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 التأثيرات الجسدية للّغة

كانية الجديدة،   2021أيار   22-22مؤتمر المدرسة الّلا

 ُحّجة

 أليكساندر ستيِفْنس

 

وهي موجودة في جذور العََرض الذي يصيب الجسد . للاغة والكّلم والخطاب تأثيرات على الجسد

"يُعَباِر عن شيء مبني كاللاغة"والذي 
1

 وظيفة الكّلم واللاغة" (م-مقالته)ي هذا التعبير ف يتبنى الكان. 

من الممكن حلُّ األعراض بالكامل من خّلل تحليل اللاغة، ذلك ألن العََرض نفسه مبني ": "وحقلهما

 ."كّلمٌ منها ض هو لغةٌ، من الواجب أن ينبثق العَرَ : كاللاغة

وعلى نحو  الكان،تأثيرات اللاغة على الجسد محبوكة بشكل مفصلي في التسلسل الزمني لتدريس  إن

اإلماتة المتعلقة بالداالمن ا متباين، بدء  
2
تأثير التلذاذ النابع  إلى في فترة تدريسه الكّلسيكية، وصوال   

من وقع الدال على الجسد، والذي نجده في تدريس الكان األخير
3
. 

 

 ما قبل تقرير روما

من اللغة هو ما يلعب دوره ى المستخلص عنفي نصوص الكان التي سبقت تقرير روما، لم يكن الم

"البيولوجيا الّلكانية"ما يوضاح ذلك جاك ألين ميلير في ك - وإنما، بالنسبة للعّلقة مع الجسد
4

 -  

االكتفاء المّلئم لمرحلة المرآة هو  إن: "االكتفاء المرتبط بالتأسيس لوحدة الجسد من خّلل صورته

الجسد صورة أدعوه تماهي الذات، والتي هي عبارة عن فوضى عضوية أصلية، مع ما س

"المتكاملة
5

"جسدين متباينينب[ affecté de]ُمصابة ا األخذ بعين االعتبار أن الذات ولهذا علين.  
6
 ،

، في حضوره  إن. والجسد الُمدرك في وحدته كصورة ،الكيان الحي كواقعي: هماو الجسد ُمتشظاٍّ

احدٌ و ،لذلكو أنه، إالا احد، وكـ ،احصر   خّلل الصورة منبحت، كواقعي، وهو يتشكل كائن األولي، ك

 .  اتمام   متخيَّل
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تماهٍّ  أنه إالا إلى تماهٍّ متخيل، المختزلة ى الوحيد الحاضر هنا هو ذاك المتعلق بالنجاعة الرمزية عنالم

ُمنتٌج الكتفاءٍّ على شاكلة ابتهاج الفتى الصغير أمام المرآة
7

الصورة يفوق تُنتجه ذي الاالكتفاء  إنا . 

  [toute imaginaire].  ى الوحدة الذي يبقى متخياّل تماماعنم

 

 الالدّ الخاص ب جسدُ ال

الُمعطاة للمعنى على  األفضلياةيؤكد جاك ألين ميلير أن أول أثر تالٍّ لبنيوية الكان، والتي تعني 

حوافز الموت  في الوقت الذي تنسب بهاالكتفاء، هو في إحالة حوافز أو دوافع الحياة إلى الخيالي، 

"إلى الرمزي
8

ٍّ إلى يُختزالن ا، ذ أيض  التلذا  ،وبكلمات أخرى، دوافع الحياة.   من طابعه  افقد بعض  خياليا

هذا هو التطوير . يمياز حافُز الموت الذاَت وجسدَها من خّلل الدالمن الجهة المقابلة، . البنيوي األولي

على أنه قتٌل  ،أوال   ،يتجلاى الرمز: "وحقلهما وظيفة الكّلم واللاغةالذي يقوم به الكان في نص 

"للشيء
9

والذي يتجاوز الحيوان الحي " الخلود الّلنهائي للرغبة"هذا الموت هو ما يؤسس  إن. 

، األبد إلىنسان ل إتنا، يترك حاضرا  في ذاكرة اإللقاء نفسه في جبإإمبيدوكلس من خّلل إن : "البحت

"الموت -باتجاه  -الفعل الرمزي لكينونته 
10

. 

تؤسس الحضور على خلفية "إن العقيدة الّلكانية بالنسبة للداال . يخضع الجسد للتأثيرات القاتلة للداال

"ضورالغياب، كما أنها تشكال الغياب في الح
11

إن الفيل الذي يظهر على غّلف السمينار األول . 

والطريقة التي  ،فيلعدا كلمة  ال شيء: "للكلمة على واقعي الحياة هنالك وقعٌ  نأيشهد على ذلك، 

مور مستحباة أو غير مستحباة، عظيمة أو أللفيلة،  أمورٍّ حصول أدى ل قد، بشرتُستخدم بها من قبل ال

بإفراد القوس وتوجيه المسداس  أن نبدأوذلك حتاى قبل  –على أياة حال كارثية  –غير عظيمة 

"صوبهم
12

.  

موت رمزي : هذا هو تأثير اإلماتة الذي يفرضه الدال على الحياة، مع التأثير المزدوج على الجسد

البيولوجيا الّلكانية على هذا يصيغ جاك ألين ميلير ذلك في . وحياة رمزية في الموت ،في الحياة

ر الموت الرمزي على أنه نفي للحياة البيولوجية، كما يثبت ذلك فعُل : "حوالن من جانب أول، يتم تصوُّ

"االنتحار، لكن أيضا  كتوكيد على وجود حياة رمزية ما عبر الحياة البيولوجية
13

إمبيدوكلس،  إنه. 

 .الحاضر إلى األبد

قد رفعه الدال إلى بُعدٍّ فريدٍّ جديرٍّ فالجسد الميات مجرد جيفة، ليس . الدفن هو مثال واضح على ذلك

ّلكان، ا للعله وفق  وبل  .ما بعد الحياةإلى يرمز الدفن إلى بقاء الجسد . بطقوس ومراسم جنائزية

"هامن خّلل أطّللى البشرية لمن خّلله عف الرمز األول الذي نتعرا "
14

على العّلمة  نهأيعني  ما، 

 -لـفا. حياة الحيوانات خّلفعلى وذلك ، ان بواسطة الداالمميزا  ،امن اآلن فصاعد   ،أن الحياة والجسد

                                                           
7
 Lacan J., “Mirror Stage”, Écrits, op. cit. p. 76.  

8
 Miller J.-A., “Biologie lacanienne”, op. cit. p.20. 

9
  Lacan J., “The Function and Field”, op. cit. p. 262.  

10
 Ibid. p.263.  

 
11

 Lacan J., “The Direction of the Treatment”, Écrits op. cit., p.497.  
12

 Lacan, J., The Seminar of Jacques Lacan: Book 1, Freud’s papers on Technique, trans. John Forrester, p. 

178. 
 

13
 Miller J.-A., “Biologie lacanienne”, op. cit. p.21. 

14
 Lacan, J., “Function and Field”, op. cit. p. 262. 



3 
 

3 
 

S1  ـهذا ال" .الوقت نفسهفي  رهايحجا  الذات فيمامياز يالذي هو- S1  وهو ما الحي، خاصة حجر الهو

ا، عالميا  شيءٍّ على الرغم من كل  ونيكاد يكشيء ما، واسطة جساد عمليا بالمُ ال، ور الدا التحجا يحقاق 

."القبر حجرُ ( م –أعني )
15
  

 The Other Side of Biopolitics  ريك لوران في كتابهإيؤكد 
16
، (اتسياس-للبيو الوجه اآلخر)

"الكائن المتكلممعها  نشأالتي  اللحظةَ "قد جعل من الدفن  الكان إن
17
توقع مسبقا  ، يكون قد بهذاو 

ألجساد ل ةالخاصهذه المعالجة غة مع اللا تبدأ . المعاصرين ما قبل التاريخموقف العديد من مؤرخي 

 إلىتحول الجسد يفي هذه الكتابة الجنائزية  : "ريك لورانكما يّلحظ إ، إذ ا كتابةٌ هو الدفن هذا . الميتة

" هأو موضوعاتُ  ذالتلذُّ  أغراضُ وتوضع تترتب من حوله غياب منقوش، 
18
. 

مفصل الكان يُ راديوفونيا في . "راديوفونيا –غيير الذي سيطرأ لدى الكان في التا  برزهو يُ كذلك، ف

 .اخلود   وال وساطة   ،بعدئذ ،الدفنيكون ا لذلك، ال فق  و. نظرية المجموعاتأساس ذ والجسد على التلذا 

التلذاذ في عّلقتها أو موضوعات للفائض الذي تحمله أغراض ا منطقي   شكّل  ضفاء المجال إلتيح ي إنه

"الجسد إلىذ مع الفتحات التي يلج من خّللها التلذا 
19

   . 

 

 أن تمتلك جسًدا

وجود  إلى ميلير ألين جاك يشير. الكان لدى ثابتة صيغةهذه . هُ جسدَ  نسان ليسإل؛ اجسدٌ لدى االنسان 

يغة  جويس العرض :األخيرة نصوصه أحد في أيضا   تظهرلكنها  الثاني، السمينارلديه منذ  هذه الصا

"Joyce-le-symptôme "
20

 متأكدة تكون أنا، أبد   ،يمكنها ال الذات أنا تعني أيضا، " يوجد لديه. "

اذلك  من عليه الذات ال تسيطر . دخيّل  وحتى ، ا بعض الشيءغريب   للذاتبالنسبة  الجسديبدو قد . تمام 

 .روق لهما ي إالا  ،ببساطةأحيان ا  الجسدفعل يال و ،اتمام  

 نا معزم  قوى وأشد أ الفردية ذالتلذا  مات، فهناك تبدو سصابالعُ حالة  في يحنعلم أن هذا األمر صح

 أو ويمَ الفَ  الغرض في الدافع استثمار علىليل نوريكسيا الدا تُقيم األ المثال، سبيل على. الذات

 .شيءالّلا 

هناك االلتقاء  يمكننا حيث هان،الذُ ( م-تحاال)في انفصاال  أكثر هو  الذات، عن المنفصل ،الجسد هذا

يتجلاى هناك  يمكن للجسد أنو كما . (dissociation)والفصل  (disjunction)االنقطاع بظاهرتي 

 . كمتشظاٍّ 
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 جاكمن نصاٍّ ل يأتينا لذات،وكينونة ا لجسدالقطيعة ما بين اأو  ،ا االنقطاعهذبالنسبة ل جد ا جيد ثالٌ م

الكانالمرضى لدى  اتروضعُ حول أحد  ميلير ألين
21
-حالة)ننا أمام بأاالستنتاج  إلىيخلص ذي الو ،

ٍّ قْ عَ  فٍّ عْ ضَ "( م مرأة، حالة حالة هذه ال حول كلمات بضع(. maladie de la mentalité)" ليا

من الممكن كان والتي  –" بيئتناشكلون ي الذينهؤالء المجانين العاديين "على ا لّلكان سوبة وفق  حم

 المجتمع، فيعدم راحة أبدت  التي لسيدة،هذه ا  .اعتيادي هانذُ التفكير بأنها تقودنا اليوم الى أن لها 

 التعبير التاليطرحت  زائفة،أو حقيقية  ريضةم أنهالم تشعر ب والتي العمل، صاحب مع أيضا   لكن

ح". وبٍّ ثَ ك العيش أودكنت : "للنظرملفت ال  هذه لدى ليس: "التعبير هذاعلى  معلاق ا الكان يُصرا

قطن في يل هناكما من أحد ، الفستانداخل هذا  تضعهعليها أن  الذي جسدعن ال فكرة أدنى نسانةاإل

 عّلقةنتحدث هنا عن . يقينلمرتبطة بالا خرآ - ـال ضامرأ عالضعف العقلي م يتعارض هنا. "ثيابها

 الجسد بينه القطيعة المتطرفة ما هذستوعب تماما ن أن خّللها من يمكننا التي، وبجسدها ذاتال

 .ةالرمزي لذاتنونة اوكيالجسد  احدو بينما  والذات،

ومن خّلل  ،احدو -ـ لاونونة الكي في. طريقة من بأكثر "لديك جسدٌ "عبارة  فهم بالفعلمن الممكن 

هل يمكننا الذات الّلكانية، ": ميلير ألين جاك يقول، "Joyce-the-symptom" تطرقه لنص الكان

لّلنطباع الحاد )...(  مختزال   ،ارئي  ما جسد   إالا  ديهالم يكن ل إنما كّل،". ؟اجسد  م تمتلك لا أنهبالقول 

ال  ؟التجد جسد   a الغرضوخصاء، الو ،ة الحافزبمعيا الذات  تعود هل)...(. ق بشكله أو صورته المتعلا 

قد تسامى اسد  ج إالالذات تجد 
22
على  الذات جسد كان ،خيرألا الكان تعليم قبل. الدالبواسطة )...(  

ا ألمريختلف ا. غةاللا  على متن ّل  ُمحمدلول، م اذ اجسد  الدوام   هناك) yadl'Un من التعبير ابدء   تمام 

 الداللديه  شكليمن كمدلول، وكبالنسبة للداال،  خرآ -ـ عندها كَ  يظهرالجسد  نأل ،(الواحد من شيء

"احدث  
23
 تأثيرُ فيه  يُنتِج ،كمكان ،الجسد إنما الدال،على يدي ماتة الذي َعبَر إ الجسد، ليس ذلك بعدُ . 

 .ذٍّ تلذا  أثرَ  الدال

 

 والتلذّذالجسد 

في يعود الكان ( وظيفة وحقل الكّلم واللغة)المعنى  إلى( مرحلة المرآة)بعد االنتقال من االكتفاء 

ذلك : "جاك ألين ميلير في البيولوجيا الّلكانية هذا ما يؤكده. للتشديد على االكتفاءتدريسه األخير 

(lalangue)مصطلح اللاغلغة  إلىلّلنتقال من مصطلح اللغة  الثيقوده على سبيل الم
24
ما يعني وهو ، 

"وليس المعنى ته يعمل في خدمة االكتفاءأن الدال في ماهيا االدعاء ب
25

" هذا الشيء يذهب باتجاه . 

"ما بين االكتفاء والمعنى ؤتكافطرح 
26
. 

ترميز هناك ، بداية. والدالالجسد ما بين العّلقات حاضرتين في ويشدد ميلير أن هناك حركتين 

المثل ؛ والحاضر منذ تدريس الكان األول، (significantisation)دال  إلىالجسد ل تحوا الجسد أو 

 لكن. الدالالخاص ببعد ال إلى اعضو  علي الذي يُ ، (القضيب)الفالوس دال هو األمر ا ذاألساسي له

                                                           
21

 Miller J.-A., “Teachings of the Case Presentation”, in Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the 
School of Lacan’, Stuart Schneiderman (Ed), Yale University Press, 1980, p. 51. 
22

  A body sublimated by the signifier. (م)  
23

 Miller J.-A., “Being and the One”, lesson 12 (11 May 2011), unpublished. 
24

غلغة هي ابتداع لغوي لالكان 
ّ
د المعتى  الل

ّ
ي ومن خالل استخدام تعد

بالفرنسية يشتر فيه اىل تلك الجوانب اللغوية المنافية لالتصال والتر
 
 
ذ
ّ
 والِجناس تستثتر تلذ

 
 . اا معين

 
بتى اللغة وتأخذ الحق

ُ
ي منها ت

غة هي األرضية األوىل الفوضوية لتعدد المعتى والتر
َ
ل
ْ
غ
َّ
ا شكل مبتى منتظم الل

جم للعربية. )ضّيةومرتب يمتطي ظهر تلك األر   (المتر
25

 Miller J.-A., “Biologie Lacanienne”, op. cit. p. 23. 
26

 Ibid., p. 23. 
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ل الدال األخذ بعين االعتباركذلك يجب وعلى النقيض من ذلك،  ، (corporisation)جسد  إلى، تحوا

على مؤثار ليه كيُنظر إالدال الذي  " :يعنيوالذي في فترة تدريس الكان األخير، الذي نجده  األمر

ذ الخاص لذُّ التا  ا فائضَ برز  ومُ  ،الجسد ذَ تلذُّ ا خّلل ذلك قاسم  ، اجسد  الدال يغدو . جسد الكينونة الناطقة

"لذذ منهانطّلق فائض التا  إلىالنقطة التي تؤدي  إلىنما فقط ، إلجسديقطاع ابهذا الجسد، و
27
يساعدنا . 

من الذي ينجم من خّلل منظومة لألثر غاير الدال يؤثر على الجسد على نحو م كون باستيعابهذا 

والتي هي ( المعنوية)لداللية ا تأثيراتهك ذلبالمقصود ليس  ؛األثر الجسدي للدال إنه" .المعاني

تأثيراته نما إوكذات مفترضة، أو بكلمات أخرى مجمل آثار الدال المتعلقة بالحقيقة، أثره لمدلول، وال ا

"لتلذاذالمتعلقة با
28
. 

جسد إلى ولتحول الدال  (significantisation)دال  إلىهذه الحركة المزدوجة لتحول الجسد 

(corporisation)  الجسد الخاص بالرمزي وليكن إلى أعود بداية : " راديوفونياطرحها الكان في

 دفرِ هو وحده من يُ  إنهذلك يثبت . أي شكل من األشكالب استعارة هو ليسذلك الجسد ا، مفهوم  ذلك 

عليه، ند تدرك الكينونة التي تسال تُ  ،ا لهوفق   ،تعاطينا معه بالمفهوم البسيط، أي ذلك الذيذا إ، الجسد

اللغة هي من تمنحها إياه، لدرجة أنه ما كان سيكون هناك، لو ما كانت الكينونة قادرة على  نبأ

الجسد األول يصنع الجسد الثاني، من خّلل دمج نفسه فيه في ذات الوقت . التحدث عنه

(incorporer)"
29
من خّلل وجود اللغة، وبدونها ما كان سيكون هناك،  إال، للكينونة جسدليس  . 

هذا  امنحهيما  وه (corporisation)جسد إلى تحول الدال  أو (incorporation)ندماج لكن اال

 سطحٍّ إلى ل الجسد حوا يُ ا، هذا اإلدماج والذي بواسطته يغدو الدال جسد   إن. العالق بآثار التلذاذالجسد 

عليه الغرض خارج الجسد، بينما هو مترابط أو ممفصل معه كما يشير أريك  نقوشللكتابة، م

لوران
30
 . 

الجسد الخاضع لمتطلبات  إنهبالبيرسينج والوشوم، الجسد المزخرف  إنهسطح للكتابة، الجسد ك إنه

سطح إن . المنتوجاتبطان أو باست الجسد المغمور بأغراض التلذذإنه ، ةالرياضيصحة والكفاءات ال

هذا الجسد المتأثر بالدال الخارج عن . التدوين هذا، هو خارج الجسد وممفصل مع الجسد في آن واحد

 .حداث الجسدمتأثر أيضا بأ ،المعنى

 

 مكتوبإلى العرض ال النّاطقمن العرض 

حلا شيفرته من الواجب م في الجسد، من الهيستيريا، هو عرض يتكلا ، المأخوذ إن العرض الفرويدياني

به شيء من "وكما يقول جاك ألين ميلير، ". إثنين" - متصل ومرتبط بـ  إنه. حقيقتهتتجلى لكي 

".الحقيقة وقابل للتأويل
31
 

ال يُعتبر . قرأهن أنبل ، نصغي للعرض أكثرال أالكان األخير،  عندالذي حصل يدعونا االنقّلب 

ما بين الدال  الماديقاء لا ل بمعنى آخر،وصيغته األولية، لإنه مختزل "، بعد هناك حقيقة  العارض 

".التي تتركها اللاغة على الجسدالخالصة لصدمة أي لوالجسد، 
32
األمَر الذي  حقيقة العرضلم تعد  

                                                           
27

Ibid., p. 44.  
28

 Ibid., p. 44. 
29

 Lacan, J., “Radiophonie”, Autres Écrits, p. 409.   
30

 Laurent E., L’envers de la biopolitique, op. cit. pp. 34-35 
31

 Miller J.-A., “Reading a Symptom”, trans. Adrian Price, Hurly-Burly 6 (2011), p.148. 
32

 Ibid. p.152. 
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 الدال هي ما نجده كينونة ليست. العرض الذي يجب قراءته ؛خاصتهإنما الواقعيا و، يستهدفه التأويل

 .واقعي   بل ما هوعلى صعيد الحرف، 

ذي وال ،"صورة الفنان"في  قراءة التسلسل الصغير الذي يصفه جويسعلى هذا النحو بمقدورنا 

.32من سمينار لقاء األخير الكان في ال إليهيتطرق 
33
بمساعدة  ،قد ضربهكان صبي اسمه هيرون  

له ضمر األمر، لم يُ مع لحظة انتهاء يستغرب جويس كيف أنه "، الحادثةمباشرة بعد  إنماأبناء صفه، 

".كقشرة فاكهةعنه  تقلافَ نا األمر بأكمله قد أ إلىانتبه كما و [...]. ضغينة
34
ال يتعلق : "ق الكانويعلا  

سايكولوجية هذه بإنما، إن جاز لي القول، وعّلقته مع جسده، بشهادة حول  ،هناببساطة األمر 

."جسادناالذي نحمله بالنسبة أل شالمشوا تصور ال" - أي بـ، "العّلقة
35
جويس الفاشل ( إيجو)أنا  إن 

"لعّلقة مع الجسدل أو سلخٌ  لقاءٌ إ"وهذا ر، ثبات ذلك التصوا استمرار وعدم يؤدي إلى ما و ه
36
من  .

ر يبني جويس مع التصال دون اال  .من خّلل الكتابة بديّل  ( إيجو)ا أن  تصوا

ل الكينونة الناطقة جسدَ " العّلقة  هوبجيل التا : "ُمضيف ايقول الكان " ها ألنها تؤمن بأنها تمتلكهتُبجا

."الوحيدة الموجودة لدى الكينونة الناطقة بالنسبة لجسدها
37
، أو  إنهايعني التبجيل   تسجد له، وهذا حب 

 الثبات"هذا هو . حب الشخص لجسدهعن يدور الحديث ا عندما ما ندعوه حبا ذاتي  هذا من أجل الدقة، 

أن ينصرف في "جسدها المادي من الممكن له ، ذلك ألن الناطقةالكينونة الوحيد القائم لدى  "الذهني

بالنسبة التي نحملها ما يوفر الحب الذاتي للجسد، الفكرة ا هني هو عملي  الثبات الذا هذا  إن". أي لحظة

أكثر مما هذا ما هو هش  لدى جويس، كقشرة فاكهة ناضجة . الجسدنا الخاص والذي نعتبره عزيز  

  . ينبغي

 

 الجسد   َحَدثُ 

 نه، أوال  ولهذا فإ. للمعنى حلولٌ هو  العََرضُ ": ناحيةمن . تعريفين للعََرضعلى جاك ألين ميلير شدد ي

"أي شيء آخروليس يعني هذا التعريف . وقبل كل شيء، قابل للتأويل
38
إنه العََرض الكّلسيكي . 

جُت له باعتباره لعََرض اتعريف  " :أخرىناحية من . الذي يحمل معه آثار الحقيقة في  احدث  الذي روا

 هذا التعريف". اذ  تلذا و كذلك، ه ال يمكن اجتنابه، طالما يشكل العرض فيماالجسد، هو أمر ضروري و

"أكثر إشكالية، لعرضأن يستجيب لله من الممكن الذي التأويل وضعياة جعل من ي"
39
.  

من ذ يتلذا ا فيم"، الجسد( affecté)صيب وي ،لذذالتا من خّلل  العََرضُ فيها ستوعب من اللحظة التي يُ 

"ذاته
40
 تكرارٍّ محض  هو ،صميمهفي  إنما. معنىبوصفه ا الحق  يتطور هو و. في الجسدا يكون حدث   ،

                                                           
33

Lacan, J. The Seminar of Jacques Lacan, Book XXIII: The Sinthome, trans. A.R. Price, Polity, 2016. 
  
34

Ibid. p.128.  
35

 Ibid. p.129. 
36

 Ibid. 
37

Ibid. p.52. 
  
38

 Miller J.-A., “Biologie Lacanienne”, op. cit. p. 18. 
 
39

Ibid. 
  
40

 Miller, J.-A., “L’être et l’Un”, unpublished, lesson 9. 
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."الكان سينتومأسماه ما هو لذذ، والخاص بالتا ( un)احد و - ـلل
41

ك وهنا ،يتكرريعود واحد و - ـال  

؛خرآ - ـالجسد الذي يظهر ك
42
 .جسدوالاحد و - ـالتقاطع  الجسد هوحدث  

، يتطرق بل . اكتشافها يجبلى حقيقة عالَحدَث ال يشهد  ال . اللقاءللصدفة المرتبطة بو ،مفاجأةللفائضٍّ

 .المعنىن بعيدين عنتحدث هناك عن البقاء لذلك . المعنىا من انطّلق  مجاال  للتفسير ( الحدث) يترك

. إليكيتسرب أسرك وما ياإلصغاء، وهي من خّلل  ،أوال  تظهر للعيان معانٍّ تلك هي في الواقع، "

ال عنها وا من عزل الدنك ا كافيا يمكا قدر   (م-المعاني) عنهاالنجاح في االبتعاد بالفعل  عظيممر ألإنه و

وموفونياعلى ه بناء  بل معنى، الا من انطّلق  ، ليس أويلوالقيام بالت
43
ال  الصوت إلىتستند بسيطة،  

"مجرد هدهدة لصوت أو نغمة إلىأويل التا اختزال هذا الممكن أحيان  بالمناسبة، من . المعنى
44
. 

 

 : ن اإلنجليزيةالترجمة م

 .  ولليل تبي هللاوردة حاج نصر

   .لليل تبي : تحرير الترجمة

 

 

                                                           
41

 Ibid. 
42

 Ibid., lesson 13. 
 

43
ي بسيط  

جم للعربية –تماثل صوتر  . المتر
44

 Ibid., lesson 8. 


