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מרכז ההדרכה לספריות בישראל פועל לקידום ולהעשרת הספרנות והמידענות בישראל, לפיתוח ספריות 
ומרכזי מידע ברחבי הארץ, לטיפוח תרבות הספר והקריאה. מיעדיו המנחים פיתוח כלי עבודה עדכניים שיתמודדו 

בהצלחה עם תנופת התפתחות טכנולוגית המידע. הוותק, המומחיות והמסירות שהקנו לו מוניטין רב הפכו את 

המרכז לבית המקצועי של העוסקים בתחום המידע.

עדכון  הפקה,  מתמיד:  מקצועי  עדכון  מציע  המרכז   .1965 בשנת  נוסד  בישראל  לספריות  ההדרכה  מרכז 
של  לאור  והוצאה  ארציים  כנסים  שני  הכולל  ענף,  השתלמויות  מערך  ביבליוגרפים,  מידע  מאגרי  של  ותחזוקה 

פרסומים מקצועיים. המרכז משמש נציג בלעדי של הארגונים הבין-לאומיים ISBN ,ISMN. בנוסף, פועל המרכז 

רבות לעידוד היוצרים והיצירה הכתובה בישראל.

המפעל לתרגום ספרות מופת הוא היהלום שבכתר פעילות מרכז ההדרכה לספריות ובוודאי הנוצץ שבו. 
למעלה מ-35 שנים תומך המפעל בתרגומים לעברית ממיטב הספרות העולמית המוגשים לקורא העברי בתרגום 

איכותי, מוקפד ומופתי.

על העטיפה: 
הירונימוס הקדוש, פטרון המתרגמים
ציור מאת קרוואג’ו. עיבוד: יעל בוברמן
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לכבוד הוא לנו להביא את ברכתנו לקטלוג המפעל לתרגום ספרות מופת. במשך שלושים וחמש 

שנה העמיד המפעל על מדף הספרים של קוראי העברית תרגום משובח של מיטב הקלאסיקה 

של הספרות העולמית.

שונות  בתקופות  שנכתבו  ביצירות  מדובר  כה.  עד  שתורגמו  המופת  יצירות  את  מציג  הקטלוג 

בתרבויות שונות ובמגוון לשונות. מגוון זה מעיד על ייחודו של המפעל, שחשף וממשיך לחשוף למען 

קוראי העברית את מיטב היצירה הספרותית בתרבויות העולם - מקצתן רחוקות בזמן ובמקום - 

באמצעות תרגום קפדני, איכותי ומבוקר.

לתמיכה  ראוי  נמצא  לפיכך  הספרות,  מפעלי  בקרב  וברמה  בחשיבות  לו  דומה  שאין  מפעל  זה 

ציבורית נאותה שעליה מתבססת פעילותו. במשך השנים בנה המפעל לעצמו מעמד מרכזי ומכובד 

כמסגרת יוקרתית ומבטיחה. אנו תקווה שימשיך בפעילותו החיונית ויביא בפני קוראי העברית גם 

בעתיד עוד ועוד תרגומים מופתיים של ספרות מופת.

קרן כרמל מיכה ינון   

מנהלת המחלקה לספרות ראש מינהל התרבות   

משרד המדע, התרבות והספורט משרד המדע, התרבות והספורט  

ברכות 
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ובוודאי  לספריות  ההדרכה  מרכז  פעילות  שבכתר  היהלום  הוא  מופת  לתרגום ספרות  המפעל 

הנוצץ שבו. בבסיסו עומדים יסודות התרבות העולמית, המייחדים אותו ומעניקים לו גוון שונה בנוף 

העשייה הספרותית בארץ.

יוצא דופן עם המו"לים, ליצירת תרגומי מופת של ספרות הקלאסיקה העולמית  שיתוף פעולה 

בשפה העברית, מתאפיין בהקפדה יתרה ובשאיפה לשלמות. אלו יצרו מפעל יוצא דופן בתחומו 

שעליו גאוותם של כל העוסקים במלאכה.

בועז עברון, מייסדו של המפעל, מנהלו עד היום, במסירות אין קץ ובידע נרחב. המו"לים, מיטב 

המתרגמים, המומחים האקדמיים ומשרד התרבות לדורותיו, מרימים את הנס שנים רבות. כ-270 

יצירות תורגמו עד היום משפות רבות - אנגלית, צרפתית, רוסית, גרמנית, סינית, ערבית, יוונית, 

רומית ועוד. מרכז ההדרכה גאה להיות שותף-מסייע בעשייה המבורכת.

לצד תרגומי המופת קמו ברבות השנים מפעלי משנה:

האחד - המפעל הדו-לשוני לשפות ערבית ורוסית שמטרתו קירוב ציבור העולים דוברי רוסית וציבור 

בארץ  וערבית  רוסית  הנכתבת  היצירה  וחשיפת  גיסא,  הישראלית מחד  לתרבות  הערבית  דוברי 

לקהל קוראי העברית מאידך גיסא. 

השני - מפעל ספרות מופת עברית. הוצאה לאור של מבחר מהספרות העברית לדורותיה, לפי 

המודרנית. המפעל  הרנסאנס, ספרות ההשכלה, הספרות  בספרד,  הזהב  תור  הבאה:  החלוקה 

ושסופריה  ומחנויות הספרים  לדורותיה לא תיעלם מהתודעה  לוודא שהספרות העברית  מבקש 

ומשורריה יהפכו משמות של רחובות לנוכחות חיה.

לכל העוסקים במלאכה, זהו רגע של סיכום בד בבד עם מבט לעתיד בציפייה להמשך פועלו של 

מפעל מבורך זה ובתקווה לעוד הרבה תרגומי מופת.

אורלי און ד"ר סנונית שהם   

מנכ"ל  יו"ר הוועד המנהל    

מרכז ההדרכה לספריות בישראל מרכז ההדרכה לספריות בישראל   

על מופת
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ולאמנות בשנת 1973,  המפעל לתרגום ספרות מופת הוקם על-ידי המועצה הציבורית לתרבות 

בעקבות תזכיר ששלחתי, בהיותי אז חבר הנהלת המועצה. 

לתרגום  זוכות  אינן  העולמית  בספרות  ביותר  החשובות  המופת  מיצירות  רבות  כי  צוין  בתזכיר 

ולפרסום בארץ משום שהן קשות לתרגום בדרך כלל, ותובעות מהמתרגם בקיאות רבה הן בלשון 

המתורגמת ובתרבותה והן ברבדים העמוקים ביותר של השפה העברית, לצד כשרון יצירתי ניכר. 

מכאן שהתרגום קשה ויקר, וגם ההדפסה, הכרוכה באחריות מיוחדת, קשה ויקרה. לעומת זאת 

ולכן חוששים המו"לים  הוא מוגבל  כזאת  מטבע הדברים שקהל הקוראים של ספרות מובחרת 

להיכנס לתחום זה. 

בשנות ה-20 וה-30 מימנו נדבנים חובבי ספרות כגון שטיבל את התרגומים מהקלאסיקה העולמית, 

בהכירם בתרומה החיונית של הספרות העולמית לספרות ולקוראים העברים. על תרגומים אלה 

גדל דור שלם; אך כיום, בהיעדרם, חייבת המדינה לקבל על עצמה תפקיד זה, על יסוד ההנחה 

שמן הראוי שלכל אדם שעברית היא שפתו הראשונה והרהוטה ביותר, תהיה גישה לכל היצירות 

תרבותית  מבחינה  העולם"  "אזרח  להיעשות  יוכל  שאדם  כלומר,  העולמית,  בספרות  החשובות 

בעברית בלבד. הונחו גם עקרונות יסוד שנעשו מאז מובנים מאליהם, לדוגמה, שאין להגביה את 

הסגנון מעל הנדרש: כאשר טקסט לועזי הוא פשוט יהיה תרגומו לעברית דומה, ושהיצירות יתורגמו 

זו החל המפעל את דרכו בתקופה הנכונה כשהעברית המדוברת  תמיד מלשון המקור. מבחינה 

והכתובה נעשתה עשירה וגמישה דייה להתמודד כמעט עם כל טקסט לועזי. 

הוקמה הנהלה המורכבת מנציגי המו"לים הגדולים, המודעים לאחריותם לתרבות העברית, מומחים 

אקדמיים מובילים לספרויות השונות ונציגי ציבור. המפעל עצמו הוא אחד המפעלים הספרותיים 

הנתונים במסגרת מרכז ההדרכה לספריות בישראל.

בשנותיו הראשונות של המפעל הצטמצמה הרשימה המומלצת בעיקר ליצירות בדיוניות בפרוזה 

בלשונות אירופאיות משלוש מאות השנים האחרונות, למעט שלוש: "שָאהּ נ�אמֶה" - מבחר נרחב 

פועלים"; "סיפורי קנטרברי"  פירדוסי שיצא ב"ספרית  מיצירתו המהוללת של המשורר הפרסי 

מאת המשורר האנגלי ג'פרי צ'וסר שיצא ב"עם עובד"; והוצאה מחודשת ודקדקנית של ה"איליאס" 

וה"אודיסיאה" בתרגום הקלאסי של שאול טשרניחובסקי, שהוציאה הוצאת "עם עובד". בשלושת 

המקרים הללו הטקסט אמנם פיוטי, אך הוא נושא אופי אפי-סיפורי. מראשית שנות ה-80 הורחבה 

היריעה. נכללו בה תחומי הגות, ביוגרפיה, מסה ומחזות, מכל התקופות ומכל הארצות.

הישראלי 
כאזרח העולם

מאת בועז עברון
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חרף תקציבו המוגבל, תמך המפעל עד כה בתרגומם ופרסומם של קרוב לשלוש מאות כותרים, 

ביניהם יצירות יסוד של ספרות העולם כגון "יוליסס" של ג'יימס ג'ויס, "בעקבות הזמן האבוד" 

של מרסל פרוסט )ארבעה כרכים מיצירת ענק זו כבר פורסמו(, תרגום מלא של "דון קיחוטה" 

של סרוואנטס, "גרגנטואה ופנטגרואל" בשלמותו של ראבלה, תרגום מעודכן וחדש של כל יצירות 

שקספיר, תרגום של כל הדרמה היוונית והרומית, וכו'. כמו כן תורגמו יצירות חשובות מהספרות 

הערבית )כגון "הטרילוגיה הקאהירית" של נגיב מחפוז, מבחר משירי היין והאהבה של המשורר 

הבגדדי מתקופת הכליף הרון א-רשיד, אבו-נוואס, "ענק היונה" של איבן חאזם האנדלוסי, "אלף 

לילה ולילה" ועוד(. תורגמו גם יצירות יסודיות של תרבות סין )"תורת הגדול" ומבחר שירים ליריים 

לולא  כי  מעריכים  מו"לים  וכו'(.  וכו'  גיטא",  "בהאגאוואד  ההודי  הפילוסופי  האפוס  קלאסיים, 

תמיכת המפעל, לא היו מתרגמים בכוחות עצמם 80% מיצירות אלו. המפעל קבע רמה וקני-מידה 

איכות  על  שלילית  ביקורת  נתפרסמה  ולא  כמעט  בארץ.  התרגומים  לתרבות  חדשים  איכותיים 

התרגומים. להיפך, המפעל זוכה לשבחים על איכותו ורמתו מצד הביקורות.

ארם-נהריים  מספרות  האנתולוגיה  היא  המפעל  על-ידי  שנתמך  ביותר  המפואר  הפרסום  אולי 

הקדומה "בימים הרחוקים ההם", כולל "שירת גלגמש" ואפוסים קדומים אחרים, הכל בתרגום 

משפת המקור האכדית שבוצע על-ידי המשוררת ש. שפרה ופרופ' יעקב קליין. קובץ זה מהווה 

להבנת ספרותנו  ומכאן  זו,  על-ידי תרבות  עצומה  במידה  להבנת התנ"ך, שהושפע  חיוני  מקור 

אנו.

הרשימה המומלצת מכילה יצירות רבות עוד יותר, והמפעל זקוק להרחבה דראסטית של תקציבו, 

שלא הוגדל מזה שנים ומכאן שהוא מצטמצם משנה לשנה. דומה כי מפעל זה הוא כיום יחיד במינו 

בעולם, ומהווה שער אל תרבותו. במובן מסוים הפך המפעל למשהו שהוא יותר מסיוע למו"לים 

בתרגום יצירות מופת, הוא גם ממלא תפקיד בהרחבת אופקיו של המשכיל הישראלי, לפי הכוונה 

המקורית להפוך אותו ל"אזרח העולם".
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איטלקית
I Nostri Antenati | Italo Calvino | 1923-1985 אבות אבותינו | איטאלו קאלווינו 
בקובץ סיפורים פנטסטיים, כגון "האביר שלא היה ולא נברא", המתאר את דמותו של אביר בצבא קרל הגדול, שהיה בעצם שריון ריק נעדר גוף אנושי 

מתחתיו, או "הבארון המטפס", סיפור על אציל איטלקי שהתעקש לחיות בצמרות העצים ומעולם לא ירד אל האדמה, מתווה קאלווינו את הקרע בין 

גאיו שילוני | ספרית פועלים | 1978 | סיפורים פנטסטיים  "מציאות ודמיון".   

La Disubbidienza | Alberto Moravia | 1907-1990   אי ציות | אלברטו מורביה
סיפור התבגרותו של נער חולני המגלה את סודות הארוטיקה. האי-ציות הופך למרידה של הגוף החולני בנער המתבגר ושל הנער המתבגר בחברה ובחיים. 

ISBN 965-407-398-6 | ענת שפיצן | כרמל | 2002 | רומן יצירתו של מורביה היא מפסגות הסיפורת האיטלקית של המאה העשרים. 

 

La Storia | Elsa Morante | 1912-1985 אלה תולדות | אלזה מורנטה 
חיי האנשים הקטנים ומאבקם לשמור על צלם אנוש באיטליה בזמן מלחמת העולם השנייה, בעוד ה"היסטוריה הגדולה" דורסת אותם.

עמנואל בארי | הקיבוץ המאוחד | 1995 | רומן      

Decameron | Giovanni Boccaccio | 1313-1375 דקאמרון | ג'ובאני בוקאצ'ו 
קובץ סיפורים על מגוון רחב של נושאים שמספרים זה לזה אצילים ואצילות שנמלטו אל בתיהם הכפריים מפחד הדֶבר המשתולל בפירנצה. הסיפורים, 

הקודש של  כלי  המגונות של  מידותיהם  וחושפים את  ימי-הביניים המאוחרים,  של  בעולם  מבודחת  מגלים הסתכלות  וארוטיים,  מהם מפולפלים 

ISBN 965-407-262-9 | גאיו שילוני ואריאל רטהאוז | כרמל | 2000 | סיפורים הכנסייה הקתולית. נחשב לספר יסוד בסיפורת האירופית.  

Gli Indifferenti | Alberto Moravia | 1907-1990  האדישים | אלברטו מורביה
דיוקן מוסרי אכזרי של הבורגנות האיטלקית הגבוהה בראשית המאה העשרים; הליכותיה הנלוזות, ערכיה המפוקפקים ודבקותה בדעות קדומות.

ISBN 965-407-425-7 | דליה עמית | כרמל | 2003 | רומן    

Senilita' | Italo Svevo | 1861-1928  ז�קנה | איטאלו סבבו
ז�קנה הוא רומן על גבר במיטב שנותיו המתאהב נואשות בנערה יפה, קלת דעת וצינית. הגיבור, סופר כושל בשם אמיליו ברנטאני, הוא איש זקן ברוחו 
על אף גילו הצעיר. ברטראני עובד למחייתו כפקיד בחברת ביטוח, ובו בזמן משלה את עצמו שיש לו, או שהייתה לו, קריירה ספרותית. אִיטַאלוֹ סבבו 

הוא שם העט של הסופר אהרון אֶטור�ה שמִיץ, יהודי הנחשב לאחד מגדולי המספרים המודרניים.

ISBN 965-407-655-5 | אריאל רטהאוז | כרמל | 2006 | רומן    
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Prose | Giacomo Leopardi | 1798-1837 כתבים בפרוזה | ג'אקומו לאופרדי 
גדול משוררי איטליה במאה ה- 19. כתביו בפרוזה הם מנכסי צאן הברזל של הספרות העולמית.  

ISBN 965-407-009-4 | גאיו שילוני | כרמל | 1992 | פרוזה הגותית    

La Città del Sole | Tommaso Campanella | 1568-1639  עיר השמש | טומאזו קמפנלה
"עיר השמש" היא אחת האוטופיות היפות והנועזות ביותר שנכתבו אי פעם, כתובה כדיאלוג פואטי עתיר דמיון, תבונה ורגש. היצירה המרתקת הזאת 

שימשה מקור השראה חשוב להוגי דעות חברתיים, למהפכנים ולמתקני עולם בכל הזמנים מאז ראתה אור לראשונה בתחילת המאה השבע עשרה.

ISBN 965-7303-16-8 | ארנו בר | נהר | 2007 | ספרות אוטופיסטית    

La Coscienza di Zeno | Italo Svevo | 1861-1928 תודעתו של זנו | איטאלו סבבו 
זנו מקבל טיפול אצל פסיכואנליטיקאי כדי להתגבר על תאוות העישון שלו, ואגב כך נפתחת הסתכלות אירונית בחיים המודרניים בטרייסט, עירו של 

גאיו שילוני ואריאל רטהאוז | כרמל | 1988 | רומן   סבבו.   
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אנגלית
First Love | Eudora Welty | 1909-2001 אהבה ראשונה | יודורה ולטי 

מבחר מסיפוריה של הסופרת האמריקנית הנודעת, ילידת מיסיסיפי. בקובץ הסיפורים נמצא את גב' לארקין הטורחת בעבודות קשות בגינת ביתה 

ומנסה נואשות להשליט בה לא סדר כי אם גודש פרוע; נמצא זוג חרשים המקווים לשמוע "משהו" במפלי הניאגארה; ואת האוארד המובטל מר הנפש 

המכחיד את הדמות האחת שיכול היה להיפתח אליה, אלה ואחרים שעניינם ברקמת היחסים הפגומה שבין בני האדם.

ISBN 978-965-407-852-8 | אמציה פורת | כרמל | 2008 | סיפורים    

Edward the Second | Christopher Marlow | 1564-1593 אדוורד השני| כריסטופר מארלו 
מחזהו המושלם ביותר של מארלו מבחינה דרמטית. זהו המחזה הראשון בתולדות התיאטרון שבין גיבוריו הראשיים מצויים "הומוסקסואלים מוצהרים", 

ושאהבת גברים היא קונפליקט מרכזי בעלילתו. יצירה נועזת מאד שהקדימה את זמנה במאות שנים. 

מאיר ויזלטיר | דביר | 2009 | דרמה     

To the Lighthouse | Virginia Woolf | 1882-1941 אל המגדלור | וירג'יניה וולף 
וולף מעצבת גוונים וגוני-גוונים של יחסי גומלין בין דמויות, בין זמנים ובין רגשות וחושים.

מאיר ויזלטיר | מפעלים אוניברסיטאיים | 1975 | רומן    

Emma | Jane Austen | 1775-1817 אמה | ג'יין אוסטן 
הרומן שנחשב על פי רוב ליצירתה השלמה ביותר של אוסטן מגשים את המלצתה הידועה באשר לכתיבת רומן: "שלוש או ארבע משפחות בעיר-

רינה קלינוב | הקיבוץ המאוחד | 1982 | רומן שדה" זהו "הדבר הראוי לעבוד עליו".  

 The Passion Artist | John Hawkes | 1925-1998 אמן התשוקה | ג'ון הוקס 
גיבור הרומן, אלמן ואב לזונה, שאמו כלואה בגין רצח אביו, פורץ לכלא עם כוח גברי אזרחי מתנדב, לדכא את מרד הנשים. רומן אקספרסיוניסטי שבו 

משה רון | הקיבוץ המאוחד | 2005 | רומן   מציאות חיצונית מתגלה כהיסטוריה הפנימית של הדמות ולהפך.  

Little Dorrit | Charles Dickens | 1812-1870 דוריט הקטנה | צ'רלס דיקנס 
מן הרומנים המאוחרים של דיקנס ששורה בהם אווירה אפלה. עלילתו המפותלת נדפסה בהמשכים בין השנים 1857-1855 ומשובצות בה, מלבד דמותה 

ISBN 965-342-736-9 | אופירה רהט | מוסד ביאליק | 2002 | רומן של איימי )היא "דוריט הקטנה"(, שלל דמויות משנה ססגוניות. 
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The Good Soldier | Ford Madox Ford | 1873-1939  החייל הטוב | פורד מדוקס פורד
מונולוג של דמות צדדית המספרת על מרובע של שני זוגות )המספר הוא הבעל באחד הזוגות(; תוך כדי המונולוג, התמים וחסר הישע לכאורה, 

גדעון טורי | מפעלים אוניברסיטאיים | 1977 | רומן נחשפת תהום השקר והאסון שמאחורי החזית האלגנטית והבוטחת.  

The Mill on the Floss | George Elliot | 1819-1880 הטחנה על הנהר פלוס | ג'ורג' אליוט 
סיפורם של טום ומאגי, ילדיו של מר טוליבר מן "הטחנה שעל הנהר פלוס", שביניהם הבדל מכריע במזג ובתכונות, פער המעצב את העלילה ואת 

גורלם. תיאור הילדות ותיאור החיים הכפריים היו בין הגורמים שהפכו ספר זה לאחת מיצירותיה הנקראות ביותר של אליוט.

ISBN 965-407-185-1 | אופירה רהט | כרמל | 1998 | רומן    

The Mind, Mind has Mountains | Gerard Manley Hopkins | 1844-1889 הלב, לב הרים לו | ג'ררד מנלי הופקינס 
הופקינס, המשורר האנגלי הוויקטוריאני, נזיר ישועי, בוגר אוקספורד, נחשב למבשר המודרניזם בשירה האנגלית. שיריו זכו להתפרסם רק כ- 30 שנה 

אחרי מותו, כשהשירה האנגלית כבר היתה בעיצומה של פריצת הדרך, והמאה ה-20 קיבלה אותם באהבה למרות דתיותם המופגנת, המסורתית 

ISBN 978-965-7270-67-7 | שמעון זנדבנק | אבן חושן | 2008 | שירה מאוד.    

The Raven and Other Poems | E.A. Poe | 1809-1849 העורב ושירים אחרים | אדגר אלן פו 
חנה ניר | הקיבוץ המאוחד | 1997 | שירה מבחר משיריו של המשורר הרומנטי האמריקני.  

The Rainbow | D.H. Lawrence | 1885-1930 הקשת בענן | ד.ה. לורנס 
עם צאתו לאור של הרומן ב-1915 הוא הוכרז ספרות תועבה. לורנס תיאר את התנועה המחזורית של מאבק ואהבה בחיי הנישואין בהיבטים ובלשון 

שלא היו מקובלים בשעתו. על כך יש להוסיף את תחושת המחזוריות וההמשכיות של העונות ושל השנה הנוצרית השורה על הרומן. 

ISBN 965-19-0013-X | אהרן אמיר | שוקן | 1979 | רומן    

Alice's Adventures in Wonderland | Lewis Carrol | 1832-1898 הרפתקאות אליס בארץ הפלאות | לואיס קרול 
ספר הילדים המהולל המסתיר משחקים לוגיים, סמנטיים ומתמטיים שרק מבוגרים יכולים להבינם.

רנה ליטוין | הקיבוץ המאוחד | 1997 | רומן פנטסטי    

The Ambassadors | Henry James | 1843-1916 השגרירים | הנרי ג'יימס 
מפגש בין התמימות וה"מרובעות" האמריקניות ובין התחכום, הרב-משמעות והעייפות האירופיים, כפי שמתגלה לנציגיה של הבורגנות האמריקנית 

ISBN 965-264-029-8 | אהרן אמיר | כנה | 1986 | רומן החדשה היוצאים לסיור באירופה ברבע האחרון של המאה ה-19. 
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The Third Policeman | Flann O'Brien | 1911-1966 השוטר השלישי | פלאן או'בריאן 
פלאן או'בריאן, לצד סמאל בקט, נחשב לגדול ממשיכיו של ג'יימס ג'וייס בספרות האירית. הוצאות הספרים דחו רומן זה והוא נגנז. הרומן ראה אור כשנה 

דורון נרקיס | הקיבוץ המאוחד | 2003 | רומן לאחר מות המחבר וקנה לו מעמד של ספר פולחן באירלנד ומחוצה לה. 

Nightwood | Djuna Barnes | 1892-1982 חורשלילה | דז'ונה בארנס 
המשורר ת.ס. אליוט כתב בהקדמה לספר: "פרוזה שיש בה חיות תובעת מן הקורא דבר-מה שקורא רומנים רגיל אינו מוכן לתת... כאשר אמרתי 

ש"חורשלילה" יפנה בעיקר אל קוראי שירה, לא כיוונתי לכך שהספר אינו רומן, אלא שהוא רומן טוב כל כך, שרק רגישויות שטופחו בקריאת שירה 

ISBN 965-407-418-4 | גיורא לשם | כרמל | 2004 | רומן אכן יוכלו להוקירו בשלמות..."  

The Life of Samuel Johnson | James Boswell | 1740-1795 חיי סמיואל ג'ונסון | ג'יימס בוזוול 
תיאורו המעריץ של בוזוול את ד"ר ג'ונסון, מחשובי האינטלקטואלים האנגלים במאה ה-18, הוא הביוגרפיה המפורסמת ביותר בשפה האנגלית. בוזוול 

יצר דמות בלתי נשכחת על כל מוזרויותיה וההומור הבוטה שלה, בעולם האינטלקטואלי והחברתי של לונדון באותן שנים.

ISBN 965-407-025-1 | טובה רוזן | כרמל | 1992 | ביוגרפיה    

The Poor Mouth | Flann O'Brien | 1911-1966 חכמת המסכן | פלאן או'בריאן 
הספר "חכמת המסכן" קרוי במקור הגיילי "הפה העני", ביטוי שמשתמעת ממנו החכמה להעמיד פני עני ואביון כדי להפיק רווח. בחוש מופלא לצד 

הקומי שבהווי המחוזות הגייליים של אירלנד, מעמיד פלאן אובר�אֶן, מגדולי סופריה של אירלנד במאה העשרים, ביצירת מופת זו של אמנות הסאטירה, 

פרודיה מלאה משובה זדונית על רומן האיכרים הגיילי, מעין סוגה ספרותית מסורתית לעצמה. 

ISBN 965-13-1177-0 | אמציה פורת | עם עובד | 1997 | רומן    

Tess of the d'Urbervilles | Thomas Hardy | 1840-1928 טס לבית דרברוויל | תומאס הארדי 
ספרו של הארדי שעורר בשעתו את חמתה של הביקורת בשל "חוסר מוסריות" ו"פסימיזם"; סיפורה הטרגי של טס, אישה טהורה )ככותרת המשנה 

שנתן המחבר לרומן( הלכודה בצבת כוחות גדולים ממנה, הגיבורה המוכרת והנוגעת ללב של המספר האנגלי הגדול.

נעמי כרמל | כנה | 1984 | רומן    

Everyman | Anonymous כלאדם | אנונימי 
מסעו של כלאדם בעקבות דרישתו של "מוות" לדין וחשבון, מתחיל בחיפושו אחר יקיריו ומוקיריו אותם אינו מוצא בקרב "ידידות", "קרבה" ו"רכוש" 

ולכן לבסוף פונה ל"מעשים טובים" אליה מיעט להתייחס במהלך חייו. בעזרתה ובעזרת אחותה "דעת", פועל כלאדם לשיקום חייו ולהבטחת מאזן 

חשבונות חיובי לפני המשפט עם אלוהים. המחזה הימי-ביינימי המפורסם והמוערך ביותר, עיסוקו במפגש האדם עם המוות. עלילתו אלגורית ופשוטה 

עמרי סמית | הקיבוץ המאוחד | 2003 | מחזה מוסר ואיכות כתיבתו דרמטית ושירית.  
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Ulysses | James Joyce | 1882-1941 יוליסס | ג'יימס ג'ויס | בשני כרכים 
נחשב לרומן החשוב ביותר שיצא בשפה האנגלית ואולי במאה ה-20 בכלל. חולל מהפכה בתפיסת הרומן והטכניקה שלו, בין היתר בשל המונולוג 

הפנימי וזרם התודעה שנוקט המחבר. לכאורה אירועי יום אחד בעיר דבלין בתחילת המאה ה-20, למעשה: אפוס החובק בתוכו את תרבות המערב 

ISBN 965-03-037-9 | יעל רנן | ספרית פועלים, זמורה | 1985 | רומן כולה.   

Selected Prose Writings | Jonathan Swift | 1667-1745 מבחר כתבים | ג'ונתן סוויפט 
אוסף הסאטירות שכתב סוויפט על החיים הפוליטיים והאינטלקטואליים באנגליה של סוף המאה ה-17 ותחילת המאה ה-18. באחת מהן מוצע לפתור 

את בעיית העוני וריבוי האוכלוסין באירלנד על-ידי גידול תינוקות איריים למאכל מעודן לבני האצולה האנגלית.

ISBN 965-407-066-9 | יצחק קומם ומשה זינגר | כרמל | 1993 | כתבים    

Through the Looking-Glass | Lewis Carroll | 1832-1898 מבעד למראה, ומה אליס מצאה שם | לואיס קרול 
ספר ההמשך ל"הרפתקאות אליס בארץ הפלאות" - נחשב גולת הכותרת של יצירתו של לואיס קרול. זהו ספר מודרני להפתיע בתובנות שלו 

בתחומים רבים של החשיבה האנושית, מפיסיקה ובלשנות ועד תקשורת ופילוסופיה.

רנה ליטוין | הקיבוץ המאוחד | 1999 | רומן פנטסטי      

Moll Flanders | Daniel Defoe | 1660-1731 מול פלנדרס | דניאל דיפו 
סיפור חייה של הגיבורה, מול פלנדרס, הוא רצף עשיר של מעשים לא מוסריים בעליל )גניבה, מרמה, זנות, גילוי עריות(. מבחינות שונות אפשר לראות 

במול פלנדרס את הגרסה הנשית והעירונית של רובינזון קרוזו: זו יצירה המספרת על מאבק ההישרדות ב"ג'ונגל" של חברה קפיטליסטית באנגליה 

ISBN 965-407-469-9 | סיגל אדלר | כרמל | 2004 | רומן של ראשית המאה ה-18.   

Middlemarch | George Elliot | 1819-1880 מידלמארץ' | ג'ורג' אליוט 
באמצעות עלילה מסועפת, השוזרת את סיפוריהן של דמויות שונות בעיירה הפרובינציאלית מידלמארץ', מנתחת אליוט את המהפכים החברתיים 

והפוליטיים של התקופה באנגליה. גם מבקריו של רומן זה ראו בו את אחד משיאיו של הרומן האנגלי המסורתי ואת פסגת יצירתה של המחברת.  

ISBN 965-01-0058-X  | ג'נטילה ואפרים ברוידא | דביר 1985 | רומן    

Manhattan Transfer | John Dos Passos | 1870-1896 מנהטן טרנספר | ג'ון דוס פאסוס 
ברומן רחב יריעה זה הציג דוס פאסוס דרך התמודדות חדשנית עם המשימה להציג דיוקן של חיי הכרך המודרני. שלל אפיזודות חיים המתוארות 

בקולות ובסגנונות שונים, מצטרפות לתמונת פנורמה של העיר ניו-יורק בראשית המאה העשרים.

ISBN 965-13-1060-X | דן דאור ואלי הירש | עם עובד | 1995 | רומן    
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A Book of Nonsense | Edward Lear | 1812-1888  משתה בכוס תה | אדוארד ליר
משורר ה"איגיון" )נונסנס( הידוע, ממציא ה"חמשיר" )Limerick(, בתרגומה היצירתי של רנה ליטוין עם מבחר משיריו וציוריו.

רנה ליטוין | מסדה | 1995 | פיוט קומי     

Under The Volcano | Malcolm Lowry | 1909-1957 מתחת להר געש | מלקולם לורי 
שקיעתו האלכוהולית של דיפלומט בריטי בעולם השוליים הברוטאלי של עיר מרגוע מקסיקנית מתפוררת הנתונה בצלו המאיים והסמלי של הר 

מאיר ויזלטיר | הקיבוץ המאוחד | 1986 | רומן   געש.   

The Souls of Black Folk | W.E.B. Du Bois | 1868-1963 נשמתם של השחורים | ויליאם אדוארד בוגהרד דו בויז 
סיפור היסטורי מהפכני המתאר את תהליך התוודעותם של מיליוני בני אדם שחורים-אמריקנים לתרבותם, לשורשיהם, לזהותם. דו בויז הוא סוציולוג, 

ISBN 978-965-7303-31-3 | רעיה ג'קסון | נהר | 2009 | מסה פולמוסית סופר ומשורר אפרו-אמריקני, פעיל זכויות האדם והאזרח. 

Silas Marner | George Elliot | 1819-1880 סיילאס מארנר: האורג מראבלו | ג'ורג' אליוט 
סיפורו של סיילס מארנר האורג, שהאשמת שווא בגניבה דוחקת אותו לחיי בדידות, והזהב שהוא "אורג" נגנב ממנו; אך חסר-כל ובודד הוא זוכה 

אהרן אמיר | כתר | 1995 | רומן  ב"אוצר" אמיתי.   

The Canterbury Tales | Geoffrey Chaucer | 1343-1400 סיפורי קנטרברי | ג'פרי צ'וסר 
ספר יסוד בספרות האנגלית של ימי הביניים. קבוצת צליינים אנגלים עולה לרגל לקברו של הקדוש תומס בקט בקתדרלה של קנטרברי; בדרכם לשם 

מספרים המשתתפים סיפורים וחוויות חיים מלאים עליזות וחושנית הממחישים חיי היום-יום באנגליה במאה ה-15.

ISBN 965-13-0003-5 | שמעון זנדבנק | עם עובד | 1980 | אפוס בחרוזים    

An American Slave| Frederick Douglass | 1818-1895 עבד אמריקני, סיפור חייו | פרדריק דאגלס 
האוטוביוגרפיה "עבד אמריקני, סיפור חייו" של פרדריק דאגלס, היא סיפור חייו של עבד שחור המספר את חייו מנהמת ל�בּו - מיום היוולדו באחוזה 

של בעלי עבדים בדרום ועד לבריחתו אל החופש והתייצבותו בשורה הראשונה של הלוחמים נגד העבדות. 

ISBN 965-7303-08-7 | מיכל אילן | נהר | 2006 | אוטוביוגרפיה    

The Mayor of Casterbridge | Thomas Hardy | 1840-1928 ראש העיר קסטרברידג' | תומאס הארדי 
הגיבור, בזכות אופיו נחלץ מ"בירא עמיקתא", מעפיל אל "איגרא רמא", אך שב ונופל מטה בשל אותן תכונות הקבועות בו; סיפור מאבקו של הנצ'רץ' 

א.ד. שפיר | הקיבוץ המאוחד | 1977 | רומן  בטבעו הפנימי, החתום בטבעה הדטרמיניסטי של הבריאה בכלל. 
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A Process in the Weather of the Heart | Dylan Thomas | 1914-1953 תהליך במזג הלב | דילן תומס 
"תהליך במזג הלב" הוא מבחר מייצג של שירת דילן תומס, יצירות גאוניות המשלבות חיים ומוות, אמונה וטבע, ילדות ומיתולוגיה.

ISBN 965-7089-51-4 | אליעזרה איג-זקוב | קשב | 2004 | שירה    

Great Expectations | Charles Dickens | 1812-1870 תקוות גדולות | צ'ארלס דיקנס 
פיפ  סיפורו של  זהו  לבגרות.  הילדות  מגיל  במעבר  הגיבור,  והפסיכולוגית של  חניכה  שעיקרו ההתפתחות המוסרית  רומן  הוא  גדולות"  "תקוות 

ו"התקוות" שלו, ההזדמנות שלו להפוך מפועל המשתכר למחייתו בעבודת כפיים, לג'נטלמן מלומד בעל הכנסה נאה.

אסתר כספי | ספרית פועלים | 1983 | רומן    

אנגלית - מפעל תרגום שקספיר 
William Shakespeare | 1564-1616

The Winter's Tale אגדת חורף 
רומנסה סוערת ורבת תהפוכות המספרת כיצד קנאתו העזה וחסרת הבסיס של המלך ליאונטס לאשתו מובילה לקרע, מוות, ייסורים ואי הבנות, 

ורק פרק זמן של חיים שלמים כמעט, מובילים לפתרונה הטוב של העלילה. 

מאיר ויזלטיר | הקיבוץ המאוחד | 1999 | רומנסה    

 

Othello אותלו  
הטרגדיה הקלאסית של שקספיר על אודות מעלליה של הקנאה - "זו המפלצת ירוקת העין" - תשוקה, רוע ואהבה המגיעים לידי סיום טראגי. 

ט. כרמי | דביר | 1991 | טרגדיה     

Antony and Cleopatra אנטוניוס וקליאופטרה 
טרגדיית האהבה הגדולה השנייה שכתב שקספיר, והפעם בין זוג אוהבים בשל ועתיר נסיון חיים, שמעמדם הפוליטי בעולם קשוח ורדוף שאיפת שלטון 

ISBN 965-13-0561-4 | מאיר ויזלטיר | עם עובד | 1988 | טרגדיה מעמיד את אהבתם במבחן קשה.  

Hamlet, Prince of Denmark המלט, נסיך דנמרק 
יצריו  את  במבחן  המעמידה  נקם  לפרשת  הנקלע  לבב,  ובר  כפיים  נקי  המלט,  הנסיך  הקלאסי,  הרנסנס  איש  שבמרכזה  הקלאסית,  הטרגדיה 

ISBN 965-01-0065-2 | ט. כרמי | דביר | 1981 | טרגדיה ותבונתו.   
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King Lear המלך ליר 
בגיל שמונים קם המלך ליר, מדיר עצמו מכס המלוכה, ומחלק את ממלכתו בין בנותיו. אלא שבמקום שיתענג על תפנוקי הפרישה, הוא מגלה לפתע 

שכוחו, כבודו וזכויותיו היו כרוכים בעמדתו ולא באישיותו. ליר הזקן נדרש ללמוד מחדש את פשרם של מושגים שחשב שהיו נהירים לו, ולהתחקות על 

שורשי הטבע, האהבה, הנאמנות, הרוע והטוב, היאוש והסבל. הטרגדיה הבשלה ביותר ביצירה השקספירית. 

ISBN 965-02-0244-7 | אברהם עוז | הקיבוץ המאוחד - ספרית פועלים | 2004 | טרגדיה    

King Richard III המלך ריצ'ארד השלישי 
בדמותו של השליט האחרון של "מלחמת השושנים" יצר שקספיר את אחד מגיבוריו המרתקים ביותר: מפלצת אנושית, צינית ומרושעת, תפקיד 

מאיר ויזלטיר | הקיבוץ המאוחד | 1991 | דרמה   שגדולי השחקנים בהיסטוריה שאפו לגלם.  

King Richard II המלך ריצ'ארד השני 
מחזה היסטורי החושף את מורכבות השיפוט ההיסטורי של דמויות פוליטיות: המלך ריצ'ארד הוא שליט חסר תבונה ופזיז, אבל כשהוא מודח על-ידי 

ISBN 965-13-0507-X | שמעון זנדבנק | עם עובד | 1988 | דרמה יריבו והופך לקורבן, הוא מתגלה כדמות בעלת ממדים טרגיים. 

The Merchant of  Venice הסוחר מונציה 
קומדיית חיזור ונישואים המתרחשת בעולם הקסום של ונציה ובלמונט כשבמרכזה, כמין חור שחור מטריד ומאיים, פרשת שיילוק ושטר החוב שלו. 

מהבולטות בקומדיות של שקספיר שלא איבדה מן הפופולריות שלה ועוררה מחלוקת מאז הוצגה לראשונה.

אברהם עוז | הקיבוץ המאוחד | 1989 | קומדיה    

The Tempest הסערה 
ובוגרת שבמרכזה  לונדון אל עיר הולדתו. רומנסה בשלה  מחזהו הגדול האחרון של שקספיר שנכתב לפני פרישתו מחיי התיאטרון הסוערים של 

פרוספרו, שליט, פילוסוף וקוסם, איש הרנסנס המגיע לשיא גדולתו של האדם ומגלה גם את תהום חולשותיו. 

אברהם עוז | ספרית פועלים | 1987 | רומנסה     

A Midsummer Night's Dream חלום ליל קיץ 
ביער שליד אתונה, בליל ירח טרוף ומכושף, נקלעים שני זוגות אוהבים מאתונה למערבולת רגשית מסעירה, על רקע מלחמתם של מלך הפיות, אוברון, 

אברהם עוז | הקיבוץ המאוחד | 2006 | קומדיה והמלכה טיטניה, צבא הפיות והשדון הזריז ורב התעלולים פק. 

Timon of Athens טימון איש אתונה 
סיפורו של נדיב ואיש חסד באתונה העתיקה, שאטימות לבם ותאוות הבצע של הבריות מביאה אותו להיות הקטגור הגדול ביותר של האנושות. 

ISBN 965-13-0604-1 | מאיר ויזלטיר | עם עובד | 1989 | טרגדיה    
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As You Like It כטוב בעיניכם  
קומדיית אהבה פסטורלית, המעמתת את שחיתות חיי הארמון מול חיי הטבע הפשוטים לכאורה, המתגלים כסבוכים לא פחות, בשעה שהרגשות 

אברהם עוז | דביר | 1990 | קומדיה האנושיים נחשפים למבחן האהבה.  

Much Ado About Nothing מהומה רבה על לא-דבר 
קומדית חיזור של שני זוגות שונים זה מזה, המגלה עד כמה שבירה היא האהבה כשהרוע מתנכל לה והיא נאלצת לעמוד במבחן האמון האנושי.

ISBN 965-01-0088-1 | ט. כרמי | דביר | 1988 | קומדיה    

Measure for Measure מידה כנגד מידה 
קומדית בעיה מורכבת, שכתב שקספיר במקביל לטרגדיות הגדולות שלו: נזירה צעירה נאלצת לבחור בין תומתה המינית ובין הצלת חיי אחיה הנתונים 

ט. כרמי | ספרית פועלים | 1979 | קומדיה בידיו של שופט מושחת.   

Macbeth מקבת 
תאוות שלטון בלתי נשלטת מובילה את הגיבור הסקוטי הקדום לבחינת המחוזות האפלים והזדוניים ביותר של היצר האנושי. 

ISBN 965-13-0343-3 | מאיר ויזלטיר | עם עובד | 1985 | טרגדיה    

Cymbeline סימבלין 
אחד המחזות האחרונים שכתב שקספיר, ניסוי בארוקי מרתק במיזוג של הטרגדיה, הקומדיה והרומנסה, והוא שופע תובנות עמוקות על אהבה, קינאה, 

ISBN 965-512-113-5 | מאיר ויזלטיר | בבל | 2006 | דרמה כוחניות, זוגיות, נשיות וזיקנה.  

The Comedy of Errors קומדיה של טעויות 
קומדית הביכורים העליזה של שקספיר סובבת סביב טעות בזיהוי של שני זוגות תאומים, אך מתחת לפני השטח נפרש עולם שלם של פחדים ומבוכה 

דן אלמגור | דביר | 1996 | קומדיה  שאינו נעלם גם כשהתסבוכת החיצונית מגיעה לפתרונה. 
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גרמנית
Menschliches, Allzumenschliches | Friedrich Nietzsche | 1844-1900 אנושי, אנושי מדי | פרידריך ניטשה 
הספר מהווה אחדות של צורה ותוכן: צורה מכתמית, ותוכן המטיל ספק בשיטה פילוסופית, שמטבעה נכתבת בצורה סדורה, רציונלית ועקיבה; תוכן 

המערער על תוקפה המוחלט של התבונה הפילוסופית המטפיזית. 

ISBN 978-965-493-333-9 | יעקב גוטשלק ואדם טננבאום | מאגנס | 2008 | עיון    

Berlin Alexanderplatz | Alfred Döblin | 1878-1957 ברלין אלכסנדרפלאץ | אלפרד דבלין 
הרפתקאותיו של עבריין לאחר שהשלים את מאסרו ויוצא לבנות לו חיים חדשים בברלין של ראשית שנות ה-30 ערב עליית היטלר לשלטון.

ניצה בן-ארי | הקיבוץ המאוחד | 1987 | רומן     

Doktor Faustus | Thomas Mann | 1875-1955 דוקטור פאוסטוס | תומס מאן 
מלחין גרמני גדול, אדריאן לוורקין, מוכר את נשמתו לשטן תמורת השראה, והברית שכרת מביאה עליו כלייה. הסיפור המסופר מפי ידידו הקרוב, 

יעקב גוטשלק | ספרית פועלים | 1992 | רומן  מתרחש על רקע הנאציזם ומסמל את חורבנה של גרמניה. 

Der Zauberberg | Thomas Mann | 1875-1955 הר הקסמים | תומס מאן בשני כרכים 
הרומן הגדול העוסק בדמדומי הציביליזציה הבורגנית האירופית שנציגיה מתרכזים במיקרוקוסמוס של סנטוריום לחולי שחפת בהרי האלפים. זהו דיון 

מרדכי אבי שאול | ספריית פועלים | 1955 | רומן בעצם תופעת המחלה ומשמעותה התרבותית.  

Der Mann Ohne Eigenschaften | Robert Musil | 1880-1942 האיש בלא תכונות | רוברט מוסיל 
רומן אירוני ענקי על שקיעתה של החברה האוסטרו-גרמנית כפי שמצטייר מההכנות והתכונה לקראת חגיגות 75 שנה לשלטון הקייזר פרנץ יוזף, 

ISBN 965-19-0217-5 | אברהם כרמל | שוקן | 1990 | רומן שמעולם לא התקיימו.   

Collected Plays | Bertolt Brecht | 1898-1956 האמצעים שיש לנקוט | ברטולט ברכט 
הסיודוס, שחיבר קודם לכן את השיר המיתי "תאוגוניה", שנושאו תולדות האלים והעולם, פנה עקב כך לעסוק במצבו של האדם, וכתב שיר שבא 

להוכיח לפרסס ולשליטים המושחתים, שהעבודה והצדק עדיפים על הבטלה והעושק.

ISBN 965-19-0648-0 | אהרן שבתאי | שוקן | 2004 | דרמה    



22

המפעל לתרגום ספרות מופת | 2009-1973

Hyperion oder Der Eremit in Griechenland | Friedrich Hölderlin | 1770-1843 היפריון או הפרוש ביוון | פרידריך הלדרלין 
במרכזו של הרומן ניצבת דמותו של היפריון, צעיר אידיאליסט ביוון של המאה ה-18 הנאנקת תחת עול הכיבוש התורכי. היפריון מגלה שורה של 

דיסוננסים בתוך עצמו, במולדתו ובמין האנושי כולו שנעקר מן ההרמוניה שבטבע. זהו ספק רומן מכתבים ספק רומן חניכה, המשלב כתיבה לירית 

ISBN 965-512-055-4 | שמעון זנדבנק | בבל | 2003 | רומן ופילוסופית ורוחש יסוד חתרני ומודרניסטי.  

Die Schlafwondler | Hermann Broch | 1886-1951 הסהרורים: טרילוגיה | הרמן ברוך 
שלוש תקופות בהיסטוריה הגרמנית: הפרוסיות המיליטריסטית החנוקה במדיה ובעולם ערכיה; הבורגנות המכובדת והצבועה; ועליית "איש ההמון" הגס 

גבריאל צורן | הקיבוץ המאוחד | 1998 | רומן וחסר-הערכים. הרקע החברתי והמוסרי שהכשיר את הקרקע לעליית הנאציזם. 

Die Karawane und andere Märchen | Wilhelm Hauff | 1802-1827 השיירה ואגדות אחרות | וילהלם האוף 
האוף, שלא היה במזרח מימיו, טווה שורת אגדות על שיירת גמלים ההולכת לקהיר דוגמת "אלף לילה ולילה". אחדים מהסיפורים עניינם גם בנוף 

היער השחור, השווארצוואלד, המוכר היטב להאוף. בסיפורים שורה אווירה מוזרה ומיוחדת האופיינית להאוף.

ISBN 965-407-178-9 | יעקב גוטשלק | כרמל | 1998 | סיפורים    

Wilhelm Meister | Johann W. von Goethe | 1749-1832 וילהלם מייסטר | יוהן פון וולפגנג גיתה 
"רומן חניכה" הקלאסי, המבוסס במידה רבה על חיי גתה עצמו, ומתאר את תהליך התבגרותו של הגיבור.

יצחק כפכפי | הקיבוץ המאוחד | 1979 | רומן     

Tauben im Gras | Wolfgang Koeppen | 1906-1996 יונים בדשא | וולפגנג קפן 
"יונים בדשא" נחשב לפסגת יצירתו של קפן ולאחד מן הרומנים החשובים ביותר של המאה העשרים. הרומן הוא תיאור קלידוסקופי של מאורעות יום 

אחד במינכן של שנת 1949. באמצעות שלל דמויות קפן מאפשר לנו הצצה אל חיי העיר הגדולה לאחר המלחמה. 

ISBN 965-407-700-0 | גדי גולדברג | כרמל | 2006 | רומן    

Schriften | W. Binjamin | 1892-1940 מבחר כתבים | וולטר בנימין בשני כרכים 
ועוקב אחר התפיסה  "בירת המאה ה-19"  היא  בנימין מתאר את פריס,  ופריס,  ברלין  רבה בתרבות העירונית של  עוסקים במידה  שני הכרכים 

דוד זינגר | הקיבוץ המאוחד | 1996-1992 | כתבים   התרבותית של בורגנות שוקעת בכלי הניתוח שסיפק לו מארקס. 

Märchen | E.T.A. Hofmann | 1776-1822 מבחר סיפורים | א.ת.א. הופמן 
הופמן, מסופריה המרכזיים של הרומנטיקה הגרמנית, מעלה בסיפוריו עולם של צללים ורוחות, כישרון גאוני וטירוף, שרבים מהם נכללו ואורגנו למקשה 

נילי מירסקי | סימן קריאה | 1990 | סיפורים  אחת באופרה המפורסמת "סיפורי הופמן" של ז'אק אופנבך. 
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Gedichte | Friedrich Hölderlin | 1770-1843 מבחר שירים | פרידריך הלדרלין 
בשירתו של הלדרלין יש משום ניסיון הירואי למזג את העולם האלילי של יוון הקדומה, עם המונותיאיזם הנוצרי, את דיוניסוס עם ישו - וזאת בלשון 

המשלבת את הארכאי עם יסודות נועזים של פירוק וקיטוע, המקפיצים את שירתו מאה שנים קדימה, אל לב-לבה של השירה המודרנית. 

ISBN 965-7120-51-9 | שמעון זנדבנק | חרגול |2005 | שירה    

Der Tod des Vergil | Hermann Broch | 1886-1951 מות וירגיל | הרמן ברוך 
אנייתו של הקיסר אוגוסטוס מתקרבת לנמל הבית שלה באיטליה כשהיא נושאת על סיפונה את ורגיליוס הגוסס, גדול משוררי רומא ובן חסותו של 

עזריאל אוכמני, יעקב גוטשלק | ספרית פועלים | 1996 | רומן  הקיסר. דיון מעמיק ביחסים בין האמן ובין תקופתו, קהלו ועצמו. 

 

Dichtung und Wahrheit | Johann W. Goethe | 1749-1832 מחיי: פיוט ומציאות | יוהן וולפגנג גיתה 
יצחק כפכפי | הקיבוץ המאוחד | 1992 | אוטוביוגרפיה  האוטוביוגרפיה של גדול משוררי גרמניה.  

Aus den Leben eines Taugenichts | Joseph von Eichendorff | 1788-1875 מחייו של לא-יוצלח | יוזף פון אייכנדורף 
סיפור אגדי עליז על נער קל-דעת הנודד בדרכים וזוכה למעמד, לאהבה ולעושר.

ידידיה פלס | הקיבוץ המאוחד | 1998 | רומן      

Die Verwirrungen des Zöglings Törless | Robert Musil | 1880-1942 נבוכותיו של החניך טרלס | רוברט מוסיל 
חוויותיו של צוער רגיש בעולם הברוטלי של בית ספר לקצינים באוסטרו-הונגריה.

אברהם כרמל | ספרית פועלים | 1975 | רומן    

Schriften | Kurt Tucholsky | 1890-1935 על קצה המזלג: רשימות | קורט טוכולסקי 
יוחנן ארנון | הקיבוץ המאוחד | 1991 | כתבים רשימות סאטיריות אכזריות על החברה והתרבות הגרמנית-אוסטרית. 

Faust | Johan W. von Goethe | 1749-1832 פאוסט | יוהן וולפגנג פון גתה 
המחזה שגתה עמל על חיבורו כמעט כל חייו הבוגרים, הוכר מיד כיצירת מופת, חיבור המבטא בצורה מושלמת הן את תקופתו והן משהו אוניברסלי 

ונצחי ברוח האדם. גיבור המחזה, פאוסט, מוכר את נשמתו לשטן כדי לזכות בגאולה - תמצית הפרדוקס האנושי. יהיר וחדל-אישים, קרוע בין התבונה 

ISBN 965-7241-20-0 | ניצה בן-ארי | אוניברסיטת תל אביב | 2006 | טרגדיה לרגש, פאוסט משתעבד בכדי לזכות בחירות.  
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Die Traumdeutung | Sigmund Freud | 1856-1939 פירוש החלום | זיגמונד פרויד 
היסטוריונים מציינים את פרסומו של "פירוש החלום" ב-1900 כאחד מרגעי הפתיחה המשמעותיים של המאה העשרים; רגע שבו החלה החשיבה 

הפסיכואנליטית ובמרכזה תשומת הלב לתהליכים לא-מודעים, לחלחל לתוך התרבות המערבית. 

ISBN 965-13-1924-2 | רות גינזבורג | עם עובד | 2007 | עיון    

Reineke Fuchs | Johann W. von Goethe | 1749-1832  רינקה שועל | יוהן וולפגנג פון גיתה
עיבוד בצורה של שירה אפית לאגדת-עם מימי-הביניים על השועל החנפן והמנוול המתעלל בכל החיות ושם לצחוק אפילו את האריה, מלך היער. 

הסתכלות סאטירית בהלכות חצרות הנסיכים ובתכונות הדרושות כדי להצליח בהן. נכון לכל תקופה ולכל מערכת שלטונית.

יצחק כפכפי | הקיבוץ המאוחד | 1996 | שירה אפית    

רשימותיו של מלטה לאורידס בריגה | ריינר מריה רילקה
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge | Rainer Maria Rilke | 1875-1926

משורר דני צעיר מגיע לפאריס וסופג את מראותיה ומשמעותה הרוחנית. יצירה אוטוביוגרפית למחצה.

ISBN 965-407-407-9 | עדה ברודסקי | כרמל | 2002 | רומן    

Das Dreissigste Jahr | Ingeborg Bachmann | 1926-1973 שנת השלושים | אינגבורג בכמן 
בכמן פותחת צוהר אל העולמות הסמויים מן העין בעברה של ארצה, אוסטריה, הכולל בתוכו את הטראומה של ה"אנשלוס"- סיפוחה לרייך השלישי. יצירתה 

ISBN 978-965-407-734-7 | טלי קונס | כרמל | 2007 | קובץ סיפורים מבקשת לזעזע את הקורא ולעוררו להתבוננות נוקבת בעצמו ובסובב אותו. 

הונגרית
Egy Családregény Vége | Péter Nádas | 1942- הסוף של רומן משפחה | פטר נדש 

סיפורו של הילד פטר על משפחתו היהודית למחצה למן ראשיתה בימי ישו, ועמו סיפור העם היהודי כולו. כל הסיפורים מתנודדים בין הכמיהה 

ליציבות, לעדנה ורכות, ובין נוכחותה הקבועה של התוקפנות והאלימות למיניה ולפרצופיה השונים והמשונים.

ISBN 965-13-1808-2 | דוד טרבאי | עם עובד | 2006 | רומן    

המזרח הקדום 
בימים הרחוקים ההם - אנתולוגיה משירת המזרח הקדום 

ש. שפרה, יעקב קליין | עם עובד | 1996 | שירה מזמורים דתיים ומיתוסים מתקופת שומר ובבל, המאירים את מקורות התנ"ך. 
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טמילית 
Tale of a Tamarind Tree | Sundara Ramaswamy | 1931-2006 סיפורו של עץ התמרהינדי | סונדארה ראמאסוואמי 
סיפורו של כפר בדרום הודו שעץ תמר הינדי גדל בו. העץ מהווה את מוקד האירועים והסיפורים. הסיפור מתלכד עם סיפור ראשיתה של פוליטיקה 

מקומית המשקפת נאמנה את המיקרוקוסמוס הפוליטי בהודו שלאחר קבלת העצמאות. 

רונית ריצ'י | הקיבוץ המאוחד | 2000 | רומן    

יוונית
Agamemnon | Aeschylos | ca. 520-456 BC אגממנון | אייסכילוס 

טרגדיה ראשונה בטרילוגיה "אורסטיאה". לאחר עשר שנות מלחמה בטרויה, חוזר אגממנון כמנצח. אשתו קליטמנסטרה רוצחת אותו ואת אהובתו 

ISBN 965-19-0288-4 | אהרן שבתאי | שוקן | 1990 | טרגדיה קסנדרה.    

Oedipus in Colonus | Sophocles | 496-406 BC אדיפוס בקולונוס | סופוקלס 
לאחר שנות נדודים כאביון עיוור מגיע אדיפוס לחורשת האריניות בפרוורי אתונה. במקום זה משתנה גורלו מקללה לחסד.

ISBN 965-19-0498-4 | אהרן שבתאי | שוקן | 1999 | טרגדיה    

King Oedipus | 496-406 BC אדיפוס המלך | סופוקלס 
אדיפוס הורג את אביו מולידו בלי לדעת ובכך מביא על ראשו את נקמת האלים.

ISBN 965-19-0062-8 | אהרן שבתאי | שוקן | 1981 | טרגדיה    

Ajax | Sophocles | 496-406 BC איאס | סופוקלס 
במחלוקת על נשקו של אכילס המת פוסקים שופטי צבא יוון לטובת אודיסאוס. איאס, שהיה השני לאכילס בגבורתו, נתקף בזעם על שקופח, ויוצא 

ISBN 965-19-0567-0 | אהרן שבתאי | שוקן | 2003 | טרגדיה בלילה לנקום במצביאי הצבא.  

Ion | Euripides | ca. 480 BC איון | אוריפידס 
איון נולד לנסיכה האתונאית קראוסה מהאל אפולון שאנס אותה. היא הפקירה אותו במערה וסברה שנטרף. אך התינוק הועבר לדלפי, וגדל במקדש 

ISBN 965-19-0682-0 | אהרן שבתאי | שוקן | 2005 | טרגדיה כמשרת האל.   
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Iliad and Odyssey | Homer | ca. 700 BC איליאדה ואודיסיאה | הומרוס בשני כרכים 
שתי שירות אפיות אלו של הומרוס הן טקסט היסוד של התרבות המערבית, כשהראשונה מתארת את העולם היווני הארכאי במלחמה )מסוף האלף 

השני לפנה"ס(, והשנייה מתארת אותו בשלום. אין שיעור להשפעתן על תרבות העולם, שאינה נופלת מזו של התנ"ך. תרגומו של טשרניחובסקי 

ISBN 965-13-0418-9 שאול טשרניחובסקי | עם עובד | 1987 | שירה אפית |  הפך לקלאסיקה בספרות העברית.  
ISBN 965-13-0419-9      

Iphigenia in Aulis | Euripides | ca. 480 BC איפיגניה באוליס | אוריפידס 
המלך אגממנון נאלץ להקריב את בתו איפיגניה לאלה ארטמיס כדי לאפשר לצי היווני להפליג לטרויה ולהחזיר את הלנה לידי מנלאוס, אחיו. אי היכולת 

להחליט בין שיקולים משפחתיים לשיקולים פוליטיים מטלטלת את גיבורי המחזה.

ISBN 965-19-0254-X | אהרן שבתאי | שוקן | 1989 | טרגדיה    

Iphigenia in Tauris | Euripides | ca. 480 BC איפיגניה בארץ הטאורים | אוריפידס 
ולהביאו  יוצא בשליחות אפולון לארץ הטאורים בצפון־מזרח הים השחור. עליו לגנוב ממקדש ארטמיס את פסל האלה  אורסטס, בלוויית פילדס, 

לאתונה כדי שימצא מנוחה מהאריניות הרודפות אותו בסיוטים על רצח אמו.

ISBN 978-965-19-0711-1 | אהרן שבתאי | שוקן | 2007 | טרגדיה    

Electra | Euripides | ca. 480 BC אלקטרה | אוריפידס 
בגרסה זו של אלקטרה, אורסטס, בנו הגולה של אגממנון, שב לעירו כדי לנקום ברוצחי אביו. אלקטרה, אחותו, היא שמדרבנת אותו להרוג את אמו. 

ISBN 965-19-0546-8 | אהרן שבתאי | שוקן | 2001 | טרגדיה לאחר הנקמה העקובה מדם מתחרטים השניים על המעשה. 

Electra | Sophocles | 496-406 BC אלקטרה | סופוקלס 
בגרסה זו של אלקטרה, רצח האם ומאהבה הוא החניכה ההירואית של אורסטס והוא מתבצע בנחרצות ובכשרון על פי האידיאל ההומרי. במרכז 

המחזה עומדת האחות אלקטרה. אומץ לבה ודבקותה בנקמה מייצגים את הפולחן של הכיסופים לגיבור.

ISBN 965-19-0554-9 | אהרן שבתאי | שוקן | 2001 | טרגדיה    

Andromache | Euripides | ca. 480 BC אנדרומכה | אוריפידס 
העקרה, אשת  הרמיונה  בן.  לו  וילדה  אכילס,  בן  נאופטולמוס  של  לפילגשו  הפכה  בנה אסטיאנקס,  ואת  הקטור  בעלה  את  אנדרומכה, ששכלה 

נאופטולמוס, שונאת את הפילגש מטרויה. כשבעלה עורך מסע לדלפי, היא מנסה בעזרת אביה מנלאוס לחסל את אנדרומכה ואת בנה.

ISBN 965-19-0612 | אהרן שבתאי | שוקן | 2003 | טרגדיה    
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Antigone | Sophocles | 496-406 BC אנטיגונה | סופוקלס 
אנטיגונה מתמרדת כנגד הצו של דודהּ, המלך קר�או�ן, וקוברת את אחיה פּולינ�יקֵס. קראון גוזר עליה שתיכלא בכוך שבסלע, שם תמות. לאחר אזהרותיו 

של הנביא העיוור טרסיאס הוא נמלך בדעתו, אך מאוחר מדי: אנטיגונה התאבדה בכלאה, והמוות בא כחתף על יקיריו של המלך.

ISBN 965-19-0572-7 | אהרן שבתאי | שוקן | 2002 | טרגדיה    

Acharnians | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC האכארנים | אריסטופאנס 
אזרח אתונאי לוקח את הדין לידיו ובעת המלחמה המתמשכת בין אתונה לספרטה כורת ברית שלום פרטית עם האויב. הקומדיה הוצגה לראשונה 

ISBN 965-223-846-5 | זיוה כספי | מאגנס| 1994 | קומדיה באתונה בשנת 425 לפנה"ס.   

The Bacchae | Euripides | ca. 480 BC הבקכות | אוריפידס 
המלך פנתיאוס מתקומם נגד השיכרון וההוללות הכרוכים בפולחן דיוניסוס, המתבטאים בחגיגות האורגיאסטות של כוהנות האל, הבקכות, וחרף 

אזהרותיו של האל דיוניסוס עצמו, יוצא למפגש עם הבקכות כדי להעירן משיכרונן. בשיכרונן קורעות אותו הבקכות, בראשות אמו, לגזרים, בלי שידעו 

ISBN 965-19-0364-3 | אהרן שבתאי | שוקן | 1994 | טרגדיה מה הן עושות.   

Hyppolytus | Euripides | ca. 480 BC היפוליטוס | אוריפידס 
אפרודיטה, אלת האהבה, מענישה את העלם היפוליטוס המתכחש לה. היא גורמת שתתאהב בו אמו החורגת פיידרה. בתסבוכת הטרגית מתאבדת 

פיידרה ומשאירה מכתב המאשים את היפוליטוס בניסיון לאונסה. זו הטרגדיה הארוטית המובהקת, והיא שימשה כדגם לסנקה ולרסין.

ISBN 965-19-0319-8 | אהרן שבתאי | שוקן | 1992 | טרגדיה    

 The Bad Thempered Man | Menandros | 342-291 BC הנרגן | מננדרוס 
האל פן רוצה לגמול חסד לנערה כפרית שגרה בשכנות למקדשו. הוא גורם לסוסטרטוס, בחור עירוני עשיר, להתאהב בה. אך קנמון, אביה הנרגן ושונא 

האדם, עומד כמכשול. בתושייה ובדבקות, בעזרת המשרתים ואחיה של הנערה, ובהתערבות המזל, מתממשת האהבה. קנמון לומד לקח, והמחזה 

ISBN 965-19-0650-2 | אהרן שבתאי | שוקן | 2004 | קומדיה מסתיים בחתונה כפולה.   

The Clouds | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC העננות | אריסטופאנס 
סאטירה על סוקרטס, היושב בסל התלוי בין השמיים והארץ ועוסק בדברים מופשטים שאין להם כל קשר עם המציאות.

ISBN 965-493-109-5 | זיוה כספי | מאגנס, 2001 | סאטירה    

The Persians | Aeschylus | ca. 520-456 BC הפרסים | אייסכילוס 
בטרגדיה זו מציג אייסכילוס את הצד הפרסי במלחמה היוונית-פרסית ומתרכז בנשות חצר המלך הפרסי המובס וכיצד מקבלות הן את תוצאות 

ISBN 965-19-0360-0 | אהרן שבתאי | שוקן | 1994 | טרגדיה המערכה.   
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Knights | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC הפרשים | אריסטופאנס 
גיבור המחזה הוא אדון הבית והמנהיגים הם עבדיו. במקום אחד המנהיגים נבחר כעבד חדש מוכר נקניקים: בזוי, בור, רמאי ומושחת. העבדים אמורים 

לשרת את אדון הבית אך למעשה הם השולטים בו ומנצלים אותו לקידום טובות ההנאה שלהם. המחזה הוצג לראשונה באתונה, בחגיגות לכבוד 

ISBN 965-493-289-X  | זיוה כספי | מאגנס | 2006 | קומדיה דיוניסוס, בשנת 424 לפנה"ס וזכה במקום הראשון. 

The Birds | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC הציפורים | אריסטופאנס 
קומדיה על שני אתונאים שמאסו בחיי העיר, באים למקום משכנן של הציפורים ומבקשים מהן עצה היכן יוכלו למצוא עיר כלבבם להתיישב בה. 

ISBN 965-223-894-5 | זיוה כספי | מאגנס | 1995 | קומדיה הקומדיה הוצגה בשנת 414 לפנה"ס.   

The Frogs | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC הצפרדעים | אריסטופאנס 
האל דיוניסוס, המחופש להרקלס, יורד עם עבדו לשאול כדי להעלות משם משורר, על־מנת שתינצל המדינה ויתקיימו חגיגות התאטרון. האדון ומשרתו 

עוברים תלאות ותהפוכות, עד שדיוניסוס מתקבל אצל המתים ומתמנה לשופט בעימות על כתר השירה הדרמתית. 

ISBN 965-19-0429-1 | אהרן שבתאי | שוקן | 1997 | קומדיה    

The Frogs | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC הצפרדעים | אריסטופאנס 
לאחר מותו של אוריפידס, יוצא האל דיוניסוס, פטרון הצגות התיאטרון, למסע אל השאול להשיב את אוריפידס, המחזאי המהולל, לארץ החיים.

ISBN 965-223-983-6 | זיוה כספי | מאגנס | 1998 | קומדיה    

The Wasps | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC הצרעות | אריסטופאנס 
גיבור המחזה הוא "חולה שיפוט", ובנו מנסה לרפאו בדרכים שונות. משאינו מצליח, כולא הבן את אביו בביתו ומשכנע אותו להגביל את השיפוט לפשעים 

ISBN 965-493-070-6 | זיוה כספי | מאגנס | 2000 | קומדיה שבסדרי הבית בלבד. המחזה הוצג לראשונה בשנת 422 לפני הספירה. 

Hecuba | Euripides | ca. 480 BC הקבֵּה | אוריפידס 
ידיד המשפחה,  יום מגלה שבנה הקטן פולידורוס נרצח בידי  הקבה משכלת את בתה פוליקסנה המועלית כקורבן על קבר אכילס, ובעצם אותו 

 ISBN 965-19-0318-X | אהרן שבתאי | שוקן | 1992 | טרגדיה פולימסטור.   

The Cyclops | Euripides | ca. 480 BC הקיקלופ | אוריפידס 
מחזה הומוריסטי בעקבות ה"אודיסיאה". בדרכו חזרה מטרויה נקלע אודיסאוס עם עמיתיו אל מערת הקיקלופ פוליפמוס. לאחר שהקיקלופ צולה ואוכל 

צמד יוונים, משקה אותו אודיסאוס ביין, מעוור את עינו האחת, ומחלץ את היוונים ואת הסטירים )ששימשו כעבדי הקיקלופ(. שילוב הסטירים, המקפצים 

ISBN 965-19-0536-0 | אהרן שבתאי | שוקן | 2001 | סאטירה כתיישים, סובאים ומנבלים את הפה, הוא שמעניק לסיפור זה צביון דיוניסי. 
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Heracles | Euripides | ca. 480 BC הרקלס | אוריפידס 
בשעה שהרקלס יורד לשאול כדי להעלות את הכלב המפלצתי קרברוס, מחליט ליקוס, הרודן שהשתלט על תבי, להרוג את ילדי הרקלס, את אשתו 

ואת אביו. בשיא הייאוש מופיע הרקלס במפתיע, קוטל את ליקוס ומציל את בני משפחתו. אלא שברגע הישועה חל מהפך טראגי נורא. האלה הרה, 

ISBN 965-19-0586-7 | אהרן שבתאי | שוקן | 2002 | טרגדיה העוינת את הרקלס, שולחת לביתו את ליסה, אלת הטירוף. 

Peace | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC השלום | אריסטופאנס 
אזרח אתונאי שמאס במלחמה מחליט להגיע לאולימפוס ולשוחח עם האל זאוס. שם הוא מוצא את אלת השלום כלואה ומשחרר אותה, משיב אותה 

לאתונה וחוגג עם כלל היוונים את השלום. המחזה הועלה לראשונה באתונה, בחגיגות לכבוד דיוניסוס בשנת 421 לפנה"ס, וזכה במקום השני.

ISBN 965-493-201-6 | זיוה כספי | מאגנס | 2005 | קומדיה    

Thesmophoriazusae | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC חג הנשים | אריסטופאנס 
מחזה לא פוליטי העוסק בנשים, ביחס הגברים אליהן, מעמדן בחברה ועיצובן בדרמה באמצעות פרודיה על הטרגדיות של אוריפידס. המחזה הוצג 

ISBN 965-223-956-9 | זיוה כספי | מאגנס | 1997 | קומדיה בשנת 411 לפני הספירה.   

The Characters | Theophrastus | 371-c. 287 BC טיפוסים | תיאופראסטוס 
"טיפוסים" מאת תיאופראסטוס הוא הניסיון הידוע הראשון בספרות המערב לתאר באופן שיטתי אבות-טיפוס מוסריים. הספר מכיל שלושים 

שרטוטי דיוקנאות, ביניהם הפטפטן, החנפן, היהיר, הנרגן ועוד. התיאורים הללו של דמויות אתונאיות, החיות ופועלות במאה הרביעית לפנה"ס, 

ISBN 978-965-407-723-1 | חנה כהנא | כרמל | 2007 | עיון מתאפיינים באבחנה דקה, לעתים צינית ומרושעת. 

Lysistrata | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC ליסיסטרטה | אריסטופאנס 
גיבורת קומדיה פצפיסטית זו היא ליסיסטרטה, מנהיגת נשי אתונה, המשכנעת את נשות העיר להימנע מלשכב עם בעליהן עד שיסכימו לכרות ברית 

ISBN 965-19-0434-8 | אהרן שבתאי | שוקן | 1997 | קומדיה שלום עם ספרטה ולסיים את המלחמה הפלופונסית. 

The Assemblywomen | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC מהפכת הנשים | אריסטופנס 
בהנהגת פרקסגורה מתחפשות הנשים לגברים. הן מתגנבות עם שחר לאספת העם, וברוב קולות יוזמות חוק שמעביר את השלטון באתונה לידי 

ISBN 965-19-0603-0 | אהרן שבתאי | שוקן | 2003 | קומדיה הנשים, וזאת כדי לכונן בה משטר של צדק חברתי, שלום ואושר. 

Medea | Euripides | ca. 480 BC מידיאה | אוריפידס 
מדיאה נעזבת על-ידי בעלה יאסון, וכדי לנקום בו היא רוצחת את אשתו החדשה ואת ילדיה שנולדו לה ממנו. "מדיאה" היא טרגדיית הנישואין הנוראה 

ISBN 965-19-0124-1 | אהרן שבתאי | שוקן | 1983 | טרגדיה ביותר שנכתבה מאז ומעולם.  
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Against Timarchos | Aeschines | 389-314 BC נגד טימרכוס, על אהבת גברים | אייסכינס 
נאום התביעה שנשא אייסכינס בבית המשפט באתונה בשנת 345/6 לפנה"ס הוא היצירה היחידה ששרדה מן הספרות היוונית העוסקת כולה ביחסים 

חד מיניים בין גברים. אייסכינס תבע את טימרכוס לדין וביסס את תביעתו על החוק שלפיו מי שזנה וקיבל תשלום בעבור שירותים מיניים, מקוצצות 

ISBN 965-493-239-3 | דבורה גילולה | מאגנס | 2005 | נאום זכויות האזרח שלו.   

The Eumenides | Aeschylus | ca. 520-456 BC נוטות החסד | אייסכילוס 
טרגדיה זו חותמת את הטרילוגיה "אורסטיאה". האריניות, אלות הנקמה, רודפות אחר אורסטס, והאל אפולון שולח אותו להישפט באתונה. האלה 

ISBN 965-19-0290-6 | אהרן שבתאי | שוקן | 1990 | טרגדיה אתנה מייסדת לשם כך את בית הדין הפלילי הראשון. 

Libation Bearers | Aeschylus | ca. 520-456 BC נושאות הנסכים | אייסכילוס 
"נושאות הנסכים" היא הטרגדיה השנייה בטרילוגיה "אורסטיאה". אורסטס, בנו הגולה של אגממנון, חוזר לארגוס כדי לנקום את דם אביו מידי אמו, 

קליטימנסטרה. הוא חודר לארמון כאורח אלמוני, מבלי שאמו תזהה אותו. שיאו של המחזה הוא במעמד שבו מתייצב הבן בגלוי כנגד אמו, לאחר שהרג 

ISBN 965-19-0289-2 | אהרן שבתאי | שוקן | 1990 | טרגדיה אותה.   

The Women of Trachis | Sophocles | 496-406 BC נשי טרכיס | סופוקלס 
לדיאנירה נודע שבעלה הרקלס התאהב בנערה צעירה. היא שולחת לו כותונת טבולה בסם אהבה, כדי לשמר את אהבתו אליה. לאחר מעשה נודע 

לה שסם האהבה, שניטל מדמו של קנטאור, אינו אלא ארס ממית. טרגדיית אהבה מופלאה.

ISBN 965-19-0255-8 | אהרן שבתאי | שוקן | 1989 | טרגדיה    

Works and Days | Hesiod | 700 BC עבודות וימים | הסיודוס 
נקודת המוצא של "עבודות וימים" היא מריבה שפרצה בין הסיודוס לאחיו, שלאחר מות אביהם השתלט על מרב הירושה בעזרת השליטים המקומיים 

שנטלו מידיו שוחד. הסיודוס כתב שיר שבא להוכיח שהעבודה והצדק עדיפים על הבטלה והעושק.

ISBN 965-19-0644-8 | אהרן שבתאי | שוקן | 2004 | שירה אפית    

On the Mysteries | Andocides | 440-390 BC על המיסטריות | אנדוקידס 
נאום ההגנה שנשא אנדוקידס, על האשמה של חילול קודש של טקסי מיסטריות. בנאומו מגולל אנדוקידס, אחד הנאשמים, את השתלשלות המאורעות 

ומנסה להוכיח את חפותו. נאום זה הוא המידע החשוב ביותר על השערוריה שפרצה בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפנה"ס באתונה. 

ISBN 978-965-493-358-2 | דבורה גילולה | מאגנס | 2008 | נאום    
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On the False Embassy | Demosthenes 384-322 BC, Aeschines 389-314 BC על משלחת הכזב | דמוסתנס ואייסכינס 
דמוסתנס ואייסכינס היו בין חברי משלחת השלום לפיליפוס מלך מוקדון. השלום נכשל ודיון מר התנהל בשאלה מי אחראי. דמוסתנס תבע את 

אייסכינס ואייסכינס השיב. מובאים כאן נאום התביעה וההגנה ממשפטו של אייסכינס.

ISBN 978-965-493-388-9 | זיוה כספי | מאגנס | 2008 | נאום    

Philoctetes | Sophocles | 496-406 BC פילוקטטס | סופוקלס 
פילוקטטס, גדול קַשתי יוון, שבידו קשת הרקלס, הוכש על-ידי נחש בדרך לטרויה ונעזב עם פצעו הממאיר באי השומם למנוס. כעבור עשר שנים של 

מלחמה מתברר ליוונים מנבואה, שרק פילוקטטס וקשתו יוכלו לכבוש את טרויה.

ISBN 965-19-0466-6 | אהרן שבתאי | שוקן | 1998 | טרגדיה    

Ploutus | Aristophanes | ca. 446-ca. 386 BC פלוטוס | אריסטופאנס 
המחזה האחרון של אריסטופאנס ששרד בידינו משקף את השפל והדלדול, שפקדו את אתונה לאחר מפלתה במלחמה הפילופונסית ואבדן האימפריה 

דבורה גילולה | מאגנס | 1991 | קומדיה  הימית, שפגע קשה בכלכלתה ורושש שכבות אוכלוסייה רחבות.  

 

Prometheus Bound | Aeschylus | ca.520-456 BC פרומתאוס הכבול | אייסכילוס 
הטיטאן פרומתיאוס נענש על-ידי זאוס, מלך האולימפוס, על שהביא את האש לבני האדם ובכך חיזקם נגד אלי האולימפוס. הצגה אדירה של כוחו 

ISBN 965-19-0356-2 | אהרן שבתאי | שוקן | 1994 | טרגדיה של המצפון והמאבק לצדק ולמשפט נגד עריצות הכוח. 

Limb-Loosening Desire, Erotic Greek Poetry תשוקה מתירת איברים, שירה אירוטית יוונית  
בפורמט אלבומי, עם רפרודוקציות ארוטיות מציורי כדים יווניים עתיקים, ניתנים כאן אחדים משירי האהבה והארוטיקה היפים ביותר של יוון, כולל 

שירתה של ספפו בת לסבוס, וגם שירי משוררים גדולים אחרים, החל מארכילוכוס ועד התקופה האלכסנדרינית לאורך תקופה של כאלף שנה.

אמיר אור | ביתן | 1993 | שירה    

יוונית מודרנית
Collected Poems | Constandinus Cavafy | 1863-1933 כל השירים | קונסטנדינוס קוואפיס 
גדול המשוררים בשפה היוונית המודרנית, חי בחצי הראשון של המאה ה-20 במצרים, בעיר אלכסנדריה שנוסדה על-ידי היוונים הכובשים לפני 2300 

ISBN 965-407-050-2 | יורם ברונובסקי | כרמל | 1993 שירה שנה, ושיריו מלאים אותה.   
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יידיש
בא�ן | 1942-1900 דִי גא�ס | ישראל ראַ הרחוב | ישראל ראבון 

רומן מודרניסטי שזור יסודות גרוטסקיים ופנטסטיים פרועים. חייל משוחרר מסתובב רעב כחצי שנה ברחובות לודז', בתום מלחמת העולם הראשונה. 

הוא כלוא ברחוב, נגרר פאסיבי אל רצף אירועים קאלידוסקופי, ספק הזוי, ספק קיים.

ק.א. ברתיני | הקיבוץ המאוחד | 1986 | רומן     

יִידן פון אַ גאַנץ יאָר | יהושע פערלע | 1943-1888 יהודים סתם | יהושע פרלה 
דיוקנאותיהם של טיפוסים שונים בהוויה היהודית של מזרח אירופה לפני השואה.

יהודה גור-אריה | הקיבוץ המאוחד | 1992 | רומן     

אַ פאַרזאַמלונג פון שטילקייטן | אברהם סוצקעווער | -1913 כינוס דומיות | אברהם סוצקבר 
המשוררים  מטובי  נוספים  רבים  מתרגמים  וכן  הרשב  בנימין  של  בתרגומו  סוצקבר,  של  משיריו  רבים  מאגדת  דומיות",  "כינוס  האנתולוגיה 

ISBN 965-13-1725-6 | בנימין הרשב | עם עובד | 2005 | שירה והמתרגמים.    

שלום עליכמס ווערק | 1916-1859 כל כתבי שלום עליכם 
אריה אהרוני השלים את מפעלו המונומנטאלי של תרגום כל יצירות שלום עליכם 

1. רומנים מוקדמים | פריעריקע ראמאנען

2. מנחם מנדל | מנחם מענדל

3. מוטל בן פייסי החזן | מאטל פייסי דעם חזנס

4. טוביה החלבן | טביה דער מילכיקער; סנדר בלאנק | סענדער בלאנק; סטמפניו | סטעמפעניו

5. מונולוגים | מאנאלאגן; סיפורי הרכבת | אייזנבאן געשיכטעס

6. דלים ועליזים | ארעמע און פריילעכע; אנשים קטנים בעלי השגות קטנות | קליינע מענטשעלעך מיט קליינע השגות

7. יום-טוב שהופרה שמחתו | אַ פאַרשטערטער יום-טוב

8. המבול | דער מבול

9. כוכבים תועים | בלאָנדזשענדע שטערן
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10. מהתלת הדם | דער בלוטיקער שפּאַס

11. מחזות ומערכונים | דראַמאַטישע שריפטן

12. מִלה כנגד מִלה | אַ וואָרט פאַר אַ וואָרט

13. סיפורים ופנטאזיות | מעשיות און פאַנטאַנזיעס

14. בחול ובמועד | אין דער וואָכן און יום-טובים

15. מן היריד | פונעם יאַריד

16. סופרים יהודיים | יידישע שרייבער

17. חיי קַיִט | זומער לעבן

18. דפים שכוחים | פאַרגעסענע בלעטלעך

אריה אהרוני | ספרית פועלים וידיעות אחרונות | 1994-1999     

פון דעם נסתרס אוצרות | דער נסתר | 1884-1950 מאוצר סיפורי הנסתר | דער נסתר 
מבחר הסיפורים המכונס כאן, על אף היותו לכאורה מקרי, כולל את מאפייניה של יצירת הסופר: יש כאן שזירה של סיפורים שנכתבו בזמנים שונים, 

מהם קצרים ומהם ארוכים, מהם מעלים דמויות מוזרות, ומהם עולים מתוך צירופי-דמיון שונים.

ISBN 965-407-669-1 | שלום לוריא | כרמל | 2006 | סיפורים    

דאַס בוך פון גן-עדן | איציק מאנגער | 1901-1969 סיפור גן העדן | איציק מנגר  
מנגר מתאר את גן-העדן, בריאתו והוויתו ברוח הומוריסטית מעודנת כמעשים המתרחשים ב"שטעטל" המזרח-אירופי עם רוחו ודמויותיו.

ISBN 965-13-0129-5 | ק.א. ברתיני | עם עובד | 1982 | רומן    

יפנית 
Oku No Hosomichi | Matsuo Basho | 1644-1694 הדרך הצרה לאוקו | מאצואו באשו 
קטעי פרוזה קצרים משובצים האיקו, הצורה השירית הקשורה ביותר לתרבות היפנית ולמחשבת זן, שבאשו, בן המאה ה-17, העלה לפסגות שרק 

ISBN 965-7120-69-1 | יעקב רז | עם עובד - חרגול | 2006 | שירה מעטים הגיעו אליהן אחריו.   



34

המפעל לתרגום ספרות מופת | 2009-1973

לטינית
First Person in Two Voices | Guibert of Nogent and Herman the Jew גוף ראשון בשני קולות | גיבר מנוז'ן ויהודה-הרמן 
אב המנזר גיבֶּר מנוֹזֶ'ן מספר בכנות רבה על ילדותו ועל התבגרותו, על חסך באהבת אם ועל תאוות מיניות אסורות, על פחדים, ועל עולם שהקדושה 

והטומאה, החסידות והאלימות משמשות בו בערבוביה. יהודה-הרמן מקֶלן מספר סיפור אישי מאוד על דרכו מן היהדות אל הנצרות: על איבה ועל 

ISBN 965-7241-00-6 | שולמית שחר | אוניברסיטת תל אביב | 2003 | אוטוביוגרפיה קנאה, על בשר ועל רוח, על בגידה ועל נאמנות כפולה.  

Abaelardus et Heloisa, Epistolae בֶּלָר ואֶלוּאִיז  מכתבי אַ
פרשת האהבה הגדולה בין פייר אבלאר, מגדולי הפילוסופים הסכולאסטיים של ימי הביניים במערב, ובין אלואיז, תלמידתו, שהסתיימה בסירוסו של 

אבלאר על-ידי אפוטרופסה ופרישת אלואיז למנזר. מכתבים אלה הם משיאי ספרות האהבה והכיסופים של כל הזמנים.

שולמית שחר | דביר | 1997 | מכתבים    

סינית 
 Zhong Yong | Confucius דרך האמצע וקיומה | קונפוציוס 
כותרתו של ספר זה מעלה על נס, לכאורה, את הדבקות ב"שביל הזהב" של המתינות והבינוניות, אבל החזון הרוחני העולה מדפיו של הספר הוא חזון 

חובק עולם. "דרך האמצע" הסינית היא מסלול מפולש שיוצא מיסודות המוסר הטמונים בלב האדם מלידה, ומביא את האדם בסוף דרכו להגשמת 

ISBN 965-342-238-0 | אנדרו פלאקס | מוסד ביאליק | 2004 | הגות אנושיותו המלאה.   

Fou Sheng Liu Ji | Shen Fu | 1763-1810 החיים הסחופים | שן פ'ו 
רומאן יוצא דופן בספרות הסינית, סיפור אהבה אוטוביוגרפי של משכיל כושל לאשתו היפה והחכמה, הכתוב כארבעה פרקים שכל אחד מהם מגלה 

דן דאור | ספרית פועלים | 1983 | רומן פן אחר של חיי השניים.   

108-Poems, Anthology of Classical Chinese Poetry מאה ושמונה שירים מן הקלאסיקה הסינית 
תרגומים של המשוררים הסיניים הידועים בעיקר מן התקופה שבה הגיעה השירה הסינית לשיא פריחתה: תקופת שושלת טאנג 907-618.

ISBN 965-7120-13-6 | דן דאור | חרגול | 2001 | שירה    
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Lun Yü | Confucius מאמרות קונפוציוס 
קונפוציוס וה"מאמרות" - הדמות והספר החשובים ביותר בתרבותה של סין - היו מקור השראה לדרך המחשבה ולעשייה הפוליטית, החברתית 

והאתית של סין. שיחותיו של החכם עם תלמידיו ועם בני שיח אחרים בהם נבחנים מושגי היסוד האתיים, המעמידים את האנושיות, את דרגת המוסר 

ISBN 965-342-899-3 | אמירה כץ | מוסד ביאליק | 2006 | הגות הגבוהה ביותר.    

Rou Pu Tuan  | Li Yu | 1611-1680 מחצלת הבשרים | לי יו' 
גיבור הרומן הארוטי הקלאסי "מחצלת הבשרים" הוא מנדרין צעיר, יפה כמו אל, מוכשר כמו שד, ובעל תאווה גדולה בהרבה מכפי יכולתו, הרוצה 

ISBN 965-13-1743-4 | דן דאור  | עם עובד- חרגול | 2005 |  רומן לשכב עם כל הנשים היפות בעולם.  

At, Qian Mu | Qian Mu | 1895-1990 מחשבות רגועות משפת האגם | צ'יאן מו 
קונפוציאנים,  רעיונות  משלבים  הפרקים  המודרניים.  בחיים  הניכור  וביקורת  האנושיים  החיים  טבע  שאלת  ניצבת  שבספר  ההגות  פרקי  במרכז 

ISBN 978-965-493-342-1 | גדי ישי | מאגנס | 2008 | הגות בודהיסטים ודאואיסטים, לצד הבנות של רעיונות מערביים, בעבר ובהווה.  

Da Xue | 500 BC תורת הגדול 
אחד מ"ארבעת הספרים" הקלאסיים של הציביליזציה הסינית, המנסח ומפרש את עקרונות התפיסה הקונפוציאנית שתכליתם: "לראות כל דבר; 

לדרוש חכמה עד תום; להשלים את הכוונות; להכשיר את הלב; לעסוק בתיקון עצמו; להסדיר את ביתו; לכונן סדר במדינה ולהשכין שלום בעולם". 

ISBN 965-342-688-5 | אנדרו פלאקס | מוסד ביאליק | 1997 | הגות    

סנסקריט
The Bhagavad Gita הבהגווד גיטא 

תשובתו של קרישנה לארג'ונה, מפקדם של בני פאנדו, המבקש מהאל שיחלצו מן המשבר שאליו נקלע. יצירה דתית פילוסופית עתיקה, חלק מן 

ISBN 965-407-370-6 | 2002 | איתמר תאודור | כרמל | אפוס האפוס ההודי הגדול מהאבהארטה.  

Hymns from the Rig Veda מזמורים מן הריג-ודה 
הריג-ודה, החיבור העתיק ביותר בתרבות הודו ואחד החיבורים העתיקים בעולם, חוברה לפני כ-3500 שנה בסנסקריט ארכאית, המכונה ודית. זהו 

החיבור הקדום ביותר בארבע הודוֹת, המקובלות כקדושות ומקודשות בעיני רוב המסורות ההינדואיות.

ISBN 965-407-653-5 | 2006 | עמרם פטר | כרמל    
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ספרדית
En Esta Noche, En Este Mundo | Alejandra Pizarnik | 1936-1972 בלילה הזה, בעולם הזה | אלחנדרה פיסארניק 
מבחר מקיף ראשון בעברית משיריה ומיומניה של המשוררת הארגנטינית היהודייה אלחנדרה פיסארניק שפרסמה בחייה שבעה ספרי שירה, שהיו 

בימי חייה נחלתם של מתי-מעט. לאחר מותה זכתה יצירתה להכרה שגאתה לדרגת פולחן. היא נחשבת לאחד הקולות החשובים, החדשניים ורבי 

טל ניצן | הקיבוץ המאוחד | 2005 | שירה, יומנים ההשפעה בשירת אמריקה הלטינית ובשירת הנשים בעולם. 

El Jardin de Senderos que se Bifurcan | Jorge Luis Borges | 1899-1986 גן השבילים המתפצלים | חורחה לואיס בורחס 
חורחה לואיס בורחס הוא הסופר החשוב והמשפיע ביותר באמריקה הלטינית של המאה העשרים. קובץ סיפורים זה מכיל מבחר של סיפורים ומסות 

יורם ברונובסקי | הקיבוץ המאוחד | 1975 | סיפורים, מסות  שבחלקם מייצגים את הז'אנר הפנטסטי.  

ההידאלגו החריף דון קיחוטה דה לה מאנצ'ה | מיגל דה סֶרוואנטֶס בשני כרכים 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha | Miguel de Cervantes | 1547-1616
כדי  שבספרד  לה-מאנצ'ה  במחוז  להרפתקאות  קיחוטה,  דון  יוצא  המודרני,  הרומן  לראשית  הנחשב  ה-17,  מהמאה  הזה  המהולל  הספרדי  ברומן 

להתחקות אחר גיבורי ספרות האבירים שהעריץ. דעתו נטרפת בשל קריאת ספרות זו והוא יוצא בניסיון להשיב את האידיאלים של עולם האבירים 

ביאטריס סקרויסקי-לנדאו ולואיס לנדאו | הקיבוץ המאוחד | 1994 | רומן לתקופתו.    

El Poeta Dice la Verdad | Federico Garcia Lorca | 1898-1936 המשורר אומר את האמת | פדריקו גרסיה לורקה 
ISBN  965-407-379-X | 2002 | רמי סערי | כרמל משיריו האינטימיים ביותר של המשורר הגדול.  

Antes que anochezca | Reinaldo Arenas | 1943-1990 לפני שירד הלילה | רינלדו ארנס 
יצירה אוטוביוגרפית זו היא האחרונה שכתב הסופר הקובני הגולה, הנחשב לאחד מעמודי התווך של ספרות אמריקה הלטינית במאה העשרים. ארנס 

מתאר את מורכבות עולם ילדותו בקובה וכן את נעוריו בשנת המהפכה, התפכחותו מן האידאלים שהאמין בהם וקשריו עם יוצרים קובניים אחרים. 

ארנס שם קץ לחייו אחרי שמחלת האיידס כמעט הכריעה אותו, אבל לא לפני שסיים את יצירתו האחרונה והמפוארת.

ISBN 978-965-407-864-1 | רמי סערי | כרמל | 2008 | אוטוביוגרפיה    

Fuenteovejuna | Lope de Vega | 1562-1635 מעיין הכבשים | לופה דה וגה 
דה-וגה הוא מהמחזאים הפורים ביותר בהיסטוריה )כ-1500 מחזות( וכאן, באחד ממחזותיו המהוללים ביותר, מתוארים תושבי הכפר "מעיין הכבשים" 

המתקוממים נגד עריצותו של אציל מקומי וזוכים בסופו של דבר לתיקון העוול על-ידי המלך. 

רנה ליטוין | הקיבוץ המאוחד | 1994 | דרמה    
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סיפור התלאות של פרסילס וסיחיסמונדה | מיגל דה סרוונטס

Los Trabajos de Persiles y Sigismunda | Miguel de Cervantes | 1547-1616  

יצירתו האחרונה של מיגל דה סרוונטס, שפורסמה לראשונה לאחר מותו, מתארת את המסע הארוך ורב התהפוכות של שני נאהבים המתחזים 

לאחים. בדרכם לרומא הם חווים הרפתקאות רבות בים וביבשה שבמהלכן הופך הרומן ארוך היריעה הזה למרקם מרתק של סיפורים ודמויות. 

ISBN 978-965-407-918-1 | מנחם ארגוב ואסף אשכנזי | כרמל | 2008 | רומן    

Novelas Ejemplares | Miguel de Cervantes | 1547-1616 סיפורים | מיגל דה סֶרוואנטֶס  
מבחר נובלות מאת מיגל דה סרוונטס אשר מייצג את גאונותו בתור אבי הסיפורת המודרנית. הנובלות מהוות ז'אנר חדש שנולד באיטליה ושחודש על 

לואיס לנדאו ויורם ברונובסקי | הקיבוץ המאוחד | 1982 | סיפורים ידי סרוונטס.    

 La Campana Furiosa | Anthologia de poesia Latinoamericana del siglo XX פעמון הפרא | מבחר משירת אמריקה הלטינית במאה העשרים 
מיטב שיתם של שלושה עשר מהחשובים במשוררי אמריקה הלטינית במאה העשרים, בהם חורחה לואיס בורחס, פבלו נרודה, אוקטביו פאס וססאר 

טל ניצן-קרן | הקיבוץ המאוחד | 2000 | שירה אייחו.   

Palabra en el Tiempo | Antonio Machado | 1875-1939  רק מִלה בזמן | אנטוניו מצ'אדו
מן החשובים שבמשוררי ספרד בעידן המודרני. מצ'אדו נודע כנציגה הבולט של קבוצת משוררים שכונתה "דור 98" אשר חידשה מהותית את השירה 

ISBN 965-7089-26-3 | טל ניצן-קרן | קשב | 2001 | שירה הספרדית.    

ערבית
Beit fe al Kahera | Najeeb Mahfouz | 1911-2006 בית בקהיר | נגיב מחפוז טרילוגיה 
סדרת רומנים שבה מתאר מחפוז, אולי גדול הפרוזאיקונים בלשון הערבית, את תולדותיה של משפחה בורגנית בקהיר במשך שלושה דורות המייצגים 

את שקיעתה של הבורגנות המצרית הישנה ועליית המודרניזם, עד מהפכת הקצינים.

סמי מיכאל | ספרית פועלים | 1981 | רומן    

Fouqahaa al Zalam | Salim Barakt | 1951- חכמי האפלה | סלים ברכאת 
רומן קודר על העולם הכורדי בגבול תורכיה-סוריה, על מידותיו הברוטאליות ועל האקלים הקשה המטביע גם הוא חותמו בהתנהגות הדמויות. מעל 

ISBN 965-13-1002-2 | מתי פלד | עם עובד | 1994 | רומן האירועים מרחפת אווירה מטאפיזית מבשרת-רע.   
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The Sufis, an Anthology הסופים, אנתולוגיה 
המסורת המיסטית באסלאם, הסופיות, היא ביטוי לרצונם של יחידים וקבוצות לבקש את קרבתו האינטימית של האל באמצעות החוויה וההתבוננות. 

הסופִיות הניבה יבול מרשים ביותר של טקסטים שיש בהם עוצמה פואטית, הגות מעמיקה ותעוזה דתית יוצאת דופן.

ISBN 965-521-081-2 | שרה סבירי | אוניברסיטת תל אביב | 2008 | הגות    

The Qur'an הקוראן 
ISBN 965-7241-14-6 | 2005 | אורי רובין | אוניברסיטת תל אביב    

Still more Arabian Nights | Joseph Sadan לא אלף ולא לילה  
סיפור-מסגרת זה מכיל שפע של סיפורים, שראשיתם בעולם העתיק, והם מגיעים עד התקופה העות'מאנית. רבים מהם צמחו הרבה אחרי היווצרות 

סיפור-המסגרת על המלך קוטל הנשים, לאורך דורות של יצירה עצמאית, ואינם מצייתים למסגרת הסיפורית ולמטרתה. סיפרו אותם בעל פה ובכתב 

מוסלמים, יהודים ונוצרים, והם לוקטו וראו אור באסופות שונות בעולם האסלאם, אך עד היום אין להם נוסח קאנוני אחד מוסכם.

ISBN 965-13-1674-8 | יוסף סדן | עם עובד | 2003 | סיפורים    

Alf Lila we Lila לילות ערב, מבחר מאלף לילה ולילה כרך א' 
מעשה במלך שנכווה מבוגדנותה של אהובתו ומסיפורים על בגידת נשים אחרות והחליט לנקום בכל הנשים, ומעשה ביפהפייה החכמה שהראזאד, 

המצליחה לרתק אותו בסיפוריה, עד שהיא הופכת את לבו והוא נושא אותה לאישה. 

ISBN 978-965-512-159-9 | חנה עמית-כוכבי | בבל | 2008 | סיפורים    

Tawk al Hamam | Iben Hazem | 994-1064  ענק היונה | אבן חזם האנדלוסי
ענק היונה, חיבור על אהבה ועל אוהבים, איגרת ובה תיאור האהבה, ענייניה, סיבותיה וכל מה שיארע בה. על אהבה רוחנית, על אהבת בשרים, על 

אהבת נשים ועל אהבת גברים ונערים. ענק היונה הוא אוצר של צורות ותכנים שכמוהם מצויים לרוב בשירה העברית של ספרד בימי הביניים. 

אלה אלמגור | מוסד ביאליק | 2002 | עיון | 965-342-777-6    

Fe al Eshq wa al Nawa | Abou Nawwas | 762-813 שירי אהבה ויין | אבו נוואס 
אבו נוואס, מגדולי המשוררים בשפה הערבית, חי בתקופת הכליף הרון א-רשיד ושירתו ספוגה באווירה הנהנתנית, הסקפטית והאירונית, החילונית 

עפרה בנג'ו ושמואל רגולנט | הקיבוץ המאוחד | 1999 | שירה  של עולם זה.   
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פולנית 
Elegia Na Odejscie | Zbigniew Herbert | 1924-1998 אלגיה לעת פרידה ושירים אחרים | זביגנייב הרברט 
שירתו ההגותית, הצלולה והמתוחכמת של הרברט עוסקת, בין השאר, במתח שבין ערכי המוסר והיופי העל זמניים של תרבות המערב ומימושם 

דוד וינפלד | הקיבוץ המאוחד | 1998 | שירה במשך הדורות.    

חנויות הקינמון בית-מרפא בסימן שעון החול | ברונו שולץ
Skelp Cynamonowe Sanaloziam Pool Klepsydra | Bruno Schultz | 1892-1942
סיפורים קצרים ומרוכזים בסגנון מופתי, על דמויותיה של עיר שדה פולנית, מאת סופר יהודי שנרצח בשואה הנחשב היום לאחד מגדולי הפרוזאיקונים 

אורי אורלב, רחל קליימן, יורם ברונובסקי | שוקן | 1979 | סיפורים  הפולנים במאה ה-20, אם לא הגדול שבהם.  

Na Brzegu Rzeki | Czelaw Milos  | 2004-1911 על גדת הנהר | צ'סלב מילוש 
שירתו של מילוש חותרת לסינתזה של הנסיון האנושי "במאה הרצחנית הזאת", ומתקיים בה מיזוג של המרומם עם התבוננות מפוכחת ולעיתים 

אירונית. יצירתו רגישה לפרטי, לחד פעמי, "ליופי המוזר והבלתי מובן של הטבע" בצד ההכללה הפילוסופית.

דוד וינפלד | הקיבוץ המאוחד | 1999 | שירה    

פורטוגלית
 Todos os Sonhos do Mundo | Fernando Antonio Nogueira Pessoa | 1888-1935 כל חלומות העולם | פרננדו פסואה 
בספר זה נחשף לראשונה בעברית המשורר הפורטוגלי הנודע הנחשב כיום לאחד מגדולי השירה המודרנית. הספר מכיל שירים שנכתבו על ידי אחד 

ISBN 965-407-051-0 | פרנסישקו דה קוסטה רייש ויורם ברונובסקי | כרמל | 1993 | שירה מההטרונימים שלו )מאגר המשוררים הבדויים שיצר לעצמו(. 

Que Fiz eu Da Vida? | Fernando Antonino Nogueira Pessoa | 1888-1935 מה עשיתי מן החיים? | פרננדו פסואה 
ספר הכולל את כל שירת אלוורו דה קמפוש אשר לצד אלברטו קאירו וריקרדו ריש הינו אחד משלושת המשוררים הבדויים שיצר פרננדו פסואה. שיריו 

ISBN 965-407-644-6 | פרנסישקו דה קוסטה רייש ורמי סערי | כרמל | 2006 | שירה של אלוורו דה קמפוש עוסקים בעיקר בשאלות קיומיות של האדם.  
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Da Mais Alta Janela | Fernando Antonino Nogueira Pessoa  | 1888-1935 מהחלון הגבוה ביותר | פרננדו פסואה 
"מהחלון הגבוה ביותר" הוא ספר הכולל את כל שירי אלברטו קאירו, אשר לצד ריקרדו ריש ואלורו דה קמפוש הנו אחת משלוש הדמויות המרכזיות 

במאגר המשוררים הבדויים שיצר פרננדו פסואה. שירת אלברטו קאירו, מורם של שני המשוררים הבדויים הקודמים ושל פסואה עצמו, היא שירת 

הטבע הכותב את עצמו, ויוצרה מוצג בד בבד כאדם חסר חינוך פורמאלי וכחכם קדמון.

ISBN 965-407-436-2 | פרנסישקו דה קוסטה רייש ויורם ברונובסקי | כרמל | 2004 | שירה    

Na Coluna Firme | Fernando Antonino Nogueira Pessoa | 1888-1935 על העמוד היציב | פרננדו פסואה 
יצירה מורכבת וייחודית המבוססת על מקוריותו של בוראה, על אושיות השירה הפורטוגלית ועל המסורת הקלאסית בכל הדורות. כלולים בו שירים 

שכתב פסואה בזהות ההטרונים ריקרדו ריש במשך יותר מעשרים שנות חייו האחרונות.

ISBN 978-965-407-914-4 | פרנסישקו דה קוסטה רייש ורמי סערי | כרמל | 2008 | שירה    

O Barao, Rio Turvo | Branqinho da Fonseca | 1905-1974 שתי נובלות פורטוגליות: הברון, נהר קוצף | ברנקינו דה פונסקה 
ברנקינו דה פונסקה הוא אחד מן הסופרים הבולטים בפורטוגל של המאה העשרים. כתיבתו מקורית וחדשנית והעלילות שהוא יוצר הן חידתיות 

ISBN 965-7217-03-2 | דלית להב | מבע | 2009 | נובלות ומתרחשות באווירה הזויה וציורית.   

פינית 
Seitsemän Veljestä | Aleksis Kivi | 1834-1872 שבעה אחים | אלכסיס קיוי 

איתמר אבן זוהר | ספרית פועלים | 1987 | רומן סיפור אגדי למחצה על שבעה אחים גיבורים בני הכפר הפיני. 

פרסית 
Shah Nahmeh | Firdousi | 935–1020 שאה נאמה )ספר המלכים( | אבו קאסם אלמנצור פירדוסי 

מבחר מן האפוס הפרסי הענקי על מלכי פרס וגיבוריה גם מהתקופה הטרום-אסלאמית.

אליעזר כגן | מוסד ביאליק וספרית פועלים | 1975 | אפוס    
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צרפתית
Eupalinos ou L'architecte | Paul Valéry | 1871- 1945 אֶוּפאלינוס או האדריכל | פול ואלרי 

הרהורים פילוסופיים על מהות האדריכלות כמטפורה לעשייה האמנותית.

ISBN 965-407-076-6 | דן צלקה ועמינדב דיקמן | כרמל | 1994 | הגות    

L’Île des Pingouins | Anatole France | 1884-1924 אי הפינגווינים | אנאטול פראנס 
עולם הפינגויינים כאלגוריה סאטירית על צרפת, תרבותה ומאבקיה הפוליטיים בסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20. 

א' ראובני | הקיבוץ המאוחד | 1975 | רומן    

Anthologie de la Littérature Médiévale | Lawrence Besserman ed. אנתולוגיה של ספרות ימי-הביניים | עורך: לורנס בַּסרמן 
מבחר מהיצירות החשובות ביותר של ימי-הביניים הלטיניים כגון, שירת רולן, ביאוולף וכו'. רוב היצירות באנתולוגיה תורגמו מצרפתית.

לורנס בסרמן, עורך | דביר | 1991    

Bouvard et Pécuchet | Gustave Flaubert | 1821-1880 בובאר ופקושה | גוסטב פלובר 
שני בטלנים זוכים בירושה ומחליטים "לחזור לטבע", לקנות אחוזת-כפר, לגדל ירקות לפי ספרי ההדרכה המודרניים ביותר ולכתוב את כל מדעי 

ISBN 965-13-1152-5 | יהושע קנז | עם עובד | 1997 | רומן העולם. סאטירה על ההבדל בין "חכמת הספר" ובין המציאות. 

A La Recherche du Temps Perdu | Marcel Proust | 1871-1922 בעקבות הזמן האבוד 1,2,3,4 | מרסל פרוסט 
מחזור הרומנים הגדול של פרוסט המפענח את הזיכרון ככיבוש ההכרתי של העולם, ואגב כך יוצר תמונה פנורמית של החברה הגבוהה הצרפתית 

הלית ישורון | הקיבוץ המאוחד | 2002-1992 | רומן  ולבטיה הרוחניים והפוליטיים, בעיקר סביב פרשת דרייפוס. 

Bruges-la-Morte | Georges Rodenbach | 1855-1898 ברוז'-עיר-מתה | ז'ורז' רודנבך 
"ברוז'-עיר-מתה" הוא אחד הרומנים הראשונים העוסק בקשר שבין אדם לעיר ואשר בו העיר הופכת לדמות בפני עצמה, המניעה את סיפור העלילה 

כולו אל סופו הטרגי. ז'ורז' רודנבך הוא סופר בלגי שחי ויצר בפריס ונחשב לאחד היוצרים החשובים ביותר בזרם הסימבוליסטי בסוף המאה התשע 

אמוץ גלעדי | נהר | 2007 | רומן עשרה.    
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Au Bonheur des Dames | Emile Zola | 1840-1902 גן-עדן לאישה | אמיל זולה 
בדרכו החיה, הקולנועית כמעט, מתאר זולה את תחילתם של תרבות הצריכה ושל הפרסום המודרני, את חיל החלוץ של הקניונים המוכרים לנו, את 

חיסולן של החנויות המתמחות ושל העסקים המשפחתיים הקטנים - כל זה שזור בהרפתקה רומנטית ואינטריגות אהבה. 

עדה פלדור | כרמל | 2006 | רומן    

Les Paradis Artificiels | Charles Baudelaire | 1821-1867 גני העדן המלאכותיים | שארל בודלר 
תיאור מעמיק , מרגש ונועז של שלושת החומרים המשכרים - יין, חשיש ואופיום - והשפעותיהם על הגוף והנפש. רק שנים לאחר מותו כשהוכר בודלר 

כמהפכן גדול של השירה המודרנית, הכירו גם בערכה המהפכני של יצירה זו והיא תפסה את מקומה הראוי בקלאסיקה של הספרות האירופית.

דורי מנור | ידיעות אחרונות | 2003 | הגות     

Gargantua, Pantagruel | François Rabelais | 1553-1494|1483 גרגנטואה ופנטגרואל | פרנסואה רבלה 
יצירה אדירה, חובקת עולם של עלילות משפחת ענקים אדירי יצר חיים, מימות גרנגוזיה הצעיר ואשתו גרגמלה ועד נכדו פנטגרואל. רבלה מבדר באסוציאציות, 

עידו בסוק | דביר | 2003 | אפוס  בסיפורים ובתיאורים למדניים בשלל אמצעים, מן הנשגב ועד המגוחך. 

 

Dominique | Eugène Fromentin | 1820-1876 דומיניק | אז'ן פרומנטן 
"דומיניק", הרומן היחיד שכתב פרומנטן, חורג, במובן-מה, מתבניות הכתיבה של תקופתו. סיפור זה, על אהבה בלתי אפשרית, משולל כל סממן 

אקזוטי וגיבוריו )למעט אחד( מסרבים להיכנע ל"קטרסטרופה" הרומנטית ומקבלים עליהם את דין החיים הממשיים. 

ISBN 965-407-102-9 | דניאל תודר ואביבה ברק | כרמל | 1995 | רומן    

La Route des Flandres | Claude Simon | 1913-2005 דרך פלנדריה | קלוד סימון  
רומן קצר ומרוכז העוסק בחוויות פרש צרפתי בזמן המפלה הגדולה שהנחילו הגרמנים לצרפת בשנת 1940.

עידו בסוק | הקיבוץ המאוחד | 1995 | רומן    

Les Chemins de la Liberté | Jean Paul Sartre | 1905-1980 דרכי החירות - טרילוגיה | ז'אן פול סארטר 
הטרילוגיה עוסקת בעולם ובהיסטוריה הצרפתית בשלהי שנות ה-30 ונפילת צרפת ב-1940.

יונת סנד |  ספרית פועלים | 1984-1978 | הגות    

Les Confessions | Jean-Jacques Rousseau | 1712-1778 הווידויים | ז'אן-ז'אק רוסו 
ספר אוטוביוגרפי זה שבו נשבע המחבר המפורסם לספר על עצמו את האמת ואת כל האמת, נתפרסם לא רק בזכות כשרון היצירה של מחברו אלא 

ISBN 965-407-250-5 | אירית עקרבי | כרמל | 1999 | אוטוביוגרפיה גם בסטיותיו המוכחות על-ידי ההיסטוריונים מנתיב האמת הצרופה.  
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Les Rêveries du Promeneur Solitaire | Jean-Jacques Rousseau | 1712-1778 הזיות של מטייל בודד | ז'אן-ז'אק רוסו 
"הזיות של מטייל בודד" הוא ספרו האחרון של רוסו, אותו לא השלים. זהו חיבור אינטימי של רוסו שבו המחבר מוסר לעצמו ולקוראיו דין וחשבון 

חושפני על הוויתו ועל מאבקו לשימור חירותו הרוחנית. הטבע הוא מקום מקלט למחבר ממצוקותיו החברתיות - באמצעות זכותו של הטבע רוסו 

ISBN 965-407-020-0 | אירית עקרבי | כרמל | 1992 | אוטוביוגרפיה מזכך את עצמו.    

La Vie Mode d'Emploi | Georges Perec | 1936-1982 החיים הוראות שימוש | ז'ורז' פרק 
"החיים הוראות שימוש" מבקש לברוא עולמות שמתקשרים זה עם זה בחלל של בית אחד בן עשר קומות ברחוב סימון-קרובלייה בפריס.

עידו בסוק | בבל | 2005 | פרוזה-רומן    

L'Education Sentimentale | Gustave Flaubert | 1821-1880 החינוך הסנטימנטלי | גוסטב פלובר 
נער נתקל באישה יפה זרה בספינת נהר, התאהבותו בה וההתבגרות הרגשית שחלה בו כתוצאה מכך הם עלילתו של רומן זה. 

מנשה לוין | הקיבוץ המאוחד | 1961 | רומן    

La Pesanteur et la Grâce | Simone Weil | 1909-1943 הכובד והחסד | סימון וייל 
רשימותיה הפילוסופיות והדתיות )ברוח הכנסייה הקתולית( של אחת מההוגות הדתיות הגדולות במאה העשרים.

ISBN 965-407-077-4 | עוזי בהר | כרמל | 1994 | הגות    

Les Essais | Michel de Montaigne | 1533-1592 המסות, ספר ראשון | מישל דה מונטיין 
המסות מלמדות על האדם ועל עולמו. מונטיין דן בחומרים הבסיסיים שמהם עשויים חיינו : ידידות, פחד, אמת ושקר, רגשות צער ושמחה, מלחמה, 

מוות, חינוך ילדים פוליטיקה, דת, ונושאים רבים אחרי העומדים במרכז חייו של האדם.

אביבה ברק | שוקן | 2007     

 La Double Méprise | Prosper Mérimée | 1803-1870 המִשגה הכפול | פרוספר מרימה 
פנינה ספרותית רוויית הומור אירוני על חיי נישואים משעממים ואהבה לא ממומשת, הנחשבת ליצירתו המעניינת ביותר של הסופר האֶניגמטי, חובב 

ISBN 978-965-7303-38-2 | 2009 | מיכה פרנקל | נהר המסתורין והפרדוקסים הזה.  

La Curée | Emile Zola | 1840-1902 המשיסה | אמיל זולה 
הרקע החברתי-תרבותי של חלוקת-השלל ועיסקות הנדל"ן המושחתות בזמן שלטונו של נפוליאון השלישי באמצע המאה ה-19.

ISBN 965-407-183-5 | קולט בוטנר | כרמל | 1998  | רומן    



44

המפעל לתרגום ספרות מופת | 2009-1973

La Religieuse | Denis Diderot | 1713-1784 הנזירה | דני דידרו 
"הנזירה" הוא אחד הרומנים הריאליסטיים המרשימים ביותר שנכתבו מעולם. סיפורה של אישה צעירה הנכלאת בניגוד לרצונה בין כתליו של מנזר, 

ניצה בן-ארי | ספרות יפה | 2008 | רומן ונתונה בו לרדיפות, להתעללויות ולתשוקות אסורות. 

La Chute, L'Exil et le Royaume | Albert Camus | 1913-1960 הנפילה, גלות ומלכות | אלבר קאמי 
סיפוריו של קאמי "גלות ומלכות" ו"הנפילה" זיכו אותו בפרס נובל לספרות. העימות עם שאלות הקיום האנושי, החירות, הבדידות, הזרות, מצבו של 

צבי ארד |  ספרית פועלים | 1975 | סיפורים האדם, משמעות החיים - אלה הם מוקדי יצירתו ההגותית והספרותית.  

L'Heptaméron | Marguerite de Navarre | 1492-1549 הפטמרון | מרגריט דה-נוואר 
ה"הפטמרון", ספר "שבעת הימים" שכתיבתו נקטעה כנראה עקב מות המחברת, נוצר ע"פ דגם הדקאמרון לבוקאצ'ו, אך מאתיים השנה שעברו 

מאז חובר הדקאמרון נתנו את אותותיהם בחידושים הרבים בספרה של מרגריט דה נוואר. בעקבות כל סיפור עורכים עשרת המשתתפים-המספרים 

דיון, שמשתקפות בו נקודות מבט שונות ומנוגדות על יחסי גברים ונשים, שליטים ונתינים, כנסיה וחברה. פרלמנט, המייצגת בספר את המחברת, 

עידו בסוק | כרמל | 2005 | אפוס  רואה בשימוש בכל כוח יסוד שלילי, המנוגד לרוח הדת האמיתית. 

Histoire de Gil Blas de Santillane | Alain-René Lesage | 1668-1747 הרפתקאותיו של ז'יל בלאס | אלן-רנה לסאז' 
רומן הרפתקאות וגלגולים מסמרי-שיער של הנער ז'יל בלאס שדרכו מתגלית החברה הספרדית של המאות ה-17 וה-18 בחיוניות ובעצמה.

עידו בסוק | דביר | 1995 | רומן    

Le Diable Amoureux | Jacques Cazotte | 1720-1792 השטן מאוהב | ז'אק קאזוט 
סיפור אלגורי גרוטסקי העוסק בגבולותיה ובמגבלותיה של התשוקה והאהבה. העלילה פותחת בהתגרותו של קצין צעיר בעולם הנסתר, ומתפתחת 

לפיתוי ולתשוקה בינו לבין סילפידה, ברייה אוורירית מזוויעה-יפהפייה שהוא עצמו מעלה מן השאול וגורם לה להתאהב בו עד שחייו הופכים לחוויה 

 ISBN 978-965-7303-34-4 | 2009 | מיכה פרנקל | נהר אלוהית-שטנית.    

La Confession D'un Enfant du Siècle | Alfred de Musset | 1810-1857 וידויו של ילד המאה | אלפרד דה מיסה 
בספר זה הנציח דה מיסה את אהבתו לסופרת ז'רז' סאנד. במרכז העלילה זוג האוהבים אוקטב ובריז'יט, בראשית המאה ה-19 בעת המשבר שלאחר 

נפילת נפולאון. אוקטב הצעיר הפרוע ויפה התואר מכלה את כוחו ברדיפה עקרה אחר תענוגות ומבקש באהבה הטהורה לבריז'יט - האישה הבוגרת, 

ניר רצ'קובסקי | כתר | 2008 | רומן  הצלה ומפלט מהעולם כולו.  
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La Vénus d'Ille | Prosper Mérimée | 1803-1870 ונוס מאִיל | פרוספר מרימה  
הסיפור ראה אור לראשונה בכתב העת La Revue des Deux Mondes ב-15 במאי 1837 והיה לאחת היצירות הקלאסיות של הספרות הפנטסטית 

ואחד הסיפורים המפורסמים ביותר של מחברו הנודע והנחשב, שראה בו - עשרים שנה לאחר כתיבתו - את יצירת המופת שלו.

ISBN 978-965-7303-35-1 | 2009 | ראובן מירן | נהר    

Splendeurs et Misères des Courtisanes | Honorè de Balzac | 1850-1799 זוהר ושקיעה של יצאנית צמרת | אונורה דה בלזק  
תיאור מעמדן המיוחד והדומיננטי של היצאניות הגדולות, "הקורטיזנות", בתקופת עלייתה הרעבתנית של הבורגנות הצרפתית הגדולה בזמן הרסטורציה, 

עידו בסוק | הקיבוץ המאוחד | 2001 | רומן בחצי הראשון של המאה ה-19.  

Les Liaisons Dangereuses | Chardelos de Laclos | 1741-1803 יחסים מסוכנים | פייר שורדלו דה לקלו 
רומן במכתבים בין בן-אצילים במאה ה-18 לבין אצילה רבת מאהבים וניסיון, המתערבים על פיתויה של נערה תמימה. התאהבותו הבלתי-רצונית של 

הגבר בנערה הובילו לחורבן. תמונה מחיי ההפקרות של אצולת "המשטר הישן" בצרפת הטרום-מהפכנית.

יונת סנד | הקיבוץ המאוחד | 1975 | רומן מכתבים    

L'Age d'Homme | Michel Lieris | 1901-1990 ימי הגברות | מישל לאריס 
אילנה המרמן | הקיבוץ המאוחד | 1984 | אוטוביוגרפיה אוטוביוגרפיה המנסחת את עקרונות הכתיבה הספרותית כהסתכנות אישית.  

יצירת המופת הנעלמה; הנערה שעיניה זהב; אדון קורנליוס | אונורה דה בלזק
Le Chef-d'Œuvre Inconnu; La Fille aux Yeux d'Or; Maître Cornélius | Honoré de Balzac | 1799-1850

הסיפור הנושא את שם הקובץ, הוא משל על הנתק המוחלט בין עולמו הפנימי של האמן היוצר ובין תפיסת המציאות של הסובבים אותו. 

ארזה טיר-אפלרויט | כרמל | 1998 | קובץ סיפורים    

Œuvres Esthétiques, Sélection | Denis Diderot | 1713-1784 כתבים אסתטיים, מבחר | דני דידרו 
בספר זה כונס מבחר מתוך "הסלונים" ומתוך "הכתבים האסתטיים". דידרו דן בסוגיות אסתטיות כלליות מנקודת מבט פילוסופית ואתית, ומעלה 

אביבה ברק, ארזה אפלרויט, חיה ומיכאל אדם | מוסד ביאליק | 2005 | עיון את הסוגיות המרכזיות של הדיון האסתטי קודם שנולד הדיון הזה.  

A Rebours | Joris-Karl Huysmans | 1848-1907 להפך | ז'וריס-קרל הויסמנס 
רומן ה"דקדנס" המובהק, על אדם המתבודד בטירתו מוקף ביצירות אמנות ורהיטים מעודנים ונמנע מכל מגע אנושי או רגשי עם העולם מתוך הרגשת 

בני ציפר | כרמל | 1998 | רומן עליונות איסטניסית.   
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Lucien Leuwen | Stendhal | 1783-1842 לוסיין לוון | סטנדאל 
לוסיין לוון, עלם צעיר ממשפחה פריסאית בורגנית ועשירה, מגורש מבית הספר הפוליטכני בשל חשד לדעות רפובליקאיות, ומצטרף כקצין לצבא. 

הוא נשלח לעיר הנידחת נאנסי ושם מתאהב נואשות באלמנה צעירה מן האצולה, תומכת קיצונית של המלוכה. יצירת המופת הבלתי גמורה של 

סטנדאל, שהתפרסמה לראשונה אחרי מותו, מתרחשת בתקופת הרסטורציה, אחרי נפילתו של נפוליאון. 

יורם ברונובסקי | כרמל | 1998 | רומן    

Le Grand Meaulnes | Alain Fournier | 1886-1914 מון הגדול | אלן פורנייה 
סיפור על אהבה מופלאה בחבורה של נערים. אלן פורנייה בילה את ימי ילדותו בכפר נאנסי באזור מיוער מדרום לנהר לואר - מקום שאווירתו שימשה 

ק"א ברתיני | עם עובד | 1976 | רומן כרקע לרומן היחיד שלו.   

Moravagine | Blaise Cendrars | 1887-1961 מורבז'ין | בלז סנדראר 
ודרכו מתגלה העולם של תחילת המאה ה-20, בזמן מלחמת רוסיה-יפן,  מורבז'ין הוא התגלמות הרוע, החולי והשחיתות של החברה המודרנית, 

כגיהנום המנבא את הגיהנום הנורא עוד יותר של שתי מלחמות העולם ומה שהיה ביניהן.

עדה פלדור | כרמל | 1996 | רומן    

La Chartreuse de Parme | Stendhal | 1783-1842 מנזר פרמה | סטנדאל 
קורותיו של אציל איטלקי צעיר בעל נפש נלהבת המבקש את דרכו בחברה הצינית והמסוכסכת של איטליה שלאחר מלחמות נפוליאון. סיפור אהבתם 

של פבריציו וקלליה על רקע התככנות השולטת בנסיכות פרמה. לאחר שכל דבר הושחת, המוסר והשפה, הם ממציאים שפה חדשה למימוש 

אירית עקרבי | כרמל | 2008 | רומן אהבתם.   

Voyage autour de ma Chambre | Xavier de Maistre | 1763-1852 מסע סביב חדרי | גזביה דה מסטר 
קצין צעיר נידון לארבעים ושניים ימי ריתוק לחדרו לאחר שהורשע בעבֵרת משמעת - נטילת חלק בדו-קרב על ענייני כבוד עם קצין אחר. התוצאה - 

ראובן מירן | נהר | 2007 | הגות אחת היצירות החינניות בתולדות הסיפורת הצרפתית. 

Sylvie , Aurélia | Gérard de Nerval | 1808-1855 סילבי, אורליה | ז'ראר דה נרוואל 
שתי נובלות רומנטיות, מעודנות, חלומיות למחצה. דה נרוואל, ששם את הדגש על משמעותם של חלומות, השפיע על התפתחותן של תנועות 

הסימבוליזם והסוריאליזם בספרות. יצירותיו מלאות סמלים ודימויים סימבוליים המבטאים תחושות או מצבים.

אביבה ברק | הקיבוץ המאוחד | 1983 | נובלות    
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Nouvelles Napoléoniennes | Honoré de Balzac | 1799-1850 סיפורים נפוליאוניים | אונורה דה בלזאק  
צרור סיפורים שעלילתם מתרחשת סביב התקופה הנפוליאונית. הדמויות המרכזיות הן חייליו ומפקדי צבאו לשעבר של נפוליאון, ורבים מן הסיפורים 

עדה פלדור | הקיבוץ המאוחד | 1999 | סיפורים עוסקים בגורלם של אלה שנים לא מעטות אחרי נפילתו, ואף אחרי מותו.  

Le Roman de Tristan et Iseut | Joseph Bédier | 1838-1864 סיפורם המופלא של טריסטן ואיסולד | בעיבוד ג'וזף בדייה 
"טריסטן  האופרה  ביצירת  וואגנר  את  שימשה  האגדה  איסולד.  והמלכה  טריסטן  הנסיך  של  הטראגית  אהבתם  על  הביניים  מימי  האגדה  עיבוד 

דליה טסלר | כרמל | 1997 | אפוס  ואיזולדה".   

Sur les Femmes et autres Histoires | Denis Diderot | 1713-1784 על הנשים וסיפורים קצרים | דני דידרו 
שבע יצירות קצרות משלבים שונים בחייו של הפילוסוף, פותחות צוהר להגיגיו ומשקפות את תפיסת עולמו ועקרונותיו. המסה "על הנשים" צורפה 

לקובץ הסיפורים בשל המקום המרכזי שתופסת האישה ביצירותיו של דידרו.

ארזה טיר-אפלרויט | כרמל | 2008 | סיפורים    

L'Arrêt de Mort | Maurice Blanchot | 1902-2003 פּסַק מוות | מוריס בלאנשו 
בספר שתי נובלות: "פסק מוות" ו"כרגע מותי" מאת אחד היוצרים הייחודיים והדיסקרטיים ביותר בצרפת של המאה העשרים. כתיבתו נעה בין 

הלית ישורון | הקיבוץ המאוחד | 2006 | נובלות רומאנים ונובלות ובין מדיטציה פילוסופית וביקורת הספרות. 

Les Fleurs du Mal | Charles Baudelaire | 1821-1867 פרחי הרָע | שארל בודלֶר 
תרגום מתוך קובץ השירים שחולל מהפכה בשירה האירופית והוליכה אל התקופה המודרנית הן בהתייחסותה הגלויה לנושאים ארוטיים והן בחידושיו 

דורי מנור | הקיבוץ המאוחד | 1997 | שירה הצורניים והתפיסתיים.   

François le Champi | George Sand | 1804-1876 פרנסואה העזובי | ז'ורז' סאנד 
סיפור אהבה רב תהפוכות, אהבת אם ובן ואהבת גבר ואישה, על רקע חיי הכפר בצרפת של אמצע המאה ה-19 שם אורחות החיים לא השתנו זה 

מאות בשנים. מטובי ספרי האידיליות של הסופרת הצרפתייה הנודעת, המפליאים בפשטותם היסודית, המסתורית והמרגשת. 

יהושע קנז | עם עובד | 1993 | רומן    

Ligne Blanche| René Char | 1907-1988 קו לבן | רנה שאר 
שירתו של רנה שאר לירית-פילוסופית. הוא מעמת את חיי האדם עם עולם הטבע, ומעצים את הרגע הלירי לכלל ממדי היקום כולו. 

טל סילוני | כרמל | 2007 | שירה    
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Candide, ou l'Optimisme | Francois-Marie Arouet Voltaire | 1778-1694 קנדיד או האופטימיות | וולטר 
"קנדיד" של וולטר היא אחת הסאטירות הטובות ביותר שנכתבו מאז ומעולם. היא תוקפת את הטענה כי הרע הוא חלק מהקיום האנושי, שעלינו 

לקבל את גורלנו מתוך אמונה שלכל מה שקורה יש סיבה מוצדקת ושאנו חיים "בעולם הטוב ביותר מבין העולמות האפשריים". וולטר רואה בגישה 

דורי מנור | פן-ידיעות ספרים | 2006 | סאטירה זו תגובה אומללה לסבל האנושי.   

Les Chants de Maldoror | Lautréamont | 1846-1870 שירי מלדורור | לוטראמון 
שישה שירים בפרוזה. יצירה יוצאת דופן בתוכנה ובצורתה שהנחילה המאה הקודמת לספרות האוואנגרד של המאה העשרים. שירים אלה הם מסע 

חסר מעצורים אל תופת ספרותית של אכזריות, רשעות ורוע, שכמותה לא נבראה לפני-כן בעטו של שום סופר. 

אילנה המרמן | עם עובד | 1997 | שירה    

שירת הכוכבים - אנתולוגיה משירת צרפת במאה הט"ז  

Le Chant des Astres - Anthologie de la poésie française du XVIe siècle
קבוצת המשוררים החשובים של המאה ה-16 בצרפת, שהושפעו מאוד מהמסורת הקלסית היוונית-רומית ושהגדולים שבהם כגון רונסאר השפיעו על 

עמינדב דיקמן | כרמל | 1996 | שירה השירה האירופית.   

קטלאנית
La Placa del Diamant | Merce Rodoreda | 1908-1983 כיכר היהלום | מרסה רודורדה 

אחד מהרומנים הידועים ביותר של מרסה רודורדה, הסופרת הקטלאנית הבולטת של המאה העשרים. רומן זה מתרחש בספרד של סוף מלחמת האזרחים 

ISBN 978-965-407-820-7 | רמי סערי | כרמל | 2007 | רומן ותקופת הרודנות של פרנקו.   

רומית
Ars Poetica | Horatius | 8-65 BC אמנות הפיוט | הורטיוס 

יצירתו של המשורר הרומי הנודע הייתה המקור הנגיש ביותר לעקרונות הבסיסיים של ביקורת הספרות הקלאסית, בעיקר מכיוון שנכתבה רומית 

ולא יוונית, אך גם כאשר תשומת הלב פנתה ל"פואטיקה" של אריסטו, לא פסק העיון ביצירתו של הורטיוס לא מעט בזכות איכותה הספרותית-

ISBN 965-493-190-7 | דבורה גילולה | מאגנס | 2004 | עיון השירית.   
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Aulularia | Plautus | 250-184 BC האוצר | פלאוטוס 
איכר זקן ואביון מוצא אוצר שנטמן על-ידי סבו. העושר הבלתי צפוי אינו מטיב עמו, הוא מלא דאגות, נרדף, אומלל שחייו אינם חיים וכל עוד הזהב 

ברשותו אין לו מנוח. על בסיס מחזה אהוב ומשעשע זה כתב מולייר את הקומדיה הידועה שלו "הקמצן".

ISBN 978-965-493-339-1 | דבורה גילולה | מאגנס | 2007 | קומדיה    

 The Woman from Andros | Terentius | ? 190-159 BC האישה מאנדרוס | טרנטיוס 
הצעירים בקומדיות הרומיות, בין אם הם מאוהבים בנערות מבית טוב ובין אם הם הם מאוהבים ביצאניות, הם תמיד המומי אהבה עד חוסר אונים 

מוחלט. למזלם עומד לצדם עבד ממולח העוזר במימוש אהבותיהם בדרכים מחוכמות. המחזה הוצג בשנת 166 לפנה"ס.

ISBN 965-223-868-6 | דבורה גילולה | מאגנס | 1994 | קומדיה    

The Brothers | Terence | 195|185–159 BC האחים | טרנטיוס 
שני זוגות של אחים ישנם במחזה: האבות, ובניו של אחד מהם. הבנים ומעשיהם מספקים לעלילה את היבט האהבה והתשוקה של הצעירים, אך 

האחים שבכותרת המחזה הם האבות. אורחות חייהם והשקפותיהם על חינוך בניהם שונות זו מזו, ומעשי הבנים הם בבחינת המחשה של תוצאות 

ISBN 965-443-138-9 | דבורה גילולה | מאגנס | 2002 | קומדיה דרכי החינוך השונות.   

Miles Gloriosus | Plautus | 250-184 BC החייל הרברבן | פלאוטוס 
חייל רברבן הוא דמות מצויה בקומדיה הרומית. הוא תמיד יהיה שחצן המתגאה בביצועיו הכוזבים בשדה הקרב ובשדה האהבה, טיפש ורודף בצע. 

דבורה גילולה | מאגנס | 1999 | קומדיה    

The Eunuch | Terentius | 195|185–159 BC הסריס | טרנטיוס 
סריס לכאורה מופקד על שמירתה של בתולה ומנצל את ההזדמנות כדי לבטל את החשדות לגביו. המחזה הוצג בשנת 161 לפני הספירה. 

דבורה גילולה | מאגנס | 1999 | קומדיה    

Confessiones | Augustinus | ca. 255-180 BC וידויים | אוגוסטינוס 
תשובתו.  על  מספר  בישוף,  נעשה  שאף  הראשון,  באלף  ביותר  החשוב  הנוצרי  ההוגה  המחבר,  שבו  העולמית,  בספרות  הראשון  הווידויים  ספר 

אוגסטינוס מתאר את נעוריו הנהנתניים ואת המהפכה שכיוונה אותו לתורתו ודוגמתו של ישוע הנוצרי, אל האינטרוברסיה שלפיה מרכז הנפש הוא 

אביעד קליינברג | ספרי עלית הגג | 2001 | אוטוביוגרפיה  קול האלוהים.   

De natura deorum | Marci Tullii Ciceronis | 106-43 BC על טבע האלים | מרקוס טוליוס קיקרו 
הרטוריקן, המדינאי והפילוסוף הרומי מנתח כאן את מושג האלים, האם הם קיימים ובאיזה מובן, ומה משמעותם האינטלקטואלית לגבי "האדם 

ISBN 965-226-141-6 | אביבה קציר | אוניברסיטת בר אילן | 1992 | הגות המודרני", אזרח התרבות היוונית-רומית בת זמנו של המחבר. 
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De finibus bonorum et malorum | Marci Tullii Ciceronis | 106-43 BC על תכליות הטוב והרע | מרקוס טוליוס קיקרו 
בשלושת הדיאלוגים המתנהלים בין המחבר לידידיו המייצגים את הפילוסופים האפיקוראים, הסטואים והפריפטיטים נידונה מהות הטוב, שתכליתה 

לאפשר לאדם חיים של אושר מושלם. קיקרו, מדינאי, נואם וסופר שחיבוריו הפילוסופיים זכו לתפוצה רבה בתקופתו והם מעוררים עניין עד ימינו. 

ISBN 965-226-188-2 | אביבה קציר | אוניברסיטת בר-אילן | 1997 | הגות    

Phormio | Terentius | ? 190-159 BC פורמיו | טרנטיוס 
האבות נוסעים אל מחוץ לעיר לרגל עסקים והבנים מנצלים את היעדרותם לפרשיות אהבים אסורות. המחזה הוצג לראשונה בשנת 161 לפנה"ס. 

ISBN 965-223-893-7 | דבורה גילולה | מאגנס | 1995 | קומדיה    

Pseudolus | Plautus | 250-184 BC פסאודולוס | פלאוטוס 
עבד פיקח ושנון מבטיח לאדונו הצעיר והמיואש להשיג למענו את הנערה שהוא אוהב. הסרסור בליו כבר מכר אותה בסכום נכבד לחייל מוקדוני וזה 

כבר שלח שליח לקחתה. פסאודולוס מקיים את הבטחתו בתחבולות מתחבולות שונות ומשעשעות.

ISBN 965-439-110-9 | דבורה גילולה | מאגנס | 2002 | קומדיה    

Tristia et Epistulae ex Ponto | P. Ovidi Nasonis | 43 BC-18 AC שירי העצבת, איגרות מחוף הים השחור | פובליוס אובידיוס נאזו 
והקר בקצה האימפריה,  גלותו הברברי  והקינה על מצבו של המשורר שכתב ממקום  והעצמה,  לרומא המפוארת, מרכז התרבות  שירי הגעגועים 

הפרובינציה של פונטוס, רומניה של ימינו, לאחר שאוגוסטוס קיסר היגלה אותו לשם באשמה שלא נתבררה עד היום.

עמינדב דיקמן | הקיבוץ המאוחד | 2000 | שירה    

רוסית
Ivan Illyich i Drygie Rasskazi | Lev Tolstoy | 1828-1910 איוואן איליץ' ואחרים | לב טולסטוי 
הנובלה "מותו של איוון איליץ'" שעל שמה נקרא קובץ סיפורים זה היא לדעת רבים אחד הסיפורים העמוקים והגדולים ביותר שנכתבו אי-פעם: 

משמעות מחלתו וגסיסתו של הפקיד הבכיר, איוון איליץ', היא חוסר משמעותם של חייו.

פטר קריקסונוב | הקיבוץ המאוחד | 1999 | קובץ סיפורים    

Anna Karenina | Lev Tolstoy | 1828-1910 אנה קארנינה | לב נ. טולסטוי בשני כרכים 
הרומן הגדול השני בחשיבותו של טולסטוי )אחרי "מלחמה ושלום"( והנחשב למושלם ביותר. סיפור האהבה הטראגי של אנה קרנינה, היפהפיה 

הסוערת, השבויה בנישואים מדכאים לבעלה, הפקיד החשוב וחסר הנשמה ואהבתה לקצין הפרשים האציל ורונסקי.

ISBN 965-13-1387-0 | נילי מירסקי | עם עובד | 1999 | רומן    
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V Prekrasnom i Iarostnom Mire | Andrey Platonov | 1899-1951 בעולם נהדר ואכזר | אנדריי פלטונוב 
קובץ סיפרים ושתי נובלות של אחד מענקי הפרוזה שקמו לספרות הרוסית במחצית הראשונה של המאה ה-20. סגנונו אישי וייחודי, קשה לעיתים 

לפענוח, לפרקים הוא ילדותי ומגומגם, עילג אפילו. מכל יצירה שהוציא פלטונוב תחת ידו זוהרת פליאה אינסופית מול יופיים של החיים, יחד עם 

ISBN 965-13-1922-8 | נילי מירסקי | עם עובד | 2007 | סיפורים אומץ-רוח מול אכזריותם.   

Doktor Zhivago | Boris Pasternak | 1890-1960 דוקטור ז'יוואגו | בוריס פסטרנק בשני כרכים 
חייו ולבטיו של ד"ר יורי ז'יוואגו, רופא ומשורר ממוסקבה, על רקע האירועים הדרמטיים של המהפכה הרוסית. זהו אינו רק רומן היסטורי אלא גם 

סיפור על בני אדם, ובעיקר סיפורו של יורי, רעייתו טוניה והנשמה התאומה שלו לארה.

ISBN 965-07-1472-3 | פטר קריקסונוב | כתר | 2006 | רומן    

 

 My Generation, My Beast דור שלי, חיה שלי , משירת רוסיה במאה העשרים 
בספר זה מכונסים שיריהם של שמונה מגדולי המשוררים של "תור הכסף" בשירת רוסיה, ביניהם אנה אחמטובה, אוסיפ מנדלשטם, בוריס פסטרנק 

ומרינה צבטאיבה. אחד מתווי גדולתה של שירה זו היה התפקיד ההרואי שנטלה על עצמה. משוררי אותו דור חשו שדבר נורא נפל במולדתם, ושמרו, 

לא אחת במחיר חייהם, על גחלת אש התרבות באחת התקופות הנוראות ביותר בתולדות ארצם. 

ISBN 965-19-0579-4 | עמינדב דיקמן | שוקן | 2002 | שירה    

Gospoda Golovlevy | Mikhail Saltykov Shchedrin | 1826-1889 האדונים לבית גולובליוב | מיכאיל סלטיקוב-שצ'דרין 
שקיעתה הנוראה של משפחת אצולה במאה ה-19. המשפחה מתפרקת בגלל אופיו הקשה של פאודליזם וכן בגלל חדירת רוחות מהפכניות ברוסיה 

שלמה אבן-שושן | דביר | 1977 | רומן לתודעת המשפחה.   

האם אדמה מרובה נחוצה לאדם וסיפורים אחרים | לב טולסטוי

Mnogo li Cheloveky Zemli Nuzno i Drygie Rasskazi | Lev Tolstoi | 1828-1910  

בסיפוריו של לב טולסטוי נפרשות 50 שנות יצירתו כפסיפס צבעוני, מגוון ומלא להט יצירה. הסיפורים שונים זה מזה בתכלית השוני: חלקם ארוכים 

יותר ומרקמם העלילתי מורכב יותר, חלקם קצרים ופשוטים יחסית בעלילתם ובלשונם, אך בכולם הוטבע כשרונו הגאוני של המחבר.

ISBN 965-407-213-0 | גרשון חזנוב | כרמל | 1999 | סיפורים    

Igrok | F.M. Dostoevsky | 1821-1881 המהמר | פיודור דוסטוייבסקי  
במסעו של דוסטוייבסקי לאירופה בשנת 1865 השתלטו עליו שתי תאוות: התשוקה האירוטית לאהובתו אפולינריה ובולמוס ההימורים. מערבולת 

הרגשות הסבוכה והחולנית המתבטאת גם בסגנון הכתיבה העצבני, המתנשף, היא הרקע לרומן האוטוביוגרפי ביותר של דוסטוייבסקי. 

ISBN 965-13-1590-3 | נילי מירסקי | עם עובד | 2002 | פרוזה    
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Ia Pamiatnik Sebe Vozdvig | Alexander S. Pushkin | 1799-1837 הקמתי לי גלעד | א.ס. פושקין 
הליריקה היא לה ליבה של יצירתו של פושקין, משחר נעוריו ועד ימיו האחרונים. אין לתאר את הספרות הרוסית בלי פושקין הליריקן ואין משורר 

רוסי שאין לו פושקין שלו ודו שיח עמו. בשירתו יש מגוון והתפתחות, עושר ופשטות מורכבת, אופי אינטימי אך גם אוניברסלי העומד במבחן הדורות 

רנה ליטוין | הקיבוץ המאוחד |2005 | שירה והתהפוכות ההיסטוריות.  

Khadzhi Murat | Lev Tolstoy | 1828-1910 חאג'י מוראט | לב טולסטוי 
על יסוד חוויותיו כקצין בצבא הצאר במהלך כיבושם של הרי הקווקז, מתאר טולסטוי את דמותו של חאג'י מוראט, לוחם עז נפש נגד הרוסים, שהוא 

ISBN  965-407-169-X | גרשון חזנוב | כרמל | 1997 | רומן כמין נשר אדיר המוכרע לבסוף על-ידי אנשים קטנים ממנו. 

Bespridannitza | A. N. Ostrovsky | 1823-1886 חסרת נדוניה | אלכסנדר נ' אוסטרובסקי  
אוסטרובסקי מצייר עולם גברי בפרובינציה הרוסית, שבה הכסף יענה על הכל. הגברים במחזה משחקים ברגשותיה של אישה צעירה ושובת לב, ובסופו 

של דבר דוחפים אותה אל מותה. זהו מחזה על אהבה ומוות, כסף ודם, צחוק ודמע.

ISBN 965-395-080-0 | רינה ליטוין | ירון גולן | 1997 | דרמה    

Sobpanie Sochinenii, Tom Pervyi: Rasskazyi | 1894-1940 כל הכתבים, כרך ראשון: הסיפורים | איסאק באבל 
האזרחים  במלחמת  חוויותיו  על  ומצחיקה  נוקבת  מרגשת,  עדות  הם  המודרנית,  בספרות  הקצר  הסיפור  אמנות  מגדולי  אחד  באבל,  של  סיפוריו 

ובמלחמה בין רוסיה הסובייטית לפולין שהתנהלה בתחום המושב היהודי. בכרך זה, הראשון משניים, קובצו כל סיפורי באבל בגרסאות לא מצונזרות 

ISBN 978-965-407-854-2 | חמוטל בר-יוסף | כרמל | 2008 | סיפורים המבוססות על כתבי יד או על פרסומים ראשונים.  

Voyna i Mir | Lev Tolstoy | 1828-1910 מלחמה ושלום | לב טולסטוי בשני כרכים 
אולי הרומן הגדול בכל המובנים שנכתב אי-פעם, שרקעו העצום אוסף אליו את החברה הרוסית לכל שכבותיה, הן בשלום והן במלחמה הגדולה נגד 

לאה גולדברג | ספרית פועלים | 1977 | רומן נפוליאון, שבה הוכרעה צרפת.  

מעשה מגעיל, הבעל הנצחי | פיודור דוסטוייבסקי

Skverny Anekdot, Vechnyi Myzh | Fiodor Mikhailovitch Dostoyevsky | 1821-1881
הסיפור "מעשה מגעיל" מתאר בצורה מבריקה, אירונית, משעשעת ונוגעת ללב מערכת יחסים בין אציל המתיימר להיות ליברלי ובין עמיתיו ופקידיו. 

ואילו "הבעל הנצחי" מעמת אציל, מרושש במקצת, עם ידידו לשעבר, שזה כבר התאלמן, במין דו-קרב נפשי מילולי, מורכב ומסובך. שני סיפורים 

ISBN 965-407-132-0 | גרשון חזנוב | כרמל | 1996 | סיפורים סאטיריים עגמומיים של המחבר הגדול.  
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קיץ 1926 | ריינר מריה רילקה, מרינה צבטייבה, בוריס פסטרנק
Summer 1926 | Rainer Maria Rilke 1875-1926, Marina Zwetajewa 1892-1941, Boris Pasternak 1890-1960
מכתבי "קיץ 1926" הם ביטוי של חתירה אל המוחלט: הפגישה המוחלטת באהבה, ההישג המוחלט באמירה השירית. ריינר מריה רילקה בשוויץ, מריה 

צבטייבה בפריז, בוריס פסטרנק במוסקבה: שלושה משוררים גדולים במשבר מדברים זה אל זה, עוזרים זה לזה וכמהים זה אל זה במכתבים המעידים 

על קרבת לבבות ועל הצורך הקיומי למצותה, אך מסתיימים בפירוד ובאובדן.

ISBN 965-407-461-3 | עדה ברודסקי ודינה מרקון | כרמל | 2004 | מכתבים    

Melky bes | Fyodor Sologub | 1863-1927 שד זוטר | פיודור סולוגוב 
סאטירה אכזרית על חייה המשמימים והבהמיים של הבורגנות הזעירה הרוסית במאה ה-19.

דוידה קרול | ספרית פועלים | 1990 | סאטירה    

Besy | Fiodor Mikhailovitch Dostoyevsky | 1821-1881 שדים | דוסטוייבסקי 
גיבורי הרומן האוטוביוגרפי של דוסטוייבסקי מגלמים קטבים של מהפכנים פרובוקטורים מרקע חברתי שונה - דמויות חלשות מלוות בכוח עז, לעיתים 

היפנוטי, שגורר את בני חוגם ואותם עצמם. ברומן זה חודר דוסטוייבסקי לנפש הגיבורים השותפים לתנועות השחרור המחתרתיות והתאים של 

ISBN 956-407-311-0 | גרשון חזנוב | כרמל | 2003 | רומן התנועות הרדיקליות בשנות ה-70 של המאה ה-19 ברוסיה.  

Stikhi |  Yosiph Brodsky | 1940-1996 שירים ראשונים ואחרונים | יוסיף ברודסקי 
בשיריו של ברודסקי מתבטאת זיקתו העמוקה אל שירת המערב )בעיקר אודן וייטס(, כהתרסה מרדנית נגד ערכיה המחניקים של התרבות הסובייטית 

עמינדב דיקמן | דביר | 1997 | שירה השלטת.   

תורכית
The Wind from the Plain | Yashar Kemal | 1923- הרוח מן המישור | ישר קמאל 

כרך ראשון בטרילוגיה אפית המספרת על בני כפר נידח באנטוליה היורדים מדי שנה בשנה מהרי הטאורוס למישור הצוקורובה לקטוף כותנה. דרמת 

מסע המתארת את עולמם של הכפריים הפשוטים בסיפור אוניברסלי של רגשות עזים של אהבה, שנאה, מסירות ונקמנות.

שולמית אריאל  | ספרית פועלים | 1985 | אפוס    
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דו-לשוני ערבי-עברי-ערבי
מילון שגיב | דוד שגיב

מפעלו המילוני המונומנטלי של ד“ר דוד שגיב, כולל למעשה שני מילונים בכרך אחד: מילון ערבי־עברי ומילון עברי־ערבי. המילון השלם מספק אוצר 

מילים מקיף ועדכני של שתי השפות, החל בלשון המקרא והקוראן, המשנה, התלמוד והחדית‘ וכלה בחידושים של העברית והערבית בנות זמננו. 

ISBN 978-965-19-0736-4 | 2008 | שוקן    

דו-לשוני רוסי-עברי
קיץ בדרך הנביאים | דוד שחר |  1926-1977  Leto na Ulitze Prorokov | David Shakhar
זהו השער הראשון ב"היכל הכלים השבורים" מכלול הרומנים שהוא יצירתו העיקרית של דוד שחר. נקודת המוצא של שחר היא ההתקוממות נגד 

כוחו המכלה של הזמן, המביאה אותו להציב דמות של מספר, שיותר משהוא זוכר חוויות ילדות הוא בורא עולם - עבר שאבד. העולם המסוים הזה 

ISBN 5-93273-188-5 | נקוד זינגר | גשרי תרבות 2004 | רומן היא ירושלים של רחוב הנביאים וסביבותיו ערב מאורעות תרצ"ו. 

המסע לאור כשדים | דוד שחר | 1926-1977  Pyteshestvie v Ur Khaldeiskii | David Shakhar
ISBN 5-93273-128-1 | נקוד זינגר | גשרי תרבות | 2004 |  רומן השער השני ב"היכל הכלים השבורים".  

בדרך לחלב | דן צלקה | 1936-2005  Na Pyti v Khaleb | Dan Tzalka
ניכרת בסיפוריו. הסיפור  והנימה הסמלית  והגותית. הוא מתרכז בבעיות פילוסופיות ואסתטיות,  יצירתו של צלקה מתאפיינת בכתיבה מופנמת 

הנושא את שם קובץ הסיפורים, "בדרך לחלב", עוסק במפגש בין מזרח ומערב בימי מסעי הצלב, בהתנגשות התרבותית הבלתי נמנעת ובשירה כגשר 

ISBN 5-93273-160-5 | זויה קופלמן | גשרי תרבות | 2004 | קובץ סיפורים האפשרי היחיד בין העולמות המנוגדים הללו.  

קובץ שירים | דוד אבידן | 1934-1995  Sbornik Stihotvorenii | David Avidan
שירתו של אבידן מוסיפה גוונים רעננים ללשון השירה העברית, בעיקר ע"י מיזוג הרטוריקה של הלשון הטבעית ולשון השירה המסורתית. ביצירתו 

צורות מסורתיות, שקולות וחרוזות ופואמות ליריות ארוכות שבהן הגיון אסוציאטיבי פתוח ושילוב של כל רובדי הלשון הכתובה והמדוברת.

ISBN 5-93273-149-4 | סבליי גרינברג | גשרי תרבות | 2004 | שירה    



55

המפעל לתרגום ספרות מופת | 2009-1973

כימים אחדים | מאיר שלו | -1948  Neskolko Dnei | Meir Shalev
הרומן, מספר על אהבתם של שלושה גברים לאישה אחת, יהודית, אמו של מספר הסיפור, זיידע. מקום ההתרחשות הוא כפר קטן בעמק יזרעאל, 

טרם הקמת המדינה ובמהלך שנותיה הראשונות. עלילת הספר אינה בנויה בסדר כרונולוגי אלא נעה בין העבר להווה כל הזמן, מה שיוצר פערי מידע 

אלונה דניאל ומיכאל מירון | עם עובד | 2004 | רומן הנפערים ומתמלאים.   

תרנגול כפרות | אלי עמיר | -1937  Petukh Iskypleniya | Eli Amir
סיפורה של חבורת נערים יוצאי מעברות מעירק, רומניה, מרוקו ופולין המתחנכת בקיבוץ בראשית שנות החמישים. המפגש המהמם והחריף ההופך 

ויקטור רדוצקי | עם עובד |2005 | רומן לעימות בין שתי תרבויות - הקיבוץ והמעברה.   

זרקאלו, יצירה רוסית עכשווית בשיח הישראלי  Zerkalo, Contemporary Russian Literature in Israeli Discourse
"זרקאלו" הוא סיפור היסטורי שעובר בין צמתים מרכזיים של ספרות הרוסית במאה העשרים, ואולם בסופו של דבר הוא איננו היסטוריה גרידא. זהו 

כתב-עת בולט ברוסיה, המפרסם ארבעה גיליונות גדושים בשנה. הספר מספק הצצה לעבודה הרבה שנעשית בתחום: מפרוזה רוסית חדשה ועד 

פרוזה קלאסית, מדיונים על החוויה הישראלית-היהודית בימינו ועד ביקורת אמנות, מעדויות היסטוריות על כמה מהיוצרים הגדולים של המאה ועד 

עורכים: אירינה ורובל-גולובקינה וניר ברעם עריכת הסדרה: דינה מרקון |    מסה מפתיעה של תל אביב.  

ISBN 965-13-1753-1 | עם עובד | 2005 | פרוזה    

ספרות מופת עברית
שירת תור הזהב | עורך הסדרה: פרופ' ישראל לוין שלמה אבן גבירול | מבחר שירים 

נדיר מאד ששירה גדולה נכתבת בשפה שנייה. השירה הלטינית הגדולה נעלמה עם נפילת רומא. השירה העברית של ספרד, שירה שבשיאה אינה 

נופלת ממיטב שירת אירופה, נכתבה על ידי אנשים שעברית לא הייתה שפת אמם. 

ר' שלמה אבן גבירול )1058-1021( היה אחד מחוללי הנס הזה. חייו של רשב"ג היו מלאים בסבל גופני ונפשי, בריב ובמדון, בבדידות ובתסכול. 

ISBN 965-7241-23-5 | 2007 | עורך: ישראל לוין | אוניברסיטת תל אביב    

 

שירת תור הזהב | עורך הסדרה: פרופ' ישראל לוין יהודה הלוי | מבחר שירים 
נערץ ואהוב על עמיתים ותלמידים, יהודה הלוי )1141-1075( היה משורר פורה ומחברו של ספר "הכוזרי". 

בקלילות מופלאה נעים שיריו בין שבחי האהבה והיין לתהילת האל ובין קינה על מות ידידים לגעגועים לציון, ציון בפאתי מזרח אשר אליה נכספת 

נפשו. בקיץ שנת 1140 עזב יהודה הלוי את ספרד ונסע מזרחה. הוא לא הגיע למחוז חפצו. ב-1141 מת בדרכו לארץ ישראל. 

 ISBN 965-7241-25-1 | 2007 | עורך: ישראל לוין | אוניברסיטת תל אביב    
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שירת תור הזהב | עורך הסדרה: פרופ' ישראל לוין שמואל הנגיד | מבחר שירים 
כמה עשרות שנים לאחר תחילת האסכולה מופיע משורר בעל שיעור קומה - שמואל הנגיד )1056-993(. הנגיד היה ראש ממשלה ומצביא בחצרם של 

שני מלכים; תלמיד חכם, פוסק הלכה חשוב, מילונאי, ומדקדק - ואיש העולם הגדול; ראש רבני גרנאדה, נגיד היהודים ונציגם בפני השלטון. 

ושירים לעת מצוא( משקפת את  והגות,  יין וחשק, מכתמי חכמה  וידידות, קינות, שירי  שירתו המגוונת והמבריקה )הכוללת שירי מלחמה, שבח 

מאורעות חייו וחושפת את רגשותיו, חוויותיו והרהוריו הקיומיים של הלוחם והמדינאי, האב המסור והידיד הנאמן, הכואב והנהנתן, המאמין והספקן.

ISBN 978-965-7241-29-5 | 2008 | עורכת: טובה רוזן | אוניברסיטת תל אביב    

 

שירת תור הזהב | עורך הסדרה: פרופ' ישראל לוין יהודה אלחריזי | מבחר שירים 
האיברי,  האי  בחצי  באירופה,  ובמסעות  בנדודים  הרבה  אלחריזי  בספרד.  העברית  פריחת השירה  היה אחד ממחוללי   )1225-1165( אלחריזי  יהודה 

בפרובאנס ובצרפת. לקראת סוף חייו יצא למסע בארצות המזרח, מצריים, ארץ ישראל וסוריה, שבו מצא את מותו. לאורך כל שנות יצירתו הארוכות 

הפגין אלחריזי שליטה מופלאה בשפה העברית וגם בשפה ובתרבות הערביות. מיומנות כפולה זו היא שהולידה את מיטב יצירתו הן בתחום התרגום 

והן בתחום הכתיבה המקורית. הוא היה אחד מן המשוררים המעטים שכתביהם זכו להערכה גם בקרב אנשי הספר הערבים. 

 ISBN 978-965-7241-31-8 | 2008 | עורכת: מאשה יצחקי | אוניברסיטת תל אביב    


