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 1040407 :מספר הקורס 

 פורת הערבית יעיונים בס :שם הקורס

  ictionFStudies in Arabic :שם הקורס באנגלית

 ב תשפ" :שנה"ל

 ד"ר מיכל לוי :שם המרצה

 אסלאם התיכון והמזרח התכנית ללימודי ה :שם תכנית הלימודים

 שיעור  :סיווג הקורס

 ש"ס 2', סמסטר ב: משך והיקף הקורס 

 נ"ז  2 :אקדמיות נקודות זכות

 הערבית בתקשורת עיונים; פעילה ערבית; א אינטנסיבית ערבית: דרישות קדם

12.00-; יום חמישי, 11.00-10.00; יום רביעי,  11.00-10.00יום שני,  :הקבלה שעות מועד

13.00  . 

 michall@shalem.ac.il : פרטי קשר של המרצה 

 
 תיאור הקורס: 

הקורס מתמקד בקריאה של סיפורים קצרים פרי עטם של סופרות וסופרים מארצות שונות 

ברחבי העולם הערבי  וממגוון תקופות. לצד ניתוח הסיפורים נעמוד גם על הביקורת החברתית 

 הגלויה והסמויה שיש בהם.  

לעברית.  קריאה מדוקדקת של הסיפור שבמוקד השיעור ותרגומו    :אופן ההוראה והלמידה בקורס

הסיפור סביב  כיתתי  המאפיינים  התמה  : דיון  המספר,  הדמויות,  הזמן,  ארגון  העלילה,  עיצוב   ,

שפת ההוראה בקורס תהיה ערבית בעת הלשוניים והסגנוניים, הביקורת הנשמעת בסיפור ועוד.   

 קריאת הסיפורים וניתוחם.  הדיון בחומר הקריאה יתנהל בעברית.  

 

 מטרות הקורס: 

 וסגנונות כתיבה בספרות הערבית המודרנית. אל מגוון סוגות א. הסטודנטים יתוודעו 

 ב. הסטודנטים  יעמיקו את היכרותם עם יוצרות ויוצרים בולטים בספרות הערבית המודרנית.

ג. הסטודנטים יעמיקו את ידיעותיהם בשפה הערבית הספרותית דרך קריאה מדוקדקת של 

 סיפורים קצרים. 
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   חובות הקורס והרכב הציון בקורס:

 %15  - חומר הקריאהחמישה מאמרים מתוך בקיאות על אמצע: בוחן 

   85%: מסכם מבחן

 

  60עובר בקורס:  ציון

 יש לקרוא את קריאת החובה לקראת כל שיעור רלוונטי

 

 : שיעורים ה פירוט

 

دراسة تحليلية    -نجيب محفوظ لقصة قصيرة  :  الباب المصري   ;  عناصر القصة القصيرة :  1שיעור מס'  
 بالوي( عز)

 

 קריאת חובה:  

 .  9-16, ירושלים: כתר, עמ'  מעבר לאופק הקרוב: סיפורים ערביים בני ימינועמי אלעד )עורך(, 

האילן  שמואל מורה, "קווי יסוד בהתפתחות הספרות הערבית החדשה",  בתוך: שמואל מורה, 

, ירושלים:  והענף: הספרות הערבית החדשה ויצירתם הספרותית הערבית של יוצאי עיראק

 .  34-39  ; 15-20 ,  עמ' 1997מאגנס,  

אביב: ניומן, תשי"ד,   , תלכפיפה מצרית: מבחר סיפורי מצריםיצחק שמוש וברוך מורן )עורכים(, 

 . 20-11עמ' 

 

 : מומלצת הקריא

, תרגם מערבית: מנחם קפליוק, תל אביב: עם יומנו של תובע בכפרי מצריםתופיק אלחכים,  

 עובד, תש"ה. 

,  על החוף שמנגד: מבחר סיפורים מצריים מודרנייםנחם מילסון ושמואל מורה )עריכה ותרגום(, מ

  . 12-7, עמ' 1980ירושלים, 

 .  5-8, עמ'  1979, תל אביב: יריב,  תחת הסככה: אנתולוגיה מצריתששון סומך, 

 

  (نجيب محفوظ) الثالثية  : 2שיעור מס' 

 
 קריאת חובה:  

 
  7-20, עמ'  1981, תל אביב: ספרית פועלים,  הגנב והכלבים וסיפורים אחריםנאג'יב )!( מחפוז,  

 הערבית החדשה(. )על הסיפורת 
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  12-36 , תרגומים, ירושלים: כרמל, עמ'יצירה, מפגשים-מחצית היום: נגיב מחפוזששון סומך, 

 .)הטרילוגיה הקאהירית( 97-73   ,)ביוגרפיה(

 
 : מומלצתה קריא

האילן ",  בתוך: שמואל מורה, על הסופר נג'יב מחפוט' וספרו 'אהבה תחת הגשם'שמואל מורה, " 

, ירושלים:  הספרות הערבית החדשה ויצירתם הספרותית הערבית של יוצאי עיראקוהענף: 

   . 171-163,  עמ' 1997מאגנס,  

114-יצירה, מפגשים, תרגומים, ירושלים: כרמל, עמ' -: נגיב מחפוזמחצית היום ששון סומך, 

 )הרומן האליגורי "בני שכונתנו"( .98

 

 ( البرنيطة): دراسة تحليلية لعلي سالمالباب المصري: قصة قصيرة :  3 שיעור מס
 

 קריאת חובה:  

 . 40,  32-30(, עמ' 1993)  160-161, 77 עיתוןמתתיהו פלד, "ספרות בתי הסוהר", 

 
, תל אביב: 1952הפרט ומלחמתו בבעלי הסמכות בסיפורת המצרית מאז מהפכת יונה שפר, 

-28)השוטר השחור, הוועדה, האלה(  17-15)בני שכונתנו, כרנכ(,  13-11, עמ' 2015רסלינג, 

 .)בניין יעקוביאן, שיקגו ועוד( 21

 
 

 : מומלצתה קריא

,  2015, ירושלים: מאגנס, בחזרה לעבר: היסטוריה מצולמת בקולנוע הערבישריאל בינרנבוים, 

 .  194-184עמ' 

, תרגמו והוסיפו הערות: תמר הרמן ועמנואל סיון, ירושלים: כרמל,  מוניתח'אלד אלח'מיסי, 

2014 . 

 . 7-28תשמ"ו, עמ'  : מאגנס,, ירושליםדיוקן מצרי: דברי הגות, ספרות והומוררבקה ידלין, 

 .  1995עלי סאלם, מסע לישראל, תרגום מערבית ואחרית דבר: דוד שגיב, ירושלים: כתר, 

 

 

 

 الباب الفلسطيني: قصة قصيرة لغسان كنفاني )أرض البرتقال الحزين( : 4 מס'שיעור 

 

 קריאת חובה:  

, מולדת נחלמת ארץ אבודה, שישה פרקים בספרות הפלסטינית החדשהעמי אלעד בוסקילה, 

 .  42-14, עמ' 2001תל אביב: מעריב, 
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 . 15-32, תל אביב: עם עובד, תשל"ח, עמ'  הספרות הערבית בצל המלחמהשמעון בלס, 

 

 

 : מומלצתה קריא

ספרות ערבית  עמי אלעד בוסקילה, "הספרות הפלסטינית החדשה", בתוך: עמי אלעד בוסקילה, 

    .38-57, עמ' 1995,  ירושלים: משרד החינוך בלבוש עברי: ספר עזר למורה ולתלמיד

 .  5-18, עמ' 1970, ערך ותרגם: שמעון בלס, תל אביב: עקד, , סיפורים פלשתינייםשמעון בלס

יש חיים אחרי הנכבה: הספרות הפלסטינית יוצאת לדרך חדשה"  ז'נאן בסול, "   

1.4137479-https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium 

 

הספרות העברית החדשה לשפה הערבית תרגום בצל העימות: נורמות תרגום מן , כיאל מחמוד

 .  27-39 עמ' , ירושלים: מאגנס,1990-1948בשנים 

 

 

 غسان كنفاني )عائد الى حيفا(رواية لالباب الفلسطيني: : 5מס' שיעור 

 

 קריאת חובה:  

החדרים האחרים: שלוש בוסקילה )עורך(, -, בתוך: עמי אלעד" השיבה לחיפה" ע'סאן כנפאני, 

 .93-129, אור יהודה: הד ארצי, עמ'  פלסטיניותנובלות 

-  23(, עמ' 1995) 4 מאזניםראובן שניר, "דמותו של היהודי בתרבות הערבית בעת החדשה", 

34  . 

 )יצירות מעוררות מחלוקת(. 85-96, עמ' היחס אל האחר במצבי סכסוךעבד אלרחמן מרעי, 

 

 

 : מומלצתה קריא

 . 54-33שמעון בלס, הספרות הערבית בצל המלחמה, תל אביב: עם עובד, תשל"ח, עמ'  

שמואל מורה, "דמותו של הישראלי בספרות הערבית מאז קום המדינה", בתוך: : שמואל מורה, 

האילן והענף: הספרות הערבית החדשה ויצירתם הספרותית הערבית של יוצאי עיראק, ירושלים:  

 . 187-172עמ' ,  1997מאגנס,  

 . 2005סמי מיכאל, יונים בטרפלגר, תל אביב: עם עובד,  

ערבית" עופר שיף )עורך( גלויות ישראליות: מולדת -יהודה שנהב, "הנכבה והמלנכוליה היהודית

 .  240-251, עמ'  2015וגלות בשיח הישראלי, שדה בוקר: מכון בן גוריון, 

 

 

https://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.4137479
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 لعالء حليحل )باسبورت( قصيرة  قصص  الباب الفلسطيني: 6מס' שיעור 

 

 קריאת חובה:  

מי  עעמי אלעד בוסקילה, "הפנים האחרות: לשון כתיבתם של סופרים ערבים בישראל", בתוך 

, תל שישה פרקים בספרות הפלסטינית החדשהמולדת נחלמת ארץ אבודה,  אלעד בוסקילה

 .  72-53עמ'   , עמ'2001אביב: מעריב, 

, אור יהודה: כנרת, יחסי הסודיים עם קרלה ברוניעלא חליחל, "המזוקן", בתוך: עלא חליחל, 

 . 141-147, עמ' 2012ביתן, דביר, -זמורה

, אור יהודה: כנרת, יחסי הסודיים עם קרלה ברוניעלא חליחל,  :עלאא חליחל "פספורט" בתוך

 . 64-43 , עמ'2012ביתן, דביר, -זמורה

 

 : מומלצתה קריא

 .  2002, בן שמן: מודן, ערבים רוקדיםסייד קשוע, 

 . 1998, תל אביב: עם עובד,  ערבסקותאנטון שמאס, 

 

 

 ( من ملف امرأة ة تحليلية )س: درالليلى عثمان صة قصيرة قالكتابة النسائية:  :7מס' שיעור 

 
 

 קריאת חובה:  

מעבר בתוך: עמי אלעד בוסקילה )עורך ומתרגם(,  לילא בעלבכי, "הייתי סייחה נעשיתי עכברה",

 . 189-193, ירושלים: כתר, עמ' לאופק הקרוב: סיפורים ערביים בני ימינו

, עמ'  2013, תל אביב: רסלינג, האצבעות הנסתרות: סיפורת נשים פלסטיניתדורית גוטספלד, 

30-18 .   

מעבר לאופק הקרוב:  בתוך: עמי אלעד בוסקילה )עורך ומתרגם(, , חנן אלשיח', "שמש, אני ירח" 

 . 93-99, ירושלים: כתר, עמ' סיפורים ערביים בני ימינו

  4 מותר, " : צמיחתה של תרבות פמיניסטית בעולם הערבי'חמושות בוורדים וריחאן"'ראובן שניר, 

 . 72-65(, עמ'  1996)

 

 : מומלצתה קריא

מירה צורף, "ה'אחרת' כ'צברית' הבניית מיתוס הצברית אל הזיכרון הלאומי הפלסטיני, ביקורת  

 .  175-158( תש"ס, עמ' 34ופרשנות )

 

 

 دراسة تحليلية: رحلة جيلية رحلة صعبة –السيرة الذاتية: فدوى طوقان  : 8מס' שיעור 
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 קריאת חובה:  

,  טהא חסין והתחדשותה של מצרים: מבחר קטעים מכתביועמנואל קופלביץ )ערך ותרגם(, 

 . 161-139 ירושלים: מוסד ביאליק, עמ'

שרון שטרית ששון, "מי מפחדת מאוטוביוגרפיה? על כתיבתן האוטוביוגרפית של נשים בעולם 

 .  7-30כ"א )תשע"ד(, עמ'  ג'מאעההערבי: פדוא טוקאן והיפאא ביטאר", 

 

 

 קריאת רשות מומלצת: 

בור המים הראשון של ג'ברא וספרות האוטוביוגרפיה בשפה הערבית", בתוך: " עאדל מנאע, 

, עמ'  2003, תל אביב, אנדלוס, בור המים הראשון: ילדות בבית לחםג'ברא אבראהים ג'ברא, 

198-191 . 

טאון  יבאיאם", בתוך: -שירה סופר, "קווים לאפיון כתיבתו האוטוביוגרפית של טה חסין בספרו "אל

 .  40-52(, עמ' 2005) 32, ולאסלאם המורים לערבית

מירה צורף," 'דרך הררית': מסע מן האישי אל הקולקטיבי ביצירתה האוטוביוגרפית של פדוא 

, רות רודד ונוגה אפרתי )עורכות( ירושלים:  נשים ומגדר במזרח התיכון במאה העשריםטוקאן", 

 . 109-71מאגנס, עמ' 

 

 

   األشقر(الباب الكويتي: قصة قصيرة لليلي عثمان )النمل : 9מס' שיעור 

 קריאת חובה:  

"על מצבו של הסיפור הנשים הקצר בעולם הערבי", בתוך: עמי אלעד  ,עמי אלעד בוסקילה

מעריב,   :, תל אביבנעליים ללא עקבים: סיפורים מודרניים של יוצרות ערביותבוסקילה )עורך(, 

 .  178-169 עמ'

המורים לערבית  בטאון , בתוך: " התפתחות לשון הסיפורת הערבית המודרנית" ששון סומך, 

 .  138-150(, עמ' 1992)12-13  ולאסלאם

 

 : מומלצתה קריא

  ספר, העולם מלחמות בין: יכוןומעמדה בשנות העשרים, חגי ארליך )עורך(, המזרח הת האשה

 .  389-382 , עמ'1992, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה,   6-5 יחידות': ג

 שיעור מס' 10 الباب السوداني، )عرس الزين( 
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 קריאת חובה:  

עמי אלעד בוסקילה, "קווי יסוד בהתפתחות הספרות הערבית החדשה", בתוך: עמי אלעד 

,  1995, ירושלים: משרד החינוך ספרות ערבית בלבוש עברי: ספר עזר למורה ולתלמידבוסקילה, 

 . 35-33עמ' 

  3 מאזנים", 'הילולת ההגירה אל הצפון' דיוקן של משכיל סודאני: על הסיפור " מתתיהו פלד, 

 .  223-217( עמ'  1973)

 . 5-20, עמ' 2004, תל אביב: עם עובד, עונת הנדידה אל הצפוןאל טייב צאלח, 

 

 

 קריאה מומלצת:

,  תרבותיים- סוציוהצופי המודרני: דמות הצופי ברומן הערבי המודרני היבטים נעמה בן עמי, 

 .   16-11, עמ'  2015קיבוץ צרעה: אלון ספר, 

 . 2004, תל אביב: עם עובד, עונת הנדידה אל הצפוןאל טייב צאלח, 

 

 שיעור מס' 11 : الباب السوداني: قصة قصيرة لطيت صالح )دومة ود حامد (

 קריאת חובה:  

191- , עמ'יח' )תש"ע( ג'מאעה, " אל טייב סאלח: רקוויאם לסופר סודאני" עמי אלעד בוסקילה, 

181 . 

,  טהא חסין והתחדשותה של מצרים: מבחר קטעים מכתביועמנואל קופלביץ )ערך ותרגם(, 

 .   320-314ירושלים: מוסד ביאליק, עמ', 

 

 מומלצת: קריאה 

,  תרבותיים- הצופי המודרני: דמות הצופי ברומן הערבי המודרני היבטים סוציונעמה בן עמי, 

 . 57-17, עמ'  2015צרעה: אלון ספר, קיבוץ 

 

 שיעור מס' 12: الباب العراقي: قصة قصيرة لفؤاد التركلي )التنور( 

 קריאת חובה:  

 טוב,-סימן-חסמים תרבותיים בסכסוך הישראלי פלסטיני", בתוך יעקב ברן, " עילאי, אלו

237-עמ' , 2010 ,ישראלמכון ירושלים לחקר  , חסמים לשלום בסכסוך הישראלי פלסטיני ,(עורך)

236  . 
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