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 مخبر تحليل الخطاب                  
                                                            Laboratoire d’analyse du discours                                

 

 

مايسة بايالجزائرية يوم دراسي حول أعمال الكاتبة   
 

الجزائرية تنظم فرقة الكتابة الّنسوية التّابعة لمخبر تحليل الخطاب يوما دراسيا حول أعمال الكاتبة     
 بقاعة المحاضرات. 2019 مارس 04 يوم ، وذلكمايسة باي

                

األدبّية المهّمة في الجزائر، من مواليد  األقالممن  (سامية بن عمور )اسمها الحقيقي مايسة باي    
  حصلت على العديد من الجوائز، نشأت في مدينة الجزائر. )والية المدية( قصر البخاريب 0591

 :بينها ، منروايات تسعلها أزيد من صدر أعمالها الّروائية إلى اإليطالية واأللمانية.  وترجمت

 العلمي والبحث العالي الّتعليم وزارة
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 Au commencement était la mer(1996). 
 Cette fille-là (2001).  
 Entendez-vous dans les montagnes(2002). 
 Surtout ne te retourne pas(2005). 
 Bleu, blanc, vert. Bleu, Éd. de l'Aube(2006). 
 Pierre, Sang, Papier ou Cendre(2008)  
 L’une et l’autre (2009). 
 Puisque mon cœur est mort(2010). 
 Hizya (2015). 

الكثير من ة األنثى، ورفع االلتباس عن غدت الكتابة أداة في غاية األهمّية للّتعبير عن قوّ      
 األمن اإلنسانية الحرّية العدالة الكرامةوتسرد وتحكي عن القيم  مايسة بايتكتب لطات. المغا

ساؤالت حول االستعمار وما بعد االستعمار، الصراع والفجيعة، المرأة وطريق وتطرح جملة من التّ 
 :مايسة بايتقول  .والمسكوت عنه، التّاريخ الّتحدي

فتربيتي والقيم العائلية التي ترعرعت فيها لسنوات كانت توجهني نحو الصمت الذي نقول » -   
 .«نه حلة المرأةإ

الكلمات، وال تزال، َخالًصا فقد  ، فكانتتواطؤكان بمثابة  قتالتزام الصمت في ذلك الو » - 
 .«رتيب للفوضى التي كنا نعيشها يومياساعدتي على جلب التّ 

 .«رات الخاطئةه بالتصوّ باكتشاف أو رفع الستار عن عالم مشوّ فالكتابة تسمح » -

هناك بنود رجعية في قانون األسرة ال يزال معمول بها تريد أن تجعل من مواطنات هذا البلد » -
 .«قاصرات مدى حياتهن

غة دان عالقتي مع العالم. إن أردت أن أحدد عالقتي مع اللّ غتان هما جزء مني وتحدّ هاتان اللّ » -
د يحدّ  الذي “وليلةليلة  ألف” مترجمالفرنسية، أقول كما قال الشاعر الجزائري جمال الدين بن شيخ، 

 .«متبادل ؤتواط”عالقته باللغة الفرنسية بقوله 

ها تجربة إنسانية كاملة عرضا ووصفا صاغت وائية بأنّ الرّ  مايسة باي ويمكن وصف أعمال    
ات ك الذّ فكرية تستند إلى مفهوم فقدان الهوية، الوطن وتفكّ  راعات المألوفة ضمن بنيةعبرها الصّ 

 .خصيات المتصارعة فكرياق الوطن كما حفلت بكثير من الشّ وتمزّ 
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 المحاور:

 دور الكتابة في الّدفاع عن الحرّية واحترام اآلخر وكرامته وسالمته وأمنه.-0

 البحث عن الهوّية وتشكيل الّذات الجزائرية.-2

 الّصورة الّنمطية للمرأة.تقويض -3

 المأساة والجريمة في كتابات مايسة باي.-4

 خرق الّسائد في الّسرد الجزائري.-9

 .عبيعلى الموروث الشّ  االشتغال-6

 

 :اليوم الدراسيلغات 
 اللغة العربية، اللغة األمازيغية، اللغة الفرنسّية، اللغة اإلنجليزية.     

 
 الملتقى:مواعيد 

 
       .2105فيفري  09: البحوثآخر أجل الستالم ملخصات  -
 .2105فيفري  24آخر أجل الستالم المداخلة كاملة:  -
 .2105فيفري  26الرد على المداخالت المقبولة:  -

 
 روابط التواصل:

 maissabai2019@gmail.com البريد اإللكتروني: -
                                                                       


