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 : Abstractالبحث  ملخص

اللغة البصرية فى فيلم زوجتى والكلب هى نتاج مخرج فنان واع ألدواته، ومدير تصوير مبدع ذو رؤية تشكيلية. وعبقرية 

" تكمن في براعة تصوير العالقات االنسانية، من خالل تجلية حقيقية لكل من األنا واآلخرين، وحساسية فهمي عبد العزيز"

ه للمشاعر العميقة، والعواطف التي تتحرك في دينامية وقوة، صعوداً وهبوطاً في الشخصيات بعضها ببعض، وتصوير

العمل الدرامى. وانطالقا من التأثر بعلم النفس والمدارس النفسية والمدارس السينمائية المختلفة. فال يمكن بأي حال من 

 األحوال، فصل التأثير المتبادل بين علم النفس والفن الدرامي. 

من الرؤية الشكلية الخالصة لتقنيات التصوير  اإلستفادة كيفية :Statement of the problemمشكلة البحث 

 برؤية "فهمي زعبد العزيلمدير التصوير " والذاتية الخصوصية ذات بفيلم "زوجتى والكلب" السينمائى واللغة البصرية

فى  فهمي زعبد العزيسمات منهج ولغة  عن النقاب يكشف البحث أن حيث التصميم، مجال الثراء محاولة في تصميمية

فهذا الفيلم الذي لم ُيشِبه في "تكنيك" إخراجه وصورته أي  .فهم الصورة، من خالل أحد أهم أعماله فيلم "زوجتى والكلب"

 .فيلم سبقه، األمر الذي يجعل هذا الفيلم ِقبلة رائعة للدراسة السينمائية والتحليل الفني والسيكولوجى

: تسلك الباحثة المنهج الوصفى التحليلى. يستهدف االتجاه الوصفى فى تحليل المحتوى، Methodologyمنهج البحث 

الوصف الدقيق والموضوعى لما يقال أو يعرض عن موضوع معين فى وقت معين. أما االتجاه االستداللى فى التحليل، 

عناصر الصور الدرامية المتحركة والمعانى الضمنية أو فهو يتخطى مجرد وصف المحتوى الى الخروج باستدالالت عن 

 الكامنة فى المحتوى.

للغته البصرية، فالفيلم  وفني نفسييهدف البحث الى تحليل فيلم "زوجتى والكلب" تحليل : Objectiveالبحث هدف 

يعتبر مدرسة قائمة بذاتها فى مهنة التصوير  الذي" فهمي عبد العزيزتجربة فريدة من نوعها، قدمه لنا مدير التصوير "

 الى فنون الرؤية التشكيلية.  ينتميالسينمائى، ففن تصوير الصورة المتحركة 

 البصرية.اللغة  -"فهمي عبد العزيز" -"زوجتى والكلب" المفتاحية: الكلمات
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