
کــه انتخــاب این کــه چــه غذایــی، محصــول چــه ســبک  همان قــدر 
کار دشــواری است )بعضی شب ها  کنی  آشــپزی و فرهنگی را انتخاب 
هــوس غــذای تايلنــدی داری، بعضــی شــب ها سوشــی می طلبــی و 
کــه با خوردن  بعضی اوقــات هــم دلت برای غذاهایی تنگ می شــود 
آن هــا بــزرگ شــده ای(، انتخــاب اســطوره ی محبــوب از میــان مجموعه داســتان های 
گر بنا باشد فقط يک مجموعه ی محبوب را برگزينم، در  اساطیری نیز آسان نیست. اما ا

 اساطیر نورس1 است.
ً

آن صورت انتخاب اول من احتماال
که  کنان آن آشــنا شــدم. هفت ســاله بودم  کودکی با آزگارد۲ و ســا اولیــن بــار در ايام 
که همراه  کربی۴ هنرمند داستان های مصور  ماجراهای ثور قدرتمند3 را با تصاویر جک 
گفت وگوهای نوشــته ی لری لیبر6 برادر اســتن  کربی و اســتن لی۵ و  قصه های نوشــته ی 
کربی، جوانی قدرتمند  لی عرضه می شــد، مشــتاقانه می خواندم. ثور محصول دســت 
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کشــیده با  و خوش قیافه به نظر می رســید. آزگارِد او يک شــهر علمی تخیلِی ســر به فلک 
ســاختمان های مجلل و قصرهای هراس انگیز، اودیِن1 او خردمند و شــريف و لوکِی۲ او 
کلک بود. من  کالهخودی شــاخدار و سرشــار از دوز و  نیز موجودی صريح و تندزبان با 
شــیفته ی ثوِر پتک به دســت بودم و خیلی دوست داشتم اطالعات بیشتری در باره ی 

او به دست آورم.
گریــن۴  کتــاب افســانه های مــردم اســکانديناوی3 اثــر راجــر النســلین  نســخه ای از 
کتــاب، آزگارد شــهر  گرفتــم و بــا شــور و اعجــاب فــراوان خوانــدم. در ایــن  را بــه امانــت 
کربی نبود، بلکه بیشتر به تاالر وايکینگ ها و مجموعه ای از ساختمان ها  آينده نگرانه ی 
در دشــت های يــخ زده در دوردســت ها شــباهت داشــت؛ اودیــن يا پدِر همــه نیز ديگر 
ک به  آن مــرد بزرگوار، خردمند و تندخو نبود، بلکه بســیار زیــرک، غیرقابل درک و خطرنا
کربی و ُپتک او به همان قدرت  حساب می آمد. ثور به همان قدرتمندی داستان های 
بود، اما... راســتش باهوش ترین ایزدان محســوب نمی شــد؛ لوکی فرد شــروری نبود، 
 در رديف آدم های خوب هم قرار نمی گرفت. به عبارت ديگر، لوکی... فرد 

ً
اما مســلما

پیچیده ای بود.
که  که ایــزدان نورس هم روز واپســین خــاص خــود را دارند  افــزون بــر آن فهمیــدم 
گنــاروک۵ يــا بــرزخ ایــزدان، يــا پايــان همه چیــز نــام دارد. در آن روز ایــزدان بــه جنــگ  را

کشته شوند. غول های يخی6 می رفتند و قرار بود همه شان 
گناروک اتفاق افتاده است؟ آيا در آينده رخ خواهد داد؟  آن موقع پاسخ این  آيا را

کنون نیز پاسخ چندان قاطعی برای آن ندارم. پرسش را نمی دانستم و ا
که جهان و قصه به پايان می رســید و شــیوه ی خاتمــه و نوزایی  واقعیــت ایــن بــود 
کــه ایــزدان و غول هــای يخــی و بقیــه ی شــخصیت های  دوبــاره ی آن، بــه روالــی بــود 
گناروک  اســاطیری نــورس را بــه قهرمانان و چهره هــای خبیث تراژيکی مبدل می کــرد. را
کنون و جاری باشــد؛  ســبب شــد تا جهان نورس برای من تداوم يابد و به نحو غریبی ا
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گذشته و  که بهتر ثبت و مســتند شــده بودند، بخشــی از  حال آن که نظام های عقیدتی 
کهنه محسوب می شدند. در زمره ی مقوالت 

اســطوره های نورس، اســطوره های يک سرزمین سرد و يخ بسته با شب های بسیار 
که نه  گرم و بی پايان تابســتانی و اســطوره ی مردمی اســت  طوالنی زمســتانی و روزهای 
تنهــا دربســت به ایزدان خود اعتماد نداشــتند، بلکــه آن قدرها هم بــه آنان عالقه مند 
نبودنــد، بــا ایــن همه از ایــزدان خويش می ترســیدند و به آنــان احترام می گذاشــتند. تا 
که می دانیم، ایزدان آزگارد از آلمان آمده بودند و ابتدا در سراســر اســکانديناوی  آن جا 
کــه زیر ســلطه ی وايکینگ هــا قرار  پخــش شــدند و ســپس بــه ديگــر بخش هــای جهان 
کردند و مکان هایی را  کوچ  داشت ـــ در اورکنی1 و اسکاتلند، ایرلند و شمال انگلستان ـــ 
گفتند. ایزدان نورس نام های خود را  که به نام ثور يا اودین نامگذاری شده بودند، ترک 
گذاشتند. می توان نشانه هایی از نام های  در زبان انگلیسی در نام روزهای هفته به جا 
تیــر۲ يک دســت )پســر اودیــن(، اودین، ثــور و فريگ3، ملکــه ی ایزدان را بــه ترتیب در 
نام هــای انگلیســی روزهــای هفتــه چون تیــوزدی۴ )سه شــنبه(، ونزدی۵ )چهارشــنبه(، 

کرد. ثرزدی6 )پنجشنبه( و فرايدی7 )جمعه( مشاهده 
کهن تر را در قصه ی جنگ ها و ترک  می توانیم رد پای اسطوره های قديمی و اديان 
 قوم وانیر ایزدان طبیعت، برادران 

ً
مخاصمه ها میان ایزدان وانیر۸ و ایزیر9 ببینیم. ظاهرا

کمتر از قوم ایزیر   
ً

کمتر اهل جنگ و مرافعه و درعین حال احتماال و خواهــران همديگــر، 
ک بودند. خطرنا

که وانیر را می پرستیدند  از سوی ديگر، احتمال این که قبایل و اقوامی وجود داشتند 
کــه ایزیر را ســتايش می کردنــد و ایزیرپرســتان به  و قبایــل و اقــوام ديگــری هــم بوده انــد 
کردند بسیار  سرزمین های وانیرپرستان حمله بردند و سپس با هم سازش ها و توافق ها 
که بــرادر و خواهر  قــوی و فرضیــه ای قابل قبول اســت. ایزدان وانیر چــون فريا10 و فری11 
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