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التواصل بين الثقافات واللقاء بين الشرق والغرب من خالل المؤلفات
الفكرية-األدبية لنوسيمباوم نوسيمباوم

رضوان ضاوي *

كريستين بوساور غروس

يندر ُج هذا الكتاب «التوا�صل بني الثقافات واللقاء بني ال�شرق والغرب من خالل امل�ؤلفات الفكرية-الأدبية لنو�سيمباوم نو�سيمباوم» ،للباحثة الأملانية كري�ستني بو�ساور غرو�س،
�ضمن �سل�سلة من الدرا�سات التي تهدف لإعادة اكت�شاف هذا امل�ست�شرق ليف نو�سيمباوم ( )Lev Nussimbaumالذي حمل � ً
أي�ضا اال�سمني امل�ستعارين �أ�سعد بيك وقربان
�سعيد ،ون�شر بهما جمموعة من امل�ؤلفات .وجاء الكتاب يف � 127صفحة ،موزعة على مقدمة وتعريف مبفهوم التوا�صل بني الثقافات ،ثم ف�صل خا�ص عن الكاتب نو�سيمباوم
نو�سيمباوم� .أما الف�صل الرابع ،فتناول بالتحليل ن�صو�ص نو�سيمباوم ،من حيث م�ضمونها وبنائها واحلبكة ال�سردية للن�صو�ص التالية :علي ونينو ،وفتاة من القرن الذهبي،
واحلب والغاز الأر�ضي� .أما يف الف�صل اخلام�س ،فتتحدث الكاتبة عن عالقة ال�شرق والغرب؛ انطالقا من متثالت ال�شرق عند نو�سيمباوم ،وعر�ضه للأزمات الثقافية .كما نقر�أ
يف الف�صل ال�ساد�س عن العالقة بني الذات والآخر ،وبني الوطن والغربة ،ولقاء الثقافات وتوحيدها يف الفردانية .ثم تختم الباحثة الكتاب بخال�صة وا�ست�شراف للحا�ضر ،مع
خامتة والئحة بامل�صادر امل�ستعملة يف هذا الكتاب.
وكانت الباحثة كري�ستني بو�ساور غرو�س قد ا�ستعانت يف �إجناز
ه��ذا البحث مبجموعة من امل�صادر �ضمت ن�صو�ص نو�سيمباوم
با�سم �سعيد قربان ،ون�صو�صه التي ن�شرها با�سم �أ�سد باي .كما
اعتمدت على ن�صو�ص الأدي ��ب العاملي جوته وال�شاعر الأمل��اين
ريكرت� ،أما املراجع التي ا�ستعانت بها ف�أهمها ر�سالة الدكتوره
لياقوت عبدال بعنوان «�أوروب��ا املتقدمة� ،أو �آ�سيا املتخلفة؟ �شرق
وغ��رب يف �أع�م��ال حممد �أ�سد ب��اي» ،جامعة فيينا  ،2016وكتاب
توم راي�س« :امل�ست�شرق .تتبع �آثار �أ�سد باي» ،برلني .2005 ،ومن
�أج��ل فهم م�صطلح التوا�صل بني الثقافات ،اعتمدت فيه على
ن�صو�ص فولفغانغ فيل�ش ،من بينها مقاله« :م��ا هو التوا�صل
بني الثقافات؟» ،كما �أنها ا�ستعانت ب�أر�شيف دور الن�شر الأملانية،
وخمطوطات �أ�سد باي ،ومقابالت مع مهتمني بالإميايل �أو عرب
ال�سكايب .و�ضم الكتاب ملحقا فيه �صورا ملجموعة من الوثائق.
وكان �أ�سعد بيك قد كتب مقاالت ودرا�سات يف املجالت الأملانية ،كما
ن�شر �سرية ذاتية بعنوان «النفط والدم يف ال�شرق» يف عام ،1930
ثم كتب فيما بعد روايتني با�سمه امل�ستعار قربان �سعيد .وتعترب
كتابة �أ�سعد بيك لل�سرية النبوية للنبي «حم�م��د» م��ن تقاليد
العلماء اليهود املتحم�سني لل�شرق ،تلك التقاليد التي ن�ش�أت
يف مطلع القرن التا�سع ع�شر .كما �أن روايته «علي ونينو» التي
تروي ق�صة حب بني فتى م�سلم وفتاة م�سيحية يف القوقاز عرفت
�شهرتها عامليا يف مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي .وقد وا�صلت
دور الن�شر املهتمة بهذا امل�ست�شرق ا�ستك�شاف �أعماله من جديد،
ففي عام � 2000أع��ادت دار �أول�شتاين للن�شر �إ�صدار رواي��ة «علي
ونينو» ،و�أعادت دار ماتي�س و�سايت�س طبع كتاب «اهلل �أكرب» الذي
يحمل العنوان الفرعي «انهيار و�صعود العامل الإ�سالمي من عبد
احلميد حتى بن �سعود» من جديد .كما �أ�صدرت دار الن�شر هان�س
يورغن م��اورر يف ع��ام  2008طبعتني جديدتني للكتاب «النفط
والدم يف ال�شرق» ولكتاب «اثنا ع�شر �س ًرا يف القوقاز» ،كما ذكرت
�سونيا حجازي يف مقال لها .واهتم ه��ذا امل�ست�شرق بكتابة نوع
ال�سرية ،مثل �سريته يف كتاب «ال��دم والنفط وال�شرق» ،ثم كتب
�سِ َي �ستالني ،ولينني ،ور�ضا �شاه ،وعبد العزيز �آل �سعود ،و�سرية
النبي حممد .وهي موا�ضيع جديدة يف احلقل الثقايف الأوروبي؛
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مما �ساعد على تقوية �شهرة نو�سيمباوم يف احلقل الثقايف الغربي،
الذي تعرف على ف�ضاءات ثقافية جديدة ممتدة على م�ساحات
وا�سعة من القوقاز .وق��د �صدرت ال��رواي��ة اال�ست�شراقية (علي
ونينو) باللغة الأملانية يف فيينا �سنة  ،1937با�سم م�ستعار هو قربان
�سعيد ،ورغم �أن اجلانب الرومان�سي هو البادي للعيان يف بداية
الأم��ر� ،إال �أن الرواية تعمقت كثريا يف التمثالت الإ�ست�شراقية
الفكرية ما بني ال�شرق والغرب ،فتناولت ،ك�أي م�ؤلف ا�ست�شراقي
ع��ن اجل�غ��راف�ي��ا ال�سيا�سية ،الأن�ثروب��ول��وج �ي��ا ،ف��و��ص��ف امل��ؤل��ف
ثقافات �إي ��ران وال�ق��وق��از املتنوعة ،وع ��ادات �أهلها و�أ�ساطريهم،
ولأ�صول والديانات ،والعي�ش امل�شرتك بينها يف تلك املناطق ،ودور
املر�أة يف هذه البيئة الغريبة عن املجال الأوروبي .وت�ؤكد الكاتبة
�أن الرواية حتيل على اهتمام نو�سيمباوم نف�سه بالإ�سالم ،وب�أنه
رغ��م ثقافته الغربية/الأملانية ،ك��ان مقتنعا ب��الإ��س�لام ،وحمبا
ل�ل�أدب العربي ،وعا�شقا لل�شرق .ولهذا رك��ز على �إظ�ه��ار نف�سه
خليطا من ال�شرق والغرب ،من الإ�سالم ومن امل�سيحية.
وك ��ان ال�ب��اح��ث الأم��ري�ك��ي ت��وم ري����س م��ن �أوائ ��ل م��ن ر��ص��د حياة
ن��و��س�ي�م�ب��اوم و�أع �م ��ال ��ه ،و�أ�� �ص ��در يف ��س�ن��ة  2005ك�ت��اب��ه امل�ع�ن��ون
بـ«امل�ست�شرقّ :
ف�ض غمو�ض حياة غريبة وخ�ط�يرة» يف �ستمئة
�صفحة ،ال ��ذي ح�ق��ق جن��اح��ا غ�ير م�ت��وق��ع ،ومت ��ت ترجمته �إىل
�أكرث من ع�شرين لغة كانت �آخرها اللغة العربية يف �سنة .2017
وقد تكون الرتجمة العربية لهذا الكتاب بداية الهتمام املكتبة
العربية وال��درا��س��ات اال�ست�شراقية بهذا امل�ست�شرق ،وال��ذي كان
ليو تروت�سكي ق��د ��س��أل ع�ن��ه« :م��ن ه��و ه��ذا الأ� �س��د؟» يف �إ��ش��ارة
�إىل بداية �شهرة هذا امل�ست�شرق ال�سريعة يف العامل ،وقد �أجابت
الكاتبة الآن على هذا ال�س�ؤال با�ستفا�ضة بعد �سنوات من البحث
يف حياة نو�سيمباوم ،ال��ذي ال ي��زال جم�ه� ً
�ول مت��ا ًم��ا ال�ي��وم ،وقد
كتبت هذه الدرا�سة التي تو�ضح ال�صور املذهلة للإ�سالم وللعامل
وللأماكن املهم�شة واملن�سية .فقد تعامل هذا امل�ست�شرق يف �أعماله
مع املو�ضوعني الأكرث خطورة يف ع�صرنا :ال�صراع على �إمدادات
الطاقة ،وال�صراعات الدينية يف ال�شرق الأو��س��ط .فقد وجدت
جميع الديانات الإن�سانية ملج�أ يف هذا العامل ال�شرقي متعدد
الثقافات :م�سائل الإ�سالم ،وثقافة ال�شرق ،باعتباره م�سلما من

�أ��ص��ول يهودية ،مما جعل بع�ض النقاد الأمل ��ان ب��دواف��ع �سيا�سية
ي�ضعون نف�سهم يف مهمة لتحذير قراء الكاتب .رغم ذلك ،ف�إ َّن
الكثري مم��ن �سبق ليف م��ن ال�صحافيني وال�ع�ل�م��اء ال�ي�ه��ود قد
كتبوا عن ال�شرق غال ًبا بكفاءة عالية وبتعاطف كبري مع العامل
الإ�سالمي .فقد ولد ليف ن�سيمباوم �سنة  1905يف باكو عا�صمة
�أذربيجان يف كنف �أ�سر ٍة يهودية� ،إال �أنه ا�ضطر للفرار من الثورة
الرو�سية ،فانتهت به رحلة الهروب لي�ستقر يف برلني؛ حيث �أعلن
يف العام � 1922إ�سالمه يف �سفارة الإمرباطورية العثمانية وهو
يف ال�سابعة ع�شرة من العمر ،ثم در�س يف معهد اللغات ال�شرقية
يف «جامعة فريدري�ش ويليام» التي كانت تدعى منذ عام 1946
«جامعة هومبولدت» يف برلني.
�إ َّن هدف هذه الدرا�سة التي بني �أيدينا� :إعادة اكت�شاف فكره بعد
مماته ،وامل�ساهمة يف ت�شكيل وعي بـ«راهنية التاريخ»من خالل
ن�شر م�سار حياة الأف ��راد .فدرا�سة �أع�م��ال نو�سيمباوم ت�ستحق
االهتمام من وجهة نظر معا�صرة ،على �ضوء التوا�صل الثقايف
وم��وت�ي��ف ال���ش��رق وال �غ ��رب .ف�ف��ي ه ��ذا ال�ع�م��ل مت درا� �س��ة ثالثة
�أعمال لنو�سيمباوم ،وتو�سيع البحث على �ضوء �أعماله الكاملة،
يف ع�لاق��ة م��ع درا� �س��ات��ه ال�ت��ي ا�ستعانت ب�ه��ا ال�ك��ات�ب��ة ،مم��ا يتيح
�إمكانيات مهمة للنب�ش يف متثالت ال�شرق عند نو�سيمباوم ،الذي
مازال البحث يف �أعماله قليل ونادرا .و�إ�ضافة �إىل موتيف ال�شرق
وال �غ��رب ،ف ��إن ال�ك�ت��اب ق��د بحث يف التفاعل ب�ين الأدب الأمل ��اين
والرو�سي ،واملوتيفات الدينية ،والعالقات التاريخية وال�سيا�سية
على �ضوء الرتجمات العاملية العديدة مل�ؤلفات نو�سيمباوم �إىل
لغات �أخ��رى .كما �أن نو�سيمباوم تناول درا�سات اجلندر يف هذه
امل�ؤلفات من خالل تطرقه �إىل �صورة امل��ر�أة والرجل يف ال�شرق
والغرب .كل هذه العنا�صر جعلت الباحثة تعترب نو�سيمباوم كاتبا
يتوا�صل مع الثقافات ،ف�سرية حياته مقدمة مهمة و�ضرورية
من �أجل تف�سري �أعماله� ،سواء العنا�صر التاريخية �أو املتخيلة.
كما �أن ندرة الدرا�سات النقدية التي تناولت �أعمال نو�سيمباوم،
تتيح �إمكانية البحث الوا�سع والتحليل ،رغ��م التحدي الكبري
الذي يتجلى يف انعدام املراجع ،و�أي�ضا يف �صعوبة احل�صول على
الن�سخ الأ�صلية لهذه الأعمال .فمنذ البداية ،ي�ؤكد م�سار حياة
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نو�سيمباوم على االنتماء �إىل ثقافات متعددة ،ال تف�صل بينها
احلدود ،فقد ق�ضى حياته يف مدينة باكو ،وهي عامل يعي�ش فيه
الكثري من الإثنيات والديانات بع�ضها �إىل جانب بع�ض؛ مما لعب
دورا مهما �أثناء تناول ليف للتفاهم الثقايف بني الذات والآخر،
من �أج��ل حتقيق �إدراك العامل الوا�سع ،وهو ما تتيحه ن�صو�ص
ال�ك��ات��ب الفكرية اال�ست�شراقية والأدب �ي ��ة� ،أي �إم�ك��ان�ي��ة توحيد
الثقافات فيما بينها وم��ع بع�ضهاالبع�ض؛ من خ�لال ا�ستعداد
الآخر االعرتاف بتقاليده وعاداته .وبالتايل ،ف�إ َّن اعتماد الباحثة
على حياة امل�ست�شرق �ساعدها كثريا يف حتليل خلفيات م�ؤلفاته
اال�ست�شراقية ،ف�صورته ب��اع�ت�ب��اره م�سلما م��ن �أ� �ص��ول يهودية
كانت �أ�سا�سا لتحليل موتيفات �شرق/غرب ،مع مراعاة اجلوانب
الثقافية العابرة للحدود .وبغاية حتليل موتيف �شرق/غرب
يف م�ؤلفات نو�سيمباوم ،ا�ستعانت الباحثة بالكثري من املراجع
الأمل��ان�ي��ة ع��ن ال�شرق ،م��ن �أج��ل الك�شف ع��ن ت�شييد نو�سيمباوم
لتمثالته ال�شرقية ،وكان تركيز الباحثة من�صبا على ال�شخ�صيات
الرئي�سية لرواياته ،وهي �شخ�صيات مثلت ثقافة ال�شرق والغرب
�أو ثقافة البني بني ،وفهم الثقافة ،وهي حاملة للم�شرتك الثقايف
وللفروقات الثقافية وامل�شكالت املنبثقة منها .واهتمت الباحثة
�أي�ضا مبوتيفات مثل الوطن والغرابة ،يف عالقتها بالفرد.
وعلى عك�س التفاعل الثقايف والتنوع /التعدد الثقايف ،يفرت�ض
مفهوم التوا�صل الثقايف �أن الثقافات لي�ست وح��دات متجان�سة،
وميكن متييزها ب�شكل وا��ض��ح ،ولكنها تت�شابك ب�شكل متزايد
وخمتلط ،خا�صة نتيجة للعوملة .وي�صف التوا�صل الثقايف هذا
اجلانب بالتحديد من التطور من ثقافات فردية حمددة بو�ضوح
�إىل ثقافة عاملية .ووفقا لفولفغانغ ويل�ش ( ،)1997يعد مفهوم
التوا�صل بني الثقافات م�ؤ�س�سا للهويات الثقافية عن طريق مزج
عنا�صر من ثقافات خمتلفة .ويتم رفع احلدود الثقافية وفكرة
الثقافات الوطنية املتجان�سة عن طريق دمج الثقافات الفردية
داخل املجتمع .بهذه الطريقة ،ميكن اعتبار املجتمعات احلديثة
غري متجان�سة من الناحية الهيكلية والهجينة .ويحيل املفهوم
على فكرة معينة ع��ن «ال�ث�ق��اف��ة» :ف�لا توجد ثقافات كوحدات
متميزة ،ولكنها تت�شابك وتتكامل بني الأجنبي واخلا�ص .فهي
هياكل ديناميكية يف تدفق م�ستمر ب�سبب التغريات التاريخية
�أو بني الثقافات .و�إ�ضافة لذلك ،ال تت�شكل الثقافة داخل الدول
الفردية فح�سب ،بل تت�شكل � ً
أي�ضا يف جمموعات ثقافية خمتلفة
مثل اجلماعات الدينية �أو ال�سيا�سية �أو االجتماعية .والهوية
الفردية تتكون حتما من االنتماءات الثقافية املختلفة.
وتقول الباحثة �إ َّن �أعمال نو�سيمباوم مليئة بالأحداث ،وم�شيدة
ل�شخ�صيات جت�ع��ل ال�ت��وا��ص��ل ب�ين ال�ث�ق��اف��ات ��س�ه�لا ،ان�ط�لاق��ا
م��ن ال�ل�ق��اء ال�ث�ق��ايف ال ��ذي يظهر احل ��دود وي�ت�ج��اوزه��ا ،وال�ت��آل��ف
واالخ �ت�لاف ب�ين ال�ف��روق��ات الثقافية .وه��ي تعترب نو�سيمباوم
كاتبا يتوا�صل م��ع ال�ث�ق��اف��ات الأج�ن�ب�ي��ة ،وه��و م��ا يو�ضحه على
نحو جلي م�سار حياته الق�صرية ،لكنها غنية بالإنتاج الفكري
والأدبي؛ حيث �أ َّلف �أربعة ع�شر عمال وروايتني با�سم م�ستعار وهو
�أ�سد باي ،وروايتني با�سم قربان �سعيد .وتعترب مفاهيم الوطن
وم�شاعر الغرابة و�شعور االرتباط ،جانبا مهما �أي�ضا يف التوا�صل
الثقايف ،كما لها ت�أثري على امل�ست�شرق نو�سيمباوم نف�سه ،وت�ساعد

على ت�شريح م�س�ألة التوا�صل الثقايف والروابط الثقافية .وي�سعى
نو�سيمباوم يف م�ؤلفاته اال�ست�شراقية �إىل توحيد ثقافات عديدة
على امل�ستوى الفردي دون �إجبار ،بل يحدث هذا مع مرور الوقت،
بت�أثري من املجال الثقايف واجلغرايف ،والذي ي�سهل هذا االرتباط،
مثل مدينة باكو يف حالة �شخ�صيات روايته علي ونينو .ولأن هذه
ال�شخ�صيات الثالث ،حتمل بع�ض �سمات امل�ؤلف ،الذي وحد عدة
ثقافات ونقلها �إىل �شخ�صياته ،ا�ستطاعت ال�شخ�صيات الرئي�سية
الواعية بذاتها فقط ،االق�تراب من الآخ��ر بجدية ،دون مواقف
راف�ضة للآخر .مما يجعل هذه العالقة بني الذات والآخر ،بني
الثقافة اخلا�صة والثقافة الأخرى ،م�ستمرة وطويلة الأمد .فيما
يخ�ص ربط عالقة مع الثقافة الأخ��رى� ،أو الثقافات الأخ��رى،
وفهمها ،ف ��إن جمموعة م��ن ال�شروط ال�سيا�سية واالجتماعية
امل�ح��ددة ��ض��روري��ة� ،أو على الأق ��ل ت��ؤث��ر .على �سبيل امل�ث��ال ف��إن
العالقة بني علي ونينو ،ورغ��م احلب الكبري والتفاهم املوجود
بينهما ،ولبع�ضهما ،ف�إنهما يحتاجان ملدينة ب��اك��و لكي تكون
جماال عابرا للثقافات ،ولكي يبقيا �سعيدين على املدى الطويل.
كما �أن ال�سياق التاريخي يُ�سهم على نحو قوي يف التفاهم بني
ال�ث�ق��اف��ات ،بوا�سطة الرتكيز على م��ا ه��و �إي�ج��اب��ي ،و�أي���ض��ا على
ال�ق�ي��م ال��ذات �ي��ة اخل��ا� �ص��ة ،مم ��ا ي�ج�ن��ب ��ص�ف��ة اال� �ص �ط ��دام ،من
خ�لال اال�ستعداد ملالحظة الآخ��ر بدقة واالع�ت�راف به والبحث
عن امل�شرتك بدل املختلف .كما �أن اال�ستعداد للت�سوية ملختلف
املمثلني يف الن�صو�ص الإ�ست�شراقية ميكن �أن يزيل التناق�ض بني
الثقافات �أو على الأقل يقل�صها� ،أي�ضا تلك التناق�ضات املوجودة
بني ال�شرق والغرب ،والتي يقدمها نو�سيمباوم على �أنها قطبان
مت�ضادان و�أن تقابلهما وتوحيدهما هو حت ٍّد كبري.
وبخ�صو�ص خلفية موتيف ال�شرق يف الأدب الأملاين ميكن القول �إن
نو�سيمباوم ي�ستعمل ت�صورات منطية عن ال�شرق ،ولكن يف الوقت
ذاته ي�شيد �صورة �إيجابية لل�شرق ،متاما مثل ريكرت وجوته ،دون
الهروب من نظرة الأوروبيني ال�سلبية لل�شرق .ومقارنة �أخرى

ل�صورة ال�شرق عند كتاب �أمل��ان �آخرين �سي�ؤ�س�س لر�ؤية جديدة
للبحث يف هذا املجال .ومع ذلك ،كان ينبغي �أن يكون وا�ضحا �أن
�صورة نو�سيمباوم لل�شرق هي ،من ناحية� ،صورة متباينة ،ومن
ناحية �أخرى ،بناء على جتاربه اخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل التو�سعات
اخليالية ،مما يعني �أنه لي�س يف نظرته ر�ؤية خارجية فح�سب ،بل
� ً
أي�ضا وجهة نظر داخلية لل�شرق امل�شرق .و�صورته املتنوعة عن
ال�شرق يعطيها نو�سيمباوم من وجهة نظر الطبع ،حيث ينا�سبه
عر�ض ال�ت��وازي الثقايف على نحو متجان�س ،وحيث �شخ�صياته
جتعل �إمكانية جتاوز احل��دود بني الثقافات ممكنا ،ب�سبب تعدد
الأ� �ص ��وات وال ��ر�ؤي ��ة ال��داخ�ل�ي��ة لل�شخ�صيات ،ال�ت��ي ت�شيد �صورا
متباينة ،متنع تبليغ �إديولوجية معينة .ولهذا يجد القارىء
مدخال �إىل ر�ؤى متعددة ،فرغم مركزية ال�شخ�صيات علي ونينو
و�إ�سيادي� ،سمعنا �أي�ضا �صوت ال�شخ�صيات الأخرى.
هكذا يدرك القارئ �أن �إ�ضفاء �صفة «متوح�ش» ذاتي جدا ،ويعتمد
على ت�أثري ثقافة معينة ،ب�أن اللقاء مع الثقافة الأجنبية ميكن
�أن ينجح ،لكن ميكن �أي�ضا �أن ينهار ويف�شل ،ب�سبب االرتباط
الوثيق والعميق بالثقافة الذاتية وبالفروقات القوية مع الآخر،
�أو ب��أن ال�شرق مل يعد �شرقا والغرب مل يعد غربا ،و�أن العي�ش
امل�شرتك بني خمتلف الثقافات وممثليها يرتكز على اال�ستعداد
ب ��إظ �ه��ار ال�ت���س��ام��ح و�أخ� ��ذه ج��دي��ا ،دون �أن ي�ك��ون ه�ن��اك فر�ض
و�إجبار على �إخفاء قيمه وعاداته على نحو كامل وت��ام .وميكن
�أن يكون كل ه��ذا ،ال�ي��وم ،راهنيا يف ع�صر العوملة ،حيث التنوع
ال�ث�ق��ايف و� �ص��راع الثقافات ول�ق��اء الأج�ن�ب��ي� ،أ��ص�ب��ح متاحا دون
رحلة �إىل اخلارج .وقد ك�سبت �أعمال نو�سيمباوم مع الت�صورات
ع��ن ال�ل�ق��اءات الثقافية ،وثيمة ال���ش��رق وال �غ��رب راهنيتها من
جديد ،رغم �أن جماالت البحث هذه لي�ست �أي�ضا جديدة .ولكن
�أي�ضا يف زمن حياة نو�سيمباوم كان اللقاء بني ال�شرق والغرب
وجت��اوز احل��دود بني الثقافات ،التي وج��دت يف انف�صال تام عن
بع�ضها البع�ض ،راهنيا ،واكت�سب التعامل مع هذه الثيمة �أهمية
كبرية .وكانت �صورة ال�شرق عند نو�سيمباوم مت�أثرة بقوة ب�أ�صله
وبنقاط متا�سه مع الثقافة ال�شرقية ،فقد لعب عامل حتوله �إىل
الدين الإ�سالمي دورا كبريا يف توجهاته اال�ست�شراقية التي مل
حتظ بعد بالبحث ال�شامل والدقيق يف عاملنا العربي.
----------------------------------• -الكتاب" :التواصل بين الثقافات
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نوسيمباوم".
• -المؤلفة :كريستين بوساور-غروس.
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• -عدد الصفحات 126 :صفحة.
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