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 2018 מאי תאריך עדכון:                                                            

 שם ומספר הקורס:  

 סופרות אפריקניות כותבות צרפתית ומצב האישה

 

43-255-01 

 

 שיעור סמסטריאלי סוג הקורס:

  סש'' 2: היקף שעות          12:00', ה', יום א: סמסטר             ט'': תשעשנת לימודים

  Moodle אתר הקורס באינטרנט:

 צרפתית: שפת הקורס

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: מטרות הקורסא. 

 

ספרות שכותבות  מאפריקה השחורה להציע עיון וניתוח של הקורפוס החשוב של נשים

 .פרנקופונית

 

 )רציונל, נושאים( :תוכן הקורסב. 

 

רומנים שחוברו באפריקה השחורה דוברת הצרפתית, שמצביעים  חמישהמקד בהקורס מת

מילת ענבל, נישואים  –מחד על מעמדה של האישה בחברות האפריקניות הפטריארכאליות 

 Calixtheמסנגאל,  Mariama Bâיה, העדר זכויות, שיעבוד, אונס, חרם )מכפויים, פוליג

Beyala ומקמרון ,-Hemley Boum ומאידך שופכים אור על חוויית  – (גם מקמרון

מסנגאל(. בין אם  Fatou Diomeמבורקינה פאסו,  Monique Ilboudoההגירה לצרפת )

סופרות משרטטות  חמשמדובר בכתיבה נשית ובין אם מדובר בספרות פמיניסטית, אותן 

 חזון אפל של תנאי הקיום הנשי.

 

 

 גיה, מרצים אורחים()שיטות ההוראה, שימוש בטכנולו מהלך השיעורים:    

 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     
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 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

מבוא לספרות  1

פרנקופונית של 

 אפריקה השחורה 

  

מבוא לספרות  2

הפרנקופונית בת 

ימינו של אפריקה 

סהרה: -באזור התת 

 ,תימות וסגנונות

 ,כתיבה של נשים

מבט והצגה 

 ,Beyala, Bâשל

Diome, Ilboudo, 

Boum 

  

 ניתוח הרומן של  3-4

Mariama Bâ 

  

 ניתוח הרומן של  5-6

Calixthe Beyala 

  

 ניתוח הרומן של  7-8

Hemley Boum 

  

 ניתוח הרומן של  9-10

Monique Ilboudo  

  

 ניתוח הרומן של  11-12

Fatou Diome 

  

ום: תקציר, סיכ 13

 שאלות, דיונים

  

 
 דרישות קדם: ג.

 

 אין
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 הקורס:חובות  ד.

 

 הרומנים והשתתפות ונוכחות פעילה תמישחמטלות השיעור: קריאה של 

 
 חובות / דרישות / מטלות:

 

 מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי / ציון עובר(: .ה
 

 .(100%מחבן אחד בסיום הסמסטר )

 
 שות()חובה/ר ביבליוגרפיה:. ו

 

Bâ, Mariama, Une si longue lettre. Paris: Le Serpent à Plumes, 2005 

[1979] 

 

Beyala, Calixthe, C'est le soleil qui m'a brûlée. Paris: Stock, 1987, Coll. 

J'ai Lu, 2008 

 

Boum, Hemley, Le Clan des femmes. Paris: L'Harmattan, 2010 

 

Diome, Fatou, Le Ventre de l'Atlantique. Paris: Éditions Anne Carrière, 

2003, Coll. Le Livre de Poche, 2009 

 

Ilboudo, Monique, Le Mal de peau. Paris: Le Serpent à Plumes, 2001 

[1992] 

 

  חומר מחייב למבחנים:
 

 .ביבליוגרפיה עם חומר משני תחולק בתחילת השנה

 

 :שם הקורס באנגלית ז.

 

Francophone African Women Novelists and the Condition of Women 

 


