אורי פינס

שלמה פינס ()8091-8009
 :8091נולד בפריז להוריו סוניה ומאיר .האב משלים דוקטורט על
תולדות ספרות היידיש.
 :8090המשפחה עוברת לריגה .שם נולדות שתי אחיותיו .שפות הבית
הן יידיש ,רוסית ועברית .האב עוסק במסחר.
 :8081-8080המשפחה עוברת לארכנגלסק שעל הים הצפוני .שלמה
לומד בבית כאוטודידקט .הוא אוהב את המקום ,את הנוף ואת
השפה הרוסית ,מקים יחד עם חברים קבוצת לימוד .הנושא המעניין
אותו הוא המזרח התיכון.
 :8080-8011המשפחה נמלטת מארכנגלסק מאימת המהפכה
ומשתקעת בלונדון .לומד לדעת שכמה מהחברים שהותיר אחריו
בארכנגלסק נהרגו במהפכה .האב ממשיך לעסוק במסחר ואילו
שלמה הולך בפעם הראשונה והיחידה בחייו לבית הספר.
 :8011-8011המשפחה עוברת לברלין .שלמה מנסה ללכת לבית
הספר אבל נרתע מהאנטישמיות .הוא ממשיך את לימודיו
כאוטודידקט .בבית ההורים מרבים לבקר סופרים עבריים.
 :8011בגרות גרמנית.
 :8011-8011לומד פילוסופיה ואיסלם בהיידלברג.
 :8011-8013לומד באוניברסיטת ז'נבה .מגיע לידיעה טובה של
השפה הצרפתית שנהפכה לגביו למעין שפת אם נוספת.
 :8013-8071לומד בברלין ומתיידד עם המזרחן פאול קראוס ועם
הפילוסוף ליאו שטראוס.
 :8071נולדת בתו אילנה (.)Hélène
 :8077נפגע בראשו בתאונת דרכים ולאחר מכן עובד על הדוקטורט
שלו באופן אינטנסיבי ומסיים אותו במספר חודשים .הוא כתב את
הדוקטורט בהדרכתו של פרופ' .Schaeder
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שלמה פינס

 :8071מקבל תואר דוקטור מאוניברסיטת ברלין .בגלל המצב
הפוליטי עובר לפריז .שם מתקיים מהוראה פרטית ונושא הרצאות
בInstitut d’Histoire et des Sciences techniques de l’Université-
 .de Parisמתיידד עם המזרחן לואי מסיניון ועם המשורר יונתן
רטוש.
 :8073מתחתן עם פני רירחובסקי.
 :8071נולד בנו אורי.
 :8019שלמה ומשפחתו נמלטים מצרפת לארץ באנייה האחרונה.
הוריו של שלמה נשארים בברלין ומוסגרים על-ידי גרמניה הנאצית
לרוסיה הסובייטית .הם נכלאים בגולאג ומתים שם.
 :8019-8011מחפש עבודה אקדמית אך אינו מוצא .אשתו מפרנסת
את המשפחה :8011 .מקבל אזרחות פלסטינית .עובד בצנזורה
הבריטית עד .8011
 :8011-8013מקבל מלגה קטנה מטעם האוניברסיטה העברית.
 :8013-8011תפקידים שונים בהגנה על ירושלים.
 :8011-8011עובד במשרד החוץ במחלקת המזרח התיכון.
 :8011מתקבל לאוניברסיטה העברית כמרצה לפילוסופיה.
 :8011התמנה פרופסור חבר לפילוסופיה יהודית וכללית.
 :8011שבתון בפרינסטון (.)Institute for Advanced Studies
 :8019התמנה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 :8017תרגומו לאנגלית של מורה הנבוכים של הרמב"ם יוצא לאור.
 :8011פרס ישראל.
 :8038התמנה פרופסור מן המניין.
 :8031פרס רוטשילד.
 :8033-8031מלמד סמסטר בהרוורד.
 :8033פינס יוצא לפנסיה אך ממשיך להורות לקבוצת תלמידים בימי
שישי בספריה הלאומית.
 :8011פרס ביאליק.
 :8009נפטר בירושלים.
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