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הדרי ליונה 

]...[
ָמר, ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֵאפֹוא  ֲעמֹד 

ִני, ּבְ יוּוְלף  ּבֵ ַחִיל,  ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ
רֹאׁש  כֶֹבד  ּבְ ֵרִעי,  ׁש,  ּקֵ ּבַ

ֲחלֹוף ר  ּבַ לֹא  ַבר־ָמה  ּדְ ַאַחר 
ָלֶנַצח.  עֹוֵמד  ִקְנָין  ִאם  י  ּכִ

ּוְזכֹר: ֵהר,  ִהּזָ ֵמַרַהב 
עֹוָלֵמנּו ּבְ ַהּמֹוִניִטין 

מֹוֵעד. ְקַצר  ַאְך  ְך,  מֹוׁשֵ ָאְמָנם 
אּוָנה  ּתְ אֹו  ַמְדֶוה  ּבְ י  ּדַ
ַעִין ֶהֶרף  ּבְ ֶות  ַהּמָ ּוַמר 

ֶבר...   ַהּגֶ י  ַחּיֵ ֶאת  קֹוֵטַע 
כ"ה(                               )פרק 
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דבר פתח 

לאחר  המערב  בתרבות  ביותר  המוקדמת  האפית  השירה  את  יוּוְלף  בּבֵ לראות  נהוג 
שירת  דוגמת  המאוחרים,  הביניים  מימי  האפוסים  של  הגדול  הפרץ  הקלאסי.  העידן 
חלקה  וכן  אל־סיד  הנורדית,  הסאגה  איגור,  הנסיך  שירת  הניבלונגים,  שירת  רולן, 
ה-13.  המאה  ובמהלך  ה-12  המאה  בשלהי  אור  ראה  הארתוריאנית,  הסאגה  של  הניכר 
אלה.  מופת  ליצירות  שקדם  וההיקף  הסגולה  רב  הספרותי  במכלול  מובנה  כחלק  זאת 
כלים  של  המוכן  מן  ערוך  לשולחן  הסבו  אל־סיד  או  רולן  שירת  של  שמחבריהם  מכאן 

אסתטיים. 
חמש  קרי:  השמינית,  המאה  בראשית  לוודאי  קרוב  נכתבה  היצירה  יוּוְלף.  ּבֵ כך  לא 
מן  האפית  השירה  של  הפיוטי  המכלול  לעיל.  הנזכרות  ליצירות  קודם  שנים  מאות 
לא  אף  בלבד,  שירה  מקטעי  של  מצומצם  מספר  וכולל  למדי  דל  הוא  הזאת  התקופה 
או,  מאין.  יש  לברוא  יוּוְלף  ּבֵ של  העלום  מחברו  על  היה  כן  כי  הנה  אחת.  אפית  יצירה 
בעל־פה  ימים  באותם  שהוגשה  השירה  מן  החומרים  את  ליטול  עליו  היה  דיוק,  ליתר 
אותה  ולגבש  הבריטי,  הבארד  או  הצרפתי  הטרובדור  הגרמני,  המיננזינגר  של  מפיו 

אפית.  יצירה  לכלל 
אכן  אסתטיים  בכלים  המחבר  של  שליטתו  בידו.  צלחה  והמלאכה  זאת,  עשה  הוא 
מפתיעה. כך מתן מסגרת נרטיבית אפית לעלילה, כך אפיון פסיכולוגי דק של הדמויות, 
המובן  בבחינת  בעינינו  שהם  אלה,  כל  ועוד.  ובסמלים  באלגוריה  המושכל  השימוש  כך 

השמינית. המאה  מן  אלמוני  משורר  של  המקורית  יצירתו  הם  מאליו, 
בבריטניה. אולם  נכתבה  היצירה שבידינו, הכתובה באנגלית עתיקה,  כי  להניח  נהוג 
דנמרק  בצפון  דיוק  ליתר  סקנדינביה,  בדרום  מתרחשת  סופה,  ועד  מתחילתה  העלילה, 
הסאגה  אל  והקרבה  במובהק,  טווטונית  היא  הדברים  רוח  שבדיה.  של  הדרומי  ובקצה 
או  קורותיה  לבריטניה,  זכר  כל  ביצירה  אין  שורה.  בכל  ניכרת  והנורדית  הגרמנית 
המקורית  היצירה  כי  הטוענת  יוּוְלף(  ּבֵ חוקרי  מבין  מיעוט  )בקרב  הסברה  מכאן  אישיה. 
מאוחר  תרגום  הוא  בקירוב,   1000 משנת  בידינו,  המצוי  היד  כתב  וכי  בדנית  נכתבה 

לאנגלית. 
קשיים  וכן  ה-18,  במאה  בשריפה  עלו  ממנו  שחלקים  היד,  כתב  של  הפיזי  מצבו 
בפני  פיסוק, מעמידים  והעדר  כגון התחביר של האנגלית העתיקה  רבים,  לינגוויסטיים 
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לאור  זרה.  לשפה  המתרגם  בפני  וחומר  קל  קל,  לא  אתגר  ימינו  בת  לאנגלית  המתרגם 
והיא צירוף   ,)2007 זאת בחרתי לתרגם מאחת הגרסאות שראו אור לאחרונה )שנת  כל 

מזה.  ובהירה  רהוטה  וכתיבה  מזה  מעמיק  מחקר  של  מוצלח 
של  לאור  הוצאתה  את  עצמה  על  שנטלה  המאוחד  הקבוץ  להוצאת  להודות  ברצוני 
לי  והייתה  התרגום  לנוסח  תרמה  כהרגלה  אלא  ניקדה  רק  שלא  פלד  לניצה  זו.  יצירה 
כמו  ביקורתה.  בשבט  הכתוב  על  שעברה  ליה,  לרעייתי  וכן  החומר,  בעריכת  רב  לעזר 
שהואילו  מנדל  ג'רום  ולפרופ'  קאר  למארי  קיין,  כריסטופר  לפרופ'  תודתי  נתונה  כן 
בסופו  לציין  כנהוג  זאת,  עם  זה.  בכרך  דבר  לאחרית  המלומדים  מאמריהם  את  לתרום 

בלבד.  עלי  היא  ויימצא(,  )במידה  ולחיוב  לשלילה  לכתוב,  האחריות  דבר,  פתח  של 

� 

התרגום מוקדש לד"ר יונה הדרי, ידידה משכבר הימים. היה זה לפני עשר שנים לערך, 
שמה  התברר  לפתע  לחיינו.  השביעי  העשור  סף  על  משהו(  )המומים  עמדנו  שנינו 
לידי  יבוא  שלא  ומה  שאול  זמן  על  חיים  אנו  ואילך  מכאן  וכי  שיורי,  זמן  הוא  שנותר 
השמונה־ הכרך  אשר  שירה,  תרגומי  של  המכלול  לעד.  יושלם  ולא  ייתכן  עתה  גמר 
אל  חומק  הנס,  "הזמן  מפני  מורא  אותו  של  פריו  הוא  לקורא,  בזאת  מוגש  ממנו  עשר 

שקספיר.  של  סונטה  מתוך  שורה  לצטט  אם  כגנב",  נצח 

א.ס.
תקוה שערי 

תשס"ח  סיון   –  2008 יוני 
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מבוא

הערה כללית
"הספרות  של  האולטימטיבי  שיאה  היא  יוּוְלף  ּבֵ שירת  כי  קובעת  המקובלת  ההנחה 
סגולותיה  בשל  דווקא  לאו  וזאת  עוררין,  עליו  שאין  טיעון  אכן  העתיקה".  האנגלית 
האחת  האפית  השירה  שזו  העובדה  לאור  אם  כי  שלפנינו,  היצירה  של  האמנותיות 
אנגלו־ "ספרות  או  עתיקה"  אנגלית  "ספרות  המכונה  הפרק  מן  לנו  המוכרת  והיחידה 
נוגע  הבעייתי  ההיבט  יוּוְלף,  ּבֵ של  במעמדה  ספק  להטיל  שאין  בעוד  אולם  סקסית". 
אמור  זו  ספרות  של  הכרונולוגי  המרחב  עתיקה".  אנגלית  "ספרות  ההגדרה  לעצם 
בפרק  לאחת־עשרה.  החמישית  המאה  בין  בקירוב,  שנים  מאות  שש  פני  על  להשתרע 
האנגלו־סקסי.  העידן  410, מתחיל  קצו בשנת  אל  הרומי הבא  הכיבוש  זה, שלאחר  זמן 
גרמניה,  שבצפון  האנגלים  משבט  פולשים  בידי  מבריטניה  חלקים  נכבשים  במהלכו 
הנורמני  בכיבוש  וסופו  השמינית,  המאה  בשלהי  שהחלו  הוויקינגים  בפלישות  המשכו 

 .)1066(
אחד ההיבטים המרכזיים בכיבוש הנורמני הוא השינוי הדרמטי שחל בלשון המקום. 
עד כדי כך מגיעים הדברים שצ'וסר, בן המאה ה-14, ה"הומרוס הבריטי", אבי הספרות 
אילו  הביניים,  ימי  של  האיטלקית  או  הצרפתית  הלטינית,  את  שקרא  מי  האנגלית, 
ואכן,  הכתוב.  את  להבין  מסוגל  היה  להניח שלא  סביר  יוּוְלף,  ּבֵ של  בידו הטקסט  נזדמן 
לעיני  נתגלו  לא  בפרט,  האולטימטיבית  כנציגתה  יוּוְלף  וּבֵ בכלל  העתיקה"  "האנגלית 
לאחר   )!( שנים   1100 קרי:  ה-19,  המאה  של  הראשונה  במחצית  אלא  הבריטי  הקורא 
ומפרך.  שנים  רב  לשוני  למחקר  הנזקק  החתום  כספר  בעיניו  שהיו  פלא  לא  שנכתבו. 

בשם  ידוע  היה  לא   ,“old English” היום  בפינו  המכונה  הדיאלקט  מזאת,  יתרה 
או  השביעית  המאה  בן  המשכיל  האנגלי  באוזני  נאמר  ואילו  הנידון,  הזמן  בפרק  זה 
השמינית כי שפתו היא אנגלית, לא היה הלז יודע במה מדובר. האזכור המוקדם ביותר 
)Bede( משלהי המאה  ֶדה  ּבֶ בידינו ל"אנגלית" נמצא בתרגום חיבורו הלטיני של  המצוי 
בביטוי  שימוש  לראשונה  הבריטים  ההיסטוריונים  אבי  עושה  שם   ,)890( התשיעית 

האנגלי". הגזע  "בני  קרי:   ,angel-cynne-ל שתורגם   ,anglorum  gens הלטיני 
יורשת  באיטליה,  וחומר  קל  בצרפת,  או  בגרמניה  לכך  דומה  מצב  לתאר  אין 
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התרשם  גרמניה,  בחיבורו  טקיטוס,  עוד  הרומית.  הספרות  של  הלטיני  המכלול 
העתיקים,  "שיריהם  הגרמנים:  בקורות  וחלקה  הטווטונית  השירה  מעוצמת 
הילדברנד,  שירת  בקרבם."1  ההיסטורית  המורשת  של  הבלעדי  האופן  הנם  אשר 
ביותר  המוקדמת  הפיוטית  העדות  השביעית,  המאה  מן  המקטע   ,Hildebrandslied

הקרבה  בבחינת  אך  ה-19,  המאה  בתחילת  רק  אמנם  נתגלתה  עתיקה,  בגרמנית 
גרמנית  לבין   ,althochdeutsch-ה היא  עתיקה,  בגרמנית  הכתובה  היצירה  בין  הלשונית 
למקרהו  בניגוד  כי  עולה  האחת־עשרה,  המאה  ה-Mittelhochdeutsch מן  היא  תיכונה, 
 )von aue( אואה  פון  הרטמן  בידי  הילדברנד  שירת  נפלה  אילו  צ'וסר,  של  ההיפותטי 
הללו  היו  לא  הארבע־עשרה,  במאה  הגרמנית  השירה  מגדולי  ֶאֶשנבך,  פון  וֹולפרם  או 

הכתוב.2  את  לקרוא  מתקשים 
הצרפתי  הטקסט  לטינית.  שמקורה  שפה  בצרפתית,  וחומר  קל  בגרמנית,  כך  אם 
שבועתו  נוסח  והוא   ,842 משנת   serment de strasbourg הוא  ביותר  לעתיק  הנחשב 

השלישי: שרל  של 

Pro deo amur et pro christian poblo et nostro comun salvament, d'ist di 

in avant, in quant deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon 

fradre Karlo, et in adjudha et in cadhuna cosa si cum om per dreit son 

fradra salvar dift …

צרפתית  קורא  גם  ויון.  פרנסואה  או  טרואה  דה  קרטיין  להיות  צורך  אין  זה  במקרה 
הכתוב.3  את  לפענח  יתקשה  לא  המניין  מן  מודרנית 

של  הגדול  הפער  הרבה.  במורכבותו  דופן  יוצא  הוא  האנגלי  המקרה  כן,  כי  הנה 
וכן שורת  מן התודעה הלאומית את הרובד הלשוני האנגלו־סקסי,  1100 שנים, שמחק 
הכיבושים הארוכה של האיים הבריטיים, חוללו נתק לינגוויסטי חסר תקדים בהשוואה 
ובתרגום  בהבנה  הגדול  הקושי  מכאן  המרכזיות.  אירופה  בלשונות  האורגנית  לצמיחה 
ממאה  בלמעלה  ביטוי  לידי  הבאים  הכתוב,  של  הרבים  הפירושים  ומכאן  יוּוְלף,  ּבֵ של 

מודרנית. לאנגלית  התרגומים 

��

 “…carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est.” Tacitus, Germania, ii  .1

 dieter Kartschoke: Geschichte der deutschen Literatur ראו בנידון את פרק המבוא בחיבורו של דיטר קרטשוקה:   .2
.im frühen Mittelalter, München 1990

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/menestrel/france.htm :להרחבה בנושא וניתוחו ראו  .3
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בשירה  מדובר  אלו,  לימים  נכון  יוּוְלף  ּבֵ במחקר  המרכזי  הזרם  של  היסוד  הנחת  פי  על 
לא  המקור  זאת,  עם  השמינית.  המאה  בראשית  לוודאי  קרוב  שנתחברה  אנגלית  אפית 
נזירים  שני  של  ידיהם  מעשה  העתק,  הוא  היום  בידינו  הנמצא  היחיד  היד  וכתב  שרד, 
בן  זה,  פער  כי  נותנת  הדעת  ה-11.  המאה  ראשית  או  ה-10  המאה  משלהי  מעתיקים 
את  נתן  המאוחר,  ההעתק  לבין  השמינית  המאה  מן  המקור  בין  שנים,  מאות  שלוש 
יד  בכתבי  דומים  מקרים  על  )בהסתמך  בהחלט  ייתכן  וכי  ההעתקה,  במעשה  אותותיו 
"חירות  על משקל  מ"חירות המעתיק",  לעצמם משהו  נטלו  אחרים( ששני המעתיקים 
שיבוץ  היה  המרכזי  השינוי  כי  ייתכן  שבידיהם.  במקור  שינויים  והכניסו  המשורר", 
הטקסט  כי  שייתכן  מכאן  מעיקרו.  פגאני  שהוא  בתמליל  נוצריים  ואלגוריות  סמלים 

פגאני־נוצרי. מרכבה  מעשה  הוא  בידינו  המצוי 
לנוכח  מתעוררת  היצירה,  של  התרבותית  הזיקה  לעצם  הנוגעת  אחרת,  סוגיה 
שבדרום  ובגוטלנד  דנמרק  של  בצפונה  לחלופין  מתרחשת  היצירה  שעלילת  העובדה 
לבריטניה.  רמז  כל  בה  שיהיה  מבלי  בהמשך(,  מצורפת  מפה  )וראו  היום  של  שבדיה 
מכאן  באנגליה.  נתגלה  וההעתק  עתיקה  אנגלית  היא  היד  כתב  של  שפתו  זאת  עם 
יוּוְלף הנה  ּבֵ הסברה המקובלת על רובו של המחקר, לפיה מדובר ביצירה בריטית, וכי 
העידן  לאחר  זה,  בכלל  המערב  ובתרבות  באנגליה  ביותר  העתיקה  האפית  השירה 

הקלאסי. 

כתב היד
בלבד.  אחד  בעותק  שרד  ה-11,  המאה  מראשית  ההעתק  כלומר:  יוּוְלף,  ּבֵ של  היד  כתב 
 ,)nowel( נואל  לורנס  הוא  בשמו,  לנו  המוכר  היד,  כתב  של  ביותר  המוקדם  הבעלים 
גלגוליו  על  ואספן.  קרטוגרף  האנגלו־סקסית,  הספרות  חלוץ מחקר  ה-16,  איש המאה 
ועד  כתיבתו  ממועד  שנים,  מאות  לשש  קרוב  של  הארוך  הזמן  בפרק  היד  כתב  של 
היד  כתב  אליו  הגיע  נסיבות  באילו  גם  ברור  לא  דבר.  יודעים  איננו  נואל,  בידי  גילויו 
הנודע  היד  כתבי  באוסף  המסמך  נמצא  מכן  לאחר  ספורות  שנים  אולם   .1563 בשנת 
תחת  שאסף  היד  כתבי  את  להניח  נהג  קוטון   .)cotton( קוטון  ברוס  רוברט  סר  של 
הונחה  יוּוְלף,  ּבֵ את  הכוללים  יד,  כתבי  של שמונה  קבוצה  בביתו.  רומיים  קיסרים  פסלי 
ויטליוס"  ויֶטליוס, ומכאן השם "קודקס קוטון  תחת פרוטומה של הקיסר הרומי אולוס 

 .)cotton Vitellius(
קוטון  משפחת  של  מרשותה  יצא  ויטליוס  קוטון  שקודקס  לאחר   ,1729 בשנת 
ונתרם לציבור, הוא אוחסן באחד מבתי רובע וסטמינסטר. הבניין עלה באש באוקטובר 
האוסף   .)ashburnham House היה  הבניין  של  ששמו  בעובדה  האירוניה  מן  )יש   1731
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ידיים  רחב  פתח  קריא,  איננו  הכתוב  מן  בקירוב  רבע  השריפה.  לאחר  היד  כתב  של   179 עמוד 
ביזאריות. ומסקנות  כרס  סברות  אל  אחת  לא  לכת  המרחיקים  וניתוח  לפרשנות 
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אולם  שרד,  היד  וכתב  ארצה,  הבוער  הבית  מחלון  האחרון  ברגע  אמנם  הושלך  היקר 
נחרכו.  רבים  דפים  שולי 

יונסון  גרימור  האנגלו־סקסית,  הספרות  של  האיסלנדי  החוקר  הכין   1787 בשנת 
תורקלין )Thorkelin(, בסיועו של מעתיק מקצועי, שני עותקים מן היצירה. אכן מעשה 
החרוכים  השוליים  מן  וחלקים  והידרדר,  הלך  המקורי  העותק  של  מצבו  שכן  בעתו, 
המוזיאון  בבעלות  עתה  המקורי,  העותק  טופל   1845 בשנת  רק  ונשרו.  התפוררו 
במחצית  בלייתו.  את  לעצור  מנת  על   – כימיים  באמצעים   – מקצועי  באופן  הבריטי, 
ביצירה  אלקטרוני  טיפול  החל   1990 בשנת  צולם.  העותק  ה-19  המאה  של  השנייה 
של  דיגיטיזציה  בוצעה  אולטרה־סגוליות  בקרניים  שימוש  ובאמצעות  המתפוררת, 

נשרו.  שטרם  אחדים  קטעים  לשחזר  החוקרים  בידי  עלה  ובמהלכה  המסמך, 
מאה  היד  כתב  צילום  ה-18,  במאה  תורקלין  של  מאמציו  אף  על  אחרת,  או  כך 
ללא  אבד  היצירה  מן  ניכר  חלק  אלה,  בימינו  הדיגיטיזציה  ומאמצי  מכן  לאחר  שנים 
לסברות  אחת  לא  המגיע  המצוי,  החוקר  להשערות  רחב  מנעד  מעניקה  זו  עובדה  שוב. 

הטקסט.4 לתוכני  באשר  תמוהות  כרס 

ציוני דרך בתולדות מחקר היצירה
והקורא.  החוקר  של  שולחנם  על  ועלתה  הארכיון  מן  היצירה  נשלפה  מתי  ברור  זה  אין 
יוּוְלף המצוי בידי המחקר הוא תיאור קצר מעטו של המפרי  האזכור המוקדם ביותר לּבֵ
המאה  של  הראשון  בעשור  הכותב  וונלי,  אנגלי.  ספרות  וחוקר  ספרן   ,)Wanley( וונלי 
את  נטל  וונלי  כי  לציין  למותר  בשבדים.  הלוחם  דני  כנסיך  יוּוְלף  ּבֵ את  מתאר  ה-18, 
דמות  סקילד,  משושלת  הדני  יוּוְלף  ּבֵ נזכר  בהן  היצירה,  של  הפתיחה  משורות  הרעיון 

היצירה.  לגיבור  זיקה  כל  הנעדרת 
הופעתן  את  ההיא  בעת  שחקר  מי  תורקלין,  של  עינו  את  צדה  וונלי  של  טעותו 
טעותו  על  במהרה  עמד  תורקלין  האנגלית.  בספרות  הנורדית  הסאגה  מן  הדמויות  של 
עניין  עורר  הנושא  היד.  מכתב  העתקים  שני  כאמור,  הכין,  זו  ובהזדמנות  וונלי,  של 
של  בעריכתו  בדנית,  היצירה  של  מלא  תרגום  לאור  יצא   1820 בשנת  וכבר  בקופנהגן, 

תורקלין.5 
ומכנה  דני,  הוא  היצירה  מקור  כי  נחרצות  האיסלנדי  החוקר  קובע  לתרגום  במבוא 

 abrams, M.H. & Greenblatt, stephen (2000), The Norton Anthology of English Literature: The Middle Ages  .4
.(Vol 1), Beowulf., new York.

 Ed. Thorkelin, Grímur Jónsson. Beowulf. De Danorum rebus gestis secul. iii iv. copenhagen: rangel,  .5
.1820
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אותה, ולא במקרה: ’’…Poëma danicum dialecto anglo-saxonica“ )שירה דנית בדיאלקט 
הוא  בבריטניה  הנמצא  היד  כתב  כי  האיסלנדי  החוקר  מכאן מסקנתו של  אנגלו־סקסי(. 
עורר  תורקלין  של  מחקרו  שאבד.  הסקנדינבי  המקור  מן  יומין  עתיק  אנגלי  תרגום 
ארכיאולוגים,  ביניהם  רבים,  חוקרים  ובגרמניה.  בדנמרק  בשבדיה,  התלהבות  כצפוי 
 ,)sarrazin( סרזין  גרגור  מכולם  הגדיל  לימינו.  התייצבו  ספרות  וחוקרי  מדיאבליסטים 
מגדולי הפילולוגים הגרמניים בשלהי המאה ה-19 ומומחה לספרות אנגלו־סקסית. לא 
את  לזהות  בידו  עלה  כי  טען  אף  אלא  תורקלין,  של  דעתו  את  קיבל  שהאיש  בלבד  זו 
החצר  משורר  שהיה  מי   ,)starkathr( "שטרקתר"  בשם  ֶדני  מיננזינגר  המקורי,  המחבר 

השמינית.6 המאה  בתחילת  אינגלד  הדני  המלך  של 
לפי  יפה  עלו  לא  חיקם  אל  היצירה  את  לאמץ  והגרמנים  הדנים  מאמצי  אולם 
בדנמרק  שמתרחש  הגם  שהאפוס,  היא  היום,  יוּוְלף  ּבֵ חוקרי  רוב  בקרב  והסברה  שעה, 

הבריטיים.  באיים  נתחבר  שבדיה,  שבדרום  ובגוטלנד 
מלא  אנגלי  תרגום  אור  ראה  בדנית,  היצירה  פרסום  לאחר  שנים   22  ,1837 בשנת 
של  מתלמידיו  עתיקה,  גרמנית  לספרות  והמומחה  ההיסטוריון  של  מעטו  היצירה,  של 
)Kemble(. התרגום, שזכה להצלחה רבתי,  ג'ון מיטשל קמבל  גרים בגטינגן, הוא  יעקב 
לציין  ניתן  פרסומו  ועם  אירופיות,  שפות  של  לשורה  תורגם  ביצירה,  רב  עניין  עורר 
פורסמו  ה-19  המאה  של  השנייה  במחצית  בבריטניה.  יוּוְלף  ּבֵ של  המחקר  תחילת  את 
של  בעריכתו  יוּוְלף  ּבֵ של  המקפת  ההוצאה  אור  ראתה   1922 בשנת  נוספים.  תרגומים 
וביבליוגרפיה  )Klaeber(, המלווה במחקר מדעי מקיף, הערות, מבואות  פרידריך קלבר 

ענפה.7 
לכת  מרחיקי  ולעתים  רבים  תיקונים  כדי  תוך  לפרטים  היורדת  קלבר,  של  עריכתו 
בסיסו  שעל  האולטימטיבי  לטקסט  השנים  עם  הפכה  ה-11,  המאה  מן  היד  כתב  של 
ראשית  מאז   – כאמור  ממאה,  למעלה   – מודרנית  לאנגלית  הרבים  התרגומים  בוצעו 

ימינו.  ועד  הקודמת  המאה 

יוּוְלף: המפלצות והביקורת" "ּבֵ
האקדמיה  חברי  בפני  להרצות   )Tolkien( טולקין  ג'.ר.ר.  הוזמן   ,1936 בנובמבר,  ב-25 
יוּוְלף כמדגם המייצג  הבריטית על היבטים בביקורת של ספרות עתיקה. טולקין בחר בּבֵ

.sarrazin, Gregor. “neue Beowulf-stu\dien,” Englische studien 23, (1897) :לפרטים ראו  .6

 Beowulf and The fight at Finnsburg; edited, with introduction, bibliography, notes, glossary, and  .7
.appendices, by Fr. Klaeber. Boston, new York [etc.] d.c. Heath & co. [c1922]
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שירת  את  שחילץ  האיש  טולקין.  ג'.ר.ר. 
לילדים  פנטסטי  סיפור  מדרגת  יוּוְלף  ּבֵ

מופת.  יצירת  של  מעמד  לה  והעניק 

ההרצאה  בנידון.  האסתטית  תפיסתו  את 
 Proceedings האקדמיה:  בביטאון  אור  ראתה 
מכן,  לאחר  שנה   of the British academy

רבים.8  במקומות  הועתקה  ומאז 
רבת  דרך  אבן  היא  טולקין  של  הרצאתו 
בסוגייתה  הן  היצירה,  במחקר  חשיבות 
של  הכוללת  בראייה  והן  "המפלצתית" 
היצירה  עת  לאותה  עד  אפית.  כשירה  יוּוְלף  ּבֵ
ערכה  בזכות  להערכה  כמעט  זכתה  לא 
לצדם  לעמוד  הראויה  אפית  כשירה  הסגולי 
אחרים  ואירופיים  בריטיים  אפוסים  של 
מלחמת  של  הפנטסטי  ההיבט  הביניים.  מימי 
ליצירה  העניק  במפלצות  הפרוטגוניסט 

שימש  היצירה  חקר  מופת.  שירת  של  גדולתה  את  הנעדר  לילדים  סיפור  של  מעמד 
דחיקת  תוך  האנגלית,  בספרות  האנגלו־סקסי  העידן  לתולדות  המקורות  כאחד  בעיקר 

השוליים.  אל  היצירה  של  הפיוטי  ערכה 
המפלצות  שלוש  הנכון.  הוא  ההפך  כי  בכתביו,  מכן  ולאחר  בהרצאתו,  טען  טולקין 
לבו  הן־הן  אלא  הילד,  של  דמיונו  את  להלהיב  באות  הן  שאין  בלבד  זו  לא  בעלילה 
של  מהותה  הן  אלא  העלילה,  נעה  עליו  אשר  הציר  שהן  בלבד  זו  לא  האפוס.  של 
היסטורי,  מסמך  של  נחות  ממעמד  יוּוְלף  ּבֵ את  חילצה  טולקין  של  גישתו  היצירה. 
טולקין  של  האסתטית  תפיסתו  ואכן,  פיוטית.  מופת  יצירת  של  לרמה  אותה  והעלתה 
זו  והיא  האמנותית,  הביקורת  של  הערוך  השולחן  על  מקומה  את  אט  אט  תפסה 
השבחים  הם  ביותר  הטובה  הדוגמה  היצירה.  אל  החוקר  של  יחסו  את  היום  המובילה 

 9.1999 משנת  שלו  לתרגומו  במבוא  טולקין,  של  תפיסתו  על  היני  שיימוס  שהעתיר 

מועד חיבור היצירה
טקסטים  עם  השוואה  כגון  פליאוגרפיים,  שיקולים  בסיס  על  היד  כתב  הכנת  מועד 
כתאריך  ה-1000  שנת  את  קובע  במדויק,  ידוע  כתיבתם  שמועד  התקופה  בני  אחרים 

. J.r.r. Tolkien, The Monsters and the Critics, london: George allen & unwin, (1983)  .8

 seamus Heaney, Beowulf: A New Verse Translation, nY: W.W. norton, היני:  ראו המבוא לתרגומו של שיימוס   .9
.2001
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בחמישים  שם  אי  כלומר  ואחורה,  קדימה  שנים   25 של  מזערי  טעות  מקדם  עם  יעד, 
למקור?  באשר  ומה  ההעתק,  כך  ל-1025.   975 שבין  השנים 

את  קובע  זו  סוגיה  חוקרי  בקרב  ביותר  הרחב  המשותף  המכנה  לעיל,  שצוין  כפי 
מדויק  מועד  קובעים  אף  ויש  השמינית,  המאה  לראשית  יוּוְלף  ּבֵ של  חיבורה  מועד 
נורתמבריה  בחבל  תרבותית  פריחה  של  ימים  אלה  היו   .725 שנת   – היצירה  לחיבור 
אבי   ,)Venerable Bede 673-735( "הנכבד"  בדה  של  ימיו  הם  אלה  בריטניה.  שבמרכז 
של  הנודע;   Historia ecclesiastica gentis anglorum-ה בעל  הבריטיים,  ההיסטוריונים 
נורתמבריה עצמו, הוא  )cædmon(, מראשוני השירה האנגלו־סקסית; ושל מלך  קדמון 
הראשונה  המעלה  מן  תרבות  כמרכז  נודעה  שחצרו  מי  המלומד,   )aldfrith( אלדפרית 

ההיא.  בעת  הבריטים  באיים 
לריק  בהשוואה  יחסי  מושג  היא  תרבותית"  ש"פריחה  לציין  הראוי  מן  זאת,  עם 
אם   – אחריה  הותירה  השמינית  המאה  גם  ובפועל,  זה.  זמן  לפרק  שקדם  התרבותי 
נחסיר ממנה את המכלול הכנסייתי – אך מעט מאוד במושגים של שירה בכלל ושירה 

יוּוְלף.  ּבֵ של  דופן  היוצא  מעמדה  ומכאן  בפרט.  אפית 
כינויה:  ומכאן  יותר,  הרבה  מאוחר  מועד  הקובעת  חוקרים  קבוצת  מתייצבת  מנגד 
"הזרם המאוחר", המובילה את ההנחה שלפיה היצירה נתחברה בראשית המאה האחת־
המקור.  הוא־הוא  אלא  העתק  אינו  קוטון־ויטליוס  היד  מכתב  יוּוְלף  ּבֵ כלומר:  עשרה, 

החוקרים  ומבכירי  ארה"ב,  קנטקי,  באוניברסיטת  פרופ'   ,)Kiernan( קירנן  ס.  קווין 
"אלגוריה  מכנה  שהוא  מה  ביצירה  רואה  קירנן  זו.  מגמה  מוביל  בימינו,  יוּוְלף  ּבֵ של 

ה-11: המאה  בראשית  אנגליה  של  המדיני  למצבה  שקופה" 

ובארץ  בדנמרק  יוּוְלף  ּבֵ היא שעלילותיו של  המסקנה המתבקשת מאליה 
קדום  בערפל  לוט  רומנטי  סיפור  בפנינו  להביא  מבקשות  אינן  הגטים... 
מן העבר האנגלו־סקסי, אלא תגובה נחרצת לאירועים מעוררי צמרמורת 

בלשונו[.10   –  chilling contemporary events[ ההווה  מן 

התבוסה  הגדול,  אלפרד  של  שושלתו  לנפילת  קירנן  מתכוון  ההווה"  מן  ב"אירועים 
האנגלית מול גיסות הוויקינגים בקרב אשדון )ashdon( משנת 1016, ועלייתו של המלך 
הנפשות  בין  משותפים  קווים  למצוא  מבקש  המחבר  האנגלי.  המלוכה  לכס  הדני  ְקנּוט 
בידו. הנחתו  יוּוְלף לבין דמויות בחצרו של קנוט, אך ספק אם הדבר עולה  הפועלות בּבֵ
אולם  רבות,  תהיות  מעלה  קנוט,  של  דמותו  בן  הוא  הרותגר  המלך  לפיה  קירנן,  של 

 Kiernan, Kevin. Beowulf and the Beowulf Manuscript. new Brunswick (new Jersey): rutgers university Press,  .10
.1981
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הנורמנדית. ֶאמה  ורעייתו  הגדול   קנוט 
 .1031 משנת   New Minster היד  כתב 

השאלה  עולה  וראשונה  בראש 
החיובי  תיאורו  לנוכח  זאת   –
מה   – ביצירה  הרותגר  המלך  של 
לכובש  המחמיא  בתיאור  טעם 
היו  ההווה  אירועי  אם  הוויקינגי 
הייתה  צמרמורת"?  "מעוררי  אכן 
 ,)Whitelock( וייטלוק  דורותי  זאת 
חוקרת מובהקת של היצירה, אשר 
המאוחר"  "הזרם  עם  בפולמוס 
במחקר היצירה, טענה עוד בשנות 

כי:  החמישים, 

הייתה  חייבת  היצירה 
הטרום־ בעידן  להיכתב 
יתואר  וכי  ויקינגי... 
תצייר  אנגלית  שיצירה 
הדנים  את  חיובי  כה  באור 
וכי  כיבושים,  של  בעידן 
שומעים  קהל  היה  נמצא 
מלך  לשבחי  להאזין  המוכן 

מחריבים  באש,  בתיו  את  מעלים  לארצו,  פולשים  צאצאיו  בעוד  הדנים 
את בתי התפילה שלו, שודדים בקר ומקנה, חוטפים את בנותיו ואונסים 
לנו  המוכרת  זו  תמונה  אכן,  בשבי?  ולוקחים  חומסים  רוצחים,  אותן, 
מקורות הימים מוציאה מן הכלל כל אפשרות כי היצירה נתחברה לאחר 
המאה  של  הראשונה  במחצית  לבריטניה  הוויקינגית  הפלישה  תחילת 

התשיעית.11 

הוויכוח בנידון ממשיך להתנהל מעל דפי כתבי עת המוקדשים לספרות ימי הביניים 
היצירה  מקור  כי  ונותרה  הייתה  החוקרים  רוב  סברת  אולם  בנושא.  מדעיים  ובכינוסים 
והשנים  היוקרה  רבת  האנתולוגיה  על  להסתמך  אם  היתר  בין  זאת  השמינית,  במאה 

מהדורותיה.12  שמונה  בכל  שנים  חמישים  זה  זו  בתפיסה  המחזיקה  נורטון,  מבית 

 .dorothy Whitelock, the Audience of 'Beowulf'. oxford: clarendon Press, 1951  .11

.The norton anthology of English literature, The Middle ages, vol i, 2005  .12
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תיאוריית המצרף הפיוטי 
תיאוריית המצרף הפיוטי, ה-liedertheorie, היא אחת התיאוריות הספרותיות שפותחו 
המנחה  היסוד  הנחת  האסכולות.  ברוכת  ה-19  המאה  של  הראשונה  במחצית  בגרמניה 
של  מכלול  הוא  האפוס  כי  היא  המצרף  מאסכולת  האפית  השירה  בחקר  הדוגלים  את 
אחרת  או  זו  הצלחה  במידת   – עלום  מחבר  בידי  ונערכו  קובצו  אשר  רבים  שירים 
את  תגלה  לעומק  היצירה  בחינת  אולם  מגובש.  עלילתי  מבנה  בעלת  אחת  לשלמות   –
האסכולה  אבות  עם  עצמה.  בפני  יחידה  אחד  כל  היו  במקורם  אשר  השונים,  רבדיה 
ומצא  שלפנינו  היצירה  את  חקר  מילנהוף   .)Müllenhoff( מילנהוף  קרל  הפילולוג  נמנה 
 )zusammengestellt( כי היא בנויה מרצף של שירים נפרדים זה מזה, אשר חוברו יחדיו

תוכנית.  אחדות  לכלל  מוכשר  מחבר  בידי 
משנה,  למרכיבי  היצירה  חלוקת  הזה.  היום  עצם  עד  הנמשך  ויכוח  עורר  מילנהוף 
בביוולפולוגיה.  פורח  ענף  היא  עצמן,  בפני  פיוט  יצירות  בעבר  שם  אי  לטענתו  שהיו 
יוּוְלף לארבעה  ּבֵ מבין חלוקות המשנה הרבות שמציע מילנהוף, בולטת זו המחלקת את 

לקורא:  בזאת  המוגש  היצירה  תרגום  את  חילקתי  פיה  ועל  פרקים, 

א'-י"ח פרקים  גרנדל.  את  קוטל  יוּוְלף  ּבֵ  – בדנמרק  הגיבור  עלילות   .i

י"ט-כ"ו פרקים  גרנדל.  של  אמו  את  קוטל  יוּוְלף  ּבֵ  .ii
כ"ז-ל"ג פרקים  הגטים.  ארץ  אל  שב  יוּוְלף  ּבֵ  .iii

ל"ד-מ"ג פרקים  הגיבור.  של  ומותו  בדרקון  יוּוְלף  ּבֵ של  מאבקו   .iV

בפני  כעלילה  היטב  לעמוד  היה  עשוי  שלעיל  הפרקים  מן  אחד  שכל  להכחיש  אין 
מזו,  זו  העלילות  את  מנתק  אחריו  הבא  לחלק   ii מחלק  המעבר  למשל  כך  עצמה. 
המצרף  אסכולת  תומכי  מציגים  אותו  )אשר  להיגלק  יוּוְלף  ּבֵ של  וחשבון  דין  למֵעט 
בין  מקשרת  חוליה  למצוא  ניתן  אפילו  אולם  המחבר(.  בידי  שנערך  כקטע  הפיוטי 
שלושת החלקים הראשונים של היצירה, החלק הרביעי בולט בהעדר כל זיקה נרטיבית 

עצמה.  בפני  כישות  ניצב  אכן  והוא  לכן,  קודם  למסופר 

��
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יוּוְלף המרחב הגיאוגרפי של עלילת ּבֵ
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זילנד( וחבל  יוּוְלף נפרשת על פני שטח מצומצם למדי של מזרח דנמרק )האי  ּבֵ עלילת 
שבדיה. של  הדרומי  בקצה  הסמוך,  גוטלנד 

יותר: מרוחקים  באזורים  מתרחשות  המחבר  מפי  המסופרות  משנה  עלילות  שלוש 
והנף. פין  הילדבור,  עלילת  מתרחשת  בה  הפריזים  	 ארץ 

מותו. את  מוצא  ובו  היגלק  פולש  שאליו  הריינוס  בשפך  הפרנקים  	 חבל 
מלכם. לאינגלד,  פרוארו  בתו  את  משיא  הרותגר  ההיתוברדים.  שבטי  	 ארץ 

הרותגר.  אשת  וילתו  של  מולדתה  הווילפינגים,  שבטי  	 ארץ 

השבטים המאכלסים את היצירה – הערה גנאולוגית
סרזין  וגרגור  תורקלין  מאסכולת  היצירה  של  הדני  המקור  בדבר  הטיעונים  כי  אף 
עד  מתחילתה  שהעלילה  העובדה  מציון  מנוס  אין  מיעוט,  דעת  הם  לעיל  המוגשת 
או  בריטניה  של  בלבד,  שולי  ולו  אזכור,  מכל  חפה  והיא  בסקנדינביה  מתרחשת  סופה 

המספר:  פונה  הפותחת  בשורה  המיתולוגיים.  או  ההיסטוריים  מאישיה  מי  של 

ַמְענּו  ׁשָ ֲהלֹא  ִלי,  יבּו  ַהְקׁשִ
ִנים... ַהּדֶ ַמְלֵכי  ֲעִלילֹות  ֶאת 

השבט היחיד הקשור בעקיפין להתנחלות האנגלו־סקסית בבריטניה הוא שבט היוטים, 
שוכני צפון דנמרק. הגם שאין לדעת אם אכן כיוון המספר ל"יוטים" או שמא ל"אוטים" 

לנפילים. כינוי  שהוא   )Eotan(

��

לוחות גנאולוגיים
הדנים

קנוט  המלך  ואנגלו־סקסיים.  סקנדינביים  ממקורות  מוכרת  הדנית  הסקילדים  שושלת 
ֵהרֹוט שכן ככל הנראה במזרח דנמרק, באי  עצמו הוא צאצא של שושלת סקילד. אולם 

לקופנהגן. מערבית  ק"מ   30 ימינו,  של  רוסקילדה  לעיר  סמוך  זילנד, 
ֶהלפֶדן  בנו.  הוא  )הדני(  יוּוְלף  ּבֵ דנמרק.  מלכי  שושלת  מייסד  הוא  סקילד  המלך 
עלומת  אחת  ובת  ַהלָגה,  ְהרֹותָגר,  ֵהרֹוגר,  בנים:  שלושה  ולו  נכדו  הוא  ֶהלפֶדֶנה(  )או 
שני  המלוכה,  לכס  העולה  לְהרֹותָגר,  השבדים.  מלך  לאֹוֶנָלה  משיא  הוא  אותה  שם 
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ְסֶקִפיְנג ְסִקיְלד 

ִני ַהֶדּ יוּוְלף  ּבֵ

ֶהְלְפֶדן

ֵהרֹוָגר ֵהרֹוְתָגר                        ַהְלָגה                      בת                    
)~ )ִויְלתֹו                                       )~ )אֹוֶנָלה 

ְהֶרְתִריק        ֵהרֹוֶוְרד פֵרַוארּו    ְהרֹוְתמּוְנד     ְהרֹותּוְלף                              
)~                                     )ִאיְנֶגְלד 

מלך  לאינֶגלד  משיא  הוא  אותה  ְפֵרוארּו,  אחת,  ובת  וְהרֹותמּונד,  ְהֶרתריק  בנים: 
רדים.  ההיתֹוּבַ

הגטים
כפי  הגטים,  דנמרק.  מול  שבדיה,  של  בדרומה  שכנו  יוּוְלף,  ּבֵ של  שבטו  הגטים, 
היחיד  ההיסטורי  האזכור  הימים.  מדברי  ונעלמו  נכבשו  היצירה,  של  בסיומה  שנכתב 
 ,520 בשנת  הפרנקים  ארץ  אל  פלישתם  הוא  יוּוְלף  בּבֵ למסופר  המקביל  לגטים 

ְהֶרֶתל

ֶהְרְדֶרד

ְלד ֶהֶרּבֶ ֵהְתִקין ִהיֶגָלק
ִהיְגד

בת
ֶאְקתֹו

בת
ֵאפֹור

יוּוְלף ּבֵ
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היצירה  מן  היֶגָלק  עם  המזוהה   ,)chlochilaicus) צ'לוצ'ילייקוס  ושמו  מלכם  כשבראשם 
שלפנינו.13 

של  בנו  היגלק  בנם.  הוא  יוּוְלף  וּבֵ לֶאְקתֹו,  נישאה  בתו  השושלת.  אבי  הוא  ְהֶרֶתל 
520, ובנו ֶהרדֶרד יורש אותו ונופל אף הוא  הרתל יורש את כס אביו, נופל בקרב בשנת 
לד  ֶהֶרּבֶ שנים.   50 במשך  הגטים  ארץ  על  ומולך  המלוכה  לכס  עולה  יוּוְלף  ּבֵ במלחמה. 
נופל בקרב מול השבדים. בתו עלומת השם של  ֵהְתקין אחיו. התקין  נהרג בשגגה מידי 

דני.  נסיך  לֵאפֹור,  נישאת  היגלק 

השבדים
ארכיאולוגיות  חפירות  הגטים.  לשבטי  צפונית  שוכנים  ההיא  העת  של  השבדים 
משנת  ֵאדגילס  נכדו  של  וכן  לערך,   510 משנת  אֹונֶגנתֹו  של  קברו  את  גילו  בשבדיה 
575. לאונגנתו שני בנים. אונלה, הנושא את בתו של הלפדן הדני, ואֹוֶתֶרה אבי ֵאנמּונד 

יוּוְלף. ּבֵ של  בסיועו  שבדיה  בכתר  זוכה  האחרון  ואדגילס, 

��

decem libri Historiarum )עשרת ספרי היסטוריה(, בכרך ד'  נזכר בחיבורו של גרגוריוס הבישוף מטור בחיבורו:   .13
הסוקר את קורות שבטי הפרנקים במחצית הראשונה של המאה השישית.

אֹוְנֶגְנתֹו

אֹוֶתֶרה אֹוֶנָלה
של בתו 
ֶהְלְפֶדן

ֵאְנמּוְנד ֵאְדִגיְלס
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הרקע הכרונולוגי: עידן העלילה; מועד חיבור היצירה 
לאירועים  המשיק  האנגלו־סקסי  בעידן  פרק  אותו  של  קצרה  כרונולוגיה  להלן 
ועד  החמישית  במאה  החל  קרי:  כתיבתה.  ולמועד  ביצירה,  המסופרים  או  המתוארים 

השמינית. המאה  של  המוקדמים  העשורים 

בבריטניה.  נרחבת  טווטונית  והתיישבות  הגרמניים  השבטים  פלישת   400
שלטון. שנות   400 לאחר  הרומאים  נטישת   407

בחבל  חרב  שכירי  של  תקן  על  נוחתים   )Horsa( והורסה   )Hengist) הנגיסט   449
על  הארץ,  משליטי  ורטיגן,  של  הזמנתו  פי  על  זאת,  בריטניה.  שבמזרח  קנט 

מצפון.  הפולשים  הפיקטים  שבטי  נגד  במאבקו  לו  לסייע  מנת 
המסופרים  בדנמרק  האירועים  התרחשו  שבו  המשוער  הזמן  פרק   515-500

יוּוְלף. בּבֵ
יוּוְלף  מותו של צ'לוצ'ילייקוס )chochilaicus(, בהנחה שזהו שמו של היגלק מּבֵ  520

הפרנקים. מול  בקרב  הנופל 
המסופרים  בשבדיה  האירועים  התרחשו  שבו  המשוער  הזמן  פרק   575-515

יוּוְלף.  בּבֵ
השבדים. מלך  אותרה,  של  מותו   525

השבדים. מלך  אונלה  של  מותו   535
שבדיה. מלך  אדגילס  של  שלטונו    575-535

הערה 
הרצף הכרונולוגי וכן האירועים עצמם המתוארים לעיל מתועדים היטב בכמה מקורות, 
עם   .Historia ecclesiastica gentis anglorum ֶדה:  ּבֶ של  הנזכר  בחיבורו  וראשונה  ובראש 
520 – הזהה  זאת, למֵעט מקרה אחד והוא מותו של היגלק בקרב מול הפרנקים בשנת 
אין  הדומים  או  הזהים  השמות  מן  שלבד  הרי  היסטורי,14  ובתיעוד  יוּוְלף  בּבֵ לכאורה 
אפוא  סביר  היסטוריים.  התיאור במסמכים  לבין  ביצירה שלפנינו  בין המסופר  זיקה  כל 
המתוארים  האירועים  לאחר  שנים  ל-200  קרוב   ,725 בשנת  הכותב  שהמחבר  להניח 
לאירועים  קשר  כל  ללא  אולם  העבר,  מן  נודעים  בשמות  שימוש  עושה  ביצירתו, 

בפועל. 

 The History :לגרסה אנגלית ראו .Historia Francorum :הזיקה בין השניים נסמכת על חיבורו של גרגוריוס מטור  .14
.of the Franks (transl. l. Thorpe), Penguin 1974
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יוּוְלף – ההקשר ההיסטורי ּבֵ
יוּוְלף לבין המציאות ההיסטורית, אף היא יחסית  סוגיית הזיקה בין העלילה המסופרת בּבֵ
ניתן  מאוד, והשאלה הנשאלת היא היכן עובר הגבול הדק בין מציאות לדמיון. לכאורה 
הכוונה  ההיסטורי.  התיעוד  מן  לנו  והידוע  ביצירה  המסופר  בלבד  אחד  אירוע  למצוא 
היא לפלישתו הנזכרת לעיל של היגלק לארץ הפרנקים. אולם גרגוריוס בחיבורו מזכיר 
דווקא  הכוונה  כי  להוכיח  שהמבקש  מכאן  הפרנקים.  חבלי  אל  פלישות  של  שורה 
גרגוריוס  chlochilaicus של  כי השם  לקבל  חייב  היגלק,  בראשותו של  הגטים  לפלישת 
כל  המעטה.  בלשון  וזאת  ביותר,  רעועה  הוכחה  אכן  הם.  חד  יוּוְלף  מּבֵ  Hygelac והשם 
של  בהקשר  בעיקר  תמוהה  הסוגיה  וזכר.  שריד  אחריהן  הותירו  לא  הדמויות  שאר 
את  ופרסו  ארוכים  זמן  פרקי  מלכו  ביצירה,  הכתוב  פי  על  הללו,  יוּוְלף.  וּבֵ הרותגר 
היסטוריות.  בתעודות  זכר  כל  אין  לשניהם  אולם  גדולים,  ארץ  מרחבי  פני  על  שלטונם 
בעיקר  בולט  הגדול  ההבדל  אחרים.  ולרבים  לפין  להנף,  להילדבור,  לווילתו,  לא  כך 

הביניים.  ימי  משלהי  הגדולים  האפוסים  שורת  עם  בהשוואה 
היצירה  אך  ההיסטורי  האנכרוניזם  ממנה  נעדר  לא  אמנם  רולן.  שירת  למשל  כך 
מעוגת במציאות ידועה היטב של תבוסת חילות המאסף בצבאו של שרל הגדול במצר 
אמנם  הניכר  בחלקן  הן  עלילותיו  וסבך  אל־סיד  מלחמות  הפירנאים.  בהרי  רונסבל 
המצאת המשורר ברוך הדמיון, אולם הדמות עצמה, מלכי בורגוס ומאבק הרקונקיסטה 
שירת  גם  כך  ה-11.  המאה  מן  היצירה  לנרטיב  ובמה  מוצק  היסטורי  רקע  מהווים 
בעוד  ה-13,  המאה  של  הראשון  בעשור  נתחברה  אמנם  עצמה  היצירה   – הניבלונגים 
העלילה מתרחשת במאה החמישית, אולם שוב, הרקע ההיסטורי, כיבושי אטילה, חצר 
מלכי בורגונד, המרחב הגיאוגפי של עמק הדנובה, כל אלה מעניקים לנו אחיזה מוצקה 

יוּוְלף.  ּבֵ כך  לא  ההיסטורי.  ברובד  )יחסית( 
גם הנושא המהותי יותר, היינו: מהו ייעודו של האפוס, לוט במסך העשן המכסה על 
שירת הנסיך איגור הוא ברור בתכלית:  היצירה שלפנינו. הלקח שמבקש ללמדנו מחבר 
הממלכה  נסיכי  של  הקטלנית  הפלגנות  אשמה  הקייבית  רוס  על  היורד  הלאומי  באסון 
את  מקריב  רולן  לארצם.  הפולש  האויב  על  אחד  כאיש  ולצאת  להתאחד  המסרבים 
קרימהילד  אבסורד;  עד  המוקצן  האבירי  הגבורה  קוד  של  מזבח  על  חייו  ואת  גיסותיו 
אולם  הלאה.  וכן  הטווטונית;  הרצחנות  טירוף  את  מייצגים  הניבלונגים  בשירת  והאגן 
פרוץ  שהשטח  ומכאן  שלפנינו,  ביצירה  המרכזית  המגמה  על  לעמוד  ניתן  אם  ספק 
ביצירה  לראות  שמבקש  מי  יש  כרס.  סברות  מהן  מעט  לא  ספור,  אין  לפרשנויות 
ועניין,  דבר  לכל  פגאנית  כשירה  יוּוְלף  ּבֵ את  לקרוא  מבקשים  אחרים  נוצרית;  אלגוריה 
פרידה  להפך,  או  האנגלו־סקסית,  הגבורה  תרבות  על  ביקורת  ביצירה  שמוצא  מי  יש 
נוגה מדור הגבורה ההולך וכלה; אלגוריה של מוטיב האפוקליפסה של הברית החדשה; 
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ניסיון לכפות כסות נוצרית על יצירה פגאנית – זאת אם למנות חמישה טיעונים מתוך 
ארוכה.  שורה 

��

תקציר היצירה

פתיחה, פרקים א', ב' 

היצירה פותחת בסקירת שושלת היוחסין של משפחת המלוכה הדנית. סקילד סקפינג, 
גבולות  את  המרחיב  כלוחם  כישוריו  בזכות  המלכות  לכס  עולה  השושלת,  מייסד 
מותו  עם  לאביריו.  מחלק  שהוא  המתת  בזכות  רם  למלך  נחשב  יוּוְלף,  ּבֵ בנו,  גם  ארצו. 
בהתאם  באוצרות,  גדושה  אוניה  סיפון  על  בים  קבורה  לטקס  המלך  זוכה  סקילד  של 
עמו  הרותגר.  המלך  של  אביו  הוא  הלפדן,  יוּוְלף,  ּבֵ של  בנו  עתיקה.  גרמנית  למסורת 

היצירה.  עלילה  נפתחת 
לשועי  ומעניק  רבים  בקרבות  המנצח  דגול  לוחם  הוא  אף  הרותגר  לאבותיו,  בדומה 
אולם משתים מפואר בשם  לבנות  הרותגר מחליט  רחבה.  ביד  הלוחמים מתת  ממלכתו 
אולם  המלך.  כיד  וסעודות  משתים  בו  ונערכים  סיומה,  אל  באה  האולם  בניית  הרוט. 
שומע  הנפילים,  דור  בן  קין  מזרע  מפלצת  גרנדל,  במהרה.  נקטעת  הגדולה  השמחה 
אבירי המשתה  כאשר  הלילה,  בבוא  קץ.  לה  לשים  ומחליט  בהרוט  על השמחה השורה 
נמים את שנתם, פושט גרנדל על האולם, הורג את שוכניו ואוכל את בשרם. כך נמשך 
לבלום  הניסיונות  וכל  אונים,  חסר  הרותגר  המלך  תמימות.  שנים  שתים־עשרה  האסון 

בתוהו.  עולים  השבר  את 

פרקים ג' – י' 
יוּוְלף, שאר בשרו של היגלק מלך  החדשות על המתרחש בדנמרק מגיעות לארץ הגטים. ּבֵ
הגטים, גבר אמיץ ונודע בכוחו הרב, מודיע כי יש ברצונו לצאת לעזרת הדנים. רעיו, אף 
יוּוְלף בוחר ארבעה־עשר אבירים  כי היו מעדיפים שיישאר בבית, מסכימים לצאת עמו. ּבֵ
ממיטב רעיו, בעלי ניסיון ימי, ומפליג בחברתם לארץ הדנים. הספינה מפליגה במהירות 
ויורד אל  על פני הגלים. הצוות מגיע לחופי דנמרק, פורק את כלי הנשק שהביא עמו, 
יוּוְלף מזדהה כאחד  החוף. שומר החוף עוצר אותם ומבקש לדעת עם מי יש לו הכבוד. ּבֵ
הוא  הדנים.  בקרב  גם  לתהילה  שמו  שיצא  מי  אקתו,  של  וכבנו  היגלק  המלך  משועי 
מבקש מן השומר להראות לו ולִצוותו את הדרך לחצרו של המלך, זאת על מנת לסייע 

יוּוְלף, ומראה לו את הדרך להרוט. ּבֵ בידו במצוקתו. השומר משתכנע מדברי 
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וצוותו צועדים בדרך אל החצר. בבואם אל שערי החצר הם פוגשים בשומר  יוּוְלף  ּבֵ
ויוצא  לחכות  מהם  מבקש  וולפגר  עצמו,  את  ומציג  חוזר  יוּוְלף  ּבֵ וּולפָגר.  הוא  השער, 
כי  ושמע  אקתו,  את  זוכר  הוא  נחת,  ורווה  שומע  הרותגר  למלך.  הדברים  את  למסור 
על  מצווה  הוא  אלוהים,  אצבע  במעשה  רואה  שהרותגר  כיוון  רב.  בכוח  ניחן  יוּוְלף  ּבֵ
אולם  אל  האורחים  את  מכניס  וולפגר  דיחוי.  ללא  ואנשיו  יוּוְלף  ּבֵ את  להכניס  וולפגר 

המלך. כס 
כגיבור שיש  ומפליג בשבחי עלילותיו  יוּוְלף מציג את עצמו  ּבֵ עתה, מול כס המלך, 
להביס  בכוחו  שיש  ספק  לו  אין  שכך,  כיוון  ים.  מפלצות  גם  היתר  בין  להכריע  בידו 
של  פניו  את  בשמחה  מקביל  הרותגר  לצדו.  יעמוד  שהגורל  בתנאי  זאת  גרנדל,  את 
אויביו  לבין  בינו  שלום  להשכין  רב  זמן  לפני  בידו  סייע  שהרותגר  האיש  אקתו,  בן 
המלוכה.  כס  על  הראשונים  ובימיו  הרותגר  של  עלומיו  בימי  זה  היה  הווילפינגים. 
הזמן  זה  לא  אבל  גרנדל,  פרשת  אמנם  הוא  הגטים,  של  בואם  עילת  המרכזי,  הנושא 
מי  לשולחן,  מסבים  הכול  המלך.  כיד  לסעודה  הגטים  מוזמנים  זאת  תחת  בדבר.  לדון 

בזמר.  פותח  המשורר  קולחים,  הדבש 
במהלך המשתה מבקש אּונֶפרת, כרוז החצר ואיש סודו של הרותגר לפגוע באמינותו 
שחייה.  בתחרות  לּבֶרקה  שהפסיד  בכך  האורח  הנסיך  את  מאשים  הוא  יוּוְלף.  ּבֵ של 
שארכה  זו,  שבהזדמנות  אלא  בתחרות  שניצח  בלבד  זו  שלא  וטוען  דבריו  סותר  יוּוְלף  ּבֵ
גיסא,  מאידך  רבות.  ים  מפלצות  לקטול  בידו  עלה  הים,  גלי  בין  תמימים  ימים  חמישה 
ולא  ֶאחיו  את  רצח  אונפרת  יוּוְלף.  ּבֵ שואל  ואונפרת?  ברקה  כבר  זכו  ניצחונות  באילו 

בצחוק.  המסובים  פורצים  יוּוְלף  ּבֵ של  דבריו  למשמע  גרנדל.  של  בעניינו  דבר  עשה 
גביע  ובידה  וילתו,  המלכה  הרותגר,  של  רעייתו  לאולם  נכנסת  מכן  לאחר  קצר  זמן 
ולבסוף  כך לשאר המסובים,  להרותגר, אחר  מגישה את המשקה  היא  דבש. תחילה  מי 
דמו  את  בתמורה  לה  להעניק  מבטיח  הוא  הגביע,  את  ממנה  נוטל  זה  כאשר  יוּוְלף.  לּבֵ

ללבה.  נוגעים  דבריו  גרנדל.  של 
לפני  לישון.  פורש  רעייתו,  לזרועות  המתגעגע  והרותגר,  סיומו  אל  בא  המשתה 
הזהב  כל  את  במתת  לו  לתת  ומבטיח  הצלחה  יוּוְלף  לּבֵ הרותגר מאחל  מן המקום  צאתו 
הדבר  יעלה  האל  שבעזרת  משיב  יוּוְלף  ּבֵ גרנדל.  את  להביס  בידו  יעלה  אם  שברשותו 
הביתה,  לשוב  בידם  יעלה  אם  ספק  של  נוגה  הרהור  מעלים  יוּוְלף  ּבֵ של  רעיו  בידו. 

למשכבו.  עולה  יוּוְלף  וּבֵ

פרקים י"א – י"ג
מעשי  לביצוע  הרוט  אולם  אל  בדרכו  הלילה  באפלת  גרנדל  פוסע  בקודש  כמנהגו 
הנמים  האבירים  את  רואה  הוא  אותה.  ומשליך  מציריה  הדלת  את  קורע  הוא  הרצח. 
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גרנדל עט על  ורואה את מעשיו.  עומד על המשמר  יוּוְלף  שּבֵ יודע  הוא  אין  את שנתם. 
הראשון  הקורבן  אחרי  קרבו.  אל  בא  כי  נודע  ולא  ובולע  מכרסם  חוטף,  הישנים,  אחד 
המופתע  גרנדל  רב.  בכוח  המפלצת  את  לוכד  הגטי  הגיבור  יוּוְלף.  ּבֵ אל  המפלצת  פונה 
את  מעירות  גרנדל  של  צווחותיו  לשווא.  אך  יוּוְלף,  ּבֵ של  מחיבוקו  להשתחרר  מבקש 
אך  נפשו,  על  לנוס  מבקש  גרנדל  האולם.  את  הורס  וכמעט  משתולל  הזד  הישנים, 
יוּוְלף.  ּבֵ בידי  לסייע  כיצד  יודעים  אינם  הלוחמים  אחיזתו.  את  משחרר  אינו  יוּוְלף  ּבֵ
מגופו.  נקרעות  וכתפו  שזרועו  לאחר  רק  יוּוְלף  ּבֵ של  מאחיזתו  משתחרר  הנואש  גרנדל 

דם.  של  ושביל  זרועו  את  אחריו  ומניח  בייסורים  נמלט  הוא 
שנפטרו  על  רחב  ולבם  גרנדל  של  וכתפו  בזרועו  מתבוננים  הכול  השחר  עלות  עם 
גרנדל אל  יוצאים בעקבותיו של  12 שנים. אחדים  זה  סוף־סוף מן האסון הרודף אותם 

הארורים".  "קבר  היא  מבעבעים,  המים  בה  הביצה 
גבורה  וסיפורי  יוּוְלף  ּבֵ של  עלילותיו  את  המשורר  מספר  האולם  אל  חזרה  בדרכם 
דרקון  קטל  פיֶטלה  רעהו  עם  שיחד  הגיבור,  זיגמונד  על  שר  הוא  דנמרק.  של  העבר  מן 

והמושחת.  הבצע  תאב  ֶהֶרמֹוד  המלך  על  וכן  באוצרו,  וזכה 

פרקים י"ד – י"ח
וילתו לחדשות. לאחר שהאזינו לנס שהתרחש מודה  עם בוקר מצפים הרותגר ורעייתו 
הגיבור.  את  לעולם  להביא  שזכתה  על  יוּוְלף  ּבֵ של  אמו  את  ומשבח  לאלוהים  הרותגר 
מספר  יוּוְלף  ּבֵ בשפע.  מתת  לו  ומבטיח  לבן  האביר  את  לאמץ  חפצו  על  מצהיר  הוא 
שפצוע  הגם  להימלט,  לאויבו  הניח  כי  צערו  את  ומביע  גרנדל,  את  הביס  כיצד  למלך 
למראה  המום  ניצב  אונפרת  פגרו.  את  המלך  בפני  להביא  בידו  עלה  לא  וכי  אנושות, 
יכולה לבצע  זרועו של גרנדל. הכול מביטים בזרוע התולה ומסכימים שחרב לא הייתה 

זאת. 
בעוד שאולם הרוט שב לתהילתו מֶקדם, המספר מזכיר לנו שאין מפלט מן המוות. 
מלכים,  שני  בבחינת  הרֹותּולף  אחיינו  לצד  יושב  הרותגר  שמחה.  ברוב  נפתח  המשתה 
טבעות  ערך,  יקרות  במתנות  זוכה  יוּוְלף  ּבֵ השניים.  בין  העוינות  ניכרת  לא  זה  ובשלב 
מפצה  והרותגר  הם,  אף  במתנות  זוכים  הגטים  רעיו  ועוד.  סוסים  קסדה,  נשק,  כלי  פז, 
הטו  יחדיו  יוּוְלף  ּבֵ עם  ממעל  הבורא  כן,  כי  הנה  הלוחם.  מות  על  הגטים  את  רחבה  ביד 

דנמרק.  של  לזכותה  הגורל  כף  את 
נודע על מותה הטרגי  זהו סיפור מעשה  נוספת. הפעם  משורר החצר מספר עלילה 
בניסיון  וזאת  פריזיה,  למלך  נישאה  הגבירה  עברו.  מימים  דנית  נסיכה  הילדבור,  של 
לבקר את  יוצא  הנף  אולם כאשר אחיה  והפריזים.  הדנים  בין שבטי  העוינות  לסיים את 
בקרב.  נופלים  הילדבור  ובנה של  הנף  הדנים.  אלו תוקפים את  בבירת הפריזים,  אחותו 
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תוקף  הוא  מכן  שלאחר  ובאביב  לנקום,  מבקש  הנף,  של  יורשו  הדנים,  שליט  ֶהנֶגסט, 
לדנמרק.  הילדבור  את  ומשיב  מלכם  את  הורג  הפריזים,  את 

לאחר שהמשורר סיים את סיפורו, פונה וילתו אל בעלה, ומוטרדת מהצהרתו בדבר 
לילדיהם.  וקניינו  כתרו  את  להוריש  ממנו  מבקשת  היא  לבן  יוּוְלף  ּבֵ את  לאמץ  כוונתו 
מכך(,  נוחה  דעתה  אין  כי  שניכר  )הגם  בהרותולף  מבטחה  את  שמה  היא  ברירה  בלית 
יוּוְלף  לּבֵ מעניקה  וילתו  המלוכה.  את  לרשת  יומם  בבוא  לילדיהם  לדאוג  בתקווה שידע 
אל  בא  המשתה  חלל.  ייפול  בו  ביום  היגלק  של  צווארו  על  יהיה  זה  מפואר.  רביד 

משכבם.  על  עולים  והמסובים  סיומו, 

י"ט – כ"ד
של  אמו  זו  הפעם  נוספת,  מפלצת  הרוט  אל  פולשת  שנתם,  את  נמים  הדנים  בעוד 
על  שלם  יום  שהתאבלה  לאחר  החשוכה.  בביצה  שוכנת  לעד,  ארורה  היא  גם  גרנדל. 
קמים  הרעש  לשמע  בנה.  מות  את  לנקום  מנת  על  לאולם  האם  פורצת  המת,  בנה 
חיל  בני  שלושים  לחטוף  האם  של  בכוחה  אין  אמנם  בנשק.  ואוחזים  משנתם  האבירים 
שלא  הישנים  אחד  את  ולטרוף  ללכוד  מצליחה  היא  אך  הבן,  של  מעשהו  כדוגמת 
התקרה,  מן  התולה  בנה  של  זרועו  את  חוטפת  היא  כך  על  ובנוסף  להקיץ,  הספיק 

המקום.  מן  ונמלטת 
אל  הרותגר  נחפז  הקרוב,  רעהו  ֶאֶשר,  הוא  האביר,  של  מותו  על  ששמע  לאחר 
האביר  על  ומספר  לאולם,  מחוץ  הלילה  את  שעשה  יוּוְלף  ּבֵ את  מַזמן  המלך  האולם. 
שמצא את מותו מידיה של המפלצת. הוא מוסיף ואומר שמפלצות דוגמת גרנדל ואמו 
יוּוְלף מבקש  ּבֵ שוכנות במעמקי ביצות, במצולות מי מדמנה, ועל כן קשה ללכוד אותן. 
על  בעיניו  שעדיף  מעשה  המפלצת,  של  משכנה  אל  הדרך  את  לו  להראות  מהרותגר 
אוכף  על  עולים  ורעיו  יוּוְלף  ּבֵ שועיו,  הרותגר,  לעולמו.  שהלך  האביר  על  קינה  דברי 

המקום. אל  ורוכבים 
הם  אשר.  של  ראשו  את  מוצאים  הם  הנרצח  של  בדמו  המאדים  הרפש  אגם  לחוף 
חוגר את  יוּוְלף  ּבֵ הנחש.  דמויי  יצורי המים  ורואים למרבה חרדתם את  במים  מתבוננים 
מבקש  יוּוְלף  ּבֵ הנודעת.  חרבו  היא  ְהרּונטינג,  את  יוּוְלף  ּבֵ של  בידיו  נותן  אונפרת  נשקו. 
להשיב  מבקש  הרותגר  היגלק.  מלכו,  אל  חפציו  את  לשלוח  יש  משהו  לו  יקרה  שאם 

למצולה.  צלל  כבר  הגיבור  אולם  כך,  על 
לו  מצפה  שם  הקרקעית,  אל  יוּוְלף  ּבֵ מגיע  המדמנה  למעמקי  ארוכה  צלילה  לאחר 
נשקו.  בעזרת  נחלץ  הוא  אולם  בזרועותיה,  אותו  ללכוד  מבקשת  היא  גרנדל.  של  אמו 
יוּוְלף  וּבֵ נאבקים,  השניים  בידיו.  כושל  הלהב  אולם  בחרבו  אותה  לדקור  מבקש  הוא 
תופס  הקיר,  על  התולה  ענקים  בחרב  מבחין  יוּוְלף  ּבֵ אויבתו.  על  לגבור  מצליח  אינו 
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למקום  פונה  הוא  המפלצת  מן  שנפטר  מכיוון  האם.  של  ראשה  את  וכורת  מניף  אותה, 
סמוך לשם, מוצא את פגרו של גרנדל וכורת את ראשו. להב החרב נמס בדמו המורעל 

בלבד.  הניצב  נותר  יוּוְלף  ּבֵ של  ובידו  גרנדל,  של 
יוּוְלף אל  ּבֵ זינק  דמה של המפלצת מעכיר את מימי האגם. כיוון שחלף זמן רב מאז 
מחליטים  הדנים  דמו.  הוא  ושהדם  נחרץ  גיבורם  שגורל  והגטים  הדנים  סבורים  האגם, 
יוּוְלף  ּבֵ עולה  הנה  הגטים,  עם  הצדק  לנס.  לצפות  ממשיכים  הגטים  האולם,  אל  לשוב 

גרנדל.  של  וראשו  החרב  ניצב  ובידו  האגם  פני  על 

כ"ה – כ"ז
ואת  גרנדל  של  ראשו  את  המשתאה  הרותגר  לעיני  מציג  יוּוְלף  ּבֵ להרוט.  שבים  הגטים 
אשר  הנפילים  חרשי  שחרטו  הניצב  של  הרּוניים  האיורים  מן  מתפעל  הרותגר  הניצב. 
ביתר  להבליט  מנת  על  הגטי.  הנסיך  של  לבו  אומץ  את  משבח  הוא  החרב.  את  חישלו 
ומקווה בביטחון  יוּוְלף, מספר הרותגר על הרמוד המלך הרשע,  ּבֵ גדולתו של  שאת את 
של  מפיו  לומדים  אנו  למופת.  מלך  יהיה  העת  בבוא  קרי:  היפוכו,  יהיה  יוּוְלף  שּבֵ רב 
ומַזמן  לאלוהיו,  כך  על  מודה  המלך  ואכן  שנים,   50 זה  הדנים  על  מולך  שהוא  הרותגר 

משכבם.  על  עולים  הכול  הסעודה  בתום  נוסף.  משתה 
מבקשים  וחבורתו  יוּוְלף  ּבֵ הרשע.  כוחות  בידי  נרצח  לא  איש  בשקט,  עובר  הלילה 
בין  שהעוינות  ניכר  לו.  ומודה  חרבו  את  לאונפרת  משיב  יוּוְלף  ּבֵ למכורתם.  לשוב 

לִקצה.  הגיעה  השניים 
יוּוְלף מקרב לב להרותגר על המתת שנתן בידו, ומבטיח שבכל  ּבֵ בטרם צאתם מודה 
ומנבא  יוּוְלף  לּבֵ מודה  הרותגר  למצוקה.  ייקלעו  אלו  אם  הדנים  בידי  ויסייע  ישוב  עת 
מה  תוהה  נשקם  את  האורזים  בגטים  המתבונן  הרותגר  ודגול.  רב  מלך  יהיה  שהעלם 
בשלווה  חי  הרותגר  כי  המספר  של  מפיו  למדים  אנו  עמו.  נותר  יוּוְלף  ּבֵ אילו  היה  טוב 

מותו.  יום  עד  בדנמרק 

כ"ח – ל"א
יוּוְלף והגטים מפליגים על פני האוקיינוס במהירות גדולה, שבים אל ארצם, מחלקים  ּבֵ
מדנמרק.  השבים  את  פאר  ברוב  מקבלים  מלכתו  והיְגד  היגלק  גדולה.  והשמחה  מתת, 
מרצחת  שהייתה  אֹוָפה  אשת  לבין  הסגולות  רבת  היגד  בין  השוואה  עורך  המספר 

בינה.  אותה  לאלף  בעלה  בידי  שעלה  היום  עד  ומרושעת 
מוסיף  הוא  לדנמרק,  שערך  במסע  קורותיו  על  להיגלק  יוּוְלף  ּבֵ מספר  כאשר 
פרוארו  בתו  את  המשיא  בהרותגר  מעשה  שמענו.  שטרם  נוספת  עלילה  על  ומספר 
כי  סבור  יוּוְלף  ּבֵ השבטים.  שני  בין  נושן  ישן  ריב  ליישב  מנת  על  ההיתוברדים  לנסיך 
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העבר.  עוולות  על  בדנים  לנקום  ההיתוברדים  נסיך  את  יסית  זאת  מישהו שבכל  יימצא 
הדור  צוואר  רביד  ומעניק  הרותגר,  מידי  שקיבל  החרב  את  במתת  למלכו  נותן  יוּוְלף  ּבֵ

להיגד. 
במחווה  גבורתו.  את  מהללים  הכול  עתה  גדולות,  לו  צפה  לא  איש  יוּוְלף  ּבֵ בנעורי 

רבות.  וחוות  הגטים  בארץ  נרחבים  שטחים  היגלק  לו  מעניק  דופן  יוצאת 

ל"ב – ל"ה
עלה  יוּוְלף  ּבֵ הוא.  אף  נפל  בנו  רחוקה,  בארץ  מותו  את  מצא  היגלק  חלף.  שנים  יובל 
עם  את  הפעם  תוקפת,  מפלצת  עוד  מבורך,  שלטון  שנות   50 מקץ  הגטים.  מלכי  לכס 
ונשמר  עברו  מימים  חבוי  אוצר  שבתוכו  קבר  גבעת  גילה  בדרכו  שתעה  ֶעבד  הגטים. 
דברי  את  המספר  מפי  שומעים  אנו  מזהב.  גביע  גנב  העבד  אש.  יורק  דרקון  ידי  על 
חייו  שהנה  למסקנה  ומגיע  קורותיו  את  המגולל  הקדום,  השבט  מן  השורדים  אחרון 
האוצר  על  שומר  הדרקון  נצח.  לחיי  שיזכה  האוצר  עושר  לעומת  שוב,  ללא  חולפים 
בו  היום  עד  בשקט,  שנתו  את  נם  הוא  זמן  אותו  כל  במשך  שנים.  מאות  שלוש  זה 
מעשיו.  על  לרצותו  מנת  על  אדונו  לידי  מוסר  שהוא  הגביע  את  העבד  ממנו  שדד 
מעופף  יוצא,  והוא  ארצו,  בני  ואת  השודד  את  להעניש  הדרקון  של  מחובתו  עתה 
כי  שהתבשר  לאחר  הנושא  את  לומד  יוּוְלף  ּבֵ הגטים.  על  והרס  חורבן  ומביא  בלילה 
בלבו  מעלות  המדכאות  החדשות  המעופף.  השחץ  בציפורני  נחרב  מאולמותיו  אחד 
ממעל.  הבורא  של  רוחו  למורת  דבר־מה  עשה  שמא  התהייה  את  הישיש  המלך  של 
יריקות  מפני  גופו  את  לכסות  שיוכל  ממדים  גדול  מגן  לו  להכין  מצווה  הוא  בינתיים 
הוא  ואין  הרוט,  מימי  העלם  יוּוְלף  ּבֵ אותו  זה  אין  כי  ברור  זאת  עם  הדרקון.  של  האש 

הדרקון. מול  לצאת  ממהר 
בקרב  הפריזים,  בארץ  שנפל  מי  היגלק,  של  הקודר  מותו  בנסיבות  נזכר  יוּוְלף  ּבֵ
הפליג  הקרב  לאחר  המוות.  לבין  בינו  היה  כפסע  אך  זה  בקרב  שרד  יוּוְלף  ּבֵ אכזר. 
של  בנו  ֶהרדֶרד,  לטובת  סירב  יוּוְלף  ּבֵ אך  המלכות,  כתר  את  לו  הציעה  היגד  הביתה, 
מלכי  כס  על  עלה  יוּוְלף  וּבֵ הצעיר,  את  קטלו  בהרדרד,  בגדו  השבדים  אולם  היגלק. 
50 שנות שלום ושפע, עד רדת האסון בדמותו  הגטים. כך ָמשל האביר על עמו במשך 

האש. דרקון  של 
והוא צועד בראש חבורתו אל מערת  יוּוְלף בחר מבין אביריו אחד־עשר מובחרים,  ּבֵ
יוּוְלף,  הדרקון. העבד השודד מראה לו את הדרך. בטרם פושט הכוח על אחוזת הקבר, ּבֵ
היגלק  של  אָחיו  הגטים.  של  המלוכה  במשפחת  מהרהר  למותו,  חרד  והוא  כבד  שלבו 
פשטו  מכן  לאחר  לב.  בשיברון  למות  אביהם  את  והשאירו  אחיו  את  איש  בטעות  הרגו 
החרב  בֵנגלינג,  פועלו  על  זכה  הוא  מלכו.  את  היטב  שירת  יוּוְלף  וּבֵ הארץ  על  השבדים 
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רב  לכבוד  וזכה  חייו  ימי  כל  שנאבק  כמי  עתה.  עד  מאז  שימוש  בה  ועשה  המהוללת, 
הדרקון.  מול  לצאת  עתה  נכון  הוא 

ל"ו – ל"ח
האויב.  על  ועט  גדול,  בקול  קורא  המערה,  אל  יוּוְלף  ּבֵ פונה  דברו  את  שסיים  כיוון 
מגנו  את  מניף  יוּוְלף  ּבֵ אש.  בסילון  ומשיב  יוּוְלף  ּבֵ של  הקרב  קריאת  את  שומע  הדרקון 

השחץ.  את  כוחו  בכל  ותוקף  חרבו  ואת 
רעיו  כל  נסים  המכונף,  האויב  על  בגפו  המסתער  הלב  אמיץ  הגיבור  לעומת  אולם 
ויגָלף, נותר עם מלכו. הוא  על נפשם. רק אחד מן האחד־עשר, שוע צעיר ואמיץ בשם 

יוּוְלף.  לּבֵ לסייע  ויגלף  נכון  שכך  כיוון  הועיל.  ללא  אך  יוּוְלף,  ּבֵ על  להשפיע  מבקש 
אך  נפצע  הדרקון  ראשו,  על  מהלומה  מנחית  יוּוְלף  ּבֵ השניים.  את  תוקף  הדרקון 
או  כך  השחץ.  של  הקשוחה  גולגולתו  על  נשברת  יוּוְלף  ּבֵ של  וחרבו  נפשו,  את  משיב 
אנושות.  אותו  ופוצע  יוּוְלף  ּבֵ של  בבשרו  המורעלות  שיניו  את  נועץ  הדרקון  אחרת, 
של  קרביו  את  משסף  פגיונו,  את  שולף  יוּוְלף  ּבֵ הדרקון.  את  הוא  אף  פוצע  ויגלף 

לארץ.  מתמוטט  אנושות  הפצוע  יוּוְלף  ּבֵ רוחו.  את  מוציא  וזה  הדרקון 
יורש.  לו  אין  כי  ומצר  עיניו  יוּוְלף פוקח את  ּבֵ יוּוְלף,  ּבֵ פניו של  ויגלף מתיז מים על 
שלום  של  יובל  היו  מלכותו  ימי  כי  כך  על  ושמח  חייו  חשבון  את  עורך  הגווע  המלך 
בו  להתבונן  מנת  על  האוצר  את  לפניו  להביא  ויגלף  על  מצווה  הוא  לנתיניו.  וברכה 
מתפעל  יוּוְלף  וּבֵ לשאת,  שיכול  ככל  רב  שלל  מלכו  לפני  מביא  העלם  ימות.  בטרם 
ף  הּכֵ על  גבוה  גלעד  לו  להקים  ויגלף  על  מצווה  הוא  והזהב.  הטובות  האבנים  משפע 
לנווט את דרכם על פי מיקומו. בטרם  יוכלו בבוא העת  מול הים, על מנת שיורדי הים 
הֵווגמּונדינג.  משבט  משפחה  קרובי  השניים  שכן  ליורשו,  בוויגלף  בוחר  הוא  נפטר 

אבותיו. אל  נאסף  יוּוְלף  ּבֵ

ל"ט – מ"ג
שוב  קטלוהו,  נפש  אצילי  שני   – מת  רובץ  הדרקון  המלך.  של  מותו  את  מבכה  ויגלף 

בלילות. והרס  חורבן  לזרוע  יוכל  לא 
את  רואים  הם  קורה.  מה  לראות  מבקשים  היער,  מן  שבים  הלב  מוגי  אחד־עשר 
על  קשות  בהם  וגוער  מרעיו  חבר  אל  פונה  ויגלף  המת.  אדונו  על  מים  המתיז  ויגלף 
את  לַעמו  להביא  מנת  על  משם  רחוק  לא  החונה  הגיס  אל  רץ  שולח  ויגלף  פחדנותם. 
הגדול  הגטים, עתה שמלכם  לעם  ואכזר  הרץ הרהוט מנבא עתיד קשה  בשורת המוות. 
השליח  מספר  ושעליה   – היגלק  של  בימיו  שהחלה  בפריזים  המלחמה  נפשו.  הוציא 
יגיע לאוזני השבדים. האוצר  יוּוְלף  ּבֵ בפירוט רב – תימשך עתה לאחר שדבר מותו של 
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עורבי  קרקור  אם  כי  הנבל  קול  יישמע  עוד  לא  לעד.  עמו  יחד  ייקבר  יוּוְלף  ּבֵ זכה  בו 
המלחמה. 

הדרקון  פגר  את  ההמונים  רואים  כאשר  המלך.  של  מותו  מקום  אל  יוצאים  הכול 
מצווה  ויגלף  הגטים.  של  ראשם  על  אסון  ירד  המעשה  על  כעונש  שמא  חרדים  הם 
בטקס  הים.  גלי  אל  מושלך  הדרקון  של  פגרו  יוּוְלף;  ּבֵ של  קברו  אחוזת  את  להקים 
מספרים  והגברים  מקוננות,  הנשים  המוקד.  באש  יוּוְלף  ּבֵ של  גופתו  עולה  הקבורה 

גבורה.  עלילות 

��� ��
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 ;]37[ הקמאות  סגולת 
 ;]41[ פגאנית  ליצירה  שקופה  נוצרית  כסות 

;]43[ והתוכן  הצורה  זהות   – הפגאניות 
;]46[ הדמויות  איפיון 

;]57[ שילם  ולא  ]53[; נקם  המפלצות  האנשת 
 ;]60[ משנה  עלילות  שלוש 

;]64[ התהילה"  אחר  "להוט   – הרהב 
 ;]65[ בקולנוע  יוּוְלף  ּבֵ

 ;]71[ האירוני  ההיבט   – יוּוְלף  ּבֵ
;]74[ החומר  תרבות 
]80[ תרגום  שיקולי 

 

1904 לונדון   adventures of Beowulf-ל איור 
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סגולת הקמאות

יחידה לקיומה  יוּוְלף – עדות  ּבֵ דוגמת  יצירה  בידינו  הננו בכך שנמצאת  בני מזל 
שריד  בתור  פיוטית.  מופת  יצירת  אכן  זוהי  מפוארת.  אפית  מורשת  של 
ממש.  פלא  זהו  לשוני  כמסמך  כמותה;  מאין  מרתקת  תופעה  זוהי  ארכיאולוגי 

של  הסגולי  ערכה  מפני  נסוגים  שיהיו,  ככל  חשובים  אלו,  מרכיבים  שני  אולם 
גדולה1. כשירה  היצירה 

של  והמתרגמים  החוקרים  מבכירי  ברטון,  רפל  של  מעטו  הנ"ל,  שהמשפט  ספק  אין 
 ,great poetry( גדולה"  כ"שירה  יוּוְלף  ּבֵ של  מעמדה  קביעת  ההפרזה.  מן  בו  יש  יוּוְלף,  ּבֵ
המוכרות  אחרות  אפיות  שירות  עם  אחת  ברמה  הצבתה  פירושה  הכותב(  של  בלשונו 
גוויין  איגור, סר  הנסיך  הניבלונגים, שירת  רולן, שירת  שירת  דוגמת  הביניים,  מימי  לנו 
יוּוְלף  ּבֵ בין  מפורטת  השוואה  לעריכת  המקום  כאן  לא  אל־סיד.  או  הירוק  והאביר 
ליצירה  יחמיא  לא  כזאת  להשוואה  ניסיון  כל  כי  במפורש  ייאמר  אולם  אלה,  ליצירות 
לעיל,  הנזכרות  היצירות  את  המאפיינת  עלילה  אחדות  אותה  נעדרת  יוּוְלף  ּבֵ שלפנינו. 
כל  את  לצרף  המיטיב  האמן,  המחבר  של  האמונות  בידיו  דרמטי  לרצף  אותן  ההופכת 
הפרוטגוניסט  של  דמותו  אפיון  מחשבת.  מלאכת  של  מרתק  למכלול  העלילה  מרכיבי 
משהו  הגרוטסקי  ההומור  מן  רולן,  של  המיוסרת  נפשו  מעומק  הוא  אף  רחוק  ביצירה 
משירת  והאגן  קרימהילד  של  הקודר  הטווטוני  הרשע  על  לדבר  שלא  גוויין,  סר  של 
הניבלונגים. אין ביצירה שימוש מושכל בסמלים ואלגוריות דוגמת אלו שבשירת הנסיך 

והלאה.  הלאה  וכן  שבאל־סיד  זו  דוגמת  פנים  ורבת  מורכבת  יחסים  מערכת  איגור, 
טכנית  השוואה  לערוך  לעיל  המצוטט  ברטון  רפל  של  בכוונתו  היה  אם  זאת  כל 
הדברים  פני  אולם  הבינייים.  מימי  האפית  היצירה  מיטב  לבין  יוּוְלף  ּבֵ בין  גורפת 
בנסיבות  בהתחשב  קרי:  יחסי,  בסיס  על  תיעשה  ההשוואה  אם  בתכלית  שונים  יהיו 
והיקף,  – בעובדה שכל היצירות הנזכרות לעיל נכתבו במסגרת מערך פיוטי רב סגולה 

ומועט.  דל  פיוטי  עידן  של  ההתפעלות  המעורר  פריו  היא  יוּוְלף  ּבֵ בעוד 
חייב  בספרות  לראשונה  שבה.  הקמאי  במרכיב  הוא  זו  יצירה  של  ייחודה  אכן, 
המחבר העלום לבנות מערך עלילתי בעל ערכים המרכיבים את מה שאנו נוהגים לכנות 
היה  אסתטית,  תורה  של  בסיסיים  ערכים  נטול  ללמוד.  ממי  היה  לא  ָלאיש  ספרות. 

.raffel, Burton, trans. introduction. Beowulf. new York: new american library, 1963  .1
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בהומרוס  עבור  במקרא,  החל  לנו,  המוכרות  המופת  יצירות  כל  מאין.  יש  לברוא  עליו 
דיוק  ליתר   – המאוחרים  הביניים  מימי  לעיל  הנמנות  האפיות  בשירות  וכלה  וורגיליוס 
משלהי המאה ה-12 וראשית ה-13, הן שיאים שנבנו על מסד רחב מוקדם יותר, שיאי 
בשל  הרומי.  האפוס  או  העברי  המקרא  דוגמת  סיכומה,  אף  ולעתים  בשלה  תרבות 
המאוחרים,  הביניים  מימי  האפיות  לשירות  יוּוְלף  ּבֵ בין  והתוכנית  התרבותית  הקרבה 

קצרה. השוואה  ביניהן  לערוך  הדין  מן 
 ,chanson de geste-ה העלילה",  "שירות  של  הנכבד  המכלול  פסגת  רולן,  שירת 
בת  הכרוניקה  מן   – שיהיו  ככל  אנכרוניסטים   – ההיסטוריים  מקורותיה  את  שואבת 
אחת משמונים  היא  רולן  שירת  ומלחמותיו.  שרלמאן  ימי  את  בהרחבה  זמנה המתעדת 
יצירות או חלקי יצירות הנמנות עם מכלול "שירות העלילה", כשעשרות מהן מקדימות 
הטרובדורים  שירת  של  וההיקף  הסגולה  רב  המכלול  ויותר.  שנים  במאה  רולן  את 
הנה  רולן.  שירת  של  חיבורה  את  בקירוב  שנים  במאתיים  הוא  אף  מקדים  הפרובנסלית 
לערכה  גבוה  רף  קבעה  אשר  ואפית  לירית  שירה  של  חלציה  יוצא  הוא  רולן  כן,  כי 
בידי המחבר את מרב הכלים הספרותיים  נתנה  ובעונה אחת  ובעת  הסגולי של השירה, 
העלילה  במבנה  עבור  פרוזודיים,  במרכיבים  החל  האפית,  היצירה  לחיבור  הדרושים 

בזה. זה  המשולבים  ההגותי  במישור  וכך  הנרטיבי  במישור  כך  הדמויות.  באפיון  וכלה 
המסד  אמנם  הניבלונגים.  שירת  לגבי  מידה  באותה  תקף  רולן  שירת  על  הנאמר  כל 
הפיוטי בצרפת היה רחב מזה שבגרמניה, אך גם בקרב שבטי הטווטונים הייתה השירה 
רולן  שירת  של  המוקדמת  הגרמנית  הגרסה  היא  לכך  ועדות  היטב,  מוכרת  הצרפתית 
הכלל  מן  יוצא  ללא  הנרטיביים  המרכיבים  שכל  בלבד  זו  לא  האירוניה,  למרבה  עצמה. 
של  הגרמנית  הספרות  מן  אורגני  חלק  היא  שספרותה  מסקנדיביה,  לקוחים  יוּוְלף  בּבֵ
שירת  את  המקדים  הטווטוני  המכלול  עם  נמנית  עצמה  שהיצירה  אלא  ההיא,  העת 

זה(. בכרך  הכללי"  "המבוא  פרק  ראו  )להרחבה  הניבלונגים 
שטרסבור  פון  גוטפריד  דוגמת  הביניים,  בימי  הגרמנית  השירה  שגדולי  בעובדה  די 
)טריסטן( או וולפרם פון אשנבך )פרסיבל( הם בני תקופתו של מחבר שירת הניבלונגים, 

פנים.  ורב  עשיר  פיוטי  ממכלול  כחלק  זו  ביצירה  להתבונן  מנת  על 
האני  את  הפתיחה,  בשורות  מיד  העלום,  המחבר  לנו  מציג  איגור  הנסיך  בשירת 
של  ביצירותיו  השליט  הסגנון  מן  לחרוג  בכוונתו  שיש  וקובע  שלו,  האסתטי  מאמין 
יש  הנ"ל  הבויאן  של  הפלגותיו  ותחת   ,)Боянъ( בויאן  הוא  התקופה,  משוררי  גדול 

והעכשיו".  "הכאן  את  המאזין(  )או  הקורא  בפני  להביא  בכוונתו 

ֶזה  יֵרנּו  ׁשִ ַנְתִחיל   ...
ר ֲאׁשֶ ָהֵארּוִעים  י  ּפִ ַעל 
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ַהּזֹאת,  ֵעת  ּבָ ים  ִמְתַרֲחׁשִ
ּבֹוָיאן.2  ַהְפָלגֹות  ּבְ ְולֹא 

מגדולי  כאחד  לפניו  הלך  שמו  אך  מאוד,  מעט  שרד  עצמו  בויאן  של  משירתו  אמנם 
איגור  הנסיך  שירת  של  שלמחברה  מכאן  ה-12.  המאה  מן  הקייבית  רוס  של  הבארדים 

אסתטי.  אתגר  בפניו  שהציב  מי  גם  היה  אלא  ללמוד,  ממי  שהיה  בלבד  זו  לא 
צורך  אין  כי  דומה  הארתוריאנית  הסאגה  של  הפיוטי  והעושר  הרב  המגוון  על 

הדיבור.  את  להרחיב 
הוא  הכתיבה,  למלאכת  המאוחרים  הביניים  בימי  המשורר  ניגש  כאשר  כן,  כי  הנה 
של  למלאכתו  הדרושים  והאתיים  האסתטיים  הכלים  במיטב  ערוך  שולחן  אל  הסב 

הפייטן. 
עלינו  כן  ועל  היצירה,  של  המפתיעות  ומקוריותה  גדולתה  ובזאת  יוּוְלף.  ּבֵ כך  לא 
מעצם  תקפים  בלתי  שהם  מוחלטים  בקני־מידה  ולא  יחסיים  בכלים  אותה  לבחון 

הגדרתם. 

��

משלהי  הבריטי  המעתיק  מידי  שקוף  נוצרי  מעטה  עליו  נפרש  בטרם  המקורי,  בייוולף 
כללי"(,  "מבוא  פרק  )וראו  לעיל  כאמור  נכתב,  ה-11,  ראשית  או  העשירית  המאה 

ה-8.  בתחילת  או  ה-7  המאה  בשלהי 
האנגלו־סקסיות  הפלישות  רצף   .410 בשנת  הסתיים  בריטניה  של  הרומי  הכיבוש 
אט  החלה  ה-7  המאה  בראשית  בקירוב.  שנים   200 נמשך  מכן  לאחר  קצר  זמן  שהחלו 
והקתולית  מצפון־מערב  הקלתית  בעיקר  הנוצרית,  ההשפעה  אותותיה  את  לתת  אט 
מן  אורגני  כחלק  הבריטיים  האיים  את  להגדיר  ניתן  ה-9  המאה  במחצית  רק  מדרום. 

הנוצרי.  העולם 
)ויש מי שחולק  אולם, כפי שצוין לעיל, גם אם נכתבה היצירה המקורית בבריטניה 
בדנמרק  דיוק  ליתר  בסקנדינביה,  סופה,  ועד  מתחילתה  מתרחשת,  העלילה  כך(,  על 
חשיבות  זו  לסוגיה  לבריטניה.  ויחיד,  אחד  ולו  אזכור,  כל  ללא  בלבד,  שבדיה  ובדרום 
הביא  הרומי  השלטון  כי   – בכתב  עדות  לכך  אין  כי  אף   – נותנת  הדעת  שכן  רבה, 
אנו  לכך  עקיפה  ראיה  הלטינית.  בכסותה  ההלנו־רומית  התרבות  הישגי  את  לבריטניה 
"בריטניה"  של  שמה  את  הגוזר  הירוק,  והאביר  גוויין  סר  של  הפותח  בבית  מוצאים 

וראו שירת הנסיך איגור, פתיחה. תרגום אריה סתיו, הוצאת אריה ניר, 2008.  .2
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בטרויה  שתחילתה  היוחסין  בשושלת  חוליה  בארצו  ורואה  "ברוטוס"  של  משמו 
ברומא.  והמשכה 

אולם אם בבריטניה של המאה השמינית לא נמצאה עדות מוכחת להשפעת השירה 
האפית ההלנו־רומית, קל וחומר בצפון אירופה. האימפריה הרומית בשיא התפשטותה 
הגיאוגרפית – בימיו של הקיסר טריאנוס בראשית המאה השנייה לספירה – לא חרגה 
האירועים  ממקום  ויותר  קילומטר   1000 כלומר:  והדנובה,  הריינוס  לנהרות  צפונית 
המוקדמים.  הביניים  ימי  של  החומר  בתרבות  ורב  עצום  מרחק   – יוּוְלף  בּבֵ המסופרים 
מקץ  בבריטניה  הלטינית  השירה  להשפעת  בכתב  עדות  מוצאים  איננו  אם  כן,  כי  הנה 
השבטים  בקרב  וזכר  סימן  זו  לתרבות  שאין  נתפלא  אל  רומי,  שלטון  של  שנים   700

בצפון. הטווטוניים 
שממנה  מקומית,  אפית  שירה  התפתחות  על  ומה  הקלאסית.  לשירה  באשר  כך 

להשכיל?  ברכיה  ועל  ללמוד  יוּוְלף  ּבֵ מחבר  היה  יכול 
היא   )althochdeutsch( גבוהה  עתיקה  בגרמנית  ביותר  המוקדמת  הגרמנית  היצירה 
שזהו  וברור  בלבד,  שורות   68 שרדו  היצירה  מן   .)Hildebrandslied( הילדברנד  שירת 
שנת  מרבי:  בדיוק  מתועד  היצירה  חיבור  מועד  יותר.3  מקפת  אפית  משירה  מקטע  אך 
מן  כמה  ותעתיק  הבווארי  הניב  יוּוְלף.  ּבֵ חיבור  לאחר  ומעלה  שנים   100 כלומר:   ,830
לא  יוּוְלף  ּבֵ של  שמחברה  בלבד  זו  לא  איטלקית.  תרבות  של  השפעה  מסגירים  השמות 
מהעדר  כן,  כי  הנה  הנכון.  הוא  ההפך  אם  כי  הילדברנד,  משירת  דבר  ללמוד  היה  יכול 
ביותר  העתיקה  העדות  היא  שלפנינו  היצירה  כי  להסיק  אלא  לנו  אין  נוספת  עדות  כל 

אפית־מדיאבלית.  לשירה  בידינו  המצויה 
לפרק  בפתיחה  יוּוְלף  ּבֵ על  ברטון  רפל  שמשפיע  ההלל  שדברי  הרי  כך,  אמנם  אם 
מימי  האפיות  השירות  עם  השוואתה  בזכות  לא  זאת  אולם  זו,  ליצירה  יאים  אכן  זה, 

ראשוניותה.  בזכות  אם  כי  המאוחרים,  הביניים 
דבר־מה  ללמוד  יוּוְלף  ּבֵ של  העלום  מחברה  היה  יכול  שממנו  והיחיד  האחד  המקור 
מרכולתו  את  ומוכר  הנודד  המשורר  של  יומין  עתיק  מנהג  שבעל־פה,  השירה  היה 
– סיפור עלילות גבורה מימים עברו בליווי נבל – אם בכיכרות השוק ובפונדקי דרכים 
בהולדת  וכלה  קרב  בשדה  בניצחון  החל  אחר,  או  זה  אירוע  לכבוד  בחצרות שועים  ואם 
הבריטי  הבארד  או  הרוסי  הבויאן  הצרפתי,  הטרובדור  הטווטוני,  המיננזינגר  בכור.  בן 
היה  יוּוְלף  ּבֵ של  במקרה  האבירים.  עלילות  למשמע  מאזיניהם  לב  תשומת  את  ריתקו 
סיפורי  למכלול  מעשים  קטעי  לאחות  עצמו  על  שנטל  הנוד  פייטני  מאותם  אחד  זה 

אחיד. 

לתרגום עברי והערות ראו שבעה שערי שירה, כרך א' עמ' 304-300, הוצאת תמוז, 2005.   .3
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לכתוב  עליו  היה  מאין.  יש  יצירה  מבחינתו  היה  מאליו,  מובן  לנו  שהוא  מה  כל 
את  שיעוררו  דרמטיים  מעמדים  לחולל  עליו  היה  וסוף,  אמצע  התחלה,  בעלת  עלילה 
הקורא לקראת הבאות. הוא נדרש לאפיין את דמויותיו, להפיח בהן חיים ולקשור אותן 
והומור,  אירוניה  השכל,  מוסר  של  קטעים  לשלב  עליו  היה  זו.  אל  זו  נרטיבית  בזיקה 
וקני־ תקדים  בידו  שיהיו  ללא  זאת  וכל  מפרוזה.  שירה  המבדיל  פרוזודי  במערך  והכול 

לאיכות.  מידה 
להעיר  המבקשים  הבאים  בדפים  עיונו  אגב  בחשבון  זאת  יביא  שהקורא  הראוי  מן 

שלפנינו.  היצירה  של  השונים  היבטיה  את 

��

כסות נוצרית שקופה ליצירה פגאנית
הגרמנית־ המורשת  בסיס  על  אנגלו־סקסית  ברוח  פגאנית  יצירה  היא  יוּוְלף  ּבֵ האם 
בעידן  המעוגנת  עלילה  לצרכיה  הנוטלת  נוצרית  ביצירה  מדובר  שמא  או  סקנדינבית, 

טווטונים־נורדים?  אלילים  עובדי  של 
של  המקיף  במחקר  המרכזיים  הנושאים  אחד  היא  במכוון,  המוקצנת  זו,  שאלה 
שבה.  הנוצריים  לסמלים  משיקה  היצירה  חיבור  מועד  שסוגיית  משום  זאת,  יוּוְלף,  ּבֵ

הוויכוח: ניטש  ועליהן  אפשרויות  שתי  קיימות  בעיקרון 

לידיו  הגיעה  פגאני,  מחבר  בידי  השמינית  או  השביעית  במאה  נכתבה  היצירה  א. 
אמנם  בחר  וזה  ה-11,  ראשית  או  העשירית  המאה  בשלהי  הנוצרי  המעתיק  של 
מעט  ואף  נוצריים  סמלים  בתוכו  שזר  אך  עצמו,  הנרטיב  את  לשנות  שלא 

הקתולית. לדֹוגמה  אלגוריות 
מדור  בעל־פה  שעברו  עלילות  בסיס  על  נוצרי  מחבר  בידי  נכתבה  היצירה  ב. 

לדור.

חלקיה  או  עצמה  העלילה  של  לקיומה  באשר  עדות  כל  בידינו  שאין  מאחר 
עדויות  בסיס  על  החלופות  שתי  בין  לבחור  אלא  מנוס  אין  אחרים,  במקורות 

נסיבתיות. 
נאחזת  נוצרית,  אלגוריה  של  רבה  מידה  ביצירה  לראות  המבקשת  החוקרים  קבוצת 
הכנסייה.  אבות  רוח  את  לכאורה  לה  ומעניקים  ביצירה  השזורים  המקרא  מן  באזכורים 
יוּוְלף את ראשה  ּבֵ כך למשל גרנדל הוא יוצא חלציו של קין רוצח הבל; החרב בה כורת 
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מקרים  ב-53  הדין.  ויום  העדן  התופת,  נזכרים  כן  נפילים.4  בידי  חושלה  המפלצת  של 
בשורה  המופיע  באלוהים,  עצמו,  יוּוְלף  ּבֵ וראשונה  ובראש  הפועלות,  הנפשות  נשבעות 
רוח  ב"מפיח  וכלה  שבשמים"  ב"אבינו  עבור  ומלואו",  החלד  ב"בורא  החל  כינויים:  של 

חיים." 
הרי  המקרא,  מן  הנצרות  נטלה  אשר  סמלים  של  קיומם  על  ויכוח  שאין  בעוד 
רק  המופיעה  זו  הנוצרית,  האמונה  עיקרי  לכאורה  נגזרים  שממנה  האלגוריה  שסוגיית 

יותר.  הרבה  מורכבת  פרשה  היא  ובמשתמע,  בעקיפין 
פי  על  הוא  קין  קין.  של  צאצא  הוא  שגרנדל  בעובדה  די  לא  משל  לשם  כך 
לנו  להזכיר  בא  ומעשהו  האנושית,  בהיסטוריה  הראשון  הרוצח  הקתולית  הדוקטרינה 
של  "פרגול  מעין  הוא  גרנדל  כן,  כי  הנה  האדם.  בנפש  הטמון  הרשע  את  יום  יום 
של  ריבונו  בנו  מתרה  שבאמצעותו  אנפין,  בזעיר  אטילה   ,Flagelum dei  – אלוהים" 
אף  הפוכה,  פרשנות  לגרנדל  להעניק  ניתן  אולם  מעשינו.  על  שמפקח  מי  יש  כי  עולם 
נוצרית למהדרין: גרנדל הוא מפלצת מרושעת, ומכאן, בהנחה שהדנים הם מייצגי  היא 
הרשע,  מן  האנושות  כמושיע  יוּוְלף  ּבֵ של  הצגתו  עד  הדרך  רחוקה  לא  האנושי,  המין 

ובעצמו.5  בכבודו  ישוע  קרי: 
אותן  ימצא  הנוצרי  למשיח  יוּוְלף  ּבֵ בין  המזהות  נוצריות  אלגוריות  אחר  המבקש 
העובדה  לנוכח  היצירה  חוקר  של  בדעתו  העולה  השליחים,  ושנים־עשר  ישוע  בפרשת 
יוצא לקרב על הדרקון כשהוא מלווה באחד־עשר מבחירי אביריו. אמנם חסר  יוּוְלף  שּבֵ
ניתן  אך  באבנגליון,  למסופר  זהה  יהיה  שהִמספר  מנת  על  יוּוְלף  ּבֵ של  במקרהו  אחד 
של  תקן  על  הפמליה  אל  החובר  הגביע,  שודד  את  עליהם  נוסיף  אם  זה  מחסור  למלא 
לציין שהגביע עשוי אף  מניינם המדויק. למותר  כך קבלנו את  הנה  קריות.  יהודה איש 
הצלוב.  ישוע  של  דמו  נאסף  שבו   )The Holy Grail( הקדוש  לגביע  מובהק  סמל  להיות 

למותו.  יביא  בדרקון  המאבק  כי  יוּוְלף  ּבֵ אף  יודע  מותו,  את  הצופה  לישוע  בדומה 
הרותגר  של  בדבריו  מצויה  חיקו  אל  בשמחה  מאמץ  הנוצרי  שהפרשן  מטפורה  עוד 

יוּוְלף:  ּבֵ אל  התודה  אסיר 

 – ַחִיל  ן  ּבֶ אֹוְתָך,  ָיְלָדה  ַהֵאם 
 – ים  ַחּיִ ּבַ עֹוד  ִביָרה  ַהּגְ ִאם 

ָלֶבַטח  ַמְלָאְך  ֵלָדְתָך  ּבְ
)י"ד( ְמַרֲאׁשֹוֶתיָה.  צֹוֶפה  ָעַמד 

4.  וראו: בראשית ו, א-ד.

 Hamilton, M.P. “The religious Principle” in An Anthology of Beowulf :להרחבה ראו את חיבורה של מארי המילטון  .5
.Criticism. university of notre dame Press. 1963
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"אשרי  לוקס:  פי  על  בבשורה  הפסוק  את  בדעתו  מעלים  הרותגר  שדברי  משום  זאת 
 6.)27 י"א,  )שם,  ינקת"  אשר  והשַדים  נשאתָך  אשר  הבטן 

ערכיה  ציון  ידי  על  והאבנגליון  ישוע  בברית  יוּוְלף  ּבֵ של  להבאתה  אחר  אופן 
טולקין משלהי  ג'ון  הן תרגומו של  מודרנית.  לאנגלית  נוסח התרגום  הוא  הקתוליים, 
2000, מבקשים לעטות על  שנות ה-30 )בפרוזה( והן תרגומו של שיימוס היני משנת 
כתיבה  בסגנון  די  אך  הנרטיב,  את  לשנות  יכולים  הם  אין  הנצרות.7  רוח  את  היצירה 
הדגול,  האירי  המשורר  היני,  של  בידו  היטב  העולה  כזה   – כנסייתי  מילון  מוטה 
הפוסט־אוגוסטינים  הכנסייה  אבות  את  המאפיין  הסגנון  מן  משהו  להפיח  מנת  על 

בבריטניה. 
יתרגם   ,“ruler” ל:  המקרים  ברוב  המתורגם  "שליט",  התואר  נמצא  במקור  כאשר 
”almighty“, תואר רב עוצמה המוכר לכל מאמין בריטי מסידורי התפילה. תרגומו  היני: 
 .“God-cursed” יהיה  והמדויק,  הישן   “evil”-ל התרגומים  ברוב  הזוכה  ל"רוע",  היני  של 
לאלוהי  שמא  הכוונה,  למי  יודע  איש  אין  שכן  קטנה  באות  במקור  נכתב   god השם 
”God“ אין היני מותיר ספק  הנצרות או לאחד מאלילי הפגאנים. על ידי שימוש בצורת 

והלאה.  הלאה  וכן  הכוונה.  למי 

��

הפגאניות – זהות הצורה והתוכן
היא  בכתוב  מעוגנת  ויותר משהיא  בלבד,  לפרשנות  נושא  היא  הנוצרית  בעוד שהכסות 
הפגאני  להיבט  באשר  ספק  כל  להיות  יכול  ולא  אין  הנוצרי,  החוקר  של  לבו  משאלת 

היצירה.  של 
החל  יוּוְלף,  ּבֵ של  האלילי  המערך  את  חלקי,  באופן  ולו  מלפרט,  היריעה  ִתקצר 
את  ביטוי  לידי  המביאה  הכללית  ברוח  וכלה  לפירוש,  נזקקת  שאיננה  עצמה  בעלילה 

הטרום־נוצרי.  העידן  של  הטווטוני־נורדי  האתוס 
בעליל  הנוגדים  פגאניים,  טקסים  שני  היצירה  את  וסוגר  הפותח  הנרטיבי  במעטה 
קבורתו  הקבורה.  לטקסי  לציין,  למותר  הכוונה,  הנוצרית.  והתוכן  הצורה  אחדות  את 
על  יוּוְלף  ּבֵ של  גופתו  ושריפת  מזה,  דנמרק,  מלכי  שושלת  אבי  סקילד,  של  הימית 

יוּוְלף, התנ"ך וכללי האמונה בפרק "אחרית דבר" בכרך זה. להרחבה ראו מאמרו של כריסטופר מ. קיין: ּבֵ  .6

.seamus Heaney, Beowulf: A New translation, Farrar strauss & Giroux, 2000  .7
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מן  נטלה  שהנצרות  היסוד  להנחת  סתירה  היא  זו  שקבורה  בלבד  זו  לא  מזה.  המוקד, 
זוכים,  יוּוְלף  ּבֵ ולא  סקילד  שלא  אלא  תשוב",  עפר  ואל  באת  "מעפר  כי  קרי,  היהדות: 
הבורא  של  נציגו  מפי  עוונות  מחילת   – הבסיסי  הנוצרי  לטקס  נשמתם,  צאת  בטרם 
יוּוְלף  ּבֵ את  לתאר  שאין  הרי  סקילד,  של  מקרהו  את  להבין  שניתן  בעוד  אדמות.  עלי 
גיהינום,  יורש  האיש  כי  דבר  של  פירושו  שכן  הכנסייה.  ברכת  ללא  אבותיו  אל  נאסף 
בלימבו  לנצח  לשכון  עליו  נגזר  אקווינס,  תומס  של  פרשנותו  פי  על  הטוב,  במקרה  או 

התופת.  שבפתח 
לוז  שהם  התהילה,  אחר  פוסקת  הבלתי  והרדיפה  הרהב  בגין  היתר,  בין  זאת, 
יוצא  כאשר  זקנתו,  בימי  שאת  וביתר  נעוריו,  בימי  כך  מיודענו.  יוּוְלף  ּבֵ של  אישיותו 
פי  על  הנוצרי  בגיהינום  מושלך  היה  זה  מעשהו  על  הדרקון.  מול  אבוד  לקרב  האיש 

התופת.  מדורי  משבעת  אחד  אל  דנטה 
בעליל,  אותה  וסותרת  הקתולית  הדֹוגמה  עומקי  אל  היא  אף  היורדת  אחרת,  סוגיה 
רוב  פי  על  שלפנינו,  ביצירה  ומופיע  החוזר   ,Wyrth-ה או  הנגזר,  הגורל  שאלת  היא 
היא  הפגאני  בעולם  הפטליסטית  הגורל  תפיסת  שלילת  עצמו.  יוּוְלף  ּבֵ של  מפיו 
מעיקרי המונותאיזם, המעניק לבורא ממעל בלעדיות על עיצוב גורלו של האדם, ויהיו 
מתיישב  אפוא  כיצד  שיהיו.  ככל  וטורדות  תמוהות  במרומים  היושב  של  הכרעותיו 
סתירה  עם  הנוצרי,  המשיח  את  לרשת  המועמד  היצירה,  גיבור  של  הפטליסטי  עולמו 
בעליל זו של המוסר הנוצרי? נכון אמנם שה-Wyrth מופיע לרוב בליווי השם המפורש, 
בסיעתא  היא  זו  שתוספת  להיווכח  יקשה  לא  זה,  שבצירוף  לאבסורד  מעבר  אולם 

המאוחר.  המעתיק  של  מקולמוסו  תוספתא  קרי:  דשמיא, 
העלילה  גיבורי  של  האלילית  לאמונתם  יותר  ובוטה  נאמן  ביטוי  אין  כי  דומה  אולם 

קורבן.  זבח  של  פגאני  טקס  באמצעות  גרנדל  את  לַרצות  הדנים  של  ניסיונם  מאשר 

ִהְקִריבּו, ן  ְוָקְרּבָ ֵיׁש  ים  ִעּתִ
ָטן ַהּשָׂ ֶצֶלם  ֶאת  עֹוְבִדים 
ְיָלה, ַהּלַ ְדִמי  ּבִ חֹו  ִמְזּבְ ַעל 

ַחת, ַ ִמּשׁ ד  ֵ ַלּשׁ ה  ִפּלָ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ
ְלַמַען מֹות,  ׁשָ ַהּנְ רֹוֵצַח 

ֶעְזָרה ָלֶהם  יט  ְלהֹוׁשִ יֹוִאיל 
ֶבר. ְוׁשֶ ְרָענּות  ּפֻ ל  ׁשֶ ֵעת  ּבְ

את  חוסך  שאיננו  המחבר  בעיני  מתועב  מעשה  הוא  הזבח  תיאור  כי  היטב  אמנם  ניכר 
הדנים:  מן  שבטו 
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ָארּור, ה  ַמֲעׂשֶ ֶזה  ָהָיה 
ְוֶצֶלם. ֱאִליל  עֹוְבֵדי  ְקַות  ּתִ

ת ִעּוֵ ַעְצמֹו  יִהּנֹם  ַהּגֵ
ת. ׁשֶ ּבֶ ַהְמׁשֻ ָמָתם  ִנׁשְ ֶאת 

ַעת ִמּדַ ְוִנְבָעִרים  ּבּוִרים 
ים ַהַחּיִ ְלאֹור  ֵהם  ָהיּו 

ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ַהּבֹוֵרא,  ל  ׁשֶ
את ָלׂשֵ יַצד  ּכֵ ָיְדעּו  ְולֹא 
ַמִים, ָ ַהּשׁ ְלֶמֶלְך  ה  ִפּלָ ּתְ

)ב'( ה.  ִהּלָ ַהּתְ ֱאלֵֹהי  הּוא 

אילו  העובדה.  את  לשנות  יכול  הוא  אין  המעשה  את  מוקיע  שהוא  ככל  אולם 
בכנסייה  תפילה  לשאת  אותם  משגר  היה  הנצרות,  מרוח  משהו  בדנים  להפיח  ביקש 
הבורא,  את  ַעת"  ִמּדַ "ִנְבָעִרים  הם:  שכן  אפשרי,  בלתי  הוא  שהדבר  אלא  הקרובה. 
את  ָלׂשֵ יַצד  "ּכֵ יודעים  היו  לא  ממילא  הכנסייה  אל  המחבר  אותם  שלח  ואילו 

ה..."8. ִפּלָ ּתְ
וההיבט האלגורי הוא  כן, בהנחה לפיה היצירה שלפנינו היא פגאנית בעליל  כי  הנה 
אך פרשנות סובייקטיבית של הפרשן המאוחר, לא יקשה לטעון כי מעט סמלי המקרא 
ניתן  למשל  כך  המאוחר.  המעתיק  של  השתלות  הם  קצרים  אגב  באזכורי  המצויים 
הנורדי־ הפנתיאון  מן  האלילים  לשמות  המפורש  השם  אזכורי   53 את  לשנות  בנקל 
הנורדי, ב-God, לא תדרוש אפילו שינוי משקל.  הזאוס   ,Thor  – טווטוני. החלפת תור 
על  פוסחת  האליטרציה,  ביצירה,  המרכזית  הפרוזודית  שהסגולה  לציין  הראוי  מן  אגב, 

 .God של  האליטרטיבי  הדמיון 
כסות  העוטה  פגאנית  ביצירה  מדובר  שלפיו  בטיעון  התומכת  ארכיאולוגית  עדות 
מן  האנגלו־סקסית  הקבורה  ספינת  גילוי  היא  ה-11,  המאה  מראשית  שקופה  נוצרית 

בהמשך.  וראו   ,sutton Hoo  – הסאטון־הּו  היא  השביעית,  המאה 

��

 Blackburn, F.a. “The christian colouring in the Beowulf” in An Anthology of Beowulf Criticism. :להרחבה ראו  .8
.university of notre dame Press. 1963
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אפיון הדמויות
היצירה.  לגיבור  הנגדה  של  אופי  לרוב  נושא  האפית  בשירה  הדמויות  אפיון 
העלילה  על  הכבד  צלו  את  המטיל  והוא  ומעלה,  משכמו  הוא  באפוס  הפרוטגוניסט 
המרכזית,  סגולתו  של  יותר  נכון  או  סגולותיו,  של  המכרעת  חשיבותן  מכאן  כולה. 
לדמותו   – לשלילה  או  לחיוב   – ָמשל  זה  באופן  הדמויות, שהופכות  יתר  על  המקרינה 
שנמצא  מאלו  פסיכולוגיות,  דקויות  באפוסים  לחפש  אין  זאת,  עם  הגיבור.  של 
ארכיטיפי  אישיות  במבנה  מסתפקים  אניאס  או  אודיסאוס  הריאליסטי.  הרומן  בעלילת 
האפי,  הגיבור  של  התרומיות  סגולותיו  את  המאזין(  )או  הקורא  בפני  להציג  שנועד 
בן  את  המעסיקות  בזוטות  נגוע  אינו  ולפיכך  על־אנושית  דמות  מקרה  בכל  שהוא 

המצוי.  האנוש 
לא  מהותי  דבר  ששום  תוכיח  המאוחרים  הביניים  ימי  של  האפיות  השירות  בחינת 
הרומי  בין פסגת האפוס  ומעלה המפרידות  פני אלף שנים  על  הנחשוני  בזינוק  השתנה 
ה-12  המאה  בשלהי  האפית  השירה  של  הגדול  הפרץ  לבין  לוורגיליוס,  אניאס  של 
וראשית ה-13. מרולן, אל־סיד, הצמד קרימהילד והאגן ועד הנסיך איגור, כולם מציגים 
גיבור ללא חת המקצין את  הוא  רולן  דקויות.  נעדרת  היטב אולם  סגולה אחת מנוסחת 
יצירה,  מאותה  גנלון,  גיסותיו;  ובחיי  בחייו  כך  על  ומשלם  אבסורד  עד  האבירי  הקוד 
מביאים את  הוא דמותו של הבוגד האולטימטיבי; קרימהילד והאגן משירת הניבלונגים 
"הטירוף  קרי:   ,Furio Teutonicus-ה הוא  הלא  בטירוף,  הגובל  למיצוי  הטווטוני  הרשע 
ציר  על  נע  אל־סיד  לספירה;  הראשונה  במאה  טקיטוס  עוד  עמד  שעליו  הטווטוני" 
בינו לבין מלך קסטיליה,  ניסיונו הבלתי פוסק ליישר את ההדורים  סגולי אחד בלבד – 
הוא  איגור  הנסיך  בבורגוס;  המלוכה  בחצר  מעמדו  את  לעצמו  להשיב  מנת  על  זאת 
מלחמה  אל  הדרך  לו  שאצה  מי  אסטרטגי,  שיקול  הנעדר  הדעת  קל  האביר  התגלמות 

מראש.  אבודה 
שהן  מכאן  המאוחרים.  הביניים  מימי  דוגמאות  הן  לעיל,  כאמור  אלה,  כל  אולם 
את  מכירות  האבירי,  ובקוד  הפיאודלי  באתוס  הכנסייתית,  בדֹוגמה  מכבר  זה  נטועות 
להן  יש  כן  כי  הנה  ההלנו־רומית.  הקלאסיקה  את  גם  לפחות  ובחלקן  המקרא  עלילות 
ומכאן  מזהרת,  בבדידות  לבדה  יוּוְלף  ּבֵ כאמור,  ניצבת,  זה  במובן  ללמוד.  וממי  ממה 

זו.  ביצירה  הדמויות  של  שונים  היבטים  ונוכח  המבנה  של  עומקו  נוכח  הפליאה 

יוּוְלף / הרותגר / היגלק / אונפרת / ויגלף ּבֵ
די  שכן  ורב־צדדיים,  מגוונים  מאפיינים  דורשת  אינה  יוּוְלף  ּבֵ של  המרכזית  דמותו 
בעובדה שאישיותו מהווה ניגוד לרוב הנפשות הפועלות ביצירה. הוא מתרומם משכמו 
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זוכה בשבחים על רקע הכישלון  ומעלה לאו דווקא בשל היותו דמות ארכיטיפית, אלא 
קרובות  או  לו  ודומות  היצירה  עלילת  את  המאכלסות  הדמויות  מן  אחת  בכל  המובנה 

במעמדן.  אליו 

יוּוְלף מול הרותגר ּבֵ
דמות  הוא  הישיש  הדנים  מלך  לכאורה  המובנים.  בכל  הרותגר  של  ניגודו  הוא  יוּוְלף  ּבֵ
המציאות  על  המכסה  שקוף  מעטה  אך  זהו  אולם  חיובי,  באור  המתוארת  חביבה 
המר.  גורלו  על  בטרוניה  הבא  רוטן  זקן  הוא  הדנים  מלך  הכול,  ככלות  אחרי  העצובה. 
את  ומשחית  מעשה  באפס  יושב  הרותגר  בעוד  אונו.  בשיא  עלם  הוא  לעומתו  יוּוְלף  ּבֵ
מעשי,  יוּוְלף  ּבֵ אביריו,  את  קוטל  שגרנדל  בשעה  שווא  משתאות  על  האחרונים  ימיו 
יש  ושב לארצו.  לריק  זמנו  הוא מוציא את  אין  ולאחר שגמר את פועלו  להוט למאבק, 
ממלכתו,  ושועי  המלך  באוזני  משמיע  יוּוְלף  שּבֵ הגערה  בדברי  המצח  מעזות  מעט  לא 
וחבר  הרותגר  של  תבוסתנותו  את  לגנות  לעצמו  מרשה   – בחצר  האורח   – הוא  כאשר 

מרעיו: 

ָלַדַעת ָלַמד  ָהאֹוֵיב  ַאְך 
ֵמעֶֹנׁש, ַלֲחׁשֹׁש  לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ַעם ִמּזַ ְולֹא  ְגמּול  ִמּתַ לֹא 

מֹוֶכם,  ּכְ ים  ִאיׁשִ ִחְדֵלי  ֵמֵאת 
]...[

נֹו ָקְרּבָ הּוא  נֹוֵטל  ן  ּכֵ ַעל 
ָלל. ַהּכְ ִמן  ִאיׁש  מֹוִציא  ְולֹא 

הּוא ְסִקיְלד  ִאם  לֹו  י  ּדַ
]...[

ַלֲחׁשֹׁש ִלְגֶרְנֶדל  ֵאין  י  ּכִ
)ט'( ֶפׁש.  ַהּנֶ ֵוי  ׁשְ ִנים  ַהּדֶ ֵני  ִמּבְ

זו בלבד שאין הרותגר נעלב, אלא להפך, הוא נאחז  אכן דברים קשים, אך נכוחים. ולא 
המפלצת.  מצרת  ארצו  את  שיחלץ  יוּוְלף  ּבֵ זה  יהיה  אכן  כי  בתקווה  בהם 

היא  גיבורנו,  של  לזכותו  דווקא  לאו  הפעם  להרותגר,  יוּוְלף  ּבֵ בין  נוספת  השוואה 
)בן  מופלג  זקן  עתה  הוא  יוּוְלף  ּבֵ היצירה.  של  והאחרון  השלישי  בחלקה  הדרקון  פרשת 
מול  יוצא  הוא  הישיש  להרותגר  בניגוד  אולם  ביצירה(,  הזמנים  לוח  את  נקבל  אם   ,90
המפלצת לקרב ביניים, אף כי בינו לבין עצמו יודע האיש כי לא יצא חי מן התגרה. אכן 
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עלם  איננו  שוב  יוּוְלף  ּבֵ קצה.  אל  מקצה  השתנו  שהנסיבות  אלא  למופת,  גבורה  מעשה 
רובצת עליו האחריות לממלכה.  בזקנתו,  חייו מנגד למען התהילה. עתה,  המשליך את 
טינה  לו  אויביו השבדים השומרים  יודע שבמותו תבוא על ארצו מלחמה מצד  הרותגר 
זאת,  לעומת  המפלצת.  נגע  במיעוטו:  ברע  בוחר  הוא  הָרעות  שתי  בין  כן,  כי  הנה   –
את  יפקיר  בדו־קרב  עתה  ימות  שאם  בעובדה  להכיר  מסרב  והנחלש,  הזקן  יוּוְלף,  ּבֵ
 – לנקום  להזדמנות  המצפים  והפינים  השבדים   – הארץ  לאויבי  טרף  יורש,  ללא  ארצו 
התהילה,  אחר  הרדיפה  אולם  המקוננות.  והנשים  ויגלף  של  הרץ  בדברי  נושא שמודגש 
את  עמו  ויחד  מנגד,  חייו  משליך  והוא  מיודענו,  עיני  את  מסמאת  עברו,  מימים  זכר 

ארצו.  חיי 

יוּוְלף – היגלק ּבֵ
נתפס  לכאורה  היגלק.  של  זו  היא  בסגולותיו  ניגוד  לה  משמש  יוּוְלף  שּבֵ אחרת  דמות 
אולם  היגיון.  נעדרי  כולל מעשים  הכול,  לעשות  מוכן  יהיה  התהילה  כמי שלמען  יוּוְלף  ּבֵ
ונחפז,  הצבתו מול היגלק היא הוכחה שאין זה כך. בעוד שמלך הגטים הוא שליט נמהר 
יוּוְלף הוא לוחם שקול הפועל בתבונה רבה. עדות  ּבֵ ובגין תכונותיו אלה מוצא את מותו, 
זו  של  בואה  עם  מיד  המפלצת  לקראת  ואץ  קם  לא  האיש  בגרנדל.  במאבק  נמצא  לכך 
מול  ויוצא  מאביריו,  אחד  חיי  את  מקריב  גרנדל,  בהתנהלותו של  צופה  הוא  האולם.  אל 

האויב.  של  פעולתו  דרכי  על  שדה  מודיעין  אסף  קרי:  שלמד,  לאחר  רק  האויב 

יוּוְלף – אונפרת ּבֵ
גלוי: בסרקזם  יוּוְלף  ּבֵ לו  מעיר  אונפרת,  עם  הוויכוח  את  שסיים  כיוון 

ֵחִצי ַאְך  ָהָיה  ָך  ִלּבְ עֹז  לּו 
ַעת.  ַהּדַ ְזחּוַחת  ְתָך  ֵמֻחְצּפָ

יוּוְלף הוא אמנם לוחם שאין שני לו, אך כוח תבונתו ומוצאי פיו אינם נופלים מזרועו  ּבֵ
מכה   – עצמה  בזכות  ספרותית  פנינה   – אונפרת  לבין  בינו  הרטורית  בתחרות  הנטויה. 
לשונו  לחלקת  במענה  המלך.  של  הלשון  וחד  החלקלק  דוברו  את  ירך  על  שוק  יוּוְלף  ּבֵ

לישנא:  כהאי  סרקסטית  בהערה  הגטי  הנסיך  פותח  אונפרת  של 

ִטים, ַהּגֶ ְנִסיְך  ֵחְך  ּגִ ֲאַזי 
ִדי, ִנְכּבָ "אּוְנֶפְרת  לֹו:  יב  ֵהׁשִ

ְכָרה, ְלׁשָ יָרה  ּבִ ִתיָת  ׁשָ
)ח'( ֲהָבִלים  ְבּתָ  ּבַ ּגִ ן  ּכֵ ַעל 
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בהמשך, לא זו בלבד שהגיבור סותר את מלבין פניו טיעון אחר טיעון, אלא שבסוף מּוסר 
יוּוְלף וטוען כי ידוע לו שאונפרת הוא שרצח את אחיו.  ּבֵ ההשכל שהוא מטיף לו מוסיף 
ובמעשה מובהק  לו פח,  לו עסק, חדל מניסיונו לטמון  יש  מי  אונפרת, הקולט מיד עם 

גרנדל. של  אמו  מול  ביניים  לקרב  יוּוְלף  ּבֵ צאת  בטרם  חרבו  את  לו  מוסר  חנופה  של 

יוּוְלף – ויגלף ּבֵ
אולם  ויגלף.  של  זו  היא  יחסים  מערכת  לגיבור  יש  שעמה  ביצירה  האחרונה  הדמות 
הנאמן,  האביר  העלם,  ויגלף  להפך:  אלא  ההנגדה  בשיטת  נוקט  המחבר  אין  זה  במקרה 
דברי  יוּוְלף הצעיר.  ּבֵ הוא התגלמותו של  הדרקון,  לקטול את  אדונו  ביד  היחיד המסייע 
את  במקרה,  ולא  מזכירים,  יוּוְלף,  ּבֵ של  הלב  מוגי  אביריו  בפני  משמיע  שהוא  הנזיפה 

ט'.  בפרק  הרותגר  של  חצרו  בפני  יוּוְלף  ּבֵ של  גערותיו 

וילתו
רעיית  של  הטקסי  התפקיד  של  נאה  הכלאה  הוא  הרותגר,  רעיית  וילתו,  של  אפיונה 
בעלה  של  התלהבותו  את  למתן  המבקשת  אם  של  הדעת  שיקול  עם  בחצר,  המלך 
וילתו  דואגת  אבריה,  רמ"ח  בכל  כמלכה  המלכות.  כס  באובדן  לבניהם  לעלות  שעלולה 
המדגישות  בשורות  כניסתה  את  מקדים  המחבר  הסואן.  האולם  אל  מרשימה  לכניסה 

באולם:  ההמולה  את 

ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ָרָחב 
ֵמַח, ׂשָ יז,  ַעּלִ קֹול  ּבְ רּו  ּבְ ּדִ

יבּו. ֵהׁשִ ֵהד  ּבְ ָתִלים  ְוַהּכְ

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ַרְעָיתֹו  ֲאַזי 
ָמּה, ׁשְ ִויְלתֹו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ בֹוד  ּכְ

ְונַֹהג, ִנימּוס  ָלֵלי  ּכְ י  ּפִ ַעל 
ּבֹוֶהֶקת, ָפז  ּבְ ִליָמה  ּגְ עֹוָטה 

ּוָבָאה, ְסָעה  ּפָ ָהאּוָלם  ֶאל 
)ט'(  ַנַחת…  ּבְ ְרָכה  ּבֵ ֹוִעים  ַהּשׁ ֶאת 

תודה  של  מחווה  יוּוְלף,  לּבֵ והמפואר  הנודע  הטבעת  רביד  את  מגישה  אמנם  וילתו 
מפיו  היוצאים  הדברים  מן  נחרדת  היא  אחת  ובעונה  בעת  אולם  מעשיו,  על  עמוקה 

)י"ד(.  משפחה  לבן  יוּוְלף  ּבֵ של  אימוצו  בדבר  הרותגר  של 
בעלה  בין  לכאורה  הרעות  מיחסי  מתרשמת  היא  שאין  בלבד  זו  לא  כן,  כמו 
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בבוא  אותו  יירשו  ילדיו  כי  שידאג  ממנו  מבקשת  שהיא  אלא  אחיינו,  להרותולף 
היא  לבעלה  השלטון.  בכס  יזכה  שהאחיין  בכך  עניין  כל  לה  שאין  לכך  דק  רמז  הזמן, 
את  שומע  בסמוך  היושב  שהרותולף  ברור  ולקורא  במפורש,  הדברים  את  אומרת 

הדברים. 

ְלָאְזִני יָעה  ִהּגִ מּוָעה  ׁשְ
י, ַמְלּכִ ָך,  ַדְעּתְ ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ

ְלֵבן. ּבֹור  ַהּגִ ֶאת  ץ  ְלַאּמֵ
]...[

ּתּוַכל. ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲעלֹז 
י, ִאיׁשִ ַמְלכּוְתָך,  ֶאת  ֲאָבל 

ֶצֱאָצֶאיָך, ַיד  ּבְ ח  ַהּנַ
)י"ז(  מֹוְתָך.  ְלֵעת  ֵהם  יָך  יֹוְרׁשֶ

ֶהֶרמֹוד
כישלון  של  מייצג  דגם  הוא  סקילד,  שושלת  את  המקדימים  דנמרק  ממלכי  הרמוד, 
כ"ד.  בפרק  המקיף  בתיאורו  הרותגר  אותו  שמציג  כפי  המסוכסכת,  מאישיותו  הנובע 

מפי  הצעיר  יוּוְלף  לּבֵ אזהרה  הוא  הרותגר  מפי  הרמוד  של  אישיותו  תיאור  לכאורה, 
באמצעות  עולם  בהליכות  הגיבור  העלם  את  להשכיל  המבקש  וחכם  ימים  שבע  מלך 
הדברים  צורב.  כישלון  יהיו  שחייו  רוצה  הוא  אין  אם  לזכור  עליו  שאותו  שלילי  מופת 
המלוכה  כס  את  לרשת  עתיד  זה  כי  ובידיעה  יוּוְלף,  לּבֵ הרותגר  של  מאהבתו  נאמרים 
התייחסות.  מישורי  בשני  הרותגר  של  בדבריו  להבחין  נקל  אולם  הגטים.  ארץ  בארצו, 
ומורה  ליורשו  מלך  לבנו,  אב  של  מקובלים  תוכחה  מדברי  חורג  אינו  הגלוי  המישור 
של  בדמותו  השלילה  כל  התגלמות  הוא  הרמוד  כי  למדים  אנו  כן  כי  הנה  לתלמידיו. 

השליט:

ִנים... ַהּדֶ רֹאׁש  ַעל  הֹוִריד  ׁשֶ ִמי 
ּוָמֶות.  ָיגֹון  ִמים,  ּדָ ֶמְרַחץ 

ָהִאיׁש ָקַטל  ְיִדיָדיו  ֶאת 
ֶחֶרב, ּבְ ַחט  ׁשָ יֹוֲעָציו  ֶאת 

)כ"ד(  ]...[

עד  שלו  טובתו  את  אלא  רואה  אינו  אשר  הרמוד  של  אנוכיותו  את  מדגיש  הרותגר 
י  ׁשַ ּבְ ִלְגמֹל  ׂשֹוֵנא   / ְקפּוָצה,  "...ָידֹו  ונתיניו:  ארצו  לצורכי  עיוור  שהאיש  כך  כדי 
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גחמותיו  להגשמת  חייו  כל  את  מקדיש  הוא  זאת  ותחת  ֶנֱאָצל",  הּו  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ  / ְלִאיׁש 
שלו. 

בעתיד,  פועלו  לקראת  הנסיך  את  להכשיר  הבא  הנדוש  הנאום  לשגרת  מעבר  אולם 
זר  הפסיכולוגית,  ובדקותו  בעומקו  מפתיע  נוסף,  ברובד  הרותגר  של  דבריו  מצטיינים 
במידה רבה אף לכתיבה המתוחכמת של השירות האפיות הגדולות, מאלו שייכתבו חמש 
שנים מאוחר יותר, אי־אז בשלהי המאה ה-12 וראשית ה-13, ויוצא דופן לחלוטין בסגנון 
דבר  להם  אין  אליו,  המתלווה  הפילוסופי  וההרהור  הפסיכולוגי  הניתוח  שלפנינו.  היצירה 
ערב  זה  ויהיה  השמינית,  במאה  הבארד  מאזיני  ציבור  של  ההבנה  כושר  עם  דבר  וחצי 
קרוב  מכאן  מלך.  או  נסיך  של  בחצרו  דבש  מי  לוגמי  שועים  חבורת  או  ביריד  הנקהל  רב 

מאוחרת. תוספת  שזו  לכתוב,  המתלווה  התיאולוגי  ההרהור  בזכות  בעיקר  לוודאי, 
את תהייתו התיאולוגית־פילוסופית מבטא המספר באתגר שהוא מציב בפני הבורא 

כביכול:  תמה  שאלה  באמצעות  ממעל, 

ָבר ַהּדָ מּוּהַ  ּתָ ָאֵכן 
ַעל, ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ֶזה  יַצד  ּכֵ

ׁש, ַהּיֵ ל  ּכָ ַעל  ָעִלים  ַהּבְ
ִקְנָיָניו: ֶאת  מֹוֵסר  ים  ִעּתִ
ְוַדַעת יָנה  ּבִ ֲאָדָמה,  אֹון, 

ֲחמֹוָתיו ּגַ ר  ֲאׁשֶ ְלִאיׁש 
ִדְמיֹונֹו, ּבְ ָעל  ֶאל  ּפֹוְרחֹות 

ְמכֹוָרתֹו  ּבִ זֹוֶכה  ְוהּוא 
ַבח ָוׁשֶ ל  ַהּלֵ בֹוד,  ּכָ רֹב  ּבְ
ֲאֵחִרים. ַעל  ְלטֹון  ּוְבׁשִ
ַרב, ְוכַֹח  ָרָרה  ׂשְ צֹוֵבר 

)כ"ד( ַחת...  ֻמּנַ ְלַרְגָליו  ָהָאֶרץ 

בר  של  הצלחתו  לפיו  דק,  פסיכולוגי  במענה  המחבר  משיב  התיאולוגית  התהייה  על 
אשר:  המזל 

ּוָממֹון, ַפע  ׁשֶ ּבְ רֹוֵחץ 
ר ְוִעּקָ ָלל  ּכְ ָחֵרד  ֵאינֹו 

ְקָנה, ִמּזִ אֹו  ְחלּוִאים  ִמּתַ
ָאגֹות, ִמּדְ מֹחֹו  ָנִקי 

... ֵלב  מֶֹרְך  ל  ׁשֶ ֵמִהְרהּוִרים 
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בעובדה:  מקורם  אלו  כל 

ה ֵהּנָ ַעד  ָיַדע  לֹא  י  ּכִ  ...
)כ"ד( ֵמֵרר.   יו  ַחּיָ ֶאת  ׁשֶ ַבר־ָמה  ּדְ

שכן  בהם,  להבחין  מסוגל  הוא  אין  אתגר  או  קושי  בפני  האיש  עומד  כאשר  כן,  על 
אושר  תפנוקים,  בסנוורי  הנה  עד  חייו  כל  עיניו  את  והכה  רוחו  את  השחית  הבורא 
עתה,  אויב,  מול  להתמודד  או  מכשלה  על  לגבור  חייו  כל  נזקק  שלא  כיוון  ועושר. 

כאשר:  מבחוץ,  סכנה  לנוכח 

ד  ֵ ַהּשׁ ֵאָליו  ָסמּוְך  ...ּבְ
תֹו  ּפָ ּוְבַאׁשְ לֹו  אֹוֵרב 
ִלים ְמֻפּתָ ַעְוָלה  י  ִחּצֵ

)כ"ה( ַנְפׁשוֹ  ׂשֹוְנֵאי  ְמִזימֹות  ּבִ

קודר  לבו  עצמו,  בתוך  מסתגר  הוא  כאחת.  רוח  ורפה  לב  מערל  כצפוי  האיש  מגיב 
עולמות  לעצמו  מקים  הוא  בסכנה  להבחין  מסוגל  הוא  שאין  כיוון   – להפך  או  ושונא 

המציאות: את  ידחיק  שבאמצעותם  וירטואליים 

ְוָיִהיר ֶנֶפׁש  ְזחּוַח 
רּוַע,  ּפָ ְמיֹון  ּדִ ַנף  ּכְ ַעל  א  ִנּשָׂ

)כ"ה( ֶפׁש...  ַהּנֶ נֹוֵטר  ַמְצּפּונֹו  ָנם 

וכך האויב מבפנים, קרי: הזקנה, החולי והמוות הנוחתים עליו כרעם  כך הסכנה מבחוץ 
עמהם. להתמודד  מסוגל  ברהבו,  הוא,  אין  שכן  בהיר,  ביום 

לֹו ן  ִנּתַ ר  ֲאׁשֶ ַהּגּוף  ִלְבסֹוף 
)כ"ד( ִמּזֶֹקן...  ָלה  ּבָ ָקצּוב,  ִלְזַמן 

נוסף על עומק הניתוח הפסיכולוגי, מפתיע סיפורו של הרמוד במטפורות דקות ורבות 
)להוציא  המאוחרים  הביניים  מימי  האפית  בשירה  שכיח  אינו  זה  ספרותי  כלי  הבעה. 

התבל:  סובבת  עליו  הציר  למשל  כך  איגור(.  הנסיך  שירת  של  המקרה  את 

יר ַהּצִ ֵעיָניו  ּבְ הּוא  ּוַמה 
ֲחמֹוָתיו? ּגַ ת  ִעּלַ לֹא  ִאם 
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הם:  לעיל(  )וראו  השד  של  באשפתו  ִלים"  ְמֻפּתָ ַעְוָלה  י  "ִחּצֵ אותם 

קֹוֵרַע ים  ִחּצִ ...ְמַטר 
)כ"ה( ִלּבֹו.  ְסגֹור  ַח  ּוְמַפּלֵ

ָאַבד". השימוש בדימוי מגנו של הלוחם לתיאור אובדן המצפון  זאת משום ש"ָמִגּנֹו  כל 
חצים,  מטר  של  בדימוי  עליו  המתרגשות  הצרות  תיאור  וכן  סביבו,  לנעשה  והערנות 

זו. יצירה  של  ייחודה  לסגולת  המצטרף  במינו  יחיד  ספרותי  הישג  הוא 

של  בלבו  לטעת  המבקש  הרותגר,  דברי  את  סופם  אל  המביא  האלגי  הסיום  גם  כך 
כי  הראוי  שמן  תכונות  המציאות,  של  המרחבית  והראייה  הרוח  שאר  זרע  את  יוּוְלף  ּבֵ

המוות: אורב  לכולנו  כי  הוא  המסר  עמו.  על  השליט  של  סגולותיו  על  יימנו 

ַהב... ַהּלַ ָלַדת  ּפְ ַהְלמּות  ּבְ ִאם 
)כ"ד( ָמָרה   ִזְקָנה  ִיּסּוֵרי  ּבְ אֹו 

שהרי: 

 – ֶות  ...ַהּמָ
)כ"ה( ֶחֶלד...   ּבַ יִרים  ָהַאּבִ דֹול  ּגְ הּוא 

יוּוְלף  ּבֵ ַחִיל,  ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ  / ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֵאפֹוא  "ֲעמֹד  בפניו:  שהתריע  ומאחר  שכך,  וכיוון 
נסיון: וברוך  ורוגז  ימים  שבע  איש  של  עצה  לו  משיא  הוא  ִני..."  ּבְ

רֹאׁש  כֶֹבד  ּבְ ֵרִעי,  ׁש,  ּקֵ ּבַ
ֲחלֹוף ר  ּבַ לֹא  ַבר־ָמה  ּדְ ַאַחר 

)כ"ה( ָלֶנַצח.   עֹוֵמד  ִקְנָין  ִאם  י  ּכִ

��

האנשת המפלצות

אחד ההיבטים המפתיעים ביצירה הוא הפן האנושי של שלוש המפלצות שהפרוטגוניסט 
החל  עם,  באגדות  דומות  למפלצות  מובהק  בניגוד  זאת  אותן.  וקוטל  בהן  לוחם 
ובדרקונים  בטרולים  וכלה  והקיקלופים,  הקנטאורים  ההרפיות,  דוגמת  יוון,  במפלצות 
שירת הניבלונגים. המפלצת  למיניהם בסאגה הנורדית ובשירה האפית הגרמנית דוגמת 
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הבריטיים  באיים  עבור  התיכון,  במזרח  החל  העתיקות,  המערב  תרבויות  את  מאכלסת 
כיעור  של  צירוף  היא:  כן  כשמה  המפלצת,  אירופה.  בצפון  וכלה  הסלבי  ובמרחב 
במובנה  והתוכן  הצורה  זהות  של  אולטימטיבית  התגלמות  שהיא  מכאן  ורשע,  אימתני 

האריסטוטלי. 
היא  יוּוְלף  בּבֵ המפלצות  האנשת  שלפנינו.  היצירה  על  חלים  אינם  אלו  כללים  אולם 
מסוימת  מידה  הקורא  אצל  לעורר  נועד  למפלצות  אנוש  תכונות  מתן  לכת.  מרחיקת 

החמלה.  אל  הדרך  קצרה  ומכאן  כלפיהן,  הבנה  של 

גרנדל
גרנדל הוא אמנם מזרע קין, קרי: רשע גמור, ועם זאת פשיטותיו על הרוט אינן מעשה 
המאזין  מנודה  יצור  הוא  גרנדל  נסיבות.  של  תוצאה  אלא  השחץ,  של  בגנים  הטבוע 
אותו.  מייסרת  הקנאה  בשמחה.  חלק  לקחת  שיוכל  מבלי  האולם  מן  העולה  לצהלה 
טורדת  תקהינה",  בנים  ושיני  בוסר  אכלו  "אבות  בבחינת  עונש  עליו  שהושת  העובדה 

מנוחתו:  את 

הּו ִנּדָ ָהֵאל  ַהּיֹום  ִמן  ...זֹאת 
ַקִין  ל  ׁשֶ ִמינֹו  ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ִעם 

עֹוֵרר ׁשֶ ֶהֶבל,  רֹוֵצַח 
. ָהֱאלֹּהַ ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ֶאת 
ַהּבֹוֵרא ּבֹו  ָנַקם  ן  ּכֵ ַעל 

ְוֵגֵרׁש  ֶהֶבל  ֶרַצח  ַעל 
)א'( ָאָדם.  נֹות  ּכְ ׁשְ ִמּמִ ַהְרֵחק 

הקנאה  הזעם,  נדחה.  אך  האדם,  לחברת  להתקבל  ביקש  בעבר  שאי־אז  להניח  סביר 
על  פיצוי   – לנקם  התשוקה  את  וחוללו  אל־חזור  לנקודת  אט  אט  הגיעו  והבדידות 
העליזים  הרוט  שועי  קנאתו:  מושאי  של  סדרתי  רצח  היא  והתוצאה  השפל,  מעמדו 

בנעימים.  ומבלים  הנודד  המשורר  לעלילות  מאזינים  בצוותא,  תמד  השותים 

ַעל ִמּמַ ָהֵאל  י  ּכִ ַיַען 
ַהּיֹום ְלאֹור  ָעָליו  ָאַסר 
ִית  ַהּבַ ְלַמְרֵאה  מַֹח  ִלׂשְ

)ב'( ׂשֹון.  ׂשָ קֹול  ּבְ ְתרֹוֵנן  ַהּמִ

ִלּבֹו... ּוַמר  ָניו  ּפָ קֹוְדִרים   / ֶרְנֶדל  ּגְ א  ּבָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַער  ׁשַ ֶאל  אם:  אפוא  הפלא  מה 
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אמו של גרנדל
בתוספת  זאת  אולם  לאמו,  גם  לייחס  ניתן  גרנדל  על  הנאמר  כל  שאת  להניח  סביר 
מרכזי  וציר  התקופה  באתוס  מקודש  עיקרון  לנקם,  זכותה  והיא:  משמעות,  רבת  אחת 
להסיק  עלינו  הופעתה,  בטרם  האם  על  דבר  יודעים  שאיננו  כיוון  שלפנינו.  בעלילה 
)מיקום  הים  במצולות  או  המדמנה  אגם  במעמקי  בשריצה  זו  הסתפקה  בנה  מות  שעד 
עם  אולם  לאיש.  להזיק  מבלי  הכתוב(,  מן  מובן  אינו  ובנה  האם  של  המדויק  משכנם 
מות בנה, מעשה שהאם רואה בו בוודאי מעשה של רשע גמור הנוסף על פשע ההדרה 

לנקום.  האם  יוצאת  וכיעורו,  מוצאו  בשל  בנה  של 

דרקון האש
א(  כ"ז,  )ישעיה,  עקלתון"  ונחש  בריח  ב"נחש  החל  המערב,  בתרבות  המצוי  הדרקון 
ככל  הוא  הקדוש,  גיאורגיוס  בידי  הנקטל  בשחץ  וכלה  ישראל,  שונאי  של  תוארם   –
הופעתו  מכאן  וזוחלים.  שרצים  מפני  בנו  הטבוע  האטוויסטי  הפחד  התגלמות  הנראה 

האימתנית. 
בשירת  האוצר  שומר  הדרקון  של  גורלו  ומכאן  מאליו,  מובן  בבחינת  היא  רשעתו 
כלשהו.  אנושי  פן  בה  לגלות  שניתן  סגולה  וחומר  קל  תכונה,  כל  הנעדר  הניבלונגים, 
עילה.  כל  ללא  זיגפריד,  בידי  השחץ  נקטל  כן  ועל  לרשעות  ביטוי  הוא  קיומו  עצם 
גופו  את  לשריין  ובכך  המפלצת  של  בדמה  לרחוץ  זו  בהזדמנות  זוכה  הגיבור  אמנם 
אך  למותו(,  שיביא  מיודענו  של  אכילס  עקב   – גבו  על  כתם  )למֵעט  פגיעה  מפני 
המעוגנת  סגולה  היא  הדרקון  של  רשעותו  שכן  סיבה,  כל  כאמור  נעדר  עצמו  הקטל 

הקורא.  של  בתודעתו 
בידי  הנקטל  אביו,  רוצח  מפלץ  הנורדית,  בסאגה   )Fafnir( פפניר  של  גורלו  גם  כך 

סיגורד. 
בפנתיאון  בכיר  מקום  לו  העניק  הבתולות  טורף  הדרקון  על  גיאורגיוס  של  נצחונו 
כן  ועל   – האמונה  חסר  עולמם  על  הנצרות  של  לניצחונה  סמל  והוא  הנצרות,  קדושי 

האלילים.  עובדי  של   – מרושע 
והדעות  העבר,  אוצרות  שומר  של  מעמד  לדרקון  נוסף  והיכן  מתי  ברור  זה  אין 
ובכך  האדם  מן  השפע  את  למנוע  נועדה  זו  תכונה  כי  ברור  אולם  חלוקות.  בנושא 

חייו. במשוש  לפגוע 
המחבר  שעורך  בהשוואה  ביטוי  לידי  בא  יוּוְלף  ּבֵ של  האש  בדרקון  האנושי  ההיבט 

היצירה.  גיבור  לבין  בינו 
את  עורך  הדרקון,  מול  לדו־קרב  יצא  ובטרם  מרעיו  שנפרד  לאחר  הזקן,  יוּוְלף  ּבֵ

חייו: חשבון 
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השטן  כהתגלמות  הדרקון,   .)1511( דירר  אלברכט  הדרקון.  את  קוטל  הקדוש  גיאורגיוס 
בפרשנות  ברשע.  הכנסייה  אבות  מאבק  של  עוצמה  רב  סמל  הוא  נוצרי  קדוש  בידי  הנקטל 
גיאורגיוס,  של  מעשהו  על  כמשל  נתפס  היצירה,  גיבור  בידי  הדרקון  הרג  יוּוְלף  ּבֵ של  הנוצרית 

שנים.  במאות  יוּוְלף  ּבֵ את  המקדים 
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ֶות,  ַהּמָ ְלַפֲעֵמי  ַמֲאִזין 
יָעה ִהּגִ ָהֵעת  י  ּכִ יֹוֵדַע 

)ל"ג( ֲאבֹוָתיו.  ַעל  ְלֵהָאֵסף 

הדרקון:  גם  וכמוהו 

ת־ַקְרָקִעית, ּתַ ְמאּוָרה  ּבִ
)ל"ד( ֶנֶפׁש.  ַמר  זֹוֵעם,  ִמים,  ּיָ ּבַ א  ּבָ

להסכם.  ולהגיע  הדרקון  ושל  יוּוְלף  ּבֵ של  בחייהם  לחסוך  היה  שניתן  עולה  הכתוב  מן 
ולפיכך: לפשרות,  מוכנים  היו  לא  האדם  שבני  נראה  אולם 

ַהּתֹוַלַעת. ַאף  ָחָרה  ִנְבַעת, 
יַח  ָוׂשִ יג  ְלׂשִ ַהּמֹוֵעד  ם  ּתַ

)ל"ה( ן.  ּוְלַמּתָ א  ְלַמּשָׂ אֹו 

ולבסוף:  )ל"ח(,  ְוִנְמָהר"  "ַמר  יום  הוא  נפשו  את  הדרקון  מוציא  בו  היום 

ָהֵאׁש ּוְדָרקֹון  ֶלְך  ַהּמֶ
)ל"ט( ָוֵמתּו.  ְועּו  ּגָ ו,  ַיְחּדָ ָנְפלּו 

��

נקם ולא שילם
וצר האופקים הנפש  עלוב  של  פורתא  נחמה  היא  הנקמה 

יובנלוס        

לרוחב  עדות   – השנייה  המאה  מן  הרומי  הסטיריקון  של  המחכים  האפוריזם 
שנים  מאות  בשש  אמנם  מקדים   – בשיאה  תרבות  של  האינטלקטואלית  היריעה 
הטווטוני.  האתוס  של  הברבריות  עומק  את  לתאר  מיטיב  אך  יוּוְלף,  ּבֵ את  לערך 
סופה.  עד  מתחילתה  אחד,  למכלול  כולה  היצירה  את  השוזר  השני  חוט  הוא  הנקם 
מלכי  שושלת  אבי  של  בתיאורו  הפתיחה,  בשורות  מיד  לנו  מוצגת  הנקם  עילת 

דנמרק:
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ְסֶקף,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ְסִקיְלד,  ֶזה  יַצד  ...ּכֵ
ְיִריָביו,  ַעל  ֵאיָמה  ֵהִטיל 

ָהֲאָרצֹות י  ֵמַעּמֵ ֵאיְך 
ן, ּכָ ּוִמׁשְ ִביר  ּדְ ִלְכּבֹׁש  יל  ּכִ ִהׂשְ

ַמְלֵכיֶהם. ַעל  ַבר  ּגָ ְוֵאיְך 

בלתי  רצף  חולל  וכך  שונאיו,  בלבבות  הפורענות  זרע  את  טמן  שסקילד  אפוא  פלא  לא 
מקץ   – בונה  המפוארת,  הסקילדים  שושלת  צאצא  הרותגר,  נקם.  מעשי  של  פוסק 
אולם  ן",  ּכָ ִמׁשְ ל  ִמּכָ ְוטֹוב  "ָאִציל  ההדור  הרוט  היכל  את   – מלחמות  של  ארוכה  שורה 
ייחרץ  היום  בבוא  שהרי  עושה,  זו  לשמחה  מה  הראשון,  בפרק  כבר  תוהה,  המספר 

כאשר: יהיה  הדבר  בלהבות.  יעלה  והבניין  גורלו 

ִנים ְמֻחּתָ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ְלֵעת 
יֹוֶקֶדת ְנָאה  ׂשִ ֵאׁש  ּכְ ְפרֹץ  ּתִ

ְלֶהֶבת ְלׁשַ ַח  ְוִתְתַלּקֵ
ָוַפַחד.  ֵאיָמה  ְמָזֶרה  ְקָרב  ל  ׁשֶ

שני המחותנים הם הרותגר מלך הדנים ואינגלד שליט שבטי ההיתוברדים, אשר הניסיון 
של  ונשנית  חוזרת  להתלקחות  והביא  של  ּכָ נישואין  באמצעות  ביניהם  שלום  להשכין 

השניים. בין  נקם  מעשי 
לעילת  מתוודעים  אנו  לשמוח,  יקדים  לבל  במאזין  או  בקורא  שהתריע  לאחר  מיד 
עובדה  בגין  השונא  גרנדל  של  אבותיו  אבי  בקין,  הבורא  נקמת  היא  הנקם,  של  העילות 

האנושי: המין  את  זו  קמאית 

הּו ִנּדָ ָהֵאל  ַהּיֹום  ִמן  זֹאת 
ַקִין  ל  ׁשֶ ִמינֹו  ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ִעם 

עֹוֵרר ׁשֶ ֶהֶבל,  רֹוֵצַח 
. ָהֱאלֹּהַ ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ֶאת 
ַהּבֹוֵרא ּבֹו  ָנַקם  ן  ּכֵ ַעל 

ְוֵגֵרׁש  ֶהֶבל  ֶרַצח  ַעל 
)א'( ָאָדם.  נֹות  ּכְ ׁשְ ִמּמִ ַהְרֵחק 

כן:  על  צאצאיו,  את  גם  מקלל  הוא  קין,  על  הבורא  שהשית  בעונש  די  לא  כמו 
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ַרק ָיקּומּו  ְרעֹו  ּוִמּזַ
ַחת ַ ִמּשׁ ִדים  ׁשֵ ֵאיִמים,  רּוחֹות 

)א'( ָאֳחָרא...  ִסְטָרא  ֵני  ּבְ יִקים  ּוַמּזִ

הנקם  תולדת  היא  האלוה",  זעם  "את  בקרבו  שנושא  מי  גרנדל,  של  נקמתו  כן,  כי  הנה 
הרבה  עמוקה  משמעות  זה  באופן  מקבל  הנקם  מעשה  כי  אפוא  לציין  למותר  האלוהי. 
של  רוגזו  את  חולל  אשר  זה  שהוא  הגם  אחיו,  רצח  על  לקין  סלח  לא  אלוהים  יותר. 
מדוע  במרומים,  השוכן  כך  ואם  לעין.9  נראית  סיבה  ללא  מנחתו  את  דחה  כאשר  קין 
במפורש  ואומר  מוסיף  הכתוב  מזאת,  יתרה  ביתו?  בני  מרוצח  ייפרע  לא  שהאדם 
אמנם  ואם  ם..."  ֻיּקָ ְבָעַתִים  ׁשִ ַקִין  הֵֹרג  ל  ּכָ ָלֵכן  ְיהָוה,  לֹו  "ַוּיֹאֶמר  טו(:  ד׳,  )בראשית, 
יוּוְלף, בעצם מעשהו, מחולל חוליה  ציווי אלוהי זה חל גם על צאצאיו של קין, הרי שּבֵ

מכרעת.  חוליה  אכן  זו  והפעם  בטרגדיה,  נוספת 
אם  שלום,  להשכנת  הניסיונות  וכל  אינסופי,  אלימות  מעגל  מתחולל  זה  באופן 
בנכונות לפצות ולרצות את האויב בכסף – Weregild, קרי: כופר נפש – ואם באמצעות 
ומכאן  לוויתור,  הנכונות  על  מאפילה  השנאה  המקרים  בכל  כושלים.  נישואים,  קשר 

פוסק.10 בלתי  נקם  של  כרצף  שלפנינו  היצירה  את  לקרוא  שניתן 
בנה,  מות  על  נוקמת  גרנדל  של  אמו  בגרנדל,  נוקם  יוּוְלף  ּבֵ בדנים,  נוקם  גרנדל 
על  בדרקון  נוקם  יוּוְלף  ּבֵ מאוצרו,  גביע  שגנבו  על  נוקם  הדרקון  בה,  ונוקם  שב  יוּוְלף  ּבֵ
ולהפך,  בדנים  הפריזים  בפין,  נוקם  הנגסט  בהנף,  נוקם  פין  בגטים,  הנפשעים  מעשיו 
מפיו  קולע  ביטוי  לידי  הבא  מֹוּבילה  פרפטום  אכן  בשבדים...  והגטים  בגטים  היוטים 
בקוצר  קוטע  הוא  כאשר  בנקם  הצורך  בדבר  לתהיה  מקום  משאיר  שאינו  יוּוְלף,  ּבֵ של 
ֶאֶשר שנקטל בלילה בידי אמו של גרנדל,  ידידו  רוח את הספדו הארוך של הרותגר על 

נחרצות:  וקובע 

מֹו ּדָ ִלְנקֹם  ָעִדיף  ֲהלֹא 
ֱאֶמת,  ְיִדיד  ְרָצח,  ַהּנִ ל  ׁשֶ

)כ"א( ְוא.  ָ ַלּשׁ ידֹו  ְלַהְסּפִ ְולֹא 

נקמה:  במעשה  שכן  נאצל,  יעד  היא  הנקמה  מכך,  יתרה 

ע ְיהָוה ֶאל ֶהֶבל  ׁשַ כֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוּיִ ִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליהָוה. ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמּבְ ֵבא ַקִין ִמּפְ ץ ָיִמים ַוּיָ "ַוְיִהי ִמּקֵ  .9
ַהְרֵגהּו" )בראשית, ד', ג-ה...ח(. ָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוּיַ ָעה... ַוּיָ ְוֶאל ִמְנָחתֹו. ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ

לנוהג ה-weregild ולאטימולוגיה של המונח, ראו בהמשך.  .10
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ֶבר ַהּגֶ ה  עֹוׂשֶ  ...
ּוְכבֹודֹו, מֹו  ׁשְ ת  ִלְתִהּלַ
יב  ַיּצִ מֹותֹו  יֹום  ּבְ ְוָכְך 

)כ"א( ְלִזְכרֹו.  ֶבת  ּוַמּצֶ ָיד 

��

שלוש עלילות משנה
לעשות  מרבה  היצירה  שמחבר  אסתטי  אמצעי  הוא  עלילה  בתוך  עלילה  של  שילוב 
אחת  בדברי  התומך  כמשל  ידוע  מקרה  להביא  מנת  על  וראשונה  בראש  שימוש,  בו 
ובכך מחלצת את  גם כהפלגה אל העבר המעשירה את הפסיפס הנרטיבי  הדמויות, אך 

אפוס.  של  והיקף  מרחב  ליצירה  ומעניקה  ממגבלותיו  המעשה  סיפור 

1. תחרות השחייה
ביצירה,  הדמויות  שאר  לבין  בינו  המבדילות  דופן  יוצאות  תכונות  בשתי  ניחן  יוּוְלף  ּבֵ
המוגבלות בסד סגולותיהם האנושיות: א. עוצמה השווה לכוחם של שלושים גברים. ב. 
ויכולת על־אנושית של צלילה למעמקים ולזמן בלתי מוגבל.  כישרון שחייה יוצא דופן 
פי  )על  ימים  חמישה  הפסקה  ללא  מיודענו  שוחה  נעוריו,  ידיד  ברקה,  נגד  בתחרות 
קפואים,  במים  וזאת  אונפרת(,  פי  על   – ימים  שבעה  לאונפרת,  בתשובתו  שלו  עדותו 
אך  קשיים,  אלו  אי  לו  שהיו  אמנם  מציין  יוּוְלף  ּבֵ ענק.  ונחשולי  סופות  מוכה  בחורף 
אלא  עליהם,  לגבור  בידו  שעלה  בלבד  זו  לא  מלבדו,  לאיש  שאין  בכישרון  שניחן  כיוון 
נניח שסוגיית קטל  ים. גם אם  שניצל את ההזדמנות לקטול שורה ארוכה של מפלצות 
המפלצות היא בבחינת רצונו להתייהר לקראת הקרב עם גרנדל המפלצת, הרי השהייה 

מעולה.  שחיין  של  רב  מעשה  עודנה  הקפואים  הים  נחשולי  בין 
יוּוְלף  ּבֵ בין  יוּוְלף(  ּבֵ במחקר  שלם  ענף  שטוען  כפי  החתירה,  )או  השחייה  תחרות 
הקורא  בעיני  שייכת,  בהכרח  ולא  משהו  מוזרה  אולי  נשמעת  נעוריו,  ידיד  לברקה, 
הנורדית,  בסאגה  מופיע  ימים,  לשוכני  האופייני  זה,  לזכור שמוטיב  יש  אולם  המודרני. 
של  מפיו  אותו  השומעים  המשתה  באולם  המסובים  באוזני  לחלוטין  טבעי  הוא  כן  ועל 

המקומי.  הבארד 
יוּוְלף בערב הראשון לבואו אל הרוט ניתן לפרש  את דברי הלעג שמטיח אונפרת בּבֵ
המבקש  של  טיבו  על  לעמוד  ניסיון  או  הצעיר,  בעלם  וקנאה  התנשאות  אופנים:  בשני 
את  מאשים  אונפרת  שנים.  תריסר  זה  לבצעו  מצליחים  אינם  שהדנים  מעשה  לעשות 
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סוער במשך  בים  היגיון של תחרות שחייה  א. קלות דעת חסרת  יוּוְלף בשתי עברות:  ּבֵ
להסתיר. יוּוְלף  ּבֵ מבקש  שאותה  בתחרות  תבוסה  ב.  לילות,  שבע 

ְוַרַהב ִסילּות  ּכְ רֹב  ּבְ ֵניֶכם  ...ׁשְ
ֶגד, ִמּנֶ יֶכם  ַחּיֵ ם  ַלְכּתֶ ִהׁשְ
ָהָאֶרץ, ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ְוִאיׁש 
ֶפׁש, ּנֶ ּבַ אֹוֵיב  לֹא  ֵרַע  לֹא 

ִלְמנַֹע ם  ִמּכֶ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא 
)ח'( ַהְמטָֹרף.  ָהֵארּוַע  ֶאת 

של  בפטפטת  אונפרת  את  המאשים  סרקסטי  במשפט  הפותחת  הנרגזת,  בתשובתו 
את  ניצל  לעיל,  כאמור  אלא,  בתחרות,  שניצח  בלבד  זו  לא  כי  יוּוְלף  ּבֵ טוען  שיכור, 
ההזדמנות, צלל לתהומות, קטל מפלצות ים רבות, ובכך פטר את יורדי הימים מסכנתן. 
וכלה  דיס שבאיליאדה,  וַכריּבְ ְסקילה  מפלצות הים, החל בנחש הבריח המופיע במקרא, 
מכאן  מראשיתה.  הספרות  את  המלווה  יומין  עתיק  מוטיב  מהוות  ֵנס,  לֹוך  במפלצת 
מוסיף  שהוא  אלא  קשובות,  אוזניים  על  נופל  שהוא  בלבד  זו  לא  יוּוְלף  ּבֵ של  שסיפורו 

ה-15. המאה  שלהי  מינסטר,  היד  כתב  מתוך  איור  ים.  מפלצות 
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מפלצות  ממשפחת  בא  הוא  שאף  בגרנדל  המאבק  לקראת  הרותגר,  בעיני  אמינות  לו 
מימיות.  או  ימיות 

י  ָקַטְלּתִ ִמְפָלצֹות  ע  ׁשַ ּתֵ
ֶכת.  ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ

ָאְזַני ְמעּו  ׁשָ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד 
ה ִמּזֶ ַאְכָזר  ִמים  ּדָ ִריב  ַעל 

ַרץ, ּפָ ם  ַהּיָ ְמצּולֹות  ּבִ ׁשֶ
ֵליל ֲחצֹות  ּבַ יר  ַאּבִ ְוַעל 
ַבר.  ּגָ ְפָלצֹות  ַהּמִ ַעל  ׁשֶ

ֵאיָנם ׁשּוב  ה  ֵהּנָ ַעד  ...ֵמָאז 
)ט'( ְסִפינֹות.  ֵחי  ַמּלָ ַעל  ִאּיּום 

2. פרשת זיגמונד בן וֹוְלס
של  ניצחונו  לאחר  י"ג,  בפרק  הבארד  של  מפיו  עולות  שהן  כפי  זיגמונד,  של  עלילותיו 
לזיגמונד.  השוואתו  ידי  על  גיבורנו  של  מעשהו  את  לרומם  אמורות  גרנדל,  על  יוּוְלף  ּבֵ
שם  הניבלונגים,  משירת  הן  לנו,  המוכר  מן  בתכלית  שונה  הבארד  מפי  המסופר  אולם 
סיגורד  הנורדית שבה  מן הסאגה  והן  הדרקון,  הקוטל את  הוא  זיגמונד  בנו של  זיגפריד 
המאה  מן  המספר  של  לזכותו  לציין  יש  זאת  עם  פפניר.  הדרקון  את  הקוטל  הוא 

הפחות.  לכל  שנים  ב-400  ובניבלונגים  בסאגות  הנכתב  את  מקדים  הוא  כי  השמינית 

ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ְוַאֲחֵרי 
ַבח.  ָוׁשֶ ְלָכבֹוד  מֹו  ׁשְ ָיָצא 

הּוא  ַבר  ּגָ ָרקֹון  ּדְ ַעל  י  ּכִ ר  ֻסּפַ
ַהחֹוף. ְמצֹוֵקי  ֶאל  ָסמּוְך 
ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶאת  ָיָדיו  מֹו  ּבְ

)י"ג( ֶות.   ַלּמָ ף  ּסֵ ׁשִ אֹוָצר  ַעל  ׁשֶ

3. עלילת פין מלך פריזיה והנף אחיה של הילדבור

בערב  הרוט,  באולם  הרותגר  בידי  הנערך  החגיגי  בנשף  הבארד  מפי  מוגשת  זו  עלילה 
נקל להסיק שהמסובים  גרנדל. מאופן הגשת העלילה  יוּוְלף על  ּבֵ ניצחונו של  שלמחרת 
נקודות מפתח  כמה  על  ומדלג  בפרטים  טורח  אינו  מכאן שהבארד  פרטיה,  את  מכירים 
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נמצא  המזל  למרבה  אולם  העלילה.  אחר  לעקוב  המודרני  לקורא  קשה  בלעדיהן  אשר 
פינסבור  למקטע  היא  והכוונה  החסר,  את  המשלימה  אחרת  יצירה  מתוך  קטע  בידנו 
מלך  הוק  של  בתו  להילדבור,  נשוי  הפריזים  מלך  פין   11.)The Finsburh Fragment(
את  לבקר  הנף  את  מזמין  פין  אם  ברור  זה  אין  העצר.  יורש  הנף,  של  ואחותו  הדנים 
של  יוזמתו  הוא  הפריזים  ארץ  אל  המסע  שמא  או  מלכודת,  לו  לטמון  מנת  על  אחותו 
גיס בן שישים לוחמים בפיקודו של סגנו, הוא  הנף עצמו. הנף מכל מקום מגיע בראש 

ביוטלנד. ישוב  בפינסבור,  גדול  באולם  החבורה  את  מאכסן  פין  הנגסט. 
באש.  אותו  ומעלה  האולם  על  אביריו  בראש  פין  פושט  ישנים,  ואנשים  הנף  בעוד 
האבירים  ריצת  משנתו,  המקיץ  הנף  של  קריאתו   – פינסבור  מקטע  מתחיל  זו  בנקודה 
והטעון  הקצר  השיח  הפושטים,  בפני  אותם  לחסום  מנת  על  הכניסה  שערי  אל  שנעורו 

הקרב:  תיאור  השונות,  הדמויות  בין 

אּוָלם, ּבָ ִהְבִקיַע  ָרב  ַהּקְ אֹון  ׁשְ ֲאַזי 
ָידֹו, ּבְ ֶוֱהִניָפּה  תֹו  ִצּנָ ִאיׁש  ָנַטל 

ה. ָהִרְצּפָ רֹוֶעֶמת  ץ,  ִמְתַנּפֵ ַהּקֹוַבע 

הייתה  שלא  פיוטית  איכות  למקטע  מעניקים  שנותר,  שורות   50 בן  בשריד  אלה,  כל 
ההלנו־רומית.  האפית  השירה  מיטב  את  מביישת 

בניגוד  הקרב.  לאחר  שאירע  מה  על  יוּוְלף  ּבֵ של  מפיו  לומדים  אנו  ואילך  מכאן 
הנף  כי  הבארד  לנו  מספר  נפל,  לא  המגנים  מן  איש  לפיה  במקטע,  המושמעת  לטענה 
בקרב.  הוא  אף  מת  הילדבור  של  בנה  כי  וכן,  אותו,  החליף  הנגסט  וכי  מותו  את  מצא 
באופן זה הופכת הילדבור לדמות טרגית, שאחיה נפל חלל מידי בעלה, ובנה מת בקרב 
הילדבור  אולם  שלום,  הסכם  על  חותמים  ופין,  הנגסט  הצדדים,  שני  אמנם  אחיה.  מול 
אחיה  לצד  המוקד  על  תועלה  בנה  גופת  כי  דורשת  זו  כאשר  המרכזית  הדמות  היא 
בין  נצברה  שנאה  מדי  יותר   – מופר  לפריזים  הדנים  בין  ההסכם  אחרת,  או  כך  המת. 

למכורתם.  ומפליגים  הילדבור  את  חוטפים  ואנשיו,  בפין  טובחים  הדנים   – היריבים 
אפית,  שירה  של  המרכיבים  כל  את  בתוכה  כוללת  זו  משנה  שעלילת  לציין  למותר 

זה. מסוג  יצירה  של  שריד  אכן  הוא  פינסבור  מקטע  כי  מאוד  וייתכן 

� 

למקטע עצמו, ראו פרק "נספחים" בכרך זה.  .11
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ה" ִהּלָ הרהב – "ָלהּוט ַאַחר ַהּתְ
יוּוְלף  ּבֵ את  בינה  לאלף  קשישא  הרותגר  מבקש  שבאמצעותו  הנאה,  ההשכל  מוסר 

לאמור:  מיודענו, 

ּוְזכֹר: ֵהר,  ִהּזָ ֵמַרַהב 
עֹוָלֵמנּו ּבְ ַהּמֹוִניִטין 

)כ"ה(  מֹוֵעד.  ְקַצר  ַאְך  ְך,  מֹוׁשֵ ָאְמָנם 

ערלות. אוזניים  על  זה  במקרה  נופל 
תכונותיו  בציון  חותם  היצירה  גיבור  של  וקבורתו  במותו  סיומו  אל  הבא  האפוס 

האיש: של 

ּוֵמיִטיב, הּוא  ָהָיה  ָחָכם 
ֶחֶלד. ּבַ ָלִכים  ַהּמְ ין  ּבֵ ַהּטֹוב 

ִטים, ַהּגֶ ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ִעם  ֵמיִטיב 
ָרָחב,  ִלּבֹו  תּוָחה,  ּפְ ָידֹו 

)מ"ג( ה.   ִהּלָ ַהּתְ ַאַחר  ָלהּוט 

הניתן   ,lofgeornost בביטוי:  שימוש  עושה  המקור  מפתיעה.  האחרונה  השורה  ואכן, 
יותר  "מכובד"  איננו  כבוד"  "רודף  שהביטוי  לציין  למותר  אולם  כ"כבוד",  גם  לתרגום 

התהילה.  את  אפוא  העדפתי  התהילה",  אחר  מ"להוט 
גורעת  איננה  תהילה,  או  כבוד  אחר  לרדיפה  באוזנינו  השלילית  המשמעות  אולם 
מקרוב  התבוננות  השמינית.  במאה  האבירי  לקוד  הנאמן  הגבר  של  מסגולותיו  דבר 
יוּוְלף – שחרור ארץ הדנים וארצו מאימת שלוש מפלצות – תגלה  ּבֵ במניעי פועלו של 
בפני  שהתייצב  לאחר  ואכן,  יוּוְלף.  ּבֵ של  מצדו  הומניטרי  חסד  של  מעשה  זה  אין  כי 
קשה,  כה  למלאכה  בשל  אינו  מולו  הניצב  העלם  פן  המלך  בו  יחשוד  ולבל  הרותגר, 

הלשון: בזו  ומצהיר  התהילה  בסוגיית  שלו  הביקור  כרטיס  את  יוּוְלף  ּבֵ שולף 

י עֹוֶדּנִ ...ָצִעיר 
ָזִכיִתי י  ַמֲעׂשַ ַעל  זֹאת  ִעם 

ה. ּוְתִהּלָ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ

לדנים שוררים  הגטים  בין  ברית, שכן  בעל  לרכישת  פוליטי  חישוב  אין במעשהו משום 
אופיינית  הגיבור.  של  אביו  בידי  סייע  הרותגר  בהם  מהימים  עוד  טובה  שכנות  יחסי 
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בעבר  שהושיט  העזרה  על  הדיבור  את  אמנם  מרחיב  דנמרק  שמלך  העובדה  היא 
כופר  בעבורו  שילם  וגם  בארצו  מקלט  לגולה  העניק  כאשר  יוּוְלף,  ּבֵ של  אביו  לאקתו, 
נותן  ובכך  יוּוְלף פוסח על הדברים מבלי להתייחס אליהם כלל,  ּבֵ נפש בממון רב, אולם 

בואו. עילת  הייתה  זו  שלא  להבין  לנו 
יוּוְלף בדרך הקשה. הוא מתייצב לקרב פנים אל פנים מול גרנדל  את תהילתו קונה ּבֵ
יוּוְלף  ּבֵ מזאת,  יתרה   .Fair fight הוגן,  יהיה  שהקרב  מנת  על  זאת  בנשק,  שימוש  ללא 
לדנמרק.  צאתו  לקראת  בקפידה  שבחר  באביריו  להיעזר  הדעת  על  כלל  מעלה  אינו 
פירות  את  איש  עם  לחלוק  שלא  מנת  על  זאת  כל  הרותגר.  של  באנשיו  ולא  בהם  לא 
מול  השחייה  בתחרות  בעבר  נהג  כך  בלבד.  לעצמו  המוניטין  את  ולשמור  התהילה 

הדרקון. מול  במאבקו  ימיו  בערוב  ינהג  וכך  ברקה, 
יוּוְלף מאגם המדמנה כאשר ראשו של  ביטוי אחר לרדיפת התהילה יש בעלייתו של ּבֵ
גדוש באוצרות ששדדו המפלצות במהלך  הגוב התת־מימי מתואר כמקום  בידו.  גרנדל 
שלושים  ובידו  ים  בלב  למרחקים  ששחה  כמי  בהמשך  המתואר  יוּוְלף,  ּבֵ רבות.  שנים 
להניח  סביר  ורב.  גדול  אוצר  ממעמקים  לחלץ  בנקל  היה  יכול  אויביו,  של  ציוד  ערכות 
רוכש  ובאמצעותה  ביצירה,  מרכזי  מוטיב  היא  מתת  חלוקת  שכן  גדול,  היה  שהפיתוי 
לאצילות  עדות  גרנדל,  של  בראשו  בחר  יוּוְלף  ּבֵ אולם  אנשיו.  נאמנות  את  השליט  לו 

נפשו.  משאת  היא  הממון  ולא  שהתהילה  האיש,  של  רוחו 

��

יוּוְלף בקולנוע ּבֵ
הברית  בארצות  למסכים  יצא  דולר,  מיליון  ב-150  הסתכם  הפקתו  שתקציב  הסרט, 
את  לעצמם  החזירו  המשקיעים  רבתי.  להצלחה  וזכה   ,2007 בנובמבר  ב-16  ובקנדה 
ההשקעה בתוך שלושה חדשים. נכון לכתיבת שורות אלה )יוני 2008(, סך כל ההכנסות 
השנה  סוף  עד  ההכנסות  את  אומדים  לנושא  ומומחים  דולר,  מיליון   250 סף  על  עומד 
מן  נובעת  אנגלית  דוברות  בארצות  הסרט  של  הצלחתו  בקירוב.  דולר  מיליון  ב-400 

העלילה.  את  ומכיר  ספר  בבית  היצירה  את  למד  הציבור  של  שרובו  העובדה 
חדש  ְתָמד  אולם  הרוט,  את  משיק  הרותגר  זו:  היא  התסריט  פי  על  יוּוְלף  ּבֵ עלילת 
זעמו.  את  ומעוררת  גרנדל  של  אוזניו  את  מחרישה  האולם  מן  העולה  הצהלה  ונאה. 
ורוצח כמה מן המסובים שפרשו לישון.  כיוון שכך הוא עט על האולם בלילה, מתפרע 
בו  שנתן  לאחר  גרנדל,  אולם  בקרב.  למות  נכון  המפלצת,  מול  מתייצב  הזקן  הרותגר 
מבט עצוב ולאה, סב על עקבותיו וחוזר אל הגוב המזוהם בו הוא שוכן. הוא פוגש את 
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Robert Zemeckis בימוי: 
Neil Gaiman, Roger Avary תסריט: 

ראשיים: תפקידים 
KING HROTHGAR – Anthony Hopkins

BEOWULF – Ray Winstone

GRENDEL'S MOTHER – Angelina Jolie

GRENDEL – Crispin Glover

UNFERTH – John Malkovich

WIGLAF – Brendan Gleeson

WEALTHOW – Robin Wright Penn
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שערי  את  נועל  הרותגר  בבוקר  למחרת  מנקם.  וחוששת  מעשיו  על  בו  גוערת  זו  אמו, 
הגטי  יוּוְלף  ּבֵ מגרנדל.  אותו  שיפטור  למי  המלכות"  חצי  "עד  ייתן  כי  ומכריז  האולם 
מזהב,  שתייה  קרן  יוּוְלף  לּבֵ מעניק  הרותגר  הרותגר.  של  לחצרו  ומגיע  לאתגר  נענה 
עוגבת  קשישא,  הרותגר  של  הצעירה  אשתו  וילתו,  הדרקון.  מאוצר  המלך  נטל  אותה 

בהמשך.  בו  זוכה  וגם  הנאה  יוּוְלף  ּבֵ על 
לבואה  עירום,  ומצפה,  השרירי,  גופו  את  למסובים  מציג  בגדיו,  את  פושט  יוּוְלף  ּבֵ
יוּוְלף גובר על  ּבֵ של המפלצת. גרנדל פושט על הרוט. במאבק אימים נאבקים השניים, 
שמו  את  לאמו  ומגלה  משכנו  אל  שב  אנושות  הפצוע  גרנדל  זרועו.  את  ותולש  יריבו 
מגלה  הגיבור,  עם  אינטימית  בשיחה  וילתו,  האומה.  כגיבור  מוכרז  יוּוְלף  ּבֵ האביר.  של 
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לו שהיא מסרבת לשכב עם בעלה משום שהוא אביו של גרנדל – עובדה המעוררת את 
רמזיה  לעומק  יורד  אינו  יוּוְלף  שּבֵ נראה  אולם  ילדים.  חשוך  שהזוג  ומכאן   – סלידתה 
השניים.  בין  סוערת  מין  לסצנת  עדים  איננו  התמיהה  ולמרבה  המיוחמת,  המלכה  של 

מדובר  לא  לצפוי,  בניגוד  בנה.  מות  את  לנקום  הרוט  על  פושטת  גרנדל  של  אמו 
הפוסעת  הוליוווד,  מיפיפיות  ג'ולי,  באנג'לינה  אלא  נקבה,  ממין  אימה  מעורר  בשרץ 

ובצדק.  ההמום,  מיודענו  לקראת  מלא  בעירום  גבוהים  עקבים  על 
גחמה  היו  לא  הרוט  על  גרנדל  של  שפשיטותיו  ג'ולי  של  מפיה  לומד  בייוולף 
יוצא  הוא  שגרנדל  מתברר  הנה  מוצדק.  זעם  של  פרץ  אם  כי  המכוער,  בנה  של  פרועה 
פיקדון  בידיו  ולתת  המלכות  כס  את  לבנו  להוריש  הבטיח  האב  וכי  הרותגר,  של  חלציו 
לא  בהבטחתו,  עמד  לא  הרותגר  אולם  דבש.  מי  לשתיית  מפוארת  זהב  קרן   – לעדות 
מיודענו  דומה;  יוּוְלף עסקה  לּבֵ ג'ולי מציעה  זעמו.  עורר את  ובכך  לבנו את הקרן,  מסר 
גרנדל  תחת  בן  לה  ולהוליד  עמה  לשכב  אותו  מזמינה  ג'ולי  שכן  לב,  בחפץ  מסכים 
לבקשותיה,  נענה  יוּוְלף  ּבֵ הזהב.  קרן  את  דורשת  היא  כפיקדון  חיים.  רוח  ללא  הרובץ 
ומן הקהל המופתע נמנעת עוד תמונה של סקס לוהט. אגב אורחא ממיסה ג'ולי בידיה 

אונפרת. של  חרבו  את 
הרג  כי  ומספר  גרנדל,  של  הכרות  ראשו  את  כול  לעין  מציג  הרוט,  אל  שב  יוּוְלף  ּבֵ
היודע  הרותגר,  אונפרת.  ואת חרבו של  הזהב  קרן  איבד את  וכי במהלך הקרב  את אמו 
יוּוְלף ליורשו. לאחר שהבטיח  ּבֵ את נפש האדם, מגלה את האמת אך מבליג וממנה את 
את  היורש  יוּוְלף  ּבֵ לתהום.  בקפיצה  בנפשו  יד  הישיש  הרותגר  שולח  לממלכתו,  שליט 
בין  היחסים  מערכת  חולפות,  רבות  שנים  לאישה.  וילתו  את  נושא  דנמרק  ממלכת 
בנו  אֹורסּולה.  בשם  ונאה  צעירה  פילגש  לו  לוקח  וגיבורנו  מידרדרת,  למלכתו  המלך 
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קרן  את  מוצא  אונפרת  של  משרתו  כאשר  זהוב.  עלם  בדמות  בחלומו  נגלה  יוּוְלף  ּבֵ של 
ג'ולי,  לבין  בינו  ההסכם  להפרת  אות  שזהו  מבין  יוּוְלף  ּבֵ קירחת,  גבעה  בראש  הזהב 
ויגלף העלם  יוּוְלף הקשיש רוכב בחברתו של  ּבֵ ומכאן שלאולם הרוט שוב צפויה סכנה. 
כנו. אולם מאוחר מדי:  ולהשיב את ההסכם על  לנסות  ג'ולי, על מנת  אל מאורתה של 
בין  והרס בממלכה.  זורע חורבן  יורק אש,  הזוג, הלובש הפעם דמות של דרקון  בנו של 
הארמון.  חומת  על  הניצבות  אורסולה  ואת  וילתו  את  חיים  לצלות  מבקש  הוא  היתר 
חונק  ובכך  הדרקון,  של  בגרונו  חרבו  להב  את  תוקע  המפלצת,  בנו  על  עט  יוּוְלף  ּבֵ
ממש  האחרון  ברגע  אולם  מידו,  נשמטת  חרבו  קשות,  נפצע  גיבורנו  האש.  מקור  את 
אולם  להינצל,  מצליחות  הנשים  שתי  מחזהו.  הדרקון  של  לבו  את  לעקור  מספיק  הוא 
והוא  צורה  הדרקון  מותו משנה  לפני  ארצה.  הגבוהה  החומה  מן  צונחים  בנו  עם  יוּוְלף  ּבֵ
להגיע  ויגלף מספיק  מן החלום.  זהב  נשמתו בדמות עלם  לעיני אביו המוציא את  ניצב 

המלוכה.  את  לו  המוריש  המלך  של  האחרונים  דבריו  את  ושומע  למקום 
באש,  העולה  הספינה  את  רואים  אנו  בעוד  ויקינגית.  הלוויה  למלך  עורך  ויגלף 
הזהב  קרן  הסיפון.  על  המונחת  לגופה  ונושקת  הלהבות  בין  גרנדל  של  אמו  מופיעה 

נוסף?  טרגי  מחזור  מתחיל  האומנם  אותה.  מוצא  וויגלף  החוף,  אל  נשטפת 
של  זה  הוא  האחד  היבטים.  בשני  להתייחס  ניתן  זמקיס  רוברט  של  יוּוְלף  ּבֵ אל 
מפלצות  חיל,  בבני  גדושה  אלימה,  מדיאבלית  מעלילה  להתפעל  הבא  הכללי,  הציבור 
ואפקטים ויזואליים, ולא פחות מזה מחמוקיה המרשימים של אנג'לינה ג'ולי – ובנוסף 
הבא  הקהל  של  זה  הוא   – בשישים  הבטל   – האחר  ההיבט  תלת־ממדי.  מסך  על  לכול 
קולנועי.  למדיום  האפית  השירה  עלילת  את  להעביר  הבמאי  השכיל  כיצד  להיווכח 
האחר,  הציבור  כף,  ומוחא  משתאה  הקולנוע,  אולמות  את  גודש  הרחב  שהציבור  בעוד 
השאלה  אולם  אכזבה.  יחוש  בלבד,  כלליים  בקווים  ולו  המקורית  היצירה  את  המכיר 
היא אם האכזבה תהיה מהולה בסקרנות. שכן, אף כי הבמאי הרחיק לכת ב"פרשנותו", 

מרתקת.  פרשנות  ליצירה  והעניק  היטב  מלאכתו  את  שעשה  להכחיש  ניתן  לא 
הדרקון  לאבי  יוּוְלף  ּבֵ ואת  הרותגר  של  לבנו  גרנדל  את  שהפך  העובדה  למשל,  כך 
"משפחתית".  מעין  בזיקה  הדמויות  את  וקושרת  אדיפלי,  כמו  מימד  לסרט  מעניקה 
יותר  ומרתק  מניע פשוט, אמין  ומעניק למעשיהן  לרעהו  גיבוריו איש  הדבר מקרב את 
של  הפרשנות  מן  המקורית.  שביצירה   – בעיקרה  המופשטת   – הרופפת  הזיקה  מן 
של  כרס  סברות  אחת  לא  ביאורים,  של  תלי־תילים  לבנות  המבקר  על  האפית  השירה 
את  אולי  שירתקו  נושאים   – מזה  אלילי,  מוסר  ותפיסות  מזה,  קתוליות,  דוקטרינות 
לעצמו  המבקש  המצוי  הצופה  על  כלל(  יובנו  )אם  שעמום  יפילו  אך  המובהק  החוקר 

בידור.  של  שעתיים 
והסובלנות  היחסי  המוסר  ימי  בימינו,  זכה  מפלצת  המושג  עצם  מזו,  יתרה 
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נתרחשה  אילו  הדרקון,  הריגת  פרשת  למשל  כך  משמעות.  לשינוי  הליברלית, 
האקולוגיה.  שוחרי  מצד  נזעמות  תגובות  של  גל  מעוררת  ודאי  הייתה  ימינו  במציאות 
מסוגי  אחד  עם  הטיבטית,  והפנדה  הלווייתן  עם  יחד  נמנה,  היה  שהדרקון  ספק  אין 
האיש  של  פשעיו  על  לדבר  )שלא  זו  עובדה  ובזכות  הכחדה,  מפני  המוגנים  היצורים 
ירוקים  ארגונים  האנושות.  כאויב  מוקע  יוּוְלף  ּבֵ היה  הים(  במצולות  מוגנים  זנים  בקטל 
ליוצאי  הבטחותיהם  את  לקיים  יוּוְלף  ומּבֵ מהרותגר  ותובעים  נזעקים  היו  תבל  ברחבי 
מתפרשת  הייתה  דנמרק  ממלכת  כס  על  המפלצת  גרנדל  של  הוָשבתו  חלציהם. 
ארגוני  בחברה;  והמוחרמות  המפגרות  החלשות,  השכבות  של  לציון  ראוי  כקידום 
הייתה  ושם  פה  בנה.  את  שהרגו  האם  של  עלבונה  את  תובעים  היו  הפמיניסטיות 
בחברה  הזכרי  האגו  את  לשרת  הבא  ג'ולי  של  העירום  בדבר  טענה  נשמעת  אמנם 
אגמי  תחזוקת  של  לחשיבות  ביחס  שולית  נמצאת  הייתה  זו  צרימה  אך  פטריארכלית, 
מתגוררת  ובהם  הגיחה  מהם  עד,  ויערות  מדמנה  בריכות  יוון,  וטיט  סחי  מאגרי  בוץ, 

המפגר.  בנה  עם  ג'ולי 
הבאת  ידי  על  להשתעשע  החליט  שמחברן  סבור  שלעיל  השורות  את  הקורא  אם 
הברית  בארצות  אור  שראו  הביקורות  מן  בכמה  לעיין  לו  ראוי  אבסורד,  עד  דברים 
 sF diplomat המקוון  העת  כתב  מבקר  מוצא  למשל  כך  הבכורה.  הקרנת  בעקבות 
של  מעורבותה  על  קטלנית  ביקורת  בחובו  נושא  הסרט  כי   ,2007 מנובמבר  בגיליונו 
הזמן  הגיע  מתי  יודע  בוש,  לג'ורג'  בניגוד  יוּוְלף,  ּבֵ הנה  בעיראק.12  הברית  ארצות 
ורע  טוב  ערכים של  זאת משום שעל  עצמו.  הדמון  עם  ברית  לכרות  ומעדיף  להתפשר 
על  לקראתך  פוסע  שהדמון  העובדה  את  לזאת  והוסף  יחסי;  והכול  כלח,  כבר  זה  אבד 
ג'ולי המציעה את חמוקיה. המחבר מדגיש את התנהלותו  גבוהים בדמותה של  עקבים 
ה"הרפתקה"  מתנגדי  את  המוקיע  מלחמה,  המחרחר  בוש  לעומת  יוּוְלף  ּבֵ של  השקולה 
בעיראק ומאשים אותם בתבוסתנות, כמי שמעדיפים "לַרצות את הרוע תחת להחריבו" 
למלחמה  הקבלה  אל  המחבר  גולש  מכאן   .)...appease evil rather than destroy it(
וקובע כי עניינו של הסרט הוא ההשוואה שהוא עורך "בין חיים בנוסח האתוס  בטרור, 
 compromises( השלום  למען  ויתורים  עשיית  לבין   )fascistic ethics( הפשיסטי־הרואי 

ריאלפוליטיק."  לבין  פנטזיה  בין  בלשונו(,   ,for the sake of peace

��

12.  להרחבה ראו: neil Gaiman sF diplomat, גיליון נובמבר 2007.
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יוּוְלף – ההיבט האירוני ּבֵ
לכך  בתמורה  לאדונו.  הווסל  של  נאמנותו  הוא  הפיאודלית  בחברה  האבירי  הקוד  לוז 
פורש האדון את חסותו על הווסל. למותר לציין שההיבט המרכזי של אותה חסות הוא 
ושלל  זרוע  צמידי  בחלוקת  החל  רחבה של מתת.  ביטוי בקשת  לידי  הבא  הכלכלי,  הפן 
ביצירה  חוזר  הדבר  אוטונומית.  נסיכות  להקמת  ארץ  חבלי  במסירת  וכלה  מלחמה, 
למתת  מתוודעים  אנו  בתחילה  מיד  סופה.  ועד  מראשיתה  והערב,  השכם  שלפנינו 
הגטי;  יוּוְלף  לּבֵ מתנות  שפע  רחבה  ביד  מחלק  הרותגר  לאנשיו;  הדני  יוּוְלף  ּבֵ שמחלק 
מסירה  המלכה  ווילתו  בארצו;  מידות  רחב  ארץ  חבל  יוּוְלף  לּבֵ מעניק  היגלק  גם  כך 

המפלצות.  קוטל  לגיבור,  אותו  ומוסרת  היקר  הטבעת  רביד  את  מצווארה 
לחלק  השליט  של  חובתו  את  ומדגישים  חוזרים  הכול  המושלם  המלך  בתיאור 
רשע  שליט  של  כמופת  המובא   – הרמוד  של  מכול  החמורה  ומגרעתו  לאנשיו,  מתנות 
משלם  הוא  שעליו  באישיותו,  נסלח  בלתי  פגם  המלך,  של  הקמוצה  ידו  היא   – וכושל 

מארצו.  בגירוש 
כפי  לאדונו,  הווסל  של  ה"קומיטטוס"  חובת  עיוורת,  נאמנות  כאמור  היא  התמורה 
לספירה  הראשונה  המאה  מן  הרומי  ההיסטוריון  גרמניה.  בחיבורו  טקיטוס  זאת  שציין 
לעוצמה  עדות  בכך  וראה  למפקדו,  הטווטוני  הלוחם  תנאי של  ללא  המסירות  מן  נדהם 
עקרון  של  המוחלט  היפוכו  הוא  יוּוְלף  בּבֵ המתרחש  אולם  הגרמנים.  של  הצבאית 

יוּוְלף.  ּבֵ של  בזה  והן  הרותגר  של  במקרהו  הן  וזאת  האבירי.  והקוד  הקומיטטוס 
שאולה,  ביגון  שיבתו  את  מורידים  גרנדל  של  שמעשיו  מי  הישיש,  דנמרק  מלך 
להם  ולחלק  דבש  במי  להשקותם  חדל  ואינו  הרוט  באולם  אביריו  את  ואוסף  חוזר 
נתיניו.  כלפי  השליט  של  זו  חובה  יוּוְלף  ּבֵ של  באוזניו  ושוב  שוב  מדגיש  הוא  מתת. 
זו בלבד שאביריו של הרותגר אינם משיבים מלחמה שערה  אולם זה תריסר שנים, לא 
הם  הזמן  שעובר  שככל  אלא  הנגע,  מן  וארצם  מלכם  את  משחררים  ואינם  למפלצת 

אדונם.  את  ונוטשים  קמים 
בו  בוגדת  שחרבו  לאחר  אך  הדרקון,  מול  לבדו  אמנם  יוצא  הוא  יוּוְלף.  ּבֵ גם  כך 
וסכנת מוות מרחפת על ראשו, לא זו בלבד שאביריו, אותם בחר בקפידה, אינם נחפזים 

הסמוך.  ביער  מחסה  לתפוס  ונמלטים  רגליהם  את  נושאים  שהם  אלא  לעזרתו, 
בעלה  פין  הילדבור,  המלכה  בפרשת  מצוי  טרגית,  נימה  בעל  נוסף,  אירוני  לקח 
העבר  שנאות  על  ולגבור  שכנים  בין  שלום  להשכין  ניתן  לפיו  העיקרון  הנף.  ואחיה 
אף  מעוגן  משפחתית,  קרבה  בזכות  בשלום  לזכות  וכך  לאויב,  נשים  נישואי  באמצעות 
הוא באתוס הפיאודלי. אולם שתי הדוגמאות המוצגות ביצירה, אחת בהרחבה והשנייה 

מראש.  לכישלון  נידונו  בקיצור, 
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בני  מקווים  בכך  הפריזים.  שבטי  מלך  לפין  נישאת  דנמרק  מלך  הוק  בת  הילדבור 
פריזיה ודנמרק להביא לקצו סכסוך דמים עתיק יומין ביניהם. הנף, אחיה של הילדבור, 
הישנה  השנאה  גוברת  פין  ארצו של  אל  בבואו  אולם  בפריזיה.  אחותו  את  לפגוש  יוצא 
נופל  על שיקול הדעת, מתפתח קרב בין גיסות הפריזים לאנשיו של הנף, והנסיך הדני 
לוחם  מי  לצד  יודעים  שאיננו  )הגם  בקרב  חלק  הוא  אף  נוטל  הילדבור  של  בנה  בקרב. 
חותמים  אויבו,  על  לגבור  מסוגל  הצדדים  מן  אחד  אף  שאין  מאחר  חלל.  ונופל  הבן(, 
ימי  הם  שהימים  כיוון  שלום.  הסכם  על  בשבועה  הפריזי  ופין  הנף,  של  סגנו  הנגסט, 
האביב.  לבוא  מחכים  הכול  הסוער,  הים  בשל  הביתה  לשוב  יכולים  אינם  והדנים  חורף 

הנגסט:  של  בלבו  אולם 

כֹוָרה.  ַלּמְ ַהּכֶֹסף  ֵנעֹור 
ה ָהֶעְרּגָ ִמן  יֹוֵתר  ֲאָבל 

ְיָתה ַהּבַ ע  ּסָ ַהּמַ ֶאל  ָלֵצאת 
)י"ז( ָלַקַחת...  ָנָקם  ֶחְפצֹו  ָהָיה 

לדנמרק.  ולהימלט  הילדבור  את  לחטוף  פין,  את  להרוג  אנשיו  של  בידם  עולה  ואכן, 
עוזה.  בכל  מחדש  מתלקחת  העמים  שני  בין  היוקדת  השנאה 

הרותגר  של  בתו  ְפֵרַוארּו  נישואי  השני:  הכישלון  בדוגמת  גם  תֵקף  הילדבור  מקרה 

ְפרֹוָדה, ן  ּבֶ ִסיְך,  ַהּנָ ְלִאיְנֶגְלד 
ְרִדים  ִהיתֹוּבַ ַעל  ַלְך  ּמָ ׁשֶ ִמי 

ִנים.  ַהּדֶ ֵני  ּבְ מּול  ָרב  ּקְ ּבַ ּוֵמת 
]...[

ְלִאיְנֶגְלד ּתֹו  ּבִ ּוֵאי  ִנּשׂ ּבְ
ַח ּקֵ ַהּפִ ֶלְך  ַהּמֶ ָחֵפץ 

)כ"ח( ֵטָמה.  ׂשְ ַהּמַ ְלֵקץ  ְלָהִביא 

מודע  הרותגר  שכן  הפיקח"(,  "המלך  התואר  את  )וראו  יותר  אף  חריפה  האירוניה  כאן 
ניסיון  ושבע  חכם  זקן   – ממנו  מונע  אינו  הדבר  אולם  הילדבור,  של  הכושל  לתקדים 
יוּוְלף  ּבֵ בדיוק.  שגיאה  אותה  על  מלחזור   – יוּוְלף  ּבֵ את  מלהשכיל  חדל  מי שאינו  חיים, 

להתרחש:  העתיד  את  צופה 

ִיְפַסע ִאיְנֶגְלד  ְלֵעת  ן  ּכֵ ַעל 
ֶרת ֶ ַהְמֻאּשׁ תֹו  ּלָ ּכַ ִעם 
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יֹוִמין, יק  ַעּתִ ן  ּכָ ִמׁשְ תֹוְך  ּבְ
ְרִדים,  ַהִהיתֹוּבַ ְוִעּמֹו  הּוא 
לּולֹות, ַהּכְ ֶטֶקס  ּבְ אֹוְרִחים 

ְלֶרַגע נֹא  ִלׂשְ לּו  ֶיְחּדְ לֹא 
)שם( רּוִאים,  ַהּקְ ִנים  ַהּדֶ ֵני  ּבְ ֶאת 

אולם ההיבט האירוני במקרהו של הרותגר חורג הרבה מעבר לכשל הנקודתי במקרה 
בראש  זה  היה  זו,  ביצירה  הגרוטסקה  סף  על  דמות  אחר  ביקשנו  אילו  ְפֵרַוארּו.  של 
האיש  של  תיאורו  שבין  בקיטוב  צפונה  באישיותו  האירוניה  הדנים.  מלך  וראשונה 
כך  אופיו.  את  מלשבח  חדל  אינו  המספר  ואכן,  בפועל.  מעשיו  לבין  המספר,  ידי  על 
לנוכח  בהרוט,  גרנדל  של  ביקורו  למחרת  המתגלה  האימים  תמונת  למראת  למשל 
את  המספר  מכנה  ּבֹוֵקַע.",  ּוְנִהי  ִקיָנה  "...קֹול  ולמשמע  ַחץ"  ַ ַהּשׁ חֹוֵלל  ׁשֶ ַבח  "ַהּטֶ

הרותגר: 

ֶלְך ַהּמֶ ָהָאִציל,  ְהרֹוְתָגר  ָאז 
)ב'( ֶחֶלד,  ּבַ ֵאין  לֹו  ִני  ׁשֵ ר  ֲאׁשֶ

...

ְסִקיְלד..."  ֵני  ּבְ ֵמֵגן   / ִנים  ַהּדֶ "ֲאדֹון  הוא  הרותגר  מוכתר  בו  אשר  ונשנה  החוזר  הביטוי 
)ו'(

הוא:  אחר  ביטוי 

ְהרֹוְתָגר ֶלְך  ַהּמֶ הֹודֹו  ָירּום 
)י"ג(  ְנַמְרק...  ּדֶ ל  ׁשֶ ּה  ַנְפׁשָ

הוא  כאשר  כ"ד,  בפרק  הרותגר  של  בתיאור  המספר  מגיע  אירוני  שלשיא  דומה  אולם 
מעמד  לו  מעניק 

יֵטי  ּלִ ׁשַ ין  ּבֵ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ל  ׁשֶ
ְוַהּנֹוָדע ָהֲאָרצֹות, 

יַנְבָיה. ְסַקְנּדִ ּבִ ָלִכים  ַהּמְ ין  ּבֵ

של  משהו  הנחפזת  יציאתו  הוא  הרוט  בפרשת  הרותגר  של  להתנהלותו  סרקסטי  ביטוי 
ירום  הרותגר  המלך  פעמיו  את  לשים  ממהר  ולאן  הלילה.  רדת  עם  האולם  מן  האיש 
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אורחא,  אגב  אמנם  נמסר  עצמו  המעשה  הנאווה.  וילתו  של  זרועותיה  בין  לשכב  הודו? 
זוהי כמעט תמונה  והידוע  במשפט קצר אחד. אולם על הרקע הקודר של אימת הצפוי 

נפשות. סכנת  בשעת  השינה  חדר  אל  נמלט  אינו  מלך  צרפתית.  מפארסה 
להילחם  קשישא  יוּוְלף  ּבֵ של  נכונותו  היא  יותר  והעמוק  הרחב  במובנה  אירוניה 
אך  ארצו.  על  אסון  ימיט  שבמעשהו  יודע  הוא  בקרב,  שייפול  יודע  הוא  בדרקון. 
המפלצת,  מול  בדו־קרב   – לו  נדמה  כך   – יזכה  להם  והכבוד  התהילה  אחר  הרדיפה 
לחייהם   – לנתיניו  חובתו  ואת  במעלה,  ראשון  ממלכתי  שיקול  על  האיש  אצל  גוברת 

נעורים. בגחמת  ממיר  הוא   – ולשלומם 
קשה שלא להבחין בחוט שני הכורך את ששת המקרים שהובאו לעיל לכלל מקשה 
ואשר  בדורו  שהשתרשו  לאמיתֹות  באשר  המחבר  של  הנוגות  השגותיו  והוא  אחת, 

מלכתחילה.  שחר  חסרות  שהיו  או  זמנן  עבר  לדעתו 
תכנים  יוּוְלף  בּבֵ למצוא  דומני,  ניתן,  והפשטנית  הגלויה  העלילה  לצד  כן,  כי  הנה 
וכי מהי ספרות  זו את משמעותה הנוספת, המרדנית.  ליצירה  יותר המעניקים  עמוקים 

במוסכמות? מרידה  לא  אם 

��

יוּוְלף – תרבות החומר ּבֵ
של  החומר  מתרבות  הלקוחים  ריאליסטיים  בתיאורים  מצטיינת  אינה  שלפנינו  היצירה 
וכלה  גופו  שעל  המגן  בציוד  החל  הלוחם,  של  ציודו  על  הוא  העיקרי  הדגש  התקופה. 
 ,Mead-Hall-זוכים לתיאור מפורט למדי של אולם התמד, הוא ה אנו  כן  בשלח שבידו. 
ושל מסורת הקבורה בים. מושגים דוגמת ה-Weregild או "מתת" האדון לווסל, נזכרים 

הביניים.  בימי  היצירה  למאזין  מוכרים  הם  שכן  פירוט,  ללא  אולם  אמנם 
כי אף שבין המאה השמינית ל-13 חלו שינויים מפליגים בשורה  ניתן לציין  כללית 
ארוכה של תחומים, החל בראשית היווסדן של מדינות לאום וכלה בקבלת הנצרות על 
בכלל  ביבשת  החומר  בתרבות  לכת  מרחיק  שינוי  כל  חל  שלא  הרי  מכך,  המשתמע  כל 
המאה  מראשית  האפיות  בשירות  המתוארת  שהתמונה  מכאן  בפרט.  אירופה  ובצפון 

יוּוְלף.  בּבֵ המתוארת  לזו  ברובה  זהה  ה-13 

אולם התמד
המלך  של  מפגש  מקום  המוקדמים  הביניים  בימי  היה   Mead-hall  – התמד  אולם 
מי  שתיית  לבילוי,  כמרכז  האולם  של  מקומו  התייצב  השנים  עם  ערב.  לעת  ואביריו 
מפי  גבורה  עלילות  ונשמעו  חוויות  הוחלפו  טקסים,  נערכו  בו  מקום  ויין,  בירה  דבש, 
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במדורה  המחומם  האולם,  היה  אירופה  צפון  של  הקרים  החורף  בימי  המקומי.  הבארד 
 – התמד  אולמות  רוב  קרב.  משדה  או  ציד  ממסע  השבים  ללוחמים  מקלט  במרכזו, 
כתוצאה  ואם  שבתוכם  המדורה  מלהבות  אם  באש,  עלו   – תקרה  גבוהי  עץ  צריפי 
יוּוְלף,  בּבֵ המתוארים  התמד  אולמות  שני  של  גורלם  הוא  כזה  מבחוץ.  מכוונת  מהצתה 

הגטים.  בארץ  היגלק  של  ואולמו  בדנמרק  הרוט  אולם 

נשקו של האביר
ברזל  קסדת  כשלראשו  הקרב  אל  יצא  האנגלו־סקסית,  האצולה  עם  שנמנה  האביר, 
טבעות  שריית  ולגופו  תרזה,  מעץ  מגן  בידו  הבר.  חזיר  של  בצלמית  מעל  המוגנת 
נשקו  קרסוליו.  עד  ללוחם  לו  היורדת  ארוכה,  או  בלבד(,  החזה  בית  )להגנת  קצרה 
מתכת.  חוד  ובראשה  מטרים  שלושה  עד   2.5 אורכה  עץ,  עשויה  חנית  כלל  האביר  של 
מתהפכת  חרב  כלל  בדרך  הייתה  הרם,  למעמדו  ועדות  הציוד  של  הכותרת  גולת  חרבו, 
נתונה בנדן, ששימש בדרך כלל רק בטקסים.  זו לא הייתה  המושחזת משני צדי הלהב. 
והן את הצורך לשלוף את חרבו מנדנה. החרב  כך חסך לעצמו האביר הן משקל מיותר 
הייתה יקרה ביותר, ורק מעטים החזיקו בה. העלות הגבוהה נבעה משני מרכיבי החרב: 
ההיא  בעת  הידוע  מקצועי  וסוד  ארוך  תהליך  היה  לפלדה  הלהב  חישול  והניצב.  הלהב 
גבורה  בעלילות  מעוטר  היה  רוב,  פי  על  המופז  הניצב,  בלבד.  בודדים  מתכת  לחרשי 
מתוצרתו  חרב  של  מחירה  כי  אפוא  פלא  לא  החריטה.  במלאכת  אמן  בידי  העבר  מן 
חולבות,  פרות   27 למחיר  הגיע  ערכה  הצמרת  ואמני  העילית  נפחי  מאותם  אחד  של 

התקופה.  חוקרי  זאת  לנו  שמוסרים  כפי 
הפיזית  הִקרבה  מפאת  כאשר  שלף  אותו   ,seax-ה הוא  פגיון,  האביר  נשא  בחגורתו 
צרכים  של  שורה  גם  שימש  הפגיון  הועילה.  לא  הארוכה  החרב  פנים  מול  פנים  בקרב 
וכלה  שניצוד,  חיים  בעל  של  עורו  בפשיטת  עבור  לחם,  כיכר  בפריסת  החל  נוספים, 
האחרון  בשלב  יוּוְלף  ּבֵ את  משמש  זה  מסוג  פגיון  פצוע.  אויב  של  הסופי  בחיסולו 
זה  כאשר  היצירה  בגיבור  לפגוע  גרנדל  של  אמו  מבקשת  זה  ובכלי  בדרקון,  במלחמתו 

התת־ימית.  במערה  הרצפה  אל  נופל 
וכן  החצים,  ואשפת  הקשת  היו  הקרב  לתנאי  בהתאם  שנישאו  נוספים  נשק  סוגי 

והארוך.  הכבד  הגרזן 
המוקדמים  הביניים,  בימי  האביר  של  ונשקו  ציודו  בין  ממש  של  הבדל  היה  לא 
הגדול  אלכסנדר  של  היווני  בפלנקס  הלוחם  של  ציודו  לבין  כאחת,  והמאוחרים 
והקשת  החנית  הפגיון,  החרב,  המגן,  השריה,  הקסדה,  הרומי.  הלגיון  בשורות  או 
לחם  אם  היא  ואחת  שנים,  לאלפיים  קרוב  במהלך  הלוחם  של  ונשקו  ציודו  היו 
בגליה,  קיסר  יוליוס  בצבאות  הספירה,  לפני  השביעית  במאה  האטרוסקים  בשורות 
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הייסטינגס  בקרב  העשירית,  במאה  הוויקינגים  מול  החמישית,  במאה  אטילה  נגד 
ה-15,  המאה  עד  זאת  כל  הצלב.  במסעי  או  ב-1066  לבריטניה  הנורמנית  בפלישה 
ותותחים  ברובים  בו  והשימוש  באירופה  השריפה  אבק  של  ייצורו  התחלת  עד  קרי: 
בשדה הקרב. למעשה, שתי פריצות דרך בלבד חוללו בפרק זמן זה שיפור משמעותי 
החישול  א.  ההיא:  העת  במושגים של  המונית  להשמדה  לכינוי אמל"ח  הראוי  בנשק, 
הקשת  של  המועיל  הטווח  שיפור  ב.  הוויקינגים;  בחרבות  הפלדה  להב  של  המתקדם 
חדירה  וליכולת  בקירוב  מטר   300 של  למרחק  הוולשית,   longbow-ה היא  הארוכה, 
את  להביס  הבריטים  בידי  עלה  הארוכה  הקשת  באמצעות  כך  עץ.  ס"מ   10 עד  של 
היצירה  את  המלווים  האיורים  את  )וראו   1346 משנת  קרסי  בקרב  צרפת  גיסות 

עצמה(. 

ִשריה
 ;Kettenhemd גרמנית:   ,cotte de mailles צרפתית:   ;chainmail )אנגלית:  השריה 
ההגנה  מערכת  היא  רב,  פעמים  מספר  שלפנינו  ביצירה  הנזכרת   )Кольчуга רוסית: 

,(Öremölla( אורמולה  השישית.  המאה  מן  בקבר  ממצאים  פי  על  שחזור  טבעות.  שריית 
שבדיה.  ,(Skåne( סקנה  מחוז 

Beowulf-2008.indb   76 6/8/2009   1:07:06 PM



77
מבואות

העתיקה והמוצלחת ביותר בהיסטוריה. שרידי שריות מן המחצית הראשונה של האלף 
נרחב  בשימוש  הייתה  השריה  הארכיאולוגיות.  בחפירות  התגלו  הספירה  לפני  הראשון 
במאה  השריפה  אבק  של  לשימוש  הכנסתו  עד  למעשה  המאוחר,  הרנסנס  בימי  גם 
ביותר  הממושכת  ההגנה  למערכת  השריה  את  הופכות  היסטוריה  שנות   2000 ה-15. 
בקורות המלחמות. התיאור ה"ריאליסטי" ביותר של השריה ניתן בפרק כ"ב בו מתואר 

האבנט: מן  פגיון  שולפת  האם  גרנדל.  של  אמו  לבין  יוּוְלף  ּבֵ בין  המאבק 

ָהאֹוֵרַח,  ֶאת  ְקָרה  ּדָ ּובֹו 
ִחיד.  ַהּיָ ָנּה  ּבְ מֹות  ַעל  ָנָקם 

ַהֲהדּוָקה, ְרָיתֹו  ׁשִ ַאְך 
ֶלד, ַהּפֶ ֻחְליֹות  ּבְ ְקלּוָעה 
ְגיֹון ַהּפִ חֹד  ֶאת  ֵהיִטיָבה 

רֹו. ׂשָ ּבְ ף  ּסֵ ׁשַ ִמּלְ ִלְבלֹם 

נשק  כלי  מפני  והגנה  גמישות  קלות,  של  בשילוב  הוא  השריה  של  הגדול  יתרונה 
ולא  סוסו  על  הלוחם  של  תנועתו  את  הגבילה  לא  השריה  זה.  זמן  בפרק  מקובלים 
של  גופו  מלוא  את  המכסה  טבעות  גלימת  של  המרבי  משקלה  רגלי.  הנלחם  את 
כך  על  יוּוְלף  ּבֵ שדברי  מכאן  ק"ג.   5 על  עלתה  לא  חזה  שריית  ק"ג.  ל-15  הגיע  הלוחם 
בשריית  רבתי.  הפרזה  אינם  גופו  על  שהגנה  השריה  בשל  לו  יכלו  לא  הים  שמפלצות 

הביניים.  מימי  בתיאורים  מצויות  לכך  ועדויות  לשחות  היה  ניתן  חזה 

 Weregild – כופר נפש
gild טומן  geld – תשלום, מכאן: כופר נפש. השורש האנגלי של  gild או  were – אדם, 

משמעות  על  שמרה  הדנית  הלשון  אשם.  על  פיצוי  מכאן   ,guilt של  משמעות  בחובו 
חוב.  פירושו   gæld המודרנית:  בשפה  גם  המקור 

משכינות־שלום
אנגלו־סקסי  מנהג  מודרנית(.  באנגלית   –  peace-weaver(  fríþwebba משכינות־שלום: 
אויב  שבט  לראש  הנישאת  מלך,  או  שבט  מנהיג  של  לבתו  לרוב   – לאישה  המתייחס 
וילתו  המלכה  כך  הזוג.  צאצאי  באמצעות  בעיקר  השניים,  בין  שלום  להשכין  מנת  על 
הנישאת  הדנית  הילדבור  גם  כך  דנמרק,  למלך  הנישאת  ההיתוברדים  שבט  בת  שהיא 
לכרך  דבר  באחרית  פורטר  ק.  דורותי  של  מאמרה  ראו  )להרחבה  הפריזים  מלך  לפין 

זה(. 
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רביד הזהב
ובהשאלה,  לבינו,  בינה  נאמנות  לברית  סמל  הוא  יוּוְלף  לּבֵ מעניקה  שווילתו  הזהב  רביד 

הגטים.  לשבטי  הדנים,  ארצה,  בני  בין 

צמידי הזרוע
אחד הטקסים השגרתיים 
באולם  שנערכו  ביותר 
לבקרים  חדשות  התמד 
היה חלוקת צמידי הזרוע 
מי  המלך,  של  לאנשיו 
בגבורתם  שהצטיינו 
בעלילות  ובפרט  בכלל, 
של  לנאמנותו  הנוגעות 
הצמיד,  לאדונו.  הווסל 
העגולה,  צורתו  בשל 

האינסוף. את  סימל 

קבורה בים
הקבורה בים, קבורת הספינה, מנהג נורדי עתיק יומין מעידן הוונדלים, האנגלו־סקסים 
ה-11.  עד  השמינית  במאות  הוויקינגים  כיבושי  בעידן  שיאו  אל  שהגיע  והמרובינגים, 
העיקרון העומד מאחורי הקבורה בים הוא שיגורו של הנקבר אל הוולהאלה, הפנתיאון 

ארכיאולוגי  אתר  ה-7.  המאה  מן  מוזהבים  זרוע  צמידי 
שבדיה.  (Västergötland( בווסטרגוטלנד 

שבדיה.  אולנד,  במחוז  קבורה  אתר  השביעית.  המאה  מן  צוואר  רביד 
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הגיבורים מקדם  גדולי  לצד  יסב שם  ובבואו  הים  מלב  יגיע  הוא  הנורדי־טווטוני שאליו 
הרקיע.  ואלילי  ולקיריות  בחברת 

במחוז   )Sutton hoo( הסאטון־הו  אתר  היא  ימית  לקבורה  ביותר  הטובה  הדוגמה 
הים.  מחוף  ק"מ   11 במרחק  ן,  ֶדּבֶ נהר  של  המזרחי  לחופו  אנגליה,  מזרח  סאפולק, 
תקדים  חסר  עושר  ובקרבה  ועליה  קבורה  ספינת   1935 בשנת  נתגלתה  הקבורה  באתר 
הממצא,  במעלה.  ראשונה  וארכיאולוגית  היסטורית  חשיבות  בעלי  אמנות  פריטי  של 
מקור  הסתם  מן  והוא  זו,  מאה  של  קורותיה  על  אור  שופך  השביעית,  המאה  מראשית 

החוקרים. בידי  המצוי  ביותר  החשוב  האכיאולוגי  המידע 
על הספינה נמצא חדר קבורה ובו שורה של פריטים באיכות ובמגוון חסרי תקדים. 
אבן משחזת,  מזהב,  רתמה  מכסף,  אוכל  כלי  מגן,  קסדה, שריה,  חרב,  נמצאו  היתר  בין 
חגורה,  אבזם  וכן  מזהב  כתף  אבזם  שתייה,  קרנות  מיתרים,  שישה  בן  נבל  שרביט, 
מזהב אף הוא. חשיבות הממצא הארכיאולוגי טמונה בעובדה שמדובר באתר מן המאה 
והן  עצמה  הקבורה  אופן  הן  כאשר  יוּוְלף,  ּבֵ לחיבור  סמוך  זמן  פרק  כלומר:  השביעית, 
איננו  מזאת,  יתרה  לנצרות.  זיקה  כל  ונעדרים  בעליל  פגאניים  הם  הממצאים  שפע 
לקיומה  סימנים  נמצאו  אך  נמצאה,  לא  עצמה  הגופה  שכן  בספינה,  נקבר  מי  יודעים 
רבים  חוקרים  פי  על  כך   – נותנת  והדעת  מעלה,  רם  שוע  היה  שהנקבר  ברור  בעבר. 
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אנגליה  מרכז  מלכי  גדול   ,)rædwald( רידוולד  עצמו,  נורתמבריה  במלך  שהמדובר   –
הדבר,  כך  אכן  אם   .605 בשנת  הנראה  ככל  לנצרות  שנטבל   ,624 ועד   600 השנים  בין 
עדות  היא  הכנסייתית,  לדֹוגמה  כליל  זרה  למהדרין,  פגאנית  קבורה  שנקבר  העובדה 

ההיא.  בעת  הנורדית  האלילים  עבודת  של  לעוצמתה 
לזו של הסאטון־ יוּוְלף  ּבֵ בנוסח  בין הקבורה הימית  זאת, קיים הבדל משמעותי  עם 

בגורלה,  יעלה  מה  יודע  אינו  ואיש  ים  לב  אל  מפליגה  סקילד  של  שספינתו  בעוד  הו. 
הספינה בסאטון־הו נקברה בקרקע ונערם עליה תל של עפר. העובדה שספינות קבורה 
מנוסח  יותר  היה  הימית  לקבורה  כי  כך  על  מעידה  בסקנדינביה,  גם  נתגלו  תכולתן  על 
מוקד  שימשו  או  הים  לב  אל  הפליגו  אשר  ספינות  נמצאו  לא  כי  לציין  למותר  אחד. 

הגופה.  לשריפת 
היצירה.13 טקסט  את  מאיירים  סאטון־הו  מספינת  הממצאים 

��

שיקולי תרגום
שיעור  לאין  מסובך  מבצע  הוא  התיכונים  הביניים  מימי  שירה  של  לעברית  תרגום 
הרומנטי  העידן  מן  שנכתבה  כשירה  הדיון  לצורך  נגדיר  אותה  מודרנית,  שירה  מתרגום 
בנוסחה  ותוכן,  לצורה  התרגום  סוגיית  את  גם  לחלק  ניתן  באמנות  תחום  ככל  ואילך. 
בעוד  הצורה,  אתגר  את  המתרגם  בפני  מציב  מודרנית  שירה  תרגום  האריסטוטלית. 
מיצקביץ',  שילר,  ביירון,  של  שירתם  תרגום  הקשיים.  במערכת  משני  הוא  התוכן 
ויקטור הוגו, פושקין ולאופרדי, אם לציין את מייצגיה הבולטים של השירה הרומנטית, 
לא  משימה  המתרגם.  על  המקור  שאוכף  לשונית  בווירטואוזיות  וראשונה  בראש  כרוך 
אכן  אם  בה,  לעמוד  ניתן  אונייגין,  ליבגני  בתרגומו  שלונסקי  שהוכיח  כפי  אולם,  קלה, 
התפילה,  מסידורי  שנחלצה  העברית  הן  לשוני.  וירטואוז  של  בכלים  המתרגם  גם  ניחן 
בציוויליזציה  החומר  תרבות  והן  העברית  למודרנה  מסוימת  במידה  המקביל  התוכן  הן 
טדיאוש  פן  שפת  של  הטמעתה  את  המאפשר  רחב  משותף  מכנה  מעניקים  המערבית, 
של  החמישים  משנות  בתרגומו  ליכטנבום  יוסף  שהוכיח  כפי  ובהירה,  קריאה  בעברית 
הנכתבת  שירה  תרגום  לגבי  שאת  ביתר  אף  תקף  לעיל  האמור  כל  הקודמת.  המאה 

סיפור גילויו של אתר הקבורה בסאטון־הו בשנות השלושים של המאה הקודמת, הפרשנות הארכיאולוגית וההיסטורית   .13
סביב האתר ופרשת החפירות הנמשכת באתר עד עצם היום הזה, נקראים כמו סיפור מתח. מתוך הספרות המקפת 
 r.l.s. Bruce-Mitford et al., The sutton Hoo .על הנושא מומלץ חיבורו של גדול חוקרי האתר, ברוס־מיטפורד

 ship-Burial (3 Vols) (British Museum, london 1983).
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במאה השנים האחרונות, וזאת שוב בעיקר בשל הזהות ההולכת וגוברת במערך תרבות 
אביב.  בתל  או  בפריז  יורק,  בניו  אם  הגלובלי,  בכפר  החומר 

השביעית,  במאה  התיכונים  הביניים  מימי  החל  הנכתבת  האירופית  השירה  כך  לא 
שירת  ולא  ה-13,  וראשית  ה-12  המאה  בשלהי  האפית  השירה  של  הגדול  בפרץ  עבור 
הרנסנס המוקדם והמאוחר, החל בדנטה בראשית המאה ה-14 וכלה בשקספיר ומילטון, 
רדומה  העברית  את  מוצא  שנים,  לאלף  קרוב  של  זה,  עידן  אחריו.  שנים  מאות  שלוש 
אולם  בספרד.  הנכתבת  זאת למעט השירה העברית  ופרשנות המקרא,  בסידורי תפילה 
יש לזכור שהישגיה הגדולים של שירה זו לקוחים מעולם התרבות המוסלמית, שזיקתו 

בלבד.  משנית  היא  הנוצרית  אירופה  אל 
כאחת  והצורני  התוכני   – הנרחב  הלשוני  הרובד  את  העברית  חסרה  אפוא,  הנה 
– הבא לענות על צורכי תרבות החומר והרוח של הדֹוגמה הנוצרית, האתוס הפיאודלי 

יינתק.  בל  לינגוויסטי  בקשר  בזו  זו  שזורות  שצלעותיו  שילוש  האבירי,  והקוד 
אלפיים"  "לשנת  האחרונה  המעודכנת  בהוצאה  שושן  אבן  מילון  מגדיר  למשל  כך 
את  לתרגם  ביקש  שהעורך  להניח  סביר  משועבד".  כפוף,  "גרור,  "וסל":  המונח  את 
המשמעות המקורית מלטינית vassallus, או מן המקור הקלטי vassus״ קרי: מתחת ל... 
כפוף ל... אולם למותר לציין שהפירוש "כפוף" ועוד פחות מזה "גרור" או "משועבד", 
עולם  זה  במקרה  שהיא  הפיאודלית,  המשמעות  של  צלה  את  ולו  בחובם  נושאים  אינם 
החברתי  המבנה  לוז  שהיא  מחויבות  לסניור,  ווסל  בין  הדדית  מחויבות  של  ומלואו 
זו  ערכים  מערכת  המערב.  תרבות  שיודעת  ביותר  הארוך  הזמן  פרק   – הביניים  בימי 
נשגב/  ביטויה טרגי/ סרקסטי/  ויהיה   – היא המעניקה את העומק התוכני  בין השניים 
פסיכולוגי או אחר – לשירה האפית בימי הביניים המאוחרים. האומנם ממלא רולן את 
ביניהם  היחס  מביא את  בכך שהוא  הקיסר,  הוא שרלמאן  לאדונו,  הווסל  מחויבותו של 
לראות  האפשרות  גיסותיו?  וכל  הוא  בחייהם  משלמים  עליה  אבסורדית  להקצנה 
ליצירה  מעניקה  לאדונו  הווסל  נאמנות  עקרון  על  חריפה  ביקורת  רולן  של  במעשהו 
בתרבות  המופת  יצירות  של  הראשונה  בשורה  מעמדה  את  המצדיקים  והגות  עומק  זו 
בכוחה  יש  למלך  הווסל  של  מחויבותו  עקרון  של  והטמעה  יסודית  הבנה  רק  המערב. 
התפוררות  הניבלונגים.  בשירת  המתוארת  הפיאודלית  המערכות  קריסת  את  להסביר 
הנסיך איגור לחורבנה של  פי שירת  האתוס הפיאודלי ברוס הקייבית היא שהביאה על 
יסוד  על  ורק  אל־סיד,  בשירת  המרכזי  המניע  היא  למלכו  הווסל  של  חובתו  הממלכה. 

הספרדי.  האפוס  גיבור  של  הסבוכה  אישיותו  את  להבין  ניתן  זו  עובדה 
משנית  היא  ללנסלוט  גווינביר  של  או  לאיזולדה  טריסטאן  של  האסורה  האהבה 
הרעיה  בגידת  לאדונו.  הווסל  בשבועת  למלכו  המחויב  לנסלוט  של  לבגידתו  בהשוואה 
 – במיעוטו  לרע  מעבר  חורגת  אינה  כן  ועל  ומעולם  מאז  מוכרת  ִשגרה  היא  בבעלה 

Beowulf-2008.indb   81 6/8/2009   1:07:08 PM



יוּוְלף ּבֵ

82

הקוד  הפרת  היא  במלכו  הווסל  בגידת  אולם  יגונה.  לא  הכרח  בבחינת  אמרנו  וכמעט 
הפיאודלי. בעולם  בראשית  סדרי  לקריסת  קרי:  חברתי,  לחורבן  ומרשם  האבירי 

תרבות  של  עוצמה  אירופיות  בלשונות  בחובו  הטומן  "וסל"  הביטוי  כן,  כי  הנה 
זוכה  רובד תרבותי שלם אינו  כן  ועל  נגזרותיה לא נטמע בעברית,  שלמה על אין ספור 

החומר? תרבות  על  ומה  אחת.  מלה  אלא  הזכרנו  ולא  בלשוננו.  תהודה  באותה 
המדיאבלית  ביצירה  המשנה  מגיבורי   – לסוס  הנרדפות  באנגלית  המלים  מספר 
ועתיקה  תיכונה  אנגלית  בתוספת  המודרנית.  באנגלית  רק  וזאת  לערך,  עשרים  הוא   –
 charger, cob, nag, hack, pony, foal, yearling, colt, stallion, גדול בהרבה.  יהיה  המספר 
את  ביטוי  לידי  המביאה  הרשימה  מן  חלק  רק  הם   –  gelding, mare, steed, jade

האנגלית  של  דיאלקטים  בחשבון  לקחת  מבלי  וזאת  הסוס.  תכונות  של  הרחב  המכלול 
קנדה.  או  אוסטרליה  באירלנד, 

אין  )באשר לרכש  ורמך  העברית מסתפקת בארבעה סוסים בלבד. סייח, סוס, רכש 
לחמור(. או  לסוס  הכוונה  אמנם  אם  לדעת 

הערה  איננה  החומר,  תרבות  שעניינו  הקודם  בסעיף  שצוין  כפי  חרב,  על  בעלות 
רב  זה, רק שוע  נשק  כלי  בימי הביניים. בשל מחירו הגבוה של  מקרית לתיאור הלוחם 
נכסים יכול היה לרוכשו, בעוד רובם הגדול של הלוחמים הסתפקו בחנית, אלה או גרזן. 
בסיפורו,  הדמות  של  החברתי  מעמדה  את  לציין  מנת  על  למחבר  מספיקה  זו  עובדה 

הפיאודלית.  הלשון  רובד  את  הנעדרת  בעברית,  לחלוטין  יחסר  זה  מרכיב  אולם 
והביטויים  המלים  אוצר  העדר  הוא  לעתים,  מכריע  נוסף,  חשיבות  רב  מרכיב 
צעד  כל  על  כמעט  האפיות  השירות  מן  בכמה  מופיע  בו  שהצורך  בעברית,  הכנסייתי 
ההומור  רולן.  בשירת  ין  ֶטְרּפִ הכומר  של  לשונו  ואת  מעמדו  את  לדוגמה  וראו  ושעל, 
לשוני  ברמז  ודי  הכנסייה,  אבות  בכתבי  כולו  מעוגן  האיש  של   – משהו  המקאברי   –
לשפה  בתרגום  לאיבוד  ילך  זה  מימד  אולם  דבריו.  של  האירוני  לעומק  לרדת  מנת  על 

זה.  רובד  הנעדרת 
לאין  מורכב  יוּוְלף  ּבֵ של  הפרטי  המקרה  אולם  הביניים.  מימי  היצירה  כלל  לגבי  כך 
בנוסף  הפגום.  היד  כתב  בתיאור  זה,  לכרך  במבוא  בחלקו  ניתן  לכך  הטעם  שיעור. 
לעובדה זו, המאלצת את המתרגם לעסוק בפרשנות הכתוב החסר, מקשה עליו סוגיית 

והתחביר.  הפיסוק 
הכתוב  את  לבאר  שבאה  "מודרנית"  תוספת  רבה  במידה  הוא  שהפיסוק  לזכור  יש 
ולהקל על הקורא. כך למשל לא קו מחבר ולא קו מפריד היו בשימוש לפחות עד המאה 
המצאת  הוא  הפסיק  דברים.  הרצאת  או  מענה  לפני  המוצבים  נקודתיים  לא  גם  ה-13. 

ה-18.  במאה  אלא  לשימוש  הוכנסו  לא  הציטוט  לציון  המירכאות  ה-16,  המאה 
נוסף המשבש אף הוא את הבנת הנקרא מקורו במבנה התחביר של האנגלית  קושי 
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למשל  כך  להווה.  או  לעבר  נשוא,  או  לנושא  חד־משמעית  הפניה  הנעדרת  העתיקה, 
לא  מהם,  אחד  של  גנותו  בשבחו/  לדבר  וממשיך  מלכים  שלושה  מזכיר  הכתוב  כאשר 

הכוונה. מהם  למי  לדעת  אפשר  תמיד 

]...[
ֶבִדים. ְ ַהּשׁ ֵני  ּבְ ֶהְרְדֶרד  ֶאת  ָרְצחּו 

ָקַטל, אֹוְיבֹו  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַאְרצֹו.  ֶאל  אֹוֶנָלה  ָחַזר 

יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  ְוָכְך 
ִטים. ַהּגֶ ַמְלֵכי  ס  ּכֵ ַעל  ּכֹן  ִלׁשְ

)ל"ג( ְלמֹוֵפת.  ֶמֶלְך  הּוא  ָהָיה 

שלעיל  בקטע  הנזכרים  המלכים  משלושת  לאיזה  קרי:  הסיום?  במשפט  הכוונה  למי 
הכוונה  כי  ברור  העברי  שלקורא  להניח  סביר  למופת"?  "מלך  בתואר  המחבר  כיוון 
כי  להסיק  ניתן  המקור  מן  אולם  לאנגלית(,  המתרגמים  רוב  נהגו  גם  )כך  יוּוְלף  לּבֵ
לאונלה,  או  מותו,  על  נאה  הספד  בבחינת  הגטי,  הרדרד  לזכרו של  היא  ייתכן שהכוונה 

לכן.  קודם  ספורות  שורות  המחבר  מדבר  שבשבחו 
אחת,  ובעונה  בעת  ופרשן  מתרגם  הוא  מודרנית  לאנגלית  המתרגם  כן,  על  אשר 
זה  לביטוי   .Hwæt! היצירה:  מן המלה הפותחת את  יותר  דוגמה טובה  לך  אין  כי  ודומה 
 so, lo, hark, behold, attend, now, listen, מודרנית:  באנגלית  תרגומים  שמונה  לפחות 
פתיחת  אולם  דרשני.  אומרת   Hwæt! ל:   what של  הלשונית  הקרבה  לכאורה   .what

ומעלה  שבמאה  מכאן  הפתיחה,  משפט  משמעות  את  משבשת  "מה!"  במלה  היצירה 
בחרתי  הנוכחי  בתרגום  אחרת.  חלופה  המתרגמים  רוב  העדיפו  לאנגלית  התרגומים 

בהמשך.  לכך  הטעם  ועל  ב"הקשיבו", 

ארבעה תרגומים לשלוש שורות
השוואת ארבעה תרגומים של שלוש השורות הפותחות את היצירה מעידה על המנעד 

לכאורה. פשוט  לטקסט  פרשנויות,  של  הרחב 
הארבעה הם: ברטון רפל )raffel(, שיימוס היני )Heaney(, מייקל אלכסנדר ודייוויד 
ברידן )Breeden(. ארבעתם משוררים )היני האירי הוא חתן פרס נובל לשירה(, ארבעתם 
חוקרי הספרות האנגלית העתיקה, ארבעתם נמנים עם צמרת המתרגמים מספרות ימי 

באקדמיה.  בכירים  מרצים  ארבעתם  הביניים, 
התחבירי  המבנה  על  השומר  הפתיחה,  שורות  שלוש  של  מדויק  מילולי  תרגום 

קרי: במקור,  המשפט  של  התמוה 
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Hwæt We Gardena in gear-dagum, 

þeodcyninga, þrym gefrunon,

hu ða æþelingas ellen fremedon.

יהיה: 

קדם  בימי  )המכודנים?(  הדנים  על  אנו  "מה 
שמענו  החזקים  העם  מלכי  על 

גבורה."14  מעשי  עשו  הנסיכים  כיצד 

התרגומים: ארבעת  ולהלן 
Burton raffel 

Hear me! We've heard of danish heroes,

ancient kings and the glory they cut

For themselves, swinging mighty swords!

Seamus heaney 

so. The spear-danes in days gone by

and the kings who ruled them had courage and greatness.

We have heard of these princes’ heroic campaigns.

Michael Alexander 

attend!

We have heard of the thriving of the throne of denmark,

how the folk-kings flourished in former days,

how those royal athelings earned that glory.

David Breeden

listen:

You have heard of the danish Kings

in the old days and how 

they were great warriors.

http://www.heorot.dk/beo-intro- :וראו ,)slide( תרגום קטע זה לעברית מתוך תרגומו המדעי של בנג'מין סלייד  .14
rede.html
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מוסיף  רפל  של  הדנים  לגיבורי  ב"ובכן";  נוקט  היני  לי",  ב"הקשיבו  פותח  שרפל  בעוד 
במלכי  שמדובר  העובדה  בציון  מסתפק  אינו  אלכסנדר  "מכודנים",  התואר  את  היני 
העבר ומוסיף לכך את הכס בדנמרק; קרבות הגבורה של היני הופכים אצל רפל לנפנוף 
ומסתפק  עמיתיו  של  החרבות  מנפנוף  והן  הקרבות  מן  הן  מתעלם  אלכסנדר  חרבות. 
"אנו"  את  ההופך  ברידן  בכך.  לו  ודי  בתהילה,  זכו  המלכות  שועי  לפיה  העובדה  בציון 
המינימום  את  אלא  מתרגם  ואינו   )26 היני  )אצל  בלבד  מלים  ב-15  מסתפק  ל"אתם", 

ההכרחי. 
היני(.  של  הפיוטי  בתרגומו  לארבע  )ההופכות  בלבד  שורות  בשלוש  זאת  וכל 

כך מיטב המומחים בעולם האנגלו־סקסי. מה יעשה אפוא המתרגם לעברית הנעדר 
?1000 משנת  העתיקה  האנגלית  חידת  מול  להתמודדות  כלים 

לאנגלית  מומחה  של  גרסתו  פי  על  ללכת  בחרתי  לקורא  בזאת  המוגש  בתרגום 
ועקיב, תהיה פרשנותו לכתוב אשר  נוסח בהיר  בידו להביא לקורא  העתיקה אשר עלה 
העלתה  האחרונים  העשורים  בשני  אור  שראו  תרגומים  עשרות  כמה  של  בחינה  תהיה. 
יהיה   – העברי  הקורא  של  ראותו  מנקודת  וזאת   – דעתי  לעניות  ביותר  המתאים  כי 
שם  בעל  מומחה  ויסקונסין,  מאוניברסיטת   )ringler( רינגלר  דיק  פרופ'  של  תרגומו 
לעברית  התרגום  כי  וסוכם  פעולה,  לשתף  בטובו  הואיל  רינגלר  פרופ'  בתחומו.  עולמי 
ל-600  הכרך  יגיע  זה  באופן  כי  התברר  בהמשך  אולם  שלו.  גרסתו  מול  אור  יראה 
התרגום  את  לכלול  שלא  אפוא  החלטתי  כרכים.  בשני  צורך  שיהיה  או  ומעלה,  עמ' 
לאנגלית, בעיקר לאור העובדה שתרגומו של רינגלר, שראה אור לפני שנה בלבד, זמין 

המעוניין.15  לכל  ברשת 
של  הספרותי  המוסף  מבקרת  יפה  הגדירה  היצירה  לתרגום  רינגלר  של  נוסחו  את 

כתבה:  כאשר  הטיימס, 
התנועה  המשקל,  את  היטב  קולט  רינגלר  של  לכאורה  והפשוט  הנגיש  תרגומו 
רהוט  בסגנון  מושכל  שימוש  לעשות  מיטיב  רינגלר  המקורית.  היצירה  של  והעוצמה 
דמיון  להפלגות  להידרש  ומבלי  למדי  מצומצם  במילון  וזאת  מודרנית,  אנגלית  של 

היני.16 שיימוס  לנו  שהעניק  בנוסח  פיוטיות 
עם  השוואה  כאשר  זאת,  עם  רינגלר.  של  הנוסח  אפוא  הוא  העברי  לתרגום  הבסיס 
לכת  הרחיק  שרינגלר  העלתה  לעיל(  הערה  )וראו  סלייד  בנג'מין  של  המדעי  התרגום 

סלייד.  של  גרסתו  מתוך  החסר  את  לתרגום  להוסיף  בחרתי  החסכונית,  בגרסתו 

 Beowulf A New Translation for Oral Delivery Translated, with an introduction, by dick ringler Hackett  .15
.http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/literature.ringlBeowulf :וראו Publishing company, 2007.

 .carolyne larrington, The Times literary supplement. november 21, 2007  .16
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משקל
הימבי  הפנטמטר  את  קבע  בשנים,  מאות  במשך  לאנגלית,  שירה  בתרגומי  הכלל  אם 
כמשקל מכריע – ויהיה המשקל בשפת המקור אשר יהיה – הרי שבעשורים האחרונים 
הפרוזה,  גבול  שעל  חופשי  משקל  והטוב  הישן  הפנטמטר  של  מקומו  את  ותופס  הולך 
יוּוְלף  ּבֵ של  הפרוזודיה  לפרטי  להיכנס  מבלי  כללית,  לעיל.  הדוגמאות  ארבע  את  וראו 
המקורי, המבנה הדומיננטי של השורה הבודדת הוא אוקטוסילבי, משקל שעליו ביקש 

בתרגומו:  רינגלר  לשמור 

We have heard tell / of the high doings

of danish kings / in days gone by,

how the great war-chiefs / gained their renown,

ושמרתי על שורה בת שמונה הברות במשקל  רינגלר,  זה בעקבותיו של  בנושא  הלכתי 
לזכות בערך מוסף  בניסיון  זאת  ידי דמימה אחר ההברה הרביעית,  ימבי, המחולקת על 

להשוואה. שורות   19 בן  קטע  להלן  פיוטי: 

ַמְענּו  ׁשָ הֲלֹא   – ִלי,  יבּו  ַהְקׁשִ
ִנים  ַהּדֶ ַמְלֵכי   – ֲעִלילֹות  ֶאת 

ָעָברּו,  ָיִמים  ּבְ  – ׁשּו  ְתַרּגְ ּנִ ׁשֶ
ּבֹוֵריֶהם  ּגִ  – ָזכּו  יַצד  ּכֵ

ְפֶאֶרת. ּתִ ְורֹב   – ה  ְתִהּלָ ּבִ
ְסֶקף,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ְסִקיְלד,  ֶזה  יַצד  ּכֵ

ְיִריָביו,  ַעל  ֵאיָמה  ֵהִטיל 
ָהֲאָרצֹות י  ֵמַעּמֵ ֵאיְך 

ן, ּכָ ּוִמׁשְ ִביר  ּדְ ִלְכּבֹׁש  יל  ּכִ ִהׂשְ
ַמְלֵכיֶהם. ַעל  ַבר  ּגָ ְוֵאיְך 

א ּבָ ְנַמְרק  ּדֶ ְלֶאֶרץ  יַצד  ּכֵ
ֵמָאב,  ָיתֹום  ֲאסּוִפי, 

ִהְצִליַח, ג,  ְגׂשֵ ׂשִ ְלָיִמים  ֵאיְך 
ְלָפָניו מֹו  ׁשְ ָהַלְך  יַצד  ּכֵ
ַהֶחֶלד,  ַרֲחֵבי  ּבְ ַבח  ֶ ַלּשׁ

ים  ּמִ ַלּיַ ֵמֵעֶבר  ְוֵאיְך 
ָהָאֶרץ יֵטי  ּלִ ְוׁשַ ְמָלִכים 
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ֶבר  ַלּגֶ ֱאמּוִנים  לֹו  עּו  ּבְ ִנׁשְ
עֹוֵבד. ַמס  לֹו  ְוֶהֱעלּו 

]...[

We have heard tell

of the high doings

of danish kings 

in days gone by,

how the great war-chiefs

gained their renown,

how scyld scefing 

shattered his foes,

mastered the meadhalls

of many peoples,

conquered their kings.

He came to denmark

as a lone foundling,

but later he thrived;

his name was renowned

beneath the skies

and kings and kingdoms

across the whale-road,

the surging sea,

swore him allegiance,

paid him tribute.
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הערה על תעתיק שמות
המקורי  הכיתוב  בשל  בעייתי  הוא  זרה  לשפה  העתיקה  האנגלית  מן  השמות  תעתיק 
ייכתב  כיצד   .Wealhtheow המלכה  הרותגר,  אשת  של  שמה  הוא  לכך  דוגמה  השם.  של 
מדויק  בתעתיק  דאור  דן  נקט  לעברית,  היצירה  של  )החלקי(  בתרגומו  בעברית?  שמה 

"ואלחת'או".17  בישראל:  הגבירה  של  שמה  היה  וכך  המקורי,  לאיות  האפשר  ככל 
בפסקול  קריינים  מפי  ליצירה  האזנה  בסיס  על  נעשה  זה  בתרגום  השמות  תעתיק 
היצירה  את  סלייד  וגם  רינגלר  פרופ'  גם  מקריאים  למשל  כך  ברשת.  למאזינים  המוגש 
הפועלות  הנפשות  לשמות  האזנה  עתיקה.  באנגלית  השני  בתרגומו,  הראשון  במלואה, 
וכי  וילת'או(  )או לכל היותר:  "וילתו"  כי לרעייתו של הרותגר קוראים בפשטות  מעלה 

העתיק.  במקור  האותיות  אחר  העוקב  באיות  צורך  אין 

��� ��

17.  וראו את הפרק השני באנתולוגיה לספרות ימי הביניים בעריכת לורנס בסרמן, הוצאת דביר, 1991. 
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.(Bacon( בייקון  הנרי  ג'ון   ,1892 משנת  יוּוְלף  ּבֵ לתרגום  איורים  מתוך 
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פתיחה
של  הסקילדים  שושלת  מייסד  סקפינג,  סקילד  של  בים  וקבורתו  מותו  חייו, 

דנמרק. מלכי 

ַמְענּו ׁשָ ֲהלֹא  ִלי,  יבּו  ַהְקׁשִ
ִנים  ַהּדֶ ַמְלֵכי  ֲעִלילֹות  ֶאת 

ָעָברּו,  ָיִמים  ּבְ ׁשּו  ְתַרּגְ ּנִ ׁשֶ
ּבֹוֵריֶהם  ּגִ ָזכּו  יַצד  ּכֵ

ְפֶאֶרת, ּתִ ְורֹב  ה  ְתִהּלָ ּבִ
ְסֶקף,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ְסִקיְלד,  ֶזה  יַצד  ּכֵ

ְיִריָביו,  ַעל  ֵאיָמה  ֵהִטיל 
ָהֲאָרצֹות י  ֵמַעּמֵ ֵאיְך 

ן, ּכָ ּוִמׁשְ ִביר  ּדְ ִלְכּבֹׁש  יל  ּכִ ִהׂשְ
ַמְלֵכיֶהם. ַעל  ַבר  ּגָ ְוֵאיְך 

א  ּבָ ְנַמְרק  ּדֶ ְלֶאֶרץ  יַצד  ּכֵ
ֵמָאב,  ָיתֹום  ֲאסּוִפי, 

ִהְצִליַח, ג,  ְגׂשֵ ׂשִ ְלָיִמים  ֵאיְך 
ְלָפָניו מֹו  ׁשְ ָהַלְך  יַצד  ּכֵ
ַהֶחֶלד,  ַרֲחֵבי  ּבְ ַבח  ֶ ַלּשׁ

ים  ּמִ ַלּיַ ֵמֵעֶבר  ְוֵאיְך 
ָהָאֶרץ יֵטי  ּלִ ְוׁשַ ְמָלִכים 

ֶבר,  ַלּגֶ ֱאמּוִנים,  לֹו  עּו  ּבְ ִנׁשְ
עֹוֵבד. ַמס  לֹו  ְוֶהֱעלּו 
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לֹו,  ִני  ׁשֵ ֵאין  ֶמֶלְך  הּוא  ָהָיה 
ַחי ל  ּכָ ִרּבֹון  ּוְלָיִמים 

ִייַרׁש  ְוהּוא  ֵבן  ּבְ ְרכֹו  ּבֵ
ָאִביו. ַמְלכּות  ֶאת  ֶדְנַמְרק  ּבְ

ַעּמֹו ָצַרת  ֵמיִטיב,  יט  ּלִ ׁשַ
ְמאֹד, ְלִלּבֹו  נֹוַגַעת 

ְנִתיָניו, ֶבר  ׁשֶ ַעל  ֵמֵצר 
ּוְמצּוָקָתם ֲאסֹוָנם  ַעל 

ּוֶמֶלְך. יט  ּלִ ׁשַ ָלֶהם  ֵאין  י  ּכִ

בֹוד  ּכָ ְורֹב  ַהְצָלָחה  ּבְ
ְסִקיְלד, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ָהֵאל  ֵרְך  ּבֵ

א ִנּשָׂ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְוָכְך 
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ יַנְבָיה  ְסַקְנּדִ ּבִ

ִנים. ַהּדֶ יט  ּלִ ׁשַ ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ

ָאִביו אֹוַצר  ית  ִמּבֵ ְוָכְך 
ָלרֹב נֹות  ַמּתָ ּבְ ָזָכה 

ֶלְך, ַהּמֶ יֹום  בֹוא  ּבְ ְלַמַען 
בֹוא, ּתָ ּלֹא  ׁשֶ ָצָרה  ל  ּכָ ַעל 

ִלְבטַֹח ֵמֵרָעיו  ּבְ יּוַכל 
ְלִצּדֹו ֵהם  בּו  ִיְתַיּצְ י  ּכִ
יטּו. יֹוׁשִ ְלֶעְזָרתֹו  ְוָיד 

ָוֶחֶסד ָרָכה  ּבְ י  ַמֲעׂשֵ י  ּכִ
ַהַחִיל  ּבֹור  ּגִ ֵלב  ֶאת  ים  ּכֹוְבׁשִ

אֹותֹו. הֹוְפִכים  ִרית  ּבְ ּוְלֶבן 

ָהֵהם, ִמים  ּיָ ּבַ ֶזה  ָהָיה 
ב ַהּלֵ יץ  ַאּמִ ְסִקיְלד  ֶלְך  ַהּמֶ

יב ֵהׁשִ ַנְפׁשֹו  יָבתֹו  ׂשֵ ּבְ
. ֱאלֹּהַ ֵחיק  ֶאל  ְוֶנֱאַסף 
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ֵבד, ּכָ ָיגֹון  י  ֻמּכֵ ֵרָעיו, 
ְסִקיְלד ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֶאת  אּו  ָנׂשְ
ם. ַהּיָ ַפת  ִלׂשְ ַהחֹוף,  ְקֵצה  ֶאל 

ְרצֹונֹו ֶאת  דּו  ּבְ ּכִ ְוָכְך 
ְלֵעת אֹוָתם  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ

ִמיַע.  ִהׁשְ קֹול  ּבְ ָברֹו  ּדְ ֶאת  עֹוד 
ים ַרּבִ ָיִמים  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא 

ִנים. ַהּדֶ ַמְלֵכי  ס  ּכֵ ַעל  ב  ָיׁשַ

ְדמּות ּבִ ְסִפיָנתֹו  ִהיא  ה  ִהּנֵ
ָנכֹוָנה, ָלׁשּוט  ָעגֹל,  ַמּקֹור 

ְוָלֵצאת ֶקַרח,  סּות  ּכְ עֹוָטה 
ֵעיֶניָה.  לֹות  ּכָ ע  ּסָ ַהּמַ ֶאל 

ֶפׁש ַהּנֶ ֲאהּוב  ֲאדֹוָנם  ֶאת 
יחּו,  ִהּנִ ָנְתנּו,  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל 

ַעת ַטּבַ ְצִמיֵדי  נֹוֵתן  ַכב  ׁשָ
ח, ַהְמֻרּוָ ּפּון  ַהּסִ ַעל 

ְפָרׂש. ַהּמִ ּתֶֹרן  ֶאל  ָקרֹוב 

ָעְרמּו ַהּגּוָפה  ֶאל  ָסמּוְך 
ִנְדֶלה לֹא  ַפע  ׁשֶ ּבְ אֹוָצרֹות 

ְמֻרָחקֹות, ֵמֲאָרצֹות 
י.  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ָמן  ׁשְ ֶאת 

ם, ׁשָ ָהיּו  ָלרֹב  ה  ֶחְמּדָ ִכּיֹות  ׂשְ
ְצרּופֹות, ַוֲחָרבֹות  ָריֹות  ׁשְ

ַחִיל, ן  ּבֶ ִלְפֵני  ָמֵגן  ַקְסדֹות 
ָרב, ַהּקְ ֵדה  ִלׂשְ ּבֹוְרקֹות  ִצּנֹות 

מּוָטלֹות ָחֵזהּו  ְוַעל 
זֹוֲהרֹות. ֵחן  ַאְבֵני  ֲהמֹון 

ע,  ּסָ ַלּמַ ָנכֹונּו  ַהּכֹל 
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ם ַהּיָ ֵלב  ֶאל  ם  ׁשָ ֵאי  ַהְרֵחק 
ֶרם.  ַהּזֶ י  ּלֵ ּגַ אֹוָתם  אּו  ִיּשְׂ

ֵרָעיו ָהָאדֹון  ֶאת  דּו  ִצּיְ
ה ֵמֵאּלֶ ים  ַרּבִ אֹוָצרֹות  ּבְ
ָעָברּו ָיִמים  לֹוֲחֵמי  ל  ׁשֶ

ּתֹוֶעה, אֹותֹו  חּו  ּלְ ׁשִ ר  ֲאׁשֶ
ָוֵרַע, ָיִדיד  ְללֹא  עֹוָלל 

ָהאֹוְקָינֹוס. ל  ׁשֶ ֶמְרָחָביו  ַעל 

ִנים ַהּדֶ ָקְבעּו  ִלְבסֹוף  ה  ִהּנֵ
ת. ַהּמֵ ֵמַעל  ָהב  ִמּזָ ֵנס 

ֶרם, ַהּזֶ טֹף  ִיׁשְ אֹותֹו,  ִיּטֹל 
ִים. ַהּמַ ַנְחׁשֹול  אֹותֹו  ִיְסַחף 

ֶנְחֶרֶדת,  ם  ַנְפׁשָ ַהְמקֹוְנִנים 
ֵבד. ַהּכָ ֵאֶבל  ּבָ ָקֲהָתה 

ֵיַדע, לֹא  ָאֶרץ  ּבָ ִאיׁש  י  ּכִ
ְוָחָכם,  ַעת  ּדַ ר  ּבַ ִויִהי 

ה.  ִיְזּכֶ ה  ַהּזֶ ְטָען  ּמִ ּבַ ִמי 
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א' 
דני  גיבור  הרותגר,  המלך  של  ימיו  עד  סקילד  של  חלציו  יוצאי  רשימת 
שועי  פאר.  רב  משתאות  אולם  הרוט,  את  והקים  ארצו  גבולות  את  שהרחיב 
אותם  תוקפת  בו  היום  עד  הרוט,  באולם  ומבלים  דבש  מי  לוגמים  הארץ 

קין.  של  מצאצאיו  גרנדל,  המכונה  אדם  טורפת  אימים  מפלצת 

ְסִפיָנתֹו ִהְפִליָגה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵמָאחֹור ֶלְך,  ַהּמֶ ְסִקיְלד  ל  ׁשֶ
מֹוִתיָרה, ְנַמְרק  ּדֶ ֶאֶרץ  ֶאת 

רֹאׁשֹו ַעל  ֶתר  ּכֶ יחּו  ִהּנִ
ֶלְך ַהּמֶ ס  ּכֵ ְוַעל  יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ

ֶבר. ַהּגֶ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ב  ָיׁשַ

מֹו, ׁשְ ֶהְלְפֶדן  נֹו,  ּבְ ֵלד  ִהּוָ ּבְ
ס, ַהּכֵ ַעל  יוּוְלף  ּבֵ ֶאת  ֶהְחִליף 

ִתי, ַרּבָ ְנַמְרק  ּדֶ ַעל  ׁשֹוֵלט 
ֶצֱאָצִאים, ָעה  ַאְרּבָ מֹוִליד 

לֹו ֶהֱעִניק  ַעל  ִמּמַ ָהֵאל 
גּול. ַהּדָ ַהַחִיל  ְלֶבן 

 
ָאֶרץ ּבָ נֹוְדעּו  ם  ְעּתָ ַאְרּבַ

ַהּטֹוב,  ַהְלָגה  מֹוֵתיֶהם:  ּוׁשְ
ְהרֹוְתָגר ֵהרֹוָגר,  ֶאָחיו  ֵני  ּוׁשְ

ֶלְך ַהּמֶ ת  ּלַ ּכַ ֵמָחה,  ׂשְ ּוַבת 
אֹוֶנָלה. מֹו  ׁשְ ֶבִדים,  ְ ַהּשׁ יט  ּלִ ׁשַ

ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ה  ִהּלָ ּתְ רֹב 
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ִלְהרֹוְתָגר, ָיד  רַֹחב  ּבְ ָנה  ִנּתְ
ָהִאיׁש, ִמְלָחמֹות  ּבְ ָצַלח 
ֵאמּוָנם ּבֹו  ָנְתנּו  ן  ּכֵ ַעל 
ֵלב,  ֵחֶפץ  ּבְ ֵמֵרָעיו  ל  ּכָ

ק ׁשֶ ַלּנֶ ֵרָעיו  ּוָפַמְלַית 
ְליֹום.  ִמּיֹום  ָרְבָתה  ְדָלה,  ּגָ

ֶאָחד ְויֹום  ֵאַרע  ֲאַזי 
ַח  ְלַפּקֵ ְהרֹוְתָגר  ַעל  הּוַטל 

ה, ּתֶ ִמׁשְ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ תֹו  ִנּיָ ּבְ ַעל 
יֹוֵתר  ּוְמפָֹאר  דֹול  ּגָ
ָהָאָדם ַזע  ּגֶ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ַהֶחֶלד.  ֵני  ּפְ ַעל  ּכֹה  ַעד  ָרָאה 

ַעל... ִמּמַ ֲעָנִנים  ּבָ רֹאׁשֹו    / ְמֵהָרה   ּבִ ִית  ַהּבַ ַדל  ...ּגָ

היה  ניתן  בקירוב  מ"ר   200 של  בשטח  מ'.   7.5 ורוחבו  מ'   28 אורכו  ויקינגי.  תמד  אולם  של  שחזור 
ובעונה  ובעת  הגדול  בגג  לתמוך  נועדו  מבחוץ  המרישים  אבירים.  עשרות  כמה  לסעודה  להושיב 

.(Hobro( הוברו  אזור  דנמרק,  צפון  הקירות.  על  להגן  אחת 
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ְפֶאֶרת ַהּתִ ַרב  ּוָבאּוָלם 
ַהַחִיל ִאיׁש  ְהרֹוְתָגר  ַעל  הּוַטל 

ָהֵאל ת  ַמּתַ ָכל  ּבְ ַלְחלֹק 
ַהּיֹום, ַעד  ּה  ּבָ ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ

ָלל ַהּכְ ֲחַלת  ִמּנַ ְלַבד 
ָאָדם. י  ַחּיֵ ּוְלַמֵעט 

ֶנֱאַמר, ְך  ּכָ ָהִאיׁש,  ָנַטל 
 – ִית  ַהּבַ ְנַין  ּבִ ַלת  ַמּטְ ֶאת 
ְמפָֹאר ּכֹה  ים  ּתִ ִמׁשְ אּוַלם 

ָאֶרץ. ּבָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ְלָכל 

ְמֵהָרה ּבִ ִית  ַהּבַ ַדל  ּגָ
ַעל, ִמּמַ ֲעָנִנים  ּבָ רֹאׁשֹו 
ִית,  ַהּבַ ַלם  ִנׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ן,  ּכָ ִמׁשְ ל  ִמּכָ ְוטֹוב  ָאִציל 
ֵהרֹוט. ם  ׁשֵ ּבְ ְהרֹוְתָגר  לֹו  ָקָרא 

ָאֶרץ ּבָ ַלט  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ְוהּוא 
ּוְבכֹחֹו  ָריו  ִמְדּבָ ּבְ

ֶדר, ַהּנֶ בּוַעת  ׁשְ ַאַחר  א  ִמּלֵ
לּוִיים  ּגְ ַתח  ּפָ אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת 

ק. ִחּלֵ ַלּכֹל  ְזָהבֹו  ְוֶאת 
, בֹוּהַ ּגָ רֹום,  ּבָ ר  ֲאׁשֶ עֹוד  ּבְ
ַעל ִמּמַ ג  ַהּגַ קֹורֹות  ִצּפּו 

אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ְלֶלָהבֹות 
ֶנְחַרץ, ּגֹוָרלֹו  ׁשֶ יֹום  ּבְ

ִנים ְמֻחּתָ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ְלֵעת 
יֹוֶקֶדת ְנָאה  ׂשִ ֵאׁש  ּכְ ְפרֹץ  ּתִ

ְלֶהֶבת ְלׁשַ ַח  ְוִתְתַלּקֵ
ָוַפַחד.  ֵאיָמה  ְמָזֶרה  ְקָרב  ל  ׁשֶ
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ַחת, ַ ִמּשׁ ד  ֵ ַהּשׁ ל  ּצֵ ּבַ א  ֶנְחּבָ
יֹום, יֹום  ר  ּוִמְתַיּסֵ סֹוֵבל 

ַלִיל ֶרֶדת  ַעד  יֹום  ֵמאֹור  י  ּכִ
ָהעֹוֶלה ַחן  ַלּלַ ַמֲאִזין 

אּוָלם. ּבָ ַחִיל  ֵני  ּבְ י  ִמּפִ

ֶבל ִמּנֵ עֹוָלה  יָנה  ְנּגִ ִמּמַ
יַצד ּכֵ ר  ָ ַהּשׁ ר  ּמָ ַהּזַ ל  ׁשֶ

ַהּתֹהּו, ִמן  ַהֶחֶלד  ִנְבָרא 
ַעל  ִמּמַ ָהֵאל  חֹוֵלל  יַצד  ּכֵ

ָעָברּו ָיִמים  ּבְ ם  ׁשָ ֵאי  ַהְרֵחק 
ּוֶפֶלא, ֵנס  ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל 
ִים ַהּמַ ָים  ֶאת  ָרא  ּבָ יַצד  ּכֵ

ָקַבע יַצד  ּכֵ רֹוִמים  ּוַבּמְ
ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ ְוֶאת  ָבָנה  ַהּלְ ֶאת 
ִיְכלּו, ּלֹא  ׁשֶ ְמאֹורֹות  ֵני  ׁשְ

ָאֶרץ. ּבָ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ְלַמַען 

ְוצֹוֵמַח  ֶיֶרק  ּבְ יַצד  ּכֵ
ַהֶחֶלד, ְמחֹוזֹות  ֶאת  ֵאר  ּפֵ

ָאֶרץ, ּבָ ים  ַחּיִ ָרא  ּבָ ְוָכְך 
ֵבל ּתֵ ֵני  ּפְ ַעל  ְיצּור  ּוְבָכל 

ֵהִפיַח. ים  ַהַחּיִ רּוַח  ֶאת 

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ׁשֹוָעיו  עֹוְלִצים  ן  ּכֵ ַעל 
ף ְוֶנׁשֶ ַחג  ּבְ ָכר  ׁשֵ ּגֹוְמִעים 

ׂשֹוְנָאם, ְלֵעת  ַהּיֹום  ּבֹוא  ַעד 
יִהּנֹם, ַהּגֵ ְיִליד  ְיצּור 

ָלֶהם.  ל  ְלִהְתַנּכֵ ֵהֵחל 

ָטן,  ַלּשָׂ ֶרְנֶדל,  ּגְ לֹו  ָקְראּו 
ֶלם, ַהּצֶ קֹוֵדר  ל  ַהְמַחּבֵ
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ְלֶטֶרף ֵחר  ַהְמׁשַ ד  ַהּזֵ
ָהאֶֹפל ְמחֹוזֹות  ּבִ ם  ׁשָ ֵאי 

ָיֵון. ִטיט  ל  ׁשֶ ַמְדֵמנֹות  ין  ּבֵ
ַחץ,  ַ ַהּשׁ ָאָדם,  אֹוֵכל  ֲעָנק 

ְמאּורֹות ּבִ רֹוֵבץ  ׁשֹוֵכן 
ָאֶרץ. ּבָ ר  ֲאׁשֶ ְפָלצֹות  ַהּמִ

הּו ִנּדָ ָהֵאל  ַהּיֹום  ִמן  זֹאת 
ַקִין  ל  ׁשֶ ִמינֹו  ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ִעם 

עֹוֵרר ׁשֶ ֶהֶבל,  רֹוֵצַח 
. ָהֱאלֹּהַ ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ֶאת 
ַהּבֹוֵרא ּבֹו  ָנַקם  ן  ּכֵ ַעל 

ְוֵגֵרׁש  ֶהֶבל  ֶרַצח  ַעל 
ָאָדם.  נֹות  ּכְ ׁשְ ִמּמִ ַהְרֵחק 

ַרק ָיקּומּו  ְרעֹו  ּוִמּזַ
ַחת ַ ִמּשׁ ִדים  ׁשֵ ֵאיִמים,  רּוחֹות 

ָאֳחָרא, ִסְטָרא  ֵני  ּבְ יִקים  ּוַמּזִ
ֲעָנק ְנִפיֵלי  ל  ׁשֶ ְודֹור 

ָאָדם, טֹוְרֵדי  ֵאל,  ּבָ מֹוְרִדים 
ַעל.  ִמּמַ ָהֵאל  מּוָלם  ּגְ ם  ּלֵ ׁשִ
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ב' 
זה שנים תריסר שגרנדל פושט מדי לילה על האולם, קוטל ומגרם את יושביו 

ועמו.  המלך  חצר  על  אסון  ומוריד 

ָואֶֹפל  ֵליל  ֶרֶדת  ּבְ ֲאַזי 
ַעל, ִמּמַ ָטן  ַהּשָׂ ֵמִגיַח 

ּובֹוֵחן א  ּבָ ָהאּוָלם  ֶאל 
ף, ְוֶנׁשֶ ה  ּתֶ ִמׁשְ ְכלֹות  ּכִ יַצד  ּכֵ
ְמֵלָאה,  ֵרָסם  ּכְ רּוָחם,  טֹוָבה 
ַלְיָלה. ַנת  ִלׁשְ ִנים  ַהּדֶ ְרׁשּו  ּפָ

ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֶחֶבר  ָנם  ה  ִהּנֵ
ַחד. ּפַ לֹא  ם,  ִלּבָ ּבְ מֶֹרְך  ֵאין 

ַחץ, ַ ַהּשׁ אֹוָתם  ּתֹוֵקף  ֲאַזי 
ת, ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ּכְ ֲעֵליֶהם  ָעט 

ָנָקם,  ְצֵמֵאי  ָניו,  ּפָ קֹוְדִרים 
ַחִיל.  ֵני  ּבְ חֹוֵטף  ָבם  ּכָ ׁשְ ִמּמִ

ל ַמּזָ י  יׁשֵ ּבִ ׁשֹוִעים  ים  לֹוׁשִ ׁשְ
ּגֹוָרָלם, ַמר  ָידֹו,  ּבְ נֹוְפִלים 

ָלֵאיד  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוְגֶרְנֶדל 
ְוִסּיּוט, ֵאיָמה  י  ַמֲעׂשֵ ְכלֹות  ּכִ

ְזרֹועֹוָתיו,  ּבִ נֹות  ְרּבָ ַהּקָ
ְיָתה. ַהּבַ ָרְך  ִנׂשְ ַרְגָליו,  ּגֹוֵרר 
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ּבֶֹקר ּבַ ַהּיֹום  ְלָמֳחָרת 
ְתּבֹוֵנן ַהּמִ ְלֵעין  ִנְגֶלה 

ַחץ. ַ ַהּשׁ חֹוֵלל  ׁשֶ ַבח  ַהּטֶ
ְצחֹוקֹו ִמּתֹוְך  ְכָים  ּבִ עֹוֶלה 

ּבֹוֵקַע. ּוְנִהי  ִקיָנה  ְוקֹול 

ֶלְך ַהּמֶ ָהָאִציל,  ְהרֹוְתָגר  ָאז 
ֶחֶלד,  ּבַ ֵאין  לֹו  ִני  ׁשֵ ר  ֲאׁשֶ
ַצַער, ּבְ ן  ֻמְרּכָ רֹאׁשֹו  ב,  ָיׁשַ
ֶבר, ַהּגֶ ֵרָעיו  ִמּמֹות  ָהמּום 

ֵאיִמים, ִביל  ׁשְ ּבִ ֵעיָניו  נֹוֵתן 
ַאֲחָריו.  יַח  ִהּנִ ד  ֵ ַהּשׁ

ְיָלה  ּלַ ּבַ ָעַרְך  ׁשֶ ֶטל  ַהּקֶ
יו, ְלַמֲעׂשָ ִראׁשֹון  ָהָיה 

ַחר ׁשַ ֶטֶרם  ּבְ ְלָמֳחָרת  ַאְך 
ט ּוָפׁשַ ֶרְנֶדל  ּגְ ׁשּוב  ָחַזר 
ְורֹוֵצַח ב  ׁשָ ָהאּוָלם,  ַעל 
ַהַחִיל. ְבֵני  ּבִ ַרֵחם  ְללֹא 

ן ִמּכֵ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ֶלא  ּפֶ ַמה 
ַהַחִיל ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ָהיּו 
ֶהֱעִדיפּו  ַחד  ִמּפַ ר  ֲאׁשֶ

ְלֵהרֹוט.  ִמחּוץ  ֵליָלם  ַלֲעׂשֹות 

ם ֻכּלָ ּלְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוָכְך, 
ַחץ, ַ ַהּשׁ י  ַמֲעׂשֵ ַעל  נֹוַדע 

מֹוָה, ּכָ ֵאין  ׁשֶ עּותֹו  ְוִרׁשְ
רֹועֹוָתיו ִמּזְ ְמַלט  ּנִ ׁשֶ ל  ּכָ

ּבֹו. ּכֹן  ִלׁשְ ַאֵחר  ָמקֹום  ַחר  ּבָ
ּגֹוָרָלם... ַמר  ָידֹו,  ּבְ נֹוְפִלים    / ל   ַמּזָ י  יׁשֵ ּבִ ׁשֹוִעים  ים  לֹוׁשִ ...ׁשְ

.(Bacon( בייקון  הנרי  ג'ון   ,1892 משנת  יוּוְלף  ּבֵ לתרגום  איורים 
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 – ֶרף  ַלּטֶ ֵחר  ַהְמׁשַ ט  ׁשַ ּפָ
 – ים  ַרּבִ מּול  ֶאל  ָיִחיד  ְוהּוא 

יָרה ַהּבִ ית  ּבֵ ֵהרֹוט  ַעל  ְוָעט 
ְיָלה. ּלַ ּבַ ֵריק  ֶזה  ּנֹוַתר  ׁשֶ ַעד 

ָחְלפּו ִנים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ִנים, ַהּדֶ יט  ּלִ ׁשַ הּוא  ֶלְך,  ַהּמֶ

קַֹע. ִלׁשְ יגֹונֹו  ּבִ הֹוִסיף 
ְוַצַער, רֹון  ּבָ ׁשִ ֵעת  זֹו  ָהְיָתה 
יְך ִהְמׁשִ ֵריָסר  ּתְ ֳחָרִפים  ְך  ּכָ

ֶרְנֶדל. ּגְ ע  ָהֶרׁשַ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ֶחֶלד, ּבַ נֹוְדעּו  ַמֲעָלָליו 
ֶאֶרץ ֱאֵלי  ֵמֶאֶרץ  ָעְברּו 

נֹוַדע ּוְבִסּפּור,  יר  ׁשִ ּבְ
ֶרְנֶדל. ּגְ ְהרֹוְתָגר,  ּבִ ָלַחם  יַצד  ּכֵ

עֹוָנה ַאַחר  עֹוָנה  יַצד  ּכֵ
ָחַדל. ְולֹא  ִעּמֹו  ֶנֱאַבק 

ט, ּפָ ִמׁשְ ְולֹא  ׁש  ּקֵ ּבִ ין  ּדִ לֹא 
לֹום ׁשָ ְולֹא  ֲאָמָנה  לֹא 

ים. ּכִ ַהּמֻ ִנים  ַהּדֶ ֵני  ּבְ ִעם 
ָתם ִלְדִריׁשָ ָאְזָניו  ָאַטם 
ָזִקים. ַהּנְ ַעל  ְלַפּצֹוָתם 

נֹוֲאׁשּו ֶלְך  ַהּמֶ יֹוֲעֵצי 
ְלִפּצּוִיים ַצּפֹות  ִמּלְ

ְחִריב. ַהּמַ ל  ׁשֶ ְטמֹונֹו  ִמּמַ
הֹוִסיף ְפָלץ  ַהּמִ ְלֵהֶפְך, 

ִלְפּגַֹע, ְוָזֵקן  ַנַער  ּבְ
ְוַלֲהרֹג, ּפְֹך  ִלׁשְ ָמם  ּדָ

ַצְלָמֶות עֹוֶטה  יל  ַהּלֵ ְדִמי  ּבִ
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ַמֲאָרב  ּבְ ׁשֹוֵכב  רֹוֵבץ, 
ֶרֶפׁש. ל  ׁשֶ ה  ּצָ ּבִ י  ַעְרִפּלֵ ּבְ

ֵהיָכן, ָיַדע  לֹא  ִאיׁש  ְוָכְך 
ְיָלה, ַהּלַ ְדִמי  ּבִ ּתֹוֶעה  עֹודֹו 
ַמְלּכֶֹדת. ָהאֹוֵיב  לֹו  טֹוֵמן 

ע ָ ַהְמֻרּשׁ ְפָלץ  ַהּמִ ְך  ּכָ
ָהָאָדם ֶנֶפׁש  רֹוֵצַח 

ָהאֶֹפל, ַמֲעֵטה  ּבְ ָנַדד 
ע, ׁשַ ַהּפֶ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ עֹוֵלז 

ֵהרֹוט, ּבְ ָהאּוָלם  ֶאת  חֹוֵמס 
ְיָלה ַהּלַ ֲאֵפַלת  ּבַ ּתֹוֶעה 
צֹוֵלל. ְמצּולֹוָתיו  ְוֶאל 

ַעל ִמּמַ ָהֵאל  י  ּכִ ַיַען 
ַהּיֹום ְלאֹור  ָעָליו  ָאַסר 
ִית  ַהּבַ ְלַמְרֵאה  מַֹח  ִלׂשְ
ׂשֹון. ׂשָ קֹול  ּבְ ְתרֹוֵנן  ַהּמִ

ִנים ַהּדֶ יט  ּלִ ְלׁשַ ֶזה  ָהָיה 
ַרֵחם. ֲחַסר  ַאְכָזר,  ּגֹוָרל 

ֶלְך ַהּמֶ י  ַאְנׁשֵ בּו  ָיׁשְ כּופֹות  ּתְ
מֹוָעָצה, ּבְ ִסים  ְמֻכּנָ

ם ַדְעּתָ ּבְ ְוִנְמְלכּו 
ָלָאסֹון ֵקץ  ים  ָלׂשִ יַצד  ּכֵ
יו ַמֲעׂשָ ֶאת  ית  ּבִ ּוְלַהׁשְ

ֵהרֹוט ַעל  ט  ַהּפֹוׁשֵ ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ
ְלֶפַתע. ּתֹוֵקף  ׁשֹוְכָניו  ְוֶאת 

ִהְקִריבּו, ן  ְוָקְרּבָ ֵיׁש  ים  ִעּתִ
ָטן ַהּשָׂ ֶצֶלם  ֶאת  עֹוְבִדים 
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ְיָלה, ַהּלַ ְדִמי  ּבִ חֹו  ִמְזּבְ ַעל 
ַחת, ַ ִמּשׁ ד  ֵ ַלּשׁ ה  ִפּלָ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ

ְלַמַען מֹות,  ׁשָ ַהּנְ רֹוֵצַח 
ֶעְזָרה ָלֶהם  יט  ְלהֹוׁשִ יֹוִאיל 
ֶבר. ְוׁשֶ ְרָענּות  ּפֻ ל  ׁשֶ ֵעת  ּבְ

ָארּור, ה  ַמֲעׂשֶ ֶזה  ָהָיה 
ְוֶצֶלם. ֱאִליל  עֹוְבֵדי  ְקַות  ּתִ

ת ִעּוֵ ַעְצמֹו  יִהּנֹם  ַהּגֵ
ת. ׁשֶ ּבֶ ַהְמׁשֻ ָמָתם  ִנׁשְ ֶאת 

ַעת ִמּדַ ְוִנְבָעִרים  ּבּוִרים 
ים ַהַחּיִ ְלאֹור  ֵהם  ָהיּו 

ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ַהּבֹוֵרא,  ל  ׁשֶ
את ָלׂשֵ יַצד  ּכֵ ָיְדעּו  ְולֹא 
ַמִים, ָ ַהּשׁ ְלֶמֶלְך  ה  ִפּלָ ּתְ

ה. ִהּלָ ַהּתְ ֱאלֵֹהי  הּוא 

ִאיׁש ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  הּוא  ַאְכָזר 
ִליְך ַמׁשְ רֹאׁשֹו,  ֵמֵקל  ר  ֲאׁשֶ

ּבֹון ֶחׁשְ ְללֹא  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת 
אֹוֶכֶלת, ֵאׁש  ל  ׁשֶ ֶלָהבֹות  ֶאל 

ְפׁשֹו  ִמּנַ מֹוֵנַע  ְוָכְך 
ַהֶחֶסד. ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ

ּגֹוָרלֹו הּוא  רּוְך  ּבָ ֲאָבל 
ִליְך ַמׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ

ַהּבֹוֵרא. ַעל  ְיָהבֹו  ֶאת 
ַעל ִמּמַ ָהָאב  ְזרֹועֹות  ּבִ י  ּכִ
ַרב. ְוֶחֶסד  לֹום  ׁשָ ִיְמָצא 
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ג'
בלוויית  לדנמרק  מפליג  הגטים,  מלך  היגלק  של  ורעהו  אחיינו  יוּוְלף,  ּבֵ
אותם  פוגש  הארץ  חופי  אל  בבואם  הרותגר.  של  לעזרתו  רעיו,  ארבעה־עשר 

הם. מי  לדעת  ומבקש  החוף  שומר 

ֶהְלְפֶדן ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ָנְפלּו  ֲאַזי 
קֹוֵדר, ָיגֹון  ה,  ָקׁשָ ַעְצבּות 

ְולֹא ָיְרדּו  יו  ַחּיָ ּלְ ׁשֶ
ְלֶרַגע. ְלַעּנֹותֹו  ָחְדלּו 

ַע, ּיֵ ִהְסּתַ לֹא  ָידֹו  ּבְ ָבר  ּדָ
יל ַהּלֵ ּבֹוא  ִעם  ַהַהְתָקפֹות 

ְולֹא ָהיּו,  ֲאֻיּמֹות  ּכֹה 
ְוֵקץ,  ַאֲחִרית  ָלֶהן  ָהיּו 

ָהאֶֹפל ִמן  ַחד  ַהּפַ ֵאיַמת 
ֶהֶרף. ִלי  ּבְ ָרְדָפה  יו  ֲאָנׁשָ ֶאת 

ה, ַהְרּבֵ ָיִמים  ץ  ִמּקֵ ֲאָבל 
ָהְרחֹוָקה, ִטים  ּגֶ ֶאֶרץ  ּבְ
ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ ֵרעֹו  ַמע  ׁשָ

ּוַמֲעָלָליו. ֶרְנֶדל  ּגְ ַעל 
ָהָאֶרץ ָכל  ּבְ ַהּזֹאת  ָלֵעת 

לֹו ֶוה  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָיה  לֹא  ִאיׁש 
ֵלב.  אֶֹמץ  ּבְ אֹו  כַֹח  ּבְ
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לֹו נּו  ִיּתְ י  ּכִ ֶבר  ַהּגֶ ׁש  ּקֵ ּבִ
ָים, ֵלב  ּבְ ּה  ּבָ ָלׁשּוט  ְסִפיָנה 

ַדְעּתֹו  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ ָאַמר 
ם, ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  ָלׁשּוט  ָלֵצאת 
ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ר  ְלַבּקֵ

ָהַעז  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ַעּתָ
ְוִסּיּוַע. ְלֵעֶזר  ָזקּוק 

ֶבר ַהּגֶ ֱאַהב  ּנֶ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ִסיְך ַהּנָ ִמן  ׁש  ּקֵ ּבִ לֹא  ִאיׁש 

ֲעדֹו. ִמּיַ ַנע  ְלִהּמָ
צּו, ִאּמְ ָיָדיו  ֶאת  ְלֵהֶפְך, 

ְלָבבֹו. לֹו  א  ִנּבָ טֹובֹות 
ַחר ּבָ יו  ֲאָנׁשָ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ

ִעּמֹו.  ָלֵצאת  סּוִרים  ַהּמְ ֶאת 
ֵמֵרִעים ֶחֶבר  ֶזה  ָהָיה 

ְוִנְלָהב, ַחת  ִלְבִלי  ָעׂשּוי 
ְצאּו. ִיּמָ לֹא  ֵמֶהם  טֹוִבים 

י"ד  הֹוִסיף  ַוֲעֵליֶהם 
ֶלאֶכת. ּמְ ּבַ ִקיִאים  ּבְ ים  ַיּמִ יֹוְרֵדי 

ּה  ִעּמָ ְסִפיָנתֹו  ֶאת  ַחר  ּבָ
ָהָאֶרץ. ְקצֹות  ֶאל  ָלׁשּוט  ֵיֵצא 

ּפּון, ַהּסִ ֶאל  ְזַמן־ָמה  ץ  ִמּקֵ
א, ְוִנּשָׂ ָרם  ָמצּוק  ֵצל  ּבְ
רֹוֵגׁש, ם  ִלּבָ ָעלּו,  ם  ּלָ ּכֻ

ִסְחְררּו  ִים  ַהּמַ י  ּלֵ ּגַ
ם. ַהּיָ ְלחֹוף  ַהחֹולֹות  ֶאת 
ִטים,  ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ִחים,  ּלָ ַהּמַ

ְפֵתיֶהם, ׂשִ ַעל  ֲהָנָאה  ְצחֹוק 
ִהְטִעינּו.  א  ַמּשָׂ ּפּון  ַהּסִ ַעל 
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ֶמׁש ֶ ַהּשׁ אֹור  ּבְ זֹוֵהר  ְריֹון  ׁשִ
ֵאׁש. ּבְ לּו  ְ ֻחּשׁ ַוֲחָרבֹות 

יטּו,  ֵהׁשִ ְסִפיָנָתם  ֶאת  ֲאַזי 
ַמְסְמרֹות ּבְ ֲהדּוָקה  זֹו 

ִהְפִליָגה. ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ין  ּבֵ ֶאל 
ִביָבּה  ִמּסְ ִים  ַהּמַ זּו  ִנּתְ

ַעְרּבֶֹלת,  ַהּמְ ַנְחׁשֹוֵלי  ין  ּבֵ
רּוַח ּבָ ס  ַהּטָ עֹוף  מֹו  ּכְ ְוִהיא 

ֳהַרִים  ּצָ ּבַ ְלָמֳחָרת  ַעד 
ַהְרֵחק. ִרֲחָפה  ִהְפִליָגה, 

בֹו,  ִמּמֹוׁשָ צֹוֶפה  י  ּכִ ַעד 
ְלֶפַתע, ִהְבִחין  ה  ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ

הּוא ָרָאה  ַהחֹוף  ְמצּוֵקי  ֶאת 
ה, ַחּמָ ְצרּוֵבי  רּוחֹות,  י  ֻמּכֵ
ּגֶֹדל. ּבַ ָעצּום  ים  ְטָרׁשִ ְוֵכף 

ע, ּסָ ַהּמַ ַעל  ֵקץ  א  ּבָ ה  ִהּנֵ
ים ּמִ ַהּיַ ֶאת  ְסִפיָנה  ָצְלָחה 

עֶֹגן. ֵהִטיָלה  ה  ַעּתָ ְוֶזה 
ַנַחת ּבְ ִנים  ּפָ ַהּסַ קּו  ִזּנְ

ַהְמבֶֹרֶכת ְרַקע  ַהּקַ ֶאל 
ַרְגָלם. אּו  ָנׂשְ ַהחֹוף  ְוֶאל 

ַרַחׁש קֹול  עֹוֶלה  ְרָיָתם  ִ ִמּשׁ
ּתֹוָדה ת  ִפּלַ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ ְוֵהם 

ָרִקיַע ְמרֹום  ּבִ ַהּבֹוֵרא  ֶאל 
ַגע  ִמּפֶ אֹוָתם  ַצר  ּנָ ׁשֶ ַעל 
ִהְפִליגּו. ם  ַהּיָ ֵלב  ּבְ ְלֵעת 
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ַעל ִמּמַ ֶהם  ּבָ ִהְבִחין  ֲאַזי 
ֹוֵמר ַהּשׁ ְהרֹוְתָגר,  ל  ׁשֶ ָזִקיף 

הּוא ָרָאה  ַהחֹוף,  ְמצּוֵקי  ַעל 
ַחת, ִמּתַ ָנְכִרים  ֲחבּוַרת 

ְריֹון. ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ ָמֵגן  ּתֹוְפֵסי 

צּוק,  ַהּמָ ֶצַלע  ּבְ ָיַרד 
ָלַדַעת. ׁש  ּקֵ ּבִ ִאים  ַהּבָ ִמי 

ף ָהֻאּכָ ֶאל  חֹוף  ּבַ ָעָלה 
ר ּבֵ ּדִ ֲחִניתֹו,  ֶאת  ֵהִניף 

זֹאת: ּכָ ָנְכִרים  ֵני  ַסּפָ ֶאל 
ָהַאְלמֹוִנים, ם,  ַאּתֶ "ּוִמי 

ַלח, ֶ ַהּשׁ ֵאי  נֹוׂשְ ְריֹון  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ

/ ָהַאְלמֹוִנים,   ם,  ַאּתֶ ...ּוִמי 
ַלח... ֶ ַהּשׁ ֵאי  נֹוׂשְ ְריֹון  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ

את  מברר  בדנמרק  החוף  שומר 
לתרגום  איורים  הגיס.  של  זהותו 

הנרי  ג'ון  מאת   1892 משנת  יוּוְלף  ּבֵ
.(Bacon( בייקון 
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ֵאֵלינּו עֹוִלים  ָנְכִרים  יסֹות  ּגֵ
אן ִמּכָ ַהְרֵחק  ְסִפיַנְתֶכם  ּבִ

ם?  ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ֶאת  צֹוְלִחים 
ׁשֹוֵמר ֲאִני  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ
אֹוֵיב ֵני  ִמּפְ ַהחֹוִפים  ַעל 
ְנַמְרק  ּדֶ ֶאל  ִיְפלֹׁש  ְלַבל 
ָאסֹון. ָיִמיט  ּה  רֹאׁשָ ְוַעל 

ה ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ֵמעֹוָלם  ַאְך 
ָזִרים, יסֹות  ּגֵ ָנֲחתּו  לֹא 

ָלַעִין, לּוִיים  ּגְ ַאְרִצי  ְלחֹוף 
ָהָאִציל  ְהרֹוְתָגר  ׁשֶ ְפָרט  ּבִ
ֵאָליו. ָלבֹוא  ִהְזִמיָנם  לֹא 
ָרִאיִתי לֹא  עֹוד  ּוֵמעֹוָלם 
ֲאדֹוְנֶכם, ּכַ ָדה  ִנְכּבָ מּות  ּדְ

ָוַמְעָלה, ְכמֹו  ִ ִמּשׁ בֹוּהַ  ּגָ
ְולֹא ְרָיה  ׁשִ חֹוֵבׁש  ּבֹור  ּגִ

ֶבר. ּגֶ ֵני  ּפְ ַמֲעִמיד  ים  ִאיׁשִ ֲחַדל 

ָלֶכם ן  ֶאּתֵ ׁשֶ קֶֹדם  ַאְך 
ִלְגמַֹע ַאַחת  ְרָסה  ּפַ ְולּו 

ִלי  ִאְמרּו  ַמֵהר  ֶדְנַמְרק,  ּבְ
ה. ֵהּנָ אֶתם  ּבָ ֶאֶרץ  ֵמֵאיזֹו 
ַאֲחֵרינּו? ל  ְלַרּגֵ ֲהָבאֶתם 

ָנְכִרים, ִנים  ַסּפָ זֹאת,  אַֹמר 
ָנבֹון  ֶכם  ּדְ ִמּצִ ֶזה  ִיְהֶיה 

ם, ֶהְקּדֵ ּבְ ְלהֹוִדיֵעִני 
ֶבט?"  ׁשֵ ֵמֵאיֶזה  מֹוַצֲאֶכם 

ד' 
יוּוְלף מסביר לשומר את כוונותיו, מתיר לו האיש לעלות אל החוף,  לאחר שּבֵ

להרוט. הדרך  את  לו  ומראה 

ַהּנֹוָעז ֶות  ַהּצֶ ְרִניט  ַקּבַ
ּבֹוֵחר ִהּיֹות,  ׁשְ ְללֹא  יב  ֵהׁשִ
רֹאׁש: כֶֹבד  ּבְ ִמּלֹוָתיו  ֶאת 

ָאנּו, ִטים  ּגֶ ֵני  ּבְ ים  ַיּמִ "יֹוְרֵדי 
ִהיֶגָלק. ֶלְך  ַהּמֶ ֵרֵעי 

ָרב,  ַהּקְ דֹות  ׂשְ ּבִ נֹוַדע  ָאִבי 
ִלּבֹו.  עֹז  ּבְ ָאִציל,  ָאדֹון 

ָהִאיׁש ֵמת  ֶאְקתֹו,  מֹו  ׁשְ ָהָיה 
ים, ָהֲאֻרּכִ יו  ַחּיָ ץ  ִמּקֵ

ְוֶנֱעָרץ ַלּטֹוב  ָזכּור 
זּוָטִרים. ַחִיל  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ַאף 

ינּו: ְלַמֲעׂשֵ ר  ּוַבֲאׁשֶ
אנּו ּבָ ֲאֵליֶכם  יִדיִדים  ּכִ

ֶהְלְפֶדן, ן  ּבֶ הּוא  ֶכם,  ַמְלּכְ ִעם 
ֶחְפֵצנּו. ּבְ ֵיׁש  ְלִהְתָראֹות 

ָיֵדינּו ּבְ ַע  ַסּיֵ ן  ּכֵ ַעל 
ֲחָדׁשֹות  ִפינּו  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ

ְהרֹוְתָגר. ֶלְך  ַהּמֶ ַלֲאדֹוְנָך 
ֶלְך ַהּמֶ ְלָאְזֵני  ַרק  אּוָלם 
קֶֹדם. ְולֹא  ֶסר  ַהּמֶ נֹוַעד 
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ד' 
יוּוְלף מסביר לשומר את כוונותיו, מתיר לו האיש לעלות אל החוף,  לאחר שּבֵ

להרוט. הדרך  את  לו  ומראה 

ַהּנֹוָעז ֶות  ַהּצֶ ְרִניט  ַקּבַ
ּבֹוֵחר ִהּיֹות,  ׁשְ ְללֹא  יב  ֵהׁשִ
רֹאׁש: כֶֹבד  ּבְ ִמּלֹוָתיו  ֶאת 

ָאנּו, ִטים  ּגֶ ֵני  ּבְ ים  ַיּמִ "יֹוְרֵדי 
ִהיֶגָלק. ֶלְך  ַהּמֶ ֵרֵעי 

ָרב,  ַהּקְ דֹות  ׂשְ ּבִ נֹוַדע  ָאִבי 
ִלּבֹו.  עֹז  ּבְ ָאִציל,  ָאדֹון 

ָהִאיׁש ֵמת  ֶאְקתֹו,  מֹו  ׁשְ ָהָיה 
ים, ָהֲאֻרּכִ יו  ַחּיָ ץ  ִמּקֵ

ְוֶנֱעָרץ ַלּטֹוב  ָזכּור 
זּוָטִרים. ַחִיל  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ַאף 

ינּו: ְלַמֲעׂשֵ ר  ּוַבֲאׁשֶ
אנּו ּבָ ֲאֵליֶכם  יִדיִדים  ּכִ

ֶהְלְפֶדן, ן  ּבֶ הּוא  ֶכם,  ַמְלּכְ ִעם 
ֶחְפֵצנּו. ּבְ ֵיׁש  ְלִהְתָראֹות 

ָיֵדינּו ּבְ ַע  ַסּיֵ ן  ּכֵ ַעל 
ֲחָדׁשֹות  ִפינּו  ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ

ְהרֹוְתָגר. ֶלְך  ַהּמֶ ַלֲאדֹוְנָך 
ֶלְך ַהּמֶ ְלָאְזֵני  ַרק  אּוָלם 
קֶֹדם. ְולֹא  ֶסר  ַהּמֶ נֹוַעד 
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ַמְענּו ׁשָ אֹותֹו  ָבר  ַהּדָ ִאם 
הּוא, ֱאֶמת   – ְלָך  ר  ֻמּכָ ְוהּוא 

ִמְפֶלֶצת יל  ַהּלֵ ֲחצֹות  ּבַ י  ּכִ
ִנים ַהּדֶ ַעל  ָעָטה  ּתֹוֶקֶפת, 

י( ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ַעל  ְרָמִזים  )ַרק 
טֹוֶרֶפת, ַהַחי  ָרם  ׂשָ ּבְ ְוֶאת 

– ָלֵתת  ָיִדי  ּבְ ֵיׁש  ָאז  י  ּכִ
– ֲעַדִין  ֲאִני  ָצִעיר  י  ּכִ ם  ּגַ

ְהרֹוְתָגר. ֶלְך  ַלּמֶ ֵעצֹות  ה  ּמָ ּכַ

ָהֵכיַצד לֹו  ָלעּוץ  אּוַכל 
ִעּמֹו ְוׁשֹוָעיו  הּוא  יּוְכלּו 
ְלַהְכִניַע. ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת 

ֶבל ַהּסֵ ְכלֹות  ּכִ ׁשּוָעתֹו  ּתְ י  ּכִ
יָעה, ִהּגִ ה  ִהּנֵ ְוָהֵאיִמים 

ֶחֶסד. ּבְ ה  ִיְזּכֶ ה  ּוֵמַעּתָ

ָלַעד ינֹו  ּדִ ֶנְחַרץ  ָולֹא, 
ָוַפַחד ֵאיָמה  י  ַחּיֵ ִלְחיֹות 
ְמקֹומֹו ַעל  ב  ִנּצָ עֹוד  ל  ּכָ

ְמלֹוִנים."  ַהּגַ ַבּה  ּגְ ֵהרֹוט  ית  ּבֵ

יב ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל  רֹאׁש  כֶֹבד  ּבְ
סּוסֹו: ֵמַעל  ַהחֹוף  ׁשֹוֵמר 

ֵהיֵטב ׁשֹוֵקל  ה  ְמֻנּסֶ "לֹוֵחם 
ַיַחד,  ם  ּגַ ים  ּוַמֲעׂשִ ים  ִמּלִ

ם. ֶעְרּכָ ְמלֹוא  ֶאת  ֵיַדע  ְך  ּכָ ַרק 
ַנְתֶכם, ּוָ ּכַ י  ּכִ ִלי  רּור  ּבָ

ָלֶבַטח, טֹוָבה  ם,  ַהּיָ יֹוְרֵדי 
ם ַאּתֶ ֱאֶמת  ֵרֵעי  ְוִכי 

גּול. ַהּדָ ְנַמְרק  ּדֶ ְלֶמֶלְך 

Beowulf-2008.indb   112 6/8/2009   1:07:15 PM



113
אריה סתיו

ֵאַלי, ִחְברּו  ְקֶכם,  ִנׁשְ אּו  ׂשְ
טּוַח. ּבָ ִביל  ׁשְ ּבִ ֶאְתֶכם  אֹוִליְך 

מֹר ִלׁשְ אַֹמר  י  ַלֲאָנׁשַ
אֹוֵיב, ֵני  ִמּפְ ְסִפיַנְתֶכם  ַעל 
עֹוֶגֶנת, חֹוף  ּבַ ִפיָנה  ַהּסְ זֹו 
ֶזֶפת.  ּבְ ְמׁשּוִחים  ְסָדֶקיָה 

ִיט ַ ַהּשׁ ִלי  ּכְ ּבֹו  ַהּיֹום  ּבֹוא  ַעד 
ִסּפּונֹו  ַעל  ֵאר  ַהּפְ ַרב 

ְיָתה.  ַהּבַ ּבֹור  ַהּגִ ֶאת  יב  ָיׁשִ
ל ַהְמֻהּלָ יר  ָהַאּבִ י  ּכִ

ן ּכֵ ַעל  ַמֲעלֹוָתיו,  ַרּבֹות 
ַגע." ּפֶ ְללֹא  ֶבר  ַהּגֶ ָיׁשּוב 

ִמְצָעדֹו ַהֶחֶבר  ֵהֵחל 
ִפיָנה ַהּסְ ָהָאֶרץ,  ִנים  ּפְ ֶאל 

ֵמָאחֹור, עֹוֶגֶנת  נֹוְתָרה 
ָקְדקֹוֵדי ַעל  ֵהיֵטב.  ְקׁשּוָרה 

צּוק, ַהּיָ ֶסף  ַהּכֶ ַקְסדֹות 
ִחי ַהּלֶ י  ְלָמִגּנֵ ֵמַעל 

ר ַהּבַ ֲחִזיר  ַצְלֵמי  אּו  ִנּשְׂ
ֵאׁש,  ּבְ ִכים  ּוֻמּתָ ַצִחים 

ַגע.  ִמּפֶ ַהחֹוֵבׁש  ֶאת  ָנְצרּו 

ִיס,  ַהּגַ ָנע  ֶקֶצב  ּבְ ַמֵהר, 
ְלֵעיֵניֶהם ִנְגָלה  ה  ִהּנֵ

ֶמׁש, ֶ ּשׁ ּבַ זֹוֵהר  ָרם,  ֵהרֹוט  ית  ּבֵ
ְהרֹוְתָגר ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ הּוא  ה  ִהּנֵ

ֶתם, ַהּכֶ ְבַרק  ּבִ ַהְמפָֹאר 
מֹוהּו ּכָ עֹוד  ֵאין  ֵבל  ּתֵ ְמלֹוא  ּבִ

ָהָאֶרץ. ֶמְרֲחֵבי  ֶאל  ֵמִאיר 

ר... ַהּבַ ֲחִזיר  ַצְלֵמי  אּו  ...ִנּשְׂ

א.  תפקידים.  שני  הקסדה  ראש  על  הבר  חזיר  לצלמית 
לבל  חרב  מהלומת  מפני  הגנה  ב.  בקרב.  רוח  לעוז  סמל 
המאה  מן  קסדה  שרידי  לשניים.  הקסדה  את  תבקע  זו 

בריטניה.   ,(Derbyshire( דרבישייר  חפירות  השביעית. 
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יַע ִהְצּבִ ַהחֹוף,  ׁשֹוֵמר  ָעַצר 
ִיס, ַהּגַ ִלְפֵני  קֹום  ַהּמָ ַעל 

ְמֵהָרה ּבִ ֵאּלּו  ְלַמַען 
ָעָריו. ׁשְ ֶאל  ם  ְרּכָ ּדַ ַיֲעׂשּו 

ְוָסח סּוסֹו  ר  ָקׁשַ ֲאַזי 
ַהַחִיל: ִלְבֵני  ֵרָדה  ּפְ ְבֵרי  ּדִ

זֹאת, ּבָ ֶאְתֶכם  ִלְנטֹׁש  "ָעַלי 
ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ֶאְתֶכם  מֹר  ִיׁשְ

ַגע ִמּפֶ ְוָהָאדֹון,  ָהָאב 
ה. ַהּזֶ ַהּנֹוָעז  ַעׂש  ּמַ ּבַ

ם, ַהּיָ חֹוף  ֶאל  ָלׁשּוב  ָעַלי 
אֹוֵיב." י  ִמּצִ אֹותֹו  מֹר  ִלׁשְ
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ה'
האיש  השער.  על  השומר  הזקיף  את  ואנשיו  יוּוְלף  ּבֵ פוגשים  הרוט  בשערי 
פקודתו  פי  על  והזקיף,  את שמו,  לאיש  מגלה  יוּוְלף  ּבֵ להזדהות.  מבקש מהם 

האולם. אל  הבאים  את  מכניס  הרותגר,  של 

ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ֶאת  ֲאָבִנים  ִביל  ׁשְ
ְרָיה  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ ַהּצֹוֲעִדים 
ְזרֹוַע, ַעל  ְרֶזל  ּבַ עֹות  ְוַטּבְ
ָהאּוָלם. ֶאל  ָקרֹוב  הֹוִליְך 

ָעם ַמּסָ ּבְ ָלִראׁשֹוָנה 
ָוֶזֶמר. יר  ׁשִ ּבְ קֹוָלם  ָנְתנּו 

ָדם ִמּיָ ם,  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ָעְיפּו 
ִעינּו ִהׁשְ ים,  ָמִגּנִ ֵהִסירּו 

ִית. ַהּבַ ִקיר  ֶאל  ים  ֻמּטִ אֹוָתם 
ָעָלה ָריֹות  ְ ַהּשׁ ַרַחׁש  קֹול 

ַהּלֹוֲחִמים ְקעּו  ׁשָ ְלֵעת 
ידֹוֵניֶהם ּכִ ְפָסִלים,  ּסַ ּבַ

ָאפֹר. חֹד  ּבְ בּו  ִנּצְ ְזקּוִפים 
יִטיב  ַהּמֵ ַלח  ֶ ַהּשׁ ֵהִביא 
ַבח. ָוׁשֶ בֹוד  ּכָ ָאיו  ְלנֹוׂשְ

ִית ַהּבַ ׁשֹוֵמר  ֶהם  ּבָ ָנַתן 
ַתח ּפֶ ּבַ ָזקּוף  ב  ִנּצַ ר  ֲאׁשֶ

ר, ׁשֶ ַהּנֶ ֵעין  ּכְ חֹוֵקר  ט  ַמּבָ
ַאל: ׁשָ ֵהיֵטב,  אֹוָתם  ַחן  ּבָ
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ה, ֵהּנָ אֶתם  ּבָ ֶאֶרץ  "ֵמֵאיזֹו 
לֹות, ְמֻעּקָ ִצּנֹות  ּתֹוְפֵסי 

ְקלּוָעה, ְקָרבֹות  ְרַית  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ
ְרֶזל?  ּבַ ֲחִנית  ִנים,  ּפָ ַקְסדֹות 

ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַהּמֶ רֹוז  ּכָ ֲאִני 
ָרִאיִתי, לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  מֹוְתֶכם  ּכְ

ֵלָבב. בֹוֵהי  ּגְ נֹוָעִזים,  ּכֹה 
ָלֶבַטח,  ם  ַאּתֶ ָנְכִרים  ֲעַדת 

אֹוֶבֶדת,  ּתֹוִעים  ֲחבּוַרת  לֹא 
נֹוָעִזים ַחִיל  ֵני  ּבְ ִאם  י  ּכִ

ֶלְך."  ַהּמֶ ֵני  ּפְ ֶאת  ֲחִרים  ַהְמׁשַ

ִטים, ַהּגֶ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ֲאדֹון 
לֹו: יב  ֵהׁשִ ֶאה,  ּגֵ ְנעּוָריו  ּבִ

ֲאַנְחנּו ִבים  יֹוׁשְ ְמכֹוָרִתי  "ּבִ
ִהיֶגָלק, ל  ׁשֶ ְלָחנֹו  ְלׁשֻ

ָחַפְצּתָ ְוִאם  ִמי,  ׁשְ הּוא  יוּוְלף  ּבֵ
ה, ֵהּנָ אִתי  ּבָ ה  ָלּמָ ָלַדַעת 

אֹל  ִלׁשְ ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש  ב:  ַהְקׁשֵ
ֲאדֹוְנָך,  ֶהְלְפֶדן,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת 

ּוֶמֶלְך, ְלָחָמה  ַהּמִ ִרּבֹון 
ל." ְיַקּבֵ ֵנינּו  ּפָ ֶאת  ִאם 

ַהּנֹוָדע, וּוְלְפָגר  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ֵנֶצר, ִלים  ְנּדָ ַהּוַ ֶבט  ְלׁשֵ

ְוַדַעת: ֶלֱאֶמת  מֹו  ׁשְ ָיָצא 
ִלְהרֹוְתָגר ֶאְמסֹר  ּבֹוֲאָך  "ַעל 
ַעת ַטּבַ ִלי  ִקיְלִדים,  ַהּסְ ִרּבֹון 

ֶלְך. ַהּמֶ ָנַתן  ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ
ר, ַהּזָ ְרצֹוְנָך,  ּכִ לֹו  ֶאְמסֹר 
ד ִמּיָ ָאׁשּוב  ׁש,  ֲאבֹוׁשֵ לֹא 

ֲעֶנה ַהּמַ ָפַתי  ׂשְ ְוַעל 
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ַההֹוד נֹוָרא  י  ַמְלּכִ ר  ֲאׁשֶ
יֹוִאיל." ָלֵתת  ֵאָלְתָך  ִלׁשְ

תֹו ּכָ ִלׁשְ ֶאל  ָהִאיׁש  ִמֵהר 
ֻמְפָלג, ָזֵקן  ֶהָחָכם,  ל  ׁשֶ

ֲאִציָליו. ֶקֶרב  ּבְ ֵמֵסב 
ָנכֹון ב  ִנּצַ ֵאָליו,  ָצַעד 

ֶלְך, ַהּמֶ ֵני  ּפְ מּול  ִנימּוס  ּוְברֹב 
יַע: ִהְצּדִ ַאְרצֹו  ּוְלִרּבֹון 

ִטים ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ָהָרם,  "ְהרֹוְתָגר 
ם ַהּיָ ֶמְרֲחֵבי  ֶאת  ָצְלחּו 

ָנֲחתּו. ּוְלחֹוֵפינּו 
מֹו. ׁשְ יוּוְלף  ּבֵ ִיס,  ַהּגַ ֲאדֹון 

ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַהּמֶ ְרצֹוָנם,  ל  ּכָ
ַהְכָנָעה  ּבְ אֹוְתָך  אֹל  ִלׁשְ

ִלְפּגֹׁש.  אֹוָתם  ּתֹוִאיל  ִאם  ּבְ
ָמֵאן ּתְ ַאל  ַרב,  ֶמֶלְך  הֹו, 

ַבִני  חֹוׁשְ ם.  ִלּבָ ֲאלֹות  ְלִמׁשְ
ַלח ֶ ּשׁ ּבַ ָהאֹוֵחז  ֶזה  ֶחֶבר  י  ּכִ

ַלֲחָסֶדיָך. י,  ַמְלּכִ ָראּוי, 
ַחִיל ּוֶבן  ם  רֹׁשֶ ַרב  ָצִעיר 

ַאְרֵצנּו."   חֹוף  ֶאל  אֹוָתם  הֹוִליְך 
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ו'
ממנו  ומבקש  דנמרק  מלך  את  מברך  וזה  יוּוְלף,  ּבֵ פני  את  מקביל  הרותגר 

גרנדל. מפני  הרוט  אולם  על  להגן  לו  להניח 

ְנַמְרק: ּדֶ ֶמֶלְך  ְהרֹוְתָגר  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ֵהיֵטב, אֹותֹו  זֹוֵכר  "ֲאִני 

ָהָיה עֹוד  ַנַער  ַאְך  ָאְמָנם 
ְלָאִביו, י  ָחַבְרּתִ ְלֵעת 

ִטים ַהּגֶ ר  ׂשַ ְהֶרֶתל  ֶאְקתֹו.  הּוא 
ְלֶאְקתֹו. ָנַתן  ּתֹו  ּבִ ַיד  ֶאת 

ן ַהּבֵ יוּוְלף  ּבֵ ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ
ׁש ְמַבּקֵ הּוא  א,  ּבָ ֵאֵלינּו 
ְוֶנֱאָמן.  ר  ָיׁשָ ִרית  ּבְ ן  ּבֶ

נּו ַעּמֵ ֵני  ִמּבְ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי 
ִטים ּגֶ ֶאֶרץ  ּבְ רּו  ּקְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ

נֹות, ַמּתָ ּבְ ֵמֶהם  ָזכּו 
ֶאֶרץ. ֶדֶרְך  ּבְ לּו  ְוִהְתַקּבְ

ְיָתה ַהּבַ ׁשּוָבם  ַאַחר  רּו  ִסּפְ
יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלִחיַצת  י  ּכִ

ַחִיל. ֵני  ּבְ ים  לֹוׁשִ ׁשְ ל  ׁשֶ ּכְ מֹוָתּה  ּכְ

ַעל ִמּמַ ָהֵאל  י  ּכִ ּדֹוַמִני 
ׁשֹוֵלַח אֹותֹו  ַחְסּדֹו  רֹב  ּבְ

ְלַאְרֵצנּו ְלֵעֶזר  ִלְהיֹות 
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ָעֵלינּו. ט  ַהּפֹוׁשֵ ֶרְנֶדל  ּגְ מּול 
ר, עֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ָלֶעֶלם  ן  ֶאּתֵ

ֶבר. ַהּגֶ ֵלב  אֶֹמץ  ַעל  ָכר  ׂשָ

לֹו ֱאמֹר  ֵאָליו,  ד  ִמּיָ ֲחזֹר 
ֶהָחֵצר. ֶאל  ֵאַלי  ָלבֹוא 

יִתי,  ּבֵ ֵאי  ּבָ ֶאת  לֹו  ג  ַהּצֵ
ְלַמַען ַצחֹות,  ֵאָליו  ר  ּבֵ ּדַ
ָאנּו ֵהרֹוט  ּבְ אן  ּכָ י  ּכִ ֵיַדע 

ֵאֵלינּו." ָהִאיׁש  בֹוא  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ

ַתח ַהּפֶ ּוִמן  רֹוז  ַהּכָ ב  ׁשָ
ַהּטֹוב י  "ַמְלּכִ קֹול:  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ

ֲחָזָרה ּבַ אֹוִתי  ַלח  ׁשָ
לֹו ְידּוָעה  י  ּכִ ְלהֹוִדיֲעָך 

ֱאֶצֶלת,  ַהּנֶ ָך  ְלּתְ ׁשֹוׁשַ
ל ְיַקּבֵ ֶניָך  ּפָ ְוִכי 

אּות ּיָ ּכַ ְנַמְרק  ּדֶ ֶאֶרץ  ּבְ
ְפֶאֶרת.  ּתִ י  ַרּבֵ ְלִגּבֹוִרים 

ו ַעְכׁשָ ָלבֹוא  אי  ַ ַרּשׁ ה  ַאּתָ
חֹוֵבׁש ָך,  ִאּתְ ָמר  ׁשְ ְוַהּמִ
תֹו. ְוַקְסּדָ ְרָיתֹו  ׁשִ ֶאת 

יחּו ַהּנִ ַהֲחִניתֹות  ֶאת  ַאְך 
ַיַחד. ם  ּגַ ּנֹות  ַהּצִ ִעם  חּוץ  ּבַ

ינּו ַיְמּתִ ָהֵרָאיֹון  ְלתֹם 
יַח." ָוׂשִ יג  ִ ַהׂשּ ּוְלתֹוְצאֹות 

ֶבר, ַהּגֶ ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי 
ַהַחִיל, ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ִעּמֹו 
יִרים. ְוַאּבִ ׁשֹוִעים  ֵמיַטב 

מֹר ִלׁשְ ִהְפִקיד  ִמְקָצָתם  ֶאת 
ֶתר ַהּיֶ ל  ּכָ ק,  ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ַעל 
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ַרְגַלִים. אּו  ָנׂשְ ָהאּוָלם  ֶאל 
ְלֵהרֹוט. אֹוָתם  הֹוִליְך  וּוְלְפָגר 

ַחס ַהּיַ ַרם  ִיס  ַהּגַ ֲאדֹון 
ֶלְך, ַהּמֶ ס  ּכֵ ֶאל  יץ  ַאּמִ ַסע  ּפָ

ה, ְסּדָ ַהּקַ ִהְזִהיָרה  ָפז  ּבְ
ֱהֶדֶרת, ַהּנֶ ְרָיתֹו  ׁשִ ְך  ּכָ

ח.  ּפָ ַהּנַ ֵויַלְנד  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 

ֵלאמֹר:  ְוָסח  יט  ִהּבִ ָעַמד, 
ְהרֹוְתָגר. ֶלְך  ַהּמֶ ֱהֵיה,  רּוְך  "ּבָ

ֲאִני ִהיֶגָלק  ל  ׁשֶ ַעְבּדֹו 
י עֹוֶדּנִ ָצִעיר  רֹו,  ׂשָ ּבְ ֵאר  ּוׁשְ
ָזִכיִתי י  ַמֲעׂשַ ַעל  זֹאת  ִעם 

ה. ּוְתִהּלָ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ
ֶרְנֶדל ּגְ ל  ׁשֶ ַמֲעָלָליו  נֹוְדעּו 

ְמכֹוָרִתי. ּבִ ָמקֹום  ָכל  ּבְ

ַהּסֹוֲחִרים, ָלנּו  רּו  ִסּפְ
אֹוָתנּו, ַהּפֹוְקִדים  ֵמֵאּלּו 

ְפֶאֶרת, ַהּתִ ַרב  ָהאּוָלם  י  ּכִ
ה ַהַחּמָ קַֹע  ׁשְ ִעם  ד  ִמּיָ

ֶעֶרב, ְוֶרֶדת  ֲעָרב  ּמַ ּבַ
ּתֹוֶעֶלת. ֲחַסר  עֹוֵמד,  ֵריָקם 

י, ֲאָנׁשַ ֵמיַטב  י  ּבִ ִהְפִצירּו 
יֵניֶהם, ּבֵ ׁשֶ בֹוִנים  ַהּנְ

ֵאֶליָך, ָעַמי  ּפְ ֶאת  ים  ָלׂשִ
ְהרֹוְתָגר. ֶלְך  ַהּמֶ ֲחֵצְרָך,  ֶאל 
ָהַרב, ּכִֹחי  ֶאת  ֵהם  יֹוְדִעים 

ּפֹוֵסַע ֲאִני  יַצד  ּכֵ ָראּו 
ָרב, ַהּקְ תֹם  ּבְ ָדם  ּבְ רֹוֵחץ 

י, ְרּתִ ָקׁשַ אֹוְיִבים  ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבֹו 

י... ַקְרּתִ ּדָ ַהָּים  ָרקֹוֵני  ּדְ ֶאת    / ֲעָנק,   ִמְפְלצֹות  י  ...ָקַטְלּתִ

,1892 משנת  יוּוְלף  ּבֵ לתרגום   איורים 
.(Bacon( בייקון  הנרי  ג'ון 
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ֲעָנק, ִמְפְלצֹות  י  ָקַטְלּתִ
י ַקְרּתִ ּדָ ם  ַהּיָ ָרקֹוֵני  ּדְ ֶאת 

ְיָלה. ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ֶות  ַלּמָ
י, ָמַחְצּתִ ָהאֹוְיִבים  ֶאת  לֹות  ּכְ ַעד 

ִטים. ּגֶ ּבַ רּו  ִהְתַעּמְ י  ּכִ זֹאת  ל  ּכָ

א ּבָ ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ ּתֹורֹו  ה  ַעּתָ
ָלַדַעת ְזרֹועֹוַתי  עֶֹצם  ֶאת 

ִלְלמֹד. י  ַאּפִ ֲחרֹון  ְוֶאת 

ִנים ַהּדֶ ֲאדֹון  ֵכן,  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ָך, ׁשְ ֲאַבּקֶ ְסִקיְלד,  ֵני  ּבְ ֵמֵגן 

י ְעּתִ ִהּגַ ְרחֹוָקה  ֵמֶאֶרץ 
ִלי, ָסֵרב  ּתְ ַאל  ן  ּכֵ ַעל  ה,  ֵהּנָ

ִלי, ח  ַהּנַ ָהָאִציל,  ְהרֹוְתָגר  הֹו, 
ְיִדיַדי, ֶחֶבר  ִעם  ְלַבד 

ֵמֶרֶפׁש. ְלַנּקֹות  ֵהרֹוט  ֶאת 

י ַמְעּתִ ׁשָ ָבר  ּדָ יֹוְדֵעי  י  ִמּפִ
ַח ַהְמַרּצֵ ֵענּו  ְמֻיּדָ י  ּכִ

ָהָאֶון, ִליַלת  ּכְ עּותֹו  ִרׁשְ ּבְ
ִחית. ַמׁשְ ְכֵלי  ּבִ ד  ַהּזֵ ֵלב  ס  ּגַ

י,  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ י  ַמְלּכִ ִלְפֵני  ן  ּכֵ ַעל 
ַהּטֹוב,  ִהיֶגָלק  ֶלְך  ַהּמֶ
ה ֶאְזּכֶ ִלּבֹו  ַחְסֵדי  ּבְ י  ּכִ

ק, ֶנׁשֶ ֵלי  ּכְ י  ִעּמִ את  ָלׂשֵ ִלי  ִמּבְ
ֱאֶצֶלת. ַהּנֶ י  ַחְרּבִ לֹא  ַאף 

ְזרֹועֹוַתי ַנַחת  ּבְ ְוַרק 
ָרב, ַלּקְ ֵאֵצא  ָמגֹור  ְללֹא 
ִלּפֹל. אֹו  ּבֹו  ִלְזּכֹות  ָנכֹון 
ֵנינּו ְ ִמּשׁ ֶאָחד  ב  ַחּיָ ֵהן  י  ּכִ

ָהֵאל.  ִמְצַות  י  ּפִ ַעל  ָלמּות 
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ׁש ְיַבּקֵ ֶרְנֶדל  ּגְ ׁשֶ ָסִביר 
יָרה ַהּבִ אּוַלם  ֲאֵפַלת  ּבַ
ְלָגֵרם, ַעְצמֹוֵתינּו  ֶאת 

ִנּזֹון ה  ַעּתָ ַעד  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ִנים. ַהּדֶ ר  ׂשַ ִמּבְ ְסעּוָדה  ּבִ

ָהָאִציל, ְהרֹוְתָגר  ִאם,  ֲאָבל 
ה ַאּתָ טּור  ּפָ מֹוִתי,  ֶאְמָצא 

ַהְלָוָיה ִלי  ֲערְֹך  ִמּלַ
ַלְחּפֹר. ְלגּוִפי  ֶקֶבר  אֹו 

ם, ִמּדָ ָעקֹב  ְגִרי,  ּפִ ֶאת  י  ּכִ
ֶרְנֶדל ּגְ יַח  ַיּדִ עֹוָתיו  ַמְלּתְ ּבְ

ר.  ַהּכֵ ִלי  ּבְ ַעד  ק  ִויַרּסֵ

ָלל ּכְ ָעֶליָך  ִיְהֶיה  לֹא  ם  ּגַ
ֶלֶחם.  ּוַפת  ִלי  ָלֵתת  ע  ַמּצָ

ִהיֶגָלק ֶאל  ר  ּגֵ ׁשַ ְוַרק 
ָהֲאפָֹרה ְרָיִתי  ׁשִ ֶאת 

ָחִזי, ית  ּבֵ ַעל  ה  ִגּנָ ַהּמְ
ח. ּפָ ַהּנַ ֵויַלְנד  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
ְרׁשּותֹו ּבִ ַעם  ּפַ ִהיא  ָהְיָתה 

ָאֵכן, ָהָאדֹון.  ְהֶרֶתל  ל  ׁשֶ
ַעל." ִמּמַ ָהִאיׁש  ּגֹוַרל  ִנְגַזר 
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ז'
יוּוְלף,  ּבֵ יוּוְלף שהוא עצמו סייע בעבר בידי אקתו, אביו של  הרותגר מזכיר לּבֵ
כאשר זה נקלע למצוקה. הוא מזמין את אורחיו לקחת חלק במשתה, ומושיב 

וְהרֹותמּונד. ְהֶרתריק  בניו,  שני  בין  כבוד  של  במקום  יוּוְלף  ּבֵ את 

מֹוהּו: ּכָ ֵאין  ֶלְך  ַהּמֶ יב  ֵהׁשִ
ּפֹוֵרַע ה  ַאּתָ בֹוֲאָך  "ּבְ

ָעָברּו. ִמים  ִמּיָ ן  ָיׁשָ חֹוב 
ִויְפִליְנִגים ְמכֹוַרת  ּבִ ֶזה  ָהָיה 

ָיָדיו מֹו  ּבְ ֲאדֹוְנָך  ֵעת 
ֶהתֹוָלף,  ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ַפְך  ׁשָ

ָהִריב ָהָיה  ֵבד  ּכָ ְוכֹה 
הּו, ַמֲעׂשֵ ּבְ ית  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ

ַחד ִמּפַ ֵסְרבּו  ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ׁשֶ
ּכֹן ִלׁשְ ם  ִקְרּבָ ּבְ לֹו  ָלֵתת 
ֶהם. ּבָ ִיְנקֹם  ָהאֹוֵיב  ן  ּפֶ

כֹוָרתֹו ִמּמְ ּגֹוֶלה  ה,  ְמֻנּדֶ
ִמְקָלט. ׁש  ּקֵ ּבִ ָנס,  ְנַמְרק  ּדֶ ֶאל 

ַנַער י  עֹוֶדּנִ ַהִהיא  ֵעת  ּבָ
ְמָלָכה ּמַ ּבַ ַלט  ׁשָ ִטירֹון, 

ֵהרֹוָגר, ֶזה  ָהָיה  כֹור,  ַהּבְ ָאִחי 
ֶהְלְפֶדן ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהֶעֶצר  יֹוֵרׁש 

ְלֶפַתע, ֵמת  ַחִיל,  ן  ּבֶ יר  ַאּבִ
ָאִביָך ִריב  ֶאת  ֲאִני  ֲאַזי 
ׁשֹוֵלַח ב,  ֵ ְלַיּשׁ י  ִהְצַלְחּתִ
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ִית... ַהּבַ ֵאי  ּבָ ְפֵני  ּבִ ָנַתן    / ֶזֶמר   ּבְ קֹולֹו  ְיָטן  ...ְוַהּפַ

.(Klep( 1928 קלפ  רולף  האיור:  לנוער,  יוּוְלף  ּבֵ של  הוצאה  מתוך 
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ם  ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  ְסִפיָנִתי  ּבִ
יְפִליְנִגים, ַהּוִ ֶאל  ּתֹוָעפֹות  הֹון 

ָאִביָך. ֶאת  י  ְלּתִ ִהּצַ ְוָכְך 
ֱאמּוִנים. ִלי  ע  ּבַ ִנׁשְ זֹאת  ַעל 

ר ְלַסּפֵ ִלי  ּוַמר  ה  ָקׁשֶ
ֶבל ַהּסֵ ַעל  ׁשֹוֵמַע  ָאְזֵני  ּבְ

ֶרְנֶדל. ּגְ ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ִלי  א  ּבָ ׁשֶ
ַחת  ּלַ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ְנָאתֹו  ׂשִ ַעל 
ְחִריִדים.  ַהּמַ ָעיו  ׁשָ ּפְ ְוַעל 

י ִעּמִ ׁשֶ ַחִיל  ֵני  ּבְ ר  ִמְסּפַ
ָכל ּכְ ְוִהְתַמֵעט  ָהַלְך 

אֹוָתם ִהְפִקיר  ַהּגֹוָרל  ׁשֶ
ְפֶלֶצת. ַהּמִ ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ ִפיו  ּבְ

ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ָחַפץ  ַרק  לּו 
ְגעֹון ׁשִ ֶאת  הּוא  ָהָיה  ָיכֹול 

ִלְקטַֹע. ִאּבֹו  ּבְ ֶות  ַהּמָ
ּכֹוִרים, ִ ַהּשׁ יַרי  ַאּבִ ַאְך 

יָרה ּבִ ל  ׁשֶ ַקְנַקן  ְוִכְכלֹות  ֵיׁש 
ִעים, ּבָ ְוִנׁשְ ם  ַחְרּבָ ׁשֹוְלִפים 
יָרה ַהּבִ ַכר  ׁשֵ אּוַלם  ּבְ אן  ּכָ

ין ְלַהְמּתִ ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ ְלבֹואֹו 
ָלֵצאת. מּולֹו  ּוְלדּו־ְקָרב 

ַחר, ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעלֹות  ּבַ ַאְך 
ֶניָה, ּפָ ִאיר  ּתָ ה  ַהַחּמָ ֵעת 

ֵהרֹוט ּבְ אּוָלם  ִקירֹות  ִיְהיּו 
ְוָדם  ָקרּוׁש,  ָדם  ּבְ צֹוִאים 

ין ּבֵ ַאְרָצה  קֹוֵלַח  ְיִהי 
ה.  ָהִרְצּפָ ַעל  ְפָסִלים  ַהּסַ

י, ֲאָנׁשַ ר  ִמְסּפַ ִנְתַמֵעט  ׁשּוב 
ַעְוָלה. י  ְלַמֲעׂשֵ ן  ָקְרּבָ
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י, ִעּמִ ִלְסעֹד  ָהֵסב  ה  ַעּתָ
ָך ִלּבְ ְלֶהְגיֹונֹות  רֹור  ּדְ ן  ּתֵ
ָפֶתיָך ׂשְ ל  ּדַ ַעל  ְוַהֲעֵלה 

ְפֶלֶצת." ַהּמִ ַעל  ִלְגּבֹר  יַצד  ּכֵ

ִית ַהּבַ ַסְפְסֵלי  ֶאת  ֲאַזי 
ָהאֹוְרִחים, ְלַמַען  ָעְרכּו 

ַיַחד ם  ּגַ פּו  ְתַאּסְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ֶפׁש, ַהּנֶ י  ַעּזֵ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי 

ַהַחִיל.  ֵני  ּבְ ִטים  ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ

ֵהִביא ְרִתים  ַהְמׁשָ ַאַחד 
יָרה, ּבִ ל  ׁשֶ ָנֶאה  ַקְנַקן  ָלֶהם 
ָמתֹוק, ְתָמד  ּבִ ּכֹוסֹות  מֹוֵזג 

ֶזֶמר ּבְ קֹולֹו  ְיָטן  ְוַהּפַ
ִית, ַהּבַ ֵאי  ּבָ ְפֵני  ּבִ ָנַתן 

ים ֻסּבִ ַהּמְ ֶחֶבר  ֶאת  ׁש  ִרּגֵ
ים, ְלַחּיִ ּכֹוִסית  ִריִמים  ַהּמְ

ַיַחד. ִטים  ְוַהּגֶ ִנים  ַהּדֶ
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ח'
אּונֶפרת, כרוז החצר ומקורבו של המלך, מּונע על ידי קנאה אישית, תוקף את 
על  הנודע  הסיפור  את  להוכחה  ומביא  לשווא,  מתהלל  שהוא  בטענה  יוּוְלף  ּבֵ
יוּוְלף.  ּבֵ הובס  לטענתו  שבה  תחרות  ידידו,  לּבֶרָקה  יוּוְלף  ּבֵ בין  שחייה  תחרות 
אלא  בתחרות  שניצח  בלבד  זו  לא  וכי  הנכון,  הוא  שההפך  טוען  מצדו  יוּוְלף  ּבֵ

עליהן.  וגבר  הים  במפלצות  שלחם 

ֶאְקָלף, ן  ּבֶ אּוְנֶפְרת  ר  ּבֵ ּדִ ֲאַזי 
ֶלְך, ַהּמֶ ְלַרְגֵלי  ּכֹוֵרַע 

ֲחֵצרֹו. ל  ׁשֶ רֹוז  ַהּכָ הּוא 
ר ָהֶאְתּגָ ַעל  ָהִאיׁש  ָזַעף 

ָיֳהָרה ּבְ יב  ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ
יוּוְלף.  ּבֵ מֹו  ּוׁשְ א  ּבָ רֹוב  ִמּקָ ֶזה 

ִהְטִרידּו, ְמנּוָחתֹו  ֶאת  ָבָריו  ּדְ
ִלְסּבֹל ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  י  ּכִ

ָנְכִרי, ה  ִיְזּכֶ ָכבֹוד  ּבְ ׁשֶ
ַבח ׁשֶ ְוִדְבֵרי  ה  ְתִהּלָ ּבִ

ּנּו.  ִמּמֶ יֹוֵתר 
 

ן: ּכֵ ַעל  ָסח 
ר  ֲאׁשֶ ֶזה  יוּוְלף  ּבֵ הּוא  ה  "ַאּתָ

ה ִחּיָ ׂשְ ְלַתֲחרּות  ָיָצא 
ם ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ין  ּבֵ ֶרָקה  ּבְ ִעם 

ָיֵרְך? ַעל  ׁשֹוק  הּוַבס  ְוַגם 
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ְוַרַהב ִסילּות  ּכְ רֹב  ּבְ ֵניֶכם  ׁשְ
ֶגד, ִמּנֶ יֶכם  ַחּיֵ ם  ַלְכּתֶ ִהׁשְ
ָהָאֶרץ, ַרֲחֵבי  ָכל  ּבְ ְוִאיׁש 
ֶפׁש, ּנֶ ּבַ אֹוֵיב  לֹא  ֵרַע  לֹא 

ִלְמנַֹע ם  ִמּכֶ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא 
ַהְמטָֹרף.  ָהֵארּוַע  ֶאת 

ם ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ין  ּבֵ ם  ֲחַתְרּתֶ
חֹוְבִקים ִסילּות,  ּכְ ָיֳהַרת  ּבְ
ֶגד,  ִמּנֶ א  ַהּבָ ְחׁשֹול  ַהּנַ ֶאת 

ֵטרּוף ֲחַמת  ּבַ ּבֹו  ים  ׁשִ ּדָ
ֶצף.  ַהּקֶ ֵני  ּפְ ַעל  ְוִנְסָחִפים 

ֵלילֹות ְבָעה  ׁשִ ְמרּוַצת  ּבִ ְך  ּכָ
ֵקץ ְללֹא  ם  ִנְטַרְפּתֶ ֵניֶכם  ׁשְ

חֶֹרף. ְורּוַח  ָקָרה  ֵמי  ּבְ

ֵהִביס אֹוְתָך  ָיֵרְך  ַעל  ׁשֹוק 
ָיֶדיָך. ֵמאֹון  ּכֹחֹו  ַרב  י  ּכִ

ָלטּוהּו ּפְ ים  ּלִ ַהּגַ ּבֶֹקר  ִעם 
ח, ַנּגָ ֵלי  ַאּיְ ֶאֶרץ  ּבְ

ְיָתה, ַהּבַ ָהִאיׁש  ב  ׁשָ ה  ּנָ ִמּמֶ
רֹוְנִדיְנג,  ּבְ ֶאֶרץ  ִהיא  ְמכֹוָרתֹו,  ּבִ

ֶלְך, ַהּמֶ ס  ּכֵ ַעל  ב  ְוָיׁשַ ב  ׁשָ
ק,  ִחּלֵ יו  ַלֲאָנׁשָ ְצִמיִדים 

ְלטֹון. ִ ַהּשׁ ֶרֶסן  ּבְ אֹוֵחז 

יְנְסָטן, ּבִ ן  ּבֶ ים  ִהְגׁשִ בּוָעתֹו  ׁשְ ֶאת 
ֶדת. ִנְכּבֶ ַהְצָלָחה  ּבְ ָזָכה 

ִהְצַלְחּתָ ִאם  ם  ּגַ ה,  ַאּתָ ֲאָבל 
ם ֵאי־ׁשָ ֵאי־ּפֹה  ֵלם  ׁשָ ָלֵצאת 

ֶנת, ּמֶ ְזּדַ ַהּמִ ְגָרה  ַהּתִ ִמן 
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ׁשֹוֶנה, ָיִריב  ְמָצא  ּתִ זֹאת  ּבָ
ה ַהּזֶ אּוָלם  ּבָ ִאם  ָסֵפק 

ּבֶֹקר." אֹור  ַעד  ְיָלה  ּלַ ּבַ רֹד  ׂשְ ּתִ

ִטים, ַהּגֶ ְנִסיְך  ֵחְך  ּגִ ֲאַזי 
ִדי, ִנְכּבָ "אּוְנֶפְרת  לֹו:  יב  ֵהׁשִ

ְכָרה, ְלׁשָ יָרה  ּבִ ִתיָת  ׁשָ
ֲהָבִלים ְבּתָ  ּבַ ּגִ ן  ּכֵ ַעל 

ַוֲעִלילֹוָתיו.  ֶרָקה  ּבְ ַעל 
יֹוֵדַע ֵאינֹו  י  ַבּדִ ִמּלְ ִאיׁש 

ים. ּלִ ַהּגַ ין  ּבֵ ִהְתַרֵחׁש  ַמה 

ר ֲאׁשֶ ֶזה  ָהִייִתי  ֲאִני 
ם,  ּיָ ּבַ ָלאֹות  ַהּתְ ֶאת  ָיַדע 

ַנְחׁשֹוִלים ּבְ ְלָחם  ּנִ ְוׁשֶ
ַאֵחר.  לֹוֵחם  ל  ִמּכָ יֹוֵתר 

ֶרָקה, ּוּבְ ָאנִֹכי  ָהִיינּו, 
ַיְלדּוֵתנּו, ַחר  ַ ִמּשׁ ֵרִעים 

ָלֶזה  ֶזה  ָנַדְרנּו  ֲאַזי 
חֶֹרף יֹום  ּבְ ינּו  ַחּיֵ ִליְך  ְלַהׁשְ

ְוָכְך ם  ַהּיָ ֵרי  ּבְ ִמׁשְ ין  ּבֵ
ְלהֹוִכיַח.  רּוֵחנּו  עֹז  ֶאת 

ּוְבָיֵדינּו זֹאת,  ינּו  ָעׂשִ
ֶלת ֶ ַהְמֻחּשׁ ַהֶחֶרב  לּוָפה  ׁשְ
טֹוֵרף. ִלְוָיָתן  מּול  ִלְקָרב 
ֶקַרח, ּכְ ָקִרים  ם,  ַהּיָ ֵמי  ּבְ

ַאַחת ַעם  ּפַ לֹא  ַאף  ֶרָקה  ּבְ
י. ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ַמֵהר  ָחַתר 

ָהֶעֶלם, ֵמֲאחֹוַרי  ר  ּגֵ ּפִ
ָנַתן לֹא  ִלי  י  ִלּבִ ֲאָבל 
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ְלגֹוָרלֹו.  אֹותֹו  ִלְנטֹׁש 
ֶהֶרף ִלי  ּבְ ֵלילֹות  ה  ָ ֲחִמּשׁ ְך  ּכָ

ָלַחְמנּו ם  ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ּבְ
ֵרֵעהּו.  ִעם  ִאיׁש  ׂשֹוִחים  חֹוְתִרים, 

ְואֶֹפל ְתאֹום  ּפִ ּסּוַפת  ׁשֶ ַעד 
ִהְפִרידּו.  ְלֵביִני  ֶרָקה  ּבְ ין  ּבֵ

ֵבד ּכָ ַנְחׁשֹוִלים  ּוֶפֶרץ 
ָעֵלינּו ָנַפל  ָצפֹון  ַאת  ִמּפְ

צּוָלה,  ַהּמְ ֶאת  ְלֵהב  ׁשִ עֹוֵרר, 
ם  ַהּיָ ִמְפְלצֹות  ֶאת  ָרה  ּגֵ

ְרצּו. ׁשָ ִלְקָראִתי  ה  ְוֵאּלֶ

ַהחֶֹסן ת  ַרּבַ ְרָיִתי  ׁשִ ַאְך 
יֶהם. ּנֵ ִ ִמּשׁ ָעַלי  ְמָרה  ׁשָ

ֲחׁשּוִקים ְצִמיֶדיָה,  ַאְלֵפי 

ַעת... ַ ַהְמֻרּשׁ ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת    / י   ָקַטְלּתִ ָיַדי  מֹו  ּבְ ...ְוָכְך 

.(Tobin( 1898 טובין  ג'ורג'  איור:   ,Tales of the Heroic Ages מתוך: 
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ָחִזי, ָנְצרּו  ן,  ָאּמָ ַיד  ּבְ
יָמה. ֵהׂשִ ְוא  ָ ַלּשׁ עּוָתם  ְוִרׁשְ

ְפָלצֹות  ַהּמִ ַאַחת  ֲאַזי 
ַכּפֹוֶתיָה ּבְ אֹוִתי  ָלְכָדה 

ָכה, ָמׁשְ צּוָלה  ַהּמְ הֹום  ּתְ ְוֶאל 
ָהאֹוְקָינֹוס. י  ַמֲעַמּקֵ ֶאל 
י, ִעּמִ ֵהיִטיב  ַהּגֹוָרל  ַאְך 

ֱאָלח ַהּנֶ ּוַבְיצּור 
ִלְדקֹר. י  ַחְרּבִ ִלי  יַח  ִהּנִ
י ָקַטְלּתִ ָיַדי  מֹו  ּבְ ְוָכְך 

ַעת.  ַ ַהְמֻרּשׁ ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת 
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ט'
ים  מפלצות  המשחה  במהלך  שהרג  וטוען  למעשה,  גרסתו  את  מגיש  יוּוְלף  ּבֵ
עוז  ֶאחיו.  וברצח  בפחדנות  אותו  מאשים  אונפרת,  את  תוקף  אף  הוא  רבות. 
הרותגר  וילתֹו.  המלכה  ורעייתו,  הרותגר  בלב  תקווה  מעורר  יוּוְלף  ּבֵ של  רוחו 

הלילה.  בוא  לקראת  יוּוְלף  ּבֵ של  לרשותו  הרוט  אולם  את  מוסר 

עֹוֵרר ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אּוָלם 
ִים ַהּמַ ָרקֹוֵני  ּדְ ַאר  ׁשְ ֶאת 

ֵאת. ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ אֹוִתי  ִלְרּדֹף 
ַהב ַהּלַ חֹד  ּבְ ֲאִני  ֲאָבל 

ל, ּכֵ ַהׂשְ מּוַסר  ים  ְדּתִ ִלּמַ
עֹות ַמְלּתְ ּבְ ָעָלה  ְולֹא 

אּוִסים ַהּמְ ַהְיצּוִרים 
ּגּוִפי  ר  ׂשַ ִמּבְ ָרה  ּכֵ ַלֲערְֹך 
ָהאֹוְקָינֹוס. ַקְרָקִעית  ַעל 

ַחר  ַ ַהּשׁ ַעּמּוד  קּום  ּבְ ֲאַזי 
ה. ַהְרּבֵ ֵמֶהם  ר  ּיֵ ּתַ ִנׁשְ לֹא 
יֹוֵתר, לֹא  יַרִים,  ׁשִ ְמַעט 

ם. ַהּיָ חֹוף  ֶאת  ִפים  ַהְמַטּנְ
קּו  ּתְ ּתַ ִנׁשְ ָלֶנַצח  ְוָכְך 

ַהב. ַהּלַ ְצרּוַפת  י  ַחְרּבִ חֹד  ּבְ
ֵאיָנם ׁשּוב  ה  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז 
ְסִפינֹות. ֵחי  ַמּלָ ַעל  ִאּיּום 

ְזָרח, ּמִ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָזְרָחה 
ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ּוַאת  ַמּשׂ זֹו 
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ֶצף, ִמּקֶ ְסקּו  ּפָ ְחׁשֹוִלים  ַהּנַ
ֵעיַני ָראּו  ּוִבְמֵהָרה 

רּוחֹות.  ה  ֻמּכֵ חֹוף  ַעל  ָמצּוק 

ְוַהּגֹוָרל ים  ְלִעּתִ ֵיׁש 
ַהַחִיל, ן  ּבֶ ִעם  ַחְסּדֹו  ה  עֹוׂשֶ

ְספּוִרים. ָמיו  ּיָ ׁשֶ ֲאִפּלּו 
י  ָקַטְלּתִ ִמְפָלצֹות  ע  ׁשַ ּתֵ
ֶכת.  ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ

ָאְזַני ְמעּו  ׁשָ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד 
ה ִמּזֶ ַאְכָזר  ִמים  ּדָ ִריב  ַעל 

ַרץ, ּפָ ם  ַהּיָ ְמצּולֹות  ּבִ ׁשֶ
ֵליל ֲחצֹות  ּבַ יר  ַאּבִ ְוַעל 
ַבר. ּגָ ְפָלצֹות  ַהּמִ ַעל  ׁשֶ

י ַרְדּתִ ׂשָ ֲאִני  ֲאָבל 
ְרָענּות, ַהּפֻ ְמצּוַקת  ּבִ
אֹוִתי אּו  ָנׂשְ ים  ּלִ ְוַהּגַ

אֹוִתי ְלטּו  ּפָ ם,  ָ ִמּשׁ ַהְרֵחק 
ִפיִנים.  ֶאֶרץ  ּבְ ׁש  ֻמּתָ ָדד,  ּבָ

ְלָאְזַני י  ּכִ זֹוֵכר  ֵאיִני 
ַעם ּפַ ֵאי  מּוָעה  ְ ַהּשׁ יָעה  ִהּגִ

ה ְלֵאּלֶ ּדֹוִמים  ְצחֹונֹות  ּנִ ׁשֶ
ָעָבר! ּבֶ חֹוַלְלּתָ  ה  ַאּתָ

ָלֶבַטח ה  ַאּתָ לֹא  ֶרָקה,  ּבְ לֹא 
ַעְצִמי(, ְבֵחי  ׁשִ ַעל  ִלי  ְסַלח  )ָנא 

מֹוִני. ּכָ ִנְצחֹונֹות  ם  ְיַדְעּתֶ

אּוְנֶפְרת, ַלּכֹל,  רּור  ּבָ ְוֵהן 
ַהַחִיל ֵני  ּבְ ַאֶחיָך  מֹות  ּבְ ׁשֶ
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ֵרִעי, ְרָך,  ׂשָ ּבְ ֵאֵרי  ּוׁשְ
ְך ּכָ ַעל  ם,  ָהָאׁשֵ הּוא  ה  ַאּתָ

יֶֹקר ּבְ אּוְנֶפְרת,  ם,  ּלֵ ׁשַ ּתְ עֹוד 
יִהּנֹם. ַהּגֵ ַלֲהבֹות  ין  ּבֵ

ֶאְקָלף, ן  ּבֶ ה,  ַאּתָ ָלׁשֹון  ֲחַלק 
ר יֹׁשֶ ּבְ ְלָך  אַֹמר  זֹאת  ַאְך 

ְפֶלֶצת, ַהּמִ ִהְרִהיָבה  לֹא  י  ּכִ
ְלֶהֶרס ִלְגרֹם  ָמּה,  ׁשְ ֶרְנֶדל  ּגְ זֹו 

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ֵהיָכלֹו  ֵהרֹוט,  ל  ׁשֶ
ֵחִצי ַאְך  ָהָיה  ָך  ִלּבְ עֹז  לּו 

ַעת.  ַהּדַ ְזחּוַחת  ְתָך  ֵמֻחְצּפָ

ָלַדַעת ָלַמד  ָהאֹוֵיב  ַאְך 
ֵמעֶֹנׁש, ַלֲחׁשֹׁש  לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ַעם ִמּזַ ְולֹא  ְגמּול  ִמּתַ לֹא 

מֹוֶכם,  ּכְ ים  ִאיׁשִ ִחְדֵלי  ֵמֵאת 
ִנים ַהּדֶ ַעם  ל  ׁשֶ ָקם  ִמּנָ לֹא 

ְלֶהֶרג. ם  ַחְרּבָ ִניִפים  ַהּמְ

נֹו ָקְרּבָ הּוא  נֹוֵטל  ן  ּכֵ ַעל 
ָלל. ַהּכְ ִמן  ִאיׁש  מֹוִציא  ְולֹא 

רֹו ׂשָ ּבְ ֶאת  הּוא,  ְסִקיְלד  ִאם  לֹו  י  ּדַ
עֹוָתיו, ַמְלּתְ ּבְ קֹוֵרַע 

ּוְמָגֵרם, ּכֹוֵתׁש  ּבֹוֵלס, 
ַלֲחׁשֹׁש ִלְגֶרְנֶדל  ֵאין  י  ּכִ

ֶפׁש.  ַהּנֶ ֵוי  ׁשְ ִנים  ַהּדֶ ֵני  ִמּבְ

לֹו אֹוִכיַח  ה  ַעּתָ אּוָלם 
זֹוֲעִמים, ִטים  ַהּגֶ יַצד  ּכֵ

ּבֹוָנם. ֶחׁשְ ֶאת  סֹוְגִרים  ְוֵאיְך 
ּבֶֹקר, ּבַ ְלָמֳחָרת  ֲאַזי, 
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ָרִקיַע, ּבָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ִעם 
ַחר,  ׁשַ ִעם  אֹוָרה  ִליַמת  ּגְ עֹוָטה 

ֵהרֹוט ּבְ ָלאּוָלם  ָיׁשּובּו 
ַחִיל  ֵני  ּבְ ָבִרים  ּגְ יז  ַעּלִ ְצחֹוק  ּבִ

ַחד." ַהּפַ ִנְפָקד  ם  ּבָ ּוִמּלִ

ִנים, ַהּדֶ יט  ּלִ ׁשַ ת,  ַמּתָ נֹוֵתן 
יָבה, ׂשֵ ָערֹו  ׂשְ ְהרֹוְתָגר,  הּוא 

ּתֹוֶחֶלת רֹב  ּבְ ִלּבֹו  ָרָחב 
ה, ֵהֵנּצָ ְקָוה  ּתִ ּוְבַנְפׁשֹו 

ָאה ּבָ ִהיא  ה  ִהּנֵ ָהֶעְזָרה  י  ּכִ
ָהרּוַח, ַעז  ָהֶעֶלם  ְדמּות  ּבִ

ר  ָהֶאְתּגָ ֶאל  ָנכֹון  ְוהּוא 
ִהּיֹות. ׁשְ ְללֹא  ִלְקָרב  ן  ְמֻזּמָ

ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ָרָחב 
ֵמַח, ׂשָ יז,  ַעּלִ קֹול  ּבְ רּו  ּבְ ּדִ

יבּו. ֵהׁשִ ֵהד  ּבְ ָתִלים  ְוַהּכְ

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ַרְעָיתֹו  ֲאַזי 
ָמּה, ׁשְ ִויְלתֹו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ בֹוד  ּכְ

ְונַֹהג, ִנימּוס  ָלֵלי  ּכְ י  ּפִ ַעל 
ּבֹוֶהֶקת, ָפז  ּבְ ִליָמה  ּגְ עֹוָטה 

ּוָבָאה, ְסָעה  ּפָ ָהאּוָלם  ֶאל 
ַנַחת, ּבְ ְרָכה  ּבֵ ֹוִעים  ַהּשׁ ֶאת 

ה ִחּלָ ּתְ ּבַ  – ה  יׁשָ ִהּגִ ַבׁש  ּדְ ֵמי 
– ִנים  ַהּדֶ ֲאִבי  הּוא  ִלְהרֹוְתָגר, 

ּתֹות ִלׁשְ ֲעָלּה  ִמּבַ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ
רּוַח ְוַנַחת  ֵלב  רַֹחב  ּבְ

ם. ּלָ ּכֻ ַעל  הּוא  ֶנֱעָרץ  י  ּכִ
ֶלְך ַהּמֶ ָנַטל  ּתֹוָדה  ֲאִסיר 

ָתה. ְוׁשָ ִביַע  ַהּגָ ֶאת 

/ ּבֹוֶהֶקת,   ָפז  ּבְ ִליָמה  ּגְ ...עֹוָטה 

 

ּוָבָאה... ְסָעה  ּפָ ָהאּוָלם  ֶאל 

 .1907 משנת  יוּוְלף  ּבֵ תרגום  מתוך  איור 
הלבוש והתכשיטים על פי מפרט של בגדי 
השמינית.  עד  השישית  המאה  מן  אצולה 

הבריטי. המוזיאון 
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ַחס, ַהּיַ ָרַמת  ִבְרּתֹו  ּגְ ֲאַזי 
ְוֵנֶצר, ת  ּבַ ֶהְלִמיְנג  ְלֶזַרע 

ה יׁשָ ִהּגִ ֹוִעים,  ַהּשׁ ֶאת  ְרָתה  ׁשֵ
ְוָזֵקן, ְלֶעֶלם  ַבׁש  ּדְ ֵמי 

ה עֹוֶדּנָ ּבֹו  ָהֶרַגע  ּבֹוא  ַעד 
ָחָגה, סֹוֶבֶבת,  אּוָלם  ּבָ ְך  ּכָ

ְפָסל ַהּסַ ֶאל  ַאט  ַאט  ָקְרָבה 
ֶבר. ַהּגֶ יוּוְלף  ּבֵ ֵהֵסב  ָעָליו 

נַֹעם, ּבְ ְרָכה  ּבֵ ִסיְך  ַהּנָ ֶאת 
יָרה ִהּכִ ּתֹוָדה  ָלֱאלִֹהים 
טּובֹו רֹב  ּבְ א  ּלֵ ּמִ ׁשֶ ַעל 

ָיִמיָמה, ִמים  ִמּיָ ּה  ַאְלּתָ ִמׁשְ ֶאת 
ּתּוַכל סֹוף־סֹוף  ה  ִהּנֵ ְוִכי 

ְלַיֵחל ַחִיל  ן  ּבֶ ְלִאיׁש 
ִיּסּוֶריָה. ֶאת  ְך  ּכֵ ְיׁשַ י  ּכִ

ֶאְקתֹו, ן  ּבֶ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ֶאת  ָנַטל 
ֶאֶרץ, ֶדֶרְך  ּבְ ּתֹוָדה  ָאַמר 

יַנִים, ּבֵ ִלְקַרב  ָלהּוט  ֲאַזי, 
יוּוְלף:  ּבֵ ֵאֶליָה  ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ

ה ִחּלָ ּתְ ּבַ ָיָצאִתי  ר  ֲאׁשֶ "ּכַ
ַהְרֵחק ה  ַהּזֶ ע  ּסָ ַהּמַ ֶאל 
סּוִרים, ַהּמְ יַרי  ַאּבִ ִעם 

י  ַמְרּתִ ּגָ ֲאַזי  י  ַדְעּתִ ּבְ
ְנַמְרק, ּדֶ ל  ׁשֶ ָהאֹוֵיב  מּול  ָלֵצאת 

ְחֵרר ּוְלׁשַ ְלַהּכֹותֹו 
ְרָענּות. ִמּפֻ ַאְרְצֶכם  ֶאת 

ָלמּות. ָרב,  ּקְ ּבַ ִלּפֹל  ָולֹא, 
ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶאת  ְלָהִביס  אֹו 
ָלֵתת, י  ַנְפׁשִ דּו־ְקָרב  ּבְ אֹו 
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קֹוֶדֶרת ה  ֶחְרּפָ ֲעטּור  ָלמּות 
יָרה."  ַהּבִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ָתִלים  ַהּכְ ין  ּבֵ

ׁשּוָבתֹו ִמּתְ ָרצֹון  ֵבַעת  ׂשְ
ִטים, ַהּגֶ ְנִסיְך  הּוא  יוּוְלף,  ּבֵ ל  ׁשֶ

ֶרת  ַהְמֻעּטֶ ַרְעָיתֹו, 
ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ָזָהב,  ֲעָדֵיי  ּבַ
ֶבת. ָלׁשֶ ּה  ַמְלּכָ ְלַצד  ָחְזָרה 

ָהעֶֹנג אֹון  ׁשְ ב  ׁשָ קֶֹדם  מֹו  ּכְ
יָרה,  ַהּבִ אּוַלם  ֶמְרֲחֵבי  ֶאל 

ַחִיל, ֵני  ּבְ ְמַחת  ׂשִ ִהּלּוָלה,  ְצחֹוק, 
ַרַהב. ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְמַעט  ְולֹא 

ְהרֹוְתָגר ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר  ׁשֶ ַעד 
ה ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ִמן  ַלְחּדֹל  ֵעת  י  ּכִ
ְיָלה. ַהּלַ ַנת  ִלׁשְ ִלְפרֹׁש  ְוֵיׁש 

ִמְנָהגֹו ֶלְך  ַהּמֶ ָיַדע 
ה ַהְמַצּפֶ ָהאֹוֵיב  ל  ׁשֶ

ַעל. ִמּמַ ָהאּוָלם  ַעל  ָלעּוט 
ַהּבֶֹקר  עֹות  ְ ִמּשׁ ד  ַהּזֵ אֹוֵרב 

ָהאֶֹפל עֹוֶטה  ֵעת  ַלְיָלה,  ַעד 
ַהֶחֶלד, ְמלֹוא  ֶאת  חָֹרה  ׁשְ ְכסּות  ּבִ

ּפֹוְסעֹות ְצָלִלים  ּוָבבּואֹות 
ְוַצְלָמֶות.  ְיָלה  ַהּלַ חֹור  ׁשְ ּבִ

ָקמּו. ִנים  ַהּדֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ
ָהאּוָלם ִמן  ָיָצא  ֶטֶרם  ּבְ
ִטי, ַהּגֶ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ֵרְך  ּבֵ

ׁש ּקֵ ּבִ ַהְצָלָחה,  לֹו  ִאֵחל 
יו, ַמֲעׂשָ ּבְ ְזִהירּות  ִלְנהֹג 

ֶלְך: ַהּמֶ ָבָריו  ּדְ ָחַתם  ְוָכְך 
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י ָיַדְעּתִ ֵמָאז  ּכֹה,  ַעד  "ֵמעֹוָלם 
ֶלֱאחֹז, ְוֶחֶרב  ָמֵגן 

י ָנַתּתִ לֹא  יָרה  ַהּבִ אּוַלם  ֶאת 
ָך. ִמּמְ ְלַבד  זּוָלת  יֵדי  ּבִ

ִנים, ַהּדֶ ֵאר  ּפְ קֹום,  ַהּמָ ַעל 
ֵהיֵטב, אֹותֹו  מֹר  ׁשְ ַעִין,  ַקח  ּפְ

ֱהֵיה ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֲעמֹד 
רּוַח. ּבָ יץ  ַאּמִ ָרב,  ּקְ ּבַ ֵאיָתן 

ְלָחָמה ּמִ ּבַ רֹד  ׂשְ ּתִ ְוִאם 
ָלֵתת ָיְדָך  ּבְ ע  ּבָ ִנׁשְ ֲאִני 

ר עֹׁשֶ ַפע  ְוׁשֶ ְספֹר  ֵאין  אֹוָצרֹות 
י." ּנִ ִמּמֶ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ ָכל  ּכְ
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י'
יוּוְלף פורשים  ּבֵ גרנדל. אנשיו של  ואנשיו ממתינים באולם לבואו של  יוּוְלף  ּבֵ

הרוט.  לאולם  פולש  וגרנדל  לישון, 

ְהרֹוְתָגר,  ֶלְך  ַהּמֶ ָנה  ּפָ ֲאַזי 
ְוָיָצא ִנים,  ַהּדֶ ֵמֵגן 

יָרה ַהּבִ אּוַלם  ְתֵלי  ּכָ ין  ִמּבֵ
ִעּמֹו. ֵמֵרָעיו  ְוֶחֶבר 

ְהרֹוְתָגר ֶלְך  ַהּמֶ ַלְחלֹק  ׁש  ּקֵ ּבִ
ִויְלתֹו.  ִבְרּתֹו,  ּגְ ִעם  תֹו  ִמּטָ ֶאת 

ַעל ִמּמַ ָהֱאלִֹהים  יב  ִהּצִ
ִני ַהּדֶ ָהָעם  ֵני  ּבְ ְלַמַען 

ֵהרֹוט ֶאת  ִלְנצֹר  ֵבד  ּכָ ָמר  ִמׁשְ
ֶרְנֶדל,  ּגְ הּוא  ָהַעְוָלה,  ן  ּבֶ ֵני  ִמּפְ

ַע. ְלַסּיֵ ְהרֹוְתָגר  ַיד  ּבְ ְוָכְך 

ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  ְיָהבֹו  ֶאת 
ְזרֹועֹוָתיו ּכַֹח  ַעל  ִליְך  ִהׁשְ

ַהּבֹוֵרא. ל  ׁשֶ ַחְסּדֹו  ְוַעל 
ַחִיל, ן  ּבֶ יר  ַאּבִ א,  ּבָ הּוא  ה  ִהּנֵ

ָחֵזהּו ית  ּבֵ ַעל  ְרֶזל  ּבַ ְרַית  ׁשִ
ָלָדה. ּפְ ת  ַקְסּדַ רֹאׁשֹו  ְוַעל 
ַהב ַהּלַ ת  ַחּדַ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַאְך 

ֶבר  ַהּגֶ ְרתֹו,  ִלְמׁשָ ָמַסר 
ָעֶליָה. מֹר  ִלׁשְ אֹותֹו  ה  ִצּוָ
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ְוקֹוַבע, ְרָיה  ׁשִ ֲחבּוׁש  ְוָכְך, 
ָהַרב, כֹחֹו  ּבְ טּוַח  ּבָ

ָהֶעֶלם  ָעָלה  בֹו  ּכָ ִמׁשְ ַעל 
ִלּבֹו: ּבְ ָסח  ְוִנְמָלצֹות 

ָיִדי י  ּכִ יֹוֵדַע  "ֲאִני 
נֹוֶפֶלת, לֹא  ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ
ָנכֹוָנה. ָרב  ַהּקְ ִלְקַראת  ְוִהיא 

ַעם  ּטַ ַמה  ע  ָהָרׁשָ ֶאת  ְך  ּכָ ִאם 
ַע? ּסֵ ְלׁשַ ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ

י. ִמּדַ ה  ַקּלָ ְמָלאָכה  ָאֵכן 
ד  ַהּזֵ מּור  ּגָ ע  ָרׁשָ ָאְמָנם 

ַמֲעָלָליו, ּוַמְחִריִדים 
ֶכת ּתֶ ִמּמַ ק  ֶנׁשֶ ִלְכֵלי  ַאְך 

ְטָלִני ַהּקַ ּוְלִיְתרֹוָנם 
ְפֶלֶצת. ַהּמִ ל  ׁשֶ רּוָחּה  ָזָרה 

ֶחֶרב. ּבְ ֵחם  ִנּלָ לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
ָלֵצאת, מּוִלי  ָיֵעז  ִאם  ַאְך 
יַנִים, ּבֵ ְקַרב  ּבִ ׁש  ְלִהְתּגֹוׁשֵ

לֹוֲחִמים עֹוֵדנּו  ֲאַזי 
ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ָברֹו  ּדְ יֹאַמר 

ַנִים ְ ַהּשׁ ין  ִמּבֵ ּוְלֶאָחד 
ִמְתָחֵרהּו." ַעל  ִלְגּבֹר  ן  ִיּתֵ

בֹו,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ִסיְך  ַהּנָ ָנם 
יַע,  ִהְטּבִ ָניו  ּפָ ִרּיֹות  ּכָ ין  ּבֵ

ִנים, ּפָ ַהּסַ ְוֵגיסֹוָתיו, 
ב. ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֵהם  ם  ּגַ רֹוְבִצים 

ְלֵהָרֵדם, ְרצֹוָנם  ַרב 
טּוַח ּבָ ֵאינֹו  ֵמֶהם  ִאיׁש  י  ּכִ

יתֹו, ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ִיְרֶאה  עֹוד  ִאם 
ַעם, ּפַ ֵאי  ָיׁשּוב  ַאְרצֹו  ְוֶאל 
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ַהְיָקָרה  ֶהָחֵצר  ֶאל 
ֶיֶלד. ּכְ ֵהֵחל  ָיָמיו  ֶאת  ּה  ּבָ

ֵמֵעיֵניֶהם ר  ִנְסּתַ לֹא  י  ּכִ
ָהאֶֹפל  ל  ׁשֶ ֶזה  ן  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ׁשֶ
ִנים ַהּדֶ י  ַאְנׁשֵ ין  ִמּבֵ ים  ַרּבִ
ַעל. ִלּיַ ּבְ ְלֶבן  ן  ָקְרּבָ ָנְפלּו 

הֹודֹו ָירּום  ַהּבֹוֵרא  ַאְך 
ִטים ַהּגֶ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ן  ִיּתֵ

חֹון, ּצָ ַהּנִ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת 

ּפֹוֵסַע... ד  ַהּזֵ ָלִלים  ַהּצְ ין  ּבֵ   / ֶרְנֶדל,   ּגְ א  ּבָ ָהאּוָלם  ֶאל  ...ֲאַזי 

.(Reinhart( ריינהרט  א.ג.   ,1901 משנת  לתרגום  איור 
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ֶאָחד ְלִאיׁש  ּתֹודֹות  זֹאת  ל  ּכָ
ַיְכִניַע ּכֹחֹו  רֹב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

יל. ַהּלֵ ְדִמי  ּבִ ָהאֹוֵיב  ֶאת 
ַיְחלֹקּו ה  ִהּלָ ּתְ ּבַ ֲאַזי 

ַיַחד. ִנים  ְוַהּדֶ ִטים  ַהּגֶ

ָהָאָדם, ַעל  ָהֵאל  ָרַרת  ׂשְ
ְוגֹוָרלֹו, יו  ַמֲעׂשָ ַעל 

ַהֶחֶלד ֶמְרֲחֵבי  ּבְ נֹוְדָעה 
ה.  ֵהּנָ ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז 

ֶרְנֶדל, ּגְ א  ּבָ ָהאּוָלם  ֶאל  ֲאַזי 
ּפֹוֵסַע. ד  ַהּזֵ ָלִלים  ַהּצְ ין  ּבֵ

ֶפׁש, ַהּנֶ י  ַעּזֵ ַהּלֹוֲחִמים 
ָניו, ִמּפָ ִית  ַהּבַ ׁשֹוְמֵרי 

ִליׁשֹן, ָהְלכּו  ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ ַעל 
ֶאָחד.  ַבד  ִמּלְ ָנִמים  ַהּכֹל 

ֵאפֹוא ּוְמפָֹרׁש  רּור  ּבָ
ָיכֹול ֵאינֹו  ָהאֹוֵיב  ׁשֶ

ִמים ַהּנָ ַעל  ָאסֹון  ְלָהִמיט 
ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ

ְיָבֵרְך, הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ֶבר ַהּגֶ ֵער  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ זֹאת 

ְיָלה. ַהּלַ ֵעיָניו  עֹוֵצם  ְולֹא 
ָמר, ׁשְ ַהּמִ ַעל  ָהִאיׁש  רּוְך  ּדָ

יַנִים. ּבֵ ִלְקַרב  זֹוֵעף  ין  ַמְמּתִ
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י"א
יוּוְלף  ּבֵ אותו.  וטורף  היֵשנים  הגטים  אחד  על  עט  האולם,  על  פושט  גרנדל 
קם על המפלצת. מתפתח מאבק בין השניים. גרנדל מבין שפגש ביריב שווה 

להימלט.  ומנסה  לו 

ָלאּוָלם, ֶרְנֶדל  ּגְ א  ּבָ ה  ַעּתָ
ֲעָרֶפל ֵאד  מֹו  ּכְ ּפֹוֵסַע 
ה, ּצָ ּבִ ַאְדַמת  ה  ַהְמַכּסֶ

. ָהֱאלֹּהַ ַזַעם  ֶאת  א  נֹוׂשֵ

ַעל ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ד  ַהּזֵ ׁש  ּקֵ ּבִ
נֹות. ָקְרּבָ עֹוד  ִלְלּכֹד  ְלהֹוִסיף 

ַחד  ַהּפַ ה  ֻמּכֵ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל 
ַחץ, ַ ַהּשׁ ֵזֵרז  ַצֲעדֹו  ֶאת 

ְהרֹוְתָגר  ית  ּבֵ יל  ַהּלֵ ְדִמי  ּבִ ׁשֶ ַעד 
ָזָהב. ְבַרק  ּבִ מּולֹו  ִנְגָלה 

ָאֶון ן  ּבֶ ּפֹוֵקד  ָלִראׁשֹוָנה  לֹא 
ֲהלֹום ַעד  ִנים.  ַהּדֶ ית  ּבֵ ֶאת 

ה ֵהּנָ ַעד  לֹו,  ַמּזָ לֹו  ֵחק  ׂשִ
ַחִיל,  ֵני  ּבְ ׁשֹוִעים  ַגׁש  ּפָ לֹא  עֹוד 

ּגֹוָרלֹו. לֹו  ֵיַמר  ה  ַעּתָ

ֶרְנֶדל,  ּגְ א  ּבָ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַער  ׁשַ ֶאל 
ִלּבֹו, ּוַמר  ָניו  ּפָ קֹוְדִרים 
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ֵאׁש ּבְ ְצרּוִפים  ְרֶזל  ּבַ ִריֵחי  ּבְ
ֶרְנֶדל. ּגְ ל  ׁשֶ עֹו  ְלַמּגָ קֹוְרִסים 

סֹוֶעֶרת,  רּוחֹו  ָלהּוט,  זֹוֵעף, 
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַתח  ּפֶ ֶאת  ּפֹוֵרץ 

ִמְפֶלֶצת, י  ּפֵ ּגַ ַרְגָליו,  ּפֹות  ּכַ
ַחת ִמּתַ ה  ָהִרְצּפָ ֶאת  רֹוְמסֹות 

ִאים. ַהּנָ ֲאִריֶחיָה  ַעל 
ֲאֵפָלה  ּבָ פֹות  רֹוׁשְ ֵעיָניו 

יִהּנֹם. ַהּגֵ ֵאׁש  ל  ׁשֶ ָרִקים  ּבְ

אּוָלם ּבָ הּוא  רֹוֶאה  מּולֹו 
יִרים ַאּבִ ַחִיל,  ֵני  ּבְ ֲהמֹון 

ֶקט. ׁשֶ ּבְ ָנִמים  ְיצּוָעם  ַעל 

ִלּבֹו ּבְ ֶרְנֶדל  ּגְ ָאז  ָצַחק 
ֲאָנן, ַ ַהּשׁ ְרֶאה  ַהּמַ ִמן 

ִנים ַהְיׁשֵ ֵלב  ֶאת  אֹוֵמר 
ּבֶֹקר. ַעד  ִמּגּוָפם  ִלְקרַֹע 
ָבה ְחׁשָ ַלּמַ יו  ִמּפִ ִריר  ָזב 
לֹו.  ה  ַהְמַצּפָ ָרה  ַהּכֵ ַעל 

ְוָהְלָאה אן  ִמּכָ ַהּגֹוָרל  ַאְך 
ָאָדם. ִלְטרֹף  יו  ִמּפִ ִיְמַנע 

ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ י  ּכִ
ּבֹו צֹוִפים  ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ַעל  עֹוְמִדים 

ַח  ַהְמַרּצֵ ֶרְנֶדל  ּגְ ֶזה  יַצד  ּכֵ
ִמים.  ַהּנָ ֶאל  ְרּכֹו  ּדַ ה  עֹוׂשֶ

ַעל, ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ׁש  ּבֹוׁשֵ לֹא  ַאְך 
ְלֶפַתע, ק  ִזּנֵ ן  ׁשֵ ַהּיָ ַעל 

יר, ִהּגִ ֻרּקֹו  ֵתָאבֹון  ּבְ
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ָהֻאְמָלל, ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ף  ּסֵ ׁשִ
ָקרּוַע, ִריד  ִמּוְ ָיַנק  מֹו  ּדָ
ֶבר ַהּגֶ ר  ׂשַ ִמּבְ ּוְנָתִחים 

ּבֹוֵלַע טֹוֵרף,  יו,  ּפִ ֶאל  נֹוֵתן 
ַיַחד, ְוַרְגַלִים  ָיַדִים 

ֵזֶכר.  ּנּו  ִמּמֶ נֹוַתר  לֹא  ׁשּוב 

ַדְרּכֹו, ּבְ ּפֹוֵסַע  ֲאַזי 
ַהּטֶֹפר  מּויֹות  ּדְ ְרָניו  ִצּפָ ֶאת 

ָקִדיָמה ט  ּפֹוׁשֵ ּוְזרֹועֹוָתיו 
ִנים. ַהְיׁשֵ ַאַחד  ִלְקַראת 

ָמְתָניו, ס  ּנֵ ׁשִ ֵנעֹור,  ֶזה  ַאְך 
ְזרֹועֹו, ּבִ ֶרְנֶדל  ּגְ ֶאת  ַפס  ּתָ
ְפֶלֶצת. ַהּמִ ל  ׁשֶ ָיָדּה  ּכֹוֵפף 

ַעל ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ָיַדע  ד  ִמּיָ
ַגׁש ּפָ לֹא  עֹוד  ָמיו  ִמּיָ י  ּכִ

ָאֶרץ, ּבָ מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ ֶגֶבר  ּבְ
עֹוָתיו ֶאְצּבְ ִמְנַין  ּבְ ׁשֶ

ְנִפיִלים.  ל  ׁשֶ ָעְצָמה  ְטמּוָנה 

ִלּבֹו ּבְ ׁשֶ ְרָאה  ַהּיִ ַאְך 
ְלֶעְזָרתֹו  ֶנְחְלָצה  לֹא 

ֵלט. ְלִהּמָ ִנְסיֹונֹו  ּבְ
ׁש ּקֵ ּבִ ׁשֶ ל  ּכָ ֵאיָמה,  ה  ֻמּכֵ
ָהאֶֹפל ְדִמי  ּבִ ָלנּוס  ָהָיה 
ָטן. ַהּשָׂ ּגֹב  נֹו,  ּכָ ִמׁשְ ֶאל 

ה ֵהּנָ ַעד  ד  ַהּזֵ יו  ַחּיָ ָכל  ּבְ
עֹוד. ה  ִהְתַנּסָ לֹא  ֶזה  ּכָ ִסּיּוט  ּבְ

יוּוְלף ּבֵ ָהֶעֶלם  ר  ִנְזּכַ ֲאַזי 
יד ִהּגִ ׁשֶ ָהַרַהב  ְדַבר  ּבִ

ֶאֶמׁש. ֵליל  ה  ּתֵ ִמׁשְ י  ִלְמֻסּבֵ
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ִסיְך, ַהּנָ ֶרֶגל  ַקל  ק  ִזּנֵ
ָחְזָקה, ּבְ ֶרְנֶדל  ּגְ ֶאת  ָלַכד 

ֶפֶלד. ּכְ ָקׁשֹות  עֹוָתיו  ֶאְצּבְ
ַעל, ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ָלנּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ

ַתח.  ַהּפֶ ִלְקַראת  ְרּכֹו  ּדַ ה  ָעׂשָ
ִלְמצֹא ֵצל,  ְלִהּנָ ה  ִקּוָ

ְוֶרֶפׁש. ּצֹות  ּבִ ֵמי  ּבְ ִמְסּתֹור 

– ֶרְנֶדל  ּגְ זֹאת  ָיַדע   – ְזרֹועֹוָתיו  ַאְך 
יוּוְלף. ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ֵהן  לּואֹות  ּכְ

ֶזה ָהָיה  ְרָענּות  ּפֻ ל  ׁשֶ ע  ַמּסָ
ַח  ַהְמַרּצֵ ָיָצא  ּובֹו 

ְהרֹוְתָגר.  ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ְלִמׁשְ ֵליל  ִעם 

ֶבר ֶ ַהּשׁ ְוקֹול  ָעקֹות  ַהּזְ
ָהאּוָלם ִמן  ָעלּו  ר  ֲאׁשֶ

ִנים, ַהּדֶ י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ֶהְחִרידּו 
ּקּוי ׁשִ ְלִגיַמת  ּכִ מֹוָתם  ּכְ
מֹוָרא. ֵמֵסב  ְוָכֵבד,  ַמר 

ים ּצִ ַהּנִ ֵני  ׁשְ ׁשּו  ִהְתּגֹוׁשְ
ֶרת. ִעּוֶ ְנָאה  ְוׂשִ ַלַהט  ּבְ
ִית ַהּבַ י  ִסּפֵ ְלְטלּו  ִהּטַ

ַאְרָצה,  ָמטּו  לֹא  ֵנס  ּבְ ְוַרק 
ָוֶפֶלא ֵנס  ֶזה  ָהָיה  ָאֵכן 

ִית, ַהּבַ ֶהְחִזיק  ַמֲעָמד  י  ּכִ
יו.  ְחּתָ ּתַ ָקַרס  ְולֹא  ָעַמד 

ֶלד ֶ ַהּשׁ ל  ַ ֻחּשׁ י  ּכִ ֶזה  ָהָיה 
ַיַחד ם  ּגַ ְפִנים  ּוִמּבִ ִמחּוץ 
ְקׁשּוִחים  ְרֶזל  ּבַ ֲחגֹוֵרי  ּבַ

ֶלאֶכת. ּמְ ּבַ ֻמְמִחים  ְיֵדי  ה  ֵמֲעׂשֵ
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ָרב ַהּקְ ְמהּוַמת  ּבִ ָאְמָנם 
ֵהרֹוט, ּבְ ְפָסִלים  ַהּסַ צּו  ֻנּפְ

ְוֶכֶתם, ָפז  ּבְ ָהֲעטּוִרים 
רּוָטאֹות ּגְ ל  ׁשֶ ַלֲעֵרָמה 

י(,  ַמְעּתִ ׁשָ ָאְזַני  מֹו  ּבְ ְך  ּכָ )ַעל 
ָיָדם ְלֵאל  ָהָיה  לֹא  ַאְך 

ן ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ַהּבֹוִנים  ל  ׁשֶ
ֶבר ּגֶ כַֹח  ּבְ י  ּכִ ָלַדַעת 

ְנָהב ׁשֶ ְרבּוד  אּוָלם  ֲעֵלי 
ּוְלמֹוְטטֹו. ָלָיה  ּכְ ִלְגזֹר 

לּו ַהּלָ ָסְברּו  ַהּיֹוֵתר  ְלָכל 
ִית ַהּבַ ִיְכֶלה  ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ
דֹוָלה.  ּגְ ֵלָקה  ּדְ ַלֲהבֹות  ּבְ

יְנַתִים, ּבֵ ְבָרה  ּגָ הּוָמה  ַהּמְ
ִנים  ַהּדֶ ֵלב  ֶאת  ַקף  ּתָ ָמגֹור 

ָהַרַעם  ַהְיָבבֹות,  ְלקֹול 
ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ׂשֹוֵנא  י  ִמּפִ
ָתִלים. ַהּכְ ִמן  ָעלּו  ר  ֲאׁשֶ

ַח, ּוִמְתַיּפֵ ל  ַהְמַיּלֵ
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ֶאְגרֹופֹו  ּבְ מּוָבס 

ְלכַֹח מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ֶבר  ַהּגֶ
ֶחֶלד. ּבַ ֲאַזי  ים  ַהַחּיִ ין  ּבֵ
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י"ב
עם  המפלצת  של  מגופה  אותה  ותולש  זרועו  את  לוכד  בגרנדל,  נאבק  יוּוְלף  ּבֵ
תולה  יוּוְלף  ּבֵ בביצות.  הגוב  אל  אנושות  פצוע  נמלט  גרנדל  יחד.  גם  הכתף 

ניצחון.  לאות  הבית  גמלון  על  הקרועה  הזרוע  את 
 

ָלל ּכְ ַדְעּתֹו  ּבְ ֶהֱעָלה  לֹא 
ָהָאִציל ִטים  ַהּגֶ ְנִסיְך 

ַח  ַהְמַרּצֵ ִלְגֶרְנֶדל  ָלֵתת 
ַהחּוָצה. ָהאּוָלם  ִמן  ָלֵצאת 

יָה ְלַחּיֶ ֶנֶפׁש  ֵוה  ׁשְ ָהָיה 
ַעת. ְרׁשַ ַהּמִ ְפֶלֶצת  ַהּמִ ל  ׁשֶ

ָדן ַהּנָ ִמן  ְלפּו  ׁשָ ה  ַעּתָ
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ ַחְרבֹוֵתיֶהם 

ִסיְך ַהּנָ ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ְוַעל 
ָנה,  ּכָ ִמּסַ מֹר  ִלׁשְ ׁשּו  ּקְ ּבִ

ִיְהֶיה ָבר  ַהּדָ ֲאִפּלּו 
ּוֶפַגע.  ם  ּדָ ֶפְך  ׁשֶ ּבְ רּוְך  ּכָ

ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵהן  ָיְדעּו  לֹא  ַאְך 
ָלַדַעת?(, ָיְכלּו  )ְוָהֵכיַצד 

ֶחֶרב ּבְ ְמנֹוְפִפים  עֹוָדם 
ֶרְנֶדל  ּגְ ֶאת  ּתֹוְקִפים  ַצד  ל  ּוִמּכָ

ּבֹו, ִלְפּגַֹע  יֹון  ִנּסָ ּבְ
ַטַעם, ל  ּכָ ְנטּול  ְרצֹוָנם  י  ּכִ
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דּוַע ַהּיָ ַלח  ׁשֶ ֵאין  ן  ּכֵ ׁשֶ
– ָהָאֶרץ  ֵני  ּפְ ַעל  ָאָדם  ִלְבֵני 
– ֶכת  ֻמּתֶ ָלָדה  ִמּפְ ֶחֶרב  לֹא 

ִלְפּגַֹע. ד  ּזֵ ּבַ ָיכֹול  ר  ֲאׁשֶ
ְוֶקֶסם  ִפים  ׁשָ ּכְ י  ַלֲחׁשֵ ּבְ

ֶחֶרב, ל  ׁשֶ ּה  ֻחּדָ ּבְ הּוא  ַגע  ּפָ
ַהב.  ּלַ ּבַ ֵאפֹוא  עֹוד  ַעם  ּטַ ַמה 

ַההּוא ּיֹום  ּבַ מֹותֹו  ן  ּכֵ ַעל 
ַרֵחם, ֲחַסר  ִלְהיֹות  ִנְגַזר 

ָהֲארּוָרה ַנְפׁשֹו  ְוֶאת 
ַלֲעקֹר ֶֹרׁש  ִמּשׁ ָעַמד 

יוּוְלף. ּבֵ הּוא  אֹוְיבֹו,  ָיָדיו  מֹו  ּבְ

ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ָקְרּבְ ִנְמנּו 
ע. ָוֶרׁשַ ָזדֹון  ִרי  ּפְ רֹות,  ֲעׂשָ ּבַ

ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ה  ַעּתָ אּוָלם 
ָלַדַעת  ִיְרָאה  רֹב  ּבְ דֹו  ִלּמְ
ַהּגֶֹדל יר  ּבִ ּכַ ּגּופֹו  ֵאין  י  ּכִ
ֶות. ַהּמָ ֵאיַמת  ֵני  ִמּפְ ֵמֵגן 

ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ ֵארֹו  ׁשְ ה  ַעּתָ
ֶאְגרֹוָפיו, ּבְ אֹותֹו  ָלַכד 
ְנָאָתם ְלׂשִ ָהְיָתה  ְולֹא 

ֶחֶלד.  ּבַ ל  ָמׁשָ ים  ּצִ ַהּנִ ל  ׁשֶ

עֹוד ָעְמָדה  לֹא  ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ ֵתפֹו  ּכְ
יוּוְלף,  ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְתעּוַקת  ּבִ
ָקְרסּו, יָדיו  ּגִ ִריָריו,  ׁשְ ָרפּו 

חֹון ּצָ ַהּנִ ְקרּוָעה,  ְזרֹועֹו 
ִסיְך. ַהּנָ יוּוְלף  ְלּבֵ ן  ִנּתַ
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ֲאנּוׁשֹות, ֶרְנֶדל  ּגְ צּוַע  ּפָ
ָהֶרֶפׁש,  ֵמי  ּבְ ִמְסּתֹור  ֶאל  ָנס 

ַהְמתָֹעב, ִמְקָלטֹו  ֶאל 
ע ָהָרׁשָ ֶנֶפׁש  ַמר  קֹוֵדר, 

ִנְגַזר ִקּצֹו  י  ּכִ יֹוֵדַע 
ֵרב. ַהּקָ ֶות  ַהּמָ ֶאת  ָחׁש 

ִנים. ַהּדֶ ְקַות  ּתִ ָמה  ְ ּשׁ ִנְתּגַ ָאז 
יַע,  ִהּגִ ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ ָהִאיׁש 

ָהָאִציל, ִטים  ַהּגֶ ְנִסיְך 
מֹוהּו, ּכָ ֵאין  ַחִיל  ן  ּבֶ יר  ַאּבִ

ְהרֹוְתָגר,  ל  ׁשֶ אּוָלמֹו  ֶאת  ְחֵרר  ׁשִ
יַע.  הֹוׁשִ אֹותֹו  ְרָענּות  ִמּפֻ

ִנים,  ַהּדֶ ֵני  ּבְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ָעְמלּו 
צֹוֶהֶלת.  ם  ַנְפׁשָ טֹוָבה,  רּוָחם 

יוּוְלף  ּבֵ י  ּכִ טֹוָבה  רּוָחם  ָהְיָתה 
ֶבר,  ַהּגֶ ם,  ְוִקּיֵ ִהְבִטיַח 

ָוֵסֶבל,  ִלְכֵאב  ֵקץ  א  ּבָ ן  ּכֵ ַעל 
יַע.  ִהּגִ ַהּסֹוף  ּסּוִרים  ַלּיִ

ְפֶלֶצת  ַהּמִ ְזרֹוַע  ֶאת  ֲאַזי 
ֶקת  ַהְמֻרּסֶ ֶכם  ֶ ַהּשׁ ְוֶאת 
ַיַחד ִטים  ַהּגֶ ְנִסיְך  ָנַעץ 

ֵהרֹוט.  ֵבית  ּבְ ׁשֶ ְמלֹון  ַהּגַ ֶאל 

ְקרּוָעה... ...ְזרֹועֹו 

,1892 משנת  יוּוְלף  ּבֵ לתרגום   איורים 
.(Bacon( בייקון  הנרי  ג'ון 
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י"ג
למחרת בבוקר חוגגים הדנים את ניצחונו של אדונם על גרנדל. משורר החצר 
הגיבור,  זיגמונד  לבין  בינו  השוואה  עורך  יוּוְלף,  ּבֵ של  לכבודו  שירה  מחבר 
המלך  של  לרשעותו  כהיפוך  יוּוְלף  ּבֵ של  סגולותיו  את  ומציג  הדרקון,  קוטל 

ֶהֶרמֹוד. 

אּו  ּבָ י,  ַמְעּתִ ׁשָ זֹאת  ם  ּגַ ה  ִהּנֵ
רֹוב  ּוִמּקָ ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ
ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהּלֹוֲחִמים 
דֹול ַהּגָ יָרה  ַהּבִ ֵבית  ּבְ

ְפֶלֶצת.  ַהּמִ ל  ׁשֶ מֹוָתּה  ֵנס  ּבְ
ֶרְנֶדל.  ּגְ ַעל  ְמָעה  ּדִ יל  ִהּזִ לֹא  ִאיׁש 

יטּו  ִהּבִ ְטָלָפיו  בֹות  ִעּקְ ּבְ
מֹוֶחֶצת  בּוָסה  ּתְ תֹם  ּבְ יַצד  ּכֵ

צּוַע  ּפָ ֵלֶאה,  ה,  ֻמּכֶ ִנְגַרר 
ִמים  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ּגּופֹו  ַרְך  ִנׂשְ

ִים,  ַהּמַ ָרְתחּו  ה,  ּצָ ּבִ ֵמי  ֶאל 
ְלֶפַתע  ל  ַהּגַ ָסַער  ָעָלה, 
ָקרּוׁש.  ָדם  ּבְ ב  ְוִנְתַעְרּבֵ

ינֹו,  ּדִ ִנְגַזר  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ת  יֹוֶרׁשֶ

ָלֶנַצח,  ְוִיּסּוִרים  אֹול  ׁשְ
ָלרֹוֵצַח.  לֹו  ָראּוי  ְך  ּכָ י  ּכִ
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יטּו,  ִהּבִ קֹום  ּמָ ּבַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ף, ָלֻאּכָ ַחִיל  ֵני  ּבְ ָעלּו 

ֵמַח, ׂשָ ם  ִלּבָ טֹוָבה  רּוָחם 
ָיִמים עּוֵלי  ְלַצד  ְזֵקִנים 

ֵהרֹוט.  ֶאל  יִרים  ָהַאּבִ ָרְכבּו 

יוּוְלף,  ּבֵ ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  חּו  ּבְ ׁשִ
ל, ַהַהּלֵ ֶאת  ָעָליו  ְמרּו  ּגָ

ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ֵאין  י  ּכִ ָאְמרּו 
ָצפֹוָנה לֹא  ה,  ַיּמָ ֵקְדָמה,  לֹא 

ִים ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  לֹא  ה,  ֶנְגּבָ לֹא 
ַמִים  ָ ַלּשׁ ַחת  ִמּתַ ְולֹא 

יוּוְלף ּבֵ ּכְ ֻמְפָלא  ּכֹה  ֶבר  ּגֶ עֹוד 
ַמְחֶזֶקת,  ָמֵגן  ָידֹו  ר  ֲאׁשֶ
ְלכּות.  ַהּמַ ְלֶכֶתר  ָראּוי 

ָחִליָלה,  ָמְצאּו,  ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם 
ּדִֹפי,  ל  ּכָ ָהָאִציל  ְהרֹוְתָגר  ּבִ

ֶלְך.  ַהּמֶ ב  ּגָ ְוִנׂשְ ֶחֶסד  ַרב 

ירּו,  ִהּתִ ֵכיֶהם  ַרּמָ ֲאַזי 
ֵהֵחּלּו.  סּוִסים  ּוְבֵמרֹוץ 

ַעט  ַ ְוַהּשׁ ַהר  ַהּדַ ָהיּו 
ַער, ַהּיַ ִביל  ׁשְ ּבִ ָהִרים,  ְנִתיב  ּבִ

ַח  ְוַהְמַנּצֵ ָוֶפֶלא,  ַהְפֵלא 
ַבח.  ָוׁשֶ בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ ָזָכה 

ֶלְך  ַהּמֶ יֵרי  ַאּבִ ין  ּבֵ ָהָיה 
ָעָברּו,  ִמים  ִמּיָ ַכר  ּזָ ׁשֶ ִמי 

הּוא  יר  ִהְכּתִ ֶהם  ּבָ מֹוֵפת  יֵרי  ׁשִ
ַטַעם,  ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ָנכֹון,  ִניב  ּבְ

יוּוְלף,  ּבֵ ֶבר  ַהּגֶ י  ַמֲעׂשֵ ֶאת 
ִהיא:  ה  ִהּנֵ יׁש,  ִהְלּבִ ֲעִליָלה  ּבַ
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ֶבר  ַהּגֶ ר  ִזּמֵ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶאת 
ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ בּוָרה  ּגְ י  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ַחִיל,  ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ ָהִאיׁש  וֹוְלס,  ן  ּבֶ

ָאֶרץ,  ּבָ וֹוְלס  ן  ּבֶ עֹות  ַמּסְ ַעל 
ֵחֶלק,  ן  ּבָ ָנַטל  ְלָחמֹות  ַהּמִ

ע, ָוֶרׁשַ ָזדֹון  י  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְיָטן  ּפַ ר  ִזּמֵ

ִפיֶטָלה,  ַבד  ִמּלְ ְלִאיׁש  נֹוְדעּו 
ִזיְגמּוְנד,  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאחֹות  ן  ּבֶ
ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ ו  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ

ֵהִביסּו.  ִפיִלים  ַהּנְ ַזע  ּגֶ ֶאת 

ַחִיל... ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ ָהִאיׁש  וֹוְלס,  ן  ּבֶ   / ִזיְגמּוְנד   ל  ׁשֶ בּוָרה  ּגְ י  ַמֲעׂשֵ ...ַעל 

בוולסונגה  מסופרים  הניבלונגים,  משירת  הדרקון  קוטל  זיגפריד  אבי  זיגמונד,  של  עלילותיו 
.1890 הוולסונגה,  של  לאנגלית  התרגום  מתוך   ,(Rackham( רקהם  ארתור  מאת  האיור,  סאגה. 
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ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ְוַאֲחֵרי 
ַבח.  ָוׁשֶ ְלָכבֹוד  מֹו  ׁשְ ָיָצא 

הּוא  ַבר  ּגָ ָרקֹון  ּדְ ַעל  י  ּכִ ר  ֻסּפַ
ַהחֹוף. ְמצּוֵקי  ֶאל  ָסמּוְך 
ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶאת  ָיָדיו  מֹו  ּבְ

ֶות.  ַלּמָ ף  ּסֵ ׁשִ אֹוָצר  ַעל  ׁשֶ

הּו,  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ע  ּצַ ּבִ ְלַבד 
ֵחֶלק.  ּבֹו  ָנַטל  לֹא  ִפיֶטָלה 

ִזיְגמּוְנד  ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו  ָוכֹה,  ּכֹה  ין  ּבֵ
ַהב  ַהּלַ ָרקֹון,  ַהּדְ ֶאת  ָחה  ּלְ ּפִ

ֶגד,  ּנֶ ּמִ ׁשֶ ַלע  ּסֶ ּבַ ַגע  ּפָ
דּוד.  ׁשָ ָנַפל  ָרקֹון,  ַהּדְ ֵמת 

וֹוְלס,  ן  ּבֶ ִלּבֹו  עֹז  ַעל  ָזָכה 
ַעת,  ַטּבַ ִלּטֹל  ָהאֹוָצר  ִמן 
ֶבֶטן  ּבְ ַעְצמֹו  ָהאֹוָצר  ֶאת 

ֶבר,  ַהּגֶ ָנַתן  ה  ָהֳאִנּיָ
ְוַלַהט  חֹם  ּבְ ָרקֹון  ְוַהּדְ

ָהָאֶרץ.  ִמּזֹו  ָלה  ּכָ ָנַמס, 

ֶלְך, ַהּמֶ ָהָיה  ְקָרבֹות  ׁשֹוֵחר 
ְלָפָניו, מֹו  ׁשְ ָהַלְך  ִנים  ׁשָ

ְזָכרּוהּו. ִסיִכים  ַהּנְ ְגדֹול  ּכִ

תֹו  ְלֻעּמָ ֹוֶנה  ּשׁ ַמה  ַעד 
ֶהֶרמֹוד.  ִנים  ַהּדֶ רֹוַדן 

ֶהָעִריץ, ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  ַעְך  ּדָ
ה, ּוְמֻעּנֶ ָהָיה  ר  ְמֻיּסָ

ָהָאֶרץ ַעל  ָהֶעֶצב  ָיַרד 
ִנים ַהּדֶ ֶנֶפׁש  ְקָעה  ּנָ ׁשֶ ַעד 

ִעים, ְפׁשָ ַהּנִ יו  ֲעׂשָ ִמּמַ
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ּבֹו, ַגד  ּבָ ְבטֹו  ׁשִ ְוִלְבסֹוף 
ַהּיּוִטים  יֵדי  ּבִ ְמָסרּוהּו 

ִנְקַטל. יֵדיֶהם  ּבִ אֹוְיָביו, 

ַעּמֹו ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִמיָכָתם  ּתְ ֶאת 
ִסּיּוַע ֶאְצלֹו  ׁשּו  ּקְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ
ֶלְך. ַהּמֶ ד  ִאּבֵ נֹוֲאׁשּו,  ַאְך 

ִייַרׁש ֶהֶרמֹוד  י  ּכִ ִקּוּו 
ֲעֶלה ַהּנַ ָאִביו  ס  ּכֵ ֶאת 
ם. ִעּמָ ַחְסּדֹו  ה  ְוַיֲעׂשֶ

ִנְתַאְכְזָבה ם  ּתֹוַחְלּתָ ַאְך 
ֶלְך ַהּמֶ ְלטֹון  ׁשִ ָרָוה  ְלֵעת 

ְוָעֶול. ָזדֹון  י  ַמֲעׂשֵ ּבְ

ִסיְך ַהּנָ יוּוְלף  ּבֵ ֶנֶגד,  ּכְ
ִנים ַהּדֶ ַאֲהַבת  ּבְ ָזָכה 

ֶחֶלד.  ּבַ ֱאנֹוׁש  ת  ּוְבִחּבַ
 

חִֹרים ׁשְ סּוִסים  ְורֹוְכֵבי  ֵיׁש 
ַהחֹול. ְנִתיֵבי  ֶאת  ָאְמדּו 
ָלָרִקיַע, ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָעְלָתה 

ֵהרֹוט ֶאל  ָבִטים  ׁשְ י  ָראׁשֵ ֲהמֹון 
ִלְראֹות ים  ׁשִ ְמַבּקְ יעּו,  ִהּגִ

ֶרְנֶדל. ּגְ ל  ׁשֶ ִלְתבּוָסתֹו  אֹותֹות 

ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַהּמֶ הֹודֹו  ָירּום 
ַעְצמֹו  ּבְ ְנַמְרק,  ּדֶ ל  ׁשֶ ּה  ַנְפׁשָ

ֹוִעים. ַהּשׁ ֶחֶבר  ֶאל  ֶנֱאַסף 
ֲעָלּה  ּבַ ְלַצד  ּפֹוַסַעת 

ִויְלתֹו, ֶבֶרת  ּגְ ַרְעָיתֹו, 
ְלָוָיה.  ְבנֹות  ּבִ ֶפת  ֻמּקֶ
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י"ד
על  רפה  בלשון  מתנצל  יוּוְלף  ּבֵ לבן.  אותו  ומאמץ  יוּוְלף  לּבֵ מודה  הרותגר 

נפשו.  את  למלט  לגרנדל  שהניח 

ְהרֹוְתָגר,  ָאז  ב  ִנּצַ ַמְדֵרגֹות  ַעל 
ֶרְנֶדל  ּגְ ְזרֹוַע  ּבִ ז,  ַהּפָ ַגג  ּבְ
ֵמַח:  ׂשָ ֵלב  ּבְ ְוָסח  יט  ִהּבִ

ָרִקיַע  ְמרֹום  ּבִ ָלֵאל  "ּתֹוָדה 
ֶרְנֶדל  ּגְ ֵהן  ה,  ַהּזֶ ְרֶאה  ַהּמַ ַעל 

ְוֵסֶבל.  ָיגֹון  ְמקֹור  ָהָיה 
ַהֶחֶלד  ּבֹוֵרא  ֵמיִטיב  ָאֵכן 
ָוֶפֶלא.  ֵנס  נּו  ִעּמָ ְלחֹוֵלל 

ֶאֶמׁש  ֵליל  ַעד  י  ְלּתִ ּלַ ּפִ לֹא  ֵהן 
ה  ַהּזֶ ָהָאסֹון  ַגע  ּפֶ י  ּכִ

ֵביֵתנּו,  ּבְ ַעם  ּפַ ֵאי  ל  ֶיְחּדַ
ָדם.  ּבְ ּוִמְתּבֹוֵסס  ׁשֹוֵמם 

נּו  ִקְרּבֵ ּבְ ׁשֶ ַהֲחָכִמים 
ַעם,  ּפַ ַאף  נּוַכל  לֹא  י  ּכִ ָאְמרּו 

ַיַחד,  ם  ּגַ י  ַעּמִ ּוְבֵני  ֲאִני 
ָלָלה  ַהּקְ ִמן  ֵטר  ְלִהּפָ

ָלה.  ַהַחּבָ ְלַאְך  ּוִמּמַ

ַהֶחֶסד  ַרב  ָהֱאלֹּהַ  ַאְך 
יוּוְלף.  ּבֵ ֵאֵלינּו,  ר  ּגֵ ׁשִ אֹוְתָך 
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– ַחִיל  ן  ּבֶ אֹוְתָך,  ָיְלָדה  ֵאם  ּהָ
 – ים  ַחּיִ ּבַ עֹוד  ִביָרה  ַהּגְ ִאם 

ָלֶבַטח  ַמְלָאְך  ֵלָדְתָך  ּבְ
ְמַרֲאׁשֹוֶתיָה.  צֹוֶפה  ָעַמד 

ַחִיל, ן  ּבֶ יר  ַאּבִ ֵרִעי,  ה,  ַעּתָ
י,  ָאַהְבּתִ ַני  ּבָ ֶאת  ּכְ אֹוְתָך 

ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ִעם 
ָאֶרץ  ּבָ ְוֵאין  ה  ַאּתָ ִנְמֶנה 

י.  ּנִ ִמּמֶ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ּה  ּבָ ת  ַמּתָ

ָך  ִמּמְ חּוִתים  ּפְ ים  ְלַרּבִ ֵהן 
י,  ָנַתּתִ י  ׁשַ י,  ּתִ ׁשְ ִהּגַ ִמְנָחה 

יָך  ַמֲעׂשֶ ּבְ ה  ַאּתָ ֲאָבל 
ָזִכיָת,  עֹוָלם  ת  ִלְתִהּלַ

ַעל."  ִמּמַ ָהֵאל  ָך  ִעּמְ ְיִהי 

ְנטּוָיה... ְזרֹוַע  ּבִ עֹז,  ּבְ   / ְפֶלֶצת   ּמִ ּבַ י  ִנְלַחְמּתִ ...ָאֵכן 

סטפורד  מאת  בפרוזה  תרגום   ,The Story of Beowulf מתוך: 
 .1933 יורק,  ניו   ,(Pitz( פיץ  הנרי  איורים   ,(Riggs( ריגס 
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ֶאְקתֹו:  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יוּוְלף,  ּבֵ לֹו  יב  ֵהׁשִ
ְפֶלֶצת ּמִ ּבַ י  ִנְלַחְמּתִ "ָאֵכן 

ְנטּוָיה.  ְזרֹוַע  ּבִ עֹז,  ּבְ
ֵעיֶניָך,  ָראּו  ּלֹא  ׁשֶ ר  ּצַ ַמה 

ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶאת  ַהּטֹוב,  י  ַמְלּכִ
ָלָאֶרץ, ִדי  ִמּיָ נֹוֶפֶלת 

ְתּבֹוֶסֶסת ַהּמִ ָתּה  ִוּיָ ּגְ ֶאת 
ֵעֶבר. ל  ִמּכָ קֹוֵלַח  ָדם  ּבְ

ָהְיָתה י  ּלִ ׁשֶ ָרב  ַהּקְ ְכִנית  ּתָ
ְזרֹועֹוַתי, ּבִ אֹותֹו  ִלְלּכֹד 

ה, ָהִרְצּפָ ֶאל  ְלמֹוְטטֹו 
ַוי ּדְ ֶעֶרׂש  לֹו  ְהֶיה  ּתִ ְוזֹו 

ָמתֹו ִנׁשְ ֶאת  יֹוִציא  ָעָליו 
ַעת, ְוַהּפֹוׁשַ ָאה  ַהַחּטָ

ֵלט ְלִהּמָ יּוַכל  ְולֹא 
ֲאָבל ְזרֹוִעי.  ֵמֲאִחיַזת 
ִני ִזּכַ לֹא  ַעל  ִמּמַ ָהֵאל 
ְלַהְחִזיקֹו, ָעְצָמה  ֵדי  ּבְ
ִהְצִליַח, ָלנּוס  ָבל  ְוַהּנָ

ֵמֲאחֹוָריו ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ַאף 
ּוְזרֹוַע. ֵתף  ּכָ ְמנּוָסתֹו  ּבִ

ְלָמֶות ַהּצַ ן  ּבֶ יּוַכל  לֹא  ַאְך 
ד, ִמּיָ ר  ּגֵ ְלִהְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ

ם. ַהּדָ ְצֵמֵאי  יו  ַחּיָ ַעל  מּול  ּגְ

ַהּתֶֹפת לֹות  ְלׁשְ ׁשַ ּבְ ָבר  ּכְ ֶזה 
ֶנַצח ְלֵסֶבל  ד  ַהּזֵ ִנְכַנע 
יִהּנֹם,  ַהּגֵ ַלֲהבֹות  ין  ּבֵ
ין  ַהּדִ ִמּיֹום  ָחֵרד  ִלּבֹו 

ִיְגזֹר."  מּולֹו  ּגְ ַהּבֹוֵרא  ּבֹו 
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מֹו, ׁשְ אּוְנֶפְרת  ֶאְקָלף,  ן  ּבֶ ַתק  ׁשָ
ְלׁשֹונֹו ֶאת  ִחיז  ִהׁשְ עֹוד  לֹא 

ַח. ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַמר  ַלַעג  ּבְ

ֵעיֵניֶהם ֶאת  אּו  ָנׂשְ ְלֵעת 
ְהרֹוְתָגר,  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֹוֵעי  ָעל  ֶאל 

ֵהרֹוט,  ל  ׁשֶ ְמלֹון  ּגַ ּבַ יטּו  ִהּבִ
ֶרְנֶדל,  ּגְ ל  ׁשֶ ָיָריו  ׁשְ ֶאת  ם  ׁשָ ָראּו 

ֶזה. ָהָיה  ים  ְמַמּדִ ַרב  ָלל  ׁשָ

עֹוָתיו, ְוֶאְצּבְ ֶלף  ַהּטֶ
ָחז, ֻמׁשְ טֶֹפר  ַאַחת  ְלָכל 

ְרֶזל ִמּבַ ֶדֶקר  ּכְ מֹותֹו  ּכְ
ם. ּוְמַאּיֵ ֲעַנְקמֹוִני 

ִעים ּדֵ ִמיֵמי  ּתְ ָהיּו  ַהּכֹל 
ָהָאֶרץ, ַעל  ק  ֶנׁשֶ עֹוד  ֵאין  ׁשֶ
ִיְהֶיה, ַחד  ה  ּמָ ּכַ ִהיא  ַאַחת 

רֹט ִלׂשְ ְולּו  כֹחֹו  ּבְ ׁשֶ
לּוָיה ַהּתְ רֹוַע  ַהּזְ עֹור  ֶאת 

ָקרּוׁש. ְוָדָמּה  ַעל  ִמּמַ
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ט"ו
ְהרֹותּולף  ואחיינו  הרותגר  המלך  ניצחון.  משתה  לקראת  נערך  הרוט  אולם 
יושבים האחד לצד רעהו בבחינת שליטים־שותפים. המלך מעניק מתת רבת 

בזהב.  המעוטר  אוכפו  כולל  יוּוְלף,  לּבֵ ערך 

ָיַדִים, ֵמאֹות  עּו  ִסּיְ ה  ַעּתָ
ַיַחד, ם  ּגַ ּוְנׁשֹוֵתיֶהם  ָבִרים  ּגְ

ַהֵהרֹוט.  אּוַלם  ֲהָכַנת  ּבַ
ֶלְך  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ה  ּתֶ ִמׁשְ ִלְקַראת 
ירֹות, ַהּקִ ַעל  ִטיִחים  ׁשְ לּו  ּתָ

ָמׁשּוַח, ז  ּפָ ֶכֶתם  ּבְ ָיְפָים 
ִנים, ַהּדֶ ֵני  ּבְ יטּו  ִהּבִ ֶהם  ּבָ

ֶפֶלא. ּכְ ָהיּו  ֵעיֵניֶהם  ּבְ

ְפִנים ִמּבִ ִית  ַהּבַ ָהָיה 
ֲאִפּלּו ְלֶמֱחָצה,  ָחֵרב 

ֶכת. ַמּתֶ קֹורֹות  אֹותֹו  ְמכּו  ּתָ
קֹוִפים, ׁשְ ַהּמַ ִציֵרי  בּוִרים  ׁשְ

ַער, ְוׁשַ ָלתֹות  ּדְ אּו  ָנׂשְ לֹא  ׁשּוב 
ִנּזֹוק ּלֹא  ׁשֶ ג  ַהּגַ ְוַרק 

ְמכֹונֹו, ַעל  ֵלם  ׁשָ נֹוַתר 
ָבל ַהּנָ ּבֹו  ַגע  ּפָ לֹא  י  ּכִ

ָלנּוס ה  ִקּוָ מּוָבס  ְלֵעת 
ַע. ְלַתְעּתֵ ּוְבגֹוָרלֹו 

הּוא ָכְך  ּבְ ַמה  ל  ׁשֶ ָבר  ּדָ לֹא  י  ּכִ
ֶות ַהּמָ ַמר  ַעל  ְלַהֲעִרים 
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זֹאת(, ה  ְיַנּסֶ ֵמּהַ  )ְוַהּתָ
ַהֶחֶלד, ֵני  ּפְ ַעל  ְיצּור  ל  ּכָ י  ּכִ

ָמה, ּוְנׁשָ לֹו  ים  חּוׁשִ ר  ֲאׁשֶ
ַהּיֹום בֹוא  ּבְ ינֹו  ּדִ ִנְגַזר 

ר ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  ָלבֹוא 
ְוהּוַכן, לֹו  ֻהְקָצה  ֵמרֹאׁש 

ָינּוַח, בֹו  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ּובֹו 
ָהֵעת זֹו  י  ּכִ ָלַעד  ן  ִייׁשַ
ים. ַהַחּיִ ף  ׁשֶ ִמּנֶ ַלְחּדֹל 

ָעה  ָ ַהּשׁ יָעה  ִהּגִ ה  ִהּנֵ
ֶהְלְפֶדן, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְהרֹוְתָגר  ב  ַהָסּ ּה  ּבָ

ֶלְך. ַהּמֶ ְסעּוַדת  ֶאת  ַתח  ּפָ

ָעַלז... ָצַהל,  ם,  ִלּבָ ָרַחב    / ָהָאִציל,   ֹוַע,  ַהּשׁ תּו  ...ׁשָ

.1900 אוסלו   ,Nordiskt runnamnslexikon :מתוך
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ִנים  ַהּדֶ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  עֹוד 
דֹול ּגָ ּכֹה  ַלַהט  ּבְ קֹוְרִאים 

ֶלְך. ַהּמֶ ִלְכבֹוד  רֹוָנם  ּגְ ּוִבְמלֹוא 

ָהָאִציל, ֹוַע,  ַהּשׁ תּו  ׁשָ
ָעַלז, ָצַהל,  ם,  ִלּבָ ָרַחב 

ְהרֹוְתָגר ֶלְך  ַהּמֶ ּוְבתֹוָכם 
ְהרֹותּוְלף, ָהֶעֶלם  ָאִחיו  ּוֶבן 
ֶפׁש. ּנֶ ּבַ ֵרִעים  ר,  ׂשָ ּבָ ֵאֵרי  ׁשְ

ַנִים, ְ ַהּשׁ תּו  ׁשָ ָכר  ֵ ַהּשׁ ִמן 
ִביַע. ּגָ אּו  ִמּלְ ַקְנַקן,  רֹוְקנּו 

ַהֵהרֹוט אּוַלם  ַסְפְסֵלי  ֶאת 
ִמיִמים, ַהּתְ ִנים  ַהּדֶ ְדׁשּו  ּגָ

ָלְמדּו לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ ִמי 
ַעל. ַהּמַ ִגיָדה,  ַהּבְ ְמֶלאֶכת  ֶאת 

ֶלת ַהְמֻהּלֶ ַחְרּבֹו  ֲאַזי 
יוּוְלף, ְלּבֵ ִנְמְסָרה  ֶהְלְפֶדן  ל  ׁשֶ

ֵאר ּפְ ת  ַקְסּדַ ְרָיה,  ׁשִ ְוֵכן 
ָזָהב ם  ַהְמֻרּקָ ְוֶדֶגל 

ִנְצחֹונֹו.  ּגֶֹדל  ֶאת  נּו  ִצּיְ

יַצד ּכֵ ים  ֻסּבִ ַהּמְ יטּו  ִהּבִ
ְפָלא ַהּמֻ ַהב  ַהּלַ ׁש  ֻהּגַ

ִסיְך, ַהּנָ יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ
ּתֹוָדה  ַרת  ַהּכָ ּבְ יַצד  ּכֵ

ַבׁש, ּדְ ֵמי  ּכֹוס  ָהֶעֶלם  ל  ִקּבֵ
ָזָכה ַהּזֹו  ת  ּתָ ּמַ ּבַ י  ּכִ

ַרב. ּוְבֶצֶדק  ֵלב  ר  יֹׁשֶ ּבְ

ֶלְך ַהּמֶ ָמַתי  זֹוֵכר  ֵאיִני 
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ּדֹוִמים ָזָהב  אֹוְצרֹות  יׁש  ִהּגִ
יָרה. ַהּבִ אּוַלם  ּבְ ְלֵאּלּו, 

ַעל ִמּמַ ב  ִנּצַ ה  ְסּדָ ַהּקַ ַעל 
ַחץ, ַהּמַ ַלֲהִדיַפת  ָחרּוט 
ים ִחּצִ ל  ׁשֶ ם  ׁשֶ ּגֶ ּוְלַמַען 
ֶבר ַהּגֶ רֹאׁש  ּבְ ל  ְיַחּבֵ לֹא 

ַהֶחֶרב, יִמינֹו  ּבִ ְלֵעת, 
ָהאֹוֵיב.  ַעל  ָעט  ָקִדיָמה 

ְהרֹוְתָגר ל  ׁשֶ תֹו  ְפֻקּדָ ּבִ ֲאַזי 
ֵהִביאּו ְקָרבֹות  סּוֵסי  מֹוָנה  ׁשְ

ִכים ָלַרּמָ ָהאּוָלם.  ֶאל 
ָהב. ִמּזָ ְוֶרֶסן  כֹות  מֹוׁשְ

ַהּסּוִסים  ִמן  ֶאָחד  ב  ּגַ ַעל 
ֵאר, ּפְ ף  ֻאּכַ ָהָיה  ח  ֻמּנָ

ָעטּור ֻמְפָלא  ְקָרבֹות  ב  מֹוׁשַ
ְיָקָרה. ְוֶאֶבן  ָפז  ּבְ

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ פֹו  ֻאּכָ ֶזה  ָהָיה 
ִיס ַהּגַ רֹאׁש  ּבְ ַהר  ּדָ ָעָליו 

ְלָחָמה.  ַלּמִ ָעַרְך  ר  ֲאׁשֶ
ְהרֹוְתָגר  ֶלְך  ַהּמֶ בּוַרת  ּגְ י  ּכִ
ַהְרֵחק,  ְלָפָניו  ָמּה  ׁשְ ָהַלְך 

מֹוהּו ּכָ לֹוֵחם  ָהָיה  ְולֹא 
ֵהֵגן. ְנִתיָניו  ַעל  ְלֵעת 

ִנים ַהּדֶ ִרּבֹון  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ
– ַיַחד  ם  ּגַ ָהאֹוָצרֹות  ֵני  ׁשְ ֶאת 

 – ק  ׁשֶ ַהּנֶ ּוְכֵלי  ִכים  ָהַרּמָ
ִטים. ַהּגֶ ן  ּבֶ יוּוְלף  ְלּבֵ ָמַסר 

ַהֵהרֹוט אּוַלם  ּבְ ֶזה  ָהָיה 
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יר ָהַאּבִ ל  ׁשֶ מּולֹו  ּגְ ֶאת  ׁשֶ
ָזָהב, ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָנַתן 

ֵקץ. ְלֵאין  ר  ְועֹׁשֶ סּוִסים 

ָלֶבַטח ֱאֶמת,  ַהּדֹוֵבר  ל  ּכָ
ְך. ּכָ ַעל  אֹותֹו  ה  ְיַגּנֶ לֹא 

ֵקץ... ְלֵאין  ר  ְועֹׁשֶ סּוִסים    / ָזָהב   ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ...ָנַתן 

העגול.  השולחן  מאבירי  לאחד  ארתור  המלך  מתת  זהב.  ודורבנות  כפפות  מושכות,  אוכף, 
בקנט.   Equestrian Clubה־ של  בתערוכה  שחזור 
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ט"ז
את  מתאר  החצר  משורר  וְהֵנף.  ִפין  עלילות  בסיפור  פותח  בהרוט  המשתה 
הְפריזים.  בארץ  בעלה  ופין  ִהילֶדּבּור  אחותו  אל  הדני  הנף  המלך  של  מסעו 
והילדבור.  ורוצח אותו נפש. בקרב נהרג גם בנם של פין  פין תוקף את המלך 

זו.  לצד  זו  המוקד  באש  עולות  השניים  גופות 

 
ֶלְך ַהּמֶ ק  ִחּלֵ ָרָחב,  ִלּבֹו 

ָעָברּו, ִמים  ִמּיָ יתֹו  ּבֵ אֹוְצרֹות 
יו ַלֲאָנׁשָ ּתֹוָעפֹות,  הֹון 

ים ַהְמַלּוִ ִסיְך  ַהּנָ ל  ׁשֶ
עֹוָתיו.  ַמּסְ ּבְ יוּוְלף  ּבֵ ֶאת 

ְלַפּצֹות ִהְבִטיַח  ֵכן  מֹו  ּכְ
ַחִיל ן  ּבֶ מֹות  ַעל  ָממֹון  רֹב  ּבְ

ִליל, ּכָ ד  ַהּזֵ ָטַרף  אֹותֹו 
ֶתר ַהּיֶ ל  ּכָ ִעם  ׁש  ּקֵ ּבִ ְוָכְך 

ִלְרצַֹח, אֹוָתם  לֹוַמר  ּכְ ִלְנהֹג, 
ַהּבֹוֵרא, זֹאת  יר  ִהּתִ ַרק  לּו 

יוּוְלף. ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ָלה  ׁשְ ּכָ ַרק  לּו 
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאלֹּהַ  י  ּכִ

נּו, ּלָ ּכֻ ּגֹוַרל  ַהּגֹוֵזר  הּוא 
ִיְהֶיה. ְוָתִמיד  ְך  ּכָ ָהָיה 

ֶבר, ַהּגֶ ֶזה  ֶחֶלד  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
ָיֵגַע,  ְספֹר  ֵאין  ְלָחמֹות  ִמּמִ

ַיַחד,  ם  ּגַ ְוַרע  טֹוב  יֹוֵדַע 
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ה ִחּלָ ּתְ ָבה  ַמְחׁשָ ּבְ ָצִריְך 
ַרק י  ּכִ ַהּנֹוָלד,  ֶאת  ִלְראֹות 

ַדְעּתֹו ּבְ ב  ָ ַהְמֻיּשׁ
ר. אֹׁשֶ ּבְ ָיָמיו  ִלְחיֹות  ה  ִיְזּכֶ

ֵקן ַהּזָ ְהרֹוְתָגר  ֶלְך  ַהּמֶ
ַרּבֹות ִנים  ׁשָ ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ

ָאִביו, ֶהְלְפֶדן,  ְלַצד  ִנְלַחם 
ד ּבֵ ְלִהְתּכַ ַהּזֹוֶכה  הּוא 
ְוַלַחן יָרה  ׁשִ ֲעִליָלה.  ּבַ
ֶבל ַהּנֵ יְתֵרי  ִמּמֵ עֹוִלים 

ִית,  ַהּבַ ג  ּגַ ַעד  ִאים  ְוִנּשָׂ
ֶלְך ַהּמֶ ֲחַצר  ְיַטן  ּפַ ְלֵעת 

ר, ׁשָ ַהְפִריִזים  ְוַעל  ִפין  ַעל 
ב ַהּלֵ ַעז  ִני  ַהּדֶ ְהֵנף  ַעל 

ִפין ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ְקַטל  ּנִ ׁשֶ ִמי 
ִהיְלֶדּבּור, ֶאל  עֹו  ַמּסָ ּבְ

ִמְפִריְזָיה, ַמְרֶאה  טֹוַבת  ִביָרה  ּגְ
ִפין. ת  ְוֵאׁשֶ ֲאחֹותֹו  ִהיא 

ָלה ִהּלְ לֹא  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ַהּיּוִטים ֵני  ּבְ ֶאת  ִהיְלֶדּבּור  זֹו 

יֶריָה, ַיּקִ ֶמד  ּצֶ ׁשֶ ְלַאַחר 
ַיַחד, ם  ּגַ ּה  ְוַיְלּדָ ָאִחיָה 

ֶחֶרב. ַלַהב  ּבְ מֹוָתם  ָמְצאּו 
ָבר ּדָ ּבַ ֶלא  ּפֶ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל 

ֶמׁש ֶ ַהּשׁ ַקְרֵני  ְזִריַחת  ִעם  ׁשֶ
הֹוק, ת  ּבַ זֹו,  ֻאְמֶלֶלת  ִביָרה  ּגְ

ֲחָרפֹות ל  ׁשֶ ִקיתֹון  ְפָכה  ׁשָ
ָהַאְכָזִרי. ּגֹוָרָלּה  ַעל 

יָטה, ִהּבִ ְקָטִלים  ַהּנִ ֵני  ׁשְ ּבִ
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ַוֲאהּוִבים ר  ׂשָ ּבָ ֵאֵרי  ׁשְ
ֶחֶלד, ּבַ ָיְדָעה  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ

יָה. ֵמַחּיֶ ָלּה  ִויָקִרים 

הֹוִתיר ִפין  ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
לֹוֲחִמים קֶֹמץ  ַאְך  ָידֹו  ּבְ

י ּדַ ם  ּבָ ֵאין  ַהּיּוִטים,  ֵני  ִמּבְ
ִנים ַהּדֶ ר  ׂשַ ֶהְנֶגְסט  ַעל  ִלְגּבֹר 

ְלָגֵרׁש ִנים  ַהּדֶ ֶאת  אֹו 
רּו. ּצְ ִהְתּבַ ּה  ּבָ צּוָדה  ַהּמְ ִמן 

ָדִדים ַהּצְ ין  ּבֵ ם  ֻהְסּכַ ן  ּכֵ ַעל 
ן  ּכָ ּוִמׁשְ ָרם  ַמֲעָמד  י  ּכִ

ְתנּו  ִיּנָ ִנים  ַהּדֶ ִלְבֵני 
ֵהם  ִיְזּכּו  יֹום  בֹוא  ּבְ ְלַמַען 

ַהּיּוִטים,  ֵני  ּבְ ִעם  ְזֻכּיֹות  ְויֹון  ׁשִ ּבְ
יֹום י  ִמּדֵ פֹוְלְקַוְלָדה  ן  ּבֶ ְוִכי 

אֹות  ּתָ ׁשְ ַהּמִ ָלִטין  ּפָ ּבְ
ָעֵתק, ָממֹון  ָיָדם  ּבְ ן  ִיּתֵ

ֶהְנֶגְסט ל  ׁשֶ יָריו  ְלַאּבִ ִיְמסֹר 
ָפז ּבְ ָצרּוף  ָיָקר  ן  ַמּתָ
ָנַהג  ָעָבר  ּבֶ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

ְוַלְפִריִזים, ַלּיּוִטים  ַלְחלֹק 
ְואֶֹמץ. בּוָרה  ּגְ ֶהם  ּבָ ְלעֹוֵרר 

ָדִדים ַהּצְ ֵני  ׁשְ ָחְתמּו  ֲאַזי 
לֹום. ׁשָ ִרית  ּבְ ַעל  ְוִדין  ָדת  ּכְ

ִפין ִהְבִטיַח  רֹאׁש  כֶֹבד  ּבְ
ְלָכְך, ָעַרב  ם  ּגַ ְלֶהְנֶגְסט, 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָחְכַמת  ּבְ י  ּכִ
ִנים, ּדֶ ּבַ ִיְנַהג  בֹוד  ּכָ ּוְברֹב 

ָיֵפרּו לֹא  ַהְפִריִזים  ְוִכי 
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ְדָבִרים ּבִ אֹו  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ
ָדִדים ַהּצְ ין  ּבֵ ם  ַהֶהְסּכֵ ֶאת 
ִנים  ַהּדֶ ֶאת  ַיְכִלימּו  ְולֹא 

ֶבר ּגֶ ּבַ ָנְתנּו  ְבָטָחם  ּמִ ׁשֶ
ֲאדֹוָנם, ֶאת  ָרַצח  ר  ֲאׁשֶ
ְהֵנף ל  ׁשֶ ּמֹותֹו  ׁשֶ ֲאִפּלּו 
ַהּגֹוָרל. ל  ׁשֶ ֵזָרה  ּגְ ָהָיה 

עם ּפַ ֵאי  ַהְפִריִזי  ִאם  ַאְך 
ָעָבר, ִעּמּוֵתי  ׁשּוב  יר  ַיְזּכִ

ַהֶחֶרב.  ּתֹאַמר  ָבָרּה  ּדְ ֲאַזי 

ְלֶהְנֶגְסט, ְכבֹודֹו  ּבִ ִפין  ע  ּבַ ִנׁשְ
ֵהִביאּו, ָהאֹוָצר  ִמן  ַרב  הֹון 

ַחִיל, ן  ּבֶ ְהֵנף,  ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ְוֶאת 
ֶהָהרּוג ִנים  ַהּדֶ יר  ַאּבִ

דּוָרה. ַהּמְ ַלַהב  ּבְ ָנְתנּו 

ם ׁשָ ִנְגלּו  ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ ְלֵעין 
פֹר ִמּסְ ַרּבֹות  ְרֶזל  ּבַ ַקְסדֹות 

ָרקּוַע ָפז  ּבְ ַוֲעֵליֶהן 
ר, ּבַ ֲחִזיֵרי  ל  ׁשֶ ַצְלִמית 

צֹות ּוְמֻנּתָ ְקרּועֹות  ָריֹות  ׁשְ
קֹוֵלַח, ם  ַהּדָ ַוֲעֵליֶהן 

ֲעֵרָמה. ּבַ ַוֲחָלִלים 

ִהיְלֶדּבּור ִהְפִציָרה  ֲאַזי 
ָנּה ּבְ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ֶאת  ם  ּגַ ָלֵתת 

ָאִחיָה, ְלַצד  ַהּמֹוֵקד  ַעל 
ָהֻאְמָלל ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ְוִכי 

ָוֵאֶפר. ְלאּוד  הּוא  ַאף  ְיִהי 
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ְהֵנף ְלַצד  יחּוהּו  ִהּנִ ֵעת 
יָה, ִמּפִ ָעָקה  ַהּזְ ְרָצה  ּפָ

ִלְבָנּה. ֵאם  ל  ׁשֶ ַאֲהָבָתּה 
ַהב ַהּלַ ְסמּוַקת  ָהֵאׁש  ָעְלָתה 

ָהֲעָגָלה, ֵתי  ְלַיְרּכְ
ְפֲערּו ּנִ ׁשֶ ָצִעים  ַהּפְ ִמן 

ַאְרָצה, קֹוֵלַח  ם  ַהּדָ ַרץ  ּפָ
ָהָרֵעב ַהב  ַהּלַ ה  ּלָ ּכִ

ַהּלֹוֲחִמים, ְלּגֹולֹות  ּגֻ ֶאת 
ֶבר ַהּגֶ ְלַדם  ְצֵמָאה  ְוֵאׁש 
ָרב ַהּקְ ַחְלֵלי  ֶאת  ָאְכָלה 
ִנים, ְוַהּדֶ ַהְפִריִזים  ין  ִמּבֵ

ֵמיָטָבם. ּבְ ִנְקְטפּו  ְך  ּכָ
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י"ז 
שבמהלכו  קשה  חורף  מקץ  הרצח,  לאחר  שנה  והנף.  פין  על  העלילה  המשך 
הנגסט את  נוקם  פין,  הנף, להישאר בחצרו של  הנגסט, שלישו של  היה  חייב 
על  מקונן  המשורר  בעוד  עמה.  אל  חזרה  הילדבור  את  ולוקח  הנף  של  מותו 
וילתו, אשת הרותגר, מודאגת מעתידם של בניה בשל מעמדו הרם  הילדבור, 

לבנו.  יוּוְלף  ּבֵ את  מאמץ  שבעלה  העובדה  ובשל  בחצר  הרותולף  של 

ָרב, ַהּקְ ׂשֹוְרֵדי  ִפין,  ל  ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ
ְפִריְזָיה ּבִ יֶהם  ּתֵ ּבָ ֶאל  ָחְזרּו 

בּור. ׁשָ ּוְבֵלב  ֵיאּוׁש  רֹב  ּבְ

ב. ׁשָ לֹא  יר  ָהַאּבִ ֶהְנֶגְסט  ַאְך 
ַהחֶֹרף, יֵמי  ּבִ ִפין  ִעם  נֹוַתר 

ֶרַצח. ּבְ ם  ְכּתָ ַהּמֻ ַהחֶֹרף 
ְמכֹוָרתֹו ֶאל  ִנְכָסף  ּבֹוֵדד, 
ָיכֹול ֵאינֹו  זֹאת  ִעם  ֲאָבל 
ְלַהְפִליג  ְפִריְזָיה  ֵמֶאֶרץ 
ְסִפיָנתֹו  ּבִ ם  ַהּיָ ֵלב  ֶאל 

ַעת. ַטּבַ מּוי  ּדְ הּוא  ַחְרטֹוָמּה  ׁשֶ

ַהחֶֹרף, סּופֹות  עֹז  ּבְ פּו  ָנׁשְ
ם, ּיָ ּבַ ְחׁשֹוִלים  ַהּנַ ָקְפאּו 
ָהָאֶרץ ָאִביב  בֹוא  ּבְ ְוַרק 

ׁש. ַחּדֵ ּתְ ֲעלּוֶמיָה  ֶאת 
ְוֶנֱאֶצֶלת ְקסּוָמה  עֹוָנה 
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ֵמעֹוָלם, ִהְכִזיָבה  ּלֹא  ׁשֶ
ָהֵעת,  בֹוא  ּבְ ְפַרח  ּתִ ׁשּוב,  ּתָ
ָיֵמינּו.  ְוַעד  ית  ֵראׁשִ ִמּבְ ְך  ּכָ

ְואֶֹפל, קֹר  ל  ׁשֶ ָיִמים  ָחְלפּו 
ָהָאֶרץ,  עֹוָטה  ָירֹק  ַמְרָבד 

ַהּגֹוֶלה ל  ׁשֶ ּוְבִלּבֹו 
כֹוָרה.  ַלּמְ ַהּכֶֹסף  ֵנעֹור 
ה ָהֶעְרּגָ ִמן  יֹוֵתר  ֲאָבל 

ְיָתה ַהּבַ ע  ּסָ ַהּמַ ֶאל  ָלֵצאת 
ָלַקַחת ָנָקם  ֶחְפצֹו  ָהָיה 

ִריָבה.  ַלּמְ ֵקץ  ים  ָלׂשִ ְוָכְך 

ֶהְנֶגְסט ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ִנְבֵכי  ּבְ י  ּכִ
ִליִריָביו ְנָאה  ַהּשִׂ ֵאׁש 

ֶמֶרץ. ְמלֹוא  ּבִ ֲעַדִין  ְלָקה  ּדָ
ֶלת ַהְמֻקּבֶ ֶרְך  ּדֶ ּכַ ן  ּכֵ ַעל 
ָיִריב ַעל  ה  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז 

ִלְנָקָמה, ּתֹוֵקק  ׁשְ ַהּמִ
ִליֵרָכיו ֵעת  ּבֶֹקר  ל  ּכָ

– ַחְרּבֹו  הּוְנַלִפיְנג  ֶאת  ָחַגר 
– ַהּיּוִטים  ִסּיּוט  ַהב  ַהּלַ ָהָיה 

ָקָמה. ַהּנְ ֵאׁש  ּבֹו  ָתה  ֻהּצְ

יַע ִהּגִ ַהּיֹום  ׁשֶ ֶלא  ּפֶ לֹא 
ַחְרּבֹו ַלף  ׁשָ ָדן  ִמּנָ ֵעת 

ַהְמָאֵרַח ן  ּכַ ּוְבִמׁשְ
ִפין.  ל  ׁשֶ רֹונֹו  ּגְ ֶאת  ַח  ּלֵ ּפִ
ְואֹוְסָלף ּגּוְתָלף  ִהְתַרֲעמּו 

ָפל ָ ַהּשׁ הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ּבֹוָאם, ַאַחר  ָקָרה  ר  ֲאׁשֶ
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קֹום  ַהּמָ ֵני  ּבְ ָיְכלּו  ְולֹא 
ַזֲעָמם. ֶרץ  ּפֶ ֶאת  ִלְכלֹא 

קֹוֵלַח, ַמְדֵרגֹות  ַעל  ם  ַהּדָ
ֶלְך.  ַהּמֶ ִפין  ֵמת  ֲחֵצרֹו  ּבַ

ִנים ַהּדֶ חֹוְטִפים  טֹוָבה,  רּוָחם 
ֶהָחֵצר ִמן  ה  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת 
ְסִפיָנָתם  ֶאת  ְוטֹוֲעִנים 

ת, ַהּמֵ ִפין  ל  ׁשֶ אֹוְצרֹוָתיו  ּבְ
ֶלְך ַהּמֶ ן  ּכַ ִמׁשְ ֵמָרִהיֵטי 

ְוָזָהב. ֵחן  ַאְבֵני  ְוַעד 
ָהָאֶרץ ת  ַמְלּכַ ִהיְלֶדּבּור  ֶאת 

ְנַמְרק ּדֶ ֶאל  ְסִפיָנָתם  ּבִ אּו  ָנׂשְ
יבּו.  ֵהׁשִ אֹוָתּה  ּה  ַעּמָ ְוֶאל 

ָלֲעִליָלה, ץ  ַהּקֵ א  ּבָ אן  ּכָ
ַהְמׁשֹוֵרר, ַמִים  יו  ּפִ א  ִמּלֵ

ִלְכבֹודֹו ף  ּכַ ָמֲחאּו  ׁשֹוְמָעיו 
ף ׁשֶ ַהּנֶ ְמַחת  ׂשִ ְקִריאֹות  ּוֵבין 

ַיִין ִביַע  ּגָ ֵאי  נֹוׂשְ ָמְזגּו 
ְוָלִגיִנים. יתֹונֹות  ִמּקִ

ִויְלתֹו, ָקִדיָמה  ְסָעה  ּפָ ֲאַזי 
ֶתם, ּכֶ ַמְחרֶֹזת  אָרּה  ְלַצּוָ

ְהרֹותּוְלף ְוֶאל  ְהרֹוְתָגר  ֶאל  ּפֹוָנה 
ְוֶאֶרץ. ַעם  ַעל  ָלִכים  ַהּמְ ֵני  ׁשְ

גּול ּדָ ּדֹוד  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ֵרִעים 
ֶפׁש, ַהּנֶ ֲאִציל  ָאִחיו  ּוֶבן 
ּכֹוֵרַע רֹוז  ַהּכָ ְואּוְנֶפְרת 

ְלַרְגֵליֶהם, ְוֶנֱאָסף 
ַנִים, ְ ַהּשׁ ֵאמּון  ָנְתנּו  ּבֹו  י  ּכִ

רּוחֹו, ּוְבעֹז  ָחְכָמתֹו  ּבְ
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ֶאָחד ְקָרב  ּבִ לֹא  ם  ּגַ ׁשֶ ַאף 
יט.  הֹוׁשִ ֶעְזָרה  יתֹו  ּבֵ ִלְבֵני 

ִויְלתֹו: ָבֶריָה  ּדְ ָאה  ָנׂשְ ֲאַזי 
ת, ַמּתָ חֹוֵלק  ַהּטֹוב,  י  "ִאיׁשִ

ים, ְלַחּיִ ֵתה  ׁשְ ִביַע  ַהּגָ ִמן 
א ְוׂשָ ָהָרם,  ֲאדֹוִני  ֵתה,  ׁשְ
אן. ּכָ ִטים  ַהּגֶ ֶאל  ָבֶריָך  ּדְ

רּוַח ַנַחת  ּבְ ם  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדַ
אּות, ְוַכּיָ ְוָכָראּוי 

ָלֶהם. ֱאמֹר  טֹובֹות  ים  ִמּלִ
ְוָנִדיב, ֵלב  ְרַחב  ֱהֵיה 

ַפע ׁשֶ ּבְ ת  ַמּתָ ָלֶהם  ֲחלֹק 
ָאַסְפּתָ אֹוָצְרָך  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
רֹוב. ּוִמּקָ ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ

ְלָאְזִני יָעה  ִהּגִ מּוָעה  ׁשְ
י, ַמְלּכִ ָך,  ַדְעּתְ ּבְ ֵיׁש  י  ּכִ

ְלֵבן. ּבֹור  ַהּגִ ֶאת  ץ  ְלַאּמֵ
ַהֵהרֹוט, אּוַלם  ל  ִנּצַ ה  ִהּנֵ

ל, ַהְמֻהּלָ ֵננּו  ּכָ ִמׁשְ הּוא 
ַהּטֹוב גֹוָרְלָך  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 

ּתּוַכל. ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲעלֹז 
י, ִאיׁשִ ַמְלכּוְתָך,  ֶאת  ֲאָבל 

ֶצֱאָצֶאיָך, ַיד  ּבְ ח  ַהּנַ
מֹוְתָך.  ְלֵעת  ֵהם  יָך  יֹוְרׁשֶ

ָאִחיָך, ן  ּבֶ ׁשֶ ֲאִני  טּוָחה  ּבְ
ְלָך, סּור  ַהּמָ ְהרֹותּוְלף  הּוא 
ֵנינּו ּבָ ֵני  ׁשְ ַעל  ִלְפרֹׂש  ֵיַדע 

ַאֲהָבתֹו, ְוֶאת  ַחְסּדֹו 
ה ַאּתָ ּבֹו  ׁשֶ ִמְקֶרה  ּבְ זֹאת 

ּדּוָמה. ֱאֵלי  אֹותֹו  ים  ְקּדִ ּתַ
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ָאִחיָך, ן  ּבֶ י  ּכִ ָסמּוְך  י  ִלּבִ
ב ַהּלֵ טּוב  ּבְ ֵכר  ִיּזָ ֵעת 

ֵביֵתנּו  ּבְ ּבֹו  ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ
אֹוִנים,  ֲחַסר  עֹוט  ּפָ עֹודֹו 

ְיָלֵדינּו ֵני  ׁשְ י  ַלּפֵ ּכְ ִיְנַהג 
ֶאֶרץ."  ְוֶדֶרְך  ה  ִחּבָ רֹב  ּבְ

ִביָרה, ַהּגְ ָבֶריָה  ּדְ ָמה  ִסּיְ
ֶניָה, ּבָ ֵני  ׁשְ ֶאל  ְסָעה  ּפָ ֲאַזי 

ּוְהרֹוְתמּוְנד, ְהֶרְתִריק  ִסיִכים  ַהּנְ
ִנים, ַהּדֶ ַיְלֵדי  ִבים  יֹוׁשְ ְסִביָבם 

ְפָסל, ַהּסַ ַעל  ּוֵביֵניֶהם 
ִביַע, ַהּגָ ִמן  ֵיינֹו  ׁשֹוֶתה 

ִטים.  ַהּגֶ ן  ּבֶ יוּוְלף  ּבֵ ָהֶעֶלם 
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י"ח
ומבקשת  צוואר,  ורביד  פאר  גלימת  במתת  לו  נותנת  יוּוְלף,  לּבֵ מודה  וילתו 
של  מאימתו  משוחררים  כשהם  החשכה,  רדת  עם  בניה.  לטובת  לפעול  ממנו 

הרוט.  אולם  אל  הדנים  שבים  גרנדל, 

ּבֹור ַלּגִ ִויְלתֹו  ה  יׁשָ ִהּגִ
ְדלֹו, ּגָ ר  ֶנְאּדָ ִביַע  ּגָ

ַהַחִיל  ְלֶבן  ּתֹוָדה  ָנְתָנה 
לֹו ה  יׁשָ ִהּגִ ְצִמיִדים  ֵני  ּוׁשְ

ְרַוִים, ּפַ ְזַהב  ּבִ ָהְרקּוִעים 
הֹוִסיָפה ֵאר  ּפְ ִליַמת  ּגְ ְועֹוד 

ַהֶחֶלד  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ מֹוָתּה  ּכְ
ָחַבׁש. הּו  ִמיׁשֶ ִאם  ָסֵפק 

ֵעיַני ִמּזֹו  ָנָאה  ת  ַמּתָ
ַהאָמה ֵמָאז  עֹוד  ָראּו  לֹא 

רֹוִסיְנג ּבְ ל  ׁשֶ ָהָרִביד  ֶאת  א  ָנׂשָ
ֲעָדִיים, ין  ּבֵ ד  ַהְמַרּצֵ

ִמְבָצרֹו ֶאל  ִנְמַלט  ְלֵעת 
ַעת ַהְמַתְעּתַ עּותֹו  ֵמִרׁשְ

ַצע. ַהּבֶ ֵאב  ּתְ ֵאְרֶמְנִריק  ל  ׁשֶ
ְסֶוְרִטיְנג, ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  ִהיֶגָלק,  ָאז 

ָרב ּקְ ּבַ ָהָרִביד  ֶאת  ד  ִאּבֵ
ֶלְך, ַהּמֶ ְלֵנס  ָסִביב  ָחג  ֵעת 

ַעִין.  ּפֹוֵקַח  תֹו  ּזָ ּבִ ַעל 
ִאיׁש, ּבָ ַגד  ּבָ ַהּגֹוָרל  ַאְך 

ָהָיה, א  ּוִמְתַנּשֵׂ ִנְמָהר 
ט ׁשַ ּפָ ְלֵעת  ָצרֹות  ַמְזִמין 
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ַהְפִריִזים, ֵני  ּבְ ַעל  ּבֹון  ֶחׁשְ ְללֹא 
ָהָרִביד ֶאת  ִעּמֹו  נֹוֵטל 

ם. ַהּיָ ֵלב  ּבְ עֹו  ַמּסָ ּבְ
ִים ַהּמַ ַנְחׁשֹול  ִטְלֵטל  ֵמת,  הּוא 

ּוָמִגּנֹו, ְרָיתֹו  ׁשִ ֶאת 
ָהֵעֶרְך ְיַקר  ָהָרִביד  ֶאת 

ַהְפַרְנִקים. ָקְרעּו  ַהּגּוָפה  ִמן 

טּו ׁשְ ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ָהָיה 
חּוִתים ַהּנְ יֶהם  ּסֵ ַקְלּגַ

ִטים ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ַחְלֵלי  ַעל 
ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ִרים  ַהְמֻפּזָ

ד ַלּיָ א  ַהּבָ ל  ִמּכָ ָלבֹז 
ַהּמּוָבס. ִטים  ַהּגֶ ְצָבא  ֶאת 

ְדלֹו... ּגָ ר  ֶנְאּדָ ִביַע  ּגָ   / ּבֹור   ַלּגִ ִויְלתֹו  ה  יׁשָ ...ִהּגִ

.1898  ,(Tobin( טובין  ג'ורג'  איור:   ,Tales of the Heroic Ages מתוך: 
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ֲעלּות ִהְתּפַ ְקִריאֹות  ְכלֹות  ּכִ
ָבֶריָה ּדְ ֶאת  ִויְלתֹו  יָדה  ִהּגִ

ים: ֻסּבִ ַהּמְ ְקַהל  ְפֵני  ּבִ

ָקר, ַהּיָ יוּוְלף  ּבֵ הֹו  "ֲעלֹז, 
ָזִכיָת, ּבֹו  ר  עֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ

ֶכֶתם, ּבְ ְרקּוָמה  ְגִליָמְתָך  ּבִ
ַהְמפָֹאר, ארֹון  ּוָ ּצַ ּבַ

ָך ִלּבְ עֹז  ּבְ ּוְצַלח  ֲעֵלה 
לּו ַהּלָ ָלֲעָלִמים  ְוֵתן 
בֹוָנה. ַהּנְ ֲעָצְתָך  ֶאת 

ָלֶבַטח בֹוא  ּתָ ָכְרָך  ׂשְ ַעל  עֹוד 
ִלְגמּול. ה  ַאּתָ ָראּוי  ֵהן  י  ּכִ

ְלָפֶניָך עֹוד  ֵיֵלְך  ְמָך  ׁשִ
ְוֶאֶרץ, ים  ַיּמִ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ

ׁשֹוֵטף ל  ַהּגַ ָמקֹום  ּוְבָכל 
רּוחֹות. ה  ֻמּכֵ ָחׂשּוף  ָמצּוק 

ַחִיל ֵני  ּבְ יֹאְמרּו  ְתָך  ִהּלָ ּתְ
ָעִתיד,  ּוִביֵמי  ה  ַעּתָ

ִסיְך ַהּנָ ָיֶמיָך  ִיְהיּו 
ֵלב. ְועֹז  ַמַעׂש  ּבְ רּוִכים  ּבְ

ְלָבִבי ֵמעֶֹמק  ה  ִהּנֵ
נֹוֶתֶנת ֲאִני  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ
ת. ּוַמּתָ י  ׁשַ זֹאת  ּבָ ְלָך 

ָהַעז, ּבֹור  ַהּגִ יוּוְלף  ּבֵ הֹו, 
ַני ּבָ ֵני  ׁשְ ֶאל  ָחִביב  ֱהֵיה 

ְלַמֲעָנם. ל  ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ
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ָאִחיו ִאיׁש  אן  ּכָ ּוְרֵאה,  ט  ַהּבֵ
ם ּלָ ּכֻ ד,  ּוְמַכּבֵ אֹוֵהב 

ֶלְך. ַהּמֶ ִלְכבֹוד  ֶנֱאָמִנים 
ֶדת, ּוְמֻלּכֶ ָהָאֶרץ  טֹוָבה 

ֲאִציֶליָה, ֶאת  ְרֵאה  ה  ִהּנֵ
ֵמַח ׂשָ ֵלב  ּבְ ֵייָנם  ׁשֹוִתים 
ֲעֵליֶהם." יִתי  ִצּוִ ְך  ּכָ י  ּכִ

ִלְמקֹוָמּה. ָבה  ְוׁשָ ָמה  ִסּיְ
ֶפׁש ַהּנֶ י  ַעּזֵ יִרים  ָהַאּבִ

ים, ְלַחּיִ תּו  ׁשָ ָלּה,  ֵהִריעּו 
ַדְעּתֹו ּבְ ֶהֱעָלה  לֹא  ִאיׁש 
ָלֶהם, צֹוֵפן  ֶהָעִתיד  ַמה 
ֶות ִמּמָ ר  ַהּמַ ַהּגֹוָרל  ֶאת 

אֹוָלה ׁשְ אֹוָתם  יֹוִריד  ר  ֲאׁשֶ
ָהָאֵפל, ְיָלה  ַהּלַ בֹוא  ּבְ

ֲאדֹוָנם ְהרֹוְתָגר  ׁשֶ ַאַחר 
ָלנּוַח, ֲחָדָריו  ֶאל  ִיְפרֹׁש 

ֶבָעָבר ּכְ ֵהם  ְוִאּלּו 
ְפָסִלים, ַהּסַ ֶאת  יעּו  ַיּצִ
ה  ִמּטָ ּוְכֵלי  ר  ּכַ יחּו  ַיּנִ
ִליׁשֹן. ֵלִאים  בּו  ּכְ ְוִיׁשְ
ינֹו ּדִ ִנְגַזר  ֵמֶהם  ֶאָחד 

ים. ַחּיִ ּבֹק  ִלׁשְ ֶזה  ַלְיָלה  ּבְ

ַקל ֵלב  ּבְ ַעל  ִמּמַ לּו  ּתָ
יְלָיה. ַהּטִ ֵעץ  י  ָמִגּנֵ ֶאת 

ְפָסל ַהּסַ ֶאל  ּוְבָסמּוְך 
ַחִיל. ן  ּבֶ תֹו  ַקְסּדָ יַח  ִהּנִ

ָעֶליָה ִלְראֹות  ָהָיה  ן  ִנּתָ
ַהֲחִזיר, ל  ׁשֶ ַצְלִמיתֹו  את 
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ְרָיה  ִ ַהׁשּ ֶאת  ּוְלָיָדּה 
ָהֵאיָתָנה. ְוַהֲחִנית 

ִנים ַהּדֶ ַעם  ָמסֶֹרת  זֹו  י  ּכִ
ִלְקָרב, ָנכֹון  ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות 

ִית ּבַ ּבַ לֹום  ׁשָ יֵמי  ּבִ ין  ּבֵ
ָהָאֶרץ, ִלְגבּול  ִמחּוץ  ּוֵבין 

ְיִהי, ר  ֲאׁשֶ מֹוֵעד  ָכל  ּבְ
ֶלְך. ַהּמֶ ָלֶהם  ִנְזָקק  ְלֵעת 

ְלֵמָרחֹוק ָמם  ׁשְ ָיָצא  ן  ּכֵ ַעל 
ַבח. ְלׁשֶ ָהָראּוי  ֶבט  ׁשֵ ּכְ

יְלָיה... ַהּטִ ֵעץ  י  ָמִגּנֵ ֶאת    / ַקל   ֵלב  ּבְ ַעל  ִמּמַ לּו  ...ּתָ

הקבר  ספינת  אתר  מתוך  )שחזור(.  השביעית  המאה  מן  מגן 
מצופה  טיליה  עץ  עשוי  המגן  אנגליה.   ,(Sutton Hoo( בסאטון־הו 
בנוסף על  כנשק התקפי  גם  ציר הברזל הבולט במרכז שימש  עור. 
תפקידו כבסיס ידית האחיזה מצדו הפנימי של המגן. קישוטי המגן 

גבורה.  מעשי  על  המגן  לבעל  שניתנו  שבח  ציוני  הם 
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פרקים י"ט–כ"ו
 

גרנדל. של  אמו  את  קוטל  יוּוְלף   ּבֵ
.1910  ,(Bronson( ברונסון  אלזי  של  לתרגומה  איור 

Beowulf-2008.indb   182 6/8/2009   1:07:27 PM



183
אריה סתיו

י"ט
רוצחת  היא  האולם.  על  ופושטת  בנה  מפלת  את  נוקמת  גרנדל  של  אמו 
של  הכרותה  זרועו  את  עמה  ונוטלת  הרותגר,  של  הקרוב  רעהו  ר,  ֶאׁשֶ את 

גרנדל. 
 

ַהּלֹוֲחִמים, ָנָתם  ׁשְ ָנמּו 
יֶֹקר ּבְ ם  ּלֵ ׁשִ ֵמֶהם  ֶאָחד 

ְיָלה ּלַ ּבַ ה,  ַהּזֶ ְנָהג  ַהּמִ ַעל 
ָהאּוָלם ַעל  ֶהם  ּבָ ִמים  ַבּיָ ּכְ

ד  ַהּזֵ ט  ׁשַ ּפָ ז  ַהּפָ ְרבּוד 
ַמח, ׂשָ ָלֵאיד  מֹו,  ׁשְ ּוְגֶרְנֶדל 

ְגמּולֹו, ּכִ לֹו  ם  ּלַ ׁשֻ י  ּכִ ַעד 
ֲחָטָאיו.  ַעל  ָבל  ַהּנָ ֵמת 

ַלּכֹל נֹוַדע  ְמֵהָרה  ּבִ ַאְך 
ָנכֹון ֶאל  י  ּכִ ֵרר  ְוִהְתּבָ

ִמְפֶלֶצת, עֹוד  הֹוִפיָעה  ה  ִהּנֵ
ֶרְנֶדל  ּגְ ַעל  ִלְנקֹם  ָנָתּה  ּוָ ּכַ

ָבל  ַהּנָ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ְוַעל 
ִנים. ַהּדֶ ֵני  ִמּבְ ַרע  ְלִהּפָ

ֶרְנֶדל, ּגְ ל  ׁשֶ הֹוָרתֹו  זֹו  ָהְיָתה 
ְנֵקָבה, ִמְפֶלֶצת  ִאּמֹו, 

ְצָוחֹות קֹול  ּבְ ִלְבָנּה  ָסְפָדה 
ָרָקב, ל  ְוׁשֶ ְסִחי  ל  ׁשֶ גֹב  ּבְ
ְדֵמָנה,  ַהּמַ ְתהֹום  ּבִ ָעמֹק 
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ֵמָאז ָהְיָתה  ָנּה  ּכָ ְלִמׁשְ
ֶהֶבל  ֶאת  ע  ָהָרׁשָ ַקִין 
ָיָדיו.  מֹו  ּבְ ָרַצח  ָאִחיו 

ָהרֹוֵצַח,  ָנס,  ָהֵאל  ֲארּור 
ָאֶרץ. ּבָ ָלנּוד  ָעָליו  ִנְגַזר 

ֵהִגיחּו, ֵזִדים  ֵמֲחָלָציו 
ֶרְנֶדל ּגְ ם  ּגַ ֶהם  ּבָ ָמגֹור,  ַצְלֵמי 

ֵהרֹוט ּבְ ׁשֶ ַעל  ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ
יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ֲאָרב  ּמַ ּבַ ָנַפל 

לֹו. ָטַמן  ב  ַהּלֵ יץ  ַאּמִ ר  ֲאׁשֶ

ד ַהּזֵ ָעַמד  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ָאָדם, ׂשֹוֵנא  ּתֹוֵלל,  ׁשְ ַהּמִ

יו, ַגּפָ ּבְ יוּוְלף  ּבֵ ֶאת  ִלְלּכֹד 
ר ֲאׁשֶ ְיִריבֹו  ֶזה  ָהָיה 

ֶסַלע, ּכְ ָהֵאיָתנֹות  ָיָדיו  ּבְ
ָהֵאל  אֹותֹו  ד  ִצּיֵ ֶהן  ּבָ

ֱאמּוָנתֹו ָהְיָתה  י  ּכִ ַעל 
ֶנְחֶרֶצת, ַהּבֹוֵרא  ֶחֶסד  ּבְ

ָצָעהּו, ּפְ ָהאֹוֵיב,  ַעל  ַבר  ּגָ
ָמֶות, ַפַחד  ּבְ ִנְמַלט  ְוֶזה 

יַע ִהּגִ ְוָכְך  ּוֵמת,  ַסס  ּגָ
ַעל.  ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ְמַחת  ְלׂשִ ֵקץ 

ָאָדם, ָצַרת  ִאּמֹו,  ֲאָבל 
ּובֹוֶעֶטת ה  ַחּיָ ֲעַדִין 

ְפֶלֶצת ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶחְפָצּה  ְוַרב 
ְנטּוָיה ְזרֹוַע  ּבִ ִלְנקֹם 

ּה.  ַנְפׁשָ ַמְחַמל  ן,  ַהּבֵ מֹות  ַעל 

ּבֹו ָנמּו  ָאה,  ּבָ ֵהרֹוט  ֶאל 
ְיָלה. ַהּלַ ַנת  ׁשְ ֶאת  ַהּלֹוֲחִמים 
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ָהאּוָלם.  ַעל  ָטה  ׁשְ ּפָ ֲאַזי 
ִנים, ַהּדֶ ּגֹוַרל  נֹוָרא  ָהָיה 

ַהֶהֶרס ַפל  ּנָ ׁשֶ ֲאִפּלּו 
ָעָבר. ּבֶ ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ ה  ִמּזֶ

ָרב ּקְ ּבַ ה  ָ ָהִאּשׁ ּכַֹח  י  ּכִ
ֶבר ּגֶ ל  ׁשֶ ה  ִמּזֶ ֲהלֹא  נֹוֵפל 
ְקָרב ַלַהב  ּבְ ְלֵעת  ְפָרט  ּבִ
ַעת, ּסַ ּוְמׁשַ ֶחֶרב  ֶלֶפת  ִנׁשְ

 – ַהב  ַהּלַ ַעל  קֹוֵלַח  ם  ַהּדָ
ֶלאֶכת, ּמְ ּבַ ָצַרף  ן  ָאּמָ ָחָרׁש 

ּכֹוֶרֶתת אֹוֵיב  ִמּקֹוְבֵעי 
ר.  ַהּבַ ֲחִזיר  ַצְלִמית  ֶאת 

מּוָנה, ַהּתְ חֹוֶזֶרת  ה  ִהּנֵ
ק, ֶנׁשֶ ֵלי  ּכְ ִצְלצּול  ְוחֹוֵזר  ב  ׁשָ
ַמַעת, ִנׁשְ ָבִרים  ּגְ ַזֲעַקת  ׁשּוב 

מּוֶנֶפת. ה  ִצּנָ יֵדיֶהם  ּבִ
ַהַחִיל ֵני  ּבְ יקּו  ִהְסּפִ לֹא  ַאְך 
ֶלד. ּפֶ ְוקֹוַבע  ְרָיה  ׁשִ ַלְחּבֹׁש 

ִהְבִחיָנה  ּזֹו  ׁשֶ ּכְ ד  ּוִמּיָ הֹוִאיל 
ַחִיל, ֵני  ּבְ ָראּו  מּוָתּה  ּדְ ֶאת  י  ּכִ

ָהאּוָלם. ִמן  ָלנּוס  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ
עֹוֶתיָה ַמְלּתְ ָלְכדּו  ן  ּכֵ ַעל 

ִית, ַהּבַ ׁשֹוְכֵני  ין  ִמּבֵ יר  ַאּבִ
ָהֵאם ּה  ַנְפׁשָ ָטה  ִמּלְ ִעּמֹו 

ָוֶרֶפׁש. בֹץ  ּבְ ְמאּוָרָתּה  ֶאל 

ָנּה, ָקְרּבָ ֶבר,  ַהּגֶ ִנְמָנה 
ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַלּמֶ רֹוִבים  ַהּקְ ִעם 

ַחִיל, ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ ַנְפׁשֹו,  ְיִדיד 
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ְוֶנֱאָמן, ָאִציל  יא  ַמְצּבִ
ֶבר. ַהּגֶ ִנְרַצח  תֹו  ִמּטָ ּבְ

ֵהרֹוט, ּבְ עּוָדה  ַהּסְ ְכלֹות  ּכִ
ל, ַהְמֻהּלָ יוּוְלף  ּבֵ ִטי,  ַהּגֶ

לֹו ֻהְקָצה  ָהאּוָלם,  ִמן  ָיָצא 
ְיָלה. ַהּלַ ַנת  ִלׁשְ ַאֵחר  ָמקֹום 

ִית ַהּבַ ִמן  ָנָסה  ֶטֶרם  ּבְ
ִהְבִחיָנה, ָהֵאם  ָנּה  ּבְ ְזרֹוַע  ּבִ

ְוִנְמְלָטה. אֹוָתּה  ָנְטָלה 
ֲחִליִפין, ַסַחר  ִמין  ָאֵכן 

יָרה, ַהּבִ אּוַלם  ָהָיה  ֵעד  לֹו 
ֵהִמירּו  ָאָדם  י  ַחּיֵ ּבֹו  ׁשֶ
ם. ּדָ נֹוֶטֶפת  ֵזד  ְזרֹוַע  ּבִ

ִהְבִחיָנה... ָהֵאם  ָנּה  ּבְ ְזרֹוַע  ּבִ   / ִית   ַהּבַ ִמן  ָנָסה  ֶטֶרם  ...ּבְ

 ,(Riggs( ריגס  סטפורד  מאת  בפרוזה  תרגום   ,The Story of Beowulf  מתוך: 
 .1933 יורק,  ניו   ,(Pitz( פיץ  הנרי  איורים 
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ָהִרּבֹון ְהרֹוְתָגר  ַאף  ָחָרה 
ֵקן ַלּזָ לֹו  נֹוַדע  ְלֵעת 

ְיִדידֹו,  הּוא  ְרָצח  ַהּנִ י  ּכִ
ק. ׁשֶ ַלּנֶ ָחֵבר  ְמקָֹרבֹו, 

הֹוִפיַע ד  ִמּיָ תֹו  ּכָ ִלׁשְ ּבְ
ב. ִהְתַיּצֵ יוּוְלף,  ּבֵ ִטי  ַהּגֶ

ַהּקֹוֵדר ַחר  ַ ַהּשׁ ְלאֹור 
ִזְכרֹו, ָארּור  ֶזה,  בֶֹקר  ּבְ
ְדִחיפּות, ּבִ ֶבר  ַהּגֶ ָצַעד 

יו ֲאָנׁשָ ֶחֶבר  ּבְ ף  ֻמּקָ
ְהרֹוְתָגר. ל  ׁשֶ ֲחָדָריו  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ

ִטים ַהּגֶ ַאּלּוף  אֹל  ִלׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ
ֶלְך, ַהּמֶ ַנת  ַכּוָ ּבְ ֵיׁש  ִאם 

ְיָלה, ַהּלַ ׂשֹוַרת  ּבְ ֵאיֵמי  ְכלֹות  ּכִ
יַצד?  ּכֵ ן,  ּכֵ ְוִאם  ד,  ִמּיָ ִלְפעֹל 

ִטים, ַהּגֶ ְנִסיְך  צֹוֵעד  ז  ֶנְחּפָ
ֶבר. ַהּגֶ ֶנֶאְמֵני  ִעּמֹו 

קֹול. ּבְ ה  ָהִרְצּפָ ּגֹוַנַחת 

ׁשֹוֵאל  ְמָבֵרְך,  ְהרֹוְתָגר  ֶאת 
ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ְיָלה  ּלַ ּבַ ָנם  ִאם 

ַבר־ָמה, ּדְ ׁש  ּבֵ ּתַ ִנׁשְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ַמּדּוַע ָהִאיׁש  ּתֹוֶהה  ן  ּכֵ ׁשֶ

ּבֶֹקר. ּבַ ם  ּכֵ ַהׁשְ ֵאָליו  ֻהְבַהל 
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כ'
רב את מקום משכנן המתועב  בפירוט  ומתאר  אובדן רעהו  הרותגר מקונן על 

המפלצות.  של 

ָסח   "? ַאְלּתָ ׁשָ ׁש  ּבֵ ּתַ ִהׁשְ "ִאם 
ְפִליָאה. ּבִ ִנים  ַהּדֶ ִרּבֹון 

גֹון ַהּיָ ב  ׁשָ ְך,  ִמּכָ "ָחמּור 
ְנַמְרק, ּדֶ ֶאֶרץ  ַעל  ָיַרד  ְוׁשּוב 

ִנְרַצח, ר  ֶאׁשֶ ַהּטֹוב  ֵרִעי 
ְיְרֶמְנָלף, ל  ׁשֶ כֹור  ַהּבְ ָאִחיו 
סֹוִדי,  ִאיׁש  ִלי,  ָהָיה  יֹוֵעץ 

ָוֶנֶפׁש, ֵלב  ּבְ ָמסּור  ָיִדיד 
ֵרֵעהּו ְלַצד  ִאיׁש  ָלַחְמנּו 

ָוֵסֶבל,  ִמים  ּדָ ִמְלֲחמֹות  ּבְ
ָנְגחּו ְקָסדֹות  זֹו  ֶאת  זֹו  ֵעת 

ר. ַהּבַ ֲחִזיר  מּות  ּדְ ֶאת  אֹות  נֹוׂשְ
הּוא ָהָיה  ָרב  ַהּקְ ַסֲעַרת  ּבְ

ַחִיל,  ן  ּבֶ יר  ַאּבִ ַמְזִהיר,  לֹוֵחם 
ּוְלֶפַתע ָהִאיׁש,  ָהָיה  ֶזה  ּכָ
ְלֶטֶרף, ׁשֹוֵחר  ַיד  ּבְ ִנְקַטל 

ֵהרֹוט. ּבְ דּוד  ׁשָ ָהִאיׁש  ָנַפל 

ָאה, ִמּלְ ֵרָסּה  ּכְ ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָחְזָרה ִאם  יֹוֵדַע  ֵאיִני 

ָהרֹוַצַחת. ָבה  ׁשָ ְיָתה,  ַהּבַ
הּוא, אי  ַוּדַ ֶאָחד  ָבר  ּדָ ֲאָבל 
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ָקָמה ַהּנְ ִהיא  ָאסֹון  ֲהַרת 
ֶפׁש, ַהּנֶ ֲאִציל  ָעְלָך  ּפָ ַעל 
ֶאֶמׁש יל  ִמּלֵ יָך  ַמֲעׂשֶ ַעל 

ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶרְנֶדל  ּגְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
, ָקַטְלּתָ ְנטּוָיה  ְזרֹוַע  ּבִ

ָהַרב ַמן  ַהּזְ ַעל  מּול  ּגְ ָאֵכן 
ם ּטֵ ּפִ ד  ַהּזֵ ֵרסֹו  ּכְ ֶאת  ּבֹו 
סּוִרים. ַהּמְ י  ֲאָנׁשַ ר  ְבׂשַ ּבִ

ַעל ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ָרב  ּקְ ּבַ הּוַבס 
הֹוִפיָעה יו  ְחּתָ ּתַ ה  ִהּנֵ ֲאָבל 

ּנּו, ִמּמֶ נֹוָרָאה  אֹוַרַחת 
ִלְנקֹם מֹותֹו  ֶאת  ֶנְחֶרֶצת 

ְלַלּבֹות  ּוְבָדֵמנּו 
יֵנינּו. ּבֵ ְנָאה  ַהּשִׂ ַלַהט  ֶאת 

ַעם ּפַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ זֹאת  יֹוֵדַע 
ְלָבבֹו  רַֹחב  ּבְ נֹוַכח 

ֶחֶסד ֹוֵפַע  ַהּשׁ ר  ֶאׁשֶ ל  ׁשֶ
ה,  ִהְרּבָ ַלּכֹל  ת  ַמּתָ ּבְ ׁשֶ

ָנַדם, ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ
ְזרֹועֹוָתיו.  ּבִ ים  ַחּיִ ֵאין  ׁשֶ

י, ַמְעּתִ ׁשָ ֵרַעי  ֵמיַטב  י  ִמּפִ
ְוׁשֹוַע ְסָתִרים  יֹוֵעץ  י  ִמּפִ
ָהָעם, ׁשּוֵטי  ּפְ י  ִמּפִ ְוַגם 

נּו ׁשָ ְוַגם  ָאְמרּו  ַהּכֹל 
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְיצּוִרים  ֶמד  ּצֶ ׁשֶ

ְמַזְעֵזַע ִמְפָלצֹות  זּוג 
ְיָלה, ּלַ ּבַ נֹוֵדד  ּצֹות  ַהּבִ ין  ּבֵ
ַטְרּפֹו.  ֶאת  ָצד  ְדֵמָנה  ּמַ ּבַ
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– ִדים  ַהּזֵ ֶמד  ִמּצֶ ְלֶאָחד 
ָהָיה ן  ִנּתָ ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ

– ְיָלה  ַהּלַ ֲאֵפַלת  ּבַ ִלְראֹות 
ְנֵקָבה, ל  ׁשֶ צּוָרה  ָהְיָתה 

ֶבר ַהּסֵ נֹוָרא  ְוַהְיצּור 
ֵאֶליָה ִנְלָוה  ְנדּוָדיו  ּבִ ׁשֶ

ָזָכר, ִמין  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ָלַבׁש 
ֶבר ִמּגֶ ה  ַהְרּבֵ דֹול  ּגָ י  ּכִ ִאם 

ׁש, ַמּמָ ָנִפיל  ֲעַנְקמֹוִני, 
ֶרְנֶדל. ּגְ ְקָראּוהּו  ּדֹורֹות  ְוֶזה 

ֵהִגיַח, ִמי  ל  ׁשֶ ֵמֲחָלָציו 
יֹוֵדַע, ִאיׁש  ֵאין  ְך  ּכָ ַעל  ָבר  ּדָ
לֹו ָקְדמּו  ִאם  ם  ּגַ נֹוַדע  ְולֹא 

מֹוהּו. ּכָ ֵאיִמים  ְיצּוֵרי  עֹוד 
ה, ּצָ ּבִ ֵמי  ּבְ ְמאּוָרָתם 

ּוֻמְפֶקֶרת ֻמְזַנַחת  ָמָמה  ׁשְ
ְיָלה, ּלַ ּבַ רֹוֵחׁש  ֵאב  ַהּזְ ּה  ּבָ
סּוָפה, י  ֻמּכֵ ְמצּוִקים  ּה  ּבָ
ֶרא ַהּפֶ ם  ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ּה  ּבָ

ר ֲאׁשֶ ְמצּולֹות  ֶאל  צֹוְנִחים 
ֵיַדע.  לֹא  ִאיׁש  מֹוָצָאן  ֶאת 
אן ִמּכָ ְרָחק  ַהּמֶ הּוא  ַרב  לֹא 

ִנְמּדֹד( ַפְרָסאֹות  ּבְ ִאם  )זֹאת 
ל. ַהְמֻקּלָ קֹום  ַהּמָ ַעד 

ׁשֶֹרׁש ְרַקע  ּקַ ּבַ ִהּכּו  ֵעִצים 
ְדֵמָנה,  ַהּמַ ֵמי  ֶאת  עֹוְטִרים 

ְטָפִרים  ְדמּות  ּבִ ָהֲעָנִפים 
ֶקַרח. ּבְ לּוִטים  ּדֹוֵרס,  עֹוף  ל  ׁשֶ
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ֲאֵפָלה ּבָ ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ
ּוף,  ּשׁ ּכִ י  ַמֲעׂשֵ ם  ׁשָ ִיְרֶאה 

ִים! ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ
ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ֵאין 
ָהאֶֹפל. ְמצּולֹות  ֶאת  ַלְחקֹר 

ִיד ַהּצַ ְלֵבי  ּכַ רֹוְדִפים  ְלֵעת 
ְקִרין, ַהּמַ ָהעֶֹפר  ַאַחר 

ֵמֶהם, ִמְקָלט  ׁש  ַהְמַבּקֵ
ִבי ַהּצְ ַיֲעמֹד  נּוָסתֹו  ִמּמְ

ְדֵמָנה, ַהּמַ ֵמיֵמי  ִלְגדֹות 
ִים ַלּמַ ִלְקּפֹץ  ּלֹא  ׁשֶ ּבֹוֵחר 

ֵצל. ְלִהּנָ ּוֵמרֹוְדָפיו 
קֹום! ַהּמָ הּוא  ָארּור  ָאֵכן, 

ת, ּגֹוֶעׁשֶ ּבֹו  ָהרּוַח  ְלֵעת 
ַהּתֶֹפת ְמצּוַלת  ּבִ סֹוֶעֶרת 

חֹר ׁשָ ֵאד  ה  ּנָ ִמּמֶ עֹוֶלה 
ָהָרִקיַע, ַעד  נֹוֵסק  ּגֹוֶאה, 

אֶֹפל ּבְ יר  ַמְקּדִ ַהּיֹום  אֹור  ֶאת 
ילּו, ַיּזִ ָמעֹות  ּדְ רֹום  ֵמי  ׁשְ ֲאַזי 

ֶקַרח. ּבְ ָמָטר  ִטּפֹות  ְוֵהן 

יוּוְלף, ּבֵ ֶחֶסד,  נּו  ִעּמָ ה  ֲעׂשֵ
ָך. ַבּדְ ִמּלְ ִאיׁש  ָלנּו  ֵאין  י  ּכִ

ֶרא,  ַהּפֶ ַעְרבֹות  ּבְ ׂש  ַחּפֵ
ִלְמצֹא ן  ִנּתָ ֵהיָכן  ְרֵאה 
ב. ַהּלֵ ֲעַרל  ָטן  ַהּשָׂ ֶאת 

ְצִליַח,  ּתַ ְוִאם  אֹותֹו  ׂש  ַחּפֵ
יָך ְחּתֶ ּתַ ִביס  ּתָ ד  ַהּזֵ ְוֶאת 
ֵלם, ׁשָ ֵצא  ּתֵ ָרב  ַהּקְ ּוִמן 

קֶֹדם,  יִתי  ָעׂשִ ּזֹאת  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ָזָהב, אֹוַצר  ְלָך  ן  ֶאּתֵ

ְיתַֹאר. ל  ּבַ ּתֹוָעפֹות  הֹון 
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כ״א
המפלצת,  גוב  אל  יוּוְלף  ּבֵ יוצא  המלך,  של  הנכאה  רוחו  את  שעודד  לאחר 
של  חרבו  את  הכולל  נשקו,  את  חוגר  הוא  במצולות.  השוכן  גרנדל,  של  אמו 

אונפרת. 

ָבָריו: ּדְ ַעל  יוּוְלף  ּבֵ לֹו  יב  ֵהׁשִ
ָעֶליָך ה  ַהּזֶ ָהָאסֹון  "ֶאת 

רּוַח,  אֶֹרְך  ּבְ י,  ַמְלּכִ את,  ָלׂשֵ
מֹו ּדָ ִלְנקֹם  ָעִדיף  ֲהלֹא 

ֱאֶמת,  ְיִדיד  ְרָצח,  ַהּנִ ל  ׁשֶ
ְוא. ָ ַלּשׁ ידֹו  ְלַהְסּפִ ְולֹא 

ֶות ַלּמָ ִנּדֹוִנים  נּו  ּלָ ּכֻ
ֶאֶרץ. ֲעֵלי  יֹוֵמנּו  בֹוא  ּבְ

ֶבר ַהּגֶ ה  עֹוׂשֶ ְיִהי  ן  ּכֵ ַעל 
ּוְכבֹודֹו, מֹו  ׁשְ ת  ִלְתִהּלַ
יב  ַיּצִ מֹותֹו  יֹום  ּבְ ְוָכְך 

ְלִזְכרֹו.  ֶבת  ּוַמּצֶ ָיד 

ַרְגֶליָך, ַעל  ְהרֹוְתָגר,  קּום,  ן  ּכֵ ַעל 
ד ּוִמּיָ ָמְתֶניָך  ס  ּנֵ ׁשַ

ַחת, ַ ִמּשׁ ד  ֵ ַהּשׁ ַאַחר  ֵנֵצא 
ַהּקֹוֵדם. ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ

ַדע ּתֵ לֹא  י,  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ זֹאת  ּבָ
ְמנּוָחה ְמקֹום  ד  ַהּזֵ ְנֵקַבת 

ּבֹו: ֵלְך  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ
ָהֲאָדָמה,  ְמצּולֹות  ּבִ לֹא 
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ַעל,  ִמּמַ ם  ַהּיָ ְלׁשֹונֹות  ין  ּבֵ לֹא 
ַער. ַהּיַ ַמֲעֵבה  ּבְ ְולֹא 
רּוַח ּוְבקֹר  ָנכֹון  ֱהֵיה 

לֹט, ׁשְ ְהרֹוְתָגר,  יָך,  ַמֲעׂשֶ ַעל 
ֶמֶלְך." ל  ׁשֶ ִמְנָהגֹו  ֶזהּו  י  ּכִ

ְמָחה ׂשִ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֲאַזי 
ְוָקם, ק  ִזּנֵ בֹו  ִמּמֹוׁשָ

ַעל ִמּמַ ָלֵאל  ּתֹוָדה  יר  ִהּכִ
יוּוְלף. ּבֵ ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ ָבִרים  ַהּדְ ַעל 

ַרֲעָמה זּור  ׁשְ ְקָרבֹות  סּוס  ַעל 
ְוֶרֶסן, כֹות  מֹוׁשְ ף,  ֻאּכָ ָנְתנּו 
ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַהּמֶ ָעָליו  ב  ָיׁשַ

ַחִיל ּוְבֵני  ָקִדיָמה  ָרַכב 
יפּוהּו, ְוִהּקִ ִעּמֹו  ָרְכבּו 

ֶבר, ּגֶ ל  ּכָ ַיד  ּבְ ָנכֹון  ָמֵגן 
בֹוֶתיָה ִעּקְ ּבְ ֵעיָנם  ָנְתנּו 

מֹו. ׁשְ ּוְגֶרְנֶדל  ד  ַהּזֵ ֵאם  ל  ׁשֶ

ִהְרִחיקּו  ֲאַזי  ָקרֹוב,  ה  ִחּלָ ּתְ
אּו, ּבָ ַער  ַהּיַ ַמֲעֵבה  ֶאל 

ָחְפָזה  ֶהם  ּבָ ִביִלים  ְ ּוַבּשׁ
ַרְגֶליָה ִמְדַרְך  ַאַחר  ָעְקבּו 

קֹוֶדֶרת, ה  ּצָ ּבִ ֵמיֵמי  ֵני  ּפְ ַעל 
ֲעָרֶפל, ּבַ ָבעֹות  ּגְ ֵני  ּפְ ַעל 

ָהֵרַע, ּגּוַפת  ּוִביֵדיֶהם 
ְוָהָאִציל ֹוִעים  ַהּשׁ דֹול  ּגְ

ְנַמְרק.  ּדֶ ֶאֶרץ  ּבְ יִרים  ַאּבִ ין  ּבֵ

ַחת ְללֹא  ִטים  ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ
ִנים  ּדֶ ַחִיל  ֵני  ּבְ ם  ּוְלִצּדָ
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ֲהרּו, ּדָ ִיס  ַהּגַ רֹאׁש  ּבְ
ַמֲעֵלה  ּבְ יִלים  ַמְעּפִ

ָוֶאֶבן, ְסָלִעים  ְרצּוף  ִמְדרֹון 
ֶהָהִרים, ין  ּבֵ ֵמַצר  ּבְ אֹו 

ְזִהירּות רֹב  ּבְ ם  ְרּכָ ּדַ ים  עֹוׂשִ
ֵרֵעהּו. ַגב  ּבְ ִאיׁש  ַאט,  ּפֹוְסִעים 

ֶרֶפׁש,  ל  ׁשֶ ֲאַגם  ִלְגדֹות  ֲאַזי 
ֵלָחה מּוֵיי  ּדְ ְיצּוִרים  ּבֹו 

ֶהְחִליקּו, ְלׁשּו,  ּגָ חֵֹריֶהם  ֶאל 
ִאיָלנֹות חֶֹרׁש  ֵהם  ָראּו 
ִלים ְמֻעּקָ צּוָרה,  קֹוְדֵרי 

ָוֶאֶבן, ְסָלִעים  ְמצּוֵקי  מּול 
ַלע  ַהּסֶ צּוֵקי  לֹות  ּוְלַמְרּגְ

רֹוֵתַח. ָקרּוׁש  ם  ּדָ ל  ׁשֶ ַנְחׁשֹול 

ֵהם ָמְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַאְך 
ָהֶרֶפׁש ֲאַגם  ֵמיֵמי  ִלְגדֹות 
ֶעֶצב, ּבְ ם  ִלּבָ א  ּלֵ ּמִ ׁשֶ הּוא 

יַע. ּבִ ִהׂשְ אֹוָתם  ְמרֹוִרים  הּוא 

ָבר ַהּדָ ֶזה  ָהָיה  ּוֶמה 
ּוָמגֹור ם  ׁשָ ָמְצאּו  ר  ֲאׁשֶ
ִיס ַהּגַ י  ַאְנׁשֵ ֵלב  ּבְ ָנַטע 

ר? ֶאׁשֶ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת  לֹא  ִאם 

ַהּלֹוֲחִמים ּבֹו  יטּו  ִהּבִ
ֶגד ִמּנֶ ל  ַהּגַ ּגֹוֶאה  עֹוד  ּבְ

ָקרּוׁש. ָדם  ּבְ יל  ּוַמְהּבִ
קֹוָלן, ָרנֹות  ַהְקּ ִמיעּו  ִהׁשְ

ָרב. ַהּקְ ַזֲעַקת  ּבְ ְקעּו  ּתָ

ּוָמגֹור ם  ׁשָ ָמְצאּו  ר  ֲאׁשֶ   / ָבר   ַהּדָ ֶזה  ָהָיה  ...ּוֶמה 
ר?... ֶאׁשֶ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת  לֹא  ִאם    / ִיס   ַהּגַ י  ַאְנׁשֵ ֵלב  ּבְ ָנַטע 

,1892 משנת  היצירה  לתרגום   איורים 
.(Bacon( בייקון  הנרי  ג'ון 
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יטּו ִהּבִ בּו,  ָיׁשְ ַהּכֹל  ֲאָבל 
ְדֵמָנה, ַהּמַ ְדָרקֹוֵני  ּבִ
מּוָזִרים ָים  י  ַנֲחׁשֵ ּבְ

ם,  ְרּכָ ּדַ ים  עֹוׂשִ ים  ּלִ ַהּגַ ין  ּבֵ
ָסמּוְך ּבְ ֶסַלע  ן  ׁשֵ ַעל  אֹו 

ֶמׁש, ֶ ּשׁ ּבַ רֹוְבִצים  נּוָעה  ּתְ ְללֹא 
ר ֲאׁשֶ ַהְיצּוִרים  אֹוָתם 

ָהִראׁשֹון ַחר  ַ ַהּשׁ אֹור  ִעם 
ם. ַהּיָ ֵלב  ּבְ ְסִפינֹות  טֹוְרִפים 

ָרנֹות ַהּקְ ַרַעם  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָנסּו יַע,  ִהּגִ ְלָאְזֵניֶהם 
ּוְרָעָדה. ִחיל  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ

ּתֹו ַקׁשְ ּבְ ִטים  ַהּגֶ ְנִסיְך 
ַצע ּפָ ַגע,  ּפָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּבְ

ֱאָלח. ַהּנֶ ַהְיצּור  ֶאת 
ֵמָעיו, ֵני  ּבְ ֶאת  ַהֵחץ  ָקַרע 
ְפֶלֶצת, ַהּמִ ל  ׁשֶ יָנּה  ּדִ ַזר  ּגָ

ְוָהְלָאה ם  ָ ִמּשׁ חֹות  ִלׂשְ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ
ֶות  ַהּמָ אֹוָתּה  ָלַכד  ֲאָבל 

ָלנּוס. ָיָדּה  ּבְ ָעָלה  ְולֹא 

ַחִיל ֵני  ּבְ ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ֲאַזי 
ִים ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ֲחִנית  חֹד  ּבְ

ָהֲאַגם ִמן  אֹוָתּה  לּו  ׁשָ
ָהרּוַח ה  ֻמּכֵ ַהחֹוף  ְוַעל 
ים, ַיּמִ ׁשֹוֵכן  ת  ִוּיַ ּגְ ֶאת 

יחּו. ִהּנִ ַאט  ַאט  ם,  ּדָ ְצֵמא  ָרקֹון  ּדְ

ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  ָחַגר  ה  ַעּתָ
ְלגּופֹו, ַלח  ְוׁשֶ ָמֵגן 

ֶות, ַהּמָ ֵני  ִמּפְ ָחֵרד  ֵאינֹו 
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ָחֵזהּו ית  ּבֵ ַעל  ְרָיה  ׁשִ חֹוֵבׁש 
ַחת ִנְמּתַ ה,  ִמיׁשָ ּגְ ָהָדר,  ת  ַרּבַ

ְלַמַען ְקלּוָעה  ן  ָאּמָ ַיד  ּבְ
אֹוֵיב, ֵני  ִמּפְ ָעָליו  ֵגן  ּתָ

ָרב ַלּקְ ָיִריב  ְנַאת  ׂשִ ֵני  ִמּפְ
ְלַהּכֹותֹו ׁש  ַהְמַבּקֵ

יו.  ַחּיָ ֶאת  ַח  ּוְלַקּפֵ

ֶכֶסף ּבְ רּוף  ַהּצָ ַהּקֹוַבע 
נֹוַעד זֹוֵהר,  רֹאׁשֹו  ַעל  ׁשֶ

סֹוֵער ַגל  ּבְ ִעּמֹו  ִלְצלֹל 
ַחת. ִמּתַ הֹום  ַהּתְ ְמצּולֹות  ֶאל 

ֶדם ִמּקֶ ח  ַנּפָ ַיד  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
ר ְוֻעּטַ ֶלד  ַהּפֶ ל  ַ ֻחּשׁ

ר, ַהּבַ ֲחִזיר  ְדמּות  ּבִ ֵמַעל 
אֹותֹו ַהחֹוֵבׁש  ַעל  ֵמֵגן 

ֶחֶרב. ְוַלַהב  ֲחִנית  ֵמחֹד 

ֶכת, ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ְהרּוְנִטיְנג,  ֶאת 
ַעְצמֹו,  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ רֹוז  ּכָ

ָנַתן ָידֹו  ּבְ אּוְנֶפְרת,  הּוא 
ָרצֹון. ַעת  ׁשְ ּבִ הּוא  ּכַֹרח  י  ּכִ

ַהב,  ַהּלַ ָהָיה  יֹוִמין  יק  ַעּתִ
ַרַעל חֶֹטר  ּבְ ח  ִנְמׁשַ ֻחּדֹו 

אֹוֵיב. ַדם  ּבְ ׁש  ְוִנְתַקּדֵ
ה ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ּוֵמעֹוָלם 

ל ׁשַ ּכָ לֹא  ּבֹו  ְחִזיק  ַהּמַ ִאיׁש 
ָלֵצאת ָהָיה  ָנכֹון  ַרק  ִאם 
יַנִים. ּבֵ ִלְקַרב  ָמגֹור  ְללֹא 

ָרבֹות ַהּקְ ין  ּבֵ ָהִראׁשֹון  לֹא 
ַהב ַהּלַ ִיּטֹל  ּבֹו  ֶזה  ִיְהֶיה 
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יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ֲאָבק  ּמַ ּבַ ֶחְלקֹו 
ה. ִיְזּכֶ דֹול  ּגָ חֹון  ּוְבִנּצָ

ֶאְקָלף ן  ּבֶ אּוְנֶפְרת  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ּנּו, ִמּמֶ ַלּטֹוב  ַחְרּבֹו  ָמַסר 

רֹוז  ַהּכָ ּכַֹח  ִלׁשְ ַחר  ּבָ
ֶאֶמׁש, ֵליל  ּבְ ֵהִטיַח  ׁשֶ ֶאת 
ִטים.  ַהּגֶ ֶבן  ּבְ ּכֹור,  ׁשִ עֹודֹו 
ֶבר ַהּגֶ ָאָבה  ּלֹא  ׁשֶ ם  ּגַ ַמה 

ָרב, ַלּקְ צּוָלה  ַהּמְ ֶאל  ִלְצלֹל 
ָלַעד ָהִאיׁש  ד  ִאּבֵ ְוָכְך 

ֵאין  זּוָלָתּה  ר  ּכֹׁשֶ ל  ׁשֶ ָעה  ׁשָ
עֹוָלם. ת  ְתִהּלַ ּבִ ִלְזּכֹות 

אּוְנֶפְרת ַעל  ָהָאמּור  ל  ּכָ אּוָלם 
ִסיְך, ַלּנָ נֹוֵגַע  ֵאינֹו 

ּבֹור ַהּגִ יוּוְלף  ּבֵ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ
רֹאׁשֹו ְוַעד  ַרְגלֹו  ף  ִמּכַ

ַלח. ׁשֶ ּבְ ָחמּוׁש  ָרב  ַלּקְ ָנכֹון 

Beowulf-2008.indb   197 6/8/2009   1:07:29 PM



יוּוְלף ּבֵ

198

 

כ״ב
גרנדל,  של  אמו  את  פוגש  הוא  למעמקים.  וצולל  מהרותגר  נפרד  יוּוְלף  ּבֵ
ולמוות,  לחיים  מאבק  מתפתח  אחריה.  אותו  ומושכת  הגיבור  את  לוכדת  זו 

בקרב. מובס  היה  ממעל,  הבורא  על  יהבו  את  יוּוְלף  ּבֵ השליך  ואלמלא 

ֵמְהרֹוְתָגר, ִנְפָרד  עֹודֹו  ֲאַזי, 
ֵלאמֹר: ָסח  ֶאְקתֹו  ן  ּבֶ יוּוְלף  ּבֵ

ֶהְלְפֶדן, ן  ּבֶ ָהֶעֶצב,  "ּתּוַגת 
י! ַמְלּכִ ְלָבְבָך,  ַעל  ָיְרָדה 

יֹוֵצא ֲאִני  עֹוד  ּבְ אּוָלם 
יַנִים ּבֵ ִלְקַרב  ַעְמָך  ִמּטַ

ָך, ַחְסּדְ ּבְ ֵכר,  ִהּזָ ָנא 
ָבר. ִמּכְ ֶזה  יָחֵתנּו  ׂשִ ּבְ

י עֹוֶדּנִ ָרב  ּקְ ּבַ ָאמּות  ִאם  י  ּכִ
ָעֶליָך,  י  ִלּבִ עֹז  ּבְ ֵמֵגן 

י, ַמְלּכִ חֹוָבְתָך,  זֹו  ְהֶיה  ּתִ
ָאב ל  ׁשֶ ְפִקיד  ּתַ ָיְדָך  ּבְ ִלּטֹל 

ָהַלְך, עֹוָלמֹו  ּלְ ׁשֶ ְלֵבן 
ָעֶליָך ִיְהֶיה  ָחסּוְתָך  ֶאת 
יַרי ַאּבִ ֶחֶבר  ַעל  ִלְפרֹׂש 

ַער, ְוַהּצַ ָהֵאֶבל  י  ֻמּכֵ
ָנַתּתָ ָהאֹוָצרֹות  ְוֶאת 

ָעֶליָך ִיְהֶיה  ֶאְתמֹול  ַאְך  ִלי 
לַֹח.  ִלׁשְ ִהיֶגָלק  ֶלְך  ַלּמֶ
ֵעיָניו ן  ִיּתֵ ת  ּתָ ּמַ ּבַ ֵעת 
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ְהֶרֶתל ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִטי  ַהּגֶ ֵיַדע 
ָמָצא נֹו  ּבְ ְוֶחֶסד  ֵחן  י  ּכִ

ַרב ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ֲחֵצרֹו  ּבַ
ר עֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ָזָכה  ְוַגם 
ַח. ִקּפֵ יו  ַחּיָ ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ

ְלאּוְנֶפְרת, ח  ַהּנַ ָבר,  ּדָ ְועֹוד 
ַבח,  ְלׁשֶ ָהָראּוי  ֶבר  ַהּגֶ

ָידֹו,  ּבְ ָלַקַחת  י  ַחְרּבִ
ָאִבי, ית  ּבֵ ֶנֶכס  ַהב,  ַהּלַ

ִעּטּור. ִסְלסּוֵלי  ּבְ ָחרּוט 

ְהרּוְנִטיְנג  ֶחֶרב  ּבַ ְוָאנִֹכי 
ָמֶות ַעד  ָהאֹוֵיב  ֶאת  ה  ַאּכֶ
ָרב."  ּקְ ּבַ ָחָלל  ֶאּפֹל  ׁשֶ אֹו 

ְלִהְתַמְהֵמּהַ ִלי  ִמּבְ ֲאַזי 
ק ִזּנֵ ָקט,  ֶרַגע  ֲאִפּלּו 

ִים ַהּמַ ֶאל  ִטים  ַהּגֶ ְנִסיְך 
ַעל ִמּמַ ָעָליו  ּסּו  ּכִ ר  ֲאׁשֶ

צּוָלה. ַהּמְ ֶאל  צֹוֵלל  הּוא  עֹוד 

ִים ֲעַצְלּתַ ּבַ עֹות  ׁשָ ָחְלפּו 
ָלֶרֶדת ָידֹו  ּבְ ָעָלה  ׁשֶ ַעד 
ְדֵמָנה. ַהּמַ ַקְרָקִעית  ֶאל 

 
ד  ִמּיָ ִסיְך  ּנָ ּבַ ִהְבִחיָנה 

ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶרְנֶדל,  ּגְ ל  ׁשֶ ִאּמֹו 
ַעת, ּוִמְרׁשַ ַצע  ּבֶ רֹוֶדֶפת 
ׁשֹוֶלֶטת ִנים  ׁשָ ֵמָאה  ֶזה 

ה. ָקׁשָ ָיד  ּבְ צּולֹות  ַהּמְ ַעל 
ֱאנֹוׁש ן  ּבֶ י  ּכִ ּה  ַאּפָ ָחָרה 

ַמְעָלה ִמּלְ ּה  ַמְמַלְכּתָ ֶאל  ָצַלל 

/ ְפֶלֶצת   ַהּמִ ֶרְנֶדל,  ּגְ ל  ׁשֶ ...ִאּמֹו 
ַעת... ּוִמְרׁשַ ַצע  ּבֶ רֹוֶדֶפת 

גרנדל,  )Jolie) בתפקיד אמו של  ג'ולי  אנג'לינה 
 .)2007( יוּוְלף  ּבֵ זמקיס,  רוברט  של  בסרטו 

זה. בכרך  המבואות  פרק  ראו  לפרטים 
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ְמצּולֹוֶתיָה. ֶאת  ַלְחקֹר  ּוָבא 
ּבֹור, ַהּגִ ַעל  ָקה  ִזּנְ ן  ּכֵ ַעל 

יָה, ּפֶ ּגַ ְצַבת  ּבִ אֹותֹו  ָלְפָתה 
ְטָפֶריָה  ּבִ ָעָלה  לֹא  ַאְך 

יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ גּופֹו  ּבְ ִלְפּגַֹע 
ֶלד ַהּפֶ ְרַית  ׁשִ ֻחְליֹות  י  ּכִ
ּוֶפַצע.  ֵמֲחָתְך  ָמרּוהּו  ׁשְ

הֹום ַהּתְ ַקְרָקִעית  ּבְ ֲאַזי 
ֶזג  ַהּמֶ ת  ַחּמַ ם  ַהּיָ ְזֵאַבת 
ם ַהּדָ נֹוֵטף  ָצּה  ִמְרּבָ ֶאל 

ִסיְך, ַהּנָ יוּוְלף  ּבֵ ֶאת  ָאה  ָנׂשְ
לֹוֶכֶדת, אֹותֹו  ּכָֹחּה  ָכל  ּבְ

ֶבר ַהּגֶ ָהָיה  ָיכֹול  ְולֹא 
ֵמִחּבּוָקּה. ְחֵרר  ּתַ ְלִהׁשְ
ְוֶנֱאַבק  ל  ִנְפּתַ ָאְמָנם 

לֹף ִלׁשְ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא  ַאְך 
ָדן. ַהּנָ ִמן  ַלֲהבֹו  ֶאת 

ם ַהּיָ ְיצּוֵרי  יְנַתִים  ּבֵ
ְואַֹרח צּוָרה  ֵתי  ְמֻעּוְ

ֶחֶרב ּכְ ַחּדֹות  עֹות  ַמְלּתָ ּבְ
ֶצף ׁשֶ ּבְ ָעָליו  ֲערּו  ִהְסּתַ

קֹו. ִנׁשְ ֶאת  ִלְקרַֹע  ׁשּו  ּקְ ּבִ

ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  נֹוַכח  ֲאַזי 
ָלאּוָלם, ָררּוהּו  ּגְ י  ּכִ

צּוָלה, ַהּמְ ְתהֹום  ּבִ ִביר  ּדְ ִמין 
ם ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ֵני  ִמּפְ מּוָגן 

ג ַהּגַ ת  ּפַ ּכִ ּוֵמָעָליו 
ִים. ַהּמַ ַנְחׁשֹול  ַעל  סֹוֶגֶרת 

לכבוד  בתערוכה  פסלון  גרנדל.  של  אמו 
של  סרטו  יוּוְלף,  ּבֵ של  הבכורה  הקרנת 

 .2007 בנובמבר,   27 זמקיס,  רוברט 

Beowulf-2008.indb   200 6/8/2009   1:07:30 PM



201
אריה סתיו

מּוּהַ ּתָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ָכל  ּכְ
ֶחֶדר ּבַ ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ָעְלָתה 

ִהְבִחין ְלאֹוָרּה  יוּוְלף  ּוּבֵ
ַהְמתָֹעב ָרּה  ְקַלְסּתֵ ּבִ

ם. ַהּיָ ְמצּולֹות  ְזֵאַבת  ל  ׁשֶ

ֶבר ַהּגֶ אֹוָתּה  ה  ִהּכָ ד  ִמּיָ
ּכֹחֹו, ָכל  ּבְ ַמֲהלּוָמה 

ַלַחן ְהרּוְנִטיְנג  ַהב  ַהּלַ ן  ִנּגֵ
ּה, רֹאׁשָ ַעל  ָלאֶֹזן  ָנִעים 

ֶחֶרב ּבַ ֵאין  י  ּכִ נֹוַכח  אּוָלם 
ִלְפּגַֹע. ְיצּור  ּבַ ּכַֹח  י  ּדֵ
ַבח ְלׁשֶ ַהּנֹוָדע  ַהב  ַהּלַ

ָנה. ַסּכָ ַעת  ׁשְ ּבִ ּבֹו  ַגד  ּבָ
ָעָברּו ָיִמים  ּבְ ַרת  ּכָ ָאְמָנם 

ָנֵקל, ּבְ ְוקֹוַבע  ְרָיה  ׁשִ
יֹון ּזָ ַהּבִ ה  ְלַמְרּבֵ ַאְך 

ַהב  ַהּלַ יל  ִהְכׁשִ ו  ַעְכׁשָ ְוָקא  ּדַ
ב. ּצָ ּנִ ּבַ ּבֹו  ָהאֹוֵחז  ֶאת 

ִהיֶגָלק,  ל  ׁשֶ ָאִחיו  ן  ּבֶ ָאז 
ַחת, ּוְללֹא  ֵלב  ַעז  ּבֹור  ּגִ

ָלֵצאת ַדְעּתֹו  ּבְ ַמר  ּגָ
ְפֶלֶצת. ַהּמִ ַעל  ְלִמְלָחָמה 

ְהרּוְנִטיְנג, ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ִלּבֹו  ַמר  ּבְ
– ֶכת  ְתַהּפֶ ַהּמִ ַחְרּבֹו  ָנְפָלה 

– מּוהֹות  ּתְ צּורֹות  ַהֲחרּוָטה 
ַהֶחֶדר ת  ִרְצּפַ ַעל  אּוְנֶפְרת  ל  ׁשֶ

ן. ִמְתַנּגֵ ֶכת  ַמּתֶ ְצִליל  ּבִ
ה ֵמַעּתָ י  ּכִ ָהִאיׁש  ָיַדע 

ִלְסמְֹך. יּוַכל  ָיָדיו  ַעל  ַרק 
היד  כתב  גרנדל.  של  אמו  ברוח  נקבה  ממין  שטן 

העשירית.  המאה  מן   (Girona Beatus( גירונה 
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ָהֵכיַצד יֹוִכיַח  ה  ִהּנֵ
ְלֵהָאֵבק  יר  ָהַאּבִ ַעל 

ַבח. ׁשֶ ּבְ ִלְזּכֹות  ְרצֹונֹו  ּבִ ִאם 
ֶצֶדק,  ּבְ ְחּבּולֹות  ִמּתַ סֹוֵלד 

ֶלאֶכת, ּמְ ּבַ ָמִהיר  ַרֵחם,  ְללֹא 
ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  ֲאַזי  ָלַכד 

ֶרְנֶדל, ּגְ ל  ׁשֶ הֹוָרתֹו  ֶכם  ׁשֶ ֶאת 
ַעם ִמּזַ הּוא  רֹוֵתַח  ּוְבעֹוד 

ַאְרָצה.  ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ

ְונֹוֶקֶמת, ת  ׁשֶ ִעּקֶ זֹו  ַאְך 
ִמְתַמְהַמַהת,  לֹא  ְלֶרַגע 

יָה ּפֶ ּגַ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ִהְתרֹוְמָמה 
ִהְפִליָאה, ַמּכֹות  ִסיְך  ּוַבּנָ

ת ׁשֶ ְמַבּקֶ ְטָפֶריָה  ּבִ
יוּוְלף. ּבֵ ֶאת  ִלְגָזִרים  ִלְקרַֹע 

ֶבר, ַהּגֶ ָמַעד  ֵלֶאה  ָהלּום, 
ַח, ּטֵ ּתַ ִהׁשְ ָלָאֶרץ,  ל  ׁשַ ּכָ
ָהַאְבֵנט ִמן  ְלָפה  ׁשָ ְוזֹו 
ּוָבִהיר ַלַהב  ַחד  ְגיֹון  ּפִ

ָהאֹוֵרַח,  ֶאת  ְקָרה  ּדָ ּובֹו 
ִחיד. ַהּיָ ָנּה  ּבְ מֹות  ַעל  ָנָקם 

ַהֲהדּוָקה, ְרָיתֹו  ׁשִ ַאְך 
ֶלד, ַהּפֶ ֻחְליֹות  ּבְ ְקלּוָעה 
ְגיֹון ַהּפִ חֹד  ֶאת  ֵהיִטיָבה 

רֹו. ׂשָ ּבְ ף  ּסֵ ׁשַ ִמּלְ ִלְבלֹם 
ֶאְקתֹו, ל  ׁשֶ נוֹ   ּבְ ְך  ּכָ ִאְלָמֵלא 
ֶרְנֶדל, ּגְ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ יז  ִהּקִ ׁשֶ ִמי 
ָלֶבַטח. ֵמת  ם  ׁשָ ׁשֹוֵכב  ָהָיה 
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ה ֲעׂשֶ ַהּמַ ִמְבַחן  ּבְ ַאְך 
ן ָהָאּמָ ֵויַלְנד  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 
ֵהיֵטב. ָעְמָדה  ָלה,  ִנְכׁשְ לֹא 

ְבָרא, ַהּנִ ל  ּכָ ֲאִבי  ְוַגם 
ָרִקיַע, ֵמי  ׁשְ ּבִ ׁשֹוֵכן  ָהֵאל 

ַחְסּדֹו, ֶאת  יוּוְלף  ּבֵ ַעל  ַרס  ּפָ
ִלְנהֹג ַהּגֹוָרל  ַעל  ַקד  ּפָ
אּות. ּיָ ּכַ ֶדק  ַהּצֶ ְמלֹוא  ּבִ

ֶבר, ַהּגֶ ְוָקם  ָחַזר  ֲאַזי 
ִטים.  ַהּגֶ ְנִסיְך  ָרב  ַלּקְ ָנכֹון 

יוּוְלף... ּבֵ ֶאת  ִלְגָזִרים  ִלְקרַֹע    / ת   ׁשֶ ְמַבּקֶ ְטָפֶריָה  ּבִ   / ִהְפִליָאה   ַמּכֹות  ִסיְך  ...ּוַבּנָ

Beowulf and Grendel's mother מתוך: 
.1932 משנת  לאור  הוצאה  קנט.  רוקוול  איורים: 
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כ״ג
יוּוְלף קוטל את האם בחרב התולה  ּבֵ מאחר שבחרבו של אונפרת אין תועלת, 
לאחר  הנפילים.  מן  ברזל  חרש  של  ידיו  מעשה  התת־מימי,  האולם  כותל  על 
ניצב  עם  יחד  אותו  ונוטל  גרנדל  של  ראשו  את  יוּוְלף  ּבֵ כורת  האם  את  שהרג 
אמו  ניצחה  פן  יוּוְלף  ּבֵ של  רעיו  חרדים  תחילה  המים.  פני  אל  בדרכו  החרב 
שמחים  הכול  שבים  המים,  מן  העולה  יוּוְלף  ּבֵ למראה  אך  בקרב,  גרנדל  של 

הרוט. אל 

ְסִביבֹו, ִמְתרֹוְצצֹות  ֵעיָניו 
ֶגד ִמּנֶ ִקיר  ַעל  לּוָיה  ּתְ ָקְלטּו 

ַלח, ֶ ַהּשׁ יר  ּבִ ּכַ ֵבָדה,  ּכְ ֶחֶרב 
ֶדם ִמּקֶ ְנִפיִלים  לּוהּו  ְ ִחּשׁ

ַבח. ְלׁשֶ נֹוַדע  ְמָלאָכה  ֵבית  ּבְ
ַלֲהִניפֹו ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין 

ִטים. ַהּגֶ ְנִסיְך  זּוַלת  ָרב  ּקְ ּבַ

ֶרְנֶדל ּגְ טֹוֵבַח  ָנַטל  ֲאַזי 
ִמּכֶֹתל, ִפיִלים  ַהּנְ ֶחֶרב  ֶאת 

ב, ּצָ ַהּנִ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ָאַחז 
ֵמֵגן יו  ַחּיָ ַעל  ׁשֶ ּוְכִמי 

ּכֹחֹו. ָכל  ּבְ אֹוָתּה  ֵהִניף 

ֶתן, ַהּפֶ מּוי  ּדְ ַהב  ַהּלַ ַרק  ׁשָ
ִמְפֶלֶצת־ָים, אר  ַצּוַ ַעל  ָנַחת 

ַהֶחֶרב ְדָרה,  ִ ַהּשׁ ֶאת  ק  ִרּסֵ
ַנִים ִלׁשְ ַהּגּוָפה  ֶאת  ְרָסה  ּפָ
ה. ַמּטָ יָה  ְחּתֶ ּתַ ְרָעה  ּכָ ְוזֹו 
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נֹוֶטֶפת, ם  ּדָ יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו 
ֶבר ַהּגֶ יט  ִהּבִ ִלּבֹו,  ָרָחב 

ּדֹוֶלֶקת  ָהֵאׁש  ּוַאת  ַמּשׂ ּבְ
– ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּכַ ַהק  ּבָ אֹוָרּה  ר  ֲאׁשֶ
רֹום. ַהּמָ ֵמי  ׁשְ ּוַאת  ַמּשׂ ִהיא 

ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ
ַטח, ֶ ּשׁ ּבַ ִחּפּוׂש  ָעַרְך  ֲאַזי 

ִית,  ַהּבַ ְתֵלי  ּכָ ְלַצד  ַמר  ִנׁשְ
כַֹח, ּבְ ב  ּצָ ַהּנִ ֶאת  אֹוֵחז 

ִפיִלים  ַהּנְ ֶחֶרב  ַעל  סֹוֵמְך 
ְגֶרְנֶדל  ּבִ ֵיַדע  ּה  ֻחּדָ ּבְ י  ּכִ

יו ַמֲעׂשָ ַעל  ִלְנקֹם  סֹוִפית 
ַעל ִלּיַ ַהּבְ ן  ּבֶ ֶזה  ֵהרֹוט,  ּבְ

ִנים ַהּדֶ ֵני  ּבְ ֶאת  ָרַצח  ר  ֲאׁשֶ
יוּוְלף, ּבֵ ִעם  ָרב  ַהּקְ ֵליל  ֶטֶרם  ּבְ

יָריו ַאּבִ ֶאת  ָקַטל  ְלֵעת 
נֹוֵחת ָנָתם,  ׁשְ ּבִ ְהרֹוְתָגר  ל  ׁשֶ
ַחִיל ֵני  ִמּבְ ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ַעל 

ָעם, ַמּצָ ַעל  ָהְרדּוִמים 
ְוָנס ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  רֹוֵצַח 

ּוְבָיָדיו נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאל 
ֵמֶהם, ר  ה־ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ עֹוד 
ְיתַֹאר.  לֹא  ֵאיִמים  ַלל  ׁשְ

ֵהרֹוט ּבְ ד  ַהּזֵ י  ַמֲעׂשֵ ַעל 
אּות, ּיָ ּכַ יוּוְלף  ּבֵ ּבֹו  ָנַקם 
ַגע. ּפָ ֲאנּוׁשֹות  ְגֶרְנֶדל  ּבִ

ְפֶלֶצת, ַהּמִ ֶאת  ָמָצא  ה  ַעּתָ
ֶגר, ַהּפֶ תֹו  ִמּטָ ַעל  רֹוֵבץ 
ָלֶנַצח. ָהַרב,  ִמּכֹחֹו  ֵריק 

ְרִקיָבה ַהּמַ ְוגּוָפתֹו 
ְוָלרַֹחב, ָלאֶֹרְך  סּוָעה  ׁשְ

תיאור את  התואמת  השביעית,  המאה  מן  חרב 
ונדל  בקבר  ארכיאולוגי  ממצא  יוּוְלף.  בּבֵ החרבות 

שבדיה.  במזרח   (Vendel(
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ּה ּבָ ָהַלם  ַחְרּבֹו  ּבְ יוּוְלף  ּבֵ ׁשֶ ּכְ
ֶרְנֶדל.  ּגְ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַרת  ּכָ ְוַגם 

ִנים ַהּדֶ י  ַאְנׁשֵ ָחַלף,  ַהְזַמן 
ַיַחד ְהרֹוְתָגר  ִעם  יִנים  ְמּתִ ַהּמַ

ִים, ּמַ ּבַ צֹוִפים  ָדה,  ַהּגָ ַעל 
ל ַהּגַ י  ּכִ ְלֶפַתע  ָראּו 

ּגֹונֹו צּוָלה,  ַהּמְ ִמן  א  ַהּבָ
ָמן ְלַאְרּגָ ַאט  ַאט  הֹוֵפְך 

קֹוֵלַח. פּוְך,  ׁשָ ם  ּדָ ֶצַבע  ּכְ

ידּו ִהּגִ יֹוֲעָציו  ֶלְך  ַלּמֶ
ֵמת, יוּוְלף  ּבֵ ׁשֶ ָסֵפק  ֵאין  י  ּכִ

ְוָאְמרּו, הֹוִסיפּו  ְוֵכן, 
ִיְראּוהּו לֹא  ׁשּוב  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ

ֲאֵליֶהם, א  ּבָ ַח  ְמַנּצֵ ּכִ
ֵקן, ַהּזָ ְהרֹוְתָגר  ֶאת  ָנכֹון 

ֵרת.  ְלׁשָ ִנים,  ַהּדֶ ֶמֶלְך 
ימּו ִהְסּכִ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ
ָקְטָלה ם  ַהּיָ ְמצּולֹות  ּבִ י  ּכִ
ִסיְך.  ַהּנָ ֶאת  ם  ַהּיָ ְזֵאַבת 

ִים, ַעְרּבַ ְלֵעת  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ַוֲחָרָדה,  ָיגֹון  י  ֻמּכֵ

ִנים, ַהּדֶ ָנְטׁשּו  קֹום  ַהּמָ ֶאת 
ֶלְך. ְוַהּמֶ ָהָאֶרץ  ׁשֹוֵעי 

ָדה ַהּגָ ַעל  נֹוְתרּו  זֹאת  ִעם 
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ בּוֵרי  ׁשְ ֵרָעיו 

ִים ּמַ ּבַ ָנְתנּו  ֵעיֵניֶהם  ֶאת 
ֶבר, ַהּגֶ ִלְדמּות  ְמַיֲחִלים 

ֶהֱאִמין לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש  ַאְך 
ִסיְך. ַהּנָ ֶאת  ִיְרֶאה  ּוב  ּשׁ ׁשֶ
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ה ְלַמּטָ ם  ׁשָ ֵאי  ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ
ִפיִלים ַהּנְ ֶחֶרב  ה  ֵהֵחּלָ

ֶרְנֶדל,  ּגְ ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ַדם  ּבְ ס  ְלִהּמַ
ָלָאֶרץ, ִלְנׁשֹר  ף,  ְלִהְתַקּלֵ

ַרח ַהּקֶ ְגִליֵדי  ּכִ מֹוָה  ּכָ
ַהחֶֹרף ֵצאת  ּבְ ַהְמַטְפְטִפים 

ַחְסּדֹו, ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ֵעת 
ְוָהעֹונֹות, ַמן  ַהּזְ ֲאִבי 

ּוְמלֹואֹו, ַהֶחֶלד  ּבֹוֵרא 
פֹור, ַהּכְ ֲאִחיַזת  ֶאת  יר  ַמְפׁשִ

ֶקַרח. ּבְ ים  ּלִ ּגַ ַהּלֹוֵכד  ֶזה 

ִסיְך ַהּנָ ֶנֶפׁש  סֹוֶלֶדת 
ָלל ָ ַהּשׁ ֶאת  ִעּמֹו  ּטֹל  ִמּלִ

ָסִביב, ר  ַהְמֻפּזָ ָהַרב 
ֶרְנֶדל ּגְ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת  ַרק  א  ֶאּלָ

– ז  ִמּפָ ב  ּצָ ַהּנִ ֶאת  ְוֵכן 
ֵאיָמה; יל  ּוַמּפִ הּוא  יק  ַעּתִ

ְלַבד נֹוַתר  ב  ּצָ ַהּנִ ַרק 
ּה, ּלָ ּכֻ ִפיִלים  ַהּנְ ֵמֶחֶרב 
ּמֹו ּתֻ ַעד  ַהב  ַהּלַ ָנַמס 
ּוֻמְרָעל  רֹוֵתַח  ָדם  ּבְ

ָתה.  ַהּמֵ ם  ַהּיָ ְזֵאַבת  ל  ׁשֶ

ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  נֹוַכח  ְלֵעת 
ִתים, ַהּמֵ ין  ּבֵ אֹוְיָביו  ֵני  ׁשְ י  ּכִ

ְוָחַתר, ְלַמְעָלה  ָנַסק 
יִרים. ַאּדִ ַמִים  ּבְ ׂשֹוֶחה 

ם  ַהּיָ ְמצּולֹות  ִנְצְרפּו  ְך  ּכָ
ע,  ָהֶרׁשַ ּוִמן  ְמָאה  ַהּטֻ ִמן 
ַע ַהְמַתְעּתֵ ַהֶחֶלד  ֶאת  י  ּכִ
ָלַעד.  ָנְטׁשּו  ָטן  ַהּשָׂ ֵני  ּבְ
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ַמְעָלה, יוּוְלף  ּבֵ כַֹח  ּבְ חֹוֵתר 
ִים, ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ָהִאיׁש  עֹוֶלה 

ָלל, ָ ַהּשׁ ֶאת  אֹוֵחז  ָידֹו  ּבְ
ֶגד. ִמּנֶ ַהחֹוף  ֶאל  ּפֹוֵסַע 

ֵאָליו, ְמַמֲהִרים  ֵרָעיו 
ּבֹוַקַעת, ְמָחה  ׂשִ רֹונֹות  ַהּגְ ִמן 

ָלֵאל ּתֹוָדה  נֹוְתִנים  ַהּכֹל 
ִלְראֹות ָלֶהם  ן  ִנּתַ י  ּכִ ַעל 

ִסיְך. ַהּנָ ֶאת  ם  ִקְרּבָ ּבְ ׁשּוב 

ִים... ַהּמַ ֵני  ּפְ ַעל  ָהִאיׁש  עֹוֶלה    / ַמְעָלה,   יוּוְלף  ּבֵ כַֹח  ּבְ ...חֹוֵתר 

.1928  ,(Klep( קלפ  רולף  איור:   .1928 משנת  הוצאה  יוּוְלף,  ּבֵ מתוך 
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ֶמת, ֻמְכּתֶ ָדם  ּבְ ְרָיתֹו,  ׁשִ ֶאת 
ָחֵזהּו ית  ִמּבֵ ְמִסיִרים  ֵהם 

ֵמרֹאׁשֹו, ַהּקֹוַבע  ְוֶאת 
ְמהּוִלים ִים,  ַהּמַ עֹוד  ּבְ

ה, ִעּסָ ִמין  ּבְ ָקרּוׁש  ָדם  ּבְ
ַאְרָצה. ִים  ֲעַצְלּתַ ּבַ קֹוְלִחים 

ַחִיל ֵני  ּבְ ּפֹוְסִעים  מֹוָרא  ְללֹא 
ל ַהְמֻקּלָ ָהֲאַגם  ִמן 

ה, ַעּתָ ָלֶהם  ר  ֻמּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ
יֵניֶהם, ִמּבֵ ָעה  ְוַאְרּבָ

ַחת, ְללֹא  ֵלב  י  ַעּזֵ ָבִרים  ּגְ
ו ַיְחּדָ יֵדיֶהם  ּבִ ִאים  נֹוׂשְ

ַהחֹוף ַעל  ׁשֶ צּוק  ַהּמָ ִמן 
ַהְמכֶֹעֶרת ּה  ְלּתָ ְלּגָ ּגֻ ֶאת 

ְפֶלֶצת.  ַהּמִ ל  ׁשֶ רּוָתה  ְוַהּכְ

אֶֹמץ ת  ּדֹוֶרׁשֶ ְמָלאָכה  ָאֵכן 
ָהֲעָלִמים זּוגֹות  ֵני  ְ ִמּשׁ

ֵהרֹוט ֶאל  את  ָלׂשֵ ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ
ידֹוִנים, ַהּכִ חֹד  ֶאל  ָקׁשּור 

ַהְמתָֹעב. א  ּשָׂ ַהּמַ ֶאת 

ַגֲאָוה ּבְ ְקֵרִבים  ה  ִהּנֵ
ַהְמפָֹאר ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל 

ַחִיל ֵני  ּבְ ָנְכִרים  ר  ָעה־ָעׂשָ ַאְרּבָ
ֵהרֹוט ֶאל  ְך  ּסָ ּבַ ַהּצֹוֲעִדים 

ִטים. ַהּגֶ ְנִסיְך  ם  ּוְבִקְרּבָ

ִית ַהּבַ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֲאַזי 
ל. ַהְמֻהּלָ ּבֹור  ַהּגִ א  ּבָ

ּפֹוֵסַע ָהִאיׁש  ָהאּוָלם  ֶאל 
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ֶלְך. ַהּמֶ ס  ּכֵ מּול  ב  ּוִמְתַיּצֵ
ְפֶלֶצת ַהּמִ ל  ׁשֶ ּה  רֹאׁשָ ִנְגַרר 

ַאְרָצה ֶלֶכת  ֻמׁשְ ָעָרּה,  ׂשְ ּבִ
יָרה. ַהּבִ ׁשֹוֵתי  לֹות  ְלַמְרּגְ

ֶזה. ָהָיה  ֵאיִמים  ַמְרֵאה  ָאֵכן 
ֶרְנֶדל ּגְ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ּבְ יטּו  ִהּבִ

ְוׁשֹוֶעיָה ִנים  ַהּדֶ ת  ַמְלּכַ
ַפַחד.  ּבְ ְקרּועֹות  ְוֵעיֵניֶהם 

ְפֶלֶצת... ַהּמִ ל  ׁשֶ ּה  רֹאׁשָ ...ִנְגַרר 

 .1908 משנת  היצירה  של  לאור  הוצאה  מתוך 
 .(Skelton( סקלטון  ג'.ר.  איורים: 
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כ״ד
ומהלל  הענקית,  החרב  ניצב  על  החרוטות  הדמויות  את  מקרוב  בוחן  הרותגר 
יוּוְלף הוא היפוכו של ֶהֶרמֹוד,  יוּוְלף. המלך מוסיף ואומר שּבֵ ּבֵ את גבורתו של 
העריץ המרושע מראשוני המלכים בדנמרק )הנזכר בפרק י"ג(. הרותגר מוסיף 

הרהב.  סכנת  מפני  יוּוְלף  ּבֵ את  ומזהיר 

 
ֶאְקתֹו ן  ּבֶ ַתח  ּפָ יו  ּפִ ֶאת  ֲאַזי 

ַחִיל: ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ ר  ּבֵ ּדִ ְוכֹה 
ֶהְלְפֶדן, ן  ּבֶ ְנַמְרק,  ּדֶ ל  ׁשֶ ּה  "ַנְפׁשָ

, ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ָלל  ָ ַהּשׁ הּוא  ה  ִהּנֵ
ְלַהְצָלָחֵתנּו. הּוא  ֵעדּות 
ֵעיֶניָך  ּבְ ּבֹו  יט  ַמּבִ ה  ַאּתָ
ָרצֹון.  ִביעּות  ׂשְ ָך  ּוְבִלּבְ

צּוָלה ּמְ ּבַ יַנִים  ּבֵ ְקַרב  ּבִ
ָהִייִתי. ָלה  ְלַמּפָ ָקרֹוב 

ָהָיה  יֹוֵתר,  לֹא  ֶפַסע,  ּכְ
ּוָמֶות, בּוָסה  ּתְ ְלֵבין  יִני  ּבֵ

ְכלּום. לֹא  אֹו  ֶזה  ָהָיה  ַהּכֹל 
ָהָיה ָעלּול  ּסֹופֹו  ׁשֶ ְקָרב 

ָך. ַעְבּדְ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ִלְהיֹות 
ַעל ִמּמַ ָהֵאל  לּוֵלא  זֹאת  ל  ּכָ

ֶחֶסד. ִלי  ָנָטה  ֶחְמָלתֹו  ּבְ

ַחת ּבַ ַהְמׁשֻ אּוְנֶפְרת  ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו 
יַע הֹוׁשִ ִמּלְ אֹוִתי  ָלה  ׁשְ ּכָ
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ָהֵאיָתִנים.  ַמֲאַבק  ּבְ
ָיכֹול ַהּכֹל  ַהּבֹוֵרא  ַאְך 
ל ּכֹוׁשֵ ֵאינֹו  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ

ִאים ַהֶחְלּכָ יׁשּוַעת  ּבִ
ַהּצֶֹרְך. ַעת  ׁשְ ּבִ ָיִדי  ּבְ ע  ִסּיַ

יָקה  ַעּתִ ֶחֶרב  ְלֶפַתע 
ַהּכֶֹתל, ַעל  ָרִאיִתי  ּתֹוָלה 

ַהב, ּלַ ּבַ ֶלֱאחֹז  י  ִמַהְרּתִ
ִלי ֵהִאיר  ל  ַמּזָ ר  ְוַכֲאׁשֶ

י ְפּתִ ּסַ ׁשִ ְפָלצֹות  ַהּמִ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת 
ֶחֶרב.  ְלִפי  ְקִרי:  ֱאָמר,  ּנֶ ּכַ

רֹוֵתַח ם  ּדָ ִקּלּוַח  ים  ִהְכּתִ
ַהב, ְוַהּלַ ַהֶחֶרב  חֹד  ֶאת 

ְוַרַעל. ֵאׁש  ּבְ אֹוָתם  ֵהִמיס 
י. ַמְרּתִ ׁשָ ב  ּצָ ַהּנִ ֶאת  ֲאָבל 

ִנים ַהּדֶ מֹות  ֶאת  ְך  ּכָ י  ָנַקְמּתִ
ִמְפֶלֶצת, יֵדי  ּבִ ְרְצחּו  ּנִ ׁשֶ

י. ַזְרּתִ ּגָ ִעים  ָהְרׁשָ ין  ּדִ ְוֶאת 

ְלָפֶניָך י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ זֹאת  ּבָ
ֵהרֹוט ּבְ ּתּוַכל  ה  ֵמַעּתָ י  ּכִ
ָלֶבַטח, ָלנּום  ְוַגם  ּכֹן  ִלׁשְ

ְנִתיֶניָך, ׁשֹוֶעיָך,  ה,  ַאּתָ
ְוַנַער. ָזֵקן  ִרים,  ָהִאּכָ

יֹום־יֹום ה  ַאּתָ ָצִריְך  עֹוד  לֹא 
ֵליל ִעם  ֵמַהְתָקָפה  ַלְחרֹד 
ה." ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ְלָך  ֶהְרּגֵ ּכְ

ִים, ּפַ ּכַ ְמִחי  ּבִ ָבָריו  ּדְ ָזכּו 
ַהּגֶֹדל יר  ּבִ ּכַ ב  ּצָ ְוַהּנִ
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ים ֻסּבִ ַהּמְ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ
ִלְבסֹוף ְלָיד,  ד  ִמּיָ ָעַבר 

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ְלָידֹו  יַע  ִהּגִ
ם, ּלָ ּכֻ ָלִכים  ַהּמְ ין  ּבֵ ַהּטֹוב 

אֹוְצרֹוָתיו. ּבְ ָמרֹו  ׁשְ ְוֶזה 

מֹוִנים, ַהּדֶ ל  ׁשֶ מֹוָתם  ַאַחר 
– ֱאלֹּהַ  נּוא  ׂשְ הּוא   – ֶרְנֶדל  ּגְ ל  ׁשֶ

ָטן, ַהּשָׂ ת  ּבַ ִאּמֹו  ל  ְוׁשֶ
ִלְרׁשּותֹו ַהֵחֶפץ  ָעַבר 

יֵטי  ּלִ ׁשַ ין  ּבֵ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ל  ׁשֶ
ְוַהּנֹוָדע ָהֲאָרצֹות, 

יַנְבָיה. ְסַקְנּדִ ּבִ ָלִכים  ַהּמְ ין  ּבֵ

ַהּגֶֹדל... יר  ּבִ ּכַ ב  ּצָ ...ְוַהּנִ

חלקי  על  חרוטים  רּוני  וכיתוב  דרקון  נחשים,  סמלי  וזהב.  בכסף  רקועים  מברונזה  חרבות  ניצבי 
השישית. המאה  שבדיה.  בגוטלנד,  מקבר  ממצאים  הניצב. 
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ֶלְך ַהּמֶ ָחַקר  ֵלב  ְתׂשּוַמת  ּבִ
ָהֵעֶרְך, ְיַקר  ב  ּצָ ַהּנִ ֶאת 
ְלָחָמה ַהּמִ אּוֵרי  ּתֵ ֶאת 

ֶלד, ַהּפֶ ֵני  ּפְ ַעל  ַהֲחרּוִטים 
ַעל ִמּמַ קֹוֵצף  ַמּבּול  ְלֵעת 

ָהָאֶרץ ְנִפיֵלי  ַעל  ְך  ִנּתַ
יָעם ְלַהְטּבִ ָרה  ַמּטָ ּבְ

ִים. ַהּמַ ַמּבּול  ַנְחׁשֹוֵלי  ּבְ
ַעל, ִמּמַ ֵאל  ּבָ ָמְרדּו  י  ּכִ ַעל 

ּובֹוֵגד. ַזע  ַהּגֶ ָנְכִרי 

ָזָהב, אֹוִתּיֹות  ּבְ ְועֹוד, 
ָהרּוִנים ִסיָמֵני  ּבְ ָחרּוט 

ַהֶחֶרב, ב  ִנּצַ ַמֲעֵלה  ּבְ
ח, ּפָ ַהּנַ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ הֹוִפיַע 

ן,  ְוָאּמָ ֶכת  ַמּתֶ ָחַרׁש 
ּול, ַהִחּשׁ ְמֶלאֶכת  ּבִ ף  ָ ַאּשׁ

ִין ַהּזַ ִלי  ּכְ ֶאת  ֵהיִטיב  ׁשֶ ִמי 
ָעָברּו.  ָיִמים  ּבְ ָלֶצֶקת 

אּוָלם ּבָ ַהס  ַלְך  ֻהׁשְ ֲאַזי 
ֵלאמֹר:  ָסח  ֶהְלְפֶדן  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו 

ָלַטַעת ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ִמי  "ּכְ
ְנִתיָניו, ין  ּבֵ ָהֱאֶמת  ֶאת 
ׁשֹוֵכַח לֹא  ֶרַגע  ּלְ ׁשֶ ִמי 

ינּו ַחּיֵ ֶהם  ּבָ ִמים  ַהּיָ ֶאת 
ֶות, ַהּמָ ַמְלַאְך  ֵצל  ּבְ ָעְברּו 

ֶנְחָרצֹות קֹוֵבַע  ֲאִני 
ֵרִעי, ִסיְך,  ַהּנָ יוּוְלף  ּבֵ י  ּכִ

תֹו  ִהּלָ ּתְ ּבֹור,  ּגִ נֹוַלד 
ַהֶחֶלד ֵני  ּפְ ַעל  ַדע  ּוָ ּתִ עֹוד 

ָאֶרץ ּבָ ֵיֵלְך  ְלָפָניו  מֹו  ׁשְ
. ֱאלֹּהַ כּוֵחי  ׁשְ ֲעָמִמים  ין  ּבֵ
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אֶֹמץ ּבְ ָהִאיׁש  ֵנַחן  י  ּכִ זֹאת 
ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ ּוְבָחְכַמת 

ין,  ּדִ ּבַ קּול  ׁשָ ָרב,  ּקְ ּבַ ָמִהיר 
ְלָכבֹוד ִלי  ִיְהֶיה  ן  ּכֵ ַעל 

יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו  ֶאת  ִלְדרֹׁש 
ַע. ְלַסּיֵ לֹו  ּוְבֵעָצה 

ָעִתיד ּבֶ י  ּכִ ָסֵפק  ִלי  ֵאין 
ִלְמכֹוָרְתָך,  ָרָכה  ּבְ ְהֶיה  ּתִ

ָוֶחֶסד. ְקָוה  ּתִ ְלַאְרְצָך 
נּו,  ּלָ ׁשֶ ֶהֶרמֹוד  מֹו  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ

ִנים, ַהּדֶ רֹאׁש  ַעל  הֹוִריד  ׁשֶ ִמי 
ֶאְקֶוָלה, ְנִסיְך  ֶצֱאָצֵאי 

ּוָמֶות.  ָיגֹון  ִמים,  ּדָ ֶמְרַחץ 
ָהִאיׁש ָקַטל  ְיִדיָדיו  ֶאת 

ֶחֶרב, ּבְ ַחט  ׁשָ יֹוֲעָציו  ֶאת 
ַנְפׁשֹו ַעל  ָנס  ְלַבּסֹוף  ַאְך 
ַהְרֵחק, ִנְמַלט  כֹוָרתֹו  ִמּמְ

ְלַרְוָחָתם ח,  ּכָ ִנׁשְ ּגֹוֶלה 
ִנים. ַהּדֶ י  ַאְנׁשֵ ְנִתיָניו,  ל  ׁשֶ

לֹו ֶהֱעִניק  ַעל  ִמּמַ ָהֵאל 
ָהָאֶרץ, ׁשֹוֵעי  ל  ִמּכָ ַרב  אֹון 

ָתה ִהּכְ ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשֶֹרׁש  ַאְך 
ַעת. ַ ְמֻרּשׁ ָעֶול  ֶבת  ַמְחׁשֶ

ְקפּוָצה, ָידֹו  ִמיד,  ּתָ קֹוֵדר 
ְלִאיׁש י  ׁשַ ּבְ ִלְגמֹל  ׂשֹוֵנא 

ֶנֱאָצל. הּו  ֲעׂשֵ ּמַ ׁשֶ
ְוָהָאֶרץ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָכְך 

ַיַחד. ֶבר  ְוׁשֶ ָאסֹון  ָיְדעּו 
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ּוְלַמד ֵצא  ָנא  ֵרִעי,  ן,  ּכֵ ַעל 
ָעָבר. ּבֶ ְסיֹוֵננּו  ִמּנִ

ר  ְלַסּפֵ צֶֹרְך  ָרִאיִתי 
ְלַמַען  ה  ַהּזֶ ּפּור  ַהּסִ ֶאת 

תּוַח. ּפָ ָרָחב,  ָך  ִלּבְ ְיִהי 
ָבר ַהּדָ מּוּהַ  ּתָ ָאֵכן 

ַעל, ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ֶזה  יַצד  ּכֵ
ׁש, ַהּיֵ ל  ּכָ ַעל  ָעִלים  ַהּבְ

ִקְנָיָניו: ֶאת  מֹוֵסר  ים  ִעּתִ
ְוַדַעת יָנה  ּבִ ֲאָדָמה,  אֹון, 

ֲחמֹוָתיו ּגַ ר  ֲאׁשֶ ְלִאיׁש 
ִדְמיֹונֹו, ּבְ ָעל  ֶאל  ּפֹוְרחֹות 

ְמכֹוָרתֹו  ּבִ זֹוֶכה  ְוהּוא 
ַבח ָוׁשֶ ל  ַהּלֵ בֹוד,  ּכָ רֹב  ּבְ
ֲאֵחִרים. ַעל  ְלטֹון  ּוְבׁשִ
ַרב, ְוכַֹח  ָרָרה  ׂשְ צֹוֵבר 
ַחת ֻמּנַ ְלַרְגָליו  ָהָאֶרץ 

ֲחמֹוָתיו ּגַ ים  ַמְגׁשִ ְוהּוא 
ַעם, ּפַ ַאף  ָחַלם  ּלֹא  ׁשֶ ִפי  ּכְ

ַדְעּתֹו ּבְ עֹוֶלה  לֹא  ָלל  ּכְ
יַע. ַיּגִ ַלּכֹל  ץ  ַהּקֵ עֹוד  ׁשֶ

ּוָממֹון, ַפע  ׁשֶ ּבְ רֹוֵחץ 
ר ְוִעּקָ ָלל  ּכְ ָחֵרד  ֵאינֹו 

ְקָנה, ִמּזִ אֹו  ְחלּוִאים  ִמּתַ
ָאגֹות, ִמּדְ מֹחֹו  ָנִקי 

ֵלב  מֶֹרְך  ל  ׁשֶ ֵמִהְרהּוִרים 
ַלח. ְוׁשֶ אֹוֵיב  ּוֵמֵאיַמת 
ִצירֹו ַעל  ַהֶחֶלד  סֹוֵבב 

יר ַהּצִ ֵעיָניו  ּבְ הּוא  ּוַמה 
ֲחמֹוָתיו? ּגַ ת  ִעּלַ לֹא  ִאם 

ה ֵהּנָ ַעד  ָיַדע  לֹא  י  ּכִ זֹאת  ל  ּכָ
ֵמֵרר.  יו  ַחּיָ ֶאת  ׁשֶ ַבר־ָמה  ּדְ
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כ״ה
והחולף,  והעושר המתעתע  לרדיפת הבצע  בנוסף  הגאווה,  כי  הרותגר מדגיש 
לשאוף  עלינו  למות,  כולנו  שסוף  ומכיוון  אסון,  לקראת  האדם  את  מובילה 
אל ערכים נאצלים. הוא מביא דוגמה מעצמו, מהשפלתו הממושכת שהייתה 
פרי גאווה נמהרת. למחרת היום, כיוון שמשימתם הושלמה, מבקשים הגטים 

לארצם.  לשוב 

ְוָרם, ִלּבֹו  ַבּה  ּגָ ֲאַזי 
ְוָיִהיר ֶנֶפׁש  ְזחּוַח 

רּוַע,  ּפָ ְמיֹון  ּדִ ַנף  ּכְ ַעל  א  ִנּשָׂ
ֶפׁש ַהּנֶ נֹוֵטר  ַמְצּפּונֹו  ָנם 

יֹום־יֹום. ְגַרת  ׁשִ ס  ּכֵ ַעל  ם  ִנְרּדַ

ד  ֵ ַהּשׁ ֵאָליו  ָסמּוְך  ּבְ ַאְך 
תֹו  ּפָ ּוְבַאׁשְ לֹו  אֹוֵרב 
ִלים ְמֻפּתָ ַעְוָלה  י  ִחּצֵ

ַנְפׁשֹו. ׂשֹוְנֵאי  ְמִזימֹות  ּבִ
ן ּכֵ ַעל  ָאַבד,  ָמִגּנֹו  ַאְך 

ָחׁש ְוהּוא  יָעה  ִהּגִ ָהֵעת 
קֹוֵרַע ים  ִחּצִ ְמַטר  יַצד  ּכֵ

ִלּבֹו. ְסגֹור  ַח  ּוְמַפּלֵ

ָהָאֶרץ, ְפַעת  ׁשִ ְתאֹום  ּפִ ה  ִהּנֵ
ֲעָדֶניָה,  ּבַ ָרַחץ  ּכֹה  ַעד 

ֵעיָניו, ּבְ ִהיא  ְכלּום  לֹא  ה  ַעּתָ
ָעֶליָה.  ְלהֹוִסיף  הּוא  ָחֵפץ 
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ן, ִיּתֵ לֹא  י  ׁשַ ָידֹו,  קֹוֵפץ 
ַנת ַסּכָ ּבְ רֹאׁשֹו  ֵמֵקל 

לֹו.  ָהאֹוְרִבים  ֵמֵאּלּו  אֹוְיִבים 

ַהּבֹוֵרא ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹאת  ל  ּכָ
ָעָבר ּבֶ ֶחֶסד  לֹו  ָנָטה 

ְוא. ׁשָ תַֹאר  ּבְ דֹו  ּבְ ּכִ ְוַגם 
לֹו ן  ִנּתַ ר  ֲאׁשֶ ַהּגּוף  ִלְבסֹוף 

ִמּזֶֹקן, ָלה  ּבָ ָקצּוב  ִלְזַמן 
מֹותֹו ַאַחר  יו.  ְחּתָ ּתַ ָקַרס 

ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ רֹו  ָעׁשְ ָעַבר 
ַעת. ּדַ ַקל  ָצִעיר  ּפֹוֵחז  ִלְבנֹו, 

ר ְלַפּזֵ ָהֶעֶלם  ַחר  ּבָ
ָיד, רַֹחב  ּבְ ִקְנָינֹו  ֶאת 

ָהאֹוָצר ֶאת  ִלְנצֹר  ְולֹא 
ַוֲחָרָדה. ֵלב  מֶֹרְך  ּבְ

ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֵאפֹוא  ֲעמֹד 
ִני, ּבְ יוּוְלף  ּבֵ ַחִיל,  ן  ּבֶ ּבֹור  ּגִ

רֹאׁש  כֶֹבד  ּבְ ֵרִעי,  ׁש,  ּקֵ ּבַ
ֲחלֹוף ר  ּבַ לֹא  ַבר־ָמה  ּדְ ַאַחר 

ָלֶנַצח.  עֹוֵמד  ִקְנָין  ִאם  י  ּכִ
ּוְזכֹר: ֵהר,  ִהּזָ ֵמַרַהב 
עֹוָלֵמנּו ּבְ ַהּמֹוִניִטין 

מֹוֵעד. ְקַצר  ַאְך  ְך,  מֹוׁשֵ ָאְמָנם 
אּוָנה  ּתְ אֹו  ַמְדֶוה  ּבְ י  ּדַ
ַעִין ֶהֶרף  ּבְ ֶות  ַהּמָ ּוַמר 
ֶבר, ַהּגֶ י  ַחּיֵ ֶאת  קֹוֵטַע 

ֵרָפה ׂשְ ַלֲהבֹות  ּבְ ִאם  ין  ּבֵ
ם, ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ין  ּבֵ ְוִאם 

ַהב ַהּלַ ָלַדת  ּפְ ַהְלמּות  ּבְ ִאם 
ת ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ל  ׁשֶ ֻחּדֹו  ּבְ אֹו 
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ָמָרה  ִזְקָנה  ִיּסּוֵרי  ּבְ אֹו 
ַהּקֹוְרנֹות ֵעיֶניָך  ַעל  ֵעת 

– ֶות  ְוַהּמָ ָהאֶֹפל,  ֵיֵרד 
– ֶחֶלד  ּבַ יִרים  ָהַאּבִ דֹול  ּגְ הּוא 

ָלֶנַצח.  ה  ַיּכֶ ָך  ַנְפׁשְ ֶאת 

ְנַמְרק ּדֶ ַעל  ִנים  ׁשָ יֹוֵבל  ֶזה 
י ַעּמִ נֹוֵצר  מֹוֵלְך,  ֲאִני 

ֶחֶרב  ְוַלַהב  ֲחִנית  חֹד  ּבְ
ָעֶליָה, ם  ַהּקָ אֹוֵיב  ֵני  ִמּפְ
ֶהֶרף. ִלי  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ יֹוֵצא 

ִלי ֵאין  ּוב  ּשׁ ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ ה  ִהּנֵ
ַהֶחֶלד. ֶמְרֲחֵבי  ּבְ אֹוֵיב 

י ִלּבִ ת  ִלְמִגּנַ ֲאָבל 
ָמָרה. ַאְכָזָבה  י  ָנַחְלּתִ
ָנַחת ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ָהָיה 

מֹו, ׁשְ ּוְגֶרְנֶדל  ָאסֹון  ָעַלי 
ֶדם ִמּקֶ אֹוֵיב  ַאְכָזר,  ׂשֹוֵנא 

ֶלְך ַהּמֶ ס  ּכֵ ֶאת  ַלְחמֹס  ׁש  ּקֵ ּבִ
ֵהרֹוט. ּבְ מּוָפז  ְמלֹון  ּגַ ַחת  ּתַ
ָעַלי, ָיְרדּו  ַמר  ֵסֶבל  נֹות  ׁשְ

ְוֵיאּוׁש. ָיַדִים  ִרְפיֹון 

ֶחֶסד, ִלי  ָנָטה  ַהּבֹוֵרא  ַאְך 
ּוִבְזכּותֹו נֹוַתי,  ׁשְ ֵרְך  ּבֵ

ה, ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ֵעיַני  רֹואֹות 
ְוֵסֶבל, ִיּסּוִרים  נֹות  ׁשְ ְכלֹות  ּכִ

ְתֶעֶבת.  ַהּנִ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ֶאת 

ה ֲעׂשֶ ַהּמַ ְכלֹות  ּכִ ה  ַעּתָ
ְלָחן ֻ ַהּשׁ ֶאל  ֵרִעי,  ָהֵסב, 
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ְסעּוָדה. ּבִ ד  ּבֵ ְוִהְתּכַ
ְיִדיִדי, ּבֶֹקר,  ּבַ ָמָחר 

אֹוָצרֹות." ַפע  ׁשֶ ּבְ ַנְחלֹק 

ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  ִלּבֹו,  ָרָחב 
ֶלְך ַהּמֶ ת  ׁשַ ְלַבּקָ ֶנֱעַתר 
ֵמַח. ׂשָ ַסע  ּפָ ְוִלְמקֹומֹו 

ְוֶנֱעַרְך ָחַזר  ה  ַעּתָ
ים  ֻסּבִ ַהּמְ ְלָצֳהַלת 

ֵהרֹוט. ּבְ נֹוָסף  ָהדּור  ה  ּתֶ ִמׁשְ
ף, ׁשֶ ַהּנֶ אֹוְרֵחי  ֵייָנם  תּו  ׁשָ

ָהאֶֹפל ָיַרד  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ְדלֹו,  ּגָ יר  ּבִ ּכַ ׁשֶ קֹוַבע  מֹו  ּכְ

ֶלְך. ַהּמֶ אֹוְרֵחי  לֹום  ׁשָ ָאְמרּו 
ב, ַהּסָ ָהִרּבֹון  ּוְהרֹוְתָגר 

ְוַדַעת, ָחְכָמה  ַרב  ֶמֶלְך  הּוא 
ְיצּועֹו. ַעל  ב  ּכַ ִלׁשְ ַרׁש  ּפָ

יוּוְלף, ּבֵ ִטים,  ַהּגֶ ֲאִציל  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ַהּיֹום ִטְרדֹות  ְכלֹות  ּכִ ֵלֶאה 

צּוָלה ּמְ ּבַ יַנִים  ּבֵ ַרב  ִמּקְ
ָלנּוַח. ְמַעט  ָהִאיׁש  ִנְזַקק 

ֶלְך ַהּמֶ ֵמַחְדָרֵני  ֶאָחד 
ְרּכֹו. ּדַ ֶאת  יוּוְלף  ְלּבֵ ֶהְרָאה 

ָמסּור ׁש  ּמָ ׁשַ ָהִאיׁש  ָהָיה 
יט הֹוׁשִ ם  ַהּיָ ּוְליֹוְרֵדי 

ַרּבֹות.  ִנים  ׁשָ ָבר  ּכְ ֶזה  ָידֹו 

גּול ַהּדָ ֶלְך  ַהּמֶ יז  ּפִ ֻאׁשְ
תֹו, ִמּטָ ּבְ ֵהיֵטב  ן  ָיׁשַ
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ג  ַהּגַ קֹורֹות  לּו  ּתָ ֵמָעל 
ָלַעִין, לּויֹות  ּגְ ָהֲאֻרּכֹות 

חֹר, ׁשָ עֹוֵרב  ְרקּור  ּקִ ׁשֶ ַעד 
ְוָצֳהָלה  ֶחְדָוה  ּלֹו  ּכֻ

זֹוֵהר, נֹוצֹוָתיו  ּבְ ְוַטל 
ַחר. ַ ַהּשׁ ְמּדּוֵמי  ּדִ ַעל  ִהְכִריז 

ָרִקיַע, ּבָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָעְלָתה 
ִטים ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ַוֲחבּוַרת 

ֵרד, ְלִהּפָ ּתֹוְקָקה  ִהׁשְ
ַאְרָצם. ֶאל  ֶרְך  ַלּדֶ ָלֵצאת 

ִטים, ַהּגֶ ְנִסיְך  ְוָכְך  ֵהם  ְך  ּכָ
ְסִפיָנתֹו. ֶאל  יֹוֵצא  ִלּבֹו 

ֶאְקָלף ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְלאּוְנֶפְרת  יב  ֵהׁשִ
ְהרּוְנִטיְנג,  ִהיא  ַהְיָקָרה,  ַחְרּבֹו 

לֹו הֹוָדה  ֵלב  ֶרב  ִמּקֶ ְוַגם 
ַהב, ַהּלַ ֶאת  לֹו  ִאיל  ִהׁשְ ׁשֶ ַעל 

ֶדם, ִמּקֶ ְפָלא  ַהּמֻ ַלח  ֶ ַהּשׁ
ָרב. ּקְ ּבַ יר  ַאּבִ ל  ׁשֶ ֵרֵעהּו 

ִלְפּגַֹע, ּלֹא  ׁשֶ ִנימּוס,  ִמּתֹוְך 
ּצּוָעיו.  ּבִ ַעל  ָבִרים  ּדְ ָחַסְך 

ַהֶחֶבר, ָנכֹון  ָהָיה  ה  ַעּתָ
ֶרֶגל, ף  ּכַ ְוַעד  ֵמרֹאׁש  ָחמּוׁש 

ם. ַהּיָ ֵלב  ֶאל  ָלֵצאת  ָלהּוט 
ִטים ַהּגֶ ְנִסיְך  ְך,  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֶלְך, ַהּמֶ ס  ּכֵ מּול  ב  ִנּצַ ָנה  ּפָ
ֵרָדה ּפְ ְבֵרי  ּדִ לֹוַמר  ׁש  ּקֵ ּבִ
ָהָאִציל.  ְנַמְרק  ּדֶ ְלֶמֶלְך 
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כ״ו 
לשוב  ומבטיח  הנאה,  האורחים  הכנסת  על  מודה  מהרותגר,  נפרד  יוּוְלף  ּבֵ
יעלה  עוד  הימים  באחד  כי  מנבא  הרותגר  בסיוע.  הצורך  יעלה  אם  לדנמרק 
בקורות  מפואר  פרק  יהיו  מלכותו  ימי  וכי  בארצו,  המלכות  כס  על  יוּוְלף  ּבֵ
הגטים  עמי  בין  שהשכין  והידידות  השלום  על  לו  מודה  הוא  הגטים.  ארץ 

בעבר. אויבים  שהיו  מי  והדנים, 

יוּוְלף: ּבֵ ְהרֹוְתָגר,  ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ זֹאת  ּכָ
ָים יֹוְרֵדי  ֲאַנְחנּו  ה  "ִהּנֵ

ְענּו ִהּגַ ַאְרְצָך  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ
ים, ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ ְמָלָכה  ִמּמַ

ְלָך ר  ְלַבּשֵׂ ָחַפְצנּו 
ְיָתה ַהּבַ ִבים  ׁשָ ִהְננּו  י  ּכִ

ִהיֶגָלק. ֲאדֹוֵננּו  ֶאל 

ָזִכינּו ַאְרְצָך  ֶדְנַמְרק  ּבְ
ָנָאה, אֹוְרִחים  ְלַהְכָנַסת 

ֶאֶרץ. ְוֶדֶרְך  ָרָחב  ְלֵלב 
ֵאַדע י  ֶחְלּדִ יֵמי  ּבִ ִאם 

ַעם ּפַ עֹוד  ָך  ַחְסּדְ ּבְ יַצד  ּכֵ
ּוְבַאֲהָבְתָך, ִלְזּכֹות, 

ְלֶדְנַמְרק ַאְפִליג  ס,  ֲאַהּסֵ לֹא 
ָאׁשּוב.  אֹוְתָך  ֵרת  ּוְלׁשָ

ם,  ַהּיָ ֵלב  ּבְ ַאְפִליג  ִאם  ם  ּגַ
יַע ּגִ ּתַ מּוָעה  ׁשְ ְלָאְזַני  ַאְך 
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בּולֹוֶתיָך ּגְ ַעל  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ י  ּכִ
י, ַמְלּכִ ְמנּוָחְתָך,  ֶאת  טֹוְרִדים 

ִהְטִרידּו ָבר  ּכְ לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ
ֶלְך, ַהּמֶ לֹום  ׁשְ ֶאת  ְפָלצֹות  ַהּמִ

ד ִמּיָ ְלֶעְזָרְתָך  ָאבֹוא 
ַחִיל. ֵני  ּבְ ַאְלֵפי  ִתי  ְוִלְפֻקּדָ

ִהיֶגָלק, י  ּכִ ִלי  ָידּוַע 
ַאְרִצי, ּבְ ִטים  ַהּגֶ ִרּבֹון 
ְוָהָאהּוב ַהּטֹוב  ּדֹוִדי 

ָיִמים, ְועּול  ָצִעיר  ִאם  ם  ּגַ
ֵאֶליָך ְלַהְפִליג  ִלי  יר  ַיּתִ

ֵמֲאחֹוַרי. ְוַיֲעמֹד 
ָאׁשּוט ָיסֹות  ּגְ רֹאׁש  ּבְ ֲאַזי 

י, ִעּמִ ֲחִניתֹות  ְוַיַער 
ׁש.  ַבּקֵ ּתְ ׁשֶ ֶעְזָרה  ל  ּכָ אֹו 

ִמים ַהּיָ ִמן  יֹום  ּבְ ְוִאם 
ְהֶרְתִריק, ל  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ַיֲעֶלה 

ֵרִני, ּוְלַבּקְ ָלבֹוא  ְנָך,  ּבִ
ה ִיְזּכֶ י  ּכִ ָהֶעֶלם  ֵיַדע 
מֹוָה ּכָ ִנים  ּפָ ַלת  ְלַקּבָ

ֶחֶלד." ּבַ ּכֹה  ַעד  ָיַדע  לֹא  ִאיׁש 

ְנַמְרק: ּדֶ ֶמֶלְך  ְהרֹוְתָגר  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ַעל  ִמּמַ ָהֵאל  ַחְסּדֹו  רֹב  "ּבְ

ִפיָך. ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ִני,  ּבְ ם,  ׂשָ
י ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  י  ּכִ מֹוֶדה  ֲאִני 

ה ִמּזֶ יֹוֵתר  ָרהּוט  ְנאּום 
מֹוָך. ּכָ ָיִמים  עּול  ֶבר  ִמּגֶ
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ְוֵרַע, ָאח  ֵאין  ָיְדָך  ְלאֹון 
ּבֹוַקַעת  ַהָחְכָמה  יָך  ִמּפִ
ּבֹוֶגֶרת. ָלה,  ׁשֵ ּבְ ְורּוֲחָך 

ָפה, ַמּגֵ ִאם  ַהּיֹום,  בֹוא  ּבְ
ַאְכָזר,  ְקָרב  אֹו  ּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ

ֶחֶרב ַלַהב  אֹו  ַהֲחִנית  חֹד 
ִהיֶגָלק, ַעל  ֵקץ  ָיִביאּו 

יַרׁש ּתִ ה  ַאּתָ מֹותֹו  ְוִעם 
ִטים, ַהּגֶ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ס  ּכֵ ֶאת 

ֶניָך, ַסּפָ ִאם  י  ִלּבִ ּבְ ָסֵפק 
יִצים, ָהַאּמִ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי 

ַאְרָצם ּבְ ַעם  ּפַ ֵאי  ִיְראּו 
ָעֶליָך ָעִדיף  אֹוָצר  ׁשֹוֵמר 

ִטים.  ַהּגֶ ַמְלֵכי  ס  ּכֵ ַעל  ב  יֹוׁשֵ
ְוֶאֶרץ ַעם  ַעל  ְלטֹון  ׁשִ ִאם  זֹאת 

ְיִדיִדי.  הּוא,  ְלרּוֲחָך 

ֵמיִטיב, ָאנִֹכי  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ָלַדַעת,  אֹוְתָך  ַהּטֹוב,  ֵרִעי 

ֵאֶליָך. ַאֲהָבִתי  ה  ַרּבָ
ְלָבְבָך ְלאֶֹמץ  ּתֹודֹות 
ְוַאְרְצָך, ַאְרִצי  ׁשֹוֵעי 
ִטים ְוַהּגֶ ִנים  ַהּדֶ י  ַעּמֵ

ֵרֵעהּו, ִעם  ִאיׁש  לֹום  ׁשָ ֵיְדעּו 
ְלָחמֹות ַלּמִ ָיבֹוא  ְוֵקץ 

ָעָברּו.  ָיִמים  ּבְ ָיְדעּו  אֹוָתן 

י ַאּפִ ּבְ ָהרּוַח  עֹוד  ל  ּכָ
ֱאֶמת,  לֹום  ׁשְ יֵנינּו  ּבֵ רֹר  ִיׂשְ

ָיַדִים, ְחִליף  ּתַ ת  ּתָ ְוַהּמַ
ְלַאֲהָבה  ְוִסיָמן  אֹות 
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דֹות ַהְמַלּכְ ֶוֱאמּוָנה 
ַאַחת.  ּכְ ַאְרצֹוֵתינּו  ֶאת 

ְסִפינֹות ְלֵעת  ִיְהֶיה  ְוָכְך 
ְפֵלְגָנה, ּתַ טּוב  ל  ּכָ ָהֲעמּוסֹות 

ַהחֹוף, צּוֵקי  ֵני  ּפְ ַעל  חֹוְלפֹות 
ם.  ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ין  ּבֵ ּגֹוְלׁשֹות 

ַאְרְצָך י  ּכִ ִלי  ָידּוַע 
נֹוֶהֶגת ּוֵמעֹוָלם  ֵמָאז 
ַיַחד ם  ּגַ ְואֹוֵיב  ֵרַע  ּבְ

ָכבֹוד ּבְ ם  ּגַ ַאְך  תֶֹקף,  ּבְ
ֶדם."  ִמּקֶ ָיִמים  ִמְנֲהֵגי  ּכְ

לּוִמים... ּבְ אֹוָצרֹות  ֵריַסר  ּתְ ָנַתן    / ִנים   ַהּדֶ ְנִסיְך  ...ִליִדידֹו 

האוצר  של  הרכבו  שבדיה.  באולנד,  השביעית  המאה  מן  ויקינגי  בקבר  נמצא  הוויקינגים"  "אוצר 
הקבור. לאציל  שניתן  מתת  זה  שהיה  מרמז 
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ק ִחּלֵ ס  ַהּכֵ רֹום  ִמּמְ ֲאַזי 
ת. ַמּתָ רֹב  ֶהְלְפֶדן  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

ִנים ַהּדֶ ְנִסיְך  ִליִדידֹו 
לּוִמים, ּבְ אֹוָצרֹות  ֵריַסר  ּתְ ָנַתן 

ֻמְצַלַחת ַהְפָלָגה  לֹו  ִאֵחל 
ַער, ַהּסַ ה  ֻמּכֵ ם  ַהּיָ ֵלב  ּבְ
יחֹו ׂשִ ֶבן  ּבְ ִהְפִציר  ְוַגם 

ְמֵהָרה.  ּבִ ְנַמְרק  ּדֶ ֶאל  ָלׁשּוב 

ֱאָצא ַהּצֶ ק  ֵ ִנּשׁ ֲאַזי 
ָהָאֶרץ יֵטי  ּלִ ׁשַ ְלֶגַזע 

ַהּטֹוב, ְיִדידֹו  יוּוְלף  ּבֵ ֶאת 
ּבֹור. ַהּגִ ֶאת  ק  ִחּבֵ ְוַגם 

זֹוְלגֹות ֵעיָניו  ְמעֹות  ּדִ ּוְבעֹוד 
יׁש, ׁשִ ַהּיָ ֶלְך  ַהּמֶ ְזַקן  ַעל 

ַדְעּתֹו: ּבְ ָהִאיׁש  ָהה  ּתָ
ֵניֶהם, ׁשְ ְגׁשּו  ִיּפָ עֹוד  ַהִאם 

ֶחֶלד?  ּבַ מֹוֵפת  יֵרי  ַאּבִ ֵני  ׁשְ

ֶלְך. ַהּמֶ ב  ָחׁשַ ּלֹא,  ׁשֶ ִנְרֶאה 
ִנים ַהּדֶ יט  ּלִ ׁשַ ָהָיה  ָאֵכן 

ָהֶעֶלם. אֹוְרחֹו  ַאַחר  רּוְך  ּכָ
– ָהָיה  ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ אן  ִמּכָ

– ֶלְך  ַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ָמעֹות. ַהּדְ ֶרץ  ּפֶ ֶאת  ִלְבלֹם 

ִסיְך ַהּנָ ֶאל  ַאֲהָבתֹו 
ַעְצמֹוָתיו. ּבְ ֵאׁש  ּכָ ָעְלָתה 

ׂש ְוׂשָ ַהּצֹוֵהל  יוּוְלף  ּבֵ ַאְך 
ֶלְך, ַהּמֶ אֹוְצרֹות  ּוְבָיָדיו 

ַהּבֹוֶכה, ְהרֹוְתָגר  ֶאת  ָנַטׁש 
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ֶרֶגל ַקל  יז,  ַעּלִ ם  ָ ִמּשׁ ָהַלְך 
ְסִפיָנתֹו  ם  ׁשָ ֲעָגן,  ַלּמַ

ִיט.  ַ ַלּשׁ ְנכֹוָנה  יָנה,  ִהְמּתִ

ְפִליָאה ּבִ יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ יו  ֲאָנׁשָ
ְהרֹוְתָגר. ל  ׁשֶ ְבחֹו  ׁשִ ֶאת  ידּו  ִהּגִ

ָהַעז, ִסיְך  ַהּנָ ַעל  רּו  ּבְ ּדִ
ַחִיל, ֵני  ּבְ יִרים  ְלַאּבִ מֹוֵפת 

יַנִים ּבֵ ְקַרב  ּבִ ֵהִביס  ׁשֶ ִמי 
ָעָליו, ִמים  ַהּקָ ֶאת  ִמיד  ּתָ
ֶבר ַהּגֶ ה  ֻהּכָ ִלְבסֹוף  ֲאָבל 

ֶנְחֶרֶצת.  ִזְקָנה  יַבת  ׂשֵ ַיד  ּבְ
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כ"ז
הכול  ממהרים  הגטים  בארץ  לחוף  בעלותם  הביתה.  מפליגים  ואנשיו  יוּוְלף  ּבֵ
ִהיְגד,  בין  השוואה  עורך  המספר  היגלק.  למלך  אותם  הקורות  על  לדווח 
שהיגד  ומוצא  אֹוָפה,  אשת  המרשעת  הנסיכה  מֹוְדְתִריתֹו,  לבין  היגלק,  אשת 

השלמות.  כליל  היא  לעומתה 

ְיָתה ַהּבַ ַמְפִליִגים  ֵהם  ה  ִהּנֵ
ֶפׁש, ּנֶ ּבַ עֹוְלִזים  ּגּוף,  ּבַ ֵלִמים  ׁשְ

ִטים, ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי 
ד. ּיָ ּבַ ְצרּוָפה  ְרָיה  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ
ֵניֶהם ּפְ ֶאת  ׁשֶ ַהחֹוף  ׁשֹוֵמר 
ר ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא  ָאז,  ֵאי  ל  ִקּבֵ

ה. ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ֵמֶהם  ִנְפָרד 

ְלֵהֶפְך, ִטיָנה,  ְדָבָריו  ּבִ ֵאין 
ַחִיל  ִלְבֵני  ֵמִריַע  ָהִאיׁש 

ֶהם. ּבָ ַנְפׁשֹו  ְבָקה  ּדָ י  ּכִ ַעל 
ַמְבִטיַח יחֹו  ׂשִ ִלְבֵני  ְוַגם 
כֹוָרה ַהּמְ ֶאל  בֹוָאם  ּבְ י  ּכִ
ִטים ַהּגֶ ם  ַעּמָ ֵני  ִמּבְ ִיְזּכּו 
ֶלֶמת ֻמׁשְ ִנים  ּפָ ַלת  ְלַקּבָ

ַהַחִיל. ְלִגּבֹוֵרי  ֶאה  ּיָ ּכַ

ַעת ַטּבַ ְדמּות  ּבִ ַחְרטֹום  ְסִפיַנת 
ם. ַהּיָ ְלחֹוף  חֹול  ּבַ ָעְגָנה 

ֶהֱעִמיסּו ִחיׁש  ִסּפּוָנּה  ַעל 
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ַלח, ְוׁשֶ ִצּיּוד  ְקָרבֹות,  סּוֵסי 
ָלָדה. ּפְ ְוקֹוְבֵעי  ָריֹות  ׁשְ

ַהּתֶֹרן ַגֲאָוה  ּבְ ב  ִנּצַ
ְהרֹוְתָגר. ל  ׁשֶ ְלאֹוְצרֹוָתיו  ֵמַעל 

ִני ַהּדֶ ַהחֹוף  ׁשֹוֵמר  ַיד  ּבְ
ֶחֶרב ִטים  ַהּגֶ ְנִסיְך  ָנַתן 
ְרַוִים, ּפַ ְזַהב  ָהֲעטּוָרה 
ָעִתיד ּבֶ לֹו  ֲעִניק  ּתַ זֹו 
ּומֹוִניִטין בֹוד  ּכָ ת  ִהּלַ

ֵהרֹוט.  ּבְ אּוָלם  ַסְפְסֵלי  ַעל 

ִהְפִליָגה ם  ַהּיָ ֵלב  ֶאל  ֲאַזי 
ַעת, ַטּבַ ְדמּות  ּבִ ַחְרטֹום  ְסִפיַנת 

ים  ִמְפָרׂשִ ל  ׁשֶ ּוְבִנְפנּוף 
ֵמָאחֹור. ְנַמְרק  ּדֶ ֶאת  ה  ָנְטׁשָ
ַהֶחֶבל, ח  ִנְמּתַ חֹוֵרק,  ּגּוָפּה 
ִפיָנה ַהּסְ ֶאת  ב  ָ ַמּשׁ ְצִליַפת 
ִים. ַהּמַ ַעל  יָטה  ֵהׁשִ ַקּלֹות 

ַהּצֹוֵלַח ִיט  ַ ַהּשׁ ּוְכִלי 
לּוָחה ׁשְ ָלה  ַאּיָ ּכְ ים  ַיּמִ

ים ּלִ ַהּגַ ֶקֶצף  ּבְ ָחַתר 
ָניו ַסּפָ ִהְבִחינּו  ׁשֶ ַעד 

ַאְרָצם, ְבָטִחים,  ַהּמִ חֹוף  ּבְ
ְמצּוֶקיָה.  ַעל  ְמכֹוָרָתם  ּבִ

ם ַהּיָ ב  ַ ַמּשׁ יט  ֵהׁשִ ֲאַזי 
ֵמל, ַהּנָ ֶאל  ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת 

יָה ְקָרׁשֶ ֲחִריַקת  ּבַ ְוזֹו 
עֶֹגן. ֵהִטיָלה  ֲעָגן  ּמַ ּבַ
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ָמר ׁשְ ַהּמִ ַעל  ַהחֹוף  ׁשֹוֵמר 
ם, ַהּיָ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ָצָפה 

רּוַח אֶֹרְך  ּבְ ָהִאיׁש  ין  ַמְמּתִ
ְיָתה. ַהּבַ ּבֹוִרים  ַהּגִ ְלׁשּוב 

ז  ֶנְחּפַ ד  ִמּיָ אֹוָתם,  ָרָאה 
ֵהיֵטב ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת  ִלְקׁשֹר 

ֲעָגן, ַלּמַ ַחְרֻצּבֹות  ּבְ
ֶצף ַהּקֶ ַנְחׁשֹול  ץ  ְיַנּפֵ ן  ּפֶ

ְוַיֲהפְֹך ָבִלים  ַהּכְ ֶאת 
ם. ַהּיָ ֵלב  ֶאל  ִפיָנה  ַהּסְ ֶאת 

יו ֲאָנׁשָ ַעל  ַקד  ּפָ יוּוְלף  ּבֵ
ָהֵעֶרְך ְיַקר  א  ּשָׂ ַהּמַ ֶאת 

ָלָאֶרץ. ּפּון  ַהּסִ ִמן  את  ָלׂשֵ
ב ִנּצַ ם  ַהּיָ חֹוף  ֶאל  ָסמּוְך 
ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ ֵאר  ּפְ ן  ּכַ ִמׁשְ

ְהֶרֶתל.  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִטים,  ַהּגֶ ֶמֶלְך 
ָהִרּבֹון ֶזה  ן  ּכָ ִמׁשְ ּבְ אן  ּכָ
ף ְוֶנׁשֶ ַחג  ּבְ ִלְסעֹד  ב  ָיׁשַ

ָהָאֶרץ. ׁשֹוֵעי  ִעם  א  ַצְוּתָ ּבְ

ַהחֹוָמה מּול  ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ אן  ּכָ
ֶלְך ַהּמֶ ס  ּכֵ ַעל  ִהיֶגָלק  ֶזה 

ֵאר ּפְ רֹב  ּבְ ָיָמיו  ה  ָעׂשָ
ֶהֶרת, ת  ּבַ ַרְעָיתֹו  ִהיְגד  ִעם 
יָלּה ּגִ ֵמַעל  ִחית  ּקְ ּפִ ִביָרה  ּגְ
ַרּבֹות. לֹא  נֹוֶתיָה  ְ ּשׁ ׁשֶ ַאף 

ֶנֱאֶצֶלת, ּדֹוֶבֶרת,  ֱאֶמת 
ְונֹוֶטֶרת,  נֹוֶקֶמת  ֵאיָנּה 
סּוִרים ַהּמְ ֲאִציֶליָה  ִעם 
חֹוֶלֶקת. ָזָהב  ָיד  רַֹחב  ּבְ
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מֹוְדְתִריתֹו, ה  ְלּכָ ַהּמַ מֹו  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ
ְמָצה ְלׁשִ ָמּה  ׁשְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ִמי 

ְנעּוֶריָה, ּבִ ִעים  ׁשָ ּפְ ִגין  ּבְ
ָאָדם ל  ּכָ ַעל  ָאְסָרה  ׁשֶ ִמי 

ֲעָלּה( ּבַ ֶלְך,  ַהּמֶ )זּוַלת 
ֶמׁש ֶ ַהּשׁ ְלאֹור  ָרּה  ְקַלְסּתֵ ּבִ

ְלִהְתּבֹוֵנן, ָלֵתת,  ֵעיָניו 
ֶבר ַהּגֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ָרם. ׁשֹוַע  ַחִיל,  ן  ּבֶ ָאִציל 
לֹוִני ּפְ ל  ַמּזַ ַרע  ִאּתְ ְוִאם 

ֶניָה, ּפָ ָרָאה  ְוָהֻאְמָלל 
ְזרֹועֹוֶתיָה. ַנַחת  ֶאת  ָיַדע 

מעלליה... על  מודתריתו  את  מוכיח  אופה  ...המלך 

 Cotton Nero, D,I. fol 11-b היד:  כתב  מתוך: 
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ד ִמּיָ ׁש  ֶנְחּבַ ים  ֲאִזּקִ ּבַ
ִהּיֹות ׁשְ ְללֹא  ְוֶנֱעַצר 

ַהּמֹוֵקד  ַעל  ּוְלָמֳחָרת 
ֶחֶרב. ַלַהב  ּבְ רֹאׁשֹו  ְרתּו  ּכָ

מֹוְדְתִריתֹו. ְרָעה  ּפָ חֹובֹו  ֶאת  ְך  ּכָ

 – ִלְרקֹם  ה  ְלַמְלּכָ ָלּה  ַאל  ַאְך 
– ְליִֹפי  מֹוָתּה  ּכְ ֵאין  ֲאִפּלּו 

ֶבר ּוִמּגֶ ר,  ֶקׁשֶ אֹו  ְמִזיָמה 
ֵחרּותֹו אֹו  ִלּטֹל  יו  ַחּיָ

ַעִין.  ְלַמְרִאית  ֶעְלּבֹון  ִגין  ּבְ

רֹו ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ אֹוָפה,  ֶלְך  ַהּמֶ
ֶדם, ִמּקֶ ַהּנֹוָדע  ֶהִמיְנג  ל  ׁשֶ

ה ֲעׂשֶ ַהּמַ ְלָכְך.  ֵקץ  ם  ׂשָ
ָכר ׁשֵ ּכֹוס  ַעל  ר  ַהְמֻסּפָ

ְלַבּסֹוף מֹוְדְתִריתֹו  י  ּכִ הּוא 
ּה, ִלּבָ ְגיֹונֹות  ִ ִמּשׁ ָחְדָלה 

ָאִביָה, אֹוָתּה  יא  ִהּשִׂ ן  ּכֵ ׁשֶ
ְוֶנֱעֶרֶצת, ָאה  ּגֵ ַעְלָמה 
ִעיר. ַהּצָ אֹוָפה  ֶלְך  ַלּמֶ

ִהְפִליָגה, ת  ַהּבַ ים  ַיּמִ ֵני  ּפְ ַעל 
אֹוָפה, ל  ׁשֶ ַלֲחֵצרֹו  ָאה  ּבָ
ִעּמֹו.  ְונֹוְתָרה  לֹו  ָאה  ִנּשְׂ

ֶאֶרץ, ְוֶדֶרְך  ִנימּוס  ָלְמָדה 
יָה  ַחּיֶ נֹות  ׁשְ ֶיֶתר  ּבְ ְוָכְך 

ַהּטֹוב ּה  ִלּבָ ְסֻגּלֹות  ְזכּות  ּבִ
ָאֶרץ. ּבָ ָהָעם  אֹוָתּה  ָאַהב 

מֹוְדְתִריתֹו, ַבֲעָלּה  ּבְ ְבָקה  ּדָ
ַבח ְלׁשֶ נֹוַדע  גּול  ּדָ יט  ּלִ ׁשַ

Beowulf-2008.indb   235 6/8/2009   1:07:38 PM



יוּוְלף ּבֵ

236

ָאָדם ֵני  ּבְ ַעל  ְוֶנֱעַרץ 
י( ַמְעּתִ ׁשָ ָאְזַני  מֹו  ּבְ זֹאת  )ֶאת 

ּה. ּלָ ּכֻ ֵבל  ּתֵ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ

אֹוָפה  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ָיָצא 
ָרָחב, ִלּבֹו  ָנִדיב,  ִאיׁש  ּכְ

ָרב. ּקְ ּבַ ָעׂשּוי  ַחת  ְוִלְבִלי 
ֶבר  ַהּגֶ ְוֶנֱעָרץ  ד  ִנְכּבָ

ָנְכִרים, ְוַעל  ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ַעל 
ַחִיל, ן  ּבֶ ָהָיה  נֹו  ּבְ ֵאֶמר  ם  ּגַ
ֶהִמיְנג, ֶלְך  ַלּמֶ ר  ׂשָ ּבָ ֵאר  ׁשְ
ּבֹור.  ַהּגִ ְרמּוְנד  ּגַ ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו 
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כ"ח
יוּוְלף להיגלק על האירועים בדנמרק, מתאר  ּבֵ לאחר שבירך את המלך מדווח 
תוכניתו  על  ומספר  וילתו,  ורעייתו  הרותגר  לכבודו  הפנים שערכו  קבלת  את 
בתו  את  שישיא  ידי  על  רדים  ההיתֹוּבַ של  עוינותם  את  למתן  הרותגר  של 

מלכם.  לִאיְנֶגלד,  ְפֵרַוארּו 

ם  ַהּיָ ְלחֹוף  ַהחֹולֹות  ין  ּבֵ
ְוִעּמֹו יוּוְלף  ּבֵ ּפֹוֵסַע 
ֱאֶמֶנת. ַהּנֶ ַמְלָיתֹו  ּפָ

זֹוַרַחת רֹום  ּדָ ּוְבַפֲאֵתי 
ַהֶחֶלד.  ֲאבּוַקת   – ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ַהֶחֶבר, ִמְצָעדֹו  ֶאת  ֵזֵרז 
ְבָצר.  ַהּמִ ֶאל  ָלבֹוא  ז  ֶנְחּפַ

ָלֶהם ֶנֱאַמר  ַתח  ּפֶ ּבַ
– ִעיר  ַהּצָ ִטים  ַהּגֶ ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ

ל, ַהְמֻהּלָ ָהִרּבֹון  הּוא 
– אֹוְנֶגְנתֹו  ֶאת  ַטל  ּקָ ׁשֶ ִמי 

ּבֹוִרים. ַהּגִ ֵני  ּפְ ֶאת  יל  ַיְקּבִ
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ּבֹואֹו  ַעל  ֶסר  ַהּמֶ

ִהיֶגָלק, ל  ׁשֶ ֲאחֹותֹו  ן  ּבֶ
ִעּתֹו. ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ נֹוַדע 

ּבֹור, ַהּגִ י  ּכִ ָלִאיׁש  ח  ּוַ ּדֻ
יו, ֲאָנׁשָ ֶחֶבר  לֹום  ׁשְ ׁשֹוֵמר 

ַהַחִיל ּוְבֵני  יִרים  ָהַאּבִ

Beowulf-2008.indb   237 6/8/2009   1:07:38 PM



יוּוְלף ּבֵ

238

לֹום ׁשָ ּבְ ָלָאֶרץ  ָחְזרּו 
ְיָתה. ַהּבַ ָלׁשּוב  ִזים  ְוֶנְחּפָ

ֶלְך ַהּמֶ ַקד  ּפָ ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא 
ף ׁשֶ ַהּנֶ אּוַלם  ַסְפְסֵלי  ֶאת 

ְלַקְרֵצף ֶרץ  ַהּמֶ ְמלֹוא  ּבִ
אֹוְרָחיו. ִלְקַראת  ּוְלָהִכין 

ָהַעז, ּבֹור  ַהּגִ יוּוְלף  ּבֵ ָאז 
ּוִמְלָחָמה, ְקָרבֹות  ׂשֹוֵרד 

ִהיֶגָלק ֶלְך  ַהּמֶ ס  ּכֵ מּול 
יַע, ִהְצּדִ לֹום.  ׁשָ ְבֵרי  ּדִ א  ָנׂשָ

ָהָאדֹון ל  ׁשֶ ּוְלִצּדֹו 
ב, ָיׁשַ ְמקֹומֹו,  ֶאת  ַפס  ּתָ

ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵחיק  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ

ִטים, ַהּגֶ ת  ַמְלּכַ ִהיְגד  יָגה  ִהּצִ
ַהּנֹוָדע ֶהֶרת  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ
ֱאֶצֶלת ַהּנֶ ָתּה  ִחּבָ ֶאת 

ים, ֻסּבִ ַהּמְ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֶאל 
ה. יׁשָ ִהּגִ ָלֶהם  ַבׁש  ּדְ ֵמי  ּוְתָמד, 

ְוִהיֶגָלק ׁשֹוִתים  עֹוָדם 
ק ׁשֶ ַלּנֶ ֵמֵרָעיו  ֶאת  ׁשֹוֵאל 

ֶאֶרץ(, ֶדֶרְך  ּבְ אֹוָתם  )חֹוֵקר 
ָעָלה ֶמה  ָלַדַעת  ָחֵפץ 

ים, ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ גֹוָרָלם  ּבְ
ה. ְוָלּמָ נּו  ִסּכְ ם  ַנְפׁשָ ִאם  ּבְ

יִרי, ַיּקִ יוּוְלף  ּבֵ ִלי,  "ֱאמֹר 
ְלֶפַתע ָך  ִלּבְ ּבְ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ִלְצלַֹח ם  ַהּיָ ֶאת  ַמְרּתָ  ּגָ
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ֵהרֹוט, ּבְ ָרב  ַלּקְ ָך  ַדְרּכְ ּבְ
ֵרִעי, ָיְדָך,  ּבְ ָעָלה  ַהִאם 
ְלִיּסּוָריו רּוָפה  ּתְ ִלְמצֹא 

ִני?  ַהּדֶ יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ְהרֹוְתָגר,  ל  ׁשֶ
לֹוְמָך, ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ָחׁשַ אֹוֶדה, 

ּוְמבָֹהל, ְלָך  ָחֵרד 
ּתּוַכל י  ּכִ י  ֶהֱאַמְנּתִ לֹא 
ַהּזֹאת. ָלה  ּטָ ּמַ ּבַ ַלֲעמֹד 

י ְוִהְפַצְרּתִ י  ָחַזְרּתִ ן  ּכֵ ַעל 
ב ְלִהְתַיּצֵ ּלֹא  ׁשֶ ָך  ּבְ

ַעת, ְרׁשַ ַהּמִ ְפֶלֶצת  ַהּמִ מּול 
יַח ְלַהּנִ ִנים  ַהּדֶ ְוִלְבֵני 

ֶרְנֶדל ּגְ ִעם  ִריָבה  ַהּמְ ֶאת  ִלְפּתֹר 
ַעְצָמם.  ְלֵבין  יָנם  ּבֵ

ָלֵאל, ּתֹוָדה  ה,  ַעּתָ ֲאָבל 
י ְלִצּדִ אן  ּכָ ב  יֹוׁשֵ ָך  ִהּנְ

ָרצֹון." ַבע  ּוׂשְ ֵלם  ׁשָ ִריא,  ּבָ

ֶאְקתֹו: ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יוּוְלף,  ּבֵ לֹו  יב  ֵהׁשִ
ָהָאִציל, ִהיֶגָלק  "ֵרִעי, 
ְלֵביִני ֶרְנֶדל  ּגְ ין  ּבֵ ָאֵכן, 

סֹוד( ֶגֶדר  ּבְ ָבר  ַהּדָ )ֵאין 
ְמָדִנים. ל  ׁשֶ ׁש  ִמְפּגָ ָהָיה 

ן ּכֵ ַעל  ָהָיה,  ָפל  ׁשָ ְיצּור 
ֵהרֹוט, ּבְ ד  ַהּזֵ ָעְנׁשֹו  ַעל  א  ּבָ

ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ּבֹו  ׁשֶ ָמקֹום 
ר, ִהְתַעּמֵ ִנים  ַהּדֶ ְבֵני  ּבִ

ַפְך. ׁשָ ָמם  ּדָ יל  ַהּלֵ ְדִמי  ּבִ

יו, ַמֲעׂשָ ַעל  ּבֹו  י  ָנַקְמּתִ
ְזדֹונֹו. ְוַעל  עּותֹו  ִרׁשְ ַעל 
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רֹו, ׂשָ ּבְ ֵאֵרי  ׁשְ עֹוד  לֹא  ה  ַעּתָ
ְפָלצֹות, ַהּמִ ִזְקֵני  לֹא  ם  ּגַ

ַעְוָלה ּוְבֵני  ָתִנים  ּפְ י  ָראׁשֵ
ֵאר ְלִהְתּפָ עֹז  ַיְרִהיבּו 

ְיָלה,  ַהּלַ ֲחצֹות  ּבַ ֶרַצח  ּבְ
ִנים. ַהּדֶ ֵני  ּבְ ַעל  ִנְצחֹוָנם  ּבְ

י ְעּתִ ִהּגַ ָלִראׁשֹוָנה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְלכּוִתי ַהּמַ ָהאּוָלם  ֶאל 

ְהרֹוְתָגר. ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ י  ַרְכּתִ ּבֵ
ִלְדָבַרי, ֶהְלְפֶדן  ן  ּבֶ ֶהֱאִזין 
ָחְכָמה, ת  ְסֻגּלַ ֶהם  ּבָ ָמָצא 

ִלי ֶהְחִמיא  רּוִחי  ַמֲעלֹות  ַעל 
ְלִצּדֹו יַבִני  ְוהֹוׁשִ

ַהְיָקִרים. ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ
יִרים ַאּבִ ל  ׁשֶ ַרב  ּכֹה  ר  ִמְסּפָ

ֵעיַני ָראּו  לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד 
ּה. ּלָ ּכֻ ֵבל  ּתֵ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ

ם ִלּבָ ְמַחת  ׂשִ ָהְיָתה  ה  ַרּבָ
ה. ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  רּוִאים  ַהּקְ ל  ׁשֶ

ַעם ּפַ י  ִמּדֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַרְעַית 
ִית ַהּבַ אֹוְרֵחי  ת  ׁשַ ְלַבּקָ

ה, יׁשָ ִהּגִ ַבׁש  ּדְ ֵמי  ים  ֻסּבִ ַלּמְ
ִלְמקֹוָמּה ָבה  ׁשָ ּוְבֶטֶרם 

ֲעָלִמים, ל  ׁשֶ ְלָבָבם  ֶאת 
ַהַחִיל, ֵני  ִמּבְ ירֹוִנים  ַהּטִ

ְבָחר. ַהּמֻ ִמן  י  ׁשַ ּבְ ָקה  ִחּזְ
ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ים  ּוְלִעּתִ

ְזָרה, ּגִ ת  ּקַ ּדַ ָנָאה,  ַעְלָמה 
יִרים ָהַאּבִ ְלָוִתיֵקי 

ָזָהב י  ַקְנַקּנֵ ּבְ ֶקה  ַמׁשְ
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ַהֵהרֹוט. אּוָלם  ּבְ ה  יׁשָ ִהּגִ
י ַמְעּתִ ׁשָ אֹוָתם  ָאְזַני  מֹו  ּבְ

ְפֵרַוארּו. ָלַעְלָמה  ָלּה  קֹוְרִאים 

ֻמְבַטַחת ָהַעְלָמה  ל  ׁשֶ ָיָדּה 
ְפרֹוָדה, ן  ּבֶ ִסיְך,  ַהּנָ ְלִאיְנֶגְלד 
ְרִדים  ִהיתֹוּבַ ַעל  ַלְך  ּמָ ׁשֶ ִמי 

ִנים. ַהּדֶ ֵני  ּבְ מּול  ָרב  ּקְ ּבַ ּוֵמת 

ְלִאיְנֶגְלד ּתֹו  ּבִ ּוֵאי  ִנּשׂ ּבְ
ַח ּקֵ ַהּפִ ֶלְך  ַהּמֶ ָחֵפץ 

ֵטָמה. ׂשְ ַהּמַ ְלֵקץ  ְלָהִביא 
ה  ּלָ ַהּכַ ֲאִפּלּו  ֲאָבל 

ִהיא, ַוֲחסּוָדה  ָנָאה  ַעְלָמה 
ָהִרּבֹון  ֶלְך  ַהּמֶ מֹות  ּבְ

ֵהָדם נֹוֵטף  ַהֲחִנית  חֹד 
קֹט. ִיׁשְ ְולֹא  ֵיָרַגע  לֹא 

ִיְפַסע ִאיְנֶגְלד  ְלֵעת  ן  ּכֵ ַעל 
ֶרת ֶ ַהְמֻאּשׁ תֹו  ּלָ ּכַ ִעם 

יֹוִמין, יק  ַעּתִ ן  ּכָ ִמׁשְ תֹוְך  ּבְ
ְרִדים,  ַהִהיתֹוּבַ ְוִעּמֹו  הּוא 
לּולֹות, ַהּכְ ֶטֶקס  ּבְ אֹוְרִחים 

ְלֶרַגע נֹא  ִלׂשְ לּו  ֶיְחּדְ לֹא 
רּוִאים, ַהּקְ ִנים  ַהּדֶ ֵני  ּבְ ֶאת 

ַלח ְוׁשֶ יט  ְכׁשִ ּתַ ים  חֹוְבׁשִ ֵמֶהם 
ֵהיֵטב, ָלֶהם  ִרים  ּכָ ַהּמֻ

ִקְנָין ָהיּו  ְלָפִנים  י  ּכִ
ְרִדים  ַהִהיתֹוּבַ יֵרי  ַאּבִ ל  ׁשֶ

ָרב. ּקְ ּבַ ֵמֶהם  דּו  ּדְ ְוִנׁשְ
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כ"ט–ל'
יוּוְלף סבור שתוכניתו של הרותגר תיכשל. הוא מתאר באוזני המלך ושועיו  ּבֵ

ואמו.  גרנדל  לבין  בינו  הקרב  את 

ָהֵעת בֹוא  ּבְ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ׂשֹוְנֵאיֶהם, ַעל  ִלְקָרב  ֵיְצאּו 
ָימּותּו ֵמֶהם  ים  ַרּבִ יּוְבסּו, 

ִריָתם. ּבְ ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ְוֵכן 

ֵקהּו, ַמׁשְ לֹוֵגם  ָוִתיק  לֹוֵחם 
ר ִנְזּכָ ֵזָלה,  ַהּגְ ֶאת  רֹוֶאה 

ָחָלל ָנְפלּו  ֵרָעיו  יַצד  ּכֵ
ֶחֶרב. ַלַהב  ּבְ ֲחִנית,  חֹד  ּבְ
ַמְתִחיל ֵקן  ַהּזָ ֶנֶפׁש  ַמר 
ְלַהְרִעיל ַהּנַֹער  ֵלב  ֶאת 

ֶהָעָבר. ַעל  ִסּפּוָריו  ּבְ
ִאיְנֶגְלד, ל  ׁשֶ יָריו  ַאּבִ ֶאל  ּפֹוֶנה 

ַהַחִיל, יסֹות  ּגֵ ירֹוֵני  ִמּטִ
יו:  ְלָחׁשָ ּבִ אֹוָתם  ֵמִסית 

ַמְבִחין ֵאיְנָך  ַהִאם  'ְרֵאה, 
ָאִביָך, ל  ׁשֶ ִהיא  זֹו?  ֶחֶרב  ּבְ
ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ א  ָנׂשָ אֹוָתּה 
ָהאֹוֵיב ַעל  ה,  ַקְסּדָ חֹוֵבׁש 
ל,  ּכֹוׁשֵ ַאְך  ָקִדיָמה  ּפֹוֵרץ 

ִנים. ַהּדֶ ד  ִמּיַ ָחָלל  נֹוֵפל 
יסֹוֵתינּו  ּגֵ ֶאת  ה  ִהּכָ ֲאַזי 
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אֹוָתנּו. ְוָלַכד  ִני  ַהּדֶ
ַאְרֵצנּו, ׁשֹוֵעי  ָחָלל  ָנְפלּו 
ָוֵמת. ִויֶתְרִגיְלד  ם  ּגַ ָנַפל 
ַזע ַהּגֶ ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ו  ַעְכׁשָ

ָלַעד ָהָארּור  ִני  ַהּדֶ
ְפָסִלים ַהּסַ ין  ּבֵ לֹו  צֹוֵעד 

ָאִביָך, ל  ׁשֶ ַהֶחֶרב  ְוֶאת 
ין, ַהּדִ י  ּפִ ַעל  ָך  ּלְ ׁשֶ ִהיא  ׁשֶ

ְלַרֲאָוה. יג  ַמּצִ ְמנֹוֵפף, 
ָהֶעֶלם,  ֵרִעי  ֵכן,  י  ּכִ ה  ִהּנֵ

אּו.'  ּבָ ַמִים  ֶנֶפׁש  ַעד  ָאְמָנם 

ֵמִסית, יְך,  ַמְמׁשִ ֵקן  ַהּזָ ְך  ּכָ
ָנָקם, י  ְלַמֲעׂשֵ קֹוֵרא 

ַעד ַהּיַ ג  ֻמּשָׂ ְבסֹוף  ּלִ ׁשֶ ַעד 
ָלל ָ ַהּשׁ ֶחֶרב  ּוַבַעל 

ַאְרֵצנּו... ׁשֹוֵעי  ָחָלל  ...ָנְפלּו 

ריצ'רד  הצפון  לוחמי  את  רואה  כך  הוויקינגים.  גיסות  אכזריות  בתיאור  מגזים  אינו  הזקן  הלוחם 
.1958 משנת   The Vikings הסרט  במאי  פליישר, 
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נֹוֵקם ד  ִמּיַ ָחָלל  נֹוֵפל 
ִלּבֹו ַדם  ּבְ ם  ּלֵ ּוְמׁשַ

ַמן. ִמּזְ ָאִביו  י  ַמֲעׂשֵ ַעל 
ַנְפׁשֹו, ַעל  ָנס  ׁש  ְתַנּקֵ ַהּמִ
ָהָאֶרץ. ִביֵלי  ׁשְ ֶאת  יֹוֵדַע 

ְמֵהָרה ַעד  ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ׁשְ
תּוָבה ּכְ ּוְבִרית  ם  ֶהְסּכֵ ׁשֹוְבִרים 

ְוֶנֶדר.  בּוָעה  ׁשְ ּוְמֵפִרים 
ְוקֹוֵצף, ִאיְנֶגְלד  רֹוֵתַח 

ּגֹוֶבֶרת ֲחָמתֹו  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ְלַרְעָיתֹו ָהַאֲהָבה 

ְמִהירּות. ּבִ ָגה  ּפָ אֹוֶזֶלת, 

יק  ַמּסִ ֲאִני  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ָדִדים, ַהּצְ ין  ּבֵ ם  ַהֶהְסּכֵ ׁשֶ

ְרִדים  ִהיתֹוּבַ ְלֵבין  ִנים  ּדֶ ין  ּבֵ
ָסתּום, ְלָמבֹוי  יַע  ַיּגִ

ָעָליו.  ִלְסמְֹך  ָלל  ּכְ ֵאין  ן  ּכֵ ַעל 

ִהיֶגָלק, ֵרִעי  ה,  ַעּתָ אּוָלם 
ְרׁשּוְתָך, ּבִ ֶרְנֶדל,  ּגְ ֶאל  ָאׁשּוב 

ָתֵאר ּתְ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  זֹאת 
ָלַחְמנּו, יַצד  ּכֵ ְלַעְצְמָך 
ַעת. ַהּדַ ֵטרּוף  ּבְ כַֹח,  ּבְ

ָרִקיַע, ּבָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְלֵעת 
אֶֹפק, ּבָ ְקָעה  ׁשָ רֹום  ֵמי  ׁשְ ֲעֵדי 

ַהּתֶֹפת ן  ּבֶ ַחץ  ַ ַהּשׁ ַסע  ּפָ
ֵמַעִין, ר  ִנְסּתָ ֲאֵפָלה,  ּבָ

ְקָרה ַהּתִ ַבּה  ּגְ ָהאּוָלם  ֶאל 
ַמֲאָרב. ָטַמּנּו  לֹו  ּבֹו 
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ד ַהּזֵ ָהאּוָלם  ֶאל  ַרץ  ּפָ
ַהּטֹוב, ְיִדיִדי  ֶאת  ַקף  ּתָ

ַרע ִאּתְ לֹו  ַמּזָ  – יֹו  הֹוְנְדׁשְ הּוא 
ַתח. ַלּפֶ ָקרֹוב  ָנתֹו  ׁשְ ָלנּום 

ּבֹור ַהּגִ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ֶאת 
עֹות ְלּתָ ּמַ ּבַ ָטַרף  ַרס,  ּגָ
ּתֹם. ַעד  ַלע  ּבָ ּוְבַאַחת 

קֹוֵלַח  ם  ַהּדָ יו  ּנָ ׁשִ ין  ּבֵ עֹוד 
ֶצף, ַהּקֶ ּגֹוֵלׁש  ָפָתיו  ּוִמּשְׂ

ַדְעּתֹו ּבְ ָעָלה  לֹא  ָלל  ּכְ
ֵריָקה. ָיד  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ָלֵצאת 

ֵאַלי ד  ַהּזֵ ָצַעד  ן  ּכֵ ַעל 
ַצע, ַהּבֶ רֹוֵדף  ְזרֹועֹו  יט  הֹוׁשִ

ַחת ַאְמּתַ ְלָתה  ּתָ ֵמֲאזֹורֹו 
ֶמת ֻמְכּתֶ ָדם  ּבְ ְמאֹד,  דֹוָלה  ּגְ
ֶלאֶכת  ּמְ ּבַ ן  ָאּמָ אֹוָתּה  ֵהִכין 

ָטן, ׂשָ ה  ַמֲעׂשֵ ֶמת  ְמֻרּקֶ
ָלֶבַטח. ָרקֹון  ּדְ ֵמעֹור  פּוָרה  ּתְ

אי, ַוּדַ ׁש  ּקֵ ּבִ ָהַעְוָלה  ן  ּבֶ
ּבֹו, ַגע  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ ָהִאיׁש  אֹוִתי, 

ה, ַהּזֶ ק  ּשַׂ ּבַ ִלְכלֹא  ִלְלּכֹד, 
ִלְמִזּמֹוָתיו. נֹוָסף  ן  ָקְרּבָ

ַע ּיֵ ִהְסּתַ לֹא  ֶחְפצֹו  ֲאָבל 
רֹוֵתַח קֹוֵצף,  ָאנִֹכי  י  ּכִ
ַרְגַלי. ַעל  י  ְקּתִ ִזּנַ ד  ִמּיָ

זֹאת ּבָ י,  ַמְלּכִ ֲאָפֵרט,  לֹא 
ְפֶלֶצת ַלּמִ י  ַמְלּתִ ּגָ יַצד  ּכֵ

ַוֲחָטָאיו עּותֹו  ִרׁשְ ַעל 
ַמֲעָלַלי ְזכּות  ּבִ ְוֵאיְך 
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נּו.  ַעּמֵ ֵני  ּבְ ַבח  ְלׁשֶ ָזכּו 
ֲאדֹוִני, עֹוד,  אֹוִסיף  ַרק  ַאְך 

ָיַדי, ין  ִמּבֵ ָנס  ֶרְנֶדל  ּגְ י  ּכִ
ד, ִמּיָ ֵמת  לֹא  ד,  ַהּזֵ ָחַמק 

– ַחץ  ַ ַהּשׁ ִאיר  ִהׁשְ ַאֲחָריו  ַאְך 
ם ָ ִמּשׁ נֹוָאׁש  ִנְמָלט  עֹודֹו 
– ה  ּצָ ּבִ ֵמי  ּבְ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאל 

ֵתף, ַהּכָ ִעם  ְיִמינֹו  ֶאת 
ִמּגּופֹו.  י  ָקַרְעּתִ אֹוָתן 

ַהּיֹום ְלָמֳחַרת  ּבֶֹקר  ּבַ
ִנים ַהּדֶ ִרּבֹון  אֹוִתי  ה  ִזּכָ
י. ַמֲעׂשַ ַעל  ת  ַמּתָ רֹב  ּבְ

ְרַוִים, ּפַ ְזַהב  ְיָקר,  ַאְבֵני 
ְיתֲֹארּו. ּלֹא  ׁשֶ אֹוָצרֹות 

ֵהרֹוט ל  ׁשֶ אּוָלם  ּבָ ָסַעְדנּו 
ְוַלַחן ְמָחה  ׂשִ ֵרִעים,  זּוג  מֹו  ּכְ

ִביב. ִמּסָ אֹוָתנּו  ִלּוּו 
ָהִרּבֹון ְהרֹוְתָגר  יֹוֵדַע 

ְספֹר ֵאין  דֹות  ְוַאּגָ יִרים  ׁשִ
ָעָברּו. ָיִמים  ּבְ רּו  ֻסּפְ ר  ֲאׁשֶ

עֹוָתיו ֶאְצּבְ ן  ִיּתֵ ים  ִעּתִ
ֶבל  ַהּנֵ ֵמיְתֵרי  ַעל  ָהִאיׁש 

ִמיַע, ַיׁשְ ָנָאה  יָנה  ּוַמְנּגִ
נּוֶגה, יר  ׁשִ ּבְ ִיְפַצח  ים  ִעּתִ

י. ֲאִמּתִ ַאְך  נּוֶגה  ָאֵכן 
ר ִויַסּפֵ ב  ְוֵיׁשֵ ֵיׁש 

ִליָאה  ּפְ ְמעֹוְרֵרי  ָבִרים  ּדְ
ב.  ַלּלֵ נֹוְגִעים  זֹאת  ִעם  ֲאָבל 

ֵקן ַהּזָ ֶלְך  ַהּמֶ ים  ִעּתִ
נּוֶגה, ָעצּוב,  ב  ַהּסָ ִלּבֹו 
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ֲעלּוָמיו ַעל  ִקיָנה  א  ִיּשָׂ
ָנמֹוג. ר  ֲאׁשֶ ּכֹחֹו  ְוַעל 

ֵאָליו, ִבים  ׁשָ ָעָבר  ְיֵמי 
ָיגֹון רֹב  ּבְ ִלּבֹו,  ֵבד  ּכָ

ָמָרה. ף  ֵ ִמְתַנּשׁ ָחֵזהּו 

ִיץ ַהּקַ עֹוַנת  יֵמי  ּבִ ְך  ּכָ
אּוָלם,  ּבָ ַיַחד  ְבנּו  ָיׁשַ

נּו ִלּבֵ ְוסֹוֲעִדים  ׁשֹוִתים 
ְיָלה, ַהּלַ ָיַרד  ָחַזר,  ׁשֶ ַעד 

ַהֶחֶלד.  ֶאת  אֶֹפל  ּבְ עֹוֶטה 

ֶרְנֶדל, ּגְ ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ֲאַזי 
יַנִים, ּבֵ ְקַרב  ּבִ ׁש  ֻרּטַ ׁשֶ ִמי 

ְפֶלֶצת ַהּמִ ל  ׁשֶ ָמּה  ּדָ ִלְנקֹם 
ָהאּוָלם ַעל  ַהְתָקָפה  ּבְ

תֹוכֹו.  ּבְ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ּוְבֶטַבח 

ר, ֶאׁשֶ ֶאת  ן  ְלָקְרּבָ ָלּה  ֲחָרה  ּבָ
ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ רֹוב  ַהּקָ ֵרֵעהּו 
ֵלב.  ַעז  יר  ַאּבִ ֵאמּונֹו,  ִאיׁש 
ָנּה.  ּבְ ַעל  ָנָקם  אֹותֹו,  ָהְרָגה 

ִהְפִציעּו  ה  ַחּמָ ַקְרֵני  ְלֵעת 
ר  ֶאׁשֶ ל  ׁשֶ ִמיִדיָדיו  ִנְמַנע 

ְלַהֲעלֹות  ַהּגּוָפה  ֶאת 
ַהּמֹוֵקד, ַעל  ְמדּוָרה  ֵאׁש  ּבְ

ּגּופֹו ֶאת  ָהרֹוַצַחת  י  ּכִ
ְזרֹועֹוֶתיָה י  ּתֵ ׁשְ ּבִ לֹוֶפֶתת 
ם ַהּיָ ְמצּולֹות  ֶאל  ָאה  ָנׂשְ

ָהאֹוְקָינֹוס.  ְתהֹום  ּבִ ם  ׁשָ ֵאי 

ֶלְך ַהּמֶ ה  ִמּזֶ ֵבד  ּכָ ָיגֹון 
ָיָמיו. ָכל  ּבְ ָיַדע  לֹא  עֹוד 
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ְוָזֵעף ָסר  בּור,  ׁשָ ִלּבֹו 
ים ַאְסּכִ ִאם  ָלַדַעת  ׁש  ּקֵ ּבִ
ֶגד ִמּנֶ י  ַחּיַ ִליְך  ְלַהׁשְ ׁשּוב 
ָהֵאם, מּול  יַנִים  ּבֵ ְקַרב  ּבִ

ם, ַהּיָ ְמצּולֹות  ּבִ ַעם  ַהּפַ
ִיְהֶיה י  ּכִ ִהְבִטיַח  ְוַגם 

י.  ַמֲעׂשַ ַעל  מּול  ַהּגְ דֹול  ּגָ

יַצד ּכֵ יֹוְדִעים  ַהּכֹל  ה  ַעּתָ
מּוָלּה, ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָיָצאִתי 

ַהּנֹוֶצֶרת זֹו  ָטן  ַהּשָׂ ת  ּבַ
ַחת. ִמּתַ ם  ַהּיָ הֹומֹות  ּתְ ֶאת 

ֶזה ּבָ ֶזה  ָלַחְמנּו  יַצד  ּכֵ
ם, ִמּדָ ָעקֹב  ַמֲאָבק  ּבְ

ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ ְלַבּסֹוף  ֵאיְך 
ְפֶלֶצת, ַהּמִ רֹאׁש  ֶאת  י  ַרּתִ ּכָ
– ֵביָתּה  ּבְ ֶרְנֶדל,  ּגְ ל  ׁשֶ ִאּמֹו 
ם ַהּיָ יַצד  ּכֵ  – ָרָקב  ל  ׁשֶ ּגֹב 

ם, ּדָ ל  ׁשֶ ָמן  ַאְרּגָ ּבְ ע  ִנְצּבַ
ָלנּוס  ָיִדי  ּבְ ָעָלה  יַצד  ּכֵ
ִנְגַזר(, ּגֹוָרִלי  ֶטֶרם  י  )ּכִ
י ְלּתִ ְוִנּצַ י  ָחַתְרּתִ יַצד  ּכֵ

ֶהְלְפֶדן ן  ּבֶ ְהרֹוְתָגר  ב  ׁשָ ְוֵאיְך 
ִלי.  ַמל  ּגָ ָנָאה  ת  ּוְבַמּתָ
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ל"א
שלמים  מחוזות  היתר  בין  היגלק,  המלך  מידי  נדיבה  למתת  זוכה  יוּוְלף  ּבֵ
ובנו  היגלק  חלל  נופלים  מכן  לאחר  שנים  ספור.  אין  ואחוזות  בממלכה 
שנות  יובל  מקץ  הגטים.  מלכי  כס  על  עולה  יוּוְלף  וּבֵ השבדים,  מול  במלחמה 
שעליו  יומין  עתיק  אוצר  שודד  אלמוני  אסון:  מתרחש  מבורך,  ושלטון  שלום 

אש.  יורק  דרקון  שומר 

ְהרֹוְתָגר ֶלְך  ַהּמֶ ֲחַצר  ָהְיָתה 
ַוֲהִליכֹוָתיו ֶבת,  ּגֶ ִנׂשְ

ָהיּו. ֶנֱאָצלֹות  ֵהן  ם  ּגַ
י. ָחַסְרּתִ לֹא  ּה  ּבָ ָבר  ּדָ ן  ּכֵ ַעל 

ַחס ַהּיַ ַרם  ֶהְלְפֶדן  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ֲעָדִיים, רֹב  ָיִדי  ּבְ ָנַתן 

י, ִיַחְלּתִ לֹא  ָלל  ּכְ ה  ִמּזֶ ְלטֹוב 
י, ַמְלּכִ ִהיֶגָלק  ֵהם,  ה  ִהּנֵ

ׁשּוָרה, ּתְ י  ֵמִעּמִ ֵהם  ָך  ּלְ ׁשֶ
ָזִכיִתי ּבֹו  ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ

י,  ַמְלּכִ ְלָך,  ב  ַחּיָ ֲאִני 
ְוטֹוב ָיָקר  ר  ׂשָ ּבָ ֵאר  ׁשְ

ָאֶרץ." ּבָ עֹוד  מֹוָך  ּכָ ִלי  ֵאין 

יו ֲאָנׁשָ ַעל  ה  ִצּוָ ֲאַזי 
ם ִעּמָ ּוְלָהִביא  ָלבֹוא 

ר ַהְמֻעּטָ ס  ַהּנֵ מֹוט  ֶאת 
ְלַמְעָלה, ר  ַהּבַ ֲחִזיר  ְדמּות  ּבִ

ָרה, ְאּדָ ַהּנֶ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת 
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ָהֲאפָֹרה ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת 
ֶלת. ַהְמֻהּלֶ ַהֶחֶרב  ְוֶאת 

ְוָאַמר: יו  ּפִ ַתח  ּפָ ֲאַזי 
ְהרֹוְתָגר, ֶלְך  ַהּמֶ ִנים,  ַהּדֶ יט  ּלִ "ׁשַ

ְוֶנֱאָצל ָחָכם  ִרּבֹון 
ק, ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ֶאת  ָיִדי  ּבְ ָמַסר 

ְלָך. אֹוָתם  ָלֵתת  ׁש  ּקֵ ּבִ
י ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ה  ִחּלָ ּתְ ֲאָבל 
מֹוָצָאם. ֶאת  ְלָך  ר  ְלַסּפֵ

ָאַמר, ְך  ּכָ ֵאּלּו,'  ק  ֶנׁשֶ ֵלי  'ּכְ
ֵהרֹוָגר, ל  ׁשֶ ְרׁשּותֹו  ּבִ 'ָהיּו 

ַהּנֹוָדע, ִנים  ַהּדֶ יט  ּלִ ׁשַ
ל, ַהְמֻהּלָ ָרבֹות  ַהּקְ ִאיׁש 

ִלְבנֹו, אֹוָתם  הֹוִריׁש  ְוהּוא 
ֱאָמן.' ַהּנֶ ֵהרֹוֶוְרד  הּוא 

ּמּוׁש, ׁשִ ֶהם  ּבָ ה  ֲעׂשֵ ן  ּכֵ ַעל 
ִהיֶגָלק, ָהֶעֶלם  י  ַמְלּכִ

ֶקת." חֹוׁשֶ ָך  ְפׁשְ ּנַ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ְך, ּכָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָהאֹוְמִרים,  ֵיׁש 
ְקָרבֹות, סּוֵסי  ָעה  ַאְרּבָ ׁשֶ

ֶרֶגל, ַקל  ָהדּור,  רֹד,  ּבָ סּוס  ל  ּכָ
עֹוד יעּו,  ִהּגִ ֶהָחֵצר  ֶאל 

ְלַמְלּכֹו. יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ ת  ַמּתָ
ֻמְבֶהֶקת ְגָמה  ּדֻ ֵאפֹוא  ה  ִהּנֵ

ִלְנהֹג. ר  ׂשָ ּבָ ֵאר  ׁשְ ַעל  יַצד  ּכֵ
ִלְרקֹם ָזדֹון  ל  ׁשֶ ת  ֶרׁשֶ לֹא 

ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלֶבן  ָסִביב 
ח ּפַ ּבַ ילֹו  ְלַהּפִ ֵדי  ּכְ

ילֹו.  ְבׁשִ ּתַ יַח  ּוְלַהְקּדִ
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ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ ֲאחֹותֹו  ן  ּבֶ
ָהָיה. ְוֶנֱאָמן  ָמסּור 

ָאֲהבּו ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש 
ַנִים ְ ַהּשׁ בּו  ָחׁשְ יֹום  ּוְבָכל 
ָהַאֵחר. ל  ׁשֶ טֹוָבתֹו  ַעל 
ּבֹור  ַהּגִ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ֵיׁש 

ִהיֶגָלק, ַרְעַית  ְלִהיְגד,  ָנַתן 
ְרַוִים ּפַ ַהב  ִמּזְ ָהָרִביד  ֶאת 

ִויְלתֹו. ל  ׁשֶ ָדּה  ִמּיָ ל  ִקּבֵ ר  ֲאׁשֶ
ֶדיָה  ׁשָ ֵאר  ּפֵ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ

ְבָחר.  ַהּמֻ ֶתם  ַהּכֶ ְרִביד 
ְחרֶֹזת ַהּמַ ַעל  הֹוִסיף  ְועֹוד 
ְמפָֹאִרים, סּוִסים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ
עֶֹרף ַעל  ְסִמיָכה  ַרֲעָמָתם 

ָנֶאה.  ף  ֻאּכָ ם  ּבָ ּגַ ְוַעל 

ָוַדַעת, ָחְכָמה  רֹב  ּבְ ְוָכְך, 
ֶחֶדל, ּוְבלֹא  סֹוְבָלנּות  ּבְ

ֶאְקתֹו, ן  ּבֶ ׁש  ּקֵ ּבִ בֹוד  ּכָ ַאַחר 
ה.  ִהּלָ ַהּתְ ַאַחר  ָרַדף 

ֶקה ַמׁשְ ְלכֹוס  ֵמֵרָעיו  ּבְ
ּוַמְצּפּונֹו ַגע  ּפָ לֹא  הּוא 
ָטהֹור.  ִלּבֹו  ָהָיה,  ָנִקי 

ָהַרב, ּכֹחֹו  ת  ְסֻגּלַ ַעל  ַאְך 
ַעל, ִמּמַ ָהֵאל  ֶהֱעִניק  לֹו 

ָמר ִמׁשְ ל  ִמּכָ ָהִאיׁש  ַמר  ׁשָ
רֹאׁש, ְוכֶֹבד  ָחְכָמה  רֹב  ּבְ

ָאֶרץ.  ּבָ לֹוֵחם  ל  ִמּכָ יֹוֵתר 

ֲחרּותֹו, ּבַ יֵמי  ּבִ ַעם,  ּפַ
בּו ָחׁשְ ַעּמֹו  ֵני  ִמּבְ ֲאִציִלים 
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ֻיְצַלח, לֹא  ְלֶעֶלם  אֹותֹו 
ֵסֵרב ָהָאדֹון  ּוְהֶרֶתל 

י ׁשַ לֹו  ָלֵתת  ה  ּתֶ ִמׁשְ ְלֵעת 
תֹו. ְרּכָ ּבִ לֹו  ָלֵתת  ּוְבָכְך 

א, ּדָ ּגַ יׁש  ּבִ ַאְך  ּבֹו  ָראּו  ַהּכֹל 
ֵטל. ּבָ הֹוֵלְך  ה,  ִנְרּפֶ ָנִסיְך 
נֹוַכח יו  ַחּיָ ּבְ יוּוְלף  ּבֵ ַאְך 
ְוֵאיְך ל  ְלּגַ ַהּגַ ַסב  יַצד  ּכֵ

ְלמֹוֵפת. ֶבר  ַהּגֶ ָהָיה 

ִדיב ַהּנָ ִהיֶגָלק  ה  ַעּתָ
ָלַקַחת  יו  ֲאָנׁשָ ַעל  ה  ִצּוָ

ָחה ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵמאֹוְצרֹות 
ַהּנֹוַדַעת, ְהֶרֶתל  ֶחֶרב  ֶאת 

ָפז, ּבְ ַהּזֹוֵהר  ַהב  ַהּלַ
ָהָיה ְולֹא  ֵאין  מֹוהּו  ּכָ

ִטים.  ּגֶ ַמְמֶלֶכת  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ
יוּוְלף ּבֵ ַיד  ּבְ ַהב  ַהּלַ ִנְמַסר 
ִהיֶגָלק  לֹו  הֹוִסיף  ָעָליו 

ֵמַאְדמֹוָתיו, דֹוָלה  ּגְ ַנֲחָלה 
ְדָלּה, ּגָ ִמּדֹות  ַאְלֵפי  ְבַעת  ׁשִ

ִקְנָינֹו. ַעל  לֹט  ִלׁשְ ְוֵכס 
ֶלְך ְוַלּמֶ יוּוְלף  ְלּבֵ ְוָכְך 

ָאֶרץ, ּבָ ַקְרַקע  ְטֵחי  ׁשִ ָהיּו 
ָהְיָתה  דֹוָלה  ּגְ ִהיֶגָלק  ַנֲחַלת 
יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ִמּזֹו  מֹוִנים  ה  ּמָ ּכַ
ָהָאֶרץ ל  ּכָ ַעל  ִרּבֹון  הּוא  י  ּכִ

ֲעלֹות. ַהּמַ ם  ֻסּלַ ּבְ רֹאׁש 

ַהּיֹוְצרֹות, ָאז  כּו  ִהְתַהּפְ ַאְך 
ִהיֶגָלק ָנַפל  ּוְלָיִמים 
ָהַאְכָזִרית, ְלָחָמה  ּמִ ּבַ
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ָרב ּקְ ּבַ ִנְקַטל  נֹו  ּבְ ְוֶהְרְדֶרד 
ֶקת ַהְמֻרּסֶ תֹו  ִצּנָ ֵעת 

ָהֶעֶלם ַרב  אֶֹמץ  ּבְ ָהַדף 
ֶרֶסן לּוַח  ׁשְ ֶבִדי  ׁשְ ִיס  ּגַ מּול 

כֹוָרה, ַהּמְ ְלֶאֶרץ  ּפֹוֵלׁש 
ָיסֹות, ַהּגְ ֶאת  ֵמִביס  ּכֹוֵבׁש, 

ָמֶות ַעד  ִלְגָזִרים  קֹוֵרַע 
ֶהֶרִריק. ל  ׁשֶ ַאְחָינֹו  ֶאת 

ְלכּות ַהּמַ ֶתר  ּכֶ ֶאת  ֲאַזי 
ְלרֹאׁשֹו ִטים  ַהּגֶ ָחְבׁשּו 

יוּוְלף. ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ָהִרּבֹון,  ל  ׁשֶ
ָהִאיׁש, ָמַלְך  ִנים  ׁשָ יֹוֵבל 

ֶלְך ַהּמֶ ֵהיִטיב  ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ִעם 
ין. ּדִ ּכַ ֵרת  ׁשֵ ַאְרצֹו  ְוֶאת 

ִמים  ַהּיָ ִמן  יֹום  ּבְ ׁשֶ ַעד 
ְיָלה ּלַ ּבַ ֵאיָמתֹו  ֶאת  ֵהִטיל 
ַעת, ַ ְמֻרּשׁ ִמְפֶלֶצת  ָרקֹון,  ּדְ

בֹוּהַ ּגָ ֵתל  ּבְ אֹוָצר  ׁשֹוֵמר 
ם, ׁשָ ֵאי  ּבּור  דֹות  ׂשְ ַפֲאֵתי  ּבְ
ֲעַקְלַקל  ִביל  ׁשְ ֵאָליו  מֹוִליְך 

ֵמַעִין. ָחבּוי  ְסָתִרים  ְנִתיב 
אֹותֹו, ה  ּלָ ּגִ ַאְלמֹוִני  ַאְך 

ְבָעה  ַהּגִ ֶאל  א  ּבָ ּבֹו,  ָהַלְך 
ְלֶטֶרף, ׁשֹוֵחר  ְסִביָבּה  ׁשֹוֵטט 

ְטמֹון  ַהּמַ ִמן  ַדד  ׁשָ ְוָאז 
ִמּדֹות. ַרב  ֶתם  ּכֶ ִביַע  ּגְ

ָרקֹון ַהּדְ ָנם  ֵעת  ֶזה  ָהָיה 
ְיָלה. ַהּלַ ַנת  ׁשְ ֶאת  נֹו  ּכָ ִמׁשְ ּבְ
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ַחץ ַ ַהּשׁ ֵהִקיץ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
ד. ּדַ ִנׁשְ ָנתֹו  ׁשְ ּבִ י  ּכִ נֹוַכח 
ֵהִבינּו ַהּכֹל  ְמאֹד  ַמֵהר 

ִלְכעֹס.  ָרקֹון  ַהּדְ נֹוַח  י  ּכִ

המחבר עיצב  פיו  על   – והנורדיים  הטווטוניים  הדרקונים  משפחת  אבי   ,(Fafnir(  פפניר 
שנים,  לאלפיים  קרוב  זה  מעמד  מחזיק   – יוּוְלף  ּבֵ של  האש  יורק  הדרקון  את   העלום 
היום. של  המחשב  משחקי  עידן  ועד  האירופית  הציוויליזציה  מראשית   החל 

.2002 דנית,  תוצרת  פליי־סטיישן  פפניר, 
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ל"ב
בארץ  הדרקון  שעושה  הַשמות  תיאור  בא  האוצר  של  קורותיו  סיפור  לאחר 

הגטים. 

ֹוֵדד, ַהּשׁ י  ּכִ ִנְרֶאה  ֲאָבל 
ְטמֹון, ַהּמַ ֶאל  ַרץ  ּפָ ׁשֶ ִמי 

הּו ַמֲעׂשֵ ּבְ י  ּכִ ֵהִבין  לֹא  ָלל  ּכְ
ֲחָמתֹו  ֶאת  ָהִאיׁש  עֹוֵרר 
ָהאֹוָצר. ַעל  ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ָחֵרד ָנס,  ֶעֶבד  ֶזה  ָהָיה 
ֲאדֹונֹו ׁשֹוט  ֵמַהְצָלפֹות 

ים. ַהְמֻגּנִ יו  ַמֲעׂשָ ַעל 
תֹוְך ּבְ ָהִאיׁש  ִנְנָעל  ן  ּכֵ ַעל 

ה ּוְמַקּוֶ ָהאֹוָצר  ית  ּבֵ
ֵמֲאדֹונֹו. ֵלט  ְלִהּמָ

ַהּפֹוֵרץ ֶטֶרם  ּבְ אּוָלם 
ָהאֹוָצר ית  ּבֵ ַכת  ֶחׁשְ ֶאל  א  ּבָ

ֹוֵדד ַהּשׁ ְלֶפַתע  ָרָאה 
ָנתֹו, ׁשְ ֶאת  ָנם  ָרקֹון  ַהּדְ ֶאת 

ּגֶֹדל ּבַ יָרה  ּבִ ּכַ ִמְפֶלֶצת 
ַחְלָחָלה.  ּוְמעֹוֶרֶרת 

ם ָ ִמּשׁ ָלנּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ ֲאַזי 
ֵלט. ְלִהּמָ ַנְפׁשֹו  ְוַעל 

ַרְגָליו, ֵאפֹוא  ָהִאיׁש  א  ָנׂשָ
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ּוְמבָֹעת, ֵאיָמה  ה  ֻמּכֵ
ִביַע.  ַהּגָ ֶאת  ִעּמֹו  נֹוֵטל 

...
ָעָרה ַהּמְ יר  ּפִ דּוׁש  ּגָ ָהָיה 

ְיָקר, ִעּטּוֵרי  ַפע  ׁשֶ ּבְ
ׁשֹוַפַעת, יָמה,  ַמְרׁשִ ת  מֹוֶרׁשֶ

ֶדם, ִמּקֶ נֹוַדע,  לֹא  ַזע  ּגֶ ל  ׁשֶ
ֶנֶפׁש. ַמר  לֹוִני  ּפְ אֹוָתם  ִהְטִמין 

ֶות ַהּמָ ָנַטל  יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת 
ָעָבר, יֵמי  ּבִ ַהְרֵחק  ם  ׁשָ ֵאי 

ֶהם  ּבָ יט  ַמּבִ ּוְבעֹודֹו 
ְוֶנֱעַכר.  ִלּבֹו  ט  ִנְצּבַ

ָהאֹוָצרֹות ׁשֹוֵמר  ָהָיה 
ָעָברּו, ִמים  ִמּיָ ּבֹוֵדד  ִריד  ׂשָ

ְכַחד  ּנִ ׁשֶ ַזע  ּגֶ ֵנֶצר  ַאְך 
ְקָצִרים  ָיָמיו  י  ּכִ יֹוֵדַע 

ַהֲהָגָנה ְיֵמי  ְוָכְך 
ָהֵעֶרְך. ְיַקר  ְטמֹון  ַהּמַ ַעל 

ף ּכֵ ַעל  ְטמֹון  ַהּמַ ל  ּתֵ ב  ִנּצַ
ם, ַהּיָ ְלחֹוף  ְמאֹד  ָסמּוְך 

ׁשֹוֵדד,  ִמיֵדי  טּוַח  ּבָ
ֵמַעִין.  ר  ִנְסּתָ ֵהיֵטב,  ֻמְסֶוה 

יִטים ְכׁשִ ַהּתַ אֹוַצר  ַמְטִמין 
ֶהֶרף ִלי  ּבְ קֹום  ַהּמָ ֶאל  א  ָנׂשָ
ְיָקר ַאְבֵני  ְזרֹועֹוָתיו  ְמלֹוא 

ָזָהב, רֹות  ִמְסּגְ ּבְ ְצרּופֹות 
ָאַמר: יו,  ּפִ ֶאת  ַתח  ּפָ ְוָאז 
טֹוָבה, ֲאָדָמה  הֹו  ְמִרי,  "ׁשִ

ֶלְך ַהּמֶ אֹוְצרֹות  ֵאּלּו  ַעל 
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ְלעֹוָלם ָיׁשּובּו  לֹא  י  ּכִ
ֵמָאז. ֲעֵליֶהם  ּבַ ַיד  ֶאל 

אֹוָתם רּו  ּכָ ְך  ְרּבֵ ִמּקִ ֵהם 
ָעָברּו, ָיִמים  ּבְ ַהְרֵחק  ם  ׁשָ ֵאי 

יֶהם ַחּיֵ ֶאת  ָנְטלּו  ֵמָאז 
ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ּוׂשְ ְלָחמֹות  ַהּמִ

ֵמֵרַעי ָיׁשּובּו  עֹוד  לֹא 
ף, ְוֶנׁשֶ ַחג  ּבְ י  ִעּמִ ִלְצחֹק 

ֶאָחד ֶהם  ּבָ נֹוַתר  ְולֹא 
ְלנֹוֵפף, ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ

ָמד, ּתְ ִביַע  ּגְ ְלָהִרים  אֹו 
ָאְבדּו ַאֲחרֹון  ַעד  ם  ּלָ ּכֻ
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ָיׁשּובּו  ְולֹא 

ֶלד ּפֶ ִמּקֹוַבע  ָצִריְך  ה  ַעּתָ
ז ַהּפָ ַאְבְזֵמי  ֶאת  ְלָהִסיר 

ֵהיֵטב. אֹוָתם  ּוְלָמֵרק 
ַלח, ֶ ַהּשׁ ְמַקְרְצֵפי  י  ּכִ זֹאת 

ָעָבר ּבֶ ִהְבִריקּו  ׁשֶ ִמי 
ַחִיל, ן  ּבֶ לֹוֵחם  יר  ַאּבִ ת  ַקְסּדַ

ְרָיה ׁשִ עֹות  ַטּבְ ְוִצְחְצחּו 
ְקָרב ַלַהט  ּבְ ּזֹו  ׁשֶ ַאַחר 

ה,  ֵהֵגּנָ אֹוָתּה  ַהחֹוֵבׁש  ַעל 
ַצח. ַהּנֶ ֵחיק  ּבְ ֵמָאז  ָנִמים 
את ִמּצֵ ְמנּוָעה  ְרָיה  ִ ְוַהּשׁ

עֹוֶתיָה ַטּבְ ִעם  ַיַחד  ּבְ
ֶבר ַהּגֶ ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ֲעֵלי 
ָהַאֲחרֹון.  ע  ּסָ ַהּמַ ֶאל 

ֶבל, ַהּנֵ יַנת  ַמְנּגִ קֹול  ָנַדם 
עֹוד ְמעֹוֵפף  ֵאיֶנּנּו  ץ  ַהּנֵ
ג, ַהּגַ קֹורֹות  ֶאל  בֹוּהַ  ּגָ
צֹוֵהל ְולֹא  ּדֹוֵהר  ְולֹא 
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ָחֵצר. ּבֶ עֹוד  ָעה  ַהְרּבָ סּוס 
ֶות  ַהּמָ רֹוַדן  ָרָמה  ָיד  ּבְ

ָהעֹוָלם ַעל  ָמָמה  ּדְ יל  ִהּפִ
ֶחֶלד." ּבַ ָאָדם  י  ַחּיֵ ְוַעל 

ְבִדידּותֹו ּבִ ֹוֵמר  ַהּשׁ ְך  ּכָ
ּוַבּיֹום ְיָלה  ּלַ ּבַ ָעַמד 

בּור ׁשָ ּוְבקֹול  ֵבד  ּכָ ֵלב  ּבְ
ל  ְוִהְתַאּבֵ ִקיָנה  א  ָנׂשָ

ְכָחִדים.  ַהּנִ ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ַעל 
ַאל ּגָ ׁשֶ ֶות  ַהּמָ ּבֹוא  ַעד 
ּסּוָריו. ִמּיִ ָהֻאְמָלל  ֶאת 

ָמר  ִמׁשְ ְללֹא  ְטמֹון  ַהּמַ ֶאת 
– ָרקֹון  ַהּדְ ִמְפֶלֶצת  ָתה  ּלְ ּגִ
– ָנָחׁש  ל  ׁשֶ ּכְ עֹוָרּה  ָחָלק 

ֶהֶרף ְללֹא  יָה  ִחּפּוׂשֶ ּבְ
ֶדם, ִמּקֶ ְקָבִרים  י  ּלֵ ּתִ ַאַחר 

ֶלת, ַהְמֻפּתֶ ּה  ְרּכָ ּדַ ה  עֹוׂשָ
– ֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ עֹוָטה  ֵליל  ִעם 

ֶבר ָוׁשֶ ָאסֹון  ר  ְמַבּשֵׂ אֹות 
ָהָאֶרץ. ׁשֹוֵכן  ֱאנֹוׁש  ְלֶבן 

ָרקֹון ַהּדְ ַעל  מּוָטל  ָאְמָנם 
ָעָבר אֹוְצרֹות  ַאַחר  ָלתּור 
ְוֶצֶלם, ֱאִליל  עֹוְבֵדי  ִמיֵמי 

ְלָהִביא  ָלנּו  לֹו  ַאל  ַאְך 
ֶרַוח. אֹו  ָכר  ׂשָ ְמַעט  ְולּו 

ַהּזֹוֵחל, ֶרץ  ֶ ַהּשׁ י  ּכִ זֹאת 
ֶקֶצף, ֶצף  ׁשֶ ּבְ ָהֵאׁש  יֹוֵרק 
ָהאֹוָצר, ֶקֶבר  ַעל  ׁשֹוֵמר 
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ָהב, ְוַהּזָ ְטמֹון  ַהּמַ ַעל 
ִנים, ׁשָ ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ ָבר  ּכְ ֶזה 

ֹוֵדד ַהּשׁ ּבֹו  ַהּיֹום  ְוַעד 
ָרקֹון ַהּדְ ַזַעם  ֶאת  עֹוֵרר 
ִביַע, ַהּגָ ִעם  ס  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

אֹותֹו, א  נֹוׂשֵ ֲאדֹונֹו  ֶאל 
ָהֶעֶבד ְמַיֵחל  ּוְבִלּבֹו 
יו ַמֲעׂשָ ַעל  ָרה  ְלַכּפָ
ֵמֲאדֹונֹו. ְוִלְמִחיָלה 

ָהֶעֶבד ֲאדֹון  ֵעיָניו  נֹוֵתן 
הּוא, ע  ֻמְפּתָ יט  ַמּבִ ִזיְך,  ּבָ ּבַ

ַעם ּפַ ֵאי  יו  ַחּיָ ּבְ ִאם  ָסֵפק 
ֻמְפָלא. ּכֹה  ִביַע  ּגָ ָרָאה 

ְיָלה ַהּלַ ַנת  ְ ִמּשׁ ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ
ְמַרְחֵרַח,  ַחץ,  ַ ַהּשׁ ֵהִקיץ 
ד ִמּיָ עֹוֶלה  ָזר  ל  ׁשֶ ֵריחֹו 
– ָרקֹון  ַהּדְ ל  ׁשֶ ְנִחיָריו  ּבִ

ֵאָליו,  ָקרֹוב  ַסע  ּפָ ָהִאיׁש 
ן. ּוְמֻסּכָ סּול  ּפָ ה  ַמֲעׂשֶ
ּגֹוָרלֹו ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ִמי  ַאְך 
ְוַהּבֹוֵרא ָלמּות  ִנְגַזר 

ֲחָסָדיו, ֶאת  ָעָליו  ּפֹוֵרׂש 
ָנה. ַסּכָ ָכל  ּבְ רֹד  ִלׂשְ ֵיַדע 

ָרקֹון  ַהּדְ ר  ּתָ ְדָאָגה  ּבִ
ֶרֶמז,  אֹו  ִסיָמן  אֹות,  ל  ּכָ ַאַחר 

ֵהיֵטב, קֹום  ַהּמָ ֶאת  סֹוֵרק 
אן ּכָ ָהָיה  ִמי  ָלַדַעת  ָלהּוט 

ַחץ.  ַ ַהּשׁ ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ָנם  ְלֵעת 
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ַהחּוָצה, יֹוֵצא  ּקֹוֵצף  ׁשֶ ֵיׁש 
ֶבר ַהּקֶ ת  ֲאֻחּזַ ֶאת  יף  ַמּקִ

ה ּנָ ִמּמֶ ַהְרֵחק  ׂש  ּוְמַחּפֵ
ֵזֶכר ַחץ  ַ ַהּשׁ מֹוֵצא  לֹא  ַאְך 

ָמָמה. ְ ַהּשׁ ֶאֶרץ  ּבְ ְלִאיׁש 

ַעס, ִמּכַ ָרקֹון  ַהּדְ רֹוֵתַח 
ְמִחיר. ָכל  ּבְ ָנָקם  ָחֵפץ 

ֶרא, ַהּפֶ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ָחַזר 
ִביַע. ַהּגָ ֶאת  ִלְראֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ

ָהאֹוָצר, י  ּכִ ָלַמד  ֲאַזי 
ָרקֹון, ַהּדְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ת  ֶחְמּדַ

ָנתֹו. ׁשְ ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ד  ּדַ ִנׁשְ

רּוַח קֶֹצר  ּבְ ד  ַהּזֵ ין  ִהְמּתִ
ָהָאֶרץ.  ַעל  אֶֹפל  ְלֶרֶדת 

ְמנּוָחה,  ֲחַסר  ז  ֶנְחּפַ זֹוֵעם, 
ִלְנֹקם ַדְעּתֹו  ּבְ ָנחּוׁש 
ֹוֵדד, ַלּשׁ לֹו  ם  ּלֵ ּוְלׁשַ

ּוְבַרַעל, ְלֶהֶבת  ׁשַ ֵאׁש  ּבְ
ִביַע. ַהּגָ ֶאת  ַנב  ּגָ ׁשֶ ַעל 

ָהֶעֶרב ְמּדּוֵמי  ּדִ ֶרֶדת  ִעם 
ּוְמַיֵחל ֵמַח  ׂשָ ֵלב  ּבְ

ֶבר, ַהּקֶ ת  ֲאֻחּזַ ֶאת  ָנַטׁש 
ֶאְברֹוָתיו, ּבְ ָעל  ֶאל  ָנַסק 

ִמְלָחָמה. ֵדה  ׂשְ ַאַחר  ׁש  ּקֵ ּבִ

ָיִביאּו ְתָקָפה  ַהּמִ רֹות  ּפֵ
ְרָענּות, ּפֻ ָהָאֶרץ  ַעם  ַעל 
ַעל ץ  ַהּקֵ ָיבֹוא  ּוְבסֹוָפּה 

ִתיק.  ַהּוָ ִטים  ַהּגֶ ֶמֶלְך 
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ל"ג
ולהילחם  יוּוְלף על מעשיו של הדרקון הוא מחליט לצאת מולו  ּבֵ כאשר לומד 
לחשל  מצווה  הוא  הדרקון  מפי  האש  סילון  את  לעצור  מנת  על  ידיו.  במו  בו 
לו מגן גדול מברזל. המספר מרחיב את הדיבור על מלחמות העבר בין הגטים 

המסורתיים. אויביהם  לשבדים, 

ֶרא ַהּפֶ ָרקֹון  ּדְ ֵהֵחל  ד  ִמּיָ
ִמּלֹעֹו. ְלֶהֶבת  ׁשַ ִלירֹק 

ֵאׁש, ּבָ ָעלּו  ֱאנֹוׁש  נֹות  ּכְ ִמׁשְ
ֶהם, ּבָ ָלה  ּכָ ָאָדם  ֲהמֹון 

ֶות. ַהּמָ ֵאיַמת  ָהְיָתה  ּכֹל  ּבַ
ִלּבֹו ּבְ ַמר  ּגָ ָרקֹון  ַהּדְ י  ּכִ

ָהָאֶרץ זֹו  ּבְ ְלהֹוִתיר  לֹא 
ים. ַחּיִ ִסיַמן  ְולּו  ַאֲחָריו 

ְוַהֶהֶרג ַהֶהֶרס  י  ַמֲעׂשֵ
ָהַרַעל  יֹוֵרק  ַהּזֹוֵחל  ל  ׁשֶ

ְטֵחי ׁשִ ַאֲחָריו  הֹוִתירֹו 
ָוֵאֶפר, ָעָפר  מּוָרה,  ּגְ ָמָמה  ׁשְ

ְנָאָתּה ְלׂשִ ְזדֹוִנית  ֵעדּות 
ִטים ַהּגֶ ֶאל  ְפֶלֶצת  ַהּמִ ל  ׁשֶ

ְלַכּלֹוָתם.  ֶחְפָצּה  ְוַעל 

ַחר, ַ ַהּשׁ ְמּדּוֵמי  ּדִ ֶטֶרם  ּבְ
ְוֶהֶרס, ן  ֻחְרּבָ י  ַמֲעׂשֵ ְכלֹות  ּכִ

ן,  ָעׁשֵ ים  ּתִ ַהּבָ ֶרֶמץ  עֹוד 
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יתֹו, ּבֵ ֶאל  ַחץ  ַ ַהּשׁ ָחַזר 
דֹול, ַהּגָ ֶבר  ַהּקֶ ל  ּתֵ ֶאל 

ָהַרב כֹחֹו  ּבְ ּבֹוֵטַח 
ָהָרם ל  ַהּתֵ ן  ּכַ ּוְבִמׁשְ

ַגע. ִמּפֶ ָעָליו  ְמרּו  ִיׁשְ י  ּכִ
ַחל. ַהּזַ ְקוֹות  ּתִ ִנְכְזבּו  ַאְך 

ֵבד ַהּכָ ָהֵאֶבל  ׂשֹורֹות  ּבְ
יוּוְלף. ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ְפֵני  ּבִ הּוְבאּו 

ְקָרה, ַהּתִ ַבּה  ּגְ ָהאּוָלם  ַאף 
ב, ּגָ ׂשְ ַהּנִ ִטים  ַהּגֶ ן  ּכַ ִמׁשְ

ָהָאֶרץ, י  ּתֵ ּבָ ין  ּבֵ ׁשֶ ָהָרם 
ַהְיסֹוד. ַעד  ָלה  ּכָ הּוא  ַאף 

ב ַהּסָ עֹות  ּבָ ַהּטַ חֹוֵלק 
ֶלְך ַהּמֶ ָעָליו,  ֵבד  ּכָ ִלּבֹו 

ים, ַרּבִ ּוְסֵפקֹוָתיו  ָהה,  ּתָ
יֹוְדִעין, לֹא  ּבְ ָחָטא  אּוַלי 
ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ְכבֹוד  ּבִ ַגע  ּפָ

ֵהֵפר. ֻחּקֹוָתיו  ֶאת  ְוָכְך 
ִעּמֹו, ל  ְמֻקּבָ ּכַ ּלֹא  ׁשֶ

ֶלְך, ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ּגֹוֵעׁש 
ְרָענּות. ּפֻ לֹו  א  ְמַנּבֵ ִלּבֹו 

ּפֹוֵרַע ָרקֹון  ַהּדְ יְנַתִים  ּבֵ
ֵאׁש,  ׁשֹוֵלַח  נֹות  ּכָ ִמׁשְ ּבְ

ּוְכָפר, ַאְרמֹון  ָחֵצר,  ה,  ַחּוָ
ֶלָהבֹות. ּבְ ּלֹו  ּכֻ ַהחֹוף 

ָהִרּבֹון יוּוְלף,  ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ
ַהּכֹוֵאב, ִטים  ַהּגֶ ַעם  ַעל 
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קֹוֶדֶרת, רּוחֹו  ּתֹוֶהה,  עֹודֹו 
ְפֶלֶצת.  ַהּמִ ִמן  ַרע  ִיּפָ ֵאיְך 

יו ֲאָנׁשָ ַעל  ה  ִצּוָ ִלְבסֹוף 
ְרֶזל, ּבַ ת  ִצּנַ לֹו  ָלֶצֶקת 
יו ָחָרׁשָ ֶאת  ד  ִלּמֵ ְוַגם 

ֶכת. ּתֶ ַהּמַ ֶאת  ִלְצרֹף  יַצד  ּכֵ
ֶבר ַהּגֶ ד  ִמּיָ ֵהִבין  ן  ּכֵ ׁשֶ

ֵמֵעץ ָמֵגן  ל  ׁשֵ ִיּכָ י  ּכִ
ָרקֹון ַהּדְ מּול  ִמְלַחְמּתֹו  ּבְ

אֹוֶכֶלת.  ֵמֵאׁש  ּגּופֹו  מֹר  ִלׁשְ

ץ ַהּקֵ ָקַרב  ַהִהיא  ֵעת  ּבָ
יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ַלֲעִלילֹות 

ֶזה,  ֶחֶלד  ּבְ יו  ּוְלַחּיָ
ר ֲאׁשֶ ָרקֹון  ַלּדְ ם  ּגַ ִעּמֹו 

נֹוֵצר ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ָרַבץ 
ֶבר. ַהּקֶ ֵתל  ּבְ ְטמֹון  ַהּמַ ֶאת 

ֶלְך,  ַהּמֶ ָהָיה  ְקָרבֹות  ְלמּוד 
ַהְתָקָפה ל  ּכָ ַסל  ּפָ בּוז  ּבְ
ַהְמעֹוֵפף  ָרקֹון  ַהּדְ ַעל 

ַיַחד, ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵמֵרָעיו  ִעם 
ֵלב. י  ַעּזֵ ֵהם  ָהיּו  י  ּכִ ַאף 

ְפֶלֶצת, ַהּמִ ִמן  ׁש  ָחׁשַ לֹא  הּוא 
ָרקֹון ַהּדְ כַֹח  ּבְ ִהְמִעיט 

ּוָריו ּשׁ ִמּכִ ַרע  ּגָ ְוַאף 
יַנִים. ּבֵ ְקַרב  ּבִ ָהאֹוֵיב  ל  ׁשֶ

ֶבר  ַהּגֶ ַרד  ׂשָ לֹא  ְוִכי 
ְוִעּמּוִתים, ַמֲאָבִקים  ּבְ

ְספֹר ֵאין  ּוִמְלָחמֹות  ְקָרבֹות 
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ָעָבר ְיֵמי  אֹוָתם  ֵמָאז 
ֶנֱאַבק,  ְגֶרְנֶדל  ּבִ ְלֵעת 

ְפֶלֶצת ַהּמִ ֶאת  ָיד  ּוְבחֶֹזק 
ּוָפַטר ִהְכִריַע  יו  ְחּתָ ּתַ

ְהרֹוְתָגר, ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֵהרֹוט,  ֶאת 
ַחת? ַ ִמּשׁ ד  ׁשֵ ל  ׁשֶ ֵמֵאיָמתֹו 

 – ֶבר  ַהּגֶ ָנַקם  לֹא  ְוִכי 
 – ְבחֹו  ׁשִ ּבְ ִהְפִליגּו  ְך  ּכָ ַעל 

ֲאדֹונֹו, ִהיֶגָלק,  ְלֵעת 
ָנַפל  גּול  ַהּדָ ְהֶרֶתל  ן  ּבֶ

ְפִריְזָיה? ֶאֶרץ  ַעל  תֹו  ְפִליׁשָ ּבִ
ִטים, ַהּגֶ ֲאִבי  ָרב  ּקְ ּבַ ָנַפל 
ֶכת, ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ּבְ ִנְכַרת 

ָרב ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ ָנס  יוּוְלף  ּבֵ ַאְך 
ַבח ְלׁשֶ נֹוַדע  ּוְבִמְבָצע 

ָצַלח, ַנְחׁשֹול  ם,  ּיָ ּבַ ָחה  ׂשָ
טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹועֹו  ְוַעל 

א.  ָנׂשָ ָלָדה  ּפְ ְריֹות  ׁשִ ים  לֹוׁשִ ׁשְ
ַהְפַרְנִקים ִלְצהֹל  ָיְכלּו  לֹא  ְך  ּכָ

ַהּמֹוֵעד ְקַצר  חֹון  ּצָ ּנִ ּבַ
ָרב, ּקְ ּבַ ַרְגִלי  ִנְלֲחמּו  ֵעת 

ֵגן. ַהּמָ ֶאל  ִקים  ְמֻרּתָ
טּוָיה ַהּנְ רֹועֹו  ִמּזְ י  ּכִ

ֶצף  ׁשֶ ּבְ ַהּלֹוֵחם  יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ
ְרדּו ׂשָ ֶהם  ּבָ ים  ְמַעּטִ ַרק 

ֵלִמים. ׁשְ יָתם  ּבֵ ֶאל  בּו  ְוׁשָ

ֶאְקתֹו ן  ּבֶ ָצַלח  ָתם  ְלֻעּמָ
ם, ַהּיָ ֶאת  ַהְפַרְנִקים  ֵמִביס 
ה. ִהּלָ ֲעטּור  ַעּמֹו  ֶאל  ב  ׁשָ

ָהַאְלָמָנה ְוִהיְגד  ָחַזר, 
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ֶלְך, ַהּמֶ ס  ּכֵ ֶאת  לֹו  יָעה  ִהּצִ
ֶהְרְדֶרד ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ה  ׁשָ ָחׁשְ י  ּכִ
– ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלֶאל  ֵאין  י  ּכִ

ְלָהֵגן,  – ֶיֶלד  עֹוֶדּנּו 
ָנַפל ֲעָלּה  ּבַ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ְמכֹוָרתֹו. אֹוֵיב  ִמיֵדי 

ִהיְגד ל  ׁשֶ ָיָדּה  ּבְ ָעָלה  לֹא  ַאְך 
ל ּדֵ ְלׁשַ ֶאְקתֹו  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת 

ַער ַהּנַ ן־ּדֹודֹו  ִמּבֶ ִלְגזֹל 
ּתֹו, מֹוַרׁשְ ֶלְך,  ַהּמֶ ס  ּכֵ ֶאת 

ִטים ַהּגֶ ִלְבֵני  יר  ְלַהּתִ אֹו 
ּוֶמֶלְך.  ְלָאדֹון  ּבֹו  ִלְבחֹר 

ִהְדִריְך הּוא  ַער  ַהּנַ ֶאת  ַאְך 
ַמְמַלְכּתֹו ַעל  לֹט  ִלׁשְ יַצד  ּכֵ
ְלֶגֶבר ִיְהֶיה  ַהּיֹום,  ּבֹוא  ַעד 

ְלטֹון.  ִ ַהּשׁ ֶרֶסן  ּבְ ְוַיְחִזיק 

ָהָרם, אֹוֶתֶרה  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ
מֹוֵתיֶהם, ׁשְ ְוֵאְדִגיְלס  ֵאְנמּוְנד 

ֶבְדָיה, ְ ִמּשׁ ּגֹוִלים  ָהַאִחים,  ֵני  ׁשְ
ִטים  ּגֶ ֶאֶרץ  ּבְ ִמְקָלט  ׁשּו  ּקְ ּבִ

ְמְלטּו ּנִ ׁשֶ מֹוְרִדים  ֵניֶהם  ׁשְ
ַנִים, ְ ַהּשׁ ּדֹוד  אֹוֶנָלה,  ד  ִמּיַ

ם, ַהּיָ ַמְלֵכי  ין  ִמּבֵ ָהָרם 
דֹול ַהּגָ ַיַחס,  ַרם  ּבֹור  ּגִ

ֶבְדָיה. ׁשְ ַמְמֶלֶכת  ַמְלֵכי  ין  ִמּבֵ

אֹוֶתֶרה ִלְבֵני  ֶעְזָרתֹו  ַעל 
ִהיֶגָלק. ן  ּבֶ יֶֹקר  ּבְ ם  ּלֵ ׁשִ
ִמְקָלט ָלֶהם  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעל 

ֶבִדים. ְ ַהּשׁ ֵני  ּבְ ֶהְרְדֶרד  ֶאת  ָרְצחּו 
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ָקַטל, אֹוְיבֹו  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַאְרצֹו.  ֶאל  אֹוֶנָלה  ָחַזר 

יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  ְוָכְך 
ִטים. ַהּגֶ ַמְלֵכי  ס  ּכֵ ַעל  ּכֹן  ִלׁשְ

ְלמֹוֵפת.  ֶמֶלְך  הּוא  ָהָיה 
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פרקים ל"ד–מ"ג

הדרקון.  את  קוטל  הקדוש   גרגוריוס 
יוּוְלף. ּבֵ של  הפתיחה  דף  רקע  ה-12על  המאה  מן  יד  לכתב  איור 
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ל"ד
אותם אל  ועמם השודד המוביל  לנשק  רעיו  מבין  בלוויית אחד־עשר  הגיבור, 
מלוויו  את  משם  משלח  יוּוְלף  ּבֵ הדרקון.  של  מאורתו  פתח  אל  מגיע  המקום, 

חייו.  קורות  את  וסוקר 

ָזָכה ְוהּוא  ִנים  ׁשָ ָחְלפּו 
ָנָקם ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ִלְראֹות 

רֹו.  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ָהֶעֶלם  מֹות  ַעל 
יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ָחַבר  ְלָיִמים 

ֵאְנמּוְנד, ֲאִחי  הּוא  ְלֵאְדִגיְלס, 
אֹוֶתֶרה, ֵני  ּבְ ֵני  ְ ִמּשׁ ֶאָחד 

ְוָתַמְך ֵרֵעהּו  ָהָיה 
ס ּכֵ ַעל  ֲעלֹותֹו  ּבַ ִאיׁש  ּבָ
ַוֲאַזי ֶבְדָיה.  ׁשְ ַמְמֶלֶכת 

ֵהִביס ְקפּוִאים  ְקָרבֹות  ֵדי  ׂשְ ּבִ
אֹוֶנָלה, הּוא  ָהרֹוֵצַח,  ֶאת 

ֶהְרְדֶרד. ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ָנַקם  ְוָכְך 

חֹון ִנּצָ ֶאל  חֹון  ּצָ ִמּנִ
ַרד ְוׂשָ ֶאְקתֹו  ן  ּבֶ ָהַלְך 
ְוִעּמּוִתים, ַמֲאָבִקים  ּבְ

ְספֹר. ֵאין  ּוִמְלָחמֹות  ְקָרבֹות 
ְוִנְמָהר, ַמר  ַהּיֹום,  ּבֹוא  ַעד 

ָרקֹון ַהּדְ מּול  ָיָצא  ְלֵעת 
יַנִים. ּבֵ ִלְקַרב  ף  ַהְמֻכּנָ
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יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִעּמֹו  ָנַטל 
ַחִיל, ֵני  ּבְ ָבִרים  ּגְ ר  ַאַחד־ָעׂשָ

ַחל ַהּזַ ַאַחר  ָלתּור  ָיָצא 
לֹו ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ַעּתָ

רֹות, ַהּצָ ֵהֵחּלּו  יַצד  ּכֵ
ֶבר. ֶ ַלּשׁ ה  ָהִעּלָ ִהיא  ּוַמה 

דּוד ָ ַהּשׁ ִביַע  ַהּגָ ֶאת 
ָהֶעֶבד, ָנַתן  ָידֹו  ּבְ ֲאַזי 
הֹוִריד ׁשֶ ֶפׁש  ַהּנֶ ֲעלּוב 

ִטים. ַהּגֶ רֹאׁש  ַעל  ָהָאסֹון  ֶאת 
ר ה־ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ הּוא  ָהָיה 

ַהּלֹוֲחִמים. ֲחבּוַרת  ּבַ
ְלַבּסֹוף ַאְך  ֵסֵרב,  ה  ִחּלָ ּתְ

קֹום.  ַהּמָ ֶאל  אֹוָתם  הֹוִליְך 

ִהְבִחין ם  ְרּכָ ּדַ ת  ְתִחּלַ ּבִ ָבר  ּכְ
בֹוּהַ ּגָ ְתרֹוֵמם  ַהּמִ ל  ּתֵ ּבַ

סֹוֵער ְלָים  ָסמּוְך  צּוק  ַעל 
ָסִביב, תֹו  ִחּתָ ֶאת  יל  ַמּפִ

ׁשֹוֵפַע,  אֹוָצר  ּוְבִקְרּבֹו 
יִטים  ְוַתְכׁשִ ְיָקר  ַאְבֵני 

ֶכת, ַמּתֶ י  ָחָרׁשֵ ּוְמֶלאֶכת 
ֵעינֹו קּוָחה  ּפְ ַהּכֹל  ְוַעל 

ל ּתֵ ְתּפַ ַהּמִ ָחׁש  ַהּנָ ל  ׁשֶ
ת־ַקְרָקִעית, ּתַ ְמאּוָרה  ּבִ

ֶנֶפׁש. ַמר  זֹוֵעם,  ִמים,  ּיָ ּבַ א  ּבָ

ׁש ִמְתּבֹוׁשֵ ְלֶגֶבר  ָאֵכן 
ִהיא הֹוֶלֶמת  ָלה  ַמּטָ לֹא 
כַֹח. ּבְ ָהב  ַהּזָ ֶאת  ִלְתּפֹס 

ָהֶעֶבד... ָנַתן  ָידֹו  ּבְ ֲאַזי    / דּוד   ָ ַהּשׁ ִביַע  ַהּגָ ...ֶאת 

בפרוזה  תרגום   ,The Story of Beowulf מתוך: 
פיץ  הנרי  איורים   ,(Riggs( ריגס  סטפורד  מאת 

.1933 יורק,  ניו   ,(PITZ(
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יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ֵאפֹוא  ב  ָיׁשַ
ם, ַהּיָ ְלחֹוף  צּוק  ַהּמָ ַעל 

ֵרָעיו ְלָכל  קֹוֵדר,  ּתֹוֶהה, 
ֵבד, ּכָ ֵלב  ּבְ לֹום  ׁשָ ָאַמר 
ּוָבא, ָקֵרב  ָאסֹון  ּבְ ָחׁש 
ֶות,  ַהּמָ ְלַפֲעֵמי  ַמֲאִזין 
יָעה ִהּגִ ָהֵעת  י  ּכִ יֹוֵדַע 
ֲאבֹוָתיו. ֶאל  ְלֵהָאֵסף 

ֶפׁש ַהּנֶ ְפַרח  ּתִ רֹו  ׂשָ ִמּבְ י  ּכִ
ּמּו. ִיּתַ ים  ַחּיִ ּוְבגּופֹו 

ֲאבֹוָתיו... ֶאל  ְלֵהָאֵסף    / יָעה   ִהּגִ ָהֵעת  י  ּכִ יֹוֵדַע    / ֶות,   ַהּמָ ְלַפֲעֵמי  ...ַמֲאִזין 

,(Riggs( ריגס  סטפורד  מאת  בפרוזה  תרגום   ,The Story of Beowulf  מתוך: 
 .1933 יורק,  ניו   ,(Pitz( פיץ  הנרי  איורים 
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ְלֵרָעיו: ֶאְקתֹו  ן  ּבֶ ָאַמר 
ֲעלּוַמי ּבַ י  ַרְדּתִ "ׂשָ

ֲחִניתֹות, ַלל  ׁשְ ְקָרבֹות,  רֹב  ּבְ
ׁשֹוֵכַח. ֲאִני  ֶאָחד  לֹא  ַאף 

ַבע ׁשֶ ן  ּבֶ ְהיֹוִתי  ּבִ ִלי,  ָזכּור 
ָאִבי ית  ִמּבֵ אֹוִתי  ָנַטל 

ָהאֹוָצר, ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש 
ִדיב. ַהּנָ ְהֶרֶתל  ֶלְך  ַהּמֶ

אֹוִתי, ִהְדִריְך  ַאֲהָבה  ּבְ
ָנָאה, ת  ַמּתָ ָיִדי  ּבְ ָנַתן 

יֵנינּו. ּבֵ ְרָבה  ַהּקִ ֶאת  ח  ִטּפַ
ָיִמים עּול  ָהִייִתי  ָאְמָנם 

ַעם ּפַ לֹא  ַאף  ַאְך  ֲחֵצרֹו,  ּבַ
ָניו ּבָ בֹוד  ִמּכְ בֹוִדי  ּכְ ָנַפל 

ֵמִהיֶגָלק, לֹא  ֵמֵהְתִקין,  לֹא 
ַהּטֹוב. י  ַמְלּכִ ָהָיה  ׁשֶ ִמי 

ְלד, ֶהֶרּבֶ מֹו  ׁשְ כֹור,  ַהּבְ ן  ַהּבֵ
ִאּבֹו  ּבְ ָהֶעֶלם  ִנְקַטף 
ְלֵעת ה  ָקׁשָ ְתאּוָנה  ּבִ

ֵהְתִקין ֲהָרגֹו  ּבֹו,  ַגע  ּפָ
ָנה. ַכּוָ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ָאִחיו, 

ַער, ַהּנַ ר  ּגֵ ׁשִ ּתֹו  ׁשְ ִמּקַ ֵחץ 
ִרי ַהּיֶ ַרת  ַמּטְ ֶאת  ֶהְחִטיא 

ַגע, ּפָ ְלד  ֶהֶרּבֶ ּבְ ֲאָבל 
ּתֹוֶעה ִמים  ּדָ ֵחץ  ּבְ ְוָכְך 

כֹור.  ַהּבְ ָאִחיו  ֶאת  ָאח  ָהַרג 

ְוִנְמָצא ע  ׁשַ ַהּפֶ ִנּדֹון 
ְוא ָ ַלּשׁ ָנַפל  ן  ְרּבָ ַהּקָ י  ּכִ

ה. ֲעׂשֶ ַלּמַ ְסִליָחה  ֵאין  ְוִכי 
ְהֶרֶתל ֶלְך  ַהּמֶ ר,  ּבָ ִנׁשְ ִלּבֹו 
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ֻאְמָלל, ָזֵקן  ּכְ מֹוהּו  ּכָ
ְלֵטל ּטַ ַהּמִ נֹו  ּבְ ֶאת  רֹוֶאה 

ְרּדֹום, ּגַ לּוְלַאת  ּבְ לּוי  ּתָ
ָלִאיׁש נֹוַתר  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל 

קֹוֵרַע חֹר  ׁשָ עֹוֵרב  עֹוד  ּבְ
ַער,  ַהּנַ ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  ַמּקֹורֹו  ּבְ

בּור ׁשָ קֹול  ּבְ ְלקֹוֵנן  הּוא 
ַנְפׁשֹו. ַמְחַמל  ן  ַהּבֵ מֹות  ַעל 

ֵעצֹות, אֹוֵבד  ָהִאיׁש,  ָזֵקן 
יַע. ְלהֹוׁשִ עֹוד  ָידֹו  ּבְ ְוֵאין 

ַהּיֹום ְלָמֳחַרת  ּבֶֹקר  ּבַ
ְותֹוֶהה ֶלְך  ַהּמֶ חֹוֵזר 

ֶתר. ַהּכֶ יֹוֵרׁש  ן  ַהּבֵ מֹות  ַעל 
דּוד ׁשָ ָנַפל  נֹו  ּבְ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ַאֵחר, ֵבן  ּבְ ָחֵפץ  הּוא  ֵאין 
ַח. ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  נֹוָסף  ן  ָקְרּבָ
ֶלְך ַהּמֶ בּור  ׁשָ ֵלב  ּבְ יט  ַמּבִ

ב, ָיׁשַ נֹו  ּבְ ּבֹו  ְפָסל  ַהּסַ ַעל 
ִין, ַהּיַ אּוַלּמֹות  ּבְ יט  ַמּבִ
ָהרּוַח. טּוַפת  ׁשְ ֲחֵצרֹו  ּבַ

ָמֶות, ל  ׁשֶ ָמָמה  ּדְ ַהּכֹל,  קֹוֵדר 
ַחן, ְוַהּלַ ֶבל  ַהּנֵ ָנַדּמּו 
ֳהָלה ַהּצָ ֵהֵדי  ָנַדּמּו 

ָתִלים, ַהּכְ ִמן  ָעלּו  ר  ֲאׁשֶ
ַהַחִיל ּוְבֵני  ים  ָרׁשִ ַהּפָ

ָלֶנַצח.  ָבם  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ָנִמים 
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ל"ה
היגלק  של  אסונו  ותיאור  לגטים  השבדים  בין  המלחמות  של  סקירה  לאחר 
המפלצת  את  יוּוְלף  ּבֵ תוקף  והפריזים,  הפרנקים  מול  במלחמתו  הנמהר 
בידו,  מסייע  אינו  החמושים  רעיו  מבין  איש  נאבקים,  השניים  המעופפת. 

ִויְגָלף.  העלם  אחד,  מלבד 

ֶלְך, ַהּמֶ ְיצּועֹו  ַעל  עֹוֶלה 
ָהִאיׁש, ּבֹוֶכה  ִלּבֹו  ַמר  ּבְ

נֹו, ּבְ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ַעל  ּבֹוֶכה 
רֹו,  ָעׁשְ ּבְ ַעם  ּטַ ַמה  ּתֹוֶהה 

ְוַנֲחלֹוָתיו. ִקְנָינֹו  ּבְ
ַהְמקֹוֵנן ְהֶרֶתל  ֶזה  ָהָיה 

ְלד, ֶהֶרּבֶ ַעל  בּור  ׁשָ ֵלב  ּבְ
ה ְוָלּמָ יַצד  ּכֵ ּתֹוֶהה  ְוהּוא 

ם ּלֵ ְלׁשַ ֵמֵהְתִקין  ַבע  ּתָ
ׁשֹוֵגג, ּבְ הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל 

אֹוֵהב, ֵאינֹו  ׁשּוב  ַמּדּוַע 
ִלְבנֹו ְנָאה  ַהּשִׂ ַמּדּוַע 

ן? ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַהּמֹוֵעד 

ַחר ּבָ ַנְפׁשֹו  ַמר  ּבְ ֲאַזי 
ׁש ּוְלַבּקֵ ָלמּות  ָהִאיׁש 

ֵמָעל. ַהּבֹוֵרא  זַֹהר  ֶאת 

יתֹו, ּבֵ ִלְבֵני  ַהּכֹל  הֹוִריׁש 
ּוְלַאְרצֹו, ַעּמֹו  ִלְבֵני 
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ָרם ְלֶמֶלְך  ָראּוי  ּכָ זֹאת 
ֲאבֹוָתיו.  ֶאל  ֱאָסף  ַהּנֶ

ְקָרבֹות, ְרצּו  ּפָ ְמֵהָרה  ַעד 
ֶבִדים, ְ ַהּשׁ ֶנֶאְבקּו  ִטים  ּגֶ ּבַ

ָלֲחמּו ֵאּלּו  ּבְ ֵאּלּו 
סֹוֵער. ָים  ּבְ ַנְחׁשֹוִלים,  ין  ּבֵ

ָניו ּבָ ֵמת,  ְהֶרֶתל  ׁשֶ יָון  ּכֵ
אֹוְנֶגְנתֹו, ֶבְדָיה,  ׁשְ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ

ְנָאָתם,  ׂשִ ּבְ ָזִזית  ּתְ י  ֻמּכֵ
ִטים ַהּגֶ ְלֵבין  יָנם  ּבֵ ֵסְרבּו 

זֹאת ְוַתַחת  לֹום,  ׁשָ ִלְכרֹת 
ִהְפִליגּו  ַלְחּדֹל  ִלי  ִמּבְ ם  ּיָ ּבַ

ִלְהרֹוְסַנּבֹור  ּוְבָסמּוְך 
ַאְרֵצנּו. חֹוף  ַעל  ֲערּו  ִהְסּתַ
ֶלַקח ֶבִדים  ְ ַהּשׁ ָלְמדּו  ֲאַזי 

ִרי ׂשָ ּבְ ֵאֵרי  ׁשְ ֵני  ׁשְ ד  ִמּיַ
ֵהִביסּו נֹוָדע  ְקָרב  ּבִ ר  ֲאׁשֶ

ְוֵגיסֹוָתיו. ַהּפֹוֵלׁש  ֶאת 

ּדֹוַדי ין  ִמּבֵ כֹור  ַהּבְ ָאְמָנם 
ַרב, יֶֹקר  ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ם  ּלֵ ׁשִ

ֵהִביא ָרב  ּקְ ּבַ ַמֲאָבקֹו 
ֵהְתִקין.  הּוא  י,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ן  ּבֶ ְלמֹות 

ַהּטֹוב, ּדֹוִדי  ִהיֶגָלק,  ַאְך 
ִנְקָמתֹו. ּבְ ִלְראֹות  ָזָכה 

ַהּיֹום ְלָמֳחַרת  ּבֶֹקר  ּבַ
ֶכת ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ

מֹו, ׁשְ ֵאפֹור  ִטי,  ַהּגֶ ָקַטל 
ֶבִדים. ְ ַהּשׁ ִרּבֹון  אֹוְנֶגְנתֹו  ֶאת 

ּבֹו ֲעָרה  ּבָ ֵאפֹור  ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו 
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אֹוְיָביו. ַמַעְלֵלי  ְלֵזֶכר 
ֶחֶרב ַלַהב  ּבְ ָהִאיׁש  ק  ִרּסֵ

ֶבְדָיה, ׁשְ ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ תֹו  ַקְסּדָ ֶאת 
ָלָאֶרץ.  ֵמת  ֶבִדי  ְ ַהּשׁ ָנַפל 

יב ְלָהׁשִ י  ַאְגּתִ ּדָ ִמיד  ּתָ
ִהיֶגָלק, י,  ַמְלּכִ ַלֲאדֹוִני, 

ִלי, יׁש  ִהּגִ ת  ּתָ ַהּמַ ַפע  ׁשֶ ַעל 
ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ֵלב  אֶֹמץ  ּבְ

ֶכת.  ְתַהּפֶ ַהּמִ י  ּוְבַחְרּבִ

ְותַֹאר ַנֲחָלה  ָיד  רַֹחב  ּבְ
ִהיֶגָלק. י  ַמְלּכִ ָיִדי  ּבְ ָנַתן 

– ֶחֶרב  ִכיֵרי  ִלׂשְ ִנְזַקק  לֹא  הּוא 
י, ּנִ ִמּמֶ חֹות  ּפָ ֶנֱאָמִנים 

רּוָתם. ׁשֵ ַעל  ָכר  ׂשָ ּגֹוִבים 
יִדים, ּפִ ַהּגֶ ֶבט  ׁשֵ ִלְבֵני  לֹא 

ְנַמְרק ִמּדֶ ְגיֹון  ּפִ ְלׁשֹוְלֵפי  לֹא 
ֶבְדָיה. ְ ִמּשׁ ים  ּסִ ְלַקְלּגַ ְולֹא 

ֲחִזית, ּבַ י  ָלַחְמּתִ ִמיד  ּתָ
ַרְגִלי ֵלי  ַחּיָ ין  ּבֵ ִראׁשֹון 

ְנָהִגי ִמּמִ ל  ֶאְחּדַ ְולֹא 
ַהֶחֶרב. ב  ִנּצַ ָיִדי  ּבְ עֹוד  ל  ּכָ

ִרית, ּבְ ן  ּבֶ הּוא  ַהב  ַהּלַ ִלי  י  ּכִ
ָעָברּו, ְבָיִמים  ּכִ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום 
י ָקַטְלּתִ ּבֹו  ׁשֶ ָרב  ַהּקְ ֵמָאז 
דֹול ַהּגָ הּוא  ְגֶרֶפן,  ּדֵ ֶאת 

ַהְפַרְנִקים.  יסֹות  ּגֵ יֵרי  ַאּבִ ין  ּבֵ
דּו־ְקָרב, ּבְ ַהְפַרְנִקי  ָנַפל 

הֹוִציא. ַנְפׁשֹו  יסֹוָתיו  ּגֵ מּול 

Beowulf-2008.indb   276 6/8/2009   1:07:44 PM



277
אריה סתיו

י ּנִ ִמּמֶ ָהִאיׁש  ַלְחמֹס  ׁש  ּקֵ ּבִ
יְלתֹו, ִמּוִ ת  ַמּתָ ָהָרִביד,  ֶאת 
ְפִריְזָיה. ֶמֶלְך  ֶאל  אתֹו  ּוְלׂשֵ

יַנִים ּבֵ ְקַרב  ּבִ זֹאת  ַחת  ּתַ ַאְך 
ֶגל ַהּדֶ א  נֹוׂשֵ ָחָלל  ָנַפל 

ׁשּוַח. ַהּקָ ַהְפַרְנִקים  ֵחיל  ל  ׁשֶ
ָהִאיׁש, ֵמת  ֶחֶרב  ּבְ לֹא  ַאְך 

ַנְפׁשֹו, הֹוִציא  ְזרֹועֹוַתי  ּבִ
י. ְקּתִ ִחּבַ ָהִאיׁש  ֶאת  ֶות  ַלּמָ

ָעַלי ִיְהֶיה  ה  ַעּתָ אּוָלם 
ֶחֶרב."  ּבַ ָהאֹוֵיב  ַעל  ִלְגּבֹר 

ָראּוי ּכָ יוּוְלף  ּבֵ ָאז  ע  ּבַ ִנׁשְ
ְקָרב. ֶטֶרם  ּבְ בּוָעתֹו  ׁשְ ֶאת 

ַאֲחרֹון: ֶנֶדר  ֶזה  ָהָיה 
ֲעלּוַמי ּבַ י  ַרְדּתִ "ׂשָ

ַוֲאסֹונֹות, ֻפְרָעֻנּיֹות  ּבְ
– ִהְנִני  ֲעַדִין  ֲאָבל 

– יל  ַהּגִ ִעם  ׁש  ּתַ ּכִֹחי  ִאם  ם  ּגַ
ְלֵהָאֵבק ָלֵצאת  ָנכֹון 
ִלְזּכֹות ה  ְתִהּלָ ּבִ ְוַגם 

ַהּקֹוֶדֶרת, ְפֶלֶצת  ַהּמִ מּול 
ּה  ַנְפׁשָ ּבְ עֹז  ְרִהיב  ּתַ זֹו  ִאם 

יַנִים." ּבֵ ִלְקַרב  מּוִלי  ָלֵצאת 

יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִנְפָרד  ה  ַעּתָ
לֹום ׁשָ ָאַמר  יו,  ֵמֲאָנׁשָ

ְלׁשֹוָעיו, יַע  ִהְצּדִ סֹוִפית, 
ָיד: מַֹעל  ּבְ ָזָכה  ִאיׁש  ִאיׁש 

אֹוֵיב ּבָ ּבֹו  ֵחם  ֶאּלָ "לֹא 
אַֹרח ּבְ אּוַכל  ִאם  ֶחֶרב  ּבַ

ָרקֹון ַהּדְ מּול  ָלֵצאת  ַאֵחר 
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ְלֵהָאֵבק ּוָבאֹוֵיב 
ּוְבָכבֹוד, הֹוֵגן  ְקָרב  ּבִ

ַעם ּפַ י  ֱאַבְקּתִ ּנֶ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ַהֵהרֹוט. אּוַלם  ּבְ ְגֶרְנֶדל  ּבִ
ה ְמַצּפֶ ֲאִני  אן  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ

ׂשֹוֶרֶפת ֵאׁש  ל  ׁשֶ ִלְלׁשֹונֹות 
ֶאֶרס ל  ׁשֶ ִליִריקֹות  ְוֵכן 
ָמֵגן ַלְחּבֹׁש  ָעַלי  ן  ּכֵ ַעל 
ָלָדה. ּפְ ְרַית  ׁשִ ָחִזי  ְוַעל 
ְכבֹוִדי ּבִ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ זֹאת  ּבָ

ַצַעד ְולּו  ָלֶסֶגת  ּלֹא  ׁשֶ
ַלּגֹוָרל יַח  ְלַהּנִ ִאם  י  ּכִ
ַעל ִמּמַ ר  ֲאׁשֶ ְוַלּבֹוֵרא 
ֵרׁש. ִהּדָ ּכְ יָנם  ּדִ ִלְגזֹר 

ֵרַעי,  ֵאר,  ְלִהְתּפָ י  ּדַ ַאְך 
י ַדְעּתִ ּבְ ָנחּוׁש  ֲאִני 

ָרקֹון. ַהּדְ מּול  ִלְקָרב  ָלֵצאת 
ֵאֵצא, ׁשֶ ַעד  ִלי  ינּו  ַהְמּתִ
ּוְנכֹוִנים, ְזקּוִפים  ִעְמדּו 

ּצֶֹרְך, ּכַ ָלָדה  ּפְ ְרַית  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ
ֵנינּו ְ ִמּשׁ ִמי  ְצפּו  ל  ַהּתֵ ּוִמן 

ִציעֹוָתיו ּפְ ַעל  ר  ִיְגּבַ רֹד,  ִיׂשְ
ָמֶות. ַעד  ֲאָבק  ַהּמַ ְכלֹות  ּכִ

ֵחֶלק, ֵאין  ָלֶכם  ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ
ָלֵצאת מּוָטל  ָעַלי  ְוַרק 

ְזִויַע. ַהּמַ ַחל  ַהּזַ מּול  ֶאל 
אּוַכל אֹותֹו  ְלָהִביס  ִאם 
ַבח,  ָוׁשֶ ה  ְתִהּלָ ּבִ ה  ֶאְזּכֶ

ֶאְרֶאה ֵעיַני  מֹו  ּבְ ֲאַזי 
ִרים.  ְסּתָ ַהּנִ אֹוְצרֹוָתיו  ֶאת 

Beowulf-2008.indb   278 6/8/2009   1:07:44 PM



279
אריה סתיו

זֹאת ּבָ ָיבֹוא  ֶאּפֹל,  ִאם  ַאְך 
ב."  ַהּסָ ֶכם  ְלַמְלּכְ ץ  ַהּקֵ

ַרְגָליו,  ַעל  יוּוְלף  ּבֵ ָקם  ֲאַזי 
ַהּטֹוב,  ָמִגּנֹו  ּבְ נֹוֵפף 

ה ַקְסּדָ ָחַבׁש  קֹו,  ִנׁשְ ָחַגר 
ָהֶאֶבן סֹוְלַלת  ֶאל  ְוָחׁש 

כֹחֹו. ּבְ ּבֹוֵטַח  ָנחּוׁש, 

יר, ָהַאּבִ הּוא  ֵלָבב  ַרְך  לֹא 
ֶלְך, ַהּמֶ יוּוְלף  ּבֵ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל 

יץ, ְוַאּמִ ַיַחס  ַרם  ָאִציל 
ריד ּוׂשְ ְספֹר  ֵאין  ִנְצחֹונֹות  ַבע  ׂשְ

ִמְלָחמֹות, יַנִים,  ּבֵ ְקָרבֹות 
ֶאֶבן ל  ׁשֶ תֹות  ְקׁשָ מּולֹו  ָרָאה 

ֵאׁש, ל  ׁשֶ ִסילֹון  ִמּתֹוָכן  ּפֹוְלטֹות 
קֹוַלַחת ֵרָפה  ׂשְ ֵלָקה,  ּדְ ֵפי  ִרׁשְ

ַקְטָלִני. ַרַעל  ל  ׁשֶ ְוֵאד 

ֶחֶלד ּבַ ִאיׁש  ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ֵאין 
ֶזה ּתֶֹפת  ֶפַתח  ּבְ ָלבֹוא 

ִלְפרֹץ ל  ַהּתֵ ּתֹוְך  ֶאל  ְוַגם 
ַלֲהבֹות ּבְ ִלּפֹל  ִלי  ִמּבְ

ָהַרַעל. י  ְוַעְרִפּלֵ ָהֵאׁש 

ֲחָמתֹו, ּבַ ּבֹוֵער  ֲאַזי, 
ִטים ַהּגֶ י  ַעּמֵ ִרּבֹון  ַלט  ּפָ

ָפָתיו, ׂשְ ין  ִמּבֵ ְקָרב  ל  ׁשֶ ְזָעָקה 
ל ְלּגֵ ִהְתּגַ ָהַרַעם,  קֹול  א  ּבָ

ָרקֹון, ַהּדְ ל  ׁשֶ ְמאּוָרתֹו  ּבִ
ָלִעים. ַהּסְ ין  ּבֵ ַהֵהד  ָעָנה 
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ֱאנֹוׁש, ן  ּבֶ קֹול  ד  ַהּזֵ ַמע  ׁשָ
ַהּתֹוַלַעת. ַאף  ָחָרה  ִנְבַעת, 

יַח  ָוׂשִ יג  ְלׂשִ ַהּמֹוֵעד  ם  ּתַ
ן. ּוְלַמּתָ א  ְלַמּשָׂ אֹו 

ה ִחָלּ ַהּמְ ִמן  ַרץ  ּפָ ה  ִחּלָ ּתְ
ָרקֹון ַהּדְ ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ ר  ַהְיׁשֵ

צֹוֶרֶבת. ֶלָהָבה  ל  ׁשֶ ִסילֹון 
ַחד. ִמּפַ ָרֲעָדה  ָהָאֶרץ 

חּוץ ּבַ ין  ְמּתִ ַהּמַ יוּוְלף  ּבֵ ַאְך 
ב. ִנּצָ רּוְך  ּדָ ָמר  ׁשְ ַהּמִ ַעל 

מּולֹו ֵגן  ַהּמָ ֶאת  ֵהִניף 
ֶפׁש ּנֶ ּבַ אֹוְיבֹו  ִלְקַראת  ָנכֹון 

ְנָאה ׂשִ ֲאכּול  ֵלב  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ִלְקטֹל ַדְעּתֹו  ּבְ ַמר  ּגָ

נֹו.  ּכָ ִמׁשְ ֶאל  ַהּפֹוֵרץ  ֶאת 

יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ לֹף  ִלׁשְ ִמֵהר 
ַהַחד, ַלֲהבֹו  ֵנְגִליְנג,  ֶאת 
יֹוִמין. יַקת  ַעּתִ ת  מֹוֶרׁשֶ

ֶפׁש ּנֶ ּבַ ָהאֹוְיִבים  ֵני  ׁשְ ָהיּו 
ָהַאֵחר. ֶאת  ֶאָחד  ׂשֹוְטִמים 

ַהַחִיל, ּבֹור  ּגִ ב  ִנּצַ רּוְך  ּדָ
ָידֹו, ּבְ ֶלד  ַהּפֶ ת  ִצּנַ

ֶרץ ֶ ּשׁ ּבַ מּולֹו  ִהְתּבֹוֵנן  ֵער 
עֹוָתיו. ַטּבְ ק  ַהְמַהּדֵ

ָמר, ׁשְ ַהּמִ ַעל  עֹוֵמד  ין,  ַמְמּתִ
ּגּופֹו, ֶאת  מֹוֵתַח  ֲאַזי 

ֶבר, ַהּגֶ ַעל  ַחץ  ַ ַהּשׁ ק  ִזּנֵ
יוּוְלף. ּבֵ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ּפְֹך  ִלׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ
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ה ּנָ ַהּצִ ה  ֵהֵגּנָ ָאְמָנם 
ֵקן, ַהּזָ ֶלְך  ַהּמֶ ּגּוף  ַעל 

ָעָבר ִביֵמי  ּכְ עֹוד  לֹא  ַאְך 
ל. ּלֵ ּפִ הּוא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ְולֹא 
ֶבר ַהּגֶ נֹוַכח  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ

יו ַחּיָ ָכל  ּבְ ָלִראׁשֹוָנה 
ַהּגֹוָרל י  ּכִ ִנְלַחם,  ֵמָאז 

ְלֶעְזָרתֹו ֶנְחָלץ  לֹא  ָבר  ּכְ
לֹו ְלַהֲעִניק  ּוְמָסֵרב 
ֶבָעָבר. ּכְ חֹון  ִנּצָ ׁשּוב 

יָקה ָהַעּתִ ַחְרּבֹו  ֵהִניף 
ִטים, ַהּגֶ ִרּבֹון  ַרב  כַֹח  ּבְ
ר, ַהְמֻנּמָ ֶרץ  ֶ ּשׁ ּבַ הֹוֵלם 

ֶחֶרב, ַלַהב  ּבֹו  ַגד  ּבָ ֲאָבל 
ַחץ ַ ַהּשׁ ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  ַלְחּדֹר  ל  ׁשַ ּכָ

ֶלְך. ַהּמֶ ל  ּלֵ ּפִ ׁשֶ ָלעֶֹמק 

ָהאֹוָצר ל  ּתֵ נֹוֵטר  ֲאַזי 
ּבֹוֶעֶרת ַוֲחָמתֹו  ֻמְטָרד 

ַהב, ַהּלַ חֹד  ֶאת  ָחׁש  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַזַעם,  ֲחַמת  ּבַ לֹעֹו  ַער  ּפָ

אֹוֶכֶלת. ֵאׁש  ל  ׁשֶ ִסילֹון  ָיַרק 
יצֹוצֹות  ַהּנִ ִהְתעֹוְפפּו 

ף. ָהֶרׁשֶ ְבַרק  ּבִ ם  ָ ִמּשׁ ַהְרֵחק 

ִטי ַהּגֶ ָהָיה  ָיכֹול  לֹא  ׁשּוב 
ִנְצחֹונֹו ּבְ ֵאר  ְלִהְתּפָ

ַהֶחֶרב, ָידֹו  ּבְ ָלה  ׁשְ ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ
סּור ַהּמָ ַהב  ַהּלַ ַגד  ּבָ

ַהּצֶֹרְך, ַעת  ׁשְ ּבִ ְבָעָליו  ּבִ
מֹוהּו. ּכָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
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ָכְך ּבְ ַמה  ל  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֶזה  ֵאין 
ם ְמֻאּיָ ּכֹה  יָבה  ׂשֵ ְלִאיׁש 
ֶזה ֶחֶלד  ּבְ ִלְנצֹר  ְלהֹוִסיף 
ים, ָהֲאֻרּכִ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ֶאת 

ִלְחיֹות נֹוַעד  אֹוָתם  ים  ַחּיִ
נּו, ּלָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ׁשֹוֶנה  עֹוָלם  ּבְ
ֶצֶלם ּבְ ִנְבָרא  ָכל  ּכְ מֹותֹו  ּכְ

ֲאבֹוָתיו. ֶאל  ֱאָסף  ַהּנֶ

ֵרֵעהּו... ֶאת  ִאיׁש  ְקפּו  ּתָ ְוׁשּוב    / ֶפׁש   ּנֶ ּבַ ֹוְנִאים  ַהּשׂ ֵני  ׁשְ ...ָחְזרּו 

 .1926 לונדון,  גורדון,  ר.ק.  מאת   ,Anglo-Saxon Poetry באוסף:  היצירה  לתרגום  איור 
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ְזַמן ֶסק  ּפֶ ל  ׁשֶ ִמְרָוח  ְכלֹות  ּכִ
רּוַח, ַנִים  ְ ַהּשׁ ֲאפּו  ׁשָ ּבֹו 

ֶפׁש ּנֶ ּבַ ֹוְנִאים  ַהּשׂ ֵני  ׁשְ ָחְזרּו 
ֵרֵעהּו. ֶאת  ִאיׁש  ְקפּו  ּתָ ְוׁשּוב 

ּכֹחֹו, ֶאת  ַחץ  ַ ַהּשׁ יר  ִהְגּבִ
עֹות, ּבָ ַהּטַ נֹוֵתן  ַעל  ָעט 

ֶלְך, ַהּמֶ ִיּסּוֵרי  ֵהם  דֹוִלים  ּגְ
ֶבר ְוַהּגֶ אֹוֶבֶדת  ַאְרצֹו 

ה.  ִמְתַעּנֶ ַהּתֶֹפת  ֵאׁש  ּבְ
ְלֵעֶזר ִלְקרֹא  ָיכֹול  ֵאינֹו 

– סּוִרים  ַהּמְ יו  ֲאָנׁשָ ֶאת 
ַלֲעמֹד ַחת  ּתַ לּו  ַהּלָ

ְצַטּוּו ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ רּוִכים  ּדְ
ְלֶעְזָרתֹו,  ק  ּוְלַזּנֵ

ַהב ַהּלַ ֵמֵאׁש  ֶנְחַרד  ם  ִלּבָ
ַער ַלּיַ טּו  ִמּלְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ִאיׁש 
ֶפׁש ַהּנֶ ֲאִציל   – ֶאָחד  ַבד  ִמּלְ

יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ְלגֹוָרלֹו  ֶנְחַרד 
ֶבר ּגֶ ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ֶזה  ֵאין  י  ּכִ

יר ְלַהּתִ ִים  ּפַ ּכַ ְנִקי 
ָלַעד.  ָהֵרעּות  ר  ֶקׁשֶ ֶאת 
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ל"ו
הדרקון.  של  ראשו  את  להבקיע  בניסיון  כושלת  יוּוְלף,  ּבֵ של  חרבו  נגלינג, 
הדרקון  אדונם.  לעזרת  חשו  שלא  יוּוְלף  ּבֵ של  הלב  מוגי  באנשיו  גוער  ויגלף 

אנושות.  נפצע  יוּוְלף  וּבֵ בשלישית,  תוקף 

ָאִביו, ם  ׁשֵ ֶוְחְסָטן  ִויְגָלף,  מֹו  ׁשְ
ֶבר, ַהּגֶ נּוָעה  ּתְ ְוַקל  יץ  ַאּמִ
ֵאְלֶפֶרה, ֲאִציֵלי  ִעם  ִנְמָנה 

מֹוָצאֹו. ֶבִדים  ׁשְ ֶבט  ֵ ִמּשׁ

יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  הּוא  ָרָאה 
ָרב, ַהּקְ ַכת  ַמּסֵ ּבְ ָחבּוׁש 

ִביבֹו, ִמּסְ ּתֹוֶלֶלת  ִמׁשְ ֵאׁש 
ת ּתָ ַהּמַ ֶאת  ֲאַזי  ָזַכר 

יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ל  ִקּבֵ ר  ֲאׁשֶ
ְגמּוְנִדיְנג ַהּוֵ ֵני  ּבְ ֲאֻחּזֹות  ֶאת 
ר, ָהעֹׁשֶ ׁשֹוְפעֹות  ַהּפֹוִרּיּות, 

ָעָבר. יֵמי  ּבִ ָאִביו  ַנֲחַלת 

ָהִאיׁש, חֹוָבתֹו  ֶאת  ָיַדע 
א. ְלַמּלֵ ַאֲחֶריָה  ִמֵהר 

ְרָזה ּתִ ֵמֵעץ  ֵגן  ַהּמָ ֶאת 
ַחְרּבֹו  ֵהִניף  ָעָליו,  ָנַתן 
ֶכת ּיֶ ׁשַ ָהְיָתה  ָעָבר  ּבֶ ׁשֶ

אֹוֶתֶרה. ן  ּבֶ ֵאְנמּוְנד  ַלּגֹוֶלה 
ִויְגָלף, ל  ׁשֶ ָאִביו  ְחְסָטן,  ּוֶ ׁשֶ ַעד 
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ֶזג ַהּמֶ ים  ַאּלִ ַהּגֹוֶלה  ֶאת 
ַאְכָזר, ְקָרב  ּבִ ֲאַזי  ָקַטל 
ָלל, ׁשָ ָלַקח  קֹו  ִנׁשְ ְוֶאת 
ֶרת, ַהְמֻעּטֶ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת 

– ַהֶחֶרב  ְוֶאת  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת 
ִפיִלים. ַהּנְ ֵני  ּבְ ְצָרפּוָה 
ַח ַהְמַנּצֵ אֹוָתּה  יׁש  ִהּגִ

ֵאְנמּוְנד, ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ִליֵדי 
לֹו יב  ֵהׁשִ ְוֶזה  מֹו,  ׁשְ אֹוֶנָלה 

ּלֹו ׁשֶ ַאְחָינֹו  ק  ֶנׁשֶ ֶאת 
ְך ּכָ ַעל  ְלִהְתַרֵעם  ִלי  ִמּבְ
ָאִחיו. ן  ּבֶ הּוא  ֶהָחָלל  ׁשֶ

בֹוד ּכָ ֶוְחְסָטן  ָחַלק  ִנים  ׁשָ
ֵאְנמּוְנד, ל  ׁשֶ ק  ׁשֶ ַהּנֶ ִלְכֵלי 

ָמֵגן. ְרַית  ּוְלׁשִ ַלֶחֶרב 
ִויְגָלף נֹו  ּבְ ַהּיֹום  בֹוא  ּבְ ׁשֶ ַעד 

ָאִביו ַאַחר  ר  ּגֵ ּפִ לֹא  ׁשּוב 
ֶחֶרב. ּבַ ַהּדּו־ְקָרב  ְמֶלאֶכת  ּבִ

ִלְבנֹו ָהָאב  יׁש  ִהּגִ ֲאַזי 
ַהּטֹוִבים ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ֶאת 

ַפע. ׁשֶ ּבְ ת  ַמּתָ הֹוִסיף  ְועֹוד 
ְלֵעת ָעָבר  יֵמי  ּבִ זֹאת  ל  ּכָ

ִטים ּגֶ ֶאֶרץ  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ְכנּו  ׁשָ
ָלמּות.  ָהָאב  ָנָטה  ּוְלֵעת 

ה ַהּזֶ ַהּיֹום  ְוַעד  ֵמעֹוָלם 
ָעָלה לֹא  ָהֶעֶלם  ַעל  ִאיׁש 

ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ יָכְלּתֹו  ּבִ
ֶחֶרב ּבַ ִלְלחֹם  רֹו  ּוְבָכׁשְ
יא. ְצּבִ ַהּמַ ֹוַע  ַהּשׁ ְלַצד 
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ָהֶעֶלם, ָרב  ּקְ ּבַ ל  ׁשַ ּכָ ְולֹא 
ָקָהה. לֹא  ַהב  ַהּלַ ְוחֹד 

ָהֵאׁש ָרקֹון  ּדְ ָעַמד  ְך  ּכָ ַעל 
ָהאֹוְיִבים ֵני  ׁשְ ָלְמדּו  ְלֵעת 

ֶזה. ל  ׁשֶ ְחּבּולֹוָתיו  ּתַ ֶאת  ֶזה 

ֵמֵרָעיו  ֶחֶבר  ַעל  זֹוֵעם 
ַער, ַלּיַ ם  ַנְפׁשָ ִטים  ַהְמַמּלְ
ַחִיל: ן  ּבֶ ִויְגָלף  ֶהם  ּבָ ַער  ּגָ

ה, ּתֶ ִמׁשְ ּבְ ַעם  ּפַ ִלי  "ָזכּור 
ֶלְך, ַהּמֶ ֲחַצר  ּבַ ֵהַסְבנּו 

ְוצֹוֲהִלים, לֹוְגִמים  ַבׁש  ּדְ ֵמי 
ֱאמּוִנים ְענּו  ּבַ ִנׁשְ יַצד  ּכֵ

נּו, ַמְלּכֵ יא,  ְצּבִ ַהּמַ יוּוְלף  ְלּבֵ
עֹות, ּבָ ַהּטַ נֹוֵתן  ָהִאיׁש 

ְלָפָניו ָנַדְרנּו  יַצד  ּכֵ
ֲחָזָרה ּבַ ם  ּלֵ ְנׁשַ י  ּכִ

ְלנּו, ִקּבַ ר  ֲאׁשֶ ת  ּתָ ַהּמַ ַעל 
ַהּטֹוִבים, ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ַעל 

ְוכַֹרח. ָנה  ַסּכָ ל  ׁשֶ יֹום  ּבְ
נּו, ּבָ הּוא  ַחר  ּבָ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום 

ָיסֹות, ַהּגְ ין  ּבֵ סּוִרים  ַהּמְ
ֲאַנְחנּו, ֵמֵרָעיו  י  ּכִ ה  ּמָ ּדִ
ת, ַמּתָ ָלנּו  ק  ִחּלֵ ן  ּכֵ ַעל 

ִתְקָוה  ּבְ ָעֵלינּו  ָסַמְך 
ֲאַנְחנּו, בֹוד  ּכָ י  ַאְנׁשֵ אן  ּכָ ׁשֶ

ַהּצֶֹרְך ַיֲעֶלה  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
ָיֵדנּו.  יט  נֹוׁשִ ְלֶעְזָרתֹו 

ֶלְך ַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ִמְנָהגֹו  ּכְ
יָמה ׂשִ ַהּמְ ֶאת  ָעָליו  ִלּטֹל 
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ָיָדיו מֹו  ּבְ ָעּה  ּוְלַבּצְ
ן. ּכֵ ִנְסּתַ ָאנּו  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ

ָעָבר ּבֶ הּוא  ָנַהג  ְך  ּכָ י  ּכִ
חֹוֵלל בּוָרה  ּגְ י  ַמֲעׂשֵ ֵעת 

ּוֶפֶלא. ָהיּו  ל  ָמׁשָ ּלְ ׁשֶ
יַע  ִהּגִ ַהּיֹום  ה  ִהּנֵ ֲאָבל 

ָהָאִציל ֲאדֹוֵננּו  ּבֹו 
נּו.  ּדֵ ִמּצִ ְלֵעֶזר  ָזקּוק 
, ְלִהְתַמְהֵמּהַ ָלנּו  ַאל 

ָיד, לֹו  יט  ְלהֹוׁשִ ָעֵלינּו 
ֵלָקה. ַהּדְ ִמן  ילֹו  ְלַהּצִ

ַהּטֹוב, ֵאִלי  ן,  ִיּתֵ ִמי  הֹו 
יו,  ְחּתָ ּתַ ֵאׁש  ּבָ ֲאִני  ם  ְוׁשָ

ַמֲאִריְך ָהִייִתי  לֹא  ְך  ּכָ
ֵמֲאדֹוִני. יֹוֵתר  י  ַחּיַ

ה ֶחְרּפָ נּו  ּבָ ק  ְדּבַ ּתִ ֲהלֹא 
בֹוֵתינּו, ִעּקְ ַעל  ַנֲחזֹר  ִאם 
ַגע ּפֶ ְללֹא  ְיָתה  ַהּבַ ָנׁשּוב 

ָרקֹון ַהּדְ ֶאת  ִלְקטֹל  ִלי  ִמּבְ
יַע?  ְלהֹוׁשִ נּו  ַמְלּכֵ ְוֶאת 

טֹוָבה ִפּיּות  ּכְ ָכְך  ּבְ ַהֵאין 
לֹו ָחִבים  ָאנּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל 

ִטים ַהּגֶ ַעם  ּבְ ְלַבד  ּבִ הּוא  ִאם 
ָרב ּקְ ּבַ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  יֹוִציא 
ָעֵלינּו? ם  ַהּקָ ָהאֹוֵיב  מּול 
ָיד לֹו  יט  אֹוׁשִ ֲאִני  ן  ּכֵ ַעל 
ק, ׁשֶ ַהּנֶ ְכֵלי  ּבִ ִעּמֹו  ֶאְחלֹק 

ֶחֶרב."  ְוַלַהב  ְרָיה  ׁשִ ה,  ַקְסּדָ
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ָקִדיָמה, ָהִאיׁש  ַרץ  ּפָ ֲאַזי 
ן ָעׁשָ ֵאֵדי  ֵני  ּפְ ַעל  ָחַלף 

ַמְלּכֹו. ְלַצד  ב  ְוִהְתַיּצֵ
ֵאׁש, ּבָ תֹו  ַקְסּדָ זֹוֶהֶרת 
ְוקֹוֵרא: יַע  ַמְצּדִ ְוהּוא 

ַהּטֹוב, י  ַמְלּכִ ֵאיָתן,  "ֲעמֹד 
, ָנַדְרּתָ ֵהן  ֲעלּוֶמיָך  ּבַ

ְנכֹוִחים, ָבֶריָך  ּדְ ְוָהיּו 
ּפֹוֵעם ְלָבְבָך  עֹוד  ל  ּכָ י  ּכִ

ר ַהּכֹׁשֶ ַעת  ׁשְ ּבִ ר  ַוּתֵ ּתְ לֹא 
ַבח. ָוׁשֶ ה  ְתִהּלָ ּבִ ִלְזּכֹות 
ָעֶליָך ֶזה  יַנִים  ּבֵ ְקַרב  ּבִ
ְלִהְתּגֹוֵנן, ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

י." ְעּתִ ִהּגַ ְלֶעְזָרְתָך  ה  ִהּנֵ

ּוְכָבר ָבָריו  ּדְ ם  ִסּיֵ ֶזה  עֹוד 
ָהֵאיִמים, ּתֹוַלַעת  ָנְסָקה 

ְכָנֶפיָה ּבִ ּוְמנֹוֶפֶפת 
ַנִים, ְ ַהּשׁ ַעל  ָעָטה  ַעל  ִמּמַ

ׁשּוב. ְותֹוֶקֶפת  חֹוֶזֶרת 

ְרָזה ּתִ ת  ִצּנַ ֵאׁש  ּבָ ָעְלָתה 
ְוַרק סּור,  ַהּמָ ִויְגָלף  ל  ׁשֶ

נֹוַתר ָידֹו  ּבְ ֵגן  ַהּמָ ִציר 
ָחֵזהּו. ית  ּבֵ ַעל  ְרָיה  ִ ְוַהּשׁ

מֹר. ִלׁשְ ּגּופֹו  ֶהם  ּבָ י  ּדַ לֹא 

ַהּטֹוב ִגּנֹו  ּמָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ַהּתֶֹפת ַלֲהבֹות  ּבְ ָלה  ּכָ

ּתֹוָדה ֲאִסיר  ָהִאיׁש  ָחַמק 
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ֶלְך, ַהּמֶ ת  ִצּנַ ֵמֲאחֹוֵרי 
ּגֶֹדל. ּבַ יר  ּבִ ּכַ ְרֶזל  ּבַ ָמֵגן 

ּבֹוֶעֶרת, ֲחָמתֹו  יוּוְלף,  ּבֵ ָאז 
ַלֲהבֹו, ֵנְגִליְנג  ֶאת  ֵהִניף 

ְנטּוָיה ְזרֹוַע  ּבִ ה  ִהּכָ
ָרקֹון ַהּדְ ֶאת  ַרב  ּוְבכַֹח 

ַהְמֻעְרֶטֶלת, ְלּתֹו  ְלּגָ ּגֻ ַעל 
ָצה. ִהְתַנּפְ ַהֶחֶרב  ֲאָבל 
ַבח, ְלׁשֶ ַהּנֹוָדע  ַהב  ַהּלַ
ּוְמפָֹאר, יֹוִמין  יק  ַעּתִ

ָרב. ּקְ ּבַ ָעָליו  ּבְ ֶאת  יל  ִהְכׁשִ
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ֶזה  ָהָיה 

ֵמָאז. אֹותֹו  רֹוֵדף  ְוהּוא 
ַהב ַהּלַ ּוִפְלַדת  ַהֶחֶרב 

יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ מֹוִעיִלים  לֹא 
ְזרֹועֹוָתיו ּבִ י  ִמּדַ ַרב  י  ּכִ

ן ּכֵ ַעל  ְוָהאֹון  ַהּכַֹח 
ר  ּבָ ִנׁשְ ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז 
ַהב ַהּלַ ָידֹו  ּבְ ק  ּוִמְתַרּסֵ

דּו־ְקָרב. ּבְ לֹו  מֹוִעיל  ְולֹא 

ָהֵאׁש, ָרקֹון  ּדְ ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ
עּוב, ּתִ ַהְמעֹוֵרר  ֶרץ  ֶ ַהּשׁ

ּגּופֹו  עֹות  ַטּבְ ֶאת  ְחֵרר  ׁשִ
אֹוְיָביו. ַעל  ָעט  ית  ִליׁשִ ְ ּוַבּשׁ

ַעם ַהּפַ זֹו  ַחץ  ַ ַהּשׁ ָצַלח 
אר, ּוָ ּצַ ּבַ יוּוְלף  ּבֵ ֶאת  ָלַכד 

עֹוָתיו. ַמְלּתְ ּבֹו  יַע  ִהְטּבִ

יוּוְלף,  ּבֵ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ַרץ  ּפָ ֲאַזי 
ַאְרָצה. קֹוֵלַח  ָהעֹוְרִקים  ִמן 
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ל"ז
את  לסקור  חוזר  הגוסס  יוּוְלף  ּבֵ הדרקון.  את  הורגים  ּוויגלף  הפצוע  יוּוְלף  ּבֵ
כך  על  מצר  אולם  ארצו  על  ברכה  הביאו  שלטונו  ימי  כי  סבור  הוא  קורותיו, 
האוצר,  מן  דוגמה  להביא  המאורה  אל  ויגלף  את  שולח  הוא  יורש.  לו  שאין 

מותו.  טרם  ניחומים  בכך  ולמצוא  עיניו  במו  בו  להתבונן  שיוכל  מנת  על 

ר, ֻסּפַ ְך  ּכָ ַמְענּו,  ׁשָ ֲאַזי, 
יוּוְלף ְלּבֵ ָנה  ַסּכָ ֶרַגע  ּבְ

ָקִדיָמה, סּור  ַהּמָ ִויְגָלף  ָאץ 
ֵלב ּוְבאֶֹמץ  ּכֹחֹו  ָכל  ּבְ

ְלַמְלּכֹו. ַע  ְלַסּיֵ ָחׁש 
ֹוַע ַהּשׁ ָהָיה  ְבעֹו  ִמּטִ י  ּכִ
עֹז. ְוַרב  ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ָאִציל 

ְלּגֶֹלת ַהּגֻ ִמן  ִנְבַהל  לֹא  הּוא 
ָרקֹון, ַהּדְ ל  ׁשֶ יָרה  ּבִ ַהּכַ

ַהב, ּלַ ּבַ ַקר  ּדָ רֹו  ׂשָ ּבְ ְוֶאת 
ָעמֹק, ַחְרּבֹו  ֶאת  ּתֹוֵקַע 
ֶרץ ֶ ַהּשׁ ִקְרֵבי  ֶאת  קֹוֵרַע 

ֵמָעיו. ֵני  ּבְ ַע  ּסֵ ּוְמׁשַ

ַהט, ַהּלַ ַמם  ּדָ ָהֵאׁש,  ְבָתה  ּכָ
ָבה. ׁשָ יוּוְלף  ּבֵ ל  ׁשֶ ָרתֹו  ַהּכָ

ְיֵרכֹו  ַעל  ׁשֶ ָדן  ַהּנָ ִמן 
ֶלְך, ַהּמֶ ׁשֹוֵלף  ְגיֹונֹו  ּפִ ֶאת 
ַתַער, ּכְ ְוַחד  ָחז  ֻמׁשְ ין  ַסּכִ
ַהּתֹוַלַעת ל  ׁשֶ ּגּוָפּה  ְוֶאת 

Beowulf-2008.indb   290 6/8/2009   1:07:45 PM



291
אריה סתיו

ֶוְך.  ּתָ ּבַ ּפֹוֵרס  ַהֲחָלָקה 
ֶאָחד, ּכְ ַנִים  ְ ַהּשׁ טֹוְרִחים 

יוּוְלף ּוּבֵ ִויְגָלף  יֵדי  ּבִ ָעָלה 
ְלַהְכִריַע. ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת 

ַהַחִיל, ן  ּבֶ ִויְגָלף  ֶזה  ָלַחם 
ֹוַע ַהּשׁ ְמִסירּות  ל  ׁשֶ מֹוֵפת 

ַלֲאדֹונֹו, ֱאָמן  ַהּנֶ
ּוַמר ה  ָקׁשֶ ַמֲאָבק  ּבְ

ָהַאֲחרֹון ִנְצחֹונֹו  ּבְ
ֶחְלּדֹו. יֵמי  ּבִ דֹול  ְוַהּגָ

ָצִעים ַהּפְ י  ּכִ ָהַאֲחרֹון, 
יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ע  ִנְפּגַ ֶהם  ּבָ

ָהֵאׁש, ָרקֹון  ּדְ ְפֵרי  ִמּטָ
ָקדּום, ְמִחּלֹות  ֶרץ  ׁשֶ הּוא 

ְוִלְתּפַֹח, ֵהֵחּלּו  ִלְצרֹב 
ָחׁש ֶלְך  ַהּמֶ ּוִבְמֵהָרה 
ְוגֹוֵעׁש רֹוֵתַח  יַצד  ּכֵ

ִקְרּבֹו. ּבְ ֶאֶרס  ל  ׁשֶ ַנְחׁשֹול 

ַמְכאֹוָביו ּבְ ָהִאיׁש  ָצַלע 
ַלע, ַהּסֶ ְמָעַרת  ּכֶֹתל  ֶאל 
ֶאֶבן, לּוַח  ַעל  ָצַנח  ּגּופֹו 

אּוָרה ּמְ ּבַ ֵעיָניו  ָנַתן 
ַהֲחצּובֹות תֹות  ׁשָ ּוַבּקְ

ַעּמּוִדים ַעל  ָענֹות  ׁשְ ַהּנִ
ֶאֶבן, ּבְ ֵהם  ַאף  ַהֲחצּוִבים 

ֶדם.  ִמּקֶ ְנִפיִלים  ל  ׁשֶ ם  ְמַלאְכּתָ

סּור ַהּמָ ִויְגָלף  יְנַתִים  ּבֵ
ֲאדֹונֹו, ַעל  ִנְכַמר  ִלּבֹו 

ָיָדיו ּוְבַכּפֹות  ִמֵהר 
ֶוְך.  ּתָ ּבַ ּפֹוֵרס  ַהֲחָלָקה    / ַהּתֹוַלַעת   ל  ׁשֶ ּגּוָפּה  ...ְוֶאת 

 .1959 משנת  בריטי  )קומיקס(  עלילון  מתוך  איור 
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ַמִים. יוּוְלף  ּבֵ ַעל  יז  ְוִהּתִ ָאץ 
ּוָפצּוַע, ֶלְך  ַהּמֶ ָחבּול 

ֵעֶבר.  ְלָכל  קֹוֵלַח  מֹו  ּדָ

ָהַרחּום ָהֶעֶלם  ֵהִסיר 
ֶלְך, ַהּמֶ ֵמרֹאׁש  ה  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת 

ַמְכאֹוָביו, ַעל  ּגֹוֵבר  ְוֶזה, 
ֵהיֵטב ַדע  ּיָ ׁשֶ ַאף  ר  ּבֵ ּדִ

ל ֶנְחּבַ ֶהם  ּבָ ָצִעים  ַהּפְ י  ּכִ
ֶחְלּדֹו, ִליֵמי  ֵקץ  ימּו  ָיׂשִ
ה, ַהּזֶ ָהעֹוָלם  י  ְלַמְנַעּמֵ
ָאֶרץ, ּבָ ַדע  ּיָ ׁשֶ ַפע  ֶ ַלּשׁ

ֶות ַהּמָ ַמר  לֹו  אֹוֵרב  ְוִכי 
יו ַמֲעׂשָ ֶאת  ִעּמֹו  ִלּטֹל 

ים.  ָהֲאֻרּכִ ָיָמיו  ְוֶאת 

"ָהִייִתי, ָאַמר,  ר,"  ָ ֻאּשׁ ּמְ "ַמה 
ָלֵתת ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ַרק  לּו 

ק, ׁשֶ ַהּנֶ ֵלי  ּכְ ֶאת  יֹוֵרׁש  ְלֵבן 
יֹוֵרׁש, ּבְ י  ַרְכּתִ ִנְתּבָ לּו 

מֹוֵלְך י  ְחּתַ ּתַ ָהָיה  ׁשֶ ן  ּבֵ
ַהּטֹוָבה. ִטים  ַהּגֶ ֶאֶרץ  ַעל 

ָהִייִתי ִרּבֹון  ִנים  ׁשָ יֹוֵבל 
ֶאָחד לֹא  ַאף  י.  ַעּמִ ֵני  ּבְ ַעל 
ִסיִכים, ַהּנְ אֹו  ָלִכים  ַהּמְ ִמן 

בּולֹות, ַלּגְ ֵמֵעֶבר  ֵכַני  ׁשְ
ָעַלי ָלֵצאת  ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף 

ְלִמְלָחָמה. ֵגיסֹוָתיו  ּבְ

ַנַחת, ּבְ ַאְרִצי  ּבְ י  ַכְנּתִ ׁשָ
ַהּגֹוָרל, ין  ּדִ ִלְפַסק  ין  ַמְמּתִ
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תֶֹקף. ּבְ ִקְנָיִני  ֶאת  נֹוֵצר 
ְמִריבֹות י  עֹוַרְרּתִ לֹא  ַאְך 

ְוא.  ׁשָ ֶנֶדר  י  ָנַדְרּתִ ְולֹא 

ֲאנּוׁשֹות, י  ִנְפַצְעּתִ ָאְמָנם 
ֵלם. ׁשָ ֲאִני  י  ַנְפׁשִ ּבְ ַאְך 

ַעל,  ִמּמַ ָהֵאל  יּוַכל  ְולֹא 
קֹוֵלַח, י  ַחּיַ ם  ּדַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
חֹוָבה  ְלַכף  אֹוִתי  ָלדּון 

ַעם. ּפַ ֵאי  ר  ׂשָ ּבָ ֵאר  ׁשְ מֹות  ַעל 

ה ַעּתָ סּור,  ַהּמָ ִויְגָלף  הֹו, 
ָעָרה ַהּמְ ִנים  ּפְ ֶאל  ֲחדֹר 
ָהֲאפִֹרים, ָתִלים  ַהּכְ ין  ּבֵ

אֹוָצר. ּבָ ֵעיֶניָך  ְוֵתן 
מּוֵלנּו, רֹוֵבץ  ָהֵאׁש  ָרקֹון  ּדְ
ַחץ, ַ ַהּשׁ ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָנַפח 

ַמע. ַמׁשְ י  ְרּתֵ ּתַ דּוד  ׁשָ ָנַפל 

, ְתַמְהֵמּהַ ּתִ ָנא  ַאל  ן  ּכֵ ַעל 
ֵעיִני ָלֵתת  אּוַכל  ִאם  י  ּכִ

יִטים  ְכׁשִ ַהּתַ ֲעֵרמֹות  ּבַ
ְמַעט ג  ְלִהְתַעּנֵ ְוַגם 

ר, ְועֹׁשֶ ָזָהב  ל  ׁשֶ ַפע  ׁשֶ ַעל 
ָיֵקל ָבר  ַהּדָ י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ
אן, ִמּכָ ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ָעַלי 

ים ָהֲאֻרּכִ י  ּוֵמַחּיַ
י ָאַהְבּתִ ר  ֲאׁשֶ ּוֵמַאְרִצי 
ַנַחת."  ֶיֶתר  ּבְ ֵרד  ְלִהּפָ
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ל"ח
לאחר שהתבונן בשכיות החמדה מן האוצר, מודה הגיבור לאלוהיו ומַמנה את 
יוּוְלף  ּבֵ לים.  הצופה  גבוה  ף  ּכֵ במרומי  להיקבר  מבקש  יוּוְלף  ּבֵ ליורשו.  ויגלף 

נשמתו. את  מוציא 

ַמע ְלִמׁשְ י  ּכִ ָהאֹוְמִרים  ֵיׁש 
ֶוְחְסָטן  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יוּוְלף,  ּבֵ ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ

ַאַחר א  ִמּלֵ ד  ּוִמּיָ ָקם 
יוּוְלף. ּבֵ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ֶחְפצֹו 

ִנְכַנס ְרָיתֹו  ׁשִ ּבְ ָחבּוׁש 
ָעָרה, ַהּמְ ֶאל  ָהֶעֶלם 

ם ׁשָ ַלע,  ַהּסֶ ֵני  ּפְ ַעל  ָחַלף 
צּוַע. ַהּפָ ֶלְך  ַהּמֶ ב  ָיׁשַ
ֵמֲאחֹוָריו ָרָאה  ֲאַזי 

ף, ּסָ ַהְמׁשֻ ַחץ  ַ ַהּשׁ ּגֹב  ֶאת 
ְטמֹון, ַהּמַ ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאת 

אֹוָצרֹות, ַפע  ׁשֶ ּבְ דּוׁש  ּגָ
ִהְבִהיק  חּוט  ׁשָ ָזָהב  ל  ׁשֶ ל  ּגַ

ִהְתּגֹוֵלל. ָהָאֶרץ  ְוַעל 
לּו ּתָ ָסִביב  ָתִלים  ַהּכְ ַעל 

ָעָבר, ִמיֵמי  ְצרּוִפים  ִביִעים  ּגְ
רּו. ָנׁשְ ִעּטּוֵריֶהם  ְסדּוִקים, 

ָנְגָעה ּלֹא  ׁשֶ ּדֹורֹות  ָבר  ּכְ ֶזה 
ֱאנֹוׁש. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶהם  ּבָ

צּוָרה, אֹות  ּגֵ ָלָדה  ּפְ ַקְסדֹות 
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אֹוֶכֶלת, ֶהן  ּבָ ַהֲחלּוָדה 
ְספֹר. ֵאין  ְזרֹועֹות  ְצִמיֵדי  ְוֵכן 

ר, ִנְסּתָ ַמְטמֹון  ִנְגָלה  ה  ִהּנֵ
ָהַרב מֹון  ַהּמָ ַעל  ּבַ י  ּכִ

ִרים ְסּתָ ּמִ ּבַ ִלְגנֹז  ָחַפץ 
ְזָהבֹו. ֶאת  ּוְלעֹוָלם 

ל ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲאָבל 
ְוא. ָ ַלּשׁ יו  ַמֲאַמּצָ ָהיּו 

ר... ִנְסּתָ ַמְטמֹון  ִנְגָלה  ה  ...ִהּנֵ

.Die Nibelungen ,1924 לאנג  פריץ  של  סרטו  מתוך  הניבלונגים.  אוצר 
דרקון  ידי  על  הנשמר   – גמדיים  מתכת  חרשי  בידי  צרופות  חמדה  שכיות   – הגנוז  האוצר  מוטיב 

והנורדית.  הטווטונית  האפית  בשירה  ונשנה  חוזר  מוטיב  הוא  האדמה,  במעבה  שם  אי 
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ִויְגָלף ָהֶעֶלם  ֲאַזי  ָרָאה 
ּתֹוֶלה ִמּדֹות  ַרב  ֶגל  ּדֶ ֵנס 

עֹות. ּבָ ַהּטַ אֹוַצר  ֵמַעל 
ְזָהִבים ַהּמֻ ס  ַהּנֵ ִסְרֵטי 

ִהְבִהיקּו, ְיָקרֹות  זַֹהר  ּבְ
ַהַחִיל ן  ּבֶ ַעל  ֵהֵקל  ָהאֹור 

– ֶרץ  ֶ ַהּשׁ ֵני  ִמּפְ ׁש  ֲחׁשָ ְללֹא 
ֲאנּוׁשֹות צּוַע  ּפָ רֹוֵבץ 

– ְמאּוָרתֹו  ל  ׁשֶ ַתח  ּפֶ ּבַ
ְלִהְתּבֹוֵנן. אֹוָצרֹות  ּבָ

ידּו, ִהּגִ ְך  ּכָ י,  ַמְעּתִ ׁשָ ְועֹוד 
ַהּלֹוֵחם, ָהֶעֶלם  ִויְגָלף,  י  ּכִ

ֶבר ַהּקֶ ת  ֲאֻחּזַ ֶאת  רֹוֵקן 
ֵמאֹוְצרֹוֶתיָה,  ּיּור  ׁשִ ְללֹא 

ד, ַלּיָ א  ַהּבָ ל  ִמּכָ חֹוֵטף 
ַנְפׁשֹו  ְלָתה  ּכָ ַאְך  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ְרַוִים, ּפַ ְזַהב  ָלל,  ָ ַהּשׁ ֶאל 

ֶגל, ַהּדֶ ֵנס  ּבְ אֹוֵחז  ְוַגם 
ּובַֹהק.  ְלאֹור  מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ ֵאין 

הּוא ֵקן  ַהּזָ ֶלְך  ַהּמֶ
ַתַער ּכְ ַהַחד  ִפְגיֹונֹו  ּבְ ׁשֶ

נֹוֵצר ָרקֹון  ַהּדְ ֶאת  ָקַטל 
ְואֹוְצרֹוֶתיָה ה  ָהֲאֻחּזָ

פֹר, ִמּסְ ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ ֶזה 
ֵאׁש ְלֶהֶבת  ׁשַ יֹוֵרק  ָרקֹון  ּדְ
ֵליל ִעם  ֵרָפה  ׂשְ ּוְמחֹוֵלל 

אֹוְצרֹוָתיו, ַעל  ַלֲהָגָנה 
– ְוִנְמָהר  ַמר   – ַהּיֹום  ּבֹוא  ַעד 

ֶרץ. ֶ ַהּשׁ ָנַפח  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ּבֹו 
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ָרה, ּקָ ַמה  ָלַדַעת  ֵאב  ּתָ
בֹוָתיו, ִעּקְ ַעל  ב  ׁשָ ָהֶעֶלם 

ְמַיֵחל ַהחּוָצה  ָיָצא 
ב יֹוׁשֵ ֲאדֹונֹו  ֶאת  ִלְראֹות 

יַח ִהּנִ ּבֹו  ָהֶאֶבן  ִזיז  ַעל 
ְלָמְצאֹו  ִמּקֶֹדם,  אֹותֹו 

טֹוב.  ּבְ ְוָחׁש  ָרה  ַהּכָ ּבְ

ֵאָליו ָקַרב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
ְזרֹועֹוָתיו ּבִ ָלל  ָ ְוַהּשׁ

ִמְתּבֹוֵסס יוּוְלף  ּבֵ ֶאת  ָרָאה 
ְרַקע, ַהּקַ ַעל  יו  ַחּיָ ַדם  ּבְ

ֶלְך. ַהּמֶ ּגֹוֵסס  ּדֹוֵעְך,  ֵנרֹו 

ָהב... ַהּזָ ַלל  ׁשְ אֹוְצרֹות  ּבְ   / יט   ַמּבִ עֹודֹו  ָאַמר  ...ְוָכְך 

.1898  ,(Tobin( טובין  ג'ורג'  איור:   ,Tales of the Heroic Ages מתוך: 
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ׁש ּוִבּקֵ ִויְגָלף  ׁשּוב  ָחַזר 
יוּוְלף, ּבֵ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ַמִים  ּבְ
ָהִאיׁש רֹון  ִמּגְ ְרצּו  ּפָ ׁשֶ ַעד 

ָיֵגַע, קֹול  ּבְ ָרפֹות  ים  ִמּלִ
ִלְגֹוַע. ם  ַהּתַ י  ִמּפִ ְקעּו  ּבָ

יט ַמּבִ עֹודֹו  ָאַמר  ְוָכְך 
ָהב: ַהּזָ ַלל  ׁשְ אֹוְצרֹות  ּבְ

ָלֵאל, ֲאִני  ּתֹוָדה  "ֲאִסיר 
ַמִים, ׁשָ ְמרֹום  ּבִ ׁשֶ ָאִבינּו 

ה, ִהּלָ ַהּתְ ֱאלֵֹהי  הּוא 
ַהְמפֶֹאֶרת ת  ּתָ ַהּמַ ַעל 
ֵעיַני, נֹוֵתן  ָאנִֹכי  ּה  ּבָ

ִטים. ַהּגֶ י,  ַעּמִ ִלְבֵני  ת  ַמּתָ

יָעה ִהּגִ ָעִתי  ׁשְ ֶטֶרם  ּבְ
יֶֹקר ּבְ זֹאת  ל  ּכָ ַעל  י  ְמּתִ ּלַ ׁשִ

ָהאֹוָצר ֶאת  י  ַחּיַ ּבְ י  ּכִ
ָקִניִתי. ּוְבָדִמי  י  ֵהַמְרּתִ

ם. ּתַ ֶחֶלד  ּבַ ֶחְלִקי  זֹאת  ּבָ
ָהב ַהּזָ ֶאת  ַלְחלֹק  ְרֵאה 

ָאֶרץ ּבָ ָהָעם  ָצְרֵכי  י  ּפִ ַעל 
ַעת. ַהּדַ ּקּול  ּוְבׁשִ תֹם  ּבְ

י ֲאָנׁשַ ֶאת  ִמי  ׁשְ ּבִ ֵרְך  ּבָ
ּגּוִפי ֵרַפת  ׂשְ ּוְלַאַחר 

ִלי, ְלָהִקים  ָיד  ָלֶהם  ֱאמֹר 
ּכֶֹתל  ְוַרם  בֹוּהַ  ּגָ ְלֵעד  ּגַ
ם ַהּיָ ְלחֹוף  צּוק  ַהּמָ ַעל 

ְלַמַען ְוָיָתן,  ַהּלִ ֵכף  ּבְ
ָהָעם, ֵלב  ּבְ ִזְכִרי  ִיּכֹון 
ָיבֹואּו דֹורֹות  ּבְ ׁשֶ ּוְכֵדי 
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ִבים ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי 
ְמכֹוָרָתם, ֶאל  ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ

ָהֲעָרֶפל, ֵמֵאד  ּבֹוְקִעים 
יוּוְלף."  ּבֵ ל  ׁשֶ ף  ַהּכֵ ה  ִהּנֵ יֹאְמרּו: 

ֶלְך ַהּמֶ ֵהִסיר  ַאט  ַאט  ֲאַזי 
– ְלכּות  ַהּמַ אֹות   – ָהָרִביד  ֶאת 

ִויְגָלף ּוְבַיד  ארֹו,  ּוָ ִמּצַ
ַעת. ּבַ ַהּטַ ֶאת  ָהִאיׁש  ִהְפִקיד 

ָנַתן, ָידֹו  ּבְ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת 
ֶלד. ַהּפֶ ְצרּוַפת  ְרָיתֹו  ׁשִ ֶאת 

ֶהן ּבָ ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ה  ִצּוָ
ר ּבֵ ּדִ ְוָכְך  ָראּוי,  ּמּוׁש  ׁשִ

ִעיר:  ַהּצָ ֹוַע  ַהּשׁ ִלְפֵני 
ֱאָמן, ַהּנֶ ַהּטֹוב,  "ֵרִעי 

ַאֲחרֹון ֵנֶצר  הּוא  ה  ַאּתָ
ֵוְגמּוְנִדיְנג.  ַזע  ּגֶ ֶבט  ְלׁשֵ

ְספֹר ֵאין  ּוִמְלָחמֹות  ן  ֻחְרּבָ
ֶבט, ֵ ַהּשׁ ְבֵני  ּבִ ָלה  ּכָ ָעׂשּו 

גֹוָרִלי ּבְ ָנַפל  ה  ַעּתָ
ּבֹוִרים, ַהּגִ ְקַהל  ּבִ ָלבֹוא 

ב." ַהּלֵ י  ַעּזֵ ַהּלֹוֲחִמים 
ָחַתם  ים  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו  ּבְ

ָברֹו, ּדְ ֶאת  יוּוְלף  ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ
ָהַאֲחרֹונֹות ָהיּו  ְוֵהן 

ָחֵזהּו ית  ִמּבֵ ְפְלטּו  ּנִ ׁשֶ
ָהֵאׁש ַלֲהבֹות  ֶטֶרם  ּבְ

ּגּופֹו ֶאת  ָלֶנַצח  ָעְטפּו 
ְרָחה ּפָ ָמתֹו  ִנׁשְ ּוְבֶטֶרם 

ה ְזּכֶ ּתִ ֶהם  ּבָ ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ֶאל 
ַהּדֹור.  יֵקי  ְלַצּדִ ְגמּול  ּבִ
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ל"ט
היער  מן  יוצאים  העשרה  יוּוְלף.  ּבֵ של  הלב  מוגי  באנשיו  וגוער  חוזר  ויגלף 
תו  ובהדבקת  בממלכה  זכויות  באובדן  עליהם  מאיים  ויגלף  מסתור.  מצאו  בו 

מצחם. על  קלון  של 

ָהֶעֶלם, ֲאדֹונֹו  ּבַ יט  ִהּבִ
ִלּבֹו ת  ִלְמִגּנַ ָרָאה 

ַאְרָצה, יוּוְלף  ּבֵ ּכֹוֵרַע  יַצד  ּכֵ
ְלָכדּוהּו ִסיָסה  ּגְ ֶחְבֵלי  יַצד  ּכֵ

ּפֹוַרַחת. ַנְפׁשֹו  ּוְלֵעיָניו 

ָהֵאׁש. ָרקֹון  ּדְ ְלִצּדֹו  ָמט 
ּמּו,  ּתַ ֶרץ  ֶ ַהּשׁ ְיֵמי  ה  ִהּנֵ

ְטמֹון ַהּמַ ַעל  ָמר  ׁשְ ַהּמִ ם  ּתַ
ַעְצמֹו.  ָהאֹוָצר  ם  ּגַ ְוַתם 

ַהּטֹוָבה, ַהֶחֶרב  ַלֲהֵבי 
ֶכת, ַמּתֶ י  ָחָרׁשֵ ל  ׁשֶ ם  ְמַלאְכּתָ

ַאְרָצה, ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת  ִהּכּו 
ַהְמעֹוֶפֶפת, ְוַהּתֹוַלַעת 

ְוגֹוַוַעת, ָמֶות  ַעד  צּוָעה  ּפְ
ַאְרָצה נֹוַפַחת,  ּה  ַנְפׁשָ ָנְפָלה, 

ׁשֹוֵפַע. ָפז  ּבְ אֹוָצר  ְלַצד 

ֲחצֹות ּבַ ׁשּוב  ַרֵחף  ּתְ לֹא 
ְלַרֲאָוה,  ָמרֹום  ֵמי  ׁשְ ּבִ
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אֹוְצרֹוֶתיָה. ּבְ ָאה  ּגֵ רּוָחּה 
ָלֶנַצח ְבָקה  ׁשָ ַחי  ְלָכל  י  ּכִ

ֵקן ַהּזָ ֶלְך  ַהּמֶ ד  ִמּיַ
ב. ַהּלֵ ַעז  ָהרּוַח,  יץ  ַאּמִ

אֹוְמִרים, ְך  ּכָ ִכיַח,  ׁשָ ֶזה  ֵאין 
יִרים, ַאּדִ ּבָ ּבֹור  ּגִ ִלְראֹות 

ִיְהֶיה ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ ִיְהֶיה 
ֲעִלילֹות, ַרב  בּוָרה,  ּגְ ְנסּוְך 
ָרקֹון. ַהּדְ ֶאת  ֵמִביס  ְוהּוא 

ֶרץ ֶ ַהּשׁ יֹוֵרק  ּבֹו  ִאם  ְפָרט  ּבִ
ִמית, ַהּמֵ ָהַרַעל  ֵאׁש  ֶאת 

ִלּטֹל ָהִאיׁש  ָחֵפץ  ִאם  אֹו 
ֶרץ ֶ ַהּשׁ ד  ִמּיַ ָהאֹוָצר  ֶאת 

ְמאּוָרתֹו, ּבִ רֹוֵבץ  ֶזה  עֹוד 
ָמר ׁשְ ַהּמִ ַעל  רּוְך  ּדָ ׁשֹוֵרץ 

ְפֶלֶצת.  ַהּמִ ּגֹב  ֲאֵפַלת  ּבַ
ֶות, ַהּמָ ַמר  הּוא  ְלָכְך  מּול  ַהּגְ

יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ם  ּלֵ ׁשִ אֹותֹו 
עֹות. ּבָ ַהּטַ אֹוַצר  מּוַרת  ּתְ

ָהֵאׁש ּוְדָרקֹון  ֶלְך  ַהּמֶ
ָוֵמתּו. ְועּו  ּגָ ו,  ַיְחּדָ ָנְפלּו 

הֹוִפיעּו ה  ִהּנֵ ְמֵהָרה  ַעד 
ָחְמקּו ׁשֶ ִמי  ִטים,  ּמְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ

ַער, ַלּיַ ָנה  ּכָ ַהּסַ ַעת  ׁשְ ּבִ
ב, ַהּלֵ מּוֵגי  ִמְנַין  ה  ִהּנֵ

ַהּבֹוְגִדים  ֶרת  ֲעׂשֶ ה  ִהּנֵ
ם ִלּבָ ּבְ עֹז  ָמְצאּו  ּלֹא  ׁשֶ

ְלָהִניף ַהּצֶֹרְך  ַעת  ׁשְ ּבִ
ֶלְך ַהּמֶ ּוְלֶעְזַרת  ֲחִנית 

ָהַאֲחרֹוָנה ָעתֹו  ׁשְ ּבִ
ָיד.  לֹו  יט  ּוְלהֹוׁשִ ָלֵצאת 
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ֵגן ַהּמָ ֵהם,  עֹוְמִדים  ה  ַעּתָ
ה, ֶחְרּפָ ְלאֹות  ב  ּגַ ַעל  לּוי  ּתָ

רֹוֵבץ ּגּופֹו  ֲאדֹוָנם,  מּול 
ְלֵעיֵניֶהם. ָעָפר  תֹוְך  ּבְ

ְוִנְכָלִמים רֹאׁש  ֲחפּוֵיי 
ִויְגָלף. ל  ׁשֶ ִלְדָבָריו  יבּו  ַיְקׁשִ

ֵעיַנִים, ְטרּוט  ָהֶעֶלם  ב  יֹוׁשֵ
ֲאדֹונֹו, ּגּוף  ְלַצד  ֵלֶאה 

ה, ּוְמַנּסֶ ב  ׁשָ יז,  ַמּתִ ַמִים 
ה ּמָ ּכַ ַעד  ִהיא  ַאַחת  ֲאָבל 

ַהּבֹוְגִדים... ֶרת  ֲעׂשֶ ה  ...ִהּנֵ

 .1968 דנמרק,   (Arhus( ארהוס  הדרקון.  ופרשת  יוּוְלף  ּבֵ על  חובבים  לסרט  צילום 
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ְלעֹוֵרר ֶבר  ַהּגֶ ָחֵפץ 
ת, ַהּמֵ גּוף  ּבְ ים  ַחּיִ ל  ׁשֶ ִביב  ׁשְ

ָבר. ּדָ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ ֵאין 
ּבֹור ַהּגִ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ֶאת  י  ּכִ

ְוַהּגֹוָרל, ָהֵאל  ְזרּו  ּגָ
ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַאֲחִריתֹו  ֶאת 

ַעל. ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  קֹוֵבַע 
ְוָכְך ָהָיה  ֵמעֹוָלם  ְך  ּכָ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ָבר  ּדָ ה  ּנָ ּתַ ִנׁשְ לֹא 

ב ַהּלֵ מּוֵגי  ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ
ַמֲעֶנה מַֹע  ִלׁשְ ִיְזּכּו 
ָהָאֵבל. ָהֶעֶלם  י  ִמּפִ

ָהיּו ַוֲחמּוִרים  ים  ָקׁשִ
ֶוְחְסָטן  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִויְגָלף  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ

ֶפׁש: ַהּנֶ ֲעלּוֵבי  ְלאֶֹזן 

ָאַמר, ֵקן,"  ַהּזָ נּו  "ַמְלּכֵ
יָריו. ְלַאּבִ ָיֶפה  ַאג  "ּדָ

ֲחֵצרֹו ּבַ ַאַחת  ְולֹא 
ת, ַמּתָ רֹב  ָיֵדינּו  ּבְ ָנַתן 

ָמֵגן, ַקְסדֹות  ָלָדה,  ּפְ ְריֹות  ׁשִ
ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ְבָחר  ַהּמֻ ֶאת 
ָאֶרץ. ּבָ ִלְמצֹא  ָידֹו  ְלֶאל 

ַיְדֶכם, ּבְ ׁשֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ָוטֹוב,  ְמפָֹאר  ק  ֶנׁשֶ ִלי  ּכְ

דֹו. ִמּיָ ָלנּו  א  ּבָ ַהּכֹל 

נֹוַתר רֹאׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ֱאֶמת, ל  ׁשֶ ֶמץ  ׁשֶ ֲעַדִין 

ַעְצמֹו ְפֵני  ּבִ ב  ַחּיָ ְלהֹודֹות 
ָלַדַעת נֹוַכח  ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ
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לֹו אֹוֶרֶבת  ָנה  ּכָ ּסַ ׁשֶ
ֵאיָמה ה  ֻמּכֵ דֹו  ִמּיָ ִליְך  ִהׁשְ
ֶלְך  ַהּמֶ ָחַלק  ת  ּתָ ַהּמַ ֶאת 

יָריו. ְלַאּבִ ַאֲהָבה  ּבְ
יוּוְלף ּבֵ ִאם  ֵפק  ַהּסָ ַרב  ָאֵכן, 

יו.  ֲאָנׁשָ ּבַ ֶאה  ּגֵ ָהָיה 

ָמרֹום, ֵמי  ׁשְ ּבִ ַהּבֹוֵרא  ַאְך 
ֵתנּו, ִהּלָ ּתְ ַהּנֹוֵתן  הּוא 

יוּוְלף ּבֵ ֶלְך  ַלּמֶ לֹו  יַח  ִהּנִ
ְפֶלֶצת ַהּמִ מּול  ְלַבד  ִלְפעֹל 

ָלַקַחת.  ָנָקם  ּוְבִפְגיֹון 
י ַעְלּתִ ּפָ ְמַעט  ַעְצִמי  ֲאִני 

ה. ַהּזֶ ָרב  ַהּקְ ַסֲעַרת  ּבְ
ַע ְלַסּיֵ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָאְמָנם 

ִמְלַחְמּתֹו ּבְ ַלֲאדֹוִני 
ַחץ, ַ ַהּשׁ ֶאת  י  ַקְרּתִ ּדָ ְוַגם 

ְמַעט ּכֹחֹו  ָרָפה  ֲאַזי 
יו ִמּפִ ָהֵאׁש  ְוִסילֹוֵני 

ֵהם.  ם  ּגַ ֲעכּו  ּדָ ּדֹוַמִני 

ֶלְך ַהּמֶ ב  ִנּצַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 
ַנְפׁשֹו, ׁש  ַהְמַבּקֵ ֵזד  מּול 
ֶכם ִקְרּבְ ּבְ ָמָצא  לֹא  ִאיׁש 

ְלֶעְזָרתֹו. ָלֵצאת  עֹז  י  ּדֵ
ַרּבֹוַתי, ְוָהְלָאה,  אן  ִמּכָ

ת, ַמּתָ ּבְ עֹוד  ה  ִיְזּכֶ לֹא  ִאיׁש 
ַלח, ׁשֶ לֹא  ָזָהב,  עֹות  ַטּבְ לֹא 

ֶלְך, ַהּמֶ ד  ִמּיַ מֹוִניִטין  לֹא 
ֵחן, ֶאֶבן  אֹו  יט  ְכׁשִ ּתַ עֹוד  לֹא 

ֶאֶרץ, ֶחֶבל  ַעל  ֲחָזָקה  לֹא 
ה. ָ ִויֻרּשׁ ִקְנָין  ְזכּות  לֹא 
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ְוֵתַדע ָהָאֶרץ  ְלַמד  ּתִ
ב. ַהּלֵ מּוג  ל  ׁשֶ תֹו  ֶחְרּפָ ֶאת 

יר ָלַאּבִ ֶות  ַהּמָ טֹוב  י  ּכִ
יו." ַחּיָ יֵמי  ּבִ לֹון  ַהּקָ ִמן 

בימי  האפוקליפסה  בספרות  השכיחים  מן  הוא  דרקון  צורת  הלובש  השטן  של  זהותו  מוטיב 
 Die Trierer Apokalypse, Stadtbibliothek Trier היד:  כתב  מתוך  איור   הביניים. 

התשיעית(. המאה  מראשית  הנראה  )ככל 
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מ'
יוּוְלף, השוכנים לא רחוק משם, מספר להם  ּבֵ גיסותיו של  שליח המשוגר אל 
עתה  הגטים,  ארץ  על  והפריזים  הפרנקים  של  פלישה  ומנבא  שהתרחש  על 

לעולמו. הלך  הקרבות  וגיבור  הדגול  שהמלך 

ָלחּוׁש ָרץ  ַעל  ה  ִצּוָ ֲאַזי 
ְלַמֲחֵנה ּוְלָהִביא 

ַהחֹוֶנה יוּוְלף  ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ
ם ַהּיָ ַפת  ִלׂשְ צּוק  ַהּמָ ַעל 

ְתַרֵחׁש.  ַהּמִ ִמן  ּוּוַח  ּדִ

ִיס, ַהּגַ ֵלי  ַחּיָ ינּו  ִהְמּתִ
יֵדיֶהם, ּבִ ים  ִגּנִ ַהּמָ

ַהּיֹום, עֹות  ׁשְ ל  ּכָ רּוְך  ּדָ ם  ִלּבָ
ֵמֲאדֹוָנם. ַלֲחָדׁשֹות 

ְוָלאו, ֵהן  ין  ּבֵ ְלְטִלים  ִמּטַ
ֶלְך, ַהּמֶ ִמּמֹות  ֶחְרָדָתם  ין  ּבֵ

ְלִנְצחֹונֹו. ְקָוה  ּתִ ְלֵבין 

ַדְעּתֹו ּבְ ָהָרץ  חֹוֵכְך 
ׂשֹוָרה, ַהּבְ ֶאת  ָיִביא  יַצד  ּכֵ

ַיְכִריז. ָוָעה  ַהּזְ ַעל  יַצד  ּכֵ
ָזַעק: יגֹונֹו  ּבִ ֲאַזי 

ֲאדֹוֵננּו, יוּוְלף  ּבֵ ֶלְך  "ַהּמֶ
ָהָאהּוב ִטים  ַהּגֶ יט  ּלִ ׁשַ

ֶרץ, ֶ ַהּשׁ ד  ִמּיַ מֹותֹו  ָמָצא 
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ָהֵאׁש. ָרקֹון  ּדְ אֹותֹו  ָהַרג 
ְלִצּדֹו, ַחץ  ַ ַהּשׁ רֹוֵבץ 

ּגֶֹדל, ּבַ יָרה  ּבִ ּכַ ּתֹוַלַעת 
ִפְגיֹונֹו  ּבְ אֹוָתּה  ַקר  ּדָ

גּול. ַהּדָ יוּוְלף  ּבֵ ֶות  ַלּמָ
ֶחֶרב  ּבַ ּבֹור  ַהּגִ ּה  ּבָ ָהַלם 

ִהְבִקיָעה ְולֹא  ָלה  ׁשְ ּכָ זֹו  ַאְך 
ָרקֹון. ַהּדְ ל  ׁשֶ ְריֹונֹו  ׁשִ ֶאת 

ִעיר ַהּצָ ִויְגָלף  ֶוְחְסָטן,  ן  ּבֶ
ֶלְך, ַהּמֶ ְלַיד  ּבֹוֶכה  ב,  יֹוׁשֵ
ת. ַהּמֵ ְלַצד  ַהַחי  ָהִאיׁש 
ַהַחִיל, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֵבד  ּכָ

ָהֶעֶלם, ָמר  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ב  ִנּצָ
יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ַעל  ׁשֹוֵמר 

ַהּתֹוַלַעת, ל  ׁשֶ ְגָרּה  ּפִ ְוַעל 
ַיַחד. ם  ּגַ ְואֹוֵיב  ֵרַע  ַעל 

ִטים ַהּגֶ ַעם  ן  ּפֶ ָחֵרד  ֲאִני 
ר ִיְתַיּסֵ ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ

ִמְלָחמֹות. ל  ׁשֶ ָפה  ַמּגֵ ּבְ
ְמֵהָרה ּבִ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ זֹאת 

ָהָאדֹון ל  ׁשֶ מֹותֹו  ׂשֹוַרת  ּבְ
אֹוְיֵבינּו,  ְלָאְזֵני  יַע  ּגִ ּתַ

ַיַחד. ְוַהְפִריִזים  ַהְפַרְנִקים 

יֵנינּו ּבֵ ְרָצה  ּפָ ֵטָמה  ׂשְ ַהּמַ
ִהיֶגָלק, ל  ׁשֶ ָיָמיו  ּבְ עֹוד 
ּבֹון ֶחׁשְ ְללֹא  ז  ְחּפַ ּנֶ ׁשֶ ִמי 

ְסִפינֹוָתיו  ִצי  רֹאׁש  ּבְ ִלְפלֹׁש 
ְלֶטֶרף,  ֵחר  ּוְמׁשַ נֹוָעז 

רֹום, ּדָ ּבַ ַרְינּוס  ֶאֶרץ  ֶאל 
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ְלִמְלָחָמה ָיָצא  ם  ְוׁשָ
ַהֶהְטָוִרים ל  ׁשֶ ָיסֹות  ַהּגְ ַעל 

ַהְפַרְנִקים. ֲעָמֵמי  ל  ׁשֶ ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ

ִהיֶגָלק ל  ׁשֶ אֹוְיָביו  סּו  ּיְ ּגִ
ָרב. ַלּקְ ׂש  ְוׂשָ דֹול  ּגָ ָצָבא 

ִטים, ַהּגֶ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ֵהִביסּו 
ְמָהר ַהּנִ נּו  ַמְלּכֵ ְוֶאת 

ַיַחד. ם  ּגַ יָריו  ַאּבִ ִעם  ָקְטלּו 
רֹוִביְנִגים ַהֶמּ ַמְלֵכי  ֵמָאז, 

אֹוָתנּו. נֹא  ִלׂשְ ם  ִלּבָ ֶנֱהַפְך 
יחּו ַיּנִ לֹא  ֶבִדים  ְ ַהּשׁ ם  ּגַ ַאְך 

ּכֹן. ִלׁשְ לֹום  ׁשָ ּבְ נּו  ְלַעּמֵ
נּו ִלּבֵ ְלַדֲאבֹון  ן  ּכֵ ׁשֶ

ֶלְך ַהּמֶ אֹוְנֶגְנתֹו  ֵאיְך  ִנְזּכֹר 
ָהעֹוְרִבים ַיַער  ּבְ ֶבִדי  ְ ַהּשׁ

ְהֶרֶתל, ל  ׁשֶ יֹוְרׁשֹו  ְלמֹות  ֵהִביא 
ֶזה ָהָיה  ָהֻאְמָלל,  ֵהְתִקין  הּוא 

ְמָהר, ַהּנִ נּו  ַמְלּכֵ ְלֵעת 
ַחר, ַ ַהּשׁ ֲחַסר  ַרֲהבֹו  ּבְ

ְצָבאֹו רֹאׁש  ּבְ ִלְפלֹׁש  ז  ֶנְחּפַ
אֹוְנֶגְנתֹו. ל  ׁשֶ ַמְמַלְכּתֹו  ֶאל 

ֵקן, ַהּזָ אֹוֶתֶרה  ֲאִבי 
ֵחָמה, ְמִהיר  ֶאה,  ּגֵ יט  ּלִ ׁשַ
ל, ּכֵ ַהׂשְ מּוַסר  אֹותֹו  ד  ִלּמֵ

ִטי ַהּגֶ ַהּבֹוֵזז  ֶאת  ָקַטל 
ָחַטף, ַרְעָיתֹו  ֶאת  ׁשֶ

ְואֹוֶנָלה, אֹוֶתֶרה  ֵאם  ִהיא 
ִביָרה ַהּגְ ִמן  ַדד  ׁשָ ְוַגם 

יֶטיָה. ְכׁשִ ּתַ ֶאת  ה  יׁשָ ַהְיׁשִ

ַאַחר ִרּבֹון,  ְללֹא  ֲאַזי 
ְהֶרֶתל, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵהְתִקין,  ל  ׁשֶ מֹותֹו 
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ט ְלַמּלֵ ִטים  ַהּגֶ ׁשּו  ּקְ ּבִ
אֹוְנֶגְנתֹו. ַעם  ִמּזַ ם  ַנְפׁשָ

ּמּו  ּדִ ָהעֹוְרִבים  ַיַער  ּבְ
ּוַמֲחֶסה.  ִמְקָלט  ִלְמצֹא 
זֹוֵעם,  אֹוְנֶגְנתֹו,  ֶלְך  ַהּמֶ
ָהַרב, ְצָבאֹו  רֹאׁש  ּבְ ָיָצא 

ָהעֹוְרִבים, ַיַער  ֶאת  יף  ִהּקִ
ִטים ַהּגֶ יסֹות  ּגֵ ַעל  י  ּכִ ִהְכִריז 

ִמְלָחָמה,  ֶלְך  ַהּמֶ אֹוֵסר 
ֶמׁש ֶ ַהּשׁ ְזִריַחת  ַעד  ׁשֶ ע  ּבַ ִנׁשְ
רֹד. ִיׂשְ לֹא  ִטים  ַהּגֶ ִמן  ִאיׁש 

ֶחֶרב, ּבַ ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ִמי  ִיְהֶיה 

ָרב... ַלּקְ ׂש  ְוׂשָ דֹול  ּגָ ָצָבא    / ִהיֶגָלק   ל  ׁשֶ אֹוְיָביו  ְּיסּו  ...ּגִ

.(Bataille entre Francs et Danois en 515(  515 בשנת  בפרנקים  הדנים  מלחמת 
.Grandes Chroniques de France, enluminées par Jean Fouquet, Tours מתוך: 
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מֹותֹו ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ִמי  ִיְהֶיה 
ה, ִלּיָ ַהּתְ ֶחֶבל  ַעל  ר  ַהּמַ

ַעל. ִמּמַ טֹוֵרף  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ּבֶֹקר ּבַ ְלָמֳחָרת  ֲאָבל 
ם, ִלּבָ ּבְ ֵנעֹוָרה  ְקָוה  ּתִ

ִטים ַהּגֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ָהָיה 
קֹולֹות, ים  ְרַחּקִ ִמּמֶ ְמעּו  ׁשָ
ְלָחָמה  ַהּמִ ַקְרנֹות  ְצִליֵלי 
ָהַעז, ם  ַמְלּכָ ִהיֶגָלק  ל  ׁשֶ

ַאְרצֹו יסֹות  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ ּדֹוֵהר 
יו. ַלֲאָנׁשָ ֶעְזָרה  יט  ְלהֹוׁשִ
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מ"א
שנקטל  הגדול,  מלכם  אונגנתו,  של  מותו  את  לנקום  מבקשים  השבדים 

ארצם. אל  היגלק  של  בפלישה 

ַמְתֶמֶדת ֵטָמה  ְלַמׂשְ ֵעדּות 
ֶבִדים, ְ ְוַהּשׁ ִטים  ַהּגֶ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ

לּו, ַהּלָ ָבִטים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ְלָכְך 
ָוָרם, א  ּגֵ ַזע  ִמּגֶ ֵניֶהם  ׁשְ

ֵרֵעהּו, ֶאת  ִאיׁש  עֹז  ּבְ ׂשֹוְנִאים 
ֶרת. ִנּכֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ לּוָיה,  ּגְ

ב ַהּסָ אֹוְנֶגְנתֹו  ֶלְך  ַהּמֶ
ַאף, ֳחִרי  ּבָ ִלּבֹו,  ַמר  ּבְ

ַמְלָיתֹו ּפָ רֹאׁש  ּבְ ל  ּפָ ֻמׁשְ
קֹום, ַהּמָ ִמן  ָאחֹור  ָנסֹוג 

ָאֳהלֹו, ֶאת  ַקע  ּתָ ָהר  ּבָ
טּוַח. ּבָ ִיְהֶיה  אן  ּכָ ׁשֶ ה  ִקּוָ
ֶלְך, ַהּמֶ ַמע  ׁשָ ִהיֶגָלק  ַעל 
ֶבר, ַהּגֶ יץ  ַאּמִ י  ּכִ לֹו  ר  ֻסּפַ
ִמְלָחָמה. ּבְ ר  ֻמְכׁשָ יא  ַמְצּבִ

ּכַֹח ּבֹו  ִיְהֶיה  ְלַבל  ָחַרד 
ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ַלֲהִביסֹו 

ַמְמַלְכּתֹו, ַעל  ּוְלָהֵגן 
ְוֶיֶלד, ה  ָ ִאּשׁ ַעּמֹו,  ֵני  ּבְ ַעל 

ַהּנֹוָעז ִטי  ַהּגֶ ֵני  ִמּפְ
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יִמים. ָהַאּלִ ְוֵגיסֹוָתיו 
ִמְסּתֹור ָמָצא  אֹוְנֶגְנתֹו,  ָנס 

מּוֶצֶקת. חֹוָמה  ֵמֲאחֹוֵרי 
ִלְרּדֹף ִמֵהר  ִהיֶגָלק  ַאְך 

ְמָלט. ַהּנִ ֶבִדים  ְ ַהּשׁ ֵחיל  ֶאת 
ִטים ַהּגֶ יסֹות  ּגֵ ֲערּו  ִהְסּתַ

ֶרת ַהְמֻבּצֶ ַהחֹוָמה  ַעל 
ִהְתנֹוְססּו  ּוִבְמֵהָרה 
ַח ַהְמַנּצֵ ְגֵלי  ּדִ אֹון  ּבְ
ַהּמּוָבס ַמֲחֵנהּו  ַעל 

ֶבִדים.  ְ ַהּשׁ יא  ַמְצּבִ אֹוְנֶגְנתֹו,  ל  ׁשֶ

ֵאיָמה ֵהִטיל  ׁשֶ ֶבִדי  ְ ַהּשׁ
ֶנֶפׁש, ַמר  ה,  ֻמּכֶ ָזֵקן,  ה  ַעּתָ
ֶחֶרב, ׁשֹוְלֵפי  ֶגִטים  ּבְ ף  ֻמּקָ

ֵאפֹור, ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו  ְפֵני  ּבִ ף  ִנּגַ
וּוְלף  ל  ׁשֶ ָאִחיו  וֹוְנֶרד,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

ֶבִדי. ְ ּשׁ ּבַ ה  ִהּכָ ֵהיֵטב  ָבר  ּכְ ׁשֶ
קֹוֵלַח, ם  ַהּדָ ְדקֹודֹו  ִמּקָ

יַע ַמְרּתִ ֵאינֹו  ֵאב  ַהּכְ ַאְך 
ב. ַהּלֵ יץ  ַאּמִ ֵקן  ַהּזָ ֶאת 

ַחְרּבֹו ֶאת  ֶבִדי  ְ ַהּשׁ ֵמִניף 
אֹוָתּה ַמְנִחית  ּכֹחֹו  ּוְבָכל 

ּתֹוְקפֹו. וּוְלף  ל  ׁשֶ תֹו  ַקְסּדָ ַעל 
ַהּקֹוַבע, ֶאת  ַהב  ַהּלַ ף  ּסֵ ׁשִ
ָעמֹק. ְלּתֹו  ְלּגָ ּגֻ ֶאל  ָחַדר 

וֹוְנֶרד, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהֶעֶלם,  ׁש  ּקֵ ּבִ
יב, ְלָהׁשִ ֶבִדי  ְ ַהּשׁ ָלאֹוֵיב 

ָהֶעֶלם,  ָמַעד  ָוא,  ְ ַלּשׁ ֲאָבל 
ָהֻאְמָלל, ָלָאֶרץ  ָנַפל 
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ָצָעיו, ִמּפְ קֹוֵלַח  ם  ַהּדָ
ָהַרֲחִמים ת  ִמּדַ ּבְ ַאְך 

ַעל, ִמּמַ ַהּגֹוָרל  ּבֹו  ָנַהג 
ָמתֹו. ִנׁשְ ֶאת  ָנַפח  לֹא  וּוְלף 
ַאְרָצה, ָהֶעֶלם  מּוָטל  עֹוד  ּבְ

וֹוְנֶרד, ן  ּבֶ ֵאפֹור  ָאִחיו,  ֵהִניף 
ֶפֶלד  ּבְ ִנְצַרף   – ַלֲהבֹו  ֶאת 

ִפיִלים, ַהּנְ ִמן  ָחָרׁש  יֵדי  ּבִ
יָרה ּבִ ַהּכַ תֹו  ַקְסּדָ ֶאת 

ַנִים. ִלׁשְ ַרס  ּפָ אֹוְנֶגְנתֹו  ל  ׁשֶ
ַאְרָצה, ָמט  ֵקן  ַהּזָ ֶבִדי  ְ ַהּשׁ

ְרָחה.  ּפָ ַנְפׁשֹו  ּוְבַאַחת 

ָזה ֶנְחּפְ ִטים  ּגֶ ל  ׁשֶ ְקבּוָצה 
ָהֶעֶלם  וּוְלף  ל  ׁשֶ ְלֶעְזָרתֹו 

ָהָאֶרץ, ַעל  צּוַע  ּפָ ח  ּנָ ׁשֶ
ָנה, ּכָ ַהּסַ ָחְלָפה  ָבר  ּכְ י  ּכִ

ָנסּו.  ֶבִדים  ְ ַהּשׁ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ

אֹוְנֶגְנתֹו ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ַעל 
אֹוָתּה, ְוָחַמס  ֵאפֹור  ָעט 
ֶלְך ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ית  ִמּבֵ

ֶלד. ִמּפֶ ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ֵהִסיר 
ִעּמֹו ָנַטל  תֹו  ַקְסּדָ ֶאת 
ַעת. ַהְמֻרּקַ ַהֶחֶרב  ְוֶאת 

ָלל, ָ ַהּשׁ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ א  ָנׂשָ
ֵהִביא. אֹותֹו  ִהיֶגָלק  ֶאל 
ֶלְך, ַהּמֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ֶאת  ל  ִקּבֵ

ע ּבַ ְוִנׁשְ ְלֵאפֹור  הֹוָדה 
ת. ַמּתָ רֹב  ּבְ מּולֹו  ּגְ ָלֵתת 

ם. ְוִקּיֵ ִהיֶגָלק,  ע  ּבַ ִנׁשְ
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ָהָאֶרץ ֶאל  ִיס  ַהּגַ ׁשּוב  ּבְ
ִטים, ַהּגֶ ֶמֶלְך  ְהֶרֶתל,  ל  ׁשֶ יֹוְרׁשֹו 

ְוֵאפֹור וּוְלף  יֵדי  ּבִ ָמַסר 
ֵמרֹב, ְפרּו  ִיּסָ לֹא  אֹוָצרֹות 

ֵלב. ְואֶֹמץ  בּוָרה  ּגְ ַעל  מּול  ּגְ
ַקְרַקע ִמּדֹות  ַאְלֵפי  ֵמָאה 
ְספֹר. ֵאין  טֹובֹות  ַוֲאֻחּזֹות 

ִהְתַמְרְמרּו  ׁשֶ ִמי  ָהיּו 
אּוָלם ְלָבבֹו,  רַֹחב  ַעל 

ֶלְך, ַהּמֶ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָגם  ּפְ ֵאין 
ַעל  ֶצֶדק  ּבְ ן  ִנּתַ מּול  ַהּגְ

ָרב. ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ּוְגבּוָרה  עֹז 
ָזָכה ֵאפֹור  ְך,  ִמּכָ יֹוֵתר 

ַהְיִחיָדה ּתֹו  ּבִ ַיד  ּבְ
ִטים. ַהּגֶ ִרּבֹון  ִהיֶגָלק  ל  ׁשֶ

ְנָאה, ַלּשִׂ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ְוָכאן 
ַעם, ַהּזַ ִרְגׁשֹות  ל  ׁשֶ ַעׁש  ַלּגַ

ָחֵרד, ֲאִני  ִגיָנם,  ּבְ ׁשֶ
ֶבִדי  ְ ַהּשׁ ׁש  ִויַבּקֵ ָיׁשּוב 

ָעֵלינּו. ְלִמְלָחָמה  ָלֵצאת 

יָעה ִהּגִ ָאְזָנם  ּלְ ׁשֶ ה  ַעּתָ
ּבֹור, ַהּגִ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ׂשֹוַרת  ּבְ

יַע הֹוׁשִ יו  ַחּיָ ּבְ ׁשֶ יא  ַמְצּבִ
ָהאֹוִנים ֲחַסר  ְהרֹוְתָגר  ֶאת 

ָקַטל ָיָדיו  מֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַחת, ַהְמַרּצַ ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת 

ִנים ַהּדֶ ֶאת  ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ָהַרב כֹחֹו  ּבְ יַע  הֹוׁשִ

ֶבר ַהּגֶ ֲאִצילּות  ּבַ ַעל  ּפָ
ה ַעּתָ אּוָלם  ַרּבֹות.  ָעִמים  ּפְ
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ֵאָליו ְלֵהָחֵפז  מּוָטב 
ֵעיֵנינּו מֹו  ּבְ יט  ּוְלַהּבִ

ַהּמּוָטל ֲאדֹוֵננּו  ּבַ
ַוֲאַזי ָהָאֶרץ.  ַעל  ֵמת 

יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֶאת  את  ָלׂשֵ
ַהּמֹוֵקד. ֶאל  בֹוד  ּכָ רֹב  ּבְ
ֵאׁש ּבָ ו  ַיְחּדָ ִעּמֹו  ַיֲעלּו 

ֲעֵליֶהם ׁשֶ ְספֹר  ֵאין  אֹוָצרֹות 
יו. ַחּיָ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ם  ּלֵ ׁשִ
עֹות ְוַטּבָ ָזָהב  ְרִביֵדי 

ֲאדֹוֵננּו ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ְמִחיר  ּבִ
ָהבֹות, ּלֶ ּבַ ם  ּלָ ּכֻ ִיְכלּו 

ַהּמֹוֵקד, ֵאׁש  אֹוָתם  ּתֹאַכל 
ֵרָעיו אֹוָתם  ַיַעְנדּו  לֹא 

ּבֹור. ַהּגִ יוּוְלף  ּבֵ ְלֵזֶכר 
ַהֵחן ַעְלמֹות  ְיָפֲארּו  לֹא 

ֵלמּות ְ ַהּשׁ ִליל  ּכְ אָרן  ַצּוָ ֶאת 
ָהאֹוָצר. ִמן  ַמְחרֹוזֹות  ּבְ

ְוֵתֵלְכָנה ֵיׁש  זֹאת  ַחת  ּתַ ַאְך 
ֲעִדי ל  ִמּכָ ְמֻעְרָטלֹות 
ֶות,  ַהּמָ ֶחְרַדת  ן  ּוְבִלּבָ

לּות.  ַלּגָ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ּפֹוְסעֹות 
ָהָאֶרץ ֲאדֹון  מֹות  ּבְ י  ּכִ זֹאת 

ֵחק ְוִתּמָ חֹוק  ַהּצְ ל  ֶיְחּדַ
ֶבר. ַהּגֶ ב  ִמּלֵ ים  ַחּיִ ְמַחת  ׂשִ

קֹוֵדר עֹוֶלה  ׁשֶ בֶֹקר  ּבְ
ָיִניפּו ים  ַרּבִ פֹור,  ּכְ ֵליל  ַאַחר 
ְוא. ָ ַלּשׁ אּוָלם  ָעל,  ֶאל  ֲחִנית 

ְיעֹוֵרר ֶבל  ַהּנֵ ְצִליל  לֹא 
ְיָלה ַהּלַ ַנת  ְ ִמּשׁ ַהּלֹוֵחם  ֶאת 
חֹר ׁשָ עֹוֵרב  ִצְרחֹות  ִאם  י  ּכִ
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ָאחּו, ּבָ ָגִרים  ַהּפְ ַעל  ָהָעט 
ְזֵאב, ְלַצד  ֶהם  ּבָ ר  ְמַנּקֵ

ַעִיט אֶֹזן  ּבְ ּוְמַקְרֵקר 
לֹו." ָנה  ּמְ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ ָרה  ַהּכֵ ַעל 

ָהִאיׁש. ם  ִסּיֵ ָבָריו  ּדְ ֶאת  אן  ּכָ
ר ּפֵ ּסִ ׁשֶ ל  ּכָ ָהָיה  אּוָלם 

ְצרּוָפה, ֱאֶמת  ֶהָעָבר  ַעל 
ֶהָעִתיד ַעל  ַוֲחזֹונֹו 

ַהּיֹום.  ְנכֹון  ּכִ ָהָיה  ָנכֹון 

ֵבד ּכָ ֵלב  ּבְ ָחפּוי,  רֹאׁש  ּבְ
ִטים ַהּגֶ ָהְלכּו  ִקיָנה  ּוְבקֹול 
ַהחֹוף ַעל  ר  ׁשֶ ַהּנֶ צּוק  ֶאל 

ָוֶפֶלא.  ֵנס  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ֶלְך, ַהּמֶ ֶאת  ֵהם  ָראּו  ֲאַזי 

חֹול, ּבַ ּגּוָפתֹו  רֹוֶבֶצת 
ָידֹו, ּבְ ֵהם  ִהְתּבֹוְננּו 

ָקה ִחּלְ ָבר  ִמּכְ ּלֹא  ׁשֶ ד  ַהּיָ
ַפע. ׁשֶ ּבְ ָזָהב  ת  ַמּתַ ָלֶהם 

ְלעֹוָלמֹו ָהַלְך  ה  ִהּנֵ
יוּוְלף, ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִטים,  ַהּגֶ ִרּבֹון 

ּבֹור, ַהּגִ ל  ׁשֶ ֵנרֹו  ָבה  ּכָ
ֶלא. ּפֶ אַֹרח  ּבְ ַנְפׁשֹו  ָנַפח 

קֹום ַהּמָ ֶאל  ְקֵרִבים  ֵהם  עֹוד 
ַהּלֹוֲחִמים ֵעיֵני  ָראּו 

ֵיָאֵמן. לֹא  ֻמְפָלא,  ַבר־ָמה  ּדְ
רֹוֶבֶצת ם  ַמְלּכָ ְלַצד  ה  ִהּנֵ

ּגֶֹדל, ּבַ יָרה  ּבִ ּכַ ּתֹוַלַעת 
ְוִתעּוב, ֶקֶבס  ְמעֹוֶרֶרת 

Beowulf-2008.indb   316 6/8/2009   1:07:48 PM



317
אריה סתיו

ֶלָהבֹות, ּבְ ָחרּוְך  עֹוָרּה 
ֵאיָמה. ַאּמֹות  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ּה  ָאְרּכָ

ָאֲהָבה יָה  ַחּיֶ יֵמי  ּבִ
ְלעֹוֵפף ְיָלה,  ּלַ ּבַ ִלְנסֹק 

ָלׁשּוב ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר 
ָנּה. ּכָ ִמׁשְ ַחן,  ַהּצַ ּגֹב  ֶאל 

ֶרץ, ֶ ַהּשׁ ּגּוַפת  ָרְבָצה  ה  ַעּתָ
ָהַאֲחרֹון ְיָלה  ַהּלַ ְכלֹות  ּכִ

ָמר. ׁשְ ַהּמִ ַעל  ֲעִמיָדה  ל  ׁשֶ

ֶנֶעְרמּו  ֶגר  ַהּפֶ ְלַצד 
ֶקה, ַמׁשְ ְוָלִגיֵני  ים  ּדִ ּכַ

ה ִתּיָ ׁשְ ְוַקְרנֹות  אֶֹכל  ֵלי  ּכְ
ֲחָרבֹות, ִעם  ִעְרּבּוְבָיה  ּבְ

ַהֲחלּוָדה  ֶהם  ּבָ ָאְכלּו 
חֶֹמר,  ּבְ ְקבּוָרה  נֹות  ׁשְ ְוֶאֶלף 

ַמַעׂש.  חֶֹסר  ּבְ ִנים  ְמֻאּבָ

ָהיּו  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא 
ֶהָעָבר, ִמן  ִריִדים  ׂשְ אֹוָתם 

ָהֵעֶרְך, י  ַרּבֵ ָהאֹוָצרֹות 
ַלַחׁש, ּבְ ּומּוָגִנים  מּוִרים  ׁשְ

ְוֶקֶסם,  ּוף  ּשׁ ּכִ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ
ֶחֶלד ּבַ ִאיׁש  ל  ּכָ ַרְגֵלי  יר  ְלַהּדִ

ֵמאֹוְצרֹוָתיו. קֹום,  ַהּמָ ִמן 

ְוַהּבֹוֵרא, ַהּיֹום  ּבֹוא  ַעד 
ָהָאָדם ַעל  ֹוֵמר  ַהּשׁ הּוא 

ִנְצחֹונֹוָתיו, ְוַהְמחֹוֵלל 
ִלְפּתַֹח ָהאֹוָצר  ֶאת  יר  ִהּתִ

ְלֶחֶסד ָראּוי  ּבֹור  ּגִ יֵדי  ּבִ
ַעל. ִמּמַ ֹוֵכן  ַהּשׁ ָאִבינּו 
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מ"ב
יוּוְלף אל  ּבֵ גופתו של  יחד עם  נושאים אותו  בוזזים את האוצר,  ויגלף ומרעיו 

הלווייתן. כף  אל  המת,  המלך  של  קבורתו  מקום 

ֶמׁש ֶ ּשׁ ּכַ רּור  ּבָ ה  ַעּתָ ה  ִהּנֵ
ִהְטִמין ָעָבר  ּבֶ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ
ה ִקּוָ ְוַגם  ָהאֹוָצר  ֶאת 
ה, ּלֶ ִיְתּגַ לֹא  עֹוָלם  ּלְ ׁשֶ

ּיֹוָתיו. ִצּפִ מּו  ְ ּשׁ ִנְתּגַ לֹא 
ָהֵאׁש ָרקֹון  ּדְ ָקַטל  ָאְמָנם 

ּבֹור, ַהּגִ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ֶאת 
ַאַחת ּוְבעֹוָנה  ֵעת  ּבְ ַאְך 

יר ָהַאּבִ ל  ׁשֶ ַחְרּבֹו  ָחה  ּלְ ּפִ
ְפֶלֶצת. ַהּמִ ל  ׁשֶ ְלָבָבּה  ֶאת 

ַהּיֹוֵדַע  יֵנינּו  ּבֵ ִאיׁש  ֵאין 
גֹוָרלֹו ּבְ ֲעֶלה  ּיַ ַמה 

ב. ַהּלֵ ַעז  ֶבט  ֵ ַהּשׁ רֹאׁש  ל  ׁשֶ
אּול, ׁשָ ְזַמן  ַעל  ָאָדם  ַחי  י  ּכִ

אֹות ּתָ ׁשְ ּמִ ּבַ ָיָמיו  ְספּוִרים 
ַהְיָקִרים. ֵמֵרָעיו  ִעם 

יוּוְלף. ּבֵ ִעם  ָהָיה  ָבר  ַהּדָ ְך  ּכָ
ֶלְך ַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ

ָהֵאׁש, יֹוֵרק  ָרקֹון  ַהּדְ ַאַחר 
ַדְעּתֹו ּבְ ֶהֱעָלה  לֹא  ָלל  ּכְ
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ֶבר ַהּגֶ ּגֹוֵזר  ָיָדיו  מֹו  ּבְ י  ּכִ
חֹוָבה. ְלַכף  ּגֹוָרלֹו  ֶאת 

ָהֱאִליִלים, עֹוְבֵדי  ן  ּכֵ ׁשֶ
ָהאֹוָצר, ֶאת  ְברּו  ּקָ ׁשֶ ִמי 
ְוַלַחׁש. ּבֹו  ֵהִטילּו  ְקָלָלה 

ׁש ַהְמַבּקֵ ל  ּכָ יֶהם  ּפִ ַעל 
ֶנַצח ַעד  ִמים  ַהּיָ ִמן  יֹום  ּבְ
כַֹח, ּבְ ָהאֹוָצר  ֶאת  ִלְתּפֹס 

ֶות, ִמּמָ ִיְהֶיה  ּגֹוָרלֹו  ַמר 
ּתֶֹפת ל  ׁשֶ לֹות  ְלׁשָ ׁשַ ּבְ ָקׁשּור 

ּכֹן. ִיׁשְ ָלַעד  ַעְוָלה  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ
ה ִחּלָ ּתְ ה  ִיְזּכֶ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ

ַהּבֹוֵרא, ל  ׁשֶ תֹו  ִבְרּכָ ּבְ
י ׁשִ ּמָ ַהּמַ ָעִלים  ַהּבְ

ֶחֶלד.  ּבַ ָהאֹוָצרֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ָסח:  ִויְגָלף,  ֶוְחְסָטן,  ן  ּבֶ ֲאַזי 
ים ְוָהַרּבִ ים  ְלִעּתִ "ֵיׁש 

יֶהם, ַחּיֵ ּבְ ָקׁשֹות  סֹוְבִלים 
ִחיד, ַהּיָ ל  ׁשֶ ִגינֹו  ּבְ זֹאת 

ַדְעּתֹו ּבְ חּוׁש  ַהּנָ ֶזה 
ֶזה. הּוא  ּכְ ְולּו  ר  ְלַוּתֵ לֹא 

ָעָלה לֹא  ָיֵדנּו  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
ר, ְלַדּבֵ נּו  ַמְלּכֵ ֵלב  ַעל 
ִנּמּוֵקינּו ָכל  ּבְ ְלנּו  ׁשַ ּכָ

ָלֵצאת ָהִאיׁש  ִמן  ִלְמנַֹע 
יַנִים, ּבֵ ִלְקַרב  ָרקֹון  ַהּדְ ַעל 

ָלֶנַצח  ּכֹן  ִלׁשְ לֹו  יַח  ְלַהּנִ
ֶדם. ִמּקֶ רֹוֵבץ  הּוא  ּבֹו  ל  ּתֵ ּבַ

ּגֹוָרל ֵזַרת  ּגְ ֵני  ִמּפְ ֲאָבל 
ֵלט. ְלִהּמָ ָיכֹול  ִאיׁש  ֵאין 
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ֶלְך ַהּמֶ ם  ִקּיֵ ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ַעל, ִמּמַ ָעָליו  ַהּמּוָטל  ֶאת 

ֶבר ַהּקֶ ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ַתח  ּפָ
ֶגד. ִמּנֶ ִליְך  ִהׁשְ יו  ַחּיָ ְוֶאת 

ֶוְך,  ּתָ ּבַ עֹוֵמד  ם,  ׁשָ י  ְבּתִ ִנּצַ
ָיִדי  ְלֶאל  ָהָיה  ּוְכׁשֶ
אֹוָצר, ּבָ י  ָנַתּתִ ֵעיַני 

ָהב. ַהּזָ ַפע  ֶ ִמּשׁ ִנְפָעם 
ָעָרה ּמְ ּבַ ֹוֶהה  ַהּשׁ ַאְך 

ן ּכֵ ַעל  ף,  ּכַ ּבַ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ם  ׂשָ
ִלּטֹל ָיַדי  ּבְ י  ִמַהְרּתִ

י כְֹלּתִ ּיָ ׁשֶ ל  ּכָ ָהב  ַהּזָ ִמן 
ַהחּוָצה, ְזרֹועֹוַתי  ּבִ את  ָלׂשֵ

ַלֲאדֹוִני. ְלַהְראֹותֹו 

ָהָאֶרץ, ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ָרַבץ 
ִלְגֹוַע, ְוַתם  ָקׁשֹות  סֹוֵבל 

ׁש ְמַבּקֵ ֲעַדִין,  ֵער  ַאְך 
ָעַלי ה  ִצּוָ לֹוַמר,  ַבר־ָמה  ּדְ

ֶקֶבר לֹו  ִלְבנֹות  ָלֶכם  לֹוַמר 
ה ּוְמַכּסֶ בֹוּהַ  ּגָ א,  ִנּשָׂ

ַהּגּוָפה, ֵאֶפר  ֶאת  יו  ְחּתָ ּתַ
ְלַמַען ִזְכרֹו  מֹר  ִלׁשְ ְלֵעד  ּגַ

נּו.  ִלּבֵ ּבְ ָלֶנַצח  ּכֹן  ִיׁשְ

 
ֶלְך ַהּמֶ ָהָיה  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ

ָהָאֶרץ, ָכל  ּבְ יִרים  ָהַאּבִ ִכיר  ּבְ
מֹוהּו ּכָ יט  ּלִ ׁשַ ָהָיה  ְולֹא 

ַהֶחֶלד.  ְמלֹוא  ּבִ ַלֲאִצילּות 
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יָעה ִהּגִ ָהֵעת  ה  ַעּתָ אּוָלם 
ֶבר, ַהּקֶ ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ָלסּור 

ְלִהְתּבֹוֵנן, אֹוְצרֹוָתיו  ּבְ
ָהב. ּזָ ּבַ ֵעיֵנינּו  ָלֵתת 

ַצֲעֵדיֶכם, אֹוִליְך  ֲאִני 
ְטמֹון, ַהּמַ ֶאל  ֶאְתֶכם  ָאִביא 

ָהֲעָדִיים, ֲעֵרמֹות  ֶאל 
ַהְיָקרֹות, ָהֲאָבִנים 

חּוט. ׁשָ ָזָהב  ִמְצּבֹוֵרי  ֶאל 
ֶבר ַהּקֶ ִמן  ׁשּוֵבנּו  ּבְ ַאְך 

ַהב. ַהּלַ מֹוֵקד  מּוָכן  ְיִהי 
דֹול, ַהּגָ נּו  ַמְלּכֵ ֶאת  ְך  ּכָ

ל, ּוְמֻהּלָ ֵמיִטיב  ָאדֹון 
בֹוד ּכָ רֹב  ּבְ את  ָלׂשֵ נּוַכל 
ָהַאֲחרֹוָנה  ְמנּוָחתֹו  ֶאל 

ַעל."  ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ֶחֶסד  ּבְ

ָהֶעֶלם, הֹוִליְך  ָיגֹון  רֹב  ּבְ
ב, ַהּלֵ ַעז  ִויְגָלף  ֶוְחְסָטן,  ן  ּבֶ

ֲחבּוָרה ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֶאת 
ִטים, ַהּגֶ ֵני  ִמּבְ ְמאֹד  דֹוָלה  ּגְ

ָרחֹוק ְוַגם  ָקרֹוב  ָלתּור 
ָקה ְלַהּסָ ֵעִצים  ַאַחר 

יוּוְלף. ּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְמדּוַרת 

ִויְגָלף, ָהֶעֶלם  הֹוִסיף  ה,"  "ַעּתָ
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ֵאׁש  ּבָ "ִיְכֶלה 

ָרם, ּוֶמֶלְך  ּבֹור  ּגִ ָאדֹון, 
ְך ּכָ ל  ּכָ כּופֹות  ּתְ ָעַמד  ׁשֶ ִמי 

מּולֹו ְלֵעת  ְקָרב  ַלַהט  ּבְ
ׁשֹוֶרֶקת, ּדֹוָאה,  ים  ִחּצִ סּוַפת 
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ָהאֹוֵיב, ת  ׁשֶ ִמּקֶ נֹוֵרית 
ְמַרֶחֶפת, ֵגן  ַלּמָ ַעל  ִמּמַ

ה ַהְמֻנּצֶ ַהֵחץ  ְוחֹד 
ֵרׁש." ִהּדָ ּכְ ְמַלאְכּתֹו  ה  עֹוׂשֶ

ֶוְחְסָטן,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִויְגָלף  ָאז  ִמֵהר 
יִרים  ָהַאּבִ ין  ִמּבֵ ץ  ִקּבֵ

יַטב ִמּמֵ ַחִיל  ֵני  ּבְ ְבָעה  ׁשִ
ִנְכַנס, ו  ַיְחּדָ ם  ִעּמָ ֵרָעיו, 

אּוָרה. ַהּמְ ֶאל  ִמיִני,  ְ ַהּשׁ הּוא 
ֶנֶפׁש, ְוַעז  ַחת  ִלְבִלי  ָעׂשּוי 

ֵאׁש, ּבְ ּבֹוֵער  יד  ַלּפִ ָידֹו  ּבְ
ָקִדיָמה. ֵמֵרָעיו  ֶאת  הֹוִליְך 

ַהּצֶֹרְך ָעָלה  ּלֹא  ׁשֶ ִנְרֶאה 
ִלְבחֹר ְוָכְך  ּגֹוָרל  יל  ְלַהּפִ

ְזרֹועֹוָתיו ּבִ ַהּנֹוֵטל  ֶאת 
ָגִנים. ַהּפָ ל  ׁשֶ ְזָהָבם  ֶאת 

ַהֶחֶבר ּנֹוַכח  ֶ ִמּשׁ ד  ִמּיָ
ֵזֶכר, ֵאין  ָהֵאׁש  ִלְדָרקֹון  י  ּכִ

ָהב ַהּזָ זֹאת  ת  ְלֻעּמַ ַאְך 
ָהָאֶרץ, ַעל  ַפע  ׁשֶ ּבְ זּור  ּפָ

ְליֹוָתיו ּכִ רּוהּו  ִיּסְ לֹא  ִאיׁש 
ָהאֹוָצרֹות אּו  ִנּשְׂ ְלֵעת 

ְלֵהֶפְך. ָעָרה,  ַלּמְ ִמחּוץ 

ָרקֹון ַהּדְ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֶאת 
ִליכּו. ִהׁשְ ַהּצּוק  ִמן  ִים  ַלּמַ

– ְטָלן  ַהּקַ ֶבר  ַהּקֶ נֹוֵצר 
ְחׁשֹוִלים ַהּנַ אֹותֹו  אּו  ִיּשְׂ

ם.  ַהּיָ ֵלב  ּבְ צּולֹות  ַהּמְ ֶאל 
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עּור, ׁשִ ְללֹא  אֹוָצרֹות 
ְיָקר, ַאְבֵני  חּוט,  ׁשָ ָזָהב 

ֲעָגָלה, ַעל  ֶנֱעָרִמים 
יָבה, ַהּשֵׂ ִאיׁש  ּבֹור,  ְוַהּגִ
ְוָיָתן.  ַהּלִ ף  ּכֵ ֶאל  א  ִנּשָׂ

ְוָיָתן ַהּלִ ף  ּכֵ ֶאל  א  ִנּשָׂ   / יָבה,   ַהּשֵׂ ִאיׁש  ּבֹור,  ְוַהּגִ

,(Riggs( ריגס  סטפורד  מאת  בפרוזה  תרגום   ,The Story of Beowulf  מתוך: 
.1933 יורק,  ניו   ,(PITZ( פיץ  הנרי  איורים 
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מ"ג
על  לרדת  העומדת  קשה  פורענות  על  ברמזים  מלווה  יוּוְלף  ּבֵ של  קבורתו 
במדורה  כלה  גופו  המוקד.  על  גופתו  את  מעלים  יוּוְלף  ּבֵ של  אנשיו  הגטים. 

האוצר.  עם  יחד 

ִטים ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ף  ַהּכֵ ַעל  ם  ׁשָ
ַלֲאדֹוָנם, ְמדּוָרה  ָעְרכּו 
בּוָרה, ַהּקְ ְלֶטֶקס  מֹוֵקד 

ְמפָֹאר. מֹוהּו  ּכָ ֵמֵאין 
ַלח, ְוׁשֶ ָמֵגן  ה,  ַקְסּדָ לּו  ּתָ

ּבֹוֲהקֹות, ֶלד  ּפֶ ל  ׁשֶ ָריֹות  ׁשְ
ֶלְך. ַהּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ּזֹאת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

ֶזה  ַהּלָ ַפע  ֶ ַהּשׁ ּוֵבין 
ַהּסֹוְפִדים ָהָאֶרץ  ׁשֹוֵעי 

יחּו, ִהּנִ ַהּגּוָפה  ֶאת  ָזִהיר 
ָהָאהּוב. ֶלְך  ַהּמֶ ּגּוַפת 

ָהִרים, ּבֶ ָהרּוַח  ְקָטה  ׁשָ
ָהָאֶרץ,  ׁשֹוֵעי  ֵאׁש  יתּו  ִהּצִ
מֹוֵקד, ַעל  ָמֶות  ְלֶהֶבת  ׁשַ

ַער ַהּסַ ה  ֻמּכֵ ף  ַהּכֵ ְוַעל 
קֹוֵדר, ָאפֹר,  ן  ָעׁשָ ָעָלה 

ָהֲאֵבִלים, ְבִכי  ּבִ ָמהּול 
דּוָרה ַהּמְ ַרַחׁש  ַעל  ּגֹוֵבר 
ִני, ָ ַהּשׁ ֵאׁש  ַלֲהבֹות  ל  ׁשֶ

ר,  ׂשָ ּבָ ְמַכּלֹות  ֵאּלּו  עֹוד 
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ָהֲעָצמֹות  ד  ְלׁשַ ְוֶאת 
ְמלָֹהט. ְלֵאֶפר  הֹוְפכֹות 

ד ִמְסּפֵ ְוִקיַנת  ֶבִכי  ּבְ
יוּוְלף. ּבֵ ֶאת  יִרים  ָהַאּבִ ָזְכרּו 

ַהַחִיל ּבֹור  ּגִ ֲאדֹוָנן  ַעל 
ִטים,  ַהּגֶ ְנׁשֹות  ִקיָנה  אֹות  נֹוׂשְ

עֶֹרף ַעל  ָלֶהן  ָאסּוף  ָעָרן  ׂשְ
ִכי. ִמּבֶ ֵבָדה  ּכְ יָמָתן  ּוְנׁשִ
ָיגֹון ת  ֻמּכַ ֵמֶהן,  ַאַחת 

ְמבֶֹהֶלת, ַחת  ּוִמְתַיּפַ

ְמבֶֹהֶלת ַחת  ּוִמְתַיּפַ ָיגֹון  ת  ֻמּכַ ֵמֶהן,  ַאַחת 

 Leonard, William Ellery. Beowulf: a new verse מתוך: 
 translation for fireside and classroom. Lynd Ward,

illustr. New York: Heritage Press, 1937.
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ְרָענּות, ּפֻ ַעל  ָבִרים  ּדְ ְלָטה  ּפָ
ָוֶהֶרס, ן  ֻחְרּבָ ְיֵמי  ּבֹוא  ַעל 

ַער, ַ ּשׁ ּבַ אֹוֵיב  ְוַעל  ְקָרב  ַעל 
ּכֹוֵבׁש ס  ַקְלּגַ י  ַמֲעׂשֵ ַעל 

ְוֶטַבח. ַעְבדּות  לּות,  ּגָ ְוַעל 

ָרִקיַע, ן  ֶהָעׁשָ ֶאת  ַלע  ּבָ
ָרעֹות, ֵרי  ַבּשְׂ ִמּמְ ִנְלאּו 
ְוֵהִקימּו ִטים  ַהּגֶ ָחְפרּו 

לּוי ַהּגָ בֹוּהַ  ּגָ ְלֵעד  ּגַ
ים, ְרַחּקִ ִמּמֶ צֹוֶפה  ְלֵעין 

ם. ַהּיָ ב  ִמּלֵ ְתּבֹוֵנן  ַלּמִ

ִלימּו ִהׁשְ ָיִמים  ִמְנַין  תֹוְך  ּבְ
ִטים. ַהּגֶ י  ַאְנׁשֵ ָלאָכה  ַהּמְ ֶאת 

יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ְלַמּצַ ָסִביב 
ֵהִקימּו חֹוָמה  ִאים  ּנָ ַהּבַ

ֲאדֹוָנם, ל  ׁשֶ ְלִתְפַאְרּתֹו 
ֶלאֶכת. ּמְ ּבַ ָעׂשּו  ַהּבֹוִנים  טֹוֵבי 

ה, ֶחְמּדָ ִכּיֹות  ׂשְ ָהב,  ַהּזָ ֶאת 
עֹות ְוַטּבָ ְיָקר  ַאְבֵני 

יוּוְלף ּבֵ ל  ׁשֶ ׁשֹוָעיו  אּו  ָנׂשְ ר  ֲאׁשֶ
אּוָרה, ּמְ ּבַ ָהאֹוָצר  ִמן 

ֶבר, ַהּקֶ ֲחַלל  ֶאל  ִליכּו  ִהׁשְ
ל ַהְמֻקּלָ ְוָהאֹוָצר 

ֲאָדָמה  ּבָ ּכֹן  ִלׁשְ ָחַזר 
ּתֹוֶחֶלת ֲחַסר  נֹוַתר  ְוׁשּוב 

ה. ַעּתָ ְוַעד  ָאז  י  ִמּנִ ּכְ

ְנִסיִכים ֵני  ּבְ ֵריַסר  ּתְ ַאט  ַאט 
סּוֵסיֶהם, ַעל  ֲאַזי  ָרְכבּו 
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ָבה, ּצֵ ַהּמַ ֶאת  יפּו  ִהּקִ
ֲאדֹוָנם  ַעל  ְמקֹוְנִנים 
נּוֶגה. ּוְבִסּפּור  יר  ׁשִ ּבְ

ּגֹוָרָלם, ַעל  ִקיָנה  אּו  ָנׂשְ
יוּוְלף, ּבֵ ל  ׁשֶ ְבחֹו  ׁשִ ּבְ ִהְפִליגּו 

ל, ַהַהּלֵ ֶאת  ָעָליו  ְמרּו  ּגָ
ֵנס  ַעל  ֶהֱעלּו  ְסֻגּלֹוָתיו  ֶאת 
ָרב. ּקְ ּבַ ָהִאיׁש  בּוַרת  ּגְ ְוֶאת 

ֶלְך ַהּמֶ ׁשֹוֵעי  ְבֵרי  ּדִ ָהיּו 
ַיַחד, ם  ּגַ ּוְנִדיִבים  קּוִלים  ׁשְ

ֹוַע ַהּשׁ י  ִמּפִ פּוי  ּצָ ּכַ זֹאת 
ַלֲאדֹונֹו, ד  ֶהְסּפֵ ַעת  ׁשְ ּבִ

ְפָטר ַהּנִ ֶאת  ד  ַהְמַכּבֵ
ּנּו ִמּמֶ ָלַעד  ְפָרד  ְוַהּנִ

ְוַאֲהָבה ְיָקר  רֹב  ּבְ
ַבח. ָוׁשֶ ל  ַהּלֵ ּוְבִדְבֵרי 

ַהַחִיל ֵני  ּבְ ילּו  ִהּזִ ְמָעה  ּדִ
ֶלְך, ַהּמֶ ֲאדֹוָנם  יוּוְלף  ּבֵ ַעל 

ֶבר ַהּגֶ ׁשֹוֵעי  ִעם  ַיַחד  ּבְ
יו. ֲאָנׁשָ ין  ּבֵ סּוִרים  ְוַהּמְ

ּוֵמיִטיב, הּוא  ָהָיה  ָחָכם 
ֶחֶלד. ּבַ ָלִכים  ַהּמְ ין  ּבֵ ַהּטֹוב 

ִטים, ַהּגֶ ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ִעם  ֵמיִטיב 
ָרָחב,  ִלּבֹו  תּוָחה,  ּפְ ָידֹו 

ה.  ִהּלָ ַהּתְ ַאַחר  ָלהּוט 
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;]331[ קיין  מ.  כריסטופר   – האמונה  וכללי  התנ"ך  יוּוְלף,  ּבֵ

נשים  של  החברתי  מעמדן  על  הבמה:  במרכז  נשים 
;]344[ קאר־פורטר  דורותי   – יוּוְלף  בּבֵ

יוּוְלף,  ּבֵ עתיקה:  אנגלית  בשירה  ההיפוך  נוסח 
]355[ מנדל  ג'רום   – ודאור  הנודד 
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יוּוְלף, התנ"ך וכללי האמונה* ּבֵ
כריסטופר מ. קיין

יוּוְלף במאה ה-19 התמקדה באופן כללי בצורך להצביע על מרכיביה הגרמניים  ביקורת ּבֵ
של היצירה שתויגה, לדברי בלקברן )Blackburn(, מלכתחילה כ"שירה פגאנית בעיקרה". 
זו,  השקפה  כנגד   )Klaeber( קלבר  פֶרֶדריק  טען  ה-20  המאה  של  הראשונים  בעשורים 
כיום  בעליל.  נוצריות  הן  המוסרית"  והשקפתה  השירה  של  הכללית  "הנימה  כי  וגרס 
שהשירה  שנים,  מאה  מלפני  הביקורת  ברוח  שיטען,  למבקר  ברצינות  איש  יתייחס  לא 
ביקורת  מבקשת  קלבר  מאז  אדוק.  זייפן  של  קלוקל  מוצר  היא  לנו  המוכרת  בצורתה 
יוּוְלף בעיקר לברר רק איזה מין נימה והשקפה נוצרית נוקטת השירה. אלא שנדמה כי  ּבֵ
תורמים  בשירה  הנוצריים  האזכורים  של  ואי־הבהירות  הערפול  מסובכת.  משימה  זוהי 
של  מפורש  ציון  כל  ללא  נוצרית,  כלשהו  במובן  היא  שהיצירה  הכללית  לתחושה  רק 

כי: רב  זמן  לפני  כבר  טען   )Benson( בנסון  לארי  הדת.  עקרונות 

וגם  בעליל  פגאנים  גם  הם  שגיבוריו  כך  על  משוררנו  של  התעקשותו 
נראתה  זו  לכאורה  וסתירה  עצמית,  סתירה  כמו  נראית  להפליא,  טובים 
שגרמה  חולשה  היצירה,  בלב  ממש  של  חולשה  כמין  רבים  למבקרים 
של  הישנה  לתיאוריה  לחזור  השירה  של  ביותר  הנלהבים  למעריציה  אף 

במלאכתו.  כשל  פשוט  המשורר  כי  להסיק  או  הכתוב,  שיבוש 

ועם  בתנ"ך.  כלשהו  ידע  היה  שבידינו(  )בנוסח  יוּוְלף  ּבֵ של  הנוצרי  למשורר  כי  מוסכם 
 )niles( ניילס  ג'ון  ברור.  מקראי  כיוון  משקפת  אינה  עצמה  היצירה  כי  נדמה  זאת 

כתב:

מכתבי  חלק  לבין  יוּוְלף  ּבֵ בין  ספציפי  מתאם  על  להצביע  הניסיונות 
למקורו  להתאים  הטקסט  של  כישלונו  לנוכח  להתנפץ  נוטים  הקודש 

 renascence: ראה אור בכתב העת .‘Beowulf,’ the old Testament and the ‘regula Fidei’ המאמר, תחת הכותרת  *
.Essays on Values in literature, כרך 49, 1997, ומתפרסם בזאת ברשותו האדיבה של המחבר וכתב העת.

 a History of :מלמד ספרות אנגלית עתיקה באוניברסיטת טווסון, מרילנד, ארה"ב. מחקרו ,)cain( פרופ' כ.מ. קיין  
old English literature משנת 2002, אותו כתב יחד עם שני חוקרים נוספים, הוא מן החיבורים המובילים בנושא. 

תרגמה: ניצה פלד.
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יוּוְלף  ּבֵ את  משבח  הרותגר  כאשר  שגרתיות.  שאינן  בדרכים  כביכול 
באומרו כי תהא אשר תהא האישה שילדה אותו, "האל הנצחי חנן אותה 
אשר  הבטן  "אשרי   :27 י"א,  ללוקס,  תזכורת  בכך  שראו  היו  בלדתה", 
ינקת." אולם הפירוט הפיזיולוגי שבספר הבשורה  נשאתָך והשַדים אשר 

העתיק... האנגלי  הכתוב  מן  נעדר 

אזכור  של  כזה  איננו  התנ"ך  על  יוּוְלף  ּבֵ של  המשורר  הסתמך  שבו  האופן  כי  אכן  נדמה 
ישיר או של הטפה דידקטית. דווקא שלושת המקומות שבהם מתייחסת היצירה ברמיזה 
לכתבי הקודש, תורמים פרדוקסלית לערפול יתר של התפיסה הנוצרית הכללית בשיר, 
מאחר שהרמיזות הללו: לקין, לבריאה ולמבול, הן כולן, כמובן, מן התנ"ך.1 אין ספק כי 
יוּוְלף מצביע על כך שכוונת המשורר איננה נתונה  טבעו העמום של המוטיב הנוצרי בּבֵ
 ,)chambers( צ'מברס  רבות  שנים  לפני  שציין  כפי  לנוצרי.  הגרמני  הפולקלור  להפיכת 
אילו היו הרמיזות הנוצריות מזויפות, "היה ניתן הלא בנקל לשכתב אותן בנימה נוצרית 
יוּוְלף  ּבֵ כנוצרי;  ונוהג  מדבר  הרותגר  זאת  עם  שכזו."  מתונה  בנימה  דווקא  ולאו  בולטת 
לטעון  ברצוני  נוצריים.  רגשות  תכופות  מעלה  והמשורר  הנצרות;  לערכי  בהתאם  פועל 
יוּוְלף מתייחס לדמויות הפגאניות של השירה, מציג אותן  ּבֵ כאן כי המשורר הנוצרי של 
בין  במכוון  משווה  המשורר  כי  התנ"ך;  של  הפרשנית  למסורת  בהתאם  אותן,  ומבאר 
של  ייצוגו  את  להפגין  במטרה  הנצרות,  שלפני  התנ"כי  לעולם  הפגאני  הגרמני  העבר 
העולם הנוצרי במורשתו שלו, ממש כשם שהפגין זאת עולם הֵסדר הישן של העברים. 
 de( הנוצרית  הדוקטרינה  על  בחיבורו   .)regula fidei( האמונה  כללי  פי  על  קריאה  זוהי 
תקדים  שקבעה  הרמנויטית  תיאוריה  הקדוש  אוגוסטינוס  התווה   ,)doctrina christiana

ספרּות  הביניים.  ימי  של  בסכולסטיקה  ששלטה  פרשנית  קריאה  של  זה  לסוג  מוצק 
נבעה  זו  פרשנית  משיטה  פיגורטיבית.  או  אלגורית  בהכרח  הייתה  לדֹוגמה  חברה  שלא 
לתיאוריה  התמריץ  אולם  חיות.  משלי  כמו  אלגורית,  לכתיבה  המדיאבלית  הנטייה 
של  השערורייתיים  החומרים  את  להסביר  הצורך  היה  אוגוסטינוס  של  ההרמנויטית 
את  אוגוסטינוס  שוטח  הנוצרית,  הדוקטרינה  על  של   3 בכרך  העבריים.  הקודש  כתבי 

שלו: ההרמנויטית  התיאוריה  של  המרכזי  הרעיון  תמצית 

יוּוְלף". במקום לאזכורים  ראו מאמרה של מריג'אן אוסבורן "המשטמה הגדולה: היסטוריה של כתבי הקודש ועימות בּבֵ  .1
המובנים מאליהם שציינתי אני, דנה אוסבורן בארבעה רגעים המיוחסים לכתבי הקודש: תולדות השושלת של סקילד 
קהל  מודעות  נושא  את  מעמידה  אוסבורן  הרותגר.  של  והטקס  וקין  גרנדל  הבריאה,  שיר  גרמני"(,  "אברהם  )מעין 
המאזינים לקשר שבין כתבי הקודש לרגעים אלה, כמנוגדת להעדר מודעות כזו אצל דמויות היצירה: "המשורר שולט 
בשתי נקודות המבט שלו על ידי הבחנה פשוטה בין החוכמה הטבעית האפשרית בקרב הפגאנים לבין הידע הנחשף 

שהוא חולק עמנו."
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Ergo, quamquam omnia vel paene omnia quae in veteris testamenti 

libris gesta continentur non solum proprie sed etiam figurate accipienda 

sint, tamen etiam illa quae proprie lector acceperit, si laudati sunt 

illi qui ea fecerunt sed ea tamen abhorrent a consuetudine bonorum 

qui post adventum domini divina praecepta custodiunt, figuram ad 

intellegentiam referat, factum vero ipsum ad mores non transferat. 

בספרי  הכלולים  המעשים   – כל  כמעט  או   – כל  את  לפרש  יש  לפיכך 
התנ"ך, לא רק כפשוטם אלא גם כסמל; אולם )במקרים שהקורא מפרש 
את  מקיים  איננו  אבל  מעשיו  על  לשבח  הנציג  זוכה  כאשר  כפשוטם( 
ודם,  בשר  בדמות  האל  התגלות  מאז  שהם,  הטובים  האנשים  מצוות 
ההבנה,  לשם  הסמלית  המשמעות  את  לקבל  יש  האלוהי,  הצו  שומרי 

עצמו. המעשה  את  בהתנהגות  לאמץ  לא  אך 

כאשר  מבוכה  כל  חש  לא  אוגוסטינוס  הפגאנים,  ושאר  האפלטוניסטים  לכתבי  ובאשר 
הנוצרית: הדוקטרינה  את  המוכיחות  הנקודות  את  הפילוסופית  בהגותם  ציין 

Philosophi autem qui vocantur si qua forte vera et fidei nostrae 

accommodata dixerunt, maxime Platonici, non solum formidanda  non 

sunt sed ab eis etiam tamquam ab iniustis possessoribus in  usum 

nostrum vindicanda. 

האפלטוניסטים,  ובמיוחד  פילוסופים,  הנקראים  אלה  של  הקביעות  כל 
לעורר  צריכות  אינן  אמונתנו,  את  ותואמים  אמיתיים  במקרה  שדבריהם 
דאגה, אלא יש לנכס אותן לצרכינו שלנו, כאילו אין לבעליהן כיום זכות 

עליהן.

למעשה  אירופה.  ברחבי  במנזרים  נשמרה  הספרותי  והליקוט  הפרשנות  מסורת 
בכל  שהעתיקו  נזירים  לאותם  רבה  במידה  שימורה  את  הקלאסית  הספרות  חייבת 
ההעתקה  הסקריּפטֹוריום.2  לכך,  במיוחד  שהוקצה  בחדר  יד,  כתבי  לאות  ללא  מנזר 
לינדיספארן  נזירי  700 הפיקו  התרוממה מפעולה שגרתית לכדי אמנות. בסביבות שנת 
לינדיספארן.  של  הבשורה  ספרי   – המדיאבלי  העולם  מפלאי  אחד  את   )lindisfarne(
יחד, הכילו המנזרים הללו לעתים קרובות  גם  וחול  בהתאם לדחף לשמר ספרות קודש 

באנגליה סבלו כולם מביזת הוויקינגים הנבערים, לא רק בגלל תשוקתם להרוס, אלא בעיקר בשל החרבת המנזרים   .2
שבהם נתחברה יצירה זו.

Beowulf-2008.indb   333 6/8/2009   1:07:52 PM



יוּוְלף ּבֵ

334

יֹוְרק,  מנזר  בת הספר של  ומנהל  לספרן   )alcuin( אלקוין  היה   776 בשנת  ענק.  ספריות 
הקדומה.  באנגליה  ההשכלה  אודות  לנו  שיש  לידע  חיוני  הספרייה  נכסי  את  ותיאורו 
ואת  השביעית,  המאה  בשלהי  נוסדו   )Jarrow( וג'ארו   )Wearmouth( ווירמות'  מנזרי 
את  לרכוש  כדי  לרומא  פעמים  שלוש  שנסע  ביסקופ,  בנדיקט  בנה  שלהם  הספריות 
ההשכלה  מעוצמת  הושפעו  באנגליה  המנזרים  שכל  נראה  המנזרים.  עבור  הספרים 
של  הספר  לבית  מטארסּוס  תיאודור  הארכיבישוף  של  הגעתו  עם  והחילונית  הדתית 
לטינית  דוברי  שניהם  היו  האדריאן,  המנזר,  ואב  הוא   .669 בשנת  קנטרברי  מנזר 

היסטוריה: בחיבורו   )Bede( ֶדה  ּבֶ שמספר  וכפי  רהוטים, 

isque primus erat in archiepiscopis, cui omnis anglorum ecclesia 

manus dare consentiret. Et quia litteris sacris simul et saecularibus, 

ut diximus, abundanter ambo erant instructi, congregata discipulorum 

caterua scientiae salutaris cotidie flumina inrigandis eorum cordibus 

emanabant, ita ut etiam metricae artis, astronomiae et arithmeticae 

ecclesiasticae disciplinam inter sacrorum apicum uolumina suis 

auditoribus contraderent. indicio est quod usque hodie supersunt de 

eorum discipulis, qui latinam Graecamque linguam aeque ut propriam 

in qua nati sunt norunt. neque umquam  prorsus, ex quo Brittaniam 

petierunt angli, feliciora fuere tempora. 

האנגלית  הכנסייה  הסכימה  מרותו  שאת  הראשון  הארכיבישוף  היה  הוא 
כולה לקבל. ומאחר ששניהם היו מלומדים במיוחד בספרות קודש וחול, 
של  מבוע  יום  מדי  יצקו  הם  שלמוחותיהם  תלמידים  של  קהל  משכו  הם 
הקודש  לכתבי  באשר  רק  לא  מאזיניהם  את  הנחו  הם  מובחרת.  השכלה 
אלא גם באמנות הפרוזודיה, באסטרונומיה ובהגיונות הכנסייה הנוצרית. 
לטינית  ויודעים  עמנו  חיים  שעדיין  מתלמידיהם  כמה  הם  לכך  עדות 
האנגלים  הגיעו  מאז  אמם.  שפת  את  מאשר  טוב  פחות  לא  ויוונית 

מאלה. יפים  זמנים  מעולם  היו  לא  לבריטניה 

משמשים  שאלה  בתנאי  החילונית,  הספרות  לימודי  את  שהכשיר  הוא  אוגוסטין  ושוב, 
הקדושות: היצירות  לפרשנות  כעזר 

Quidquid igitur de ordine temporum transactorum indicat ea quae 

appellatur historia, plurimum nos adiuvat ad libros sanctos intellegendos, 

etiam si praeter ecclesiam puerili eruditione discantur.
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לסייע  יכול  היסטוריה,  שנקרא  התחום  העבר  אודות  חושף  אשר  כל 
כחלק  לכנסייה  מחוץ  נלמד  הוא  אם  גם  הקודש,  כתבי  בפרשנות  רבות 

בסיסית. מהשכלה 

האנגלית  הנוצרית  הכנסייה  בתולדות  הללו  המהירים  המעברים  כל  כי  לזכור  ועלינו 
יש  זאת  עם  ששרדה.  ביותר  המוקדמת  האנגלית  השירה  שנכתבה  לפני  עוד  התרחשו 
לשים לב שאנשי דת חשובים לא פחות, כמו בדה עצמו, התנגדו ללימודים קלאסיים. כך 
 ‘‘Quid( הובלטה נזיפתו של אלקוין בנזירי לינדיספארן על ששרו שירי עם אודות אינֶגלד
אמת  לדלות  שניתן  הרעיון  אולם  ולישוע?(.  לאינגלד  מה   –  Hinieldus cum christo?”

הסרק  ניסיונות  של  מזה  יותר  קביל  למעמד  כנראה  זכה  פגאנית  ספרות  מתוך  נוצרית 
להדחיק ספרות זו כליל. שהרי ניתן אפילו להפיק ממנה תועלת, כדברי גרגוריוס: "אם 
כתבים  של  יותר  עמוקה  להבנה  להוביל  עשויה  היא  הקודש  כתבי  אל  אותה  מצמידים 
אלה. את האמנויות החופשיות יש ללמוד רק על מנת שהידע בהן יוביל להבנה עמוקה 
יותר של העולם השמיימי. תיאוריה נוצרית זו של השירה, שהגדירּה אוגוסטינוס הקדוש 
למשמעות  מפתח  מודרניים,  ומבקרים  פרשנים  "עבור  גרינפילד,  אומר  מהווה,  מהיּפֹו, 
ה  הוּפֶ ברנרד  של  החשוב  מחקרו  ושירה,  דוקטרינה  הביניים."  ימי  ספרות  של  הרוחנית 
על הדוקטרינה הנוצרית של אוגוסטינוס על הספרות האנגלו־ )Huppe( בדבר השפעת 
המטושטשת  הנוצרית  הנימה  שמאחורי  האפשריים  המניעים  אחד  את  מבהיר  סקסית, 
"התנ"ך  כי  מכוונת,  שהיא  הרי  הופה,  טוען  עמימות,  יוּוְלף  בּבֵ ישנה  אם  יוּוְלף.  ּבֵ של 
האינטלקט  כאשר  הלב  תשומת  התרופפות  את  למנוע  כדי  עמום,  להיות  מָשמים  נועד 
חיוני  חלק  אוגוסטינוס,  עבור  היא,  אינטלקטואלית  התעמלות  למאמץ...  נדרש  אינו 
להבחין  הקורא  של  מחובתו  האלוהית."  האמת  לקראת  המוח  של  התקדמותו  בתהליך 
בין הפשט לסמלי או לאלגורי. ואכן, מבחינתו של אוגוסטינוס, הקשיים בכתבי הקודש 

:)superbiam( הגאוותנות  את  להכניע  מנת  על  מָשמים  נועדו 

sed multis et multiplicibus obscuritatibus et ambiguitatibus decipiuntur 

qui temere legunt, aliud pro alio sentientes. Quibusdam  autem locis 

quid vel falso suspicentur non inveniunt: ita obscure  dicta quaedam 

densissimam caliginem obducunt. Quod totum provisum esse divinitus 

non dubito, ad edomandam labore superbiam et intellectum a fastidio 

renovandum, cui facile investigata plerumque vilescunt. 

רבים,  מסוגים  ואי־בהירות  בעיות  בשל  שולל  הולך  התמים  הקורא  אך 
משמעות,  כלל  מוצא  הוא  אין  שבהם  קטעים  ישנם  בהבחנותיו.  וטועה 
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כדי  משמים,  שנגזר  הערפל  הוא  כבד  כך  כל  בה,  להיאחז  כוזבת,  גם  ולו 
לדברים  לבוז  הנוטה  וכדי שהאינטלקט  בעבודה קשה,  הגאווה  את  לדכא 

מחודש. למרץ  ויזכה  משעמום  יינצל  בקלות,  הנגלים 

האמת  של  יותר  עמוקה  הבנה  להשגת  המאמצים  כל  מופנים  זו  הבחנה  למרות  אך 
התנ"כית. דחף זה עשוי להסביר את האמביוולנטיות המוזרה שחשים מרבית הקוראים 
הנוצרי  המשורר  שהרי  יוּוְלף.  בּבֵ הנוצריים  האלמנטים  את  לזהות  נתבעים  הם  כאשר 
דוקטרינה  של  עמומים  מאפיינים  למצוא  הצליח  הוא  ובה  פגאנית,  עממית  יצירה  ירש 
השירה  את  העמיד  הוא  וכך  במקרא(,  אחר  או  זה  מפסוק  כלל  בדרך  )הלקוחה  נוצרית 

אוגוסטינוס. של  ההרמנויטית  המגדלת  לזכוכית  מתחת  חדשה  פרשנות  עם 
אלגוריזציה כזו של ספרות חילונית ופגאנית הפכה לקבילה בזכות העובדה הברורה 
הרג,  כמובן  שופעים  העבריים  הקודש  כתבי  נוצרים.  כלל  הכיל  לא  עצמו  שהתנ"ך 
דוקטרינת  הביניים.  ימי  של  הנוצרים  עבור  בעיה  לפיכך  והיוו  אלימה,  ומיניות  תככים 
התנ"ך  את   ,)Godden( גֹוֶדן  כדברי  הפכה,  הקדוש  אוגוסטינוס  של  האלגורית  הצליחה 
דוקטרינות  כי  הגילוי  בזכות  החדשה  הברית  לתואם  או  נוצרים  קוראים  עבור  ל"בטוח 
התיאוריה  של  החודרת  השפעתה  בקרבו."  חבויות  הקדוש  השילוש  כמו  נוצריות 
התנ"ך,  בפרשנות  ניצחת  הוכחה  קיבלה  יעילותה  אשר  אוגוסטינוס,  של  הספרותית 
התרחבה באופן טבעי גם לספרות הפגאנית. גם מבט חטוף בכותרות היצירות בקורפוס 
האנגלית  השירה  על  עצומה  השפעה  לתנ"ך  הייתה  כי  מעיד  האנגלו־סקסית,  השירה 
כל האזכורים מכתבי  ציינו,  כפי שכבר  יוּוְלף.  ּבֵ לגבי  גם  נכון  זה  כי  ואין ספק  הקדומה.3 
בהרבה  קרוב  היצירה  מן  העולה  האלוהות  של  הכללי  והמובן  התנ"ך,  מן  הם  הקודש 

דין:  וגוזר  נגיש  בלתי  מרוחק,  אל   – לישוע  מאשר  ליהֹוה 

daer abidan sceal / maga mane fah miclan domes, / hu him scir Metod 

scrifan wille (977b-79)

דינו..." לגזור  מבקש  אנוש  גורלות  קובע  העל,  שופט  "כיצד 

שיעור  לאין  רבה  יכולת  בעל  ומעשים,  גורלות  על  יוּוְלף  בּבֵ המשפיע  השליט  שהוא  או 
הגורל: אלת  של  זו  מאשר 

aElfric's Heptateuch )עם דרשותיו שהן פרפראזה לתנ"ך( הוא  התנ"ך מהווה מקור לכשליש מן השירה ששרדה.   .3
כולל   Ms. Junius 11 המאוחרת.  האנגלו־סקסית  בתקופה  גם  העבריים  הקודש  כתבי  של  החשוב  למעמדם  הוכחה 
יוּוְלף – Ms. cotton Vitellius a.xv – מכיל כמובן את  פרפראזות לספרי בראשית, שמות ודניאל; וכתב היד של ּבֵ

ספר יהודית.
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swa moeg unfoege eade gedigan / wean ond wroecsid se de Waldendes 

/ hyldo gehealdep! (2291-93a)

עליו  משפיע  האל  כי  וסבל,  יגון  לשרוד  יוכל  דינו  נגזר  שלא  "מי 
חסדו!"

של  הגואל  דם  לא   – ראוי  אדם  של  ערכו  את  יוּוְלף  בּבֵ הקובע  הוא  האל  של   שיפוטו 
ישוע:

wolde dom Godes doedum roedan / gumena gehwylcum, swa he nu gen 

ded (2858-59) 

וכעתה." כאז  אדם  מעשי  על  שליט  הוא  אלוהים  "משפט 

wyrd כדי לבנות בסיס פגאני לשירה.  רבות דובר על השימוש שעושה המשורר במילה 
לתרגום  הן   wyrd במילה  אלפרד  משתמש  בואתיוס,  של  הפילוסופיה  לנחמת  בתרגומו 
)מאחר  להדגיש  מקפיד  הוא  אבל  פורטונה,  המילה  לתרגום  והן  )גורל(   fatum המילה 
wyrd נתונה  שבואתיוס האמין כי פורטונה והגורל הם פקודיה של השגחה העליונה( כי 
של  לפועלה  ֵשם  רק  זה   wyrd"  :(ogilvy) אֹוגילבי  שכתב  כפי  או  האל.  לשליטת  כליל 
של  השימוש  דומה  דעתי  לפי  חלוף."  ובני  ארעיים  שהם  בעניינים  העליונה  ההשגחה 

יוּוְלף: בּבֵ המשורר  של  ב-wyrd לזה  אלפרד 

ond pone oenne heht golde forgyldan, one de Grendel oer mane 

acwealde,- swa he hyra ma wolde, nefne him witig God wyrd forstode 

ond does mannes mod. (1053b-57a) 

הרג  ברשעותו  שגרנדל  האיש  בעבור  זהב  לתת  ציווה  )הרותגר(  "...והוא 
הבורא  הדבר  את  מנעו  אלמלא  נוספים  לרבים  זאת  עושה  שהיה  כפי   –

לבו."  באומץ  יוּוְלף(  )ּבֵ והאיש  בחוכמתו 

בנוסח  ֵאָלה  של  כינויה  בעבר  כנראה  )שהיה   wyrd-ב החוזר  השימוש  כי  לפיכך  ברור 
תפסו  למעשה  השירה.  של  אוגוסטיניאני  פירוש  לפני  מכשלה  מהווה  איננו  פורטונה( 
המין  עבור  האלוהית  בתוכנית  כהתפתחות  התנ"ך  את  המדיאבלי  בעולם  הנוצרים 
הרי   – התוכנית  בביצוע  לסייע   wyrd כמו  פחותים  נציגים  על  גם  הוטל  ואם  האנושי, 

מבחינתם.  הך  היינו  זה 
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כי: והמבקרים",  המפלצות  יוּוְלף,  "ּבֵ במאמרו  ציין  טולקין  ג'.ר.ר. 

הטרום־ התקופה  את  לתאר  יוּוְלף[  ּבֵ משורר  ]של  בניסיונו  כי  נדמה 
שאיפה  ומתוך  אצילותם  את  להדגיש  כוונה  מתוך  הקדומה,  נוצרית 
את  לאפיין  ביקש  כאשר  התנ"ך  אל  באורח טבעי  פנה  הוא  לאמת,  טובה 
את  הרבה  מוצאים  אנו  הֶדנים  של  עם  בסיפורי  הרוט.  של  הגדול  המלך 
אבות ומלכי ישראל, משרתי האל האחד המייחסים לחסדו את כל הטוב 

הזה. בעולם  להם  המוענק 

השליט  ביצירה.  ביותר  הנוצרית  הדמות  הוא  רבים,  מבקרים  שהבחינו  כפי  הרותגר, 
אזכור  כל  אין  זה  במקרה  גם  אולם  לנוצרי,  כראוי  תכופות  מדבר  החכם  הֶדני 
חושפת  אירווינג  אדוארד  של  הסטטיסטיקה  כאן  נוצרית.  דוקטרינה  של  ספציפי 
 61.7% הם  שדבריו  המספר,  המשורר  הרותגר.  של  נוצריות  המעין  מעלותיו  את 
מהשירה,   8% רק  תופס  שהרותגר  ואף  הנוצריים.  מהאזכורים   65% תורם  מהיצירה, 
 18% לאורך  מדבר  לעומתו  יוּוְלף  ּבֵ הנוצריים.  הרגשות  מן   17% בדבריו  מבטא  הוא 
בהרותגר  ראה   )Kaske( קאסֶקה  ר.א.  הנוצריות.  הרמיזות  מן   13% ומעלה  מהשירה, 
והכוח  התבונה  ונושא  גילו.  בשל  מתמעט  הפיזי  שכוחו  אף  תנ"כית,  לתבונה  מופת 
ליצירה:  כפי שמציין קאסקה, את הפרשנות האוגוסטינינית  יוּוְלף הולם היטב,  ּבֵ של 
אבות  ושל  הקודש  כתבי  של  המתמידות  להכרזות  בהתאם  האל  מתת  היא  "התבונה 
תבונה  העדר  בשל  האיש  של  נפילתו  מתחילה  הרותגר  של  בדרשתו  הכנסייה... 
מסוימת  במידה  ממעיטה  האנֶסן  איליין  חומרי."  שגשוג  בעקבות  הגיע  שאליו 
זו "נועדה להיקרא  כי  בחשיבות ההשפעה התנ"כית על דרשתו של הרותגר, וטוענת 
של  "סצנה  אותה  מכנה  היא  אחר  במקום  אב."  עצת  או  הורית  הנחיה  שהוא  כשיר 
מקשר  הייתי  אני  ספציפיות.  תנ"כיות  הקבלות  על  להצביע  בלי  חוכמה"  ספרות 
זאת לספר משלי, לספר איוב, לספר ברוך ולספר חוכמת שלֹמה. עם זאת מסכימים 
כי הרותגר מגלם במובן מסוים דמות של אציל פגאני מן הספרות  מרבית המבקרים 

המאוחרת. המדיאבלית 
התהילה  את  אהבתו  המבקרים.  בין  כללית  הסכמה  אין  יוּוְלף  ּבֵ של  דמותו  סביב 
התנהגותו  אולם  להרותגר.  בדומה  ראויה  פגאנית  דמות  בו  לראות  ממבקרים  מנעה 
נשנית  התרברבות  כמו   – המודרני  הקורא  בעיני  הנצרות  לערכי  המנוגדות  ועמדותיו 
עצמו  שהתנ"ך  מאחר  האנגלו־סקסי,  לקהל  כך  כל  צרמו  לא   – חומרי  כבוד  ורדיפת 
מכיל מעשים מביכים בהרבה מצד גברים ונשים שנחשבו לקדושים. על מנת לקבל את 
לראות  יש  כי  אוגוסטינוס  הכריז  העבריים,  הקודש  כתבי  של  הללו  האפלים  הצדדים 

לחלוטין:  סמלי  מבע  בהם 
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Quae autem quasi flagitiosa imperitis videntur, sive tantum dicta sive 

etiam facta sunt vel ex dei persona vel ex hominum quorum nobis 

sanctitas commendatur, tota figurata sunt.

ובין  נאמרו  רק  אם  בין  ההשכלה,  חסרי  בעיני  כרשע  נראים  אשר  דברים 
אנו  קדושתם  שעל  לאנשים  או  לאל  יוחסו  אם  בין  נעשו,  ממש  אם 

סמליים. כולם  אלה  מצּווים, 

ולזמנן: למקומן  יחסיות  הן  אלה  התנהגויות  כי  אוגוסטינוס  קובע  בנוסף 

Qiud igitur locis et temporibus et personis conveniat diligenter 

attendendum est, ne temere flagitia reprehendamus.

זמנים  שונים,  מקומות  ההולמת  להתנהגות  בקפידה  לב  לשים  עלינו 
לרשעות. דברים  לייחס  ניחפז  שמא  שונים,  ואנשים  שונים 

מהלל  תכופות  לעתים  הוא  כי  לזכור  עלינו  אזי  לתהילה,  חותר  יוּוְלף  ּבֵ אם  מכך,  יתרה 
מכריז: הוא  גרנדל  את  פוגש  יוּוְלף  שּבֵ לפני  כך  הצלחתו.  על  האל  את 

ac ic mid grape sceal fon wid feonde ond ymb feorh sacan, lad wid lapum; 

daer gelyfan sceal dryhtnes dome se pe hine dead nimed. (438-41) 

מול  אויב  מוות.  עד  בו  ואלחם  האויב  את  בזרועי  אלכוד  אני  אך   ..."
האל."  של  רצונו  זהו  כי  ידע  השניים,  מבין  אחד  חלל,  והנופל  אויב, 

ו'(  )פרק 

כוח  ולא   – הקרב  תוצאות  את  הקובע  הוא  האל  של  שרצונו  בכך  מכיר  יוּוְלף  ּבֵ כלומר, 
אומר:  הוא  אחר  ובמקום  שלו.  זרועו 

ond sipdan witig God / on swa hwoepere hond halig dryhten / maerdo 

deme, swa him gemet pince, (685b-87)

שיראה  למי  התהילה  הוד  את  יעניק  התבונה  רב  הבורא  כך  ואחר   ..."
י'(  )פרק  לנכון." 

האל: לשליטת  כנתון  בגרנדל  מאבקו  את  יוּוְלף  ּבֵ מתאר  בהמשך 
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ic hine hroedlice heardan clammum on woelbedde wripan pohte, poet, 

he for mundgripe minum scolde licgean lifbysig,butan his lice swice; 

ic hine ne mihte, pa Metod nolde, ganges getwoeman, no ic him poes 

georne aetfealh, feorhgenidlan; (964-69a)

לבל  דווי,  רבי עוצמה אל ערש  ״חשבתי לכפות אותו במהירות בקשרים 
אשר  עד  חייו,  על  ייאבק  החזקה  בזרועי  כפות  הוא,  וכי  גופו,  את  ימלט 
תהיה  חזקה  כמה  היא  ואחת  לנוס,  בידו  יסייע  ממעל  הגורלות  חורץ 

הקטלני.״  באויב  אחיזתי 

בני  הדרקון תוקף את  הגותים,  על  זה חמישים שנה  כבר  מולך  יוּוְלף  כשּבֵ יותר,  מאוחר 
.)2230( העתיק"  "החוק  את  הפר  הוא  כי  היא  לכך  הסיבה  שמא  חושש  יוּוְלף  וּבֵ עמו, 

אולם בשל התחושה הפטליסטית שבה חדורה היצירה נמנעו מבקרים רבים לראות 
נוצרית.  דוקטרינה  באופיו  שמגלם  מי  התנ"כי,  בנוסח  ראויה  פגאנית  דמות  יוּוְלף  בּבֵ
יוּוְלף, אחרי הכול, מותיר את עמו להתמודדות עם מלחמה ודאית ללא יורש לכיסאו.  ּבֵ
אלוהים  בידי  כלי  הוא  יוּוְלף  ּבֵ מוות."  הוא  ההרואיות  "שכר  טולקין:  שאמר  כפי  אך 
בנוסח המסורתי של  ראוי  ובתור פגאני  גרנדל השטני מאולם הרוט,  לצורך סילוקו של 
ומלך, אלא שהאתוס  נוצרית. הוא אידיאלי בתור משרת  זכאי לגאולה  התנ"ך, אין הוא 
כותב  הזה,"  "הפטליזם  אמונותיו.  או  מעשיו  לא  אותו,  שמכשיל  הוא  ההרואי  הגרמני 
את  ומגלה  נגזר מעצמו,  הנקמה,  חוקי  למרות  הנתון  יוּוְלף,  ּבֵ של  דינו  כי  "מגלה  הופה, 
מלכותו  הנוצרית.  הגאולה  מיעד  והנחיה  מרות  מקבלת  שאיננה  ֶחברה  של  עקרותה 
ובריתות  גם תקופה של מלחמות שבטיות  היא  אולם  להצלחה,  זוכה אמנם  יוּוְלף  ּבֵ של 
נוספות  תגמול  פעולות  תהיה  הגותים  כמלך  יוּוְלף  ּבֵ של  מורשתו  כי  המעידות  סבוכות 
אינם  יוּוְלף  ּבֵ כמו  אצילי  פגאני  של  מאמציו  גם  אך  מותו.  לאחר  רב  זמן  עמו,  נגד 
מדם  עקוב  במאבק  תכופות  המתבטאת  העליונה  ההשגחה  התגלות  את  למנוע  יכולים 
מבחינת  נמנע  כבלתי  היצירה  בסוף  ונראה  משנה,  בקטעי  בשירה  המתואר  הסוג  מן 
האתוס  על  ויותר  יוּוְלף  ּבֵ של  אופיו  על  פחות  מעידה  זו  פטליסטית  נימה  הגותי.  העם 
שנכנע  ֶדני  מלך  ֶהֶרמֹוד,  כשל  דמות  קרובות  לעתים  שמניבה  פילוסופיה   – הגרמני 
ַעמו  אויבי  של  ארצם  אל  להימלט  ונאלץ  הבצע,  ובתאוות  שבאכזריות  הקל  לפיתוי 

להורג. שהוציאוהו  )היּוטים(, 

 “manna mildust” שבגברים,  המתון  בתור  יוּוְלף  ּבֵ את  מהלל  המשורר  מכך,  יתרה 
קרובות  לעתים  מתייחס  זה  ביטוי  כי  הראה  כבר   )Wieland( וויֶלנד  וֶגרנֹוט   .)3181(
 old English בשירת  משה  דוגמת  תנ"כיות,  לדמויות  גם  אך  גרמני  מלך  של  לנדיבותו 
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ניתן  אולם  כנוצרים.  להיתפס  יכולים  אינם  ביצירות אלה  וגם משה  יוּוְלף  ּבֵ גם   .Exodus

לתפוס אותם, כדברי ווילנד, כ"צל או כייצוג של ישוע". וגם זה הולם את ההרמנויטיקה 
הזכיר למאזיניו של  יוּוְלף  ּבֵ כי  אין ספק  של אוגוסטינוס לפרשנות של ספרות פגאנית. 
מלכות  של  בואה  את  מראש  חזו  לא  אם  גם  אשר  רבות,  תנ"כיות  דמויות  המשורר 
להבין  מבלי  ביצעו  ולמעשה  הנוצרית  הדוקטרינה  את  שהולם  באורח  התנהגו  ישוע, 
של  זרעיה  את  חושפים  ומעשיהן  אלה  דמויות  העליונה.  ההשגחה  מטלות  את  זאת 
הוכחה  לספק  מנת  על  אלגורית  בצורה  פורשו  אכן  ומעשיהן  הן   – נוצרית  דוקטרינה 
הנצרות.  שלפני  הפגאנית  ההיסטוריה  את  המכוונת  ולידו  הנוצרי  האל  של  לשליטתו 
טקס  כמבשרי  ווילנד,  לדברי  פורשו,  למשל,  סוף,  ים  דרך  ישראל  בני  ומנוסת  המבול 
הֶאפסיים  אל  פאולוס  מאיגרת  אוגוסטינוס  מצטט  הנוצרית  הדוקטרינה  ובעל  הטבילה. 

העבריים: הקודש  בכתבי  הפסח  של  הסמלית  המשמעות  את  להוכיח  כדי 

Meminerint ergo eorum qui pascha illo tempore per umbrarum 

imaginaria celebrant, cum signari postes sanguine agni iuberentur, 

hysopo fuisse signatos. Herba haec humilis et mitis est, et nihil fortius et 

penetrabilius eius radicibus, ut in caritate radicati et fundati possimus 

comprehendere cum omnibus sanctis quae sit latitudo et longitudo et 

altitudo et profundum, id est crucem domini. cuius latitudo dicitur in 

transverso ligno quo extenduntur manus, longitudo a terra usque ad 

ipsam latitudinem, quo a manibus et infra totum corpus affigitur, altitudo 

a latitudine sursum usque ad summum, quo adhaeret caput, profundum 

vero, quod terrae infixum absconditur. 

המעורפלת  במתכונתו  עברו,  בימים  הפסח  את  שחגגו  אלה  את  ִזכרו 
בדם  בתיהם  משקופי  את  לסמן  הצו  להם  ניתן  כאשר  והלא־אמיתית; 
אולם  ועדין,  פשוט  צמח  זהו  אזוב.  בעזרת  גם  הדם  את  מרחו  הם  ה,  הׂשֶ
אין חזק וחודרני משורשיו, וכך, "משֹרשים ומֻיסדים באהבה", נוכל אולי 
עניין  והֹגבה".4  והעֹמק  והאֹרך  הרֹחב  הוא  מה  הקדֹשים  כל  עם  "להשיג 
שאליו  לקוָרה,  שמהקרקע  החלק  הוא  האורך  האדון.  לצלב  מתייחס  זה 
הקורה  שמן  החלק  הוא  הגובה  ומטה;  הידיים  מן  כולו  הגוף  מוצמד 
המוסתר,  החלק  הוא  העומק  הראש;  מחובר  שאליו  הקצה,  עד  ומעלה, 

הקרקע. בתוך  איתן  שמוצב 

איגרת פאולוס אל האפסיים, ג', 18-17.  .4
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את  לגאול  מנת  על  שנשלח  האל  של  כנציגו  יוּוְלף  ּבֵ את  הרותגר  רואה  לכך  בדומה 
גרנדל: של  מטירופו  הרוט  אולם 

nu scealc hafad purh drihtnes miht doed gefremede, de we ealle aer ne 

meahton snyttrumm besyrwan. (939b-42a) 

את  עשה  ממעל  הבורא  בכוח  גמר,  לידי  פועלו  את  האביר  הביא  "עתה 
בלבד."  בכישוריו  לבצע  בכוחו  עולה  היה  שלא  הדבר 

תודעה  להם  סיפקה  היא  האנגלו־סקסים  של  עולמם  אל  הנצרות  של  בואה  עם 
היסטורית שנעדרה כנראה לפני כן בקרב העמים הגרמניים. העתיד הוא ביטוי מפוקפק 
והבטחת  עליונה.  חשיבות  העתיד  קיבל  הנצרות  עם  אבל  הגרמניות.  במיתולוגיות 
את  בו  ולזהות  העבר  את  לבחון  ביכולת  רבה  במידה  תלויה  הייתה  הזה  הנוצרי  העתיד 

בפעולתה. אלוהים  יד 
עצמם.  ההיסטוריה שלהם  לגבי  בפרשנותם  האנגלו־סקסים  עבור  לֵעזר  היה  התנ"ך 
לארץ  כמשמעה,  פשוטה  שלהם,  מצרים  יציאת  את  אירופה  מיבשת  בהגירתם  ראו  הם 
הייסורים  את  הפגאנים,  הנורדים  מידי  שנגרמו  בסבלותיהם,  יראו  ובהמשך  המובטחת, 
שהסב האל לבני ישראל באמצעות האשורים והבבלים. הברית החדשה לא יכלה לשמש 
רֹואּו  כדברי  או  הדממה,  נקודת  את  מהווה  שהיא  מאחר  ההיסטוריה,  בפרשנות  כַמנחה 
לתיאור  אולי  דומה  גרנדל  של  האגם  תיאור  לֶנצח".  ההיסטוריה  בין  "חיבור   ,)raw(
כמו  שלא  ספרותית,  שאילה  רק  בכך  יש  אולם   ,)Visio Pauli( פאולוס  בחזון  הגיהינום 
מבנית  מסגרת  אומר,  הייתי  נוטל,  יוּוְלף  ּבֵ של  המשורר  שממנו  התנ"ך,  על  בהסתמכות 
ותמטית. שאילה ספרותית בולטת יותר )באפיון גרנדל ואמו( מזו שמקורה כנראה בחזון 
עתיק,  יהודי  פסאודואפיגרפי  ב"ספר  ֶמלינקֹוף,  רות  שהראתה  כפי  מקורה,  פאולוס, 
פסאודואפיגרפיות  מסורות  קיים(  לא  נוח  ספר  כי  סבורים  שיש  )מאחר  או  נוח,  ספר 
לפנות  יוּוְלף  ּבֵ נטה המשורר של  לצורך שאילה ספרותית  גם  כלומר,  לנוח".  המיוחסות 

החדשה. הברית  מן  יותר  מטרותיו  את  כנראה  הלם  התנ"ך  התנ"ך;  מסורת  אל 
שסבר  היחיד  הגרמני  הנוצרי  היה  לא  יוּוְלף  ּבֵ של  ש"המשורר  כתב  רובינסון  פֶרד 
אל  הדתית  דבקותם  את  ולהפנות  הבורא  של  בקיומו  לחוש  מסוגלים  היו  אבותיו  כי 
לארי  וטיר".  תֹור  אֹודין,  כמו  הגרמניים  האלים  אל  ולא  במעומעם  הנתפס  בורא  אותו 
חיובי  עניין  גילו  והשמינית  השביעית  במאות  האנגלים  המיסיונרים  כי  הראה  נסון  ּבֶ
של  המופלאה"  "האיכות  כי  מציין  והוא  אירופה,  שביבשת  הפגאנים  בשרם  בשארי 
של  מ"נימה  נובעת  הֶדנים,  של  האלילים  פולחן  על  המשורר  של  החמורים  העונשים 
ֶדנים  במקום  הלא  במיוחד.  כמתונים  מצטיירים  יוּוְלף  בּבֵ הפגאניים  האלמנטים  חמלה". 
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אדם,  קורבנות  לתאר  המשורר  היה  יכול  קבורה,  וטקסי  נחשקים  אוצרות  שהידרדרו, 
כבוד  בתחושת  לדעתי  חדורה  יוּוְלף  ּבֵ שירת  אולם  אינסופיות.  נקם  ורציחות  אורגיות 
בתוכנית  חיוני  תפקיד  ושממלאים  נוצרים  של  לזו  דומה  שהתנהגותם  אנשים  כלפי 
"אין   ,)Howe( זאת, כדברי האוֶוה  נותרה פתוחה. עם  גאולתם  גם אם שאלת  האלוהית, 
מוסריותם  שאת  ודנים  גותים  ישנם  המשורר[;  ]של  בראייתו  סנטימנטלי  דבר  שום 
אלגוריות  פרשנויות  נוצרי."  איננו  מהם  אחד  אף  אם  גם  לכבד,  נוצרים  עשויים 
אוגוסטינוס.  של  ההרמנויטיקה  עניין  את  החמיצו  עצמו,  יוּוְלף  ּבֵ של  במיוחד  קיצוניות, 
מעצימה  שלו,  עמו  בני  את  גם  כמו  הֶדנים  את  הגואל  ישוע  של  כדמות  יוּוְלף  ּבֵ ראיית 
ונטייתו  ולתהילה  לאוצרות  אהבתו  יוּוְלף,  ּבֵ של  הנקמה  שבאתוס  הקושי  את  ביותר 
את  שמבצע  התנ"כי,  בנוסח  פגאני  כאציל  זאת,  לעומת  יוּוְלף,  ּבֵ ראיית  להתרברבות. 
הקושי  טוב,  נוצרי  לכל  הראויות  תכונות  כלל  בדרך  ומפגין  העליונה  ההשגחה  תכתיבי 
מתנערת  יותר,  ומורכבת  מעודנת  כזו,  קריאה  מסוימת.  במידה  מתרכך  לעיל  המוזכר 
מעיין  את  מעכירות  יוּוְלף,  ּבֵ של  במקרה  אשר,  זה,  מול  זה  של  אלגוריות  מאנלוגיות 
יוּוְלף, הולמת להפליא  השירה. קריאה זו, ולא משנה לאיזה מועד מייחסים את יצירת ּבֵ
גם  והיא  בעליל.  דוקטרינרית  שאיננה  ספרות  לגבי  אוגוסטינוס  של  פרשנותו  את 
מוטחת  העדרה  שאשמת  והמבנית  התמטית  למורכבות  מחודש  אישור  לדעתי  מעניקה 

אירופה. של  המוקדמים  הביניים  ימי  במשוררי  תכופות 

��
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 נשים במרכז הבמה: על מעמדן החברתי
יוּוְלף של נשים בּבֵ

דורותי קאר־פורטר*

יוּוְלף, בין שהן מפלצות מרושעות ובין שהן מלכות רמות מעלה, משכינות־ "הנשים בּבֵ
 )overing( שלום, כולן דמויות שוליות ומודרות," כך כותבת החוקרת גיליאן ר. אוברינג
של  מבטה  מנקודת  לנושא  אוברינג  מתייחסת  זה  במאמר  בנושא.1  שכתבה  במאמר 
חובה  קריאת  אכן  )והם  היצירה  לחקר  לתרום  עשויים  שדבריה  ואף  ספרות,  מבקרת 
אנתרופולוגיות  גישות  בחשבון  מביאה  אינה  היא  יוּוְלף(,  בּבֵ בנשים  שמתעניין  מי  לכל 
להבהיר  עשויה  החברתי  בהקשרו  הטקסט  את  הבוחנת  קריאה  לטקסט.  אפשריות 
של  מאמרה  עם  להתווכח  בכוונתי  אין  ביצירה.  וחשובות  מרכזיות  דווקא  הן  שנשים 
האנתרופולוגי.  זה  ביצירה,  הנשים  של  נוסף  פן  להאיר  ברצוני  גישתה,  עם  או  אוברינג 
הנשים  שדמויות  מלמדת  הטקסט  של  דקדקנית  שקריאה  אראה  שכזה  דיון  באמצעות 
יוּוְלף  הן דווקא מרכזיות – הן לסיפור עצמו והן לחברה המוצגת ביצירה, וכי הנשים בּבֵ

ומודרות". שוליות  "דמויות  מלהיות  רחוקות 
תפקיד  הממלאות  נשים  שש  ביצירה  המרכזיות.  הנשיות  הדמויות  בבחינת  אתחיל 
ניתן  כולן  שאת  ומודתריתו,  גרנדל,  של  אמו  הילדבור,  פרוארו,  היגד,  וילתו,  מרכזי: 
הן  והיגד  וילתו  אלה.  נשים  של  תפקידן  את  אבחן  זו  ובדרך  תואמים,  בצמדים  לשלב 
כלל  בדרך  )הנחשבת  בחצר  המתרחש  על  השפעה  לשתיהן  וכמארחות,  מלכות,  שתי 
בחלק  בעליהן.  רצון  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  שלעתים  השפעה  גברית(,  למובלעת 
החצרונית  החברה  במבנה  במקומן  ואדון  כמארחות,  והיגד  וילתו  את  אציג  הראשון 
הילדבור  בו.  הנאמרים  ובדברים  המשתים  באולם  המתמקדת  חברה  ביצירה,  המוצגת 
ופרוארו  העבר  מן  כאפיזודה  הילדבור  כושלות,  משכינות־שלום  שתיהן  ופרוארו, 
אישה  לתיאור  המשמש  מודרני  מונח  הוא  משכינת־שלום  בעתיד.  להיכשל  העומדת 
מוצאה,  מקבוצת  השונה  יריבה,  חברתית  לקבוצה  נכנסת  נישואין  קשרי  שבאמצעות 

 The social centrality of Women ראה אור תחת הכותרת – Dorothy Carr Porter – מאמרה של ד. קאר־פורטר  *
ברשותם  בזאת  2001. המאמר מתפרסם   ,5 גיליון   ,The Heroic age העת:  בכתב   ,in Beowulf: a new context

האדיבה של המחברת וכתב העת. תרגמה: ליה סתיו.
 260-219 עמ'   “The Women of Beowulf: a context for interpretation’’  .)overing( 1995 אוברינג  ר.  גיליאן   .1

.Beowulf: Basic readings Peter s. Baker, Editor. new York: Garland Publishing בתוך
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בין הקבוצות. כמשכינות־שלום, לנשים אלה פוטנציאל השפעה  בניסיון להשכין שלום 
השני  בחלקו  שיידונו  מסיבות  מימוש  לידי  בא  שאינו  פוטנציאל   – הקבוצות  שתי  על 
של המאמר, בו יוצגו הילדבור ופרוארו כמשכינות־שלום, תידון השפעתה של הנאמנות 
הן  ומודתריתו  גרנדל  של  אמו  השלום.  השכנת  מנהג  וייבחן  נישואיהן  על  השבטית 
על  והשנייה  במותה  האחת  דבר,  של  בסופו  המרוסנות  המפלצתי,  מהסוג  נשים  שתי 
הן  כדוגמה־שמנגד  משמשות  הללו  המפלצתיות  הנשים  נישואין.  באמצעות  בעלה  ידי 
אמו  את  יציג  המאמר  של  והאחרון  השלישי  חלקו  השלום.  למשכינות  והן  למארחות 
אולי  ניתן  ולמשכינות־שלום;  למארחות  כדוגמות־שמנגד  מודתריתו  ואת  גרנדל  של 

ומחרחרות־מדון.  עוינות  מארחות  בהן  לראות 

וילתו והיגד: האישה כמארחת
אותן  מתאר  בו  האופן  ואת  מעשיהן,  את  והיגד,  וילתו  של  דמותן  את  נבחן  ראשית, 
המשורר. שתיהן מתוארות באמצעות ביטויים חיוביים המדגישים את פיקחותן. וילתו:

ָמּה, ׁשְ ִויְלתֹו  ה,  ְלּכָ ַהּמַ בֹוד  ּכְ
ְונַֹהג, ִנימּוס  ָלֵלי  ּכְ י  ּפִ ַעל 

ּבֹוֶהֶקת, ָפז  ּבְ ִליָמה  ּגְ עֹוָטה 
ּוָבָאה, ְסָעה  ּפָ ָהאּוָלם  ֶאל 

ב'( )פרק  ַנַחת,   ּבְ ְרָכה  ּבֵ ֹוִעים  ַהּשׁ ֶאת 

ונבונה". "שקולה  הנה  היגד  בעוד 

את  נושאות  הן  המארחת:  תפקיד  הוא  בסיפור  הללו  הנשים  של  העיקרי  תפקידן 
חסר  תפקיד  המשקה.  מן  ללגום  ללוחמים  ומציעות  באולם  מתהלכות  הדבש,  מי  גביע 
זו  מטלה  מתבצעת  כיצד  ונגלה  בקפידה  הטקסט  את  נבחן  אם  אלא  לכאורה,  חשיבות 

למעשה.  הלכה 
את  שנטלה  לאחר  לעיל(,  התיאור  )וראו  וילתו  מופיעה  בה  הראשונה  בתמונה 
מן  מציעה  היא  שותה,  שהוא  לאחר  להרותגר.  תחילה  אותו  מציעה  היא  התמד,  גביע 
יוּוְלף. וילתו מברכת אותו, הוא חוזר  המשקה לכל משרתיו, עד שלבסוף היא מגיעה לּבֵ
וילתו  מגרנדל,  הדנים  את  ישחרר  לפיה  הקודמת,  התמונה  מן  הבטחתו  את  ומאשר 

רצון.  שבעת  למקומה  חוזרת 
על  משהו  מלמדת  זו  וילתו לתמונה  הופיעה  בה  השנייה  התמונה  בין  השוואה 
תחילה  ניגשת  וילתו  שוב,  הגביע.  נשיאת  מנהג  המלכה,  של  זה  מנהגה  חשיבות 
היא  המשרתים  לשאר  הגביע  את  להביא  במקום  ואז,  לאחיינו,  סמוך  היושב  להרותגר, 
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שמעמדו  כך  על  להעיד  עשוי  ההבדל  לבניה.  סמוך  שהתיישב  יוּוְלף,  לּבֵ היישר  מגיעה 
שלא  אפשר  אי  גרנדל.  את  לקטול  בהבטחתו  שעמד  מאחר  עלה  בחצר  יוּוְלף  ּבֵ של 
בנה  ומות  הילדבור  אודות  סופר  עתה  שזה  הסיפור  בין  להקבלה  זו  בנקודה  לב  לשים 
ברור בטקסט  אינו  זה  כיוון שתפקידו של שינוי  אך  ודודם.  וילתו  בניה של  לבין  ואחיה 

התשובה.  את  למצוא  מנת  על  אחרים  למקורות  לפנות  כדאי  עצמו, 
דן   2 Lady with a Mead Cup ספרו  של  הראשון  בפרק   ,)Enright( אנרייט  מייקל 
מופיעה  בהן  תמונות  לאותן  התייחסות  תוך  עת,  אותה  של  בחברה  נשים  של  במקומן 
הגביע  את  ומציעה  מקדימה  תמיד  שווילתו  שכיוון  טוען  אנרייט  יוּוְלף.  בּבֵ וילתו 
וילתו הנה למעשה שלוחה התומכת בסמכותו המלכותית. הוא מצטט מתוך  להרותגר, 
דן  השיר  מתוך  המצוטט  הקטע  טיעונו.  את  המאשש   Maxims i עתיק,  אנגלי  שיר 
באישה האידיאלית של האציל, וכיצד "לעת שתיית מי הדבש עליה תמיד לגשת תחילה 
לידיו  הראשון  הגביע  את  במהירות  ולהעביר  הלוויה,  בני  לפני  הנסיכים,  של  לשומרם 
של המלך..."3 סדר ההגשה קשור אם כך ישירות לדרגה בתוך חבורת הלוחמים. טיעון 
יוּוְלף אחרי  לּבֵ וילתו מגישה  זה הגיוני בהקשרן של התמונות הנדונות: בתמונה השנייה 

החבורה.  בקרב  עתה  ראוי  הוא  לו  החדש  למעמד  כביטוי  להרותגר,  מגישה  שהיא 
קטן  תפקיד  יוּוְלף,  בּבֵ כמארחת  המשמשת  הנוספת  האישה  היגלק,  אשת  להיגד, 
ההגשה  סדר  אך  גביע,  ובידה  באולם  מתהלכת  כשהיא  מתוארת  היא  וילתו.  של  מזה 

מובא.  אינו  נוהגת  היא  פיו  על 

ִטים, ַהּגֶ ת  ַמְלּכַ ִהיְגד  יָגה  ִהּצִ
ַהּנֹוָדע ֶהֶרת  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ
ֱאֶצֶלת ַהּנֶ ָתּה  ִחּבָ ֶאת 

ים, ֻסּבִ ַהּמְ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֶאל 
כ"ח( )פרק  ה.  יׁשָ ִהּגִ ָלֶהם  ַבׁש  ּדְ ֵמי  ּוְתָמד, 

בהתחשב  יוּוְלף.  לּבֵ או  להיגלק  הגביע  את  מגישה  היא  מתי  או  אם  מוסר  לא  המשורר 
בטיעון שלעיל בדבר חשיבותו של הסדר בו פונה האישה שנושאת את הגביע לאורחים, 
המופיע  המידע  מאשר  פחות  לא  משמעותי  היגד  של  במקרה  מידע  שהעדר  נראה 
באולם  כזר  מופיע  יוּוְלף  ּבֵ וילתו,  משתתפת  בהן  בתמונות  הרותגר.  של  אולמו  בהרוט, 
באמצעות  זו  עוצמה  ממחיש  המשורר  עוצמתו.  את  להפגין  הרותגר  שעל  כך  היריבים, 

 Enright, Michael J. (1996) Lady with a Mead Cup: Ritual, Prophecy and Lordship in the European Warband from  .2
.La Tène to the Viking Age. dublin, ireland and Portland, or: Four courts Press

אנרייט )1996(.  .3
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את  שמקבל  הראשון  הוא  שהמלך  כיוון  זאת.  יודע  יוּוְלף  וּבֵ הגביע,  עובר  בו  המסלול 
שלו  לאולם  חזר  יוּוְלף  ּבֵ היגד  של  שבמקרה  כיוון  זאת,  עם  האולם.  אדון  הוא  הגביע, 
וסל  הוא  יוּוְלף  שּבֵ יודעים  אנו  האדון.  היותו  את  להפגין  צריך  לא  היגלק  ולאדונו, 

 .(Higelaces ðegn, 194) השירה  של  בתחילתה  מוצג  הוא  כך  היגלק:  של   –  thegn  –
באולם.  המלכים  בידי  שרת  ככלי  אותן  מציגות  והיגד  וילתו  של  אלה  דוגמאות 
ורק בתפקידן כשלוחה של בעליהן.  אולם אנרייט עושה להן שירות דוב, בהתמקדו אך 
מעניק  במלך  וכתומכת  הגביע  כנושאת  וילתו  של  שמעמדה  ואומר  מסכם  שהוא  אף 
אחרות  ולנשים  שלה  טוען  אנרייט  הלוחמים,  חבר  בקרב  עוצמה  של  מידת־מה  לה 
שאומרת  הדברים  את  ברצינות  די  לוקח  אינו  הוא  פוליטית.  השפעה  אין  במעמדה 
י"ז(.  יוּוְלף במהלך החגיגה שנערכת בעקבות מותו של גרנדל )פרק  ולּבֵ וילתו להרותגר 
באדיבות  ובגטים  יוּוְלף  בּבֵ בו שינהג  וילתו מפצירה  הרותגר,  בפני  נושאת  בנאום שהיא 
מתכוון  שהוא  ששמעה  )כפי  הדני  הכתר  ליורש  יוּוְלף  ּבֵ את  ימנה  שלא  אך   (glæd)

של  )אחיינו  הרותולף  את  למנות  אותו  מבקשת  היא  זאת,  במקום  י"ז(.  פרק  לעשות, 
במעשה  שם(.4  י"ז,  )פרק  לבניה  הכס  את  להבטיח  מנת  על  הממלכה  לאוצר  הרותגר( 
לכך  סימן  שום  נותן  אינו  והמשורר  שלה,  האינטרסים  על  פעיל  באופן  מִגנה  וילתו  זה 
את  משקפים  יוּוְלף  לּבֵ דבריה  בחשבון.  אותם  לקח  שלא  או  מדבריה  התעלם  שהרותגר 
 ,(beag) אותן דאגות. תחילה היא דוחקת בו לקבל את השי שהעניקה לו, רביד הטבעת 
וממחישה בזאת את אדיבותה ואת רוחב לבה.5 אחר כך היא עוברת לשבח את מעשיו, 
סוף  בהרוט.  השוררות  והנאמנות  הכנות  את  לו  ומזכירה  בניה,  עם  שייטיב  מבקשת 

העצמי:  ביטחונה  את  ממחיש  הדברים 

ָאִחיו ִאיׁש  אן  ּכָ ּוְרֵאה,  ט  ַהּבֵ
ם ּלָ ּכֻ ד,  ּוְמַכּבֵ אֹוֵהב 

ֶלְך. ַהּמֶ ִלְכבֹוד  ֶנֱאָמִנים 
ֶדת, ּוְמֻלּכֶ ָהָאֶרץ  טֹוָבה 

ֲאִציֶליָה, ֶאת  ְרֵאה  ה  ִהּנֵ
ֵמַח ׂשָ ֵלב  ּבְ ֵייָנם  ׁשֹוִתים 

י״ח( )פרק  ֲעֵליֶהם.  יִתי  ִצּוִ ְך  ּכָ י  ּכִ

האינטרס של וילתו, הוא רווחתם של ילדיה. "אולם וילתו אינה נוצרייה או אם בורגנית; התנהגות בין־אישית מעודנת   .4
אינה בראש מעייניה, היא דואגת לרסן השלטון, למעבר הכוח, וערה לסכנת הבגידה. לווילתו דאגות עמוקות ורציניות 
כלפי בניה: הישרדותם במערכת שבטית בה רק המוסריים ביותר אינם מפרים את החוקים החברתיים הבסיסיים ברודפם 

אחרי הכוח." 

"מעניקות  קרי:   ,beag-gifa הינן   – היגד  גם  כמו   – שווילתו  לטעון  ניתן  אם  השאלה  את  לעורר  העשוי  מעשה   .5
טבעת".
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לב. לתשומת  יזכו  לא  שבקשותיה  להאמין  סיבה  לנו  נותן  אינו  המשורר  שוב, 
מבקשת  שהיא  שעה  בבירור  לראות  נוכל  זאת  כלשהי,  פוליטית  עוצמה  להיגד  גם 
שוללת  ובכך  הקרב,  בשדה  היגלק  של  מותו  לאחר  יוּוְלף  לּבֵ המלוכה  כס  את  למסור 
ארץ  לגורל  באשר  מצב  הערכת  מתוך  זאת  עושה  היא  הרדרד.  מבנה,  המלוכה  כס  את 

אומר:  המשורר  וחזק.  נחרץ  למנהיג  הזקוקה  הגטים 

ָהַאְלָמָנה ְוִהיְגד   ...
ֶלְך, ַהּמֶ ס  ּכֵ ֶאת  לֹו  יָעה  ִהּצִ

ֶהְרְדֶרד ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ה  ׁשָ ָחׁשְ י  ּכִ
– ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלֶאל  ֵאין  י  ּכִ

ְלָהֵגן,  – ֶיֶלד  עֹוֶדּנּו 
ָנַפל ֲעָלּה  ּבַ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ל״ג( )פרק  ְמכֹוָרתֹו.  אֹוֵיב  ִמיֵדי 

חלוקת  בעת  עושה  שהיא  )כפי  בעלה  סמכות  של  כשלוחה  פועלת  שהיא  ייתכן 
המשורר  אולם  שתעשה.  ממנה  מצפה  היה  שהוא  מה  את  ועושה  באולם(  המשקה 
בנה  כי  מאמינה  אינה  שהיגד  כנראה   – אחר  מישהו  בשם  פועלת  שהיא  אומר  אינו 
היסטוריות  ראיות  בדקה   )luecke( לויק  ז'אנמרי  למלך.  להיות  מנת  על  דיו  חזק 
יוּוְלף, אף שנקבע על פי שושלת  והגיעה למסקנה שהסדר החברתי בּבֵ ואנתרופולוגיות 
סדר   – )מטריליניאלי(  האמהות  שושלת  את  במעומעם  משקף  )פטריליניאלי(,  האבות 
החברה  את  המשקף  הסדר  הגברים.  סביב  ולא  הנשים  סביב  המתרכז  מטרילוקאלי, 
ניתן למצוא ראיות  כי  )Glosecki( במאמרו מסכים  גלוסקי  הגרמנית המוקדמת.6 סטיבן 
בה  טוטמית  מערכת  לשקף  שעשויות  יוּוְלף,  בּבֵ בעיקר  אנגלו־סקסיים,  במקורות  רבות 
גם מטרילוקאלית.7 שושלת  כמו  הייתה מטריליניאלית  הבסיסית  הקבוצה האקסוגמית 
האם  לענף  שייך  ובנו  אמו,  של  לענף  שייך  גבר  הנשים;  באמצעות  נחקרת  היוחסין 
מאוחרת  לנו מתקופה  המוכר  מזה  שונה  היה  ההורשה  שמערך  מכאן  שלו.  לזה  ולא 
צפויה  זו  ירושה  לבנו,  והונו  ייחוסו  את  הוריש  האב  "אם  הטוטמית  במערכת  יותר. 

 luecke, Janemarie (1983) “‘Wulf and Eadwacer’”: Hints for reading from Beowulf and anthropology."  .6
 Pp. 190-203 in The Old English Elegies: New Essays in Criticism and Research Martin Green, Editor. london:
rutherford. לויק מביאה את תיאורו של טקיטוס בדבר היחסים הקרובים בין אחיה של אישה לבין בניה אותם ניתן 
לקרוא ביחס למצבה של הילדבור. לאור זאת ניכר שהמחבר אינו אומר אם בנה של הילדבור לחם לצד בעלה או לצד 

אחיה.

 Glosecki stephen o. (1999) “Beowulf and the Wills: Traces of Totemism?’’ Philological Quarterly 78/1,2:  .7
.15-48
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למשפחה  האבות  הון  מעבר  את  למנוע  מנת  על  הנשית".8  לשושלת  היום  בבוא  לעבור 
נוסף.  נשי  קשר  באמצעות  אמו  של  למשפחתה  הקשור  בזכר  לבחור  האב  על  אחרת, 
בהמשך(,  הרחבה  ביתר  יידון  זה  )קשר  אחות  בן  יהיה  זה  במקרה  ביותר  הקרוב  הקשר 
יוּוְלף הוא גם בן אחותו של היגלק.  ּבֵ יוּוְלף כאל בן אביו, אקתו,  ולמרות ההתייחסות לּבֵ
טוטמית  מערכת  של  האפשרות  את  בחשבון  לקחת  יש  והיגד,  יוּוְלף  לּבֵ נחזור  אם  כך, 
של  משפחתו  בידי  תישאר  שהמלוכה  לכך  דואגת  שהיגד  הנמנע,  מן  לא  רפלקסיבית. 
כיוון  אלא  הרדרד,  של  ביכולותיו  ספק  הטילו  המנוח  בעלה  או  שהיא  משום  לא  בעלה 

הטוטמית.  המערכת  של  תכתיבה  שזהו 

הילדבור ופרוארו: אישה כמשכינת־שלום
קבוצות.  בין  המתקיימות  במערכות  לדיון  קבוצה  בתוך  היחסים  במערכת  מדיון  נעבור 
והשימוש  "משכין־שלום"  המושג  בחינת  יהיה  הדיון  את  ממנו  להתחיל  טוב  מקום 
מתייחס   )freothuwebbe( זה  שמונח  לחשוב  נהוג  העתיקה.  האנגלית  בספרות  זה  במונח 
עמים  בין  שלום  להבטיח  במטרה  נישואין,  באמצעות  הנמסרת,  לאישה  כלל  בדרך 
פעמים,  שלוש  העתיק  האנגלי  בקורפוס  מוזכר   freothuwebbe המונח  זאת,  עם  יריבים. 
מסירת  של  גרמני  מנהג  משקף  בהכרח  "לא  שהמונח  מכך  הסיק   )sklute( סקלוט  ולרי 
אישה לשבט עוין על מנת להבטיח שלום, אלא שמדובר במטפורה פיוטית המתייחסת 
מערכות  כינון  באמצעות  השלום  השכנת  מעשה  את  בגלוי  לבצע  שמתפקידו  לאדם 
נושאות  היגד  וגם  וילתו  גם  בחצר  במלאכתן  זו,  הגדרה  נקבל  אם  וחברויות".9  יחסים 
frithu-sibb folca )מילולית: שבועת־השלום  וילתו מכונה בכינוי דומה,  בתפקיד זה, ואכן 

העמים(. של 
 freothuwebbe אף שסקלוט אינו רואה את ההבדל באופן בו נעשה השימוש במונחים 
השני,  המרכיב  על  בהסתמכו  ההבחנה  את  מתאר   )Hill( היל  ג'ון  ביצירה,   frithu-sibb-ו
שני  פי  על  פועלת  וילתו  כך  קרבת־דם."  תלוי  שלום  להסכם  בניגוד  הסכם  "טוויית 
התפקידים. "כמקשרת בין שני עמים, וילתו מתפקדת כ-frithu-sibb; כאישיות הפועלת 
"משכין־ המודרני  במונח  משתמשת  שאני  אף   10. freothuwebbe-כ מתפקדת  היא  בחצר 

גלוסקי, שם, עמ' 25.  .8

סקלוט )sklute( )1970(. אצל אלן )Elene(, נעשה שימוש במונח ביחס למלאך )זכרי ביסודו(, שליח האל, שנשלח   .9
יוּוְלף מתייחס למודתריתו, שהתחתנה בסופו  לשמש freothuwebbe בין אלוהים לאדם. האזכור היחיד של המושג בּבֵ
של דבר עם בן שבט יריב, אך בזמן אודותיו המשורר מדבר היא הרגה את מחזריה – מעשה שאינו עולה בקנה אחד 
יריב  לבן שבט  לאישה שייתכן שנישאה  ב-Widsith, מתייחס   freothuwebbe במושג  עם השכנת שלום. השימוש 
)אילהילד, מלאך, שיש הטוענים שהייתה אשתו ההיסטורית של ארמנריק, מלך האוסטרוגותים(, אך ביצירה לא ברור 

אם המושג מתייחס ספציפית אליה. 

.Hill, John M. (1995) The Cultural World in 'Beowulf'. Toronto: university of Toronto Press, pp. 100-102  .10
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 ,frithu-sibb-כ לתפקידן  מתייחסת  שאני  להבהיר  ברצוני  ופרוארו,  הילבור  לגבי  שלום" 
יריבות.11 קבוצות  בין  שלום  להשכין  שתפקידו  כגורם  בנישואין  הנמסרות  נשים 

גרנדל.  את  הביס  יוּוְלף  שּבֵ לאחר  בהרוט  בפי המשורר  הילדבור מסופר  סיפורה של 
היא הייתה בתו של המלך הדני, שנישאה לפין, מלך היוטים. במובן מסוים היא עמדה 
בין שני שבטים. למרבה  מיזוג הדם  בן אחד, המייצג את  ילדה לפחות  היא  במשימתה: 
הילדבור  דבר,  של  ובסופו  זה,  עם  זה  להילחם  השבטים  משני  מנע  לא  הזיווג  הצער, 

לדנים.  לעמה,  והושבה  ובעלה,  אחיה  בנה,  את  איבדה 
בין  נקרעת   –  )1075 אבלה,  )אישה   ,geomuru ides מלהיות  הרחוקה   – הילדבור 
מתחיל  העלילה  את  השר  הבארד  הסיפור.  של  במרכזו  העומד  נושא  נאמנויות,  שתי 
הסיפור  הנגסט,  של  במקרהו  אולי  לבד  במהלכה.  גם  מוזכרת  והיא  איתה,  ומסיים 
הדמויות  מן  רבות  של  אלה  את  מאשר  יותר  הילדבור  של  מבטה  נקודת  את  מדגיש 

היצירה.  את  המאכלסות  האחרות 
בין שבט  הילדבור מתארת את הקונפליקט  בקריאה אנתרופולוגית, עלילתה של 
הפחות  )לכל  מענה  ומספקת  הולדתה,  שבט  לבין  משכינת־השלום  של  הנישואין 
ניתנת  השבטים  מן  לאיזה  לשאלה  היצירה(  עלילת  מתרחשת  בה  החברה  בתוך 
המספר  הילדבור,  של  ואחיה  בנה  נהרגים  בו  הקרב  הראשון,  הקרב  לאחר  קדימות. 

אומר 

יָטה, ִהּבִ ְקָטִלים  ַהּנִ ֵני  ׁשְ ּבִ
ַוֲאהּוִבים ר  ׂשָ ּבָ ֵאֵרי  ׁשְ

ֶחֶלד, ּבַ ָיְדָעה  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ
ט"ז( )פרק  יָה.   ֵמַחּיֶ ָלּה  ִויָקִרים 

מביא  אינו  גם  הוא  בעלה,  של  מותו  בעקבות  הבא  האבל  את  מזכיר  אינו  המשורר 
על  למדים  אנו  מכאן  לנקמה.  יביא  לא  והאח  הבן  שרצח  מצדה  משאלה  הבעת  שום 
כלפי  הייתה  נאמנותה  אילו  הולדתה.12  שבט  עם  הילדבור  של  הקרובים  יחסיה  המשך 
הילדבור  הסיפור,  בסוף  כן,  כמו  ומלידה.  מבטן  קרוביה  על  מתאבלת  הייתה  אזי  עמה, 
אנו  )אין  דני,  שאינו  שבט  לבן  שנישאה  אף  לדנים.  כלומר   ,(leodum) עמה  לבני  שבה 
לגיל  שהגיע  בן  לה  נולד  אלה  מנישואים  שכתוצאה  ידוע  אך  זמן,  כמה  למשך  יודעים 

רק  עוסקת  לא  היא  'המארחת'.  מה שכיניתי תפקיד  כהיבט של  בהשכנת שלום  דנה   )chance( )1986( צ'אנס  ג'יין   .11
כיוון  לשלום,  כסמל  עצמה  המלכה  את  היא מתארת  יוּוְלף.  ולּבֵ למלך  וילתו  של  בנאומיה  גם  אלא  הגביע,  בהעברת 

שהיא מופיעה רק אחרי הניצחון בקרב. 

.)1986()chance(  להרחבת הדיון במעמדה הפוליטי של משכינת־השלום ולמתח הטבוע במעמדה ראו ג'יין צ'אנס  .12
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כעל  עליה  חושבים  עדיין  והדנים  דנית,  למלכה  עדיין  נחשבת  היא  ללוחם(,  היה  בו 
משלהם.  אחת 

מטרילוקאליות  של  לזו  הקרובה  בסוגיה  לדיון  פתח  מציע  הילדבור  של  סיפורה 
לבין  האישה  של  בניה  בין  הִקרבה  בדבר  להיגד:  בהקשר  לעיל  המוזכרת  ומטריליניות 
אחיה. סוגיה זו נדונה בהרחבה על ידי רולף ברמר )Bremmer(, הדן בנושא זה בהקשרים 
יוּוְלף.13  ּבֵ של  אחותו  של  בנה  הוא  שוויגלף  מציע  ואף  יוּוְלף,  בּבֵ גם  כמו  ספרותיים  לא 
והיגלק  יוּוְלף  ּבֵ יחסי  זו.  מיוחדת  יחסים  מערכת  מדגיש  המשורר  כולה  היצירה  לאורך 
בין  כמקשרת  הפעילה  יוּוְלף  בּבֵ והאחות  האם  היא  הילדבור  בפרוטרוט.  מתוארים 
והמשורר  בקרב  שניהם  נהרגים  ובנה,  הנף,  הילדבור,  של  אחיה  בנה.  לבין  הזכר  אחיה 
שלאחר  מציין  הוא  זאת,  עם  דודו.  לצד  שמא  או  אביו  לצד  נלחם  בנה  אם  אומר  לא 
יחד  בנה  גופת  את  מניחה  הילדבור  עליו,  מונחת  וגופתו  מוקם  הנף  לשריפת  שהמוקד 

יחדיו.  נשרפות  שניהם  וגופות  עמו 

ִהיְלֶדּבּור ִהְפִציָרה  ֲאַזי 
ָנּה ּבְ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ֶאת  ם  ּגַ ָלֵתת 

ָאִחיָה, ְלַצד  ַהּמֹוֵקד  ַעל 
ָהֻאְמָלל ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ְוִכי 

ְוֵאֶפר. ְלאּוד  הּוא  ַאף  ְיִהי 

ְהֵנף ְלַצד  יחּוהּו  ִהּנִ ֵעת 
יָה, ִמּפִ ָעָקה  ַהּזְ ְרָצה  ּפָ

ט"ו( )פרק  ִלְבָנּה.  ֵאם  ל  ׁשֶ ַאֲהָבָתּה 

בנה  את  לבעלה.  ולא  לה  שייך  שבנה  העובדה  את  מדגישה  הילדבור  זה  אירוע  במהלך 
הדני.  ולעם  לאחיה  לדודו,  לשייך  יש 

הוא  להיגלק,  שב  יוּוְלף  שּבֵ לאחר  הילדבור.  של  מזה  קטן  פרוארו  של  תפקידה 
של  בנו  לאינגלד,  הרותגר  של  בתו  נישואי  את  האופף  ונקמה  עלבון  של  סיפור  מספר 
עניינו  הללו  הנישואים  תכנון  בעבר.  הדנים  הביסו  אותם  ההיתוברדים,  מלך  פרודה, 
מקשרת  כחוליה  משמש  פרוארו  את  יוּוְלף  ּבֵ של  תיאורו   .(2026-2029) שלום  השכנת 
את  הגישה  בחצר,  התהלכה  כיצד  מספר  הוא  הקונפליקט.  להצגת  כאמצעי  בסיפור, 

albano, robert a. (1994) “The role of Women in anglo- :קריאה נוספת הבוחנת את כוחה של הילדבור ראו  .13
 saxon culture: Hildeburh in Beowulf and a curious counterpart in the Volsunga saga.” English

.language notes 32/1:1-9
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נישואיה.  לתוצאות  באשר  חששותיו  את  לתאר  עובר  הוא  כך  אחר  ללוחמים.14  הגביע 
ההיתוברדים  אוצרות  את  יזהה  ותיק  לוחם  נישואין,  אותם  לאחר  שנערך  במשתה 
המשובחת  הכלה  שגם  כך  להילחם,  הצעירים  בשועים  וידחק  הדנים  בידי  הנישאים 
ההתרחשות  בכל  פרוארו  של  שחלקה  אף   .(2029-2031) בעדם  לעצור  תוכל  לא  ביותר 

מרכזית.  בסיפור  דמותה  משני,  הזאת 

אמו של גרנדל ומודתריתו: אישה כמפלצת
נקבות  שתי  הן  ומודתריתו,  גרנדל  של  אמו  הבא,  הצמד  את  המרכיבות  הנשים  שתי 
הן  ראשית,  ולמשכינות־השלום.  למארחות  כדוגמה־שמנגד  ופועלות  מזו  זו  השונות 
בנישואין  או  במילים  להשתמש  במקום  שסקרנו.  מהצמדים  יותר  גברי  באורח  פועלות 
בביתן.  רצויים  אינם  אורחים  נשק.  ובכלי  פיזי  בכוח  משתמשות  הן  להשפיע,  מנת  על 
בלתי־קרואים  מאורחים  להיפטר  מנת  על  בחרב  "המשתמשות  עוינות,  מארחות  הן 
באמצעות  סכסוכים  ליישב  ההזדמנות  על  הקופצות  מדון  זורות  הן  לחצרן".  המגיעים 
להתבונן  שהעזו  הגברים  את  להרוג  שנהגה  נסיכה  הייתה  מודתריתו  באלימות.  שימוש 
כה  מלכה  לגבי  אפילו  שכזאת,  התנהגות  לסבול  שאין  מעיר  המשורר  )היפות(.  בפניה 
יוּוְלף. שתי הנשים  יפה )פרק כ"ח). אמו של גרנדל רוצחת אביר ישן בהרוט ונלחמת בּבֵ
נישואיה לאופה המשכיל לאלפּה, ואמו  מרוסנות בסופו של דבר, מודתריתו באמצעות 
ומודתריתו  גרנדל  ַאם  אולם  יוּוְלף.15  ּבֵ מול  ביניים  קרב  במהלך  במותה  גרנדל  של 
והיגד  וילתו  יותר מאשר שני הצמדים הקודמים שהכרנו –  זו מזו, שונות הרבה  שונות 

ופרוארו. הילדבור  וכן 
ולמרות  לעיל.  וראו  פשע,  מעשי  שלחובתה  מרושעת,  אישה  היא  מודתריתו 
 ,(idese) גבירה   ,(fremu folces cwen) מפורסמת  עממית  כמלכה  גם  מתוארת  היא  זאת 
תואר  שמות  כזו.  אינה  שהיא  ספק  אין  כי  אף   ,(freothu-webbe) משכינת־שלום  ואף 
מודתריתו  גרנדל:  של  אמו  לבין  מודתריתו  שבין  הגדול  ההבדל  את  מדגישים  אלה 
ראויים,  אינם  שמעשיה  ואף  חברתי,  למעמד  זוכה  היא  מלך  כבת  בחברה.  מתפקדת 
מהשפעת  כתוצאה  להשתנות  מסוגלת  היא  כן,  כמו  כאדם.  אותה  מגנה  אינו  המשורר 
מעלותיה  את  משבח  והמספר  משתנה  גישתה  לעיל,  כאמור  נישואיה,  לאחר  החברה. 

החדשות: 

יותר  והמנוסות  וילתו להיגד משקפת את המערכת שבין הילדבור לפרוארו: מצבן של הנשים המבוגרות  בין  הזיקה   .14
בצמד מתואר ביתר פירוט מזה של הנשים הצעירות, הבלתי מנוסות. מכאן שאין זה מקרי מצדו של המחבר, אף שאיני 

בטוחה מהי מטרתו מלבד לבנות סיפור סימטרי.

 chance, Jane (1986) Woman as Hero in old English literature. syracuse, nY: syracuse university Press.  .15
.P. 256
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ֶאֶרץ, ְוֶדֶרְך  ִנימּוס  ָלְמָדה   ...
יָה  ַחּיֶ נֹות  ׁשְ ֶיֶתר  ּבְ ְוָכְך 

ַהּטֹוב ּה  ִלּבָ ְסֻגּלֹות  ְזכּות  ּבִ
ָאֶרץ. ּבָ ָהָעם  אֹוָתּה  ָאַהב 

כ"ז( )פרק  מֹוְדְתִריתֹו...  ַבֲעָלּה  ּבְ ְבָקה  ּדָ

היא  ומפלצתית,  גברית  אישה  כמרשעת,  גרנדל  של  אמו  מתוארת  מודתריתו,  לעומת 
אינה זוכה לכינויים חיוביים כמו אלה להם זכתה מודתריתו. היא מתוארת כאישה מפלצת 
 (gifre ond galg-mod, שטנית  בצע,  רודפת   ,)aglæc-wif, 1259 אישה־לוחמת,  אולי  )או 

והאולטימטיבי. הראשון  הנבל  הרוע,  סמל   ,(1260-1268) קין  לצאצאי  משויכת   ,1277)

אנוש,  בנות  לתיאור  המשמשים  במונחים  תמיד  היא  אליה  ההתייחסות  זאת,  עם 
זה  ides. שימוש במונח  כלל מונחים השמורים לנשות אצולה:  ובדרך  חיות,  לעולם לא 
אלוהים,  ידי  על  מקוללת  מסוימת  במידה  שהיא  אף  גרנדל,  של  שאמו  כך  על  מצביע 
בעיות  מספר  מעוררת  זו  עובדה  אנושית.16  זאת  בכל  היא  מפלצתית,  שהיא  אף 
ואמו  גרנדל  היצירה,  בתחילת  שנאמר  כפי  בנה.  מות  את  לנקום  ליכולתה  הקשורות 
מנודים מהחברה (106-114), ואי לכך, אולי, אינם כפופים לציפיות חברתיות להן כפופים 
מתת,  לקבל  יכול(  אינו  )או  רוצה  שאינו  כמי  מתואר  גרנדל  לדוגמה,  האדם.  בני  שאר 
שאלוהים  כיוון  הרצח,  ממעשי  שיחדל  בתנאי  המלך  מידי  נפש  כופר  קרי:   ,wergild

שנידה את קין נידה גם את זרעו אחריו. עם זאת, כמה שורות קודם לכן נאמר שגרנדל 
על  הוא שהביא  זה  ייתכן שבמעשהו  כופר.  באמצעות  ההרג  את מעשי  לסיים  רצה  לא 
עצמו את הגירוש. בכל מקרה, חלק מהחוקרים השתמשו בסיבות הללו על מנת לטעון 
במנהגים  חלק  לקחת  יכלו  לא  ולכן  החברה  למנהגי  ככפופים  נחשבו  לא  ואמו  שגרנדל 
הדדי.  הסכם  באמצעות  נקם  מעשי  הפסקת  של  ולנוהג  נפש  כופר  לסוגיית  הנוגעים 
להבנה  זכתה  גרנדל  של  שאמו  טענו  עצמו,  שבטקסט  ראיות  יסוד  על  אחרים,  חוקרים 
עם  להסכים  נוטה  אני  בנה.17  של  דמו  את  לנקום  שביקשה  העובדה  לנוכח  לכבוד  ואף 
ידי  על  מתקבלת  אינה  אם  גם  חוק,  שומרת  גרנדל  של  באמו  הרואים  חוקרים  אותם 

הצדק.  אחר  בבקשתה  החברה, 

freothu-webbe ביחס למודתריתו, כוונותיו אינן לגמרי ברורות. האם הוא מתכוון  אף שהמשורר משתמש במושג   .16
משכינת־ לתואר  ראויה  אינה  היא  האלימים  מעשיה  בשל  האם  או  כנדרש,  פועלת  שאינה  משכינת־שלום  שהיא 

שלום?

 Taylor, Keith P. (1994) “Beowulf 1259a: the inherent לדיון מפורט יותר באנושיותה של אמו של גרנדל ראו:   .17
.nobility of Grendel's Mother.” English language notes 31/3: 13-24
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אמו של גרנדל, למרות דברי המשורר, הנה יריבה קשוחה מבנה, המסוגלת מבחינה 
לזו  להרוט  כניסתה  להשוות את  ניתן  ולראיה  נקמתה.  איוויי  לפועל את  להוציא  פיזית 
במהירות  לעזוב  ומבקשת  מפוחדת  גרנדל  של  אמו  לאולם  שבהגיעה  אף  גרנדל.  של 
היֵשנים.  האבירים  על  גרנדל  של  מזו  יותר  חזקה  השפעה  לנוכחותה  האפשרית, 
אינו  מעשהו  זאת  ולמרות  איש,  שלושים  חוטף  הוא  לראשונה,  להרוט  נכנס  כשגרנדל 
ונכנס  הדלת  את  עוקר  הוא  השנייה,  בפעם  נכנס  כשהוא  בבוקר.  למחרת  עד  מתגלה 
על  שידעו  אף  לישון  הצליחו  שהם  בלבד  זו  לא  ישנים.  בלוחמים  המלא  האולם  למרכז 
לתפוס,  יכול  גרנדל  הדלת.  את  פרץ  שהוא  בזמן  לישון  המשיכו  שהם  נראה  בואו,  דבר 
בקרב.  פותח  יוּוְלף  שּבֵ לפני  השני  את  גם  וכמעט  הלוחמים  אחד  את  ולבלוע  לגרם 
את  מעוררת  נוכחותה  עצם  נכנסת,  גרנדל  של  כשאמו  אך  הישנים.  מתעוררים  אז  ורק 
גרנדל(,  עם  מתה  הסכנה  שידעו,  )ככל  בואה  על  ידעו  לא  הם  הוזהרו,  לא  הם  הישנים. 
למרות  לאולם.  שנכנסה  שעה  קול  השמיעה  שהיא  לכך  סימן  שום  נותן  אינו  והמשורר 

מיד.  מתעוררים  הלוחמים  זאת, 

ּבֹו ָנמּו  ָאה,  ּבָ ֵהרֹוט  ֶאל   ...
י"ט( )פרק  ְיָלה.  ַהּלַ ַנת  ׁשְ ֶאת  ַהּלֹוֲחִמים 

אוחזים  שהם  לפני  שריונם  את  לעטות  חושבים  ואינם   )broga( ורעדה  חיל  נתקפים  הם 
לאמו.18 גרנדל  בין  הברור  לניגוד  אחת  דוגמה  רק  זוהי   .(1290-1291) בנשקם 

מרכזיותן  את  להראות  השתדלתי  יוּוְלף,  בּבֵ הנשים  תפקיד  של  זה  קצר  ניתוח  דרך 
סימטרית  הללו  הנשים  של  הצגתן  צורנית,  מבחינה  ביצירה.  הנשים  דמויות  של 
אפילו  ומשכינות־שלום,  מארחות  המשמשות  הנשים  השוואה.  מזמינה  ובכך  ביודעין, 
הבנת  ערך.  ורב  מרכזי  ביצירה  תפקידן  עצמן,  של  האינטרסים  על  שומרות  כשהן 
הנשים  השירה.  של  מורכבותה  להבנת  מסייעת  יוּוְלף  בּבֵ ממלאות  שהנשים  התפקיד 
ובה  כשלעצמן,  מעניינות  המדון,  ומחרחרות  העוינות  המארחות  כמפלצות,  המוצגות 
היחסים  של  מעמיקה  חקירה  האחרות.  הנשיות  לדמויות  דוגמאות־נגד  משמשות  בעת 
בתרבותה  סמויות  מטריליניאליות  מגמות  של  אפשרויות  חושפת  לבעליהן  הנשים  בין 
המשורר  של  הגרמני־פגאני  עברו  של  עמום  זיכרון  על  להעיד  ויכולה  היצירה,  של 
בנים,   – קרובות  הן  אליהם  הגברים  ידי  על  מוגדרות  כולן  שהן  הגם  האנגלו־סקסי. 

מודרת.  או  שולית  אינה  יוּוְלף  בּבֵ הנשים  מן  אחת  אף   – אחים  או  אבות 

� �� ��

צ'אנס )chance( מציינת שלאמו של גרנדל "אין זכות חוקית לפיצוי על אובדן קרובי משפחתה כיוון שגרנדל עצמו   .18
הוא רוצח". 
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 נוסח ההיפוך בשירה אנגלית עתיקה:
יוּוְלף, הנודד וֵדאֹור1  ּבֵ

)BEOWULF, THE WANDERER, DEOR(

ג'רום ַמנֶדל

יוּוְלף."2 ויכול היה במקום  רוברט קריד כתב פעם ש"אנו רק בראשית לימוד הקריאה בּבֵ
די  עוד  שאין  קריד  אמר  למעשה  עתיקה.  באנגלית  אחרת  יצירה  כל  גם  לרשום  יוּוְלף  ּבֵ
בזיהוי אליטרציות, דימויים, וריאציות, חזרות ונוסחאות, כפי שעשו בעיקר הפילולוגים 
של  המרכזיים  והפואטיים  הרטוריים  כליו  את  באלה  שראו  ה-19  המאה  של  הגרמניים 
משורר השירה האנגלית העתיקה. מאז, ובנוסף לניתוחים רטוריים ופילולוגיים ששלטו 
והקורא המודרניים  גישת החוקר  זכתה  בקריאות המוקדמות של שירה אנגלית עתיקה, 
יונגייניות,  אדלרייניות,  פרוידייניות,  חדשות:  תיאורטיות  מבט  נקודות  למבחר  לספרות 
היסטוריציסטיות חדשות, מרקסיסטיות, סטרוקטורליסטיות, פורמליסטיות, של תגובת 
מקרוב  ולעיין  כעת  לשוב  ברצוני  אולם  ועוד.  פמיניסטיות  מודרניסטיות,  פוסט  הקורא, 
הרב  הדמיון  את  לחשוף  מנת  על  העתיקה,  באנגלית  חשובות  שירות  כמה  של  בלשונן 
זו, ולהראות כיצד העקרונות המבניים השולטים בלשונו של שיר  בדרך השימוש בשפה 
השירה  שמרבית  מצאתי  בכללותה.  השירה  מבנה  את  אנפין  בזעיר  משקפים  מסוים 
ניגודיות פועלים דרך קבע  האנגלית העתיקה בנויה על עקרון ההנגדה, שצירופי מילים 
בלשון השיר לקביעת מעמדן ועוצמתן של מילים מסוימות בשורה הפואטית, ושבעזרת 

בכללותה. השירה  את  יותר  טוב  להבין  תכופות  ניתן  ההנגדה  מונחי 
אידיאולוגית.  והן  רטורית  הן  פיוטית,  מסורת  קיימת  כי  תמיד  מניח  שירה  ניתוח 

 old English section of the Modern language-ה לפני  כהרצאה  נישא  קלים,  ובשינויים  בחלקו,  זה  מאמר   .1
 ,“a new Way to read old Poems” 1969, תחת הכותרת  association of america – בכינוס בדנבר בדצמבר, 
וכן לפני The Medieval institute of Western Michigan university – בכינוס בקלאמאזו, במאי, 1970. המאמר 
התפרסם ב: The Chaucer Review 6.1 (1971), 1-13 – תחת הכותרת ”contrast in old English Poetry“. נוסחו שם 
 The מהווה בסיס למאמר הנוכחי המתפרסם ברשות Pennsylvania state university Press, המוציאים לאור את 
 The :תרגום המובאות בעברית הוא מילולי ולא פיוטי. המובאות מתוך הנודד ודאור לקוחות מתוך .Chaucer Review
 Anglo-Saxon Poetic Records, vol iii, The Exeter Book. Ed. George Philip Krapp and Elliot Van Kirk dobbie

.(Morningside Heights, new York: columbia university Press, 1936)

 robert P. creed, “on the Possibility of criticizing old English Poetry,” Texas Studies in Literature and  .2
.Language, 3 (1961), p. 106
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המסורת האידיאולוגית של השירה האנגלית העתיקה משקפת מספר תרבויות גרמניות 
של  זו  ואת  ה-20(  המאה  ובתחילת  ה-19  במאה  והביקורת  המחקר  במרכז  )שעמדו 
אבות הכנסייה )שעמדה במרכז הפרשנות הכנסייתית(. המסורת הרטורית כוללת סוגה 
וסגנון )על פי ניתוח הנוסחה הלשונית(. סגנון השירה האנגלית העתיקה מחייב שימוש 
אלה  כל  ווריאציות,  חזרות  דימויים,  נוסחאות,  וצפויות.  מוכרות  מילים  של  ברצף 
היא המאפשרת  והאליטרציה  העתיקה.  האנגלית  את מסורת השירה  ומשקפים  יוצרים 
יחד".3  המקובצות  המילים  בין  קשר...  להקניית  הקבועה  הדרך  היא  "אליטרציה  זאת: 
ציפיות המאזינים לשמוע הרמוניה והשלמה, הבאות לידי ביטוי בצירופי מילים חוזרים 
שלעתים  אלא  העתיקה.  האנגלית  של  הפואטית  המערכת  מן  מוְבנה  חלק  הן  ונשנים, 
משתמש  הוא  דחייתה:  לשם  הזאת  בציפייה  האנגלו־סקסי  המשורר  משתמש  קרובות 
האסוציאציה  את  זמנית  קוטע  וכך  ומוכרות,  צפויות  מילים  של  ברצף  במקום  בהנגדה 
למדי  שיטתי  ובאופן  במודע  בהנגדה  משתמש  האנגלו־סקסי  המשורר  הקונבנציונלית. 
ולהוסיף  מתוחכם,  טיעון  או  רעיון  לפתח  שלו,  השירה  מוקד  את  להסיט  מנת  על 
של  במונחים  שלה  המבנה  את  ומגדיר  השירה  חלקי  את  מארגן  הוא  ללשונו;  ריגוש 
יותר  טוב  להבין  קרובות  לעתים  ניתן  אלה  במונחים  ניגודים.  רצף  של  או  מהותי  ניגוד 
העתיקה,  האנגלית  השירה  בלשון  קבע  דרך  משמשת  ההנגדה  בכללותה.  השירה  את 

בסיסי. מבני  כעיקרון  והן  רטורי  ככלי  הן 
כי:  ברֹוֶדר  ג.  ארתור  עם  מסכימים  והחוקרים  המבקרים  מרבית 

בשימוש  אותה  מוצאים  אנו  העתיקה.  האנגלית  בשירה  שכיחה  ההנגדה 
ולאדם  הכבול  לשטן  בהתייחסות   ,)Genesis( בבראשית  מרשים 
של  הנוראה  בהשפלתם   ,)andreas( באנדריאס  'הנפילה';  לאחר  וחווה 
לקוחות  אלה  דוגמאות  נבוכדנאצר.  של  בעונשו  בדניאל,  המרמדונים; 
באלה  השירה  של  הטיפול  אולם  הדתית,  הספרות  או  הקודש  מכתבי 
הרעיה  בקינת  מרכזי  אלמנט  הוא  הניגוד  העתיקה.  לאנגלית  כולו  שייך 
תחושת   .)The ruin( החורבה  של  לב־לבה  והוא   ,)The Wife’s lament(
של  חשיבתו  באורח  קבע  דרך  מצויה  והמובנית  החריפה  הניגודיות 

האנגלו־סקסי.4 המשורר 

 randolph Quirk, “Poetic language and old English Metre,” in Early English and Norse Studies, ed. arthur  .3
.Brown and Peter Foote (london: Methuen, 1963), p. 152

זהו מאמר מעולה של קווירק, שאף מקדים פה ושם כמה מטענותי, אולם עניינו יותר בקונוטציות שיוצרים צירופי   
המילים מאשר בהשלכות המבניות והתמטיות של צירופים ניגודיים, שהן עיקר ענייני שלי.

 arthur G. Brodeur, The Art of Beowulf (Berkeley and los angeles: university of california Press, 1959),  .4
.p. 228
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טרגית  אווירה  יצירת  לשם  קינה  של  באלמנטים  ושימוש  הטרמה  ניגוד, 
הנפוצים  פואטיים  מכינויים  פחות  לא  ומסורת  מוסכמה  כשלעצמם  הם 

בווריאציות.5 מהשימוש  פחות  ולא  העתיקה  האנגלית  השירה  בהגיית 

שאת  ביתר  מורגש  הוא  כי  נדמה  אבל  רמות,  במספר  פועל  הפונקציונלי  הניגוד  עקרון 
הראשון  חציה  את  המסיימת  המילה  בין  הנגדה  ידי  על  הבודדת.  השורה  ברמת  דווקא 
זו המתחילה את חציה השני של השורה, מצליח המשורר ליצור מתח  של השורה לבין 
ההנגדה  בטכניקת  השימוש  ובאמצעות  רעיונותיו.  עיקר  את  המבטא  משמעותי  תמטי 
להכיל  כדי  עצמו  בו  שיש  מבנה  המשורר  יוצר  שורות,  של  וגדולים  קטנים  במקטעים 
וסכנות  צפוי  הבלתי  אתוס  את  ולבטא  השיר,  של  המהותיים  המסרים  את  ולהעביר 
קשורים  ומבנה  סגנון  שירה,  בכל  כמו  העתיקה,  האנגלית  בשירה  התקופה.  של  הפתע 

למשמעות. אינטימי  באופן 
ואסתטיים מסוימים מאוד.  מבניים, תמטיים  יישומים  גם  ישנם  זו  לתחושה שגורה 
ומצבים,  ביטויים  במילים,  ניגודיות  של  משמעותי  לריכוז  נאה  דוגמה  מהווה  יוּוְלף  ּבֵ
השורות  ב-150  ביותר  שטחי  עיון  גם  העתיקה.  האנגלית  השירה  למרבית  האופיינית 
הראשונות של השירה מגלה סדרה של הנגדות בולטות. נדמה כי המובחנות ביותר אם 

שורה: שבאותה  מילים  בצירופי  הנגדות  הן  פחות,  בולטות  גם 

singale sæce; sibbe ne wolde (154)

חפץ לא  הוא  בשלום  למלחמה;  ושוב  שוב  יצא[  ]גרנדל 

þa wæs æfter wiste wop up ahafen (128)

הקינה עלתה  המשתה  לאחר  אזי 

Fand þa ðærinne æþelinga gedriht

swefen æfter symble; sorge ne cuðon

wonsceaft wera. (118-120a)

לא  צער  המשתה;  אחר  ישן  הנסיך  חיל  את  ]בפנים[  שם  מצא  הוא 
אדם. סבלות  הם,  ידעו 

.Ibid, p. 235  .5
 )pp. 231-33( לאירוניה מילולית ,)pp. 230-31( לאירוניה דרמטית ,)pp. 228-30( ברודר דן בחשיבות ההנגדה לטרגדיה  
וכן למיני אפקטים מינוריים, במיוחד לאפיון במונחים כלליים )pp. 233 ff(. הערותיו אודות הנגדה, הטרמה ואירוניה 

הן מאירות עיניים. 
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þone God sende

folce to frofre; fyrenðearfe ongeat (13b-14)

את  הבין  ]האל[  הוא  לעם;  כנחמה  יוּוְלף[  ּבֵ ]את  אותו  שלח  האל 
הנוראה המצוקה 

בספק.  מוטל  אינו  קיומה  מובהקת  כה  איננה  שגם  הנגדה  נמצא  אחרות  בשורות 
התוקף  אלימותו של  בין  מוקפדת  הנגדה  המשורר  עורך  גרנדל  הראשונה של  בהתקפה 

שנתם: את  הנמים  המותקפים  של  שאננותם  לבין 

reoc ond reþe, ond on ræste genam

þritig þegna (122-3a)

גברים שלושים  לכד  ובשנתם  ואלים,  פראי  היה[  ]גרנדל 

קינה  כאשר  בשירה,  יותר  מאוחרים  אירועים  מטרימים  רק  לא  אלה  בולטים  ניגודים 
בפראות  לפתע  כאשר  או   ,)up ahafen æfter wiste( המשתה  לאחר  תעלה   )wop(
את  מהווים  גם  הם   .)ræste( משנתם  לוחמים  ייעקרו   )reoc ond reþe( ובאכזריות 
של  גרסה  זו  ואין  זו.  מתוכננת  בגרסה  ביטוי  לידי  הבא  המשורר  של  המרכזי  הרעיון 
איננו חפץ בשלום, או אם הגברים  יצא למלחמה, מובן שהוא  גרנדל  שלילה בלבד: אם 
מה  את  מגלמים  אלה  שניגודים  אלא  צער.  יודעים  שאינם  מובן  המשתה,  לאחר  ישנים 
שיהיה לעניינו המרכזי של המשורר. שלום, משתה ושינה אלה צורות שונות של אותו 
יחסי  התמוטטות  המלחמה,  עומדים  לאלה  ובניגוד  תומכת,  כנראה  השירה  שבו  דבר 
תוקפנות  וצעדי  החגיגות;  הרס  זה  בהקשר  שמשמעותו  הצער,  שבטים;  בין  השלום 
של  הם אספקטים  ושינה  לשינה. מאחר שמשתה  האנטיתזה  אלימים שהם  או  פראיים 
המשורר   ,)sæce( מלחמה  של  אספקטים  הם  ואלימות  שצער  בעוד   ,)sibbe( שלום 
שבין  הניגוד  על  אלה  וריאציות  באמצעות  השירה  של  מרכזי  מסר  ביטוי  לידי  מביא 
מלחמה ושלום, שהוא מדגיש בתחילת היצירה בעזרת הנגדת צירופי המילים החשובות 

הללו.
על  גם  משפיע  ההנגדה  באמצעות  ליצור  שניתן  באפקטים  המשורר  של  עניינו 
גורמים  שורות  ארבע  או  שלוש  של  קטעים  הבודדת.  השורה  מן  גדולות  מבנה  יחידות 
זו.  לציפייה  מתכחשים  ובהמשכם  לדבר־מה,  לצפות  המאזינים  לקהל  בראשיתם 
המשורר יטה באופן מכוון משפט על מנת שיכיל בתוכו ניגודיות. גרנדל שרוי במצוקה 
מדי  לאוזניו  מגיעים   )scop( השֹוּפ  של  הרמה  והזמרה  השמחה  שקולות  משום  וצער 
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הְתָמד  ספסלי  את  עקר  שהוא  העובדה  סקפינג,  סקילד  של  תהילתו  האולם.  מן  יום 
 )6 שורה   ,egsoda eorl[as]( הלוחמים  על  אימה  והטיל   )5 שורה   ,meodosetla ofteah(
 .)7 )feasceaft funden, שורה  של אויביו, מוצבת כנגד העובדה שהוא היה אסופי נטוש 
 26 )Him ða scyld gewat / to gescæphwile, שורה  במותו של סקילד  משפט שמתחיל 
הארוכים  מלכותו  ימי  על  בהתענגות  מסתיים  לו"(  שנגזר  במועד  סקילד  מת  "אזי   –
רב"(.  זמן  מלך  היקר[  הארץ  ]נסיך  "הוא   31 שורה   ,leof landfruma / longe ahte(
שּולח  הוא  שאיתן  לאלו  מושוות  הקבורה  בספינת  אנשיו  לסקילד  שמעניקים  המתנות 

ילד.6 בהיותו  לדרכו 
השורה של  המוזרה  פריצתה  את  מסביר  המכוונת  ההנגדה  עקרון 

– fæder ellor hwearf,

aldor of earde –  (55b-56a)

מן  הזקן  האיש  אחר,  למקום  נפנה  סקילד[  כלומר:  יוּוְלף,  ּבֵ ]של  אביו 
הארץ

)שורות  הסקילדינגים  על  זמן  לאורך  שלט  יוּוְלף  ּבֵ כי  ההכרזות  בין  מת(  )שפירושה 
השלטון  הן   .)a57-b56 )שורות  הלפדן  העצר  יורש  לו  נולד  יותר  מאוחר  וכי   )53a-55
הממושך והן הלידה מהווים ניגוד לאותה הערה קוטעת על מותו של סקילד, ומשקפים 
לעובדה  חשיבות  לייחס  יש  כי  סבורני  אולם  השירה.  של  והסגנון  הנימה  הנושא,  את 
השלטון  על  להכרזה  בניגוד  ועומדת  ייחודי  באופן  כך  קוטעת  אכן  המוות  על  שההערה 
של  הצבתם  ראשית,  לאחריה.  מיד  הלידה  על  ולהצהרה  אותה  שַמקדימה  הממושך 
בין  הזמניות. שנית, הקישור  נושא  למוות משקפת את  ושלטון ממושך בסמיכות  לידה 
ההערה  ולבסוף,  נמנע.  הבלתי  והשינוי  העצב  נושא  את  משקף  למוות  ממושך  שלטון 
משקפת  ולידה,  ממושך  שלטון  אודות  הצהרות  בין  הממוקמת  המוות  אודות  הקוטעת 
את  לשבח  רוצים  אם  הלא  המשורר.  את  שמשמש  אסתטי  עיקרון  ההנגדה,  סגנון  את 
סקילד סקפינג, למשל, אין צורך אלא לשבח אותו. אם מסימים משפט שבח )שורה 4( 
בהמשך  וכמו   ,7 )שורה  מבטיחה  שאיננה  או  מסתורית  או  נחותה  התחלה  של  באזכור 
יוּוְלף(, הרי שמדובר בגישה ייחודית כלפי המבנה הפואטי )לפיה כל דבר  ּבֵ במקרהו של 
כלפי  ייחודית  בגישה  מדובר  מרובות  לכך  וכשהדוגמאות  המנוגד(,  היפוכו  על  מרמז 

בכללותה. והשירה  התמונות  המשפטים,  השורות,  בניית 

הרוט: בניין  את  המתאר  במשפט  מצויה  מכולן  הנודעת  ההנגדה  כי  נדמה 

Brodeur, op. cit., pp. 231-32. ברודר מזהה בקטע זה אירוניה מילולית.  .6
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sele hlifade

heah ond horngeap; heaðowylma bad,

laðan liges …. (81b-83a)

ללהבות  המתין  ]הוא[  מחודדים;  וגמלוניו  לגובה  התנשא  האולם 
שנאה. לאש  עוינות, 

 )sele hlifade( לגובה"  "התנשא  העוקבים:  הפעלים  ביטויי  שני  בין  הקבלה  ישנה 
שהקשר  אירועים  מתארים  שניהם   7.)heaðowylma bad( עוינות"  ללהבות  ו"המתין 
הוא  אחר  ובמועד  גבוה  היה  הרוט  שפעם  לא  זה  למשורר  שחשוב  מה  רופף.  ביניהם 
נחרב במלחמה, אלא שבעודו גבוה ומחודד גמלונים הוא הביא עליו את חורבנו והמתין 
לו. שחורבן הרוט טמון בעצם היותו. אותה קביעה במונחי מוסר נוצרי אומרת שגאווה 
התנ"ך  מן  ביניהם  מחוברים  נפרדים,  בלתי  הם  הללו  המושגים  ששני  מפלה,  גוררת 
ביותר,  האדיש  גם  ולו  נוצרי,  מאזין  לכל  מאליו  ברור  הרוט  של  גורלו  וכאפוריזם. 
ההתנהגות  עבור  זה  גורל  של  והרלוונטיות  ההשלכות  לפניו  גלויות  מכך  פחות  ולא 
הדומם  באמצעות  מוכיחות   – סמליות  הן  הרוט  את  שמתארות  השורות  האנושית. 
הן  הגאווה;  כנגד  טוענות   – דידקטיות  הן  אדם;  גאוות  של  ההכרחיות  תוצאותיה  את 
ניתן  כולה.  היצירה  את  להבין  ניתן  פיהם  שעל  במונחים  דימוי  מספקות   – מטפוריות 
כשעל  המפלצות  בין  לגובה  מתנשא  שהגיבור  הרוט,  הוא  עצמו  יוּוְלף  שּבֵ לטעון  אפילו 
הדרקון.  מפי  לו  ממתינות  השנאה  ואש  העוינות  ושהלהבות  המחודד,  הקובע  ראשו 
המשורר  אלה,  שורות  שיוצרות  הרוט  של  הדימוי  או  המופת  יהיה  אשר  יהיה  אולם 
מבטא  לחורבן  ההצלחה  שבין  הניגוד  כך  בהנגדה.  השימוש  ידי  על  חשיבותן  את  ביסס 
על  מבשר  גשמי  ניצחון  למפלה,  מוליכה  גאווה   – המשורר  של  הנוצרי  המסר  את 
לאורך  נמשך  אינו  דבר  שום  ובפתאומיות,  תכופות  ומשתנה  שביר  הוא  העולם  חורבן, 

זמן.
שירה  מקטעי  שבין  אלה  הן  ביותר  והבולטות  ביותר  המובחנות  ההנגדות  כי  מובן 
זו ומקושרות  זו כנגד  יותר, קבוצות של עשר או חמש־עשרה שורות המוצבות  גדולים 
אותו  מובילה  במלחמה  הרותגר  של  הצלחתו  ייחודי.  דפוס  באמצעות  תכופות  ביניהן 
על  מכריז  הוא  שורות.  חמש־עשרה  לאורך  המשורר  מתעכב  שעליה  הרוט,  לבניית 
שורה   ,magodriht micel( בכך  העוסקים  המשרתים  של  העצום  לחבר  שיוענק  מה 
ששבטים  שמע  כי  ומציין  אדם(,  וחיי  הכלל  )נחלת  חולקים  אין  במה  גם  ומפרט   ,)a67
שכח  לא  הרותגר  וכי  ֵשם,  לאולם  ניתן  כי  במהרה,  נשלמה  ושזו  לעבודה  נקראו  רבים 

 .c. l. Wrenn, Beowulf (london: George G. Harrap, 1964), p. 97  .7
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משורר  בעבור  אך  ואוצרות.  טבעות  במשתה  וחילק   )80 שורה   ,beot( הבטחתו  את 
מלחמה  עקב  חורבנו  על  כבר  מרמזת  הרוט  של  תפארתו  בהנגדות,  במכוון  המשתמש 
בטקסט  צצים  אלה  רעיונותיו   .)a85 שורה   ,wælniðe( ועוינות   )a84 שורה   ,ecghete(
אותנו  מחזיר  הוא  האולם  חיי  הנאות  על  שהשתהה  לאחר  ומטריד;  פתאומי  באופן 
האלה  הרעיונות  הצגת  השנאה"(.  אש  העוינות,  )"הלהבות  ולאלימות  למלחמה  לפתע 
הרוט  את  הרסו  שלבסוף  אלה  של  עוינותם  גרנדל.  את  להציג  למשורר  מאפשרת 
כך מציב  הרוט. ההשוואה מתבקשת. אחר  להרוס את  גרנדל שניסה  לזו של  מתקשרת 
גרנדל  נותר  שבה  ה"אפלה"  את  היצירה,  לפאר  כניגוד  והעוינות  ההרס  את  המשורר 
הבא  המשפט  של  תחילתו  הארץ.  ולמחלצות  וירח  שמש  לאור  יפים,  לשדות  כניגוד 
בין  הנגדה  ועם  גרנדל  עם  שוב  מסתיים  המשפט  אך  שביצירה,  העונג  את  משקפת 
בין  גם  כמו   ,)feond on helle( הגיהינום  מן  האויב  לבין   )drihtguman( המלך  משרתי 

:)Fyrene fre[m]man( הזדון  למעשי   )dreamun( השמחה 

swa ða dreamun lifdon,

eadiglice, oð ðæt an ongan

fyrene fre[m]man feond on helle.... (99-101)

זדון,  במעשי  אחד  אותו  שהחל  עד  ואושר,  בשמחה  המשרתים  חיו  כך 
הגיהינום. מן  אויב 

במלחמה  הרותגר  של  מהצלחתו  המשורר  עובר  בלבד  שורות  ושבע  שלושים  בתוך 
העולם  ויפי  היצירה  שמחת  גרנדל,  של  ולקנאה  לאפלה  הרוט,  חורבן  הרוט,  לבניין 
ובנייה  עובר ממלחמה לשלום  הוא  במונחים תמטיים  לגרנדל.  ובחזרה  ליצירה(,  )המנון 
)של  ולאפלה  הרוט(  )של  לחורבן  מבנייה  מכך(,  המשתמעת  הביטחון  תחושת  כל  )עם 
האלימּות  ולהשלכות  לאפלה  בחזרה  האור  ומן  העולם(  )תפארת  לאור  מאפלה  גרנדל(, 
ומבטא  מבנית,  ומשמעות  תמטית  חשיבות  בעל  ניגודי,  הוא  כזה  מעבר  כל  והמלחמה. 
יוצרים(  )או  משקפים  המעברים  כל  המשורר.  של  רעיונותיו  את  שלו  במרקם  או  בטון 
אלים  שינוי  של  פתאומי,  מוות  של  עולם  השירה:  עלילת  מתחוללת  שבו  העולם  את 

זמן.8 לאורך  שורד  ואינו  יציב  אינו  דבר  שום  שבו  עולם  צפוי,  ובלתי  תכוף 
ביחד  אלה  של  הצירוף  דומה.  מבנה  בעלי  הם  השירה  של  אחרים  מקטעים  גם 

סטנלי ב. גרינפילד )Greenfield( ניתח בפירוט רב יותר ולתכלית שונה מעט את שלושים ושלוש השורות המביאות   .8
אל גרנדל להרוט. ראו:

 “Grendel’s approach to Heorot: syntax and Poetry,” in Old English Poetry: Fifteen Essays, ed. robert P.  
.creed (Providence, rhode island: Brown university Press, 1967), pp. 275-84
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הגנה  בדברי  טולקין,  את  שהניע  הוא  בהיקפן,  יותר  אף  גדולות  נוספות,  הנגדות  עם 
הזו  השירה  מבנה  את  להגדיר  יוּוְלף,  ּבֵ של  הכללי  המבנה  על  ראשונים  אפקטיביים 

ניגודיות: של  במונחים 

להתחלות.  סופים  בין  הנגדה  איזון,  דבר  של  בעיקרו  היא  יוּוְלף[  ]ּבֵ
של  בחיים  רגעים  שני  של  ניגודי  תיאור  היא  ביותר  הפשוטים  במונחיה 
גדּולה, רגעי זריחה ושקיעה; פיתוח של ניגוד עתיק ומרגש עד מאוד בין 
מחולקת  היא  מוות.  של  לאחרית  הישג  של  ראשית  בין  לִזקנה,  עלומים 

ובאורך...9 בצורה  בתוכן,  מזה  זה  שונים  מנוגדים,  חלקים  לשני  לפיכך 

יוּוְלף נותרה שנויה במחלוקת, שורות הפתיחה של השירה מוכיחות  אף שאחדותה של ּבֵ
רטורי  כלי  גם  מהווים  אלה  המשורר.  של  המכוונת  יצירתו  הם  ניגודיים  צירופים  כי 
כלי  בתור  נוספים.  אנגלו־סקסיים  משוררים  של  בשימושם  חשוב  מבני  וכלי  חשוב 
 / מלחמה   – המונגדות  המילים   )1 ברורות:  השפעות  מספר  הניגודי  לצירוף  יש  רטורי 
שרעיונות  מנוגדות,  שמילים  העובדה   )2 השירה;  של  לֶתמה  תורמות   – למשל  שלום, 
שעשויים  ייחודי  מרקם  או  טון  יוצרת  זה,  מול  זה  מוצבים  מנוגדות  ותמונות  מנוגדים 
יגון,  אל  משגשוג  ניגודו,  אל  המוקד  הסטת  כי  ספק  אין  ובעיקר,  הֶתמה.  את  לשקף 
וכך  קבוע,  או  יציב  אינו  דבר  שבה  אווירה  ליצור  למשורר  מסייעת  לאפלה,  מאור 
העצב  זמן.  לאורך  שורד  אינו  שדבר  התמה  את  מבסס  בניגודים  המשורר  של  השימוש 
איננו  העתיקה,  האנגלית  השירה  את  רבים,  סטודנטים  שחשים  כפי  המאפיין,  החודר 
ועצב  רק תוצר של תוכן דברי המשורר, אלא גם של האופן שבו הוא אומר את דבריו. 
זה, אותו דגש על ארעיות העולם, על אי־יציבות אושרו של אדם, על חלוף האור, בא 

בניגודים. השימוש  באמצעות  השירה  בשפת  ביטוי  לידי 
מאוד  מקובל  יוּוְלף,  ּבֵ של  בפתיחה  כמו  הנודד,  של  הראשונות  השורות  בחמש  גם 

השירה: של  התמה  את  המבטאת  הנגדה  של  ייצוג  לראות 

oft him anhaga are gebideð,

metudes miltse, þeah þe he modcearig

geond lagulade longe sceolde

hreran mid hondum hrimcealde sæ,

wadan wræclastas. Wyrd bið ful aræd! (1-5)

 J. r. r. Tolkien, “Beowulf, The Monsters and the critics,” Proceedings of the British Academy, 22 (1936), p.  .9
.29
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שבתוגת  בעוד  אל,  לחסד  לכבוד,  זוכה[  ]או  מצפה  בודד  היחיד  תכופות 
הקרח  ים  את  לחצות  לים,  מעבר  אל  ארוך  לזמן  ]לצאת[  הוא  חייב  לבו 

נגזר[! ]נחוש,  נחרץ  במלואו  הגורל  גלות.  בנתיבי  לפסוע  בידיו, 

כי  הנודד.  חיי  של  האכזר  הגורל  מול  אלוהים  חסד  מאשר  יותר  הנו  כאן  הניגוד  אולם 
ואף  שמתמשך  מתח  ליצור  מנת  על  ניגודיות  מילים  צירופי  להציב  מקפיד  המשורר 
לב,  טּוב  או  חסד  בין   ,2 שבשורה  זה  הוא  במיוחד  בולט  ניגוד  היצירה.  עם  מתעצם 
של  לחיפושו  רק  לא  מתקשרת   miltse המילה   .)modcearig( הלב  לתוגת   ,)miltse(
לב,  בטוב  אליו  ויתייחס  הֵרעים  נטולת  בבדידותו  אותו  שינחם  אוצר  מגיש  אחר  הנודד 
לאולם,  בסמיכות  מאוזכרת  היא  שם  החלום,  של  בקטע  גם  ומתייחדת  מתרחבת  אלא 
את  מגדירה   modcearig המילה  גם  כי  ספק  כל  אין  דומה  באורח  בשר.  ושארי  אדון 
בין  ניגוד  לזמן,  אפוא  מתייחס  כאן  הפועל  הניגוד  היצירה.  בתחילת  הנודד  של  מצבו 
האל(,  )חסד  בעתיד  עורג  הוא  שאליו  המצב  לבין  הלב(  )תוגת  בהווה  הנודד  של  מצבו 

בעבר.  שונים  זמנים  שני  בין  לחלופין  או 
הבודד"  "היחיד  הניגודי בשורה הראשונה:  צירוף המילים  הוא  מזה  לא פחות חשוב 
אולם,  ללא  לבדו,  אדם  על  מרמז  הבודד"  "היחיד  הביטוי  אם   .)are( ו"כבוד"   )anhaga(
"כבוד"  שהמילה  הרי  החברה,  של  הממוסדת  לתבנית  מחוץ  המצוי  אדם  ווסלים,  אדון 
מרמזת ומצביעה בניגוד לכך בדיוק על אותם דברים שהם חברתיים, ציבוריים ומצויים 
ורכוש,  נכסים  אצילות,  מעמד,  תהילה,  כבוד,  החברה:  של  הממוסדת  התבנית  בתוך 
כמו גם מתת וחסד. מאחר שזוהי בדיוק מטרתו המרומזת והמפורשת של הנודד במסע 
היא  היצירה  של  הפתיחה  שבשורת  זו  הנגדה  ומתאר,  ממשיך  הוא  אותו  חיפושיו, 

אמנותי. תפקיד  וממלאת  תכליתית 
הנגדה בולטת פחות היא אולי זו שבשורה 5, בין מה שהוא זורם מבחינה מטפורית, 
 Wyrd( הפיך  ובלתי  מוחלט  באופן  קבוע  שהוא  מה  לבין   ,)wræclastas( הגלות  נתיבי 
אינן  נגזר["  ]נחוש,  נחרץ  במלואו  "הגורל  המילים   .)Wyrd( הגורל   –  )bið ful aræd!

זה   – הוא  חייב  אזי  לנדוד,  אדם  חייב  אם  כלומר:  הנודד,  של  למצבו  רק  מתייחסות 
לנדוד,  חייב  הנודד  הנודד.  כניגוד למצבו של  דבר,  כהיפוכו של  גם  הן משמשות  גורלו. 
התפתחות  שעם  מאחר  בכללותה,  ליצירה  גם  חשוב  זה  וניגוד  קבוע.  הוא  הגורל  אבל 
קובעים  וכך  הגורל.  מלבד  קבוע  אינו  לפחות,  הזה  בעולם  דבר,  כי  מגלים  אנו  השירה 
הנודד את התמות המרכזיות  הניגודיות בחמש השורות הראשונות של  צירופי המילים 

קבוע.  – ארעי  מצער,  השתחררות   – צער  פרטי,   – ציבורי  היצירה:  של 
זו  ביצירה  המודגשת  נקודה  יסודי,  ניגוד  על  דאור  שירת  גם  מתבססת  לכך  בדומה 
נפרדים – האחד מכונה  שש פעמים באמצעות פזמון חוזר העומד על כך ששני דברים 
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זה  "גם   ,)þisses( "זה"  מכונה  והאחר   ,(þæs ofereode( חלף"  "ההוא   ,)þæs( "ההוא" 
)þisses swa mæg( – מתחברים איכשהו ומבארים זה את זה. הטון של היצירה  יחלוף" 
נקבע בעליל בהבעת דעה כללית אודות המזל הרע, לאחר חמש הדוגמאות המקדימות 

שלו: מזלו  רוע  על  דאור  של  תגובתו  ולפני 

siteð sorgcearig sælum bidæled

on sefan sweorceð, sylfum þinceð

þæt sy endeleas earfoða dæl.

Mæg þonne geþencan, þæt geond þas woruld

witig dryhten wendeþ geneahhe,

eorle monegum are gesceawað,

wislicne blæd, summum weana dæl. (28-34)

מנת  מחשבותיו;  קודרות  ]נעשות[  שמחה,  נטול  יושב  בצער  השרוי  זה 
כולו  הזה  בעולם  כי  לחשוב  אז  עשוי  ]הוא[  אינסופית.  לו  נדמית  סבלו 
מציג  לרבים  קרובות,  לעתים  שינויים[  מחולל  ]כלומר,  מסובב  האל 

יגון. מנת  ]אחרים[  לאחדים  מסוימת,  תהילה  כבוד, 

השרוי  "זה  של  הניגודי  בצירוף  ובמיוחד  היצירה,  של  התמה  מבוטאת  אלו  בשורות 
זו  תמה  שמחה".  נטול  יושב  בצער  השרוי  "זה  הראשונה:  שבשורה  ו"שמחה"  בצער" 
משתקפת גם בפזמון החוזר האומר שלא משנה עד כמה שרוי אדם בצער, הסבל תמיד 
יכול משנה תכופות את הדברים  והאושר עשוי לשוב, משום שהאל הכול  עשוי לחלוף 
הפורענויות  מסוגי  כמה  מזהות  היצירה  פותחת  שבהן  הדוגמאות  חמש  כולו.  בעולם 
כשהוא  סטואית.  נחמה  בהצעת  מסתפק  אינו  המשורר  אולם  להעלים.  מסוגל  שהאל 
האדם,  לפני  האל  שמציג  יגון"  "מנת  מול  מסוימת"  תהילה  "כבוד,  זה  כנגד  זה  מציב 
היגון  רק  לא  הזה.  בעולם  יחד  גם  והרע  הטוב  של  בארעיותם  במפורש  מכיר  הוא 
במיוחד  מציין  וכשהמשורר  האל.  ולרצון  הגורל  לגחמות  כפוף  הטוב  גם  בר־חלוף,  הוא 

לחלוף. עשוי  דבר  כל  קוסמי:  מימד  לשירתו  מעניק  הוא  הזה",  "בעולם 

מעניקה  זו  מאזיניו.  על  הניגודיות  השפעת  היא  המשורר  ליצירת  פחות  לא  חשובה 
המאזין  וצפויות.  מוכרות  מילים  של  מרצף  התנערות  ידי  על  ומתח  ריגוש  למילותיו 
תביא  מה  לצפות  או  מסוים,  משפט  יסתיים  כיצד  לדעת  רחוקות  לעתים  רק  מסוגל 
כי  לו  לגלות  לעתים  עשוי  ההקשר  כי  מובן  השורה.  של  השנייה  המחצית  עמה 
 Mære þeoden,( הטוב"  הנסיך  המהולל,  ב"המלך  ומתחיל  להרותגר  המתייחס  משפט 
 )b130 שורה   ,unbliðe sæt( נוגה"  ב"ישב  ימשיך   )a130-b129 שורות   ,/æþeling ærgod
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)unbliðe(, אבל במרבית המקרים ההקשר  – והאליטרציה מדגישה כאן את האומללות 
זה  מהלך  למשל(.  הרוט,  והריסת  בניית  במקרה  )כמו  ההנגדה  לקראת  אותו  יכין  לא 
הוא  העלילה.  מסיפור  שעולה  הריגוש  מן  בטיבו  השונה  ריגוש  יוצר  השירה  לשון  של 
נובע מדרך בנייתה של השירה ולא ממשמעות דבריה, וכתוצאה מכך מתמקד במשורר 
והמקום  הזמן  מן  אינטלקטואלי  זינוק  לבצע  המאזינים  מקהל  דורש  הוא  בשירה.  ולא 
היה  המנזר  שאולם  מאמין  אני  לשירה.  ההאזנה  חוויית  של  ההווה  אל  הנרטיב  של 
המאזינים  יכלו  וכך   ,)scop( השופ  של  שירתו  בעת  רעשים  של  מהפרעות  יחסית  נקי 

המשורר.  בשירת  הניגודיות  של  המדויקת  המשמעות  את  לקלוט 
של  ובמבנה  התמטית  בהתפתחות  מכריע  תפקיד  לניגודיות  לדעתי,  יש,  לכן 
גדול  בחלק  הבולט  המבני  העיקרון  עתיקה.  באנגלית  החשובות  השירות  מן  כמה 
רעיונות,  משפטים,  מילים,  של  ניגודיים  צירופים  הוא  העתיקה  האנגלית  השירה  מן 
האסתטית  בתיאוריה  ומהותי  מכּוון  מבני  עיקרון  לפיכך  הוא  הניגוד  ותמונות.  ֶתמות 

העתיקה. האנגלית  של 

��� ��
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 ;]369[ שמות   לוח 
;]375[ הערות 

אחד:  ושיר  מקטעים   שישה 
  ;]392[  )Valdere(  ולדרה 

 ;]400[  )deor( דאור 
 ;]406[  )The Finsburh Fragment( פינסבור  מקטע 

;]411[  )The ruin( החורבה 
 ;]416[  )Widsyth( וידסית 

 ;]427[  )The Wife's lament( הרעיה  קינת 
]432[ נבחרת  ביבליוגרפיה 
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שמות לוח 

א.
מלך  הלפדן  של  לבתו  נשוי  אונגנתו,  של  הצעיר  בנו  השבדים,  מלך   .Onela אֹוֶנָלה. 

הדנים. 
היום(  של  גרמניה  )צפון  ביבשת  עדיין  ששכן  גרמני  שבט  האנגלים  מלך   .Offa אֹוָפה. 

מודתריתו.  של  בעלה  הרומית.  לבריטניה  שהיגר  לפני 
ואדגילס. אנמונד  אבי  אונגנתו,  של  הבכור  בנו  שבדי,  מלך   .Ohthere אֹוֶתֶרה. 

מאנשיו  ֵאפור,  בידי  נקטל  ואונלה,  אותרה  אבי  השבדים,  מלך   .Ongentheow אֹוְנֶגְנתֹו. 
היגלק.  של 

הרותגר.  של  בחצרו  הכרוז  אקלף,  של  בנו   .Unferth אּוְנֶפְרת. 
הדני.  הֶנף  של  מאנשיו   .Oslaf אֹוְסָלף. 

בכתבים  מופיעה  המלך  של  דמותו  האוסטרוגותים.  שבטי  מלך   .Eormenric ֵאְרֶמְנִריק. 
בצע. ורדיפת  לבוגדנות  כמשל  יותר  מאוחרים  גרמניים 

אביו  מות  לאחר  אותרה.  של  בנו  מלך,  יותר  מאוחר  שבדי,  נסיך   .Eadgils ֵאְדִגיְלס. 
של  בסיועו  יותר,  מאוחר  אולם  אדגילס,  של  דודו  אונלה,  בידי  המלכות  כס  נתפס 

בכתר.  אדגילס  זכה  יוּוְלף,  ּבֵ
של  בתו  לפרוארו,  מאורס  פרֹודה,  של  בנו  ההיתוברדים,  מלך   .ingeld ִאיְנֶגְלד. 

הרותגר.
ויגלף.  של  אביו  וחסטן,  בידי  נקטל  אותרה,  של  בנו  שבדי,  נסיך   .Eanmund ֵאְנמּוְנד. 

אֹוָפה. של  בנו   .Eomer ֵאֶמר. 

אונפרת. אבי   .Ecglaf ֶאְקָלף. 
של  הנאמן  רעהו  ויגלף,  ובנו  לווחסטן  בדומה  יוּוְלף.  ּבֵ של  אביו   .Ecgtheow ֶאְקתֹו. 
שביקשו  מי   ,)Wægmunding( הווגמונדינג  שבט  על  נמנה  אקתו  ויורשו,  ביולף 

והשבדים.  הגטים  בארצות  שטחים  לתפוס 
ויגלף. של  בשרו  שאר   .Ælfhere ֶאְלֶפֶרה. 

בפלישתה  גרנדל  של  אמו  בידי  נרצח  הרותגר,  של  וידידו  יועצו   .Æscher(e) ר)ה(.  ֶאׁשֶ
הרוט. אולם  אל 
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מזוהה.  בלתי  דני  מלך   .Ecgwela ֶאְקֶוָלה. 
השבדים.  מלך  אונגנתו  את  קוטל  גטי,  לוחם   .Eofor ֵאפֹור. 

היגלק  מותו  את  מצא  ובו  נלחם  בו  הריין  לגדות  ארץ  חבל   .rhineland ַרְינּוס.  ֶאֶרץ 
הגטים. מלך 

ב. 
יוּוְלף הדני, בנו ויורשו של סקילד סקפינג, נעדר כל קשר לגיבור  ּבֵ  .Beowulf יוּוְלף.  ּבֵ  .1

היצירה.
Beowulf. בנו של אקתו, אחיינו של היגלק, גיבור היצירה. אמו הייתה  יוּוְלף הגטי.  ּבֵ  .2

הרתל.  הגטים  מלך  של  בתו 
ֶרָקה.  ּבְ של  אביו   .Beanstan יְנְסָטן.  ּבִ

הגטי.  יוּוְלף  ּבֵ של  נעורים  ידיד  בינסטן,  של  בנו  הברונדינג,  שבט  נסיך   .Breca ֶרָקה.  ּבְ
ידוע. בלתי  סקנדינבי  שבט   .Brondings רֹוְנִדיְנג.  ּבְ

מתכת  חרשי  הם   )Brísingar( הברוסינגים  הסקנדינבית  בסאגה   .Brosings רֹוִסינג.  ּבְ
 .)Freyja( פרייה  האלילה  עבור  מפואר  זהב  רביד  שיצקו  מי  גמדים, 

ג. 
הדני. השליט  הנף,  מאנשי   .Guthlaf ּגּוְתָלף. 

היום.  של  שבדיה  בדרום  המוקדמים  הביניים  בימי  שכן  סקנדינבי,  שבט   .Geats ִטים.  ּגֶ
הגותים. השבטים  עם  נמנה  הוויסלה,  שפך  שוכני  מבין  גרמני  שבט   .Gepids יִדים.  ּפִ ּגֶ

Grendel. נפיל קניבלי מצאצאי קין. גרנדל טורף את שועי הדנים באולם הרוט.  ֶרְנֶדל.  ּגְ
זרועותיו. בכוח  אותו  מביס  יוּוְלף  ּבֵ

ד. 
יוּוְלף. ּבֵ של  מידיו  נפל  פרנקי,  לוחם   .Dæghrefen ְגֶרֶפן.  ּדֵ

גרמני. צפון  שבט  ִנים.  ּדֶ
דנמרק  שטח  על  השישית  במאה  המשתרעת  קדומה  סקנדינבית  ממלכה  ְנַמְרק.  ּדֶ

שבדיה.  בדרום  חלקים  על  וכן  המודרנית 

ה. 
קין אחי  ֶהֶבל. 

היגלק. של  רעייתו  שם   .hygd ִהיְגד. 
היגלק. אשת  היגד,  של  אביה   .hæreth ֶהֶרת. 
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השבדי  המלך  מול  בקרב  חלל  נופל  הרתל.  של  השני  בנו  גטי,  מלך   .hæthcyn ֵהְתִקין. 
אונגנתו.

לוח  )ראו  הרותולף.  של  ואביו  דנמרק  מלך  הלפדן  של  הזקונים  בן   .halga ַהְלָגה. 
המבוא(. בפרק  דנמרק  מלכי  של  גנאולוגי 

תיאודוריק  הגותים  מלכי  של  שלטונם  ימי  עם  מזוהה  גרמני,  גיבור   .hama ַהאָמה. 
חילק  בתשובה,  חזר  האיש  ה-13  המאה  מן  סקנדינביים  מקורות  פי  על  וארמנריק. 

למנזר.  ונכנס  הרב  רכושו  את 
סקפינג  סקילד  של  ונכדו  הדני  יוּוְלף  ּבֵ של  בנו  דנמרק,  מלך   .healfden(e( ֶהְלְפֶדן)ה(. 

ל"ג(. )ראו 
האויב  מול  בקרב  מותו  לאחר  היגלק.  של  ויורשו  בנו  הגטים,  מלך   .heardred ֶהְרְדֶרד. 

יוּוְלף.  ּבֵ דודו,  בן  המלך  לכס  עולה  השבדי, 
ואויביהם  שכניהם  האודר,  נהר  לשפך  השוכן  גרמני  שבט   .heathobards ְרִדים.  ִהיתֹוּבַ

הדנים. של 
בהמשך(. )ראו  הווילפינגים  מלוחמי   .heatholaf ֶהתֹוָלף. 

הרותגר.  של  רעייתו  וילתו,  של  שבטה   .helmings ֶהְלִמיְנג. 
ואמר.  אופה  של  של  בתו  בן   .hemming ֶהִמיְנג. 

יורשו.  יותר  ומאוחר  השבדים,  שליט  ְהֵנף,  של  מאנשיו   .hengest ֶהְנֶגְסט. 
ל"ג(.  )ראו  הרוורד  של  ואביו  הלפדן  של  הבכור  בנו   .heorogar ֵהרֹוָגר. 

הבית  הרותגר.  בידי  שנבנה  הגדול  המשתאות  אולם  התמד.  אולם   .heorot  ֵהרֹוט. 
 )lejre( ליירה  במחוז  שכן  הרוט  להיתוברדים.  הדנים  בין  המלחמה  בימי   חרב 
בתי  שלושה  של  אריכאולוגיים  שרידים  נתגלו  בליירה  זילנד.  האי  של  בצפונו 
ההתרחשויות  של  הזמן  לפרק  החופפים  המוקדמים,  הביניים  מימי  גדולים  תמד 

יוּוְלף. בּבֵ
ל"ג(.  )ראו  הרוגר  של  בנו  דני,  נסיך   .heoroweard ֵהרֹוֶוְרד. 

התקין  אחיו  בידי  בשגגה  נהרג  הרתל,  של  בכורו  הגטים,  נסיך   .herebeald ְלד.  ֶהֶרּבֶ
ל"ג(.  )ראו 

הנראה  ככל  וקמצנותו.  בוגדנותו  בגין  לשמצה  שנודע  דנמרק  מלך   .heremod ֶהֶרמֹוד. 
סקפינד.  סקילד  של  לשושלתו  שקדמה  בשושלת  המלכים  אחרון 

הרדרד. של  ודודו  היגלק,  רעיית  היגד  של  אחיה   .hereric ֶהֶרִריק. 
הריינוס.  לשפך  בסמוך  הנראה  ככל  ָשכן  פרנקי.  שבט   .hetware ֶהְטָוִרים. 

הפריזים.  מלך  פין,  ואשת  הנף  הדני  המבציא  של  אחותו   .hildeburh ִהיְלֶדּבּור. 
ביקורו אצל  נרצח בעת  הילדבור.  ואחיו של  הוק  בנו של  הדנים,  hnæf. ממצביאי  ְהֵנף. 

בפריזיה.  פין  של  בחצרו  אחותו 
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והילדבור.  הנף  של  אביהם  דני,  שליט   .hoc הֹוק. 
גרנדל. בידי  נקטל  יוּוְלף,  ּבֵ של  רעהו  גטי,  לוחם   .hondscioh יֹו.  הֹוְנְדׁשְ

ל"ג(. )ראו  יוּוְלף  ּבֵ של  החורג  ואביו  היגלק  אבי  הגטים.  מלך   .hrethel ְהֶרֶתל. 
וילתו. הרותגר  של  הבכור  בנם  דני,  נסיך  ְהֶרְתִריק. 

בימי  מתרחשת  יוּוְלף  ּבֵ עלילת  הלפדן.  של  השני  בנו  הדנים,  מלך   .hrothgar ְהרֹוְתָגר. 
שלטונו. 

והרותגר.  וילתו  של  הצעיר  בנם  דני,  נסיך   .hrothmund ְהרֹוְתמּוְנד. 
את  תפס  סקנדינבית  מסורת  פי  על  הרותגר.  ואחיינו של  הלגה  בן   .hrothulf ְהרֹותּולף. 
הרותגר. של  בניו  את  מדרכו  מסלק  כשהוא  הרותגר,  של  מותו  לאחר  המלוכה  כס 

אונפרת. של  חרבו  שם   .hrunting ְהרּוְנִטיְנג. 
הנגסט.  של  חרבו  שם   .hunlafing הּוְנַלִפיְנג. 

של  ואביו  היגד  של  בעלה  הרתל,  של  שבבניו  הצעיר  הגטים,  מלך   .hygelac ִהיֶגָלק. 
אחותו.  בן  אחיינו,  הוא  יוּוְלף  ּבֵ הרדרד. 

ו.
וויגלף.  וחסטן  יוּוְלף,  ּבֵ משתייכים  שאליו  גטי  שבט   .Wægmundings ֵוְגמּוְנִדיְנג. 

הם  צאצאיו   ,Völs הוא  הנורדים  184%במקורות  שמו  זיגמונד.  של  אביו   .Wæls וֹוְלס. 
הנורדית. סאגה  הוולסונגה  האפית  השירה  מן  לנו  המוכרים  הוולסונגים 

הניבלונגים.  ושירת  הנורדית  הסאגה  מן  הנודע  הברזל  חרש   .Wayland ֵויַלְנד. 
והרותמונד. הרתריק  של  אמם  הרותגר,  רעיית   .Wealhtheow ִויְלתֹו. 

שבדנמרק.  יוטלנד  בצפון  ההיא  בעת  ששכן  גרמני  שבט   .Wendel ִלים.  ַוְנּדָ
אנמונד. השבדי  הנסיך  את  בקרב  שקטל  מי  ויגלף,  של  אביו   .Weohstan ֶוְחְסָטן. 

יוּוְלף. ּבֵ של  בשרו  משארי  גטי  לוחם  וחסטן,  של  בנו   .Wiglaf ִויְגָלף. 
ההיתוברדים. משבט  לוחם   .Withergyld ִויֶתְרִגיְלד. 
ואפור. וולף  של  אביהם  גטי,  שוע   .Wonred וֹוְנֶרד. 

אפור. של  ואחיו  וונרד  של  בנו  גטי,  לוחם   .Wulf וּוְלף. 
הרוט. שערי  שומר   .Wulfgar וּוְלְפָגר. 

והדנים  הגטים  שכני  הבלטי,  הים  של  לחופו  השוכן  גרמני  שבט   .Wylfings ִויְלִפיְנִגים. 
ממזרח. 

ז.
לתהילה,  נודע  גיבור  הנורדית,  בסאגה   )sigmundr( וולס  של  בנו   .Sigemund ִזיְגמּוְנד. 

הניבלונגים.  בשירת  נזכר  היתר  בין 
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י.
ייתכן  כי  הטוענים  חוקרים  יש  דנמרק.  ביוטלנד,  השוכן  גרמני  שבט   .Jutes יּוִטים. 

לתרגמו. יש  וכך  "נפילים"  פירושו   eotenas שהמקור 
אשר.  של  הצעיר  אחיו  דני,  עלם   .Yrmenlaf ְיְרֶמְנָלף. 

בשבדיה.  יער   .ravenswood ָהעֹוְרִבים.  ַיַער 

כ.
יוּוְלף. ּבֵ של  קבורתו  מקום   .)Whale Headland( ְוָיָתן  ַהּלִ ף  ּכֵ

מ.
הפרנקים.  מלכי  של  שושלת   .Merovingians ֶמרֹוִביְנִגים. 

את  ולאלף  לרסן  הצליח  אופה  ומרשעת.  יפהפייה  מלכה   .Modthrytho מֹוְדְתִריתֹו. 
הגבירה. של  נטיותיה 

נ.
הגטי.  יוּוְלף  ּבֵ של  חרבו   .Nægling ֵנְגִליְנג. 

ס.
ושבדים. גטים  בדנים,  המיושבים  ארץ  לחבלי  הכוונה  ביצירה  סקנדינביה. 

הדנים  מלכי  שושלת  מייסד  סקף.  של  בנו  סקילד   .Scyld Scefing ְסֶקִפיְנג.  ְסִקיְלד 
על  המושת  כינוי  הוא  "סקילדים"  הרותגר.  של  בימיו  המדיני  שיאה  אל  שהגיעה 
לאחר  השלטון  את  שתפס  עוצמה  רב  אציל  היה  סקילד  שהמלך  ייתכן  הדנים.  כלל 

ביצירה.  שנרמז  כפי  הרמוד,  של  בימיו  אנרכיה  של  תקופה 
היגלק. של  דודו   .swerting ְסֶוְרִטיְנג. 

פ.
הפריזים.  מלך   .Finn ִפין. 

נורבגיה. צפון  שוכני  לאפים,  שבטי   .)Finnmarken( ִפיִנים. 
זיגמונד. המלך  של  אחיינו   .Fitela ִפיֶטָלה. 

פין. של  אביו  הפריזים,  מלך   .Folcwalda פֹוְלְקַוְלָדה. 
רחבי  שטחים  על  ההיא  בעת  שלטו  עוצמה,  רבי  גרמניים  שבטים   .Franks ְפַרְנִקים. 

היום.  של  גרמניה  ובדרום  צרפת  בצפון  שהשתרעו  ידיים 
)ראו  ההיתוברדים  שבטי  מלך  לאינגלד  מאורסת  הרותגר,  של  בתו   .Freawaru ְפֵרַוארּו. 

לעיל(.
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על  הריין,  נהר  לשפך  שמצפון  שטח  על  המשתרעת  גרמנית  נסיכות   .Frisia ְפִריְזָיה. 
דנמרק. של  גבולה 

לעיל(. )ראו  והמרובינגים  הפרנקים  של  ברית  בעלי  פריזיה,  בני  ְפִריִזים. 
אינגלד. של  אביו  ההיתוברדים,  שבטי  מלך   .Froda ְפרֹוָדה. 

ק.
גרנדל  ביניהם  והמפלצות,  הנפילים  לדור  אבהות  לו  מיוחסת  ביצירה  הבל.  אחי  ַקִין. 

ואמו. 

ש.
המודרנית. שבדיה  שטח  של  רובו  על  המשתרעת  שבדיה  מלכות  בני  ֶבִדים.  ׁשְ
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הערות

פתיחה
שונים,  תרגומים  שמונה  לפחות  ישנם  היצירה  את  הפותחת  לתיבה   )Hwæt( יבּו.  ַהְקׁשִ
הביניים,  בימי  לבארד  אופייני  האחרון   .listen-ב וכלה   so-ב עבור   What-ב החל 

זה.  בתרגום  אפוא  בחרתי  המאזינים.  לב  תשומת  את  המבקש 
 Gár-dene ה"גרדנים"  למשל  כך  למיניהם:  הדנים  בין  להבחין  יודע  המקור  ִנים.  ַהּדֶ
 nor-dene-ה )שועים(;  הטבעת  ה-Hring-dene בעלי  החנית;  אוחזי  הדנים  הם 

הכינוי  המלוכה.  שושלת  מייסד  ע"ש   ,scyldings  – וסקילדים  הצפון;  שוכני  הם 
גרמניה.  בחיבורו  טקיטוס  שימוש  עשה  בו  השם  הוא  "ידידים",  מילולית:   ,ingwine

בתרגום  נהגתי  כך  אלו.  דקויות  על  מדלגים  המודרנית  לאנגלית  התרגומים  רוב 
זה. 

מגן.  קרי:   ,shield של  עתיקה  צורה  הוא   scyld ְסִקיְלד. 
של  קדומה  לאלילות  סמל  אולי  כן  ועל  שיבולים"  "אלומת   ,sheaf הוא   scef ְסֶקף. 
להלום  להדוף,  קרי:  עתיקה.  מגרמנית   ,shove היא  אחרת  האדמה. אפשרות  עובדי 

בחוזקה.
בן שושלת הסקילדים. ככל הנראה משורש  Béowulf scyldinga, קרי:  הדני. הוא  יוּוְלף  ּבֵ
"שעורה",  גם  פירושו   Béow להצמיח.  לגדל,  שפירושו  עתיקה  באנגלית   búan

יוּוְלף  ּבֵ לעיל(.  )וראו  סקף  של  שמו  בשורש  ה"חקלאי"  הטיעון  את  שמחזק  מה 
יוּוְלף  ּבֵ הוא  היצירה,  גיבור  לבין  בינו  לטעות  ואין  הדני,  יוּוְלף  ּבֵ הוא  הסקילדי 

הגטי. 
זאב  )התיבה  הדבש"  "צייד   ,bee-wulf היא  יוּוְלף  לּבֵ המרבית  האטימולוגית  הקרבה   
האל  זאב   Beow-wulf היא  אחרת  אפשרות  לדוב(.  היא  הכוונה  אולם  "צייד"  היא 
הגטי  הגיבור  שם  בין  אליטרציה  בהעדר  נעוץ  לשם  באשר  הקשיים  אחד   .Beow

זאת, הוא  לבין שמותיהם של הדנים, השבדים או הגטים )שם אביו, אקתו, לעומת 
אונגנתו(.  של  שמו  על  אליטרציה 

הפלגה  הנראה  ככל  היא  סקילד  של  המתים  ספינת  ְדמּות...  ּבִ ְסִפיָנתֹו  ִהיא  ה  ִהּנֵ
אין  עמיו.  אל  הנאסף  המלך  את  להלל  זה  באופן  המבקש  המחבר  של  פיוטית 
לפרשת  עדות  באוצרות.  עמוסה  יקרה  ספינה  הגלים  לחסדי  לנטוש  היגיון  כל 
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בספולק  ב-1935  שנמצאה   sutton Hoo סאטון-הו  ספינת  היא  בים  הקבורה 
מבואות(.  פרק  ראו  )לפרטים 

ואף  מקושטים  זרוע  צמידי  הרוב  על  צמידים,  מתן  ַעת...  ַטּבַ ְצִמיֵדי  נֹוֵתן  ַכב  ׁשָ
צורתה,  בזכות  למקבל. הטבעת,  וכבוד  הערכה  אות  היה  הריבון,  מידי  מוזהבים, 

לאדונו.  הווסל  בין  מוצא  ללא  הקשר  את  סימלה 

א'
 Hrothgar Heorogar מילולית: "חנית קרב",  ְהרֹוְת'ָגר...  ֵהרֹוָגר,  ֶאָחיו  ֵני  ּוׁשְ  / ַהּטֹוב,  ַהְלָגה 

"נערץ".  מילולית:   Halga חנית".  זריז  מילולית: 
ל"ש(.  להלן:  שמות,  לוח  )ראו  אֹוֶנָלה. 

סמל  הוא  הצבי  הצבי.  בדמות  הגמלונים  עיטורי  שם  על  איל.  או  צבי  מילולית:  ֵהרֹוט. 
המלכותי  הצבי  סמל  היא  לכך  מעניינת  דוגמה  הגרמנית.  בסאגה  למלכות  שכיח 

סאטון-הו.  בספינת  שנמצא 
בין  קרי:  לאינגלד,  הרותגר  בין  יֹוֶקֶדת.  ְנָאה  ׂשִ ֵאׁש  ּכְ ְפרֹץ  ּתִ  / ִנים  ְמֻחּתָ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ְלֵעת   

ל"ש(. )וראו  להיתוברדים  הדנים 
באש.  כליה  הייתה  מעץ  העשויים  המבנים  של  השכיח  סופם  אֹוֶכֶלת.  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ְלֶלָהבֹות 
הצפוני,  החורף  בלילות  בעיקר  וחימום,  בישול  לצורך  האולם  במרכז  המדורה 
ידי אויב. הדוגמה  והן מבחוץ, מעשה  חוללה תנאים אידיאליים לדלקה, הן מבפנים 
בשירת  באש  העולה  המשתאות  אולם  היא  האפיות  בשירות  מכולן  המובהקת 

הניבלונגים.
נוספו,  ספסלים  פונו,  השולחנות  האבירים.  לשנת  והן  למשתה  הן  שימש   
הקירות,  על  נשקם  את  שתלו  לאחר  דבש,  מי  בירה/  מיין/  השיכורים  והמסובים 

לישון.  פנו 
קצו  בא  כיצד  ידעו  הבארד  של  שמאזיניו  להניח  סביר  ְקָרב...  ל  ׁשֶ ְלֶהֶבת  ְלׁשַ ַח  ְוִתְתַלּקֵ

כך. על  מרמזים  ואש  שריפה  בדימויי  השימוש  הרוט.  אולם  של 
ַהּתֹהּו. אין לדעת אם הדימויים שמביא המספר מן המקרא הם מקוריים  ִמן  ַהֶחֶלד  ִנְבָרא 
זו תוספת של המעתיק  נוצרי המופיע בפני עדה של עובדי אלילים, או שמא  שלו, 
נורדיים  במקורות  דומה  תוכן  למצוא  ניתן  זאת  עם  העשירית.  המאה  מן  )המוכשר( 
הנודעת  הדוגמה  לסקנדינביה.  הנצרות  הדי  הגיעו  בטרם  שנים  מאות  עתיקים, 
בטרם  התוהו  בתיאור  הפותחת   ,Völuspá-ה הנורדית,  האפית  בשירה  היא  ביותר 

המבואות(. פרק  את  ראו  )להרחבה  הבריאה 
ָטן. האטימולוגיה של השם שנויה במחלוקת. החל בצורה המוקדמת  ֶרְנֶדל, ַלּשָׂ ָקְראּו לֹו ּגְ
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בנורדית  "סופה"   ,grindill-ב עבור  להחריב,   –  to grind קרי:   ,grindan התיבה  של 
התיכונה. באנגלית  "זועם",   – gryndel-ב וכלה  עתיקה, 

המספר  של  ומתוחכם  נאה  ניסיון  ַחת...  ַ ִמּשׁ ִדים  ׁשֵ  / ֵאיִמים,  רּוחֹות  ַרק  ָיקּומּו  ְרעֹו  ּוִמּזַ
)או המעתיק( להעניק מסגרת נוצרית לתמונת העולם הפגאנית הגדושה בני סטרא 

ומין.  סוג  מכל  אחרא 

ב' 
שלמחרת  הבוקר  עד  לחכות  צורך  אין  שכן  היגיון  נעדר  התיאור  ּבֶֹקר.  ּבַ ַהּיֹום  ְלָמֳחָרת 
חטף  כאשר  האולם  על  גרנדל  שהביא  והחורבן  האסון  את  ולראות  לשמוע  מנת  על 
של  המוחלט  ברובה  קנה-מידה  איננו  ההיגיון  אולם  הישנים.  מבין  אבירים  שלושים 

אלו. כגון  זוטות  על  המדלגת  האפית,  השירה 
שניים  או  ניסיון  לאחר  שהרי  בתוכן,  היגיון  אין  כאן  גם  יְך...  ִהְמׁשִ ֵריָסר  ּתְ ֳחָרִפים  ְך  ּכָ
ּבֹו." מכאן שגרנדל תוקף אולם ריק העומד  ּכֹן  ִלׁשְ ַאֵחר  ַחר" ככתוב האביר "ָמקֹום  "ּבָ

בשיממונו.  שנים  זה 
ִלְפּגַֹע. המשפט הוא פיצוי־מה על העדר ההיגיון שבפשיטה  ְוָזֵקן  ַנַער  ּבְ  / ְפָלץ הֹוִסיף  ַהּמִ
חפים  וקוטל  בלילה  מארב  שם  סדרתי,  כרוצח  גרנדל,  הרוט.  על  פוסקת  הבלתי 

מפשע.
אלילים.  עבודת  תיאור  ובו  יותר,  חריף  הפעם  נוצרי,  פן  עוד  ָטן.  ַהּשָׂ ֶצֶלם  ֶאת  עֹוְבִדים 
את  הביאו  הפגאנים  הדנים  כי  משתמע  במפורש,  נאמרים  אינם  שהדברים  הגם 

עולם.  של  בריבונו  אמונה  העדר  על  כעונש  ראשם,  על  הצרה 
–המעתיק  יותר  מאוחרת  תוספת  של  מובהקת  דוגמה  ִאיׁש...  ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  הּוא  ַאְכָזר 
אלוהי  עונש  בפועל  הדנים במעשה, שהוא  בדבר אשמת  דרשה קצרה  נושא  הנוצרי 

הנוצרי.  למסר  הנוגע  בכל  הבורים  הדנים  על 

ג'
ככל הנראה שם סמלי,  הוא   hygelac היצירה.  גיבור  יוּוְלף,  ּבֵ הוא  ִהיֶגָלק.  ל  ׁשֶ ֵרעֹו  ַמע  ׁשָ
שפירושו מילולית: חסר שיקול דעת או אפילו כסיל. זאת בניגוד לשם רעייתו של 
כולה  ביצירה  היחידה  הדמות  הוא  היגלק  חוכמה.  שפירושו   ,hygd היגד,  היגלק, 

הימים.  בקורות  עקבותיה  את  למצוא  שניתן 
נחשולים  ים,  בלב  מסע  הדעת  על  מעלה  הדרמטי  התיאור  ים.  ּמִ ַהּיַ ֶאת  ְסִפיָנה  ָצְלָחה 
הסמוכה.  לדנמרק  הפליגו  שבדיה,  דרום  שוכני  שהגטים,  היא  האמת  אולם  וסופה. 
ועגנו  נמל הלסינבורג בחוף השבדי,  בו שוכן היום  סביר להניח שהפליגו מן המקום 

בקירוב.  ק"מ   10 מרחק  דנמרק,  לחוף  ממול  בהלסינגור, 
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ד'
)וראו  יוּוְלף  ּבֵ של  אביו  לאקתו  בשעתו  סייע  דנמרק  מלך  הרותגר  ֶאְקתֹו...  מֹו  ׁשְ ָאִבי... 
את  המכיר  השומר  של  זיכרונו  על  סומך  יוּוְלף  שּבֵ להניח  סביר  המבואות(.  פרק 

בדרכם.  הראשון  המכשול  על  לגבור  הגטים  על  שיקל  מה  המעשה, 
הראשיים  האלים  מן   ,)Freyr( פרייר  על  מקודש  היה  הבר  חזיר  ר.  ַהּבַ ֲחִזיר  ַצְלֵמי  אּו  ִנּשְׂ

האיסלנדיות.  באדות  הנזכר  הבלטי,  הים  לחוף  השוכנים  הגרמנים  שבטי  של 
הקסדה  במרכז  מיקומה  פגאני.  מסמל  יותר  חשוב  תפקיד  היה  לצלמית  אולם   
הבטיח את החובש אותה מהלמות חרבו של האויב )אלא אם המהלומה באה ממול 
עמ'  הבר,  חזיר  לצלמית  איור  וראו  ראשו.  את  מעט  להסיט  הספיק  לא  והנתקף 

.)113

ו'
המבואות. פרק  ראו  הגרמני,  הוולקנוס  וילנד,  על  להרחבה  ח.  ּפָ ַהּנַ ֵויַלְנד  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו 

לשירה  כליל  זרה  יוּוְלף  ּבֵ של  משהו  הצינית  הערתו  ַהְלָוָיה...  ִלי  ֲערְֹך  ִמּלַ  / ה  ַאּתָ טּור  ּפָ
יוּוְלף  שּבֵ רבים  חוקרים  טענת  מכאן  המאוחרים.  אלו  גם  הביניים,  בימי  האפית 
לקרב  תביעתו  את  המחזק  טיעון  עוד  בבחינת  גמורה,  בתמימות  שאומר  מה  אומר 

גרנדל.  עם  ביניים 
או  פגאנית  גורל  לגזרת  היא  הכוונה  אם  ברור  לא  המקור  מן  ַעל.  ִמּמַ ָהִאיׁש  ּגֹוַרל  ִנְגַזר 

הנצרות. לאלוהי  המחבר  כיוון  ב"ממעל"  שמא 

י"ב 
גרנדל  זרועו של  יוּוְלף את  ּבֵ זה ברור אם תלה  אין  ֵהרֹוט. מן המקור  ֵבית  ּבְ ׁשֶ ְמלֹון  ַהּגַ ֶאל 

הכניסה.  שער  מעל  או  התקרה  מן 

י"ג
שהמחבר  להניח  וסביר  סאגה,  בוולסונגה  נזכר  זיגמונד  הּוא...  ַבר  ּגָ ָרקֹון  ּדְ ַעל  י  ּכִ ר  ֻסּפַ
הוולסונגה  הועלתה  בטרם  שנים  מאות  שסופרה  בעל־פה  משירה  סיפורו  את  נטל 
כקוטל  זיגמונד  של  אזכורו  אולם  השלוש־עשרה(.  המאה  )שלהי  הכתב  על 
הוא  הדרקון  קוטל  הדגול  הגיבור  הנורדית  בסאגה  יוּוְלף.  לּבֵ ייחודי  הוא  הדרקון 
משירת  בעיקר  לנו  המוכר  הנורדית(  הסאגה  מן  )סיגורת  זיגפריד  זיגמונד,  של  בנו 

הניבלונגים. 
here + mód, קרי: מחרחר מלחמה. מן הכתוב  Heremod, מילולית:  ִנים ֶהֶרמֹוד.  ַהּדֶ רֹוַדן 
נזכר בשושלת מלכי הדנים  אין הוא  דנמרק.  כי היה מלך  ניתן לקבוע מפורשות  לא 
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כן  ועל  רע  למלך  דוגמה  לשמש  הוא  ביצירה  תפקידו  השושלת.  אבי  סקילד,  לאחר 
יוּוְלף.  ּבֵ של  היפוכו 

הדני,  האי  חצי  של  הצפוני  בקצהו  ששכן  דני  שבט  הם  היוטים  ַהּיּוִטים...  יֵדי  ּבִ ְמָסרּוהּו 
והכוונה  משובש  שהכתוב  ייתכן  לידיהם.  הרמוד  את  למסור  עילה  כל  הייתה  ולא 
גרנדל  את  קוטל  יוּוְלף  ּבֵ שהרי   ,)eotenum( לנפילים  אלא   )Éotum( ליוטים  לא  היא 

 .)eoten( הנפיל 

י"ד
המבקשים  מהחוקרים  חלק  שבגינו  הבודדים  המשפטים  אחד  ָלֶבַטח...  ַמְלָאְך  ֵלָדְתָך  ּבְ
בין  השוואה  ועורכים  החדשה,  לברית  הקורא  את  מפנים  ליצירה  נוצרי  פן  להעניק 

אמו.  מרים  למראשות  ניצב  מלאך  כאשר  שנולד  מי  לישוע,  יוּוְלף  ּבֵ

ט"ו
הרותגר.  של  הצעיר  אחיו  הלגה,  של  בנו  הוא  הרותולף  ְהרֹותּוְלף...  ָהֶעֶלם  ָאִחיו  ּוֶבן 
זאת  בגידה".  "דבר  מילולית:   ,Fácenstafas מילים:  במשחק  שימוש  עושה  המקור 
השסע  בדבר  העלילה,  למאזיני  הנראה  ככל  המוכר  המעשה,  על  לרמז  מנת  על 
של  ובנו  אחיינו  הרתריק,  את  הורג  הרותולף  כאשר  סקילדינג,  מלכי  בחצר  הנפער 
סקסו  מאת   Gesta danorum וראו:  המלוכה.  כס  את  ממנו  לגזול  מנת  על  הרותגר, 

.)Grammaticus 1210( גרמטיקוס 
ּוַמַעל. משפט הבא  ִגיָדה  ּבְ ל  ׁשֶ ְמֶלאֶכת  ל  ּכָ  / ָלְמדּו  ֲעַדִין לֹא  ׁשֶ ִמי  ִמיִמים, /  ַהּתְ ִנים  ַהּדֶ  

הקודמת. ההערה  וראו  לעיל,  הכתוב  את  שאת  ביתר  להדגיש 
הקסדה.  שעל  הבר  חזיר  לצלמית  המחבר  מכוון  ב"חרוט"  ַחץ.  ַהּמַ ַלֲהִדיַפת  ָחרּוט 

ד. לפרק  הערה  ראו  הסמלי,  לערכה  מעבר  זו  של  לתפקידה 

ט"ז
האלילית  האמונה  לשילוב  אופיינית  דוגמה  נּו.  ּלָ ּכֻ ּגֹוַרל  ַהּגֹוֵזר  הּוא   / ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָהֱאלֹּהַ  י  ּכִ

ממעל.  הבורא  של  בידו  היא  אף  נתונה  הגורל  גזרת  זה  במקרה  הנצרות.  עם 
המסופרת  העלילה  פינסבור.  למקטע  מבוא  ראו  להרחבה  ר.  ׁשָ ַהְפִריִזים  ְוַעל  ִפין  ַעל 

פרטים. בכמה  שונה  כי  אם  יותר,  מפורטת  יוּוְלף  בּבֵ
שהכוונה  נותנת  הדעת  היוטים.  הם  מי  להסיק  קשה  הכתוב  מן  ַהּיּוִטים...  ֵני  ּבְ ֶאת 
לפריזים, מי שהרגו את אחיה בקרב בו נפל גם בנה, מכאן שבלשון המעטה מופלגת 
זאת  עם  הם.  חד  והפריזים  שהיוטים  אפוא  ייתכן  מעשיהם."  את  "מהללת  היא  אין 
והכוונה  נשתבש  הכתוב  לעיל(  )וראו  יג  מפרק  ליוטים  בדומה  כי  אפשרות  קיימת 

Beowulf-2008.indb   379 6/8/2009   1:08:02 PM



יוּוְלף ּבֵ

380

לנפילים. הטעם לדבר הוא ש"הנפילים" הם כינוי גנאי לשונאי המין האנושי דוגמת 
גרנדל. מאחר שהסיפור מושמע בחצרו של מלך דנמרק, השמצות של הפריזים על 

דופן.  יוצאת  תופעה  אינן  לנפילים  השוואתם  ידי 
הדנים"  "שר  אכן  הוא  דנן  הנגסט  אם  להסיק  ניתן  לא  הכתוב  מן  ִנים.  ַהּדֶ ר  ׂשַ ֶהְנֶגְסט 
ההערות  את  ראו  להרחבה  הדנים.  את  התוקף  הגיס  מפקד  הוא  שמא  או  ככתוב 

זה.  בכרך  דבר  אחרית  בפרק  פינסבור  למקטע 

י"ז
הנף ההרוג  הנראה חרבו של  ככל  זוהי  הונלף".  "בן  מילולית:  ַחְרּבֹו...  הּוְנַלִפיְנג  ֶאת  ָחַגר 

הנגסט.  של  לרשותו  שנמסרה 
העובדה  מן  נובע  כעסם  הנף.  של  אנשיו  עם  נמנים  השניים  ְואֹוְסָלף...  ּגּוְתָלף  ִהְתַרֲעמּו 
והנה הנגסט מפר אותו עם רצח פין, מה שגורר  נערך הסכם,  שבין הנגסט לבין פין 
הקוד  להפרת  דוגמה  אפוא  הוא  הנגסט  השבטים.  שני  בין  המלחמות  המשך  את 
יוּוְלף  ּבֵ אשר  היצירה  של  המוסרית  התפיסה  רבה  במידה  מבוססת  שעליו  האבירי, 

המושלמת.  דוגמתה  היא 
וילתו  של  שדבריה  להניח  סביר  ְלָך...  סּור  ַהּמָ ְהרֹותּוְלף  הּוא   / ָאִחיָך,  ן  ּבֶ ׁשֶ ֲאִני  טּוָחה  ּבְ
לסרקזם  מודע  העניינים,  השתלשלות  את  המכיר  השומע,  אך  לב,  בתום  נאמרים 

המספר.  של  החבוי 
בעובדה  מובלע  במשפט  הסרקזם  ּדּוָמה.  ֱאֵלי  אֹותֹו  ים  ְקּדִ ּתַ  / ה  ַאּתָ ּבֹו  ׁשֶ ִמְקֶרה  ּבְ זֹאת 

שאפתן.  עלם  הוא  אחיו  שבן  בעוד  זקן  מלך  הוא  שהרותגר 
הרותולף  של  מידיו  העת  בבוא  ייפול  הבכור  הרתריק  ּוְהרֹוְתמּוְנד.  ְהֶרְתִריק  ִסיִכים  ַהּנְ
מזרח  מלכי  של  גנאולוגית  ברשימה  מופיע  הרותמונד  של  שמו  לעיל(.  )וראו 

אנגליה. 

י"ח
של  המחזור  מן  הגרמניות  האפיות  השירות  גיבורי  עם  נמנה  האמה  ַהאָמה...  ֵמָאז 
בן  הוא  רבים  חוקרים  לדעת  הגרמנית(.  בגרסתו  דיטריך  )הוא  הגדול  תיאודוריק 
מקטעי  חמישה  ראו:   ,)Widsith( בווידסית  הנזכר   )Ermanaric( ארמנריק  של  דמותו 

זה.  בכרך  נספחים  בפרק  שירה 
שנצרף  כענק  העתיקה  האדה  מן  מוכר   )Brosing( ברוסינג  רביד  רֹוִסיְנג...  ּבְ ל  ׁשֶ ָהָרִביד 
זו איבדה את   .)Freyja( ונמסר במתנה לאלה פרייה  גמדים,  ברזל  בידי חרשי  וחושל 

הנורדים. ראשי  על  פורענות  שהוריד  מה  הרביד, 

Beowulf-2008.indb   380 6/8/2009   1:08:02 PM



381
נספחים

ראו  אחרים,  במקורות  ארמנריק  של  לאזכורו  שמות.  לוח  ראו  ַצע...  ַהּבֶ ֵאב  ּתְ ֵאְרֶמְנִריק 
נספחים.  בפרק  ודאור  וידסית  המקטעים  את 

דבר. יודעים  איננו  היגלק  של  סבו  על  ְסֶוְרִטיְנג.  ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  ִהיֶגָלק,   
למחשבה  מעשה  המקדים  הנמהר,  המלך  של  דמותו  את  כאמור  מייצג  היגלק   
זה מתוארת פשיטתו של היגלק על הפרנקים,  ביוקר. בפרק  כך  תחילה ומשלם על 
ומותו  הרביד  אובדן  הגטים,  מגיסות  הנחותים  הפרנקים  קלגסי  מול  בקרב  תבוסתו 
של האיש בין גלי הים. סיפורו של היגלק הוא האירוע היחיד ביצירה כולה שיש לו 
לפריזיה,  היגלק  הגטים  522 פלש שליט  ואכן, בשנת  בכרוניקה ההסיטורית.  תיעוד 
צלחו  ראשון  בשלב  הפרנקים.  משבטי  אחד  על  ופשט  הריינוס  במעלה  הפליג 
תיאודברט  של  פיקודו  תחת  פרנקי  גיס  אולם  רב,  שלל  לבוז  בידו  ועלה  מעשיו 
שוק  אותם  והכה  הגטים  את  לכד  המרובינגי,  תיאודוריק  של  בנו   ,)Theodebert(
גלי  בין  נשמתו  את  הוציא  אולם  בספינתו,  להימלט  הצליח  עצמו  היגלק  ירך.  על 
 Gregorii episcopi השישית:  המאה  מן  גרגוריוס  של  בכרוניקה  תועד  האירוע  הים. 

 .Turonensis Historia

עוקצנות  את  אחריו  ובבאים  זה  במשפט  לראות  שלא  קשה  ִלְקָרב...  ָנכֹון  ִמיד  ּתָ ִלְהיֹות 
יוּוְלף. ּבֵ בדברי  המודגש  כישלון  גרנדל,  בסוגיית  הגמור  הכישלון  לנוכח  הסרקזם 

כ'
דבר.  עליה  יודעים  איננו  עלומה,  דמות  ְיְרֶמְנָלף...  ל  ׁשֶ כֹור  ַהּבְ ָאִחיו 

מעבר  דבר  עליו  יודעים  ואיננו  עלומה,  דמות  הוא  אף   ,Æschere ֶחֶסד...  ֹוֵפַע  ַהּשׁ ר  ֶאׁשֶ
הרותגר. של  מפיו  לנאמר 

חוזר  הרותגר  של  מפיו  המקום  אימת  של  הפלסטי  התיאור  ְטָפִרים...  ְדמּות  ּבִ ָהֲעָנִפים 
פאולוס  של  חזיונו  פי  על  האפוקליפטיות  הנבואות  ביניהם  מקורות,  במספר 
 .The Blickling Homily of the Tenth century-ב וכן   )Visio sancti Pauli( הקדוש 
למעתיק  השראה  העניקו  כי  וייתכן  העשירית  במאה  נכתבו  הנבואות  שתי 
מוכי  עצים  ענפי  נזכרים  התיאורים  בשלושת  למשל  כך  הרותגר.  של  בתיאורו 
זה  שונים  שבהיבטים  הגם  נוספים,  ודימויים  צורה  מעוותי  אילנות  ושורשי  כפור 

מזה. 

כ"א
קרי:  מתהפכת",  "חרב  של  הדימוי  פיפיות.  חרב  היא  ֶכת...  ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ְהרּוְנִטיְנג,  ֶאת 
פיפיות" שאיננה  "חרב  בעיני על  והן שמאלה, עדיף  ימינה  הן  בה  ניתן להלום  אשר 
גורל  גזרת  בבחינת  התוכנית,  משמעותו  על  בנוסף  הפלסטי,  הדימוי  את  מעניקה 
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אולם  חלוקות,  הדעות  "הרונטינג"  של  המילולית  המשמעות  בעניין  "מתהפך". 
במיוחד.  ארוכה  לחרב  הכוונה  כי  נראה 

המפיק  כלשהו  חוטר  על  ידוע  לא  אולם   .venom-twigs קרי:  ַרַעל.  חֶֹטר  ּבְ ח  ִנְמׁשַ ֻחּדֹו 
להב  על  החרוטים  חוטרים  דמויי  נחשים  לדמויות  שהכוונה  לוודאי  קרוב  רעל. 

כ״א(. לפרק  איור  )וראו  החרב 

כ"ב
מושחז  להב  בעל  פגיון  קצרה,  לחרב  הכוונה   .seax במקור:  ּוָבִהיר.  ַלַהב  ַחד  ְגיֹון  ּפִ
הקרבה  כאשר  פנים  אל  פנים  בקרב  הלוחם  ידי  על  נשלף  הפגיון  בלבד.  אחד  מצד 

כ״ב(. לפרק  איור  )ראו  בחרב  שימוש  לעשות  מאפשרת  איננה  היריב  אל  הפיזית 

כ"ג
השגור  הביטוי  בשל  נוצרי,  דימוי  לכאורה  ְוָהעֹונֹות...  ַמן  ַהּזְ ֲאִבי   / ַחְסּדֹו,  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  ֵעת 
בדבר חסדו של אלוהים. אולם הביטוי "אבי הזמן והעונות" הוא כינוי שגור לאודין־

הגרמני־נורדי. הפנתיאון  אלילי  אבי  ווטאן, 

כ"ד
לווילנד.  הכוונה  ן...  ְוָאּמָ ֶכת  ַמּתֶ ָחַרׁש 

לוודאי את שושלת  קרוב  ידוע, הקדים  בלתי  דני  Ecgwela, מלך  ֶאְקֶוָלה...  ְנִסיְך  ֶצֱאָצֵאי 
הסקילדים. 

וראו  י״ג  בפרק  שונה  באופן  מופיע  הרשע  הרמוד  של  סופו  ַהְרֵחק...  ִנְמַלט  כֹוָרתֹו  ִמּמְ
לעיל. 

בדבר  היומין  עתיק  הפילוסופי  הרעיון  אחרות,  במילים  או  ֵמֵרר.  יו  ַחּיָ ֶאת  ׁשֶ ַבר־ָמה  ּדְ
האדם.  על  הנוחת  האסון  מן  לקחים  הפקת 

כ"ה
ן... תיאור דמותו של הרמוד, על דקויותיו הפסיכולוגיות של האיש  ּכֵ ָמִגּנֹו ָאַבד, ַעל  ַאְך 
השימוש  זו.  יצירה  של  מפסגותיה  אחת  הוא  אחת,  ובעונה  בעת  ויגון  רהב  המוכה 
ובהמשך  סביבו,  לנעשה  והערנות  המצפון  אובדן  לתיאור  הלוחם  של  מגנו  בדימוי 
ספרותיים  אמצעים  הם  חצים,  מטר  של  בדימוי  עליו  המתרגשות  הצרות  תיאור 
הזרים כליל לתקופה. מכאן שהמדובר בהישג ספרותי יחיד במינו, המצטרף לתהייה 

זו. יצירה  של  ייחודה  לגבי 
השחור  העורב  שקרקור  לציין  למותר  ְוָצֳהָלה...  ֶחְדָוה  ּלֹו  ּכֻ  / חֹר,  ׁשָ עֹוֵרב  ְרקּור  ּקִ ׁשֶ ַעד 
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או שמא  לדעת אם מדובר בהערה סרקסטית  הוא סמל מובהק לאסון בפתח. קשה 
יובל  שנות  בעוד  רק  יבוא  אם  גם   – הסוף  וצהלה,  לשמחה  בניגוד  לפיו  אזכור  זהו 

ומר. רע  יהיה   –

כ"ו
רבים. לגייסות  מטפורה  י.  ִעּמִ ֲחִניתֹות  ְוַיַער 

פני  על  המפוזרות  מן  הערה,  עוד  ֶנְחֶרֶצת.  ִזְקָנה  יַבת  ׂשֵ ַיד  ּבְ  / ֶבר  ַהּגֶ ה  ֻהּכָ ִלְבסֹוף 
ואמור  הפרק,  בסוף  נאמר  המשפט  העלילה.  של  הטרגי  לסופה  באשר  היצירה, 
קלה  הפסקה  לאחר  אם  הסיפור,  המשך  לקראת  המאזינים  אצל  סקרנות  לעורר 

היום.  למחרת  ואם 

כ"ז
בצל  ממש  הים,  שפת  על  ניצב  היגלק  של  המשתים  אולם  ַהחֹוָמה...  מּול  ן  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ אן  ּכָ

ימינו.  של  באנגלית   seawall קרי:  במקור,   sawealle-ה חומת  הוא  הגלים,  שובר 
ה מֹוְדְתִריתֹו... המעבר המפתיע לתיאור רשעותה של מודתריתו, אשת  ְלּכָ ַהּמַ מֹו  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ
הרותגר  שערך  בהשוואה  המספר  נהג  כך  היגד.  של  סגולותיה  את  לציין  בא  אופה, 
אופה.  אשת  מודתריתו  אותה  היא  מי  ברור  זה  אין  זאת  עם  יוּוְלף.  לּבֵ הרמוד  בין 
אנגליה  במרכז   )Mercia( מרשיה  של  המלוכה  שושלת  איש  הוא  לנו,  המוכר  אופה, 
מן המאה השמינית, אולם שם רעייתו היה תרית או דרית )Thryth(, הקרוב לדרידה 
אולם  מרשעת,  אכן  הייתה  זו  גבירה  למודתריתו.  הדרך  רחוקה  לא  ומכאן   ,)drida(

זה(. לפרק  איור  )ראו  הסוררת  את  לאלף  דבר  של  בסופו  הצליח  בעלה 
כי  התמוהה  לעובדה  הסבר  כל  אין  ָלֵתת.  ֵעיָניו  ָרּה...  ְקַלְסּתֵ ּבִ ָאָדם...  ל  ּכָ ַעל  ָאְסָרה  ׁשֶ ִמי 
מזלו  שאתרע  מי  את  לגרדום  והעלתה  הגברים  מעיני  יופיה  את  הסתירה  הגבירה 

בפניה. להתבונן 
אין  כי  יצוין  נכדו.  הוא  שֵאמר  ומכאן  אופה,  אבי  הוא  גרמונד  ּבֹור.  ַהּגִ ְרמּוְנד  ּגַ ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו 

זו.  עבודה  לציון  גנאולוגית  עדות  כל 

כ"ח
פרק  )ראו  ואונלה  אותרה  ואבי  שבדיה  מלך   )ongentheow( אֹוְנֶגְנתֹו...  ֶאת  ַטל  ּקָ ׁשֶ ִמי 

שירה. מקטעי  חמישה  הפרק  וראו  בווידסית,  נזכר  אונגנתו  א(. 
מספר  בפי  המלך  בת  של  שמה  זהו   )Freawaru( ְפֵרַוארּו.  ָלַעְלָמה  ָלּה  קֹוְרִאים 
הרולפר  )מחזור  יוּוְלף  לּבֵ המקבילים  נורדיים  במקורות  העלמה  שם  אולם  העלילה. 
טוען  בנושא  הבכירים  החוקרים  אחד  מלון,  קמפ   .)Hrút( הרוט  הוא   )Hrolfar  –
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נלעגת,  משמעות  לעלמה  המעניקה  נחירה,  פירושה  "הרוט"  עתיקה  שבאנגלית 
שפירושו  נאה  שם  לה  שהעניק  העלום  המחבר  עצמו  על  שנטל  השינוי  מכאן 

מתת". "מגישה 
גיבור שירה אפית שלא שרדה. אלקוין איש  ִסיְך... אינגלד הוא ככל הנראה  ַהּנָ ְלִאיְנֶגְלד 
מידידיו  לאחד  באיגרת  כותב  השמינית,  המאה  בן  והמשורר  הכומר   ,)alcuin( יורק 
יעשה  טוב  זאת  ותחת  הפגאנית,  השירה  קריאת  על  זמנו  את  להשחית  לו  אל  כי 
 Quid enim Hinieldus אם ילמד את כתבי אבות הכנסייה. האיגרת פותחת במילים: 

ולישוע?  לאינגלד  מה  קרי:   ,cum christo?
בהיתוברדים. המלחמה עצמה  הדנים  נפל חלל במלחמת  פרודה  אינגלד, המלך  אבי   

שירה(.  מקטעי  חמישה  בפרק  )וראו  וידסית  בפואמה  הנזכר  נושא  היא 
אינו  להיגלק  מגיש  יוּוְלף  שּבֵ הדו"ח  ֵטָמה...  ׂשְ ַהּמַ ְלֵקץ  ְלָהִביא   / ַח  ּקֵ ַהּפִ ֶלְך  ַהּמֶ ָחֵפץ 
זאת  שלמד  כפי  מדינית  והערכה  וחשבון  דין  זהו  דנמרק,  אל  ממסעו  רכילות  דברי 
מלך  פרודה,  לבין  בינו  הסכסוך  את  ליישב  מבקש  דנמרק  מלך  הרותגר.  של  בחצרו 
מול  במלחמתו  חלל  שנפל  הלנגוברדים(,  משבטי  אחד  לוודאי  )קרוב  ההיתוברדים 
המלכות.  כס  על  ויורשו  פרודה  של  בנו  לאינגלד,  בתו  יד  מתן  ידי  על  וזאת  הדנים. 
וצופה פורענות. מאחר שהגטים  נותן אמון בניסיונו של הרותגר,  יוּוְלף אינו  ּבֵ אולם 

רבה.  חשיבות  זו  להערכה  דנמרק,  עם  היחסים  במערכת  עמוקות  מעורבים 

כ"ט – ל'
חד־פעמי. באופן  כאן  המופיע  עלומה  דמות  ָוֵמת.  ִויֶתְרִגיְלד  ם  ּגַ ָנַפל 

זה  אין   .hand-shoe  – כפפה  הוא  הפירוש  עתה  כן  כאז   )Hondscioh( יֹו.  הֹוְנְדׁשְ הּוא 
ברור מדוע המספר העניק לאביר הנטרף שם כה מוזר. הונדשיו, מכל מקום, מופיע 
במעשה,  המתבונן  יוּוְלף,  ּבֵ לומד  שבאמצעותו  קרבן  להוות  הוא  ותפקידו  כאן,  רק 

גרנדל.  של  שיטותיו  את 
מגוריהם  מקום  הוא  ביצירה  מסתברים  הבלתי  התיאורים  אחד  ם.  ַהּיָ ְמצּולֹות  ֶאל  ָאה  ָנׂשְ
התיאור  בים?  שמא  או  ורפש,  מדמנה  של  אגם  במעין  האומנם  ואמו.  גרנדל  של 
ואף  לים  המים  מקווה  מתחלף  זה  בפרק  אולם  אגם.  של  במפורש  הוא  המקורי 

לאוקיינוס.
רינגלר: דיק  של  בתרגומו 

for she had borne it to blind

abysses of ocean,

the depths of the sea 
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ל"א
דנמרק.  על  לפניו  שמלך  מי  הרותגר,  של  הבוגר  אחיו  ֵהרֹוָגר.  ל  ׁשֶ ְרׁשּותֹו  ּבִ ָהיּו 

עם  לידיו  עברה  לא  המלוכה  מדוע  ברור  זה  אין  הרוגר.  של  הבכור  בנו  ֱאָמן.  ַהּנֶ ֵהרֹוֶוְרד 
האב.  של  מותו 

היו שונות ממקום  אלו  ה"מידה".  לדעת מהו שטחה של  אין  ְדָלּה.  ּגָ ִמּדֹות  ַאְלֵפי  ְבַעת  ׁשִ
למקום, אולם אם נקבל את שטח ה"מידה" המקובלת במרכז אנגליה בימי הביניים, 
500 דונם  120 אייקר, קרי:  והיא זו שעמדה קרוב לוודאי לעיני המחבר, שטחה היה 
מ-4,000  יותר  של  מכובד  בשטח  היגלק  של  מידיו  יוּוְלף  ּבֵ זכה  כן  כי  הנה  לערך. 
לא  זאת  עם  שונות.  הערכות  פי  על  הגטים  ארץ  של  משטחה  רבע  בקירוב,  קמ"ר 

קרקע.  שטח  לשלטונו  שקיבל  לאחר  היגלק  של  וסל  יוּוְלף  ּבֵ נותר  אם  ברור 
ָרב... )Heardred( בנם הבכור של היגלק והיגד עולה לכס הממלכה  ּקְ נֹו ִנְקַטל ּבַ ְוֶהְרְדֶרד ּבְ

לשלוט.  בידו  מסייע  יוּוְלף  ּבֵ הצעיר  גילו  בשל  אביו.  של  מותו  לאחר 
היגד. של  אחיה  הנראה  ככל  הוא   )Hereric( ֶהֶרִריק.  ל  ׁשֶ ַאְחָינֹו  ֶאת 

חמישים  שלט  אמנם  שאם  מראה  יוּוְלף  ּבֵ של  שנותיו  חישוב  ָהִאיׁש...  ָמַלְך  ִנים  ׁשָ יֹוֵבל 
אפוא  נראה  הדרקון.  מול  לקרב  בצאתו  תשעים  בן  היה  הגטים  ארץ  על  שנים 

האפית. בשירה  המקובלת  הפרזה  בבחינת  הוא  שנים"  "יובל  שהביטוי 
בשירה  יומין  עתיק  מוטיב  הוא  האוצר  שומר  בתפקיד  הדרקון  אֹוָצר...  ׁשֹוֵמר  ָרקֹון...  ּדְ

הניבלונגים.  בשירת  הדרקון  וראו  הגרמנית,  האפית 

ל"ב
בשעה  גביע  ושדד  האוצר  אל  דרכו  את  שמצא  הגנב  פרשת  ֹוֵדד...  ַהּשׁ י  ּכִ ִנְרֶאה  ֲאָבל 
ובלתי מסתברת במקור. בתרגום העלילה הלכתי  נם את שנתו, משובשת  שהדרקון 
נגף  ואבני  מעקשים  וכמה  כמה  פני  על  המחליק  רינגלר,  דיק  של  הסלולה  בדרך 

ביצירה. 
הדוגמאות  אחת  הוא  זה  משפט  ָעָברּו...  ִמים  ִמּיָ ּבֹוֵדד  ִריד  ׂשָ  / ָהאֹוָצרֹות  ׁשֹוֵמר  ָהָיה 
אם  להווה.  או  לעבר  הכוונה  אם  מפרש  אינו  המקורי  התחביר  הכתוב.  לשיבוש 
)כפי  הדרקון  עם  לזהותו  ניתן  בתפקידו,  בשנים  מאות  שרד  והאיש  בהווה  המדובר 

החוקרים(. מן  אחדים  שמפרשים 
יִטים... בדומה להערה קודמת, גם כאן נשאלת השאלה באם מדובר  ְכׁשִ ַמְטִמין אֹוַצר ַהּתַ
שם  אי  האיש  את  מציבים  רינגלר,  דיק  כולל  המתרגמים,  רוב  בהווה.  או  בעבר 
עליו  לשמור  ומחליט  האוצר  את  הדרקון  מוצא  מותו  לאחר  רב  זמן  הרחוק.  בעבר 
ההווה  עד  ִנים"  ׁשָ ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ ָבר  ּכְ "ֶזה  הנמשך  המצב  אכן  וזהו  והלאה,  מעתה 

שלפנינו. בעלילה  אשר 
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בתוך  עלילה  שזוהי  להניח  סביר  אֹותֹו...  א  נֹוׂשֵ ֲאדֹונֹו  ֶאל   / ִביַע,  ַהּגָ ִעם  ס  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
מעשיו  על  לכפרה  מייחל  הגנב־העבד  למעשה.  היגיון  להעניק  הבאה  עלילה 
כמבקש  הגביע  את  לו  ומוסר  אדונו,  מיד   – דבר  יודעים  איננו  עליהם   –

סליחה. 

ל"ג
מקץ  עליו  קפצה  שהזקנה  מי  הדרקון,  האנשת  ַרּבֹות.  ִנים  ׁשָ ָרַבץ   / ר  ֲאׁשֶ ָרקֹון  ַלּדְ ם  ּגַ
מחייו  העייף  הישיש  יוּוְלף  לּבֵ בדומה  האוצר,  על  שמירה  שנות  מאות  שלוש 
כחוט  עוברת  הזקנה  של  האלגית  הנימה  משותף.  מכנה  לשניהם  מעניקה  הארוכים, 

כולה.  היצירה  פני  על  השני 
קשורה  אינה  ביאולף  של  מנוסתו  אולם  במקור,  כך  ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ ָנס  יוּוְלף  ּבֵ ַאְך 
ַרק   / יוּוְלף...  ּבֵ ל  ׁשֶ  / טּוָיה  ַהּנְ רֹועֹו  ִמּזְ י  "ּכִ מפורשות  אומר  הכתוב  להפך,  לתבוסה. 
לציין  הבא  טקטי  מהלך  בבחינת  היא  כאן  המנוסה  כן,  כי  הנה  ְרדּו."  ׂשָ ֶהם  ּבָ ים  ְמַעּטִ

לשוב.  יוּוְלף  ּבֵ מיהר  בפרנקים  שקטל  שלאחר  העובדה  את 
ל אֹוֶתֶרה ָהָרם... )ohthere( הוא בנו של אונגנתו, המלך השבדי. בניו הם אדגילס  ָניו ׁשֶ ּבָ
לבצע  ניסיונם  על  עונש  המלך,  דודם  ידי  על  שגורשו  מי  לעיל,  הנזכרים  ואנמונד 
מחסה,  להם  מעניק  הנוכחי,  הגטים  ומלך  היגלק  של  בנו  הרדרד,  חצר.  מהפכת 
יוּוְלף  ּבֵ של  דרכו  את  סולל  הוא  בכך  המלך.  את  והורג  לארצו  פולש  הנוקם  ואונלה 

המלוכה.  לכס 

ל"ד
הרבלד  של  בתאונה  מותו  פרשת  ִאּבֹו...  ּבְ ָהֶעֶלם  ִנְקַטף   / ְלד,  ֶהֶרּבֶ מֹו  ׁשְ כֹור,  ַהּבְ ן  ַהּבֵ
חוסר  בדבר  נוגה  להרהור  עילה  למספר  משמשת  התקין  אחיו  מידי   )Herebeald(
כיצד  יודעים  איננו  זאת  עם  כחוק.  מתבצעים  אלו  אפילו  נקם,  שבמעשי  הטעם 

מעשהו. על  התקין  נענש 

ל"ה
ידוע  בלתי  מקום  חרבה".  "גבעה  מילולית:   )Hreosnabeorh( ִלְהרֹוְסַנּבֹור...  ּוְבָסמּוְך 
התקין  הרתל.  המלך  של  מותו  לאחר  ואונלה  אותרה  פשטו  שעליו  הגטים,  בארץ 

אחיו.  את  בשגגה  שהרג  על  מאוחר  עונש  בקרב,  נפל 
זכה,   ,)Wulf( וולף  של  ואחיו   )Wonred( וונרד  של  בנו  אפור,  מֹו...  ׁשְ ֵאפֹור  ִטי,  ַהּגֶ ָקַטל 

היגלק.  של  היחידה  בתו  ביד  השבדים,  מלך  את  שקטל  על 
הוויסלה  בשפך  ששכן  גרמני  שבט   ,)Gepidae( הגפידים  יִדים...  ּפִ ַהּגֶ ֶבט  ׁשֵ ִלְבֵני  לֹא 
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מלכות  והקים  הרביעית(,  )או  השלישית  במאה  להונגריה  נדד  השבט  הבלטי.  לים 
חרב.  כשכירי  נודעו  שנים.  למאתיים  קרוב  מעמד  שהחזיקה 

שהרג  הלוחם  הנראה  ככל  הפרנקים,  ממצביאי  ְגֶרֶפן...  ּדֵ ֶאת   / י  ָקַטְלּתִ ּבֹו  ׁשֶ ָרב  ַהּקְ ֵמָאז 
ארץ  אל  היגלק  של  פלישתו  בימי  שנתחולל  בקרב  אותו  הביס  יוּוְלף  ּבֵ היגלק.  את 

הפריזים.

ל"ו
וחסטן  ממשיך";  "הקרב  מילולית:   ,)Wiglaf( ויגלף  ָאִביו.  ם  ׁשֵ ֶוְחְסָטן  ִויְגָלף,  מֹו  ׁשְ
הגטים,  נגד  אונלה  המלך  בשורות  נלחם  וחסטן  קרב".  "אבן  מילולית:   ,)Weohstan(
זאת,  עם  הגטים.  של  בריתם  ובן  המלך  של  אחיינו  אנמונד,  את  שקטל  זה  והוא 
לוויגלף  מוריש  שהוא  אלא  בנים,  על  אבות  חטאי  מחיל  אינו  יוּוְלף  שּבֵ בלבד  זו  לא 

ממלכתו.  את 
חוקרי  בין  יש  אלפרה".  "אצילי  אותם  הם  מי  ברור  לא  ֵאְלֶפֶרה...  ֲאִציֵלי  ִעם  ִנְמָנה 
יוּוְלף,  ּבֵ של  המקורי  שמו  הוא   )aElfhere( אלפרה  כי  להוכיח  שמבקשים  היצירה 
קולינדר  ב.  של  מחקרו  את  )וראו  יותר  מאוחר  לו  שנוסף  כינוי  הוא  יוּוְלף  ּבֵ וכי 

.English Studies-ה של   ,1995  ,72 בגיליון   )collinder(
איור  )וראו  הלוחם  של  פניו  על  גם  המגנה  לקסדה  הכוונה  ָרב.  ַהּקְ ַכת  ַמּסֵ ּבְ ָחבּוׁש 

השער(.
בארץ  מקלט  ומצא  גירש,  שאונלה  מי  לאנמונד,  הכונה  ֶזג...  ַהּמֶ ים  ַאּלִ ַהּגֹוֶלה  ֶאת 

הגטים.
ן ַחִיל... גערתו של ויגלף, המעורבת במוסר השכל, בהעלאת זיכרונות  ּבֶ ִויְגָלף  ֶהם  ּבָ ַער  ּגָ
בודד מול הדרקון המאיים  נלחם  זאת כאשר המלך  כל  יוּוְלף,  ּבֵ ובציון עלילותיו של 
לחסלו בכל רגע, מעלה מן הסתם חיוך של תמיהה. זאת בעיקר אם נזכור שהמספר 
מציג את דבריו בפני בני דורו, רבים מהם לוחמים בעצמם היודעים היטב את ערכו 

בדו־קרב. הזמן  של 
יוּוְלף. ּבֵ של  חרבו  שם  ֵנְגִליְנג. 

יוּוְלף  ּבֵ של  העדפתו  את  להסביר  נאה  הזדמנות  מוצא  המספר  ָצה.  ִהְתַנּפְ ַהֶחֶרב  ֲאָבל 
שלושים  של  לכוחם  זהה  יוּוְלף  ּבֵ של  שכוחו  מאחר  חרב.  וללא  ידיו  במו  להילחם 
חרבו  עם  היה  כך  ונשבר.  מעמד,  מחזיק  אינו  שבידו  החרב  שלהב  הרי  חיל,  בני 
לאיש  הועילה  שהחרב  היחיד  המקרה  גרנדל.  של  אמו  מול  בדו־קרב  אונפרת  של 
כוח  בידי  נשק  לשמש  מראש  שחושלה  הנפילים  בחרב  שימוש  עשה  כאשר  היה 

על־אנושי. 
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ל"ז 
במקום  מצליח  החרב,  של  עמידותה  את  תואם  שכוחו  ויגלף,  ַהב.  ּלַ ּבַ ַקר  ּדָ רֹו  ׂשָ ּבְ ְוֶאת 

יוּוְלף. ּבֵ כושל  שבו 
כ"ב. בפרק  הפגיון  אודות  הערה  וראו  ַתַער...  ּכְ ְוַחד  ָחז  ֻמׁשְ ין  ַסּכִ

ל"ח
וילתו  המלכה  העניקה  אשר  הרביד  שזהו  להניח  סביר  ְלכּות...  ַהּמַ אֹות   – ָהָרִביד  ֶאת 
הרביד  את  איבד  היגלק  בעלה.  להיגלק,  אותו  מסרה  וזו  להיגד  מסרו  הוא  יוּוְלף.  לּבֵ
הפך  זה  באופן  קרב.  באותו  הענק  את  ונטל  שב  יוּוְלף  ּבֵ אך  פריזיה,  אל  בפלישתו 
יוּוְלף  ּבֵ הרביד לסמל מלכות הגטים, ומסירתו לוויגלף הופכת את הווסל הנאמן של 

הגטים.  למלך 

ל"ט
לנו  מוכר  האוצר,  שומר  הדרקון,  קוטל  של  מותו  מוטיב  ֶות...  ַהּמָ ַמר  הּוא  ְלָכְך  מּול  ַהּגְ
אלא  הדרקון  עם  בקרב  לא  מותו  את  מוצא  אמנם  זיגפריד  הניבלונגים.  משירת 

הגורל.  מגזרת  להימלט  יכול  הוא  אין  אחרת  או  כך  אולם  יותר,  מאוחר 
של  והפקרתו  הקרב  משדה  בריחה  ידי  על  האבירי  הקוד  ניתוץ  ַהּבֹוְגִדים...  ֶרת  ֲעׂשֶ ה  ִהּנֵ
המפקד לגורלו, קרי: הפרת מעמד "הקומיטטוס" )comitatus( במובנו הגרמני, כרוך 
טקיטוס  זאת  שציין  כפי  הפחות,  לכל  או  הנמלט  של  להורג  בהוצאה  כלל  בדרך 
הקרב  משדה  ולהימלט  המפקד  של  מותו  אחר  בחיים  "לשרוד  גרמניה:  בחיבורו 
גוער  אמנם  ויגלף  חייו."  ימי  לכל  הבוגד  של  למצחו  הדבקים  וקלון  חרפה  אלה 
בשירה  מופיע  שהוא  כפי  זה  בנושא  הנחרצות  מן  מאוד  רחוקים  דבריו  אולם  בהם, 
פן  לו  והעניק  הנושא  את  ריכך  הבריטי  המחבר  כי  אפוא  נראה  הגרמנית.  האפית 

יותר.  מתון  אנגלו־סקסי 

מ'
ַדְעּתֹו... הרץ )המשכיל להפתיע( חוזר בסיפורו על עיקרי הדברים המוכרים  ּבְ חֹוֵכְך ָהָרץ 
על  החזרה  מוטיב  מכאן  שבעל־פה.  במסורת  המדובר  כי  לזכור  יש  אולם  לקורא. 
אל  האחת  העלילה  חוליות  את  לקשור  מנת  על  בעיקר  זאת  שהושמעו,  דברים 
דוגמה  השוע.  בחצר  או  היריד  בכיכר  בפונדק,  הבארד  מאזיני  ציבור  בפני  השנייה 

רולן.  בשירת  נמצא  זה  מסוג  לחזרות  מובהקת 
העתיקה  בגליה  שלטה  המרובינגים  שבט  של  הפרנקית  השושלת  רֹוִביְנִגים...  ַהּמֶ ַמְלֵכי 
נגזר ככל הנראה משמו   Merovingi בין המאות החמישית עד השמינית. מוצא השם 
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המרובינגים  מכונים  שלפנינו  ביצירה  השושלת.  מייסד   ,)Merovech( מרובך  של 
הים. שודדי  קרי:   ,mere-wícingas

מ"א
ַלַחׁש... קללה רובצת עליהם. המשמעות היא  ּבְ ּומּוָגִנים  מּוִרים  ׁשְ  / ָהֵעֶרְך,  י  ַרּבֵ ָהאֹוָצרֹות 
ככל הנראה כפולה. הקללה הרובצת על אוצרות קבורים מן העבר היא מוטיב מרכזי 
הניבלונגים.  אוצר  היא  לכך  המובהקת  והדוגמה  והנורדית,  הגרמנית  האפית  בשירה 
והאסון  המלך  אובדן  יוּוְלף.  ּבֵ של  מותו  והוא  עכשווי  גורם  נוסף  זה  במקרה  אולם 
לעשות  אסור  שכך  כיוון  קללה.  לאותה  עדות  הם  הגטים  ראש  על  לרדת  הצפוי 

הבא.  בפרק  בהרחבה  מוגש  הנושא  יחד.  המלך  עם  לכלותו  ויש  באוצר,  שימוש 

מ"ב
המעתיק  של  מסורבל  ניסיון  אכן  ֶחֶלד.  ּבַ ָהאֹוָצרֹות  ל  ּכָ ל  ׁשֶ  / י  ׁשִ ּמָ ַהּמַ ָעִלים  ַהּבְ  / ַהּבֹוֵרא, 
הבורא  שרבוב  ידי  על  בעליל  הפגאני  התוכן  את  משהו  למתן  העשירית  המאה  מן 

ממעל. 

מ"ג
גופת  שריפת  של  מפורטת  עדות  מֹוֵקד...  ַעל  ָמֶות  ְלֶהֶבת  ׁשַ  / ָהָאֶרץ,  ׁשֹוֵעי  ֵאׁש  יתּו  ִהּצִ
שליט ויקינגי נמסרה לנו מפיו של נוסע ערבי, ִאּבן פדלאן, מי שתיעד את מסעותיו 

העשירית: במאה  הוולגה  שעל  הוויקינגים(  של  המזרחי  )הענף  הוורנגים  אצל 
שהדליקו  לאחר  עץ.  ופיסת  לפיד  אחד  כל  ובידי  אחד  אחד  הגברים  ניגשו  "...אזי   
גופת המת. האש  בקרבתה שכבה  למדורה אשר  הסיפון  אל  אותו  את העץ השליכו 
גופת הנסיך, את הנערה.  גדולה, את הספינה, את  המתלקחת העלתה הכול בלהבה 
לי:  השיב  והאיש  העניין,  במה  שאלתי  שלי.  למתרגם  דבר  לחש  הניצבים  אחד 
של  זכרו  את  מחללים  אתם...  בושה  חסרי  אתם.  כסילים  של  אומה  הערבים  'אתם 
והנה  והערצתם,  שכיבדתם  בחייו,  שאהבתם  האיש  גופת  את  לקחת  כך  המת... 
נותרו  לא  קלה  שעה  מקץ  לתולעים...'  מזון  עפר,  למחילת  אותו  משליכים  אתם 

וראו:  אפר."  של  בערמה  לוחשות  גחלים  אם  כי  והנערה  הגבר  הספינה,  מן 
 ch. M. Fraehn. die ältesten arabischen nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus  

 ibn-Foszlan's reiseberichte. – «Memoires de l'academie imper. des sciences

 .1823

ִטים... דברי הנבואה הקשים שהמספר שם בפי הנשים המקוננות  אֹות ִקיָנה ְנׁשֹות ַהּגֶ נֹוׂשְ
כך  דור,  מעין  האוב  כאשת  העתיד.  את  החוזות  נשים  של  יומין  עתיק  מוטיב  הם 
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כך  הניבלונגים,  בשירת  הריינוס  בתולות  כך  ברומא,  הסיבילות  כך  ביוון,  קסנדרה 
הגרמנית  במסורת  הנביאה  האשה  מעמד  לעניין  וכו'.  הרוסי  בפולקלור  הדייבה 
חיבורו  של  השמיני  בפרק  זה  היבט  המדגיש  טקיטוס,  כתבי  את  ראו  העתיקה 

גרמניה. 
יוּוְלף, אולם אנו יודעים כי האיש לא העמיד  ּבֵ יצוין כי דבר לא נאמר על אשתו של   
יוּוְלף  ּבֵ זכה  נכללה בעסקת החבילה בה  צאצאים. סביר להניח שהיגד, אשת היגלק, 

היגלק. של  בנו  מות  לאחר 
זו  עובדה  בציון  האם  תהייה.  מעורר  היצירה  את  החותם  המשפט  ה.  ִהּלָ ַהּתְ ַאַחר  ָלהּוט 

יוּוְלף? ּבֵ על  ההספד  את  לסיים  ראוי 
שני  בעקבות  בא  התהילה"  אחר  ביותר  "להוט  קרי:   ,lofgeornost המקורי,  הביטוי   
ביטויים  שני  נאצל,   –  monđwćrust וכן:  מאוד,  נדיב   –  mildest סופרלטיבים: 
בכתבים   lofgeornost של  המשמעות  בחינת  החיובי.  להיבטם  באשר  ספק  כל  שאין 
המנוגדת  התהילה,  אחר  רדיפה  של  שלילית  משמעות  אמנם  מציגה  התקופה  בני 
הנורדית  במסורת  כך  לא  אולם  הכנסייה,  אבות  בכתבי  הצניעות  לדרישת  עקרונית 
תכונתו  למשל  כך  במפורש.  חיובית  למשמעות  הביטוי  זוכה  שם  הפגאנית, 
קוטל  זיגפריד  הוא  הנורדית,  הסאגה  גיבורי  גדול   ,)sigurth( סיגורת  של  המודגשת 
בקשת  מזאת,  יתרה  האיש.  של  התהילה  רדיפת  היא   – הגרמנית  בנוסחתו  הדרקון 
והיא:  ביותר,  המשפילה  התכונה  של  הסימטרי  כהיפוכה  לעתים  מוצגת  התהילה 

 .idelgeorn-ה הנוחות:  אחר  והרדיפה  רפש",  הוא  "שקט  בבחינת  העצלות, 

� �� ��
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אחד ושיר  מקטעים  חמישה 

 ;(The ruin) החורבה   •     ;(Waldere) ולדרה   •
 ;(Widsyth) וידסית   •       ;(deor) דאור   •

(The Wife's lament) הרעיה  קינת   •   ;(Finsburh Fragment) פינסבור  מקטע   •

מקורות
ראו  )להרחבה  האנגלו־סקסי  העידן  מן  במלואו  ששרד  היחיד  האפי  השיר  הוא  יוּוְלף  ּבֵ
עדות  הם  לקורא  בזאת  המוגשים  האחד  והשיר  המקטעים  חמשת  זה(.  לכרך  מבוא 
לא  יוּוְלף, אשר  לּבֵ כרונולוגית  אפיים, המקבילה  בעלת מאפינים  לקיומה של שירה 

מקורות.  משלושה  נאספו  והשיר  המקטעים  העתים.  בתלאות  לשרוד  הצליחה 
ששרד  קודקס   ,codex Exoniensis בשמו  גם  הידוע   )Exeter Book( ֶאקֶסֶטר  יד  כתב 
החשובה  מארבע(  )אחת  האנתולוגיה  הוא  היקפו  בשל  העשירית.  המאה  משלהי 
קתדרלת  לספריית  נמסר  הספר  האנגלו־סקסית.  השירה  של  ביותר  והמקפת 
 .(leofric) לאופריק  הוא  שלה,  הראשון  הבישוף  בידי  האחת־עשרה  במאה  אקסטר 

אבדו. הראשונים  שמונת  אולם  פוליו,  עמודי   131 הכתוב  כלל  במקור 
ואלגוריות  חידות  והדֹוגמה הקתולית,  דת  בנושאי  רובם  40 פריטים,  כולל  היד  כתב   
על נושאי הברית החדשה ומעשיות מחיי קדושים. שמונה פריטים, רובם מקטעים, 
ניתנים להגדרה כשירה. שלושה מתוכם הם בעלי צביון של שירה אפית, שלושתם 
 .(990-960) העשירית  המאה  בשלהי  הקודקס  לחתימת  קודם  בשנים  מאות  נכתבו 
המוגשים   (The ruin) והחורבה   (deor) דאור   ,(Widsith) וידסית  השלושה:  מתוך 
יוּוְלף.  בזאת לקורא, שני הראשונים מצטיינים במרכיבי תוכן וסגנון המוכרים לנו מּבֵ
 (The Wife's הרעיה  קינת  הוא  עצמה,  בפני  העומדת  יצירה  שהוא  היחיד  השיר 

יוּוְלף.  בּבֵ המתואר  "משכינות־השלום"  למנהג  כביטוי  המוצג   lament)

קופנהגן.  הדנית,  המלכותית  הספרייה   .(Waldere) ַולֶדֶרה 
 .(lambeth Palace library) למבת  ספריית   .(The Finsburh Fragment) פינסּבּור  מקטע 
האנגלית  הספרות  חוקר   ,(Hickes) היקס  ג'ורג'  בידי   1699 בשנת  התגלה  היד  כתב 

העתיקה. 
��
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(Werlauff), הספרן הראשי בספרייה המלכותית  1860 מצא ד"ר א.ס ורלאוף  בקיץ שנת 
הדפים  מחקר  מזוהים.  בלתי  יד  כתבי  של  גדולה  בערימה  טקסט  דפי  שני  בקופנהגן, 
העלה שמדובר בקטע מתוך עלילותיו של ַולֶדֶרה )Waldere), הוא ולטר איש ַאקוויַטניה, 
לוודאי  קרוב  הוא  בידינו  הנמצא  ההעתק  החמישית.  במאה  הטווטונים  הגיבורים  מן 
הפגועים  הדפים,  השמינית.  במאה  הנראה  ככל  נכתב  המקור  העשירית;  המאה  מן 
תוכני.  ברצף  שמדובר  כלל  בטוח  זה  אין  כי  אף   ,B-ו  a למיון:  זכו  ובסופם,  בתחילתם 
 (Hiltgunt) הכתוב מתחיל בדברים בגוף ראשון, והדעת נותנת כי הדוברת היא הילטגּונט

ַולֶדֶרה.  של  ארוסתו 
כך  הביניים.  בימי  בשורה של שירות  ברבים  נודעו  ועלילותיו  ולטר איש אקוויטניה 
 chronicon novaliciense הלטינית:  באסופה  ואזכורים  שירות  לגיבור  מוקדשים  למשל 
 Wdaly הפולנית  הפואמה  מן  וכן  התידֶרקסאגה,  מן  לנו  מוכרת  דמותו  ה-11.  המאה  מן 
הניבלונגים  בשירת  ה-14.  המאה  מן  לוודאי  קרוב   ,chronicon Poloniae מתוך  Walter

של  עלילותיו  את  המספרת  המרכזית,  היצירה  אולם  לוולדרה,  ואגבי  קצר  אזכור  קיים 
 ,Waltharius בקיצור או  החזקה(  היד  בעל  )ולטריוס   Waltharius manu fortis הגיבור 
 ,(Ekkehard) אקהרד של  עמלו  פרי  והיא  בלטינית  הקסמטרים   1456 פני  על  משתרעת 

העשירית.  המאה  משלהי  גאלן  סן  ואיש  נודע  סופר 
 (alphere) ַאלֶפֶרה  המלך  של  בנו  ַולַטריּוס,  הקיצור:  בתמצית  המעשה  סיפור  להלן 
האַגנֹו  וכן  בורגונד,  מלך  בת   ,(Hiltgunt) הילטגונט ארוסתו  אקוויטניה,  על  השליט 
לאטילה  נמסרים  הניבלונגים,  משירת  לקורא  המוכר  האגן  הוא  הלא   ,)Hagano)

כבוד  ברוב  וזוכים  לרעהו,  איש  אמונים  שבועת  נשבעים  העלמים  שני  ערובה.  כבני 
אטילה.  עם  בריתו  את  הפרנקים  מלך  מפר  בינתיים  אטילה.  למען  במלחמותיהם 
בדרכם  זהב.  תיבות  שתי  ובידם  ההונים,  מחצר  נפשם  על  נמלטים  וארוסתו  ולטריוס 
מנוסתם  שדבר  הניבלונגים  משירת  גונטר  הוא  גּונטריוס,  הריין,  שפת  על  לוֹורמס, 
יוצא לקראתם בראש שנים־עשר  הגיעה אל אוזנו, מחליט לגזול מהם את האוצר. הוא 
מסרב,  ולטריוס  האוצר.  את  לידיו  למסור  מוולטריוס  ודורש  האגנו,  ביניהם  אבירים, 

העלם.  את  תוקף  האגנו,  של  לעצתו  בניגוד  וגונטריוס, 
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שני דפי ולדרה מתייחסים 
קרי:  בסיפור,  זה  לשלב 
לשלב שבטרם תחילת הקרב. 
במקטע  הנזכרות  הדמויות 
חרש   ,(Weland) ֶוַלנד  הם 
הסאגות  מן  נודע  מתכת 
את  שחישל  מי  הטווטוניות, 
חרב   ,(Mimming) מימינג 
ולטריוס;  שבידי  הפלאים 
אכזר  עריץ   ,(nithhad) ניתַהד 
עבורו  לייצר  ולנד  על  שכפה 
וכן תיאודוריק מלך  כלי נשק; 

האוסטרוגותים. 

התרגום
לתרגום,  ביותר  קשה  המקור 
הרחב  הפרשנות  טווח  בשל 
של המקטעים משפת המקור, 
נהגתי  נכחד.  סקסוני  ניב 
כאלה  במקרים  כמקובל 
מקורות  משלושה  ותרגמתי 
זה  )השונים  תלויים  בלתי 
מועטה(,  לא  במידה  מזה 

המקור.  למשמעות  האפשר  ככל  קרוב  התרגום  יהיה  שכך  בתקווה 
1 Benjamin slade, <www.heorot.dk>.
2 louis rodrigues, <http://www.brindin,com/porodch1.htm>.
3 George stephens, ed. & translated. Two leaves of King Waldere’s lay, <polybiblio.

com/antiqbot/16954.html>.

לקורא  בזאת  המוגש  מודרנית  לאנגלית  התרגום  יוצרים,  זכויות  סוגיית  בשל  זאת,  עם 
.runic and Heroic Poems, 1916 מתוך:   ,)dickins( דיקינס  ברוס  של  עטו  פרי  הוא 

��

המלכותית,  הספרייה  ראשון(,  )עמוד   Valdere היד  כתב 
קופנהגן.
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א. 
ַלַהט:  ּבְ אֹותֹו  עֹוְדָדה  ...ִהיא 

ֶוַלְנד,  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ל  ׁשֵ ּכָ ּתִ "לֹא 
– ִמיִמיְנג  ַלַהב  ֶאת  ַהחֹוֵגר  י  ּכִ

 – ה  ּנָ ִמּמֶ ה  ַחּדָ ֵאין  ַהֶחֶרב 
ַחִיל,  ן  ּבֶ יר  ַאּבִ ָרב  ּקְ ּבַ יל  ַיּפִ

קֹוֵלַח.  מֹו  ּדָ רּות,  ּכָ ִיּמֹוט 
ַאִטיָלה,  ִאיׁש  ֵצא,  ָיד  חֶֹזק  ּבְ

ֶבר.  ַהּגֶ בּוַרת  ּגְ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ן  ּפֶ
יַע  ִהּגִ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ה  ִהּנֵ

ָעֶליָך  ֵרִעי,  מּוָטל,  ּובֹו 
ְלַהְכִריַע:  ַנִים  ְ ַהּשׁ ין  ִמּבֵ

ֶקֶרב  ּבְ ִלְבחֹר  ה  ְתִהּלָ ּבִ
ֶות. ּמָ ּבַ אֹו  ֶחֶלד  ּבַ ָאָדם 

 
ַאְלֶפֶרה,  ן  ּבֶ עֹוד,  ְרצֹוִני  ּבִ ֵאין 

ְלּתָ  ׁשַ ּכָ י  ּכִ ַעל  ָך  ּבְ ִלְגעֹר 
ַהֶחֶרב,  ָיְדָך  ּבְ ָהאֹוֵיב  מּול 

ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ַקְפּתָ  ּתָ ְולֹא 
ָאחֹוָרה  ַלֲחסֹות  ַנְסּתָ  י  ּכִ
ֲאִפּלּו  ָך  ַנְפׁשְ ַעל  סֹוֵכְך 

ֶצף  ׁשֶ ּבְ ְקפּו  ּתָ ים  ַרּבִ אֹוְיִבים 
ֶחֶרב.  ַלַהב  ּבְ ְרָיְתָך  ׁשִ ֶאת 

יָך  ַמֲעׂשֶ ּבְ ִלְראֹות  ֶאְרֶצה 
 . ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ָרב  ַהּקְ ַאַחר  יַצד  ּכֵ

ּפֹוֶחֶזת  ְלַבל  ְלָך  ַלְחרֹד 
נֹוֶעֶזת  ָך,  ִלּבְ בּוַרת  ּגְ ְהֶיה  ּתִ
ָעֶליָך.  ִמים  ַהּקָ מּול  ָרב  ּקְ ּבַ
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Waldere 

i

...eagerly she encouraged him:

Weland's handiwork in very truth will fail

no man who can wield the sharp Mimming:

many a time has warrior after warrior fallen in the fray,

pierced by the sword and weltering in his blood.

And in this hour, champion of Attila, let not thy prowess

yield, thy kingly courage fail.

Now is the day come

when thou, son of Aelfhere, must

lose thy life, or else win

lasting glory among men.

Never will I taunt thee with reproachful words,

o lover mine,

that in the clash of swords I have seen thee

yield in craven fashion on the onset of any man,

nor flee to the wall

to save thy life, though many a foeman

smote thy corselet with his sword;

but ever didst thou strive to press home 

thy martial suit: therefore I trembled for thy fate,

for that too fiercely thou didst attack

thy warlike adversary on the field of battle.

Win honour for thyself

by noble deeds and till then may God protect thee!

Have no care for that sword: a peerless treasure is

vouchsafed to thee to help us in our time of trouble; 

wherewith thou shalt
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ַבח  ָוׁשֶ ל  ַהּלֵ ַעת  ׁשְ זֹו  ְהֶיה  ּתִ
 . ֱאלֹּהַ ם  ׁשֵ ּבְ ֵרִעי,  ְלָך, 

ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאל  עֹוד  ֲערֹג  ּתַ ַאל 
ֶאֶמׁש,  ַעד  ְלָך  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ

אֹוֶחֶזת.  ָיְדָך  אֹוָצר  ּבְ י  ּכִ
ֶכת  ִמְתַהּפֶ ֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ

ּגּוְנֶטר  ל  ׁשֶ ַרֲהבֹו  ֶאת  ַדע  ּתֵ
ֶבר  ַהּגֶ ְוֶאת  ְלַאל  ים  ָלׂשִ

יֵנינּו  ּבֵ ִריָבה  ַהּמְ ֶאת  חֹוֵלל 
ְכִריַע.  ּתַ ְנטּוָיה  ְזרֹוַע  ּבִ

ָלַקַחת  ֵסֵרב  ָהִאיׁש  הּוא  י  ּכִ
ַהֶחֶרב  ְוֶאת  ָעֵתק  אֹוְצרֹות 

ַעת.  ַטּבַ ִלְכרְֹך  ְוִלְזרֹועֹו 
ְיָתה  ַהּבַ ָלׁשּוב  ָעָליו  ה  ַעּתָ
רֹוַע.  ַהּזְ ַעל  ַעת  ַטּבַ ְנטּול 

ָלֶלֶכת  ְמכֹוָרתֹו  ֶאל  מּוָבס 
ֶות  ּמָ ּבַ ָנתֹו  ׁשְ ִלְמצֹא  אן  ּכָ אֹו 

ֲאַזי...  ְוִאם 

ב. 
ַהֶחֶרב  טֹוָבה 

ָיֵדנּו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ִמּזֹו  ְלַבד 
ֶרת.  ִנְסּתֶ ז  ַהּפָ ְנַדן  ּבִ ִהיא 

ַאֲחֶריָה  ַרׁש  ּדָ אֹוָתּה,  ׁש  ּקֵ ּבִ
ִויְדָיה  ֶאל  ַעְצמֹו,  ּבְ יאֹודֹוִריק  ּתֵ

לַֹח,  ִלׁשְ אֹוְצרֹוָתיו  ִעם  ָחַפץ 
ַפע  ׁשֶ ּבְ ָזָהב  ָלרֹב,  ֲעִדי 

הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ל  ִקּבֵ ת  ַמּתָ
ֶוַלְנד,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ְחֵרר  ׁשִ ְלֵעת 

ִניְתַהד,  ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ִויְדָיה,  הּוא 
יַע."  הֹוׁשִ ַנְפׁשֹו  ְפְלצֹות  ִמּמִ
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humble Guthhere's pride, in that he

unjustly began the strife against thee.

He refused the sword and the casket of treasure

with its many rings: now ringless he shall

leave this combat and return to the land

of which he has long been lord, or perish here 

if he...

ii

...a better (sword(

save that one which I too have

laid at rest in its jewelled sheath.

I know that Theodric 

was minded to send it to Widia

himself and much costly treasure

with that blade and much beside it

deck with gold: Nithhad's kinsman

Widia, the son of Weland, 

received the reward

that had long been due for rescuing him from captivity:

through the giant's domain Theodric hastened forth.

Then spake Waldere, the daring warrior,--

in his hand he grasped his trenchant blade,

a comfort in the fray,--with defiant words:

Ha, friend of the Burgundians, 

didst thou deem in very truth

that Hagen's hand had done battle with me

and brought my days of combat to a close? 

Fetch, if thou darest,

the grey corselet from me am exhausted by the fray!
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ַחִיל,  ן  ּבֶ יר  ַאּבִ ָסח,  ַוְלֶדֶרה 
ַמְחֶזֶקת  ְקָרבֹות  ְרַית  ׁשִ מֹאלֹו  ׂשְ

ַהֶחֶרב:  לּוָפה  ׁשְ ּוִביִמינֹו 
ָלֶבַטח  ּבּוְרגּוְנד,  ן  ּבֶ יָת,  "ִצּפִ

ַהאֶגן  פֹון  ָעַלי  ַחְרּבֹו  ּבְ י  ּכִ
ַאְרָצה.  ְוַיְכִריֵעִני  ר  ִיְגּבַ

ֶכם  ׁשֶ ַעל  ִליָמִתי  ּגְ ִהיא  ה  ִהּנֵ
ַאְלֶפֶרה.  ית  ּבֵ ֵני  ּבְ ִקְנַין  ְוִהיא 

ֶנֶפׁש,  ַעז  ה,  ַאּתָ יץ  ַאּמִ ִאם  ַאְך 
י,  ּנִ ִמּמֶ אֹוָתּה  ִלּטֹל  ה  ַנּסֵ

י.  ָיַגְעּתִ ְקָרבֹות  ֵמרֹב  ֲהלֹא 
ְרָקמּוָה  ָזָהב  ּבְ ִהיא,  טֹוָבה 

ְמפֶֹאֶרת  סּות  ּכְ ְלָנִסיְך  ְוִהיא 
ֶבר  ַהּגֶ ׁשֹוֵמר  ַחְרּבֹו  ּבְ ֵעת 

ְוׂשֹוְנֵאהּו.  ַצר  ֵני  ִמּפְ ַנְפׁשֹו 
ָלֶבַטח  אֹוִתי  ְכִזיב  ּתַ לֹא  ִהיא 

ַלח  ׁשֶ ּבְ אֹוֵיב  ָעַלי  קּום  ּבְ
ֶחֶרב.  ּבְ ָעַלי  ָעט  מֹוָך  ּכָ

ָנכֹונּו  ִמיד  ּתָ ר  ֲאׁשֶ הּוא  י  ּכִ
ַעד  ְוַהּסַ ָהֶרַוח  ָידֹו  ּבְ

ֶדק. ַהּצֶ ִעּמֹו  ר  ֲאׁשֶ ָלִאיׁש 
ּקֶֹדׁש ּבַ ִמְבָטחֹו  ֶאת  ם  ַהּשָׂ

. ֱאלֹּהַ ֵחיק  ּבְ ַנְפׁשֹו  ְוֶאת 

מול גונתר. בדו-קרב   ולטריוס 
.1061,Chronicon Novaliciense מתוך: 

Beowulf-2008.indb   398 6/8/2009   1:08:05 PM



399
נספחים

Here it lies on my shoulders, 

even the heirloom of Aelfhere,

good and broad-bossed and decked with gold,

in every wise a glorious garment for a prince

to wear, whose hand protects

the treasure of his life against his foes. 

Never will it play me false, 

when faithless kinsmen return to the attack

and beset me with their swords as ye have done.

Yet victory can be given by Him who is always

prompt and regardful of everything that is good.

For whosoever trusts in the Holy One for help,

in God for succour, finds it ready to his hand,

if first he be determined to deserve it.

Thus can the great distribute their wealth

and rule their possessions: that is...

��
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דאור

דקסטר.  היד  כתב  של  הפיוטייים  הטקסטים  על  נמנה   –  deor  – ֵדאֹור 
ההעתק  לפני  רב  זמן  נכתב  שהשיר  ברור  זאת  עם  חלוקות,  תארוכו  לגבי  הדעות 

העשירית.  המאה  מן 
השמינית.  המאה  מן  במשורר  המדובר  כי  נותנת  הדעת 

היצירה הקצרה,  כותרת  גם  ועל שמו  סופו של המקטע,  מופיע אמנם לקראת  שמו 
האיש. על  ידוע  אינו  דבר  אך 

��

Franks Casket. המוזיאון הבריטי. המאה השביעית )?(. על חלקו השמאלי  התיבה הפרנקית. 
גופו כרות הראש  ולנד האסיר עמל במלאכתו. לרגליו מתגולל  של לוח החזית אנו רואים את 

ולנד. בידי  במלקחיים  נתון  עצמו  הראש  הבנים.  אחד  של 
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דאור
לּות. ּגָ ֶוַלְנד  ָסַבל  יו  ּפָ ּכַ ְמֶלאֶכת  ַאת  ִמּפְ

ָהעֹז, ַרב  ּבֹור  ַהּגִ ֶבר,  ַהּגֶ ַעל  הּוַטל 
ַהּטֹוִבים, ֵרָעיו  ִעם  ִיּסּוִרים  ּבְ את  ָלׂשֵ

ֵקץ. ֵאין  ְוֵסֶבל  חֶֹרף  ְכפֹור  ּבִ לּות  ּגָ
ֶלְך ַהּמֶ ִניְתַהד  אֹותֹו  ָאַסר  ּבֹו  ִמּיֹום  זֹאת 

ַנִים. ְ ַהׁשּ ין  ּבֵ ַהּטֹוב  ִאיׁש  ּבָ מּום  ְוֵהִטיל 
ֲחלֹף. ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  ָחְלָפה  ַאְך 

ידּוִהיְלד, ּבִ קֹוְנָנה  ּגֹוָרָלּה  ַמר  ַעל 
ַאֶחיָה. ל  ׁשֶ מֹוָתם  ַעל  ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר 

ַרְחָמּה ּבְ ר  ֻעּבָ ִהיא  את  נֹוׂשֵ י  ּכִ נֹוָדע  ֵעת 
ּגֹוָרָלּה ֶאת  ׁשּוב  א  ְלַנּבֵ ָיְדָעה  לֹא 

ָיבֹוא. ּבֹוא  ץ  ַהּקֵ ְלִיּסּוֶריָה  ְוִאם 
ֲחלֹף. ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  ָחְלָפה  ַאְך 

ִטי, ּגֶ ת  ֵאׁשֶ ַמִתיְלד  ֵסֶבל  ַעל  ַמְענּו  ׁשָ
יַצד  ּכֵ ּה,  ּבָ ִנְתַלֵהט  גֹון  ַהּיָ יַצד  ּכֵ

ֶנֶפׁש ָמַרת  ַאֲהַבת  ָנָתּה  ׁשְ ֶאת  ְזָלה  ּגָ
ֲחלֹף. ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  ָחְלָפה  ַאְך 

יאֹודֹוִריק ּתֵ ָמַלְך  ָיגֹון  נֹות  ׁשְ ים  לֹוׁשִ ׁשְ
זֹאת ָיְדעּו  ים  ַרּבִ ֵמִריְנג,  ֶקֶרת  ִמְבַצר  ּבְ

ֲחלֹף. ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  ָחְלָפה  ַאְך 
ֶאְרָמָנִריק ל  ׁשֶ ְרִאי  ַהּפִ ִמְזּגֹו  ַעל 

ַמְענּו. ׁשָ ַהּגֹוִתים,  ַמְלכּות  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ
ם. ּדָ ּוְצֵמא  ַאְכָזר  רֹוָדן  הּוא  ָהָיה 

ְנֵכָאה.  רּוחֹו  ֶלְך,  ַהּמֶ ֵלב  קֹוֵדר 
ְלַהְחִריב  ׁשּו  ּקְ ּבִ יִרים  ַאּבִ ְספֹר  ֵאין 

אינסברוק,  הכנסיה  תיאודוריק.  המלך 
)?(  1770 הפרנציסקנית, 
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ַהּגֹוִתי. ֶלְך  ַהּמֶ ֶאְרָמָנִריק  ַמְלכּות  ֶאת 
ֲחלֹף. ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  ָחְלָפה 

רּוַח, ְקַצר  ִאיׁש  ב  יֹוׁשֵ ֲעגּוָמה,  ַנְפׁשֹו 
ְוׁשֹוֵאל ּתֹוֶהה  ֶנֶפׁש,  ּבֹון  ֶחׁשְ עֹוֵרְך 

ּסּוִרים. ַהּיִ ְמַנת  ּבִ ֶחְלקֹו  הּוא  ַרב  א  ּמָ ׁשֶ
ֵבל ַהּתֵ זֹו  ּבְ י  ּכִ יק  ּוַמּסִ ְמַהְרֵהר 
ר ְסּתָ ַהּנִ ָחְכַמת  ּבְ ִקי  ַהּבָ ַהּבֹוֵרא 

ֲחָסָדיו, ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ים  ְלַרּבִ ַמֲעִניק 
ָדיו.  ִמּיָ ָלאֹות  ּתְ ַרק  ַהּיֹוֵדַע  ֵיׁש  ַאְך 

ַעְצִמי ַעל  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ ה  ִהּנֵ
יר. ַאְסּתִ לֹא  ָבר  ּדָ ם  ּגַ ָהֱאֶמת,  ל  ּכָ ֶאת 

ָהִייִתי.  ֵהֶדִניְנִגים  ֲחַצר  ּבַ ְמׁשֹוֵרר 
ֶלְך, ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְלִלּבֹו  ָיָקר  ִמי,  ׁשְ אֹור  ּדֵ

ּתַֹאר ּבַ י  ֶהְחַזְקּתִ ֲאֻרּכֹות  ִנים  ׁשָ
י. ַמְלּכִ ַעל  ל  ְמֻקּבַ ֶהָחֵצר,  ְיַטן  ּפַ ל  ׁשֶ

ּוָבא, ֵהֶרְנָדה  הֹוִפיַע  ֶזה  ה  ִהּנֵ ַאְך 
ַאְכִחיׁש. לֹא   – ְמַלאְכּתֹו  ּבִ יִטיב  ַהּמֵ ְמׁשֹוֵרר 

ֲאדֹוִני ד  ִמּיַ ִלי  נּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ַנֲחלֹוַתי 
ְלָיָדיו.  ִנְמְסרּו  ַעּמֹו,  ַעל  ֵגן  ַהּמֵ
ֲחלֹף. ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  ָחְלָפה 

��
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Deor

Weland for his skill suffered exile,

the strong-willed hero had hardships to bear,

had as his companions pain and sorrow,

winter-cold exile, and endless griefs,

from the time that Nithhad tied him in fetters,

breaking the hamstrings of a better man.

That passed over; and so may this. 

Beaduhild grieved less for her brothers' deaths

than she grieved in her heart for her own hard fate,

when it became clear she was carrying a child;

she could not foresee the uncertain future

or tell if her troubles would turn out well.

That passed over; and so may this. 

We have heard of the misery that Maethhild felt

who was wife to Geat, how it grew yet deeper

When her sleep was stolen by sorrowful love.

That passed over; and so may this. 

Theodoric ruled for thirty years

the Maerings’ stronghold; many knew that.

That passed over; and so may this. 

We have heard too of the wolvish temper

Ermanaric had, who mastered the lands

of the Gothic kingdom; he was a cruel lord.

Wrapped in sorrow and sad at heart,

Many an armed man often wanted

Ermanaric's kingdom to come to grief.

That passed over; and so may this. 
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הערות
Welund, ומי  ֶוַלְנד, חרש הברזל האגדי המוכר לקורא משירת הניבלונגים בשמו הגרמני 
Wayland the smith מן הפול־ יוּוְלף היא מלאכת ידיו, הוא "וילנד הנפח"  ששרייתו של ּבֵ

קלור הבריטי.

ולנד  של  ברכיו  את  מרסק  המלך  ניתהד.  המלך  הוא  בנפש,  שונאו  בידי  נלכד  ולנד 
שני  את  וקוטל  בשונאו  נוקם  ולנד  למענו.  לעבוד  עליו  ומצווה  יימלט,  שלא  מנת  על 
הופך  הוא  עיניהם  את  נאות,  פנכות  שתי  צר  הוא  שלהם  הגולגלות  מן  המלך.  של  בניו 
למשפחה  מגיש  הוא  החמדה  שכיות  את  שיער.  מסרקי  מתקין  ומשיניהם  יקר,  לאבני 

במתת.
נפשו  את  למלט  יכול  הוא  שאין  כיוון  בידוהילד.  בתם,  את  ולנד  אונס  מכן  לאחר 
חוף  אל  והלאה  משם  ומעופף  כנפיים  זוג  לעצמו  מתקין  הוא  השבורות,  רגליו  על 

מבטחים.

A man sits restless, bereaved of joys,

feels sick at heart, secretly thinks

that his share of hardships is over-large.

He may then reflect that through this world

God in his wisdom goes on his way;

a gift of grace he gives to many,

assurance of glory, but grief to some.

I will tell you something true of myself:

the Heodenings employed me as poet [scop] for a time,

I was dear to my lord, and Deor was my name.

For many years I held a high-ranking post,

acknowledged by my master, but now Heorrenda,

a man skilled in song, is assigned the lands

the protector of fighters gave first to me.

That passed over; and so may this. 

� ��
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 “Thaes ofereode, thisses swa( ֲחלֹף"  ּתַ זֹו  ְוַגם  זֹו  ָצָרה  "ָחְלָפה  החוזרת:  השורה 
זה  לאסון  כדוגמה  המשורר  שמביא  אחד  במקרה  לא  אף  שכן  לפירוש,  קשה   )maeg”

הנחמה?  היכן  כך,  אם  חלפה.  אכן  שצרתם  נאמר  לא  שירתו,  נושאי  על  שירד  אחר  או 
הפילוסופיה(  )נחמת   consolatio Philosophiae-ה ברוח  כתוב  השיר  כי  שהעיר  מי  היה 
צרותיו,  על  לגבור  בידו  שיסייע  באלוהים  מבטחו  את  שם  בואתיוס  אולם  לבואתיוס. 
לבטוח,  במי  לו  אין  הכנסייתית,  בדֹוגמה  בקי  אינו  הנראה  שככל  דאור,  מיודענו  ואילו 

התוכן.  של  האלגית  הנימה  ומכאן 
ַמְענּו ַעל ֵסֶבל ַמִתיְלד... על פי המעט הידוע לנו ממקורות סקנדינביים על מתילד  ׁשָ
גטי  בנהר.  שתטבע  לה  ניבאו  שכן  הגבירה  מתייפחת  רומנטי,  נורדי  צמד  אהובה,  וגטי 
להימלט  היכול  איש  אין  שכן  חרדה  מתילד  אך  הנהר,  מעל  גשר  לה  יבנה  כי  נשבע 
אורפיאוס  בתפקיד  עתה  גטי,  טובעת.  אכן  הגבירה  אבל  כיצד,  ברור  לא  גורלו.  מגזרת 
מן הצפון, נוטל נבל וכה מיטיב לנגן בו, עד שגופת אהובתו עולה על פני המים. באחת 
קובר  גטי  המים.  פני  על  עולה  גופתה  רק  בשנייה  לתחייה,  קמה  היא  גרסאות  משתי 

לנבל.  מיתרים  ממחלפותיה  וצר  אותה  מספיד  אהובתו,  את 
מלך  הגדול,  לתיאודוריק  המחבר  שכוונת  ברור  זה  אין  ִריְנִגים...  ַהּמֵ ֶמֶלְך  יאֹודֹוִריק  ּתֵ
מגדולי  הוא  תיאודוריק  השישית.  המאה  בראשית  איטליה  ושליט  האוסטרוגותים 
לרמוז  כדי  דבר  העלום  המשורר  של  בתיאורו  ואין  המוקדמים  הביניים  בימי  האישים 

הנשייה.  בתהום  שצללה  לדמות  הנראה  ככל  הכוונה  כך.  על 
ל ֶאְרָמָנִריק, לעומת זאת, ידוע לנו יותר. זהו מלך האוסטרוגותים  ְרִאי ׁשֶ ַהּפִ ִמְזּגֹו  ַעל 
כי  מספרת  זו   .Guðrúnarhvöt הנורדית  האדה  מן  לנו  המוכר  הרביעית,  המאה  משלהי 
האיש רמס בפרסות סוסו את אשתו המתגוללת על הארץ, שכן חשד בה שהיא בוגדת 
כי   )Marcellinus( כותב ההיסטוריון הרומי אמיאנוס מרצ'לינוס  בנו. במקור אחר  בו עם 

ארצו.*  אל  ההונים  לפלישת  מחשש  בנפשו  יד  שלח  ארמנריק 
ֵהֶרְנָדה לעומת זאת נזכר במספר מקורות.  ִמי... על דאור איננו יודעים דבר.  ׁשְ אֹור  ּדֵ
ודגי  היער  וחיית  הציפורים,  שירת  נדמה  קולו  שהשמיע  ברגע  כי  עליו  נכתב  היתר  בין 

התפעלות.  מרוב  מקומם  על  קפאו  הים 

��� ��

 Thompson, E.a. The Historical Work of Ammianus Marcellinus. london: cambridge university Press, ראו:   *

 1947.
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פינסבור  מקטע 

השמינית,  המאה  מן  ההעתק  של  ה-17  המאה  מן  היחיד  ההעתק  של  הגרוע  מצבו 
המעשה,  סיפור  זאת  עם  ביותר.  מצומצם  מחקר  טווח  מאפשר  החוקרים,  בידי  המצוי 
מן  דמויות  שלוש  בזמנו.  היטב  ידוע  לוודאי  קרוב  היה  יוּוְלף,  בּבֵ משני  שהוא  הגם 

בהמשך(.  )וראו  וינסית  במקטע  נמצאות  היצירה 
המקטע פותח בדברי עידוד של הנסיך הצעיר לקראת הקרב מול הפריזים העומדים 
ֶהנֶגסט,  הוא  בקרב המתגוננים  הבכיר  הדנים. האיש  בו מתבצר חבר  לתקוף את האולם 
ֵאָחה,  ִזיגֶפְרת,  נזכרים  לצדו  המקטע.  את  בדבריו  הפותח  הוא  אם  יודעים  איננו  אך 
אֹורדָלף וגּותָלף. ָגרֹוָלף, הנזכר בשיחתו הקצרה עם זיגפרת, נמנה ככל הנראה עם הכוח 
ביניהם  התוקפים,  מן  ורבים  רצופים,  ימים  חמישה  נמשכים  והמצור  הקרב  התוקף. 
גרולף, נופלים חלל. לעומת זאת, איש מבין שישים המגנים אינו נופל במערכה, והמַספר 
ְהֵנף הנסיך  יותר מזו שזכה לה  טורח להדגיש שמעולם לא זכה מפקד גיס להגנה טובה 
מידי אביריו. אביר פצוע מביא את בשורת הקרב למלכו, אולם כאן נקטע השיר ואיננו 

מן  לאיזה  יודעים 
הנסיכים  המלכים/ 
את  הפצוע  מוסר 
או  להנף  האם  דברו, 
הפריזים?  למלך  שמא 
יוּוְלף  בּבֵ הקטע 
המעשה  את  המספר 
מעט,  שונה  מהיבט 
על  הדיבור  את  מרחיב 
תום  לאחר  שהתרחש 

הקרב.

בריטניה.�� לחופי  נוחת  היוטי  הלוחם   הנגסט, 
.1902  ,(Taylor( טיילור  ג'פרי 
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מקטע פינסבור
ֵאׁש." ּבְ עֹוִלים  ֵאיָנם  ְמלֹוִנים  ..."ַהּגַ

ְקָרבֹות: ִטירֹון  ְוהּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר  ֲאַזי 

ְזָרח  ַהּמִ ַפֲאֵתי  ּבְ ִריָחה  ַהּזְ "לֹא 
ֵאֵלינּו, ס  ַהּטָ ָרקֹון  ַהּדְ לֹא 

ֵאׁש,  ּבְ ָהעֹוִלים  ִית  ַהּבַ ְמלֹוֵני  ּגַ לֹא 
ָעֵלינּו, ֵער  ְסּתַ ַהּמִ ֶזה  הּוא  ָהאֹוֵיב  י  ּכִ

זֹו, ִהיא  ְלָחָמה  ַהּמִ עֹופֹות  ְצִריַחת 
ֲחִניתֹות, ִצְחצּוַח  ָהֲעָרבֹות,  ְזֵאב  ִויָבַבת 

ֵגן. ַהּמָ לּוַח  ַעל  ַהֲחִנית  חֹד  ְצִליֵלי 
ַעל, ִמּמַ אֹורֹו  נֹוֵתן  ַהּנֹוֵדד  ַהר  ַהּסַ

ֱאנֹוׁש ֵני  ּבְ ַעל  ֵיְרדּו  ֵאיָמה  ַמַעְלֵלי 
ָהָאָדם. ַעל  בֹוא  ּתָ ְנָכִאים  ְורּוַח 

סּו, ּנְ ׁשַ ָמְתֵניֶכם  ֶאת  יַרי,  ַאּבִ קּומּו,  ַאְך 
ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע  ֶלד,  ַהּפֶ ָמֵגן  ֶאת  לּו  ּתְ
רּוַח."  ּוְבאֶֹמץ  עֹז  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְצאּו 

ַהַחִיל, ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ם  ַחְרּבָ ָחְגרּו  ֲאַזי 
ְוֵאָחה, ִזיְגֶפְרת  ָמם  ׁשְ יִרים,  ָהַאּבִ ֵני  ּוׁשְ

ֶלת. ַהּדֶ ְלַיד  ם  ַחְרּבָ ָדן  ִמּנָ ֵהִריקּו 
ָהַאֶחֶרת, ַעל  מֹר  ִלׁשְ ְוגּוְתָלף  אֹוְרְדָלף  נּו  ּפָ

ַנִים. ְ ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ָהַלְך  ַעְצמֹו  ּבְ ְוֶהְנֶגְסט 
ּגּוֶתֶרה  רּוָלף  ּגָ ֶאל  ָסח  זֹאת  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִית ַהּבַ ֲעֵרי  ׁשַ ַעל  ִלְפׁשֹט  ְלִאיׁש  ַאל  ׁשֶ
ֶגד. ִמּנֶ יו  ַחּיָ ִליְך  ַמׁשְ ְיִהי  ָכְך  ּבְ ֵהן  י  ּכִ

מֹותֹו. ִלְקַראת  הֹוֵלְך  ִזיְגֶפְרת  הּוא  ה  ִהּנֵ
מַֹע ִלׁשְ ָבר  ּדָ ֵסֵרב  ָהַעז  יר  ָהַאּבִ ַאְך 

ִזיְגֶפְרת: לֹו  ָאַמר  ָחׁש.  ֶלת  ַהּדֶ ְוֶאל 
ֶסְקֶגִנים, ְבֵטי  ׁשִ ְנִסיְך  ִזיְגֶפְרת,  הּוא  "ֲאִני 
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י ַחּיַ ּבְ י  ָיַדְעּתִ נֹוָדע,  ְקָרבֹות  לֹוֵחם 
ַרֵחם, ְללֹא  ָקׁשֹות,  ְספֹר,  ֵאין  ַמֲעָרכֹות 
י."  ּנִ ִמּמֶ פּוי  ַהּצָ ֶאת  ָלֶבַטח  ַדע  ּתֵ ֲהלֹא 

אּוָלם, ּבָ ִהְבִקיַע  ָרב  ַהּקְ אֹון  ׁשְ ֲאַזי 
ָידֹו, ּבְ ֶוֱהִניָפּה  תֹו  ִצּנָ ִאיׁש  ָנַטל 

ה. ָהִרְצּפָ רֹוֶעֶמת  ץ,  ִמְתַנּפֵ ַהּקֹוַבע 
ִית ַהּבַ ּתֹוְקֵפי  ין  ִמּבֵ ַהֲחָלִלים  ִראׁשֹון 

ּגּוְתָלף, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ רּוָלף,  ּגָ הּוא 
ַהַחִיל, ֵני  ִמּבְ ים  ַרּבִ ֵמִתים,  ְסִביבֹו,  קֹוְרִסים 

ֲחָרבֹות, ִצְחצּוַח  ָהָאֶרץ.  ּבֹוֵרי  ִמּגִ
אּוָלם, ּבָ ַמַעת  ִנׁשְ חֹר  ׁשָ עֹוֵרב  ִצְוַחת 
ָהבֹות. ּלֶ ּבַ עֹוֶלה  ִפיְנְסּבּור  י  ּכִ ּדֹוֶמה 

לֹוֲחִמים ֶחֶבר  ַעל  י  ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד 
יֹוֵתר ְולֹא  ְלַבד  ּבִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ּוִמְנָיָנם 

ִהְרִהיבּו. עֹז  ֶיֶתר  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ר  ֲאׁשֶ
ָזָכה לֹא  ַחִיל  ן  ּבֶ ה  ֵהּנָ ַעד  ּוֵמעֹוָלם 

ֶבר.  ַהּגֶ ְהֵנף  לֹו  ָכה  ּזָ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ָהַרב  ִלְגמּול 

ִית  ַהּבַ ֲעֵרי  ׁשַ ַעל  ְקָרבֹות  ְיֵמי  ה  ָ ֲחִמּשׁ
יֵניֶהם ִמּבֵ אֶֹמץ ְוִאיׁש  רֹב  ּבְ ֵהֵגּנּו 

צּוַע ַהּפָ ּגּוֶתֶרה  ְלעֹוָלמֹו.  ָהַלְך  לֹא 
ַהּצֶֹרְך. ַעת  ׁשְ ּבִ ְגדּו  ּבָ קֹו  ִנׁשְ ֵלי  ּכְ ׁשֶ ָטַען 

ץ. ְמֻנּפָ ְוקֹוָבעֹו  ָהִאיׁש  ְרַית  ׁשִ ְקרּוָעה 
ָהֵכיַצד ִיס  ַהּגַ ִרּבֹון  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ

ָרב ּקְ ּבַ ְצֵעיֶהם  ּפִ ַעל  ַהּלֹוֲחִמים  ְברּו  ּגָ
ִעיֵרי...  ִמּצְ ּוִמי 

��
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the Finsburh Fragment

..... ‘the gables are not burning.’ 

Then the king, a novice in battle, said: 

‘This is not dawn from the east, no dragon 

flies here, the gables of the hall are not burning, 

but men are making an attack. Birds of battle screech, 

the grey wolf howls, spears rattle, 

shield answers shaft. The wandering moon gleams 

under the clouds; evil deeds will now 

be done, bringing grief to this people. 

But rouse yourself now, my warriors! 

Grasp your shields, steel yourselves, 

fight at the front and be brave!’ 

Then many a thegn, laden in gold, buckled his sword-belt. 

Then the stout warriors, Sigeferth and Eaha, 

went to one door and unsheathed their swords; 

Ordlaf and Guthlaf went to guard the other, 

and Hengest himself followed in their footsteps. 

When he saw this, Guthere said to Garulf 

that he would be unwise to go to the hall doors 

in the first rush, risking his precious life, 

for fearless Sigeferth was set upon his death. 

But that daring man drowned the other voices 

and demanded openly who held the door. 

‘I am Sigeferth, a prince of the Secgan 

and a well-known warrior; I’ve braved many trials, 

tough combats. Even now it is decreed 
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for you what you can expect of me here.’ 

Then the din of battle broke out in the hall; 

the hollow shield called for men’s hands, 

helmets burst; the hall floor boomed. 

Then Garulf, son of Guthlaf, gave his life 

in the fight, first of all the warriors 

living in that land, and many heroes fell around him, 

the corpses of brave men. The raven wheeled, 

dusky, dark brown. The gleaming swords so shone 

it seemed as if all Finnesburh were in flames. 

I have never heard of sixty warriors 

who bore themselves more bravely in the fight 

and never did retainers better repay 

glowing mead than those men repaid Hnæf. 

They fought for five days and not one of the followers 

fell, but they held the doors firmly. 

Then Guthere withdrew, a wounded man; 

he said that his armour was almost useless, 

his corselet broken, his helmet burst open. 

The guardian of those people asked him at once 

how well the warriors had survived their wounds 

or which of the young men. ... 

� ��
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החורבה

the ruin, קרוב לוודאי מן המאה השמינית,  החורבה – 
השיר  אקסטר.  יד  בכתב  שנמצאו  הפואמות  עם  נמנית 
ככל הנראה את חורבות המושבה הרומית  מבקש לתאר 
aquae sulis היא באת' )Bath(, עיר המרחצאות באנגליה 

בגזרת  בשיר  הכתוב  פי  על  נחרבה  העיר  המודרנית. 
הפורח  היישוב  על  כליה  הביא  אשר   Wyrd-ה הגורל, 
את  לבסס  מבקשת  המאוחרת  הפרשנות  קדם.  מימי 
נחרבה  העיר  לפיה  נוצרית,  לדוקטרינה  כביטוי  המתואר 
אחר  שרדפה  הדוניסטית  קהילה  על  משמים  כעונש 
בהתחשב  למדי  דחוק  הסבר  זהו  אולם  החומרי.  השפע 
פגאנית־ תפיסה  משקף   Wyrd שהביטוי  בעובדה 

את  בעליל  הסותרת  טווטונית 
חסדו  בדבר  הנוצרית  הדֹוגמה 

במרומים.  היושב  של 
שמדובר  להניח  סביר 
יצירה  מתוך  חלק  במקטע, 
ערכו  אולם  יותר,  מקיפה 
הפלסטי  התיאור  של  הסגולי 
בנימה  היטב  המשתלב 
לראות  מאפשר  האלגית, 
שאינה  פיוטית  פנינה  בחורבה 
יותר.*  רחבה  למסגרת  נזקקת 

באת’,  חפירות  אתר  מינרווה. 
לספירה.  )?( השנייה  המאה 

המוקדשים   (Aquae Sulis( סוליס  באת׳. ֵמימי  מרחצאות 
והבניינים  הבריכה  את  הכולל  התחתון  החלק  למינרווה. 

הרומאים. מימי  הוא  לה  סביב 

 .Hamer r, trans., A Choice of :מן התרגומים הרבים לאנגלית מודרנית בחרתי את תרגומו של ריצ'רד האמר, וראו  *
.Anglo-Saxon Verse (london, 1970)
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החורבה 
ֲעָנִקים  ּוְמֶלאֶכת  ָהִעיר,  י  ּתֵ ּבָ ָקְרסּו 

ָלֳחָרבֹות.  ָהְיָתה 
יו,  ְחּתָ ּתַ ל  ִמְגּדָ ַרע  ּכָ

ָעִרים,  ְ ַהּשׁ רּוִצים  ּפְ ּוָמטּו,  ּגֹות  ּגַ צּו  ֻנּתְ
יָה  ּפִ ֶאת  ְקָרה  ַהּתִ ּפֹוֶעֶרת  יט,  ַהּטִ ָקפּוא 

ָרֶעיָה,  ּכְ ּלּו  ּכִ ּדֹורֹות  ּוָבָלה,  ֶטת  ְמֻרּפֶ
– ַהּבֹוִנים  ְמֶלאֶכת  ֶאת  ֲאָדָמה  ּוְגרֶֹפת 
ְוחֹוֶבֶקת.  לֹוֶכֶדת   – ָבר  ִמּכְ ִזְכָרם  ָאַבד 

ה,  ֵהּנָ ַעד  ֵמָאז  ָחְלפּו  לּו,  ּכָ ּדֹורֹות  ֵמָאה 
ָאפֹר  מֹות  ְכּתָ ַהּמֻ ַהחֹומֹות  ְוֵאּלּו 

– ִני  ׁשָ ִבים  ָהֲעׂשָ ָעלּו  ּוְבֶלְחָין 
ָנְפלּו  ַמְמָלכֹות  ֵעת  סּופֹות  ּבְ ְרדּו  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ

ֵהן.  ם  ּגַ קֹוְרסֹות  ה  ִהּנֵ ה  ַעּתָ ַאְך  ְוָקמּו, 

ָלאָכה  ַהּמְ ֶאל  ק  ִזּנֵ ֵנעֹור,  ָרַחב,  ב  ַהּלֵ
ר  ִחּבֵ ָליו,  ּכֵ ָנַטל  ה  ְמֻנּסֶ ָחרּוץ  אי  ּנַ ּבַ
ְרֶזל.  ּבַ ּוֵרי  ִחּשׁ ּבְ ְבֶנה  ַהּמִ ֶלד  ׁשֶ ֶאת 

ִהיר  ּבָ אּוָלם  בּו;  ִנּצְ ים  ַרּבִ ֶמְרָחץ  י  ּתֵ ּבָ
ֵמַחּלֹוָניו  עֹוִלים  ְמלֹון,  ּגַ ּוְברֹאׁשֹו 

ְוַנַחת.  ֶחְדָוה  ְצִליֵלי  עֹוְלִזים,  ָאָדם  קֹולֹות 

יָמה,  ֵהׂשִ ְוא  ָ ַלּשׁ ַהּכֹל  ּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֲאַזי 
י  ַחּיֵ ֶאת  ֶטל,  ַהּקֶ ָפה,  ּגֵ ַהּמַ טּו  ׁשְ ּפָ

ִאּבֹו.  ּבְ ֶות  ַהּמָ ָקַטל  ַהחֹוְגִגים 

ָחָלל,  ּבֹוִרים  ַהּגִ ָנְפלּו  ָחְרבּו,  ָעִרים 
ֵאר,  ּפְ אּוַלם  ָהָיה  ַמּפֶֹלת  י  ּוְלִעּיֵ

ָלָאֶרץ  ִצּלֹו  ֵמִטיל  יר  ַהּקִ ה,  ַעּתָ ָנטּוׁש 
יו  ְחּתָ ּתַ ְרִקיִבים  ַהּמַ ג  ַהּגַ ַרֲעֵפי  ַעל 

סֶֹלת.  ּפְ ל  ׁשֶ ֲעֵרָמה  ּבַ
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the ruin

The city buildings fell apart, the works

Of giants crumble. Tumbled are the towers

Ruined the roofs, and broken the barred gate,

Frost in the plaster, all the ceilings gape,

Torn and collapsed and eaten up by age.

And grit holds in its grip, the hard embrace

Of earth, the dead-departed master-builders,

Until a hundred generations now

Of people have passed by. Often this wall

Stained red and grey with lichen has stood by

Surviving storms while kingdoms rose and fell.

And now the high curved wall itself has fallen.

The heart inspired, incited to swift action.

Resolute masons, skilled in rounded building

Wondrously linked the framework with iron bonds.

The public halls were bright, with lofty gables,

Bath-houses many; great the cheerful noise,

And many mead-halls filled with human pleasures.

Till mighty fate brought change upon it all.

Slaughter was widespread, pestilence was rife,

And death took all those valiant men away.

The martial halls became deserted places,

The cities crumbled, its repairers fell,

Its armies to the earth. And so these halls

Are empty, and this red curved roof now sheds

Its tiles, decay has brought it to the ground,
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ַעם  ּפַ אן  ּכָ כּו  ִהּלְ ְוֵהן 
ַחִיל  ֵני  ּבְ ּבֹוִרים  ּגִ ל  ׁשֶ ִלים  ְמֻהּלָ ָיסֹות  ּגְ

ַיִין,  ּבְ טּוִפים  ׁשְ ִאים,  ּגֵ ז,  ּפָ ְפֶאֶרת  ּתִ עֹוִטים 
ַוֲעָדִיים,  אֹוָצרֹות  ּבֹוֵהק.  ְריֹוָנם  ְוׁשִ
ְלֵעיֵניֶהם  לּוִיים  ּגְ ַרב  ר  ְועֹׁשֶ ָממֹון 

ָיַדִים.  ְוַרֲחַבת  ֶצָחה  זֹו  ֶקֶרת  ּבְ
ְמלָֹהט  ְוֶזֶרם  בּו  ִנּצְ ִזית  ּגָ י  ּתֵ ּבָ

ֵהֵסּבּו  ִקירֹות  אֹוָתם  ַפע,  ׁשֶ ּבְ ִהְמִטיר  ֵמיָמיו 
ֶוְך  ּתָ ּבַ ֶהָחֵצר  ֶאל  ְרָחָבה  ת  ֶקׁשֶ ּבְ

ִים  ַהּמַ ִנְקוּו  ֶהן  ּבָ ַחּמֹות,  ֵרכֹות  ּבְ ּוָבּה 
ל.  ַמְעּגָ ּבְ ָקְלחּו  ֲאפָֹרה,  ֶאֶבן  ַעל 

��
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Smashed it to piles of rubble, where long since

A host of heroes, glorious, gold-adorned,

Gleaming in splendour, proud and flushed with wine,

Shone in their armour, gazed on gems and treasure,

On silver, riches, wealth and jewellery.

On this bright city with its wide domains

Stone buildings stood, and the hot streams cast forth

Wide sprays of water, which a wall enclosed

In its bright compass, where convenient

Stood hot baths ready for them at the centre.

Hot streams poured forth over the clear grey stone,

To the round pool and down into the baths.

� ��
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וידסית

שרד  במחקר,  המוקבלת  הגרסה  פי  על  לתּור",  "מרחיק  קרי:   –  Wid-sith  – וידסית 
בהעתק יחיד מן המאה העשירית בכתב יד אקסטר. ההנחה היא כי "לפואמה היסטוריה 

למחקרו.* במבוא  העורך  זאת  שמציין  כפי  גלגולים",  ורבת  ארוכה 
החלד  במרחבי  שבמסעו  וברור  בלבד,  סמלי  הוא  העלום  הפייטן  של  ששמו  ברור 
פני  על  משתרע  השיר  של  הכרונולוגי  המרחב  הזמן.  פני  על  במסע  גם  האיש  בחר 
ביקוריו  את  להוסיף  ואם  השישית(,  עד  הרביעית  )המאה  בקירוב  שנים  מאות  שלוש 
ספירת  מראשית  האנושות  קורות  את  הכרונולגי  המנעד  יקיף  ואשור,  ישראל  בני  אצל 

הפחות. לכל  הנוצרים 
המדובר ככל הנראה בשיר הפותח 
או  הסקסוני  הבארד  של  הופעתו  את 
בו מציג המשורר  הגרמני,  המיננזינגר 
את  ומדגיש  שלו  הביקור  כרטיס  את 
אשר  העבר  שועי  של  לבם  רוחב 
הארוכה  הרשימה  וניגן.  שר  בחצרם 
והארצות,  הממלכות  השבטים,  של 
צורמת  הפואמה,  של  עיקרה  שהיא 
מצאה  אך  היום,  אוזנינו  את  מעט 
העת  מן  המאזין  בלב  הד  בוודאי 
לו.  זרים  היו  לא  שהשמות  מי  ההיא, 
נזכרים  הרבים  השמות  מן  אחדים 
המתייחס  פירוט  למבקשים  יוּוְלף.  בּבֵ
הדמויות  שמות  אל  האפשר  ככל 
את  ראו  בשיר,  הנזכרים  והמקומות 

לעיל.  מלון,  קמפ  של  חיבורו 

��

.Widsith, ed. Kemp Malone, Methuen's old English library, london: Methuen, 1936 :וראו  *
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וידסית
ִמּלֹוָתיו, אֹוַצר  ֶאת  ַתח  ּפָ ר,  ּבֵ ּדִ ִויְדִסית 

ם, ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ר  ּתָ ׁשֶ ָהִאיׁש 
ּוְמלֹוָאּה ֵבל  ַהּתֵ ַקְצֵוי  ּבְ ְוַעם  ֶבט  ׁשֵ ָרָאה 
ֵביתֹו. ּבְ פּוִנים  ַהּצְ אֹוָצרֹות  ַפע  ׁשֶ ּבְ ְוָזָכה 

יְרִגיְנִגים  ַהּמִ ְבֵטי  ׁשִ ְיִליד  הּוא  ָהָיה 
לֹום. ָ ַהּשׁ ין  ּכִ ַמׁשְ ֵאְלִהיְלד,  ִעם  ַיַחד  זֹאת 

ְלִטי, ַהּבַ ם  ַהּיָ ֵמחֹוף  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִהְפִליג 
ֵאְרָמְנִריק,  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ ָיָצא 

ַמַעל. י  ַאְנׁשֵ ְוׂשֹוֵנא  אֹוְסְטרֹוגֹוִתים  יט  ּלִ ׁשַ

ֲאֻרּכֹות: ר  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ יו  ּפִ ֲאַזי 
ֲאָרצֹות. ַמְלֵכי  ַעל  ָבִרים  ּדְ י  ַמְעּתִ "ׁשָ

ּוְבֶצֶדק מּוָסר  ּבְ ִלְחיֹות  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל 
ָהָאֶרץ, ַעל  לֹט  ִלׁשְ סֶֹרת  ַהּמָ י  ּפִ ְוַעל 
ַהְצָלָחה. ִלְנחֹל  ֶחְפצֹו  ּבְ ֵיׁש  ִאם  זֹאת 

גּול, ּדָ ֶמֶלְך  ְהַואָלה  ְזַמן  ֶרק  ּפֶ ָהָיה 
ָהָאִציל, ָהִרּבֹון  ר  ַסְנּדֶ ָאֶלּכְ ם  ּגַ ְך  ּכָ

ַחִיל, ֶאל  ֵמַחִיל  ָהַלְך  ׁשֶ ָהִאיׁש 
ֵבל. ַהּתֵ ַרֲחֵבי  ּבְ מֹותֹו  ּכְ עֹוד  ָהָיה  לֹא 

ַאִטיָלה,  ַההּוִנים  ַעל  ְרֶזל  ּבַ ַיד  ּבְ ָרָדה 

הבורגונדים,  על  גיפיקה  הּבנינגה,  שבטי  על  קה  ּבֶ הגותים,  על  ארמנריק 
ההֹולמריקגה,  על  מלך  ַהֶגנה  הפינים,  על  קאליק  היוונים,  על  קיסר 
ההלסינגים,  על  ואדה  סוופים,  על  שלט  ויטה  הגלֹומאנים,  על  ֶהנֶדן 

על  מלך  תיאודוריק  ההּונדינגים,  על  מירק  המירגינגים,  על  ֵמקה 
על  בילה  הברֹונדינגים,  על  ּבֵרקה  הרֹונדינגים,  על  תיֶלה  הפרנקים, 

בן  פין,  היוטים.  על  ֶגפוּולף  האוואן,  על  אֹוסוויין  הוורֶנה,  שבטי 
שלחוף  הדנים  על  רבות  שנים  מלך  סיגֶהר  הפריזי,  הגזע  על  פֹולקוולדה 
הוֹוינגה,  שבטי  על  ואלד  וּולפינגים,  על  ֶהְלם  ההֹוסינגים,  על  ְהֵנף  הים, 
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השבדים,  על  אונגנתו  סיקגן,  בני  על  ֵסֶפרת  התּורינגים,  על  וֹוד 
הֶהטווארים  על  הּון  רדים,  הַלנגֹוּבַ על  סקיף  היּומּבָרנים,  על  סקיפֶתר 

הרינגוולד...  היה  הֶהֶרַפָרנים  מלך  של  שמו  רֹוסנאן.  בני  על  והֹוֶלן 

ִנים ַהּדֶ ַעל  ַלט.  ׁשָ ִלים  ַאְנּגְ ַעל  ְואֹוָפה 
ם  ּלָ ִמּכֻ ּבֹור  ַהּגִ ַאֶלִוי  ָמַלְך 

ָרב. ּקְ ּבַ ַח  ְלַנּצֵ ל  ׁשַ ּכָ אֹוָפה  ֶאת  ַאְך 
ַמְמָלכֹות ּוְכָבר  ֶעֶלם  אֹוָפה  עֹוד  ּבְ
ְוָכַבׁש, ט  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ יו,  ְחּתָ ּתַ ִהְכִריַע 

ִגילֹו ּבְ ר  ֲאׁשֶ עֹוד  ִאיׁש  ָהָיה  ְולֹא 
ְלָכבֹוד נֹוָדע  מֹו  ׁשְ ִויִהי  ָזָכה 

ַחְרּבֹו ּבְ ן  ִסּמֵ הּוא  ָהֶעֶלם.  אֹוָפה  ם  ׁשֵ ּכְ
יְרִגיְנִגים ַהּמִ ְבֵטי  ׁשִ ין  ּבֵ ְפִריד  ַהּמַ בּול  ַהּגְ ֶאת 

ָהָרָחב. ָהר  ַהּנָ ָהִאיֶדר,  ֶפְך  ׁשֶ ּבְ

בּול. ַהּגְ ֶאת  דּו  ּבְ ּכִ ִלים  ְוַאְנּגְ ֶבִדים  ׁשְ ֵהן 
ְוַהּדֹוד ָהַאְחָין  ּוְהרֹותֹוְלף,  ְהרֹוְתָגר  ם  ּגַ
ַרב  ְזַמן  ַנִים  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ לֹום  ׁשָ ַעל  ְמרּו  ׁשָ

ְרִדים ִהיתֹוּבַ ְבֵטי  ׁשִ ֶאת  ְרׁשּו  ּגֵ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָיֵרְך, ַעל  ׁשֹוק  ִאיְנֶגְלד  יסֹות  ּגֵ ֶאת  ְוִהּכּו 

ָכר, ַהּנֵ ַאְרצֹות  ּבְ ֵאפֹוא  י  ְרּתִ ּתַ ה  ִהּנֵ
ֵבל, ַהּתֵ ַקְצֵוי  ּבְ ֹוְכנֹות  ַהּשׁ ַמְמָלכֹות 

רֹוַבי, ִמּקְ יִתי,  ִמּבֵ ְוַהְרֵחק  ּבֹוֵדד 
ְוחֹוֵקר,  ה  ִמְתַחּקֶ ְולֹוֵמד,  ִמְתּבֹוֵנן 

ַצַער. ל  ְוׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ָיִמים  יֹוֵדַע 

ֲעִליָלה יר  ְוָאׁשִ ר  ֲאַסּפֵ ּוְלִפיָכְך 
ה, ּתֶ ׁשְ ַהּמִ אּוַלם  ּבְ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ְפֵני  ּבִ אן  ּכָ

ת. ַמּתָ ִלי  ַלְחלֹק  הֹוִאילּו  ׁשֶ ְמָלִכים  ַעל 
י, ֵהַסְבּתִ ַהּגֹוִתים  ִעם  י,  ְרּתִ ּקַ ּבִ ַההּוִנים  ֶאת 

ִנים.  ַהּדֶ ִטים,  ַהּגֶ ֶבִדים,  ְ ַהּשׁ ִעם  ְוָכְך 
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ישב:[ ובקרבם  ביקר  שאצלם  ועמים  שבטים  של  שורה  המשורר  מונה  ]וכאן 
האנגלים,  והֶגפֶלגאן,  הוויֶנדה  הֶגפתאן,  הֶורן, הוויקינגה,  הֶונלה, 

הְהרֹונאן,  ִעם  והסוורדוורים,  והסיקַגנים  הסקסונים  והֶאֶננים,  הסוופים 
התרֹוֶוונדים...  עם  התּורינגים,  עם  וההיתֹוֵרמים,  הדנים 

ֶלְך ַהּמֶ ּגֹוָתֶרה  ם  ׁשָ ַהּבּוְרגּוְנִדים,  ְוִעם 
אר, ַצּוָ ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ת  ַמּתָ ִלי  ֶהֱעִניק 
יִרי. ְלׁשִ ְתמּוָרה  ּבִ ֵאר,  ּפְ ַרב  ָרִביד 
ָידֹו. ֶאת  גּול  ַהּדָ ָהִרּבֹון  ץ  ִקּמֵ לֹא 

ַהְפִריִזים,  ֶבט  ׁשֵ ִעם  ַהְפַרְנִקים,  ִעם 

ָהִייִתי. ְוָהרֹוִמים  לֹוָמִנים  ּגְ ָהרּוְגָיִנים, 
ֶלְך, ַהּמֶ ֵאְלְפַוְין  ֶאת  י  ְרּתִ ּקַ ּבִ ִאיַטְלָיה  ּבְ

מֹוהּו ּכָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ י  ַמְעּתִ ׁשָ מֹוַע  ׁשָ
ּוְלאֶֹמץ, ִלְגבּוָרה  ָהַעז  ֵאְדִוין  ן  ּבֶ

ָהָאִציל,  ָהִרּבֹון  ֶבר,  ַהּגֶ ֵלב  ּוְרַחב 
ָראּוי. ַחִיל  ְלֶבן  עֹות  ַטּבָ ת  ַמּתַ ּבְ

יָסר ַהּקֵ ַלֲחַצר  ז.  ּפָ ֶתם  ּכֶ ַוֲעִדי 
ְוַעל רֹוָמא  ל  ׁשֶ ְרָיה  ִאיְמּפֶ ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ

י. ְנּתִ ּמַ ִהְזּדַ ַרב  ר  עֹׁשֶ ׁשֹוְפִעים  ְוֶקֶרת  ִעיר 
ֶהָלאס, ֵני  ּבְ ֶאת  ם  ְוִעּמָ י  ְרּתִ ּקַ ּבִ ַהִפיִנים  ֶאת 

ִריְנִגים... ַהּסֶ ֵני  ּבְ ְוֶאת  ֶסְרִציְנִגים  ְבֵטי  ׁשִ ֶאת 

הֵלאֹונים  הלידוויקינגים,  והַלּפים,  הּפיקטים  ִעם  האירים,  את 
וההודים  העברים  עם  האשורים,  עם  הישראלים  רדים,  והַלנגֹוּבַ

והאֹונֶגנדמירגינגים  המואבים  והמירגינגים,  רסים  והּפַ הֶמדים  והמצרים, 
הֵאלה  בני  והאֹופדינגים,  והמזרח-תורינגים  הַעמֹותינגים  ועם 

מלכותו. רחבי  בכל  ֵארָמנריק  ִעם  והייתי  והאידיּומינים.  והפיליסטינים 
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ָנַתן, ָיִדי  ּבְ אֹוָצר  ַהּגֹוִתים  יט  ּלִ ׁשַ ֲאַזי 
ז, ּפָ ֶתם  ּכֶ ָרקּוַע  ֻמְפָלא,  אר  ַצּוָ ְרִביד 

ָזָהב. ֲאִסימֹוֵני  ֵמאֹות  ׁש  ׁשֵ ּבְ ָצרּוף 
יו ְמַסְרּתִ ְלֵאְדִגיל  י,  ְבּתִ ׁשַ ְיָתה  ַהּבַ ְלֵעת 

ִמיְרִגיְנִגים, ְבֵטי  ׁשִ ִרּבֹון  ֶלְך,  ַלּמֶ ּתֹוָדה  ת  ַמּתַ
ִלי. יב  ֵהׁשִ טּובֹו  רֹב  ּבְ ָאִבי  ַנֲחלֹות  ֶאת  י  ּכִ

ֵאְדִוין, ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ּבִ ֵאְלִהיְלד  ֲעֵליֶהן  הֹוִסיָפה 
ְוֶנֱאֶצֶלת, טֹוָבה  ֶלְך,  ַהּמֶ ַרְעַית  ִהיא 

ָהָאֶרץ, ָכל  ּבְ נֹוַדע  ְלֵמָרחֹוק,  ָמּה  ׁשְ ָיָצא 
ְסֻגּלֹוֶתיָה, י  ְרּתִ ִזּמַ יָרה  ׁשִ ִדְבֵרי  ּבְ י  ּכִ

ֶחֶלד,  ּבַ מֹוָתּה  ּכְ ֵאין  י  ּכִ י  ְדּתִ ִהּגַ ֶהם  ּבָ
ָרָחב. ּוְלָבָבּה  ְרַוִים  ּפַ ְזַהב  סּוָתּה  ּכְ

ְסִקיִליְנג, הּוא  ר,  ְמַסּפֵ עֹוד  י  ִעּמִ ָחַבר  ֲאַזי 
ֶבל  ַהּנֵ ֵמיַתר  ִלְצִליל  ָצלּול  קֹול  ּבְ ו  ַיְחּדָ

א.  ּשָׂ ַהּנִ נּו  ַמְלּכֵ ָאְזֵני  ּבְ ְרנּו  ִזּמַ

ָהרּוַח ֵמֲאִציֵלי  ָהָאֶרץ  ׁשֹוֵעי  ֲאַזי 
ידּו ִהּגִ לּויֹות,  ּגְ ָאְמרּו  יָרה  ׁשִ ּוְמִביֵני 

ָהאֶֹזן. ְמָעה  ׁשָ לֹא  עֹוד  ֻמְפָלא  ּכֹה  ֶזֶמר  י  ּכִ
י, ְרּתִ ּתַ ַהּגֹוִתים  ְמכֹוַרת  ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ

ֵרַעי.  ִלי  י  ַחְרּתִ ּבָ ֶלְך  ַהּמֶ י  ַאְנׁשֵ ין  ִמּבֵ

וְפרידלה  ֶאֶמרקה  והֶהֶרלינגים,  ביֶדקה  ואת  ֶהחקה  את  ביקרתי 
את  ביקרתי  ַאנוֶון,  של  והצדיק  החכם  אביו  את  והאיסטגוטים, 
ְהלית  וסיֶפקה,  היתֹוריק  ותיאודוריק,  סיפֹולה  קה,  ּבֶ ואת  ֶסקה 

את  והּונָגר,  ֵאֶגלמּונד  את  אלזה,  ואת  אדווין  את  ביקרתי  ואינקֶגנתֹו, 
וירמיר; ואת  וּולפיר  את  ביקרתי  הגאים.  הוויתמירגינגים 

יְסָלה ַהּוִ ַיֲערֹות  ּבְ ְקָרבֹות  ָסֲערּו  ם  ׁשָ
ָיָדם, ּבְ ַהֶחֶרב  ַהּגֹוִתים,  יסֹות  ּגֵ ְלֵעת 
ֶדם ִמּקֶ יָקה  ָהַעּתִ ֵהֵגּנּו,  ְמכֹוָרָתם  ַעל 

ַאִטיָלה. יָטם  ּלִ ְוׁשַ ַההּוִנים  ִצְבאֹות  ֵני  ִמּפְ
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ופֵרֶתריק,  ויֶתרגילד  וגיסלהיר,  רּומסטאן  ורֹונדהיר,  ֵרדהיר  את  ביקרתי 
והאמה. וּודגה 

ְיִדיִדים, ּבַ ׁשֶ רּוִעים  ַהּגְ ִמן  ְוָקא  ּדַ ָלאו 
ַהּסֹוף. ִלְקַראת  אֹוָתם  יר  ַמְזּכִ ֲאִני  ִאם  ם  ּגַ

י רֹאׁשִ ֵמַעל  ָחְלָפה  ֲחִנית  ִריַקת  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵיׁש 
ָיִריב, ַמֲחֵנה  ַעל  ֶלֶכת  ֻמׁשְ אֹוֵיב  ַיד  ּבְ

ָאֶרץ ּבָ ַהּגֹוִלים  ִמן  ְוַהאָמה  וּוְדָגה  ּובֹו 
ז.  ּפָ ּוְבֶכֶתם  זֹוִכים  ה  ָ ְוִאּשׁ ֶגֶבר  ּבְ

ָלַדַעת: י  ָלַמְדּתִ עֹוַתי  ַמּסְ ּבְ זֹאת 
ְנִתיָניו, ַעל  ָאהּוב  ָהָאֶרץ  ֲאדֹון  ִיְהֶיה 

ָהִאיׁש ַיד  ּבְ ִהְפִקיד  ַעל  ִמּמַ ַהּבֹוֵרא  ִאם 
ֶבר.  ַהּגֶ ְיֵמי  ֵקץ  ַעד  ּה  ּבָ לֹט  ִלׁשְ ַמְמַלְכּתֹו  ֶאת 

ָהַאְקַראי, ֶדֶרְך  ּבְ ַהּנֹוד  ְיַטן  ּפַ ְוָכְך 

ה, ַיּמָ ֵקְדָמה,  ָצפֹוָנה,  ָהָאֶרץ,  ֵני  ּפְ ַעל  נֹוֵדד 
ּתֹוָדה. ְלֵמי  ׁשַ אֹוֵמר  ְלֶלֶחם,  ָידֹו  ט  ּפֹוׁשֵ

טֹוָבה ָמה  ְנׁשָ ּבִ ִיְפּגֹׁש  ים  ּוְלִעּתִ
ָידֹו קֹוֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ֶזֶמר,  יֹוֵדַע  ִאיׁש  ל  ׁשֶ

ה, ִלְתִהּלָ ֵיֵצא  מֹו  ׁשְ י  ּכִ ׁש  ּוְמַבּקֵ

ּמּו, ִיּתַ ים  ְוַהַחּיִ ה  ִיְכּבֶ אֹור  ּוְבֶטֶרם 
ה, ּיָ ׁשִ ַהּנְ הֹום  ּתְ ֶאל  ִיְצלֹל  ַהּכֹל  ְלֵעת 

ֲעִלילֹוָתיו.  ִיְזּכֹר  ּוְמלֹואֹו  ַהֶחֶלד 

��
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Widsith

Widsith spoke, unlocked his word-hoard,
he who had travelled most of all men
through tribes and nations across the earth.
Often he had gained great treasure in hall.
 
5 He belonged by birth to the Myrging tribe. 
 Along with Ealhild, the kind peace-weaver, 
 for the first time, from the Baltic coast, 
 he sought the home of Eormanric, 
 king of the Ostrogoths, hostile to traitors.
 
10           He began then to speak at length: 
 ‘I have heard of many men who ruled over nations.
 Every leader should live uprightly, 
 rule his estates according to custom, 
 if he wants to succeed to a kingly throne.
 
15 Hwala for a time was the best of all, 
 and Alexander too, the noblest of men, 
 who prospered most of all of those 
 that I have heard of across the earth. 
 Attila ruled the Huns, Eormanric the Goths,
 
20 Becca the Baningas, Gifica the Burgundians. 
 Caesar ruled the Greeks and Caelic the Finns, 
 Hagena the Holmrycgas and Henden the Glomman. 
 Witta ruled the Swaefe, Wada the Haelsingas, 
 Meaca the Myrgingas, Mearc the Hundingas.
 
25 Theodric ruled the Franks, Thyle the Rondingas, 
 Breoca the Brondingas, Billa the Waerne. 
 Oswine ruled the Eowan and Gefwulf the Jutes, 
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 Finn, son of Folcwalda, the Frisian race.
 Sigehere for many years ruled the Sea-Danes,
 
30 Hnaef the Hocingas, Helm the Wulfingas, 
 Wald the Woingas, Wod the Thuringians, 
 Saeferth the Sycgan, Ongentheow the Swedes, 
 Sceafthere the Ymbran, Sceaf the Langobards, 
 Hun the Haetware, and Holen the Wrosnan.
 
35 Hringwald was called the king of the Herefaran. 
 Offa ruled the Angles, Alewih the Danes. 
 He was the bravest of all those men, 
 but could not defeat Offa in deeds of arms, 
 and the noble Offa while still a boy

40 won in battle the greatest of kingdoms. 
 No-one of that age ever achieved 
 more glory than he did. With his sword alone 
 he marked the border against the Myrgings 
 at the mouth of the Eider. Angles and Swedes

45 observed it after that as Offa had won it. 
 Hrothwulf and Hrothgar, nephew and uncle, 
 held peace together for many years 
 after they had driven off the Heathobard tribe 
 and beaten down Ingeld's line of battle,

50 cut down at Heorot the Heathobard force. 
 So I travelled widely through foreign lands, 
 through distant countries, and there I met 
 both good and bad fortune, far from my kin, 
 and served as a follower far and wide.

55 And so I can sing and tell a tale, 
 declare to the company in the mead-hall 
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 how noble rulers rewarded me with gifts. 
 I was with the Huns and the glorious Goths, 
 with the Swedes and with the Geats and with the   
  South-Danes.

50 I was with the Wenlas, the Waerne and the Wicingas. 
 I was with the Gefthan, the Winedas and the Gefflegan. 
 I was with the Angles, the Swaefe and the Aenenas. 
 I was with the Saxons, the Sycgan and the Sweordweras. 
 I was with the Hronan, the Dean and the Heathoreamas.
 I was with the Thuringians and with the Throwendas 
 and with the Burgundians: there I gained a torc. 
 There Guthhere granted me splendid treasure 
 as reward for my song; that king was not tight-fisted. 
 I was with the Franks, with the Frisians and the Frumtingas.

70 I was with the Rugians, the Glomman and the Romans. 
 I was in Italy with Aelfwine too: 
 of all men he had, as I have heard, 
 the readiest hand to do brave deeds, 
 the most generous heart in giving out rings

75 and shining torcs, Eadwine's son. 
 I was with the Sercings and with the Serings. 
 I was with the Greeks and Finns, and also with Caesar,
 who had the power over prosperous cities,
 riches and treasure and the Roman Empire.
80 I was with the Irish, with the Picts and the Lapps. 
 I was with the Lidwicingas, the Leonas and the Langobards,
 with the Haethenas and the Haelethas and with the   
  Hundingas. 
 I was with the Israelites and with the Assyrians, 
 with the Hebrews and the Indians and with the Egyptians.
85 I was with the Medes and the Persians and with the   
  Myrgingas, 
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 with the Moabites and Ongendmyrgingas and with the   
  Amothingas. 
 I was with the East-Thuringians and with the Ofdingas, 
 with the Eolas and the Philistines and with the Idumeans. 
 And I was with Eormanric throughout his reign.

90 There the king of the Goths granted me treasure: 
 the king of the city gave me a torc 
 made from pure gold coins, worth six hundred pence.
 I gave that to Eadgils when I came home, 
 as thanks to my lord, ruler of the Myrgingas,

95 because he gave me land which once was my father's. 
 And then Ealhhild, Eadwine's daughter, 
 noble queen of the household, gave me another; 
 her fame extended through many lands 
 when I used my song to spread the word

100  of where under the heavens I knew a queen, 
 adorned with gold, most generous of all. 
 Then Scilling and I with our clear voices, 
 before our glorious lord, struck up our song; 
 sung to the harp, it rang out loudly.

105 Then many men with noble hearts 
 who understood these things openly said 
 that they had never heard a better song. 
 From there I travelled through the Gothic homeland -- 
 I always sought out the best companions --

110 that was Eormanric's household guard! 
 I visited Hehca and Beadeca and the Herelingas, 
 Emerca and Fridla and Eastgota, 
 the wise and virtuous father of Unwen. 
 I visited Secca and Becca, Seafola and Theodric,
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115 Heathoric and Sifeca, Hlith and Incgentheow. 
 I visited Eadwine and Elsa, Aegelmund and Hungar, 
 and the proud household of the Withmyrgingas. 
 I visited Wulfhere and Wyrmhere; there battle often raged
 in the Vistula woods, when the Gothic army

120 with their sharp swords had to defend 
 their ancestral seat against Attila's host. 
 I visited Raedhere and Rondhere, Rumstan and Gislhere,
 Withergield and Freotheric, Wudga and Hama. 
 They were by no means the worst of companions,

125 even though I happen to mention them last. 
 Often a whistling spear flew from the army, 
 screaming on its way to the enemy line; 
 there the exiles Wudga and Hama 
 gained twisted gold, men and women.
 So I have always found throughout my travels 
 that the lord who is dearest to all his subjects 
 is the one God grants a kingdom of men 
 to have and to hold while he lives on earth.' 
 Wandering like this, driven by chance,

135 minstrels travel through many lands; 
 they state their needs, say words of thanks, 
 always, south or north, they find some man 
 well-versed in songs, generous in gifts, 
 who wishes to raise his renown with his men,

140 to do great things, until everything passes, 
 light and life together; he who wins fame 
 has lasting glory under the heavens. 
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הרעיה  קינת 

שמרמז  כפי  גרמני,  ממוצא  האנגלו־סקסית  הנשים  שירת  לסגנון  שייכת  הרעיה  קינת 
אולם  היטב,  נשמר  לכשעצמו  היד  כתב   .“Frauenlied” זו:  לסוגה  המקובל  השם 
המשמעות המורכבת מניחה מקום לפרשנויות רבות. עיקרו של השיר מתמקד בתיאור 

הגולה.  בעלה  אל  ראשון,  בגוף  הכותבת  המחברת,  של  וכיסופיה  מצוקותיה 
הכוונה  אלון"  עץ  למרגלות  העפר  ב"תלולית  אם  בביטחון  יודעים  איננו  למשל  כך 
בלבד,  בסמל  המדובר  שמא  או  האמת.  מעולם  הגורל  מוכת  של  מסר  זהו  ואם  לקבר, 

שחר".  עם  "המהלכת  של  האומלל  מצבה  את  להדגיש  הבאה  במטפורה 
המספרת.  של  לבה  יוצא  אליו  "האדון"  סוגיית  הוא  במחלוקת  השנוי  נוסף  נושא 
איש  לי  מצאתי   / אזי  בדבריה: "אך  האם  בשניים?  שמא  או  אחד  בגבר  מדובר  האם 
קצווי  אל  והפליג  אותה  נטש  הראשון  שבעלה  לאחר  אחר,  לגבר  הכוונה  כלבבי..." 
בלבד  זו  לא  נוספת  דמות  הכנסת  שכן  האדון,  אותו  של  הפרשנות  את  העדפתי  ארץ? 
ראש   / המלך  אשת  כי  הדעת  על  להעלות  אין  אלא  העיקר  מן  העלילה  את  שתסיט 
שבט/ נסיך – יהיה מעמדו אשר יהיה של השוע לו נישאה המספרת – תינשא מרצונה 

אחר.  לגבר 
נוקט  יוּוְלף,  זיקתו אל המסופר בּבֵ והוא המצדיק את  לקורא,  בזאת  התרגום המוגש 
המוצג  "משכינות־השלום"  במעמד  המובנה  הכישלון  לאיור  היא  הכוונה  לפיה  בהנחה 
אומנם  המספרת  הפריזים.  מלך  לפין  הנשואה  הילדבור  של  בדמותה  בעיקר  יוּוְלף  בּבֵ
ואם  להילחם  שיצא  משום  אם  הרחק,  מפליג  שזה  הרגע  מן  אך  בעלה,  את  אוהבת 
נפש  ולא  ידיד  "לא  עמו  בקרב  לה  אין  לגיהינום.  חייה  נהפכים  מארצו,  שגורש  משום 
את  שופכים  הנראה  וככל  היער,  אל  אותה  מגרשים  לחייה,  יורדים  ביתה  בני  קרובה." 

דמה.

��
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קינת הרעיה 
בּור, ָ ַהּשׁ י  ִלּבִ ַעל  ר,  ֲאַסּפֵ ַעְצִמי  ַעל 
י ָיַדְעּתִ ֶבל  ַהּסֵ ַעל  ֵכָאה,  ַהּנְ רּוִחי  ַעל 

י, ּתִ ּגַֹרׁשְ ׁשֶ ה  ַעּתָ ַאְך  הֶֹוה.  ָעָבר, ּבַ ּבֶ
ִיּסּוַרי.  ים  ַרּבִ ּכֹה  ֵמעֹוָלם  ָהיּו  לֹא 

ֵמַעּמֹו ִנְפַרד  ָקם,  ֲאדֹוִני  ֵמָאז  י  ּכִ
ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ָאנִֹכי  ָים,  ֵלב  ּבְ ְוִהְפִליג 

ֶבר? ַהּגֶ ט  ׁשָ ְלֵהיָכן  ְוׁשֹוֶאֶלת,  ּתֹוָהה 
ְוָלֵצאת ְרתֹו  ְלׁשָ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ עֹוִדי  ַאְך 

י, ִאיׁשִ ֶאל  ְוַלְחּבֹר  ַאֲחָריו  ׂש  ְלַחּפֵ
ְסּתֹור ּמִ ּבַ ה  ְמִזּמָ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ָחְרׁשּו 

ְלַמַען זֹאת  ְלַהְפִריד,  ְלֵביִני  ינֹו  ּבֵ ֵאיְך 
ֶנֶפׁש,  ָמֵרי  ֻאְמָלִלים,  ֶאָחד  ל  ּכָ ִנְחֶיה 

ֵאָליו. י  ְכַסְפּתִ ּנִ ַמה  ה.  ִמּזֶ ֶזה  ְרחֹוִקים 

ַעל ַהּבַ י  ּנִ ִצּוַ ָבר  ּדָ ל  ׁשֶ יתֹו  ֵראׁשִ
ֶקֶרב ּבְ ִלי  ֵאין  י  ּכִ ַאף  ֵביתֹו,  ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ

ְקרֹוָבה. ֶנֶפׁש  ְולֹא  ָיִדיד  לֹא  ַעּמֹו  ֵני  ּבְ
ֲאַזי ַאְך  ְלָבִבי.  ֵבד  ּכָ ּכֹה  ָלזֹאת  ִאי 

ְואּוָלם ְלָבִבי,  ּכִ ִאיׁש  ִלי  ָמָצאִתי 
ֶבר, ַהּגֶ ֵני  ּפְ יִזים  ַעּלִ י  ּכִ ַאף  ׁשֶ ִנְמָצא 

ֶנֱעֶכֶרת,  ְורּוחֹו  ָמתֹו  ִנׁשְ ֲעגּוָמה 
ע. ָוֶפׁשַ ֵחְטא  חֹוֵרׁש  הּוא  ִלּבֹו  ּבְ ְוָעמֹק 
ַיְפִריד לֹא  ָבר  ּדָ י  ּכִ ְענּו  ּבַ ִנׁשְ ַעם  ּפַ לֹא 

ֶות. ַהּמָ ַמר  זּוָלִתי  ָלַעד  יֵנינּו  ּבֵ

ו  ְוַעְכׁשָ ּנֹו  ּכַ ַעל  ֶנֱהַפְך  ַהּכֹל  ַאְך 
ּוִאין, ִנּשׂ ּוְבִרית  ַאֲהָבה  לּו  ּכָ מֹו  ּכְ
ְנַאת ׂשִ ּבְ ר  ֶאְתַיּסֵ ָלַעד  י  ּכִ ְוִנְגַזר 
ֵחיקֹו. ת  ֵאׁשֶ ֶאל  ָהָאהּוב  ֲאדֹוִני 
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the Wife's Lament

Full sadly this song I sing of myself,

of my own experience. I can assert

what trials I bore, since I grew up,

or new or old, were never more than now.

Ever I suffer the pain of my exile.

.... 

First my lord from his folk hence

over the wild waves went. Dawn-cares I had

as to where in the land my lord might be.

When I set out a retinue to seek,

a friendless exile, for my woeful plight,

that man's people began to plot,

through secret schemes, to sunder us,

so that most widely in this world apart

we should dwell wretched; I was ill at ease.

.... 

My lord bade me here my dwelling to hold;

loved and loyal friends in this land I

owned few; for this my soul is sad.

When I had found a well-matched man,

ill-starred, melancholy-minded,

his dissembling heart was plotting homicide

with pleasant mien. Full oft we pledged,

save death alone, naught should divide

us else; that is altered now.

Now is destroyed, as though it never were,

our friendship. Far or near I must

endure the feud of my much-loved one.

They bade me dwell in a wooded grove,
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ַאּלֹון, ֵעץ  לֹות  ְלַמְרּגְ ה  ֻחְרׁשָ ּבַ ן  ּכֵ ְוַעל 
ּכֹן, ִלׁשְ ְנָתנּוִני  ָעָפר  ל  ׁשֶ ְתלּוִלית  ּבִ
ֲאִני, ִנְכֶסֶפת  ּה  ּבָ יָקה  ַעּתִ ְמָעָרה  ּבִ

ָהָאֵפל ְיא  ַהּגַ ֶאת  ָבעֹות  ַהּגְ יפֹות  ַמּקִ
ר. ְרּדַ ַהּדַ יֵחי  ׂשִ ל  ׁשֶ ְמׂשּוכֹות  ּבִ ֶהָעטּור 

י, ַנְפׁשִ ֶאת  א  ֶאּשָׂ ׁשּוב  קֹום.  ַהּמָ ּקֹוֵדר  ַמה 
ָהָרחֹוק. י  ְלִאיׁשִ ֲאִני  עֹוֶרֶגת  ׁשּוב 

ע, ַמּצָ ַעל  ֲחבּוִקים  ָיֵמינּו  ּבְ אֹוֲהִבים 
ַחר ׁשַ ִעם  ֶכת  ְמַהּלֶ ֻאְמָלָלה,  ֲאִני,  ַרק 
ֶהָעָפר, ּוְתלּוִלית  ָהַאּלֹון  ְלֵעץ  ָסִביב 

ּבֹוָכה ִיץ,  ַהּקַ ל  ׁשֶ ים  ֲאֻרּכִ ָיִמים  ּבְ
ִמְתלֹוֶנֶנת, ּגֹוָלה  ל  ׁשֶ ּגֹוָרָלּה  ַמר  ְוַעל 

ְיכֹוָלה ֵאיִני  י  ּכִ ַהּיֹום־יֹום,  ְמצּוַקת  ַעל 
ֶבל  ַהּסֵ ִמן  בּור  ָ ַהּשׁ י  ִלּבִ ֶאת  ְלַאחֹות 

י. ְלַחּיַ ָהְפָכה  ׁשֶ ִמיָהה  ַהּכְ ּוִמן 

ִיְצרֹו, ֶאת  ן  ְלַרּסֵ ִעיר  ַהּצָ ָהִאיׁש  ַעל 
ַנְפׁשֹו ֲאִפּלּו  י  ּכִ ן,  ְלַמּתֵ רּוחֹו  ֶאת 

ְספֹר, ְלֵאין  רֹות  ִמּצָ ְוקֹוֶדֶרת  ֲעגּוָמה 
ָניו. ּפָ ַעל  ָצֳהָלה  ַלֲעטֹות  ָהִאיׁש  ַעל 

נּו. ִלּבֵ ּבְ ְמקֹוָרּה  ָהַאְרִצית  ְמָחה  ַהּשִׂ
נֹו, ּכָ ִמׁשְ ָים  ְלחֹוף  ֲאדֹוִני,  ה  ְמֻנּדֶ

ּסּוָפה. ּבַ פּואֹות  ַהּקְ ַעְצמֹוָתיו  רֹוֲחפֹות 

ֶנֱעָכר,  ְלָבבֹו  ֲאדֹוִני,  ר  ִמְתַיּסֵ
ַכן ׁשָ ם  ּבָ ָיִמים  ּבְ ְמַהְרֵהר  ָוׁשּוב  ׁשּוב 
ִחיַח. ַהּצָ ַהּגֹב  ִמן  ֲעִדיִפים  ְמקֹומֹות  ּבִ

ִמים ַהּיָ ָבר  ּכְ ֶ ִמּשׁ ָאהּוב  ֶאל  ֵמָהה  ַהּכְ
ְוָהֶעֶצב.  ַוי  ַהּדְ ִמן  ָיֶמיָה  ל  ּכָ ל  ְחּדַ ּתֶ לֹא 
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under an oak-tree, in this earth-cave.

Old this earth-hall; I all longing-filled.

.... Dales are dim, hills high,

cities choked with bitter briars,

dwellings joyless. Here I am full oft beset

by my lord's going. Friends there are on earth,

lovers living, who lie abed,

when I, at daybreak, walk alone,

under oak-tree, through these earth-caves.

There I must sit the summer's day long,

where my exile-ways I mourn,

my many woes, for I never can

my careworn self compose,

nor all the longing in me that this life begat.

Ever shall that youth be sad of mood,

pained his brooding heart; he shall sustain,

besides a cheerful mien, breast-cares as well,

endure incessant griefs; let him depend upon himself

for all his worldly joy. Let him be cast adrift,

afar in a distant land, that he, my friend, may sit

neath stony slopes, by storms berimed,

my evil-minded comrade, water drenched

in drear dwelling. My comrade will endure

great grief; too often he will think

upon a happier home. Woe is it to him

who out of longing must abide love.

Beowulf-2008.indb   431 6/8/2009   1:08:10 PM



יוּוְלף ּבֵ

432

נבחרת ביבליוגרפיה 

של  באתרים  להיכנס  ניתן  בזאת  המוגשת  הביבליוגרפית  ברשימה  המקורות  רוב  אל 
לקורא.  וחופשי  זמין  מהם  מיעוט  שרק  לציין  יש  זאת  עם  אור.  ראו  בהם  עת  כתבי 
של  באתר  בחלקה  נמצאת  הספרים  רשימת  חד־פעמי.  תשלום  או  מנוי  מחייבים  רובם 
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