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فقط سؤاليناالجابة عن : مالحظة 
ماذا نقصد أن النص الجيد يعيش حياة مزدوجة ؟: ١س

هو الذي يعطي التلصص ال: ٢س غريزيًا لذة وينقلنا من باب سرقة خصوصية اآلخر الى باب تحقيق لذة هنالك دافعًا
تحدث عن نمط التلصصية ؟... الذات ، فالكل متلصص ومتلصص عليه 

الحياة ذات صلة بالسرد ، كما يقول بول ريكور ، فالقصص تروى والتعاش ، بينما الحياة تعاش والتروى ، : ٣س
تحدث عن بناء الحبكة ؟؟

دة   مدرس الما
فراس عبد الجليل. د.م



: االجابة 
محبو االدب يؤمنون بالنص ، ومحبو المسرح يؤمنون بالتمثيل ، النص له شخصية تامة ، ومن يقول ان : ١ج س 

مسرحية ما اسيء تأويلها في التمثيل فانه يعني ان هناك مسرحية لها حيثياتها قبل ان تصيبها ايدي المؤولين ، اما 
الدب فان اعترافهم الضمني بان للمسرحية حياة اخرى غير حياة الكاتب نجده في ذمهم االجزاء التي التروق انصار ا

اي ان موقفهم بعبارة اخرى اليعني ان البعد المسرحي غير موجود بل انهم يتمنون لو أنه ) مسرحية ال اكثر (لهم بانها 
.كما أن الهل االدب حدودهم كمفسرين للمسرح فاهل المسرح لهم حدودهم كمفسرين لالدب ،  .غير موجود 

عــن المنــاطق االیروتیكیــة فــي الجســم اذ انهــا تنبنــي : ٢ج س  وطبیعیــةً ،وابتعــادًا وهــي اكثــر االنمــاط انتشــارًا

ان نمـط التلصصـیة رغـم انتشـاره وعمومیتـه إلـىوتنبغـي االشـارة .على مشاهدة الفعل االیروتیكي و التـاثر بهـذه المشـاهدة

اال بـدافع الفضــول االنسـاني الـذي یـدفع  غیــر ان .الرغبــة فـي مراقبـة االشـیاء ومالحظتهـاإلـىال یـزال غیـر مفسـر علمیـًا

بذاتــهإلــىالــذي یصــل احیانــًا،هــذا التفســیر ال یبــین البعــد االیروتیكــي للتلصصــیة قائمــًا جنســیًا ونمطــًا،ان یكــون فعــًال

عــن غیــره مــن االنمــاط وانمــا لتحقــق ایــروتیكیتهم فــي هــذا الــنمط حصــرًا.حــد عنــد بعــض النــاسو ا االمــر الــذي .ال عجــزًا

ال سـیما مـع ثبـوت الیـة الفعـل الجنسـي المشـاهد وتقنیاتـه اذ لـیس هنـاك مـن تفسـیر فعلـي للرغبـة ،یبعده عن كونه فضـوًال

لهاإلى(ا الملــحة في مشاهده افالم البورنو والتاثر بمعطیاته .)حد تغییر السلوك الجنسي وفقًا

وینتج لذة  مقاربة لّلذة ،ولعل من الطریف هنا مالحظة اصالة التلصصیة في السینما اذ هي فعل تلصصي اصالًة

ل والكامیرا هي متلصص ثاٍناو فالمخرج هو متلصص ،فالمشاهد هو متلصص على متلصصالتلصص الجنسي 

كما انها لیست .فیما المشاهد متلصص ثالث وهذه االصالة لیست في بنیة العرض فقط انما هي في بنیة النص ایضًا

للتلصص السینمائي بعمومهإلىایروتیكیة فحسب انما شاملة  بغض النظر عن ،حد یجعل مفهوم االیروتیكیة موازیًا

وهو الذي یعطي التلإلىموضوعه وهو ما یعیدنا  خفیًا غریزیًا صص كل هذه اللذة وینقله  من القول ان ثمة دافعًا

حتى على المستوى االجتماعي إلى،باب سرقة خصوصیة االخر باب تحقیق لذة الذات  وهو ما یسوغه ایروتیكیًا

،فالكل متلصص ومتلصص علیه

تقوم الحبكة بوظیفة ایجاد قصة واحدة من أحداث متعددة أو اذا شئنا ، تحول االحداث العرضیة الكثیرة : ٣ج س 

قصة واحدة ، ومن هذه الناحیة فأن الحدث لیس مجرد شيء عابر ، انه اكثر من مجرد شيء یحدث وكفى، بل الى 

هو مایسهم في مجرى عملیة السرد ، اذن القصة أكثر من مجرد احصاء وتعداد سواء كان متسلسال ام متعاقبًا

.لالحداث التي تنظمها ، والحبكة كذلك تركیب من وجهة نظر ثابتة 

، وهناك زمن یتسم ) سلسلة احداث(هناك تعاقب متقطع مفتوح : ك نوعان من الزمن في كل قصة مرویة وهنال

.بالتكامل والنضج واالختتام الذي تدین له القصة بصیاغة تصویریة معینة 
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