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مقــــال

العرب ،متثيالت الآخرين
الرتجمة يف هكذا حالة فعل ثقايف ّ
خلق ال ينبغي النظر �إليه
باعتباره جمرد نقل �ألفاظ وعبارات وتراكيب ومعانٍ من لغة
�إىل �أخ��رى ،بل هو فعل ثقايف وح�ضاري ،ي�شتغل على �أ�سا�س
لقاء الثقافات ال �صدام احل�ضارات ،وذلك اعتمادًا على مبد�أ
حتفيز امل�شرتك الإن���س��اين الأع�ظ��م ال��ذي ي�ق��ارب ب�ين ال�شرق
والغرب وال�شمال واجلنوب يف وحدة ثقافية كونية واحدة .من
هنا ،حت�ضر «قابلية الثقافات للرتجمة» التي لي�ست �إال امل�سافة
التي يرتتب على ثقافة (�أ) �أن تقطعها باجتاه ثقافة (ب) �أو
(ج) باجتاه (د)� ،أو احل� ّد ال��ذي ميكن عنده ترجمة ثقافة ما
�إىل �أخرى؛ وبذلك يتحقق نوع من �أنواع املواجهة التي (قد)
حتمي ال�شعوب ،يف حلظة من حلظات التاريخ الب�شري ،من
هو�س ال�صدام وعنف االرتطام والتطاحن .فكلما زادت ال�صفات
امل�شرتكة التي جتمع بني الثقافات املتباعدة ق ّلت بينها م�سافة
التوتر وتعاظم م�ستوى القابلية للرتجمة (�ص  .)29والأمر
يف ذلك -من وجهة نظري اخلا�صة -قريب ال�شبه كثريا بفعل
اال�ستعارة  Metaphorالتي ُتدين ب�أطرافها بني املتباعد من
املوجوات .ولعلي ال �أبالغ �إذا قلت �إن كل ترجمة ا�ستعارة �أي�ضا
مبعنى ما ،لكنها ا�ستعارة ثقافية ،ال بالغية حم�ض.
ال ي �ف��وت ك �ت��اب ال �ب��ازع��ي ال� ّن�ب����ش يف ق���ض�ي��ة ال �ع��رب وال�ي�ه��ود
التي �سبق له الوقوف عندها تف�صيال يف درا��س��ات �سابقة ،ال
بو�صفها ق�ضية ع��اب��رة للع�صور والأم�ك�ن��ة ،ب��ل م��ن حيث هي
ثيمة خ�صبة مي�ك��ن ل�ل�ب��اح��ث �أو ال�ن��اق��د ال�ث�ق��ايف حتليلها يف
متون �أدب�ي��ة وتاريخية وم��ذك��رات وع��دد كبري من الن�صو�ص
الكتابية �أو ال�شفاهية القدمية والو�سيطة واحلديثة ،بدءا
يفجره
من «�أل��ف ليلة وليلة» .بيد �أن جوهر الإ�شكال ال��ذي ّ
الكتاب الذي بني �أيدينا يكمن يف طبيعة معرفتنا �أو نظرتنا
نحن العرب املعا�صرين �إىل اليهود ،وما َرا َن على هذه املعرفة
م ��ن �أي��دي��ول��وج �ي��ات وحت� � ّي ��زات اب �ت �ع��دت ب�ن��ا ك �ث�يرا ع ��ن ر��س��م
� �ص��ورة م��و��ض��وع�ي��ة ل�ك��ل م��ن ال�ط��رف�ين ع��ن الآخ ��ر (ال �ع��رب/
ال�ي�ه��ود) .فمجرد الإ� �ش��ارة يف ورق��ة بحثية علمية يف م�ؤمتر
علمي ّ
تنظمه �إح ��دى اجل��ام�ع��ات امل��رم��وق��ة ،وي�ض ّم ع ��دداً من
الأ�ساتذة والباحثني والنقّاد املعروفني من العرب وغريهم،
�إىل كون �سبينوزا  )1677 -1632( B. Spinozaيهود ّيا ،على
�سبيل الإحاطة �أو الوعي العلمي باملرجعية الثقافية والدينية
للفيل�سوف ،تقوم الدنيا وال تقعد .والأمر كذلك ينطبق على
جاك ديريدا � )2004 -1930( J. Derridaأو نعوم ت�شوم�سكي
� ) -1928( N. Chomskyأو غريهما ممن �أ�سهموا يف ت�شكيل
اخلطاب الثقايف وامل�شهد النقدي العاملي .ثمة حاالت ارتباك
وا��ض�ح��ة وط�ب�ق��ات م�تراك�م��ة م��ن الت�شوي�ش يف ر��س��م طبيعة
العالقة ب�ين ال�ع��رب وال�ي�ه��ود ب�أ�شكال خمتلفة .وهنا ي�سارع
البع�ض ،وهم الغالبية العظمى يف هذه احلالة� ،إىل النظر �إىل
اليهود باعتبارهم هم فقط من يعي�شون على هام�ش احلياة
الثقافية واالجتماعية يف العامل العربي (وهي �صورة تختزل
اليهود فيمن يعي�شون داخل �إ�سرائيل)� ،أو نرى البع�ض الآخر
من املثقفني ال�ع��رب ،خ�صو�صا من الي�ساريني والليرباليني
ي �ت ��أرج �ح ��ون ع �ل��ى � �س � ّل��م ال�ت�ع���ص��ب وال �ت �� �س��ام��ح يف ن�ظ��رت�ه��م
االعتبارية لليهود� ،أو يُ�صدر عليهم فريق ثالث -يتزعّمه ذوو

التوجهات الإ�سالمية -و�صف «ال�ع��داء املطلق» ال��ذي ي��وازي
ّ
«ال�شيطان الكامل» .لكنّ التو�صيف العلمي الذي قد ي�ستغرق
هذه الفرق �أو اجلماعات الثالثة هو و�ضعية اجلهل باملفكرين
اليهود املعا�صرين ونتاجهم الفكري واملعريف ،با�ستثناء بع�ض
مم��ن يعي�شون يف فل�سطني ،بحكم وعيهم ال��دائ��م،
احل ��االت ّ
اليومي والآين ،بالآخر اليهودي ،كما يف حالة ال�شاعر الكبري
حممود دروي�ش مثال� ،أو و�ضعية املفكر الكبري ،الفل�سطيني
الأ� �ص ��ل� ،إدوارد ��س�ع�ي��د  ،)2003 -1935( E. Saidوالأم ��ر
نف�سه ينطبق على بع�ض املثقفني الإ�سرائيليني املنفتحني
على الثقافة املقابلة مثل الباحث والكاتب الإ�سرائيلي ذي
الأ�صل العراقي �سا�سون �سوميخ  ) -1933( S. Somekhحني
يتحدث عن الثقافة العربية.
-4لع ّله من الغريب �أن مف ّكرا كبريا مثل �إدوارد �سعيد قد واجه
حالة �شبيهة بهذا اللون من �ألوان �سوء الفهم وعدم ا�ستيعاب
الآخر يف قلب �أوروبا ذاته .ففي حما�ضرة له بعنوان «فرويد
وغري الأوروبيني»� ،أ�شار �سعيد �إىل �أنه قد وجد يف بع�ض �أعمال
عامل النف�س ال�شهري �سيجموند فرويد -1856( S. Freud
« )1939حماولة حذرة النفتاح الهوية اليهودية على خلفيتها
غري اليهودية»؛ مبعنى �أن فرويد -من وجهة نظر �سعيد -مل
يكن يهوديا بالقدر الذي قد يبدو عليه بالن�سبة �إىل البع�ض،
�أو مل يكن متع�صبا �إىل يهود ّيته؛ فانربت ل�سعيد جاكلني روز
 ،) -1949( J. Roseالأك��ادمي�ي��ة الربيطانية املعروفة ،ذات
اخللفية اليهودية �أي���ض��ا ،راف�ضة يف ح �دّة النتيجة التي �آل
�إليها حتليل �سعيد لبع�ض �أفكار فرويد ،مع ّللة ذلك بقولها
�إن «ثبات الهوية �أم��ر ي�صعب الهروب منه» .لقد ك��ان �سعيد
يرى يف فرويد بع�ض مالمح املثقف /املف ّكر املثايل الذي يجد
التج�سيد الأب�ل��غ ل��ه يف املفكر ال�ي�ه��ودي الأمل ��اين� ،أو الن�صف

يهودي ،ثيودور �أدورن��و  .)1969 -1903( T. Adornoكم هي
كثرية املواقف التي تعك�س مثل هذه التناق�ضات �إزاء اليهود؛
م��ن ذل��ك م�شاعر اال��ض�ط��راب التي انتابت ال��روائ��ي امل�صري
ال��ذي ينتمي �إىل جيل ال�ستينيات �إب��راه�ي��م �أ��ص�لان (-1935
 ،)1912يف �أثناء زي��ارة ثقافية لباري�س ع��ام  ،1994وه��و كالم
م��ذك��ور يف ك�ت��اب �أ� �ص�لان (خ �ل��وة ال�غ�ل�ب��ان« )2003 -وال�ن����ص
بعنوان« :ج��اك ح�سون وخ�ل��وة الغلبان»��� ،ص ،»88 -82وذل��ك
ملجرد اكت�شافه �أنّ ال�شخ�ص اجلال�س �إىل ج��واره ،وهو املح ّلل
النف�سي الفرن�سي جاك ح�سون ،)1999 -1936( J. Hassoun
يهوديّ من �أ�صل م�صري .ي�ضاف �إىل ذلك العبارة التاريخة
امل�ع��روف��ة ال�ت��ي قالها طلعت ح��رب با�شا للمو�سيقار امل�صري
الكبري داوود ح�سني (وا�سمه الأ�صلي ديفيد حاييم ليفي):
«ت �ع��رف ي��ا داوود ،ك��م ك�ن��ت �أرغ ��ب يف �أن ت�ك��ون م �� �س ��ؤو ًال عن
امل�سرح ،ب�س يا خ�سارتك يف اليهود».
وعلى الرغم من اه�ت��ززا ال�صورة بني العرب واليهود� ،سواء
على م�ستوى التم ّثل �أو التمثيل ،ف�إن مفكرا يهوديا معتدال،
هو اليهودي الأمريكي جيل �آنيدجار  J. Anidjarيرى �أنّ كال
من العرب واليهود م ًعا �ضحايا خطاب ثقايف �أوروب��ي م�ضمر
يتعلق بت�أجيج العداوة؛ ففي الوقت الذي يبدو �أحد الطرفني
(ال �ع��رب) ع ��دوا م��ن اخل ��ارج ،ي�ب��دو ال�ط��رف الآخ ��ر (ال�ي�ه��ود)
ع��دوا من ال��داخ��ل .ول��ذا ،فقد وج��د مثل ه��ذا الت�صور املتزن
�أ�صداءه الأك�ثر عم ًقا ورحابة يف خطاب �آنيدجار الذي عالج
امل��وق��ف امل ��زدوج م��ن ك�لا ط��رف�ي��ه م � ًع��ا ،م�ت���س��ائ� ً
لا ع��ن مفهوم
«ال�سامية» الذي بزغ �إىل الوجود يف �أوروبا القرن التا�سع ع�شر،
وك��ان ي�شمل العرب واليهود م ًعا ،لكنه تراجع يف ظل خطاب
عاملي منحاز وغري مو�ضوعي ليقت�صر على اليهود فقط دون
غريهم ،فتال�شت بذلك فكرة الوحدة التي ن�ش�أ املفهوم على
�أ�سا�سها .وعلى الرغم من �أهمية امل�ح��اوالت املتالحقة التي
يقوم بها باحث �أو مفكر مُعا�صر مثل �آنيدجار يف البحث عن
امل���ش�ترك��ات وع�ن��ا��ص��ر ال�ت�لاق��ح ال�ث�ق��ايف م��ن ن��اح�ي��ة� ،أو �شاعر
كبري مثل حممود دروي�ش (وهو �شاعر املقاومة الأول) الذي
راح -يف ق�صائده الأخ�يرة -ي�ؤن�سن الآخ��ر ،وي�ؤن�سن اجلندي
الإ�سرائيلي /العدو الذي اليزال عدواً ،من ناحية �أخرى ،ف�إنّ
ح��االت �سوء الفهم وال�ع��داء املت� ّأ�صل بني الثقافتني العربية
وال�ع�بري��ة� ،أو ب�ين الهو ّيتني العربية وال�ي�ه��ودي��ة ،حتتاج �إىل
املزيد من املقاربات العميقة الهادئة ،بعيدًا عن �أيّ �شكل من
�أ�شكال العن�صرية امل�سبقة �أو العمى الثقايف امل�ض ِّلل.
----------------الكتاب :مواجهات ثقافية :مقاالت يف الثقافة والأدب
Cultural Encounters: Essays on Culture and
Literature

امل�ؤلف� :سعد البازعي.
النا�شر :طوى للثقافة والن�شر والإعالم.
مكان الن�شر :بريوت -لبنان.
لغة الكتاب :الإجنليزية (ترجمه �إىل العربية :مهرة العتيبي)
�سنة الن�شر2014 :م.
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مواجهات ثقافية :مت ّثالت
د .حممد ال�شحات
-1امللحة التي ينه�ض عليها م�شروعه املعريف،
يف كتابه (مواجهات ثقافية) ،يتناول الكاتب والناقد العربي ال�سعودي �سعد البازعي عد ًدا من الق�ضايا الثقافية ّ
والتي �سبق له �أن ناق�ش بع�ضها يف درا�سات �أخرى من قبيل (ا�ستقبال الآخر :الغرب يف النقد العربي احلديث )2004-و(املك ّون اليهودي يف احل�ضارة
الغربية )2007-و(االختالف الثقايف وثقافة االختالف )2008-و(قلق املعرفة�-إ�شكاليات فكرية وثقافية ..،)2010-وغريها .بيد �أنه يناو�ش ،يف
كتابه هذا ،عد ًدا من الأطروحات والق�ضايا الفكرية الإ�شكالية التي تنه�ض على م�ساءلة مفهوم «الثقافة  »Cultureذاته بداللته الأكادميية الوا�سعة؛
�أق�صد �إىل الثقاقة من حيث هي جماع من الأفكار واملفاهيم واملمار�سات واملقاربات الإب�ستمولوجية التي جتمع بني الدرا�سات الأدبية واملداخل الثقافية
والأدب املقارن ونظرية الرتجمة ودرا�سات ما بعد اال�ستعمار ،يف ح ّيز واحد دون تنافر .ولي�ست املواجهات الثقافية  ،Cultural Encountersيف هذا
امل�ضمار ،من وجهة نظر الكاتب� ،سوى �شكل من �أ�شكال «تالقح الثقافات» الذي �أ�صبح �ضرورة ال غناء عنها من �ضرورات املجتمعات احلديثة.

ل��ذا ،لي�س من امل�ستغرب بالن�سبة �إىل ال�ق��ارئ العربي املتابع
لإنتاج البازعي �أن ي��راه يتب ّنى ،كما ينتهج يف �أغلب درا�ساته
وكتبه ال�سابقة ،منظو ًرا مقارِنا ميتلك الكاتب �أدواته مبهارة
وح��رف �ي��ة رف �ي �ع��ة ،و� �س �ب��ق ل ��ه اخ �ت �ب��اره ن �ظ��ر ًي��ا وت�ط�ب�ي�ق�ي�اً يف
�سياقات �أخ��رى ع �دّة ،بحيث �إ ّن��ه ي��رى يف مفهوم املقارنة �أداة
�إدراك �ي��ة ومعرفية �أ�سا�سية ،ق��د ال ي�شعر بها البع�ض لفرط
ب��داه�ت�ه��ا ،ل�ك��ن «امل �ق��ارن��ة» -م ��ن ج�ه��ة �أوىل -تكت�سب �أهمية
ملحة يف التحليل الأدب ��ي ويف ا�ستك�شاف �أط ��راف العالقات
ّ
الثقافية واملواجهات بينها .ومن جهة �أخرى ،تراه يف ّرق بني
فعلي «امل�ق��ارن��ة» و»امل��واج�ه��ة» اللذين ق��د ي�ب��دوان مت�شابهني
�أو متداخلني بالن�سبة �إىل الناظر العابر غري املد ِّقق .فعلى
الرغم من كون �أية عملية مقارنة تن�ضوي ،يف بنيتها العميقة،
على �شكل من �أ�شكال املواجهة ،ف�إنّ املواجهة -وهي امل�صطلح
الذي ّ
يف�ضله امل�ؤلف �صراح ًة ،ويدافع عنه منذ مقدمة كتابه-
�شكل من �أ�شكال املقارنة التي يتبدّى فيها نوع من �أنواع التو ّتر
ال�شديد ال��ذي تت�س ّبب ال�سيا�سات الثقافية يف جعله ظاهرة
م�ؤ�شكلة؛ وذل��ك لأنّ امل��واج�ه��ات الثقافية لي�ست �إال مواقف
نتم ّكن  -نحن الباحثني يف العلوم الإن�سانية -من خاللها من
مقارنة ك ّتاب ون�صو�ص وثقافات ب�أكملها من جانب �إ�شكايل.
وحتى اجلوانب اجلمالية -عرب هذا املنظور الثقايف الرحب-
ميكن توظيفها وتوجيهها من �أجل تو�ضيح م�ستويات التو ّتر
يف وجوهها العرقية واجلغرافية والأيديولوجية.
-2يف ��ض��وء ه ��ذا امل��دخ��ل ال�ث�ق��ايف واحل �� �ض��اري ال ��ذي ي�ستفي�ض
ال�ب��ازع��ي يف عر�ضه ويُح�سن تد�شينه ،يدلف بنا امل��ؤل��ف �إىل
ت�ن��اول مو�ضوعة االخ�ت�لاف ب�ين ال�ك� ّت��اب الغربيني والنماذج
ال�شرقية ،وهموم الرتجمة بو�صفها معربا ثقافيا ،ومناو�شة
ق�ضايا الأقل ّيات ،ومقاربة �س�ؤال الهو ّيات بني العرب واليهود،
و�إع � ��ادة ف�ت��ح � �س ��ؤال ال�ن�ه���ض��ة ال�ع��رب�ي��ة الإ� �ش �ك ��ايل ع�ل��ى ع��دد
م��ن الق�ضايا املحيطة بثقافتنا ،وغ�ير ذل��ك م��ن مو�ضوعات
ت�شغل عقل امل ��ؤل��ف وال �ق��ارئ ال�ع��رب��ي املعا�صر على ال���س��واء.
ففي مقالته التي حتمل ع�ن��وان «مواجهة االخ�ت�لاف :كتاب



غ��رب�ي��ون ،من��اذج �شرقية» ،يتناول ال�ب��ازع��ي م��ا ي�ح��دث غالباً
للطالب العرب الذين تبتعثهم جامعاتهم للدرا�سة يف �أوروبا،
فتكون ال�صدمة احل�ضارية التي جتعلهم يُعيدون النظر يف
ً
و�سيطا لنقل املعلومات �أو �أداة من
مفهوم «اللغة» ال باعتبارها
�أدوات التوا�صل الإن�ساين الف ّعال فح�سب ،بل من حيث هي
و�سيط ثقايف وح�ضاري م�شبع بالقيم وال��دالالت واحلموالت
املعرفية ال�صريحة وال�ضمنية بالدرجة الأوىل� .إن ما ي�شغل
الباحث هنا هو كيفية تعامل ثالثة من ال ُك ّتاب الأوروب�ي�ين
م��ع الثقافات ال�شرقية ،حيث يالحظ التباين الوا�ضح بني
ال�ك��ا ِت� َب ْ�ين الإي��رل�ن��دي�ين �أو��س�ك��ار واي�ل��د -1854( O. Wilde
 )1900ووليم بتلر ييت�س  )1939 -1865( W.B. Yeatsمن
جهة والفرن�سي ال�شهري روالن ب��ارت -1915( R. Barthes
 )1980من جهة مقابلة ،وذلك يف �ضوء تقييم العالقة الثقافية
التي ت�صل الغرب بال�شرق .فعلى الرغم من كون وايلد وييت�س
قد نظرا �إىل ال�شرق العربي الإ�سالمي نظرة عالية الت�شابه
قيا�ساً �إىل نظرة ب��ارت لليابان ،ف��إنّ االختالف كائن بني كل
�أل ��وان التعامل وال�ت��وظ�ي��ف ال�ت��ي جن��ده��ا يف ن�صو�ص �أول�ئ��ك
ال� ُك� ّت��اب .وال يكمن االخ �ت�لاف احلقيقي ب�ين �أول �ئ��ك ال� ُك� ّت��اب
�أنف�سهم يف تعاملهم مع «ال�شرق» ،و�إن كان هذا واردًا بدرجات
متفاوتة ،بل بني ما ي�ست�شعرونه من خلفية ح�ضارية غربية
ي�صدرون عنها وخلفية ثقافية �شرقية يقفون �إزاءها.
ي�ن�ت�ق��ل ال �ك �ت��اب ب ��ال �ق ��ارئ �إىل حت�ل�ي��ل ط�ب�ي�ع��ة امل ��واج �ه ��ة بني
الثقافتني العربية واليهودية جتاه التنوير الأوروب ��ي ،حيث
يتبلور يف ه��ذا ال�سياق الإح���س��ا���س ب ��أن الأق�ل��وي��ة العرقية �أو
الثقافية� ،سواء ات�صلت بالنظر �إىل حالة اليهود �أو و�ضعية
املر�أة ،هي �أقرب �إىل مواجهة االختالف الثقايف وتب ّني مواقف
م� َّؤ�س�سة على تلك املواجهة ،وهذا ما يتبدّى بجالء يف مقالتني
م��ن م�ق��االت ال�ك�ت��اب ه�م��ا« :اه�ت�م��ام��ات �أق�ل��وي��ة :ب��اح�ث��ات عند
التقاطع الثقايف» ،و»التبا�س الهو ّيات :املثقفون العرب واليهود
عرب ال�برزخ» .من هنا ،ينطلق البازعي من فر�ضية معرفية
�أخ ��ذت ت�ت�ج� ّذر ب�ق��وة يف �أدب �ي ��ات ال�ن�ظ��ري��ة ال�ن�ق��دي��ة ال�ع��امل�ي��ة،
وه��ي فر�ضية يتب ّناها ع��دد غ�ير قليل م��ن النقاد والباحثني

املعا�صرين (نذكر منهم على �سبيل امل�ث��ال ،ال احل�صر :عبد
اهلل الغذامي ،عبد اهلل �إبراهيم ،حم�سن جا�سم املو�سوي� ،سعيد
علو�ش ،ماري تريز عبد امل�سيح� ،صربي حافظ ..،و�آخرين)،
وي���ص��درون عنها يف حتليالتهم لأن ��واع �ش ّتى م��ن اخلطابات،
خ�صو�صاً امل�شتغلني منهم بالدرا�سات الثقافية ودرا��س��ات ما
بعد اال�ستعمار وحتليل اخلطاب؛ �أق�صد �إىل الفر�ضية التي
تتمثل يف �أ ّن��ه ال يجب اال�ست�سالم �أو الإذع��ان لغواية النظرة
ال�سطحية التي ال ت��رى يف الأدب �سوى لعبة جمالية بريئة
تهدف �إىل الرتفيه �أو الت�سلية �أو الإمتاع فح�سب ،بل من حيث
هو خطاب جمايل يُ�ضمر ،بال�ضرورة ،جملة �أن�ساق ثقافية
و�سيا�سية واجتماعية وتاريخية ذات عالقات ق��وى خمتلفة
بـ»امل�ؤ�س�سة»� ،سواء مت ّثل ذلك يف امل�ؤ�س�سة االجتماعية (بيري
بورديو) �أو ال�سلطة (مي�شيل فوكو) �أو الإمربيالية (�إدوارد
�سعيد) .وكما يقول امل�ؤلف« :ما زالت هناك معارك تقوم ب�سبب
ال�ع��داوات املخبوءة يف ثنايا الثقافات بعموم ،ال�ع��داوات التي
تتبدّى �أحياناً يف الق�صائد وامل�سرحيات والق�ص�ص واملقاالت.
وباملثل ،ويف مواجهات من هذا القبيل ،ال ميكن للنقد الأدبي
والثقايف �أن يقف مكتوف اليدين كمتف ّرج حمايد حتى لو �أراد
�أو زعم ذلك ،فال ميكن �أن يظل مقتن ًعا بالتحليل ال�شكالين �أو
املحايد دون التطرق للظروف الأخرى التي �أ�سهمت يف ت�شكيل
العمل الأدبي» (�ص .)12
-3لي�س بعيداً عن ه��ذا ال�سياق احلديث عن �أث��ر الرتجمة يف
ت�ق��ري��ب� ،أو تقليل ،م��ا يطلق عليه ال�ب��ازع��ي ا��س��م «م�سافة
التوتر» بني الثقافات �أو احل�ضارات «وهو مفهوم قد يتقاطع،
بدرجة �أو ب�أخرى ،مع مفهوم»م�سافة التو ّتر» لدى كمال �أبو
دي��ب ،يف كتابه (يف ال�شعرية )1987 -ال��ذي ي�ع� ّده �أب��و ديب
معياراً مركزياً من معايري «ال�شعرية»؛ فكل �شعرية قائمة
على املفاج�أة �أو الده�شة �أو املفارقة التي هي جتليات جمالية
لـ»م�سافة التوتر» .بالطبع ،ثمة ف��ارق تاريخي ومفهومي
ب�ين �شعرية ال�شعر ل��دى �أب��و دي��ب و�شعرية الثقافات لدى
�سعد البازعي».

