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 دعوة إلى المشاركة 
 
يعبر االغتراب بمختلف تجاربو، كونو عالمة من عالمات أزمنة العنف التي عاشها اإلنسان ورمزا من رموز ضعف   

بل حتى ضياع المعالم الثقافية االجتماعية التي تؤدي إلى انطواء الفرد على ذاتو وإلى  ،القديمة لتعايش الشعوب األنماط
 الذىاب بعيدا، عن الكتابات الروائية خالل القرنين العشرين والواحد والعشرين.

    
أو لم ولذلك اختلف الكتاب في تحديد مفهوم االغتراب، سواء كانوا من بين أولئك الكتاب الذين غادروا 

 لمواصلة العيش في أراض الغير.الذين ىجروا أو لم يهجروا محيطهم الثقافي واللغوي يغادروا أراضيهم و 
 

من منظور مزدوج يجمع بين ىذا الملتقى موضوع االغتراب في األدب  وانطالقا من ىذه الفكرة، سيعالج
 ،الدينامية )الحركة( ومغادرة التراب األم والواقع المعاش حصرا خالل فترة االغتراب المتغير أو المّرحل بواسطة الكتابة

عادة ما يتأقلم الكتاب الذين يجرفهم تيار الهجرة )المعبر عنو في كتاباتهم األدبية بمصطلحات أخرى كالنزوح حيث 
ر باالنتماء إلى أرض ما بين البحرين( في النهاية، نوعا ما وتدريجيا، مع اآلخر ومع الفضاء الجديد، والتجول والشعو 

 فيتخذون وضع الوسيط بخلقهم أنماطا جديدة من التالقي بين الثقافات.
    

 تطرح إشكالية ىذا الملتقى مسألة التوجهات الحديثة لكتابات االغتراب الجغرافي:ولذلك 
 طرقا جديدة أم أنها تحافظ على بعض التقاليد؟ىل تتناول  -
 وفيما يخص السرد واألجناس األدبية: ىل يجب أن تلجأ إلى التهجين مثال أو إلى تحيين األجناس التقليدية؟ -
ومن حيث المواضيع: ىل يتعلق األمر باالغتراب وذاكرة وزمان االنتماء األصلي أو ولوج أفق آخر أي التطلع إلى  -

وفيما يتعلق بأشكال التبادل بين الثقافات المهيمنة؟ وأصداء األصوات  ؟ والتفكير في كتابات المنفى ...(المستقبل 
 المتعددة التي تصدرىا اللغات التي تكتب بها النصوص بدءا من اللغة األم ووصوال إلى لغة الكتابة؟

 –ائرة النقاش لتسلط الضوء على الفرد بالنزوح الجغرافي، يمكن أن تتسع د اوبما أن االغتراب ليس دائما مرتبط
فيما يتعلق بظاىرة الهروب مباشرة والهروب بالتجرد من كل شيء حتى من  شخصية الرواية( –ذاتو الثانية أو )الكاتب 

 ذاتو، من حيث تعابيره وىروبو نحو عالم الخيال ال سيما فيما يتعلق بكتابة األرض التي يحلم بها.
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