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تـلوح الـشخصـيات الـسينـمائـية،
باشكاهلا اهلـائلة، بادية للعيان من
املطـار، وأسقـف املسـارح، وتبـدو
الطوابع الـربيدية وأكـواب القهوة
والطـائـرات مـزينـة بصـورهم.
وحتتشـد الصاالت مبـعارض الفن

الذي يرتبط بالسينما.
ومن الـصنـاعيـة الـسيـاحيـة اىل
صناعـة السينما،  تـستمر ثالثية
))سيـد اخلوامت(( مدوية االصداء
عـرب أمة هـذه اجلزيـرة الصغرية.
وســوف يــؤكــد سـيل جــوائــز
االوسكــار املتــوقع ذلك الـنجـاح
الـذي حيتفل به النـاس هنـا على

مدى عامني. فقط.
وحـتى مع ان )عـودة امللك(، وهو
الفلم الـثالث واالخري الـذي اجنزه
بـيرت جـاكـسـون، قــد شهــد شق
طــــريقه عـرب املــســـارح، فـــان
نيوزيلندة وصناعتها السينمائية
تزحـف االن لتتهـيأ ملـستقبـل ما

بعد ))سيد اخلوامت((.
وصــد صــادقـت احلكــومــة، يف
كانـواالول املاضـي، على بـرنامج
مـنح مـن املــرتقـب ان جيـتــذب
املزيـد من االنتاجات الـسينمائية
اىل نـيـــوزيلـنـــدة. ســــــــــــوف
يعـوض 12.5% من تكـاليف إنتـاج
االفالم الـيت تكلـف اكثـــر من 10
ماليـني دوالر واليت تفي مبعـايري
معينـة فيما يتعلق بالكيفية اليت
يـنفق بهـا املــال. وأول فلم ُتـعلن
أهليته للمنحـة نسخة هـوليودية
لقصـة اخرى حتـصل يف عامل من
الفــانتـازيـا، )االسـد، الـسـاحـرة
واخلـزانة(، وهـو الكـتاب  االكـثر
شـعــبــيـــــــة يف سـلـــــسـلـــــــة
)(C.S.lewis، )تــــــــــواريـخ

نارنيا(.
فبــدال من )االرض الـوسـطـى(،
ستقـوم نيوزيلـندة بدور نـارنيا.
وكـان املخرج اندرو آدمسون، وهو
نيـوزيلنـدي، خمـرجــًا مسـاعـدًا
لـفلـمـي ))شــــريـك (Shrekو
)شـريك2(. ومن املتـوقع ا ن يبدأ
بتصوير املـشاهد احلية يف أواسط
العـام احلــالي، وإذا مــا جنح ذلك،
فــإن املــزيــد مـن افالم نــارنيــا

ستتبعه.
وقد بـدأ جاكـسون، وهـو مواطن
حملـي آخر، بـالتخـطيط مـؤخرًا
العــــادة صــنع )كــنغ كـــــونغ(

غالبـًا ما يـواجه املونيـرت لقطات
متثل وجـهة نـظر شـخصيـة من
الشخصيات لالحداث واليت تكون
معـربة عن نـوعـني من املـوقف:
االول مــــوقف تقـين، والـثـــانـي

موقف تفسريي.
االول يستخـدم يف مجيع االحوال
ولكن ميكـن االستغناء عنه غالبًا،
فمثاًل عنـد مشـاهدتنـا لفلم من
افالم )هتـشكـوك( فـان حتـديـد
وجهــة نـظــر لــشخــصيـــة من
الـشخـصيــات مطلـوب لـلسـببني
اعاله، أي  تـقين وتفــسريي يف آن
واحـد، وعلـيه ال ميكـن التجـاوز
علـى تلك اللقطات بـالقطع وهذا
ما حيصل ايضًا مع افالم )ستيفن
سبيـلربغ( واليت هـي خليـط من
االثــارة والــرعـب، لكـن يكــون
املنــوتري يف مــواجهــة كثـري من
احلـــاالت املخــتلفـــة والـيت قـــد
استخـدمـت فيهـا وجهــة نظـر
الكـامريا بغـزارة، يف هـذه احلـالـة
يضـطر املـونيرت اىل ممـارسة كل
االمكـانات املـتاحـة له وصواًل اىل
رفع الـكثـري من لـقطــات وجهـة
نظـر الكـامريا، طـاملا املـوضوع ال
يـؤثر علـى التسلـسل الدرامي بل
انه يف حـاالت اخرى سـوف يقوي
ذلك التسلـسل، وهذا ما اكد عليه
الكـثر مـن املخرجـني حيث انهم
امجعـوا علــى استخـدام لـقطـة
متثل وجهــة نظـر الكـامريا هـو
حالة ضعف يف كيفية ما يريدون

عن سلـسلــة الفن الـســابع اليت
تصدرها وزارةالثقـافة السورية،
واليت تهتم بالثقافة السينمائية
مبـختلف انشغـاالتها صـدر كتاب
)أفالم اثــارت العــامل( لـلنــاقــد

السوري حممد االمحد.
يرصـد املؤلف يف كتـابه هذا حنو
مخـسني فيـلمًا تـركت بصمـاتها
علـى جـدران السـينمـا العـامليـة
والعـــــربـيـــــة ابـتـــــداء مـن
الـسبعـينيـات، وهي االفالم اليت
اخضعهـا املؤلف لذائقته ورؤيته
النقـدية، وهـو ما يفـسر غـياب
عـــدد مــن االفالم الـيت ال تـقل

ضمن العـروض االسبـوعيـة لنـادي السـينمـا العـراقي،
اخـتارت ادارة النادي هـذا االسبوع فيلـم، )اللوح االسود(
للمخـرجة االيرانية الـشابة مسرية خممـلباف، والذي نال
تـقديرًا مهـمًا يف املهرجـانات السـينمائيـة العامليـة ومنها

مهرجان كان السينمائي.
رغـم الرقـابة واالوضـاع الصعـبة فـان االفالم االيرانـية
حققـت جناحات كـبرية على صعيـد املهرجـانات العـاملية
وحـصل بعضـها عـلى جـوائز وحتـظى بـاهتمـام النـقاد
واملهـتمني يف العامل. لقـد اصبحت اعمـال املخرجني مثل
عـباس كيـا روستمـي )ستحملنـا الريح( وجميـد جميدي
)لـون الفردوس( و)اطفـال الفردوس( عالمـات بارزة ال

ميكن إغفاهلا.
رغم ان الكـثري من املخـرجني االيـرانيني املـنتشـرين يف
العامل يتـوسل الواقعـية اجلديـدة يف افالمهم باعتـبارها
غـطاًء سهاًل لتـمريرهـا وهذه مسة مـشرتكة لـلمخرجني
الذين تتعـرض قواهـم االجتماعـية لالضطهـاد. وأمثلة
السينـما العامليـة  كثرية يف هذا اجملـال اال ان افالمًا أخرى
تنحـى بعيـدًا عن ذلك مقـدمة اعمـااًل متميـزة- وضمن
هذه االعمال تأتي لنا مسرية خمملباف بفلم مجيل وجاد
لكنه حـزيـن ومقلق. )اللـوح االسـود( هـو الفـلم الثـاني

هلذه املخرجة الشابة.
يف بداية العمل تعرفنا املخرجة مبكان احلدث وتوقيته..
فتعطينا صورة جملموعة من املعلمني اجلوالني الباحثني
عمن يـريد ان يتعلم القراءة والكتـابة... سبورات معلقة
على الظهور... املنـطقة نائية،، جـبلية، وعرة... يف احد
املنعـطفات تـتفرق اجملـموعـة... لتتـابع الكـامريا اثنني
منهـما حتـركا بـاجتاهـني خمتلفني... ومـن خالل حوار
مكثف مع شيخ عـجوز يذر احلبـوب بطريقـة بدائية...
نفهم بـان املنـطقة مـسكونـة بهاجـس احلرب، فـالشيخ
استلم رسـالة من ابنه االسري  يف العـراق، مل يستطع احد
فك رموزها النها كتبت باللغة العربية.. حتى هذا املعلم
مل يـقدم غري تطمينـات كاذبة النه ال يعـرف قراءة اللغة
العربية وسـط دهشة  وتعجب الشيخ لقد ابدت املخرجة
من املهـارات االبداعية واالحـرتافية الكثري لـرتينا اوضاع
ثالثة أجيال يف كـردستان، جيل الرومانـسية الثورية يف
الـستـينيـات مل يـبق من احالمهـا سـوى العـودة للـوطن
واملوت هناك.. الطبقة الوسطى ممثلة يف املعلمني ال جتد
ما يسد رمقها وهي طبقة مطحونة، حمبطة ال تستطيع
ان تـشغل الضـوء يف النفق املـعتم للحيـاة... االوالد الذين
فقـدوا الطفولـة وأصبحوا كبـارًا رغمًا عـنهم ضائعني يف

وسط العتمة.
الفلم يعتمد الـرؤية وخيتزل احلـوار لقطات الفيلم تعرب
ذاتهـا وتستعـني املخرجـة بفطـنة وذكـاء كبرييـن يف مد
الفـيلم علـى اغنـائه وربط صـوره ففي احـدى لقطـات
مسـرية الشـيوخ يـنطلق الـطفل وراء ارنب مـذعور، ويف
لقطـات اخرى تظهر اجملـاميع تسري على أيـديها وأرجلها
زحفـًا كـأن الفلم يـريـد القـول لقـد حـول الطغـاة تلك

الشعوب اىل خراف وأرانب.

سيد اخلواتــم يثري احليـاة النيـوزيلنـدية
الحتــاد )نـيــوزالنـــد سكــريـن
بـروديـوسـر آنـد ديـفيلـوبـر(.
وينظر اىل النـيوزيلنديني، الذين
طــاملــا اعـتربوا بـــراغمــاتـيني
وعـملـيـني، علـــى انهـم أنـــاس
يـتـمـيــزون بــاالبــداع وحـتــى
بـالرباعـة، كمـا قـالت بـورالنـد،
مضيفة اىل ذلك: )وجزء من ذلك
هــذه الكربيـاء املـطلقـة يف )سيـد

اخلوامت(.
ويف اغلب اماكن البالد، مل تتفوق
تلك الكربيـاء علـى الرباغـماتـية.
فالنيوزلنديون يبحثون عن طرق
الستثـمار )سـيد اخلـوامت( أطول

ما ميكن.
وقـد دشنت احلكومـة هذا االجتاه
قبـل سنـتني بـاعـادة تـسـميـة
ولنـغتــون، العـــاصمــة، )االرض
الـوسطـى( لالحتفـال بـالعـرض
االول لـ)سيـد اخلـوامت: صـحبـة
اخلــامت(، وهــو الـتنـصـيب االول

للثالثية.
فــراحـت الفـنــادق واملـطــاعـم
ومــســـارح الــسـيـنـمـــا تقـــدم
التـشجيعات املتـصلة بـ)اخلوامت(،
وشـركات الـسفر تـصطاد الـسواح
املـتـعلقـني بـفكـــرة )اخلـــوامت(،
يـدعم ذلك حبث يف الـعام املـاضي
وجـد ان 10 بــاملئـة تقــريبــًا من
الـزوار العامليني قـد وضعوا )سيد
اخلوامت( يف مقدمـة االسباب وراء
زيـارتهم. ويف مـاتامـاتا، اجـتذب
هـوبيـتون، وهـو املوقـع الوحـيد
املـتبقـي من الـفلم، آالف الـزوار،
الـذين دفع كل منهـم اكثر من 33
دوالرًا جلـولة قـصرية فيـه. وكان
الـعدد يـزداد 200 شخص كـل يوم

تقريبًا.
)وقـد وفر لنـا هوبـيتون فـرصة
لـتحقيق االربـاح(، كمـا قال رسل
أليكـسنـدر، الــذي متتلك اسـرته
حقـل االغنــام الــذي بـين علـيه

املوقع.
فقـد راح جيلــس يف مكتـب ضيق
ملـيء بـــالقـمـصـــان، واالقالم،
وسالسل املفـاتـيح التـذكـاريـة،
مـسجاًل املفاتن السياحية االخرى
اليت جتتـذب الـزوار لـيحث علـى
ابقــاء عجلـة الـربح تــدور، طري
فخاري يـصيح، مساء تهـبط، كرة
الوان، لعبـة غولف. )فليس هناك

وقت لرعي االغنام(، كما قال!.
عن- انرتناشنال- هريالدتربيون

لتقدير منتجه، جون بارنيت.
وذلك الـتبــايـن الكـبري يـــذهب
بعـيدًا بـاجتاه ايـضاح ملـاذا تعـيد
صنـاعـة كـاملـة- او أمـة كـاملـة

مبعنى آخر- تقويم مستقبلها.
ومع هــذا، فــان بعـض صــانـعي
السيـنما النيـوزلنديـة خيشون ان
تــصعـــد افالم اخلـــارج الكـبـرية
امليــزانيــة من تكـالـيف االنتـاج
وتـزيــد من تهـميــش صنـاعـة
االفالم احملليـة، بينمـا هنـاك من
يقـلقه ان تـنـــدفع الـصـنــاعــة
)واحلكـومـة( اكثـر ممـا ينـبغي
لتطويـر مشاريع خارجـية فاتنة
التـأثري فتؤدي بـاالنتاج احمللي اىل
الذبول. وكما قال بارنيت: )ليس
هناك من غـاية يف االتيان بالناس
اىل هنا ان مل تـكن هناك خـدمات
لــدينـا(. وهـو، مع هــذا، ينـسب
لـثالثية )اخلـوامت( تزويـد جتارة
الـسنـيمـا بــدعم عـام. ويــذهب

آخرون اىل ما هو بعد من ذلك.
)ان االدراك الكـامل ملـسـألــة من
نكـــون، حنن الـنيـــوزلنـــديني،
يـتغـري(، كمــا قــالـت رينـيلــوب
بـورالنـد، الــرئيـس التـنفيـذي

الصناعية احمللية بكاملها.
وكان )راكـب احلوت( وهـو العمل
الناجح العاملي املدهش الذي كسب
لكيـشا كـاسل- هـوغز الـبالـغة 13
عامًا الرتشيح لألوسكار، قد اعترب
فلمـًا كبري املـيزانـية، الـيت تقارب
الــستـة مـاليني دوالر. وقــد بلغ
عـدد طـاقـم العـامـلني يف اجنـاز
ثالثـيـــة )اخلـــوامت( 100 ضـعف
عـــددهـم يف ذلـك الفلـم، وفقـــًا

هنا لعـمل افالم )احللقات( يـزيد
مـن ضغط الجيـاد مـشـاريع  ذات
ميـزانيــات كبرية مـن اجل دعم
هذه الـبنية، غري ان هـناك افالمًا
اخرى هـنا ال تـتمتع مبـيزانـيات
هـوليـودية احلـجم. ومبلغ الـ330
مـليـون دوالر املـصـروفــة علـى
ثـالثيــة )اخلــوامت( يقــزَّم الـ100
مليـون دوالر املقدرة اليت تصرف
سنـويــًا علــى االنتــاج من قـبل

املكـــلفـة 110 ماليني دوالر، وهـو
مثل ثالثـية )اخلـوامت( سيـصور
كليــًا يف نيــوزيلنــدة. ويف ويتـا
دجيـيتــال، شــركــة جــاكـســون
للمؤثـرات اخلاصـة هنا، يـضاهي
جـو لـيتريي، مـراقب املـؤمتـرات
املرئية، هذه الشركة مبستخدمته
السـابقـة، انـدسرتيـال اليت آنـد
ماجك، الشـركة اجلبارة اليت بنى
عليها جـورج لوكاس قـوة سلسلة

)حروب النجوم(.
لقـد اسس لـوكاس هـذه الشـركة
عام 1975 يف سان فـرانسسكو، اليت
كـانت تعتـرب آنذاك سنـوات النور
من هوليـود، لكن املسـافة مسـألة
متضائلة الـشأن، كما قال ليتريي،
مـا دام بـإمكـان كــابالت االليـاف
الـبصرية تقليص ايـة مسافة، مبا
يف ذلـك تلك الـيت بني ولـنغتـون
)نيوزيلنـدة( وهوليـود. )ولديك
هـنا منطقـة خليج ضئيلـة(، كما
قــــال  عـن ولــنغـتــــون، بـكل
خــدمــاتهـــا، لكـن والقـليـل من
االمتـداد. )ونيـوزيلنـدة ليـست

غالية مثل كاليفورنيا(.
ان مقـدار البنية التحتـية املقامة

عروض نادي السينما..
اللوح االسود

فيلم مجيل ومقلق
كاظم عيدان

وجهة نظر الكامريا
فراس عبد اجلليل الشاروط

املكتبة السينمائية
افالم التشيخ

ترمجة- عادل العامل

اهميـة من النـاحيـة اجلمـاليـة
والفكريـة عن هذه االفالم.اال ان
مــا حيسـب للمـؤلـف اعتمـاده يف
اخـتـيـــاراته علــى االفالم الـيت
استطـاعت خالل العقود الثالثة
االخرية ان تــؤسـس الســالـيب
واجتاهـات طبعت جـانبـًا مهـمًا
من االنتاج السيـنمائي.وتنوعت
االفالم املختارة بانتـمائها النواع
سـينمـائيـة خمتـلفة، والـسينـما
تنتمي ملساحة جغرافية واسعة،
وكانت للسينما العربية حصة ال
بـأس بها، خاصة بـنتاجاتها اليت
شكلت حضورًا نقديًا ومجاهرييًا
مهمـًا، مثل افالم املـخرج
يـــــــوسـف شـــــــاهــني
)اسكـنـــدريـــة لـيه؟( و
)حـــدوته مـصــريــة(،
وفيـلم املخـرج الـسـوري
اســامـــة حممــد )جنــوم
النهـار(، وفيلـم )الطـوق
واالسـورة، خـريي بشـارة
فـيمــا كــان للــسيـنمــا
االسيوية حضور متثل يف
الـفيلـم الصـيين )وداعـًا
خليلـيت( للمخـرج تـشن
كايفي، وهـو الفيلم الذي
استحـوذ على سعفـة كان
الــذهـبيــة اضــافــة اىل
تــــرشـيـحه جلــــائــــزة
االوسكـار كـأفـضل فـيلم

اجنيب.

قـرية هنـدية ومـن خالل وجهة
نظـر طفـل، ومجيعـًا نـدرك ان
الطفل ال يتمسك باحملرمات ذلك
كانت وجهة نظر االطالع خمجلة
كمـا قــال )ايفـور مــونتـاكـو(،
والـثالثـة: الواقـعية، وهـو القسم
االخـري الـــذي تـنــطـبـق علـيه
القواعـد االساسية يف التقطيع أي
مـرة اخـرى نعـود اىل مـا يـسمـى
بـالتقنيـة والتفسـريية. فعنـدما
يقــوم خمــرج بـتقــديـم عــدة
شخـصـيـــات تــشـرتك يف آمـــال
موحـدة فاننـا نسـتطيع تـقديم
ذلـك احللـم اجلـمـــاعـي بــشـكل
مـــوحـــد أي عـــدم املـــســـاس
بــالتفـصيالت الـداخلـة حبجـوم
اللقـطات عـندمـا نقطع مـا بني
لقطـة واخـرى ففي فلـم )بعيـد
ونائـي( يقوم البطل الـشاب )توم
كـروز( باهلـجرة مـن ايرلـندا اىل
الــواليــات املـتحــدة طـمعــًا يف
احلـصـــول علــى قــطعــة ارض
وتهــرب معه فتـاة استقـراطيـة
)نـيكـــون كيــدمــان( طـمعــًا يف
احلصول عـلى احلريـة ويف مشهد
من املـشاهد الرئيسة بالفلم تبدء
جممـوعــة كبـرية من املــزارعني
والـعمـال بـالــسبـاق وصـواًل اىل
االرض املنشـودة وتبني هلـم بعد
جهد جهيد ان ما يسعون اليه هو
ليـس اال كـذبـة ال يـستـطيعـون

معها العيش باستمرار.

يلغـى مـا يـسمـى بـاملـستـويـات
الثالثة.

فعندما يكون احلديث عن وجهة
نظر الكامريا فذلك يعين الرتكيز
علــى شيء حمــدد وان استخـدام
املستويـات الثالثة يف لقطة يعين
ان املــشهــد عـبــارة عـن قــدرة
تكـوينـية ولـسيت وجـهة نـظر،
وهـــذا يعـين انـنــا مــا زلـنــا يف
مـوضـوع الـتمـييــز بني الـتقين
والتفـسريي، يقـول بهـذا الصـدد
)ايفـور مــونتـاكـو(: )مل يـشـأ
املقطعـون ان يتـورطـوا يف لعبـة
وجهـة النظر بسبب االختالف يف
التفـسري وعندمـا ارادوا استخدام
ذلـك االسلوب فان كل الذي فعلوه
هـو تـقليـد الـرواد االوائـل مثل
)هتــشكــوك( يف افالم الـرتقب و
)ســام بكـنبــاه( يف افالم الغـرب
االمـريـكي، امــا علـى مــستـوى
التحلـيل النفسي واالجـتماعي فـ
)برغمـان( باملقـدمة، وقـد قسم
االخري وجهـات النـظر يف غـرفة

التقطيع اىل ثالثة اقسام:
االول: فيمـا يتعلق بـوجهة نـظر
الشخـص احلامل، والـثانـي يتعلق
بـاالشيـاء املخجلـة واعين بـذلك
الـتــصــــرفــــات الـيت ال ميـكـن
التـصريـح بها، وكـان ذلك قد مت
التطـرق اليه الول مـرة من قبل
املخــــرج )وولـرتهــيل( بـفلــمه
)اجلنـوب املـشـتعل عنـدمـا قـام
جممـوعة من اجلنـود باستـباحة

حـديثهمـا خارج الكـادر ومل يعد
املـصور اليهـما بل استـمر منـظر
النبتتني. وعنـدما عاد بـاللقطة
اىل مكـــان الـبــطلـني نـــرى ان
مكـانهمـا شـاغـرًا بـينمـا ال يـزال
حــوارهمـا يف اجملـرى الـصــوتي
مسـتمرًا. ان انـتقال الكـامريا من
الـبطلـني اىل الفنـانني فـان تلك
االنـتقــالــة متـثل وجهــة نـظــر
الكامريا يف النـصف االول منها اما
بـالنـسبـة لنـا كمـشاهـدين فـقد
تـصــورنــا انهــا كــانـت وجهــة
الـبـطلـني اىل الـنـبـتـتـني، وقــد
استخــدم )ليلــوش( الكثـري مثل
هذه اللقـطات خـصوصـًا يف فلمه
)باريـس واآلخرون( فهـو يقطع
املشهد يف موقع العمل وليس على
جهاز املـونتـاج ولنتـذكر مـشهد
وصول القطار احململ باجلنود اىل
احملطة ونزول احـد العسكر فيما
بقيـت الكامريا تنتقل بينه وبني
مجـوع النـاس، ويف هـذه احلـالـة
استخــدم لقـطـات متـثل وجهـة
نظـر الكامريا بني عـامه وقريبه
ومتوسـطه والكثر مـن مرة وقد
كـانت تلك احلـركة هي مـا عرف
بـاسم )احلـركـة املعقـدة( واليت
يـستـثمــر فيهـا اجلـانب الـتقين
والتفـسريي  ملـا يـسمـى بـوجهـة

نظر الكامريا.
امــا عنـد اسـتخـدام املــونيـتري
الحـدى الـلقطــات اليت تعـرب عن
وجهـة نظـر الكـامريا فـيجب ان

عودة اخرى للشخصية ثم لقطة
ثـالثـة تـوضح الـنتـائج تـثري يف
املشاهـد تساؤاًل  بسيـطًا وهو ملاذا

استخدمت اللقطة االوىل.
2- تصلح وجهـة نظـر الكـامريا اىل
ان تكلل جهود مصـور بارع، على
سبيل املثـال يف احد افالم املخرج
كلود ليلوش استخدم وجهة نظر
الكامريا بعد سلـسلة من اللقطات
اليت مل يلجـأ املونـتري اىل أي قطع
خالهلا  يف املشهد نـرى ان انتقالة
بـالكــامريا بني الـبطل والـبطلـة
عـندمـا يتـناوبـان على احلـديث
واملـطر يبدأ باهلـطول عليهما ويف
خالل حديثـهما تتحـول الكامريا
حبــركــة ) (PANاىل نـبتـتني
صـغريتـني تقــابالن احـــداهمــا
االخـرى ويتكـاثف سقوط املـطر
فـيمـا نـسمع بـاجملــرى الصـوتي

ايـضــاحـه عن طــريق لقـطــات
اخـرى أي )ان جممـوعـة لقطـات
مبـختلف االحجــام تتنـاوب علـى
استعـراض مــوضع مـا يف الـفلم
سـوف تكـون حبـاجـة اىل وجهـة
نظـر الكــامريا النهــا ببـسـاطـة
فشلت يف خلق تـسلسل من الصور
يف ذهن املشـاهد حيـث اضطر اىل
استخــدام وجهــة النـظــر تلك(
ويـسـتطــرد )ميخــائيل روم( ان
تلك الـلقطـات مهمـا كـانت قـوة
تأثريها اال ان املـشاهد مييل دائمًا
اىل ان يــراقـب من خــارج اطــار
الشاشة وجهات النظر املتصارعة
امام عينيه وهـو ليس حباجة اىل
جتـسيـد وجهـة احـاديـة تـفسـر
املـوقف املنفـرد من الشخـصيات،

بهذا الصدد نرى:
1- ان وجهـة نظـر الكـامريا زائـدًا


