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מבטיח, יפה תואר, גבוה   ּבֹוְדַואר, בנו של ֶאגיל, הגיע באותם ימים לבגרות; הוא היה בחור

וחזק, כמו שהיו ֶאגיל או תֹורֹוְלף בגילו. ֶאגיל אהב אותו מאוד, וגם ּבודוואר השיב לו אהבה.  

-קיץ אחד אירע, שספינה הטילה עוגן בנהר הלבן, והוקם שם יריד גדול, וֶאגיל קנה שם עצי

-גו בספינת שמונתביתו והפלי -בניין רבים וציוה להשיטם אל ביתו: נסעו אפוא עובדי משק

המשוטים שהיתה רכושו של ֶאגיל. פעם אחת ביקש אז בודוואר להפליג עימהם, והם הרשו 

המשוטים.  -לו. הפליג אפוא מהבית אל מקום היריד עם הגברים; שישה היו בספינת שמונת

וכאשר עמדו לחזור הביתה, איחרה הגיאות לבוא, ואחרי שחיכו לה כל היום, יצאו לדרכם  

ערב דרוםבשעת  סערה  פרצה  אז  מי-.  את  שהיטתה  עזה,  גלים  -מערבית  לאחור;  הגיאות 

גבוהים געשו אז בפיורד, כפי שקורה שם לעיתים קרובות; הסוף היה, שהספינה התהפכה  

 תחתם וכולם טבעו. 

 

למחרת עם יום צפו הגופות; גופת ּבודוואר נפלטה בלשון היבשה של ֵאייַנאר, וכמה גופות  

הק עד  הגיעו  היא  אחרות  לשם;  היטלטלה  הטרופה  הספינה  וגם  הפיורד,  של  הדרומי  צה 

 .יד רמת הסלעים של ֵרייק-נמצאה על

 

ביום שמע ֶאגיל את הבשורות האלה, ויצא מייד לחפש את הגופות; כשהגיע למקום, מצא   בו

היבשה הגדולה, אל  -את גופת בודוואר. הוא הרים אותו והושיבו בין ברכיו ורכב אל לשון

ה של ְגרים הֵקֵרח. הוא ציוה לפתוח את התל והניח את בודוואר בצד אביו, גרים הקבור-תל

הקרח. שוב סגרו את התל, ולא השלימו את סגירתו לפני שקיעת השמש. אחרי כן רכב ֶאגיל  

אל חוותו בּבֹוְרג, וכאשר הגיע לביתו, עלה מייד אל ֲחדר משכבו, שהיה רגיל לישון בו; הוא  

ת הדלת, איש לא העז לדבר איתו מטוב ועד רע. ֻסַפר, שכאשר הניחו שכב על מיטתו ונעל א

כותנה אדומה -את בודוואר בקברו, היה ֶאגיל לבוש כך: מכנסיו דבוקים לירכיו; עליו גלימת

כל התנפח  שגופו  סיפרו,  בצידה.  סרט  עם  מכּוָוץ  העליון  עליו -וחלקה  שנקרעה  עד  כך, 

משכבו; לא אכל ולא שתה. וגם -פתח ֶאגיל את חדר גלימתו, וכן גם מכנסיו. למחרת היום לא

 ביום שלאחריו, ובלילה, הוסיף לשכב שם: איש לא העז לדבר אליו.

 

כדי  הגברים,  ַאחד  בשביל  סוס  לאסור  ַאְסֶגְרד  ציוותה  שחר,  עם  השלישי,  היום  בבוקר 

חֹוֶרש-שירכב בכל ו-כוחו מערבה אל  לתֹוְרֶגְרד את כל מה שקרה,  ויודיע  היתה כבר יֹוְרד, 

אחר ממנה -שעת  מבקשת  שַאְסֶגְרד  כן,  גם  מסר  הוא  לשם.  הגיע  מאוחרת, כאשר  צהריים 

לבוא בהקדם דרומה אל ּבֹורג. תֹוְרֶגְרד ציוותה מייד ֶלֱאסור לה סוס, ושני גברים נלוו אליה: 

 רכבו כל הערב וכל הלילה, עד שהגיעו לּבֹורג. 

 

ְסֶגְרד בירכה אותה לשלום ושאלה אותה, אם אכלה הבישול. אַ -תֹוְרֶגְרד נכנסה מייד אל חדר

ערב, וגם לא אוכל, עד שאעמוד -ערב. תֹוְרֶגְרד עונה בקול: "לא אכלתי ארוחת-כבר ארוחת

בפני ְפֵרָיה; אינני יודעת מוצא אחר מזה שבחר לו אבי; אינני רוצה לחיות אחרי אבי ואחי".  

את הדלת, אני רוצה, שבדרך אחת נלך אחרי כן ניגשה אל החדר הנעול וקראה: "אבא, פתח  

שנינו". ֶאגיל הסיט את הָּבריח; תֹוְרֶגְרד נכנסה אל חדרו והחזירה את הָּבריח למקומו. היא  

הלכה ושכבה במיטה האחרת שהיתה שם בחדר. אז אמר ֶאגיל: "יֶפה עושה את בתי, שאת 

שארצ אפשר,  איך  היום.  לי  הראית  רבה  אהבה  אביך;  בעקבות  ללכת  לחיות  רוצה  עוד  ה 

את   האם  בתי,  העניין,  "מה  ֶאגיל:  אמר  אז  מה.  זמן  שתקו  כן  אחרי  הזאת?"  המכה  אחרי 

יותר -לועסת משהו?" "עשב ים אני לועסת", אומרת היא, "מפני שאני רוצה להרגיש עוד 

רע מאשר קודם; אני חושבת, שאם לא כן, אחיה זמן רב מדי". "האם רע הוא לאדם?" אומר 



 

 3 קינת אגיל 
 

 

 

 

ד", היא אומרת, "אתה רוצה לאכול?" "מה הטעם", אומר הוא. כעבור שעה ֶאגיל. "רע מאו

ֶאגיל: "זה מה  זמן הובאו לה מים. אז אמר  וביקשה שיתנו לה לשתות; לאחר  קלה קראה, 

ים, הצמא רק הולך ומתגבר". "רוצה אתה לשתות, אבא?" אומרת -שקורה למי שאוכל עשב

ַאִיל. אז אמרה תֹוְרֶגְרד: "רימו  -שקה היה בקרןהיא. הוא הסכים, ושתה בלגימות גדולות, והמ

הקרן  את  והשליך  שיניו,  בה  שתפסו  ככל  מהקרן  פיסה  ֶאגיל  קרע  אז  חלב!"  זהו  אותנו, 

אני,  רוצה  עכשיו  תוכניתנו.  השתבשה  עכשיו  עכשיו?  נעשה  "מה  אמרה:  תֹוְרֶגְרד  מעליו. 

ואני אחרוט אותו על לוח אבא, שנאריך את חיינו, כדי שתוכל לחבר שיר לזכר בודוואר,  

עץ, ואחרי כן נמות, אם נרצה. יעבור זמן רב, אני חוששת, עד שבנך תֹוְרְסֵטיין יחבר שיר  

הֵאבל,  במשתה  חושבת שנשב  אינני  אבל  לזכרו,  שיר  יחובר  לא  אם  נֶאה,  לא  כזה, שהרי 

אם   גם  משהו,  לחבר  שיצליח  הדעת  על  מתקבל  שלא  אומר,  ֶאגיל  השיר".  יּושר  כאשר 

 "אבל אני יכול לנסות", אומר הוא.  -תדל, יש

 

 עוד בן היה לֶאגיל, גּוַנאר שמו, הוא מת זמן קצר לפני כן. 

 

 :וזה השיר

 

 א

 ָכֵבד ִלי ְמֹאד 

 ְלׁשֹוִני ְלָהִניעַ 

 ֵשאת ֵנֶטל ַהְצִליל 

 ;ֶׁשל ִמְׁשַקל ַהִשיָרה

 לֹא ֲאַקֶּוה עֹוד 

 אִׁשּקּויֹו ֶׁשל אֹוִדין

 ִלְדלֹות ְּבָנֵקל 

 .ִמִנְבֵכי רּוִחי

 

 ב

 ,לֹא ִיְפֹרץ ְנַקָלה

 ,ִכי ָעָקה ְתַכֵסהּו

 ֵמֶחְביֹון ַהֵלב

 ַהַמְלקֹוַח, ִשֵמחַ 

 ְלַבב ְּבֵני ָהַאִסים 

 ֲאֶׁשר ְנָשאּוהּו 

 ִּביֵמי ַהֶּקֶדם

 ב ִמֵּבית ָהֲעָנִקים.

 

 ג

 ְּבלֹא ֹדִפי 

 ,ָהָיה ִּבְחיֹותֹו

 ְּבֵחיק ַהַגָמד 

 .ג ְעׁשּוָעיוָאז ֶלֶחם ׁשַ 

 דַצְּואֵרי ָהֲעָנק 

 ַתְחָתיו ִיְנָאקּו

 ַיכּו ְּבֵמַתי 

 .הַעל ַדְלתֹות ְמעֹוָניו

 

 ד

 ִכי ֵּבית ָאִבי 

 ,ָקֵרב ֶאל ִקצֹו

 ֲעמּוס ְגִוּיֹוָתיו 

 ;ַסַער-ְכַאלֹון ֻמֵכה

 לֹא ָיֵגל ֵלב ַהֶגֶבר 

 ָיִרימּו ָיָדיו 

 ֶאת ְגִוּיֹות ְּבֵני ֵּביתֹו 

 .ַכב ָנְפָלםִמִמׁשְ 

 

 ה

 ַאְך ִפי ֶאְפַתח

 ּומֹות ִאִמי 

 ַמֶפֶלת ָאִבי 

 ְתִחָלה ֲאַתֶנה, 

 ֶאְחֹטב ְּבָיַדי 

 וִמִמְקַדש ַהִמִלים 

 ,ֲעֵצי ְפֵאר

 .ַעְלַות ִספּוִרי

 

 ו

 ְצָרַבִני ַהֶשֶבר 

 ָקְרעּו ַהַגִלים

 ְּבֵבית ָאִבי 
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 ;ְּבֶגֶדר ִמְׁשַפְחתֹו

 לַאַחת ֵאַדע: ָחלּו

 ּוָפתּוַח ִיְהֶיה 

 ֶפַצע ַהָּבִנים

 ֶׁשָשַרט ִּבי ַהָּים. 

 

 ז

 ָאֵכן ִהְכָתה ִּבי 

 ,זַראן ְמֹאד

 לֹא ָהְרַגְלִתי

 ;ֵרִעים-ְּבַאֲהַבת

 ָכְרָתה ַׁשְלֶׁשֶלת 

 ,ֵּבית ָאִבי

 ֵמיָתר ָעֶבה 

 .ִמְּבָשִרי

 

 ח

 ֲאִני יֹוֵדַע: לּו ְּבֶחֶרב 

 ,ִמְׁשָפִטי אּוַכל ַהְכֵרעַ 

 ָהָיה קֹוֵרס

 חַהֵשָכר;-ַּבַשל

 לּו ְבֶנֶׁשק 

 - ָהֵׁשב ִמְלָחָמה

 ָכָלה ָאז ָעִשיִתי

 .טְּבַאְיִגי ּוֵביתֹו

 

 ט

 ֲאָבל ָיַדְעִתי

 ֵאין ְּבָיִדי ֹכחַ 

 ָמצֹא ִמְׁשַפט ֶצֶדק 

 ,ַעל מֹות ְּבִני

 ֳקַבל עֹוָלם

 ִיְראּו ֵעיֵני ֹכל

 ֶאת ַהָזֵקן 

 .יּבֹוֵדד ַּבְּקָרב

 

 י

 ּבֹות ָגַזלַר 

 ִמֶמִני ַהָּים, 

 ִיְכַאב ַמֶפֶלת 

 ,ְקרֹוַבי ְלַתנֹות

 ַאֲחֵרי ֲעָזַבִני 

 יאָמֵגן ִמְׁשַפְחִתי 

 ִמֶדֶרְך ַהִשְמָחה 

 .ֵמֶאֶרץ ַהַחִּיים

 

 י"א

 :ֲאִני יֹוֵדַע ָלֶבַטח

 לֹא ֶגֶבר ַרע

 ִמְּבִני ָהָיה 

 ,עֹוֶלה ְוצֹוֵמחַ 

 לּו ֶּבן ִאָשה ֶזה

 ,ִהִגיעַ  ְלִפְרקֹו

 ַלּיֹום יֹאֲחזּו 

 .ַּבֶנֶׁשק ָיָדיו

 

 י"ב 

 ָתִמיד ָׁשַמע 

 ִדְבֵרי ָאִביו 

 ַאף ִכי ַהֹכל 

 ,ִדְּברּו ַאֶחֶרת

 ָעְזָרה ָידֹו

 ְּבָכל ְמָלאָכה

 ָיִדי ָתַמְך 

 .ְללֹא ֵלאּות

 

 י"ג 

 ַרּבֹות ְתֹבֵאִני 

 .רּוַח ַשְרַעִפים

 ֵעיַני ִתְזֹכְרָנה 

 יב ם, ָהַאִחים ֶׁשֵאינָ 

 ַתֲעֶלה ַעל ִלִּבי

 ֲהמּוַלת ְקָרבֹות 

 ,ַנְפִׁשי ִנְכֶסֶפת

 .ֱאֶליָה ִתְכַמּה

 

 י"ד 

 ִמי ַאִמיץ עֹוד 

 ,ְלִצִדי ַיֲעֹמד

 ֶּבן ִאָשה ַאֵחר

 ?ִּבְׁשַעת ָצָרה

 ְקֵׁשי ֹעֶרף ִלי 

 ,ְנחּוִצים ַרּבֹות

 ֶאָזֵהר ִּבְמנּוָסה 

 .ִכי ִיְפֲחתּו ְיִדיִדים
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 ט"ו 

 ָקֶׁשה ְמֹאד

 ָמצֹא ִאיׁש ֶנֱאָמן

 ִּבְמלֹא ֵתֵבל 

 ;ְוַעד ֵקץ ַהָּיִמים

 ַמְאֵפְלָיה-ִכי ֵאֵלי

 ,דּוָמה הֹוִרידּו

 ֶאת ְגִוּיֹות ָהַאִחים 

 .ִיְמְכרּו ְּבַטַּבַעת

 

 ט"ז 

- 

 

 י"ז 

 :ועוד יֹאמרו

 אין לעולם 

 תמורה ַלֵּבן

 אם יּוַלד רק

 אחר תחתיו 

 אשר יהיה

 אדם ראּוי 

 .ְלָאִחיו ַהֵמת

 

 י"ח 

 ֵאין ִחָּבה ְּבִלִּבי 

 לֶעְדֵרי ָהָאָדם

 ַגם ִאם ָׁשלֹום 

 ;ְּבִלָּבם ִיְרֹדפּו

 ֶאל ִמְׁשַכן ַהָשַמִים

 ,ְּבִני ִהִגיעַ 

 ֶּבן ִאְׁשִתי

 .ְיִדיִדים ְלַחֵפש

 

 י"ט 

 ,ֲאָבל ְּבִבָצתֹו ִלי

 ֹעֵטה ְנָכִאים

 יג ַשר ַהֵשָכר

 ;ְּבָיִדי ַיֲעֹמד

 לֹא אּוַכל קּום 

 ַפר ָהָאֶרץֵמעֲ 

 כֹוֶתֶרת גּוִפי 

 .ֵשאת ְּבָגאֹון

 

 כ

 ֵמָאז ֶאת ְּבִני 

 ידַקַדַחת ֹחִלי

 ָלְקָחה ְּבֶרַׁשע

 ,ִמן ָהעֹוָלם

 :ֵאַדע ָלֶבַטח

 ָהָיה ָאִחיו 

 ִנְזָהר ֵמַרע

 .ִמֶלֶכת ָרִכיל

 

 כ"א

 עֹוִדי זֹוֵכר

 ָנָשא ֶאל ָעל  ֵאיְך

 טוֵרַע ַהגֹוִתים 

 טזֶאל ְזבּול ָהֵאִלים 

 ֹחֶטר ִגְזִעיֶאת 

 ,ִמֶמִני ָיָצא

 ֵנֶצר ִמֹשֶרׁש

 .ֵּבית ִאְׁשִתי

 

 כ"ב

 ָדֵבק ָהִייִתי 

 ;ַּבֲאדֹון ַהֶשַלח

 ְּבַהְׁשֵקט ָוֶבַטח 

 ,ֶהֱאַמְנִתי ּבֹו

 ְּבֶטֶרם ָיִדיד ֶזה 

 ַשר ַהֶמְרָכבֹות 

 ַּבַעל ַהִנְצחֹונֹות 

 .יזֵהֵפר ְּבִריִתי

 

 כ"ג

 לֹא ֶאֶעְבֵדהּו

 ,יחיִליוִ -ֶאת ֲאִחי

 ,ֲאדֹון ָהֵאִלים

 ;ְּבֵלב ָחֵפץ

 יטִמיִמיר -ַאף ִכי ֵרעַ 

 ִלי ָנַתן 

 ,כַמְקֵהה ַמְכֹאב

 .ִאם ֶאְרֶאה ָנכֹוחַ 

 

 כ"ד

 - ֲחַנִני ְמָלאָכה

 ,כאצֹוֵרר ַהְזֵאב
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 ,ְלמּוד ַהִמְלָחמֹות

 ,כב ְנִקָּיה ִמֹדִפי

 ְורּוַח ֲאֶׁשר 

 כג ַתֲחשף ְלֵעיַני 

 ְפֵני אֹוְיִבים 

 .כדה ִמְרָמהְּבַמְסוֵ 

 

 כ"ה

 :ַעָתה ָקֶׁשה ִלי

 כהֲאחֹות ַהְזֵאב 

 ,ְתַׁשֵחר ַלֶטֶרף

 ;צּוק ַתֲעֹמד-ַעל ֵׁשן

 ,כוַאְך ֲאִני ְּבִשְמָחה

 ,ְּבַאַּות־ַהֶנֶפׁש

 ּוְבִלי ֹמֶרְכ ֵלב 

 .ֲאַחֶכה ַלָמֶות

 

 

 

 

 

 

אותו בפני  ֶאגיל הלך והתאושש, ככל שהתקדמה מלאכת השיר, וכאשר סיים לַחְּברו, קרא  

"קינה על  וישב בכסאו. הוא קרא לשיר  כן קם ממיטתו  ביתו; אחרי  ובני  ותֹוְרֶגְרד  ַאְסֶגְרד 

ֵאבל טכס  את  קיים  כן  אחרי  הבנים".  תֹוְרֶגְרד -מות  נסעה  וכאשר  עתיק.  מנהג  לפי  הבן 

 לביתה, מילא את יֶדיה במתנות. 
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 )הערות(

 
 

השירה. אודין, ראש הַאִסים, הפלג החשוב ביותר של האלים    -ויו של אודין"  "שיק  א

הְתָמד ממלכת הענקים, שיקוי, שכל מי ששתה ממנו נחן  -הנורדים הקדומים, גנב את שיקוי 

 בכשרון השירה.

וכו'  "  ב ממלכת    -המלקוח",  אודין  ידי  על  שנגנב  התמד,  הוא  "המלקוח"  השירה. 

 .ממנו, וכך נחנו בכשרון השירההענקים, וכל האסים שתו  

הגמד"  "  ג הפירוש המדויק של   .הגמדים הם שבישלו את התמד המופלא  -בחיק  על 

 .ארבע השורות הראשונות יש מחלוקת בין המפרשים

נברא מהענק הקדמון אימיר, מדם צוארו    -צוארי הענק"  "  ד "צווארי    -העולם  הים. 

 .הענק" הם אפוא דימוי לים

 הצוקים.  - דלתות מעוניו"" ה

 .השירה -מקדש המלים" " ו

 .אשתו של שר הים, ֵאלת הים -ַראן  ז

 .אל הים -ַהֵשָכר" -ַּבַשל" ח

אל הים. אילו ניתן היה להילחם בנשק באל הים שהטביע את בודוואר, בודאי    -ַאְיִגי    ט

 .היה נופל מחרבו של אגיל

בודד"    י  חבריו   -הזקן...  כשבאגפיו  נלחם  הנורדי  אגיל    הלוחם  ובני משפחתו.  לנשק 

 .מקונן שנשאר בקרב לבדו, ועל כן אין לו סיכוי בקרב הזה

 .כינוי לבנו -מגן משפחתי" " יא

 .בודוואר, ואחיו גונאר, שמת במחלה -האחים" " יב

ַהֵשָכר"    יג אגיל    -ַשר  את  מעכב  הים  שאל  כנראה,  הוא,  הכללי  הרעיון  הים.  אל 

 .מלפעול

 חלה שהכריעה את גונאר. המ -ַקַדַחת ֹחִלי" " יד

 .אודין, ראש האלים -ֵרַע ַהגֹוִתים" " טו

 משכן האלים, אולם המתים.  -ְזבּול ָהֵאִלים" " טז

 כינויים לאֹודין, ראש האלים ואל המלחמה.  -ֲאדֹון ַהֶשַלח"... "שר המרכבות" " יז

 .אודין -ִויִלי" -ֲאִחי" יח
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ויביו כרתו את ראשו, ואודין היה  אודין. )מימיר היה ענק חכם, שא  -מימיר"  -רע"  יט

 פונה אל רעו זה לבקש ממנו עצה( 

 .כינוי לשירה -מקהה מכאב" " כ

 .כינוי לאודין -צורר הזאב" " כא

 .)והשווה בית ג כינוי לשירה  -מלאכה ... נקיה מדפי" " כב

 .כינוי לשירה -רוח... תחשף" " כג

ם את כשרון השירה כאשר  אגיל מודה, שאודין, האל שהעניק לאלי   -כ"ד  -בתים כ"ג  כד

לאגיל   שאפשר  כשרון  השירה,  בכשרון  אותו  גם  חנן  הענקים,  ממלכת  התמד  את  גנב 

 לראות את הדברים האמיתיים מאחורי מסווי השקר. 

 .אלת השאול -אחות הזאב" " כה

אין לי עוד סיבה לפחד מן המוות. אגיל מתנחם בסופו של דבר    -ַאך ֲאִני ְּבִשְמָחה"  "  כו

 . השירה -ם חננו אותו בכישרון, המקל על הכאב והפוקח עיניים בכך, שהאלי 


