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جم مقدمة الم��

"ن�ل جا�مان" �اتب ع�قري..

ها حق�قة عمل�ة من حقائق هذا ال�ون الفسيح الممتد �ال نها�ة..حق�قة ادركتها منذ ان  اعت��
 ," � نها�ة الدرب" ترجمة الجم�ل "هشام فه��

� بهذا الع�قري ع�� روا�ة "المح�ط ��
�انت �دا�ة لقا��

ثم شاهدت مسلسل "اآللهة االم��ك�ة" �فكرته العجي�ة و  شخص�اته األعجب, و�عدها روا�ة 
... " أ�ضا� جمة "هشام فه�� "كوراالين" ب��

� �جوهرة تاج اعمال "ن�ل جا�مان"...قصص "ساندمان "المصورة, وحينها 
ثم حان موعد لقا��

مررت �التج��ة ال�املة �القراءة المتصلة لجميع اعداد السلسلة  الرسم�ة, وما �ليها من قصص 
جان��ة, لي�لغ العدد ال��� ما�فوق المئة عدد...

 
�
اعة �ُحسد عليها من الجميع, و ل�س غ���ا � ب�� ي�سج "ن�ل جا�مان" عالمه السوداوي الغرائ��

 ع�� الصمود 
�
 قادرا

�
  خاصا

�
, فلقد صنع "جا�مان" عالما

�
أن ينضم  االالف لعشاق ذلك العالم يوم�ا

.. � ات السن�� لع��

 , � � ط��ق ذلك الع�قري, بتقد�مه لنا قراءته الخاصة ألساط�� النوردي��
وهاهنا خطوة جد�دة ��

 � , و الحالم�� � لشمال اورو�ا �العصور القد�مة....أحفاد ثور و اودين و لو�� هؤالء القوم السا�ن��
�الذهاب �عد موتهم إ�� فالهاال ح�ث �مرحون و �قاتلون  برفقة اودين, ل�ح�سوا �عدها الخمر 

العتيق  ��ل استمتاع.

اعة ال�اف�ة  � لست �ال�� ف ان�� جم, و اع�� لقد استمتعت للغا�ة �ذلك ال�تاب, كقارئ و م��
� حاولت قدر المستطاع ان اقدم ل�م ماهو جدير ��م, وقادر  ع�� امتاع�م.. لفعل ذلك, ول�ن��

 إسالم عماد       
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مقدمة ال�اتب

� الطعام
, تماثل صع��ة ان �كن لك ذوق مفضل �� إن صع��ة االعجاب بن�ع ما من االساط��

�
, و �� �

� ط�� اال�ل التا�الندي ,أو قد ت��د السو��
, قد ترغب �� � �عض الل�ا��

الذي ستطه�ه ) ��
ل�ال اخري قد تط�� طعامك العادي الذي اعتدت ان ت�ناوله منذ �شأتك(. ول�ن إذا اضطررت

� االساط�� , فسوف اختار االساط�� النورد�ة.
إلخت�ار نو�� المفضل ��

� لمغامرات
� السا�عة, اثناء قراء��

� االول �عالم "أسجارد" و س�انه عندما كنت طفً� ��
�ان لقا��

", � �� " جاك ك�� �� ثور العظ�م �ما تخ�له فنان ال�ومكس االم��

". " و كتب حوارها "الري لي�� "شقيق "ستان  �� � نفذها برفقة "ستان �� � قصصه ال��
��

 � " الخاصة �ـثور  �القوة و الوسامة ,ح�ث �ق�م �مدينة "اسجارد ",وال�� � �� اتصفت �سخة "ك��
� و ابراج عال�ة و �وح غامضة, �ح�مها أودين 

, ذات م�ا�� ظهرت �مدينة من مدن الخ�ال العل��
. لقد احب�ت  � � ال�املة ,ذو الخوذة ذات القرن��

,�ائن الفو��
�
الحك�م الن��ل, و بها لو�� المته�م دائما

, و اردت �عدها ان اعلم 
�
� �مسك بها دائما " من ثور,  �شعرە االشقر و مطرقته ال�� � �� �سخة "ك��

الم��د عنه.

� ج��ن", و قرأتها مرة و " من تأل�ف "روجر ال�سل�� � استعرت �سخة من "اساط�� النوردي��
� تلك ال�سخة, لم تكن مدينة مستق�ل�ة مثل �سخة

ة: "اسجارد" �� � �سعادة غامرة �ش��ــها الح�� اثن��
� أرض جل�د�ه

�� �
", ول�نها �انت قاعة من قاعات الفا�كنج الضخمة ,و مجموعة من الم�ا�� � �� "ك��

�
, ول�نه �ان ع�ق��ا

�
; و أودين األب األعظم لم �كن ذلك الحك�م الهادئ الذي قد �غضب اح�انا

 مثل �سخة ال�ومكس, و كذلك مطرقته
�
 ,مجهول ما�دور �داخله; و ثور �ان ق��ا

�
ا خط��

, �الرغم من
�
�را , ��احة, لم �كن ابرز هؤالء اآللهة; و لو�� لم �كن ��

�
الخارقة,ول�نه �ان....حسنا

.  معقدا�
�
انه لم �كن �التأ��د احد االخ�ار .لو�� �ان....شخصا



� تحول هؤالء اآللهة و عمالقة الصقيع و �ق�ة تلك الشخص�ات
� الواقع, �ان الس�ب ��

��
, هو قصة نها�ة العالم, و ك�ف�ة انتهاؤە ثم إعادة بنائه. الراجناروك �انت � ار تراج�دي�� أل�طال و ا��

, �خالف , ح�ث شعرت �ه كوقتنا الحا�� � عق��
�� 

�
الس�ب الذي جعل العالم النوردي ا��� رسوخا

. اعت�ار االخ��ن لها �أنها ح�ا�ات زائلة من اساط�� القدا��

� ال نها�ة له,
� م�ان �ارد, �سود ف�ه ل�ل الشتاء الط��ل, و نهار ص���

تدور االساط�� النورد�ة ��
� أنهم لم �حبوهم ,ول�نهم لطالما � آلهتهم, �ل ح��

 عن قوم لم يثقوا �ال�امل ��
�
ل��د قصصا

موهم و خافوا منهم. �مكننا ان نقول ع�� افضل وجه ,أن آلهة اسجارد جاءوا من ألمان�ا, و اح��
� و سكوتالندا, ايرلندا و � احتلها الفا�كنج, مثل أورك�� � ال��

� س�اندن�ف�ا, و سائر االرا��
وا �� ان���

� اللغة
 اسموها ع�� اسم ثور و أودين. كذلك ��

�
ا, ح�ث ترك هؤالء الغزاة مدنا شمال انجل��

� نطقنا أل�ام االسب�ع. �مكنك ان تجد Odin نفسه , Tyr ذو ال�د
�ة, ترك اآللهة اسماءهم �� � االنجل��

 من أ�ام, ��
�
الواحدة و احد ابناء أودين, Thor , و Frigg مل�ة اآللهة, فصارت تلك االسا�� جزءا

ت�ب : االر�عاء Wednesday, الثالثاء Tuesday, Thursday الخم�س, Friday و الجمعه . �ال��

� آلهة � قصص الحروب و السالم الدائرة ب��
�مكننا ت�بع �قا�ا االساط�� و االد�ان القد�مة ��

. الفان�� Vanir هم آلهة الطب�عة, جماعة من االخوة و االخوات, بهيئة اقل م�ً� الفان�� و األ�س��
.Aesir من األ�س�� 

�
ورة أقل خطرا للحرب و العنف, ول�نهم ل�سوا �ال��

ض وجود ق�ائل من الناس قاموا بتقد�س  ان نف��
�
و من المرجح, او ع�� االقل �مكننا نظ��ا

� ع�دة
, وأن ع�دة األ�س�� قد قاموا �غزو ارا�� , و ق�ائل اخري قامت بتقد�س األ�س�� الفان��

, صار �عدها �عض ال�س��ات و عمل�ات اإلس��طان . الفان��

� اسجارد مع األ�س�� .
, مثل االخ��ن "ف��ا" و "فراي", �� فسكن �ذلك آلهة الفان��

�
� ال�ساؤل و استعمال خ�النا ��

ا�ط و يتداخل التار�ــــخ مع الدين و االسطورة, لن�دأ �� في��
� �ع�دوا بناء التفاص�ل الخاصة �ج��مة م�س�ة منذ زمن �ع�د. , مثل محقق�� � التخم��

.  مما ال نعلم عنه ش�ئا�
�
, و ال�ث�� ا�ضا

�
� ال نمل�ها حال�ا � ال�� توجد العد�د من قصص النوردي��

� هيئة قصص فل�لور�ة,ح�ا�ات ,قصائد
� وصلت إلينا �� �ل ما نمل�ه اآلن هو �عض االساط�� ال��



�ة. تمت كتا�ة تلك القصص �عدما قامت المس�ح�ة ب�لغاء ع�ادة هؤالء اآللهة شع��ة و نصوص ن��
 �

النورد�ة, و �عض تلك القصص وصلت إلينا �س�ب قلق �عض الناس من ض�اع اهميتها ��
� مقت�س من اساط��  � قصائدهم, �ش�� ل��

االستعارات ال�ش�يه�ة – استخدام الشعراء أللفاظ ما ��
 
�
� واضح; مثل "دم�ع ف��ا", والذي �ان لفظا معينة-,  وان ي�ت�� الحال بتلك االستعارات دون مع��
� او  � �عض قصص اآللهة النورد�ة, تم وصف الشخص�ات كرجال عادي��

 لوصف الذهب. ��
�
شع��ا

� ع� المس�ح�ة. �ما انه هناك 
, ل�مكن اال�قاء عليها و استمرار �دها �� �ملوك و ا�طال قدا��

 اآلن.�مكننا 
�
� �ش�� �داخلها إ�� قصص اخري, ال نملك عنها علما �عض القصص و القصائد ال��

تخ�ل ذلك, �أن �ل ما وصل إلينا من قصص آلهة و ا�طال االغ��ق و الرومان, �ان مجرد مغامرات 
سيوس و هرقل.  � ث��

� نعلم   هائً� من االساط�� النورد�ة.يوجد عدد كب�� من اآللهات النورد�ة, وال��
�
لقد فقدنا �ما

هم و الطقوس الخاصة بهم, ح�ث  اسماءهم و �عض من قدراتهم, ول�ننا نجهل قصصهم و اساط��
� أن استطيع اعادة ح�� قصة اإللهة "إير Eir", طب��ة اآللهة, او قصة "لوفن  انها لم تصل إلينا. اتم��

, او ان اح�� قصة "سيوفنSjofn  " إلهة  � Lofn" جابرة الخواطر و إلهة الزواج عند النوردي��
� ال �مكننا ان   من القصص, ال��

�
الحب, �اإلضافة لـ "فورVor " إلهة الح�مة. استطيع ان اتخ�ل �ما

نحكيها �س�ب ض�اعها, او �س�انها. 

, أن اع�د �د تلك االساط�� و القصص �الدقة و االهتمام � لقد حاولت �قدر استطاع��
. � ال�افي��

� ان يرسموا لنا  خالل القصص, تتعارض �عض التفاص�ل مع �عضها ال�عض. ول�ن اتم��
�
اح�انا

 صورة لذلك العالم و ذلك الزمان. و ب�نما اقوم ب�عادة �د تلك القصص, حاولت ان اتخ�ل
�
معا

, خالل ل�ا�� � شهدت حدوث تلك القصص للمرة األو�� � ال��
� االرا��

� تلك االوقات, ��
نف�� ��

 اسفل اشعة
�
ل, مس��قظا � الشتاء الط��لة, ب�نما تلمع اضواء الشمال �السماء, او جلو�� خارج الم��

� ل�� �سمعوا الم��د, و�علموا ماذا قام  �جمهور من الناس القادم��
�
الشمس الص�ف�ة �النهار, محاطا

ثور �فعله ,و ماهو ج� قوس ق�ح, ك�ف عاش اآللهة ح�اتهم, ومن أين اتت القصائد الضع�فة.

� من كتا�ة القصص,وقرائتها كنص �امل, أنها �انت مثل رحلة, من
لقد فوجئت �عد انتها��

� خالل تلك
الجل�د و النار الذين ُخلق منهم العالم, إ�� الجل�د و النار الذين ي�ت�� بهم العالم. ��



� معرفة
الرحلة, نقا�ل اشخاص نعرفهم تمام المعرفة, مثل لو�� وثور و أودين, و آخ��ن نرغب ��

� الم��د عنهم «المفضلة لدي منهم, �� أنج��ودا Angrboda" زوجة لو�� من العمالقة, و ال��
.«"Balderتصبح ع�� هيئة شبح �عدما تم ذبح" �الدر � تنجب له ابنه العمالق ,وال��

� ,والذي لطالما لم اجرؤ ع�� اعادة قراءة او االستعانة �ما تمت كتابته عن اساط�� النوردي��
� ج��ن", و "ك�فن كروس�� هوالند". �دً� من احب�ت قراءته, بواسطة اشخاص مثل "روجر ال�سل��

Poe�c"و مقاطع ال "Prose Edda "برفقة عدة ترجمات مختلفة ل�تب � ذلك, قض�ت وق��
, � تمت كتابتها من �سعمائة سنة مضت أو ا��� Edda" من تأل�ف "سنوري ستورلوسون",تلك ال��

, �م�ج �عض ال�سخ من القصص ت منها ما أر�د إعادة حك�ه, و ك�ف سأقوم ب�عادة الح�� و اخ��

مع �سخ القصائد. «ع�� س��ل المثال, رحلة ثور إ�� "ها�مرHymir” ", ح�ث قمت ��دها ع��
هيئة م��ــــج ي�دأ من ال�سخة الشع��ة, واضفت لها تفاص�ل من مغامرة ص�د ثور للسمك, من

ال�سخة القصص�ة».

� القد�مة من قاموس االساط�� الشمال�ة, من تأل�ف "رودولف س�م�ك" و ترجمة �انت �سخ��
� إرشادي

 �معلوماته الرائعة ��
�
� دائما

 ال �قدر بثمن, ساعد��
�
, و رف�قا �� � "انج�ال هال", هو خ�� مع��

للط��ق الصحيح.

� مرحلة التعد�ل. لقد
" لمساعدتها �� �� � � الع��زة "أل�سا و�ت�� اتقدم �شكر وافر إ�� صد�ق��

� إنهاء
�� � , ع�� استعداد لتقد�م المساعدة و النصح �ذ�اء �الغ. لقد ساعدت��

�
�انت رائعة دوما

� ب�تاحة الوقت الالزم �� إلتمام عمل�ة � قراءة القصة التال�ة, وساعدت��
ال�تاب, برغبتها المستمرة ��

, و � � تمكنت بثقافتها المتعلقة �النوردي�� � مون��ث", وال��
ال�تا�ة. كذلك اتقدم �الشكر لـ"س��فا��

� ي", وال��  "إ��� ش��
�
� قد �س�تها. أشكر أ�ضا ها الشد�د , من ت�بي�� لعد�د من االش�اء ال�� � ترك��

حت ع�� الغداء اثناء ع�د م�الدي منذ ثمان�ة اعوام, انه �جب ان اقوم ب�عادة �د �عض اق��
االساط�� النورد�ة, �جانب كونها ا��� محررة صبورة �العالم.

� النصوص
اتحمل �ش�ل شخ�� ن��جة اي اخطاء, او اس�نتاجات تقود إ�� آراء غ���ة ��

� اعادة �د تلك
� ان ا�ون قد وفقت �� ي. اتم�� � اال يتم إلقاء اللوم ع�� احد غ�� القادمة, و اتم��

� الشخص�ة داخلها.
� و ابت�ارا��

 عن اضافا��
�
الح�ا�ات �ش�ل صادق, �ع�دا



� المتعة من  ق�امك �حكيها بنفسك, وهو ما انصحك �فعله �شدة 
. تأ�� هذە �� بهجة االساط��

أيها القارئ. 

� ل�لة من ل�ا�� الشتاء,
اقرأ قصص ذلك ال�تاب, ثم اصنع قصتك الخاصة, ثم قم �حكيها ��

� ل�لة ص�ف�ة تغ�ب فيها الشمس قل�ً�...احك لهم عن مطرقة ثور
د, أو �� �سود فيها الظالم و ال��

عندما تمت �قتها, او ك�ف حصل أودين ع�� الخمر ل�ق�ة اآللهة...

ن�ل جا�مان

ل�سون جروف, لندن , مايو 2520

 



الشخص�ات

 ال �أس �ه من اسماء اآللهة و المعبودات ع�� االساط��
�
خالل الصفحات التال�ة, سنقا�ل عددا

� ,أودين و ابنه ثور, أو اودين و النورد�ة. ول�ن �الرغم من ذلك, تتمحور اغلب القصص حول إله��
. � اسجارد برفقة اإل�س��

شق�قه �الدم لو�� ابن احد العمالقة, الذي �ع�ش ��

أودين

�
أودين هو اع�� و ا��� اآللهة جم�عهم. هو عالم األ�ار, الذي ض�� �أحدي عي��ه طل�ا

للح�مة, و �ذل ماهو ا��� من ذلك للوصول ل� الحروف الرون�ة, للوصول إ�� القوة العظ�, لقد
ض�� بنفسه لنفسه.

 �ال 
�
� ,وح�دا ر�ط أودين نفسه �شجرة العالم, �جدراس�ل, و علق نفسه منها ل�سع  ل�ال �امل��

ماء وال طعام, تتلقفه ال��اح و ترسل �داخله القوة ال�اف�ة للتحمل, ول�ن اص�ب جان�ه �ج�ح �ليغ 
� ال��ان خارج جسدە ب�طء. 

من طرف ح��ة, فعظمت آالمه, لي�دأ ضوء الح�اة ��

�ت تضحيته من تحقيق ن��جتها ودة جسدە و دانت منه سكرات الموت, و معها اق�� طالت ال��
� غمرة األلم, نظر أودين لألسفل ل�جد امامه الحروف الرون�ة و قد انكشفت

الم�شودة. و ��
. ا�ارها. لقد ادركهم, و فهم � عظمة قوتهم, فانقطع الح�ل ,ل�سقط من الشجرة صارخا�

� �د�ه. اآلن, تعلم أودين السحر, ل�صبح ح�م العالم ب��

, س�د األموات ,إله �متلك أودين عدة ألقاب �جانب اسمه, فهو رب األر�اب,األب األ���
 اسم ج��من�� و الثالث. لد�ه اسماء

�
. و كذلك �ُطلق عل�ه اح�انا � المشانق, إله ال�ضائع و المسجون��



وهيئات مختلفة ��ل مدينة, �اختالف لغات تلك المدن, ول�ن �لهم اجتمعوا ع�� ع�ادة أودين.

� . وعندما �س�� ب�� , ل�ستطيع رؤ�ة العالم �ما يراە ال���
�
يرتحل أودين من م�ان آلخر متنكرا

صفوفنا, ي�تحل هيئة رجل ط��ل ذو ق�عة و ع�اءة.

� Muninn  , و معناهم "الفكر" و  � Huginn  و مون�� لدي اودين غرا�ان, اسماهم �ـ هوج��
 عن االخ�ار, ثم �عودا مرة أخري لس�دهم ل�قفوا ع�� 

�
 �أرجاء العالم �حثا

�
ا س��ا "الذا�رة". �ط��

� آذانه �ما أدركوە �ال�امل. 
ا�تافه, و�ــهمسوا ��

, و �درك �ل 
�
� عنه ش�ئا

�جلس أودين ع�� عرشه العا�� �ـ”هل�دس�الفHliðskjálf  ", فال �خ��
ما هو موجود, أينما �ان. 

هو ال�ادئ ل�ل حروب العالم, ف�ل ح��ة يتم إلقاؤها ع�� ج�ش ما, يتم إهداء ضحا�اها إ��
�ــح معركتك وتنجو منها, و�ن خ�ت ,فذلك ب�ساطة ألن أودين قد أودين, الذي �منحك م�اركته ل��

قام �خ�انتك.

ي � مقاتالت الفال���
� المعركة, تأ��

إذا حافظت ع�� قوتك و شجاعتك واصا�ك الموت ��

سلك �عدها إ�� � الشجعان, ل�� Valkyries الفاتنات, لتق�ض روحك مثلما تق�ض ارواح المقاتل��
قاعة فالهاال Valhalla ح�ث ي�تظرك أودين بنفسه ,ل�� �شاركه اح�ساء الخمر وتناول طعام

� صفوفه تحت ق�ادته.
الم�دب و خوض المعارك ��

 



 

ثور

ثور ابن أودين, صاحب الرعد, و�عكس والدە المتصف �المكر و الدهاء, يتصف ثور �ال�احة
و الوض�ح و الط�اع النق�ة.

ثور القوي الضخم, ذو اللح�ة الحمراء, هو ا��� اآللهة قوة ع�� اإلطالق, ح�ث تتضاعف قوته 
ب�رتدائه لحزام" ماينجورد Megingjord"  السحري. 

�
� صنعها االقزام خص�صا Mjollnir " �� سالحه األفضل, وال�� ة "ميولن�� � وتعت�� المطرقة المم��
. يهابها جميع العمالقة, ومنهم عمالقة الصقيع و عمالقة الج�ال,

�
من اجله, و سنح�� قصتها الحقا

 �مجرد رؤ�تها, فلقد جل�ت الموت لعد�د من عائالتهم و اصدقائهم. و من اجل
�
و يرتعدوا خوفا

. � االمساك بها ب�ح�ام, �حتاج ثور إلرتداء قفاز�ه الحد�دي��

 �
ثور هو ابن اإللهة "يورد Jord" إلهة األرض, و ابناء ثور هم "مودي Modi" الغاضب, و "ما��

Magni"  القوي, و اب�ته  "ثرود Thrud" الخارقة. 

 �د�� "اوللر Ullr" ق�ل زواجها
�
, و�ان لديها ابنا � "س�فSif " �� زوجة ثور ذات الشعر الذه��

 من اآللهة, و �ستخدم
�
 فردا

�
من ثور, فصار ثور �عد الزواج �مثا�ة والد اوللر. �عت�� أوللر أ�ضا

� الص�د.
القوس و السهم ��

ثور هو حا�� أسجارد و م�دجارد, و المدافع االول عنهم, و هناك قصص عد�دة تح��
.  منها هنا الحقا�

�
مغامراته, ستجد �عضا



لو��

س�الحظ القارئ أن لو�� شخص رقيق شد�د الوسامة, ذو قدرات هائلة ع�� اإلقناع و
, ح�ث

�
 و مكرا

�
الحصول ع�� قبول من يراە �سهولة, ول�نه بنفس الوقت هو ا��� اهل اسجارد دهاءا

تمت�� نفسه ��م هائل من الظالم و الغضب, و تصط�ع �داخله �حار من الحقد و الرغ�ة.

 �ـ"نال Nal" أي اإلبرة, ألنها �انت نح�لة الجسم,
�
Laufey , و المعروفة أ�ضا �

هو لو�� ابن لو��

� � �Farbau" والذي �ع��
ول�ن فائقة الجمال و البهاء. �ُقال أن والد لو�� هو العمالق "فار�و��

اسمه" ُمطلق الزفرات الخطرة", والذي لم تكن صفاته اقل خطورة من اسمه �الفعل.

ان ب�رتداء حذائ�ه ذوي األجنحة , �اإلضافة للتحول �متلك لو�� عدد من القدرات, مثل الط��
ل�صبح بهيئة اشخاص آخ��ن, او التحول لهيئة حيوان�ة, ول�ن سالحه األعظم هو عقله الج�ار,
� أودين نفسه ال ي�ساوي  ع�� اإلطالق, ا��� من اي إله او عمالق, ح��

�
 و خداعا

�
فهو اال��� مكرا

. مكرە مع مكر لو��

� أو ك�ف جاء لو�� إ�� اسجارد, و ل�نه لو�� هو شقيق ثور �الدم, وال �علم اآللهة االخرون م��
هم خ�انة له. �حتمل اآللهة اخطار لو�� ,ر�ما ألن ح�له و خططه قد اقرب اصدقاء ثور, و ا���

انقذت العد�د منهم من ق�ل.

, فهو اإلله الخب�ث أبو
�
العالم �س�ب لو�� قد صار ا��� إثارة لإلهتمام, و ل�نه اصبح اقل أمنا

الوحوش, و �اتب العهود و األقسام.

, فت�ساب منه اال�ار و
�
ب لو�� الخمر, و حينها ال يتمكن من إ�قاء فمه مغلقا  ما ���

�
ا كث��

االف�ار و الخطط �سهولة. و عند وصول الراجناروك نها�ة العالم ,س�تواجد لو�� و ابناؤە
, ول�ن ل�س �صفوف جيوش اسجارد. �الصفوف االو��



ق�ل ال�دا�ة , و �عدها

I

� سماء...فقط عالم ق�ل �دا�ة العالم, ساد العدم...ال وجود ألرض,وال جنة, وال نجوم, وال ح��
من الض�اب, �ال ش�ل او هيئة, و عالم من النار المستعرة �ال توقف.

 ع��
�
 ساما

�
� الشمال تواجد عالم "ن�فلها�م Niflheim" المظلم. و �مر أحد ع�� نهرا

��

الض�اب, جم�عهم �شأوا من ب�� واحدة �مركز العالم ح�ث يتواجد النهر العن�ف "فارج�لم��
."Hvergelmir

�
� آخر, و �سود ض�اب غامض �خ��  من أي ��

�
ودة القارسة, ا��� بردا � "ن�فلها�م" تن��� ال��

��
� السماء و األرض. � عن األنظار, ح�� �ل ��

 
�
قا � هناك مح�� � الجنوب  تواجد عالم "موس�لها�م Muspell" الناري, ح�ث يتوهج �ل ��

��
 �عكس  الض�اب الرمادي لعالم "ن�فلها�م" 

�
 المعا

�
, لتع�� الحمم المنصهرة ضوءا بنار ال ت�ت��

� "موس�لها�م" ينعدم وجود السماء و األرض الصل�ة, لن تجد سوى له�ب 
��  ...

�
المتجمد دائما

ر و الحرارة المن�عثة من انصهار  � سوى ال�� ان الحداد...ال �� مشتعل �حرارة �ش�ه له�ب ن��
االحجار و الجمر الملتهب. 

ان, و يتحول الض�اب إ�� ضوء, و ت�ت�� حدود ذلك � "موس�لها�م", ح�ث ت�ت�� الن��
��

� اآللهة نفسها...�قف ...إنه "سارتور" المتواجد ق�ل م��
�
العالم..حينها تجد "سارتور Surtur" واقفا

� حمم متدفقة, او ض�اب متجمد.  �س�فه الحارق, فال فارق لد�ه ب��
�
هناك اآلن, ممس�ا

ك "سارتور" � الراجناروك Ragnarok نها�ة العالم, حينها فقط سي�� �ُقال أنه عند م��
 تلو

�
موضعه, ل�شهر س�فه الملتهب, و �حرق �ه العالم عن �كرة أب�ه, و ت�ساقط امامه اآللهة واحدا

اآلخر.



II

� سوي الفراغ.  من �ل ��
�
 خال�ا

�
..موضعا � "موس�لها�م" و "ن�فلها�م" �ان عدما� ب��

ت خاللها ُس�� ذلك الم�ان �ـ"جينونجاجا Ginnungagap" أي الفوهة الفاغرة ح�ث ع��
انهار عالم الض�اب.

� التصلب �ذلك الموضع 
ة ال �مكن ق�اسها, �دأت تلك االنهار السامة �� �مرور الوقت, و�عد ف��

الفارغ, لتصبح ط�قات شاسعة من الجل�د الرقيق.  عّم الض�اب المتجمد و األمطار �مناطق الثلج 
� النار, 

�ت ط�قات الجل�د من ارا�� الموجود �شمال الفراغ, ول�ن �المناطق الجن���ة ,ح�ث اق��
 �

� جعل  هواء و ارا��
ارات و الجمرات الملته�ة برفقة ال��اح الحارقة ��  و �س��ت ال��

�
فتالحما س��ا

 و رط��ة �أ�ام ال��يع الهادئة. 
�
مناطق الجل�د ا��� دفئا

� هيئة شخص اضخم من العوالم
ظهرت الح�اة من خالل الماء المتدفق من انصهار الجل�د, ��

, ول�ن �الهما بنفس  أو أن��
�
�لها, اضخم من اي عمالق �ان أو س�كون. لم �كن هذا الشخص ذكرا

الوقت.

."Ymir هذا الشخص �ان السلف األول لجميع العمالقة, و سّ�� نفسه �ـ" �م��

" ال�ائن ال�� الوح�د الذي تكون من انصهار الجل�د, �ل �ان هناك �قرة ضخمة لم �كن "�م��
�
�ال قرون, اضخم من قدرة العقل ع�� التخ�ل. قامت تلك ال�قرة الضخمة �لعق كتل الجل�د طلب ا

� اقتات "�م�� "و حصل عها �األنهار, و من ذلك الل�� � من �� للماء و الطعام, ليتدفق �عدها الل��
."Audhumla ع�� غذائه, فنما جسدە و تضخم ,وقام ب�سم�ة ال�قرة �ـ"أودهومال

خ�ج ال��� من مواضع لعق ال�قرة �لسانها الوردي ل�تل الجل�د, ول�ن لم �خرجوا مرة واحدة,
� يوم ظهرت رأسه, أما �اليوم الثالث ظهر جسد الرجل

� اليوم االول ظهر شعر الرجل, و�ثا��
ف��

�ش�ل �امل.



هذا الرجل س�صبح "بوريBuri ", السلف االول لآللهة.

, و خ�ج عمالق �ستة � ناء نومه ُولد من إ�طه األ�� عمالق ذكر و عمالق أن��
ُ
" , وأث نام "�م��

رؤوس من ساق�ه, و من هؤالء االبناء ,ي�دأ �سل جميع العماليق.

 اسماە "بورBor ". تزوج "بور" من 
�
اختار "بوري" زوجته من هؤالء العماليق, لتنجب له ابنا

 ."Ve �
"ب�ستال Bestla" ابنه احد العماليق, و انج�ا ثالثة ابناء..."أودينOdin  ", "ف��� Vili" و "��

ان "موس�لها�م" �لغ ابناء "بور" الثالثة م�لغ الرجال, و ع�� سنوات نضجهم ظهرت امامهم ن��
, إلدرا�هم � المستعرة �ش�ل دائم, و ظالم "ن�فلها�م" المستمر, ول�ن ظلوا �منأي عن �ال العالم��

� �منطقة " جينونجاجا" لأل�د, ح�ث ساد �وا من احدهما...فظلوا محت�س�� �موتهم المحتم إذا اق��
العدم, �ال جنة أو ارض, مجرد هوة فارغة ت�تظر وقتها المناسب لتمت�� �الح�اة.

. نظر االخوة الثالثة ل�عضهم ال�عض, و تناقشوا ف�ما � وقتئذ,حان الوقت ل�دء خلق �ل ��
احتاجوا لفعله لملء فراغ تلك الهوة الواسعة. و امتد نقاشهم ل�شمل خلق ال�ون,و الح�اة, و

المستق�ل.

", ألنه �ان من الالزم فعل ذلك, فال ط��قة أخري لخلق قتل االخوة الثالثة العمالق "�م��
" هو الموت الذي افسح العوالم إال �قتله. وهكذا �انت �دا�ة �ل االش�اء, لقد �ان قتل "�م��

المجال لظهور جميع اش�ال الح�اة.

عندما طعنوا العمالق, تفجرت الدماء من جسدە ��م�ات هائلة, كنافورات من الدماء المرة

�
� ط��قه, ل�غرق ��

� االندفاع �قوة �مح�ط هادر غاضب, اجتاح �ل ما ��
�م�اة ال�حار, و استمرت ��

, جلم�� Bergelmir حف�د �م�� � فقط ,ب�� اعماقه السح�قة جميع العمالقة. «لم ينج سوي عمالق��
� است�انوا �داخله كسفينة تحملهم ع�� ذلك المح�ط � صندوق خش��

� ظلت �جان�ه �� و زوجته ال��
.« � . جميع العماليق الذين نراهم و نخاف منهم اآلن, جاءوا من �سل هذين الناجي�� الدا��

", و تحولت عظامه إ�� الج�ال و المنحدرات. صنع أودين و اخوته ت��ة األرض من لحم "�م��



" و عظامه المطحونه � تراها, جاءت من اسنان "�م�� جميع االحجار و الصخور و الرمال ال��
". �ق�ضة أودين و اخوته اثناء معركتهم المميتة مع "�م��

ر المتطاير من له�ب "موس�لها�م". � تجوب السموات, ف�� ال�� اما الشهب و الن�ازك ال��

", فمن �علم اآلن ما��  من عقل "�م��
�
 ما جزءا

�
, فقد �انت يوما

�
� تراە نهارا ول�ن السحاب ال��

� اآلن امامنا كسحب هادئة. � جالت �خاطرە و ظلت موجودة ح�� االف�ار ال��

III

ما العالم إال قرص مستوي, �ح�ط �ه الماء من �ل جانب. و ع�� حواف العالم �ح�ا العمالقة,
 عن سائر

�
. و ل�� �حافظ أودين و اخ��ه ع�� �قاء العمالقة �ع�دا

�
�جانب ا��� ال�حار عمقا

", ل�ح�ط �منطقة منتصف العالم, و  من رموش عيون "�م��
�
 عظ�ما

�
المخلوقات, صنعوا جدارا

."Midgard اسموها �ـ"م�دجارد

اء, � مروجها الخ��
 جم�لة , ول�نها خال�ة, ح�ث �خطو أحد من ق�ل ��

�
�انت "م�دجارد" أرضا

 من م�اهها الصاف�ة, ولم �ستكشف احد ج�الها, او نظر منها إ�� السماء و سحبها
�
او اصطاد اسما�ا

الب�ضاء.

�
, طالما لم �سكنه احد �عد. ارتحلوا ��ل م�ان, ��

�
ادرك االخوة الثالثة أن العالم ل�س عالما

� النها�ة, وجدوا
�� .

�
� عن س�ان للعالم, ول�نهم لم �جدوا احدا اعا�� الج�ال و اعمق الود�ان, �احث��

. � ألقت بهما امواج ال�حر �جانب احدي الحواف الصخ��ة ع�� الشا�� � خش�ي�� لوح��

الل�ح االول �ان من خشب الُمران. تمتاز شجرة الُمران �الجمال و المرونة, و �جذورها العم�قة
� االرض, و اخشابها قادرة ع�� االن�ناء �سهولة, فال تنك� وال ت�شقق, ولذلك تصلح لصنع

��
مقا�ض االدوات, او مقا�ض الرماح و االسلحة.



� �ادا يتالمسان. � من خشب الدردار, والذي �ان ع�� مق��ة شد�دة من االول, ح��
الل�ح الثا��

 لصنع اقوي االلواح
�
� ل�جعله صالحا

خشب الدردار �متاز �الخفة و الرشاقة, ل�نه صلب �ش�ل �ا��
ل او قاعة ج�دة بواسطة خشب الدردار. � و العارضات, ف�مكنك بناء م��

. � � واقف�� � الرمال, فصارا ب�رتفاع شخص��
, و نصبوهما �ش�ل مستق�م �� � اخذ اآللهة اللوح��

� � ملقي�� � خشب��  تلو اآلخر. و�عد ان �انا لوح��
�
امسك بهما أودين, و نفخ فيهما روح الح�اة واحد ا

,صارا �ائنان من ال�ائنات الح�ة. ع�� الشا��

" قوة اإلرادة, والذ�اء و الحركة, ل�ص�حوا قادر�ن ع�� الرغ�ة و التحرك. اعطاهم "ف���

 ل�سمعوا بها, و عيون ي��ون
�
, و صنع لهم اذانا " ل�جعلهم بهيئة اجساد ال��� �

ثم نحتهم "��
بها, و شفاە تخ�ج منها ال�لمات.

" �أحدهم اعضاًء ذك��ة, �
�ان عار�ان. فحفر "�� , �عد ان صارا ��� وقف اللوحان ع�� الشا��

و�األخري اعضاًء أنث��ة.

وا بها اجسادهم, وتمنحهم الدفء اثناء , ل�س�� � صنع االخوة الثالثة مال�س للذكر و االن��
تعرضهم للجو ال�ارد �ش�ل منعش, ع�� ذلك الشا�� الموجود �حافة العالم.

�ة...االسم. � لص��عتهم ال��� منح االخوة الثالثة اخر ��

� اسموها اطلقوا ع�� الذكر اسم "اسك Ask" المأخوذ من شجر الُمران Ash Tree, و االن��
.Elm Tree المأخوذة من شجر الدردار "Embla ا�م�ال"

�
 منهما, و س�حمل �ل ا�سان الفضل لهما ��

�
 هم االصل, الذي أت�نا جم�عا

�
س�ص�حوا س��ا

� �سل اجدادنا, س�نت��
وجودە, و وجود أب��ه, و آ�ائهم, و آ�اء الجميع, ومهما عدنا للوراء ��

�العودة إ�� "اسك" و "ا�م�ال."

� "م�دجارد", وعاشوا ��مان خلف الجدار المصن�ع من رموش
مكث "اسك" و "ا�م�ال" ��

 عن العمالقة و الوحوش و جميع
�
� "م�دجارد", استطاعوا بناء منازلهم, لي�قوا �ع�دا

". و �� "�م��



� سالم
� "م�دجارد "س�ستط�عوا ت���ة ابناءهم ��

� االحراش المجهولة. ��
� ت�تظرهم �� االخطار ال��

تام.

� اجداد
. ألنه �ان ابو اآللهة, و هو من نفث روح الح�اة �� لذلك �س�� أودين �األب األ���

. , فس�كون أودين هو أ�انا جم�عا� � اجداد اجدادنا, و سواء كنا آلهة او ��� فاني��

�جدراس�ل, و العوالم ال�سعة

� العالم, و اجملهم ع��
شجرة �جدراس�ل العظ�مة �� ا��� اشجار الُمران �ماً� و ضخامة ��

, , و�ذلك اص�حت الشجرة اال���
�
�طهم س��ا � العوالم ال�سعة, ل�� اإلطالق. ترعرعت تلك الشجرة ب��

ح�ث تصل فروعها إ�� اعا�� السماء.

� غذاءها من ثالثة آ�ار مختلفة.
إنها ضخمة �ح�ث توطدت جذورها ع�� ثالثة عوالم, ل�ست��

, ع�� "ن�فلها�م", � الجذور الثالثة, ح�ث �ستقر ع�� العالم السف�� جذرها األول هو االعمق ب��
� قلب هذا العالم المظلم , �قع النبع ذو

ذلك العالم الذي سبق وجودە سائر العوالم االخري .و��
دد ��ل م�ان �إناء الم�اە المتموجة �ال توقف ,فارج�لم�� Hvergelmir, و صخب م�اهه الذي ي��
� نها�ات

�� 
�
� "ن�ده�ج Nidhogg", الذي �قرض حافرا � تلك الم�اة, �ح�ا التن��

�� . يزأر �الماء المغ��
الجذر.

, فيتجه نحو عالم عمالقة الصقيع, ح�ث يتواجد الب�� الخاص �ـ"م�م�� �
أما الجذر الثا��

�
� اع�� ف�ع من فروع شجرة العالم, �قبع ال�� الذي �درك أش�اء عدة , و �الزمه دائما

�� ."Mimir
صقر كظل له.

� فروع شجرة العالم, �سكن السنجاب "راتاتوسك Ratatosk", الذي ينقل الرسائل و 
��

� حامً� الردود. ول�ن �الرغم من ذلك,  � "ن�ده�ج" إ��  ال��, ثم �عود للتن�� الشائعات من التن��



فالسنجاب ال �كف عن اخ�ارهم �األ�اذ�ب, ح�ث �ستمتع أ�ما استمتاع ب�ثارة غضبهم �ما �حمله 
من اخ�ار مغلوطة. 

هناك ار�عة ظ�اء �ستمر �خدش الفروع الضخمة لشجرة العالم, لت�ناول اوراق الشجرة و لحاء
� الجذور.

� ت�شب ان�ابها �� , ال��  ال نها�ة له من االفا��
�
ساقها الهائل. و�قاعدة الشجرة, ستجد عددا

, ل�علق بها مشنقته أثناء تقد�مه
�
تلك الشجرة �مكن �سلقها, فلقد فعل ذلك أودين مس�قا

لتضحيته العظ�مة, و من �عدها صار إله المشانق.

ول�ن اآللهة ال ت�سلق شجرة العالم, �ل �ستخدمون ج� "�ا�فروست Bifrost" �ألوانه
ة �ألوان الط�ف, إنه ج� "قوس ق�ح" الذي �ستطيع اآللهة وحدهم االنتقال من خالله, � المم��

. ق قدماە فورا� فأي عمالق صقيع او غول حاول العبور من خالله إ�� اسجارد ,ستح��

اما عن العوالم, فهم �سعة:  

 .
�
, وح�ث �ستقر أودين دائما اسجاردAsgard  , موطن اآل�س��

ألفها�م Al�eim, ح�ث تح�ا الجن�ات المض�ئة, الذي يوازي بهاؤهم بهاء الشمس و سائر
النجوم.

 �ـ"سفارتلفها�م Svartal�eim", ح�ث �سكن
�
ن�داف�ل�� Nidavellir, والذي �ُس�� اح�انا

ة ب�تقان �  �جن الظالم( أسفل الج�ال, و �صنعون ابت�اراتهم المم��
�
األقزام )أو �ما �ُعرفون أ�ضا

شد�د.

, الذي نح�ا نحن ف�ه اآلن.  م�دجارد Midgard  , وهو عالم ال���

�
 إ�� جنب مع عمالقة الج�ال ��

�
يوتنها�م Jotunheim, ح�ث �ع�ش عمالقة الصقيع جن�ا

قاعاتهم الضخمة.



, و ت��طهم بهم Vanir , وهم آلهة مثل اآل�س�� فاناها�م Vanaheim , موطن الفان��
� أسجارد.

معاهدات سالم, ح�ث �ع�ش �عض منهم برفقة اآل�س�� ��

ن�فلها�م Niflheim, عالم الض�اب المظلم.

� نها�ة العالم.  ان األ�د�ة, ح�ث ي�تظر سارتور م�� موس�لها�مMuspell  , عالم الن��

 السم حا�مته:Hel  ه�ل, وهو الجح�م مأوي االموات الذين لم 
�
وهناك م�ان تمت �سميته ت�عا

� المعركة. 
�موتوا �شجاعة ��

اما الجذر الثالث و االخ�� لشجرة العالم, فيتمدد نحو ب�� "يورد Urd" المن�ثق من نبع جم�ل
, ح�ث �جتمع اآللهة �مجلسهم المقدس من نب�ع عالم اسجارد موطن اآللهة و مسكن اآل�س��

� معركة � انتظار م��
ة عند حلول اخر ا�ام العالم, ��  للمرة األخ��

�
 س�قفوا س��ا

�
, و فيها ا�ضا

�
يوم�ا

ة..الراجناروك. العالم األخ��

وهناك االخوات الثالثة الحك�مات, اخوات القدر The Norns, ح�ث �جتمعون حول ذلك
, و يولونها الرعا�ة و الحما�ة � اقبوا جذور شجرة العالم, و�تأ�دون من احاطتها �الط�� , ل�� الب��

, وعن , و �� المسئولة عن القدر و المص�� . و تمتلك أورد Urd إحدي االخوات ذلك الب�� � ال�افي��
داندي Verdandi"  المسئولة عن الحا�� و ما  ماض�ك الخاص و ما �ان, و معها اخواتها "ف��

� تتح�م �المستق�ل وما س�كون.  �كون, و االخت الثالثة "سكولد Skuld" و ال��

� ح�اتك.
, ل�قرروا ما سوف �حدث ��

�
ثم �جتمع الثالثة س��ا

هناك اخوات اخ��ات للقدر, �خالف أولئك الثالثة. فهناك اخوات قدر العمالقة ,اخوات
ار, و �ل منهن , منهم الطي�ات و منهم األ�� قدرالجن�ات, اخوات قدراألقزام, و اخوات قدر الفان��

متح�مات �مصائر اقوامهن. �عضهن �منحن الح�اة الطي�ة للناس, و �عضهم �منحونا اصعب
. ها تعق�دا� الحيوات, او اق�ها, او ا���

  . �
ك أيها الفا�� هناك �جانب ب�� "يورد", تُ�سج خيوط مص��



 



� أودين , و ع�� رأس م�م��

", والذي �ستمد م�اهه من اعماق األرض, � "يوتنها�م" معقل العمالقة, �قع ب�� "م�م��
��

" نفسه, فهو الحك�م حارس الذك��ات, ل�غذي جذور "�جدراس�ل" شجرة العالم. أما "م�م��
" إ�� ذلك � �دا�ات خلق العالم, �ان يتجه "م�م��

ە, و �� المدرك أل�ار األمور. ت�بع الح�مة من ب��
الب�� لينهل منه ص�اح �ل يوم, وذلك ب�دالء البوق المعروف �ـ"جالرهورن Gjallerhorn" إ�� سطح

الماء, ثم �سحب �ه ما استطاع من م�اە إ�� جوفه.

� اوائل إ�شائها, ارتدي أودين ق�عته و ع�ائته الط��لة,
, ب�نما �انت العوالم ��

�
 جدا

�
, قد�ما

�
قد�ما

 عن
�
" �حثا � هيئة رحالة, �خاطر �ح�اته من اجل الوصول إ�� "م�م��

ليتجه إ�� أرض العمالقة ��
الح�مة.

ك. �ة واحدة من م�اة ب�� " هو مقدار �� قال أودين: �ل ما اطل�ه منك �ا "م�م��

 ما �قع 
�
,  فنادرا

�
ە سواە. ظل صامتا ب احد من م�اە ب�� " برأسه, فلم �سبق ان �� اطرق "م�م��

الصامتون �� الخطأ. 

". قال أودين: انا ابن اختك "ب�ستال"..انت ع�� �ا "م�م��

. ": هذا ل�س �اف�ا� رد "م�م��

. فما المقا�ل الذي ترغب ف�ه؟
�
ك, سأصبح حك�ما �ة الواحدة من ب�� اجا�ه أودين: بتلك ال��

. � ماء الب��
" �حزم: عينك �� المقا�ل...ضع عينك �� قال "م�م��

 �عالم
�
لم �سأله أودين إذا �انت تلك مجرد مزحة, فالط��ق الذي سل�ه �� �صل إ�� الب�� ,عبورا

 استعد ف�ه أودين للتضح�ة
�
 �المخاطر, ط��قا

�
 ط��ً� محفوفا

�
العمالقة, لم �كن سهً�, �ل �ان ط��قا



� أرادها. �ح�اته نفسها من اجل عبورە, و إن تطلب االمر ا��� من ذلك, �� �صل إ�� الح�مة ال��

" بتحفز, ثم تفوە �جملة واحدة فقط: نظر أودين إ�� "م�م��

."
�
� سكينا "اعط��

� نحوە ع�� الم�اە , لتنظر الع�� � م�اە الب��
, و وضع عينه برفق ��

�
أتم أودين ما�ان مطل��ا

�شف ما فعه �عدها إ�� شفت�ه ل�� , ل�� الصاف�ة, ثم أد�� أودين بوق الجالرهورن المجوف داخل الب��
مأل البوق من ماء. ارتوي �الماء ال�ارد, و تدفقت الح�مة داخل جسدە, فانج�� ��ە و رأي �عينه
 اضاف�ة, مثل "�ليندر Blindr" اي

�
. و�ذلك ا��سب أودين ألقا�ا

�
المت�ق�ة ما لم يراە �عي��ه مس�قا

� الحارقة. اإلله ال�ف�ف, و "هور Hoarr" او األعور, و "�اليج Baleyg" او ذو الع��

� � تغذي شجرة العالم, إنها الع�� ", تحافظ عليها الم�اة ال�� � ب�� "م�م��
� أودين �� ظلت ع��

� اآلن. � تري �ل �� المعط��ة ال��

� و � ت�ادل المحار���
�ت حرب اآل�س�� و الفان�� من االنتهاء, و �دأوا �� مر الوقت, و عندما اق��

 لإلله "هون�� Honeir", والذي صار
�
" إ�� الفان�� ل�صبح مس�شارا القادة, قام أودين ب�رسال "م�م��

. الملك الجد�د للفان��

" " فارع القامة, وس�م المالمح, ت�دو عل�ه هيئة الملوك فعً�, وعندما عمل "م�م�� �ان "هون��
" تليق �قرارات الملوك الح�ماء . �جان�ه �مس�شار, �انت قرارات "هون��

" التخ�ط و عدم " عن الملك قل�ً�, �عان ماي�دو ع�� "هون�� ول�ن عندما ي�تعد "م�م��
 عاجً�

�
م من ذلك ,واتخذوا قرارا � إظهار الت��

القدرة ع�� اتخاذ القرار السل�م, لي�دأ �عدها الفان�� ��
" و إرسالها إ�� أودين. �االنتقام , ول�ن لم ي�تقموا من مل�هم, �ل قاموا �قطع رأس "م�م��

" �أعشاب خاصة منعتها من التحلل, و قام ب�لقاء لم �غضب أودين, �ل مسح ع�� رأس "م�م��
" من الض�اع ه�اًء . ولم �مر وقت التعاو�ذ و األسحار عليها, ل�حتفظ �معرفة و ح�مة "م�م��

. " عيناە, و �خ�� أودين بنص�حة حك�مة �ما اعتاد دائما� ط��ل, ق�ل ان �فتح "م�م��



", عاد أودين إ�� قاعدة شجرة العالم و وقف امام الب�� مرة أخري و �حوذته رأس "م�م��
� و المستق�ل.

� م�اە المعرفة ال�املة, معرفة الما��
ل�ضعها هناك �جانب عينه, ��

�
� اليوم الذي يُنفخ ��

هون إ�� "ها�مدال Heimdall" حارس اآللهة, و �� منح أودين بوق الجال��
,و مهما �ان موضعهم.

�
البوق, س�س��قظ اآللهة من س�اتها مهما �ان عم�قا

� نها�ة العالم..الراجناروك.
هورن, عندها ستأ�� � الجال��

س�نفخ "ها�مدال" مرة واحدة فقط ��

 



كـنوز اآللـهة

I

, احب روحها و عيونها 
�
 جما

�
� احبها ح�ا س�تحدث عن "س�ف Sif" الجم�لة, زوجة ثور ال��

 �شعرها 
�
, و هام عشقا � تها الشاح�ة و اب�سامتها ال�د�عة �شفتيها الحمراوت�� , احب ��� � الزرقاوت��

� اواخر ص�ف حار. 
الط��ل الممتد  �لون كحقل من الشع�� ��

اس��قظ ثور, لينظر إ�� "س�ف" النائمة فجأة, حك لحيته, ثم ر�ت ع�� زوجته قائً�:

"ماذا حدث لِك ؟ "

� كسماء الص�ف, لتجي�ه : "ماذا تقصد �سؤالك؟", ثم فتحت "س�ف" عي�يها الزرقاوت��
ة, لتتالمس اصا�عها المتوترة مع رأسها, و تنظر لثور برعب. � ح��

حركت �ديها نحو رأسها ��

صاحت "س�ف": "شعري"�  

...لقد تر�ك صلعاء." �
اجابها ثور: "لقد اخت��

� كذلك؟" سألته "س�ف": "من فعلها ؟ من ترك��

لم يتفوە ثور �حرف, �ل قام و ارتدي حزامه الخاص "ماينجورد" والذي �ضاعف قوته �ش�ل
...هو من فعل ذلك." سحري, ثم قال: "إنه لو��



� توتر, و�أن
ضت ذلك ؟" ب�نما اصا�عها تتالعب برأسها الصلعاء �� سألته "س�ف": "لماذا اف��

حركة اصا�عها قد تع�د شعرها المفقود مرة أخري.

, � هو لو�� اجابها ثور: "ألنه �لما ساءت األمور, وحادت عن الصواب, أول ما ي��ادر إ�� ذه��
 من الوقت".

�
هو الس�ب, وهذا يوفر �ما

, فاندفع �قوە من خالله ل�حطمه لقطع متناثرة, و يتجه نحو لو��
�
وجد ثور �اب لو�� مغلقا

فعه �عنف م�سائً� "لماذا ؟ " ل��

اءة األطفال : "لماذا ماذا ؟" اجا�ه لو�� ب��

, لقد �ان جم�ً� للغا�ة, لماذا افقدتها إ�اە ؟ " � � الذه�� "شعر س�ف. شعر زوج��

� المكر و المراوغة إ�� العدوان�ة ثم االرت�اك. هز , ماب�� ات ع�� وجه لو�� تضار�ت اآلف التعب��
,
�
ثور اخاە �عنف, فأطرق لو�� رأسه و �ذل قصاري جهدە إلظهار أسفه قائً�: "لقد كنت مخمورا

وظننت أنها حركة ظ��فة."

: "لقد �ان شعر س�ف هو رمز جمالها و عظمتها, س�عتقد الناس اآلن
ً
قطب ثور حاجب�ه قائأل

 كن�ع من العقاب...عقاب ع�� فعلة شنعاء لم �جب عليها أن تفعلها, مع
�
ان رأسها قد صار محلوقا

شخص لم �جب عليها ان تفعلها معه".

, س�ظن الناس ذلك فعً�...ولسوء الحظ, ف�س�ب اقتال�� لشعرها من 
�
: "حسنا اجا�ه لو��

جذورە, في�دو انها ستظل �ق�ة عمرها بهذە الهيئة..صلعاء �ش�ل تام" !  

قاطعه ثور �غضب: "�ال...لن تظل كذلك�"  

: "لالسف هذا لن �حدث, ول�ن هناك حلول أخري...�مكنها ارتداء ق�عة او اجا�ه لو��
وشاح"..



, إن لم تعد لها شعرها �
قاطعة ثور �حزم: "لن تظل �ق�ة ح�اتها صلعاء...ألنك �ا لو�� ابن لو��

اآلن, فسوف احطم عظامك واحدة تلو األخري, لن اترك واحدة سل�مة, و إن لم ينمو شعرها
� من عظامك, وسأظل افعل ذلك مرة �عد

لش�له السابق, سأعود مرة أخري و اع�د تحط�م ما ت���
� فعل ذلك مع مرور األ�ام."

�� 
�
ا مرة, و �ل يوم, و �عان ما سأصبح خب��

� تظنها" !  همس ثور:  : "ال ! لن استطيع فعل ذلك, إنها ل�ست �السهولة ال�� � صاح لو�� �ُج��
 �

�� �
� اراهنك ع�� قدر�� اليوم..و �ل ما سأحتاجه �� ساعة واحدة لتحط�م جميع عظامك, ول���

� ع�� فعلها." ثم تبع 
ة دق�قة فقط...��� شوق لمعرفة مدي قدر�� إتمام ذلك خالل خمس ع��

 . � تحط�م اول عظمة من عظام لو��
�المه �ال�دء ��

�خ لو�� قائً�: "األقزام ! "

قال ثور: "معذرة؟"  

 
�
  لس�ف ,شعرا

�
 ذهب�ا

�
, ب�م�انهم ان �صنعوا شعرا � : "االقزام...ب�م�انهم صنع أي �� اجا�ه لو��

� �الغ ال�مال� إنهم قادرون  ...شعر ذه��  ع�� االلتحام �فروة رأسها, و ان ينمو �أي شعر طب���
�
قادرا

ع�� فعل ذلك, أقسم لك بهذا" . 

, عل�ك �الذهاب
�
� ال�دا�ة, ثم قال: "حسنا

� ثور �ـلو�� من موضعه العا�� �عد ان رفعه ��
أل��

إليهم حاً� و اخ�ارهم �ذلك."

 من عظامه, وذهب إلرتداء حذائه الطائر
�
ه�ع لو�� ل�فلت من ق�ضة ثور ق�ل ان �حطم م��دا

� " سفارتلفها�م ", ح�ث
الذي ي�تقل �ه ع�� السموات, ل�ذهب إ�� ورش األقزام الموجودة ��

� الحرف الصناع�ة, والذي اختار لو�� منهم ثالثة �دعون �ـ" ابناء
يتواجد بها ع�اقرة األقزام ��

."Ivaldi إ�فالدي

ذهب لو�� إ�� مصانعهم المخت�ئة اسفل سطح األرض,ليتوجه ��المه المعسول إليهم قائً�:



� ان االخ��ن بروكBrokk  و 
و�� � ألبناء إ�فالدي العظماء. لقد سألت الجميع هنا, و اخ��

"تح�ا��
� الحرف و الصناعات �ش�ل لم �س�قهم إل�ه أحد من 

هم براعة �� ي Eitri هم أمهر األقزام وا��� اي��
ق�ل." 

اجا�ه احد االبناء قائً�: "ال...نحن ا��� األقزام مهارة و براعة"  

ي قادر�ن ع�� صنع كنوز بنفس جودة ما ستصنعونه" رد لو�� �ذ�اء: "انا متأ�د ان بروك و اي��

صاح احد اطول األبناء: "هذە كذب واضح� انا ال اثق بهؤالء الفشلة ذوي االصابع المرتجفة 
ل�صنعوا �� ولو حدوة حصان�"  

هم ح�مة : "مهما �انت ص��عتهم ,ب�م�اننا صنعه  و ا���
�
اجاب ب�ساطة اخاهم االصغر حجما

افضل منهم"

: "لقد تنا�� ألسما�� أنهم اعلنوا التحدي...من ف��م �ستطيع صنع ثالثة كنوز, قال لو��
 ع�� جودة ما تصنعون. و آە, �المناس�ة, احد تلك ال�نوز �جب

�
وسوف �كون آلهة اآل�س�� ح�ما

� ط��ل للغا�ة ال �ش��ه شائ�ة". ...شعر ذه�� ان �كون شعرا�

ح, قاطعه أحد االقزام قائً�:"سنفعل ذلك �سهولة� " � ال��
وق�ل ان �ستف�ض لو�� ��

كة مع اخ�ه � ورشته المش��
اتجه لو�� �عد ذلك نحو الج�ال, ل�قا�ل القزم المدعو "بروك" ��

 ع�� صنع ثالثة كنوز من اجل آلهة
�
: "ابناء إ�فالدي �عكفون حال�ا هم �التا�� ي", وهناك اخ�� "اي��

�م � أبناء إ�فالدي إل��م ألخ��
اسجارد, و س�ح�م اآللهة �أنفسهم ع�� جودة الصناعة ,ولقد ارسلو��

� �جودة مثل جودتهم الفائقة, و لقد وصفو�م � من عدم قدرت�م ع�� صنع أي �� �أنهم واثق��
�الفشلة ذوي االصابع المرتجفة".

, أنت , فسأل لو�� �شك : "ي�دو هذا شد�د الغرا�ة �ال�س�ة �� �ا لو��
�
لم �كن "بروك" غب�ا

 قد
�
� ابناء إ�فالدي ي�دو ش�ئا متأ�د أنها ل�ست لع�ة من األعي�ك المعتادة؟ فاإل�قاع ب�ننا و ب��

�سعد �فعله."



� ذلك �حق, ل�قول �عدها: "ال شأن ��
�� 

�
اصطنع لو�� السذاجة �قدر إم�انه, ولقد �ان �ارعا

 �ما حدث, لقد ظننت أنه �جب أن اعلم�م �ذلك و حسب".
�
إطالقا

فسأله "بروك": "وال مصالح شخص�ة لك من جراء ذلك ؟"  

 مهما حدث."
�
اجاب لو�� : "إطالقا

, فلقد �ان هو العقل المفكر ذو اإلرادة و التصم�م  إ�� لو��
�
 و ناظرا

�
اومأ "بروك" برأسه مفكرا

, حينذاك فإننا
�
� الصناعات ال�دو�ة, فقال �النها�ة:" حسنا

ي" هو األمهر �� , ب�نما اخ�ه "اي�� � الهائل��
� ذلك االخت�ار,

�سعدنا أن نهزم ابناء إ�فالدي ��

 � ي قادر ع�� صنع و �شك�ل اي �� وستح�م اآللهة �جودة مصنوعاتنا, فال شك �داخ�� أن إي��
, فما رأ�ك؟"    �ا لو��

�
أفضل �كث�� من ابناء ا�فالدي, ول�ن دعنا نجعل األمر شخص�ا

: "ماذا �دور �خلدك؟"   سأله لو��

. فهناك العد�د  اجاب "بروك": "إذا ر�حنا تلك المسا�قة, فسوف نحصل ع�� رأسك �ا لو��
ي ع�� صنع آله رائعة  � تدور �داخله, وانا واثق من قدرة إي�� من االف�ار و االش�اء العظ�مة ال��

  "� � دواة ح�� , او ح�� ب�ستخدام رأسك, ر�ما س�صنع آلة للتفك��

اح, ب�نما �داخله ساد انزعاج شد�د. ول�ن �الرغم من ذلك, فلقد  ع�� اإلق��
�
اب�سم لو�� موافقا

� النها�ة
ي, و�� شعر انه قد انجز المهمة ع�� ا�مل وجه, س�حتاج للتأ�د من فشل بروك و اي��

..نعم � س�حصل آلهة اسجارد ع�� ستة كنوز مبهرة من االقزام, و س�ستع�د "س�ف" شعرها الذه��
� نفسه.

� تنف�ذ �ل ذلك, ألنه لو�� الواثق ��
س�نجح ��

� صنع كنوزهم الثالثة, فلم �شعر لو�� �أي قلق جراء ذلك ,ول�نه اضطر
�دأ ابناء ا�فالدي ��

ي �المسا�قة . للتأ�د من عدم فوز بروك و اي��

ي إ�� مصنعهم الخاص, ح�ث ساد الظالم إال �عض ال�قع المض�ئة بنور  دخل بروك و اي��
�ر, ل�قول: "لقد  � خافت آت من قطع فحم مشتعل.  اخذ بروك من ع�� الرف قطع من جلد الخ��



ي:  � كهذا ", ب�نما قال اي�� احتفظت بها من اجل ��

� صنع
ان الفرن, و�ال سنفشل �� � النفخ �� تزداد قوة ن��

"استخدم المنفاخ, و استمر ��
ال�نوز..انفخ, انفخ".

� إ�� قلب � نفخ الهواء المشبع �األ�سج��
�ر داخل الفرن, و�دأ �� � وضع "بروك" جلد الخ��

� رضا.
ي" نحوە �� , فنظر "إي��

�
انه �شدة, وهذا ما اعتاد ع�� فعله دائما تفع حرارة ن�� الفرن, ل��

ة سوداء ضخمة لداخل ي" ل�عمل خارج المصنع, وعندما فتح ال�اب, �سللت ح�� اخذ "إي��
� سقف الغرفة

ة اضخم من الذ�ا�ة, �ل اضخم من الدبور نفسه, و اخذت تدور �� المصنع, ح��
�ط��قة خب�ثة.

ي" اثناء عمله, ي��عها اصوات حشو �ات مطارق "إي�� جاءت لـ"بروك" من الخارج اصوات ��
. � االدوات, وما ي�تج من اصوات اخري اثناء مراحل ال�شك�ل و التكس�� و ث��

ة �مكنك رؤ�تها ع�� � �انت ا��� ح�� ة السوداء ع�� سطح �د "بروك", وال�� حطت الح��
اإلطالق.

ة عن �دە ,فقامت امسك بروك ��ال ذرا�� المنفاخ, فلم يتوقف عن النفخ ل�� ي�عد الح��
�عض ظهر �دە �قسوة, ول�ن استمر بروك �النفخ.

�
�را � ي ل�قوم ب�خراج ص��عته من الفرن �حرص شد�د, ل�ظهر خ�� انفتح ال�اب, و دخل إي��

ات المعة من الذهب الخالص.  ذو شع��
�
ضخما

�
ي: "احس�ت,إنه عمل رائع...لو �انت الحرارة اع�� او اقل �درجة, لما كنا نجحنا �� صاح إي��

صنعه, ولصار �ل هذا مض�عة للوقت".

". �
 �ا أ��

�
اجا�ه بروك: "احس�ت ا�ضا



ي ة السوداء اجنحتها �غضب �الغ. ب�نما اخذ اي�� �أحد ار�ان سقف الحجرة, حركت الح��
, التا�� سوف يث�� اعجابهم فعً�. انتظر

�
قطعة من الذهب ل�ضعها اع�� الفرن قائً�: " حسنا

� الفرن, ومهما حدث ال ت��� او ��ع, او تتوقف, فما سنفعله س�كون
, لت�دأ �النفخ �� �

إشار��
 للغا�ة."

�
صع�ا

اومأ بروك قائً� : "لقد فهمتك."

� الفرن.
ي ف�دأ �النفخ �� ي الغرفة و �دأ العمل, ب�نما انتظر بروك إ�� أن ناداە إي�� ترك إي��

� سقف الغرفة, ثم حطت ع�� رق�ة بروك,
ان �ش�ل دائري �� � الط��

ة السوداء �� استمرت الح��
ثم تحركت برفق مبتعدة عن عرقه الم�ساب ن��جة الحرارة العال�ة للغرفة, و�عدها قامت �قرص
ج قطرات الدماء من موضع العضة مع العرق, ول�ن �ل ذلك لم � رق�ة بروك �أق�� طاقتها, فام��

� إ�قاف بروك عن النفخ.
ي�س�ب ��

�
� بها ��

ي, و اخ�ج من قلب الفرن إسورة معدن�ة متوهج من فرط السخونة , ثم ال�� عاد إي��
� توهجها الحار, فنتج عن ذلك �خار كث�ف مأل فراغ الغرفة. حوض حجري خاص م�� �الماء ل�ط��

�عدها هدأت سخونة اإلسورة و صارت ذهب�ة اللون �عد ان انطفأ توهجها.

"Draupnir ي: "سأسميها درو�ن�� قال إي��

فأجا�ه بروك: "س�سميها �ـ«المنفرطة» ؟ �اله من اسم مضحك إلسورة مثلها"

� تلك اإلسورة. ح ألخ�ه � تم�� ي �غموض: " ل�س لتلك اإلسورة فقط", ثم �� رد إي��

ة ط��لة . � صنعه منذ ف��
� عق�� رغ�ت ��

�� � ي": اآلن, هناك �� است�مل "إي��

.." �
, لذلك عل�ك أن تقوم �اآل�� � �ن السا�ق�� �  من ال���

�
ا � , ول�نه ا��� تم�� �

س�كون افضل مصنوعا��

قاطعه بروك: "سأنفخ, وال اتوقف عن النفخ"



, و قم ب�ث��ت
�
ي: " احس�ت, هذا صحيح, س�نفخ �ش�ل اقوي مما فعلت مس�قا اجاب إي��

ي س��كة من الحد�د الخام �انت ا��� �كث�� من ", ثم اخ�ج اي�� � معدل نفخك, و�ال س�فسد �ل ��
� قلب

(, ثم وضع الس��كة الثق�لة ��
�
� �انت لو�� متخف�ا ة السوداء )وال�� اي س��كة رأتها الح��

الفرن.

� قلب الفرن, وهذا ما فعله بروك,
ي الغرفة �عدها طلب من اخ�ه ان ي�دا �النفخ �� ترك إي��

. ي خارج الغرفة مثلما حدث سا�قا� مثلما �دأت اصوات الطرق الناتجة من مطارق إي��

� التا�� ة السوداء أنه ال يوجد مجال ألفعاله الرق�قة ,فال��� قرر لو�� أثناء تحوله لهيئة الح��
ي افضل مصنوعاته, ال�د و أنه س�نال اعجاب اآللهة, و إن حدث ذلك, فل�قل الذي س�جعله اي��

 لرأسه.
�
وداعا

� النفخ
� قرص حاجب�ه, ول�ن استمر القزم ��

� عي��ه, و �دأ �� � بروك, ثم ب�� حط لو�� ع�� جب��
,
�
 و توحشا

�
, و اص�حت ا��� عمقا � عي��ه. ازدادت حدة قرصات لو��

رغم شعورە �األلم الشد�د ��
عج مجال رؤ�ته. � � بروك إ�� وجن��ه, ل�� إ�� أن سالت الدماء من حاج��

ة السوداء عنه, ثم لوي اغمض بروك عي��ه, و حرك رأسه من جانب آلخر ل�حاول إ�عاد الح��

�
ة �� فمه و حاول نفخ الهواء ألع�� لتط�� مبتعدة قل�ً�, ول�ن �ل ذلك �ال فائدة. استمرت الح��

� تغط�ة عيون بروك, ب�نما تزا�د إحساسه �األلم الشد�د.
القرص, و استمرت الدماء ��

ك المنفاخ اثناء خروج الهواء ,واستخدم اثناء النفخ المستمر, قام بروك ��عة خاطفة ب��
ة. امسك �عدها بروك � اللحظات األخ��

� نجا منها لو�� �ح�اته �� ة �قوة, وال�� ب الح�� �� �
ذراعه ��

� النفخ.
�ذراع المنفاخ مرة أخري, و استمر ��

  "� �
ي: "هذا �ك�� صاح إي��

ي ,لينظر ألخ�ه ب�ح�اط.  خارج الغرفة �دخول إي��
�
ة السوداء �ع�دا ه��ت الح��



ي: " ال اعلم ماذا فعلت تلك المرة,  �الدماء و العرق, ب�نما قال إي��
�
�ان وجه بروك مخض�ا

� انحاء
�� 

�
, �انت الحرارة سائدة سا�قا � ول�نك اوشكت ع�� إفساد �ل ��

� �ما كنت آمل. ول�ن س�نتظر و نري
الغرفة بنها�ة المرحلة, إنما اآلن ل�ست �الش�ل ال�ا��

الن��جة".

, هل انتم ع�� استعداد للمسا�قة؟ "
�
جاء إليهم لو�� بهي�ته الحق�ق�ة قائً� : " حسنا

ي: "س�ذهب بروك معك ألسجارد اثناء تقد�م ال�نوز لآللهة, ثم �قطع رأسك �عدها, اجا�ه إي��
� � صنع األش�اء". نظر بروك إ�� لو�� �عي��ه المتورمت��

� ألستمر �� � افضل ال�قاء هنا بورش�� و ل���
".  شخص�ا�

�
� قطع رأسك, لقد صار أمرا

قائً�: "�م �سعد��

 



II

� اسجارد, جلس ح�ام المسا�قة , اآللهة الثالثة ع�� عروشهم...أودين األعور كب�� اآللهة, ثور
��

إله الرعد, و فراي Frey إله حصاد الص�ف الوس�م .

� هي�تهم �ش�ل
�� � , و �جان�ه االبناء الثالثة من ابناء ا�فالدي, المتطا�ق�� وقف امامهم لو��

, و معه المصنوعات الثالثة مغطاة ب�نتظار كشفها
�
هائل, ب�نما وقف بروك �لحيته السوداء وح�دا

للح�ام.

, ماذا سوف نراە اليوم؟"
�
قال أودين �صوته الرخ�م: "حسنا

ها لك ابناء إ�فالدي ع�� س��ل الهد�ة, و : "�ا اودين العظ�م, إنها كنوز اح�� اجاب لو��
ي و بروك. و ستختاروا �أنفس�م ايهم كذلك لثور و فراي, و هناك هدا�ا اخري مثلهم من إي��

� صنعها ابناء ا�فالدي". الهد�ة األفضل. و سأعرض ل�م بنف�� أوً� الهدا�ا ال��

, رمح �ديع �د�� "جان�� Gungnir" تمت زخرفته �أش�ال معقدة من اخ�ج لو�� الهد�ة االو��
, و إذا رميته, فكن واثق أنه � اق اي �� الحروف الرون�ة , ثم استعرضه قائً� : " رمح قادر ع�� اخ��

�
�� 

�
� �عض االح�ان س��ا

� اودين الواحدة �� س�صل إ�� هدفه مهما �ان موضعه." فلقد �انت ع��
, أن هذا الرمح تم ر�طه �عهد سحري, إخطائه للتص��ب, و است�مل لو�� �المه : "و كذلك ال ن���

". أال ينك� ا�دا�

". حمل اودين الرمح, ل�قول �عدها : "إنه ج�د جدا�

ات است�مل لو�� �فخر: " اما عن الهد�ة الثان�ة, فهو شعر سحري..مئات اآلالف من الشع��
المصنوعة من الذهب الخالص, قادرة ع�� ر�ط نفسها �أي شخص �حتاجها, و�عدها تنمو �ما لو

".  حق�ق�ا�
�
�انت شعرا



 �ا س�ف"
�
اجا�ه ثور: "سوف نقوم بتج��ته حاً�...تعا�� فورا

نهضت س�ف من م�انها, و جاءت أمامه برأسها المغطاة, و نزعت الوشاح ل�شهق اآللهة
� المستعار برفق. نظر الجميع نحو �دهشة عند رؤ�ة رأسها االصلع, ثم قامت ب�رتداء الشعر الذه��

 ا��� جماً� مما
�
 حق�ق�ا

�
� االرت�اط �جلدها, و اص�حت �عدها شعرا

ات �� رأسها الذي �دأت الشع��
سبق.

صاح ثور: "رائع...�اله من عمل ممتاز�"  

� صد�قاتها تحت � ب�� سارت س�ف خارج قاعة اآللهة �سعادة غامرة, ل�ستعرض شعرها الذه��
قة. اشعة الشمس الم��

ة الحجم و مط��ة �القماش, ثم وضعها امام فراي. امسك لو�� �أخر هدا�ا ابناء ا�فالدي, صغ��

".  ح����ا�
�
سأله فراي �خي�ة أمل : "ماهذە ؟ انها �ش�ه وشاحا

: "إنها كذلك �الفعل, ول�ن إن فتحتها ستك�شف انها سفينة ضخمة تد�� اجا�ه لو��
 ستصحبها ال��اح الق��ة أينما ذه�ت. لن تري سفينة اضخم

�
"سك�د�الدن�� Skidbladnir", و دائما

� نفس الوقت �مكنك طيها و وضعها داخل جي�ك".
منها �ق�ة عمرك, ول�ن ��

 �داخله: "لقد ر�ــح أبناء ا�فالدي
�
انبهر فراي بتلك الهد�ة, فان�سطت اسار�ر لو�� متمتما

ة". � بهدا�اهم المم��

ة ضخمة,  , و ظهر ع�� رقبته قرصة ح�� جاء دور بروك, والذي تورمت عيناە ب�حمرار كب��
فاب�سم لو�� من مظهر بروك العج�ب امام اآللهة, و تأ�د من ه��مته امام الهدا�ا  المذهلة ألبناء 

إ�فالدي. 

, اخ�ج بروك اإلسورة الذهب�ة, و وضعها امام اودين ع�� عرشه العا�� قائً�: "هذە درو�ن��
� الجمال و

, س�نفرط منها ثمان أساور ذهب�ة مماثلة لها �� أسميناها المنفرطة ألنها �ل �سع ل�ا��
داد ثروتك". � التألق, و �ذلك �مكنك منحها �م�افأة للناس, او تحتفظ بهم ل��



� ذراعه إ�� ان وصلت لمنتصف كتفه, ل�قول �عدها : "إنها
امسك أودين �اإلسورة, و وضعها ��

� وصف بها اودين هد�ة الرمح. .", حينها تذكر لو�� أنها �انت نفس الجملة ال�� ج�دة جدا�

ات  ذو شع��
�
 ضخما

�
�را � ذهب بروك نحو فراي, و ازاح الغطاء عن هديته الثان�ة, ل�ظهر خ��

ذهب�ة براقة.

� لك �ا س�دي, ل�قوم �جر ع��تك الخاصة, و ب�ستطاعته
�ر صنعه ا�� � قال بروك: "هذا الخ��

� , ست�� � احلك الل�ا��
� اعماق ال�حار,ا�ع من ا�ع الج�اد, و ��

الركض �قوة ع�� السماء و ��
ة ال�املة أينما ذه�ت, وال ��ل وال �مل, و لن �خذلك إذا اته الذهب�ة ط��قك, لتمنحك ال�ص�� شع��

�ر � راهنت عل�ه. هذا هو الخ��

ات الذهب�ة."  � �Gullenburs"  ذو الشع�� �س�� "جولنب��

نظر فراي ب�ندهاش مختلط �اإلعجاب نحو تلك الهد�ة, ب�نما احتفظ لو�� برأ�ه أن السفينة
� الظالم, ال دا�� للقلق, س�حتفظ برأسه إ�� األ�د و

�ر قوي �لمع �� �  من خ��
�
المط��ة �انت ا��� ابهارا

ي و بروك. لن �أخذها اي��

�ع  � افسادها, و حينها قام بروك ب��
� ادرك لو�� انه نجح �� �انت الهد�ة الثالثة �� الهد�ة ال��

الغطاء عن مطرقة معدن�ة  وضعها امام اإلله ثور. 

". نظر نحوها ثور, قائً� ب�ح�اط: "ل�ن تلك المطرقة مق�ضها صغ��

ها. � ك عن � تم�� � اخ�� اجاب بروك:" هذا صحيح, إنه خطأي انا, ول�ن ق�ل ان ترفضها, دع��

�ت بها �أق�� ق. األو�� من نوعها, لن تنك� أ�دا ً, مهما �� هذە �� ميولن�� Mjollnir, جال�ة ال��
قوتك, فلن ينالها اقل خدش.

� لم تحتمل � ع�� تحطم االسلحة ال�� نظر ثور نحوها ب�هتمام, فلقد اعتاد �مرور السن��
استخدامها �قوته الخارقة.

". , فلن تخ�� هدفها ا�دا�
�
است�مل بروك: "إذا رميتها �ع�دا



 ما اب�سم.
�
هنا حدثت المعجزة, وظهرت اب�سامة ع�� وجه ثور الذي نادرا

� حجم المطرقة, ب�م�انها ان تتضخم او تتضاءل رهن إشارتك,
ثم قال بروك: "�مكنك التح�م ��
فتصبح قا�لة لإلخفاء داخل ردائك".

دد اصوات الرعد ع�� اسجارد. صفق ثور �سعادة غامرة, لت��

, هذا
�
ثم ان�� بروك �المه قائً�: "وكذلك �ما الحظت, فمق�ض المطرقة �الفعل قص�� جدا

ي لها". � إي��
� الحفاظ ع�� النفخ �معدله الصحيح أثناء صنع ا��

خطأي, فلقد فشلت ��

اجاب ثور: "المق�ض الصغ�� خطأ ال يهم, فهذە المطرقة ستحمينا أمام عمالقة الصقيع. هذە
." �

� ح�ا��
افضل هد�ة حصلت عليها ��

". : " �الفعل ستح�� أسجارد, و تحمينا جم�عا�
�
اجاب اودين موافقا

� الرعب الشد�د من ثور اومأ فراي برأسه قائً�: "إذا كنت من احد عمالقة الصقيع, ألصاب��
أثناء حمله لتلك المطرقة".

� الجم�ل �ا ة, ول�ن ماذا عن س�ف, و شعرها الذه�� � صاح لو�� ب�أس: "إنها �الفعل مطرقة مم��
ثور؟"

� ك�ف اتح�م
 جم�ً� �الفعل, و اآلن �ا بروك أر��

�
 ذهب�ا

�
� تملك شعرا رد ثور: "ماذا عنها ؟ زوج��

�حجم المطرقة".

� الذهب�ة الرائعة".
� من رم�� الجم�ل و إسور�� أضاف أودين: "مطرقة ثور أفضل ح��

�ري � � المط��ة و خ�� ف فراي قائً�: "تلك المطرقة اعظم و ا��� إثارة لإلعجاب من سفين�� اع��
� أمان دائم". قام اآللهة بتهنئة بروك و

ات الذهب�ة, ف�� قادرة ع�� إ�قاء آلهة اسجارد �� ذو الشع��
� حصلوا عليها ع�� اإلطالق. � له أنه صنع برفقة اخاە افضل الهدا�ا ال�� ر�توا ع�� كتفه قائل��



� سأقطع
, هذا معناە ا��

�
� ذلك." ثم استدار نحو لو�� قائً�: "حسنا

اجابهم بروك: "�م �سعد��
� � صنع ��

, س�سعدە الحصول عليها و استخدامها �� �
 إ�� أ��

�
رأس لو�� ب�دي و اخذها م�� عائدا

ذى فائدة"..

� تقد�مها إل��م". ..لدّي كنوز �مكن�� اجاب لو�� �خوف: "انا ع�� استعداد ان افتدي رأ��

� ن��دها او �حاجة إليها..أ�س�ت أننا نحن من ود: "لدينا �الفعل �ل ال�نوز ال�� اجاب بروك ب��
, نحن ن��د رأسك". �قوم �صنع ال�نوز ؟ ال �ا لو��

." ثم قفز لو�� � فكر لو�� للحظات, ثم قال: "إذن �مكنك ان تنالها, إذا استطعت ان تمسك ��
� �عدها �لحظات.

, و ا�ع �الفرار, ل�خت��
�
� الهواء عال�ا

��

نظر بروك إ�� ثور قائً�: "هل ب�م�انك اإلمساك �ه؟ "

ض أال افعل ذلك, و ل�نها فرصة ج�دة لتج��ة المطرقة هز ثور كتف�ه و قال: "من المف��
الجد�دة".

 مما حدث.
�
� غ�ظا  �لو�� ب�ح�ام, الذي تم��

�
عاد ثور �عدها بوقت قل�ل, ممس�ا

, ل�� اقطع رأسك حاً�." اخ�ج بروك سكينه الحاد قائً�: "تعال �ا لو��

� اناشد أودين العظ�م, أنه إذا قطعت , ول���
�
: "�التأ��د, �مكنك أن تقطع رأ�� ط�عا اجاب لو��

� تنص ع�� قطعك لرأ�� ,رأ�� فقط". , فحينها ستخالف بنود اإلتفاق, وال�� � رقب��

� قطع رقبته".
: "لو�� ع�� حق. ل�س لد�ك الحق �ا بروك ��

�
رد أودين مؤكدا

انزعج بروك و صاح: "ول�ن ك�ف سأحصل ع�� رأسه إذا لم اقطع رقبته ؟ ال �مكن"

 ف�ما يتلفظون �ه من �لمات, لما
�
شعر لو�� �االنتصار, فقال: "أرأ�ت ؟ إذا تفكر الناس ج�دا

...لو�� األ��� ذ�اًء و وسامة و.."
�
�انوا قرروا ان ينافسوا لو�� األ��� ح�مة و مهارة و مكرا



". , ذلك س�كون منصفا�
�
: "حسنا

�
� أذن أودين, فاجا�ه مؤكدا

اح �� همس بروك ب�ق��

, و�عدها حاول ان �خرق �ط حول فم لو�� , و قام �لف ال�� � �ط جلدي و سك�� اخ�ج بروك ��
الجلد �طرف نصل سكينه.

� غ�� قادرة ع�� قطعك." , السك��
�
قال بروك: "هذا ال �جدي نفعا

� المعروفة, و قمت �حما�ة نف�� من نصال فأجاب لو�� �سخ��ة: "ر�ما استخدمت ح�م��

� � ان تقطع�� � �شأن قطع الرق�ة, حينها لن �ستطيع اي سك�� � حالة لم تنجح خدع��
, ف�� � الس�ا���

ع�� العموم".

�ط � ال��
� تط��ز الجلود, ثم قام �دفعه ��

 استخدمه ��
�
, و اخ�ج مثقا�ا

�
زمجر بروك غض�ا

. � � �خ�ط مت�� ها �خ�اطة الشفت�� � قام ع�� , وال�� � شفاە لو��
 �عض الثقوب ��

�
قه صانعا الجلدي ل�خ��

 ع�� الحد�ث او الشكوي.
�
 لو�� و قد انغلق فمه فلم �عد قادرا

�
رحل بروك, تار�ا

 من آالم الخ�اطة.
�
�ال�س�ة للو�, �ان األلم الناتج من عدم قدرته ع�� الحد�ث أ��� وجعا

 ألصل قصة حصول اآللهة ع�� اروع كنوزهم. لقد �ان خطأ لو��
�
وها أنت اآلن �ت مدر�ا

� مطرقة ثور �انت �س�ب ذلك الخطأ. منذ ال�دء, ح��

� اق�� درجات اإلمتنان له, و
� ولو كنت �� , س�ستاء منه ح�� � �شأن لو�� � المم�� و هذا هو ال��

� ولو كرهته أ�ما كراه�ة. � له ح�� ستم��

 



ء األعظم
�
البنا

, ول�ن ينقصها
�
 وسالما

�
ك خلفه أسجارد أ��� هدوءا  ل�قاتل أقزام الجان, لي��

�
قا اتجه ثور ��

� جمعت ة من معاهدة السالم ال�� ة قص�� الحما�ة ال�اف�ة. حدث ذلك منذ ازمان غابرة, �عد ف��
, ف�انت اآللهة مشغولة ب�ناء منازلها �دً� من الدفاع عن أسجارد. اآل�س�� و الفان��

 ان نعتمد ع�� ثور, نحن �حاجة لحما�ة ضد هجمات العمالقة و
�
قال أودين:" ال �مكننا دائما

اقزام الجان".

ح؟" سأله ها�مدال حارس اآللهة : "وماذا تق��

 �ح�ث �منع
�
� إل�عاد عمالقة الصقيع, و سم��ا

 �ش�ل �ك��
�
 عال�ا

�
� جدارا اجاب أودين: "س�ب��
اقه". اقوي اقزام الجان من اخ��

: "ول�ن بناء جدار بهذا االرتفاع و السمك سوف يتطلب مننا سنوات عدة". رد لو��

, ثم أجا�ه : "ول�ن �الرغم من ذلك, مازلنا �حاجة لذلك الجدار." اتفق أودين مع �لمات لو��

� إ�� أسجارد وافد جد�د, ضخم الب��ة, يرتدي أز�اء الحدادة, و خلفه حصانه
, أ�� �اليوم التا��

الرمادي ذو الظهر الع��ض.

توجه الوافد نحو أودين قائً� : " �ُقال أن�م �حاجة إ�� بناء جدار."

�
� بناء ذلك الجدارع�� أ�مل وجه, سأجعله جدارا رد أودين �اإل�جاب, فقال الوافد: "ب�م�ان��

اقه.  �ح�ث �منع اقوي اقزام الجان من اخ��
�
� إل�عاد عمالقة الصقيع, و سم��ا

 �ش�ل �ك��
�
عال�ا

� لمرور نملة.
 �ك��

�
 فوق اآلخر, فال تجد فراغا

�
سأضع حجرا



 �دوم أللف ألف عام."
�
� لك جدارا سأب��

 ط��ً� للغا�ة."
�
: "ول�ن جدار كهذا س�ستلزم منك وقتا قال لو��

 أول ا�ام الشتاء, و سأنت�� من
�
� ثالثة مواسم. غدا

� بناءە �� رد الوافد: "�ال ع�� اإلطالق, �مكن��
." البناء بنها�ة الشتاء التا��

 ع�� بناء الجدار, ما المقا�ل حينها ؟"  
�
سأله أودين: "مادمت قادرا

� ثالثة اش�اء فقط ,أولهم هو � لما سوف أفعله. س�كفي��
� أجر قل�ل �ا��

اجا�ه الرجل: "ارغب ��
الزواج من اإللهة الجم�لة ف��ا.

� أن ت�دي ف��ا رأيها الخاص �شأن تلك  رد أودين: "هذا ل�س مقا�ً� قل�ً� , ولن �دهش��
المسألة. ول�ن ما �� �ق�ة مطال�ك ؟"  

� لك ذلك الجدار, أر�د الزواج من ف��ا, و أر�د اب�سم الوافد اب�سامة م���ة قائً�: "ل�� اب��

� الثالثة من اآللهة ل�� . تلك �� مطال�� � قة, و قمر الل�ل الم�� الحصول ع�� شمس الص�اح الم��
� ل�م جدار�م العظ�م". اب��

نظر اآللهة إ�� ف��ا, فوجدوا شفاهها مغلقة و ع�� وجهها أمارات الغضب, ب�نما تلتف ع��
� Brísingamen الالمعة �أضواء الشمال, و تلمع أر�طة شعرها الذهب�ة, عنقها قالدة ب��س�نجام��

. ّ مثلما �لمع شعرها نفسه �ض�اء ب��

ي, لي�سائل وقتها الوافد عن م�ان يوفر أمر أودين الوافد الجد�د �االنتظار خارج قاعته ال���
اب..�ان حصانه �ُس�� �ـ سفاد�لفاري Svadilfari, ومعناە " صاحب الرحلة لحصانه الطعام و ال��

س�ئة الحظ."

� آن 
فرك أودين جبهته, ثم نظر نحو اآللهة �طلب مشورتهم, ف�دأوا جم�عهم  �الحد�ث ��

واحد. 



"اصمتوا ! فليتحدث �ل من�م وحدە".

� واحد..ف��ا و الشمس و القمر اغ�� من ان يتم اختلفت آراء اآللهة, و إن اتفقوا ع�� ��
� و إن استطاع بناء الجدار الذي �حتاجونه خالل ثالثة اعطاؤهم �سهولة لشخص غ��ب, ح��

مواسم فقط.

ورة معاق�ة هذا الغ��ب ع�� وقاحته, ب�لقائهخارج أسجارد , فلقد رأت �� �
�ان لف��ا رأي إضا��

 عنها.
�
و ترح�له �ع�دا

, لقد اتفقنا ع�� رفض طل�اته."
�
نظر نحوهم أودين قائً� �حزم: "حسنا

�
� جذب اإلن��اە إل�ه, فنظروا نحوە جم�عا

 صوت سعال قص�� �من يرغب ��
�
سمعوا جم�عا

� ا�داء رأ�ه.
, الذي �دا �ما لو أنه يرغب �� ل�جدوا لو��

� عظ�م قد �س�تموە.." ّ أن ألفت نظر�م إ�� ��
: " واجب ع�� قال لو��

 �ا جالب المشا�ل."
�
اجا�ت ف��ا �سخ��ة الذعة: "ال اظن اننا قد اغفلنا ش�ئا

� مستح�ل. ال حه هذا الرجل, و��ل وض�ح, هو ��  أن ما اق��
�
: " لقد �س�تم جم�عا رد لو��

. ال �مكن
�
� ثمان�ة ع�� شهرا

يوجد �ائن �� قادر ع�� االنتهاء من بناء جدار بتلك الضخامة ��

� المراهنة ��ل ثقة ع�� , فما �الك �شخص فاٍن. �مكن�� � لعمالق أو أحد اآللهة ان �فعل ذلك ح��
فشله."

� ظلت متجهمة, و صاحت بهم: "�ا ل�م من اتفق جميع اآللهة مع لو�� وقتها, ماعدا ف��ا ال��
". , ألنك تظن نفسك ذك�ا�  انت �ا لو��

ً
� خاصة �

حم��

: �
ح اآل�� وب المستح�ل, لذلك اق�� ب من �� : "ما �قول أنه قادر ع�� فعله هو �� اجابها لو��

� البناء, و�دً�
 قاس�ة, فال �جب ع�� أحد مساعدته ��

�
وطا سنوافق ع�� طل�اته ,ول�ن سنضع له ��

� موسم شتاء واحد فقط, فإن �دأت او�� ا�ام الص�ف و لم
من ثالثة مواسم, س�ضطر إلنهائه ��

 مما طلب".
�
ي�ته من بناء الجدار, حينها لن ينال ش�ئا



وط  المجحفة؟"  سأله ها�مدال: " ولماذا قد يوافق ع�� تلك ال��

� حالة عدم ا�تمال ذلك الجدار ؟"  
� س�نالها �� �ما سألته ف��ا: "و ما الفائدة ال��

ح رأ�ه �من �خاطب  "هل هم اغب�اء لتلك الدرجة ؟", و �دأ �عدها ��
�
كتم لو�� غ�ظه متمتما

. ا� طفً� صغ��

� بناء الجدار,ولمدة ستة شهور �دون أجر, و�عدها لن يتمكن من إنهاء عمله,
"س��دأ الحداد ��

حينها سنطردە, وقد نعاق�ه ع�� عدم الوفاء بوعدە لنا, ثم نقوم ب�ستغالل ما تم بنائه, ون�مله
�أنفسنا خالل السنوات القادمة. ال تقلقوا, فال يوجد أي مجال لفقدان ف��ا او الشمس و القمر".

 فقط ؟ "
�
 واحدا

�
سأله ت�� إله الحرب: "ولماذا سيوافق ع�� جعل المدة موسم ا

� نفسه ,وحينها س�عت��
فض, ول�ن ي�دو عل�ه الغرور و الثقة الزائدة �� : "ر�ما س�� اجا�ه لو��

 لقدراته ال �جب عل�ه رفضه."
�
ذلك تحد�ا

� ذلك الموقف, و �دأوا 
وە انه من الج�د لهم ان لو�� معهم �� , و اخ�� استحسن اآللهة رأي لو��

� ع�� النجاح  األ��د لفكرتهم.   � ت�ادل التها��
�عدها ��

� سبق و ان �قها لو�� منها,  ظلت ف��ا صامتة, و ا�تفت �التالعب �قالدتها الذهب�ة, ال��
حينما تنكر ع�� هيئة  عجل �حر, �سلل نحوها أثناء استحمامها �ال�حر, ل�قاتله ها�مدال وقتها و 
, ولذلك لم يهمها ك�ف انتهت مناقشته مع اآللهة. 

�
جع القالدة لها. ال �مكنها أن تثق �لو�� أ�دا �س��

�  مب�سم��
�
� إ�� قاعتهم الضخمة, فوجدهم جم�عا

قام اآللهة �النداء ع�� الوافد الغ��ب ل�أ��
ود وجه ف��ا. , ب�نما ساد ال�� � هادئ��

ة ثالثة مواسم, ول�ننا سنمنحك  : "لقد طل�ت مننا ف�� سألهم الرجل عن قرارهم, فأجا�ه لو��
 ي�دأ الشتاء, فإذا لم ي�ته عملك ب�دا�ة أول ا�ام الص�ف,حينها ترحل عن 

�
 فقط. غدا

�
 واحدا

�
موسم ا

أسجارد دون أجر. و ل�ن إن اتممت بناء الجدار �حجمه المطلوب, حينها  سنعط�ك �ل ما رغ�ت 
� الجدار وحدك, �ال أي مساعدات خارج�ة".  �ه: القمر, و الشس, و ف��ا الفاتنة. ول�نك س�ب��



وطه, ثم نظر نحو اآللهة قائً� صمت الغ��ب للحظات, �دا فيهم �من يوازن �لمات لو�� و ��
ب�ستهجان:

� الحصولع�� مساعدة
� ارغب �� � بناء الجدار, ول���

"لقد قررتم أال احصل ع�� اي مساعدة ��
 ع�� التنف�ذ."

�
� بها الجدار. ال اظن ذلك طل�ا � سأب�� � حمل األحجار ال��

� سفاد�لفاري ��
حصا��

 ل�المه.
�
� سائر اآللهة بهز رؤوسهم تأ��دا

.", ب�نما ا�ت�� وافقه أودين قائً�: "ي�دو هذا منطق�ا�

, و أنه لن �قوم طرف �خ�انة عهدە مع  ع�� ذلك االتفاق �ش�ل رس��
�
�عدها تعاهدوا جم�عا

"  ع�� "درو�ن��
�
الطرف اآلخر, و اخرجوا اسلحتهم ل�قسموا عليها �ذلك العهد, ثم اقسموا جم�عا

, و حينها صار ذلك القسم غ�� قا�ً� للحنث. � " رمحه الذه�� إسورة أودين الذهب�ة, و "جان��

قت الشمس لي�دأ اآللهة مشاهدة الرجل أثناء عمله. �صق الرجل ع�� , ا�� � الص�اح التا��
��

� حفر الخندق الذي س�غرز ف�ه حجر األساس.
كف�ه, و �دأ ��

قال ها�مدال: "إنه �حفر �عمق".

قال فراي: "و �حفر ��عة".

, من الواضح انه قادر ع�� حفر الخنادق �مهارة شد�دة. و ل�ن
�
قال لو�� ع�� مضض: "حسنا

� حفر خندق ما, و  س�حتاج لنقلهم من الج�ال إ�� هنا. فهناك فرق كب�� ب��
�
تخ�لوا م�� �م حجرا

� نقل احجار لعدة أم�ال �دون مساعدة, ثم وضعهم هنا حجر تلو اآلخر �دقة �الغة, تمنع مرور ب��
 �صعب ع�� اعظم العمالقة عبورە."

�
 شاهقا

�
� النها�ة جدارا

اي نملة من ثغراتها, ل�ص�حوا ��

از, ول�نها ظلت صامتة. � نظرت ف��ا نحو لو�� ب�شم��

ء حصانه و انطلق نحو الج�ال ل�جمع أو�� أحجارە. جّر
�
عند غروب الشمس ,امت�� البنا

ة فوقها ع��ة فارغة لحمل األحجار, ب�نما راق�ت اآللهة رح�ل الرجل الحصان خلفه زالجه صغ��
� سماء أو�� ل�ا�� الشتاء.

تحت ضوء القمر ��



� س�تمكن � الفضول عن �م�ة االحجار ال�� : "لن �عود ق�ل أسب�ع, ول�ن ي�تاب�� قال لو��
الحصان من حملها, ي�دو عل�ه القوة".

عاد اآللهة نحو قاعتهم, ل�سود ب�نهم ال�ور و الضحك, ول�ن لم �شاركهم ف��ا تلك االجواء
السع�دة.

� الهطول �ش�ل هادئ ,كتقدمة لما سوف ي��عها خالل الشتاء,
ق�ل الفجر, �دأت الثل�ج ��

ب من أسجارد- ب��قاظ اآللهة ل�ً�, و طلب منهم فقام ها�مدال -الذي ال تغفل عيناە عن �ل ما �ق��
 نحوهم و

�
ء آت�ا

�
� اليوم السابق, ل�جدوا امامهم البنا

االجتماع حول الخندق الذي حفرە الغ��ب ��
برفقته حصانه الذي سحب خلفه كومة ثق�لة من احجار الجران�ت..كومة ثق�لة لدرجة انها حفرت

األرض �عمق من اسفلها.

�
", ثم اشار نحو الشمس غامزا عندما رأي الرجل اآللهة, ل�ح لهم ب�دە قائً� �م�ح: "ص�اح الخ��
. �عينه, لي�دأ �عدها ن�ع ار�طة الزالجة عن الحصان, و حمل األحجار نحو الخندق الذي بناە مس�قا�

: " �اله من حصان قوي �الفعل. ال �مكن لحصان عادي  قال �الدرBalder  أجمل افراد اآل�س��
أن �سحب خلفه �ل تلك االحجار الثق�لة". 

دف �عدە فاز�ر Kvasir الحك�م : "إنه اقوي مما تخ�لنا". ل��

. هذا مجرد اليوم األول, لن �مكنه حمل
�
, س�نال اإلرهاق من الحصان ق���ا

�
: "حسنا قال لو��

, و
�
 و سم�ا

�
تلك ال�م�ة من االحجار �ل ل�لة, و الشتاء قادم, و ستصبح �عدها الثل�ج ا��� عمقا

� العواصف الثلج�ة ستمنعه من الرؤ�ة خالل ط��قه الصعب نحو الج�ال. ال دا�� للقلق, ف�ل ��
 لخطتنا."

�
�س�� وفقا

." ثم سارت عائدة نحو أسجارد, �� ال �ست�مل مشاهدة بناء قالت ف��ا: "�م أ�رهك �ا لو��
الرجل ألساسات الجدار.



��ل ل�لة, اتجه الرجل برفقه حصانه نحو الج�ال, ل�عودوا �عدها �ص�اح اليوم التاليو معهم  
� ثق�ل, �فوق حجم �ل حجر منهم أطول الرجال.  �ن حجر جراني�� ما�قرب من ع��

و ��ل ص�اح, ينمو الجدار, ل�صبح �أ��� حجم ممكن بنها�ة اليوم عما س�قه, فقام أودين
 ال �مكن حنثه, �أننا سنعط�ه

�
� إزد�اد مستمر, و لقد قطعنا عهدا

بنداء �ق�ة اآللهة قائً�: "الجدار ��
الشمس و القمر و نزوجه من ف��ا إن تمكن من بناء الجدار بنجاح.

ي أن �صنع ما �فعله ذلك البناء العظ�م. أشك انه مجرد قال فاز�ر الحك�م: " ال �مكن ل���
رجل عادي".

قال أودين: "ر�ما �ان من العماليق".

زفر �الدر قائً�: "آە لو �ان ثور معنا اآلن."

� لو عاد ,مازلنا تحت ق ل�صارع أقزام الجان. و ح�� اجا�ه أودين:" ول�نه لألسف اتجه نحو ال��
ء."

�
رحمة قسمنا المعهود مع البنا

ء من
�
. لن يتمكن البنا � حاول لو�� أن �منحهم الثقة قائً�: "لقد اص�حنا �العجائز, نقلق من ال��

� العالم .
� ولو �ان اقوي عمالق �� انهاء الجدار خالل موسم الشتاء, ح��

� مستح�ل". إنه ب�ساطة, ��

� لو �ان ثور هنا, �ان س�علم ما�جب فعله". قال ها�مدال: "أتم��

ء من تنف�ذ عمله, ولم ت��� حصانه سفاد�لفاري الرمادي
�
هطلت الثل�ج, ول�نها لم تمنع البنا

من جر الزالجة المحملة �أ�وام األحجار..ع�� العواصف ال�اردة و الثلج المكدس �الطرقات,
�ست�مالن ط��قهما نحو أعا�� الج�ال ثم عائدين ع�� الود�ان المتجمدة.

 عن موعدە, ف�دأت الثل�ج �الذو�ان, و
�
� الفجر �ا�را

� اإلستطالة, و أ��
ات الص�اح �� �دأت ف��

� الوحل الثق�ل الذي ��اد �سح�ك �داخله إن خطوت عل�ه.
اص�حت االرض غارقة ��



قال لو�� ب�نتصار: "لن �ستطيع الحصان ان �حمل االحجار خالل هذا الوحل ,ستغرق الزالجة
� لحظات".

و س�فقدون حمولتهم ��

� الطي��ة, و 
� ولو سارع�� أثقل األرا�� , ح��   و واثق الخ��

�
 عن�دا

�
ل�ن �ان سفاد�لفاري حصانا

� رفع االحجارألع�� 
� نقل االحجار إ�� أسجارد برغم ثقلها الشد�د, مثلما استمر صاح�ه ��

استمر ��
� مواضعها الصح�حة. 

الجدار, و ت�ب�تها ��

 حول اسجارد بهي�ته
�
� اإلزدهار, مثلما ظهر الجدار واضحا

� و �دأت زهور ال��يع �� جّف الط��
اق سواء  �الفعل ع�� االخ��

�
� وضحت معالمه �أن عند االنتهاء منه, س�صبح عص�ا العظ�مة, وال��

من اقزام الجان و العمالقة أو اي �ائن فاٍن.

, فلم يهتم بهطول األمطار او الثل�ج,
�
� بناء الجدار بروحه المتحمسه دائما

استمر الغ��ب ��
ء ط�قة تلو

�
 من الج�ال, ل�ضعها البنا

�
وا األحجار س��ا وكذلك حصانه العن�د, و ��ل ص�اح �ح��

األخري.

, و قد اوشك الجدار ع�� اإلنتهاء ,فجلس اآللهة ع�� عروشهم �أسجارد جاء يوم الشتاء األخ��
لي�دأوا الحد�ث.

قال �الدر: "سنفقد الشمس".

نا �األ�ام و اسابيع االعوام, � Bragi إله الشعر: "لقد وضعنا القمر وسط الغ�ام, ل�خ�� قال برا��
� سمائنا الظالم".

و ل�ن اآلن س�سود ��

�ساءل ت�� : "و ف��ا...ماذا سنفعل �دون ف��ا ؟"  

ء من العماليق فعً�, فسوف سأتزوجه و ات�عه إ�� يوتنها�م,
�
اجا�ت ف��ا: "إذا �ان هذا البنا

, هو �س�ب إ�عادي عن أسجارد, أم أنتم �س�ب وحينها سأشعر �الحماس ألعرف من سأ�رهه أ���
موافقكتم ع�� ذلك".

 



قال لو��      ال دا�� لقول ذلك...", ول�ن قاطعته ف��ا �غضب:

 فقط من آلهة
�
 واحدا

�
� ذلك العمالق برفقة الشمس و القمر, حينها سأطلب ش�ئا

"إذا اخذ��
أسجارد".

 منذ �دا�ة الجلسة: " ماهو طل�ك؟"
�
قال أودين الذي ظل صامتا

� تلك ال�ارثة مقتوً�. أظن ان هذا هو
قالت ف��ا: "ق�ل ان اغادر, ار�د ان اري الم�س�ب ��

� ظالم
��م �� العدل, فإذا ذه�ت إ�� ارض عمالقة الصقيع, و رحلت الشمس و القمر عن السماء لت��

� �ل ذلك, �� الثمن المناسب".
دامس, حينها ستصبح ح�اة من �س�ب ��

� شد�د الصع��ة, فمن يتذكر �التحد�د ه��ة �ل صاحب قال لو�� : "آە, إن إلقاء اللوم ��
� هذە المأساة ,جم�عنا وضعنا ذلك

كت �قدر م�ساوي �� قرار؟ ع�� ما اعتقد, جميع اآللهة اش��
اح, وجم�عنا وافق عل�ه".. االق��

حته ! انت من ناقشت هؤالء األغب�اء, و اقنعتهم �ه, و سوف أسعد  قاطعته ف��ا: "انت من اق��
  �" برؤ�ة جثتك ق�ل أن اترك اسجارد �ا لو��

 عند رؤ�ة ردود الفعل ع�� وجوە آلهة
�
: "ول�ن جم�عنا قمنا...", ثم ب�� �المه صامتا صاح لو��

اسجارد.

..هذە �� ن��جة نص�حتك التعسة". �
قال أودين: "�ا لو�� ابن الو��

ا�مل �الدر: "ولقد �انت س�ئة مثل جميع نصائحك السا�قة", لي�ادله لو�� نظرة اس��اء حادة.

وط االتفاق, ول�نه �جب ان ء ذلك الرهان, دون المساس ���
�
قال اودين: "�جب ان �خ� البنا

�فشل".

� فعله �ذلك الشأن".
: "ال اعلم ما تعتقد أنه ب�م�ا�� قال لو��



� اتمام الجدار بنها�ة الغد,
ء ��

�
 �األساس, ل�ن إن نجح البنا

�
رد أودين      انا ال اتوقع منك ش�ئا

 �ش�ل مخزي."
�
 و مؤلما

�
فأعدك �أن موتك س�كون �طيئا

 ع��
�
نظر لو�� نحو اآللهة الغاض�ة �خوف, فلم ير الرحمة او المغفرة, �ل رأي موته واضحا

وجه �ل منهم.

�اله من موت مخزي �الفعل,ول�ن ما ال�د�ل؟ ماذا ب�م�انه أن �فعل؟ ال �ستطيع ان يهاجم
� نفس الوقت, ب�م�انه أن....

ة, ول�ن �� ء م�ا��
�
البنا

." ل�خ�ج �عدها من القاعة دون أن �حاول أحد من اآللهة , دعوا األمر ��
�
أومأ لو�� قائً�: "حسنا

إ�قافه.

� معه
� الغد و تأ��

� الجدار, و�عدها عندما �أ��
ء من وضع كومة األحجار �مواضعها ��

�
انت�� البنا

حل عن اسجارد و �حوذته أو�� ا�ام الص�ف, حينها س�كون قد انت�� من بناء الجدار �ال�امل ,ل��

ء ع��
�
 من الجران�ت فقط, فه�ط البنا

�
ون حجرا أجرە المطلوب, ول�ن اآلن لم ي�بق سوي ع��

�
ر إ�� حصانه سفاد�لفاري المنهمك �العادة ��

ّ
� وضعها, ثم ص ف درجات السقاالت الخش��ة ال��

�
التجول ع�� اطراف الغا�ة لي�ناول حشا�شها, ع�� ما �قرب من نصف م�ل من الجدار, ول�نه دائما

ما �عود لصاح�ه �مجرد سماعه للصفارة.

 لي�دأ الل�ل خالل 
�
� السماء, استعدادا

اتجهت الشمس نحو الغرب,و ظهر القمر بهيئة �اهته ��
 
�
�طها �حصانه الرمادي. ق���ا � إعدادها ل��

ء �ح�ال ر�ط الزالجة, و �دأ ��
�
س��عات قل�لة, فأمسك البنا

 � ء �ال  الشمس و القمر, �أضوائهم الساطعة و الهادئة, و معهما الس�دة ف��ا و ال��
�
س�متلك البنا

ء اح�ساب فوزە �أجرە ق�ل موعدە, فاست�مل عمله 
�
�انت اجمل من �ليهما, ول�ن لم يتعجل البنا

�كد و اجتهاد, مثلما فعل طوال فصل الشتاء. 

. �  للتصف�� ع�� حصانه مرت��
�
ء مرة أخري, ليتعجب مما حدث, فلم �ضطر مس�قا

�
صّفر البنا

 �ط��قة اش�ه �القفز ع�� المروج
�
 نحوە, يهز رأسه متحر�ا

�
 استطاع رؤ�ة سفاد�لفاري قادما

�
ا اخ��

اء, ف�لما تقدم خطوة, عاد مثلها للوراء. الخ��



 نحوە, فساد
�
 ل�ع�� الط��ق قادما

�
ء      سفاد�لفاري� " فان��ه الحصان و أتاە م�عا

�
ناداە البنا

ء أثناء مشاهدته لحوافر حصانه تطأ األعشاب خالل مجيئه, و سماعه
�
ال�ور �داخل نفس البنا

� الضخم. لصدي اصوات تلك الخطوات الم�عة �عد ارتدادها عن الجدار الجراني��

 آخر..فرسة كس�نائ�ة
�
ول�ن لم �كن ذلك صوت حصان واحد فقط, �ل �ان هناك حصانا

اللون.

� جسدها �ان
ء أنها فرسة دون الحاجة للنظر إ�� اعضائها التناسل�ة, ف�ل ش�� ��

�
أدرك البنا

� �التأ��د جذ�ت انظار حصانه سفاد�لفاري, فجعلته �ح�د  ف�ه مالمح انوثتها البه�ة, وال��
�
واضحا

عن مسارە و �ذهب نحوها ب�هتمام مشوب �الفضول.

ب نحوها سفاد�لفاري , و اتجهت نحو االعشاب لتمضغها, ب�نما اق��
�
تجاهلته الفرسة تماما

ب�طء, وما إن صار ع�� مق��ة أمتار منها, ا�عت الفرسة �الفرار منه, ل�شتعل الرغ�ة داخل
 ما �اءت محاولته �الفشل.

�
سفاد�لفاردي و ي�دأ �محاولة اللحاق بها, ول�ن دائما

استمرت المالحقة ع�� الم�ج األخ�� تحت سماء الغروب, لتتألأل ح�ات العرق ع��
جسديهما, و قد صارت تحر�اتهما اش�ه برقصة روما�س�ة.

� مناداة حصانه, ول�ن ال ح�اة لمن تنادي.
, و صّفر, و استمر �� ء �صوت عا��

�
صفق البنا

� الركض نحو حصانه, ل�ع�دە إ�� رشدە, ول�ن �دا أن الفرسة قد ادركت مبتغاە,
ء ��

�
�دأ البنا

ت أذنها و عرفها �أحد جوانب رأس الحصان, و ا�عت نحو أطراف
�
فأ�طئت خطواتها, ثم حك

� االحراش خالل
�� 

�
الغا�ة �عدها �ما لو �انت الذئاب تطاردها, فلحق بها سفاد�لفاري ل�ختف�ا س��ا

لحظات.

ء و سّب و لعن أثناء انتظارە عودة الحصان, ول�ن ساد ظالم الل�ل و لم �عد
�
�صق البنا
الحصان �عد.

 



�
ء إ�� الزالجة و عليها ع��ة نقل األحجار, ثم نظر نحو الغا�ة, ل�قوم �عدها �ال�صق ��

�
عاد البنا

 نحو الج�ال.
�
�ال كف�ه, و�مسك �حزمة ح�ال ال��ط,و ي�دأ �جّر الع��ة بنفسه متجها

ة أحجار فقط, ,و خلفه الع��ة الممتلئة �ع�� ة اليوم التا�� � ظه��
ء إ�� أسجارد إال ��

�
لم �عد البنا

هم �ل ما استطاع حمله و نقله, و مع �ل م�� يتقدمه تزداد لعناته و يزداد معها إرهاقه, ول�نه
. ب ا��� و ا��� من هدفه األخ�� �ق��

وقفت ف��ا أمام بوا�ة الجدار ل�شاهدە, لتقول له:

ة أحجار فقط...تحتاج لضعف ذلك العدد �� تن�� بناء جدارنا". "لم تح�� سوي ع��

�
� �حمل االحجار لي�دأ بوضعها ��

ء, و دون أن يب�سم او �عمل �م�ح كعادته, ا�ت��
�
صمت البنا

� البوا�ة الضخمة.
اما�نها المت�ق�ة ��

ء أثناء ادائه
�
� اآللهة ل�شاهدوا البنا

ق, ب�نما أ�� � ط��قه للعودة من ال��
ته ف��ا �أن ثور �� اخ��

� اإلب�سام ثم الضحك و الغمز و اللمز.
� ال�دا�ة, ل�نهم �عدها �دأوا ��

لعمله, و �الرغم من صمتهم ��

ء ! إن انته�ت من الجدار, فسوف تحصل ع�� الشمس فقط .
�
صاح �الدر: "أيها البنا

� النها�ة؟"
فهل تظن انك س�نالها فعً� ��

: " وال ت�س القمر كذلك. لألسف ان حصانك لم �عد �جان�ك, لقد �ان ب�م�انه � قال برا��
� حمل تلك األحجار".

مساعدتك ��

ء ما �ان �فعله, و اتجه نحو اآللهة ل�قول لهم �غضب �الغ: "لقد غششتم ! "
�
ترك البنا

قال أودين: "لم نغش. لم نفعل سوي ما قمت أنت �فعله. أتظن أننا كنا س�سمح لك ب�ناء 
الجدار إن كنا علمنا حق�قة ه��تك أيها العمالق ؟"  



� �د�ه, ثم
ء �أحد األحجار ب�د واحدة, و ك�ە لينقسم إ�� حج��ن أمسك ��ليهما ��

�
امسك البنا

, إ�� أن وصل � , ثم ثالث��
�
�ن قدما استدار نحو اآللهة لي�دأ حجمه �التضاعف, فأصبح �قامة ع��

 �املة.
�
� قدما لخمس��

� الظهور,
�� �

� هيئة الرجل الغ��ب, و ي�دأ وجهه الحجري الحق���
� التحول, لتخت��

�دأ وجهه ��
� العهود. � و حان�� , و انتم �ا آلهة أسجارد مجرد حفنة من الغشاش�� ثم قال لهم: "انا عمالق ج���

, و ل�انت ف��ا الجم�لة و الشمس و القمر
�
� اآلن, ل�ان الجدار منته�ا � م�� ح��

لو �ان حصا��
� مثلما اتفقنا".

�حوذ��

رد أودين: "لم نحنث �عهدنا معك. ول�ن ال فائدە لذلك العهد اآلن, لن �حم�ك مننا".

� امسك بها. زأر العمالق الج��� �غضب, و اندفع نحو اآللهة, ليهاجمهم �أحجار الجران�ت ال��

�
انزاح اآللهة, ل�كشفوا عن وجود اإلله ثور العظ�م, �لحيته الحمراء و عضالته النافرة, مرتد�ا

 �مطرقته السح��ة, ل�قوم بتل��حها و تركها لتط�� نحو العمالق الغاضب.
�
� و ممس�ا

قفازە المعد��

ق, و ات�عها ه��م الرعد ب�نما ارتطمت المطرقة �جبهة العمالق �عنف , لمعت السماء �ال��
. لي�ت�� وجودە فورا�

 إضاف�ة لتقطيع
�
انت�� اآللهة من بناء الجدار �أنفسهم, �الرغم من ان ذلك استلزم اساب�عا

� النها�ة لم يتم تقطيع و
ة المت�ق�ة و نقلها من الج�ال إ�� أسجارد مرة أخري, و�� االحجار الع��

ء األعظم.
�
� قام بها ذلك البنا وضع االحجار بنفس الجودة ال��

شعر �عض اآللهة �أنهم ما�ان �جب عليهم منع العمالق من إ�مال البناء, وأنهم ��عوا �قتله
ق. ع�� �د ثور و مطرقته السح��ة, والذي سعد ب�تاحة اآللهة له ذلك الم�ح �عد عودته من ال��

� إ�عاد 
� النها�ة  لينال المديح �شأن دورە ��

�� 
�
� األمر, أن لو�� لم �كن متواجدا

و الغ��ب ��
ت فيها اشاعات عن رؤ�ة فرسة  الحصان سفاد�لفاري, فلم �علم احد موضعه إال �عد شهور ان���

اء.  كس�نائ�ة اللون تر�� �مروج أسجارد الخ��



� الجمال, لد�ه
 �لون رمادي غا�ة ��

�
ا  صغ��

�
وعندما ظهر لو�� مرة أخري, عاد و برفقته مهرا

, وهذا  للو��
�
ثمان�ة س�قان �دً� من ار�عة, ي�بع لو�� أينما ذهب, و �عامله �حب �الغ �ما لو �ان ابنا

 �الفعل.
�
ما�ان واقعا

نضج المهر, ل�صبح سلي�ن�� Sleipnir الجواد الرمادي الضخم, ا�ع و اقوي جواد ظهر ع��
مر العصور, الجواد الذي �سبق ال��اح نفسها.

منح لو�� ذلك الجواد إ�� أودين, كهد�ة خاصة, ل�صبح الجواد األفضل ع�� اإلطالق.

اعجب الجميع �جواد أودين, ول�ن وحدهم الشجعان هم القادرون ع�� الحد�ث عن اصل
, و إال � د�د ذلك الحد�ث مرت�� , و لم �قم احد ع�� اإلطالق ب�� � حضور لو��

والدة ذلك الجواد ��
ء و

�
 �مجرد ذكر قصة تحول لو�� لفرسة, ل�� �ستدرج حصان البنا

�
حينها س�جعل لو�� ح�اته جح�ما

ينقذ اآللهة من نتائج اف�ارە ال�ارث�ة.

و تلك �انت قصة حصول اآللهة ع�� جدارهم العظ�م.

 



أبناء لو��

, و لقد ادرك ذلك بنفسه ق�ل شهادة الجميع, الذين لطالما أرادوا أن �حبونه و
�
�ان لو�� وس�ما

 و ال �ُعتمد
�
 من كونه مغرورا

�
 منعهم من ذلك صفاته المكروهة �دءا

�
�صدقون �لماته, ول�ن دائما

. �
ە الواضح و �س��ه الدائم للفو�� عل�ه, وصوً� إ�� ��

� �دا�ة زواجهما, 
Sigyn  , ف�انت �قمة سعادتها و جمالها �� � تزوج لو�� من امرأة تد�� س�ج��

 ,Narfi �
 اسموە نار��

�
� ولدا . انج�ت س�ج��

�
 س�ئة دائما

�
ول�ن اصبح ش�لها اآلن �من ي�تظر اخ�ارا

 .Vali ة ولد آخر اسموە فا�� ة قص�� و�عدە �ف��

, ول�نه �عود � ات ط��لة �ال عودة, ف�شتد القلق �س�ج�� � �عض األح�ان لف��
يتغ�ب لو�� ��

�عدها و ع�� وجهه أمارات الدهاء و الشعور �الذنب , ول�ن يتطاير �ل ذلك �س�ب شعورە الدائم
. �

�الفخر الذا��

� المرة الثالثة, عاد لو�� إ�� أسجارد,
� �ل مرة. ��

تغ�ب لو�� لثالث مرات, ل�نه عاد �عدها ��
فقام أودين ب�ستدعائه.

". قال أودين: "لقد حلمت �أن لد�ك ابناًء �ا لو��

� �عض االوقات ال
ف انه �� � اع�� � مطيع, ول��� . إنه ف�� �

: "لدّي �الفعل ابن �ُد�� نار�� اجا�ه لو��
, ل�نه هادئ و مطيع �الفعل". �ستمع ألوامري, و لدّي ابن آخر �ُد�� فا��

. لقد اعتدت ع�� ال�سلل . لد�ك ثالثة ابناء آخ��ن �ا لو�� � رد أودين: " لم اقصد هذين الطفل��
� ارض عمالقة الصقيع برفقة العمالقة انج��وذا

خارج أسجارد, وقضاء �عض اال�ام و الل�ا�� ��
, و تلك الرؤ�ا � عق�� أثناء نو�� Angrboda. و لقد انج�ت لك ثالثة اطفال, لقد رأيتهم �ع��

� المستق�ل".
� أنهم س�ص�حون ألد أعداء اآللهة �� ت�� أخ��



� ذلك.
ف بنجاحه �� � قرارة نفسه اع��

, و حاول ان �ظهر خجله امام اودين, و�� صمت لو��

ورة سفرهما إ�� يوتنها�م أرض هما ��� , ل�خ�� جمع أودين �ق�ة اآللهة, وع�� رأسهم ثور و ت��
ا ابناء لو�� إ�� أسجارد. عمالقة الصقيع, ل�� �ح��

سافر اإللهان س��ا ألرض العمالقة, و خاضا المعارك الخطرة, إ�� أن وصال للحصن ح�ث
� البهو �المعتاد .

�� 
�
� فوجئت �مجيئهم,فقد �ان ابناؤها �لعبوا معا �سكن �ه أنج��وذا ,وال��

اُص�ب ثور و ت�� �الصدمة عند رؤ�تهم لهيئة أبناء لو�� الغ���ة, و ل�ن لم يهاجموهم, وا�تفوا 
هم �جانبهم و ر�طوە �جذع شجرة صن��ر, ثم �مموا فم االبن  فقط �أخذهم و ر�طهم, فوضعوا ا���
ك االبنة  � ��مامة من فروع الصفصاف المعقود, و ر�طوا عنقه �ح�ل كسلسلة, ب�نما ا�تفوا ب��

الثا��
الثالثة بهي�تها العجي�ة  ل�س�� �جانبهم.  

لقد وصفنا هيئة االبنة الثالثة �العجي�ة, ألن �ل من �ان ع�� جانبها األ�من رآها كفتاة جم�لة,
ب�نما حاول من �انوا ع�� �سارها ان يتحاشوا النظر إليها, فمن �مكنه النظر إ�� فتاة ميتة �ساقط

جلدها المتحلل, و اسود جسدها من التعفن ؟�

,و أثناء عودتهم من ارض العمالقة إ�� أسجارد ,قاموا � اليوم الثالث من رحلة ثور و ت��
��

, �ساءل ثور �
� مداع�ة فراء ابن لو�� الثا��

� احد السهول الهادئة, و��نما اخذ ت�� ��
�التخي�م ل�ً� ��

 ؟"
�
قائً�: "ألم تالحظ ش�ئا

: "ما هو ؟" اجا�ه ت��

. �ما لو أنهم ارادوا ان � رد ثور: " لم ي�ت�عنا أحد من العمالقة. لم ت��عنا أم هؤالء األطفال ح��
." يتخلصوا من ابناء لو��

�
: "ال اعتقد ذلك...هذا هراء." و ل�ن �الرغم من وجود نار التدفئة أمامه ,�ت �� اجا�ه ت��

جسدە قشع��رة مفاجئة من تخ�ل تلك الفكرة.



ي, ح�ث قّدم ت�� أبناء لو�� إ�� اإلله  إ�� قاعة أودين ال���
�
ا , وصل اإللهان أخ�� � �عدها بيوم��

األعظم.

 إ�� شجرة صن��ر, و لم تتعدي
�
 مق�دا

�
�ان االبن األول" يورمناندر jormungundr " ثع�انا

قامته تلك الشجرة, و�ن �ان قد نما �ضعة أقدام خالل اال�ام الماض�ة أثناء مجيئه خالل رحلة
العودة ألسجارد.

قال ثور: "خذ حذرك, فذلك الثع�ان ب�م�انه قذف سم حارق أسود, لقد حاول ان ي�صقه
. لذلك قمنا ب��ط رأسه إ�� الشجرة". �

, ول�نه أخطأ�� تجا��

 سنقوم ب�رساله لم�ان ال �مكنه ف�ه إ�ذاء
�
رد أودين: "و�الرغم من ذلك مازال طفً�, حسنا

أحد".

 ل�شاهد
�
اخذ أودين الثع�ان إ�� شا�� ال�حر المح�ط �م�دجارد, و هناك قام ب�لقائه �ع�دا

�عينه الواحدة س�احته الملت��ة ع�� سطح الماء المضطرب �األمواج, إ�� أن ابتلعه األفق و غ�اهب

�
� الحق�قة لم �علم, فلقد ا�ت��

ال�حر العميق, لي�ساءل ما إذا �ان ذلك افضل ما �مكن فعله ,ف��
� لو كنت ا��� هر, ح�� � عنك أ��� مما تظ�

� الحلم. و ل�ن ب�م�ان األحالم ان تخ��
ب�نف�ذ ما رأە ��
اآللهة ح�مة.

 �األرض �لها, ل�طلق 
�
� اعماق ال�حر, إ�� ان اصبح مح�طا

نضج الثع�ان, و تضخم حجمه ��
� القصص الشعب�ة"  يورمناندر ثع�ان م�دجارد." 

عل�ه الناس ��

. مقها �عينه الواحدة متفحصا� عاد أودين إ�� قاعة اآللهة, و أمر ابنه لو�� �التقدم نحوە, ل��

اء مثل عيون والدها � الخ�� نصف وجها األ�من �متاز بنضارة و جمال فائق, و عينها ال�م��
� النصف اال�� تلطخ وجهها �عفونة الموت, و

, و شفتاها الحمراوتان الممتلئتان, ب�نما �� لو��
وسها و أسنانها � �ساقطت منه جلد الشفاە, فظهرت �� عينها ال�اهتة العم�اء, و فمها العظ�� ال��

للجميع.



سألها أودين: "ماهو اسمك أيتها الفتاة؟"  

اجا�ت الطفلة: "اس�� ه�ل Hel �ا س�دي الم�جل".

رد أودين: "�الك من فتاة مؤد�ة".

اء دون خوف, ب�نما تاهت نظرة ا�تفت الطفلة �الصمت, و النظر نحو أودين �عينها الخ��
عينها المشوهة.

� ع�� ق�د الح�اة أم مجرد جثة ميتة ؟"   سألها أودين: " هل ان��

, فهم �
. و أفضل التعامل مع المو�� اجا�ت الطفلة: "أنا ما أنا عل�ه, ه�ل, ابنه انج��وذا و لو��

از و نفور. �  ب�شم��
�
ام, ب�نما ينظر األح�اء نحوي دائما � ب�ح�� �ائنات �س�طة, و ��لمون��

� حلمه �شأنها, ثم قال:
تأملها أودين قل�ً�, ليتذكر ما رأە ��

, ل�سود ح�مك ع�� اموات العوالم
�
� حا�مة ع�� اعمق و أ��� المواضع ظالما "ستص�ح��

ال�سعة �أ�ملهم. سأجعلك مل�ة األرواح ال�ا�سة, ممن ماتوا �طرق مخ��ة �المرض, الش�خوخة,
� المحار�ون ضحا�ا المعارك إ�� فالهاال �عد موتهم, ول�ن �ق�ة

الحوادث أو أثناء الوالدة. فس�أ��
." الناس ستؤول إل���

 عن أمها.
�
فاب�سمت الطفلة بنصف فم, للمرة األو�� منذ ان اخذوها �ع�دا

� س�ستق�ل فيها األموات, اقتاد أودين الطفلة إ�� عالم الظالم, و عرض عليها القاعة الهائلة ال��
و شاهدها ب�نما �انت �ستعرض ممتل�اتها الخاصة هناك, و �سميها �أسمائها الخاصة.

� الخاص
� �اسم )المجاعة(, و فرا�� � �اسم )الج�ع(, و سكي��

قالت ه�ل: "سأس�� ط���
�ـ)فراش الموت("



�
� اعماقا ل�حر, واألخري �عالم المو��

� من ابناء انج��وذا, واحد �� وهكذا انت�� الحال ب�ثن��
المظلم أسفل األرض, فماذا حدث لالبن الثالث ؟

� هيئة ذئب
�� 

�
عندما قام ثور و ت�� ب�حضار األطفال الثالثة, �ان االبن الثالث اصغرهم حجما

, فأخذ ت�� �مالعبته و � � غامقت�� � صفراوت�� صغ�� �حجم جرو ذو فراء رمادي و اسود, و عين��
مداع�ة فراءە الثق�ل.

, ول�نه تحدث مثل ال��� �صوتهم و لغتهم, � ر�ما اعتاد الذئب الصغ�� ع�� تناول اللحم الن��
.Fenrir ر� دد اسمه ��ل فخر...الذئب في�� ل��

� يوم �ان �حجم ذئب عادي,
 مثل اخ�ه الثع�ان, ف��

�
�ر و تضخم حجمه ��عة أ�ضا نما في��

� اليوم التا�� صار �حجم دب ال�هوف, و�عدها �حجم آ�ل ضخم.
و��

 ع�� مداعبته
�
, الذي صار معتادا  من ذلك الذئب الضخم, ماعدا ت��

�
 شد�دا

�
انتاب اآللهة خوفا

�ر �م�ة ا��� �ل يوم, و , لي�ناول في��
�
� يوم�ا و مالطفته, و �ان الوح�د القادر ع�� إطعامه اللحم الن��

اسة و قسوة. �صبح ا��� ��

�
�ر متواجدا � حلمه رأي الذئب في��

, ف�� � استمر أودين �متا�عة ذلك الذئب �قلق و �شاؤم �الغ��
�ر القاطعة و عيونه الصفراء � الراجناروك, و �انت اخر ما رآته عينه الواحدة حينها �� اسنان في��

��
الغاض�ة.

�
�ر إ�� األ�د, فصنعوا �أنفسهم �� عقد اآللهة مجلسهم, وقرروا ف�ه أن �قوموا بتقي�د في��

�ر. مصانعهم الخاصة �م�ة من السالسل و القيود الثق�لة �الغة الضخامة, و اخذوها إ�� في��

: �
�ر �اآل�� حينها قام اآللهة ب��الغ في��

"ها قد نما حجمك ��عة فائقة, لذلك فاآلن الوقت المناسب إلخت�ار قوتك. لدينا هنا اثقل 
السالسل و القيود الموجودة, فهل تظن أن ب�م�انك تحط�مها؟"  

ي ذلك". �ر: "أظن ذلك...قوموا بتقي�دي اآلن و س�� اجابهم في��



 ب��ات إ�� أن
�
, ب�نما ظل منتظرا

�
�ر �السالسل الضخمة, و ق�دوا مخال�ه ج�دا احاط اآللهة في��

انتهوا ب�ب�سامة واثقة.

صاح ثور: "اآلن "!  

�ر عضالته محاوً� التملص من القيود, فتحطمت السالسل المح�مة �أنها غصون  مدد في��
اشجار جافة, فعوي �صوت عاٍل نحو القمر, ل�حمل عواؤە  مشاعر االنتصار و الفرحة ال�الغة. 

�ر �فخر: "لقد حطمت سالسل�م, ال ت�سوا ذلك أيها اآللهة". صاح في��

: "لن ن��� ذلك". � اجابوە قائل��

�ر ە في�� � ,فأخ�� �ر إلعطاءە وجبته اليوم�ة من اللحم الن�� , ذهب ت�� إ�� في�� � اليوم التا��
��

�سعادة:

"لقد حطمت السالسل �سهولة شد�دة".

: "نعم لقد رأ�ت ذلك."
�
اجا�ه ت�� مب�سما

 �عد يوم".
�
� تزداد يوما

�ر: "أتظنهم س�كررون اخت�اري مرة أخري؟ إن قو�� سأله في��

." � : "انا واثق انهم س�كررون االخت�ار مرة أخري.أراهن ع�� ذلك ب�دي ال�م�� رد ت��

� صنع السالسل الضخمة, �ح�ث صارت �ل
� النمو, استمر اآللهة ��

�ر �� مثلما استمر في��
حلقة منها ثق�لة للغا�ة, فال �مكن إل�سان عادي أن �حملها وحدە, و ذلك ألن اآللهة صنعوها من

اقوي انواع حد�د األرض �عد ان مزجوە �الحد�د الم�ساقط من السماء, لي�تج عن ذلك الم��ــــج
.Dromi سالسل صل�ة أسموها درو��

�ر, ففتح عيونه �كسل قائً�: حمل اآللهة تلك السالسل المن�عة إ�� مخدع في��



"سنفعلها مرة أخري؟"

أجا�ه اآللهة: "إن استطعت اإلفالت من تلك السالسل, ستجتاز شهرتك اآلفاق ,وس�علم
س�ان العوالم ال�سعة مدي قوتك. س�نال المجد �له إن لم تمنعك تلك السالسل, فحينها ستصبح

قوتك أعظم من قوة اآللهة او العمالقة".

�ر عند سماعه لذلك, ونظر �عدها نحو السالسل الضخمة, ل�قول حينها: اومأ في��

"ال س��ل للعظمة دون خوض المخاطر. ا�دأوا تقي�دي بتلك السالسل, فأنا قادر ع��
تحط�مها".

قاموا بتقي�دە �الفعل, ل�حاول �عدها التحرر من سطوة السالسل, ل�نها احتفظت بتماسكها.
� و نظر اآللهة إ�� �عضهم ال�عض, لتلمع عيونهم �االنتصار,ول�ن لم يهدأ الذئب �سهولة, فلقد تث��

انقلب ع�� جان�ه, و�دأت قدماە �الرفس, ب�نما انق�ضت عضالته و انتفخت اوداجه �غضب
� و ي��د �عنف.

�� � قوة, ل��
� �شبها �� � عيونه, و اسنانه ال��

شد�د...غضب ظهر ��

ابتعد عنه اآللهة �ط��قة ال إراد�ة انقذتهم مما �ان س�حدث, فلقد �دأت السالسل �التصدع,
� الهواء, و س�ك�شف اآللهة خالل السنوات

� أن اجزاءها تناثرت �� ثم انك�ت �عدها �عنف, ح��

� اشجار الغا�ة المح�طة �الم�ان, او س�جدونها ع��
التال�ة �عض من تلك القطع و قد انغرست ��

قمم الج�ال.

 صوت عواءە �األنحاء.
�
�ر ب�نتصار: "أجل ! ", ل�عوي �عدها مرددا صاح في��

�ر ذلك, �ل أنه راقب وجه ت�� الذي شاركهم لم �سعد اآللهة �ذلك االنتصار, و لقد الحظ في��
�ر �س�ب ذلك, و ازدادت شهيته �األ�ام التال�ة من فرط غض�ه و حزنه. الوجوم, فحزن في��

� نالها , و ال�� � نالها من ب�� م�م�� � �ل ماحدث, و استلهم الح�مة ال��
�� 

�
أخذ أودين �التفك�� مل�ا

ن�� Skirnir رسول  من شجرة العالم. فقام �عدها ب�ستدعاء سك��
�
من تضحيته الخاصة ب�قائه معلقا

ن�� جوادە ع�� ج� فراي الخاص, و وصف له قيود خاصة اسماها جلي�ن�� Gleipnir, فقاد سك��



قوس ق�ح نحو سفارتالفها�م, و �حوذته التعل�مات الخاصة الموجهة لألقزام �خصوص صنع قيود
. خارقة تختلف عن أي قيود تم صنعها مس�قا�

ن�� لتعل�مات ن�� بره�ة, ثم عرضوا عل�ه سعرهم, فامتثل سك�� استمع األقزام إ�� وصف سك��
, أودين, و وافق ع�� عرضهم ال�اهظ, لي�دأ �عدها األقزام �جمع المكونات المطل��ة لصنع جلي�ن��

وهم ستة عنا�:

أوً�, خطوات قط..

, لح�ة امرأة..
�
ثان�ا

ثالثا, جذور ج�ل..

, اعصاب دب..
�
را�عا

, انفاس سمكة..
�
خامسا

, �صقة طائر..
�
ا  و أخ��

�
سادسا

 من عدم رؤ�تك لتلك
�
� صنع السالسل. )إذا كنت متعج�ا

ثم استعمل األقزام تلك العنا� ��
العنا� اآلن, فذلك ألن األقزام قد استخدموها �لها أثناء صنع السالسل(.

�ط , �داخله ما �ش�ه ��
�
 خش��ا

�
ن�� صندوقا انت�� األقزام من صنع السالسل, ثم اعطوا سك��

 من فرط رقته و خفته.
�
� تظنه خف�ا ط��ل من الح��ر شد�د النعومة, ح��

, والذي قام �عرضه ع�� �  �المساء, و معه الصندوق الخش��
�
ن�� إ�� أسجارد متأخرا عاد سك��

� ورشهم الخاصة. ثم
اآللهة, فنظروا ب�ندهاش إ�� ص��عة األقزام ��

 مثلما تنادي
�
�ر �اسمه, ل�أتيهم را�ضا ة السوداء, لينادوا ع�� في��  إ�� شا�� ال�ح��

�
ذهبوا جم�عا

. � اآللهة �قوته و حجمه الضخم الذي وصل إل�ه حال�ا� �ل�ك األل�ف, ففو��



سألهم الذئب: "ماذا �حدث؟"

� لن �مكنك اإلفالت منها". اجا�ه اآللهة: "لقد صار لدينا اقوي القيود ع�� اإلطالق, وال��

ونها". � تحط�م اي قيود تح�� رد الذئب �غرور: "�مكن��

� ضوء القمر.
� لمعت �� , ال�� فتح أودين ق�ضته, لتظهر �داخلها جلي�ن��

  ! " � قال الذئب: "ماهذە ؟ إنها ال��

: "ال �مكننا قطعها..إنها من�عة للغا�ة". � امسك بها اآللهة, وحاولوا جذبها قائل��

�ر نحو ال��اط الح��ري ب�ستهانة, ثم اشاح بنظرە عنها �قلة اهتمام. نظر في��

�
� اظهر قو��

 حق�ق�ة, سالسل ضخمة , أغالل ثق�لة, و دعو��
�
وا �� قيودا اجابهم: "ال, اح��

من خاللها".

�ر؟" , أقوي من اي قيود او سالسل. هل انت خائف �ا في�� رد أودين: "هذە جلي�ن��

 مثل تلك ؟
�
�ر: "خائف ؟� �ال ع�� اإلطالق, ل�ن ماذا س�حدث إن قطعت قيودا اجا�ه في��

� أنه استطاع التغلب ع�� �ر �الغ القوة, ح�� � أن في�� � قائل�� , و �ستهزأون �� � س�نال الناس من سمع��
." قيود ح����ة. لن أنال المجد جراء التحرر من جلي�ن��

قال أودين �مكر: "حسنا, لقد ادركت انك خائف".

�شمم الذئب الهواء قائً�: "انا قادر ع�� شم رائحة خداعك, و برغم عل�� �أن جلي�ن�� مجرد
� بها". � لن اوافق ع�� ان ت��ط�� ر�اط ح��ري, ل���

� السالسل و اضخمها ع�� اإلطالق, �ص��ك الخوف �س�ب صاح ثور: "�عد أن حطمت أع��
ذلك ال��اط الح��ري؟"



� أيتها ال�ائنات الض��لة." � م�� . انتم الخائف��
�
: "انا ال اخاف ش�ئا

�
زمجر الذئب صائحا

�ر, و أنا ال اخدعك, لقد تفهمت س�ب  �ا في��
�
تالعب أودين �لحيته قائً�: "أنت لست غب�ا

� الشجعان هم من يوافقون ع�� ر�طهم �قيود ال ممانعتك, فوحدهم المقاتل��

� رب األر�اب, أنك إن لم �ستطع التغلب ع�� ق�د
�مكنهم الف�اك منها. و انا اتعهد لك, �كو��

� �ط��قك
� منك, وسنقوم ب�طالق �احك, لتم�� ح��ري ه��ل مثلما تظن, حينها لن نصبح خائف��

�ما �شاء".

 �عد عواء ط��ل: "انت �اذب �ا رب األر�اب. ال�ذب �ال�س�ة
�
�ر غاض�ا اجا�ه في��

لك, �التنفس لل�ائنات الح�ة. مادمت أردت تقي�دي �قيود ال ف�اك منها, فذلك معناە أن ال
, وأنا لن أق�ل بوضع ذلك ال��اط � � هنا, سوف تغدر �� ك�� ن�ة لد�ك لتح��ري من األساس. سوف ت��

الح��ري ع�� جسدي".

رد أودين: "�الها من �لمات ت�دو شجاعة, ول�نها مجرد غطاء ل�س�� خوفك من إث�ات جبنك
ح أيها الذئب, لقد علمت أنك خائف من �عض األر�طة , ال دا�� لم��د من ال��

�
للجميع. حسنا

الح����ة".

ي, ثم قال: ضحك الذئب �قسوة, لتظهر أن�ا�ه الحادة �حجم مقارب للذراع ال���

� الخفاء. 
, اتحداك ان ت��ت عدم وجود خطة غادرة تح�كها �� � � شجاع��

"�دً� من ال�شك�ك ��
� عليها برفق 

, و سوف اغلق اسنا�� �مكنك تقي�دي فقط إن قام أحد رجالك بوضع �دە داخل ف��
�ال عض, و�ن لم تحدث اي خ�انة منك, سأدع ال�د تخ�ج من ف�� �أمان �مجرد تحرري من الق�د. 

, أي من�م جاهز لوضع �دە؟"  
�
� سواە. حسنا و أقسم ع�� ذلك, وال ��

� قلق ,نظر �الدر إ�� ثور, ب�نما نظر ها�مدال نحو أودين, و
نظر اآللهة ل�عضهم ال�عض ��

ه��ن�� Hoenir نظر إ�� فراي, ول�ن لم يتحرك أحدهم إلعالن استعدادە .

. �  �دە ال�م��
�
, ابن أودين, تنهد و تقدم لألمام رافعا ول�ن ت��



�ر". � فمك �ا في��
: "انا سوف اضع �دي �� قال ت��

� طفولته, ثم اغلق فمه
 اثناء مداعبته له ��

�
, مثلما اعتاد مس�قا �ر فمه ل�ستق�ل �د ت�� فتح في��

� انتظار القيود.
بهدوء دون أن �ص�ب �د ت�� �أذي, و اغمض عي��ه ��

� لمعت حول جسدە, و احتوت ضخامته لتجعله قام اآللهة ب��ط الذئب بواسطة جلي�ن�� ال��
 عن الحركة �المشلول.

�
عاجزا

�ر, تحرر من قيودك, و اظهر لنا مدي قوتك". , اآلن أيها الذئب في��
�
قال أودين: "حسنا

تمدد الذئب محاوً� فك نفسه �صع��ة, فجذب القيود و نفخ �ل عضلة �جسدە, و ان�جست
, و�لما العروق واألوردة اسفل جلدە, ول�ن مع �ل حركة يتحركها, ازدادت صع��ة المهمة ا��� و ا���

. انق�ضت عضالته, �لما ازدادت القيود إح�اما�

� ال�دء شعر اآللهة �التوتر, ول�ن �عدها �دأ ال�ور �غزو مالمحهم. و عندما تأ�دوا من
��

إستحالة تحرر الذئب من القيود, ضحكوا من قل��ــهم براحة و حبور.

 فلم �شاركهم الضحك, فلقد �دأ �اإلحساس �األسنان الحادة حول �دە, و
�
وحدە ت�� �ان صامتا

�ر ي�لل اطراف اصا�عه �اللعاب. دفء فم الذئب �غزو جلد راحته ,ب�نما لسان في��

� اآللهة بوعدهم, و �حرروە من
 أن ���

�
�ر عن المقاومة, و همدت حركته منتظرا توقف في��

الق�د �أنفسهم, ول�ن اآللهة لم تفعل ذلك, �ل ازدادت قوة ضح�اتهم, و قهقهة ثور العال�ة
دد من حولهم, مثلما تعالت الضح�ات من أودين و �الدر. �ات الرعد ت�� ك��

 بهدوء:
�
, لي�ادله ت�� النظرات �شجاعة, ثم اغلق عي��ه هامسا �ر نحو ت�� نظر في��

"افعلها"..

� سوي تح��ك , فلم �قم ���
�
, ب�نما ظل ت�� صامتا �ر �عضالت فكه ع�� معصم ت�� ضغط في��

�دە ال��ي لتضغط معصمه األ�من محاوً� إ�طاء قوة ن��ف الدماء.



, ثم ر�طوها �صخرة ضخمة �ر اآللهة تقوم �جذب احد اطراف جلي�ن�� شاهد في��

وا فوقها صخرة أخري, لتدفنها �عمق �صل إ�� ا��� � �اطن األرض, واح��
�الج�ال, وضعوها ��

. المح�طات عمقا�

 ل�م,
�
صاح الذئب: "أودين أيها المخادع� إن لم تكذب من ال�دا�ة, ر�ما كنت قد �ت صد�قا
� نها�ة العالم, و حينها ول�ن لقد خانك خوفك, ولذلك سأقتلك �ا رب األر�اب...سأنتظر م��

ابهم � ستكون �قتلك". و�رغم حذر اآللهة من عدم اق��
سأتناول الشمس و القمر, ول�ن �الغ سعاد��

ب �ر ان �ق�� � �اطن األرض, استطاع في��
�ر, ول�ن أثناء إلقائهم �الصخرة الضخمة �� ناح�ة فم في��

, و اخ�ج س�فه ل�طعن �ه سقف حلق
�
�فكه ناحيتهم ,فقام اإلله األقرب ناحيته �الت�ف م�عا

� اصا�ة فك الذئب, و منعه من إغالقه إ�� األ�د.
�� 

�
�ر, م�س��ا في��

� ج�ً�
� �حس�ه الرا�� هدر عواء الذئب �قوة من شدة األلم, لي�ساقط اللعاب من فمه, ح��

 و قد انهمرت م�اة نبع ما من داخل احد كهوفه.
�
ضخما

ة  إ�� ان وصل إ�� ال�ح��
�
�ر متدفقا � نهر لعاب في�� � صمت, تارك��

ترك اآللهة ذلك الم�ان ��
�ت �ل منهم ع�� كتف � الضحك مرة أخري ,ل��

المظلمة, و �عد ان ابتعدوا �مسافات عنه, �دأوا ��
. ا� � انتصار, �عدما تأ�دوا من تغلبهم ع�� خطر ذلك الذئب اخ��

اآلخر ��

� المقطوعة � ب��ط �دە ال�م��
� من االب�سام, �ل ا�ت�� لم �ضحك ت�� مثلهم, ولم يتمكن ح��

�قطعة من القماش ب�ح�ام, ل�شاركهم ط��ق العودة ألسجارد بهدوء, �عد ان قرر االحتفاظ برأ�ه
الخاص لنفسه.

. و هذە �� ح�ا�ة ابناء لو��

 

زفاف ف��ا العج�ب



ق�ل ان �س��قظ ثور �ش�ل �امل من نومه, شعر إله الرعد بوجود خطأ ما .

� المعارك, ع�� وضع مطرقته
هم شجاعة و �طولة و انجعهم �� اعتاد اقوى آلهة اآل�س�� و ا���

�
�جانب فراشه, ل�� �سهل عل�ه إلتقاطها �مجرد اس��قاظه, ول�نه عندما قام �مد �دە, لم �جد ش�ئا

!

� من اثر النوم, ول�ن لم �شعر اطراف اصا�عه اخذ �ط�ح ب�دە ب�نما مازالت عيناە مغلقت��
�الملمس الناعم و المألوف لمق�ض مطرقته السح��ة.

لقد اختفت المطرقة�  

 عن المطرقة, ول�ن ال فائدة.
�
� انحاء غرفته �احثا

 ل�س�� ��
�
فتح ثور عيناە, و هب واقفا

ي �إحدي ال�نوز � بروك و إي��  له بواسطة القزم��
�
, مطرقة ثور المصنوعة خص�صا ميولن��

� تحطم �ل ما تصطدم �ه, وال تح�د عن هدفها المقدمة لآللهة, وال��

, و�عد إصابتها له, تط�� عائدة ً إ�� �د س�دها الوح�د...س�دها ثور الذي �ستطيع ان
�
ا�دا

� ط�ات مال�سه, ثم �ع�دها �عد ذلك لحجمها الطب��� .
�قلص حجمها, و �خفيها ��

إنها السالح ال�امل, و�ن �ان �عيبها ق� طول مق�ضها, والذي �ج�� ثور ع�� التل��ــــح بها ب�د
واحدة فقط أثناء اإلمساك بها.

� قد تهددهم قامت تلك المطرقة بتوف�� الحما�ة الدائمة آللهة اسجارد, من جميع المخاطر ال��
كون او تهدد العالم �أ�ە, سواء �انوا عمالقة صقيع, غ�الن, جان او اي ن�ع آخر من الوحوش �ش��

� خوفهم ال�الغ من تلك المطرقة.
�� 

�
جم�عا

� غرام مطرقته, ول�نها لم تعد موجودة اآلن.
لقد وقع ثور ��

�لما وقع خطأ ما, قام ثور �المرور ب�عض المراحل, �ان أولها أن �سأل نفسه إن �ان ذلك خطأ
, فلم يتخ�ل ان يتجرأ لو�� ع�� �قة مطرقته, لذلك تخ�� تلك المرحلة

�
, و ل�نه تفكر مل�ا لو��



�
 للنص�حة, فهو شخص حذق, و س�منحه رأ�ا

�
نحو المرحلة التال�ة, و�� الذهاب إ�� لو�� طل�ا

. صائ�ا�

� قد ُ�قت."  �ذلك, ول�ن مطرق��
�
همس ثور: "ال تخ�� أحدا

� فعله �خصوص ذلك الشأن". � أري ماذا �مكن�� . دع�� : "اوە...إنه خ�� ��
�
قال لو�� مخادعا

ذهب لو�� إ�� قاعة ف��ا, اجمل جم�الت اآللهة, ح�ث وجدها جالسة و قد ا�سدل شعرها
� ع�� ا�تافها, ل�لمع �ش�ل رائع تحت اشعه الشمس, وع�� عنقها قالدتها الذهب�ة المصنوعة الذه��

�أ�دي األقزام, و �جانبها قطتاها األل�فتان.

ان". � تمنحك القدرة ع�� الط�� � استعارة ع�ائتك ال��ش�ة, ال��
: "أرغب �� قال لو��

, اغ�� من �ل �
اجا�ت ف��ا �حسم: "�الطبع أرفض ذلك, تلك الع�اءة �� أنفس ممتل�ا��

." �
� ��� الفو��

الذهب. لن اعطها لك, ل�� تتجول بها و ت�س�ب ��

: "لقد تمت �قة مطرقة ثور, و أنا �حاجة للعثور عليها". قال لو��

 سأعط�ك الع�اءة."
�
ردت ف��ا: "حسنا

ب من  عن أسجارد, ل�ق��
�
� الهواء �الصقر. طار لو�� �ع�دا

ارتدي لو�� الع�اءة, ل�حلق �عدها ��
� غ�� اعت�ادي.  عن ��

�
أرض العمالقة, �حثا

, �جلس ع�� ر�وته أضخم و أقبح عمالق رآە لو�� ع�� اإلطالق, و
�
رأي لو�� أسفله تَ� ضخما

 ذراع�ه �أجنحة �الصقر,زمجر
�
 فاردا

�
ە, و عندما رأي لو�� طائرا قد امسك �طوق �لب �قوم بتضف��

 ب�دە قائً�:
�
ملوحا

؟ أهناك اخ�ار جد�دة من الجان ؟ ولماذا جئت وحدك إ�� أرض  , ما اخ�ار اآل�س�� "لو��
العمالقة؟"  



� اسجارد اآلن سوي االخ�ار الس�ئة , و كذلك من
حط لو�� �جانب العمالق قائً�: "ال يوجد ��

الجان".

 
�
�ساءل العمالق ��ور: " حقا؟ً ", ثم ظهر ع�� وجهه الف�ح, �ما لو �ان قد فعل ش�ئا

 ي��ت مهارته.  
�
صح�حا

� عنها ؟ " است�مل لو�� �المه قائً�: "مطرقة ثور مفقودة, أتعلم أي ��

حك العمالق إ�طه, ثم ضحك قائال: "اعتقد ذلك." لي��عها �قوله : "وما اخ�ار ف��ا؟ أمازالت
جم�لة كعهدها؟"

: "ي�دو أنها تعج�ك." رد لو��

..نعم" � اجاب العمالق: "نعم, �التأ��د تعجب��

� ثم ساد �عدها صمت غ�� م��ــــح,ل�ضع العمالق طوق ال�لب فوق كومة من االطواق ال��
� تنف�ذ طوق جد�د.

نفذها, و �دأ ��

 ,
�
� ال �جدها احد أ�دا � اعماق االرض, ح��

�� 
�
قال العمالق: "لدّي مطرقة ثور. لقد اخفيتها  �ع�دا

ت   إذا اح��
�
� اودين نفسه. انا الوح�د القادر ع�� إخراجها مرة أخري, و سأمنحها لثور مجددا ح��

�� ما أر�دە." 

� مقا�ضة المطرقة �سهولة, سوف امنحك الذهب و ال�هرمان, و سأح�� لك
: "ب�م�ا�� رد لو��

 ال �مكنك ح� عددها, و سـ.."
�
كنوزا

ها �� �عد ثمان�ة أ�ام, قاطعه العمالق: "ال ار�د اي من ذلك. أر�د الزواج من ف��ا. اح��
� حفل زفافنا".

� من ف��ا �� وسأع�د لك مطرقة ثور كهد�ة زوا��

: "من انت �� تطلب هذا ؟" سأله لو��



: " انا ث��م Thrym, س�د الغ�الن".
�
اجا�ه العمالق غاض�ا

: "ل�س لدّي شك أننا قادر�ن ع�� الوصول ل�س��ة مناس�ة, �ا س�دي العظ�م." ثم رد لو��
�
ا , ظهر له العالم صغ��  نحو السماء. أسفل لو��

�
ارتدي ع�اءة ف��ا, و فرد ذراع�ه لي�دأ التحليق طائرا

ي الج�ال و االشجار �ألعاب األطفال, و معها ظهرت له مدي صغر و تفاهة مشا�ل للغا�ة, ل��
اآللهة كذلك.

�
, و ق�ل ان تلمس اقدام لو�� األرض ,وجد نفسه �� � قاعة اآللهة, �ان ثور ب�نتظار عودة لو��

��
, لقد توصلت

�
ق�ضة ثور الضخمة, والذي سأله �لهفة: "حسنا

� اآلن .
�� � �ما عرفته, اخ��

�� � عي��ك. اخ��
� رؤ�ة ذلك �� ..أل�س كذلك؟ ب�م�ان�� � ل��

� ال�ذب و وضع الخطط".
, و ار�د معرفة ما حدث, ق�ل ان ت�دأ �� انا ال اثق �ك �ا لو��

ال�ذب �ال�س�ة للو�� مثل التنفس لسائر ال�ائنات الح�ة, لذلك اب�سم �دهاء نحو ثور الذي
ە: ارتجف من فرط الغضب و اللهفة, ثم اخ��

".  هاما�
�
� مقا�لها ش�ئا

ط �� "لقد �قها ث��م, س�د الغ�الن. لقد اقنعته �أن �ع�دها لك, ل�نه اش��

, ال مش�لة. ماهو المقا�ل؟ "
�
رد ثور: "حسنا

: " لقد طلب �د ف��ا." اجا�ه لو��

 لديها زوج من األ�ادي, ر�ما استطعنا ان نقنعها
�
سأله ثور �سعادة: "ي��د �د ف��ا ؟ حسنا

� من ق�ل". �التخ�� عن احدهما, فلقد س�قها ت�� و تخ�� عن �دە ال�م��

وج منها". � : "ي��د جسدها �لها. انه �قصد ��المه أن ي�� اجاب لو��

ها انت �ذلك ,فلد�ك قدرة  , لن �عجبها ذلك األمر. ول�ن ب�م�انك أن تخ��
�
رد ثور: "أوە, حسنا

  ." � � �دون مطرق�� ع�� إقناع الجميع �األش�اء أفضل م��



ها لو�� قائً�:  إ�� غرفة ف��ا مرة أخري, ل�خ��
�
ذه�ا س��ا

"ها�� ع�ائتك ال��ش�ة".

 لك, هل عرفت ه��ة سارق المطرقة ؟"
�
ردت ف��ا: "شكرا

: "ث��م, س�د الغ�الن". رد لو��

� المقا�ل؟"
اجا�ت ف��ا: "لقد سمعت عنه, إنه شخص �غ�ض. ماذا ي��د ��

� الزواج منك".
: "ي��دك أنت. يرغب �� رد لو��

اومأت ف��ا برأسها, ب�نما تفاءل ثور بتق�لها لألمر �سهولة, فقال لها:

� برفقة لو�� إ�� أرض "ض�� تاج الزواج �ا ف��ا, و استعدي لحزم اغراضك, فسوف تذهب��
." � � من ث��م ق�ل ان �غ�� رأ�ه, فأنا ار�د ان استع�د مطرق�� و�� � العمالقة, لت��

از األرض و الجدران من حوله, ب�نما ارتع�ت قطط ف��ا, و � صمتت ف��ا, ب�نما الحظ ثور اه��
�دأت �المواء ثم ه��ا ل�خت�ئا أسفل صندوق من الفراء.

 �
كورت ف��ا ق�ض�يها,ب�نما سقطت قالدتها الذهب�ة من ع�� عنقها, ول�نها لم تالحظ ذلك ��

, لت�دأ �عدها �ال�الم قائلة ً ��ل  � ت�� � حق�� ت�� فورة غضبها, ح�ث رمقت ثور و لو�� �ما لو �انا ح��
هدوء:  

� مجرد امرأة � �ذلك الرخص ؟ ان�� � غب�ة خرقاء؟ اتظن�� � ؟ اتظن�� "اي ن�ع من االشخاص تظن��

� � ذاه�ة ألرض العمالقة, وان�� ستق�ل �الزواج من غول, ل�� تخرجك من المشا�ل؟ إذا ظن�تم أن��
..حسنا"... � وج�� � � ذلك الغول الهائج, و أن اجعله ي�� سأرتدي تاج الزواج, ألق�ل �أن �لمس��

� �أ�مله از مرة أخري, فخاف ثور أن ينهدم المب�� � � االه��
ثم قطعت �لماتها, و�دأت الحوائط ��

عليهم.



� ؟�"  
"اخرجوا من هنا ! أي ن�ع من ال�ساء تظنو��

� سوف".. �ساءل ثور: "ول�ن, مطرق��

: "اصمت �ا ثور". اجاب لو��

, ل�قول ثور:
�
فصمت ثور, و خرجا س��ا

وجها". � "برغم غضبها الشد�د, مازالت �ارعة الجمال. لقد ادركت لماذا ينوي ذلك الغول ان ي��

: "اصمت �ا ثور". اجاب لو��

� رفضت ي, فح�� الجميع سوي ف��ا, وال�� ثم طل�ا انعقاد مجلس لآللهة �قاعتهم ال���
لها. � الخروج من م��

ورة عودة � اآلراء. �التأ��د اتفقوا ع�� ��
تحدث اآللهة طوال اليوم, و�شاوروا و اختلفوا ��

. , و جم�عهم تم رفضه بواسطة لو��
�
احا ح �ل إله منهم اق�� , ول�ن ك�ف ؟ اق�� ميولن��

, فرأي أر�ان � � النها�ة ت�لم الجميع سوي ها�مدال حارس اآللهة, من فاق ��ە �ل ��
��

 لما لم �حدث �عد.
�
ته أح�انا العوالم, و وصلت �ص��

احات؟" , ماذا عنك �ا ها�مدال؟ ألد�ك اي اق��
�
: "حسنا قال لو��

اجاب ها�مدال:" نعم, ول�نه لن �عج��م."

طرق ثور �ق�ضته ع�� المائدة قائً�:

جاع , من أجل اس�� � � احد منا ع�� فعل أي ��
"ال يهم أن �عجبنا أم ال, نحن آلهة ! لن يتوا��

نا �فكرتك, و�ذا �انت فكرة ج�دة, ف�التأ��د سوف �ستحسنها". .اخ�� � مطرق��



رد ها�مدال: "لن �عج��م"

صاح ثور: "سوف �عجبنا" !  

� زي العروس, وأن يرتدي قالدة ف��ا
, اظن انه �جب ع�� ثور أن ي�نكر ��

�
رد ها�مدال: "حسنا

,و نضع �مال�سه مفاتيح معدن�ة, � الذهب�ة و تاج زواجها ,و ان �حشو فستانه �� ي�دو كجسد األن��
� �أصوات �أصوات ح�� ال�ساء, ثم نغ�� وجهه �طرحة العروس, و�رتدي �ق�ة مجوهراتها". لته��

� ارتدي مال�س ال�ساء , اح ! س�ظن الناس إن�� � ذلك اإلق�� صاح ثور: "ال �عجب��

� غ�� مقبول, لن ارتدي الطرحة ,وال اظن ان احد سيوافق ع�� ذلك..أل�س كذلك ؟ وهذا ��
� حالقتها". � لدي لح�ة, ال �مكن�� � إن�� اح ش�يع, و فكرة س�ئة للغا�ة. ح�� هذا اق��

: "اصمت �ا ثور". اجاب لو��

ثم است�مل: "إنها فكرة ممتازة. إذا اردت ان تمنع العمالقة من غزو أسجارد, فسوف ترتدي
� وجهك و لحيتك".

الطرحة, وال تقلق, سوف تخ��

جاع المطرقة, رد أودين: "إنها فكرة رائعة �الفعل. احسن �ا ها�مدال, فهذە افضل ط��قة إلس��
. أيها الس�دات, ا�دأن ب�عداد ثور من أجل ل�لة زفافه".

�
نحن �حاجة إليها حقا

ت اإللهات لثور �عض المال�س ال�سائ�ة �� يرتديها. أتت ف��ــــج و فوال ,س�ف, ا�دون و اح��
� إعداد ثور .

� س�ادي والدة ف��ا, و جاءوا للمساعدة �� ال�ق�ة, ح��

� حفل زفافها. و ذه�ت ف��ــــج إ��
� تليق �أجمل جم�الت اآللهة �� ارتدي ثور اجمل المال�س ال��

ف��ا, لتعود حاملة قالدتها الذهب�ة, و تح�ط عنق ثور بها, ثم علقت س�ف مفات�حها ع�� جانب
� ضوء

� لمعت �� ت ا�دون �ق�ة مجوهراتها ال�� ثور, واح��

� اصا�عه.
تديهم ثور �� الشم�ع, و منها مئة خاتم رقيق من الذهب االب�ض و الذهب االحمر, ل��



اسدلوا الطرحة ع�� وجهه, فلم �ظهر منه سوي عيناە فقط, و وضعت إلهة الزواج " فار" ع��
. � رأس ثور تاج الزواج الذه��

." � � اشعر �القلق �خصوص عيون ثور, ال ي�دو أنهم كعيون األن�� قالت فار: "ول�ن��

� ذلك". تمتم ثور: "�م اتم��

� وقتها". � إسدال الطرحة قل�ً� ع�� عينك, ول�نك لن تتمكن من رؤ�ة �� اجا�ت فار: "�مكن��

� رحلتنا إل�أرض العمالقة".
: "افع�� اق�� ما�مكنك فعله. وانا سأ�ون خادمة ثور �� رد لو��

� لحظات, ل�صبح خادمة فاتنة, ذات صوت رقيق و جسد أنثوي متناسق,
ثم تحول لو�� ��

دف قائً�: ل��

"هاهو..ك�ف أ�دو اآلن؟"

� �ە, و من حسن الحظ أنه لم �سمعه أحد.
تمتم ثور ��لمات ��

ق  إ�� السماء, لتخ��
�
ركب ثور و لو�� ع��ة ثور الخاصة, و قاما زوج الماعز �دفعها ��عا

� من فرط اندفاعها.
� االرا��

ان �� � الج�ال من اسفلها و تندلع الن�� الحجب, و ته��

قال ثور: "اشعر �القلق ح�ال ما نفعله".

� اتو�� امر ال�الم, هل �س�ت؟ إذا تفوهت ��لمة, رد لو�� �صوته األنثوي: "ال تت�لم, دع��
." � فسوف تفسد �ل ��

ي , ل�صلوا �عدها ألرض العمالقة ح�ث اجتمع امام القاعة ال���
�
زمجر ثور حانقا

 �ح�ث ي��د حجم الواحد منهم عن
�
ان الضخمة ذات اللون االسود, �انوا ضخاما قطيع من الث��

�
ل �ال�امل, ب�نما ازدانت اطراف قرونهم �الذهب, و سادت رائحة الروث النفاذة �� � حجم م��



المنطقة من حولهم.

ي: ارتفع صوت ص�اح قادم من القاعة ال���

,
�
وا القش النظ�ف ع�� المقاعد� ماذا تظنون أن�م فاعلون؟ حسنا � ا��� �

"تحركوا أيها الحم��
� تتعفن. كوها هنا ح�� احملوها من هنا, أو غطوها ب�عض القش, ول�ن ال ت��

� مثل � رؤ�ة ��
� الط��ق, ولن ترغب �التأ��د ��

إن ف��ا, اجمل �ائنات الوجود, قادمة إلينا ��
هذا".

وا من خالله ي, فع�� امتد امام ثور و لو�� ط��ق من القش الطازج انتهاًء �مدخل القاعة ال���
� ال تتلوث �الوحل. � اطراف فسات�نهم, ح�� رافع��

�ان ب�نتظارهم امرأة ضخمة, قدمت نفسها إليهم ع�� أنها اخت ث��م, ثم انحنت نحو لو�� و
قرصت وجنته الملساء �أصا�عها,ثم اتجهت نحو ثور قائلة:

." ثم تحركت لتنكشف � الوجود؟ ال ت�دو كذلك �ال�س�ة ��
, أهذە �� اجمل امرأة ��

�
"حسنا

� �انت �حجم جذع شجرة ع��ضة. جونلتها عن جزء من ساقيها الضخمة, ال��

, ول�نها اجمل اآللهة ع�� اإلطالق.
�
اجاب لو�� بهيئة الخادمة: "إن الضوء قد �خدعك اح�انا

� من فرط جمالها. و اآلن أين ع��سها ؟ و أين مأد�ة اح عنها حجابها, اعدك أنك ستذهل�� � وعندما ي��
� تمكنت من إ�قافها �صع��ة".

حفل الزفاف؟ إنها متحمسة لذلك, لدرجة ا��

ي, ل�دء مأد�ة حفل الزفاف. � الغروب, ب�نما تم اقت�ادهم إ�� بهو القاعة ال���
�دأت الشمس ��

� أن اجلس �جان�ه؟" : "ماذا إن اراد الع��س م�� همس ثور إ�� لو��

� حفالت الزفاف".
: "ستضطر حينها لفعل ذلك, فهذا المعتاد �� رد لو��

همس ثور �عص��ة: "ول�نه قد �حاول وضع �دە ع�� فخذي".



ە أنها تقال�دنا الخاصة". : "سأجلس وسط�م, و سأخ�� اجاب لو��

, ثم من �عدە ثور. جلس ث��م ع�� رأس مأد�ة الطعام, ل�جلس �جان�ه لو��

�ن, � إلطعام الحا�� ان مش��ة, �افي�� � خمسة ث�� � الخدم العمالقة حامل��
صفق ث��م ب�د�ه, ل�أ��

ة من عمرە, �ما � العا��
�� � � ع�� سمكة سلمون مدخنة, �ل واحدة منهم �حجم ف�� �جانب اث��

� �عدهم خمسة
� المليئة �المعجنات و الحلوي من اجل الس�دات, ل�أ��

ات االوا�� وا ع�� اح��

�
ام�ل من الضخامة ال�اف�ة ل�عا�� خّدام آخ��ن و مع �ل منهم برم�ل �امل من الخمر, و �انت ال��

ف الجم�لة ف��ا ! " و ق�ل ان ي�ت�� �ل عمالق منهم أثناء حملها. صاح ث��م: "هذە المأد�ة ع�� ��
ث��م من

 ل�دء
�
اما اهة, ل�صمت �عدها ث��م اح�� ب الخمر ��� جملته, �ان ثور قد �دأ ب�ناول الطعام و ��

عروسته تناول طعامها.

� لو�� اصغر المعجنات
تم وضع اناء المعجنات الخاص �الس�دات امام لو�� وثور, لي�ت��

� محت��ات اإلناء خالل لحظات,
�حرص, و كذلك قام ثور �أخذ االناء �أ�مله بنفس الحرص, لتخت��

و�تصاعد �عدها صوت مضغ ثور للطعام من اسفل طرحته. نظرت �ق�ة ال�ساء لما حدث �خي�ة
أمل, �عد ان انتظروا وصول المعجنات ل�سد جوعهم الشد�د.

 �امً�, و س�عة
�
 مش��ا

�
�ل ذلك لم �كن سوي ال�دا�ة �ال�س�ة لثور, فلقد تناول �عدها ثورا

 سوي العظام و االشواك, و �لما اح�� الخدم اناء
�
ك �عدهم ش�ئا سم�ات سلمون, فلم ي��

�
� ح�ة �الغة, فاضطر لو�� أح�انا

 الس�دات الجائعات ��
�
المعجنات, التهم جميع محت��اته, تار�ا

ة. اهة كب�� � تناول الطعام ���
لر�ل ثور اسفل المائدة, ول�ن تجاهل ثور جميع الر�الت و استمر ��

, ثم تنحنح قائً�: نقر ث��م ع�� كتف لو��

"معذرة, ول�ن ي�دو أن الجم�لة ف��ا قد انتهت اآلن من إفراغ برم�ل الخمر الثالث �جوفها".

: "نعم, ي�دو كذلك". اجا�ه لو��



 من
�
ا  كب��

�
� امرأة �ذلك النهم من ق�ل. لقد تناولت �ما

� ح�ا��
أردف ث��م: "هذا مذهل. لم أر ��

�ت �م�ات ا��� من الخمر." الطعام و ��

, ل�شاهد ثور الذي ابتلع
�
 عم�قا

�
: "هناك تفس�� مقنع لذلك �التأ��د." ثم اخذ نفسا رد لو��

سمكة سلمون مرة واحدة, ثم اخ�ج من اسفل طرحته ه��لها العظ�� الخا�� من اللحم. و �أنه امام
�م. عرض سحري, �ساءل لو�� عن التفس�� المقنع الذي �جب عل�ه اإلدالء �ه ل��

, هاقد صاروا ثمان�ة سم�ات سلمون."
�
اجاب ث��م: "حسنا

فرد لو�� �ذ�اء: "ثمان�ة ا�ام و ثمان�ة ل�ال" !  

�
ل�ست�مل كذبته قائً�: "إن ف��ا قد رفضت الطعام لمدة ثمان�ة ا�ام و ثمان�ة ل�ال انتظارا

 لرؤ�تك, وهاقد صارت برفقتك, اصبح ب�م�انها تع��ض ما فاتها,
�
لمجيئها ألرض العمالقة و �شوقا

 �حنان مصطنع:
ً
ب�ناول الطعام ثم ممارسة الحب معك كزوجها الجد�د." ثم استدار نحو ثور قائأل

." �
� مرة أخري �ا ع��ز�� � رؤ�تك تأ�ل��

"�م �سعد��

قال ث��م: "أر�د ان اق�لها".

� �الفعل نحو رد لو�� : "ال انصحك �ذلك اآلن, ل�س �عد." و ل�ن ث��م تجاهل ردە و انح��
� اصدار اصوات التقب�ل, و ب�دە الضخمة اتجه إلزاحة طرحة ثور

 �فمه الذي �دأ ��
�
ثور, مستعدا

عن وجهه.

, فلقد توقف ث��م عن محاولة التقب�ل, و
�
ا تحرك لو�� ��عة و منعه �ذراعه, ول�نه تأخر كث��

 مما رآە.
�
ارتد مندهشا

� التحدث معِك ع�� إنفراد ؟" فأجا�ه لو�� � ث��م ع�� لو�� قائً� بهدوء: "ا�مكن�� انح��
, و تمش�ا ع�� القاعة.

�
�الموافقة, لينهضا س��ا

 مستعرة
�
انا � رأ�ت ن�� � الرعب من رؤ�ة عيون ف��ا ؟ لقد شعرت و�أن�� �ساءل ث��م: "لماذا اصاب��

� عيونها. تلك ل�ست عيون امرأة جم�لة ع�� اإلطالق ! "
��



: "ما رأيته صحيح, ف�� لم تنم لمدة ثمان�ة ا�ام و ثمان�ة ل�ال �ا س�دي رد لو��

�
العظ�م. لقد شغفها ح�ك, فلم �ستطع ان تغفو ولو للحظات, لقد جن جنونها برغبتها ��

الرشف من كوب غرامك. إن عيونها مشتعلة �جذوة له�ب العشق".

اجاب ث��م: "اوە. لقد فهمتك." ثم اب�سم, و �لل شفت�ه �لسانه المماثل لحجم وسادة ضخمة.

سارا عائدين نحو المائدة, ب�نما جلست اخت ث��م �مقعد لو�� �جانب, ممسكة �أصابع ثور و
تقول:

� كشخص غ��ب ع�� � جميع خواتمك. لقد جئ�� � مصلحتك, ف�جب عل��� ان تعطي��
"إذا ارد��

,و إال س�حدث � مث�� � للحفاظ ع�� نفسك و ع�� ممتل�اتك �حوذة شخص أم�� لنا, وستحتاج�� � م��
. لد�ِك عدد هائل من الخواتم, ما ال �ُحمد عق�اە, و انت �ع�دة �ل ال�عد عن موطنك األص��

� �عضهم كهد�ة زواجك. �الها من خواتم ذهب�ة جم�لة...ذهب احمر و ذهب أ"".. اعط��

�ساءل لو�� : "ألم �حن موعد �دء حفل الزفاف ؟"  

اجاب ث��م: "هذا صحيح, لقد حان الوقت". ثم صاح قائً�:

وا المطرقة لن�دأ مراسم الزواج ! أر�د ان تحتضن ف��ا المطرقة.  ولتحل علينا م�اركة  " اح��
� الرجال و ال�ساء, لت�ارك لنا حبنا".  فار إلهة القران المقدس ب��

وها من اعماق األرض ,ل�ضعوها استلزم األمر ار�عة عمالقة لحمل مطرقة ثور, �عدما اح��
�صع��ة ع�� فخذي ثور .

� الرق�قة . , �ا �مام�� � قال ث��م: "واآلن, دعونا �ستمع لصوتك الجم�ل �ا حب�ب��

� �� �ال�قاء مثلما تقسم ال�ساء , و انك تقسم�� � � عروس�� , وانك ستص�ح�� � � أنك تحبي�� ��� اخ��
للرجال, و الرجال لل�ساء منذ �دء الخل�قة".



امسك ثور �مق�ض مطرقته ب�دە المغطاە �الخواتم الذهب�ة, ثم ضغطها ب�طمئنان ,ل�شعر
� راحة �دە, و ي�دأ �عدها �الضحك �صوت عال.

�ملمسها المألوف مرة أخري ��

  "� � ك أنه لم �كن عل�ك �قة مطرق�� ك...سأخ�� قال ثور �صوت هادر �الرعد: "سأخ��

�ات ,فارت�� �ة واحدة, ول�نها �انت �مقدار مئات ال�� �ه ثور ث��م �المطرقة �� ثم ��
.  ع�� القش, ولم ينهض �عدها ا�دا�

�
العمالق �ع�دا

�ن لذلك الزفاف  امام مطرقة ثور, و كذلك �ق�ة الحا��
�
ركع جميع العمالقة و الغ�الن خوفا

� نالت هد�ة الزفاف �ط��قة لم تتخ�لها. � اخت ث��م نفسها, وال�� الذي لم يتم, ح��

وعندما ساد الصمت, صاح ثور : "لو�� ؟"

, ي�دو أنك
�
فخ�ج لو�� من اسفل المائدة بهي�ته األصل�ة, ل�شاهد ماحدث حوله, قائً�: "حسنا

قد تول�ت األمور �العادة".

ە سوي  ال �س��
�
, �من ن�ع عن �اهله حمً� ثق�ً�, ل�قف عار�ا

�
ا ن�ع ثور مال�سه ال�سائ�ة أخ��

� قاعة مليئة �العمالقة.
قم�صه ��

.  شه�ا�
�
, و تناولت غداءا � صاح ثور ��ور : "لم �كن االمر �ذلك السوء, فلقد استعدت مطرق��

ل." � ه�ا بنا لنعد للم��

 



خمر الشعراء

� ن�شدها, و � ال��
� الِشعر ؟ من أين تأت�نا األغا��

 من أين �أ��
�
هل �سائلتم مس�قا

� نحكيها؟ هل سألتم أنفس�م ك�ف ل�عض الناس أن تأتيهم أحالم جم�لة مذهلة القصص ال��
مليئة �الح�مة, ثم ينقلوها خالل قصائدهم ل�ق�ة الناس أجمع, لي�دأوا تلحينها و غناءها طوال

� الجم�لة و القصائد و القصص,
النهار و الل�ل؟ هل �سائلتم لماذا يتمكن �عضهم من تأل�ف االغا��

ب�نما �عجز ال�عض اآلخر عن ذلك ؟

� ال�دا�ة, ول�ن نعلم ان فيها ج��مة قتل ,أ�اذ�ب
إنها قصة ط��لة, وال نعلم من ح�اها ��

مخادعة, غ�اء و إغواء, و مطاردات..فل�سمعوها إذن.

. �ان � اآللهة...اآل�س�� و الفان�� � حرب دارت ب��
ة من �دء ال�ون, �� ة قص�� �دأت القصة �عد ف��

,
�
ا � أشداء,معتادين ع�� المعارك و الغزوات, ب�نما �ان الفان�� أرق منهم كث�� اآل�س�� آلهة مقاتل��

�ة و إنماء ف�انوا مجموعة من اإلخوة و االخوات من اآللهة القادر�ن فقط ع�� ز�ادة خص��ة ال��
الن�ات, وال ا��� من ذلك.

ول�ن �الرغم من ذلك, �انت مست��ات قوتهم متقار�ة, فلم يتمكن ج�ش من ه��مة اآلخر, �ل
ا��� من هذا, فخالل قتالهم ادركوا ق�مة �ل طرف لآلخر, فال فائدة من الفوز �المعارك إن لم

� م�د�ك �عد اإلنتصار.
تمتلك حقول وافرة �الغذاء الذي س�ستهل�ه ��

اج �صقتهم � � برم�ل, و��م��
�� 

�
� النها�ة �ال�صق س��ا

اتفق الطرفان ع�� الهدنة, و وثقوا هدنتهم ��
كة. ترسخت عهودهم المش��

واحتفاً� �الهدنة, أقاموا مأد�ة عظ�مة, تناولوا فيها اش�� الطعام, و أر�قت فيها اجود انواع
الخمور, و ت�ادلوا الن�ات و الضح�ات و جلسات السمر إ�� مطلع الفجر ,حينها ارتدي �ل شخص

� الجميع �قوله: ع�اءته ذات الفراء و استعد للمغادرة خالل ض�اب الص�اح,و ل�ن اودين فا��



كة �عد تعاهدنا ع�� اإلتحاد". ك �صقتنا المش�� "من العار أن ن��

�
� أسجارد تنف�ذا

, والذي ظل مع أخته ف��ا برفقة اآل�س�� ��
�
أوما فراي قائد الفان�� برأسه موافقا

 من تلك ال�صقة الم�اركة", فأجابته ف��ا: "سوف
�
لمواد الهدنة, و قال: "�جب علينا ان نصنع ش�ئا

". نصنع شخصا�

م�ل, و قامت بتح��ك اصا�عها لتح��ل ال�صقة إ�� ش�ل واضح, و خالل اتجهت ف��ا نحو ال��
لحظات ظهر امامها هيئة رجل عاري واقف امام الجميع.

قال اودين: "ستصبح فاز�رKvasir . هل تعلم من انا ؟"

� اعلمهم اجا�ه فاز�ر: "انت اودين العظ�م...رب األر�اب, ولك من االسماء العد�د منها ,ول���
� تتحدث عن تلك األسماء". , واعلم جميع االناش�د و القصائد ال��

�
جم�عا

, من ا��� اآللهة ح�مة, فقد جمع �داخله ح�مة صار فاز�ر الممزوج من �صقة الفان�� و اآل�س��
 ما أتت اج��ته محملة

�
. تدافع اآللهة ف�ما ب�نهم لينهالوا عل�ه �األسئلة, و دائما

�
العقل و القلب س��ا

. � �المهم ما يراە صح�حا�
�الح�مة الخالصة, �عد ان �ستمع لهم بهدوء, و �صحح لهم ��

: �
هم �اآل�� ة من الوقت, اتجه فاز�ر إ�� اآللهة ل�خ�� �عد ف��

"سأسافر اآلن, احتاج لرؤ�ة العوالم ال�سعة, و لرؤ�ة م�دجارد, فهناك اسئلة ب�نتظاري تحتاج
". � ألج����

فسأله اآللهة: "ول�نك ستعود �عدها إلينا, أل�س كذلك؟"

 ما".
�
� سنضطر لفكها يوما اجابهم فاز�ر: "�التأ��د سوف اعود, فهناك لغز الش�كة ال��

سأله ثور: " أي لغز هذا ؟"



ة مما قاله, و وضع ع�اءة � ح��
 اآللهة ��

�
� ب�ب�سامة �اهتة, ثم رحل تار�ا

لم �جي�ه فاز�ر, و ا�ت��
 نحو ج� قوس ق�ح.

�
السفر لي�تعد عن أسجارد متجها

 من جميع األنواع, ل�حسن
�
ارتحل فاز�ر من مدينة لمدينة, و من ق��ة ألخري, فقا�ل اقواما

 نحو منطقة اخري �ال توقف.
�
كهم متجها معاملتهم �لهم و �ج�ب سائر اسئلتهم, ثم ي��

� حصنهم الخاص �القرب من ال�حر, ح�ث مارسا السحر
�ران �� � تلك األ�ام, عاش قزمان ��

��
� مثل جميع األقزام, � ورشتهم عد�د من المصنوعات الرائعة �ش�ل مم��

و الخ�م�اء, و صنعوا ��
. هؤالء

�
ول�ن مازال ال�ث�� لم �صنعوە �عد, فتولد لديهم هوس خاص �صناعة االش�اء الجد�دة دائما

�انا األخ��ن فاالر و جاالر.

ي � القاعة ال���
عندما علموا ب��ارة فاز�ر لمدينة ق���ة منهم, قررا أن �قا�الە, و�الفعل وجداە ��

هم �المدينة, ح�ث جلس ل�ج�ب ع�� اسئلة القوم, و يث�� دهشة جميع من سمعوە, ح�ث اخ��
�ك�ف�ة تنق�ة الم�اە, و صناعة األقمشة من ح��ر دودة القز .

ە له �عدها ظهر له القزمان, �عد ان انت�� من إجا�ة �ل االسئلة و تناول الطعام الذي اح��
اهل المدينة.

قال األخوان: "لدينا لك سؤاً� لم �سأله احد لك من ق�ل, و ل�ن �جب ان �سأله لك ع�� 
� معنا ؟"  

إنفراد, فهل ب�م�انك ان تأ��

اجابهم فاز�ر �الموافقة, ل�صطح�اە إ�� حصنهما, ح�ث زعقت النوارس, و ا��ست السماء
 اسفل

�
�سحب �اهتة تماثل لون امواج ال�حر. قام القزمان ب�دخاله إ�� ورشتهما الموجودة عم�قا

اسوار حصنهما.

سألهم فاز�ر: "ما تلك االش�اء؟"

اجا�اە: "تلك احواض, اسميهما سون و بودن".

, و ما فائدتهما؟"
�
رد: "حسنا



؟ نحن �ستعملها � اجا�اە: "ك�ف تمتلك �ل تلك الح�مة, ب�نما تجهل فائدة هذين الحوض��
�مرجل, و �سميها اودر���ر Odrerir , أي مانح ال�شوة."

 من العسل قد قمتم �جمعها, و قد مازالت طازجة و
�
رد فاز�ر: "و أري كذلك أن لد��م ا�واما

سائلة".

هز فاالر رأسه �اإل�جاب, ب�نما �ساءل جاالر �حنق:

 �ما يزعمون, ألدركت ماه�ة سؤالنا من ق�ل أن �سألك إ�اە, و ألدركت فائدة
�
"إذا كنت حك�ما

�ل تلك األش�اء".

, ثم قال: أطرق فاز�ر رأسه �أ��

, فإن�م قد قررتم أن تقتلوا ض�ف�م, و ت��قوا "ي�دو �� أنه مادمتم ��ل ذلك الدهاء و ال��
� المرجل اودر���ر, لتمزجا فيها

� سون و بودن, ثم تغل�ا الدماء ع�� نار هادئة �� � الحوض��
دماءە ��

 من اجود االنواع,
�
�ا �عدها ذلك الخل�ط ليهدأ و �ختمر ,و�صبح �عدها خمرا العسل الطازج,و ت��

�ه ه�ة الشعر و اإل�داع." �منح من ���

ار �الفعل." , نحن أ��
�
ف جاالر قائً�: "�الك من ع�قري ! لقد كنت محقا اع��

 �ذبح رقبته, و برفقه اخ�ه قاما بتعل�قه من اقدامه فوق االحواض ,ل�ستق�ل
�
ثم عاجله ��عا

ان, و مزجوا العسل � أخر قطرة. �عدها اشعلوا الن�� دماءە المنهمرة ح��

�الدماء الساخنة, �اإلضافة ل�عض المكونات الخاصة, ثم �دأوا بتقليبها �عصا. تناثرت الفقاقيع
ة من الم��ــــج, لتتدفق �داخلهما ع�� سطح الم��ــــج, ثم هدأت, ل�ح��� �ال األخ��ن رشفة صغ��

األشعار ثم تخ�ج من افواهما �عد ان احت�ست لسنوات طوال .

, فقالوا لهما: � � الص�اح التا�, جاء اآللهة إ�� ورشة القزم��
��

ة مع�م �األمس". "أين فاز�ر؟ لقد شوهد للمرة األخ��



� اغب�اء �فتقرا اجابهم االخوان: "نعم, لقد عاد برفقتنا, ول�ن �مجرد إدرا�ه أننا مجرد قزم��
للح�مة, اص�ب �اإلختناق و مات, �الي�نا كنا سألناە اسئلتنا".

سألهم اآللهة: "أتقوالن أنه قد مات ؟"

اجاب فاالر و جاالر �التوك�د, و أعطوا لآللهة جسد فاز�ر الخا�� من الدماء ل�أخذوە برفقتهم
إ�� اسجارد, ح�ث أق�مت جنازته, و ر�ما قاموا بتهيئة األمور لعودته مرة أخري, فاآللهة تختلف عن

� عدم استمرار�ة وفاتهم.
سائر ال�ائنات ��

 عل�ه أن يتذلل
�
�ة منه, �ان واج�ا , و�ل من اراد ان �ح��� �� � صار خمر الشعراء �حوذة القزم��

إ�� األخ��ن, �� يوافقوا ع�� إعطائه �عض من القطرات. ول�ن فاالر و جاالر قرروا منح تلك الخمر
 �خالف أنفسهم.

�
ألح�ابهم فقط, و هم لم �حبوا احدا

�الرغم من ذلك, حدثت �عض االس�ثناءات, ومنها ع�� س��ل المثال : العمالق ج�لينج
� احد ا�ام الشتاء قاما

Gilling و زوجته, اللذان قام القزمان �دعوتهما ل��ارة حصنهما الخاص, و ��
بتلب�ة تلك الدعوة.

قال القزمان للعمالق: "تعال نجذف �قار�نا قل�ً�."

� إ�طاء القارب و إحت�ا�ه �صخور قاع ال�حر, �عكس السابق
ول�ن وزن العمالق �س�ب ��

� تلك
� الماء, و انت�� األمر �انغراس القارب ��

حينما اعتادا ع�� ��ان القارب �خفة و سهولة ��
� ال�حر.

الصخور, وانقالب العمالق منه ��

صاح االخوان �العمالق: "قم �الس�احة نحو القارب".

, فقد جاءت موجة من � الس�احة." و�انت تلك �� �لماته األخ�� : "ال �مكن��
�
اجابهم خائفا

�
ال�حر مألت فمه الواسع �مائها المالح, و اصطدمت رأسه �الصخور, ل�غ�ب عن انظارهم ��

لحظات, و�عدها �قوم فاالر و جاالر ب�خراج قار�ــهما من وسط الصخور, ل�عودوا لحصنهم.

� ارت�اع:
�انت زوجة ج�لينج ب�نتظارهم, ل�سألهم ��



؟" فأجابها جاالر: "لقد مات." و ا�مل فاالر: "لقد غرق". � "أين زو��

� دموعها  ع�� فقدان زوجها, و اخذت تنادي روحه لتقسم ب��
�
انتح�ت زوجة العمالق حزنا

المنهارة �حبها األ�دي له.

, �اله من ضجيج ! ول�ن اظن ذلك �
صاح جاالر : "صه ! إن ��اءك و نحي�ك �ج�ح آذا��

,ألنك عمالقة."
�
منطق�ا

ول�ن لم يؤثر ذلك فيها, �العكس, لقد ازداد �اخها و ع��لها.

, هل س�خفف ذلك من حزنك إن ارشدنا�� لموضع وفاة غرق زوجك؟"
�
قال فاالر: "حسنا

� صمت, ثم انهمرت دموعها مرة اخري ع�� زوجها
مسحت الس�دة أنفها و اومأت برأسها ��

المفقود.

� هناك و س�ش�� إل�ك �موضعه." ثم ارشدها لموضع وقوفها, ح�ث �جب
قال فاالر: "ق��

� ساللم
ي, ثم تقف اسفل سور الحصن, ثم اومأ ألخ�ه الذي ارت�� عليها الخروج من البوا�ة ال���

السور.

�مجرد خروج زوجة العمالق و استعدادها للوقوف اسفل السور, قام جاالر ب�لقاء حجر ضخم
. � , ل�سقط الحجر ع�� رأسها, و �حطم جمجمتها العمالقة لنصف�� عليها من اع��

� االنزعاج من ضجيج تلك العمالقة".
صاح فاالر: "عمل رائع ! لقد �دأت ��

 عنهم,
�
� ال�حر, ل�سحبها األمواج �ع�دا

 �دحرجة جثة الس�دة العمالقة, و القوا بها ��
�
قاما س��ا

� أعماق ال�حر المظلمة.
و تجمعها بزوجها الراحل ��

�
ا نفسيهما شد�دا الذ�اء ,فاستمرا �� �داخل الحصن, تجاهل القزمان فداحة ما فعالە, و اعت��

� إلقاء أب�ات الشعر الرائعة ,ل�صنعا قصائد و مالحم �املة
ب خمر الشعراء �ل ل�لة, و تنافسا �� ��

اب. � ال��
عن موت العمالق ج�للينج و زوجته, ثم �غشاهما النوم أينما �انا ن��جة اإلفراط ��



� يوم ما, اس��قظوا ل�جدا نفسيهما �موضع آخر �خالف حصنهما الخاص.
��

وجد القزمان نفسيهما وقد تم تقي�دهما �داخل قار�ــهما ,برفقة عمالق مجهول تو�� عمل�ة
ج مع امواج � التجذ�ف �القارب, و من فوقهما السماء الحال�ة المحملة �السحب الرعد�ة ,لتم��

ال�حر المضط��ة, و�غرق وجوههم برذاذ الماء المالح.

�ساءل القزمان: "من أنت ؟"

اجابهم العمالق: "أنا سوتون Su�ung, لقد تنا�� إ�� أسما�� تفاخر�م الدائم �قتل�م 
لوالداي" !  

, هذا تفس�� مناسب لتقي�دك لنا..أل�س كذلك ؟"
�
رد جاالر: "حسنا

اومأ سوتون �اإل�جاب,فقال فاالر متفاءً�:

اب,  و ن�ناول الطعام و نح��� ال��
�
"ي�دو أنك ستوصلنا لموضع رائع, ح�ث نجلس ف�ه س��ا

لنتضاحك و نصبح أصدقاًء"

رد سوتون: "ال أظن ذلك ع�� اإلطالق".

� اجواء طف�فة من المد و الجزر, فانح� سطح ال�حر عن صخور
�ي القارب وسط الماء ��

, و غرق وسطها العمالق ج�لينج.
�
� انغرس فيها القارب مس�قا القاع..نفس الصخور ال��

, و وضعهما ع�� الصخور ل�قول فاالر:   � حمل سوتون �ال القزم��

. ولن �ستطيع الس�احة وقتها �س�ب أ�دينا المق�دة
�
"س�قوم المد ب�غراق تلك الصخور ق���ا

خلف ظهورنا. إن تركتنا هنا �مفردنا, فسوف نغرق �ال شك".

� حدوثه".
: "وهذا ما ارغب ��  للمرة األو��

�
اجاب سوتون مب�سما



 برؤ�ة اس��الء ال�حر
�
� قار��م مستمتعا

� الماء, سأنتظر�ما هنا ��
ثم است�مل : "و ب�نما تغرقان ��

� جانلود � Baugi و ابن�� � �او��
� يوتنها�م, ألح�� ا��

لنا �� � , ثم سأعود لم�� � ت�� ع�� جث���ما الحق��
 ب�نتقامنا لوالدينا".

�
Gunnlod عن مقتل�ما, ل�ستمتع جم�عا

, إ�� أن وصلت لخصورهم ,و�عان ما � � اإلرتفاع, لتغ�� اقدام القزم��
�دأت م�اة ال�حر ��

ابتلت لحاهم ب��د أمواج ال�حر, لي��عث الخوف من عيونهما.

صاحا برعب: "الرحمة" !  

� و أ�� ؟" � منحتموها أل�� اجابهم سوتون: "اتقصدان الرحمة ال��

� مقا�ل ما حدث. سندفع لك �سخاء".
قاال بتوسل: "نقسم لك ع�� تع��ضك ��

� عن مقتل والداي, فأنا من العمالقة األغن�اء,و  رد سوتون: "ال اظن ان لد��ما ما قد �عوض��
� أن احلم بها من  � �مكن�� وات ال�� � ��ل ال��

�ن ع�� الج�ال, ل�أتو�� لدي عددا هائً� من الخدم المن���
� إ�اە ؟"  

ذهب,احجار ك��م و معادن صالحة لصنع آالف السيوف. فماذا لد��م لتمنحو��

� االرتفاع, ل�قول جاالر �شفاە غارقة �ماء ال�حر:
صمت القزمان, ب�نما استمرت االمواج ��

"لدينا خمر الشعراء" !  

ب�نما صاح فاالر: "لقد صنعناها من دماء فاز�ر, حك�م اآللهة. لدينا منها وعاءان �امالن و
� العالم أجمع".

� بتلك الخمر. ال �مل�ها سوانا �� مرجل, ممتلئ��

 �ذلك العرض."
�
� أفكر مل�ا

مدد سوتون رقبته قائً� �خمول: "دعو��

� هدير االمواج: "ال وقت للتفك�� والتأمل, سوف نغرق�" صاح فاالر ب��

, ل�حاوال إلتقاط أنفاسهما �صع��ة ,ب�نما � اشتد المد, و طفت االمواج فوق رؤوس القزم��
امتألت عيونهما �الف�ع, ول�ن سوتون وصل إليهما ل�فك قيودهما و ي�عدهما عن خطر الموت



. غرقا�

, وس�كون أفضل إن اضفتم �عض االش�اء, وانا
�
 �اف�ا

�
قال سوتون: "ستكون تلك الخمر تع��ضا

واثق من امتال��م لما �لزم, حينها سأطلق �اح�م".

 ب�نما ارتعشت اجسادهم المبتلة, كزوج من سالطيع
�
� القارب,و�دأ �التجذ�ف عائدا

وضعهم ��
ال�حر.

�
حل تار�ا , �اإلضافة ل�عض االش�اء, ل�� � استلم سوتون اوع�ة الخمر من القزم��

وا �عدها جميع من إ�اهم, و�رغم فقدانهم للخمر, ل�نهم سعدوا ب�قائهم اح�اء, ل�خ��

� السوق
مر �القرب من حصنهم, عن ك�ف�ة استغالل سوتون لهم, �ما �دوا تلك القصة ��

أثناء رحلتهم التجار�ة التال�ة, وحينها �انت الغ��ان ع�� مق��ة منهم.

� ,رسوال األخ�ار, � و مون�� , ل�أت�ه الغرا�ان هوج�� � اسجارد, جلس اودين ع�� عرشه العا��
��

� اودين عندما استمع لقصة ليهمسا له �ما رآە و سمعاە أثناء تجوالهما �أنحاء العالم, فلمعت ع��
خمر الشعراء, او "خمر سوتون" او "سائل اودر���ر "مثلما سماها الناس.

, ثم نادي خدمه ل�أتوا له �ع�ائته و ق�عته, و امر �ق�ة اآللهة � استمع اودين ل�لمات الغراب��
ب�عداد ثالثة برام�ل ضخمة من الخشب, اضخم ما �مكنهم صنعه, و أن ي�تظروە عند ابواب

اسجارد �عد عودته من جولته الط��لة حول العالم.

, اوً� انا �حاجة لحجر شحذ من أفضل االنواع, ل�� احافظ � م�� قال اودين : "س�خذ ش�ئ��

� �Ra" أفضل مثقاب امتل�ته اآللهة ع��
, س�خذ "را��

�
 ار�د مثقا�ا

�
, و ثان�ا � ع�� حدة نصل سكي��

اإلطالق, ح�ث ب�م�انه النفاذ من أق�� و أصلد األحجار." ثم ابتعد عن اسجارد لي�دأ رحلته.

� رحلته تلك".
قال ثور: "ا�ساءل عما س�فعله اودين ��

". �  ��ل ��
�
 لعلم ذلك, فقد �ان عالما

�
اجاب ف��ــــج: "لو �ان فاز�ر موجودا



ث �أين س�ذهب اودين , او ما س�ب : "ول�ن فاز�ر قد مات, و�ال�س�ة �� ال ا��� رد لو��
رحلته".

� طلبها اودين". اع�� سوتون ام�ل الخش��ة ال�� � بناء ال��
قال ثور: "سأذهب لمساعدة اآللهة ��

الخمر الب�ته جانلود, و تعهدت الفتاة �حراسة الخمر �داخل الج�ل المس�� �ـ"ن�ت�يورج
Hnitbjorg", الواقع بوسط مدينة العمالقة, ول�ن لم �ذهب اودين نحو ذلك الج�ل, �ل ذهب

� اخو سوتون. ًة إ�� مزرعة �او�� م�ا��

� �سعة من حينها �ان فصل ال��يع, و�انت الحقول منتعشة �الحشا�ش ال�افعة. �ان لدي �او��
العب�د العمالقة بنفس حجمه, و�انت مهمتهم �� جز تلك الحشا�ش ب�ستخدام المناجل الضخمة

ة . كشجرة صغ��

ب منهم قائً�: ة لتناول الطعام, حينها اق�� � الظه��
راقبهم اودين إ�� ان توقفوا عن اداء عملهم ��

...لماذا �أمر�م س�د�م �جز  � اجا�ة سؤا��
 أثناء عمل�م, و ارغب من�م ��

�
"لقد شاهدت�م جم�عا

الحشا�ش بتلك المناجل الثلمة ؟"  

اجا�ه احد العمال: "ول�ن شفرات مناجلنا ل�ست ثلمة." , ب�نما �ساءل آخر:

"ك�ف تزعم ذلك أيها الغ��ب؟ إن مناجلنا �� األ��� حدة ع�� اإلطالق".

� أر��م ما �مكن لشفرة حادة أن تفعله".
رد اودين: "دعو��

ثم اخ�ج حجر الشحذ من جي�ه, ل�مررە ع�� نصل احد المناجل, ثم نصل آخر, إ�� أن ا�مل
شحذ جميع المناجل, لتلمع نصالهم بوض�ح تحت اشعة الشمس,ب�نما نظر إل�ه العب�د �غرا�ة أثناء

ق�امه �ذلك.

صاح اودين: "واآلن, ج��وا المناجل".



سحب �ل عمالق منجلته الخاصة, لي�دأوا جز الحشا�ش, ل�شهقوا من الدهشة �عد ان
� أنهم لم �حتاجوا ل�ذل أي مجهود أثناء الجز, فلقد قطعت صارت المناجل حادة �الفعل, ح��

كر.
ُ

نصالهم ا��� الحشا�ش كثافة �ال مقاومة تذ

اء حجر الشحذ خاصتك ؟" قالوا جم�عهم ألودين: "هذا مذهل ! هل �مكننا ��

 و قفوا
�
�وا جم�عا . اق��

�
اؤە ؟ �الطبع ال. دعونا نفعل ماهو ا��� عدً� و مرحا اجاب أودين: "��

�جانب �عض�م ال�عض, ول�مسك �ل من�م منجله."

ب لهذە الدرجة من �عضنا ال�عض ,فنصال اجا�ه احد العب�د العمالقة: "ال �مكننا ان نق��
مناجلنا حادة للغا�ة".

رد اودين: "إنك حك�م �الفعل." ثم امسك �الحجر قائً�: "من استطاع ان �مسك �الحجر,
� الهواء.

�� 
�
 �الحصول عل�ه لأل�د." ثم قام �عدها ب�لقاء الحجر عال�ا

�
فسوف �كون جديرا

قفز العمالقة ال�سعة نحو الحجر أثناء هبوطه إليهم, لتمتد �د �ل منهم نحو الحجر ,ب�نما
, و قد سقطت

�
�ش�ت ان��اهه عن �دە األخري الممسكة �المنجل الحاد, لت�بثق الدماء منهم جم�عا

 تلو اآلخر.
�
اء, �عد ان تقطعت اوصالهم واحدا جثثهم ع�� االرض الخ��

� جي�ه,
خطا أودين ع�� جثثهم الدام�ة, ل�ستع�د حجر الشحذ خاصته, و �ضعه مرة أخري ��

ة لجثث العمالقة الذين ذ�حوا �عضهم ال�عض دون قصد. ثم ينظر لمرة أخ��

 منه المب�ت لل�لة واحدة.
�
� اخو سوتون, طال�ا اتجه أودين نحو قاعة �او��

".Bolverkr قال اودين: "أنا بولفركر

: "�ا له من اسم كئ�ب..هذا معناە )من �قوم �األش�اء الش��عة(". � اجا�ه �او��

� �ل � ينالهم م��
� فقط.ول�ن اصدقا��

� اقوم �ذلك تجاە أعدا�� رد أودين: "هذا صحيح, ول���
� أداء وظ�فة �سعة اشخاص �ال تعب وال تذمر".

. انا ب�م�ا�� خ��



� اوقات عص��ة, فلقد كنت
, انا موافق ع�� مب�تك, لقد أت�ت �� ��

�
: "حسنا � اجا�ه �او��

, لدي عدة حقول و �سعة عب�د �قومون بزراعتها و حصاد محاص�لها. ول�ن
�
�األمس رجً� ث��ا

, فلقد فقدت هؤالء العب�د �عد ان ذ�حوا �عضهم ال�عض. ال ادري � �حقو��
الل�لة, برغم احتفا��

ماس�ب ذلك".

 آخ����دال
�
اجاب اودين: "�اله من وقت عص�ب �الفعل, أل�س ب�م�انك أن تح�� عب�دا

منهم؟"

� سوتون لد�ه افضل العمال
� ال��يع, و أ��

� قائً�: "لألسف ل�س اآلن, فنحن اآلن �� تنهد �او��
� المب�ت و العمل منذ � نحو حقو�� إال القل�ل من الزوار, فأنت اول زائر �طلب م��

�الفعل, و ال �أ��
ما�قرب من عام".

اجا�ه أودين: " و هذا من حسن حظك, فأنا قادر ع�� تع��ضك عن هؤالء ال�سعة".

, انت صغ�� الحجم للغا�ة. س�صعب عل�ك اداء وظ�فة
�
: "ول�نك لست عمالقا � �ساءل �او��

واحد من هؤالء العمالقة, فما �الك ب�سعة منهم ؟"

. ول�ن
�
رد أودين: "إذا عجزت عن اداء مهام عب�دك ال�سعة, حينها ال دا�� ألن تع�� �� أجرا

إذا استطعت فعلها, حينها..."

: "حينها ماذا س�حدث؟" � �ساءل �او��

. �ُقال أنه �منح شار�ه �  عن خمر أخ�ك سوتون المم��
�
ا�مل اودين: "لقد تناقل الناس قصصا

موه�ة تأل�ف الشعر".

, انا كنت الشاعر الوح�د
�
 عندما كنا صغارا

�
: "هذا صحيح. لم �كن سوتون شاعرا � اجاب �او��

".  حالما�
�
� العائلة, ول�نه منذ أن عاد و �حوذته خمر األقزام, اصبح شاعرا

��

�
, فإ��

�
قال اودين:"إذن, إن قمت بزراعة حقولك و حصادها مثلما اعتاد عب�دك ال�سعة مس�قا

ار�د ان ار�شف من خمر اخ�ك."



." �
� �قلق: "ول�نها ل�ست مل�� �� أمنحك إ�اها. إنها ملك أ�� رد �او��

� حصاد حقولك هذا العام." اجا�ه
�� 

�
 سع�دا

�
� لك حظا قال اودين: "�ا لألسف. حينها, اتم��

 �� �الفعل, ول�ن إذا استطعت الق�ام�ما تقوله, حينها
�
: "انتظر ! إنها ل�ست مل�ا

�
� م�عا �او��

� سوتون, و سأفعل �ل ما بوس�� ألجعلك تتذوق تلك الخمر".
سأرافقك إ�� ا��

رد اودين: " اتفقنا".

� حرث و �ذر الحقول �ما لو �ان �طاقة
اث�ت أودين صحة �المه, فلقد عمل �كد و اجتهاد ��

� ع�� رجً�, ول�س �سعة. قام بر�� الحيوانات ب�د, و حصاد الحقول �ال�د األخري. و ع�� قدر اث��
اتها بوفرة ذلك العام. تع�ه, اخرجت األرض خ��

� نحو أودين قائً�: مع �دا�ات الشتاء, اتجه �او��

"لقد اخطأوا ب�سميتك بولفركر, فأنت لم تقم سوي �االش�اء ال�د�عة فقط".

سأله اودين: "هل استطعت اداء وظ�فة �سعة رجال؟"

: "لقد فعلت ما �فعله ضعف ذلك العدد". � رد �او��

� تذوق خمر سوتون ؟"
�� �

فقال أودين حينها: "إذن سوف �ساعد��

� : "�التأ��د سأفعل ذلك". رد �او��

 و �دأ �الهما �المس�� لمسافة ط��لة, و �المساء
�
, اس��قظا م�كرا � الص�اح التا��

��

� منتصف
, و وصلوا ألرض سوتون ع�� حدود الج�ال ,و �� � � �او��

�انوا قد تركوا منطقة أرا��
ي. الل�ل �انوا قد وصلوا لقاعة سوتون ال���



". �
ة الص�ف ,و صد��� � سوتون. هذا بولفركر خاد�� خالل ف��

� لك �ا ا��
: "تح�ا�� � صاح �او��

ثم اخ�� أخ�ه �شأن اتفاقه مع اودين, لين�� �المه قائً�:

"�ما تري, �جب أن يتذوق بولفركر رشفة من خمر الشعراء".

ود, ثم قال: " ال". نظر سوتون ب��

� من رد فعل أخ�ه, ل�ست�مل سوتون �المه: اندهش �او��

� أوعيتها الثالثة سون و�ودن و 
" ال. لن اعط�ه وال قطرة من ذلك الخمر. انا احتفظ بها ��

, ح�ث تحرسهم  �
� عمق ج�ل  ن�ت�يورج, والذي �ُفتح فقط ب�مر��

المرجل اودر���ر, و جم�عهم ��
� انت بنفسك".  � جانلود. لن �ذوقها خادمك, وال ح�� ابن��

� الحصول ولو ع�� قدر ض��ل منها,  : "ل�نها �انت د�ة مقتل والدينا, أال �مكن�� � اجاب �او��
� بوعدي نحو بولفركر ؟"  

أل��

رد سوتون: "�ال, لن تفعل".

, و تنهال منه االعتذارات � � و اودين القاعة, ح�ث ار�سم البؤس ع�� مح�ا �او�� ترك �او��
." � س�فعل ذلك م��

ألودين �لما مرت برهة من الوقت, ل�قول: "لم ا�ن أظن ان ا��

� ع�� أخ�ك, � ان امارس خدعة او اث�ت�� اجاب اودين: "إنه أمر مؤسف فعً�.ول�ن �مكن��
� المستق�ل, وحينها �المرة التال�ة س�ستمع ل�المك".

�ح�ث ينك� غرورە ��

� ذهنك ؟"
: "نعم, سوف نفعل ذلك. ول�ن ماذا �دور ��

�
� مب�سما رد �او��

رد اودين: "أوً�, سن�سلق ج�ل ن�ت�يورج."

� أوً�, و تالە أودين ض��ل الحجم, ح�ث  فعً�, ح�ث صعد العمالق �او��
�
�سلقا الج�ل س��ا

� �سل�ها الماعز و الخراف اثناء صعودها للج�ل, إ�� أن وصلوا ت��عا األخاد�د والطرق الض�قة ال��



لقمته.

ي ت�ناقله صخور الج�ل ,ول�نه همس هناك أتتهم برودة الثل�ج ,و اصوات ال��اح كهمس ���
آت من �ع�د, �أنه من داخل الج�ل نفسه.

�ساءل أودين : "ماهذە األصوات العجي�ة؟"

." �
: "ت�دو �أنها أصوات غناء جانلود ابنة ا�� � رد �او��

 س�توقف هنا."
�
اجاب اودين: "إذا

ثم اخ�ج اودين مثقا�ه الخاص من جي�ه الجلدي قائً�:

ق الج�ل؟" "إنك عمالق قوي, فلماذا ال �ستخدم ذلك المثقاب لتخ��

.  و تكرارا�
�
� المثقاب من اودين,و �دأ بثقب جدار الج�ل �سهولة �الغة مرارا اخذ �او��

: "هاقد انته�ت من الحفر". � قال �او��

� �المثقاب, ثم قال: � صنعها �او�� � اودين نحو الحفرة ال�� انح��

: "ماهما ؟" � � اآلن." فسأله �او�� "لقد ادركت ش�ئ��

".  ا��� عمقا�
�
اجاب اودين : "هذە الحفرة غ�� �اف�ة. احتاج منك حفرا

؟ " �
� الثا�� � االول, ماهو ال��  هذا ال��

�
: "حسنا � رد �او��

ق المثقاب جدار الج�ل �ش�ل ا��� � الج�ل, ل�خ��
� الحفر �� لم �ج�ه أودين, فاست�مل �او��

. عمقا�



اق قلب الج�ل �الفعل ,ثم التف � من الحفر, ح�ث تمكن من اخ�� �دأ الظالم مع انتهاء �او��
 المثقاب إ�� رأس اودين, ل�جدە قد تحول إ�� أف�� �س�� إ�� الحفرة

�
� نحو اودين موجها �او��

العم�قة, ل�قول �عدها أودين:

قت � عاجً� أم آجً�." ثم اخ�� � ادركت خداعك �� , و أنك كنت ستخون��
� ا��

� الثا�� " ال��
االف�� الحفرة إ�� ان اختفت �داخلها.

�
� أن �ستخدم المثقاب مرة أخري, و ل�ن االف�� قد اختفت, فأل�� حاول �او��

 �العودة إ�� سوتون مرة
�
تطم �صخور الج�ل, ثم فكر مل�ا  من فرط الغضب, ل��

�
�المثقاب �ع�دا

� مساعدة احد السحرة االق��اء للوصول لقلب ج�ل ن�ت�يورج,
ە �أنه قد تورط �� أخري, وأن �خ��

� النها�ة
له �دً� من ذلك, ف�� � و�مجرد تخ�له لرد فعل سوتون, قرر أنه من الصواب أن �عود لم��

. مهما حدث ألخ�ه أو لخمرە الخاص, فحينها لن يتعلق األمر �ه إطالقا�

�سلل أودين بهيئة األف�� ع�� الحفرة و ثنا�ا األحجار إ�� قلب الج�ل,إ�� أن انت�� ط��قه
�الوصول إ�� كهف واسع مضاء �النور ال�ارد المن�عث من ال���ستاالت .

 صوت
�
تحول أودين من هي�ته الثع�ان�ة إ�� هيئة عمالق ضخم وس�م, لي�دأ �المس�� مت�عا

الغناء.

وقفت جانلود ابنه سوتون داخل ال�هف أمام �اب مغلق, ح�ث تتواجد خلفه اوع�ة الخمر, و
ج�ة الوقت. � � �دها س�ف حاد تمسك �ه أثناء غنائها ل��

��

قال أودين: "اهً� �ك أيتها الس�دة الشجاعة."

�
� س��ا  أيها الغ��ب, و اعط��

�
� ر��ة, ب�نما قالت: "من انت ؟ قل اسمك فورا

رمقته جانلود ��
, فأنا جانلود, حارسة هذا الم�ان."

�
� ا�ق�ك ح�ا �جعل��

� � استحق الموت ن��جة لجرائ�� اجابها اودين �معسول ال�الم قائً�: "أنا بولفركر, و اعلم ان��
� اتأملك قل�ً�." � سالحك من فضلك, و دعي��

� إ�� هنا, ول�ن اخف�� ع�� الم��



� والدي سوتون �ال�قاء هنا كحارسة لخمر الشعراء".
ردت جانلود قائلة: "لقد أمر��

� � خمر الشعراء هذا, لقد جئت هنا فقط ألن�� هز أودين كتف�ه قائً� �استهجان: "ال يهم��
سمعت عن جمالك و شجاعتك و حسن فضائلك, �ا جانلود ابنة سوتون. فقلت لنف�� أنك إذا

". � الط��لة إل��� هدرا� , فحينها لن تضيع رحل��
�
,ووجدت ما سمعته عنك صح�حا � انظر إل��� تركت��

نظرت جانلود إ�� العمالق الوس�م الماثل امامها, ل�سأله �شك:

, أيها العمالق الموشك ع�� الموت ؟"
�
"وهل ضاعت رحلتك الط��لة هدرا

� تفوق اي اغن�ة تم ,و اغان�ِك �الروعة ال�� . انك اجمل مما سمعته عنك �كث��
�
اجابها: "إطالقا

تأل�فها من ق�ل. انك اجمل من قمم الج�ال, و الثل�ج الناصعة, و حقل �امل غارق �الجل�د الالمع
تحت شمس الفجر الهادئة".

توردت وجنتا جانلود, لتطرق �عيونها إ�� االرض خجً�.

� الجلوس �جان�ك؟"
سألها اودين: "هل ب�م�ا��

�
�ا, ثم ت�ادال الق�ل الهادئة �� ابها, فأ�ال و �� � صمت, لتعط�ه من طعامها و ��

اومأت جانلود ��
الظالم.

�عد ان انتها من ممارسة الحب,قال اودين �حزن:

� لو رشفت ولو قطرات قل�لة من خمر الشعراء, حينها سأ�تب اغن�ة �املة عن جمال "�م اتم��
� �ل م�ان إذا أرادوا أن يتغنوا �أغانيهم عن الجمال".

عينك, و س�تناقلها ألسن الرجال ��

سألته جانلود: "مجرد رشفة؟"

� لست متعجً�, فأنت اهم من , ول���
�
ة لن �الحظها أحد أ�دا فأجابها أودين �لهفة: "رشفة صغ��

� أر�ِك ذلك." , و دعي�� � �ل ��



�
� غ�اهب الظالم. و �عد انتهائهما تمددا ��

ثم جذبها إل�ه مرة أخري, ليتطارحا الغرام ثان�ة ��
. احضان �عضهما, لتتالمس اجسادهما العار�ة, حينها تنهد أودين �أ��

سألته جانلود: "ما األمر؟"

� بنعومة شفت�ِك, و أنها اجمل من شفاە � لو لدي موه�ة الغناء, ألتغ�� اجاب اودين: "اتم��
سائر الفت�ات".

�
� إ�� , ح��

�
تان حقا � مث�� ردت جانلود: "�اله من أمر مؤسف �الفعل, إنك ع�� حق, فشف��

." �
ا�� � اظنهما افضل مم��

ات أخري رائعة, ح�ث �صعب االخت�ار � عاجلها اودين قائً�: "ر�ما �انا كذلك, ول�ن لد�ك مم��

� , وس�مكن�� من ب�نها. ول�ن إن اخذت اقل قدر من خمر الشعراء, حينها س��ي الموه�ة إ�� رو��
كتا�ة قص�دة عن شفاهك, قص�دة ستدوم إ�� أن ي�ت�� العالم, و �لتهم الذئب شمس السماء".

� اع�� خمرە  إن ظن أن��
�
ة, فوالدي سيهتاج غض�ا , قد تنال رشفة صغ��

�
قالت جانلود: "حسنا

� لقلب ذلك الج�ل".
الخاص ل�ل غ��ب وس�م �أ��

 خالل ال�هف, وقد �شا�كت أ�ديهما, و ت�ادال �عض الق�ل ال��عة, ثم أرته االبواب
�
سارا س��ا

� �قوم سوتون من خاللها ب�مرار و النوافذ الموجودة داخل ال�هف, وال��

� اب الب�ته, ول�ن �ل ذلك لم ي�� اهتمام اودين, ل�ف� ذلك �أنه ال يهتم �أي �� الطعام و ال��
ال يتعلق �جانلود, او عن عينها ,شفتيها,اصا�عها او شعرها, فضحكت جانلود من تلك ال�لمات,
� ال��اء, ل�سأله جانلود

ل�مارسا الحب مرة ثالثة, و�عد ان ارتوي �ل منهما من اآلخر,�دأ اودين ��
برفق:

؟" � "ما األمر �ا حبي��

� اآلن� فأنا لن استطع ان اؤلف قص�دة عن شعرك الجم�ل, ..اقتلي�� � : "اقتلي��
�
اجابها اودين �ا��ا

� تك الناصعة, وال عن رقة صوتك العذب, وال عن ملمس اصا�عك الناعمة. جمالك �� وال عن ���



�ستح�ل وصفه".

, اظن انه من الصعب كتا�ة تلك القص�دة فعً�, ول�نها ل�ست
�
قالت جانلود: "حسنا

مستح�لة".

رد اودين: "ر�ما لو"...

سألته جانلود: "ر�ما لو ماذا ؟"  

� ال�لمات الالزمة �ت �عض من قطرات خمر الشعراء, حينها ستلهم�� اجاب اودين: "ر�ما لو ��
� ستح�� عن جمالك ألج�ال عد�دة قادمة." ل�تا�ة القص�دة ال��

� بتلك القطرات القل�لة."
, ول�ن عل�ك ان تكت��

�
ردت جانلود: "حسنا

� إ�� مرجل الخمر, و سأث�ت لِك ذلك." �� � فأجابها اودين: "اذه��

ففتحت جانلود ال�اب المغلق, ل�ظهر من خلفه وعاءا الخمر والمرجل, لت��عث منه رائحته
النفاذة ع�� هواء ال�هف, لتقول جانلود:

دد �لماتها ع�� , لت�� "تلك القطرات القل�لة ستكون �اف�ة ل�تا�ة ثالثة قصائد عن جما��
." � السن��

." ثم اب�سم بنظرة ما�رة, ر�ما لو استطاعت جانلود رؤ�تها �
قال اودين: "�التأ��د �ا ع��ز��

 سوف �حدث.
�
 خاطئا

�
وقتها, ألدركت ان ش�ئا

� اآلخ��ن ,لتدرك جانلود ب اودين �ل الخمر الذي احتواە المرجل, و الوعائ�� � لحظات, ��
��

� ,ول�ن لم �مهلها اودين الوقت وقتها أنه قد خدعها, فانقضت عل�ه لتهاجمه ��عة و قوة �الغت��
, و اغلق عليها ال�اب الضخم, ل�ح�سها خلفه إ�� األ�د.

�
� لتصل إل�ه, فلقد فر هار�ا

ال�ا��



, لتنفرد اجنحته و يتعا�� �اخه ع�� اصداء ال�هف,
�
 ضخما

�
� لمح ال��, صار أودين ��ا

و��
 من األبواب الض�قة نحو السماء الواسعة.

�
� التحليق خارجا

و��دأ ��

ترددت �خات جانلود من خلف ال�اب المغلق ,إ�� أن وصلت أصداؤها إ�� قاعة سوتون,
ح�ث اس��قظ من نومه ليه�ع إ�� الج�ل, فشاهد ال�� الضخم و ادرك ماقد حدث, ل�قوم

 إ�� �� هائل.
�
�التحول أ�ضا

ة  صغ��
�
� نقاطا

� السماء, تعارك ال��ان �عنف. �انا �ع�دين عن االرض, ف�حسبهما الرا��
و��

.  مرع�ة �أصوات االعاص��
�
انهما اصواتا متحركة, و اندفعا ��عات عال�ة, لي�شأ عن ط��

ام�ل الخش��ة الثالثة, ب�نما راقب � أسجارد, همس ثور: "لقد حان الوقت." ثم اح�� ال��
��

� أن � مطاردة أودين, ح��
اآللهة السماء ل�شهدوا �اع ال�سور القادمة نحوهم, و استمر سوتون ��

منقارە �اد �المس اطراف ذ�ل اودين.

� �صق الخمر من فمه, لت�ناثر كنافورة ضخمة من
عندما وصل أودين إ�� قاعة اآللهة,�دأ ��

 تلو اآلخر, كطائر �طعم اطفاله الصغار.
�
ام�ل الخش��ة, فمألها واحدا منقارە إ�� ال��

و منذ ذلك الوقت, ادركنا أن �ل من امتلك موه�ة الشعر الساحرة, و استطاع كتا�ة القصائد و
ب من خمر الشعراء. � و �د الح�ا�ات, ال�د و أن �كون قد ��

إ�شاد االغا��

عندما �ستمع لقص�دة جم�لة, نعلم أن صاحبها قد ذاق من ه�ة أودين السح��ة.

وهكذا �انت قصة خمر الشعراء,و ك�ف وصلت ألذهان الجميع. إنها قصة مليئة �المكر
� آخر �حاجة ألن والنذالة, و �سود فيها القتل و الخداع, ول�نها ل�ست القصة ال�املة, فهناك ��

. � �سهولة, عل�ه أن يتوقف عن قراءة ما ��� �م عنه, ومن �شم�� اخ��

� السماء, قام أودين ب�خراج
, فأثناء مطاردة سوتون ألودين �� � اف مش�� � النها�ة, لدي اع��

��
�عض الخمر من مؤخرته نحو وجه سوتون, فأص�ب �الع�� المؤقت و توقف عن مطاردته ألودين.



� خرجت من مؤخرة اودين, ب تلك الخمر ال�� � الجميع من �� � اآلن, اشم�� و حينها و ح��
ول�نك إن استمعت لقص�دة س�ئة او مليئة �األخطاء و السجع الضع�ف, و وجدت صاحبها

�ــها ذلك الشاعر.  أي ن�ع من الخمر قد ��
�
 �ما كت�ه, فلقد �ت مدر�ا

�
متفاخرا

      

 



رحلة ثور إ�� أرض العمالقة

I

� مزرعة 
Thialfi  و اخته روسكفا Roskva برفقة والدهما إ�جلEgil  و امهما �� �

عاش ث�ال��
ت الوحوش و العمالقة و الذئاب, و لمرات  ع�� حدود ق��ة نائ�ة. �القرب من مزرعتهم, ان���

, ول�ن لحسن حظه 
�
ا � المتاعب عند مقا�لته إ�اهم ,واضطر �عدها للهروب كث��

�� �
عد�دة وقع ث�ال��

� تلك 
� و روسكفا ��

. بوجود ث�ال�� � , ا�ع من اي احد او اي ��
�
 ع�� الركض ��عا

�
�ان قادرا

� ح�اتهم العاد�ة �ش�ل مستمر. 
المنطقة, صارا معتادين ع�� رؤ�ة المعجزات و الحوادث العجي�ة ��

� يوم ما, أتاهم زائران من أسجارد هما لو�� وثور,
, ف�� ول�ن لم �حدث ماهو اغرب من التا��

ع�� ظهر ع��ة طائرة �دفعها زوج من الماعز الضخمة, ل�طل�ا الطعام والمب�ت لديهم لمدة ل�لة.

اعتذرت روسكفا �أدب قائلة: "ال يوجد لدينا طعام �ليق ��ما أيها اآللهة. ال نملك سوي
 علينا."

�
وات, ولم ي�بق لدينا أي دجاج, ألن ذلك الشتاء �ان قاس�ا الخ��

� مرجل
�� �  سكينه و قتل زوج الماعز, ثم سلخ جلودهما, و وضع المعزت��

�
زفر ثور, ثم قام رافعا

وات الشتاء و ان, ب�نما قامت روسكفا و امها بتقطيع ما �مل�وە من خ�� ضخم استقر فوق الن��
إضافتها لداخل المرجل.

, و شفته � اوت�� � منه عندما نظر لعي��ه الخ�� , فتوجس الف��
�
� جان�ا

انت�� لو�� ب��ال��
� ار�سمت عليها اب�سامته المخ�فة. المجروحة ال��

, ول�ن �  لشاب مثلك من نخاع عظام تلك المعزت��
�
: "أتعلم ؟ ال يوجد ماهو ألذ طعما قال لو��

 مثل
�
 ما �حتفظ ثور بهم لنفسه فقط. إذا اردت ان تنمو و تصبح رجً� ضخما

�
�الألسف, فدائما



, اخذ ثور
�
ثور,حينها �جب عل�ك ان تأ�ل نخاع عظام تلك الماعز." عندما صار الطعام جاهزا

. � لنفسه ماعز �املة, و ترك لحم الماعز األخري للخمسة افراد المت�قي��

� �عدها
� تناول لحم الماعز ,ل�ل��

� �جان�ه ع�� األرض, و استمر �� وضع ثور جلود المعزت��
 ع�� رقاع الجلود, ثم قال للجميع:

�
�عظامها جان�ا

"ضعوا عظام الماعز ع�� رقعة الجلد, و إ�ا�م ان تأ�لوا او تطحنوا اي عظمة من تلك العظام,
و ا�تفوا ب�ناول اللحم فقط".

� القراء ؟ عل��م أن تروا لو��
 �ا أعزا��

�
أتظنون أنه ب�م�ان�م تناول الطعام ��عا

� اللحظة األخري ستجدوا الطعام و
� لحظة ستجدوا الطعام أمامه, و��

أثناء تناوله للطعام. ف��
. � تماما�

قد اخت��

, لذلك عندما ە �ه لو�� � أن ي��� ما أخ��
تناول ال�ق�ة طعامهم ب�طء,ول�ن لم �ستطع ث�ال��

� سكينه و قسم إحدي عظام ساق الماعز ,و تناول �عض
ذهب ثور لقضاء حاجته, اخذ ث�ال��

نخاعها, ثم أعاد العظمة لموضعها السابق داخل رقعة الجلد, و غطاها ب�عض العظام السل�مة, ��
� ما فعله عن العيون.

�خ��

� الص�اح قام ثور �جمع رقعة الجلد و
ي, و �� � القاعة ال���

�منتصف الل�ل, نام الجميع ��
 نحو السماء, ل�صيح :

�
�داخلها كومة العظام, ثم رفع مطرقته ميولن�� عال�ا

"فلتعودي �ما كنت أيها الماعز�"  

�
�ت الرقعة, ل�ستع�د هي�تها السا�قة �ماعز ح�ة �دأت �� ق �� ت�� ذلك صاعقة من ال��

, ثم اتجه ثور إ�� رقعة الجلد األخري, ل�كرر معها ما فعله, فعادت للح�اة مرة التحرك �ش�ل طب���
� ألم غ��ب. أخري, ول�نها تحركت �ساق عاجزة نحو الماعز األخري ,ب�نما صدر عنها أن��

� �خشب و قماش."
�ت ساقها. أئتو��

�
قال ثور : "لقد ك



�
ة �دائ�ة قام ب��طها �ساق الماعز, ثم نظر نحو األ�ة �غضب ,فشعر ث�ال�� صنع ثور جب��

ان.  من عيون ثور المتوهجة �الن��
�
� ح�اته ماهو أ��� إرعا�ا

�خوف و قلق شد�دين, ح�ث لم ير ��
امسك ثور �مطرقته �حزم, قائً� �صوته الهادر �الرعد: "لقد قام احد�م �ك� إحدي عظام الماعز.

". � , ول�ن�م قمتم �خ�ان��
�
 وح�دا

�
وعندما منحت�م الطعام, طل�ت من�م ش�ئا

: "أنا من فعل ذلك...أنا ك�ت العظمة". �
قال ث�ال��

, ول�نه لم يتمكن من كتم اب�سامة ظهرت ع�� طرف فمه.
�
حاول لو�� أن ي�دو جادا

ق�ض ثور ع�� مطرقته قائً� �غضب: "�جب أن ادمر تلك المزرعة عن �كرة أبيها." �دا ع��
� النح�ب, ل��مل ثور قائً�:

إ�جل الخوف, ب�نما �دأت زوجته ��

".  منثورا�
�
� من جعل تلك المزرعة حطاما  �منع��

�
� س��ا

�� "اخ��

� قائً�:
لم �ستطع إ�جل التفوە �حرف, ب�نما وقف ث�ال��

, فأنا ّ � أنا �دً� منه. انظر إ�� "هذا ل�س من شأن والدي, فهو لم �علم ما قمت �فعله. عاقب��
� سالم, وسأصبح خادمك

قادر ع�� الركض ��عات هائلة, و استطيع التعلم �سهولة. دع والداي ��
المطيع".

. ل�� تأخذە, عل�ك �أخذي معه". �
� ألي م�ان �دو��

وقفت روسكفا لتقول: "لن �ذهب أ��

, ستظ�� هنا اآلن ل�� ترا�� الماعز, وعندما اعود سأخذك
�
, ثم قال : "حسنا

�
تفكر ثور مل�ا

� رحلتنا إ��
� م�� و مع لو�� ��

� قائً�: "اما انت, فسوف تأ��
برفقة زوج الماعز. ثم نظر لث�ال��

اوتجارد".

 



II

 إ�� يوتنها�م, أرض العمالقة. و�لما استمروا
�
قا �� � � من المزرعة, متجه��

خ�ج ثور و لو�� و ث�ال��
� نزعت عنهم � ط��قهم, �لما ازدادت برودة األجواء من حولهم, لتهب عليهم ال��اح الجل�د�ة ال��

��
أي دفء.

�
ة,�حثوا عن موضع �صلح لإلحتماء �ه, فلم �جد ثور او ث�ال�� ة قص�� وق الشمس �ف�� ق�ل ��

, و ل�ن لو�� ال�ع�د عنهم �مسافة ط��لة, عاد إليهم بنظرة مرت�كة قائً�:
�
ش�ئا

"هناك ب�ت عج�ب الش�ل �القرب من هنا".

سأله ثور: "عج�ب الش�ل؟ ك�ف ذلك ؟"

, ل�ن �ال �اب, و �أنه ة, �ال نوافذ, و مدخله كب�� : "الب�ت ع�ارة عن غرفة واحدة كب�� رد لو��
كهف ضخم".

, سوف �ستكشف ذلك
�
, فقال ثور: "حسنا

�
 رو�دا

�
� قضم اجسادهم رو�دا

�دأت ال��اح ال�اردة ��
الب�ت".

, ع�ارة عن ب�ت ضخم, �غرفة واسعة منفردة, �قود وصال إ�� الب�ت ل�جدوە �ما وصفه لو��
 تدفئهم

�
ة..فتمركزوا عند مدخل الب�ت, و صنعوا نارا إليها ممر ط��ل,�جان�ه غرفة جان��ة صغ��

أثناء نومهم الذي استمر لحوا�� ساعة, �عدها اس��قظوا ع�� صوت ضجيج هائل.

, ل�قول : "ماهذا ؟"
�
� مفزوعا

هب ث�ال��

, او
�
, ر�ما �ان ذلك بر�انا

�
 عال�ا

�
رد ثور: "أ�ان هذا زلزاً� ؟" فلقد ارتجت األرض, و سمعوا هديرا

, او قطيع من الدب�ة الغاض�ة.
�
 صخ��ا

�
انه�ارا



� �الغرفة الجان��ة". : "ال اظن ذلك.دعونا نخت�� اجاب لو��

� �الغرفة الجان��ة, ب�نما استمر الضجيج إ�� منتصف اليوم. ظل ثور ع�� 
نام لو�� و ث�ال��

 نفسه �صع��ة من االنطالق نحو مصدر الصوت 
�
ناص�ة المدخل طوال الل�ل حامً� مطرقته, مانعا

و مواجهة اي مخاطر قد تص��ه.  

ساد ض�اء الشمس, ليتجه ثور نحو الغا�ة دون أن يوقظ رف�ق�ه, لي�حث عن مصدر تلك
, � � ال�دا�ة, سمع هدير هائل, ي��عه طن��

ب منها. ف�� � ا��شف مدي تنوعها �لما اق�� األصوات, وال��
� إصا�ة ثور �الصداع و ��ر األسنان.

ثم ��ر حاد �ش�ل مزعج, �س�ب ��

�
� اعماق الوادي, رأي ثور شخصا

وصل ثور إ�� قمة تل, و نظرمنها للمنطقة �أسفله, وهناك ��
ة  من الفحم, و ���

�
نائما, ول�نه �ان أضخم شخص رآە ثور ع�� اإلطالق, �شعر و لح�ة أ��� سوادا

� ثور حق�قة الضجيج ە المتواصل, لي�ب�� , ان�عث منه شخ�� � ناصعة �الثلج, و مع عي��ه المغلقت��
ە, ح�ث �ان العمالق , لقد �ان ذلك العمالق النائم مصدر زلزلة األرض �لما ان�عث شخ��

�
أ أخ��

ة �ال�س�ة إل�ه.  �ط��قة هائلة, جعلت من ثور أش�ه �الح��
�
ضخما

 من مدي قدرته ع��
�
ارتدي ثور حزامه السحري, ل�ضاعف �ه مقدار قوته, و �صبح متأ�دا

مواجهة ذلك العمالق الهائل, حينها فتح العمالق عي��ه, ل�ظهرا �لون ازرق �ارد �الجل�د, ول�ن رغم
ذلك, لم ي�دو عل�ه الخطر.

صاح ثور: "أهً�."

." ثم است�مل �صوت �أصوات االنه�ارات فأجا�ه العمالق ذو اللح�ة السوداء : "ص�اح الخ��
الثلج�ة:

� �ـ سك��م�� Skrymir, ومعناە "الرجل الضخم". �اله من وصف ساخر . "�دعون��

� أضعت إحداهما و صار لدي ؟ لقد �ان لدي زوج من القفازات �األمس, ول��� �
أين قفازا��

قفاز واحد فقط." ل�ش�� ب�دە العار�ة, ب�نما التفت األخري �قفاز ضخم.



" أە...هاهو� " ليتجه العمالق نحو سفح التل الذي وقف ثور ع�� قمته, ثم تمسك �دە
�القفاز اآلخر المفقود.

� محشور �داخل القفاز." فقام بهز صاح العمالق �دهشة: "أمر عج�ب, هناك ��

� ل�لته السا�قة �داخله مع لو�� و
القفاز, ل�ك�شف ثور أن القفاز ما �ان إال الب�ت الذي ق��

. �
ث�ال��

� من داخل القفاز إ�� االرض الجل�د�ة, ب�نما ارتدي سك��م�� القفاز �سعادة
سقط لو�� و ث�ال��
�الغة, ثم قال للجميع:

, إذا أردتم ذلك."
�
"�مكننا أن �سافر س��ا

, ل�قول بثقة: � الصغ��
 إ�� ث�ال��

�
, لي�ادله لو�� النظرات, ثم نظرا س��ا نظر ثور نحو لو��

"سأستطيع الركض ��عة ألظل �جان��م".

, فلنفعل ذلك".
�
صاح ثور: "حسنا

 و خراف �املة,
�
تناولوا جم�عا ً وج�ة الفطور برفقة العمالق, ح�ث سحب من حقي�ته أ�قارا

, ب�نما تناول ال�ق�ة طعامهم �مقادير قل�لة. �عد انتهائهم, قال
�
ل�قوم �سحقهم و �لعهم فورا

: سك��م��

, ل�� اخفف عن�م �عض من احمال�م ,وعندما نخ�م � � حقيب��
"سأحمل المؤن الخاصة ��م ��

". ل�ً� سنأ�ل �لنا س��ا�

� أن �داوم ع��
ە �دون أي تعب, ب�نما حاول ث�ال�� ركض ثور و لو�� خلف العمالق أثناء س��

 عل�ه, و ذلك العمالق صار أش�ه
�
الركض �أق�� �عة ممكنة, ول�ن مع الوقت صار ذلك صع�ا

�ت رأسه من سحب السماء. �الج�ال, ح�ث اق��



تمكن الثالثة من مداومة اللحاق �سك��م�� إ�� أن حّل المساء, فخ�موا أسفل شجرة �لوط
عت�قة, ب�نما توسد العمالق إحدي الصخور الضخمة" .

�
, وها�� مؤنت�م ��

�
, سأنام ��عا �

, فال تقلقوا �شأ��
�
قال لهم العمالق: "أنا لست جائعا

". ..طبتم مساءا� � حقيب��

ە, ب�نما � االشجار من صف�� ە المعتاد, وته�� � النوم �الفعل, ليتصاعد صوت شخ��
�دأ العمالق ��

 ع�� حّل أر�طة الحقي�ة. إنهم
�
� حقي�ة العمالق, ثم نادي ثور و لو�� قائً�: "لست قادرا

�سلق ث�ال��
من الحد�د الصلب."

� شد األر�طة �عنف, ثم نظر نحو
� الحد�د." ل�قفز ألع�� الشنطة و �دأ �� � ث��

قال ثور: "ب�م�ا��
 و صدمها

�
, ح�ث امسك �مطرقته ج�دا ك الحقي�ة و يتجه إ�� جبهة سك��م�� , لي�� مطرقته ميولن��

�جبهة العمالق.

, ما الحل؟ " فأجا�ه ثور : "ي�دو أننا لن نحصل ع�� وج�ة العشاء اليوم�ة,
�
سأله لو�� : "حسنا

مالم �ساعدنا ذلك العمالق �فتح حقي�ته".

, هل انتهيتم من � فتح العمالق عينه الناعسة ل�قول: "ي�دو أنه احد االغصان قد ارتطم �جبه��
 فعً�." ثم استدار �جسدە و اغلق عي��ه, لي�دأ

�
 مرهقا

�
اال�ل؟ هل س�نامون اآلن؟ لقد �ان يوما

�الشخ�� مرة أخري.

 من شدة غض�ه
�
� ان يناما برغم ضجيج العمالق, ول�ن ظل ثور مس��قظا

استطاع لو�� و ث�ال��
, ب�نما

�
 �ذلك العمالق, لتمر الساعات و ي�تصف الل�ل ,ومازال ثور جائعا

�
و جوعه, فلم �عد واثق ا

� � موضع متوسط ب��
فاض �ه ال��ل من شخ�� العمالق, فتحرك و �سلق رأسه, ل�قف ثور ��

, و
�
� �د�ه ,و قام �التأ�د من فاعل�ة حزام القوة السحري, ثم رفع ميولن�� عال�ا

حاجب�ه, ثم �صق ��
��ل قوته اطاح بها نحو جبهة العمالق.

�ان الل�ل حالك السواد, فلم �ظهر لثور لون عيون العمالق, ول�نه قد فتحها �الفعل ,ل�صيح:



. ما الوقت  � "ماهذا ؟ أهذا أنت �ا ثور؟ اظن ان ثمرة �لوط قد وقعت من شجرة ع�� جبه��
اآلن؟"  

اجاب ثور: "إنه منتصف الل�ل".

ە المزعج الذي يث�� رجفة اشجار � ص�اح الغد." ثم عاد لشخ��
, اراك ��

�
: "حسنا رد سك��م��

الغا�ة.

�غ الشمس �عد, حينها قام ثور الذي فاق جوعه و غض�ه و أرقه ب الفجر, ول�ن لم ت�� اق��
� قد �سكت هذا الشخ�� المستمر. هذە المرة ة ال�� �ته األخ�� ب �� جميع الحدود, ل�حاول أن ���

 من
�
� أنه سمع صداها آت�ا �ة لم �س�قلها مث�ل, ح�� �ته إ�� صدغ العمالق �أق�� قوته, ��� وجه ��

قمم الج�ال.

قال سك��م�� وقتها: "أتعلم ش�ئا؟ً أظن أنه قد سقط ع�� رأ�� جزء من عش طائر.

 رف�عا..ال أعلم." ثم تثاءب و تمدد قل�ً�, ل�قف �عدها م�مً�:
�
أو ر�ما �ان غصنا

� إ�� � من النوم. لقد حان الوقت ل�ست�مل رحلتنا, هل انتم ذاهب�� , لقد نلت كفاي��
�
"حسنا

, س�نالون افخم أوتجارد ؟ س�حسنون معاملت�م هناك �ش�ل رائع. ثق ��ال��

الم�دب و عليها اجود الخمور, و�عدها ستخوضون منافسات القتال و الس�اق و إث�ات القوة.
 نحو الشمال." ليب�سم �عدها اب�سامة

�
, فأنا سوف اتر��م متجها

�
قا �ل ماعل��م فعله هو التوجه ��

�لهاء.

� و  �الفعل: "لقد سمعت�م تمدحون��
�
, و إن �ان صوته مازال عال�ا

�
ثم توجه نحو ثور هامسا

. � � �الهائل و الضخم, و ل�ن إن توجهتم نحو الشمال, س�شاهدون عمالقة ا��� ضخامة م��
تصفو��

ة �ال�س�ة لهم". انا مجرد ح��

تج األرض �فعل خطواته. اب�سم سك��م�� مرة أخري, ثم �دأ �التوجه لط��قه نحو الشمال, ل��



 



 



III

� االفق
� ال�دا�ة رأوا ��

� يوتنها�م لعدة أ�ام. ��
ق ع�� ارا�� استمر الثالثة ب�تجاههم نحو ال��

, فقاموا �التقدم و حث الخ�� نحوە, ول�ن �لما ركضوا نحوە, وجدوا ان حجمه و
�
 مهي�ا

�
حصنا

موقعه مازاال �ما هما. ومع مرور الوقت ا��شفوا ان الحصن �ان هائً� و ع�� مسافة �ع�دة منهم,
: �

ف�ساءل ث�ال��

"أهذا الحصن هو أوتجارد؟"  

." � : "نعم, إنه أوتجارد ح�ث جاءت منه عائل�� اجا�ه لو��

. �
: "هل سبق لك الذهاب هناك؟" ل�ج�ب لو�� �الن�� �

فسأله ث�ال��

 �إحتفال�ة تدورخلف
�
 هناك, و�ن سمعوا اصواتا

�
وقفوا امام بوا�ة الحصن , فلم �جدوا احدا

� تم تطع�مها �قض�ان حد�د�ة لمنع دخول اسوار الحصن. نظروا نحو البوا�ة الشاهقة, وال��
العمالقة الغ�� مرغوب فيهم.

صاح ثور �الموجودين داخل الحصن, ل�ن لم �ج�ب احد ندائه, فسأل ثور زم�ل�ه:

"هل سندخل الحصن؟"

زحف الثالثة لي�سلال أسفل قض�ان البوا�ة, ل�صال �عدها إ�� بهو الحصن, ح�ث وجدا أرائك
, �

عال�ة �جلس عليها عمالقة هائلو الحجم. خطا ثور �خطواته لقلب البهو ,ب�نما اشتد الذعر ب��ال��
. ول�نه استمر �الس�� �جان�ه,و من خلفهم ت�عهم لو��

 ع�� اع�� المقاعد بنها�ة البهو, فاتجها نحوە, ثم انحنوا
�
استطاعوا رؤ�ة ملك العمالقة جالسا

. له تقديرا�



�دا الغ�اء الشد�د ع�� مالمح ذلك الملك, ب�نما ا���� وجهه �لح�ة حمراء �النار, و عيناە
� رفعه

ودة الجل�د, فنظر بتلك العيون إ�� الزائ��ن ض���� الحجم ب�ندهاش, تمثل �� � ك�� الزرقاوت��
إلحدي حاجب�ه.

, ي�دو أن�م ثور الشه�� أحد  �
قال الملك: "�ا إل�� ! إنه غزو من صغار األطفال. �ال, اعذرو��

, لقد كنت اعرف والدتك, نحن ع�� صلة  �
� ان من �جان�ه هو لو�� ابن الو�� , وهذا �ع�� آلهة اآل�س��

Utgardloki ,  فمن انت ايها الصغ�� الثالث؟"  قرا�ة �ع�دة.        أنا اوتجاردلو��

� �اسمه, و است�مل: "انا خادم ثور".
اجاب ث�ال��

�
� العالم ح�ث نحت��

� اوتجارد, اجمل م�ان ��
�� 

�
رحب بهم اوتجاردلو�� قائً�: "اهً� ��م جم�عا

ة؟ ماذا � � �صورة مم�� � �ل حرفة ومهنة. هل ب�م�ان�م فعل اي ��
�ن, ستجدوا هنا االفضل �� � �المم��

 عن الجميع؟"
�
� ال�ع�د؟ ماذا ب�م�انك فعله مختلفا عنك �ا لو�� �ا ق����

� تناول الطعام ا�ع من اي شخص".
: "ب�م�ا�� رد لو��

 



, ب�م�انه تناول الطعام��عة, فما رأ�ك �عقد � اجاب      موه�ة مشوقة فعً�. لدّي خاد�� لو��
� اال�ل ؟"

مسا�قة ضدە ��

اث, �ما لو �ان الجميع �ال�س�ة له سواء, فصفق هز لو�� كتف�ه �ال ا���

 هائً� من الحيوانات
�
� ط��ل,و عل�ه �ما اوتجاردلو�� ب�د�ه, ل�أتيهم حوض خش��

ان, خراف, ماعز, أرانب, و غزالن. و ع�� الفور, صفق اوتجاردلو�� مرة أخري, المش��ة...أوز, ث��
� ط��قه ع�� ما �جدە.

 �أ�عد ما�مكن عنه, ل�مر ��
�
لي�دأ لو�� ب�ناول الطعام �ادئا

� ا�ع
� الح�اة هو تناول �ل ما�مكن أ�له ��

تناول لو�� الطعام �قوة, �ما لو �ان هدفه الوح�د ��
� منتصف

�� � وقت, فصارت �داە و فمه �الوم�ض من فرط ال�عة, إ�� أن تقا�ل لو�� و لو��
المائدة.

, ثم قال: � نظر أوتجاردلو�� من أع�� عرشه إ�� الم�سا�ق��

� تناول عظام , ول�ن لو��
�
, لقد تناولتم طعام�ما بنفس ال�عة, وهذا ل�س س�ئا

�
"حسنا

الحيوانات �ال�امل, و��دو أنه قد تناول المائدة الخش��ة نفسها كذلك, ب�نما تناول لو�� اللحوم
� بتلك الجولة". ب من العظام او خشب المائدة. إذن, سوف اعلن فوز لو�� فقط, دون أن �ق��

� �شأنك؟" � قائً�: "وأنت...ما المم��
ثم نظر أوتجاردلو�� نحو ث�ال��

� الركض ��عة".
: "ب�م�ا�� �

اجا�ه ث�ال��

كض". رد أوتجاردلو�� �حسم: "إذن, فل��

خرجا من البهو, ل�جدوا حل�ة ركض موجودة امامهم ع�� اه�ة االستعداد, ب�نما انتظر �جانبها 
 من العمالقة.  

�
عددا



, لذلك ل�س من العدل ان تنافس ال��ار. أين : "ول�نك مجرد طفل صغ�� قال اوتجاردلو��
؟" � Hugi الصغ�� ذهب هو��

 عن األنظار, و ض��ل
�
� تحس�ه خف�ا تقدم نحوە طفل نح�ل من العمالقة, شد�د النحولة ح��

. الحجم �ال�س�ة لسائر العمالقة, �ح�ث ي�ساوي حجمه مع ثور و لو��

� �االب�سام.
, وا�ت�� نظر الطفل �صمت إ�� اوتجاردلو��

� �الوقوف ع�� خط ال�دا�ة ,ثم انطلقا �مجرد سماعهما لص�حة ال�دء استعد �ال المتنافس��

� وقد س�قه إ�� � �ما لم يركض من ق�ل, ول�نه رأي هو��
اآلت�ة من اوتجارد لو�� �الرعد. ركض ث�ال��

� عند منتصف المسافة.
خط النها�ة, ب�نما مازال ث�ال��

� قائً�:  
� نحو ث�ال�� ". ثم انح�� � : "و الن� من نص�ب هو�� صاح اوتجاردلو��

 يركض
�
�ا � لم ار ��� . ول�ن اشهد لك ان�� � "تحتاج للركض ��عة أ��� إن اردت ان تهزم لو��

��عتك."

� عند خط ال�دا�ة للمرة الثان�ة, ب�نما خفق قل�ه �عنف �عدما ادرك � �جانب هو��
وقف ث�ال��

. , والذي �دا عل�ه عدم االرهاق مطلقا� � ان �عته القصوي غ�� �اف�ة لهزم هو��

 � � �أن هيئة هو��
� �االب�سام, ل�شعر ث�ال��

نظر الطفل العمالق مرة أخري ألوتجاردلو�� وا�ت��
 له ؟  

�
, أ�عقل أن �كون ابنا  مع هيئة اوتجاردلو��

�
ا ت�شا�ه كث��

"اركضا" !  

� أنه حسب أن العالم , ح��
�
 �فوق �ل ما �ذله مس�قا

�
 خارقا

�
� مجهودا

ركضا �الفعل, و �ذل ث�ال��

�
, ل�صل �� � , ول�ن �الرغم من �ل ذلك مازالت األس�ق�ة لهو�� � من حوله قد خال من سواە و هو��

. � � �امل��
ة ثوا�� � ع�� �ُعد خمسة او ع��

النها�ة لخط النها�ة, ب�نما ث�ال��



� تلك المرة, وأن �ل ما�لزم هو أن ي�ذل اق�� جهدە
 من الن� ��

�
� أنه �ان ق���ا

أدرك ث�ال��
�الفعل.

� �لهث �شدة و قال �صع��ة: "دعونا نفعلها مرة أخري".
اخذ ث�ال��

, ول�ن ال اظن � , ب�م�ان�م أن تركضوا مرة أخري. انت �الفعل ��ــــع ايها الف��
�
اجا�ه      حسنا

." �
ة لتحد�د الن��جة �ش�ل نها�� انك ستفوز. ول�ن سأمنحك فرصة اخ��

. � � من عدم قدرته ع�� سماع لهاث هو��
وقفا ع�� خط ال�دا�ة مرة أخري, ليندهش ث�ال��

".  سع�دا�
�
: "حظا �

قال ث�ال��

� �جان�ك".
� أثناء رك��

ا�� : "تلك المرة, س�� � فأجا�ه هو��

"اركضا" !  

, ول�ن �جان�ه ركض
�
 هادرا

�
� �ما لم يركض إ�سان من ق�ل, ركض �ما لو �ان إعصارا

ركض ث�ال��
� قد � لمنتصف المسافة, �ان هو��

� �سهولة �الغة, و��عة أ��� من ق�ل, وق�ل أن �صل ث�ال�� هو��
وضع اقدامه ع�� خط النها�ة, ثم عاد أدراجه إ�� خط ال�دا�ة.

  ! " �
: "هذا �ك�� صاح أوتجاردلو��

� العمالقة. ي, ب�نما ساد اإلطمئنان و الم�ح ب��  إ�� القاعة ال���
�
عادا جم�عا

, ول�ن اآلن حان � � أن اتفهم س�ب فشل هذين اإلثن�� , ر�ما �مكن��
�
: "حسنا هتف أوتجاردلو��

� الدور ع�� ثور, إله الرعد و أشجع
وقت المتعة الحق�ق�ة. اآلن أ��

األ�طال, ثور, من تغنت العوالم �أفعاله الخارقة, و �دت اآللهة و الفانون مغامراته ع��
األسماع. فهل �اإلم�ان أن ت��نا ما �مكنك فعله؟"



." � ب أي �� �� � نظر ثور إل�ه, ثم قال: "ك�دا�ة, �مكن��

اب � �الخادم حامل األ�واب.و اجعلوە �ح�� معه قرن ال��
: "�التأ��د. ائتو�� اجا�ه اوتجاردلو��

." � الخاص ��

, ول�ن لم
�
اب قد رآە ثور مس�قا جاء الخادم و �حوذته قرن ضخم, أضخم �كث�� من اي قرن ��

. � , هو ثور, ولن �صعب عل�ه �� � � ثور, ف�عد �ل ��
يؤثر ذلك �السلب ��

احتوي القرن ع�� فم مطعم �الفضة, و ازدان �الحروف الرون�ة و النقوش القد�مة ع�� جان��ه.

� الحصن .
اب جميع من �� � داخل هذا القرن, ص�بنا ��

��" : صاح اوتجاردلو��

� الحق�قة,
� محاولة واحدة. ��

ب محت��ات القرن �أ�مله �� س�فوز االفضل فينا إن استطاع ��
, و�الرغم من كوننا أق��اء للغا�ة هنا, ول�ن لخي�ة األمل, � � محاولت��

 انهاءە ��
�
�ستلزم االمر منا اح�انا

لم �ستطع احد ان ين�� القرن �عدد اقل من ثالث محاوالت".

, ول�ن استمر ثور
�
 الذعا

�
اب إ�� فمه, و�دأ �الرشف. �ان خمر العمالقة �اردا رفع ثور قرن ال��

ب و محاولة إنهاء محت��ات القرن, إ�� أن شعر �االمتالء ال�امل و صع��ة التنفس. �ال��

� ال�دء.
 �ما �ان ��

�
نظر ثور إ�� داخل القرن ل�ظن أنه قد ف�غ, ل�فاجأ �كونه مازال ممتلئا

�
 ع�� إنهائه ��

�
� اظنك قادرا  ع�� فعلها..�ا لألسف. ول���

�
: "لقد ظن�تك قادرا قال اوتجاردلو��

محاولتك الثان�ة".

ورة إفراغه ب �قوة و استمرار, فلقد ادرك �� , ثم عاود ال��
�
 عم�قا

�
اخذ ثور نفسا

اب, وجد محت��ات القرن و قد نقصت �مقدار اص�عه للقرن تلك المرة, وما إن ف�غ من ال��
فقط.



� الته�م, ول�ن نظرة واحدة من ثور �انت �اف�ة ألن يتوقفوا
نظر العمالقة نحو ثور لي�دأوا ��

 عن ذلك.
�
فورا

, ي�دو أن الح�ا�ات المتداولة عن ثور, �� مجرد
�
صاح      حسنا

, لد�ك الفرصة لمحاولة ثالثة ل�� تف�غ فيها محت��ات القرن".
�
ح�ا�ات لألطفال. ول�ن عموما

ب ب جدير �اآللهة جم�عهم, �� ب �ط��قة مذهلة, �� � ال��
رفع ثور القرن للمرة الثالثة, و�دأ ��

� اندهاش و اعجاب.
� نظرا نحوە ��

� أن لو�� و ث�ال�� ة ط��لة دون �لل او ملل, ح�� لف��

ب, نظر لمحت��ات القرن, فوجدها قد نقصت �مقدار ق�ضة ول�نه �مجرد انتهائه من ال��
ة. صغ��

 قل�ً� من الخمر".
�
�ت قدرا � قد �� : "لقد انته�ت من تلك المحاوالت, و ال أظن�� قال ثور �أ��

أمر اوتجاردلو�� خادمه حامل اال�واب ب�عادة القرن لموضعه السابق, ب�نما اتجه �السؤال نحو
ثور قائً�:

, حان وقت إخت�ار القوة. هل ب�م�انك رفع قطة ؟"
�
"حسنا

� رفع قطة." : "أي ن�ع من االخت�ارات هذا ؟ �التأ��د �مكن��
�
اجا�ه ثور مس�نكرا

 �ما كنا نظن. عندنا هنا, يتدرب
�
 أنك لست ق��ا

�
, لقد رأينا جم�عا

�
: "حسنا رد اوتجاردلو��

� األل�فة. اآلن وجب التحذير, فأنت لست �حجم �ق�ة المراهقون ع�� منافسات القوة �حمل قط��
� النها�ة".

� قطة عمالقة, لذلك سأتفهم إن لم �ستطع حملها �� العمالقة هنا, و قط��

اجاب ثور بثقة: "سأستطيع حمل قطتك األل�فة".

 سنجدها نائمة �جانب المدفأة, دعنا نذهب إليها اآلن".
�
فأشار اوتجاردلو�� ب�دە قائً�: "غال�ا



هناك, وجدوا القطة نائمة �الفعل, ل�نها اس��قظت �مجرد مجيئهم إليها, لتختال بهدوء
�جسدها الرمادي, و حجمها ال�ب�� كحجم رجل �الغ, ول�ن لم �كن ذلك �األمر الهام لثور, فهو

 فوق رأسه. لم
�
فعها عال�ا اقوي من اي شخص آخر, فاتجه نحو �طنها, وقام �ال�دء �اإلمساك بها ل��

ي�دو ع�� القطة االهتمام �ما حدث, �ل قوست ظهرها ,وتمسكت �األرض, لتج�� ثور ع�� ق�ض
. ذراع�ه �أق�� ما�مكن , محاوً� رفعها لألع��

� لع�ة �س�طة كتلك, فقام �دفع القطة لألع�� �م��د من اإل�ار,
لم �ستعد ثور لله��مة ��

 إحدي س�قان القطة عن سطح األرض.
�
ا تفع اخ�� ل��

 قد
�
 صخ��ا

�
من مسافة �ع�دة, تنا�� ألسماع الجميع صوت ضوضاء قادمة, �ما لو �ان انه�ارا

� ال�اخ.
اصاب الم�ان, او �أن الج�ال �دأت ��

� األل�فة ,ف�� قطة � رفع قط��
. ال دا�� لإلنزعاج من فشلك �� �

: "هذا �ك�� صاح اوتجاردلو��
ضخمة فعً�, و أنت �حجم قزم ه��ل �ال�س�ة ألي من العمالقة".

".. � أي من�م اآلن وسوف أصارعه و اطرحه أرضا�
رد ثور �غضب: "قزم ه��ل؟ فل�أ��

 إذا وافقت ع�� أن تصارع
�
 س�ئا

�
� اآلن, سأ�ون مض�فا : "�عد �ل ما رأيناە ح�� اجاب اوتجاردلو��

 من رجا�� سوف يوافق ع�� مصارعة شخص
�
أحد العمالقة القادر�ن ع�� إصابتك. وال أظن ان احدا

� � األل�فة. ول�ن دع�� � الخاص, ولم �ستطع حمل قط��
ب خمر قر�� لم �ستطع االنتهاء من ��

." � , إن اردت مصارعة احدهم, سأسمح لك �مصارعة أ�� �التب�� � ك ��� أخ��

؟" � �ساءل ثور ب�س�ن�ار واضح: "أمك �التب��

� ك�ف�ة المصارعة منذ سنوات : "إنها عجوز, ول�نها من علم�� رد اوتجاردلو��

� تضاؤل حجمها,
� إ�اە, ولقد �س��ت الش�خوخة �� طوال, وال اظن انها قد �س�ت ما علمت��

� الحجم, �ما إنها اعتادت ع�� اللعب مع األطفال ".
لذلك ستكون أقرب لك ��

 



,Elli ع�� وجهه, ثم است�مل : "اسمها إ��� 
�
نظر أوتجاردلو�� ب�ستمتاع لرد فعل ثور واضحا

� �اعات سا�قة, فال يتمل�ك الغرور �ا ثور".
ولقد رأيتها ت�ت� ع�� من هم أقوي منك ��

� موافق ع�� مصارعة تلك الس�دة العجوز". اجاب ثور: "أفضل ان اصارع رجالك, ول���

� طلب العجوز, فجاءت إليهم بهي�تها الواهنة الذا�لة المليئة �التجاع�د. �انت هشة
ارسلوا ��

, و�رغم كونها من العمالقة, إال انها �انت
�
� ان �عض ال��اح الخف�فة قد تط�� بها �ع�دا للغا�ة, ح��

�
اطول من ثور �مقدار قل�ل, وقد تناثرت �قا�ا شعرها المتم�ج ع�� رأسها المتغضن, لي�ساءل ثور ��
..لم �عد

�
 من أي شخص قد رآە مس�قا

�
قرارة نفسه عن عمر تلك العجوز, في�دو عليها أنها ا��� سنا

� إصابتها �أي أذي.
�� 

�
ثور راغ�ا

 فهو الفائز.
�
� مواجهة �عضهما ال�عض, و من �ط�ح اآلخر أرضا

وقفا �الهما ��

ها ع�� الوق�ع جذب ثور الس�دة العجوز ثم دفعها, محاوً� تح��كها من م�انها, او ان �ج��
ح�ح عن موضعه, لتنظر نحو �عيناها �  ال ي��

�
 صل�ا

�
, ول�نها ظلت ثابته �ما لو �انت حجرا

�
أرضا

� صمت �ليغ.
� اللون �� عد�م��

ثم فجأة, تحركت العجوز و لمست ساق ثور بهدوء, فشعر حينها �ساقه و قد صارت ا���
 مما سبق, وأثناء محاوالته إل�قاع العجوز, مدت �داها و دفعته نحو األرض, فوجد نفسه

�
ضعفا

� وهن.
 امامها ��

�
را�عا

� عن ه��مة , أيها العظ�م ثور. إنك عاجز ح�� �
: "توقفوا ! لقد رأينا ما�ك�� صاح اوتجاردلو��

 من رجا�� س�ق�ل �منازلتك اآلن."
�
س�دة عجوز. ال اظن ان احدا

, و أ�رم العمالقة , فجلسا �جانب النار العظ�� �
, ونظر �الهما إ�� ث�ال�� نظر ثور نحو لو��

, �عد � أ��
�� � ض�افتهم, �منحهم افضل انواع الطعام و اجود الخمور, ول�ن ظل ثالثتهم صامت��

ه��متهم النكراء.



جاء الفجر, ل�صطحبهم الملك اوتجاردلو�� بنفسه إ�� خارج الحصن أثناء خروجهم من
اوتجارد, فسألهم:

؟ " ��
� � م��

, هل استمتعم بوقت�م ��
�
"حسنا

نظروا نحوە بوجوم, ثم قال ثور:

� الخارقة, و اآلن اشعر �ما لو كنت نكرة ال فائدة منها".
 �قو��

�
, لقد تفاخرت دائما

�
ا "ل�س كث��

� قادر ع�� الركض ��عة". : " لقد ظننت أن�� �
قال ث�ال��

ب�نما قال لو�� : "وأنا لم �سبق �� خسارة مسا�قة األ�ل من ق�ل".

حينها وصل جم�عهم لبوا�ة الحصن الخارج�ة, فقال لهم ملك العمالقة:

 ؟ انتم لستم نكرات. فلو كنت اعلم ما انتم قادرون ع�� فعله, لما كنت
�
"أتعلمون ش�ئا

� الحق�قة, لقد خدعت�م, و
سمحت ل�م �دخول الحصن, ول�نت منعت حضور�م مرة اخري. ��

� عقول�م".
زرعت األوهام ��

نظر الثالثة نحو العمالق المب�سم �غ�� تصديق, فسألهم:

؟" "هل تذكرون العمالق سك��م��

, و  هزوا رؤوسهم �اإل�جاب, فقال : "لقد �ان أنا. لقد استخدمت �عض االوهام ألضخم حج��
� منيع, ال �مكن فكه إال 

� المعدن�ة مغلقة �سلك معد�� . لقد �انت ار�طة حقيب�� � اغ�� من هيئ��
�ة منك  � �مطرقتك أثناء تظاهري �النوم, ادركت ان اقل �� بواسطة السحر. وعندما صدمت جبه��

� و مطرقتك.انظر  � جبه��  ب��
�
� فعً�, فاستعملت سحري الخاص ووضعت ج�ً� خف�ا سوف تقتل��

هناك"�  



,
�
ە ثالثة ود�ان عم�قة,�ان اخرهم هو اال��� عمقا , ل�جد ج�ً�, و قد تفرعت ع��

�
نظر ثور �ع�دا

�ات مطرقتك السح��ة". فقال العمالق: "هذا هو الج�ل, و تلك الود�ان �� ن��جة ��

:  ع�� وجهه, فسأله لو��
�
صمت ثور, ب�نما �دا االنفعال واضحا

� القلعة, أي اوهام اخري استخدمتها علينا؟"  
نا عما حدث �� "إذن اخ��

ان هائجة تجتاح  ن��
�
 من األسحار, هل رأ�ت مس�قا

�
اجا�ه العمالق: "�الطبع استخدمت م��دا

ق��ة, فتحرق �ل ما�قع �ط��قها ؟ اتظن انك قادر ع�� اال�ل ��عة ؟ لن تأ�ل ��عة ا��� من
. , فهو نار متجسدة, ح�ث قام ب�لتهام الطعام و خشب المائدة ب�حراقهم و إ�ادتهم تماما� � لو��

� تناول الطعام."
� لم ار من هو ا�ع منك �� ول���

اوتان �الغضب و االعجاب, فلقد كرە كونه مغفً� �قدر اعجا�ه التمعت عينا لو�� الخ��
�جودة تلك الخدعة.

� ؟ هل ب�م�انك التفك��  ك أيها الف�� � قائً�: "ما قدر �عة تفك��
استدار اوتجاردلو�� نحو ث�ال��

��عة ا��� من �عتك �الركض؟""  

, فهو تجس�د خالص �  لهو��
�
: "لذلك جعلتك ندا � �التوك�د, فقال اوتجاردلو��

اجا�ه ث�ال��
, , فلن �سبق �عة التفك��

�
للفكر. وحينها لن �جدي مدي اجتهادك و ا�ارك ع�� الركض ��عا

� ح�اتنا من هو ا�ع منك فعال ً."
ول�ننا لم نر ��

, فقد حاول �صع��ة أن �جد ما �قوله .ب�نما تحدث ثور �صوته العميق كصدي �
صمت ث�ال��

الرعد:

"و أنا ؟ ماذا قمت �فعله �� �األمس ؟"  

توقف اوتجاردلو�� عن اإلب�سام, ل�قول: "لقد صنعت معجزة, فلقد قمت �المستح�ل ,و�رغم
عدم رؤ�تك لذلك, ول�ن نها�ة القرن �انت متصلة �أعماق المح�ط. لقد تمكنت من تقل�ل



 لآللهة أنك لم تحاول مرة
�
� إحداث امواج المد و الجزر. حمدا

م�سوب المح�ط ! لقد �س��ت ��
� تجف�ف ال�حار جم�عها".

را�عة, و�ال كنت قد �س��ت ��

ثم است�مل قائً�: "أما تلك القطة األل�فة, فلم تكن قطة ع�� اإلطالق. لقد �انت يورمناندر
ثع�ان م�دجارد, الملتف حول مركز العالم. فمن المستح�ل ان ترفعه من موضعه, ول�نك

استطعت فعل ذلك, مهما �ان المقدار قل�ً�. هل تذكر اصوات الضوضاء الش�يهة ب�نه�ارات
الصخور؟ لقد �ان صوت حركة األرض".

؟" سأله ثور بهدوء أثناء إمسا�ه لمطرقته : "وماذا عن الس�دة العجوز؟ ما��

�
, الش�خوخة نفسها. ال احد �ستطيع ه��مة الش�خوخة, ف�� : "إنها إ�ل�� اجا�ه اوتجاردلو��

, �عد ان تجعلنا اضعف واضعف, إ�� أن تنغلق عيوننا
�
النها�ة سوف ت��ــح معركتها ضدنا جم�عا

� بنها�ة ة ط��لة امام ث�اتها, وح��  لف��
�
لأل�د. ول�نك استطعت الصمود امامها, و ظللت واقفا

 مثل ذلك من
�
 ش�ئا

�
. لم نر جم�عا

�
 فقط, دون ان تطرحك أرضا

�
معركتها معك, انت�� االمر �ك را�عا

ق�ل �ا ثور."

ثم ان�� اوتجارد �المه �قوله : "واآلن �عد أن رأينا قوت�م �ش�ل �امل, ادركنا مدي غ�ائنا
 عن

�
� المستق�ل سوف نح�� الحصن من�م ,�أن نجعله خف�ا

�السماح ل�م �الوصول ألوتجارد. ��
انظار�م, وأال �ستط�عوا الوصول إل�ه مرة أخري."

� حصن
, و معه اخت�� � اوتجاردلو��

�ته, اخت�� ب �� رفع ثور مطرقته لألع�� وق�ل ان ���
 من ق�ل.

�
اوتجارد �ال�امل, �ما لو لم �كن موجودا

� الهواء الطلق, �دون اي عالمة حولهم عما تواجد منذ لحظات.
وقف ثالثتهم ��

 تم تنف�ذە ب�تقان شد�د. اظن
�
 عظ�ما

�
قال لو�� لهم : "دعونا نعود ألسجارد. لقد �ان ذلك وهما

".  ق�ما�
�
 اليوم قد تعلمنا درسا

�
اننا جم�عا

� قدمت اق�� ما �مكن فعله". , وأن�� � قد سا�قت �عة التفك�� � ان�� : "سأخ�� اخ�� �
قال ث�ال��



, ب�نما تصارعت االف�ار �داخل عقله عما حدث, عن الل�لة
�
ل�ن ثور ظل صامتا

ب ماء المح�ط, و حمل ثع�ان م�دجارد ب�د�ه � صارع فيها الش�خوخة, و �� السا�قة ال��
. � العار�ت��

 



تفاحات الخلود

I

ها�� رحلة أخري, يتجه فيها ثالثة اشخاص إلستكشاف الج�ال ع�� حدود يوتنها�م أرض 
 ,  من ثور و لو�� و ه��ن��  Hoenirأحد آلهة اال�س�� القدا��

�
� مكونا

العمالقة. تلك المرة �ان الثال��
و المسئول عن منح ال��� قدرتهم ع�� فهم المنطق. 

� تلك الج�ال, فاس��د الج�ع �اآللهة الثالثة, و�لما مر الوقت, �لما
�� 

�
�ان الغذاء شح�حا

 �ش�ه ضجيج قطيع من الماش�ة, فاب�سموا
�
 قادما

�
 صوتا

�
, إ�� أن سمعوا جم�عا

�
تضوروا جوعا

� و قد تناولوا ما �سد جوعهم .
ل�عضهم �عد أن ا�قنوا ان لجوعهم نها�ة, وأن الل�لة ستأ��

� نحو وادي خص�ب, ترتع ف�ه مظاهر الح�اة, ب�ن�شار أشجار ال�لوط الضخمة
ه�ط الثال��

 من األ�قار السمينة �ش�ل ضخم, ير�� بهدوء
�
المطلة ع�� األنهار و الينابيع, ثم رأوا �أعينهم قط�عا

ع�� حشا�ش الوادي.

,
�
ان, ل�ذ�حوا �عدها ثورا � حفرة و وضعوا عليها اغصان الشجر, ثم اشعلوا فيها الن��

حفر الثال��
. و ي�تظروا انتهاء عمل�ة الشواء �فارغ الص��

 أخري,وانتظروا
�
انا � �عد. فأشعلوا ن�� مر وقت ط��ل, ولم ينضج لحم الثور ال��

ان لم تدفئه ولو ب�س�ة قل�لة. � أن الن�� , ح�� ة ثان�ة, ول�ن مازال اللحم ع�� هي�ته األو�� لف��

 ؟ "
�
�ساءل ثور: "هل سمعتم ش�ئا



: "ماذا؟ لقد سمعته فعً�." اجاب ه��ن��

, فأصغوا ثالثتهم للصوت الواضح..إنها ضح�ات أحدهم ,ضح�ات ساخرة كذلك اجاب لو��
� انحاء الوادي,

مليئة �الحبور و اإلستمتاع. نظر ثالثتهم حولهم, ل�ن لم �كن هناك سواهم ��
�خالف قطيع الماش�ة.

 أع�� غصن �أطول األشجار,
�
 �ش�ل غ��ب, ما�ثا

�
 ضخما

�
, ل�جد ��ا حينها نظر لو�� لألع��

 منهم.
�
� الضحك ساخرا

وقد استمر ��

ان؟" سأله ثور: "أتعلم لماذا ال ينضج اللحم بتلك الن��

اجا�ه ال��: "ر�ما كنت اعلم. �الألسف, ي�دو عل�ك الج�ع الشد�د. لماذا ال ت�ناول ذلك اللحم
..أل�س كذلك

�
 �منقارنا. ول�ن�م ال تمل�ون منقارا

�
ن�ئا؟ً هذا ما �فعله اغلب ال�سور, نحن نقطعها إر�ا

؟"

� ط�� طعامنا ؟"
: "نحن جو�� للغا�ة. هل ب�م�انك مساعدتنا �� قال ه��ن��

ان مسحورة, وأن السحر قد جعلها �ال دفء و�ال قدرة ع�� قال ال��: "أظن أن تلك الن��
ان�م قدرتها ع�� الحرق". � �عض من تلك اللحم, حينها سأع�د لن��

� ب�عطا��
الحرق. إذا وعدتمو��

, حينها لك
�
: "نعدك �ذلك. و عندما نمتلك اللحم الناضج ��م�ة �اف�ة لنا جم�عا قال لو��

� اخذ ما �شاء �أي قدر".
مطلق الح��ة ��

� التوهج و
� التحليق �أجنحته حولهم �قوة �الغة, ف�دأت جمرات الفحم ��

تحرك ال�� و �دأ ��
� أن االشتعال بتلك ال��اح العات�ة الناتجة من خفقات اجنحة ال��, ح��

انه و � ال تعصف بهم تلك ال��اح, ثم انت�� ال�� من ط�� اآللهة الثالثة تماسكوا �صع��ة ح��
عاد لموضعه اع�� الشجرة.



حاول اآللهة إعادة ط�� اللحم, و تلك المرة نجح مسعاهم, �عد أن فاحت رائحة اللحم
المشوي الطازج, فأخرجوا س�ا�ينهم و استعدت امعائهم الستق�ال تلك الوج�ة الدسمة.

�
� الثور, وجزء من ل�ح ال�تف,و�دأ ��

� فخذ��
ب ال�� من اللحم المطهو, و غرس مخال�ه �� اق��

 �عد أن وجد اغلب طعامه قد اوشك ع�� االنتهاء,
�
تقط�عها �منقارە الحاد, ليهتاج لو�� غض�ا

ب ال�� برمحه محاوً� إرغامه ع�� ترك اللحم. ف��

خفق ال�� �أجنحته , لت�شأ منه ر�اح هادرة اطاحت �اللحم و�ادت تطيح �اآللهة. لم يهنأ لو��

�
� ثنا�ا ال��, ل�أخذ ال�� الرمح برفقته عندما �دأ ��

�انتصارە, فلقد ا��شف ان رمحه قد انغرس ��
ان. الط��

� مق�ض الرمح.
�ع معصمه من الرمح, ول�نه انح�� هو اآلخر ب�ح�ام �� حاول لو�� أن ي��

ق ال�� ع�� ارتفاع منخفض, ل�سحب لو�� خلفه ع�� الصخور و األشجار. لقد �ان
�
حل

� الرمح �فعل سحر قوي, اقوي من قدرته ع�� الهروب.
�� 

�
محشورا

� �ما تفعل"�   �ع ذرا�� من موضعه. سوف تقتل�� : "أرجوك ! توقف عن ذلك, س�ن�� صاح لو��

� دوائر �الهواء, ل�قول �مكر: "ر�ما اردت ان
�� 

�
ارتفع ال�� حول احد الج�ال, و استمر طائرا

اقتلك فعً�."

� ع�� األرض مرة أخري...سأمنحك �ل ما ل�� � شهق لو�� قائً�: "سأمنحك ما �شاء مقا�ل ان ت��
تطل�ه".

قال ال��: "أر�د تفاحات إ�دون...تفاحات الخلود".

Bragi   إله الشعر, و�ان  � ا�� إ�دون Idunn �� الزوجة الجم�لة الرق�قة ل��

� العمر, و
, �داخله تفاحات ذهب�ة. �لما شعر اآللهة بتقدمهم ��

�
 خش��ا

�
 صندوقا

�
�حوذتها دائما

� المش�ب أو تألمت مفاصلهم, حينها يتجهون إ�� إ�دون ,لتفتح لهم صندوقها و
�دأت رؤوسهم ��



�سمح لهم ب�ناول تفاحة واحدة. و �مجرد تناولهم لها, �ستع�دوا ش�ابهم و صحتهم مرة أخري.
�دون تلك التفاحات, لما صار اآللهة آلهة"..

� ع�� الج�ال والصخور
قال ال��: "لم اسمع منك سوي الصمت, إذن فسوف اسح�ك خل��

الحادة, ور�ما ه�طت �ك نحو م�اة األنهار".

". � ...سأح�� لك التفاحات. اقسم لك �ذلك, فقط دع�� , حسنا�
�
: "حسنا صاح لو��

� الهبوط نحو  االرض �سالسة, ليتجه لموضع وجود ثور و ه��ن�� 
لم �ج�ه ال��, ول�نه �دأ ��

ك ال�� الرمح المحشور �جسدە, و�سقط ثور  ة, لي�� , و�جانبهم حفرة نارهم الصغ�� � المندهش��
 �  مرة أخري نحو اعا�� السماء, ح��

�
 ع�� االعشاب, ثم تركهم ال�� محلقا

�
برفقه رمحه متدحرجا

صار نقطة ال تُري. 

قال ثور: "ماذا حدث؟ ما س�ب �ل ذلك؟"

: "ال اعلم". رد لو��

." : "لقد تركنا لك �عض الطعام �ا لو�� فقال له ه��ن��

انه الم�اغت, و إ�� أن عادوا ثالثتهم ول�ن لو�� قد فقد شهيته,وهو ما ظنه صد�قاە �س�ب ط��
إ�� اسجارد, لم �حدث ماهو مث�� لإلهتمام.

 



II

� انحاء اسجارد, و�لقائها السالم ع�� سائر
, و أثناء س�� إ�دون �� �اليوم التا��

اآللهة, و إطمئنانها ع�� وفرة ش�ابهم و عدم شكوي احدهم من تقدم العمر, فوجدت امامها
 لها, و م�ادً� لها

�
� هذە المرة وجدته مب�سما

 ع�� تجاهلها, ول�ن ��
�
, والذي اعتاد مس�قا لو��

�السالم.

� النفاد, أحتاج لتذوق
: "إ�دون ! �م أنا سع�د برؤ�تك ! أشعر �عمري و قد �دأ �� قال لو��

إحدي تفاحاتك".

." ردت إ�دون: "ول�ن ال ي�دو عل�ك ذلك �ال�س�ة �� �ا لو��

� للغا�ة.إن  عن الجميع. ول�ن ظهري يؤلم��
�
� ذلك ج�دا

� اخ�� : "ذلك ألن�� اجاب لو��
الش�خوخة داء عضال �ا ا�دون".

, و اعطت لو�� تفاحة ذهب�ة, ل�لتهمها لو�� �لهفة واضحة, � فتحت إ�دون صندوقها الخش��
, ثم نظر نحوها قائً� �مكر:

�
ك منها ش�ئا فلم ي��

 أش�� من تلك التفاحة."
�
"لقد ظننت أن لد�ك تفاحا

� ,�ل إن اجابته إ�دون : "�اله من قول غ��ب�" فلم تعتاد ان �ستهجن أحد طعم تفاحها الذه��
اآللهة اعتادت ع�� مدح �مال طعم تفاحها, و التحدث �سعادة عن إحساس استعادتهم لش�ابهم

مرة أخري.

...تفاحات الخلود". فقالت بثقة: "إنها تفاحات اآللهة �ا لو��



. � الغا�ة افضل من تفاحاتك �كث��
�� 

�
� رأ�ت تفاحا �دا ع�� لو�� عدم االقتناع, فقال: "ر�ما. ول���

 افضل من
�
, ول�نها تحوي خلودا

�
. ر�ما �انت تفاحات الخلود أ�ضا

�
 وطعما

ً
افضل منها ش�ً� و رائحة

خلودك."

ة ثم إهتمام. � عدم تصديق و ح�� راقب لو�� تعاب�� وجهها المتعاق�ة ماب��

 اخري من تفاحات الخلود �خالف ما لدّي."
�
قالت إ�دون : "ال يوجد انواعا

". � تك �ما رأيته �عي�� هز لو�� كتف�ه قائً�: "لقد اخ��

سارت إ�دون �جان�ه قائلة: "أين توجد تلك التفاحات ؟"

� اصطحا�ك � الغا�ة, ال ادري ك�ف اصف لِك الط��ق, ول�ن ب�م�ان��
: "هناك �� اجابها لو��

لموضعها, إنها �القرب من هنا".

: اومأت ا�دون برأسها موافقة, فقال لو��

�
"ول�ن عند رؤ��نا لشجرة التفاح, ك�ف س�ستطيع مقارنة ثمراتها بتفاحك الموجود ��

ك �مدي جودتها و انها تفوق روعة تفاحك, � أن اخ��
� �أسجارد؟ فحينها ب�م�ا�� صندوقك الخش��

...حينها ك�ف �مكننا التأ�د � � �أنها مجرد ثمرات عفنة عند مقارنتها بتفاحك الذه�� ول�نك ستجي��
؟"

, ل�� نقارنها بتفاحات الغا�ة". �
, سوف اح�� م�� تفاحا��

�
ردت إ�دون : "ال تكن سخ�فا

, ه�ا بنا."
�
 الدهشة: "�الها من فكرة رائعة ! حسنا

�
اجاب لو�� مصطنعا

� �حرص شد�د ,و�داخله اصطحبها لو�� نحو الغا�ة, ب�نما امسكت ا�دون �صندوقها الخش��
تفاحات الخلود.

, قالت ا�دون: �عد نصف ساعة من الس��



, لقد �دأت اعتقد انه ال توجد تفاحات أخري, وال توجد أي اشجار للتفاح �الغا�ة �ما "لو��
". تّد��

� ��لماتك, هذا غ�� صحيح, إن شجرة التفاح هناك �أع�� ذلك التل". : "لقد جرحت�� رد لو��

سارا نحو التل, فقالت ا�دون" : ال توجد شجرة تفاح هناك, ال أري سوي شجرة صن��ر, وع��
قمتها ��".

: "أهذا ��؟ �اله من �� ضخم للغا�ة". قال لو��

 قمة الشجرة.
�
و�أن ال�� قد سمعهم, خفق �أجنحته نحوهم تار�ا

� هيئة ��, ل�� اطلب من 
� العمالق ث�ازيThiazi  متمثً� �� , ول���

�
قال ال�� : "انا لست ��ا

, ول�ن مهما  � � ح��
�� � � س�ادي Skadi, ور�ما �عد ذلك وقع�� ا�دون الجم�لة ان تصبح رف�قة البن��

حدث, فإن الخلود قد صار صعب المنال آللهة اسجارد .

." �
لقد قررت ذلك �ش�ل نها��

اختطف ال�� ا�دون ب�حدي مخال�ه, و �المخلب االخر امسك �صندوق التفاحات ,ل�ط��
� عن األنظار.

� السماء إ�� ان اخت��
�� 

�
عال�ا

".  عاد�ا�
�
� ذلك العمالق. لقد شعرت �أنه لم �كن ��ا تمتم لو�� لنفسه: "إذن فلقد خدع��

� لو�� لو لم �الحظ احد غ�اب ا�دون و تفاحاتها الذهب�ة, و�ن � ط��قه إ�� اسجارد, تم��
��

حدث ذلك, فس�حتاج اآللهة لوقت ط��ل ق�ل أن ي��طوا غ�ابها , ب�صطحا�ه لها إ�� الغا�ة.

 



III

  ! " قال ثور: "لقد كنت اخر من يراها �ا لو��

� �ذلك؟" : "هذا غ�� صحيح� لماذا تتهم�� رد لو��

اجاب ثور: "ألنك لم تصبح كهً� مثل �قي�نا."

� قادر ع�� التعامل مع ذلك". � أن��
: "أنا كهل �الفعل, ول�ن من حسن ح�� رد لو��

ات القل�لة  , مع �عض الشع��
�
� لحيته الحمراء سا�قا

زمجر ثور �دون اقتناع, و قد ساد الش�ب ��
�لون احمر �اهت.

� رسم وجهها �أخاد�د
وقفت ف��ا و قد صار شعرها الط��ل رمادي اللون, و �دأت التجاع�د ��

� خلف عوامل الزمن, ول�س جمال فتاة ذات عم�قة, و�الرغم من استمرار جمالها, ل�نه جمال مخت��
�ه ثان�ة. �التأ��د �علم , ثم قالت: "فلت�� � شعر ذه��

� انطفأ موضع ا�دون, و�علم اين ذه�ت تفاحاتها الذهب�ة." ب�نما ارتدت قالدتها الذهب�ة, ال��
ب��قها و تهدلت أجزاؤها.

امسك اودين رب األر�اب �عصاە �أصابع دمرها إلتهاب المفاصل, و قال �صوتاعتاد ان يهدر
�ه �ا ثور." : "ال ت��

�
 هادئا

�
� االجواء, ول�نه صار اآلن منك� ا

��

 أنه وحدك �ا اودين من س�ستمع �� �صوت العقل. أنا 
�
: "أرأ�ت؟ لقد كنت متأ�دا قال لو��

  "� � � ال �ستلطف�� � إ�� أي م�ان قد أذهب إل�ه ؟ إنها ح�� برئ مما حدث إل�دون, فلماذا ستصطحب��



� ساد بها اللون الرمادي, �ه أحد�م." ثم اتجه نحو لو�� �عينه الواحدة وال�� كرر اودين : "ال ���
ل��مل:

ان  دون كسور, ق�ل أن يتم تعذي�ه. فلت�دأوا ب�شعال الن��
�
" ار�دە أن �حتفظ �جسدە صح�حا

� و جمع الصخور. ر�ما كنا عجزة,ول�ن ب�م�اننا التعذ�ب و القتل �ما اعتدنا اآلن, وشحذ الس�ا���
� �امل قوانا."

�� 
�
مس�قا

, فأ�ع �القول: ق ألنف لو�� وصلت رائحة الفحم المح��

"إن استطعت...إن استطعت ان اتق�� ما حدث إل�دون, و تمكنت من إعادتها برفقة تفاحاتها
إ�� اسجارد �أمان, هل ب�م�ان�م �س�ان أف�ار التعذ�ب و القتل ؟"

. اح�� إلينا ا�دون و تفاحاتها الذهب�ة".
�
اردف اودين: "إنها فرصتك الوح�دة لل�قاء ح�ا

� ساحتاج لع�اءة ف��ا ها ل�م, ول��� � تلك االغالل, و سأح��  لو�� قائً�: "إذن فلتحلوا ع��
�
اوم ا
ال��ش�ة".

فذه�ت ف��ا إلحضار ع�اءتها, وعادت بها ل�قول ثور:

� قادر ع��   دون عودة, ر�ما كنت كهً� اآلن, ول���
�
ان بها �ع�دا "ال تظن أن ب�م�انك الط��

� هو جزاؤك أينما اخت�ئت, فأنا مازلت ثور  �ة مطرق�� مطاردتك إن ه��ت, و س�كون الموت ���
أقوي األق��اء�"  

 كذلك. فلتحافظ ع�� انفاسك المت�ق�ة, و 
�
� ازعاجا : "ومازلت ا��� المزعج�� اجا�ه لو��

� صنع كومة من �شارة الخشب �جانب اسوار اسجارد .أر�د كومة هائلة, 
استخدم قوتك الخارقة ��

 ". � ذلك فورا�
 من األشجار و فرمها  إ�� �شارة, فعل�ك �ال�دء ��

�
ا  كب��

�
ستحتاج لقطع �ما

 ا�ع من
�
اح�م لو�� اغالق الع�اءة حول جسدە, ثم استحال لهيئة ��, ل�حلق �أجنحته عال�ا

اي صقر نحو الشمال..نحو أرض عمالقة الصقيع.



 



IV

طار لو�� بهيئة ال�� �ال توقف إ�� أن وصل ألرض عمالقة الصقيع, وعندما دنا من حصن
اقب �ل ما �حدث من عٍل. العمالق ث�ازي, استقر ع�� سقف الحصن ل��

 نحو قارب اضخم من اضخم
�
 من غرفته, متجها

�
رأي امامه ث�ازي, �حجمه العمالق خارجا

� عن
الحيتان, ل�سحب ذلك القارب إ�� م�اة المح�ط الشما�� ال�اردة, و�دأ �التجذ�ف, إ�� ان اخت��

األنظار.

ق لو�� ال�� حول غرف الحصن, ليتفقدها ع�� النوافذ, إ�� ان وصل ألخر غرفة, فرأي ع��
�
حل

ب منها ع�� قض�ان النافذة ل�قول: نافذتها ا�دون و قد جلست سا�نه ب�نما انهمرت دموعها, فاق��

" ! 
�
ا "امس�� دموعك, فلقد جاء لو�� لينقذك أخ��

." نظرت نحوە ا�دون �عيون حمراء من فرط ال��اء لتجي�ه: "انت س�ب �ل مشا���

� الماض�ة, ة ط��لة, �س�ب شخصي�� , هذا صحيح, ول�ن هذا حدث من ف��
�
: "حسنا رد لو��

ل". � ة قد جائت إلنقاذك و اعادتك للم�� � الحا�� ول�ن شخصي��

سألته ا�دون: "ك�ف س�حدث ذلك؟"

فعاجلها لو�� �السؤال: "هل مازالت التفاحات �حوذتك؟"

� التفاحات." لتظهر له صندوق , اينما كنت ترافق�� اجابته ا�دون: "أنا إحدي آلهة اآل�س��
التفاحات.

� عي��ِك."
, هذا س�جعل االمر سهً�. اغل��

�
: "حسنا قال لو��



تها, ثم اغلق مخال�ه عليها ع�� اغلقت ا�دون عي�يها, ل�حولها لو�� إ�� ح�ة بندقة مغطاة �ق��
 إ�� أسجارد.

�
قض�ان النافذة, لي�دأ رحلة عودته طائرا

 لحصنه مرة
�
� إصط�اد اي اسماك, فقرر أال �ضيع وقته وأن �جذف عائد ا

لم �فلح ث�ازي ��
� ال�سل�ة ب�ثارة غ�ظ ا�دون, وذلك ب�خ�ارها عن أثر غ�اب التفاحات ع�� آلهة

� وقته ��
أخري, ل�ق��

� الذهن و الحركة, و اقرب إ��
, ضع��� � اسجارد, وك�ف صاروا مجموعة من العجزة المتهال���

� منهم إ�� اآللهة. المشلول��

�مجرد وصوله للحصن, ه�ع إ�� غرفة ا�دون, فوجدها خال�ة, ول�نه وجد ع�� ارض�تها ر�شة
��, فأدرك ه��ة خاطفها, و إ�� أين ذه�ت.

قفز ث�ازي إ�� السماء ليتحول لصقر مجنح, اضخم من اي طائر قد تراە من ق�ل ,ل�حلق
 ارض العمالقة.

�
�أق�� قدرته نحو أسجارد تار�ا

 ص�حة
�
, فزادت �عته مطلقا

�
 طائرا

�
وصل ث�ازي الطائر إ�� حدود اسجارد, ل�شاهد امامه صقرا

غاض�ة.

وصل ألسماع اهل اسجارد صوت الص�حة, و اصوات اخري كخفقان االجنحة ,

�
 نحوهم, ب�نما ��

�
 قادما

�
ا  صغ��

�
اقبوا ما�حدث, ل�شاهدوا ��ا فتوجهوا نحو االسوار العال�ة ل��

ب منه.  هائً� ��اد �ق��
�
اعقا�ه صقرا

�ساءل ثور: "اآلن؟" فأجابته ف��ا: "نعم, اآلن".

� ال�شارة �قوة. تلك
ان �� � �شارة الخشب, وخالل لحظة امسكت الن��

ان �� اشعل ثور الن��
ان المستعرة,  من الن��

�
اللحظة �انت الوقت الالزم ل�� �ستطيع ال�� ان �دلف لداخل القلعة هار�ا

� ه�ت �إنفجار هائل �علو عن اسوار اسجارد نفسها..انفجار مف�ع الفح �الحرارة لم �ستطع وال��
ق اجنحته الضخمة, � امسكت ب��شاته, لتح�� ان ال�� ق الن��  عنه, فاخ��

�
الصقر ان �ح�د �مسارە �ع�دا



 هزة ارتجت لها جدران قلعة
�
و��ساقط عنه ال��ش ليهوي من عِل, و�صطدم �عنف �األرض محدثا

اآللهة.

 ألي خطر
�
ع�� األرض, ارت�� الصقر الج��ــــح ذو الجسد الخا�� من ال��ش, فلم �كن مصدرا

ة, � �عد استعادته لهي�ته العمالقة االصل�ة, ظهر جسد ث�ازي المصاب �جروح خط�� �عد اآلن, وح��
ة لين�� �ل آالمه إ�� األ�د. �ة اخ�� �ه ثور �المطرقة �� ف��

V

لها, وتناول اآللهة تفاحات الخلود � عادت السعادة إ�� ا�دون, �عد رجوعها لزوجها و م��
. ا� � لو�� أن االمور قد صارت ع�� مايرام اخ�� فاستعادوا ش�ابهم المفقود, و تم��

ول�ن لألسف, لم ت�ت�� المشا�ل, فلقد قررت س�ادي ابنه ث�ازي أن ت�تقم لوالدها.

ارتدت س�ادي درعها, و جهزت اسلحتها, و توجهت نحو أسجارد قائلة:

� �الدم�ع و
� ملء ح�ا��

�� 
�
. لقد قتلتموە, و صار موته س��ا � �ال�س�ة �� "�ان والدي �ل ��

� عن موته".
, وانا هنا من اجل االنتقام, او �� انال التع��ض ال�ا�� الحزن. لقد فقدت �ل افرا��

� تلك االوقات, �ان
حاول اآل�س�� ان �فاوضوا س�ادي من اجل اعطائها التع��ض الالزم, ف��

ل�ل روح د�ة, و د�ة ث�ازي �انت غال�ة فعً�.

انتهت المفاوضات, و اتفق اآللهة ع�� تع��ض س�ادي بثالثة طرق.

 لدي الجميع,
�
� قلبها. )ولقد �ان واضحا

وج س�ادي, ل�� �حل زوجها محل والدها �� � اوً�, ست��
 لها, فلقد دأ�ت ع�� النظر إل�ه �شوق, وغمزە �عي�يها,

�
أن س�ادي قد اختارت �الدر الوس�م زوجا

إ�� ان اصاب �الدر �الخجل من نظراتها الولهانة.(

� , س�قوم اآللهة ب�دخال ال�ور لقلبها مرة أخري, فلقد توقفت عن الضحك او ح��
�
ثان�ا

االب�سام منذ ان قُتل والدها.



� ال ي�ساە أحد. , س�خلد اآللهة ذكري والدها إ�� األ�د, ح��
�
ا  و اخ��

�
ثالثا

ط واحد: ,ول�ن ��� سمح اآللهة لس�ادي أن تختار من ب�نهم زوجها المستق���

ستختارە �دون النظر إ�� وجهه, ح�ث س�صطف اآللهة الذكور خلف ستار ال �ظهر من ورائه
سوي اقدامهم, و ستختار س�ادي زوجها بواسطة قدمه.

 تلو اآلخر خلف الستار, و نظرت س�ادي إ�� اقدامهم ,لتصاب
�
تقدم ذكور اآللهة واحدا

: "�الها من اقدام قب�حة الش�ل�"
ً
از مما رأته قائلة � �االشم��

, فقالت: "تلك �� قدما � � جم�لت�� ثم توقفت, و سادها ال�ور عند رؤ�تها لقدم��

�
� إنها اجمل اقدام رأيتها هنا, فال شك انها اقدام �الدر, فال يوجد ماهو قبيح �� �

�ك ح�ا�� ��
جسد �الدر".

 ال �ش��ه شائ�ة فعً�, ول�ن �انت تلك االقدام لشخص آخر,
�
و�الرغم من كون �الدر وس�ما

لقد �انت اقدام نورد Njord إله الع��ات, و والد فراي و ف��ا.

� المأد�ة التال�ة لحفل الزواج, �انت س�ادي اتعس امرأة رآها
تزوجت س�ادي من نورد, و��

اآل�س�� ع�� اإلطالق, فقام ثور بنكز لو�� قائً�:

� حزنها من األساس".
"ه�ا, قم ب�ضحا�ها, فأنت الس�ب ��

اس�نكر لو�� قائً�: "حقا؟ "

, فاطرق لو�� رأسه و قام � إشارة واضحة ال تحتاج لتفس��
اومأ ثور, وامسك �مق�ض مطرقته ��

 هائل الحجم, و اراد لو�� ان ي�الغ
�
 غاض�ا

�
 خلفه ت�سا

�
 نحو حظائر الحيوانات, ل�عود ساح�ا

�
متجها

 ب�ح�ام حول ذقن الت�س, ثم ر�ط لو�� الطرف اآلخر من الح�ل حول
�
� استفزازە, ف��ط ح�ً� ق��ا

��
. عضوە الذكري شخص�ا�



قام لو�� �شد الح�ل, ل�غتاظ الت�س و��خ من ألم ذقنه, ف�حرك رأسه للخلف به�اج, حينها
�جذب الح�ل عضو لو�� الذكري, ف�صاب �ألم شد�د جعله ��خ �صوت عال, ثم �جذب الح�ل

مرة أخري, ل�ع�د ال�رة �ال توقف.

� رأوها  ال��
�
ضحك اآللهة مما �حدث �سهولة خالل لحظات, فذلك �ان من ا��� االمور إضحا�ا
. � المراهنة عما سوف ينقطع أوً�, ا�� ذقن الت�س ام عضو لو��

خالل حيواتهم, ف�دأوا ��

, فصاح �الدر محاوً� إ�قاف ضح�اته: تندر اآللهة ع�� صوت �اخ لو��

� منتصف الل�ل�"
"ص�احه كص�اح الثعلب ��

, ل�نه استمر �الضحك
�
فأجا�ه اخاە هود Hod : "ص�احه ك��اء األطفال�", و�رغم كونه كف�فا

. �لما سمع صوت لو��

� شفتها, و�لما ازداد �اخ لو�� و 
لم تضحك س�ادي, ول�ن  ظهرت شبح اب�سامه ع�� طر��

الت�س, �لما ا�سعت تلك االب�سامه. 

� لو�� و الت�س, ومعه استمر ال�اخ األل�م, إ�� أن انقطع الح�ل استمر الشد و الجذب ب��
, فضحكت س�ادي �ما لم

�
 �ا��ا

�
� احضان س�ادي متألما

� الهواء, إ�� ان سقط ��
�� 

�
فارتد لو�� طائرا

ة ط��لة إ�� أن انهمرت تضحك من ق�ل, تعالت ضح�اتها �أصوات االنهار الجل�د�ة, ضحكت لف��
� سعادة.

من عيونها دم�ع الف�ح, وألول مرة امسكت ب�د زوجها نورد ��

داد �  �غضب إ�� سائر اآللهة, ل��
�
� ألم, ناظرا

� فخذ�ه ��  �ماب��
�
ه�ط لو�� من احضانها, ممس�ا

ضح�اتهم �ال توقف.

�عد انتهاء المأد�ة, اتجه اودين إ�� س�ادي قائً�:

, لقد تم اتفاقنا, او اوشك ع�� التمام".
�
"حسنا

 و�جانبها زوجها الجد�د تحت
�
� القاعة العظ�� س��ا

ثم اشار لها أن ت��عه, فسارا ��



� � ضخمت�� , ل�جدوا كرت�� �
سماء الل�ل المظلمة. وصل ثالثتهم إ�� محرقة رفات العمالقة المو��

� �الض�اء. ملي�ت��

� �انتا عيون والدك". قال اودين لس�ادي: "تلك ال�رت��

� النجوم �قوة إ�� األ�د. � السماء �أق�� قدرته, ل�لمعا ب��
� ل�لقيهما �� ثم امسك �ال�رت��

� اعماق ل�ل الشتاء, س�مكنك رؤ�تهما, إنهما النجمان التؤامان, إنهما عينا ث�ازي,
انظر اآلن ��

� يومنا هذا. ومازاال �لق�ان �ضوئهما ح��

 



د و فراي ح�ا�ة ج��

I  

�
 و ن��ً�, و محار�ا

�
, و�جانب ذلك فقد �ان وس�ما � اهل الفان��

�ان فراي – اخو ف��ا – األقوي ��
� لم �علم ماهيته. � ح�اته...��

� ما �� , ل�نه افتقد ل��
�
و عاشقا

ە, ف�ال�س�ة لهم �ان صانع الفصول ام فراي و توق�� � ع�� اح�� اعتاد ��� م�دجارد الفان��
� البور. قّدس الناس فراي و أحبوە فعً�,

االر�عة, والمسئول عن خص��ة الحقول و إح�اء األرا��
 لملء الفراغ العج�ب �داخله.

�
ول�ن لم �كن ذلك �اف�ا

قام فراي ب�حصاء ممتل�اته, ف�ان منها:

 إلش�اع
�
� أنه �ستطيع القتال بنفسه, ول�ن لم �كن ذلك �اف�ا , ح�� � س�ف خارق �ش�ل مم��

فراي.

 القزمان
�
ات الذهب�ة, والذي صنعه له خص�صا �ر ذو الشع�� � � الخ�� س�� �ما �ان لد�ه جولي�ب��

� السماء او الس�احة
ان بها �� ي, ف�ان المسئول عن جر ع��ة فراي الخاصة و الط�� بروك و اخ�ه اي��

اته الذهب�ة الط��ق � شع�� � الماء, ��عة تفوق �عة اقوي الخيول ,و�ن حل الظالم, فست��
بها ��

 إلش�اع فراي.
�
� وضح النهار. ول�ن لم �كن ذلك �اف�ا

له, و�أنه ��

, السفينة المصنوعة له بواسطة ابناء ا�فالدي, و�رغم عدم كونها كذلك امتلك سك�د�الدن��
 لناجلفار Naglfar سفينة الموت ,المصنوعة من

�
ا��� السفن, )فلقد �ان ذلك اللقب محجوزا

(, ل�ن سفينة فراي �انت قادرة ع�� احتواء جميع �
اظافر المو��



, لتحملها ألي موضع
�
اآل�س�� ع�� متنها, وألنها سفينة مسحورة, فلقد صاحبتها ال��اح دائما

�شاء فراي أن �ذهب إل�ه. و�رغم ضخامة حجمها, ف�ان ب�م�ان فراي ان �ط��ــها كقطعة قماش,
ل�ضعها �حقي�ته,ول�ن لم تكن تلك السفينة السح��ة �اف�ة إلش�اع فراي.

� لم تكن أسجارد, �ل �انت ألفها�م, موطن الجن�ات المض�ئة, امتلك فراي اجمل العوالم, وال��
حاب كس�د لهذە األرض. لم يوجد م�ان مثل ألفها�م, ول�نها لم تكن �اف�ة  �ال��

�
ح�ث ق��ل دائما

إلش�اع فراي.

, �ل �ان افضل الخدم ع�� اإلطالق, � �ان سك��ن�� Skirnir خادم فراي من الجن المض�ئ��

� رحلته إ��
� و مرافقته �� س�� � النصح, فأمرە فراي ب�حضار جولين��

بوجهه الصب�ح و ح�مته ��
أسجارد.

عندما وصلوا إ�� اسجارد, توجهوا نحو فالهاال, قاعة القت�� المنت��ن, وهناك وجدوا  
ف  منذ �دء الخل�قة, ح�ث  � المعارك, و ماتوا ���

اإلينهار�ار Einherjar, وهم من قاتلوا وحدهم ��
ة لن�ل جائزتهم  لتهم األخ�� � � إ�� م�� ي ب�صطحاب ارواح المحار��� �أمر اودين محار�ات الفال���

 . العظ��

. : "ي�دو انه هناك العد�د منهم هناك." فهو لم �شهد ذلك الم�ان مس�قا� ن�� قال سك��

�
. و سنحتاج أل��� من ذلك ��

�
اجا�ه فراي : "هذا صحيح, ول�ن مازال هناك من س�أتون الحقا

نها�ة العالم, عندما يهاجمنا الذئب".

ابهم من الحقول المح�طة �فالهاال, تنا�� إ�� أسماعهم اصوات المعارك المحتدمة, و عند اق��
لقاء الس�ف �الس�ف, و ما�عدە من إلتقاء الس�ف �اللحم.

� شجعان من جميع العصور و االما�ن, ارتدوا �ذالتهم الح���ة شاهدا أمامهما محار���
, ي�ذل ف�ه �ل شخص أق�� ما ب�م�انه, إ�� ان انتهت المعركة �م�ع ما�قرب

�
ل�خوضوا نزاً� صع�ا

من نصفهم.



, لقد انتهت معركة اليوم�" �
إ�� أن اتتهم الص�حة : "هذا �ك��

�
� ساحة المعركة ,ل�ش��

� الق�ام من مواضع رقودهم ��
فقام المنت�ون �مساعدة القت�� ��

� لحظات, و �مت�� �ل منهم ع�� صهوة جوادە مرة أخري, وعاد الجميع إ�� بهو فالهاال
جراحهم ��

. � الواسع,سواء �انوا منت��ن او منهزم��

, ل�دخل من �ل �اب
�
� جميع األنحاء, ح�ث احتوي 142 �ا�ا

امتد البهو الواسع ��

 هائلة تفوق مقدرتنا ع�� التخ�ل.
�
022 مقاتً�, ح�ث احتوي الم�ان اعدادا

�ر ساي��من�� Saerimnir �عد ان تم � هلل المقاتلون عندما �دأت المأد�ة, فالتهموا لحم الخ��
 مرة أخري

�
, ل�عود ح�ا � �ل ل�لة ي�ناول المحار�ون لحم ساي��من��

توز�عه عليهم من مرجل ضخم. ��
�
�ن, فلقد �ان اللحم �اف�ا  لذ�حه ل�ً� و تقد�مه لهم, ومهما �ان عدد الحا��

�
, تمه�دا �الص�اح التا��

� �ل مرة.
��

� الجميع؟"
� تك�� :" �اله من �م هائل من الخمر� مامصدر تلك ال�م�ات الهائلة ال�� ن�� قال سك��

� قمة
قال فراي: "لقد أتت من ماعز تُد�� ه�درون Heidrun, ح�ث تقف �موضعها ��

اد Lerad إحدي اغصان شجرة فالهاال, وتأ�ل من اوراق شجرة تد�� ل��

� مهما ك�� عددهم. � جميع المحار���
� تك�� عها اجود انواع الخمر, وال�� العالم, ليتدفق من ��

ي, ح�ث جلس أودين و امامه طبق عامر �اللحم لم  اتجه فراي و خادمه نحو المائدة ال���
� �قطعة اللحم إ�� ذئ��ه 

� قطع اللحم من آن آلخر, ثم �ل��
� �غرس شوكته ��

�مسه, �ل ا�ت��
� عند قدم�ه.  Freki  القا�ع�� يGeri  و ف���� ج��

� التو واللحظة ,ل�عطيهما كذلك
وع�� كتف�ه, وقف الغرا�ان, اللذان يهمسان له �أخ�ار العالم ��

. �عض قطع اللحم أح�انا�

: "لماذا ال �أ�ل اودين قطع اللحم؟" ن�� همس سك��



ب الخمر, هذا �ل ما �حتاجه. ه�ا بنا ,لقد حان ��� �
اجا�ه فراي: "ال �حتاج لذلك, لقد ا�ت��

وقت الرح�ل".

ن�� أثناء خروجهم من احد ابواب فالهاال ال142: "إذن لماذا أت�نا هنا ؟" سأله سك��

� اسجارد".
� فالهاال, �دً� من عرشه ��

� اردت التأ�د من وجود اودين �� اجا�ه فراي: "ألن��

توجها �عدها إ�� قاعة عرش أودين, وع�� ابوابها طلب فراي من خادمه أن ي�تظرە, ثم دلف
� العوالم ال�سعة.

�مفردە إ�� أن جلس ع�� عرش أودين ,ومنه استطاع رؤ�ة �ل ما �حدث ��

, فلم ير ما أراد رؤ�ته. ثم نظر نحو الشمال,
�
قا و غ��ا �� ,

�
نظر فراي ع�� العوالم, نظر جن��ا

 ما �ان ينقصه.
�
ا ي اخ�� ل��

انتظر سك��ن�� ع�� �اب القاعة,إ�� أن خ�ج إل�ه س�دە وع�� وجهه تعب�� لم يراە من ق�ل, لقد
� صمت.

شعر سك��ن�� �الخوف, ب�نما تر�ا الم�ان ��

 



II

 إ�� قاعة والدە. لم يتحدث فراي مع أحد �مجرد
�
� عائدا س�� � �جرها جولين�� قاد فراي ع��ته ال��

� أنه لم �حادث والدە نورد س�د ال�حار�ن, وال زوجه أب�ه س�ادي س�دة الج�ال, �ل عودته, ح��
� �الذهاب إ�� غرفته بوجه كظ�م, ل�غلق ع�� نفسه ابوا�ه.

ا�ت��

, ل�قول: ن�� � طلب سك��
� يومه الثالث, ارسل نورد ��

��

 مثاً�
�
� دائما اب. لقد �ان اب�� � غرفته لثالث ا�ام متواصلة �ال طعام او ��

"لقد مكث فراي ��
, ال �كف عن النظر إلينا �غضب شد�د..ماذا

�
 لل�الم الحك�م, واآلن صار صامتا

�
للرقة و الرأفة, و ن�عا

فعلت له �� تغض�ه كذلك؟"

: "ال اعلم �ا س�دي". ن�� اجاب سك��

قال نورد: "إذن, عل�ك �الذهاب إل�ه و سؤاله عما حدث. اسأله عن س�ب غض�ه ورفضه
لمحادثة أي منا".

�
� رفض أوامرك �ا س�دي, فهو �� � ذلك, ول�ن ال �مكن��

� ال ارغب ��
: "ولو ا�� ن�� اجاب سك��

� منه إن سألته". مزاج �� �ش�ل غ��ب, واخاف مما قد �طال��

قال نورد �حزم: "اسأله, وافعل �ل ما �مكنك فعله, فهو س�دك".

.  يرمق ال�حر, وع�� وجهه ساد القلق و األ��
�
دد إ�� فراي, ل�جدە واقفا ن�� ب�� ذهب سك��

: "فراي؟" ن�� قال سك��

: ن��  دون إجا�ة, فقال سك��
�
ول�ن ظل فراي صامتا



� �ماحدث لك".
�� "فراي؟ ماذا حدث؟ إنك غاضب و ح��ن, فال�د من س�ب لذلك, اخ��

اجا�ه فراي �صوت خال من االحساس: "أنا ُمعاقب.لقد ذه�ت إ�� عرش اودين, ونظرت منه
� إ�� األ�د, وها

� سعاد�� � اقتحام عرشه, لذلك نُزعت م��
إ�� العالم. لقد ظننت ��ل عجرفة أن ب�م�ا��

� اآلن." � ح�� انا اقوم �سداد ثمن ج��م��

: "س�دي, ماذا رأ�ت هناك؟" ن�� سأله سك��

هة, ثم قال:  ل��
�
ظل فراي صامتا

� من ��
� ح�ا��

, ورأ�ت امرأة تتجه نحوە. لم ار ��
�
ً� رائعا � "لقد نظرت نحو الشمال, فوجدت م��

ل, � اجمل من تلك المرأة, ال �شبهها احد, وال يتحرك مثلها احد, فعندما رفعت �دها لفتح �اب الم��
� الم�ان حولها, فصار العالم من حولها ا��� بهاًء. و�مجرد إشاحة النظر لمع الض�اء من ذراعها ل���

 من �ل أمل."
�
 خال�ا

�
عنها, لم ارها ثان�ة,فصار عال�� مظلما

: "من �� تلك المرأة ؟" ن�� سأله سك��

Aurboda و امها اور�ودا , �
اجا�ه فراي: "إنها عمالقة. ابنة جا�م�� Gymir عمالق أر��

عمالقة ج�ل�ة".

: "وهل لتلك الس�دة الفاتنة اسم؟" ن�� سأله سك��

  ".Gerd د رد فراي: "اسمها ج��

� لك؟"   � فعل أي ��
: "إن والدك قلق �شأنك, �ل �لنا كذلك. هل ب�م�ا�� ن�� قال سك��

� الح�اة , فسوف امنحك �ل ما ش�ت. ال �مكن�� أجا�ه فراي: "إن ذه�ت إليها لتطلب �دها ��
, مهما قرر والدها. سأدفع ل�م �سخاء". � , لتصبح زوج�� وها �� �دونها. اح��

 صعب المنال �ا س�دي."
�
: "لقد طل�ت أمرا ن�� قال سك��



� ت��دە." ارتعش فراي قائً� �لهفة: "سأمنحك أي ��

, سأفعل ذلك �ا س�دي." ثم تردد للحظة ق�ل ان �قول:
�
ن�� وقال: "حسنا اومأ سك��

"هل �� برؤ�ة س�فك؟"

. ن�� اخ�ج فراي س�فه من غمدە, و امسك �ه ل�فحصه سك��

 عن صاح�ه, دون أن �ضطر لحمله.
�
قال فراي: "هذا س�ف ال مث�ل له. س�حارب بنفسه دفاعا

� أنه � نزال, ح��
, فال س�ف آخر مهما �انت قوته, �قادر ع�� ه��مته ��

�
إنه قادر ع�� حمايتك دائما

�ُقال أن ذلك الس�ف قادر ع�� ه��مة س�ف سارتور الناري".

د, فسوف آخذە �أجر مقا�ل � �الفعل. إن اردت أن اح�� لك ج�� : "إنه س�ف مم�� ن�� قال سك��
ذلك".

 ل�متط�ه خالل رحلته.
�
, ل�منحه س�فه و حصانا

�
اومأ فراي موافقا

, و حل ع�� أهله كض�ف غ��ب, ثم ل جا�م�� � ن�� نحو الشمال, إ�� أن وصل لم�� ارتحل سك��
د عن س�دە فراي, فقال لها: ن�� ب�خ�ار ج�� ح لهم س�ب مجيئه, و ه��ه من أرسله.قام سك�� ��

وق الشمس, و �منح اهل "إنه اروع اآللهة ع�� اإلطالق, إنه س�د األمطار و الطقس و ��
, ف ع�� هناء مع�شة ال���  رغدة �حصدون فيها محاص�لهم بوفرة �الغة, �ما انه ���

�
م�دجارد ا�اما

لذلك �ح�ه و �قدسه جميع الناس ��ل اقتناع".

ها عن مقدار الحب � النها�ة اخ��
ها عن وسامة فراي, وقوته و ح�مته الرش�دة, ثم �� ثم اخ��

العميق الذي �كنه فراي لها, و ك�ف اصا�ه الحب من اول نظرە عندما رآها, وك�ف جفاە النوم من
ل الناس, إ�� أن توافق ع�� ان تصبح زوجة له. � اب و اع�� ك الطعام و ال�� وقتها, ف��

� ع�� عرضه . ە �موافق�� د, و لمعت عيناها �ال�ور, لتقول: "إذن اخ�� اب�سمت ج��



� ج��رة �اري �حفل زفافنا, �عد �سعة أ�ام من اآلن. ه�ا اذهب و انقل له �ال��
سوف اقا�له ��

هذا".

�
ل عن حصانه و تلمس اقدامه االرض �ان فراي واقفا � ل نورد, وق�ل ان ي�� � ن�� إ�� م�� عاد سك��

امامه, وقد ازداد شح��ه و وهنه عما سبق.

� ال�أس لأل�د؟"
, ما االخ�ار؟ هل ابتهج, ام اغرق ��

�
سأله فراي: "حسنا

� ج��رة �اري".
وجك �عد �سعة ا�ام, �� � : "ست�� ن�� اجا�ه سك��

نظر فراي نحو خادمه �حزن: " ستمر تلك اال�ام ال�سعة كدهر �امل. إن ل�لة واحدة دون
. ك�ف ساحتمل د, ل�� زمن ط��ل. أما ل�لتان, فهما زمن اطول �كث�� ج��

� أن انتظر �سعة أ�ام 
؟ او ار�عة ل�ا�� احسبها كشهر من األ�ام. أت��د�� مرور ثالثة ل�ا��

؟"   � �امل��

�
 ع�� حاله, ول�ن مرت اال�ام ال�سعة, و�عدها وقف فراي ��

�
ن�� إ�� س�دە مشفقا نظر سك��

. � � حقل من الشع�� الذه��
, ليتم زفافهما ��

�
د للمرة األو�� سوي ا ج��رة �اري و �جان�ه ج��

 من الرقة, و احتوت ق�لتها ع�� اطنان
�
د فاتنة مثلما رآها فراي, فحملت لمستها انهارا �انت ج��

من العسل.

, و �قول ال�عض ان ابنهما فيولن�� Fjolnir اصبح �عد ذلك اول ملك
�
�ان زفافهما م�ار�ا

� الظالم أثناء �حثه عن
, �عد ان تع�� �� � جرة خمر ب�حدي الل�ا��

للس��د. )ف�ما �عد س�غرق ��
موضع للتبول(.

د الجم�لة الفراغ ن�� الس�ف مثلما وعدە فراي, وعاد �ه إ�� ألفها�م, ب�نما مألت ج�� اخد سك��
الموجود �ح�اة فراي, وكذلك الفراغ السا�ن �قل�ه .



لم �فتقد فراي س�فه,ولم �قم ب�س��داله, وعندما تعارك �عد ذلك مع العمالق ب��� Beli, قام
� أنه قادر ع�� قتل عمالق ب�د�ه  �حق, ح��

�
, فلقد �ان فراي ق��ا �قتله بواسطة قرن وعل ج���

, ول�ن �الرغم من ذلك ما�ان عل�ه ان يتخ�� عن س�فه, فالراجناروك ع�� األبواب, فعندما � العار�ت��

� , حينها س�تم�� ت�شقق السموات, وتزحف قوي الظالم آت�ة من موس�لها�م ل�دء ح��ــها العظ��
 �س�فه العج�ب.

�
فراي لو �ان محتفظا

 



 �
ها�م�� و ثور  ��

رحلة لص�د األسماك

ل آ�ج�� Aegir , فصاح ثور زع�م المجموعة: � وصل اآللهة ألطراف ال�حر, ح�ث تواجد م��

"لقد وصلنا ! فلتعدوا لنا الوالئم".

� ش�كتها, ب�نما
� �جتمع الغارقون �� �ان آ�ج�� اعظم عمالقة ال�حار, و زوجته �� ران Ran ال��

�انت بناته ال�سعة هم امواج ال�حر.

� عي��ه
� معاداتهم, فنظر إ�� ثور ��

لم �كن ي�توي آ�ج�� أن �ُطعم اآللهة, ول�نه لم يرغب ��
قائً�:

"سأق�م مأد�ة لم و لن تروا لها مث�ل, و س�قوم خاد�� ف�مافينج Fimafeng �خدمة �ل من�م
ة, ��ل اجتهاد, ل�ح�� إل��م �ل ماتحتمله �طون�م من الطعام, و�ل ما �ستط�عون اح�سائه من الب��

ط واحد: ول�ن ���

." اهت�م أ��� , و�� �ونها, فعدد�م كب�� � س��� ة ال��  لي�سع للب��
�
ا وا �� مرجً� كب�� اح��

 لعدم امتالك اآللهة لمرجً� �ذلك الحجم, ولذلك �دونه لن �ضطر إلقامة
�
�ان آ�ج�� مدر�ا

المأد�ة.

�
شد ثور برأي اآللهة, فأجمعوا ع�� استحالة وجود ذلك المرجل �الفعل,إ�� أن قام ثور �� اس��

النها�ة �سؤال ت�� إله الحرب و المعارك, فهرش ت�� ذقنه ب�دە ال��ي,ثم قال:



"ع�� حافة �حر العالم, �ح�ا الملك العمالق ها�م�� Hymir, هو الوح�د الذي �حوذته مرجً�
�عمق ثالثة أم�ال, ل�صبح �ذلك المرجل االضخم ع�� اإلطالق."

سأله ثور: "اأنت متأ�د مما تقول؟"

, و�التأ��د س�تم
�
اومأ ت�� قائً�: "إنه زوج ا�� العمالقة, و لقد رأ�ت ذلك المرجل بنف�� مس�قا

� ابن زوجته". له �صف�� � � م��
�� � ح�ب �� ال��

� �جرها زوج الماعز, و��عة انطلقا نحو حصن  � ع��ته الخاصة ال��
ركب ت�� برفقة ثور ��

� احدي الشجرات, و ا�مل ط��قه 
ها�م�� الضخم, وما إن وصال, قام ثور ب��ط  زوج الماعز ��

 . لداخل الحصن برفقة ت��

� مطبخ الحصن, وقفت س�دة عمالقة لتقطع ال�صل الضخم كصخور الج�ال, و تقوم �ط��
��

ال�رنب الهائل المماثل لحجم القوارب, فلم يتمكن ثور من إ�عاد انظارە عن مرأي تلك العمالقة,

�
فلقد �ان لديها �سعمائة رأس, و �ل رأس منهم تفوق ��

, والذي صاح ��ور: ق�حها الرأس األخري, فشعر ثور �الخوف, ول�ن لم ي�دو ذلك ع�� ت��

تنا". , ل�� نم�ج ف�ه ب�� , لقد جئنا �سأل�م استعارة مرجل ها�م�� �
� لِك �ا جد��

"تح�ا��

." �ان حديثها انا� اجا�ت الجدة برؤوسها ال�سعمائة: "�ال�م من صغار لطفاء, لقد ظن�ت�م ف��
الخارج من �سعمائة لسان, اش�ه �حشد من الجماه�� الصارخة, ثم ا�ملت:

, �ل اطل�ه من أمك." ثم صاحت: � "ول�ن ال �جب عل�ك طلب ذلك م��

"لدينا ضيوف� ابنك هنا و برفقته صديق." لتمر لحظات, وتدلف إ�� الم�ان س�دة عمالقة
أخري.

 ابرز جمالها الخالب, و
�
 ذهب�ا

�
, وقد ارتدت فستانا , و زوجة ها�م�� تلك الس�دة �انت أم ت��

, � �ديها اصغر اقماع خ�اطة عمالقة من الممكن الحصول عليها, لتعطيها لثور و ت��
امسكت ��



ة الرائعة , و نهال من تلك الب�� ة. امسك ثور وت�� �األقماعالضخمة كدلو كب�� فوجدوها ممتلئة �الب��
بنهم شد�د.

سألت العمالقة ثور عن اسمه, و ق�ل ان �ج�ب سؤالها, قاطعه ت�� قائً�:

, و عدو ألعداء ها�م�� و العمالقة". �
, إنه صد��� "اسمه فيور Veor �ا ا��

 ضوضاء �ع�دة, �أصوات الرعد, أو اصوات الموجات العال�ة المتحطمة ع��
�
سمعوا جم�عا

اب تلك االصوات. ت االرض �شدة مع اق�� � , و اه�� الشوا��

� سماع اصوات خطواته بوض�ح ".
� من الوصول, ب�م�ا�� ب زو�� قالت العمالقة: "هاقد اق��

اب �شدة, لتحذرهم العمالقة قائلة: � االق��
و�الفعل �دأت االصوات ��

ل, وحينها قد ��� معاملة ضيوفه, فلما ال �  �شدة عند وصوله للم��
�
عجا � � م��  �كون زو��

�
"غال�ا

 اسفل تلك الغال�ة إ�� أن �صبح مزاجه ا��� اعتداً� ؟"
�
تخت�ئا

ه�ع ثور و ت�� ع�� ارض�ة المطبخ, ل�خت�ئا اسفل الغال�ة ح�ث ساد الظالم.

ارتجفت األرض,و انفتح ال�اب �عنف, ل�درك ثور و ت�� أن ها�م�� قد وصل ,فسمعوا زوجته
� ابنها و صد�قه كضيوف, لذلك �لزم أن �حسن معاملتهما وأال �قوم �قتلهما. ە �م�� تخ��

قال العمالق �صوت جهور: "لماذا؟"  

, أال تذكرە؟ و صد�قه �ُد�� فيور, فعاملهم �حسن من فضلك". اجابته زوجته: "إنه اب�نا ت��

 هائً� من العمالقة أ��� من اي عدو
�
� ثور؟� عدونا اللدود, من قتل عددا رد العمالق: "أتقول��

آخر؟ لقد اقسمت ع�� ذ�حه �مجرد رؤ�ته أينما �ان�"



 : "�ال, لقد قلت فيور, ول�س ثور. إنه صديق اب�نا, و عدو ألعدائك,
ً
صححت له زوجته قائلة

 أثناء معاملتك إ�اهم."
�
لذلك كن ج�دا

� مضطرب اآلن, وال أنوي ان اعامل اي احد �ط��قة حسنة. أين اخت�أ : "إن مزا�� اجابها ها�م��
الض�فان؟"

ردت زوجته: " هناك خلف ذلك العمود".

سمع ثور و ت�� اصوات تحطم هذا العمود, لي��عه سلسلة من التكس�� ح�ث سقطت �ق�ة
الغال�ات الموجودة �سقف المطبخ, و تحطمت مثلما تحطم العمود.

: "هل انته�ت من تحط�مك لألش�اء؟" سألت ام ت��

اجابها ها�م�� �غضب: "أظن ذلك".

ردت العمالقة: "إذن فلتنظر أسفل تلك الغال�ة الموضوعة ع�� األرض,لم ي�بق سواها".

� مواجهة وجه عا�س لعمالق ضخم ,وجه
رفع ها�م�� الغال�ة, ل�جد ثور و ت�� أنفسهما ��

. ها�م��

�انت لحيته ضخمة كغا�ة من االشجار غطتها ثل�ج الشتاء, و من انفه تصاعدت انفاسه
ال���ــهة كرائحة مس�نقع.

: ود, فاست�مل ها�م�� ." ل�ج�ب ت�� تحيته بنفس ال�� ود: "أهً� �ا ت�� قال ها�م�� ب��

"أنا ب�نتظار�م معنا ع�� مائدة الغداء كضيوف اعزاء".

ل, ل�دلف ثور ضخم, لمع فراءە �شدة, و ظهرت قرونه الحادة للجميع, لي��عه � انفتح �اب الم��
� الجمال, ومن �عدە ثور ثالث ا��� جماً� مما س�قاە.

 اخر �ضاه�ه ��
�
ثورا



ان الموجودة ع�� اإلطالق. إنها اضخم و اسمن من جميع  قال ها�م�� بثقة: "تلك افضل الث��
, ولذلك  ي األ��� �  امتالك قطيع مثل هذا, إنهم ك��

�
� دائما ف�� حيوانات م�دجارد او اسجارد.  �م ���

 ." �
اعاملهم �ما لو �انوا ابنا��

� وعاء
ان الثالثة و سلخهم,ثم ألقت بهم �� قامت الجدة ذات الرؤوس ال�سعمائة �ذبح الث��

الطبخ الهائل.

� تقل�ب الطعام �معلقتها الضخمة كشجرة هائلة,
� الغل�ان, واخذت الجدة ��

�دأت الم�اة ��

ب�نما غنت �صوت خافت كن�ع من ال�سل�ة, لي�دو صوتها كجوقة من العجائز الصارخات �أق��
قدراتهن.

, فقال ها�م�� لهما:
�
صار الطعام جاهزا

, فال تخجال من تناول ما �شاءا من طعام". �
"انتما ضيو��

ان الضخمة. �ان ثور و ت�� ض��ال الحجم, فمهما ا�ال من طعام, لن يتمكنا من انهاء تلك الث��

 تلو اآلخر, ل�جهز
�
 هائً� من الطعام, ف�دأ �أول ثور�ن امامه, واحدا

�
لم �مانع ثور أن ي�ناول قدرا

� من عظام نظ�فة.
ك إال ما ت��� عليهما و ال ي��

ض بتلك ال�م�ة ان تكفينا قال ها�م�� ب�ندهاش: "لقد تناولت ال�ث�� فعً�, لقد �ان من المف��
� ول�مة واحدة".

�� �
ا�� � اي من العمالقة القادر�ن ع�� تناول ثور�ن من ث��

� ح�ا��
لعدة أ�ام. لم ار ��

 لص�د السمك؟
�
� لما حدث. لما ال نذهب غدا كت جو�� �جرف�� , ف��

�
قال ثور: "لقد كنت جائعا

�ُقال أنك ص�اد ماهر."

نفخ ها�م�� صدرە �فخر, قائً�:  

 ان نصطاد ما سنأ�له ع�� الغداء."
�
"انا ص�اد ال �شق له غ�ار, �مكننا غدا



 ص�اد رائع." فلم �سبق لثور أن اصطاد السمك, ول�ن تري ما
�
 : "أنا ا�ضا

�
قال ثور �اذ�ا
� ذلك؟

الصعب ��

� فجر الغد عند الميناء."
, سأنتظرك ��

�
: "حسنا قال ها�م��

: � غرفتهم الواسعة, فقال ت��
� ثور و ت�� ل�لتهم ��

ق��

". � ان تدرك ما انت فاعله غدا� "اتم��

اجاب ثور: "�التأ��د, التقلق." ول�ن �داخله, أدرك ثور مدي فداحة تلك الفكرة, ول�نه استمر
� فعل ما �شاء مهما حدث.

كعادته ��

دنا الفجر, و ذهب ثور للقاء ها�م�� �الميناء, فحذرە ها�م�� قائً�:

�
�� 

�
� الم�اة الجل�د�ة, وانا معتاد ع�� التجذ�ف عم�قا

س �ا فيور, فنحن سوف نتوغل �� "فلتح��
وسط ال�حر, مع ال�قاء �قلب االجواء القاس�ة لمدة ط��لة قد ال تنجو منها .

ودة, سوف �جتمع الجل�د ع�� لحيتك و شعرك, وستكسو الزرقة لون جلدك من فرط ال��
� لحظات."

 ستموت �عدها ��
�
وغال�ا

. ماذا س�ستعمل كطعم؟"
�
� دائما

�� ودة تث�� , فال��
�
� إطالقا رد ثور بثقة: "هذا ال �قلق��

� طع�� الخاص, عل�ك ان ت�حث عن طعمك. ب�م�انك ان تجد ما
: "انا �حوذ�� اجاب ها�م��

� جلب ما
ان. انت حر �� قات من روث الث�� ان, ر�ما استطعت اخراج �عض ال�� � حقل الث��

�ليق ��
�شاء من هناك".

�ه �المطرقة, ول�ن حينها لن ينال المرجل �� �
, و�داخله تصط�ع رغ�اته �� نظر ثور لها�م��

ي من اجل الحصول عل�ه. � معركة ك��
العمالق, و س�ضطر للدخول ��



ان الرائعة, و ع�� ة, فوجد امامه قطيع ها�م�� من الث��  إ�� الحظ��
�
سار ثور ع�� الشا�� عائدا

قات المتحركة �داخلها, ول�ن تجاهل ثور �ل ذلك مق��ة منها �م�ات هائلة من الروث, مليئة �ال��
� التو, ثم

ق �ق�ضته جبهة الثور, ل�قتله �� هم سمنة, ثم اخ�� , وا���
�
ان حجما ليتجه نحو ا��� الث��

� جعبته.
�قوم بتم��ق لحم الرأس و �حتفظ بها ��

 ب�طء.
�
 إ�اە �القارب, وقد �دأ �التجذ�ف �ع�دا

�
, ل�جدە منتظرا عاد ثور إ�� ها�م��

 القارب, وما إن وصل إل�ه �سلقه �خفة, ب�نما تقطر الماء من
�
� الماء ال�ارد مت��عا

قفز ثور ��
جسدە, و ا��ست لحيته بندف الثلج.

قال ثور ب�ستمتاع: "�اله من إحساس منعش� اليوجد ماهو افضل من الس�احة بتلك الم�اة
المتجمدة ل�� توقظك بهذا الص�اح ال�ارد".

, � اآلخ��ن, و�دأ �التجذ�ف مع ها�م�� لم �ج�ب ها�م�� �لماته, فأخذ ثور �ق�ض��ه المجذاف��
� �حر الشمال,ح�ث اضطرب سطح الماء

� الشا�� عن األنظار, و صارا �مفردهما ��
إ�� أن اخت��

�األمواج الهادرة, و تصارعت طيور النورس مع دفقات ال��اح العاصفة.

توقف ها�م�� عن التجذ�ف, ل�قول: "سوف نصطاد هنا".

�ساءل ثور: "هنا؟ ول�ننا لم نصل للمناطق الصالحة للص�د �عد� " ثم امسك �المجذاف
� التجذ�ف.

ل�ستمر ��

: "توقف� هذە منطقة خطرة, ح�ث يتواجد يورمناندر ثع�ان م�دجارد." صاح ها�م��

� من قاع القارب, و �سكينه الحاد � عمالقت��  عن التجذ�ف, ل�أخذ سمكت��
�
فتوقف ثور فورا

� شص ح�ل
�� � � ال�حر, ثم غرس السمكت��

� بها ��
, واخ�ج احشائهما ل�ل�� � � لنصف�� شق السمكت��

الص�د.

� �د�ه, حينها قام �جذ�ه از ب�� � � ها�م�� �ح�ل ص�دە للماء, وانتظر إ�� ان �دأ الح�ل �اإله��
أل��

� لم ير ثور مثلهما من ق�ل, ليب�سم ها�م�� ��ل غرور. � ضخم�� , ل�ظهر بنهايته حوت��
�
عال�ا



." ثم اخ�ج رأس الثور من حقي�ته, ل�صاب ها�م�� �الوجوم تمتم ثور �غ�ظ: "لم �كن ذلك س�ئا�
انه المفضلة, وقد جحظت �عد موته و خ�ا منها ضوء الح�اة. عند رؤ�ته لعيون أحد ث��

." � ان, مثلما أمرت�� ة الث�� . لقد جئت �ه من حظ�� � قال ثور : "لدي الطعم الخاص ��

 ثور الذي
�
� �الصمت مراق�ا

� الصدمة و الف�ع و الغضب, فا�ت�� اضط��ت احاس�س ها�م�� ماب��
� أعماق ال�حر.

 ل�غرق ��
�
� نصله رأس الثور, ثم رماە �ع�دا

اخذ ح�ل ص�دە وغرس ��

 



: ة من الوقت, ثم قال لها�م�� انتظر       لف��

" الص�� أساس الص�د. تُري ماذا سأصطاد لغداء اليوم؟"

لم تمر ثوان ع�� �لماته, ل�ضطرب  ال�حر ثم ينفجر �ما ف�ه, �عد ان خ�ج منه يورمناندر 
� سقف حلقه شص الص�د و �ه رأس الثور ,ثم غطس الثع�ان مرة 

ثع�ان م�دجار, وقد انغرس ��
أخري �الماء, محاوً� التحرر من ح�ل الص�د, ول�ن ثور قام ب�ح�ام ق�ضته ع�� الح�ل,ل�صيح �ه 

ها�م�� برعب: 

"س�سحبنا معه نحو االعماق. اترك الح�ل حاً�� "

 قاع القارب,و
�
ب �قدم�ه خارقا , و استمسك �الح�ل ب��ار شد�د, ثم ��

�
هز ثور رأسه رافضا

� قاع ال�حر لي��ت نفسه ضد حركة الثع�ان الهائج ,محاوً� سح�ه إ�� القارب.
غرس قدم�ه ��

� الجذب,
� ثور ليتحاشاها, ثم استمر ��  من السم االسود, فانح��

�
نفث الثع�ان نحوهم انهارا

: فصاح ها�م��

� الحال !"
 و�ال متنا ��

�
"إنه ثع�ان م�دجارد ايها األخرق ! اترك الح�ل فورا

: 
�
صمت ثور, واستمر �جذب الح�ل, وقد تركزت عيناە ع�� ف��سته هامسا

"سوف �قتل أحدنا اآلخر أيها الثع�ان, اقسم لك ع�� ذلك".

 أن �لماته قد وصلت إ�� اسماع الثع�ان,
�
و�رغم همساته بتلك ال�لمات, إال أن ثور �ان متأ�دا

� األجواء من
� أن ثور شعر برائحة السم �� فن�� الثع�ان سمومه مرة أخري �ش�ل ق��ب للغا�ة, ح��

حوله, و وصل �عضه إ�� كتفه فأحرق مواضع سقوطه عليها.

ورة � الص�اح و ال�اخ ���
, و جذب الح�ل مرة أخري,ب�نما استمر ها�م�� ��

�
ضحك ثور عال�ا

�
التوقف عما �فعله, ول�ن لم �أ�ه له ثور, فلقد �ان مستمتعا



�مصارعة الثع�ان, و�رهاقه له �الجذب و الهروب الهائج, واستطاع ثور �الفعل أن �جذب
�
� متناول ق�ضته, حينها امسك ثور �مق�ض مطرقته, محددا

� صارت رأس الثع�ان �� الح�ل إل�ه, ح��
ة للح�ل, وحينها.. �ته المميتة, ال ينقصه سوي جذ�ة أخ�� �عينه الموضع الالزم ل��

, حينها تحرر
�
قاطع ها�م�� اف�ارە ب�خراجه لسكينه الحاد فجأة, ل�قطع بها ح�ل الص�د فورا

الثع�ان الهائج, و ه�ع لموضعه السابق �أعماق ال�حر.

� اسفل
ر�� ثور �مطرقته نحو الثع�ان, ول�نه �ان �الفعل قد هرب من نطاق س�طرته ,ل�خت��

اآلف الفراسخ من م�اة ال�حر ال�اردة.

 ع�� ك�ف�ة النجاة من القارب 
�
عادت المطرقة لثور, فأمسك بها, و قد صار اهتمامه منص�ا

ح الماء من القارب   � الموشك ع�� الغرق, ن��جة للخرق الذي احدثه �قدم�ه, ب�نما استمر ها�م�� ب��
 .  للشا��

�
��ل �أس, فجذف ثور �القارب عائدا

� ز�ادة ثقل القارب, و جعلوا من عمل�ة التجذ�ف
�س�ب الحوتان اللذان اصطادهما ها�م�� ��

� �ال�س�ة إلله مثل ثور.  للغا�ة, ح��
�
 صع�ا

�
أمرا

�� ع�� �ُعد أم�ال من هنا. لن �صل بنا القارب
� , ول�ن مازال م�� : "هاهو الشا�� شهق ها�م��

لهناك".

اجا�ه ثور: "ب�م�اننا ان نرسو هنا".

قال ها�م�� ب�رهاق: "ر�ما لو استطعت ان تحمل القارب ��ل محت��اته طوال الط��ق إ��
." ��

� م��

, ال �أس �ذلك".
�
اجاب ثور: "حسنا

� الهواء �القارب وما ف�ه
قفز ثور من القارب, و�عدها �لحظات وجد ها�م�� نفسه محموً� ��

من حيتان, ع�� ظهر ثور.



, قام ثور ب�نزال القارب من ع�� ظهرە  ل�قول:  ل ها�م�� � عندما وصلوا لم��

� المقا�ل".
لك �ما طل�ت. اآلن سأحتاج منك خدمة �� � "هاقد وصلنا لم��

؟" :" ما�� سأله ها�م��

� استعارته."
تك.ارغب �� اجاب      : "ار�د مرجلك الضخم ح�ث تصنع ب��

� ان : "إنك ص�اد عظ�م, و استطعت ان تجذف �قوة هائلة, ول�نك تطلب م�� رد ها�م��

ة ع�� � الوجود, والقادر �ش�ل سحري ع�� صنع اجود انواع الب��
تحصل ع�� افضل مرجل ��

� الخاص". ا�� اإلطالق. سأسمح ب�عارته فقط لمن �ستطيع ك� كوب ��

". قال ثور: "ال ي�دو ذلك صع�ا�

�ن, أثناء � الحا�� جاء وقت وج�ة الغداء, ح�ث تناولوا لحم الحيتان, ح�ث ساد ال�ور ب��
ة. �ــهم للب�� ��

 إ�اهم
�
� الجميع مطال�ا

ة من ك��ه الخاص, صاح �� �عد ان ار�شف ها�م�� اخر قطرات الب��
�الصمت, ثم اع�� ال�وب لثور قائً�:

� تحط�م ال�وب, ستموت
. و إن فشلت ��

�
"حطمه, وسوف �ص�� مرج�� العظ�م هديتك فورا

حاً��"

قب. اومأ ثور, فتوقف الجميع عن اللهو و الغناء, و نظر الجميع نحوە ب��

� �ه �عزم
اب ��ال �د�ه, ثم أل��  من األحجار, فحمل ثور كوب ال��

�
�ان حصن ها�م�� مكونا

ل, فامتأل الهواء �الغ�ار, �عدما � � حملت فوقها سقف الم�� قوته نحو إحدي األعمدة الجران�ت�ة ال��
صدر صوت حطام هائل.



ق العمود  لينظر لما حدث, فوجد ان ال�وب قد اخ��
�
�عد ان انقشع الغ�ار, قام ها�م�� واقفا

� انقاض
. و��

�
 حج��ا

�
, وما �ل�ه, ل�ص�حوا فتاتا اق �ق�ة العمود التا�� � اخ��

, ثم استمر �� � الجراني��
خ. اب, ول�نه احتفظ بتماسكه دون أي �� اب و قد غطاە ال�� العمود الثالث, وجد كوب ال��

, فهلل العمالقة و ضحكوا ساخ��ن من ثور.
�
اب عال�ا رفع ها�م�� كوب ال��

عاد ها�م�� لموضعه ع�� رأس المائدة, ل�قول لثور: "أرأ�ت؟ لم ا�ن اظن انك قوي كفا�ة
�
ة, ف�ست�مل متلذذا � الخاص." ثم امسك �ال�وب, لتصب له زوجته �عض الب�� ا�� لتحط�م كوب ��

اب: �عد رشفه لل��

� الم��د البنك و صد�قه فيور, فلتمنحيهم فرصة ة ستذوقها ع�� اإلطالق. ص�� "افضل ب��
ة, فلن �ذوقوا مثلها مرة أخري, ولن �حصلوا ع�� المرجل القادر ع�� صنع تذوق أجود انواع الب��

." � � تحط�م كو��
داد �قت�� لفيور اآلن ,�عد أن فشل �� � ة لهم, �ما ان خسائرهم س�� تلك الب��

� توتر, ب�نما
جلس ثور �جانب ت�� ع�� المائدة, و تناول قطعة من لحم الحوت, ل�مضغها ��

تجاهله العمالقة و عادوا لصخبهم و محادثاتهم.

ة �كوب ثور, ب�نما همست له قائلة ً:   توجهت والدة ت�� لصب الب��

 اتصف �العناد و صال�ة الدماغ."
�
� صعب المراس, و دائما , فإن زو�� �

"اعذر��

اجابها ثور: "وانا كذلك مثله".

: "ال تقل ذلك, إن دماغه شد�دة الصال�ة
�
ا ردت العمالقة �لطف �أنها تحادث طفً� صغ��

". فعً�, صل�ة لدرجة ام�انها تحط�م ا��� اال�واب تماس�ا�

�ــها ع�� اإلطالق, فوقف و سار نحو ة �� ة, فوجدها �الفعل افضل ب�� ب ثور كوب الب�� ��
ها�م�� قائً�:

"هل ب�م�انك من�� فرصة ثان�ة؟"



ضحك العمالقة مما قاله ثور, ول�ن �ان لها�م�� النص�ب اال��� من الضحك, ثم اجا�ه:

,�مكنك ذلك."
�
"حسنا

� ع�� س��ل , ثم وقف امام الحائط, وط�ح �ذراعه مرة واث�ت�� اب ها�م�� امسك       �كوب ��
التج��ة, ثم استدار �خفة حول نفسه و حطم ال�وب ع�� جبهة ها�م�� ,لت�ساقط اجزاء ال�وب

. ّ ها�م�� �
ع�� سا��

هة من الوقت, إ�� ان قطعها صوت عج�ب. ل ل�� � � ارجاء الم��
ساد الصمت ��

�حث ثورعن مصدر الصوت, ل�جدە ها�م�� الذي ارتعش كتفاە, و�دأ �ال��اء �حرقة.

� ذلك المرجل
ة �� : "لقد فقدت اغ�� كنوزي, لقد اعتدت ع�� صنع الب��

�
قال ها�م�� �ا��ا

� فعل ذلك".
�مجرد أن اأمرە �ذلك, ول�ن اآلن لم �عد ب�م�ا��

: صمت ثور, لينظر نحوە ها�م�� قائً� �أ��

� ذلك المرجل فب�م�ان�م أخذە, ول�نه ثق�ل للغا�ة, و�ستلزم ما�قرب من دستة من
"إذا رغبتم ��

العمالقة لحمله, فهل انتم قادرون ع�� فعل ذلك �مفرد�م؟"

� إلله مثله- , , ول�نه �ان ثق�ً� �الفعل-ح�� � اتجه ت�� نحو المرجل, فحاول ان يرفعه مرة و اث�ت��
� صار �داخله, حينها �دأ فنظر نحو ثور الذي امسك �المرجل من مق�ضه, ثم قام �قل�ه ح��
� من تلك  نحو ال�اب, تحت انظار العمالقة المندهش��

�
المرجل �التحرك و �داخله ثور متجها

الفكرة, فكّف ها�م�� عن ال��اء, و نظر نحوە ت�� قائً�:

"اشكرك ع�� ذلك المرجل". ثم غادر برفقة ثور المتحرك �المرجل.

�
, فف�ا قيود زوج الماعز من الشجرة, ورك�ا الع��ة ب�نما مازال ثور محتفظا

�
تر�ا الحصن س��ا

بوجودە داخل المرجل. انطلق زوج الماعز �أق�� �عتهم, ول�ن �الرغم من �عة ركض إحداهما



� حركته, �عد ان فقد نخاع
� مع وجود المرجل الثق�ل, ل�ن الماعز اآلخر اصا�ه �عض الع�ج �� ح��

. , و�الرغم من عالج ثور له, ل�نه لم �عد لحالته األو�� أ�د ا�
�
إحدي ساق�ه مس�قا

: "أل�س ب�م�اننا الحركة ا�ع من ذلك؟" سأل ت��

ب زوج الماعز �السوط, ل�حثهم ع�� ز�ادة �عتهم. نظر ت��  اجا�ه ثور: "سأحاول." ثم ��
� إثرنا" !  

خلفه, ل�قول: "إن العمالقة قادمون ��

, فهناك العمالقة ذوو الرؤوس  طاردتهم جيوش العمالقة  من �ل ن�ع و ع�� رأسهم ها�م��
جاع المرجل,  المتعددة, عمالقة األحراش والعمالقة المشوهون, و قد اتفق جم�عهم ع�� اس��

: "ا�ع" !   فصاح ت��

� بهما من فوق الع��ة.
, ل�ل��

�
حينها تع�� الماعز المصاب و وقع أرضا

� �المرجل من فوقه, لي�دأ �الضحك.
 ع�� قدم�ه, وأل��

�
هّب ثور واقفا

: "عالم تضحك؟ هناك المئات من هؤالء العمالقة". سأله ت��

� اصط�اد الثع�ان, ول�ن سأق�ل �مئات العمالقة
حمل ثور مطرقته, وقال: "لقد فشلت ��

كتع��ض لذلك".

 تلو اآلخر ��ل حماس, فتدفقت انهار الدماء
�
و انطلق نحوهم ثور �حصد الرؤوس, واحدا

�
, ل�ذبح عددا , ب�نما حار�ــهم ت�� ب�دە الواحدة �شجاعة منقطعة النظ�� �

لتصطبغ األرض �لونها القا��
 منهم.

�
�اف�ا

� ثور ع�� , فانح�� �عد ان انت�� ثور و زم�له من القتال, تكومت ع�� األرض جثث القت��

الماعز المصاب, ل�ساعدە ع�� الق�ام مرة أخري, و�ن استمر ع�ج حركته, فتمتم ثور �اللعنات ع��
� إصا�ة ذلك الماعز.

لو�� الذي �س�ب ��



�
اح ت�� عندما علم �ذلك, ح�ث انه لم يرغب �� لم �كن ها�م�� وسط ضحا�ا المعركة, فاس��

جلب م��د من الحزن ألمه, ب�نما حمل ثور المرجل ألسجارد, ح�ث ي�تظر اآللهة, فأخذوا المرجل
: � إ�� آ�ج�� قائل��

اب". "هاهو المرجل الضخم القادر ع�� احتواء ما �كفينا من ال��

ي". � ال��� � قاع��
, سوف تُقام المأد�ة ��

�
قال العمالق �سعادة: "هذا ما طلبته, حسنا

� قاعة العمالق
� �ل عام, �جتمع اآللهة ��

� العمالق بوعدە فعً�, ومنذ ذلك الوقت, ��
و ��ّ

ب الخمر احتفاً� �موسم الحصاد. آ�ج�� ل��

 



 



موت �الدر

I  

اب ثل�ج
ُ

ال يوجد من �كرە الشمس, ف�� تمنحنا الدفء و الح�اة, و�حرارتها تذ

الشتاء القارس. �ضوئها تنمو الن�اتات و تزدهر الورود, و بها �ستمتع �ل�ا�� الص�ف الط��لة,
� �سود فيها الظالم إال من �ضع ساعات تظهر بها الشمس فتنقذنا من ا�ام الشتاء ال�اردة, وال��

. �
�ش�ل �ارد �اهت كعيون المو��

 للغا�ة, ف�أن بنور
�
ق وجهه �الشمس. فقد �ان وس�ما �لما حّل �الدر �م�ان, ا��

وجهه تُضاء االما�ن. نال �الدر حب والدە أودين �جدارة, فلقد �ان اال��� ح�مة و �الغة �سائر
� موضع, انبهر الجميع �فصاحته و عدله .

, و�ذا نطق برأ�ه �� اآل�س��

� و المعرفة. 
� ب�ته  ب��دا�ل�ك Breidablik سادت الفرحة و الموس���

��

 �ُد��
�
. و �ان لديهما ابنا

�
� لم �حب سواها ا�دا  من نانا Nanna, وال��

�
وجا � �ان �الدر م��

� الح�مة.
فورس�ت Forsete, سار ع�� خ�� والدە ��

� واحد...لقد نالت ال�واب�س من عقل �الدر. � صفو ح�اة �الدر, إال �� لم �عكر أي ��

�دأ �الدر �حلم بنها�ة العوالم, ح�ث يتم إلتهام الشمس و القمر بواسطة ذئب ضخم ,و�عدها
, ب�نما �ذبح اإلخوە

�
ا �سود اآللم و الموت الالنهائ�ان. �دأ �الدر �حلم �ظالم دامس, �حلم �كونه أس��



� احالمه �دا�ة ع� جد�د �حتل
...رأي �الدر �� � الناس نهائ�ا� �عضهم ال�عض, فتنعدم الثقة ب��

األرض..ع� العواصف و القتل.

�لما اس��قظ �الدر من تلك األحالم السوداء, وجد وجهه م�لً� �الدم�ع, و قد اصا�ه انزعاج
�صعب وصفه.

ها �عد أن اصابهم ذهب �الدر إ�� اآللهة و قّص عليهم كواب�سه, فعجزوا جم�عهم عن تفس��
نفس انزعاجه..ماعدا لو�� الذي اب�سم ��ل سعادة.

قرر أودين أن �ستكشف س�ب احالم ابنه �الدر, فارتدي ع�اءته الرماد�ة و ق�عته ع��ضة
الحواف, و�لما قا�له احد �سأله عن ه��ته, اجاب اودين �أنه "الرّحال".

لم يتمكن احد من اجا�ة اسئلة اودين, ول�نهم ارشدوە إ�� عرافة حك�مة قادرة ع�� تفس��
األحالم, قد �ستطيع مساعدته, ول�نها لالسف قد ماتت منذ زمن ط��ل.

 تواجد
�
قا ارتحل أودين إ�� نها�ات العالم ,ح�ث قبع ق�� العرافة الحك�مة, وع�� مق��ة منه ��

فاء, الذي تح�مه ه�ل ابنه لو�� و العمالقة انج��وذا. � غ�� ال��
عالم المو��

, ل�ستد�� القوي القد�مة الم�س�ة,�عد ان رسم , وتوقف عندما وصل للق��
�
قا اتجه اودين ��

أخطر التعاو�ذ الرون�ة المظلمة, ثم تالها �حرق �عض األش�اء, والتمتمة ��لمات غ���ة أثناء صنعه
ألسحار الظالم.

� الظالل ,و��نهما
� وجهه, ثم توقفت فجأة, ل�جد امامه امرأة واقفة ��

ه�ت ال��اح العاصفة ��
ان تعاو�ذە المشتعلة. تعالت ن��

ة ط��لة, و , فلقد ُدفنت هنا منذ ف�� �
 أن اعود من عالم المو��

�
قالت العرافة: "لقد �ان صع�ا

؟" �
ي. إذن, من انت �ا من قمت ب�عادة إح�ا�� ترا�مت الثل�ج و األمطار المتجمدة ع�� ق��

� �أن�اء ه�ل." ��� � �الرّحال ابن المقاتل. اخ�� اجابها أودين: "�دعون��



� الخمر من أجل , لقد �دأنا بتجه��
�
� �الدر إلينا ق���ا

رمقته العرافة الميتة, ثم قالت: "سيوف �أ��
." �

� عالم األح�اء, س�ن��� األفراح �عالم المو��
قدومه. و ب�نما �عم ال�أس ��

سألها أودين عن ه��ة قاتل �الدر, فأصابته اجابتها �الدهشة.

ة. سألها أودين عن ه��ة من س�نتقم لمقتل �الدر, فأصابته اجابتها �الح��

سألها أودين عن ه��ة من س�حزن لمقتل �الدر, فنظرت نحوە �صمت, �ما لو �انت اول مرة
تراە.

قالت العرافة: "انت لست رحاً�." ثم رمشت �عينها, وقالت: "أنت أودين, من ض�� بنفسه
لنفسه منذ عصور ساحقة".

, و ام ه�ل و يورمناندر اجابها أودين: "وانِت لسِت عرافة حك�مة, انِت أنج��وذا عش�قة لو��
�ر". ثع�ان م�دجارد و الذئب في��

. اهرب إ�� عرشك ,ولن لك أيها الصغ�� � اب�سمت العمالقة الميتة, ثم قالت: "عد إ�� م��
ب الراجناروك � مرة أخري, إ�� أن يتحرر لو�� من قيودە و�عود �� ,ب�نما تق�� �ستطيع احد رؤ���

". � اآللهة وتتمزق العوالم إر�ا� ح�ث تف��

ثم اختفت العمالقة فجأة, تاركة ً خلفها �عض الظالل ال�اهتة.

� شغلت عقله طوال رحلة عودته. � امتدت ح�� غادر أودين الم�ان �قلب مثقل �الهموم , وال��

� اآللهة نفسها ال �ستطيع تغي�� القدر, و�ن أراد أودين انقاذ ابنه �الدر, س�حتاج لفعل ذلك ح��
�مكر و دهاء شد�دين, وحينها س�حتاج للمساعدة.

� إر�اك أودين, فماذا قصدت عندما قالت "إ�� ان
هناك جملة أخري قالتها العمالقة, �س��ت ��

" ؟ يتحرر لو�� من قيودە و �عود ��



....فأجابته خواطرە : "ع�� األقل, لم �حدث ذلك �عد." إن لو�� ل�س مق�دا�

 



II

احتفظ أودين لنفسه �ما توصل إل�ه, ل�نه اخ�� زوجته ف��ــــج أم اآللهة جم�عهم أن احالم �الدر
ة المق�لة. صدە �الف�� حق�ق�ة, وأن خطر داهم ي��

, فال احد �كرە الشمس
�
فكرت ف��ــــج �ش�ل عم�� كعادتها, فقالت : "انا ال اصدق ذلك مطلقا

� �الدر الوس�م." ثم �دأت �الت�ف من هذا مانحة الض�اء و الح�اة للجميع, ومثلها ال احد �كرە اب��
� األرض, لتأخذ القسم ِمن �ل َمن

المنطلق, �أنها طافت ��

ان و اقسمت عليها �أال تأذي ابنها ,و تقا�له, أال �أذي ابنها �الدر الوس�م, فخاط�ت الن��
وعدتها الماء أال تغرقه, و أن الحد�د و سائر المعادن لن تجرحه, وأال تصدمه الصخور.

خاط�ت ف��ــــج األشجار�جميع انواعها, و الحيوانات, وسائر الطيور و الجوارح ذات األجنحة,
فأقسم لها �ل حيوان �أن جميع افراد فص�لته لن يتعرضوا ل�الدر �أي اذي.

استدعت ف��ــــج جميع األمراض, لتطلب منهم عدم التعرض البنها, فوافقوا ع�� طلبها �عدم
المساس �ه.

, ول�نها لألسف تجاهلت ان تقا�ل ن�ات
�
� مهما �ان تافها � ف��ــــج عن مخاط�ة أي ��

لم تتوا��
, فلقد �ان ض��ً� للغا�ة. الدبق الطف���

عادت ف��ــــج ألسجارد, �عد ان اطمأنت ع�� سالمة ابنها, وأنه لن �ُصاب �أي أذي

� صحة �المها,�ما فيهم �الدر نفسه,  فامسكت ف��ــــج �حجر 
�عد اآلن, ول�ن ش�ك الجميع ��

 .
�
, وألقته �قوة نحو �الدر, إال أن الحجر تفاداە و انطلق �ع�دا صغ��



ضحك �الدر ��ور, فعّم الض�اء �الم�ان, وحينها سحب جميع من حوله اسلحتهم ,ل�حاولوا
اق الرماح إ�ذائه, فلم تص�بهم سوي الدهشة من عدم مالمسة السيوف لجسد �الدر, و عدم اخ��

له.

اطمأن جميع اآللهة, وساد ب�نهم ال�ور و الراحة, ماعدا اثنان...لو�� الصامت

� مشاركتهم 
دون اب�سام, و هود األخ  ال�ف�ف ل�الدر, الذي �ساءل عما �حدث,�عد ان رغب ��

� اصوات ضح�اتهم, ول�ن لم يهتم احد �اجا�ة أسئلته. 
ال�ور الواضح ��

قالت إحدي الس�دات لف��ــــج : "ال�د وأنك فخورة للغا�ة �ابنك �الدر.ول�ن أال �جب عليهم
� ف��ــــج ه��ة � الخوف عل�ه ". لم ت�ب�� � تلك المحاوالت؟ لو كنت والدته, ألصاب��

عدم االستمرار ��
تلك الس�دة, ول�نها �انت فخورة �ابنها المحبوب, فقالت ف��ــــج:

"لن يؤذ�ه أحد, فال �مكن ألي سالح ان �ص�ب �الدر, إنه منيع ضد �ل االمراض و االحجار و
." االشجار, لقد أخذت منهم العهود و األقسام ع�� ذلك بنف��

صد ابنك؟" قالت الس�دة:" رائع, ول�ن هل انِت واثقة من عدم �س�انك ألي خطر ي��

,إنه مجرد ن�ات تافه ينمو ع�� س�قان اجا�ت ف��ــــج: "��ل ثقة..لقد تركت ن�ات الدبق الطف���
ر من ذلك الن�ات الض��ل, فال �مكن ألحد صنع سالح من أشجار ال�لوط �غرب فالهاال, وال ��

تلك الن�اتات الطف�ل�ة".

اجابتها الس�دة: "�المك صحيح ,فال دا�� للقلق من ن�ات ضع�ف مثل هذا".

ها ق�ام ت�� �محاولته إل�ذاء �الدر, � تذكر ه��ة تلك الس�دة, ول�ن قاطع تفك��
�دأت ف��ــــج ��

� بها نحو صدر �الدر, فتفتت
ح�ث حمل صخرة ضخمة لألع�� �امتداد ذراعه ال��ي, ثم ال��

لغ�ار ق�ل ان تصل إل�ه.

ما إن استدارت ف��ــــج مرة أخري, وجدت الس�دة و قد رحلت, فتناست ف��ــــج �شأنها.



اتجه لو�� نحو غرب فالهاال, نحو شجرة �لوط ضخمة, ل�مسك ب�دە غصن من ن�ات الدبق
� تفحص ذلك الغصن و

, قد ظهر �ش�ل تافه �ال�س�ة لعظمة شجرة ال�لوط, ثم اخذ �� الطف���
ثمارە و اوراقه, ليتفتق ذهنه عن �سم�م �الدر بواسطة ثمار ذلك

ة للغا�ة...إن أراد لو�� ان �أذي �الدر ,فسوف �فعل الغصن, ول�نها �انت فكرة �س�طة وم�ا��
. ذلك ومعه ا��� عدد ممكن من آلهة اآل�س��

 



 



III

� سادت األجواء...لم , ب�نما استمع ألصوات البهجة والف�ح ال��  لي�نهد �أ��
�
وقف هود جان�ا

 ما
�
, ودائما , �الرغم من اصابته �الع�� �كن هود �الشخص الضع�ف, �ل �ان من اقوي آلهة اآل�س��

� �الدر نفسه لم � اي حدث, ول�ن تلك المرة, ح��
اهتم اخاە �الدر بوجودە ضمن مصاف اآللهة ��

يهتم �ه.

. أتاە صوت مألوف �قول: "ي�دو عل�ك الحزن." فأدرك هود قائل الع�ارة...إنه لو��

. اسمع اصواتهم ب�نما �قضون اوقاتهم الممتعة ,�من فيهم اجا�ه هود: "إنه امر صعب �ا لو��
 من تلك الفرحة."

�
� �الدر. �ل ما اتمناە فقط ان اصبح جزءا

ا��

� �دك ". : "ال يوجد ماهو اسهل من ذلك. اعط�� قال لو��

 �األمل و الطي�ة,
�
ات وجه لو�� وقتها, ول�ن صوته �ان مفعما لم �ستطع هود رؤ�ة تعب��

, ثم اغلق اصابع هود عل�ه ب�ح�ام.
�
ا  صغ��

�
فاعطاە راحة �دە المفتوحة, فوضع لو�� بها ش�ئا

� صغ�� قمت �صناعته, سوف اذهب �ك �القرب من �الدر, و �عد : "إنه سهم خش�� قال لو��
ان اوجهك نحوە, ستقوم بر�� السهم عل�ه �أق�� قوتك, حينها س�ضحك �ق�ة اآللهة و س�علم

� سادت الجميع بيوم انتصارە". � البهجة العامة ال��
� اخ�ه ال�ف�ف له دور �� �الدر انه ح��

اصطحب لو�� هود ع�� الجم�ع الصاخ�ة, إ�� أن توقف لو�� قائً� لهود:

� لر�� السهم".
"هاهنا...ذلك موضع مناسب للوقوف. واآلن, انتظر إشار��

 او صخرة."
�
, �اليته �ان رمحا قال هود: "ول�نه سهم صغ��



تك". : "ال تقلق, لذلك السهم طرف حاد, واآلن قم برم�ه �ما اخ�� اجا�ه لو��

 �ق�ضته عصا ضخمة مزودة �أطراف معدن�ة
�
 نحو �الدر, ممس�ا

�
�ان ثور متجها

ة, فاستدار ثور �جسدە � الثوان االخ��
حادة, وما إن وجهها نحو �الدر, انحرفت عن وجهه ��

�ش�ل ط��ف, �ما لو �ان �مارس الرقص, فضحك الجميع مما رأوە.حينها , قام هود بر�� السهم
� المصن�ع من الن�تة الطف�ل�ة, و انتظر ان �سمع اصوات البهجة و الضحك �ما سبق, ول�نه فو��

�صمت هائل,قطعه �م من الشهيق و الص�حات المتوترة.

, ول�ن�م رأيتموە �ساءل هود: "لماذا ال �ضحك الناس مما فعلت؟ لقد رميته �سهم صغ��
, لما ال تضحك؟" �

�التأ��د. �الدر, ا��

لم �جد سوي الع��ل و ال��اء الملتاع, فأدرك ه��ة مصدرە منذ ان سمع الصوت..إنها امه
ف��ــــج.

: حينها أدرك هود أن سهمه الصغ�� قد اصاب هدفه, ل�صيح لو�� مصدوما�

"�ا لل�شاعة ! �م هو محزن أن تقتل اخاك �ا هود"�  

 �قوة عن صدمة وال عن حزن �ما حاول أن يو�� �ذلك
�
ا ول�ن صوت لو�� لم �كن مع��

للجميع..

 



IV

, ت�لل  �
, فاجتمع حوله اآللهة الحزا�� , �عد ان انغرس �جسدە السهم الصغ��

�
سقط �الدر ميتا

 فلم �قل سوي جملة واحدة: 
�
اتهم و ع�اءاتهم. ظل اودين صامتا دموعهم وجوههم إ�� ان تغرق س��

ة السالم المقدس".  �  ح��
"لن ي�تقم احد من هود ,ع�� االقل ل�س هنا و اآلن, فنحن ��

قالت ف��ــــج: "من من�م ي��د الحصول ع�� عطا�اي الخاصة, �أن �ذهب إ�� ه�ل؟ ر�ما 
� ه�ل ل�ست بتلك القسوة �� ت�عدە عنا..." ثم فكرت  ك �الدر ل�عود إ�� عالمنا, فح�� ب�م�انها ان ت��

, فقالت: " وسوف نعرض عليها فد�ة مناس�ة لتفك ق�ضتها  للحظات, وأدركت ان ه�ل ابنة لو��
..هل هناك احد من�م قادر ع�� الذهاب لممل�ة ه�ل؟  ول�ن احذروا, ف��ما �انت رحلة  � عن اب��

ذهاب �ال عودة". 

مود Hermod الن��ه, احدا�ع نظر اآللهة ل�عضهم ال�عض, ثم رفع احدهم �دە. �ان ه��
وأجرأ اآللهة .

مود: "انا سوف اذهب إ�� ه�ل. و سأع�د ل�م �الدر الجم�ل". قال ه��

, حصان أودين الخاص ذو الثمان�ة أرجل, فامتطاە و انطلق نحو وا له الحصان سلي�ن�� اح��
مود رحلته ع�� الظلمات, �دأ اآللهة , و��نما �دأ ه�� � لمثواهم األخ��

ممل�ة ه�ل ح�ث يتجه المو��
� سفي�ته الخاصة المسماء ر�نجهورن

� إعداد جنازة �الدر, فاخذوا الجثة و وضعوها ��
��

, ثم إحراقها كعادة الجنازات النورد�ة, ول�نهم Hringhorn, ثم حاولوا دفعها من ع�� الشا��
� دفعها, �من فيهم ثور

�� 
�
ا�هم جم�عا � تح��ك السفينة من موضعها ,�الرغم من اش��

فشلوا ��
. نفسه...لقد امتثلت السفينة ألوامر صاحبها فقط عند الحركة, واآلن لم �عد صاحبها موجودا�

� Hyrrokkin, فجاءت إليهم ع�� ظهر ذئب عمالق وك�� � استدعاء العمالقة ه��
ارسل اآللهة ��

. توجهت العمالقة نحو طرف السفينة, ثم دفعتها � و �ج من ثعاب��



قت ال�كرات الحاملة لقاع السفينة �أق�� قوتها, فتحركت السفينة, ول�ن ن��جة لقوتها اح��
, فارتجت األرض و هاجت األمواج. أثناء إنزالقها من ع�� الشا��

ام , لقد اظهرت عدم االح��
�
 �مق�ض مطرقته : "سوف أقتلها فورا

�
تمتم ثور �غضب ممس�ا

� دفع السفينة.
ل�الدر." ب�نما �داخله لم ي�س فشله الق��ب ��

 لقتل أحد �ا ثور."
�
: "لست مضطرا � ول�ن نصحه اآللهة قائل��

� إال القتل, سوف �خفف
...ال حل ل�س�ان أحزا��  ق���ا�

�
� سأقتل أحدا : "ول���

�
اجابهم ثور غاض�ا

ون �أنفس�م". ذلك من توتري. س��

تم حمل جثة �الدر ع�� محفة خش��ة بواسطة ار�عة آلهة, ل�سوقوە نحو سفي�ته ع�� الجمع
المح�شد, والذي وقف ب�نهم أودين و قد حّط غرا�اە ع�� كتف�ه, ومن خلفه وقفت س�دات

� األقزام , �ما ح�� الجنازة عدد من عمالقة الصقيع و عمالقة الج�ال, ح�� ي و آلهة اآل�س�� الفال���
الما�رون تركوا ورشهم المخت�ئة تحت االرض ,وجائوا لحضور جنازة �الدر.

� ضلوعها, وسقطت رأت نانا جثة زوجها محمولة ع�� األعناق, فانتح�ت و تحطم قلبها ب��
� لحظات, فحملها اآللهة للمحرقة الجنائ��ة ,ووضعوا جثتها �جانب زوجها

��عة ع�� الشا�� ��
القت�ل.

 ل�الغ حزنه الشد�د,
�
� المحرقة إظهارا

, و وضعها �� تقدم اودين, ثم ن�ع إسورته الذهب�ة دراو�ن��
� نحو أذن ابنه, ليهمس له ��لمات لم �سمعها أحد سوي �الدر. ثم انح��

 �القالئد و الذهب, ثم قاموا �التضح�ة �ه عند المحرقة, ��
�
وا حصان �الدر متوجا اح��

ان المحرقة ,لتلتهم جسد �الدر و � العالم اآلخر, ثم اشعل اآللهة ن��
يتمكن صاح�ه من امتطائه ��

� أع�� السموات.
زوجته و حصانه, وسائر ممتل�اته, فاشتعل جسد �الدر كشمس مض�ئة ��

 ل�صيح:
�
وقف ثور أمام المحرقة ,ثم رفع مطرقته عال�ا



� نظرە,
� مازالت �� , وال�� � وك�� ود نحو العمالقة ه�� , اقدس تلك المحرقة." ثم نظر ب�� "�اس��

م قدس�ة الجنازة. لم تح��

تقدم احد االقزام امام ثور, ل�� يتمكن من رؤ�ة الجنازة �ش�ل اوضح, فقام ثور بر�له �انفعال
, و جعل �ق�ة االقزام

�
ان المحرقة, مما جعل ثور ا��� هدوءا شد�د, ل�ط�� القزم و �سقط �داخل ن��

. ا��� غض�ا�

� حل تلك المش�لة مع
مود �� � ان �فلح ه�� � �ل ذلك. اتم�� : "ال �عجب�� تمتم ثور بنفاد ص��

ه�ل, ف�لما عاد �الدر للح�اة مرة أخري, �لما سنصبح أفضل حاً�."

V

� رحلته إ�� عالم
� دون توقف, متوغً� ا��� و ا��� �� مود جوادە ل�سعة ا�ام متصل�� قاد ه��

 �لمع
�
 ذهب�ا

�
, ب�نما تعاقب عل�ه ض�اء النهار و عتمة الل�ل, فلم يري ع�� الظلمات إال ش�ئا �

المو��
� النها�ة البوا�ة الذهب�ة للج�

, ل�جدە �� � ب, �لما ازداد لمعان ذلك ال�� امامه عن �عد, و�لما اق��
وا من خالله. � ان �ع��

الذي �ع�� نهر جال�� Gjaller, والذي�جب ع�� المو��

� و �اد يتحطم من اسفله ,ل�ُفاجأ  مود ب��طاء حصانه أثناء عبورهم للج� الذي اه�� قام ه��
� ؟"  

� أرض المو��
مود �صوت أنثوي �سأله: "ما اسمك ؟ من هم اقار�ك ؟ و ماذا تفعل هنا �� ه��

�
مود, ب�نما وصل لنها�ة الج� ح�ث وقفت فتاة شاح�ه شد�دة الجمال ,اخذت �� صمت ه��
النظر إل�ه �ما لو لم تر مثله من ق�ل, �ان اسمها مودجاد Modgud, و�� حارسة ذلك الج�.

� لملء خمسة ممالك
, �ك�� �

قالت مودجاد: "�األمس مر ع�� ذلك الج� عدد هائل من المو��
� ان

� من فعله...ب�م�ا��
از الج� �عنف لم يتمكن هؤالء المو�� � � اه��

�أ�ملها, ول�ن وحدك �س��ت ��
اء, أو � عروقك, و لون وجهك ل�س كوجوە األموات..ألوانهم �اهتة, خ��

اري دمائك الحارة ��ي ��
زرقاء �عكسك...فمن أنت؟ ولماذا جئت إ�� ه�ل؟"

 عن �الدر, فهل رأي��ه؟"
�
مود, ابن اودين, وجئت إ�� ه�ل �حصان أودين �حثا اجابها: "انا ه��



ردت الفتاة: "ال �مكن ألحد ان ي��� رؤ�ة �الدر..لقد جاء ذلك الوس�م ع�� ذلك الج� منذ
ي". � قاعة ه�ل ال���

�سعة ا�ام, وهاقد صار اآلن ��

ي اآلن". مود: "اشكرك..أنا �حاجة للوصول إ�� قاعة ه�ل ال��� اجابها ه��

 نحو الشمال, حينها ستصل لبوا�ة ه�ل."
�
ردت مودجاد: "توغل �األعماق متجها

مود نحو الشمال, فسلك الط��ق المتجه إ�� االعماق, إ�� أن صارت بوا�ة ه�ل توجه ه��

 �صهوة جوادە, ثم حثه ع��
�
الضخمة ع�� مق��ة منه, فقام ب�ح�ام �ج حصانه, ور�ط نفسه ج�دا

 �الحصان قفزة لم �فعلها اي
�
االنطالق ��عة هائلة, إ�� ان استطاع ان �ع�� فوق البوا�ة قافزا

حصان من ق�ل وال من �عد.

ّ أن �صإلليها. ه�ط الحصان �سالم ع�� الضفة االخري خلف البوا�ة, ح�ث ال �مكن ل��

مود عن ظهر جوادە, و سار �جان�ه �داخل القاعة وصوً� إ�� �الدر, والذي وجدە نزل ه��
�شف خمر ه�ل,  للغا�ة, ب�نما جلس ل��

�
مود شاح�ا لته....�ان ه�� �  لم��

�
 ع�� رأس المائدة تك��ما

�
جالسا

ان و ي�ناول من طعامها, و�جان�ه جلست زوجته نانا,ومن �عدها ذلك القزم الذي ر�له ثور إ�� ن��
ق � عالم ه�ل ال ���

� معهم الل�لة,ف��
مود, طلب منه الجلوس �جان�ه ل�ق�� المحرقة..فلما رأي ه��

الشمس, و�ذلك �ستمر الل�ل إ�� األ�د.

مود ألرجاء القاعة, فوجد امرأة ذات جمال خاص, فلقد �ان نصف وجهها األ�من نظر ه��
مود أنها ه�ل � ,فأدرك ه�� � المتحلل��

كوجه األح�اء, ب�نما انت�� نصف وجهها األ�� لعالم المو��
. �

� منحها اودين تلك الممل�ة �� تح�م المو�� , وال�� ابنة لو��

 إل�ِك من اجل �الدر. الجميع �أسجارد �فتقدونه
�
� أودين شخص�ا مود له�ل: "لقد أرسل�� قال ه��

� حزن �الغ �عد رح�له. �جب عل��� ان تع�د�ه إلينا".
و ��

ّ ان
 ال �عود ألرض النور, فلماذا �جب ع��

�
� ميتا ود شد�د: "انا ه�ل. من �أتي�� اجابته ه�ل ب��

اع�د �الدر؟"



مود: "لقد حزن ع�� موته �ل األح�اء, و توحد الجميع تحت را�ه ذلك الحزن ,سواء اجابها ه��
� المعادن سالت �انوا آلهة او عمالقة صقيع, اقزام او جان...لقد �كته الحيوانات واألشجار, ح��
ق عليها الشمس..اترك�ه ��� �  بوقت عودته لألرض ال��

�
 عل�ه, و األحجار تحلم يوم�ا

�
دموعها حزنا

" ! 
�
فورا

صمتت ه�ل, ب�نما راق�ت �الدر �عيونها المختلفة, ثم تنهدت قائلة ً:  

..ول�ن إن �ان الوضع مثلما تقول, � � إ�� ممل��� "لم ار من هو اجمل و اوسم منه ضمن القادم��
� حزن شد�د �س�ب موته, إذن فسوف اع�دە إل��م مرة أخري".

و الجميع ��

مود بنفسه تحت س�قان ه�ل قائً� �لهفة: "�اله من كرم �الغ ! اشكرك, اشكرك أيتها � ه��
أل��

المل�ة العظ�مة�"

� سأع�دە إل��م, �ل إنها مهمتك نظرت لألسفل نحوە قائً�: "انهض, لم اقل ان��

, �ل اآللهة و العمالقة, �ل االحجار و مود. عل�ك ان تذهب و �سأل �ل �ائن �� الخاصة �ا ه��
� عالم األح�اء.

� لوفاته, و ي��دون عودته, حينها سأع�دە ل�م ��
 حزا��

�
الن�اتات, فإن �انوا جم�عا

� إ�� األ�د". ول�ن, إن رفض ولو �ائن واحد ان ي�ك�ه, حينها س�ظل �الدر �جان��

مود من موضعه, و اصطح�ه �الدر إ�� مخ�ج القاعة, ثم اعطاە إسورة أودين الذهب�ة, قام ه��
 من اجل ف��ــــج,

�
 مطرزا

�
مود لعالم ه�ل, و اعطته نانا فستانا � ه�� ل�ع�دها ألب�ه كدل�ل ع�� م��

 ذهب�ة �منحه لفوال.
�
وخاتما

� تلك المرة فُتحت له البوا�ة الضخمة, ثم ت�بع مسار
 من ه�ل, و��

�
مود حصانه عائدا امت�� ه��

خطواته ل�ع�� الج�, ثم �دأ �عدها برؤ�ة ضوء الشمس مرة أخري.

ە ��ل ما حدث و �ل ما رأته عيناە. مود اإلسورة ألودين, واخ�� � أسجارد, أعاد ه��
��

 من اإللهة ر�ند Rind ل�حل محل
�
, قام أودين ب�نجاب ابنا �

� عالم المو��
مود �� ب�نما �ان ه��

�
� اول يوم له �عد والدته, قام فا�� ب��جاد هود, ثم قام �ذ�حه انتقاما

�الدر, و اسماە فا�� Vali, و ��



لمقتل �الدر.

 



VI

ارسل اآل�س�� رسلهم ع�� انحاء العالم, فانطلقوا مثل ال��اح ل�سألوا �ل ما �قا�لهم ,إن �انوا قد
. ��� الرجال وال�ساء و االطفال, �

�كوا غ�اب �الدر, ل�� �مكنهم إطالق �احه من عالم المو��

� وكذلك الحيوانات و الطيور, و مثلهم �كت األرضنفسها و ماعليها من اشجار و احجار, و ح��
المعادن..لقد ��اە الجميع.

اب عودة �الدر � العودة من مهماتهم وقد غمرتهم الفرحة, فقد تأ�دوا من اق��
�دأ الرسل ��

, فتوجهوا نحو احدي الحواف الصخ��ة �جانب كهف ما, و اخرجوا  إ�� مصاف آلهة اآل�س��
�
سالما

� اوقات السمر.
ابهم, لينعموا ب�عض الراحة �� طعامهم و ��

ناداهم صوت قادم من داخل ال�هف: "ّمن هناك ؟" ل�ظهر �عدە عمالقة عجوز, استطاع
� به��ة ذلك الشخص.

الرسل ان �جزموا ب�شا�ه هي�تها مع شخص ما, ول�ن دون تأ�د حق���

قالت العمالقة : "انا ثوك Thokk, و معناها الُشكر. لماذا انتم هنا؟"

ت العمالقة انفها, ثم �صقت ع�� إحدي االحجار وقالت:
�
اجابها الرسل �مهمتهم,فحك

�
� منه سوي البؤس و ال�راه�ة سواء �ان ح�ا "ثوك العجوز لن ت��� من اجل �الدر, فلم �ص�ب��

� رح�له, لقد تخلصت األرض من تلك القذارة المسماة ب�الدر, فل�سعد ه�ل
. �م �سعد��

�
او ميتا

�صحبته األ�د�ة".

ثم استدارت عائدة نحو ظالم كهفها إ�� ان اختفت عن األنظار, فعاد الرسل ألسجارد 
� مهمتهم, ح�ث رفضت عمالقة �سكن احد 

وهم ��ل ما رأوە, وك�ف انهم قد فشلوا �� ل�خ��
� هي�تها لشخص عرفوە 

ال�هوف أن ت��� رح�ل �الدر, وحينها ادركوا ك�ف �انت ثوك ق���ة الش�ه ��
..إنه لو�� !  

�
مس�قا



, إنه الس�ب � هيئة عمالقة عجوز...�التأ��د هو لو��
�� 

�
قال ثور : "اظن انه �ان لو�� متنكرا

". دائما�

, لي�تقموا منه عما فعله, � رحلة �حث عن لو��
 من اآللهة ��

�
حمل ثور مطرقته, ل�جمع عددا

� موضع �ع�د عن أسجارد, ح�ث رقد �سعادة
� إ�جاد ذلك المخادع, فلقد اخت�أ ��

ول�نهم فشلوا ��
� انتظار ان يزول غضب هؤالء اآللهة.

 �مهارته الالمتناه�ة, و��
�
� موضعه, فخورا

��

 

 



ة أ�ام لو�� األخ��

I  

استمر حزن اآللهة لموت �الدر, فهطلت االمطار ال�اردة �ال توقف, �عد زوال البهجة من ع��
وجه االرض.

� وقت مأد�ة آ�ج�� �عد انتهاء
عاد لو�� من احدي رحالته ال�ع�دة, دون اي احساس �الندم, ��

�
, �عد ان �قوم ب�عدادە �� ب خمر عمالق ال�حر آ�ج�� موسم الحصاد, ح�ث اجتمع اآللهة ل��

ة �ع�دة. ە ثور منذ ف�� مرجله الضخم الذي اح��

, فت�دل مزاجه من الضحك و ال�ور  انضم لو�� للمأد�ة, و ج�ع �م�ات هائلة من خمر آ�ج��
 , إ�� سواد قاتم...وعندما سمع لو�� اآللهة �ك�لون المديح لف�مافينج Fimafeng  خادم آ�ج��

و�شكرونه ع�� اجتهادە و حسن خدمته لهم, قام حينها لو�� من مقعدە, و طعن ف�مافينج �سكينه, 
ل�قتله ع�� الفور. 

 لطرد لو�� من المأد�ة, و مّر الوقت, ول�ن لألسف
�
اص�ب اآللهة �الف�ع, و اجتمعوا س��ا

�ن, فساد الهدوء �دً� من صخب الحد�ث و السمر...ل�ن لم �ستمر ذلك تعكرت امزجة الحا��
الهدوء ط��ً�, فلقد جاءهم ضجيج عج�ب من ناح�ة بوا�ة القاعة, ل�جدوا لو�� وقد عاد إليهم,

حامً� اب�سامة مته�مة ع�� وجهه.

, ليتجه نحو أودين قائً�: صاحوا �ه: "إنك ممن�ع من الدخول هنا !" ول�ن تجاهلهم لو��

� �ع�دة, �ع�دة للغا�ة..أل�س كذلك؟" جت دماؤنا منذ سن�� � "�ا رب األر�اب..لقد ام��



اومأ اودين برأسه, فازدادت اب�سامة لو�� ل�قول:

اب فيها ؟" نظر � مأد�ة, إال عندما اشار�ك ال��
ب الخمر �� "ألم تقسم حينها, أنك لن ���

�ن �غلظة: اء, ثم صاح �الحا�� اودين �عينه الواحدة نحو عيون لو�� الخ��

"دعوا ا�ا الذئب ينضم ل�م بتلك المأد�ة".

 لجلوس لو�� �جان�ه, والذي
�
, ل�فسح موضعا

�
اح �ع�دا � ثم أمر اودين ابنه ف�دار vidar أن ي��

, ليتجرعه ��ل غرور.  من خمر آ�ج��
�
اب�سم حينها �خ�ث, و طلب م��دا

, ونعت اإلناث �  تلو اآلخر, فنعت الذكور �الج��
�
� تلك المأد�ة, قام لو�� ب�هانة اآللهة واحدا

��
 �حرق اجسادهم لما تحمله من �عض الحق�قة

�
�السذاجة و الفسوق...و �انت اهاناته لهم سوطا

 م�س�ة, و
�
هم �ما ظنوا انها قد صارت احداثا , فقام بتذك�� ...استمرت االهانات من جانب لو��

�
اح�انا

��� فضائحهم ع�� المأل, فلم يتوقف عن فعل ذلك إال عندما ح�� ثور للمأد�ة.

ان�� ثور المش�لة ��ل �ساطة...إن لم �سكت لو�� عما �قول, فسوف �ستعمل ميولن��
. �

� ممل�ة المو��
إلس�اته لأل�د, وحينها �ذهب لو�� إ�� ه�ل, ل�جالسها ��

حينها, ترك لو�� المأد�ة , وق�ل ان �خ�ج من بوا�ة القاعة, اتجه بنظرە نحو آ�ج�� العمالق
قائً�:

ان تلك "اهنئك ع�� خمرك الرائعة..ول�نك لن تق�م مأد�ة خ��ف ثان�ة �عد اآلن..ستلتهم الن��
� تمل�ه...انا اقسم ع�� ذلك". القاعة, وس�أ�ل الله�ب جلدك, وحينذاك ستخ� �ل ��

 



II

, استفاق لو�� من غفوته و تذكر ما فعله �الل�لة السا�قة, فلم �شعر �أي خجل � اليوم التا��
��

مما حدث.

لم �كن الخجل من ش�م لو�� المعروفة, ول�نه ادرك �ذ�ائه مدي فداحة ما فعله�اآللهة...توجه
له �قمة أحد الج�ال الق���ة من ال�حر, و قرر ان ي�تظر هناك إ�� ان ي��� اآللهة ما � لو�� نحو م��

حدث .

له ذو االبواب االر�عة, ح�ث طّل �ل �اب ع�� جهة من الجهات الرئ�س�ة, � دخل لو�� لم��
� نحوە �سهولة.

اب اي خطر آ�� ل�ستكشف منه لو�� اق��

� التحول لسمكة سلمون, ثم االخت�اء اسفل شالل فرانانج
� لو�� ص�اح �ل يوم ��

ق��
ة, ثم تتصل بنهر رفيع �صب ة صغ�� � ثنا�ا الج�ال, ح�ث ي�ت�� الشالل ب�ح�� Franang العا�� ب��

ة. � ال�حر م�ا��
��

, فل�س ب�م�ان
�
, ولذلك تحول لتلك السمكة ل�ضمن �قاءە آمنا اعتمد لو�� ع�� ذ�ائه الخط��

� اعماق ال�حار...ول�ن ساورته �عض الشكوك,
اآللهة انفسهم ان �مسكوا �سمكة سلمون �سبح ��

� اعماق ال�حار؟
و�ساءل هل ب�م�ان اآللهة فعً� ان �جدوا سمكة سلمون �سبح ��

� اعماق
ها دهاًء, أن �مسك �سمكة سلمون �سبح �� هل ب�م�انه هو نفسه �أمهر اآللهة و ا���

ال�حار؟

� عقدها و غزلها لتصبح ش�كة ص�د...أول ش�كة ص�د يتم
فأخذ �كرة من الخ�ط, و�دأ ��

صنعها ع�� اإلطالق...حينها ادرك لو�� أن ب�م�انه اصط�اد سمكة سلمون بتلك الش�كة, ثم �دأ
� خطة عكس�ة..ماذا س�فعل إن استطاع اآللهة ان �غزلوا ش�كة ص�د مثلها؟ فقام بتج��ة

�التفك�� ��



�
� أنهم اح�انا ر �أن السلمون ب�م�انه القفز, و الس�احة ضد الت�ار, ح��

�
� صنعها, و فك تلك الش�كة ال��

. �
� وقتها ان اقفز من الش�كة إن اصطادو��

�قفزون عكس اتجاە اندفاع الشالل, ر�ما �ان ب�م�ا��

� ما ان��اهه, فأطّل من احد االبواب, ثم ال�اب الذي �ل�ه ب�ندهاش, ل�جد اآللهة جذب ��
له. � �وا �شدة من موضع م�� قادمة نحوە ع�� الج�ال, وقد اق��

� م�اة الشالل كسمكة
اقها برضا تام, ثم قفز �� � النار, و تابع اح��

� لو�� �ش�كة الص�د ��
أل��

� االعماق.
�� �

سلمون فض�ة, و�عان ما اخت��

, و توزع معظمهم ع�� االبواب االر�عة, ل�ضمنوا عدم هرو�ه إن �ان ل لو�� � وصل اآل�س�� لم��
ل, والذي قد عاد للح�اة مرة أخري, �عد ان � مازال �الداخل, ثم تقدم فاز�ر حك�م اآللهة لداخل الم��

 و تمت تصف�ه دماءە ل�ُصنع منها خمر الشعراء.
�
قُتل سا�قا

اب الذي لم ي�ته نصفه, أن ان المدفأة و كوب ال�� اس�نتج فاز�ر من مشاهدة ن��

لو�� قد ترك الم�ان ق�ل وصولهم �لحظات قل�لة, دون ان �علم جهة هرو�ه, ول�ن �الرغم من
 عنه.

�
ذلك نظر نحو السماء �احثا

". . ال�د أنه قد تحول ألي هيئة ممكنة, لن نجدە أ�دا� قال ثور: "لقد هرب ذلك المخادع الق��

� ظنونك...انظر لهذا."
ب فاز�ر من المدفأة, ونظر فيها قائً�: "ال ت��ع �� اق��

اجا�ه ثور: "ماهذا ؟ إنه حفنة من الرماد".

� ل�لمس الرماد ب�ص�عه, و �شمه �أنفه, ثم  رد فاز�ر: "ل�ن انظر لهيئة ذلك الرماد.." ثم انح��
ان. ح�ل  � الن��

ق  �عد ان تم إلقاؤە �� تذوقه �طرف لسانه, ل�قول : "إنه رماد لح�ل من الخ�ط المح��
من نفس ن�ع �كرة الخ�ط الملقاة �ذلك الركن". 

." نا �موضع هروب لو�� ق س�خ�� قال ثور: "ال اظن ان رماد ح�ل من الخ�ط المح��



ق..إنه متقاطع ع�� هيئة اجا�ه فاز�ر: "ر�ما لن �حدث ذلك, ول�ن انظر لش�ل الخ�ط المح��
م��عات تامة التطابق".

قال ثور �عص��ة: "تلك مض�عة �املة للوقت �ا فاز�ر, هذا غ�اء تام, ف�ل دق�قة تمر أثناء
 عن متناولنا."

�
� �ع�دا

تحد�قنا �ذلك الرماد, �ساعد لو�� ع�� الم��

رد فاز�ر: "ر�ما كنت ع�� حق �ا ثور, ول�ن ل�� تغزل الخيوط �ش�ل متقاطع �ذلك
االتقان,فستحتاج لقطعة خش��ة, مثل تلك الموجودة �جان�ك ع�� االرض, وحينها

� النها�ة بهيئة...ممم...ال اعلم ماذا
, ل�� ت�ش�ل ��

�
س�ستخدمها لغزل و عقد الخيوط س��ا

� سأسميها ش�كة". , ول��� سماها لو��

 ع�� التفوە بتلك التفاهات؟ دعك من التحديق �الرماد وقطع
�
�ساءل ثور: "لماذا مازلت م�ا

, ف�س�ب هراءك هذا, س�فلت منا لو�� إ�� األ�د�" األخشاب و رافقنا اثناء مطاردتنا للو��

� ص�د االسماك".
قال فاز�ر: "أظن ان ش�كة بتلك الجودة, س�كون استعمالها االفضل ��

, تلك الش�كة من اجل ص�د
�
 و �غ�ائك, حسنا

�
تنهد ثور بنفاد ص�� قائً�: "لقد ضقت �ك ذرعا

, لذلك صنعها ل�صطاد سمكة �أ�لها...لقد اعتاد لو��
�
األسماك..وما المش�لة؟ ر�ما �ان لو�� جائعا

 �جان�نا".
�
ي, ولذلك احتجناە دوم ا  ع�� ابت�ار االدوات �مهارة ك��

�
دائما

 لص�د االسماك, ثم
�
, لماذا ت�تكر ش�ئا رد فاز�ر: "انت ع�� حق, ل�ن اسأل نفسك لو كنت لو��

لك؟" � اب وصولنا لم�� ان عندما تدرك اق�� � الن��
ترم�ه ��

تلعثم ثور قائً�: "ألن...ممم....ااا..."

� ان نجد تلك الش�كة, و الس�ب الوح�د لذلك, هو
اجاب فاز�ر: "�الض�ط, ألنه لم يرغب ��

." منع آلهة اسجارد من استخدامها إلصط�اد لو��

, ي�دو أن لو�� قد.."
�
اومأ ثور ب�طء : "اها..حسنا



� هيئة سمكة".
له, �� � � اعماق ال�حر اسفل ذلك الشالل المجاور لم��

ا�مل فاز�ر: "قد اخت�أ ��

� ميولن�� سأقوم �ـ..." , سوف اقفز إ�� تلك االعماق, و�مطرق��
�
قال ثور: "حسنا

قاطعه فاز�ر: "علينا ان نأخذ معنا ش�كة ص�د لنمسكه بها".

� من �كرة الخ�ط, و عقدها ع�� قطعة الخشب, ثم �دأ �غزاللخيوط من
فأخذ فاز�ر ما ت���

و��� القطعة الخش��ة, إ�� ان انت�� من صنع ش�كة الص�د, و�عد ان شاهدە �ق�ة اآللهة, قام �ل

�
� النها�ة ش�كة ص�د ضخمة تك��

, لي�تج ��
�
منهم �صناعة ش�كته الخاصة, ثم ر�طهم فاز�ر جم�عا

. ة ل�صطادوا لو��  إ�� تلك ال�ح��
�
ة الموجودة أسفل الشالل, ثم اتجهوا س��ا ة الصغ�� لتغط�ة ال�ح��

� صنعوها, و �انت ضخمة و ة, اخ�ج اآللهة ش�كة الص�د ال�� ة الصغ�� عندما وصلوا لل�ح��

� اآل�س�� ة �لها,فاستلزم جميع محار�� ثق�لة ول�نها امتدت لمساحة هائلة �ساوي مساحة ال�ح��
ل�مسكوا �أحد اطرافها, و طرفها اآلخر �ق�ضة ثور.

� ما قد ة, إ�� ان وصلوا لنهايتها, ل�شعروا ��� �دأ اآللهة حركتهم �ش�كة الص�د من �دا�ة ال�ح��
� ش�كتهم.

وقع ��

ة, لقد شعرت �حركته محاوً� الهروب من � تلك ال�ح��
� ما �� �� صاح ثور: "هناك �التأ��د ��

ة, فلم تمسكه الش�كة". الش�كة, ول�نه سبح نحو االعماق الطي��ة لل�ح��

, ثم قال: "ال مش�لة, سنفعلها مرة أخري, ول�ننا سنهتم تلك المرة
�
حك فاز�ر لحيته مفكرا

." � � ال يهرب منها �� ب��صال الش�كة ألق�� عمق ممكن, ح��

, ثم
�
, و ر�طوها �الش�كة لتصبح اثقل وزنا

�
جمع اآللهة �عض االحجار الثق�لة و صنعوا بها ثق��ا

القوا �الش�كة مرة أخري.

ة, و � ت��ة ال�ح��  إ�� ط��
�
� المرة األو�� شعر لو�� �السعادة عندما افلت منهم �الغوص عم�قا

��
 اثناء عبور الش�كة من فوقه...ول�ن اآلن اس��د �ه القلق, فلم �سهل عل�ه التحول ل�ائن

�
ظل منتظرا

� إن فعل ذلك ,س�الحقه اآللهة. ة, و ح�� آخر إال عند مغادرته لل�ح��



 هكذا...لذلك عل�ه ان �فعل
�
� كسمكة سلمون, ول�نه س�ظل محبوسا

�ال, من االفضل ان ي���
 ا��� من األمان,

�
ما لم يتوقعه اآللهة..فهم قد توقعوا هرو�ه نحو ال�حر الواسع, ح�ث ينال قدرا

ول�نه س�فعل خالف ذلك, س�قفز عكس الشالل.

ة, فوجئوا �سمكة سلمون فض�ة ضخمة, و قد و��نما توجه اآللهة �اهتمامهم نحو قاع ال�ح��
� الس�احة عكس ت�ار

� تحدي مع الجاذب�ة, ثم �دأت ��
قفزت فوق ش�كة الص�د �ما لو �انت ��

الشالل.

, واحدة ب�دا�ة الش�كة ,واألخري � , ل�أمرهم �االنقسام لمجموعت�� � اآل�س��
صاح فاز�ر ��
بنهايتها, ثم قال:

 للغا�ة, ومازالت فرصته
�
ة ط��لة, فلقد صار مكشوفا � ال�قاء �الشالل لف��

"لن �ستمر لو�� ��
� أن �ستمرا �الس�� أثناء إمسا��م � الوصول لل�حر الواسع, لذلك ع�� المجموعت��

الوح�دة ��
�الش�كة, و س�ن��ه ثور إذا حاول لو�� ان �قفز مرة أخري فوق الش�كة,حينها عل�ك ان تمسك �ه

�ما تصطاد الدب�ة اسماك السلمون. إ�اك و أن �فلت ذلك المخادع من ق�ضتك".

قال ثور: "لقد رأ�ت ك�ف�ة ص�د الدب�ة للسلمون, وانا �مثل قوة و �عة تلك الدب�ة..ال تقلق".

�ت الش�كة من لو�� ,ادرك انها  ألوامر فاز�ر, و ما ان اق��
�
� التحرك �الش�كة ط�قا

�دأ اآللهة ��
اللحظة المناس�ة لتنف�ذ خطته, �أن �قفز فوق الش�كة, ل�فلت منهم و يه�ع نحو رحا�ة ال�حر.

 فوق الش�كة, ول�ن �ان ثور �مثل �عته, وما
�
� الوقت المناسب منطلقا

, و قفز �� استعد لو��
, � � ضوء الشمس ,قام ب�مسا�ها �ق�ض��ه الضخمت��

إن رأي سمكة السلمون الفض�ة تلمع امامه ��
�ما تمسك الدب�ة الجائعة �ف��ستها من اسماك السلمون.

 ما تكون اسماك السلمون زلقة �ح�ث �صعب اإلمساك بها, و�ان لو�� ا��� تلك االسماك
�
دائما

� اصابع ثور, ول�ن احتفظ ثور �ق�ضته � التلوي و التخ�ط محاوً� اإلفالت من ب��
مهارة, فأخذ ��

� الضغط ع�� جميع اجزائه.
, و استمر �� المغلقة ع�� لو��



,
�
اح�� اآللهة ش�كة الص�د, وقاموا ب�حاطة سمكة السلمون بها �عنا�ة, ثم امسكوا بها جم�عا
 للهواء, و �عان ما عاد

�
� االختناق عند خروجها من الماء, و اخذت �شهق طل�ا

ف�دأت السمكة ��
لو�� لهي�ته الطب�ع�ة.

؟" � : "ماذا تفعل �ا ثور؟ إ�� أين تأخذون�� صاح لو��

 النظر
�
� �الزمجرة, فسأل لو�� �ق�ة اآللهة دون رد منهم, و تحاشوا جم�عا

لم �جي�ه ثور, وا�ت��
إ�� وجهه.

 



III

هم لو�� إ�� كهف �أعماق األرض, ح�ث تدلت الهوا�ط الصخ��ة من توجه اآللهة و معهم أس��

�
�� 

�
سقفه, و رفرفت الخفاف�ش �أجنحتها السوداء من م�ان آلخر, فاستمر اآللهة �التوغل هبوطا

, فأنزلوە و أمروە �الس�� اعماق ال�هف, إ�� ان ضاقت الممرات فصار من الصعب حمل لو��
هم نحو األسفل. , ل��ملوا س��  �كتف لو��

�
وسطهم ع�� قدم�ه, و�عان ما سار ثور �جان�ه, ممس�ا

� اعمق نقطة �ال�هف, وجدوا ثالثة اشخاص �انتظارهم, �عان ما تعرفهم لو�� من ق�ل ان
��

يري وجوههم, وحينها �اد قل�ه يتوقف من شدة الخوف, فتمتم برعب :

"ال, ال تؤذوهم, إنهم أب��اء" !  

قال ثور: "إنهم ابناؤك و زوجتك أيها ال�اذب".

�
� �ل منها ثق�ا

, قام اآل�س�� بوضع ثالثة احجار مسطحة, ثم حفر ثور �� �جانب عائلة لو��
�مطرقته.

 �
: "ارجوك, دعوا والدنا." و كذلك توسل اخ�ه فا�� Vali االبن الثا�� � Narfi ابن لو��

قال نار��
  : للو��

"إنه والدنا, لقد اقسم أودين �أال �قتله".

� ممكن أن �فعله أخ �أخ�ه؟" , ماهو اسوأ �� � �ا فا��
�� اجا�ه فاز�ر: "لن نقلته, ول�ن اخ��

: "أن �قوم �خ�انته, او ان �قوم �قتله مثلما فعل هود �اخ�ه �الدر..هذا ذنب لن �ُغتفر." رد فا��

, ول�ننا لم نقسم �عدم قتل�م". , �الفعل لقد اقسمنا �عدم قتل لو��
�
قال فاز�ر �حزم: "حسنا



اسة � �جنون و �� �ة إ�� هيئة ذئب �ا�, لتلمع عيناە الصفراوت�� تحول فا�� من هي�ته ال���

, ل�عوي فا�� �
� Sigyn, و�النها�ة اخ�ه نار�� �الغة, أثناء نظرە نحو اآللهة, ثم نحو والدته س�ج��

 و
�
� خطوة للوراء, ول�ن فا�� لم �مهله وقتا

اجع نار�� ات عنقه, ف��  عم�قا و ت�تفش شع��
�
الذئب عواءا

� الحال.
انقض عل�ه ��

 بتم��ق حنجرته و سفك امعاءە,
�
سه اخ�ه و �قطعه إر�ا , فلم ��خ ب�نما �ف��

�
� شجاعا

�ان نار��
 ط��ً� �أن�اب دام�ة, و قفز قفزة هائلة فوق رؤوس الجميع,

�
و�عدها عوي الذئب مرة أخري عواءا

� عن انظار الجميع, فلم يراە احد مرة أخري إال عند
� ظلمات ال�هف, ل�خت��

 عنهم ��
�
و�ــه�ع �ع�دا
نها�ة العالم.

 منهم اسفل ذراع�ه, و آخر
�
اج�� اآللهة لو�� �الذهاب نحو االحجار المسطحة, فوضعوا حجرا

�
وها �� � من ع�� األرض, و ح��

اسفل وسطه, والثالث اسفل ركب��ه, ثم اخذ اآللهة امعاء نار��
� االحجار ب�ح�ام, وصوً� بوسطه و فخذ�ه, ثم

�طوا بها رق�ة و ذرا�� لو�� �� ثقوب االحجار, ل��

, و�عدها قام اآللهة بتح��ل تلك األمعاء إ��
�
� ا

االنتهاء بركب��ه و ساق�ه, ل�منعوە من التحرك نها��
 �أمعاء ابنها القت�ل, فلم �ستطع التفوە

�
� زوجها لو�� مق�دا قيود من�عة �الصلب. شاهدت س�ج��

� لحظات...�كت ع�� ألم زوجها, و مقتل
�أي �لمة, وا�تفت �ال��اء الصامت ع�� �ل ما فقدته ��

ابنها �ط��قة مهينة ع�� �د اخ�ه.

 ألوامر اآللهة ق�ل إحضارها
�
� معها وعاًء دون ان تعلم س�ب ذلك, انص�اعا ت س�ج�� اح��

لذلك ال�هف, �أن تذهب لمط�خها و تح�� ا��� وعاء لديها.

� ضخم جاءت العمالقة س�ادي ابنة العمالق الراحل ث�ازي, و زوجة نورد, و �حوذتها ��
� التلوي و الحركة.

� اخذ �� امسكته ب�ديها, ��

. � الهوا�ط الصخ��ة فوق رأس لو��
�� � , ثم علقت ذلك ال�� انحنت س�ادي نحو لو��

, لم يتوقف لسانه عن الهس�س للحظة, و من ان�ا�ه تقطرت السموم
�
 عمالقا

�
لقد �ان ثع�انا

, ل�شعل اآلالم �عي��ه. الحارقة ع�� وجه لو��



� إ�عاد رأسه �الفشل, �عد ان
تعا�� �اخ لو�� و تلوي من شدة األلم, ب�نما �اءت محاوالته ��

س�طرت القيود ع�� رأسه ب�ح�ام.

� فاز�ر
 تلو اآلخر, ناظ��ن نحو لو�� �شماتة و استمتاع, إ�� أن ت���

�
ترك اآللهة ال�هف واحدا

� نحو زوجها المق�د و جثة ابنها الممزقة. �النها�ة, فنظرت س�ج��

؟" � � �خوف: "ماذا ستفعلون �� سألته س�ج��

� ع�� اإلطالق ,�مكنك فعل ما ت��دينه, فال عقاب لِك." ثم خ�ج من اجابها فاز�ر: "ال ��
 إ�اها برفقة زوجها الذي سقطت ع�� وجهه قطرة اخري من سم الثع�ان, فارتجت

�
ال�هف تار�ا

جدران ال�هف من صخب �اخه األل�م.

� وعاءها و ذه�ت لزوجها, فوقفت �جانب رأسه و قد اغرورقت عيناها �الدم�ع, اخذت س�ج��
� الوعاء, لعلها توقف آالم زوجها.

ل�ستق�ل سموم الثع�ان ��

� اوقات �ع�دة
ة مضت, حينما سارت اآللهة ع�� وجه األرض. �� حدث �ل ذلك منذ عهود كث��

� صحراو�ة.
اتها ارا�� ة, و صارت اعمق �ح�� عنا, فقد انمحت ج�ال تلك الف��

� كفيها الوعاء الذي �مت��
� واقفة �جوار رأس زوجها المخادع, و�� ول�ن مازالت س�ج��

,
�
 لتف�غ محت��اته �ع�دا

�
� لاللتفات �ع�دا � اطرافه, تضطر س�ج�� �السموم ب�طء, ول�ن �لما امتأل ح��

� االرتجاف و التلوي من األلم مرة أخري, و
, لي�دأ �� � عيون لو��

وحينها ت�ساقط قطرات السم ��
� م�دجارد �ُسّ�� ما حدث �الزلزال.

معه ترتج األرض �أ�ملها, وحينها ��

� ذلك ال�هف العميق, �صارع السم و الظالم, و معه ستظل
�� 

�
�ُقال أن لو�� س�ظل مق�دا

� موعد الراجناروك و معه ي�ت�� زوجته حاملة الوعاء, لتهمس له برفق أنها تح�ه, إ�� أن �ح��
العالم.

 



راجناروك: المص�� األخ�� لآللهة

I  

�
�م حال�ا � سأخ�� , منذ اوقات �ع�دة للغا�ة...و ل��� �

ت�م �قصص حدثت �الما�� � اآلن, اخ�� ح��
� مستق�ً�.

عما سوف �أ��

�م ك�ف س�نت�� �ل ذلك, لت�دأ االحداث من �عدها مرة أخري. سأخ��

� األش�اء...اوقات ت�ت�� فيها �م عن اوقات عص��ة �سود فيها الظالم ح�ث تخت�� سأخ��
� اآللهة من جراء أحداثها..إذن, اسمعوا وُعوا. العوالم, وتف��

�ت. عندما �حدث ما سوف أحك�ه, حينها فلتعلموا أن نها�ة العالم قد اق��

� ع� اإل�سان ,حينما يرقد
� اوقات �ع�دة عن ع� اآللهة, �ل ستكون ��

� نها�ة العالم ��
ستأ��

ي �دا�ة النها�ة �ال أي � س�ات عميق, ماعدا ها�مدال الذي ال تُغمض عيناە, ح�ث س��
اآللهة ��

قدرة ع�� منعها.

. س��دأ الشتاء و �دوم فصً� تلو اآلخر,
�
� فصل الشتاء, ول�نه ل�س شتاًء عاد�ا

س��دأ النها�ة ��
د الشتاء القارس. � ال��يع �دفئه...ال وجود إال ل��

فال وجود ألي فصول أخري سوي الشتاء, لن �أ��

د و الج�ع اجساد الناس, ف�شتد غضبهم و تندلع المعارك ع�� انحاء العالم, س�جتاح ال��
ف�قاتل االخ اخاە, و�قتل األب ابناءە, و تتعارك الفت�ات مع امهاتهن.

س �ل � وقت تهب ف�ه ال��اح القاس�ة, ف�صبح الناس �الذئاب ال�ا�ة, �ف��
س�أ��



�
�ة, و إذا حل الشفق ع�� األرض, ستصبح مسا�ن الناس انقاضا منهم اآلخر �الوحوش ال��

 تذروە ال��اح ال�اردة.
�
قة, �عان ما تص�� رمادا مح��

 �اختفاء الشمس من السماء, �ما لو التهمها ذئب عمالق, ثم �ليها القمر
�
� ح�ا

س�ُفاجأ من ت���
, وحينها لن يتمكن أحد من رؤ�ة نجوم الل�ل مرة أخري, ف�سود الظالم األجواء كض�اب ال

�
أ�ضا

نها�ة له مثل ذلك الشتاء األ�دي.

ستأت��م الثل�ج من �ل حدب وصوب, و ال��اح المحملة �صقيع لن تتخ�لوا مدي برودته,
� المقالت...صقيع دائم ال �قطعه ر�يع او

صقيع يؤلم رئات�م �لما تنفستم, و�جمد دموع�م ��
ص�ف..شتاء �ل�ه شتاء �ل�ه شتاء.

,فتنهار الج�ال, و�سقط االشجار � الزالزل العظ��  لم��
�
از, تمه�دا � � االه��

ثم س��دأ االرض ��
, و ينال الدمار من بيوت الفئة القل�لة ال�اق�ة ع�� ق�د الح�اة. � �عد ان ظلت واقفة آلالف السن��

� تحط�م �ل ماهو صلب, ومنهم �ل القيود و
�� 

�
ستكون تلك الزالزل العظ�� س��ا

االغالل...�لهم.

�ر الذئب العظ�م من اغالله, و س�صل فكه العلوي عنان السماء, ب�نما �ستقر س�تحرر في��
ان من � امامه, ب�نما تندلع الن�� فكه السف�� ع�� االرض, ل�لتهم �ل ما تقع عل�ه عيناە, و�دمر �ل ��

�ر �موضع ما, ت�بع الدمار الشامل أثرە. عي��ه و منخ��ه, و�لما سار في��

, و �
 الشوا�� و االرا��

�
 بتلك النها�ة, فسوف �ف�ض ال�حر مغرقا

�
وللف�ضانات وجود أ�ضا

ب ا��� و ا��� من � أعماق ال�حار إ�� ان �ق��
سوف يتلوي يورمناندر ثع�ان م�دجارد الضخم ��

االرض, و ت�ساب سمومه من ان�ا�ه إ�� م�اة ال�حر ,لتموت �ل �ائنات ال�حار, ثم ينفث رذاذ سمه
� است�شقت هواء ال�حر. � الهواء, ل�قتل �ه �ل النوارس ال��

األسود ��

� المح�طات, لتحمل االمواج جثث االسماك و الحيتان و وحوش ال�حر
س�سود الموت ��

النافقة.



, هذە ��  �أبناء لو��
�
ا الهالك س��ا �ر, لي��� و س�جتمع ثع�ان م�دجارد مع اخ�ه الذئب في��

�دا�ة النها�ة.

ست�شق السماء المل�دة �الغيوم, وس�جتاحها �اخ االطفال, و س�قود ابناء عالم موس�لها�م
. الناري المعركة, تحت ق�ادة سارتور عمالق اللهب, و�حوذته س�فه الجح���

ستع�� تلك الجيوش المتوهجة ج� �ا�فروست �ألوانه المتأللئة, ليتحطم تحت اقدامهم,
� أنوارە إ�� اال�د, فال وجود �عدها لقوس ق�ح.

وتنط��

� ذلك ال�هف المظلم, ل�صبح الممسك �دفة السفينة ناجلفار
س�تحرر لو�� من قيودە ��

. �
� العالم, و المصنوعة من اظافر المو��

Naglfar, اضخم سفينة ��

ي طاقم السفينة جثث االسماك النافقة ستطفو ناجلفار ع�� وجه ال�حار �عد ف�ضانها, ل��
حولهم ��ل م�ان, ف�قود لو�� دفة السفينة, و�جان�ه ر�انها عمالق الصقيع ه��م Hrym, ح�ث
ة ضد ال��� وسائر � معركتهم األخ��

� من عمالقة الصقيع, ل�صبح زع�مهم �� ي��عه جميع الناج��
العوالم.

ة � من ه�ل, ل�� �عودوا لعالم االح�اء مرة أخ�� � القادم��
س�جمع لو�� جيوشه من جحافل المو��

لهدف واحد...وهو تدم�� �ل ماهو �� ع�� سطح األرض.

, إ�� ساحة المعركة المسماة  � � و اهل موس�لها�م النار���
س�صل �ل هؤالء, العمالقة و المو��

ف�ج��دVigrid  الممتدة ع�� مساحة ثالثمائه م�ل, و�عان ما س�أتيهم 

ب منهم ثع�ان م�دجارد �ف�ضان ال�حار, إ�� ان �قتحم برأسه م�ً� من �ر و س�ق�� الذئب في��
� امواج ال�حر.  ب��

�
ام�ال الساحة, و�ستمر جسدە قا�عا

� حزمة من اللهب المتأجج, و
 للحرب, ل�جتمع سارتور �جنودە ��

�
س�صطف الجنود استعدادا

 اسفل االرض, و�رفقتهم عمالقة الصقيع من جنود ه��م ح�ث
�
ينضم جنود لو�� االموات س��ا



�ر و ثع�ان م�دجارد...س�جتمع ألد اعداء اسجارد � من اسفلهم, و خلفهم الذئب في�� يتجمد الط��
� ذلك اليوم.

 للمرة األو�� ��
�
س��ا

ي ها�مدال �ل ذلك اثناء حدوثه, و �عد ا�تمال الصفوف فقط, حينها س��دأ �فعل الالزم. س��

...س�نفخ نفخة تحمل �ل ما � بوق جالرهورن, و الذي امتل�ه م�م�� مس�قا�
س�نفخ ها�مدال ��

�داخله من قوة.

,وحينها فقط س�س��قظ اآللهة من نومهم, ل�أتوا �أسلحتهم � اسجارد �صخب ذلك النف�� سته��
كة والنصح من أخوات و عتادهم, و �جتمعوا عند ب�� يورد أسفل شجرة العالم, ل�ستلهموا ال��

القدر.

, ل�طلب مشورة رأس م�م�� الحك�م, له و لسائر س�قود أودين حصانه سلي�ن�� نحو ب�� م�م��
�م انا ��ل تلك األحداث اآلن. اآللهة, فتهمس رأس م�م�� �أخ�ار المستق�ل ألودين, مثلما اخ��

� شجرة � نفس أودين, �الرغم من سوء االحوال وقتها...سته��
س��عث �لمات م�م�� األمل ��

ار, من ماتوا تدي اآل�س�� دروع الحرب, ومعهم االينه�� � مهب ال��ــــح, و س��
العالم كورقة شجر ��

ة. � معركتهم األخ��
 نحو ف�ج��د ��

�
� المعركة, ليتحركوا س��ا

ف �� ���

. � أودين �درعه الالمع, وخوذته الذهب�ة, و�جان�ه ثور الممسك �ميولن��
� مقدمة الج�ش س�أ��

��

ستصل جيوش اسجارد لساحة المعركة, لت�دأ �عدها الحرب النهائ�ة, وحينها س�تجه اودين
, ليب�سم ثور عند رؤ�ته لذلك, ثم �لهب � ق�ضته رمحه جان��

�� 
�
ة, ممس�ا �ر م�ا�� نحو الذئب في��

 لهم �م��د من اإل�اع, ليتجه �مطرقته نحو ثع�ان م�دجارد.
�
ظهور الماعز �سوطه آمرا

س�ختار فراي مصارعة سارتور الملتهب, فيواجهه �جسارة �ُحسد عليها, ول�ن لألسف س�كون
� الصمود امام س�ف سارتور الناري...س�موت

, ح�ث ستفشل دروعه و س�فه �� اول ضحا�ا اآل�س��
د..ر�ما �ان ذلك ن�� من اجل الظفر �حب ج�� فراي �عد ان ادرك مدي فداحة خسارته لس�فه سك��

� اآلن.  �ه ح��
�
 ع�� انقاذە لو ظل محتفظا

�
الس�ف قادرا



ار, و � ه�ل األ��
� الن�الء اعدائهم من مو��

ار المو�� س�ندلع اجواء المعركة, ب�نما يواجه االينه��
�ر, ول�نه مازال اقوي ال�الب  من في��

�
أر جارم Garm �لب الجح�م, و�رغم كونه اصغر حجما � س��

� ل�مزق حناجر
� الزالزل, وقد أ�� هم خطورة, فقد استطاع التحرر من قيودە �عد م�� و ا���

. � المقاتل��

س�تواجه ت�� ضد �لب الجح�م, و ب�د واحدة فقط س�صارعه ��ل شجاعة, إ�� ان ي�ت��
. � نفس الوقت, ح�ث س�موت جارم و قد انط�قت ان�ا�ه ع�� عنق ت��

�اعهم �مقتل �ليهما ��

,وذلك �قفزة هائلة �صل بها لرأس الثع�ان,ح�ث
�
س�قتل ثور ثع�ان م�دجارد, مثلما اراد سا�قا

, ول�ن حينها س�ن�ثق سمومها السوداء �شدة, فتصل �م�ات منها �ات ميولن�� س�حطمها ���
لجسد ثور, لتغط�ه ط�قة حارقة من تلك السموم, ل�ُصاب ��الم ال حد لها, و �سقط جثة هامدة

ع�� ارض المعركة.

س�صارع أودين منافسه الذئب �جسارة تليق �كب�� اآللهة, ول�ن الذئب ا��� خطورة من أي
ق برمحه فم �ائن آخر, اضخم من الشمس و القمر, ف�حاول اودين ان �خ��

�ر , و�عدها �لحظات س�بتلع في�� � �ر فكه ع�� الرمح, لينك� لنصف�� �ر, ول�ن �غلق في�� في��
أودين �داخله إ�� األ�د.

�ر المت�ا�� �قتله ألودين, ثم س�شاهد ف�دار الهادئ مقتل والدە اودين, ليندفع نحو في��
. � فكه السف��

�له �� س��

� االخري ارتدي حذاًء
, و��

�
� احداهما ارتدي حذاًء عاد�ا

, ف�� � لم تكن قدما ف�دار متماثلت��
� جلود احذ�ة العالم �له.

مصن�ع منذ �دء الخل�قة من بوا��

� جلد احذيتك,
� ح��ــهم النهائ�ة, عل�ك ب�لقاء بوا��

)ع��زي القارئ, إن اردت مساعدة اآل�س�� ��
� س�تكون منها حذاء ف�دار(.

ف�ل تلك البوا��



س�تمكن ذلك الحذاء من ك� الفك السف�� للذئب, وحينها س�مسك ب�د�ه فك الذئب
�ر �عد انتقم ف�دار لمقتل والدە. سي�ساقط اآللهة , وحينها س�موت في�� � العلوي ل�مزقه لنصف��

أثناء معاركهم مع عمالقة الصقيع, و ستمت�� ساحة المعركة �جثث العمالقة و االموات العائدين
 الملطخ �الدماء والجروح, ول�ن ع�� وجهه اب�سامه ن�

�
� لو�� واقفا

من فالهاال و ه�ل, لي����
مقيتة.

, ليتجه إ�� لو��  �س�فه هوفود Hofud المخضب �دماء القت��
�
, ممس�ا

�
س�ظل ها�مدال ح�ا

ان �ال انطفاء.  جثث الضحا�ا, و من حولهم �ستعر الن��
�
متخط�ا

 ان
�
 �ا ع��زي.. ألم �كن لط�فا

�
: "اە, هاقد جاء حارس اآللهة, لقد ا�قظتهم متأخرا س�قول لو��

 تلو اآلخر ؟"
�
 واحدا

�
نراهم امواتا

 عن اي مالمح ضعف او حزن, ول�ن س�ظل وجه
�
� وجه ها�مدال �حثا

س�تفرس لو�� بنظراته ��
 �ال اي رد فعل.

�
ها�مدال جامدا

 �أعماق االرض, و
�
 �ا ابن االمهات ال�سعة؟ عندما كنت مق�دا

�
: "لما ال تقول ش�ئا س�قول لو��

�
� محتفظا ..�انت انتظاري لتلك اللحظة النهائ�ة هو ما جعل�� � � عي��

قطرات سم الثع�ان ت�ساقط ��

�
� مئات المرات...حينما ان�� ذلك العالم برفقة ابنا�� � ذه��

 عن الجنون..لقد راجعتها ��
�
�عق�� �ع�دا

االعزاء".

,  ليتفاداە لو�� ��عة ثم  ب �س�فه �قوة نحو درع لو�� , ول�نه س���
�
س�ظل ها�مدال صامتا

�حاول مهاجمته �ذ�اء. 

, منذ عصور ط��لة, حينما تعاركوا بهيئات حيوان�ة من
�
اثناء قتالهم, س�تذكروا �اعهم مس�قا

�
اجل الحصول ع�� قالدة ف��ا, �عد ان �قها لو�� �طلب من اودين, و استعادها ها�مدال ��

النها�ة.

�ات, إ�� لم ي�س لو�� تلك االهانة وقتها, لذلك س�ستمر معركتهم, وس�ت�ادال الطعنات و ال��
 ع�� أرض المعركة إثر جراحهم العم�قة.

�
ان �سقطا س��ا



: "إنها النها�ة...لقد فزت". سيهمس لو��

� الدماء ع�� اسنانه الذهب�ة, ل�قول:
ول�ن س�ب�سم ها�مدال اب�سامة غارقة ��

...لقد استطاع ف�دار ابن اودين أن �قتل � الرؤ�ة ا�عد من قدرتك ع�� ال�� �ا لو��
"ب�م�ا��

� و مودي مازاال
, و�رغم مقتل ثور, إال ان ابناءە ما�� �ر... لقد نجا ف�دار و كذلك اخ�ه فا�� ابنك في��

اح�اء, لقد اخذا ميولن�� من ق�ضة والدهم الم�ت, وهم جديرون كفا�ة ل�حملوا تلك المطرقة
السح��ة".

..لقد � ق العالم, وتحطمت م�دجارد ��ل س�انها الفان�� : "�ل ذلك ال يهم...لقد اح�� ل�جي�ه لو��
فزت".

� رؤ�ة جميع عوالم شجرة الح�اة...لم تلمس
ة: "ب�م�ا��  �أنفاسه االخ��

�
ف�قول ها�مدال متلفظا

� قلبها اخت�أ شخصان, امرأە اسمها الح�اة ,ورجل اسمه الشوق إ��
ان سارتور تلك الشجرة,و �� ن��

الح�اة...س�مأل ابناؤهما األرض..إنها ل�ست النها�ة ع�� اإلطالق, فال وجود للنها�ة من
� الوالدة �عد

 ما تأ��
�
, و�دا�ة مرحلة جد�دة..دائما األساس...إنها نها�ة مرحلة قد�مة �ا لو��

� تحقيق هدفك".
الموت...لقد فشلت ��

س�حاول لو�� أن �جي�ه ب�حدي �لماته الحذقة, ول�نه س�فشل, ألنه قد مات, ومعه ستذهب
� صمت �جانب جثة ها�مدال

قد �� ورە و افعاله السوداء, ل�� �ل مهاراته و قدراته الما�رة, و �ل ��
ع�� االرض الجل�د�ة.

فع س�فه العمالق مق سارتور العمالق الناري ساحة المعركة المليئة �الجثث, ل�� وقتها, س��
. قت اآلف الغا�ات فورا� � الهواء نفسه, �ما لو اح��

ان �� نحو السماء, لتندلع الن��

ان �النها�ة, � تلك الن�� ان سارتور �ق�ة العالم, فت��خر ال�حار ��ل ف�ضاناتها, ثم تنط�� ستلتهم ن��
لي�ساقط رمادها من السماء كندف الثلج.



س�لتحم الرماد والغ�ار مع الض�اب, و لن ي�بق من الضحا�ا و األموات سوي الرماد ,و�عدها
ة, ستلتهم المح�طات ذلك الرماد, و تغ�سل االرض �م�اة ال�حار. ة قص�� �ف��

� ظالم �ارد. هذا هو المص�� االخ�� لآللهة.
�� ,

�
 و ف�ضانا

�
هكذا س�نت�� العالم, رمادا

 



II

� �عد النها�ة, فمن م�اە المح�ط, س�نهض األرض
 ما �أ��

�
هذە �� النها�ة. ول�ن هناك دائما

ق �دً� من امها, ل�سطع �ض�اء �فوق � اب�تها ل���
اء, و�رغم التهام الشمس, ستأ�� الخ��

سا�قتها..ض�اء شاب جد�د.

اء ,ثم ي�ناسال س�خ�ج الرجل و المرأة من قلب شجرة العالم, ليتغذ�ا ع�� ثمار االرض الخ��
لي�شأ من اصالبهم ال��� من جد�د.

� اسجارد, ول�ن سي�شأ �دً� منها ا�دافول Idavoll , ل�ستمر العظمة و الجمال, ح�ث
ستخت��

, � ابناء ثور, و�حوذتهم ميولن��
, و�رفقتهم مودي و ما�� �صل إليها ابناء اودين األح�اء, ف�دار و فا��

� �حملونها �عد رح�ل ثور. � ستحتاج لق�ضت�� ال��

� جلسة
 اسفل نور الشمس الجد�دة ��

�
, ليتحدوا جم�عا س�عود �الدر و هود من العالم السف��

 أم ال.
�
ە, و�ن �ان �ل ذلك حتم�ا سمر, يتذكرون فيها �ل ماحدث, وك�ف �ان من الممكن تغي��

�ر, الذئب الذي التهم العالم, و ثع�ان م�دجارد, ثم يتذكروا لو�� , احد سي�سامرون �شأن في��
� النها�ة.

� �عض االح�ان, وقتلهم ��
اآللهة و عدوهم األول, والذي انقذهم ��

ثم س�قول �الدر فجأة : "ماهذا ؟"

�  ابن ثور: "ماذا؟"  
ف�سأله ما��

� ما �لمع خالل االعشاب, أال تراە ؟" ف�ش�� �الدر: "هناك ��

 من ب�ادق
�
 ذهب�ا

�
اء �ما لو �انوا اطفاً�, ل�جدوا ب�دقا  ع�� االرض الخ��

�
كعوا جم�عا ف��

� اعتاد اآللهة ع�� اللعب بها حينما �انوا اح�اًء. الشطرنج, وال��



...إنه أودين. �ان الب�دق قطعة الملك ع�� عرشه العا��

� بوقه,
 من القطع, فهناك ثور الممسك �مطرقته, و ها�مدال النافخ ��

�
ثم �جان�ه, وجدوا م��دا
و المل�ة ف��ــــج زوجة اودين.

س�مسك �الدر �قطعة من قطع الشطرنج,ل�قول مودي  ابن ثور: 

"هذە القطعة �شبهك �ا �الدر".

." ف�جي�ه �الدر: "إنه أنا �الفعل...إنه انا ق�ل ان اموت, عندما كنت أحد اآل�س��

, لقد �ان لو�� و برفقته � � الط��
و من ضمن القطع األخري, س�جدوا احد القطع المدفونة ��

, وهناك احد عمالقة الصقيع, وسارتور بوجهه الملتهب. � ابنائه المتوحش��

� لصنع مجموعة صالحة
� تك�� حينها س�جدوا ان �حوذتهم ال�م�ة ال�املة لقطع الشطرنج, وال��

� ترت�بها ع�� ظهر مائدة, ح�ث يتواجه آلهة
للعب, في�دأوا ��

ار, ح�ث تلمع القطع الذهب�ة ببهاء  اسفل ضوء الشمس الجد�دة.  اسجارد ضد اعدائهم األ��

قة, ثم ي�دأ بتح��ك اول الب�ادق... س�ي�سم �الدر بوجهه الصب�ح �الشمس الم��

لت�دأ لع�ة جد�دة..

 



معجم األسماء

:Aegir آ�ج��

احد اعظم عمالقة ال�حر, ولد�ه �سعة بنات, هن أمواج المح�ط.

:Aesir آ�س��

� اسجارد.
هم فص�لة من اآللهة, و مسكنهم ��

:Al�eim ألفها�م

. � احد العوالم ال�سعة, �سكنها قوم الجن الم��

:Angrboda أنج��ودا

. � زوجة لو�� من العمالقة, و ام ابنائه الثالثة المتوحش��

:Asgard أسجارد

, و فيها يتواجد اآللهة العظماء. مسكن قوم اآل�س��

:Ask آسك

اول إ�سان تم خلقه من شجر الُمران.

:Audhumla أودهومال



. � عها تنهمر أنهار من الل�� � من لسانها ُصنع أجداد اآللهة, و من �� , وال�� ال�قرة األو��

:Aurboda اور�ودا

.Gerd د احد عمالقة الج�ل اإلناث, و�� والدة ج��

:Balder �الدر

. � ألودين, �متاز بوسامته الهائلة, وال �كرهه أحد سوي لو��
االبن الثا��

: Isle of Barri ج��رة �ارري

د. � تزوج عليها فراي من ج�� الج��رة ال��

� :Baugi �او��

.Su�ung احد العمالقة, و اخو سوتون

:Beli ب��

احد العمالقة, قتله فراي �طعنة من قرن وعل.

ج�لم�� :Bergelmir ب��

� من الطوفان. � الوح�دين الناجي�� , وهو و زوجته �انوا العمالق�� حف�د �م��

:Bestla ب�ستال

. , و زوجة بور, و ابنه لعمالق �د�� بولثورنBolthorn,واخت م�م�� �
ام اودين و ف��� و ��



:Bifrost ا�فروست�

ج� قوس ق�ح الذي �صل اسجارد �ـم�دجارد.

:Bodn بودن

� تمت صناعتهما إلحتواء خمر الشعراء, و الحوض اآلخر اسمه واحد من حوض��

. sonسون

كر :Bolverkr بولف��

أحد االسماء المستعارة ألودين عندما ي�نكر به��ة أخري.

:Bor بور

. � و ف���
احد اآللهة, ابن بوري, و زوج ب�ستال, و والد اودين و ��

� : Bragi برا��

إله الشعر.

:Breidablik ب��دا�ل�ك

� و المعرفة.
ل �الدر, ح�ث �سود السعادة و الموس��� � م��

� : necklace of the Brisings قالدة برا�سنجام��

قالدة ذهب�ة المعة تمتل�ها ف��ا.



:Brokk بروك

ي. قزم قادر ع�� صنع كنوز رائعة, و اخ إلي��

:Buri بوري

جد اآللهة, والد بور أبو اودين.

:Draupnir درو�ن��

�
� اساور مشابهة ��

, ي�تج منها ثما�� إسورة أودين الذهب�ة السح��ة, �لما مرت عليها �سعة ل�ا��
الجمال والق�مة.

:Egil ا�ج�ل

.Roskva و روسكفا Thialfi �
مزارع, والد ث�ال��

ار :Einherjar اينه��

� المعركة, واآلن �ستمتع ب�ناول الم�دب و خوض
فاء ممن ماتوا �شجاعة �� � ال�� احد المقاتل��
� فالهاال جنة الشجعان.

المعارك برفقة اودين ��

ي :Eitri اي��

قزم قادر ع�� صنع كنوز رائعة, ومنها مطرقة ثور, وهو أخو بروك.

:Elli ا�ل��

� السن.
ممرضة طاعنة ��



:Embla ا�م�ال

, ُصنعت من شجر الدردار. المرأة األو��

�
:�Farbau فار�و��

, و �طلق عل�ه "ُمطلق الزفرات الخطرة". احد عمالقة الصقيع, والد لو��

: Fenrir or Fenris Wolfس� �ر , الذئب في�� الذئب في��

ابن لو�� من انج��وذا, وهو ذئب ضخم.

: Fimbulwinterف�مبولفين��

� ق�ل الراجناروك نها�ة العالم.
, و �أ�� شتاء ال ي�ت��

:Fjalar ف�االر

.Galar هو من قام �قتل فاز�ر , و اخو جاالر

:Fjolnir فيولن��

د, و الملك االول للس��د. ابن فراي و ج��

: Franang’s Falls شالالت فرانان

� هيئة سمكة سلمون.
�� 

�
شالالت شاهقة, اخت�أ فيها لو�� متنكرا

:Frey فراي



� أسجارد, و هو اخو ف��ا.
, ممن �ع�شون برفقة اآل�س�� �� أحد آلهة الفان��

:Freya ف��ا

� أسجارد, و �� اخت فراي.
, ممن �ع�شون برفقة اآل�س�� �� إحدي آلهة الفان��

:Frigg ف��ــــج

زوجة اودين,مل�ة اآللهة, وام �الدر.

:Fulla فولال

إحدي اآللهة, و تقوم �خدمة ف��ــــج.

:Galar جاالر

احد اقزام الظالم, اخو فاالر Fjalar, و قاتل فاز�ر.

:Garm جارم

� الراجناروك.
�لب متوحش اعتاد ع�� قتل االب��اء, و�قوم ت�� �قتله ��

  

د : Gerd ج��

� حبها.
احدي جم�الت العمالقة, و لقد وقع فراي ��

:Gilling ج�للينج



:Ginnungagap قام فاالر و جاالر �قتله. جينونجاجا , � احد العمالقة, والد سوتونج و �او��

ان, و ن�فلها�م عالم � موس�لها�م عالم الن�� � �دا�ة خلق العالم, وتقع ب��
هوة واسعة تكونت ��

الض�اب.

:Gjallerhorn جالرهورن

� وقت استعماله. � ب�� م�م�� لح��
بوق ها�مدال الذي ينفخ ف�ه ب�دا�ة الراجناروك, محفوظ ��

:Gleipnir جلي�ن��

�ر الذئب. قيود سح��ة صنعها األقزام, واستخدمتها اآللهة لتقي�د في��

:Grimnir ج��من��

, أحد القاب اودين. ذو الراس المغ��

:Grinder ج��ندر

� عن جر ع��ة ثور. � الجد�ان المسئول�� طاحن االسنان, واحد من زوج��

� س�� :�Gullenburs جولي�ب��

 كهد�ة لفراي بواسطة االقزام.
�
� المصن�ع خص�صا �ر الذه�� � الخ��

:Gungnir جان��

, و ُمحصن �عهود سح��ة ال �مكن ك�ها.
�
رمح اودين, ال �خ�� هدفه أ�د ا

:Gunnlod جانلود



احدي العمالقة, ابنة سوتون, مهمتها حما�ة خمر الشعراء.

:Gymir ج�م��

د. احد عمالقة االرض, والد ج��

:Heidrun ه�درون

� فالهاال.
�� �

, و تقوم ب�رواء عطش المو�� �  �دً� من الل��
�
عها خمرا ماعز ي�تج ��

:Heimdall ها�مدال

ة الواسعة ل�ل ما �حدث �العوالم ال�سعة. حارس اآللهة ذو ال�ص��

:Hel ه�ل

, � ابنة لو�� من انج��وذا, و جعلها اودين حا�مة ع�� العالم السف�� ح�ث �قبع األموات ال�ا�س��
فة. ممن ماتوا �طرق غ�� م��

مود الن��ه :Hermod the Nimble ه��

ع ه�ل , من اجل ان تطلق �اح �الدر. ابن اودين, و �قود الحصان سلي�ن�� ل�� يت��

:Hlidskjalf هل�دس�الف

عرش اودين, و منه يتمكن من رؤ�ة العوالم ال�سعة.

:Hod هود

, و اخو �الدر. اإلله األع��



:Hoenir ه��ن��

, ل�صبح مل�هم, و قام �منح ال��� القدرة ع�� , تم إرساله إ�� الفان�� إله قد�م من آلهة اال�س��
فهم المنطق.

:Hrym ه��م

� الراجناروك.
قائد عمالقة الصقيع ��

� :Hugi هو��

� آخر. عمالق شاب, ب�م�انه الركض ا�ع من اي ��

� :Huginn هوج��

� اسمه هو "الفكر." واحد من زوج غ��ان �خدمون أودين, و مع��

ج�لم�� :Hvergelmir ف��

� ن�فلها�م, مصدرە اسفل �جدراس�ل شجرة العالم, وهو اساس لعدد من االنهار و
نبع ��

الينابيع االخري حول العوالم.

: Hymir ها�م��

ملك العمالقة.

� وك�� :Hyrrokkin ه��

عمالقة تفوق قوتها قوة ثور نفسه.



:Idavoll ا�دافول

السهل المن�سط ح�ث بُ��ت فوقه مدينة أسجارد, و�ل�ه س�عود اآللهة الناجيون من راجناروك.

:Idunn ا�دون

� تمنح اآللهة ش�ابهم الدائم. , و�� حارسة تفاحات الخلود, ال�� إحدي آلهة اآل�س��

:Ivaldi ا�فالدي

احد اقزام الظالم, و ابنائه هم من صنعوا سك�د�الدن�� سفينة فراي السح��ة, و رمح اودين,
� الجد�د. وشعر س�ف الذه��

:Jord يورد

 إلهة األرض.
�
ام ثور من العمالقة, و �� أ�ضا

:Jormungundr يورمناندر

, وعدو ثور الدائم. � ثع�ان م�دجارد, احد ابناء لو�� المتوحش��

:Jotunheim يوتنها�م

العالم الذي �سكن ف�ه العمالقة.

:Kvasir فاس��

, ول�ن قتله األقزام و�عدها قاموا �صنع إله الح�مة المصن�ع من م��ــــج �صاق اآل�س�� و الفان��
. خمر الشعراء من دمائه, و ل�نه عاد إ�� الح�اة الحقا�



�
:Laufey الو��

, و قد تم وصفها �اإلبرة, لشدة نحافتها. ام لو��

اد :Lerad ل��

�
� فالهاال, و غال�ا

� الخمر من صدرها من اجل مو�� � ي�� شجرة يتغذي عليها ه�درون الماعز ال��
�� جزء من شجرة العالم.

:Lit ل�ت

� الحظ. احد االقزام س�ئ��

:Loki لو��

� س�ان أسجارد.
�� 

�
ا  و ��

�
, قام اودين ب�ب��ه اثناء طفولته, وهو اال��� مكرا �

� و الو��
ابن فار�و��

ان بواسطته. �مكنه تح��ل هي�ته, و لد�ه حذاء �ستطيع الط��

�
:Magni ما��

هم قوة. احد ابناء ثور, و ا���

:Megingjord ماي�يورد

حزام ثور السحري, الذي يرتد�ه ل�ضاعف �ه مقدار قوته.

:Midgard م�دجارد

. , و�� عالمنا الخاص �ال��� االرض الوس��



:Midgard serpent ثع�ان م�دجارد

يورمناندر.

:Mimir م�م��

�
, وهو عم اودين, و حارس نبع الح�مة ��  يتم اعت�ارە من اآل�س��

�
احد العمالقة, و اح�انا

يوتنها�م. قام الفان�� �قطع رأسه, ومازالت رأسه موضوعه �جانب نبع الح�مة.

:Mimir’s well ب�� م�م��

ب�� عند جذور شجرة العالم, وف�ه قام اودين �م�ادلة عينه مقا�ل رشفة من الب�� لينال الح�مة
ال�املة.

:Mjollnir ميولن��

ي و بروك. � اي�� مطرقة ثور الخارقة, و اهم اسلحته ع�� اإلطالق, صنعها له القزم��

:Modgud مودجاد

. �
� تحرس الج� المؤدي لعالم المو�� سة, ال�� المقاتلة ال��

:Modi مودي

هم شجاعة. احد ابناء ثور, و ا���

� :Muninn مون��

� اسمه هو "الذا�رة." واحد من زوج غ��ان �خدمون أودين ,و مع��



:Muspell موس�لها�م

ان المتواجدة منذ �دء الخل�قة. احد العوالم ال�سعة, وهو عالم الن��

:Naglfar نالفار

� من العالم � القادم��
كبها العمالقة و المو�� , وس�� �

سفينة مصنوعة من قالمات اظافر المو��
السف�� لمواجهة اآللهة أثناء الراجناروك.

:Nal نال

. � ام لو��
اإلبرة, احد اسماء الو��

�
:Narfi نار��

. , و اخو فا�� � ابن لو�� و س�ج��

:Nidavellir, Svartal�eim "ن�دف�ل�� "سفارتالها�م

العالم الذي �سكن ف�ه اقزام الظالم اسفل الج�ال.

:Nidhogg ن�ده�ج

, و اعتاد ع�� مضغ جذور شجرة العالم. �
� �لتهم جثث المو�� تن��

:Niflheim ن�فلها�م

العالم ال�ارد الم�� �الض�اب.

:Njord نورد



, والد فراي و ف��ا. أحد آلهة الفان��

:Norns النورن�ات

داندي, و سكولد, و �ق�عون �جانب ب�� االخوات الثالثة المسم�ات �أخوات القدر: أورد, ف��
� جذور شجرة العالم. و هن المسئوالت عن تحد�د مص�� ح�اتك.

أورد, ح�ث �ُس��

:Odin اودين

رب األر�اب و اعظم اآللهة, اعور يرتدي ع�اءته و ق�عته, �عدما ض�� �عينه الثان�ة من اجل
الحصول ع�� الح�مة ال�املة.

:Odrerir اودر���ر

� اسمه هو "مانح ال�شوة." المرجل الذي يوضع ف�ه خمر الشعراء, ومع��

:Ran ران

� ال�حار, و والدة الموجات ال�سعة.
�� � زوجة آ�ج�� عمالق ال�حر, و�� إلهة الغارق��

:Ratatosk راتاتوسك

� جذور
� ن�ده�ج القابع �� � فروع شجرة العالم, و �قوم بنقل الرسائل من التن��

سنجاب �ح�ا ��
� أع�� الشجرة.

الشجرة إ�� �� �ع�ش ��

�
:�Ra را��

حفار اآللهة.

:Roskva روسفا



. , و خادمة ثور من ال��� �
اخت ث�ال��

:Sif س�ف

� الجم�ل. زوجة ثور ذات الشعر الذه��

� :Sigyn س�ج��

. و�عد دخول لو�� للسجن تحت االرض, ستظل �جان�ه و �
, و ام فا�� و نار�� زوجة لو��

, ل�� تمنعها من السقوط ع�� وجه �حوذتها إناء تجمع �ه قطرات سم االف�� الم�ساقطة من اع��
لو�� الممدد اسفلها.

:Skadi س�ادي

احدي العمالقة, ابنه العمالق ث�ازي, و زوجة نورد.

:Skidbladnir سك�د�الدن��

سفينة سح��ة, صنعها ابناء ا�فالدي من اجل فراي.

ن�� :Skirnir سك��

, و خادم فراي. � � م�� ج��

:Skrymir سك��م��

� ط��قهم إ�� اوتجارد.
�� �

عمالق ضخم, واجهه لو�� و ثور و ث�ال��

:Skuld سكولد



احدي اخوات القدر, المسئولة عن المستق�ل.

: Sleipnirسلي�ن��

حصان اودين, ا�ع حصان ع�� اإلطالق, ذو ثمان�ة ارجل, و ن��جة تزاوج لو�� و سفاد�لفاري.

: Snarlerسنارلر

� عن جر ع��ة ثور. � الجد�ان المسئول�� � اسمه "المزمجر" , واحد من زوج�� ومع��

:Son سون

حوض إلحتواء خمر الشعراء.

:Surtr سارتور

عمالق ناري ضخم, �حوذته س�ف ملتهب, و لقد تواجد ق�ل اآللهة, و�قوم �حراسة
ان. موس�لها�م عالم الن��

:Su�ung سوتون

احد العمالقة, ابن ج�للينج, و �قوم �االنتقام من قتلة والد�ه.

:Svadilfari سفادل�فاري

. الحصان الخاص �من قام ب�ناء جدار اسجارد الهائل, و هو والد الحصان سلي�ن��

:Thiazi ث�ازي

احد العمالقة,والد س�ادي, و تنكر بهيئة صقر ل�خطف ا�دون.



:Thokk ثوك

� لم تحزن ع�� موت �الدر. عمالقة عجوز, اسمها معناە "الشكر ,"و�� الوح�دة ال��

:Thor ثور

ابن اودين, ذو اللح�ة الحمراء و القوة الهائلة, و إله الرعد.

:Thrud ثرود

ابنة ثور الخارقة.

:Thrym ث��م

وج من ف��ا. � س�د الغ�الن, والذي اراد ان ي��

:Tyr ت��

ابن اودين, و إله الحرب ذو ال�د الواحدة.

:Ullr أوللر

 زالجته.
�
إله �قوم �الص�د بواسطة القوس و السهم را��ا

:Urd أورد

. �
احدي اخوات القدر, المسئولة عن الما��

:Urd’s well ب�� أورد



موضع اجتماع اخوات القدر عند جذور شجرة العالم.

:Utgard اوتجارد

. � منتصفها قلعة ضخمة اسمها اوتجارد أ�ضا�
منطقة ب��ة �سكنها العمالقة, و ��

:Utgardaloki أوتجاردالو��

ملك عمالقة اوتجارد.

:Valhalla فالهاال

� المعارك الح���ة.
� الشجعان ��

� �جتمع بها المو�� قاعة اودين ال��

:Vali فا��

 و �قتل اخ�ه
�
, و الذي �صبح ذئ�ا � � �ذلك االسم, احدهما هو ابن لو�� و س�ج�� هناك إله��

, و اإلله اآلخر هو ابن اودين و ر�ند, والذي ي�تقم لموت �الدر. �
نار��

ي :Valkyries فال���

� الشجعان, و �قمن ب�صطحابهم إ�� فالهاال.
خادمات اودين, ممن �قمن �جمع ارواح المو��

:Vanaheim فاناها�م

. عالم الفان��

:Var فار

إلهة الزواج.



�
�� Ve:

اخو اودين, و ابن بور و��ستال.

داندي :Verdandi ف��

. احدي اخوات القدر, المسئولة عن الحا��

:Vidar ف�دار

� صنع احذ�ة
ابن اودين, معروف عنه الصمت و الهدوء, و احدي حذائ�ه مصن�ع من بوا��

العالم �له.

:Vigrid ف�ج��د

الموضع الذي ستحدث ف�ه نها�ة العالم و حرب الراجناروك.

:Vili ف�ل��

اخو اودين, و ابن بور و ب�ستال.

:Yggdrasil �جدراس�ل

شجرة العالم.

: Ymir �م��

, عمالق اضخم من العوالم �لها, جد �ل العمالقة, و تغذي ع�� ال�قرة االو�� اول �ائن ��
اودهومال.



 

Contents
المحت��ات

جم مقدمة الم��

مقدمة ال�اتب

الشخص�ات

أودين

ثور

لو��

ق�ل ال�دا�ة , و �عدها

I

II

III

�جدراس�ل, و العوالم ال�سعة

� أودين , و ع�� رأس م�م��

كـنوز اآللـهة

I

II

ء األعظم
�
البنا

أبناء لو��

زفاف ف��ا العج�ب

خمر الشعراء



رحلة ثور إ�� أرض العمالقة

I

II

III

تفاحات الخلود

I

II

III

IV

د و فراي ح�ا�ة ج��

I

II

� رحلة لص�د األسماك
ها�م�� و ثور  ��

موت �الدر

I

II

III

IV

VI

ة أ�ام لو�� األخ��

I

II

III



راجناروك: المص�� األخ�� لآللهة

I

II

معجم األسماء

 


	المحتويات
	مقدمة المترجم
	مقدمة الكاتب
	الشخصيات
	أودين
	ثور
	لوكي

	قبل البداية , و بعدها
	I
	II
	III

	يجدراسيل, و العوالم التسعة
	رأس ميمير, و عين أودين
	كـنوز الآلـهة
	I
	II

	البناّء الأعظم
	أبناء لوكي
	زفاف فريا العجيب
	خمر الشعراء
	رحلة ثور إلي أرض العمالقة
	I
	II
	III

	تفاحات الخلود
	I
	II
	III
	IV

	حكاية جيرد و فراي
	I
	II

	هايمير و ثور في رحلة لصيد الأسماك
	موت بالدر
	I
	II
	III
	IV
	VI

	أيام لوكي الأخيرة
	I
	II
	III

	راجناروك: المصير الأخير للآلهة
	I
	II

	معجم الأسماء

