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متھ مؤسستنا دیكارت، ثقافي العربي الذي نظّ ال إطار االسبوعفي      
لنا،  ، أتیحتبالمغربالدولیة واحتفاال بالذكرى الثالثین على تأسیس الشعبة 

 دولیةشعبة  3قسم األولى تالمیذ  صحبةشعبة دولیة،  2الثانیة نحن تالمیذ 
مع األستاذة  أدبي للمشاركة في لقاء الفرصة ،وأستاذھم عبد الرحیم برادة

 ئيروا في قالببیة التي كتبت سیرة ذاتیة الكاتبة المغر الموسوي،زولیخا 
فقد بدء ھذا اللقاء بتدخل  تحت عنوان "حب في زمن الشظایا".  وبالفعل،

، الذي قدم للحاضرین في ھذا النشاط عبد هللا ستیتو الباحث المتمیزاألستاذ 
لشظایا"، حیث تحدث االستاذ ستیتو حب في زمن ا«روایة قراءة نقدیة عن 

زولیخا الموسوي في روایتھا،  عالجتھا الكاتبةالقضایا التي  مختلفعن 
 خاصة قضیة المرأة.

من طرح العدید من األسئلة على األستاذة  ،التالمیذ ا ،نحنتمكنّ  وبالمقابل،
دقیقة وبطریقة مفصلة  نھاأجابت ع قدبالفعل فوالموسوي بطریقة مباشرة، 

قنعةومُ  . 

من تقدیم أعمالھم  -من قسم الثانیة شعبة دولیة تالمیذثالث  -ناتمكن بعضكما 
ھذا  الحمري. وفيالمقتدرة للغة العربیة أمینة  تنامع أستاذ بتھیئتھاالتي قاموا 

اإلطار، قام التالمیذ بتحلیل بعض المقاطع من روایة "حب في زمن 
 والثقافیة التي االجتماعیةوالشظایا" ودراستھا وإبراز المعاني األدبیة 

  .تتضمنھا
رة، قتدتعرف أكثر على ھذه الكاتبة الموالحقیقة أن ھذا اللقاء مكننا من ال     

اصة قضیة المرأة في مجتمعنا خبالقضایا االنسانیة والتي تتمیز بالتزامھا و
الوقوف على بعض المظاھر الواقعیة  مناللقاء ننا مكّ  العربي المعاصر.  كما

االخیر من  في المحورالدخول بشكل تدریجي كذا و ا العمل األدبي،في ھذ
 وذلك المقرر المتعلق بالصحافة، حیث وضعنا أنفسنا في ھیئة صحفیین

على  باللقاء التدرُّ أتاح لنا ھذا كما لكاتبة المغربیة. على ابطرح أسئلة 
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 ناجحة حسب رأيلجمھور بطریقة االلقاء الشفوي واكتساب مھارة مواجھة ا
  .الّضْیفْین.

التاریخیة األدبیة و خاصةامة والع تناھذا النشاط على تطویر ثقافلقد ساھم    
 (بعض االشارات الى تاریخ المغرب في السبعینات من القرن الماضي).

مع شخصیات  ه اللقاءاتلق فرص أخرى إلعادة مثل ھذفإن إمكانیة خولذلك 
 انا فيؤدي إلى تحسین مستوتأن  امن شأنھ أخرى،فنیة أو سیاسیة  أدبیة أو

 التعامل مع المواضیع األدبیة ذاتعلى  تناتنمیة قدركذا واللغة العربیة 
المتنوعة.المضامین  . 

 

  


