אוניברסיטת בן גוריון בנגב
התוכנית לתרבות ערבית יהודית

לאן נעלמה הספרות הערבית יהודית?
 2נק"ז
ד"ר הדס שבת נדיר
בקורס נבקש להציע היסטוריוגרפיה אחרת לספרות העברית דרך הפרספקטיבה המזרחית .בתחילת
הקורס נבקש לבחון מחדש את מערכת ההגדרות שבה כונה המזרחי :״ספרדי״ ,״מזרחי״ ,ו"יהודי
ערבי״ ואף נבחן מה בין ההגדרה ״מזרחי״ לבין ה״אוסט יודן״ וניצול השואה .בנוסף נבקש לעסוק
בהתפתחות הספרות ה״מזרחית״ מאז תחילת המאה העשרים :נבחן את הזיקות בין הספרות
המזרחית לבין ספרות שנחשבת למערבית ונפרוץ את הגבולות ביניהן .בה בעת נעסוק במגמות
מאוחרות יותר בכתיבה המזרחית המבקשות לחזור לזהות היהודית-ערבית .נדון גם במערכת
היחסים עם הפלסטינים כפי שהיא משתקפת בספרות .בקורס נעסוק ביצירתם של :יצחק שמי,
סמיר נקאש ,ארז ביטון ,סמי שלום שטרית ,שמעון אדף ,אמירה הס ,חביבה פדיה ,אלמוג בהר,
אבות ישורון ,דן פגיס ואמיל חביבי.
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