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 ודרנית ועכשוויתב העירוני בספרות מהמרח  שם הקורס:

 :  מס' קורס 

 ציביה פרנק ויגודהד״ר שם המרצה: 

 שעות קבלה: 

 

״אם העיר היא טקסט, איך נקרא אותה?״ )ג׳וייס קרול אוטס( קורס זה בוחן את ייצוג העיר בספרות מודרנית ועכשווית. 

מיתוסים עליהם המודרניות מבוססת. ערים הופחדים החלומות, של העידן המודרני, של המרחבים עירוניים הם סמל 

 הן המקום ;וכותבים אותן בתוכןומספרים אותן, הולכים  בני האדם חווים אותן ;קיימות במרחב המציאותי ובדמיון

 בין האני, האחר והעולם.  יםמורכב יםלמפגש

וולטר בנימין(  ויטמן,וולט ו)שארל בודלר,  20ותחילת המאה ה 19מהמאה ה קאנוניםטקסטים קטעי דרך הקריאה ב

מיתיים של העיר. מפריז ללונדון ולניו יורק, רגשיים ופטריק מודיאנו, זאדי סמית׳(, נחקור ייצוגים טקסטים עכשוויים )וב

ם, גלות כמרחב המוגדר על ידי תיעוש, קפיטליזם, קולוניאליזואת הקיום האנושי בתוכה את העיר  ציגיםטקסטים אלה מ

  ות מפגש בין הגיאוגרפיה של העיר והמיפוי של האני.נקוד בחן. נתוטראומה קולקטיבי

המרכזיים בחקר העיר  התמותויסקור את  העכשוויתהמודרנית וספרות ים של הנטקסטים מכונהיכרות עם  נהקורס יקה

 . דה מחקרשכ ספרותב

 .עירהאמנותי של הו יהאנתרופולוג, גיוציולוגי יסוד בניתוח הסשהקורס ילמד מו

 ייצוג. ורות מס, מיתייםדימויים טפורות, מ –עיר תוח הייצוג הספרותי של הכלים לני ןתייהקורס 

 

 :פרשיות לימודים

פריז, לונדון, י )גרפ, ציר גיאו(21עד תחילת המאה ה 19המאה ה עצמאמ) מאורגן סביב שלושה צירים: ציר כרונולוגיהקורס 

 כולל את ייצוג ליאהטקסטוציר הם של כתיבת העיר. והתמתייטיים בטים הפואההי אתשווה , המסטואליטקניו יורק( וציר 

רה תחבואמצעי  ,אתרי שוליים ,בהים ומרחקים)מארג הרחובות והשכונות, גטפורית המרחב העירוני ומשמעותו המ

בו האופן ש, ואת וד(וע , אנייהצתמפל׳ונגל, ג, םגיהינול, קוסמוס, בבכגון: ) בוססמם ייצוג העיר יהלעאת הדימויים  (,ומעבר

 עיר.וים את הוחת ווהדמוי.ת הסופר

 



של ספרות רפוס קווך הנלמדים בתהמקום העיר בספרות מודרנית וימקם את הטקסטים של ה סקיר יתןמבוא הקורס י

 .(״Urban literature״)ית רונעי

 

 (טמןבודלר, ווי) , המתועשת, המוארת, ההמוניתדרניתנת את התגובה הפואטית לעיר המוחובקורס הנה של וידה הראשהיח

 

, ןנימישל העיר )בטוריים דריכליים וההיסהגיאוגרפיים, הא השכבותטוטים בתוך עוסקת במסעות שיייה יחידה השנ

 מודיאנו(

 

 . ית׳(סמ) אליתיברה העירונית בספרות פוסטקולונבחב ורחמבנשי האני מקום של הנת את הבוחשית היחידה השלי

 

  דרישות והרכב ציון הקורס

 חובה _        נוכחות 

 40%  1עבודה 

 60%  2עבודה 

 

 רשימה ביבליוגרפית:

 

Baudelaire, Charles, The Spleen of Paris [Le Spleen de Paris] (1869) [A selection of prose poems] 

Benjamin, Walter, The Arcades Project [Das Passagen-Werk] (1982) [1927-1940] [A selection of fragments] 

Modiano, Patrick, Dora Bruder (1997) 

Smith, Zadie, NW (2012)  [a chapter] 

Whitman, Walt, “Brooklyniana”, No.36 (1862) 

Whitman, Walt, “Mannahatta”, “City of Ships”, “Crossing Brooklyn Ferry” in Leaves of Grass (ed. of 1867) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


