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-על השלמת המפעל המונומנטלי של התרגום הכפול )עברי לבשר אנו שמחים

כתום   והאיליאדה.  האודיסאה  הומרוס:  של  האלמותית  יצירתו  של  לאדינו( 

והאחרון   הרביעי  הכרך  לאור  עתה  יצא  מפרכת,  עבודה  של  שנים  עשור 

המונה   זה  אדירים  מפעל  של  שני(  חלק  בלאדינו,    28,000)האיליאדה  חרוזים 

לו   מלאו  שהשנה  העליון,  משה  של  ידיו  מעשה  ההומרי,  בהקסמטר  שקולים 

וכנגדם   שנים,  וארבע  הם    28,000תשעים  גם  שקולים  עבריים  חרוזים 

 חרוזים!  56,000בהקסמטר ההומרי, מעשה ידיו של החתום מטה. סה"כ 

בה  ביותר  הגדול  המפעל  הלאיזהו  ביצירה  אך  -קפו  בלאדינו.  ערכו  תורנית 

קף העצום שלו אלא גם באיכותו הייחודית. משה  יוחשיבותו טמונים לא רק בה 

כי   ביצירתו המקורית(,  גם  )כמו  בעבודת התרגום העצומה שלו  העליון מוכיח 

גם   אם  כי  שלה,  המרהיב  בפולקלור  הנודעת  עממית  לשון  רק  אינה  הלאדינו 

מכשירי שבה  הלשון  וצרופי  המלים  שאוצר  עשירה  ספרותית  אותה  לשון  ם 

להיות כלי קיבול שניתן להריק לתוכו יצירה נשגבה ומורכבת כמו יצירתו של  

 הומרוס 

של   מצומצמת  בהוצאה  עתה,  זה  שהופיע  האיליאדה  של  השני    200הכרך 

,  משה שאולעותקים, מוקדש, כמו הכרך הראשון, בכבוד ויקר ל"מר לאדינו",  

 אשר עבר גם הוא את העשור התשיעי לחייו. 

הקרב שבו מדביר אכילס והורג  מביאים את תרגום התיאור של  בהמשך אנו  

 את הקטור. 

בידינו   לסייע  כדי  אדומים  מעלה  מכון  עם  קשר  ליצור  מוזמנים  הקוראים 

   מונומנטלי הזה.הפעל מ ברכישת ארבעת הכרכים של ה
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ם  כ   ה גַּ ְמֻחֶדֶדת. ֶהְקטֹורכ  ְרבֹו הַּ ף ְבחַּ  ִזנֵּק ְמנֹופֵּ

ם  ם,  ֲאִכיֶלסְוגַּ עַּ א זַּ לֵּ ט ְוִלבֹו מ   ִזנֵּק ְמֹלה 

ְחֶשֶבת  ן ֶשהּוא ְמֶלאֶכת מַּ גֵּ מ  ֶזה ְמגֹונֵּן בַּ ל ֶהח   עַּ

ְרנִַּים ת קַּ עַּ ה ְמֻרבַּ ְזִהיר  ה מַּ ְסד  קַּ ל ֹראשֹו הַּ  ְועַּ

רֹות ְזהּובֹות ִמְתנֹוֶפֶפת,  ת ְשע  ֲעמַּ ּה רַּ     ּוִמְסִביב 

י פֵּ ד יַּד הֵּ ּה ִבְמיֻח  ה ֶשאֹות  ֲעמ  רַּ  .ְסטֹוס ִהְתִקינ הה 

 , ִקיעַּ ר  ְך ב  לֵּ ְזִהיר ּוְמהַּ מַּ רּוס, כֹוכ ב הַּ  ּוְכמֹו ֶהְספֵּ

ה,  ְיל  לַּ תֹו ֶשל הַּ ִאיר ֶחְשכ  ְבִהיק ּומֵּ לֹות הּוא מַּ ז  ין מַּ  בֵּ

ְך  ל ִביִמינֹו כ  בֹוֶהֶקת ִעְרסֵּ  ֲאִכיֶלסֶאת ֲחִניתֹו הַּ

ש ְבִלבוֹ  ם ְוחֹורֵּ ה הּוא זֹומֵּ ע  ל  ּוְבעֹוד ר  ם עַּ    ֶהְקטֹור ש 

ן טֹוב ִלְפֹצעַּ  יכ  ב לֹו הֵּ שַּ ט ְוח  בֵּ ֱאֹלִהי, ִהְתלַּ  ה 

ה,  י ה ְברֹוְנז  טּוף ה  ן ע  ְך ֻכלֹו הֵּ נ ֶאה, אַּ  ֶאת גּוף אֹוְיבֹו הַּ

ל ִמ  לַּ יו הּוא ש  ל  ִשְריֹון ֶשע  ְטרֹוְקלֹוסִכי ֶאת ְלבּוש הַּ  פַּ

אר  ּו  צַּ ר הַּ ְך נֹותַּ ִגיעַּ  ְכֶשֱהִמיתֹו, אַּ שּוף ּופ   עֹוד ח 

, ְבִריחַּ ן ֶעֶצם הַּ ֶשֶכם, ִבְמקֹום ִמְשכַּ    ְבִחבּורֹו ֶאל הַּ

ם ֲחִניתֹו ֶשל  ם י מּות; ּוְלש  ִנְפג ע ש   , ֲאִכיֶלסִחיש, הַּ

ֹעֶרף,  ד ל  ֹחד עַּ ף ָאז הַּ לַּ ה ְוח   ְבִהְתנְַּפלֹו, ִנְנֲעצ 

ה ֶאל ְגרֹונֹו ֹל ד  ְכבֵּ ֲחִנית הַּ ְך הַּ ה ִלְמֹלא ֹאֶרְך, אַּ ְדר   א ח 

ל ְבֹרב ֹקִשי. י ה ְמֻסג  ִשיב הּוא ה  ר ּוְלה  בֵּ  עֹוד ְלדַּ

ח  ל; ס  ה נ פַּ ב:  ֲאִכיֶלסַאְרצ  הַּ י רַּ ֱאֹלִהי, ִדְברֵּ    , ֶזה ה 

 


