكن حذف الصوت بسهولة ووضع صوت  إيضا قدرة التقنية الرقمية من عمل صوت مجسم داخل برامجياتها، و 

 لكي يؤدي وضيفة جمالية ودرامية وداللية داخل العمل ا
ً
، و مختلف تماما ي

فيلم من خالل أي  يمكن تحويل إيضا لسينمائ 
مجيات  ي ال  إىلقسم من هذه الت 

يوجد عدد كبت  من المؤثرات الخاصة بعملية الربط واالنتقال بي    إيضا و  بعاد ثالئر
ي التحكم بمختلف مفاصل الفيلم، و 

 
ة للمونتت  ف ة وعمل إضاف إيضامقاطع الفيلم، فالمونتاج الرقمي اتاح مساحة كبت 

ا ، المطار الكثيفة، الثلج، السحب، الضباب،   عدد  كبت  من المؤثرات داخل فضاءات الصورة، مثل )الدخا ، النت 
 عن  ذلك يمكن 

ً
، المواج، الرياح...الخ ، فضال ة بعض إضافالتربة، االنعكااسات الضوئية لألجسام المختلفة، العاصت 

ي لم تكن موجودة
 حداثافضل صورة لتخدم ال  إىلنارص الغت  مرغوب بها للوصول حذف بعض العأو  العنارص الهامة النر

، و  ي
ي  إيضا الدراميو والجمالية للفيلم السينمائ 

ي عملية المونتاج النر
 
اضية، وا  كل مما تقدم من تطورات ف خلق عوالم افتر

ي السابق اصبح باإلمكا  عمل خدع
 
ي مخيلةأو  لم تكن متاحة ف

 
ي تكو  ف

المخرج أو  المؤلف مؤثرات ...الخ خيالية، النر
.  إىلوتحويلها   صورة مرئية ومشاهد ولقطات تقدم شكل مبهر ومقنع للمشاهد عن طريق توظيف المونتاج الرقمي

 
: الشخصية الخيالية:  ي

 
 المبحث الثان

ي اسااسالعنارص المهمة وال  إحدىخيالية من أم  تعتت  الشخصية الدرامية واقعية كانت
ي العمل الفيلم السينمائ 

 
أو  ية ف

ي فهي تعمل بشكل مباشر مع جميع عنارص اللغة السينمائية ال 
، مما يجعل من عمل متكاملة داخل فضاء خرىالتلفزيوئ 

، و  ي مجملها  إيضا الصورة الفلمي
 
ي تشكل ف

ي عىل العديد من العنارص البنائية واللغوية النر
 
ينهض الخطاب السينماتوغراف

، فهذه العنارص تتعاضد مع بعضها البعض الصورة المرئية، بما تحمله من دالالت وافكار و  ي
ما تقدمه من معلومات ومعائ 

ي نهاية االمر صورة مفعمة بالتكوين والجمال وكذلك 
 
ي ينتهجها المخرج لتشكل ف

عىل وفق المعالجة السينمائية النر
 إيضا لصورة، و داخل فضاء ا خرىالمعلومات، ومن هذه العنارص تظهر الشخصية لتكو  حلقة الوصل ما بي   العنارص ال 

ي لقصتك وروحها قبل ا  أالدرامية، و" عمالتعد الشخصية المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه ال  نها مركز النظام العصن 
 عن انها تمثل حلقة الوصل بي   صانع العمل (37، صفحة  1989)فيلد،  تكتب كلمة عليك ا  تعرف شخصيتك"

ً
، فضال

ي السينما والمشاهد وأيضا تحتل الشخصية 
 
ي التلفزيو  ومن أم  المكانة البرز من بي   كل العنارص العمل الدرامي اسواء ف

 
ف

تعمل ضمن شبكة متكاملة متممة لبعضها إذ  ية للفيلماسااسوتفهم مضمو  ال  حداثخاللها يتطور الموضوع وتصاعد ال 
ي البعض وفق المنهج  ي عنارص ال إخراج 

ر
نتاج والمكا  والزما  والديكور ، مثل المو خرى يكو  محكم متناغم مع باف

ي 
 
ة تقترص مناقشة فيلم من ال  أحيا واالضاءة ... الخ، وف ، ف فالمكثت    إعىل تركت   عىل ما يجري للشخصيات وكيف تتغت 

ي 
 
، وف

ً
ي يقدمها للجمهور مهم جدا

ة يكو  نجاح الفيلم عىل   أحيا اختيا  الممثل الذي يقوم بدور الشخصية النر كثت 
عند  اساسااليماءات الشخصية داخل العمل، ويركز المخرج بالدرجة ال  إيضا للشخصيات و  فعالد الوردو  فعالال

ضمن بناء الرسد الفلمي وتقوم الشخصية  حداثمعالجته للسيناريو عىل الشخصية بوصفها مجسدة للفعل الدرامي وال 
ي  إيضا الحوار و أو  بالفعل ورد الفعل عن طريق السلوك

 
 ف
ً
 مهما

ً
ي العمل، مما لها دورا

 
ي العنارص ف

ر
التفست  الدالالت مع باف
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والرغبات  هداف، ونشوب الرصاع  الاسيما ا  الرصاع هو جوهر العمل الدرامي من خالل الحداثتطور ال  إىليؤدي 
  إىلالمتعارضة المتبادلة تدفع بالشخصيات  هدافالمتعارضة ما بي   الشخصيات، فأ  "ال

ً
الرصاع، ويبدو هذا امرا

"
ً
ي الشخصية مع أم  ، اسواء كا  هذا الرصاع داخىلي الشخصية مع نفسها (164، صفحة 1987)اسوين ،  بسيطا رصاع خارج 

 عىل وفق مبادئ وأاسس نظرية  داءرصاعا مع البيئة المحصية به، والبد لهذا ال أو  قوى خارجية،
ً
للشخصية ا  يكو  مبنيا

ي ال  إىلوعملية لجل الوصول 
 
 .فعالوال داءبناء الشخصية الدرامية متكاملة ف

، من خالل ادائها وايماءاتها وحركاتها،  إىلفالشخصية تعد من ابرز اإلشارات الواضحة  ي
نبض الحياة داخل العمل الفن 

 وجه  ااسهام الشخصية متعدد الإ، فخرىها الذي يجب ا  يختلف من شخصية ل أبعادشغلها واسلوكها واختالف 
 من المشاهد الفيلم هي ببساطة فعل 

ً
ا ي ذلك ال  كثت 

ل الرصاعات أي  يأداءداخل العمل الفن  الدخول والخروج من المت  
دو  شائبة، وذلك  فعالالتنقل ما بي   الديكورات...الخ، وذلك يجب عىل الشخصية ا  تؤدي كل الأو  مابي   الشخصيات

ي ذهن المخرج بغض النظر ا  كانت صعبة
 
ميسورة من أو  يصبح المطلوب من الشخصية ا  تؤدي اية مهمة تكو  ف

 يتعلق بطبيعة السينما ذاتها. السمة  أفعال إىلاجل تحويلها 
ً
 شيئا

ً
ي يتوجب  الوىلمعينة وذلك "فأ  علينا ا  نفهم اوال

النر
جسدية بشكل مبهر. إ  تجمع الصور الجسدية هو ما يستحوذ عىل الجمهور عىل نقيض  علينا ادراكها هي ا  السينما 

ي السينما صفحات كي تمأل بل هناك شاشة مستطيلة يجب ا  تمأل بصور جسدية"
 
،  الرواية ليس ف ، 2012)حسي  

 .(40صفحة 
ي 
ي ولكن يوجد اختالف نسأو  هذا عىل نطاق الشخصية داخل العمل السينمائ 

ي بي   ال التلفزيوئ  ي  بعاد ن 
 
الشخصيات ف

ي أبعادالواقعية تتجسد   عمالالعمل الواقعي والعمل االنطباىعي فأ  ال 
المادي، البعد أو  ها بثالث هي "البعد الجسمائ 

" ، البعد النفسي تقديم عمل متكامل تكو  عنارصه  إىل، ويسع المخرج (31، صفحة 2001)أوبراين،  االجتماىعي
ابطة بش ي مقدمتها الشخصية، مبنية بشكل متكاملة لنها تعد الواسيط الذي السينمائية متر

 
كل درامي محبوك ومؤثر، وف

ي إليصالها والتأكيد عليها داخل فضاء 
ي مخيلة المخرج والروائ 

 
ي هي ف

ي النر
يعمل عىل إيصال ونقل الفكار ودالالت والمعائ 

ي التأكيد عىل جميع هذه ال أو  الصورة السينمائية
 
ي ف

وتجسيدها من قبل الشخصية داخل العمل ككل، اما  عاد بالتلفزيوئ 
ي ال

 
ي هذا النوع من ال فالمف  يتعاملو  مع شخصيات غت  مألوفة، فهي من  فالماالنطباعية، فأ  مخرج 

ً
السينمائية غالبا

ي  ، وقد تكو  بعيدة بشكل نسن  ي
التعامل مع  إىل فالمكىلي عن الواقع، وهو ما يدفع صناع الأو   وجي ومخيلة الكاتب الروائ 

ي الواقع، من خالل ترجيح بعد ما عنأو  الشخصية الثالثة بطرق مختلفة أبعاد 
 
 عما هو عليه ف

ً
ة تماما مثل أخر  مغت 
، لتظهر الشخصية عمالقة، ي

، لتكو  الشخصية منحرفة،أو  "ترجيح البعد الجسمائ   أفعالتقوم بأو  تغت  البعد النفسي
،أو  غت  اسوية، ي ما تمتلكه من اسمات ومواصفات تجعلها متسلطة تغليب البعد االجتماىعي

 
أو  لتظهر الشخصية متفردة ف

  خالقمهيمنة عىل مجتمعها، وهذا كله ضمن فضاء بنية من ال 
ً
 ايجابيا

ً
ي قد تحول مسار الفعل، ليكو  فعال

 أم  النر
ً
فعال

"
ً
،  اسلبيا ي (37، صفحة 2012)جت 

 
ثة بشكل كامل، وهو ما ينتج لنا الشخصية الثال  أبعاد يتم التالعب ب أخرى أحيا . ف

البعد أو  النفسي أو  فنتازية عىل مستوى االجتماىعي أو  شخصية جديدة ال السمات الطبيعية، بل تمتلك اسمات خيالية
، ومن هنا فأ  عىل صانع العمل ايجاد المعالجات اإل  ي

ية المقنعة لكي يبعث داخل هذه الشخصيات خراجالجسمائ 
ي تواجه صناع الأخر  بمعن  أي  والمشاعر، حااسيسال 

، لكي تصبح لهذه فالمانسنتها، فأنها بمثابة التحديات النر
ي إيصال المعن  والهدف وأال فأ  العمل يصبح مشابه 

 
ي اقناع المشاهد ف

 
 إىلالمقدمة  أفالم إىلالشخصيات القدرة ف

 متكامل ال 
ً
ي أ  تقدم إنسانا

ي نراها ...لبعاد االطفال، ل  الشخصية المتكاملة "ينبع 
ه حياته الخارجية الظاهرة النر

ي نرى انعكااسها عىل عالم الواقع فيما تقوله الشخصيةأمام
 ما تهمله"أو  ما تلبسهأو  ما تفعلهأو  نا...وله حياته الباطنية النر

 .(43، صفحة 2006)أبو شادي، 
، فعالمن حيث الفعال وردود ال نها تختلفأ  الشخصية اإلنسانية ال تتساوى عند جميع االفراد بل أويمكن القول 

ي ال إيضا وذلك يمكن ا  نشاهده أخر  إىلوحنر المظهر من شخص 
 
ي تكو  ذات أو  الخيالية فالمف

الفنتازية، النر
ها إذ  شخصيات مغايرة تماما، ي يمنح لكل شخصية اسمات وصفات تمت  

ي العمل الفن 
 
ا  "تعدد الشخصيات وتنوعها ف

ها من الشخصيات من ال  ي تمتلك صفات الشخصية خرىالفنية ال  مالععن غت 
، فالشخصية داخل العمل الفن 

ي انسنتها من حيث المشاعر وال 
 
ك معها ف ي أإال  ،فعالوال حااسيساالنسانية نفسها وتشتر

ها داخل العمل الفن    ما يمت  
ي 
 
ي العمل  إىلالفنطازيا هو ارتباط الفعل بالعرض للوصول  أفالمالاسيما ف

 
"هدف ثابت ومحدد ف ،  الدرامي ، 2016)الكحىلي

 .(76صفحة 
ي الفعال وردود ال

 
ي الحياة الواقعية من تعدد ف

 
 فعالهذا النوع من الشخصيات الخيالية تكو  عىل العكس مما نراه ف
ي تمنحها 

، فضال عن بعض السمات النر ي الهدف بشكل كبت 
 
الشكل وهذا ما ال أو  ات خيالية من حيث الفعلإمكانيوتنوع ف
ي عدد من اليمكن 

 
ي الشخصية االنسانية وهذا ما نراه ف

 
ي  فالموجوده ف

امج  النر ي ضل التقنية الرقمية للمونتاج و الت 
 
ف

لعمل المؤثرات داخل فضاء الصورة السينمائية، من عمل شخصيات )حيوانية، مسوخ،  أواسعة إمكانياتاحت فضاءات 
 حااسيس  يضيف لها ال أيمكن  إيضا تطت  و أو  جعلها تتكلمااسطورية، فنتازية، خيالية، متحولة، دم( باإلمكا  ا  ن
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ي ال يمكن تنفيذها بسبب صعوبات تقنية مهملة حنر فعالوردود ال فعالوااليماءات وال
 عن تلك القصص النر

ً
، فضال

ي 
 
و ( كا  المقرر ا  ينفذ ف ، ومثال عىل ذلك فيلم )افتار( للمخرج )جيمس كامت  ي

اسباب ولكن ل  1999جاء التطور التقن 
ي 2009تقنية تم تأجيله حنر عام

ي الخمسينات القر  الماي 
 
، فيلم )اسيد الخواتم( للمخرج )بيتر جاكسو ( هي رواية ف

ي  2001ولكن كانت صعب التنفيذ حنر عام
العمل  أمامت تذليل الصعوبات أوجدتم تنفيذها بسبب توفر التقنية النر

ي 
ي بينما التفكت  السينمائ 

ي هو القصد غت  المدروس للعقل السينمائ 
ي وهذا يدل عىل "ا  خلق العالم السينمائ 

السينمائ 
ء يشبه اإل ي

ي هو سر
 .(123، صفحة 2009)فرامبتو ،  المدرواسة" رادةالذي يعيد خلق العالم السينمائ 

ي الفيلم، الشخصيات، فأ  السينما الرقمية ومن خالل المونتاج الرقمي لها 
 
ء نراه ونسمعه ف ي

ي تخليق كل سر
 
القدرة ف

ي العالية، تصنيع الجيوش. فالتطورات التقنية اسمحت
 جديدة وااسعة أوجدأو  الديكورات، االماكن والمبائ 

ً
 أمامت آفاقا

 مكانيصعب واعقد المشاهد، وهذه اإل أصانع العمل لكي يقوم بتنفيذ 
ً
"شملت إذ  ات لم تكن قد أتيحت للسينما مسبقا

ي التعبت  
 
 لسمات وصفات جديدة تنأى بالشخصية عن الواقع، وأخذت تشغل مساحة وااسعة ف

ً
تقديم الشخصية وفقا

ي وبأشكال متعددة،
ا  الشخصية ذات السمات الغرائبية تحاكي الشخصية التقليدية من ناحية المشاعر إذ  السينمائ 

"إمكانيمات و انها تتفوق عليها بما تمتلكه من اسإال  ،حااسيسوال  ي
ي التقديم من قبل صانع العمل الفن 

 
 ات وخصوصية ف

 ، ي الشخصية الواقعية، فعند (37، صفحة 2012)جت 
 
، فا  هناك اسمات تمتلكها الشخصية الخيالية هي نفس السمات ف

خصيات ذ  فهي تمتلك القدرة عىل المعايشة مع الشأبث الروح فيها وجعلها شخصية انسانية داخل الفضاء الفيلمي 
ي يمتلكها الشخصيات الحقيقة، اما 

اوج والحب والكره والرصاعات....الخ فهي تمتلك ذات المشاعر النر ي التر 
 
الحقيقية، ف

ي تظهر بها الشخصية الخيالية، فأنها فيبعض ال 
تكو  متطابقة مع الشخصية  حيا من ناحية الشكل والهيئة النر

ي الشخصية الواقعية، فمن خالل هذه الالواقعية، ولكن هي تمتلك قدرات خيالية ال توج
 
الخارقة تكو  متفردة  فعالد ف

ي ال 
 
ي الشخصيات الواقعية، داءف

ر
 عن إذ  عن باف

ً
ي الكشف عن اسماتها الغرائبية، فضال

 
ا  "الفعل العنوا  البرز لها، ف

،  الشكل الذي تظهر به الشخصية"  .(82، صفحة 2016)الكحىلي
ي جميع مفاصل الحكاية، وهذا أاذا يجب عىل الشخصية 

 
 وذلك لأ  تكو  عىل دراية كاملة ف

ً
  الشخصية مر مهم جدا

ي الواقع، أفعالوردود  أفعالمن هذا النوع تكو  لها 
 
يكو  الممثل الذي تقمص الدور أي  مغايرة تماما عن الشخصية ف

 بكل ال 
ً
ابط ما بي   الشخصيات ال  حداثالشخصيات الخيالية ملما

، ال  هكذا د خرىوالتر ي
اخل فضاء الصورة السينمائ 

 أفعالو  أحداثيكو  نجاح العمل ككل عىل ما تقوم به الشخصية من  أعمال
ً
أو  ، فأ  شخصيات فيلم ما قد يكو  ممال

ي عالم الواقع شخا تناولت هذه الشخصيات وكأنها مجرد انعكااسات ل إذا  يبدو بال عمق
 
ي تمت   إذا  أو  ف

 
 ف
ً
لم تكن واضحا

ي والممثل الذي يؤدي الدور والشخصية، الفرق بي   
ي الحقيفر

ي إذا  الشخصي التاريج 
 
نالحظ هنا ا  دور الممثل هو االهم ف

ي ضل دخول التقنية الرقمية فأ  
 
ي هي السائدة  أحااسيستجسيد الشخصية السينمائية وحنر ف

ومشاعر الممثل الحقيفر
 أداءولقد كا   داءعتمد عىل اقتنا  الحركة واقتنا  ال عىل اعداء الشخصية الرقمية ونالحظ هنا ا  جهاز الكمبيوتر ي

ي فيلم )اسيد الخواتم( له داللة عىل ذلك، برغم اننا كنا نرى مخلوقا خياليا له مظهر 
 
ي دور)اسميغل( ف

 
كيس( ف )اندرى است 

ي تم خلقه عن طريق التقنية الرقمية فإ  حركات )اسمغل( الغريبة وإيماءاته ووقفاته كانت تعتمد جمي  عىل تكنيك خارج 
ً
عا

ي التمثيل فأ  "
 
كيس ف ين، والذين اعتمداست  ت قيمة التمثيل عىل قدرات فنيي   اخرين مثل مديري التصوير والمونتت 

و  اغوار طبيعة مساهمة التمثيل حيث نحتاج  " داء  نرى ال أ إىليست  ي
يط الصوئر )ليفينجستو ،  من خالل الصور وشر

ي تسجيل ال . هذا ما يدل عىل ا  (23، صفحة 2013
 
ومن ثم تخزينها  صواتوال  داءالتقنية الرقمية لها مساهمه فعالة ف

، ومن ثم  مجيات المونتاج الرقمي  لكي تحاكي نفس الحركات  إىلتها إضافعىل حوااسيب والت 
ً
شخصيات مصممة مسبقا

، ومن ثم تحويلها  صواتواإليماءات وال  ي
ي يقوم بتأديتها الممثل الحقيفر

نسة بي   االثني   فضال عن هذا صورة متجا إىلالنر
ي من خالل المونتاج الرقمي 

كا  هناك تأثت  مطلوب وتوجب إذا   يمكن ا  يضاف صوت مغاير عن صوت الممثل الحقيفر
ي  داءااستعانة بصوت يطابق الفعل والشكل وال 

ي السينمائ 
ي العمل الفن 

 
امج المتطورة أو  ف ي وعن طريق الت 

التلفزيوئ 
 .  للمونتاج الرقمي

ي يمتلكها المونتاج الرقمي من تطوير 
ي تلعب دور إمكانيقا  القدرة النر

ة عمل جميع المؤثرات بما فيها الشخصية النر
المشاهد، واصبح بإمكا  عن طريق المؤثرات الخاصة عمل االماكن  إىلخارقة وخيالية وبشكل مقنع  أعمالالبطولة من 

 عن دور الممثل و  ا إيضوالديكورات داخل فضاءات الصورة السينمائية، و 
ً
ه تم التعامل بهم عن أحااسيسالتحكم بهم فضال

مجيات الخاصة لكي تحاكي الشخصية الخيالية، وبالتاىلي تصبح المشاهد الشخصيات الخيالية  طريق عدد من الت 
ي تحقيق االيقاع المنااسب لدائه من خالل وخت   إىلمقنع  أاسلوبب

 
ي المشاهد، وا  الممثل يتحمل الجزء االكت  ف

 
اته ف

ي 
ي العنارص ال أو  تقمص الشخصيات حسب نوع العمل السينمائ 

 
ي وايضا ف

مثل الديكورات واالزياء  خرىالتلفزيوئ 
المتقن  داءحيث ال  إىلاإلكسسوارات...الخ، فأ  "حركة الممثل المتناغمة والمنسجمة مع حركات الممثلي   االخرين 

،  الذي حققه ترصي   االيقاع بشكل عام"  .(116، صفحة 2016)الكحىلي
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، وتمتلك اسمات أ ي
ي الواقع الحقيفر

 
  الدور الشخصية الخيالية يكو  أصعب من بقية االدوار وذلك لنها غت  موجود ف

أو   والتنقل بي   البيئات السينمائية الخيالية والفنتازية كأ  يؤدي الممثل شخصية حيوا  صواتالترصفات والحركات وال 
ما إذا  حش...الخ من الشخصيات الخيالية ا  يتعامل مع الشخصية الخيالية بشكل مغاير أو  برسر ممسوخأو  كائن معي   

ي يؤديها الممثل، فأنه "يتحول أو  فعالوردود ال أفعالأو  عن طريق حوار  خرىقورنه مع الشخصيات ال 
اإليماءات النر

، )ا هيئة يريدها من تلك الصيغ السحرية"أي  عىلأو  طائر أو  حيوا  إىلاالنسا   . واال  (120، صفحة 2016لكحىلي

ي ااستخدام عداسة  أداءاصبحت عالقة رئيسية بي   
 
ي السابق كا  التعامل من خالل التصوير ف

 
الممثل والتقنيات الرقمية ف

ي مكا  عىل جزء من الوجهأو  معينة
 
ي أو  ظالل ف

 
وبناء  أداءالجسم ومن هنا نجد المونتاج الرقمي له دور فعال ومهم ف

 . ي
 الشخصية الخيالية داخل العمل السينمائ 

 يرى الباحث ا  هناك شخصيات تم التعامل معهم بشكل رقمي من حيث الحركات الخيالية
ً
ا الترصفات إيماءات أو  وأخت 

الوجه ولتحكم بالزياء وتغت  الشكل بشكل واقعي وانطباىعي وتغت  المعالم لهيئات الوجه والتحكم بجسم الشخصية من 
ي الحقيقة وتحريكها كأ  تكو   إيضا صغر و أو  يث كت  حجمها ح

 
اضية غت  موجودة ف

يمكن ا  يتم خلق شخصيات افتر
ي فيلم )اسيد الخواتم( من  شجار حنر جماد مثل ال أو  حيوانات

( يتم تحريك 2001)بيتر جاكسو ( انتاج ) إخراجفف 
ي مشهد الذي اجتمع جميع ال  إيضا و  شجار ال 

 
 شجار لالنتقام من الساحر الذي يقوم بحرق ال  شجار جعلها تتكلم ف

ي فيلم ) فانتااستك( للمخرج )جوش ترانك( عام ) أفعالأو  لصناعة جيش )الوروك(،
 
ا  ف ( يحكي الفيلم قصة 2015الطت 

ي تحولهم 
 
ي تسببت ف

ي الفضاء، والنر
 
ة ف أربعة شخصيات  إىلأربعة شبا  يتعرضوا لشعة كونية غريبة أثناء مهمة خطت 

اسمك أو  طولأي  إىلة ذوي قدرات غت  عادية. )رييد ريتشاردز( قائد المجموعة والذي يتمكن من تمديد جسده خارق
علة(، و)بي   جريم( والذي تحول 

ُ
ي استورم( )الرجل الش

ء يشبه  إىليريده، ومعه )اسو استورم( )المرأة الخفية(، و)جوئ  ي
سر

ي ااستغالل 
 
عدو  إىلقدراتها للتخلص من الصديق السابق الذي تحول الصخرة ليكو  ذا قوة مهولة، تبدأ المجموعة ف

 لذهاب 
ً
ي المشهد الذي يجتمعو  معا

 
أحد  الكوكب لتخلص من صديقهم نشاهد  إىلوالذي يحاول تدمت  الرض، ف

ا  برسعة خارقة ، واالخر يمتد ذراعه بشكل خياىلي  إيضا شعلة من النار و  إىلالشخصيات تتحول  له قدرة عىل الطت 
له قدرة التمدد واالنكماش، واالخر الذي هو عبارة عن كتلة من  إيضا ل ذراعة بطول عجيب وحنر جسده ليصبح طو 

ء وله قدرة مدمرة ولكن ليس له القدرة عىل اعادة هيئته السابقة كانسا  عكس االخرين  ي
ي ال تتأثر بأي سر

الحجر النر
 الحالة الطبيعية.  إىليمكنهم الرجوع 

ات اإلطار النظري:   مؤشر
1.  . ي

ي الفيلم السينمائ 
 
اضية ف  يمتلك المونتاج الرقمي القدرة عىل تصنيع الشخصية الخيالية االفتر

اضية. إمكانيللمونتاج الرقمي  .2 ي تحتوي الشخصيات االفتر
اضية النر  ات صناعة الهيئات االفتر

اضية بما يجعلها قريبة الشبه بالشخصية االنسانية.  أداء أاسلوبيطور المونتاج  .3  الشخصية االفتر

 إجراءات البحث
، والذي يعرف  اعتمد  منهج البحث:  ي

ي الذي ينطوي عىل التحليل الوصف 
ي إنجاز هذا البحث المنهج الوصف 

 
الباحث ف

بإنه "وصف ما هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة وتركيبها وعملياتها والظروف السائدة وتسجيل ذلك وتحليله 
ه"  إذ  (94، صفحة 1990)أبو طالب،  وتفست 

ً
ي تم بها التعامل مع الشخصيات رقميا

يوفر هذا اإلجراء تحديد الكيفية النر
ي المونتاج وذلك بتحليل العينة المختارة. 

 
 ف

 من ال  إىلبالنظر مجتمع البحث: 
ً
 جدا

ً
ا  كبت 

ً
ي تتضمن عددا

الدرامية  عمالاتساع المساحة الزمنية لعينات البحث والنر
ي تباينت موضوعاتها الدرامية، ارتأى الباحث ا  يتخذ عينة قصديه ضمن مجتمع البحث تشتمل عىل 

السينمائية النر
ي والذي 

ي إنتاجه عىل التقنيات الرقمية بصورة عامة وعىل التقنيات الرقمية المونتاجية بصورة  اعتمد فيلم اسينمائ 
 
ف

 : ة بما يىلي
 خاصة متمت  

 قمية الحديثة. توظيف التقنيات الر  .1

ي موضوعتها الدرامية.  .2
 
 ذات طرح فكري متقدم وحديث ف

 ه. أهدافكونها قد ااستوفت متطلبات البحث و  .3
:  عينة البحث:  ي

 تتكو  عينة البحث مما يأئر
ي -رجال

براين  إخراجهو فيلم بطل خارق أمريكي من  X-Men: Days of Future Past :إكس: أيام المستقبل الماي 
ي مارفل كومكس وعن قصة

 
للكاتب   "Days of Future Past" اسينجر، مستوج عن شخصيات إكس ما  الظاهرة ف

ي اسلسلة القصص المصورة
 
ي ظهرت ف

مونت وجو  بت  ، النر  كريس كلت 
ي أبريل 

 
ي أغسطس  2013بدأ التصوير ف

 
يال، كندا وانته ف ي مونتر

 
ي 2013ف

 
ي ال 2014مايو،  22. صدر الفيلم ف

 
ق ف رسر

ي 
 
ة من النقاد. وتكمن الاسباب  2014مايو،  23الواسط وف  إشادة كبت 

ي الواليات المتحدة، وتلفر
 
ي اختيار عينة اآلتيف

 
ة ف

 البحث: 
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ي ينسجم مع موضوعة البحث و  .1
 ه. أهدافأ  هذا الفيلم السينمائ 

2.  . ي تمت   بجودة الصناعة والتقنية العالية والموضوع المتمت  
 هذا الفيلم السينمائ 

ي المساحة الزمنية لموضوعة البحث.  يغطي  .3
 هذا الفيلم السينمائ 

 مالئمة هذه العينة مع متطلبات البحث.  .4
لغرض تحقيق الموضوعية العلمية لهذا البحث فقد ارتأى الباحث وضع أداة وااستخدامها لتحليل العينة، أداة للبحث: 

ي اإلطار النظري ال 
 
ات ف : ولذا فأ  الباحث اسيعتمد عىل ما ورد من مؤشر ات هي  استخدامها كأدوات لتحليل العينة والمؤشر

1.  . ي
ي الفيلم السينمائ 

 
اضية ف  يمتلك المونتاج الرقمي القدرة عىل تصنيع الشخصية الخيالية االفتر

اضية. إمكانيللمونتاج الرقمي  .2 ي تحتوي الشخصيات االفتر
اضية النر  ات صناعة الهيئات االفتر

اضية بما يجعلها قريبة الشبه بالشخصية االنسانية.  أداء أاسلوبيطور المونتاج  .3  الشخصية االفتر

ي أ  تكو  واضحة المعالم"               وحدة التحليل: 
"عملية تحليل العينة ااستخدام وحدة ثابتة للتحليل ينبع  ي

 ) تقتص 

Bevlin, 1977, p. 79)ي تم فيها توظيف التقنيات الرقمي
ة بشكل خالق ومبتكر أتخذها  ، لذا اتخذ الباحث المشاهد النر

ي عينات البحث المنتقاة قصديا. حيث اسيقوم الباحث بتحليل: 
 
 كوحدة للتحليل ف

 أكتر المشاهد توظيفا للتقنيات الرقمية المونتاجية.  .1
ي اشتغلت فيها التقنيات الرقمية المونتاجية بشكل متمت   و مبتكر.  .2

 المشاهد النر
 (X MENتحليل العينة: فيلم )

ية، المخرج: براين اسينجر، اإلنتاج: 2014ما (، تاري    خ الصدورفيلم )اكس  ، البلد الواليات المتحدة، اللغة الصلية اإلنكلت  
ج، ماثيو فو ، جي   غولدما ،  ج، هتش باركر، لورين شولر دونر، قصة: اسيمو ، كينت  براين اسينجر، اسيمو  كينت 

يال، تصوير  ج، مواقع التصوير: مونتر : جو  أوتما .  اسيناريو: اسيمو  كينت  : نيوتن توماس اسيجل، مواسيفر ي
 اسينمائ 

ي، اد  كانتو، دانيال كودموري، بيتر دنكليج، فا  بينغ بينغ، مايكل فااسبندر، نيكوالس  البطولة: )شو  أشمور، هاىلي بت 
، إلي   بيج، آنا باكوين، بو بو استيوارت، با تريك هولت، هيو جاكما ، جينفت  لورنس، جيمس مكافوي، إيا  ماكيلي  

 .)  استيوارت، عمر سي
ي اسنة  أحداثقصة الفيلم: تدور 

 
ي ليحاولوا  إىلالسفر عت  الزمن  إىلحيث ا  يضطر )الرجال إكس(  2023الفيلم ف

الماي 
ا عىل مستقبل 

ً
ي وأيض ا تاريخًيا مهًما وعظيًما للغاية من الممكن ا  يؤثر بالسلب عىل مستقبل الجنس البرسر

ً
تغيت  حدث

وفيسور تشارلز( الذي هو من نوع متحول بأراساله   إىلذوي الطفرات الجينية المعروفي   بالرجال إكس والذي يقوم )الت 
وفيسور أي  نفسة ي اسنة  اقناع الت 

 
ي يقوم بدرااسة عن أحد  وهو تاري    خ الذي قام 1973ولكن ف المتحولي   بقتل عالم برسر

 ولم يبق 
ً
ة قام البرسر بشن حرب ضد المتحولي   وقتلهم جميعا عدد قليل منهم  إىلالشخصيات المتحولة ومنذ تلك الفتر

ي ارجاع )الرجل اكس( 
 
وفيسور تشارلز( بمحاولة يائسة ف ي تم قتل )العالم دكتور ترااسك( تلك ا إىلفيقوم )الت 

لحظة النر
ء وبالفعل يتم ارجاع الرجل اكس  ي

ي لم يبق لهم منها سر
 إىلوالذهاب  1973اسنة  إىللكي تتغت  مجريات الحياة النر

( والتأثت  عليها عن طريق عقله حنر ولو  وفيسور تشارلز( الذي هو بيده مفاتيح الحل هو التحكم بالفتاة تدىع)ريفي   )الت 
وفيسور تشارلز( من قبل )الرجل اكس( وبعد مدة من الوقت وظهار له بعض لم تك ن قريبة منه ويبدأ بأقناع )الت 

ي لم يطلع عليه
من قبل )الرجل اكس( تم اقناعه، ومن ثم يقوم )الرجل اكس( بجمع عدد من المتحولي   أحد  الدالالت النر

ي هي عبارة عن رصاعات من اجل  حداثبدأ ال الذي هو يعرفهم ويعرف قدراتهم ولكن هم يجهلونه، ومن ثم ت
النر

ي إىلالتصدي 
 
( وبعد الجهد المبذول من قبل جميع المتحولي   يتم وقف الطالق النار عىل)العالم الدكتور ترااسك(ف )ريفي  

ي المونتاج الر 
 
ي تم تنفيذها ف

ي هذا الفيلم عدد كبت  من المشاهد النر
 
ة، ف قمي وبالخصو  الشخصيات الحظة االخت 

 يالية. الخ
. الولالمؤشر  ي

ي الفيلم السينمائ 
 
اضية ف  : يمتلك المونتاج الرقمي القدرة عىل تصنيع الشخصية الخيالية االفتر

ض وجود تقنية يقع عىل عاتقها مونتاج صورة واضحة التفاصيل، غنية  ا  طبيعة البناء الفكري للصورة المرئية تفتر
، واخت   ، ويتمثل بعملية تحقيق االقناع والمصداقية با  أاساسي وهو مطلب  بالمعلومات، مفعمة عىل المستوى الجماىلي

ي قدراتها 
 
ي مجسدة ال يمكن االاستهانة ف

التعرف عىل زيف أو  اكتشاف عيوب  ها،أو  ما نراه داخل االطار هو حقيقة السينمائ 
ض العمل من حيث بناء صورة مرئية ذات جودة عالية، عىل مستوى ال  أاساسها، فالمونتاج الرقمي هنا أفعال ي يفتر

 داءبنائ 
ي 
 
ي  فيلم )اكس ما ( فظهرت الصورة وهي تجمع ما بي   اتقا  ف

 
والوضوح واالقناع، وقد تحققت هذه المستويات ف

ي )الدقيقة 
 
ي التحقيق، فمثال ف

 
قتال بي   االت تم صنعها من ( هذا المشهد ينشب 8الدقيقة  إىل 4:50المونتاج والدقة ف

ي وبشكل متدرج يتحولو  
ي الفيلم السينمائ 

 
، نشاهد الشخصيات ف شخصيات خيالية،  إىلقبل البرسر لتقاتل المتحولي  

لهيب من نار كثيف عىل  إخراجشخصية من )نار(، وتقوم هذه الشخصية الخيالية ب إىلالشخصيات تتحول أحد  فمثال 
ي والوهمي وذلك لجودة العملية التقنية اآلالت بشكل مقنع ومتقن يصعب 

عىل المشاهد والمتحرف التمت   بي   الحقيفر
ي تجعل من الخيال حقيقة، و 

ي نفس المشهد شخصية  إيضا الرقمية النر
 
من )المعد  الصلب(، الذي  أخرىتتحول ف
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لشخصية وذلك لقناع يصعد نفاذ السيف فيه و الكرس نرى هنا ا  عملية التحول تتم بطريقة تذهب بها بعض المالمح ل
ي 
ي الشخصية الخيالية تكو  نقطة ضعف عند القتال مع أي  المشاهد بأ  هذا التحول حقيفر

 
ال توجد ثغرة ف

ي نفس المشهد  إيضا )الحراس(،و 
 
)ثلج( ، وله القدرة عىل تحويل )الحراس( كتلة ثلجية  إىلالشخصيات تتحول  إحدىف

ة من الثلج عن  إيضا طريق المونتاج الرقمي يشكل مقنع وصورة مؤثرة و  عن طريق خروج من يده كمية كبت 
ي تخرج من يدها شحنات تراسلها 

 الشخصيات الخيالية لكي تزيد من القوة لديهم.  إىلشخصية)اسانسبوت(النر
: للمونتاج الرقمي  ي

اضية. إمكانيالمؤشر الثائ  ي تحتوي الشخصيات االفتر
اضية النر  ات صناعة الهيئات االفتر

ي بعض العمال الس
 
اضية للشخصيات كأ  تكو  الة متحركةف ي الخياىلي يتطلب صناعة هيئات افتر

رجل أو  حيوا أو  ينمائ 
ي 
 
اضية وهي تدىع)الحراس( تم أفعالاىلي يحاكي ف ه وتحركاته الشخصية االنسانية وا  فيلم )اكس ما ( فيه هيئات افتر

عال وتمتلك قوة خارقة يصعب التغلب عليها صنعها من قبل البرسر بشكل متطور للقضاء عىل المتحولي   وهي ذات ذكاء 
المتحولي   بعد القاء القبض عليه أحد  ولها طول ما يقارب ثالث امتار مصنوعة من معد  خا  تم ااستخالصه من

( و  )ريفي    شخصية خارقة.  إىلالجينات منها وتطويره  إخراجوهي
ي الساعة )

 
ي هذا الفيلم وبالتحديد ف

 
اضية وبذكاء بمالحقة المتحولي   ( نشاهد هذه الشخصيات 1،42،37ف

االفتر
ي أحد  المتسللي   الذين ينو  تحرير 

 
ي تم تصنيعها ف

اضية النر ، نشاهد ا  الشخصيات االفتر المتحوالت من يد البرسر
ي حركاتها وتنقالتها و 

 
ي جميع  فعالها وردود الأفعالالمونتاج الرقمي ف

 
تحاكي الشخصية االنسانية حيث تالحق المتحولي   ف

( وطريقة التحرك بشكل جماىلي ودرامي عندما قام االماك ي ن وبرسعة عالية وبذكاء وبصورة مقنعة، عند الرصاع مع )بوئ 
ي الثلج، و 

 
( بتجميدهم ف ي ي يتشبث بها فوق  إيضا )بوئ 

ي هرب بها المتحولي   نالحظ طريقة النر
ي الطائرة النر

 
عند التشبث ف

ي الحركات وا
 
ي الجسم شكل)بالطائرة وكأنها حقيقية وبصورة درامية ف

 
ة إمكاني(وهذا يدل عىل ا  للمونتاج 2-لتواءات ف

 . ي
ي الفيلم السينمائ 

 
اضية ف  صناعة الهيئات االفتر
اضية بما يجعلها قريبة الشبه بالشخصية االنسانية.  أداء أاسلوبالمؤشر الثالث: يطور المونتاج   الشخصية االفتر

اضية  ي ال  أاسلوبا  للشخصيات الخيالية االفتر
 
مثال الحز  والغضب....الخ. فأ   حااسيسلحركة والشعور وال وا داءف

اضية قريبة الشبة من الشخصية االنسانية.  أاسلوبالمونتاج الرقمي له القدرة عىل جعل   الشخصية االفتر
ي الدقيقة )

 
ي المعسكر ينشب رصاع بي   المتحولي   والبرسر مجموعة من العسكر لسحب المتحولي   26،40ف

 
 إىل( نشاهد ف

ي حالة غضب وذلك حي   وجدة انهم وهمي   ال يوجد مكا  غ
 
(، وهي ف ت  معلوم عندها نشاهد التعابت  عىل وجه )ريفي  

(، وذلك بأطالق شعاع من أحد  عندما قام إيضا لهم ااسماء والتغت  المفاج    الجنود المتحولي   بإنقاذ الضابط من يد)ريفي  
المخيم، من هنا تتبي   القدرة الخاصة والخارقة للشخصيات  خارج إىليده إلنقاذه ومن ثم الست  بخطوات بشكل واثق 

اضية و  ي خلق الشخصيات الخيالية. مكانياإل  إيضا االفتر
 
 ة للمونتاج ف

ي الساعة )
 
كي وجموعه من ال 2،09،30وف ( والرئيس االمت  ي البيت االبيض اسااس( نشاهد هنا)ريفي  

 
ي   والعلماء التنفيذين ف

ا  والتحكم بجميع انوع المعاد  بقدرة خارقة  إيضا بعد ما تم محارصتهم من قبل )يراك( المتول  الذي له قدرة عىل الطت 
وفيسور تشارلز( الذي هو مسيطر عىل تصارفها عن  ي حالة تردد بي   قتل )العالم الدكتور ترااسك( وبي   حب )الت 

 
وهي ف
ي  طريق

 
ي تفاصيل الوجه وحنر ف

 
اضية بعدد من الحركات ف ي تقوم به الشخصية االفتر

ي السلوب النر
 
عقله يظهر واضح ف

 البكاء. 
 يرى الباحث، 

ً
ا   الجهة المبدعة والمانحة لفعل االقناع هي التقنيات الرقمية الصورية بمجملها، مضاف اليها قدرة أوأخت 

ي 
 
ي تتطلب نوع المتكررات  الصورة بطرق تختلف عن إظهار المونتاج ف

ي عمليات المونتاج والبناء النر
 
التقليد والكالاسيكية ف

ي 
 
ي بناء الصورة، فكا  المونتاج فاعال ف

 
ات إمكانيمستوى جديد من التعبت  واالقناع والتجسيد بفعل  إظهار التقليدية ف

 مرقمنة.  صناعة كلية للصورة بطريقةأو  التقنيات الرقمية، وما يمكن ا  تضيفه من محسنات،
 

 النتائج: 
اضية الخيالية وتفعيل إ .1   المونتاج الرقمي عت  برامجياتها المتقدمة يمتلك القدرة عىل صناعة الشخصية االفتر

 . ي
ي الفيلم السينمائ 

 
 قدراتها الكامنة ف

اضية وخلق قدراتها الخارقة  .2 عت  تقوم برامجيات المونتاج الرقمي والتصميم الشكىلي بعملية بناء الشخصيات االفتر
 توظيف المونتاج فيها. 

ي عملية خلق وتطوير ال أاساسي يساهم المونتاج بشكل  .3
 
ضة  داءوال  اسلوب ف الخا  بالشخصية الخيالية المفتر

.  إىلوتقريبها  ي اسياق المنجز الفيلمي
 
ية االنسانية ف  الصفات البرسر
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 االستنتاجات: 

المونتاج أو  التقنيات التقليدية عىل مستوى التصوير يمكن توظيف المونتاج الرقمية بعد االاستغناء عن الكثت  من  .1
 وكذلك بناء المكا  والزما . 

ي  .2
 
اضية.  لوا تفاصيل العملية الصورة بما فيها المؤثرات وال أدقتتداخل المونتاج الرقمية ف  والشخصيات االفتر

كات االنتاجية الكثت  أهميتبي   ا  المونتاج الرقمي له  .3  من الكلف واهمها ة اقتصادية حيث يوفر عىل الرسر
ي عن تلك 

االاستوديوهات العمالقة من اجل بناء المكا  بكل تفاصيله، بل أصبح االاستوديو الصغت  يغن 
 مما كا  اسائدا. 

ً
 االاستوديوهات ويعطي نتائج أكتر دقة وجماال
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