
د. عبد النيب اصطيف
ناقد وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

يخصص ثيو داهائني   Theo D’haenمحارضته التي ألقاها يف جامعة بوخارست 
مبناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية يف 15 نيسان 2011، لإلجابة عىل سؤال مبارش 

هو: »لِم األدب العاملي اآلن؟«
ويربط نهوض هذا األدب، وتجدد االهتامم الدويل به يف استدارة القرن الحايل، 
وواشنطن  نيويورك  أمريكية:  مدن  ثالث  طالت  التي  2000م  عام  أيلول  بحوادث 
وبنسيلفانيا، والتي جعلت األمريكيني يحسون بجهلهم بـ »اآلخر« العريب املسلم الذي 
باملعنى  »اآلخر«  تعرّف هذا  نفوسهم رغبة محمومة يف  وولّد يف  فاجأهم وصعقهم، 
األوسع للكلمة. ومن الطبيعي أن تكون آداب هذا اآلخر خري وسيلة إىل تعرّفه وفهمه، 
واحتوائه إن اقتىض األمر، والتعاون معه عندما يسمح الظرف الدويل بذلك، والتواصل 
معه، عىل أي حال، بغرض التأقلم مع مرحلة ما بعد هذه الحوادث التي غرّيت املشهد 

الدويل عىل املستويات العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية إلخ.

ديفيد دمروش
وإسهامه في )نظرية األدب العالمي(

بروتستانتي  ِجدُّ  معنًى  لديَّ  علامين.  وعظ’  ’منرب  مثل  يل  بالنسبة  »التعليم 

لألدب بوصفه طريقة الختبار العالَم عىل أنه متعة جاملية أحب أن أنقلها للطلبة«

ديفيد دمروش
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وأطروحة الربوفيسور داهائني هي أن هذا األدب قد: 

املصائر  مع  بالتوافق  وأمكنة محددة،  أزمنة  ليالئم حاجات  تعريفه  وأعيد  »ُعرِّف 

دة عىل الخارطة العاملية«  . املتحّولة لكيانات لغوية وثقافية محدَّ

املتحدة  الواليات  يف  العاملي«  »األدب  بـ  االهتامم  هذا  تجّدد  أن  هذا  ومعنى 

األمريكية خاصة والغرب األوريب وسائر أنحاء العامل املختلفة عامة، وعىل هذا النطاق 

الواسع، وإعادة النظر يف تعريفه: طبيعًة ووظيفًة وحدوداً، ومناقشة طرق تدبّره: دراسًة 

وتدريساً وبحثاً علمياً ونرشاً بني الناس، إمنا نجمت عن التغريات الخطرية التي شهدها 

عاملنا يف استدارة القرن الحايل، وبخاصة بعد تفجريات أيلول عام 2000م يف الواليات 

املتحدة األمريكية، وأنها كانت استجابة طبيعية ملقتضيات الظروف الدولية الجديدة التي 

للمواجهة والتفاعل واالحتكاك بني الكيانات اإلنسانية اللغوية والثقافية  خلقت فُسحاً 

واالجتامعية والسياسية يف عامل ما بعد حوادث أيلول – عالَم األلف الثالث امليالدي.

والحقيقة أنه عند النظر إىل ما شهدته الواليات املتحدة األمريكية والغرب األوريب 

واألدلّة،  املختارات،  نرش  ميادين  شملت  والتي  العاملي  باألدب  تتصل  نشاطات  من 

والكتب، واألبحاث، والدراسات واملقاالت، وتنظيم املؤمترات املعنية بشؤون هذا األدب 

دراسة وتدريساً وإعادة نظر يف تدبّر شؤونه املختلفة، وإقامة الندوات، والدعوة إىل 

الواسع السم بارز  له، يالحظ املرء الحضور  التي ترّوج  العامة والخاصة  املحارضات 

فيها هو ديفيد دمروش أستاذ كريس إرنست برينباوم لألدب يف جامعة هارفرد الذي 

شارك بفاعلية كبرية ونشاط واسع ومتنوع يف مختلف وجوه هذا االهتامم املتجدد بـ 

»األدب العاملي«، والتي شملت:

• تحرير املختارات والقيام عىل خدمتها بصنع األدلة الخاصة باملدرسني والطلبة، 

ورقي  غالف  ذات  وشعبية  مجلدة  وموجزة،  موسعة  طبعات  عدة  يف  وإصدارها 

paperback، بالتعاون مع واحدة من كربيات دور النرش العاملية-العوملية؛

أكرب  مع  بالتعاون  العاملي  األدب  بتدريس  الخاصة  والدراسات  البحوث  • تحرير 

مؤسسة علمية ومهنية للغات يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي رابطة امريكا للغات 

الحية Modern Language Association of America؛

تأليف الكتب املوجهة للباحث بغرض تعريف األدب العاملي: طبيعًة ووظيفة وحدوداً؛  •

تأليف الكتب املوجهة للقارئ العام بغرض مساعدته عىل قراءة نصوص هذا األدب   •
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ومقاربتها عىل نحو يسمح باكتشاف ما تنطوي عليه من تجربة جاملية سعى دمروش 

طوال حياته إىل نقلها للمتلقي: طالباً وقارئاً؛

املشاركة يف املؤمترات املعنية باألدب العاملي وتحفيز املناقشات العلمية فيها بتقديم   •

املحارضات املفتاحية فيها؛

• نرش املقاالت النظرية والتطبيقية املتصلة بهذا األدب؛

إدارة »معهد لألدب العاملي« الصيفي الذي ينعقد كل عام يف واحدة من عواصم   •

املؤسسات العلمية املشاركة فيه؛

»دعوة  )سلسلة  العاملي  األدب  لقضية  املرّوجة  اإلعالمية  النشاطات  يف  املشاركة   •

  ،Annenberg Learner إىل األدب العاملي«، املتعددة الوسائط، والتي أنتجتها مؤسسة

والتي أسهم فيها بصفة مستشار ومشارك يف إعدادها وتقديم حلقاتها(؛

جانبي  عىل  املوزعة  املرموقة  الجامعات  مختلف  يف  العامة  املحارضات  إلقاء   •

منرب  من  اتخذ  الذي  العلامين«  »الواعَظ  نفسه،  نعَت  ما  بحق،  جعله  مام  األطليس، 

الجامعة أداة فعالة لنقل تصوره لألدب بوصفه اكتشافاً للعامل عىل أنه متعة جاملية ال 

بد من نرشها  ضمن أوسع جمهور ممكن.

العاملية  النرش  دار  عن  تصدر  والتي   ، العاملي  األدب  مجلة  إصدار  يف  • إسهامه 

الكربى بريل Brill، والتي يقوم عىل تحريرها فريق متميز من كبار املختصني بقضايا 

األدب العاملي يضم ديفيد دمروش وثيو داهائني وغريهام، قام بوضع خطة إلصدار 

أعداد خاصة من املجلة عىل مدى السنوات القادمة، وصدر منها عدد خاص عن األدب 

العريب.

التصور لألدب يف وقت مبكر من حياته وذلك    وقد تأّت لديفيد دمروش هذا 

التاسع نسخة من رواية لورنس سرتن تريستام  ُمدرِّسته يف الصف  له  عندما قدمت 

من  بتوصية  العاملية  روائعه  قراءة  إىل  فانرصف  األدب،  حب  يف  أوقعته    ، شاندي 

عليه  األعز  وإىل  رابليه،  عزيزه  إىل  ثناياها  يف  أشار  الذي  الرواية،  بطل  تريستام، 

آنذاك،  عمره  من  عرشة  الخامسة  يف  كان  الذي  دمروش،  من  كان  فام  ثريبانتس، 

Penguin Classics، وغرق يف حب  بنغوين  إال أن مىض إىل رشاء عدد من روائع 

دخوله  قبل  حتى  فسحها  مختلف  اسكتشاف  إىل  سعى  التي  العاملي،  األدب  بانوراما 

جامعة ييل لدراسة الدرجة الجامعية األوىل فيها، ماضياً إىل ما وراء األدب األوريب، 
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حيث أغوته الثقافات القدمية ولغاتها، فبدأ بالتوراة، ليدرس اآلثار املرصية مع تِْربه يف 

غرفة املدينة الجامعية، واألملانية الوسيطة، واللغات الشاملية األوربية القدمية، والشعر 

األزيت، وينتهي به املطاف وقد تعلم اثنتي عرشة لغة حتى تاريخ انضاممه إىل جامعة 

هارفرد عام 2009، بعد أن أمىض نحواً من ثالثة عقود يف جامعة كولومبيا يف مدينة 

مولده مانهاتن يف والية نيويورك.

وكان وراء انتقاله إىل هارفرد دعوة وجهها إليه قسم األدب فيها للمساعدة يف بناء 

الجامعية األوىل بربنامج  الدرجة  قسم عوملي Global Department، ودمج برنامج 

األدب املقارن يف الدراسات العليا، وقد نجح يف خلق قسم موّحد ميثل يف رأيه »األدب 

املقارن العوملي« Global Comparative Literature عىل نحو أفضل.

وتنوعها  بغناها  لإلعجاب  مثرية  دمروش  الربوفيسور  إنجازات  أن  والحقيقة 

ومنهجيتها ومنظورها العاملي-العوملي، الذي تجاوز به عقابيل النزعة املركزية الغربية 

التي ترى يف األدب األوريب الغريب وأدب أمريكا الشاملية املثال الذي ينبغي أن تتطلع 

إليه اإلنسانية، واملثال الذي تسعى إىل أن ينتهي مطافها به، ومىض إىل أفق أكرث رحابة 

وإنسانية يتسع لآلداب اإلنسانية قدميها ووسيطها وحديثها، مثلام يفسح املجال آلداب 

الرشق والجنوب ويدمجها يف منت األدب العاملي العوملي، وهو ما نالحظه بسهولة يف 

واملهنية  والبحثية  الجامعية  املؤسسات  احرتام  أكسبته  والتي  املرموقة،  الجادة  أعامله 

وتيسريها  األعامل،  هذه  لنرش  تتسابق  والجامعية  العاملية  النرش  دور  وجعلت  وثقتها، 

الخاص  تصوره  نقل  حياته  طوال  أراد  الذي  الرجل  طموحات  يُريض  واسع  لجمهور 

العام من خالل  وللقارئ  للطلبة  متعة جاملية،  بوصفه  للعامل  اختبار  أنه  لألدب عىل 

منربه العلامين الجامعي.

وإذا ما رغبنا البدء برسالته لدرجة الدكتوراه التي حازها عام 1980 من جامعة ييل، 

إحدى جامعة العصبة العاجية يف الجامعات األمريكية، فإننا نجد أنه جمع فيها ما بني 

الرشق والغرب من جهة، وما بني القديم والحديث من جهة أخرى، وهو جمع يتضح 

من خالل عنوانها: »الكتاب املقدس والتخييل: مرص ومدراش )تفسري نصوص التوراة( 

 Scripture and Fiction: Egypt, the Midrash, Finnegan’s“ فينيغان«  ويقظة 

ومؤلف   ،James Joyce جويس  جيمس  الحدايث  اإليرلندي  الكتاب  رائعة   ،  ”Wake

الرواية-الرائعة يوليسز  Ulysses أهم روايات القرن العرشين.
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»العهد  عنوان  التورايت، وحمل  الرسد  دراسة  إىل  فيه  انرصف  فقد  كتبه  أول  أما 

 The Narrative Covenant: التورايت«  األدب  منو  يف  النوع  تحوالت  الرسدي: 

Transformations of Genre in the Growth of Biblical Literature )1987(؛ 

وأما ثانيها الذي ناقش فيه ما طرأ عىل ثقافة الجامعة من تغيري، وحمل عنوان »نحن 

 We Scholars: Changing the Culture of the»الجامعة ثقافة  تغيري  الباحثني: 

University، فقد نرشته له جامعة هارفرد عام 1995، وظهرت منه طبعة إسبانية يف 

 Meetings of »1995؛ وأما ثالثها فقد حمل عنوان »لقاءات العقول األرجنتني عام 

the Mind ونرشته له جامعة برنستون عام 2000، وقد ترجم إىل اللغة البولندية عام 

 .2012

وإذ انرصف دمروش يف العقد األخري من القرن العرشين بكليته لدراسة »األدب 

أتبع  فقد  وتدريساً«،  وقراءة  وبحثاً  دراسة  وتدبّراً:  وحدوداً،  ووظيفة  طبيعة  العاملي: 

مختاراته لألدب العاملي، التي أعدها عام 2004 بالتعاون مع نخبة من أستذة األدب يف 

مختلف الجامعات العاملية املرموقة، بكتابه الذي غدا املرجع األهم واألحدث يف نظرية 

 ?What Is World Literature األدب العاملي، والذي حمل عنوان »ما األدب العاملي؟

» وظهر عام 2003، وترجم إىل أكرث من لغة رشقية وغربية )ترجم بكامله إىل اليابانية 

والرتكية والصينية، وترجمت فصول منه إىل اإلستونية والتيبيتية وغريهام( ليظهر بعده 

كتابه الذي ييش بحبه لألدب الرشقي القديم وسعيه لخدمته الخدمة الالئقة بجديتها 

وعمقها ومنهجيتها وانفتاحها عىل آخر مستجدات العلوم اإلنسانية واألدبية، وهو الكتاب 

 The Buried Book: The املدفون: فَْقُد ملحمة غيلغاميش العظيمة وإعادة اكتشافها

Loss and Rediscovery of the Great Epic of Gilgamesh )2007(، والذي تُرِجم 

إىل العربية من جانب موىس أحمد الحالول وقام بنرشه املركز القومي للرتجمة يف 

بكتاب موّجه  العامل  بآداب  اهتاممه هذا  ليتّوج   ،  2012 العربية عام  جمهورية مرص 

للقارئ العام يرشده فيه إىل طرق قراءة األدب العاملي يف سلسلة الكتب التي تصدرها 

دار النرش بالك ويل  Blackwell تحت عنوان كيف؟ How ويحمل عنوان كيف تقرأ 

األدب العاملي؟ How to Read World Literature? )2009(، والذي ترجم إىل اللغات 

الرتكية والصينية واإليطالية والفيتنامية.

والحقيقة أن ما مييز هذا الجهد العظيم الذي تابع فيه دمروش جهود عدة اجيال 
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من الباحثني األمريكيني من أمثال أولدريدج وسارة لوال وغريهام، هو انطالقه من 

النصوص األدبية ذاتها، فقد بدأ أول ما بدأ بصنع مختارات لألدب العاملي باالشرتاك 

 Mary Ann Caws آن كوس ماري  املتميزة  بدراساتها  املعروفة  الباحثة  كل من  مع 

املعروفة  النرش  دار  نرشتها   Christopher Prendergast برندرغاست  وكريستوفر 

وصدرت   ،The Harper Collins World Reader عنوان  وحملت  كولينز،  هاربر 

املتوسط  القسم األول: »عامل  بتحرير  1994، أسهم فيهام دمروش  يف مجلدين عام 

 Laura بالتعاون مع لورا سليتكن ”The Ancient Mediterranean World“ »القديم

 Literature Across“ »والقسم األخري الذي حمل عنوان »األدب عرب الحدود ،Slatkin

Boarders” والذي تعاون يف تحريره مع كريستوفر برندرغاست.

 The Longmanالربيطاين لألدب  مختارات  بتحرير  دمروش  قام  بعدها   

العاملية/العوملية لونغامن  النرش  له دار  Anthology of British Literature، نرشتها 

عام 1998 يف ستة مجلدات ضخمة تقع يف أكرث من ستة آالف صفحة، تعاون عىل 

تحريرها مع أحد عرش باحثاً من كبار املختصني بهذا األدب، وقد صدر منها حتى اآلن 

أربع طبعات ظهرت آخرها عام 2009م.

وإذ الحظ دمروش، من بني مجموعة من داريس األدب العاملي ومدرِّسيه، اإلرساف 

البغيض يف التمركز حول الذات الغربية يف معظم مختارات األدب العاملي املوضوعة 

بني أيدي الطلبة والباحثني، فإنه أعد،  بعد نجاح أعامله اآلنفة الذكر، مختارات من 

 The Longman Anthology of World Literatureعنوان حملت  العاملي  األدب 

نرشتها الدار نفسها يف ستة مجلدات عام 2004، تعاون كذلك عىل تحريرها مع فريق 

مؤلف من اثني عرش محرراً من أبرز املتخصصني بآداب العامل رشقه وغربه وشامله 

االعريب  األدب  أستاذ  حافظ  العريب صربي  الباحث  الفريق  هذا  ضّم  وقد  وجنوبه. 

بنسيلفانيا،  جامعة  املقارن يف  األدب  أستاذ  قدير  وجالل  لندن،  جامعة  الحديث يف 

وديفيد بايك، وبروس روبينز وغريهم. وقد صدر من هذه املختارات أكرث من طبعة، 

منها طبعة مضغوطة  David L. Pike، كام حرر  بايك   ديفيد  مع  منها  الثانية  حرر 

Compact Edition تقع يف 2800 صفحة صدرت يف مجلد ضخم عام 2007، وأخرج 

من هذه الطبعة األخرية طبعة معّدلة نرشت يف مجلدين تحت عنوان “بوابات لألدب 

العاملي«Gateways to World Literature بني عام 2012-2011.
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خاصني  برفيقني  مشفوع  أنه  هو  العاملي  باألدب  الخاص  الجهد  هذا  واملثري يف 

بتدريس هذا األدب، موجهني إىل مدريّس هذا املقرر الرائج بني طالب اآلداب القومية، 

األهداف  تحقيق  عىل  ومساعدتهم  تدريسه  بطرق  تعريفهم  بغرض  املقارن،  واألدب 

لألدب  لونغامن  ملختارات  رفيق  العاملي:  األدب  تدريس  عنوان:  حمال  منه،  املرجوة 

والفرتة  الوسيط  والعرص  القديم،  العامل  آلداب  منهام  األول  املجلد  ص  ُخصِّ العاملي، 

السابع  القرنني  بني  العاملي  لألدب  منهام  الثاين  ص  ُخصِّ حني  يف  املبكرة،  الحديثة 

عرش والعرشين. ويف مسعى جاد لتطوير هذا العون النوعي للمدرِّسني فقد صدرت 

مجلدين  يف  نرُشت  املدرسني،  دليل  عنوان  حملت  ثانية  طبعة  املجلدين  هذين  من 

تجاوزا حجمي سابقيهام يقع أولهام يف 360 صفحة، ويقع ثانيهام يف 326 صفحة، مام 

يؤرش عىل اهتامم املحررين والنارش معاً بتطوير طرق تدريس هذا املقرر واالستجابة 

لحاجات كل من املدرِّسني والطلبة إىل الخربات النوعية التي يتطلبها مقرر خطري كهذا 

املقرر يتصل بآداب »اآلخر« يف عرص انفتح العامل فيه بعضه عىل بعضه اآلخر عىل نحو 

مل تشهده اإلنسانية من قبل.

ومل يكتف ديفيد دمروش بكل ما تقدم فقد حّرر مع ناتايل ميالس عام 2009 يف سلسلة 

مطبعة جامعة برنستون sourcebook الكتاب املصدر، كتاب برنستون املصدر لألدب 

 The Princeton Sourcebook املقارن من عرص التنوير األوريب إىل الحارض العوملي

 in Comparative Literature: From the European Enlightenment to the

Global Present ، وهو عمل مهم جداً لدارس آداب العامل، واألدب العاملي، ألن األدب 

املقارن  الدرس  مقارين  لكل  سياميني  توأمني  باستمرار  كانا  العاملي  واألدب  املقارن 

العامل،  ه األسايس يف دراسة آداب  الغرب، كام أن هذا الدرس كان املوجِّ لألدب يف 

واألدب العاملي وتدبّرهام خالل القرنني املاضيني. 

كام قام بتحرير كتاب تدريس األدب العاملي Teaching World Literature الذي 

نرشته أكرب مؤسسة جامعية علمية مهنية هي رابطة أمريكا للغات الحديثة عام 2009، 

وجمعت فيه إسهامات أكرث من ثالثني أستاذاً جامعياً من أبرز أساتذة األدب واألدب 

عىل  تقوم  التي  الدقيقة  العملية  لهذه  املختلفة  الجوانب  تناولت  أمريكا،  يف  املقارن 

مسعى جاد لفهم »اآلخر« من خالل فهم أدبه املغّمس بثقافته ومواريثه. ورمبا كان 

من أهم ما تقدمه هذه األبحاث لكل معني بدراسة األدب العاملي الخربة النوعية التي 
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الطويلة  تدريسه  سنوات  البحث خالل  والتي طّورها صاحب  منها،  كل  عليها  ينطوي 

لهذا املقرر الشائق الشائك. وهكذا فإنه، وعىل الرغم من أن هذا الكتاب يعرض خربة 

األساتذة األمريكيني يف تدبر مقرر األدب العاملي، مفيد أميا فائدة ألي مدرس يرغب 

يف تدريس األدب العابر للتخوم اإلقليمية، أو الثقافية أو التاريخية، ويريد يف الوقت 

نفسه أن يأخذ القضايا املتصلة بهذا التدريس عىل هذا االتساع عىل محمل الجد –عىل 

أسرتاليا، يف  مونَش يف  جامعة  األستاذ يف   ،  Geoff Berry بريي  جويف  قول  حد 

مراجعته للكتاب .

 وكذلك فإنه نرش مؤخراً من تحريره كتاب األدب العاملي نظرياً ، والذي يقع يف 

أكرث من خمسامئة وخمسني صفحة، موزعة عىل مدخل وثالثة أجزاء وخامتة تتناول 

التي تدور حوله،  العاملي يف عرص العوملة، واملناقشات  العاملي، واألدب  أصول األدب 

وموقعه يف العامل، مام يؤهل الكتاب ليكون مرجعاً اليستغنى عنه يف دراسة موضوع 

األدب العاملي للطلبة واملدرسني يف آن معاً. 

والتأليف  ودراسته،  جوانبه،  مختلف  يف  والبحث  العاملي،  األدب  تدريس  كان  وملا 

فيه، وتحرير مختاراته، أمور تثري العديد من املشكالت، وتُخضع للمساءلة الكثري من 

املسلاّمت املتصلة بطبيعة األدب –أي أدب- ووظيفته وحدوده، فقد كان من الطبيعي أن 

يلتفت ديفيد دمروش إىل هذه الجوانب املهمة يف نظرية األدب وقوانينه، ولذا وجدناه 

التخوم  عبور  اليوم:  القانوين  النقاش  كتاب  بابادميا  وليفيو  داهائني  ثيو  مع  يحرر 

 The Canonical Debate Today: Crossing Disciplinary and املعرفية والثقافية

الهولندية/العاملية  النرش  دار  عن   2011 عام  صدر  والذي   Cultural Boundaries

.Radopi رادويب

وقد تّوج دمروش جهوده يف خدمة قضية »األدب العاملي« بتحريره مع كل من ثيو 

 The Routledge Companion to داهائني وجالل قادر رفيق روتلدج لألدب العاملي

World Literature والذي ظهر عام 2011 عىل جانبي األطليس ليغدو مرجعاً أساسياً 

لكل دارس ومدرِّس وباحث ومعني بقضايا األدب العاملي، وما كان له أن يكون كذلك 

لوال أن استعان محرروه بخربة أبرز املعنيني بهذا األدب يف العامل كله، وحملوا فيه 

تغطي مختلف جوانب دراسته وتدريسه ومشكالته، وقدموا بذلك خدمة جليلة  بحوثاً 
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بعد  لهذا امليدان املهم من ميادين الدرس األديب العابر للتخوم، والذي تتنامى يوماً 

بإصداره  العاملي  باألدب  املعنيني  فاجأ  كام  العوملة«.  »عرص  عرصنا  يف  أهميته  يوم 

عام 2016 مع ثيو داهائني وآخرين »مجلة األدب العاملي« )التي يقوم بنرشها النارش 

العاملي بريل يف ليدن بهولندة( Journal of World Literature لتكون منرباً تناقش 

فيه قضاياه ومشكالته.

ملحوظاً،  تنّوعاً  نشاطاته  وتتنوع  العلمية،  النشاطات  واسع  رجل  دمروش  وديفيد 

ومتتد من التأليف إىل التحرير، إىل التدريس واإلرشاف عىل الرسائل الجامعية، إىل 

املشاركات الفعالة يف املؤمترات العلمية واملهنية، إىل املحارضات العامة والخاصة يف 

الواسعة  معرفته  التي يرستهام  واملقابالت   بالرتجامت،  وانتهاًء  اهتاممه،  موضوعات 

للغات القدمية والوسيطة والحديثة. فإىل جانب اللغات األملانية والفرنسية واإلسبانية 

التي يتقنها قراءة وحديثاً وكتابًة، فإن الرجل متمكن من قراءة اإليطالية، والالتينية، 

واليونانية، والعربية التوراتية، واألكادية، واملرصية القدمية، واللغة الشاملية القدمية.

املؤمترات  من  كبري  لعدد  التنظيمية  اللجان  يف  دمروش  عضوية  عن  وفضالً 

والندوات وحلقات البحث الجامعية واملهنية يف الواليات املتحدة األمريكية عىل مستوى 

الواليات، وعىل املستوى القومي، فإن له مشاركات واسعة يف تنظيم عدد من املؤمترات 

الدولية عن »األدب العاملي« و«األدب املقارن«. فعىل سبيل املثال كان دمروش مديراً 

الخامس  الثنايئ  الصيني-األمرييك  »املؤمتر  ـ   )Wang Ning ننغ  وانغ  )مع  مشاركاً 

جياو  شنغهاي  جامعة  يف  انعقد  الذي  العاملي«  األدب  طور  يف  املقارن  »األدب  عن 

تونغ )آب 2010م(، وكان املتحدث الرئيس Keynote Speaker يف عدد من املؤمترات 

الدولية املعنية باألدب العاملي، وكذلك فإن الرجل عضو يف هيئة تحرير مجلتي دراسات 

الصني،  املقارن يف  واألدب  بنسلفانيا،  تصدر عن مطبعة جامعة  التي  املقارن  األدب 

الهولندية/ النرش  دار  تصدرها  التي  املقارن  األدب  يف  دراسات   :TextexT وسلسلة 

العاملية رادويب Radopi عىل جانبي األطليس.

مستشاري  مجلس  عضو  كان  دمروش  االربوفيسور  فإن  املهني  املستوى  عىل  أما 

رابطة أمريكا للغات الحديثة بني عامي 1993-1997، وقد أعيد انتخابه لهذه العضوية 

بني عامي 2011 و2014م، وشغل منصب نائب رئيس الرابطة األمريكية لألدب املقارن 

بني عام 1999 و2001، كام انتخب رئيساً للرابطة بني عامي 2001 – 2003م.
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ولعل اإلسهام األهم لدمروش عىل مستوى العناية بقضية »األدب العاملي« هو إدارته 

لـ »معهد لألدب العاملي« Institute For World Literature )ومقرّه جامعة هارفرد( 

الذي ينعقد يف صيف كل عام عىل مدى أربعة أسابيع يف واحدة من عواصم العامل، 

من  العاملي  األدب  ومدريس  العليا  الدراسات  من طالب  مشارك  مائة  نحو  ويحرضه 

مختلف أنحاء العامل، ويُدرِّس فيه نخبة متميزة من أساتذة األدب املقارن واألدب العاملي 

يف عدد من جامعات العامل املرموقة.

 Stockholm Collegiumوهو عضو يف مجلس ستوكهومل للتاريخ األديب العاملي

of World Literary History  منذ عام 2009 وحتى يومنا هذا. وله مشاركات إذاعية 

أمريكية وعاملية، كام كان مستشاراً أدبياً للسلسلة التلفزيونية »دعوة إىل األدب العاملي« 

Invitation To World Literature التي بُثت عىل املستوى القومي يف 13 حلقة، مدة 

كل منها نصف ساعة.

 وقد أكسبته أعامله سمعة طيبة يف األوساط العلمية والبحثية والجامعية، شجعت 

عىل ترجمة العديد من كتبه ومقاالته، وساعدت من ثَمَّ عىل نرش آرائه وأنظاره املهمة 

يف مسائل األدب العاملي واألدب املقارن. وانهالت عليه الدعوات للمحارضة والتدريس 

واملشاركة يف تنظيم امللتقيات العلمية من مؤمترات وندوات وإلقاء املحارضات التذكارية 

من مختلف القارات. فقد حارض الرجل يف عدد كبري من الجامعات يف رشق العامل 

وغربه وشامله وجنوبه. 

األمريكية  الجامعات  مختلف  يف  محارضاته  جانب  إىل  دمروش،  ألقى  وهكذا 

املرموقة، محارضات عامة وخاصة باألدب العاملي واألدب املقارن يف كل من اليابان، 

وتركيا،  وإيران،  وأسرتاليا،  والهند،  كونغ،  وهونغ  الجنوبية،  وكوريا  وفيتنام،  والصني، 

وقطر، ومرص، ويف رومانيا، وهولندا، وفرنسا، وأملانيا، وسويرسا، وبلجيكا، والدامنارك، 

الفخرية  الدكتوراه  درجة  بوخارست   جامعة  ومنحته  واملكسيك،  كندا،  ويف  والسويد، 

والتأليف  ودراسته  بتدريسه  واالرتقاء  العاملي  األدب  لجهوده يف خدمة قضية  تقديراً 

فيه وصنع مختاراته وتحرير األدلة املساعدة عىل تدبّره من جانب املدرسني والطلبة 

والقراء، وذلك من منظور يتجاوز املركزية الغربية التي طبعت جل النشاطات املتصلة 

بهذا األدب الذي برش به غوته قبل نحو قرنني من الزمان، وأراده سفري تفاهم بني 

األمم والشعوب.
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ومام يزيد يف رصيد إسهامات دمروش يف خدمة قضية األدب العاملي مشاريعه 

الراهنة التي ال يزال يثابر عىل متابعة إنجازها، والتي رمبا كان من أهمها:

 Literature: A World“ »مشاركته يف تحرير مرشوع »األدب: تاريخ عاملي  .1

History” الذي يرجى له أن يصدر يف أربعة مجلدات عن دار النرش املعروفة بالك 

ويلز يف أكسفورد بتحرير كل من أندرس بيرتسن Anders Pettersson وديفيد دمروش 

وآخرين؛

 Comparing  »مرشوع كتاب »مقارنة اآلداب: ما يحتاج معرفته كل مقاِرن  .2

the Literatures: What every Comparatist Needs to Know  الذي سيصدر عن 

مطبعة جامعة برنستون؛

 Masterpieces of World Literature »مرشوع كتاب »روائع األدب العاملي  .3

عن  قريباً  يصدر  أن  له  يرجى  يوناوو،  مع شني  دمروش  يعّده  مختارات  كتاب  وهو 

مطبعة جامعة بيكني؛

والخالصة أن »األدب العاملي« قد وجد يف ديفيد دمروش املؤهل تأهيالً أكادميياً 

ورجل  الكفء،  واملنظم  املبني،  والناطق  اإليجايب،  واملسهم  الفعال،  والناشط  رفيعاً، 

العالقات العامة املتميز، داعيًة مابعده داعية لقضيته، وحامالً لرسالته يف خلق تفاهم، 

، تفاعل أفضل بني أمم األض وشعوبها، عىل قاعدة من الفن اإلنساين الخالد:  ومن ثّمَّ

األدب، أو البيان الساحر.
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   انظر: 
,)Theo D’haen, ”Why World Literature Now“, University of Bucharest Review )new series

.Vol.  I, 2011, No. 1, p. 29
   انظر: مقابلته مع إليزابيث غريمان يف مجلة هارفرد غازيت:

,Elizabeth Gehrman
,”Teaching as a ’Secular Pulpit’: David Damrouch’s passions are literature and languages“

.Harvard Gazette, Thursday, April 29, 2010
   ظهرت رواية  تريستام شاندي: جنتلامن – حياته وآراؤه يف عدة مجلدات بني عام 1760 – 1767 وحقق مبارشة نجاحاً هائالً يف 

إنكلرتا وما وراءها عىل الرغم من كونها رواية غري واضحة املعامل وليس فيها بداية ووسط ونهاية.
   انظر: 

)املركز  الحالول  أحمد  ترجمة موىس  اكتشفت،  وكيف  كيف ضاعت  العظيمة،  ملحمة جلجامش  الركام:  تحت  كتاب  دمروش،  ديفيد 
القومي للرتجمة، القاهرة، 2012(.

 .Ancient World ورمبا كان من الجدير بالذكر اإلشارة إىل صلة دمروش الوثيقة بالرشق القديم، أو مايفضل دعوته بـ العامل القديم
ففضالً عن معرفته لعدد من لغاته الرئيسية التي درسها يف جامعة ييل )املرصية القدمية، واألكادية، والعربية التوراتية(، وعنايته بثقافاته 
وآدابه، وإرشافه عىل القسم الخاص بهذه اآلداب وتحريره للمختارات الخاصة بها، والتقديم لها وإعداده الدليل الخاص بها ملساعدة كل 
من املدرِّسني والطالب عىل دراسة نصوص هذه اآلداب بوصفها روائع آداب عريقة حكم الدهر بخلودها، إىل جانب كونها نافذه شائقة 

 ,David Damrosch :عىل عوامل الرشق القديم مهد الحضارات واألديان واللغات القديم، وانظر
 Teaching World Literature: A Companion to The Longman Anthology of World Literature, Vol. I; Instructor’s
 Manual to accompany: The Longman Anthology of World Literature, Second Edition, Vol. I; and Gateways To

).World Literature: The Ancient World Through the Eary Modern Age
فقد خصص الرجل كتاباً مطّوالً لواحدة من روائع آداب الرشق هي ملحمة غيلغاميش تقدمت اإلشارة إليه يف منت هذا البحث. وكذلك 
فإنه ألقى عدداً من املحارضات يف واحدة من أبرز عواصم الرشق وهي القاهرة، عندما كان أستاذاً زائراً يف الجامعة األمريكية فيها عام 
2005، رمبا كان من أبرزها محارضة إدوارد سعيد التذكارية األوىل التي ألقاها يف 1/ترشين الثاين-نوفمرب، وكانت بعنوان: »النقد الَعلامين 
 Archaeology and“ »يلتقي العامل: تحدي األدب العاملي اليوم«، ومحارضة: »علم اآلثار واإلمربيالية: ملحمة غيلغاميش بعد االسترشاق

Imperialism: Gilgamesh After Orientalism” التي ألقاها يف الجامعة نفسها يف 8/ترشين الثاين-نوفمرب.
تصدر  التي  األسبوعية  األهرام  صحيفة  لـ   Books Supplement الكتب  ملحق  يف  األوىل  املحارضة   نص  حال  أي  عىل  وانظر 

باإلنكليزية عن مؤسسة األهرام يف القاهرة:
 David Damrosch, ”Secular Criticism meets the World: The Challenge   of World Literature Today“, Al-Ahram

.November, 2005 23-Weekly )Cairo(, No. 769, 17
ومقابلة هال حليم Hala Halim  معه والتي حملت عنوان “Oblique Refractions” )انكسارات منفرجة(، ونرشت يف العدد نفسه.

وانظر كذلك الفصل الثاين من كتاب دمروش: »ما األدب العاملي؟« املعنون بـ »طلب غيلغاميش« “Gilgamesh’s Quest”، ص ص 
39-77؛ ومقالته يف مجلة سميثسونيان:

 David Damrosch, ”Epic Hero: How Self Taught British Genius Rediscovered the Mesopotamian Saga of
.103-Gilgamesh after 2500 Years“, Smithsonian, May 2007, pp. 94

وكذلك تحسن اإلشارة إىل إسهامه املهم يف إعداد سلسلة ”دعوة إىل األدب العاملي«  Invitation to World  Literature، املتعددة 
الوسائط والتي أنتجتها مؤسسة Annenberg Learner  ، واملؤلفة من 13 حلقة فيديو مدة كل منها نصف ساعة، فضالً عن موقع متميز 
عنها أعدته نخبة من أساتذة الجامعات األمريكية بالتعاون مع دمروش الذي شارك يف تقديم العديد من حلقاتها، علامً أن السلسلة خصصت 

حلقتني لكل من ملحمة غيلغاميش و ألف ليلة وليلة.
    انظر مراجعة  Geoff Berry  لكتاب دمروش األنف الذكر يف:

COLLOQUY text theory critique 18 )2009(. © Monash University, www.colloquy.monash.edu.au/issue18/damrosch.pdf

   انظر:
)David Damrosch, World Literature in Theory )Wiley-Blackwell, 2914

   انظر مقابلته مع أورهان باموك يف:
,”Interview with Orhan Bamuk“

:translated by F. and O. Deniztekin  as ”Orhan Bamuk ile Soylesi“, in
.34-E. Efe Cakmak, ed., Dunya Edebiyati Deyince, pp. 19

,”World Literature from Cluj to the World“ :انظر نص محارضته التي ألقاها يف هذه املناسبة   
.University of Bucharest, April 2011


