חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

השלמת תרגום חלקה השני של האיליאדה לעברית

אנו שמחים לבשר על השלמת המפעל המונומנטלי של התרגום הכפול (עברי-
לאדינו) של יצירתו האלמותית של הומרוס :האודיסאה והאיליאדה .כתום
עשור שנים של עבודה מפרכת ,יצא עתה לאור הכרך הרביעי והאחרון
(האיליאדה חלק שני) של מפעל אדירים זה המונה  28,000חרוזים בלאדינו,
שקולים בהקסמטר ההומרי ,מעשה ידיו של משה העליון ,שהשנה מלאו לו
תשעים וארבע שנים ,וכנגדם  28,000חרוזים עבריים שקולים גם הם
בהקסמטר ההומרי ,מעשה ידיו של החתום מטה .סה"כ  56,000חרוזים!
זהו המפעל הגדול ביותר בהיקפו ביצירה הלא-תורנית בלאדינו .אך ערכו
וחשיבותו טמונים לא רק בהיקף העצום שלו אלא גם באיכותו הייחודית .משה
העליון מוכיח בעבודת התרגום העצומה שלו (כמו גם ביצירתו המקורית) ,כי
הלאדינו אינה רק לשון עממית הנודעת בפולקלור המרהיב שלה ,כי אם גם
לשון ספרותית עשירה שאוצר המלים וצרופי הלשון שבה מכשירים אותה
להיות כלי קיבול שניתן להריק לתוכו יצירה נשגבה ומורכבת כמו יצירתו של
הומרוס
הכרך השני של האיליאדה שהופיע זה עתה ,בהוצאה מצומצמת של 200
עותקים ,מוקדש ,כמו הכרך הראשון ,בכבוד ויקר ל"מר לאדינו" ,משה שאול,
אשר עבר גם הוא את העשור התשיעי לחייו.
בהמשך אנו מביאים את תרגום התיאור של הקרב שבו מדביר אכילס והורג
את הקטור.
הקוראים מוזמנים ליצור קשר עם מכון מעלה אדומים כדי לסייע בידינו
ברכישת ארבעת הכרכים של המפעל המונומנטלי הזה.

ככה גַּם הֶ ְקטוֹר זִ נֵּק ְמנוֹפֵּ ף בְ חַּ ְרב ֹו הַּ ְמח ֶֻד ֶדת.
וְ גַּם אֲכִ ילֶס זִ נֵּק ְמֹלהט וְ לִ ב ֹו מלֵּא זַּעַּ ם,
עַּ ל הֶ חזֶה ְמג ֹונֵּן בַּ מגֵּן שֶ הּוא ְמלֶאכֶת מַּ ְחשֶ בֶ ת
וְ עַּ ל רֹאש ֹו הַּ קַּ סְ דה מַּ זְ הִ ירה ְמרֻ בַּ עַּ ת קַּ ְר ַּניִם
ּומסְ בִ יבּה רַּ עֲמַּ ת שְ ערוֹת זְ הּובוֹת ִמתְ נוֹפֶ פֶ ת,
ִ
הרַּ עֲמה שֶ אוֹתּה בִ ְמיֻחד יַּד הֵּ פֵּ יסְ טוֹס הִ תְ ִקינה.
ּומהַּ לְֵּך בר ִקיעַּ ,
ּוכְ מ ֹו הֶ סְ פֵּרּוס ,כוֹכב הַּ מַּ זְ הִ יר ְ
בֵּ ין מַּ זלוֹת הּוא מַּ בְ הִ יק ּומֵּ אִ יר חֶ שְ כת ֹו שֶ ל הַּ ַּליְלה,
ימינ ֹו כְך אֲכִ ילֶס
אֶ ת ֲחנִית ֹו הַּ בוֹהֶ קֶ ת עִ ְרסֵּ ל בִ ִ
ּובְ עוֹד רעה הּוא זוֹמֵּ ם וְ חוֹרֵּ ש בְ לִ ב ֹו שם עַּ ל הֶ ְקטוֹר
האֱֹלהִ י ,הִ תְ לַּבֵּ ט וְ חשַּ ב ל ֹו הֵּ יכן טוֹב לִ פְ צֹעַּ
אֶ ת גּוף א ֹויְב ֹו הַּ נאֶ ה ,אַּ ְך כֻל ֹו הֵּ ן עטּוף היה בְ ר ֹונְזה,
כִ י אֶ ת לְ בּוש הַּ שִ ְריוֹן שֶ עליו הּוא שלַּל ִמפַּ ְטרו ְֹקלוֹס
כְ שֶ ה ֱִמיתוֹ ,אַּ ְך נוֹתַּ ר הַּ צַּ ּואר עוֹד חשּוף ּופגִ יעַּ
בְ ִחבּור ֹו אֶ ל הַּ שֶ כֶם ,בִ ְמקוֹם ִמשְ כַּן עֶ צֶ ם הַּ בְ ִריחַּ ,
ִחיש ,הַּ נִפְ גע שם ימּות; ּולְ שם ֲחנִית ֹו שֶ ל אֲכִ ילֶס,
בְ הִ תְ נַּפְ לוִֹ ,נ ְנעֲצה וְ חלַּף ָאז הַּ חֹ ד עַּ ד לעֹ רֶ ף,
אַּ ְך הַּ ֲחנִית הַּ כְ בֵּ דה אֶ ל גְ רוֹנ ֹו ֹלא ח ְדרה לִ ְמֹלא אֹרֶ ְך,
עוֹד לְ ַּדבֵּ ר ּולְ השִ יב הּוא היה ְמסֻגל בְ רֹב קֹ שִ י.
ַארצה נפַּ ל; סח אֲכִ ילֶס ,זֶה האֱֹלהִ יִ ,דבְ רֵּ י רַּ הַּ ב:
ְ

