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ﺔ
ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻗﺗﺑﺎس اﻟﺑﺣﺣث
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J ﺷرﻳن
اﻟرواﻳﺔ اﻟﻌﺑرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷ
 ﺗطور ﻛﺗﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ رL
AA
Autobiogrraphy thatt has ancieent roots in
i international literrature, as well
w
as the matteer in Hebrrew literaature. Its literary feeatures beegan to grow
deeeper and more
m
matu
ure during the past decades.
d
Studies
S
andd research
h on
thiss literary art
a have co
ome, so thhis researcch came to
o discuss tthis imporrtant
liteerary issuee, as this research reeviews thee most imp
portant asp
spects thatt the
novvelists waanted The Israelis sshed light on them or used th
them to seerve
theiir goals when
w
writiing their bbiographiees, the mo
ost importtant of wh
hich
are the politiical goals that the nnovelists considered
c
d affectingg the polittical
preesence of them
t
and their statee, as well as the social and eeconomic that
the Israeli wrriters tried
d to addresss by writiing their biographie
b
es.
Thiis researchh studies the
t most iimportantt Jewish writers
w
whho wrote their
biographies in the beg
ginnings oof the twenty-first century, novelists Uri
Braanstein, Rachel
R
Sid
dov Mizraahi, Amos Oz, Sassson Sum
mikh, Yehudit
Kattzir they are
a the sub
bject of thhe researcch and his sample aand who were
w
able to writee their biog
graphies tthat not on
nly reflectt the mem
mories of their
chilldhood buut also trieed That theey includee the histo
ory of theirr country,, the
histtory of thheir people, and thhe historical fluctu
uations tha
hat they went
w
throough during the peeriod that preceded and afterr the declaaration off the
estaablishmennt of theirr state, an d the problems thee Middle E
East suffeered
afteer this tim
me.
:ﺧص
اﻟﻣﻠﺧ
 وﻛــﺎن ﻟﻬــذا اﻟﻟﻧــوع.اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ
ب
ـدة ﻣــن اﻟﻔﻧــون اﻷدﺑﻳــﺔ اﻟﺷــﺎﺋﺋﻌﺔ ﻓــﻲ
ﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺳــﻳرة اﻟذاﺗﻳﻳــﺔ ﻫــﻲ واﺣـ ة
اﻷدﺑـﺎء اﻻﺳـراﺋﻳﻠﻳﻠﻳﻳن
 ﺑـرع اﻟﻟﻌدﻳـد ﻣـن د.ﺧﻼﻝ ﻓﺗ ارﺗـﻪ اﻟﻣﺧﺧﺗﻠﻔـﺔ
اﻷدب اﻟﻌﺑري ﻝ
اﻷدﺑﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﻳﻳزة ﻓﻲ ب
ﻲ
ﺳــﻠﻳط
وﺣﻳــﺎة آﺑــﺎﺋﻬم ﺳــﺎﺎﻫﻣوا ﻓــﻲ ﺗﺳ
ﻓــﻲ ﻛﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺳــﻳرة ااﻟذاﺗﻳــﺔ واﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺳــرد ﺗﻔﺎﺻــﻳﻝﻝ ﺣﻳــﺎﺗﻬم ﻳ
.ث ﺳـواء ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﺳـراﺋﻳﻝ وﻓـﻲ دوﻝ اﻟﻌﻌـﺎﻟم
ـودي اﻟﺣـدﻳث
ﺻﻝ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻳﻬـو
اﻟﺿووء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻ

ﻟﻘــد ﻗ ــﺎم اﻟﺑﺣــث ﺑﺗﺣﺣﻠﻳــﻝ ود ارﺳـﺔـﺔ ﺧﻣــس أﻋﻣــﺎﺎﻝ رواﺋﻳ ـﺔ ﻋﺑﺑرﻳــﺔ ﺻــدرت ﻓــﻲ اﺳ ـراﺋﻳﻝ ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ ﻟاﻟﻘﻘــرن
اﻷدﺑــﺎء اﻟوﺻــوﻝ اﻟﻳﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ
اﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻫـ مـم اﻷﻫــداف اﻟﻟﺗــﻲ أراد ﺑ
اﻟﺣــﺎدي واﻟﻌﺷ ـرﻳن وﻳﻌــرض ﺳ
.ﻳﺔ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺳﻳرﻫم اﻟذاﺗﻳﺔ
ـﻲ اﻻدب اﻟﻌﺑﺑــري
وادب اﻟﺳــﻳرة اﻟذاﺗﻳﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﺟــذور ﻗدﻳﻣـ ﺔـﺔ ﻓــﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ وﻛــذذﻟك اﻻﻣــر ﻓـ ﻲ

ـﺎت واﻟﺑﺣــوث ﻋــن
 ووﻗﻠـت اﻟد ارﺳـ ت،ﻋﻣﻘــﺎ وﻧﺿــﺟﺎ ﺧـﻼﻝ اﻟﻌﻘــودد اﻟﻣﺎﺿــﻳﺔ
ﺑـدﺋت ﻣﻼﻣﺣــﻪ اﻷددﺑﻳــﺔ ﺗـزداد ﻋ
ﻛﻣـﺎ ﻳﺳـﺗﻌرض ﻫـذا اﻟﺑﺣـث اﻫـم
 ﻣ،ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿـﻳﻳﺔ اﻷدﺑﻳـﺔ
ﺔ
ﻫذا اﻟﻟﻔن اﻻدﺑﻲ ﻟذذا ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻟﺑﺣث
ـﻲ ﺧدﻣــﺔ أﻫــداﻓﻬم
او ﺗوظﻳﻔﻬــﺎ ﻓـ ﻲ
اﻟﺟو ﻧاﻧــب اﻟﺗــﻲ أرادد اﻟرواﺋﻳــون اﻹﺳ ـراﺋﻳﻠﻳون ﺗﺳــﻠﻳط اﻷﺿ ـواء ﻋﻠﻳﻬــﺎ و
اﻟرواﺋﻳــون اﻧﻬــﺎ ﺗﻣﻣــس
ـﻲ ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ اﻷﻫــداف اﻟﺳﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ اﻋﺗﺑرﻫــﺎ و
ﻋﻧــد ﻛﻛﺗﺎﺑــﺔ ﺳــﻳرﻫم اﻟذاﺗﻳــﺔ واﻟﺗـﻲ
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 Lﺗطور ﻛﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟرواﻳﺔ اﻟﻌﺑرﻳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷ
ـﻲ ﺣ ــﺎوﻝ اﻟﻛﺗﺗ ــﺎب
اﻻﻗﺗﺻ ــﺎدﻳﺔ اﻟﺗ ـ ﻲ
ـﻼ ﻋ ــن اﻻﺟﺗﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ و ﺗ
اﻟوﺟ ــوود اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ ﻟﻬ ــم وﻟ ــدوﻟﺗﻬﻬم ﻫ ــذا ﻓﺿ ـ ﻼ
ﺳﻳرﻫم اﻟذاﺗﻳﺔ.
ﺧﻼﻝ ﻛﺗﺎﺑﺗﻬم ﻟﺳ
اﻹﺳ اراﺋﻳﻠﻳون ﻣﻌﺎﻟﺟﺟﺗﻬﺎ ﻣن ﻝ

ـﺎب اﻟﻳﻬــود اﻟــذذﻳن ﻛﺗﺑـوا ﺳــﻳﻳرﻫم اﻟذاﺗﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑــداﻳﺎت ﻟاﻟﻘﻘــرن
اﺳــﺔ اﻫــم اﻟﻛﺗـ ب
ان ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻳﻘــوـوم ﻋﻠــﻰ درﺳ
اﺣﻳـﻝ ﺳـﻳدوف ﻣﻣز ارﺣـﻲ ،ﻋـﺎﻣﻣوس ﻋـوز ،ﺳﺎﺳـون ﺳـوﻣﻣﻳﺦ،
اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﻳن وﻫم اوري ﺑ اراﻧﺷﺗﺎﻳن ،ر ﻳ
ي
ﻳﻛﺗﺑـوا ﺳـﻳرﻫم اﻟذذاﺗﻳـﺔ
طﺎﻋوا ان ﺑ
اﻟﺑﺣـث وﻋﻳﻧﺗـﻪ واﻟـذﻳن اﺳـﺗط
ﻳﺷﻛﻠون ﻣوﺿـوع ﺑ
ن
ﻳﻬودﻳﻳت ﻛﺎﺗﺳﻳر وااﻟذﻳن
طﻔوﻟﺗﻬم ﻓﻘط واﻧﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧت ﺗﺎرﻳﺦﺦ ﺑﻼدﻫم وأﺑﻧﻧﺎء ﺷﻌﺑﻬم وﻣﻣﺎ ﻣر ﻋﻠـﻳﻬم ﻣـن
م
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﻛس ذﻛررﻳﺎت
אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

ﺷــرق
وﻣــﺎ ﻋﺎﻧــﺎﻩ اﻟﺷ
ـﺑﻘت واﻟﺗــﻲ ﻟﺣﻘـ ـت اﻋــﻼن ﻳﻗﻳــﺎم دوﻟــﺗﻬم وﻣ
ـﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺧــﻼﻝ اﻟﻣرﺣﻠـ ﺔـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳـ ت
ﺗﻘﻠﺑـ ت

ﺳط ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻝﻝ ﺑﻌدﻫﺎ.
اﻷوﺳ

תחות האוטטוביוגרפיה ברומן העבברי במאה ההעשרים ואחת
התפת
תקציר:
תארת את חחייו של המחחבר ،הכותב על עצמו
האוטטוביוגרפיה ההיא סוגה ספרותית המת
ומנסה לגלות אתת החשוב ביחסים
שבינו לבין הסבייבה שבה הווא חי ולפעממים הוא מנססה
ו
המדינה שלו והעם שלו .בספרות העברית יש ללאוטוביוגרפפיה
לכתווב על ההיסטטוריה של ה
לראשונה בתנ"ך בס פר נחמיה ואחר כך בספר "חיי יוסף"
שים עתיקיםם והיא מופיעעה
ה
שורש
העברית החדשה הייה לאוטביוגגרפיה מקום נכבד וסופררים
רות
ת
של ייוסף בן מתתתיהו .ובספר
ם
רבים כתבו אוטבביוגרפיה שללהם .מחקר זה עוסק בבחמש אוטביוגרפיות לחמשה סופריםם
לגלות איך התפתחה
כתבו את הרומניים שלהם במאה העשריים האחד ،וממנסה
ת
ו
זאת.
האוטטוביוגרפיה בבתקופה ת

העברית
ת
מילות מפתח :אוטוביוגרפייה ،הרומן ההעברי ،הספפרות
תחות האוטטוביוגרפיה ברומן העבברי במאה ההעשרים ואחת
התפת
תארת את חחייו של המחחבר ،הכותב על עצמו
האוטטוביוגרפיה ההיא סוגה ספרותית המת
ומנסה לגלות אתת החשוב ביחסים
שבינו לבין הסבייבה שבה הווא חי ،מה ההיה חשוב
ו

ומה הצליח לההגשים בחיו.
שונות ،מה היו המאורעעות שהשפיעעו עליו ،ה
בתקוופות חייו הש
יש לסופר מטרהה אחת או ייותר
בכתיבת האוטוביוגגרפיה שלו ככמו:
ת
מנסה
לכתוב את הסוגה הספרותית הזאת כדי ללתאר מה
ב
.1מטטרה ספרותיית :הסופר מ
שעלה בידו לכתתוב בימי חיו.
ה
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 Lﺗطور ﻛﺗﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ر
להפיץ את הרעיוונות הפילוספיים שלו עעל בסיס
ץ
.2מטטרה פילוספ ית :הסופר מנסה
הניסיון שלו בחייים.

١

הסופר מנסה לכפפר על חטאים שביצע כביכול על ידדי פרסומם ؛
ר
.3מטטרה פסיכוללוגית:
באמצצעות האטובבגרופיה מקוווה הסופר ללשחרר את עצמו מהכחחשה ולהגיע לחשיפת
עצמייותו.

.4מטטרה חברתיתת או פוליטיית :הסופר ככותב על חיוו מתוך הסבביבה החברתתית והפוליטית

שר משפיעה עליו.
והכללכלית שהואא חי בה ואש

٢

תנ"ך בספר נחמיה ואחרר
יש ללאוטוביוגרפ יה שורשים עתיקים והייא מופיעה ללראשונה בת

העברית בימי הבינניים לא שיממרה
סף בן מתתיההו ،אך הספ רות
ת
כך בבספר "חיי יווסף" של יוס
את ההז'נר הספרוותי הזה.

٣

בספפרות העברי ת החדשה ،לעומת זאת ،בהשפעה ההספרות האירופית ،התפתחה
האוטטוביוגרפיה ווסופרים רבים כתבו אוטוביוגרפיה כמו למשל יוסף חיים בברנר ،שלוםם

עליכם ،פרץ סממולינסקין ،פנחס שדה ועעוד.

עשרים ואחד:
תחות האוטטוביוגרפיה ברומן העבברי בהתחלתת המאה הע
התפת
מהלך
האוטטוביוגרפיה ההמשיכה במ

שרים ואחד ،לאחר שרווחה בחלק ההשני
המאה העש

ממאה העשרים ווהתאפיינה בבמרכיבים ההבאים:
ה
שלו.
.1האאוטוביוגרפיהה לקחה מן הזרם הפוסט-מודרניזםם כמה מן המאפיינים ש
רבים התענינו בצצדדים חברתתים
מרכז האוטובביוגרפיה ،סוופרים ם
מרות שהעצממי עומד במ
.2למ
ו
ופולטטיים באוטובביוגרפיה שללהם،
וכתבו בפירוט עלל החיים הפוולטיים והכללכלים

שליההודים בגולהה ובישראל.

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

עברית
טוביוגרפיה בספרות הע
האוט
שה אבל יש לה רקע הייסטורי .בספפרות העברית
האוטטוביוגרפיה ההיא סוגה ספרותית חדש

.3סוופרי האוטובביוטגרפיה בבת זמננו הביעו בישירותת את הרעיונות הפוליטייים שלהם.
טלקטואלי של מחברי האאוטוביוגרפיה רווחו ביצצירותיהם،
הפילוספיה וההכיוון האינט
 .4פ
שלהם הוא בבמרכז האוטטוביוגרפיה.
והנסיון האישי ש

٤

.5חללק מרומני ההאוטוביוגרפפיה התרחקו מהסביבה ההמקומית של הסופר וההתקרבו
שחיו בה האבות
והסבים שלהם .הבבנים נסו לחדש את הזההות שלהם
ם
לסבייבות זרות ש
תוב על העברר של יהודי הגולה שהיה בחלקו הגגדול מקור ללאבל וכאב .אבל חלק
ולכת
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שעזב את כל מדינות העוולם
מהאווטוביוגרפיהה העברית הצליח לתאר את הישרא לי החדש ש
שרו ،וזה הווא הישראליי בן המאה ההעשרים ואחחת.
וחזר לישראל לממצא את אוש
היתה שוטפת וללא מסובכת؛ קרובה יותר ללשון
שפה של רובב האוטוביוגגרפיות
ה
.6הש
הדיבבור היומיומיי בגלל:
הצורך שהאוטובביוגרפיה תהיה קרובה לרוב הקוראאים ושלא יהיה חשוב ממהקוראים.שרים.
השפפעת ז'נר הפפוסט-מודרנניזם ששלט בספרות העעברית מסוף המאה העשאא٢٠٢٠א/١٠א ٣

מרות שרומנני האוטוביוגגרפיה מתענינת בפרטיםם מחיי המחבבר ובני משפחתו،
.7למ
האוטטוביוגרפיה בבספרות העבברית היא ת
תעודה היסטוורית על בעיות וחוויות מחיי החבררה
מאות והכרזזת העצמאותת
חשובים ליהוודים ،כמו ממלחמת העצמ
הישרראלית ،ועל מאורעות ח
היה כותב האוטטוביוגרפיה לא
של ההמדינה ،הקייבוץ וחיי החלוצים ،והעעליה כו' ،،...על כן ה
סופר בלבד אלאא היסטוריון גם כן.
ר
אחת:
מאות מאוטווביוגרפיות עבריות שננכתבו בהתחחלת המאה העשרים וא
דוגמ
٥

.١אוורי ברנשטייין

אורי ברנשטיין טטען באוטוביוגרפיה שלו "ספק חייםם" ٦שלמרות שהיא אוטווביוגרפיה ،ההיא
מקור לכתיבת
ר
מאשר לעולם האמת ،ואאינה יכולה לשמש
שייכת לעולם הבבדיון יותר מ
ההיססטוריה .הואא כתב במשפפט הפתיחה שהאוטוביגגרפיה שלו ההיא ספק סיפפור ،והסיפוור
הזה נע בין עולםם האמת ועולם הבדיון ،בין מה שק רה ובין מה שהוא היה רוצה שיקררה.
שאיפות
הסופפר מטיל ספקק בכוח הזיככרון וגם ביכולתו לספרר את סיפור חייו בלי ש
מחיו בדמיונו בלבד .ברננשטיין
ע
והשקקפות שאוליי היו חלק מ
קובע שסופר אינו היסטוריון.
של הבדיון ،וההיסטוריוןן כותב על ،ומתוך ם
הסופפר שואף לעעולם היפה ש
עולם קשה ،עוללם

האמת והזיכרון. ٧
ת
בגלל שהדמויות
ל
כרוב מחברי הא וטוביוגרפיות פותח אוררי ברנשטייןן בעולם המש
ב
שפחה
שהיא
העולם הקטן והראאשון לכל בבני
ם
שונות שהטבביעו בו את חותמן הן מממשפחתו ،ש
הראש
האדם .הוא הקדדיש חלק מספרו לתאר אאת בני משפפחתו ،האם ،האב והסבתא .הסופר
ם
שהיא הרגישה ע צמה חלשה בגלל שבעללה עזב אותה
א
כתב על אמו כס מל לכוח ،ללמרות

הבן ולעשות ממנו
לבדם מול העולם .אבל האםם הצליחה ללהגן על ן
ם
והותיר אותה וא ת בנה
בשנאה ולפעממים
ברנשטיין לפעמים ש
ן
שכתב על אבא שלו כתתב
איש חזק בעל עתתיד טוב .כש

באהבבה .הוא כתתב בשנאה ככשנשען על עולם הזיכררון שבו בגד האב בו ובאאמא שלו
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 Lﺗطور ﻛﺗﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ر
רואה הילד את
ה
תב באהבה ככשנשען על עולם הבדיוון שבו
כשעזזב אותם וב רח .הוא כת

٨
המחבר עצמו דומהה
ר
אבא שלו כסמל לכוח ומגן .הוא כותב" :הוא שומר עלי מכל ררע".

בגד בה כשעזב אותה ،כאבביו ،וגר באירופה ולא ש
לאבא שלו שכן גם הוא ד
א
שב אליה אללא

שהיו שניהם בפריז ،וביקקרו שם רק
נמנע מלהיפגש עם האב כש
כשנננטה למות .ההבן גם ע
ש דווי .אמו של המחבר היתה סמל לארץ מולדדתו
ולציונות ،ואביו היהה
ת
בשוככבו על ערש
סמל לקדמה ולעעולם הגדול.
העוללם היהודי ללבין העולם הישראלי .ממתוך הכתיבבה על ברנשטיין הנודד מצליח המחבר
להצייג את הישרראלי כדמות רב-תרבותיית מעורה בבתקופות היססטוריות שוננות ،המעידהה
שונה מן המתח
ה
תח זה
על ההמתח הדיכוטטומי בין הישראליות לבבין אזרחות העולם ،ומת
שבין העולם היההודי הישן ללבין העולם ההישראלי הממתחדש.
ן
התרבות שללו חזר המחבבר
לשורשים ،וכן למוררים שלו
ם
כשרצצה לתאר אאת מקורות ה

שהש
שפיעו עליו בבתרבותו והטביעו בו חוותם בתפקידדו הספרותי .דמות הסופפר היא דמותו
אל אינה ציונית אלא כממו-כנענית ،דמות שהיה לה חלום גגדול
של ההצבר ،שדבקקותו בישרא
שתיכות המחחבר לארץ
מדברים עבררית ،עם גדו ל ורב .٩הש
על חחיים בארץ ללבני שם המ
ישראאל היתה הממרושת שלו מסבתו שהייתה תלויה בבארץ ושייככת לה בכל ממעודה ולמררות
הפרעעות והבעיותת שהיו לה וולמשפחתה בתקופות אררוכות אלה לא עזבה אוותה .בסופו

ואולי הוא בחר תתל
י
שראל.
רופה ואמריקקה ושב לתלל אביב ביש
של דדבר עזב הססופר את איר
אביב בגלל שהיאא בישראל עעיר
שלא במקומה והיא קרובה יותר
אירופית שהוקמה ש
ת
ב
١
 ١٠המחבר הצצליח יותר ממאחרים לכת
לאיררופה מאשר ירושלים.
תוב אוטוביוגגרפיה מתאררת
אלא הישראלי שחיפש את
תועה בדרכי העבר ،א
הישראלי הת
את ההישראלי החחדש  -לא ה
זהותו במערב וממצא שם את עושרו ،אבבל חזר לישרראל לחפש את אושרו ،וזה הוא

העשרים ואחת.
ם
הישרראלי בן המאאה
רחל סידוף ממזרחי:
 .٢ח

١١

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

בספר חיים יש קקשר ומתח בבין עולם האאמת לבין עוולם הבדיון ،ויש קשר וומתח בין
ר

١٢

של הסופרת.
בציפורני הגורל" ١٣ההיא האוטובביוגרפיה ל
י
חי "
מן של רחיל סידוף מזרח
הרומ
תרת הרומן ההזה היה בו סימוליות ההרומזת לתוככן הספר והייא מבוססת על
בכות
שאים חשוביים בחיי כל היהודים :בבעיות זהותו
זיכרוונותיה .המחחברת כתבה על שני נוש
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וחיו הקשים במדדינות אירופה בתקופת ההאנטי-שמיוות ،ובעיית העליה לארץ ישראל בימי
השלטון העותמניי.
חשוב בהיסטטוריה של הממשפחה ה
הסופפרת מתחילהה במאורע ח
שלה והוא החלטת סבה לעעזוב
שלה" :שיירה ארוכה ומפפותלת נעה
שראל ،או בבמילותיה ש
את אאירופה ולעללות לארץ יש
באיטטיות רבה עקקב בצד אגודל .גברים ננשים וטף ממשרכים רגלליהם
בשביל הקפוא
ל

שידע ימים טטובים יותר
שלג ،משתללבים היטב בבנוף הלבן ...שמואל אייש הברזל ש
והמוש

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

בקרב פקודיו וא מרי פיו היו כנכסי צאן ברזל לגדודדי החיילים שסרו למרותו ،נס כעתת
ב
שו
של היותו יהוודי .כאשר עעלה צאר חדדש ،נצלו אויביו את הממצב והכפיש
על נפשו רק בש
שר שמע שאאין מוצא
שלים ...כאש
שני בניו הצעעירים לירוש
שמו ....מידד שלח את ש
את ש
משפחתו ،שנני אחיו ומש
והמצצב לא נגרע  ،לקח את מ
שפחותיהם וייצאו לדרך ،הרחק מעיררי
הקווקקז בהן נולדדו".

١٤

מחייה ומחיי משפחת
חיל מזרחי ללפרטים יותרר חשובים מ
אחר-כך נכנסה הסופרת רח
،19
הוריה ،כשכתבהה על ההיסטוריה הפוליטטית של מדיינת ישראל וומלחמותיה בשנים 948
ה
ש
האישי ברומן חלש
י
האומות המאאוחדות בקוננפליקט זה .הצד
 1967 ،1956וועל תפקיד ה
תאר יפה אתת מצב החבררה הישראללית במדינה
המחברת הצליחה לת
ת
מול הצד החברתתי.
הצעיירה )הקיבוץץ ،העליה ،ווקיום המדינה והתפתחותתה( ועל כן בקשו מבקררים רבים

מן זה יהווה חלק מתכניית
הלימודים הישראליתת .١٥
ם
שרומ

הסגננון של מזרחחי הוא של ת
תיעוד אותנטטי .הגיבוריםם ברומן שללה יש להם שמות של בבני
מדברת בגוף השלישי ובבזה היא שוננה מרוב כותתבי
המשפחה שלה ،והמחברת מ
שמדברים בבגוף ראשון.
האוטטוביוגרפיה ש
١٦

מוס עוז:
.٣עמ

שך" ١٧ב002-
עמוס עוז כתב אאת האוטוביווגרפיה שלו "סיפור על אהבה וחוש
ס
20
לאוררי ברנשטיין טען עוז ובבצודק שכל ייצירה ספרו תית כוללת צדדים וחלקקים
המחבר ،והדמויות שביצירות אלו הם הש
ר
מהאווטוביוגרפיהה של
שתקפויות של אנשים חייים

ובנייגוד

בתקוופה מתקופוות חיי הסופר אשר השפפיעו עליו.
החשובים ביותר בהה
ם
של עמוס עווז דנה בנוש
האוטטוביוגרפיה ש
שאים שונים אבל הנושאאים
שה שימוש
שלו בכך שעש
הם ההחברתי והפפוליטי .אבל עמוס עוז חחידש באוטובביוגרפיה ש

،1
בדמוויות מיצירותת אחרות שלו ושאב מההן לאוטוביוגגרפיה שלו כמו אותו הים מ1999-
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חה נכונה מ 1987-ודברר הזה חזק את הצד הבדיוני
מיכאאל שלי מ ،19688-מנוח
מלה לסיפור על אהבה
כך העתיק אותתה מילה במ
שבאוטוביוגרפוהה שלו ،והסוופר אחר ך
שך.
וחוש

١٨

הוא נכנס לעולם הפוליטקהה.
מוס עוז דן בנושא החברתי הוא כותב בפירוט ומתוכו א
כשעמ
תעודה היסט ורית שבה עעלה בידו לככתוב בהגינוות
אוטוביגרפיה שלו הוא ת
ה
הצד הפוליטי בא
ההיסטוריה של ירושללים
ה
על
המשפחתית שלו .הוא גם כתב ל
ת
הביוגרפיה
ה
על ההיישוב מתוךך
בשנוות השלושיםם של המאה העשרים ،וולא הזניח אאת מרכזי הייהודים באיררופה בתקופה
שפחתו בגוללה
שקד כתב" :בבספרו את קורות בני מש
אירופפה ועלתה ללארץ ישראל .גרשון ש
הוא מציג מצביםם פסיכולוגייים שנולדו עעל רקע של מציאות היססטורית ،והווא מרחיב
בתיאאור המציאותת ההיסטורית ומנתחה ככמו מזווית רראייה של ההיסטוריון צייוני הרואה אאת
ההתבוללות והציונות ...מתיאור הההגירה עולה תמונה
הקשר שבין האננטישמיות ،ה
היסטטורית ציוניתת ،המראה ככי הציונות ההיא פועל יוצצא של אותה אנטישמיוות שפשטה

על ידי
המשפחה עצמם נתפ שים כחיים שעוצבו ל
ה
חיי
באיררופה כמחלהה ממארת .ח
ההיססטוריה היהוודית ،ובתפישה זו הנרטטיב הציוני"

١٩

ציונית והצד הפולליטי
ת
ס
עמוס עוז ،בניגודד לברנשטייין ،כתב את האוטוביוגררפיה שלו ברראיה
הוא כתב על תקופה ארוכהה בחיי היהודים באירופפה ובישראלל
הוא הצד המרכזיי שבה .א
היה האידיאל ההקיבוצי ובן
כולללת את האנטטישמיות ،והעליה ،ומלחחמת העצמאוות ،הוא ה
חלוצי ٢٠.הסיפור של עו ז כולל תיאוור הערים ההחשובות
למשפחה היתה ההאידיאל הח

להיססטוריה של ההיהודים כמו וילנה ،ירוושלים ותל -אביב .הוא כתב גם ל
על המאבקים של
היהודדים בתקופהה ההיא במיוחד נגד האננטישמיות וננגד הפלשטיינים .הוא נההג לומר שההוא
חי בתקופה חשובבה ביותר ככי בה הצליחחה הציונות להציג את ההחזון
היהודי של הקמת
י
מדינה להם .הואא ראה את עעצמו כבן דור בעל מזל שחי בתקופפה כזאת .עממוס עוז כתבב
ה

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

תו שנטשה אאת מזרח
ההיא ،ובמיוחד בבוילנה ،ברוובנו ובאודסה .הוא כתבב על משפחת
א

בסגנון לא היסטוררי אלא אמנותי
של עמו ומדדינתו
וספרותי.
י
ן
את הההיסטוריה ש
הם אבא ،אמאא
של עמוס עווז כוללת איישים רבים אאבל הגיבוררים שלה ם
האוטטוביוגרפיה ש

מית של היההודים.
שוב ובזמן חחשוב בהיסטטוריה הלאומ
והבן שלהם שחייו במקום חש

של עוס עוז עשירה בחומרים רביםם ،והיא מזיגגה של היסטטוריה וחברהה
האוטטוביוגרפיה ש
עם דדמיון .התוצאאה היא תעוודה היסטורית המתארתת את דברי יימי היהודים במחצית
השנייה של מהמאאה
העשרים.٢١
ם
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.٤ששון סומך

אתמול ٢٣שבה תייאר את
ל
הסופפר ששון סוממך כתב את האוטוביוגררפיה שלו בבגדאד
ההיססטוריה הפולליטית ،הכלככלית והחבררתית של בניי הקהילה ההיהודית בעירראק במהלךך
המחצצית הראשוננה של המאה העשרים .לסופר היתתה מטרה אחחת והיא לתאאר את
שים והסביבהה ،כפי שהיו במציאות ולא בדמיון ،הוא קיווה לכתוב היססטוריה מתוךך
האיש

ספרות מתוך היסטטוריה .הסופפר כתב על ימי ילדותו ועל החינוך
ת
הספררות ،ולא לככתוב
אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

שקיבבל כשהצטררף לבית-ספפר שמש בבגגדאד ،שרובב בני הקהיללה היהודית התחנכו בו.
תבו בהתלהבבות על עולממם
ששון סומך אינננו שונה מסוופרים עיראקקים יהודים אחרים שכת
ן
 ،1937סמי מיכאאל 1926
1
ועל ככל צדדי החחיים שלהם בעיראק .הססופרים אלי עמיר
ואחררים תארו אתת
ם
רגשותיהם ברוב יציררותיהם הספפרותית והם התגעגעו לאארץ מולדתם
שהיו מוכרחים ללעזוב .הסופפר ובני הקההילה היהודיתת בבגדאד ססבלו מאנטיש
ו
שמיות שהיתתה
הלאומיות בעיראק בתקקופה ההיא ،אבל דבר הזה לא השפיע
מן המצע שלל המפלגות ה
חל מ
שנת
לרעה על רגישתתיו כלפי ארץ מולדתו .הוא התנגד לתקיפת אררצות הברית בבגדאד בש
ה
 ،1991כמו הסוופר הישראללי האחר מממוצא עיראקיי אלמוג בהיר  1978בבסיפורו "איככה
 2008בה התנגד לכיבוש האאמריקני של עיראק בשננת
ישבה בגדאד" ש יצא לאור בבשנת
2
ה
.2003

ת
הערבית למדינה יהודית בארץ
הסופפר ששון סוממך ،שעבר מסביבה אנטטישמית בעיירק
תרבותית ،וההנושא הזה
זהותו והשתייכותתו מבחינה ת
ו
ישראאל חווה פוולמוס פנימי לגבי
את עיראק שבבה היו הוא
תופס מקום נרחבב באוטוביוגגרפיה שלו .הוא ומשפחחתו עזבו ת
ס
הקומוניסטית העיראקית ،תרבותם ההיתה התרבוות הערבית
ומשפפחתו חבריםם במפלגה ה

ואל-סיאב
והוא השפע על יידי משוררים ערבים כממו אל-גואההרי) (1997 -189٩ל

בספרות הערבית בבלימודיו
שעלה לישראל הוא התממחה
ת
 .( 1964 -19על כן כש
)9٢٦
באוניברסיטת תלל-אביב.
שראל במבצעע
מעיראק ליש
ששון סומך כתבב על תפקיד התנועה הצציונית בעליתת היהודים מ
ן
٢٤
שעברה אחררי פרעות הפפרהוד בשנתת
של המאה ש
שנות החמשים ש
עזרא ונחמיה בבמהלך ת
א
שהשורשים
להתערות בה בגלל ש
ת
 .1941ערב עליייתו לישראל הוא לא ההאמין שיצלייח
שלו עלית בבני
שייך לתרבות בבל .הואא תאר באוטטוביוגרפיה ש
שלו נטועים בעייראק והוא ש
של מדינת עעיראק וחפשו מקום מקללט
שראל בגלל ייאוש מן ההפוליטיקה ש
הקהיילה שלו ליש
٢٥
כלל מגדיר סומך את עצמו
היה ישראל .בדרך -ל
קום הזה ה
שיש בו בטחון ווחירות והמק
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שלו כיהודי -ערבי ،כפי שהגדיר אאת עצמו גם בבגדאד .הוא הרגיש
באוטטוביוגרפיה ש
את ארץ מולדתתו אבל לא עזב את עברו שהוא תללוי
שנאלץ לעזוב ת
ץ
כעירראקי בן דת משה
בו.
הודית קציר :٢٦
.٥יה

שנת  .2013רומן זה זכהה
יהודיית קציר כתתבה רומן אוטוביוגרפי "צילה" ٢٧שרראה אור בש
שימת רבי הממכר של אותתה שנה .בסספר זה מתאארת הסופרתת
להצללחה גדולה ווהופיע ברש

מבקרים רבים ראוו
ם
חיי סבתה רבבתה צילה ררמברג מרגוללין.
את ההמאורעות ההחשובים בח
האנטישמיות .הסופרת כתבה על בעעיות היהודיים בארץ ובמדינות הגוללה
ת
בהיססטוריה של ה
מתוארת שנאאת הגויים לליהודים ،ואי מתן סיוע לנזקקים ביניהם לנוכח סכנת נפשוות.
ובו מ

דורות אחדים :הוא מתחיל בבתיאור המאאורעות באודדיסה בשנת
ת
הספר משתרע עעל פני
ר

שמאלית באותם
של צילה ،גייבורת הרומ ן ،שאבדה אאת עינה הש
 1905מתוך נקוודת מבטה ש
האנטישמית .זאת היתה
ת
בסביבה
ה
שלה
טם של בני המשפחה ש
מאוררעות ،ומתוךך נקודת מבט
משפחה לישרראל וכאן מ תחיל
השלב השני ברוממן ،שלא היהה
ב
הסיבבה העיקרית לעליית המ
שפחה והגיבוורה
כל ככך קל ،בגללל הבעיות שבהם נתקל ההישוב היהו די בתקופה ההיא .המש
לא עזבה את
גם מקשיי פררנסה שהיתהה .עם זאת ההמשפחה א
שוב וסבלו ם
נדדו מישוב ליש

שא שלא נכתתב עליו הרבבה،
ישראאל והמשיכהה לחיות בה .מצד שני ،המספרת כתתבה על נוש
והוא ההתישבותת של יהודים בעזה בשנוות העשרים של המאה שעברה.
האוטטוביוגרפיה ממתארת את המאבק הצייוני להקמת מדינת ישראאל בשנת  ،1948החזוןן
אפשר לראות ת
את
ר
היהודים בתקופה ההיא .אולי
של גגיבורת הרוממן ושל כל ה

עשתה תחקיר אצצל
ה
ה
באוטטוביוגרפיה ההזאת
תעודה היסטורית ארכיונית ،בגלל שהמחחברת
אוטוביוגרפיה כמו צילה
ה
קרובבי משפחתה וגם קראה את היומן וההזכרונות שלל גיבורי הא
אלה מאפשרים הצצה אל ההתקופה שמתארת אותהה
שנתננה לרומן אתת שמו וחנן בעלה .ה
המחבברת.

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

בספר הזה תרוממה חשובה גם בתחום הסספרות ،גם בתחום ההיסטוריה של הציונות ،וגגם
ר

٢٨

סיכום:

לא רק באופן טכני עוסק באוטוביוגררפיות של סופרים ،אלאא
בסופפו של דבר חחיבור זה א
גם בבסיבה שבגלללה כתבו סוופרים ישראאלים אוטובייוגרפיות כאלה ،והנה חלק מתוצואוות
מחקר זה:
ר
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גם רווח
ספרותי חשווב בכל ספררויות העולם ،וסוג זה ם
.1האאוטוביוגרפיהה הוא סוג ס
מתקיים בו בביסו לצד עררעור
מתמיד על מושג ההזיכרון.
ד
בספררות העבריתת החדשה .מ

.2לאאוטוביוגרפיהה יש לו רקע היסטורי .בספרות העעברית יש ללאוטוביוגרפיה שורשים

שלו מופיעה בתנ"ך ובמייוחד בספר ננחמיה.
עתיקקים והצורה הראשוית ש
של הסופר،
סיפור משפחתו ש
ר
 .3ללמרות הזיכררון שבו תלווי הסופר עצצמו ،והסיפו ר הוא
הזיכררון הוא הזי כרון הקולקטיבי של העעם כולו.

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

מן הסופרים ההעבריים הבבולטים בתחוום האוטביוגגרפיה
את אורי
אפשר למנות ת
ר
 .4ן
יהודית קציר ואחררים.
ת
שטיין ،רחילל סידוף מזרחי ،עמוס עווז ،ששון סוומך،
ברנש
שלהם
בני עמם .הם לא
כתבו הסופרים ההישראלים בבפרוטרוט על בעיות י
ו
באוטטוביוגרפיה ש
הפנו עורף לבני עמם ،אלא כתבו עליו וותולדותיו התמששו אצצל גיבורי ההרומנים
שלהם.
מזה בהשקפתםם בנושא הזההות .הספרוות מזרחי
.5סוופרי האוטובביוגרפיה נבדדלים זה ה

מתאימה ליהודי יות
ה
מדגיש
תר מזהות יההודית-הישרראלית ،אבל הסופר סוממך
שה שאין זההות
הערבית ،ורואה אתת עצמו כיהודי שבני דתתו רואים אוותו
ת
מגדיר את הזהותת שלו כיהודדית-
למדינת ישראל .ההסופר
אליה למרות אההבתו
ת
מתגעגע ה
כשייך לתרבות ההערבית ،ומ
שטיין היה טטוען שהוא ישראלי אך ללא ציוני.
ברנש

.6רוב הסופרים הישראלים במאה העש
שרים ואחד ככתבו אוטובייוגרפיות כדדי לקדם מטררות
חיים שלהם בבתוך הסביבבה
והפוליטית והכלכלית
ת
החברתית
ת
פוליטטיות .והם ככתבו על הח

שפיעה עליהםם.
שהש
שאני רואה
.7אחחד הנושאיםם העיקריים )אם לא העיקרי ביותר( בכל הספררים האלה ש
האלה מנסים לכתתב
ה
תופעעה חברתית  ،חוזר כחוט השני עניין האנטישמיוות .רוב הסוופרים
שלהם ושל בני ממשפחתם בגללל
שלהם להצדדיק את עזיבבת ארצות ההגולה
ם
באוטטוביוגרפיה ש
אחת המטרות ההעיקריות של
שנשקפה לההם בגולה ،זזו היתה ת
האנטטישמיות וסככנת המוות ש
הציוננות.

ספרותי בלבד אלא הם כתבו
שראלים לא ככתבו האוטבביוגרפיות לממען
י
.8הססופרים היש
ריה
שה בישראל ובמדינות ההגולה ،והם
היהודית בעת החדש
ת
אותה להשקפת אאת ההיסטור
ה
תעודדה היסטוריתת חשובה .וכאן אין בעצצם הבדל ביין סופרים אאשכנזים ומזזרחיים.
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L
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שושלת צילה ,על הדמויות ברומאן צילה ،באתר הספרריה החדשה , 11במרץ 2013
 .21ש
اﻟﻣﺻﺎدر:

ف&ر ﻳوﻧﻳﺑرﻳس ،اﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ٢٠١٣
.١ﻟﻳرﻧﻧﺎ ﻧﺎﺑﻳرﻛوج ،رﻳﻠﻳﻠﻳﺗﻲ اﻧد ﻓروث ان ﻟﻳﺗرﺟر ،ف
ﺳف اورن ،ﺳوﻛﻛوت ﺑﺳﺑورت ﻫﻫﻳﺳراﺋﻠﻳت ،ﻛﺗرر ،ﻳروﺷﻼﻳم ٢٠٠٠٤
.٢ﻳوﺳ

ﻫﻌﻔرﻳت ﺑﻳﻣﻲ ﻫﺑﻳﻧﻧﻳم ،اوﻧﻳﻔرﺳﻳﺗت
ﻳوﻧﺎ داﻓﻳد ،ﻣﺣﻛرﻳمم ﺑﺳﻔروت ر
 .٣ﺎ
ت ﺗﻝ اﺑﻳب ٢٠٠٤

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

وﻧﻳﺎﻝ ﻟﻳﺗرﻳﺟر ،ﻟﻟﻧدن ٢٠١٥
اﺗﻳﺟﻲ ان ﺑوﺳﺗﻛوﻟوﻧ
اراﻳﺗﻧك ﺳﺗر ﻲ
.٤ﺑﻳﻧﺎوودا ﻟﻳﺑداي ،اوﺗﺗوﺑﻳوﻛراﻓﻳﺎ از ر

ﻫﻛﻳﺑــوﺗس ﻫﺎرﺗﺳــﻲ ﻫﺷــوﻣﻳر ﻫﺗﺳــﻌـﻌﻳر،
ﻳﻛون ﻫﺳــﻔروت ﻫﻌﻔرﻳــت ﺑــدورووت ﻫــﺎﺣروﻧﻳم ،،ﻫوﺗﺳــﺎت ﺑ
.٥ج .ﻛرﺳــﻝ ،ﻻﻛﺳــﻳﻛ
ﻣرﺣﻔﻳﺎ ١٩٦٥
ﺎ

.٦اوري ﺑرﻧﺷطﺎﻳن ،ﺳﺳﻔك ﺣﺎﻳﻳم ،ﻫووﺗﺳﺋت ﻛﺗر ،ﻳرروﺷﻼﻳم ٢٢٠٠٢
ﻣوﻧﺎ ﻛﺑوﺗﺳﻳت ،ﻛﻧرت زﻣورﻩ-داﺑﻳر ،ﻳروﺷﻼﻳمم ٢٠٠٩
ﺷون ﺷﺎﻛﻳد ،ﺗﻣو
.٧ﻛرﺷ
ﺷﻲ ﻛرﻧوت ،ﻻﻛﻛﺳﻳﻛون ﻫﺳﻔرووت ﻫﻌﻔرﻳت ﺑﻬﻬوﻓﻲ،ﻳروﺷﻼﻳم ٢٠٠٦
.٨ﻣوﺷ

.٩ﻣوﻗﻗﻊ ﺳﺗﻳﻣﺎﺗﺳﻛﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

٢٠٠
ﺑﺗﺳﺑورﻧﻲ ﻫﻛوراﻝ ،ﻫﻫوﺗﺳﺋت ﺑت اورر ،ﺗﻝ اﺑﻳب ٠٩
ر
ﺣﻳﻝ ﺳﻳدوف ﻣﻣزراﺣﻲ،
.١٠راﺣ
ت ﻫﻌﻔرﻳت ﺑت زﻣﻧﻧﺎ ،ﺗﻣوز ،ﺗﻝ اﺑﻳب ٢٠٠٦
ﻋﺗﺳﻣﻳت ﺑﺳﻔروت
.١١اﻫﻫوﻓﺎ ﻓﻳﻠدﻣﺎن ،ﺳﺳﻧﺎى ﻟو ﻛﻔوﺷﺎ ،ﻋﻝ ﺳﻧﺋت ﻋ

ﺳﺋت ﻋـم ﻋوﻓﻳـد ،ﺗـﻝ
ﻋﻝ ﺳﻔروت ،ﺣﻔ ار وﺗرﺑوت ،ﺳﻔرﻳﻳت اﻓﻛﻳم ﻫوﺗﺳ
.١٢دان ﻻﺋور ،ﻫﻣﺎﻓﻓك ﻋﻝ ﻫزﻳﺧروون ،ﻣﺳوت ﻝ
اﺑﻳب ٢٠٠٩
وﻧﻲ أي ﻣﺎﻛو
 .١٣اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ

 .١٤ﻧﻧورﺛروب ﻓراي ،اﻧﺎﺗوﻣﻲ اوف ﻛرﻳﺳﻣس ﻓور اﻳﺳﺳواﻳز ،ﻟﻧدنن ٢٠٠١
ﻳد ١٩٧٧
.١٥داف ﺳﺎدان ،ﻋﻝﻝ ﻋﺎﻣوس ﻋوز ،ارﺣوت وﺷﻔﻳﻳﻠﻳم ،ﻣﺳﺎ ،ﻋﻳونن ،ﺣﻛر ،ﺗﻝ اﺑﺑﻳب ،ﻋم ﻋوﻓ د
وﻧﻲ ﻟوﻳﻛﻳﺑﻳدﻳﺎ اﻟﻟﻌﺑرﻳﺔ
 .١٦اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ
ﻻﻳم
ﻲ ﻟﻛﻳﺑوﺗس ﺑوﻻ
.١٧اﻟﻣﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

ﻋﻳراك ﻟﻳﺳراﺋﻳﻝ ﺑﻣﻣﺑﺗﺳﻊ ﻋز ار وﻧﺣ
 .١٨ددﻓﻧﺎ ﺗﺳﻣﺣوﻧﻲ ،ﻣدوع ﻋﺎﻟو رووف ﻳﻬودي ر
ﺣﻣﻳﺎ ،ﻳروﺷﻼﻳم١٩٩١ ،
ف ،ﻳﺳراﺋﻳﻝ ٢٠٠٠٦
 .١٩دداﻓﻳد ﻛزاز ،ﻣن ﺣﻳدﻛﻝ ﻓﻬﺎﻻ ،ﺳﻔرﻳت ﻣﻌﺎرﻳف
وﻧﻲ ﻟﻳﻬودا ﻛﺎﺗﺳ
 .٢٠اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧ
ﺳﻳر ﻓﻲ اﻟوﻳﻛﻳﺑﻳددﻳﺎ

ﺷوﺷﻠت ﺗﺳﻳﻼ ،ﻋﻝ ﻫدﻣوﻳوت ﺑروﻣﺎن ﺗﺳﻳﻼ ،اﺗر ﻫﺳﻔرﻳﺎ ﻫﻫﺣﺎداﺷﺎ ١١ ،ﺑﺑﻣﺎرﺗس ٢٠١٣
 .٢١ﺷ
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D7%93%D7 %95%D7%
%A3%D7%9E%D
D7%96%D7
7%A8%D7%
%97%D7%99/%D7%9
91%D7%A66%D7%99%
%D7
%A4%D
D7%95%D7
7%A8%D7 %A0%D7%
%99%D7%
%94%D7%
%92%D7%95%D7%A88%D7%9C.h
html
 ،2009עמ' .1
2
 . ١٤ררחל סיידוף מז רחי ،בציפורני הגורל ،הוצאאת בת אור ،תתל-אביב
שירן מליק ،יההודית ،בציפורני הגורל ،עייןן:
 . ١٥ש
htttp://www.e--mago.co.il//Editor/literrature-1775//htm
١٦

בשנת  1939בישרראל ،הוא בנו של יהודה ארריה קלויזנר .ססיים
ת
שוב נולד
 .עעמוס עוז :סופפר ישראלי חש

 1962פרסם ס יפורים קצרים בקשת ،דבר ומאזנים .עוז הוא
את ליימודיו בירושללים ועסק בהוראה .משנת 2
פרסים ספרותיים בבישראל ובעוולם،
ם
הוא זכה בשור ה של
מגדוללי הסופרים ההעברים בעת החדשה .א
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ﺷرﻳن J
اﻟرواﻳﺔ اﻟﻌﺑرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷ
 Lﺗطور ﻛﺗﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻳرة اﻟﻟذاﺗﻳﺔ ﻓﻲ ر

 (200והפרס להנצחת טולסטוי
) (2005פרס היינרייך היינה )08
(
בהם פפרס ישראל )) (1998פרס גתה
) .(2018הוא פרסםם את:
 .1ארצות התתן 1965
 .2מקום אחרר 1966
.3

מנוחה נכ ונה 1982

 .4המצב השללישי 1991
.5

 20ועוד
תמונות ממחיי הכפר 009
העברית בת זמננו ،תתמוז،
ת
על שנאה עצמיית יהודית בספפרות
אהובה פללדמן ،שנאה ללא כבושה ،ל
16
תל-אביב  ،20066עמ' 64
הסופר עמוס עוז בגגוף ראשון ילדדותו
ר
 . ١٧סיפורר על אהבה וחושך :רומן אווטוביוגרפי מתתאר בו
בירושלים בתקופת המננדט הבריטי .למרות שהרו מן כולל תיאוור אישי אלא הוא כולל תייאור
אחת מיצירות ההספרות העבברית הנמכרות ביותר .רראה:
ת
תרבותי וופוליטי .הרוומן זה
https://he.wikipedia.oorg/wiki

ספרית אפקים הוצאאת עם עובד ،תתל-
ת
 . ١٨דדן לאור ،המאבבק על הזיכרוןן ،מסות על ספפרות ،חברה ותתרבות،
אביב  ،2009עמ' 3366
354
 . ١٩גרשון שקד ،תממונה קבוצית ،שם ،עם' 3
Northrrop Frye, Annatomy of Cristism,
C
Fo
our Essays 22001, P. 311
1 . ٢٠
 . ٢١דדב סדן ،על עממוס עוז ،ארחות ושבילים ،ממסה ،עיון ،חקרר ،תל אביב ،עעם עובד  ،1977עמ' .133
ששון סומך ،2019 -193 3 :נולד בבגדאד ושם התחנך .עלה לישראל עם משפחתו בבשנת  .1951למד
 . ٢٢ש
באונבבירסיטת תל -אביב והאונבבירסיטה העברית בירושליים שפה עבררית והיסטורייה ובאונבירססיטת
אוקספפורד .ששון ססומך כתב אוטבביוגרפיה וביקקורת ותרגם הררבה ספרים .רראה:
httpps://he.wikippedia.org/w
wiki/%D7%A
A9%D7%A
A9%D7%95
5%D7%9F__%D7%A1%
%D7
%95%D77%9E%D7%
%9A
٢٣

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

ראה את:

בהוצאת הקיבוץ המאאוחד
ת
אוטוביוגרפי מאת ששון סוממך .הוא יצא לאור
 .בבגדאד אתמולל :הוא רומן א

נעוריו בבגדאד ביררת עיראק שבה נולד וגדל עעד גיל  .17ההספר
ו
את ימי
בשנת  .2003הסופפר מתאר בו א
ת
של המאה העשרים.
בשנות הארבעים ש
ת
מתאר תקופה עלומ ה בחיי הקהיללה היהודית בעעיראק ומה שקקרה לה
ר
ראה:
htttps://www.k
kibutz-poaliim.co.il/prooduct?c0=40
0532
٢٤

ממנהיגי היהודים בבבל בתקקופת
על שמם של עזזרא ונחמיה מ
מבצע קרוי ל
מבצע עזרא וננחמיה :הוא מ
.מ

שיבת ציון .המבצע גם קרוי במבבצע בבל או מבבצע עולי בבלל .במבצע זה עעלו יהודי עיראאק לישראל ככחלק
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ﻌﺷرﻳن J
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מהלך המבצע עעלו לישראל ייותר
שים של המאהה שעברה .במ
ממבצצעי העלאת יההודים בתחילת שנות החמיש
בודדים בעירי עיראאק .ראה :דפננה צמחוני ,מדדוע עלו רוב ייהודי
ם
 12000יהודיםם ונותרו רק אלפים
מ00 -
ירושלים  ،1991עמ' .404–379
ם
חמיה،
עיראק לישראל במבבצע עזרא ונח
ק
 . ٢٥דדוד קזז ،מן חידדקל והלאה ،זכרונות מחייהם וקורותיהם של יהודי עיראק ،ספרית מעעריב ،ישראל
 ،2006עמ' 112
2
תל-אביב .החלהה את
אוניברסיטת ל
שנת  .1963לממדה ספרות בא
 . ٢٦יההודית קציר ،ססופרת ישראללית ،נולדה בש
שלה ליצירה בבשנת
הקריררה הספרותיתת שלה בשנות השמונים ממאאה שעברה .קצציר זכתה בפררס ראש הממש

אא٢٠٢٠א/١٠א ٣

 1996ו  ،2007וופרס ויצ'ו הצצרפתי בשנת  ،2004ופרסס היצירה הצציונית בשנת  2014על הררומן
1
האוטבביוגרפי צילה ..מיצירותיה החשובות:
 .1סוגרים אתת הים
ש את השמש בבבטן
 .2למאטיס יש
 .3הנה אני מ תחילה
 .4סיפורי חיפפה
 .5סיפורי תלל-אביב
ראה:
/https://he.wikipedia.oorg/wikiיההודית_קציר
٢٧

היא הרקע ההיסטורי
צילה רמברג מרגוולין שהיתה החחיים שלה בגולה ובארץ א
של הרומן היא סבתתא רבתא ה
שרת
של ההרומן ששזכהה להצלחה רבבה והופיע בררשימות רבי ההמכר בישראלל .הספר הזה זכה בפרס ש
תחום הציונות..
תית ליצירה בת
התרבבות בתחומי הייצירה הספרות
את:
ראה א
httpps://he.wikiipedia.org/w
wiki/%D7%
%A6%D7%9
99%D7%9C
C%D7%94__(%D7%A1
1%D
7%
%A4%D7%
)%A8
٢٨

٤٣٢

בשנת  ،2013הגיבבורת
ת
 .צצילה :הוא רוממן אוטוביוגרפפי של המספררת הידועה יהוודית קציר יצא לאור

201
שושלת צילה ,עלל הדמויות ברומאן צילה ،באתר הספריה החדשהה , 11במרץ 13
.ש
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