קינת אֶגיל
)מתוך הסיפור על אֶגיל בן גרים הקרח(
תרגם מאיסלנדית והוסיף אחרית דבר והערות
איתמר אבן-זהר
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בּוֹ ְדוַאר ,בנו של אֶגיל ,הגיע באותם ימים לבגרות; הוא היה בחור מבטיח ,יפה תואר ,גבוה
וחזק ,כמו שהיו אֶגיל או תוֹרוֹלְף בגילו .אֶגיל אהב אותו מאוד ,וגם בּודוואר השיב לו אהבה.
קיץ אחד אירע ,שספינה הטילה עוגן בנהר הלבן ,והוקם שם יריד גדול ,ואֶגיל קנה שם עצי-
בניין רבים וציוה להשיטם אל ביתו :נסעו אפוא עובדי משק-ביתו והפליגו בספינת שמונת-
המשוטים שהיתה רכושו של אֶגיל .פעם אחת ביקש אז בודוואר להפליג עימהם ,והם הרשו
לו .הפליג אפוא מהבית אל מקום היריד עם הגברים; שישה היו בספינת שמונת-המשוטים.
וכאשר עמדו לחזור הביתה ,איחרה הגיאות לבוא ,ואחרי שחיכו לה כל היום ,יצאו לדרכם
בשעת ערב .אז פרצה סערה דרום-מערבית עזה ,שהיטתה את מי-הגיאות לאחור; גלים
גבוהים געשו אז בפיורד ,כפי שקורה שם לעיתים קרובות; הסוף היה ,שהספינה התהפכה
תחתם וכולם טבעו.
למחרת עם יום צפו הגופות; גופת בּודוואר נפלטה בלשון היבשה של אֵיינַאר ,וכמה גופות
אחרות הגיעו עד הקצה הדרומי של הפיורד ,וגם הספינה הטרופה היטלטלה לשם; היא
נמצאה על-יד רמת הסלעים של רֵייק.
בו ביום שמע אֶגיל את הבשורות האלה ,ויצא מייד לחפש את הגופות; כשהגיע למקום ,מצא
את גופת בודוואר .הוא הרים אותו והושיבו בין ברכיו ורכב אל לשון-היבשה הגדולה ,אל
תל-הקבורה של גְרים ה ֵקרֵח .הוא ציוה לפתוח את התל והניח את בודוואר בצד אביו ,גרים
הקרח .שוב סגרו את התל ,ולא השלימו את סגירתו לפני שקיעת השמש .אחרי כן רכב אֶגיל
אל חוותו בבּוֹרְג ,וכאשר הגיע לביתו ,עלה מייד אל חֲדר משכבו ,שהיה רגיל לישון בו; הוא
שכב על מיטתו ונעל את הדלת ,איש לא העז לדבר איתו מטוב ועד רעֻ .ספַּר ,שכאשר הניחו
את בודוואר בקברו ,היה אֶגיל לבוש כך :מכנסיו דבוקים לירכיו; עליו גלימת-כותנה אדומה
וחלקה העליון מכוּוָץ עם סרט בצידה .סיפרו ,שגופו התנפח כל-כך ,עד שנקרעה עליו
גלימתו ,וכן גם מכנסיו .למחרת היום לא פתח אֶגיל את חדר-משכבו; לא אכל ולא שתה .וגם
ביום שלאחריו ,ובלילה ,הוסיף לשכב שם :איש לא העז לדבר אליו.
בבוקר היום השלישי ,עם שחר ,ציוותה אַ ְסגֶרְד לאסור סוס בשביל אַחד הגברים ,כדי
שירכב בכל-כוחו מערבה אל חוֹרֶש-יוֹרְד ,ויודיע לתוֹ ְרגֶרְד את כל מה שקרה ,והיתה כבר
שעת אחר-צהריים מאוחרת ,כאשר הגיע לשם .הוא מסר גם כן ,שאַ ְסגֶרְד מבקשת ממנה
לבוא בהקדם דרומה אל בּוֹרג .תוֹ ְרגֶרְד ציוותה מייד ֶלאֱסור לה סוס ,ושני גברים נלוו אליה:
רכבו כל הערב וכל הלילה ,עד שהגיעו לבּוֹרג.
תוֹ ְרגֶרְד נכנסה מייד אל חדר-הבישול .אַ ְסגֶרְד בירכה אותה לשלום ושאלה אותה ,אם אכלה
כבר ארוחת-ערב .תוֹ ְרגֶרְד עונה בקול" :לא אכלתי ארוחת-ערב ,וגם לא אוכל ,עד שאעמוד
בפני ְפ ֵריָה; אינני יודעת מוצא אחר מזה שבחר לו אבי; אינני רוצה לחיות אחרי אבי ואחי".
אחרי כן ניגשה אל החדר הנעול וקראה" :אבא ,פתח את הדלת ,אני רוצה ,שבדרך אחת נלך
שנינו"ֶ .אגיל הסיט את הבָּריח; תוֹ ְרגֶרְד נכנסה אל חדרו והחזירה את הבָּריח למקומו .היא
הלכה ושכבה במיטה האחרת שהיתה שם בחדר .אז אמר אֶגיל" :יפֶה עושה את בתי ,שאת
רוצה ללכת בעקבות אביך; אהבה רבה הראית לי היום .איך אפשר ,שארצה עוד לחיות
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אחרי המכה הזאת?" אחרי כן שתקו זמן מה .אז אמר אֶגיל" :מה העניין ,בתי ,האם את
לועסת משהו?" "עשב-ים אני לועסת" ,אומרת היא" ,מפני שאני רוצה להרגיש עוד יותר
רע מאשר קודם; אני חושבת ,שאם לא כן ,אחיה זמן רב מדי"" .האם רע הוא לאדם?" אומר
אֶגיל" .רע מאוד" ,היא אומרת" ,אתה רוצה לאכול?" "מה הטעם" ,אומר הוא .כעבור שעה
קלה קראה ,וביקשה שיתנו לה לשתות; לאחר זמן הובאו לה מים .אז אמר אֶגיל" :זה מה
שקורה למי שאוכל עשב-ים ,הצמא רק הולך ומתגבר"" .רוצה אתה לשתות ,אבא?" אומרת
היא .הוא הסכים ,ושתה בלגימות גדולות ,והמשקה היה בקרן-אַיִל .אז אמרה תוֹ ְרגֶרְד" :רימו
אותנו ,זהו חלב!" אז קרע אֶגיל פיסה מהקרן ככל שתפסו בה שיניו ,והשליך את הקרן
מעליו .תוֹ ְרגֶרְד אמרה" :מה נעשה עכשיו? עכשיו השתבשה תוכניתנו .עכשיו רוצה אני,
אבא ,שנאריך את חיינו ,כדי שתוכל לחבר שיר לזכר בודוואר ,ואני אחרוט אותו על לוח
עץ ,ואחרי כן נמות ,אם נרצה .יעבור זמן רב ,אני חוששת ,עד שבנך תוֹ ְר ְסטֵיין יחבר שיר
כזה ,שהרי לא נאֶה ,אם לא יחובר שיר לזכרו ,אבל אינני חושבת שנשב במשתה האֵבל,
כאשר יוּשר השיר" .אֶגיל אומר ,שלא מתקבל על הדעת שיצליח לחבר משהו ,גם אם
ישתדל" - ,אבל אני יכול לנסות" ,אומר הוא.
עוד בן היה לאֶגיל ,גוּנַאר שמו ,הוא מת זמן קצר לפני כן.
וזה השיר:
א
ָכּבֵד לִי מְאֹד
לְׁוֹנִי ְל ָהנִי ַע
ֵׂאת נֵטֶל ַה ְצּלִיל
ַשּירָה;
ִׁקַל ה ִ
ֶׁל מ ְ
לֹא ֲא ַקוֶּה עוֹד
א
ִׁקּוּיוֹ ֶׁל אוֹדִין
ִלדְלוֹת ְבּנָקֵל
ִמנִּ ְבכֵי רוּחִי.

ב
לֹא יִפְרֹץ נְ ַק ָלּה,
כִּי ָעקָה ְתּ ַכסֵּהוּ,
ֵמ ֶחבְיוֹן ַהלֵּב
ַה ַמּלְקוֹ ַחֵ ִׂ ,מּ ַח
ְלבַב ְבּנֵי הָאַסִּים
ְׂאוּהוּ
ֲׁר נ ָ
אֶ
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בִּימֵי ַה ֶקּדֶם
ִמבֵּית ָה ֲענָקִים.

ב

ג
בְּלֹא דֹּפִי
ָהיָה ִבּחְיוֹתוֹ,
ְבּחֵיק ַהגַּמָּד
אָז ֶלחֶם ַׁעְׁוּעָיוג.
ד
ַצוְּארֵי ָה ֲענָק
ַתּ ְח ָתּיו יִנְאָקוּ
יַכּוּ ְבּ ֵמתַי
עַל ַדּלְתוֹת מְעוֹנָיוה.
ד
כִּי בֵּית אָבִי
ָקרֵב אֶל קִצּוֹ,
עֲמוּס גְּוִיּוֹתָיו
כְּאַלּוֹן ֻמכֵּהַ -סעַר;
לֹא יָגֵל לֵב ַהגֶּבֶר
יָרִימוּ יָדָיו
אֶת גְּוִיּוֹת ְבּנֵי בֵּיתוֹ
ִׁכַּב נָ ְפלָם.
ִממּ ְ
ה
אַ ְך פִּי ֶא ְפתַּח
וּמוֹת ִאמִּי
ַמ ֶפּלֶת אָבִי
ְתּ ִחלָּה ֲא ַתנֶּה,
ֶאחְטֹב ְבּיָדַי
ו
ִמ ִמּ ְקדַּש ַה ִמּלִּים
ֲעצֵי ְפּאֵר,
ַע ְלוַת סִפּוּרִי.
ו
ַשּבֶר
ְצ ָר ַבנִי ה ֶ
ָקרְעוּ ַהגַּלִּים
ְבּבֵית אָבִי
ִׁ ַפּחְתּוֹ;
ְבּגֶדֶר מ ְ
אַחַת ֵאדַע :חָלוּל
וּפָתוּ ַח יִ ְהיֶה
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ֶפּצַע ַה ָבּנִים
ֶׁ ָשּרַט בִּי ַהיָּם.
ז
אָכֵן ִה ְכּתָה בִּי
רַאן מְאֹדז,
לֹא ָה ְרגַּ ְלתִּי
בְּאַ ֲהבַתֵ -רעִים;
ְׁלֶת
ָכּ ְרתָה ַׁל ֶ
בֵּית אָבִי,
מֵיתָר ָעבֶה
ְׂרִי.
ִמבּ ָ
ח
ֲאנִי יוֹ ֵד ַע :לוּ ְבּ ֶחרֶב
ִׁ ָפּטִי אוּכַל ַה ְכ ֵר ַע,
מְ
ָהיָה קוֹרֵס
ח
ַשּכָר;
ַשּל-ה ֵ
בַּ
לוּ ְבנֶ ֶׁק
ָׁב ִמ ְל ָחמָה-
הֵ
ָׂיתִי
ָכּלָה אָז ע ִ
בְּאַיְגִי וּבֵיתוֹט.
ט
ֲאבָל יַָד ְע ִתּי
אֵין ְבּיָדִי כֹּ ַח
ִׁפַּט ֶצדֶק
מָצֹא מ ְ
עַל מוֹת ְבּנִי,
ֳקבַל עוֹלָם
יִרְאוּ עֵינֵי כֹּל
אֶת ַהזָּקֵן
י
בּוֹדֵד ַבּ ְקּרָב .
י
רַבּוֹת גָּזַל
ִמ ֶמּנִּי ַהיָּם,
יִכְאַב ַמ ֶפּלֶת
קְרוֹבַי ְלתַנּוֹת,
אַ ֲחרֵי ֲעזָ ַבנִי
יא
ִׁ ַפּ ְחתִּי
ָמגֵן מ ְ
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ִמ ֶדּ ֶר ְך הִַּׂ ְמחָה
ֵמ ֶארֶץ ַה ַחיִּים.
י "א
ֲאנִי יוֹ ֵד ַע ָל ֶבטַח:
לֹא גֶּבֶר רַע
ִמּ ְבּנִי ָהיָה
עוֹלֶה וְצוֹ ֵמ ַח,
ִשּה זֶה
לוּ בֶּן א ָ
ְל ִפרְקוֹ ִהגִּי ַע,
לַיּוֹם יֹאחֲזוּ
ֶׁק יָדָיו.
ַבּנּ ֶ
י"ב
ָתּמִיד ָׁמַע
ִדּ ְברֵי אָבִיו
אַף כִּי הַכֹּל
ִדּבְּרוּ אַ ֶחרֶת,
ָעזְרָה יָדוֹ
ְבּכָל ְמלָאכָה
יָדִי ָת ַמ ְך
לְלֹא לֵאוּת.
י"ג
רַבּוֹת תְּבֹ ֵאנִי
רוּ ַח ַׂ ְר ַעפִּים.
עֵינַי ִתּזְכֹּ ְרנָה
יב
הָאַחִים ֶׁאֵינָם,
ַתּ ֲעלֶה עַל ִלבִּי
הֲמוּלַת ְקרָבוֹת
ְׁי נִ ְכ ֶספֶת,
נַפ ִ
ֱאלֶי ָה ִת ְכמַהּ.
י"ד
מִי אַמִּיץ עוֹד
ְל ִצדִּי יַעֲמֹד,
ִשּה אַחֵר
בֶּן א ָ
ִׁעַת ָצרָה?
בְּ
ְׁי עֹרֶף לִי
קֵ
נְחוּצִים רַבּוֹת,
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ֶאזָּהֵר ִבּמְנוּסָה
כִּי יְִפחֲתוּ יְדִידִים.
ט"ו
ָׁה מְאֹד
קֶ
מָצֹא אִיׁ נֶ ֱאמָן
ִבּמְלֹא ֵתבֵל
וְ ַעד קֵץ ַהיָּמִים;
כִּי ֵאלֵיַ -מ ְא ֵפּ ְליָה
דּוּמָה הוֹרִידוּ,
אֶת גְּוִיּוֹת הָאַחִים
יִ ְמכְּרוּ ְבּ ַט ַבּעַת.
ט "ז
י"ז
ועוד יֹאמרו:
אין לעולם
תמורה ַלבֵּן
רק אם יוּלַד
אחר תחתיו
אשר יהיה
אדם ראוּי
לְאָחִיו ַהמֵּת.
י"ח
אֵין ִחבָּה ְבּ ִלבִּי
ל ֶע ְדרֵי הָאָ ָדם
גַּם אִם ָׁלוֹם
ְבּ ִלבָּם יִרְדֹּפוּ;
ַשּ ַמיִם
ִׁכַּן ה ָ
אֶל מ ְ
ְבּנִי ִהגִּי ַע,
ִׁתִּי
בֶּן א ְ
יְדִידִים ְל ַחפֵּׂ.
י"ט
ֲאבָל ְבּ ִבצָּתוֹ לִי,
עֹטֵה נְ ָכאִים
יג
ַשּכָר
ַׂר ה ֵ

7

ְבּיָדִי יַעֲמֹד;
לֹא אוּכַל קוּם
ֵמ ֲעפַר הָאָרֶץ
כּוֹ ֶתרֶת גּוּפִי
ֵׂאת ְבּגָאוֹן.
כ
מֵאָז אֶת ְבּנִי
יד
ַק ַדּחַת חֹלִי
ֶׁע
ָל ְקחָה ְבּר ַ
מִן הָעוֹלָם,
ֵאדַע ָל ֶבטַח:
ָהיָה אָחִיו
נִזְהָר ֵמרַע
ִמ ֶלּכֶת ָרכִיל.
כ"א
עוֹדִי זוֹכֵר
ָׂא אֶל עָל
אֵי ְך נ ָ
טו
ֵר ַע הַגּוֹתִים
טז
אֶל זְבוּל ָה ֵאלִים
אֶת חֹטֶר גִּזְעִי
ִמ ֶמּנִּי יָצָא,
נֵצֶר ִמשֹּרֶׁ
ִׁתִּי.
בֵּית א ְ
כ" ב
ָדבֵק ָהיִיתִי
ַשּלַח;
ַבּאֲדוֹן ה ֶ
ַׁקֵט וָ ֶבטַח
ְבּה ְ
ֶה ֱא ַמנְתִּי בּוֹ,
ְבּ ֶטרֶם יָדִיד זֶה
ַׂר ַה ֶמּ ְרכָּבוֹת
ַבּעַל ַהנִּצְחוֹנוֹת
ֵהפֵר ְבּרִיתִייז.
כ" ג
לֹא ֶא ֶע ְבדֵהוּ
אֶת ֲאחִי-וִילִייח,
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אֲדוֹן ָה ֵאלִים,
ְבּלֵב ָחפֵץ;
יט
אַף כִּי ֵר ַע-מִימִיר
לִי נָתַן
ַמ ְקהֵה ַמכְאֹבכ,
אִם ֶא ְראֶה נָכוֹ ַח.
כ"ד
ֲחנַנִּי ְמלָאכָה-
צוֹרֵר ַהזְּאֵבכא,
לְמוּד ַה ִמּ ְלחָמוֹת,
נְ ִקיָּה מִדֹּפִיכב,
ֲׁר
וְרוּ ַח א ֶ
כג
ַתּחֲׂף ְלעֵינַי
ְפּנֵי אוֹיְבִים
ְבּ ַמ ְסוֵה ִמ ְרמָהכד.
כ"ה
ָׁה לִי:
ַעתָּה ק ֶ
כה
אֲחוֹת ַהזְּאֵב
ְׁחֵר ַל ֶטּרֶף,
תַּ
עַל ֵׁן-צוּק ַתּעֲמֹד;
ְׂ ְמחָהכו,
אַ ְך ֲאנִי בּ ִ
בְּאַוַּת־ ַהנֶּפֶׁ,
וּ ְבלִי מֹ ֶר ְכ לֵב
ֲא ַחכֶּה ַל ָמּוֶת.
אֶגיל הלך והתאושש ,ככל שהתקדמה מלאכת השיר ,וכאשר סיים ל ַחבְּרו ,קרא אותו בפני
אַ ְסגֶרְד ותוֹ ְרגֶרְד ובני ביתו; אחרי כן קם ממיטתו וישב בכסאו .הוא קרא לשיר "קינה על
מות הבנים" .אחרי כן קיים את טכס אֵבל-הבן לפי מנהג עתיק .וכאשר נסעה תוֹ ְרגֶרְד
לביתה ,מילא את ידֶיה במתנות.
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)הערות(

א "שיקויו של אודין"  -השירה .אודין ,ראש האַסִּים ,הפלג החשוב ביותר של האלים
הנורדים הקדומים ,גנב את שיקוי-ה ְתּמָד ממלכת הענקים ,שיקוי ,שכל מי ששתה ממנו נחן
בכשרון השירה.
ב "המלקוח" ,וכו'  -השירה" .המלקוח" הוא התמד ,שנגנב על ידי אודין ממלכת
הענקים ,וכל האסים שתו ממנו ,וכך נחנו בכשרון השירה.
ג "בחיק הגמד"  -הגמדים הם שבישלו את התמד המופלא .על הפירוש המדויק של
ארבע השורות הראשונות יש מחלוקת בין המפרשים.
ד "צוארי הענק"  -העולם נברא מהענק הקדמון אימיר ,מדם צוארו  -הים" .צווארי
הענק" הם אפוא דימוי לים.
ה "דלתות מעוניו"  -הצוקים.
ו "מקדש המלים"  -השירה.
ז רַאן  -אשתו של שר הים ,אֵלת הים.
ח "בַַּּׁל-הֵַּׁכָר"  -אל הים.
ט אַיְגִי  -אל הים .אילו ניתן היה להילחם בנשק באל הים שהטביע את בודוואר ,בודאי
היה נופל מחרבו של אגיל.
י הזקן ...בודד"  -הלוחם הנורדי נלחם כשבאגפיו חבריו לנשק ובני משפחתו .אגיל
מקונן שנשאר בקרב לבדו ,ועל כן אין לו סיכוי בקרב הזה.
יא "מגן משפחתי"  -כינוי לבנו.
יב "האחים"  -בודוואר ,ואחיו גונאר ,שמת במחלה.
יג ַׂר הֵַּׁכָר"  -אל הים .הרעיון הכללי הוא ,כנראה ,שאל הים מעכב את אגיל
מלפעול.
יד " ַק ַדּחַת חֹלִי"  -המחלה שהכריעה את גונאר.
טו " ֵר ַע הַגּוֹתִים"  -אודין ,ראש האלים.
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טז "זְבוּל ָה ֵאלִים"  -משכן האלים ,אולם המתים.
יז "אֲדוֹן הֶַּׁלַח"" ...שר המרכבות"  -כינויים לאוֹדין ,ראש האלים ואל המלחמה.
יח " ֲאחִי-וִילִי"  -אודין.
יט "רע-מימיר"  -אודין) .מימיר היה ענק חכם ,שאויביו כרתו את ראשו ,ואודין היה
פונה אל רעו זה לבקש ממנו עצה(
כ "מקהה מכאב"  -כינוי לשירה.
כא "צורר הזאב"  -כינוי לאודין.
כב "מלאכה  ...נקיה מדפי"  -כינוי לשירה והשווה בית ג(.
כג "רוח ...תחשף"  -כינוי לשירה.
כד בתים כ"ג-כ"ד  -אגיל מודה ,שאודין ,האל שהעניק לאלים את כשרון השירה כאשר
גנב את התמד ממלכת הענקים ,חנן גם אותו בכשרון השירה ,כשרון שאפשר לאגיל
לראות את הדברים האמיתיים מאחורי מסווי השקר.
כה "אחות הזאב"  -אלת השאול.
ְׂ ְמחָה"  -אין לי עוד סיבה לפחד מן המוות .אגיל מתנחם בסופו של דבר
כו "אַך ֲאנִי בּ ִ
בכך ,שהאלים חננו אותו בכישרון ,המקל על הכאב והפוקח עיניים  -השירה.
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