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  ی آۆندا یۆنان ر له وبه مه زۆر زۆر له
  

آی بچووك  یه دوڕگهندكیان   هه.بوون  هه تۆآه وه ل میرنشین و ده  یۆناندا گه ر له وبه مه زۆر له
 .بوو آی هه آیش پادشایه یه تۆآه وه ر شار و ده هه. نھا شارك بوون ندكیشیان ته بوون و هه

  . بوون و شارانه  دوو له ارتهو سپ ئاتن. ن هز بوون  و خاوه وره ل گه  گه و شارانه ندك له هه
  .گیرسا ده ی یۆناندا هه  و شارانه ۆآهت وه دهو   نوان ئه نگ له ندێ جار ناآۆآی و جه هه
  . برا  به وه بوونه رانی یۆنان ده نگاوه  جه،الماری یۆنانی دابا  په ر آاتك وتكی دیكه م هه به
  

زار و  پش دوو هه. ری و نواندن بوو ر و شانۆگه  تیاته زیان له ، حه)آان یۆنانه (آان گركه
م  تا ئه  و هه وتووه كه یان تدا ههناوبانگ ل درامانووسی به  گه، ئستا رله د ساڵ به پنجسه

   . وه آرنه ده نمایشآانیان  رییه  شانۆگهش مه رده سه
  
 ،رتاشانی یۆنان یكه په. بوون نگین هه هست  توانا و ده ندی به رمه ل هونه  یۆناندا گه له
  .نرسوڕمان ی سه موو جیھاندا مایه  هه آانی یۆنان، تا ئستا له  آۆنه ره یكه په. ناوبانگ بوون به

می خۆیان  رده آانی سه ته  بلیمه وان له ، ئه وتووه كه آیان تدا هه لك زانای زیره آان گه گركه
  . فربوون وه هآان ه یۆنان  ل شت له ، گه كی وتانی دیكه خه . بوون

  
  
  
  
  
  
  
  داوه ویان  هه سووفانه یله و فه ئه. وتوون كه  یۆناندا هه ناوبانگ له سووفی به یله ل فه گه
سۆآراتس و . نا  ڕبازی نویان بۆ ژیان داده میشه هه. ن  و ڕامان بكه وه كی فری بیرآردنه خه

   آه وه خونینه  ده و تكستانه  ئه ئمه ستاش ئ.سووف بوون یله ناوبانگترین فه پالتۆن دوو به
  . نووسیونی و پالتۆن   هو ته لكردوونهی راتس بیرسۆآ
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ندكیان  خواوه سروشته م آی ئه یه موو دیارده بۆ هه. بوو ههند   خواوه آان بوایان به گركه

  و مندانه ئه .بوو  ده مندایانی مرۆڤ ور هاوسه  بوونه دهآان  نده  خواوه،جار ندێ هه.  هبوو هه
 !مان  قاره بوونه  یان ده،ند خواوه  نیوه بوونه یان ده

  
 م قوربانیان دا هه یانه رستگه و په له. آرد ده آان دروست نده یان بۆ خواوه رستگه آان په گركه

ی  هو ئه.  ورانبوون یانه رستگه پهو  ل له گه. آرد ده آان نده م نوژیان بۆ خواوه دا و هه ده
  .  و الدیواركن ند پایه نھا چه  ته وه ته ماوه

  
ریای  آانی ده  ڕۆخه  له ی آه كانه و خه ناو گشت ئه  له، ئستا ر له د ساڵ به زار و پنجسه دوو هه
تا ئستاش ناوی  ت هه نانه ته. كك بوون تترین خه سه  ده آان به گركه، ژیان دا دهڕاست ناوه
  وه ندانه و خواوه  ناوی ئه ی ئاسمان به ستره ند ئه چه. ماون ر ی یۆنان هه دانهن و خواوه ندێ له هه

  .ر زمان سه  له وه ته ماونه ر مانی یۆنان هه ندین قاره وی چهها نا روه هه. ناونران
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  ؟دروست بووچۆن دونیا 
 
روا   بپهوا و خۆڵ ئاسمان، ئاو، هه . هرا بوو ههدنیا ،  هبوو تادا هیچ شتك ڕكوپك نه ره  سه له
ر   هه و شتانه گشت ئه.  هبوو  نوان تاریكی و ڕووناآیدا نه ك له هیچ جیاوازییه.  وه سووڕانه ده

  ر له  بهساڵد  زار و پنج سه هه  دوو  زیاتر له،كی یۆنان خه .را  هه،را بوو  هه مه ئه. بوون تكه
  .، بوایان وا بووئستا

  
 منداڵل  گایا، گه. سا  هه»اگای«وی زه دا، دایه رایه و هه ئا له.  پكدا گۆڕانك ڕوویدا لهم  به

  .آانی یۆنان بوون نده موویان خواوه  هه وانه ئه. ی بوون وه و نه
  
رسكیان برا بوون   هه مانه ئه.  بوونیدۆنآان زڤس و هادس و پۆس نده خواوهنترینی گشت  زه مه

  .ش آردبوو  نوان خۆیاندا به و جیھانیان له
 

 زڤیس، ئاسمان
 .ریا  ده،یدۆنپۆس

  .آان  یش جیھانی مردووه–هادس 
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  آان نده مای خواوه
 
ی  واه دا گه و چیایه ی ئه  لوتكه له.  رزه تر به زار مه ی س هه رزترین چیای یۆنان، نزیكه به
ر  سه آان له نده مای خواوه. ژین  ده ره و سه لهآان  نده  خواوه آان بوایان وابوو آه  گركه .وره هه
  .زڤس میری ئۆمپن بوو. گوت ئۆمپن  پیان ده یه و لوتكه ئه
  

ل شواز نیشانی مرۆڤ   گه بهویستی خۆی و  ئه. آان و مرۆڤیش بوو نده زڤس شای گشت خواوه
  .یڤ په  ده  زڤسه وه  ئه یانزانی آه كی ده ، خهآرد ی ده بروسكهئاسمان آات . دا ده
یامی  دا په  بانده بوو به جاری واش هه.  زریان یكرده  و ده وه آرده وری خ ده ندێ جاریش هه هه

ئیدی . یشتن گه  تده ل و بانده مهزمانی بوون،  سانی دانا هه دا آه آه كه ناو خه  له. نارد خۆی ده
  .آرد ده ڤه ڕا آه مه رده ی زڤسیان بۆ مه آه یامه وانیش په ئه
  

یان مندای ردووآ ئاخر هه. ر بوو  هاوسه»هرا« ند ی خۆیدا، خاتووخواوه  آه وشكهڵ خ گه زڤس له
  .بوو ل مندایان هه ا گهزڤس و هر. گایا بوون

  
ڵ  گه له.  بوو آشه ی خۆی، پ له آه م خزانه به. ی و خزان بوویر ندی هاوسه هرا، خاتووخواوه

ر زۆر جا. بوو رڕاست نه زڤس مردكی سه. م ناآۆك بوون رده ی هه ، نزیكهری زڤسی هاوسه
ندێ،  رهه ژبه. بوو جاروباریش عاشقی ژنانی ئاسایی ده.  بوو  ده آانی دیكه عاشقی خاتووخوانده
  .  وه رتهناس هن وگۆڕی، تاآو تی خۆی ده فه زڤس ڕوخسار و قه

  
 ی له ریادا مه نار ده  آه لدا له.  بوو»لدا« ناوی آه ژنه. جاركیان، زڤس عاشقی ژنك بوو

  .آرد ده
  .آرد   ئامزیداخۆی گرمۆه  قازك و چوو له رد بهزڤس خۆی آ

  
زڤس .  بوو»ائورۆپ « ناوی آه آچه. جوان بووشیان، زڤس عاشقی آچكی زۆر  دیكهجاركی 

  خۆی
ی  و ژنه  ئهمیوانی  هاته ف ده رزه سا، بهۆ ئا ندێ جاریش، زڤس هه هه .ك  جوانووگایه آرد به بۆ

  .بوو عاشقی ده
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ڵ  گه ندێ جار، له هه. بوو موآووڕیی خۆیان هه  و آه ه ش، هه آانی دیكه نده زڤس و خواوه

  .بان و همن بوون ندێ جاریش، میھره  هه،آدیدا ناآۆك و دژ یه
  

ویستن و  ندكیان خۆش ده هه. زانی دهیان آانی ژیانی گشت مرۆڤ آان نھنیه نده خواوه
 آیان ی یه وه ر ئه سه ڕیان، له  شه بووه ند ده ندێ جار، دوو خواوه هه. بوغزاند ندكیشیان ده هه

  . بوغزاند مان مرۆڤی ده یان هه ی دیكه هو ویست و ئه مرۆڤكی خۆش ده
  

كی ئاسایی  خه  لهشدا  وه ڵ ئه گه ت بوون، له سه بر و ده زه  ل به آانی ئۆلمپن گه نده خواوه
  .چوون ده
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  ریا ندی ده خواوه
  

  .ژیا ریادا ده  قویی ده ، له نادوندی ئۆیمپن  دۆن، برای زڤس، لهپۆسی
  وه سته ده ی س نووآی به وره  چنگاكی گه میشه هه. ریا و گۆم و ڕووبار بوو پۆسدۆن، میری ده

  .بوو
ی  آه وره  گه نگاه ی و چهخۆ  بهدۆن،پۆسیی  وه ر ئه به ژاند له هه یۆنانی ده  رزه له ل جار بوومه گه
  .ڕۆیشت ریادا ده بن ده  ، به وه ستیه ده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رزاند و  له ردی ده ، داروبهتدا بنتك ویستبای توانای خۆی نیشارآا ریا، هه ندی ده خواوه
  .خاندورو كی ده خانووی خه
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شی زی بزواند، حه پۆالنی ده ر آات ویستبای شه هه. ۆن بووی پۆسید م گوایه رده ریا هه ده

و  نجه  له هاتنه  ده، وهبا رمه  نهم ده پۆالن همن همن، به آرد و شه ریای خامۆش ده ده آردبا
  !ما سه

  
ی  آه گالیسكه. یھاژوو پۆالندا ده ر شه سه  به وه آی زۆر جوانه یه  گالیسكه دیۆن بهی پۆس جارجاره،

  .دا دهپۆلی  یان شه یا  و وه بریسكانه ك زیوو ده آشا، سمیان وه  ڕایاندهسپانك ئه
  .سپانیش بوو ندی گشت ئه  خواوه ر بۆیه ههم بكا، سپیش ڕا یتوانی ئه دیۆن دهیپۆس

  
 ریا بوو، ندی ده ش خواوه مفیتریته باوآی ئه. ر بوو  هاوسه دا» مفیتریته ئه «ڵ گه دیۆن، لهیپۆس
 . بوو بر نه زه  ۆن بهۆسیدیی پ م هنده به
  
بنی   زندا له  آۆشككی مه ڵ پۆسیدیۆن له گه  له  پكڤه ریا، ی دهند هوخاتووخوامفیتریته  ئه
  .  مرۆڤ بوو  ماسی و نیوه  نیوه م آوڕه ئه.  بوو»تریتۆن «بوو ناوی ژیان و آوڕكیان هه ریادا ده ده

  .بوو آردن و زۆر جاریش سواری پشتیان ده ڵ ده گه ی له مه گه. آان بوو تریتۆن، هاوڕی دۆلفینه
نگی   ده هات، له  ده آی لوه یه هاژه. آرد ده ی پبوو فووی پدا وره آی گه ماسیه تریتۆن، گوچكه

  .  وه آرده رشتی ئارم ده پۆلی سه  و شه ریای توڕه  ده، یه م هاژه به. چوو مۆسیقا ده
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ك زڤسی برای،  ویش، وه  ئه چونكه. بوون ژنانی ئاسایی هه  ی له ل مندای دیكه پۆسیدۆن گه
 .بوو رڕاست نه مردكی سه

 
  شی له آه چاوه تاآه. تاآچاو بوودوكی و  »پۆلیفمۆس «آانی پۆسیدیۆن، ناوی آوڕه آك له یه
  .ویدا بوو خی ته ته
 

 گشتیان  یانه، رستگه پهو   ئه.ی جوانیان، بۆ پۆسیدۆن، بنیاتنابوو رستگه پهل  آان گه گركه
  .ر ماون ندكیان هه ی هه الوه و آه  تا ئستاش، پایه هه. ریاآان بوون نزیك ده
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  آاندا  جیھانی مردووه له
  

جیھانی   به. هادسیش برای زڤس بوو. چوو هد »هادس «و جیھانی ره مرد، به سك ده آاتك آه
جیھانی . بوو ك ناویان هه ر یه ی، هه آه نده واوه و خ آه جیھانه.  هادسگوت رگیشیان ده مه
  . بوو »فۆنه پرسه« رگ ناوی ندی مه ی خواوه آه ره هاوسه. رگ تاریك و ترسناك بوو مه
وێ  له. وباركو ڕ گوێ چووه تا ده ره  سه، رگ بچوایه و جیھانی مه ره  و به سك بمردایه ر آه هه
  . آرد ڕیان ده ڕوه  چاوهوانك له مه مكی بچووك و به له به
 و »ستیكس« گوت یان ده آه ڕووباره  به
  . بوو»آارۆن«ش ناوی  آه وانه مه له به

ی خۆیدا  آه مه له به  آارۆن له
ڕووباری ستیكس   ی له آه مردووه

ی  روازه م ده رده  بۆ به وه ڕانده په ده
  .رگ جیھانی مه

ستی  قده ی هه و آاره ل آارۆن بۆ ئه وه
ی   پاره آه  مردووه بوایه هویست و د ده

بدات.  
یۆنان   ، له مه رده و سه ندێ، ئه رهه  به له
، دراوكی متایان  س بمردایه ر آه هه
م  رده  به له. قاند چه ناو زاری ده له
گك  رگدا سه ی جیھانی مه زهروا ده

. و ناشیرین بوو  زۆر دڕ،آرد ده پاسی
  .»رۆس ربا آا«گوت  ده یان گه سه و به
ر  بوو، هه ی هه لله رۆس، س آه ربا آا

ڕین و  وه  ده وه ی پكه لله س آه
  .ژدیھا بوو آلكیشی هه. یانماند ده

   له آه ی مردووه وه  ژووره دوای چوونه
.  بۆوه ر ده ڕووی داوه  ڕووبه آه روازه ده

  دا آه ده آان بیاریان ره داوه
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  !سی مردوو چ بت نجامی آه رئه سه
ر،  ونده له . نآرا ران ده وه خته ی به گهی دوڕ وانه ر و ڕه  سه چووه  ده مردووان باش ك لهند بۆ هه
  .ر بوون وه خته  خۆش و ئارام و گشت به آه جگه
  ل شوه گه  ر به ونده له.  وه شه  ڕه  آونه درانه ده  و فێ شكاوه خراپ ده  به، ی دیكهندك بۆ هه
  .  بوو»سزیفۆس «دران، ناوی ر سزا ده ندهو سانی له و آه گترینی ئهناوبان  به.دران  دهت ئازیه
زك به بوا گابه فۆس، دهسكی سه  قه ردی شاخهه وه .ربخات ختدا، سه دپا ك،  لرآات
،  بوایه  جا ده. بۆوه ده و خوار گلۆر ره رد دیسان به  گا به آه، ی شاخه  نزیك لووتكه یشته گه ده

. بوو ده ه ڕزگاری ن م سزایه ر گیز له فۆس، هه سز .وه پبكاته ست ده وێن لهر سزیفۆس سه
گات، به  نجام نه  ئه  به سك، یان آارك آه  بۆ آه ك نموونه یفۆس، وهی سز مستاش سزاآه ئه
  .هنرت رده آا
  یزانی له ده.  یه هه ویدا ژر زه یزانی چ له و ده ئه. ر بوو رگدا، هادس، بیارده جیھانی مه  له

  .نگینیش بوو لك زه و گهوك ت، به سه ده ر به ك هه ندێ، نه رهه ژبه.  نه آودا زوزیو هه
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  ندی خۆر خواوه
  
خۆر . اهاژوو پانتایی ئاسماندا، خۆری ده  موو ڕۆژك، به هه. ندی خۆر بوو  خواوه»ۆسیهیل«
موو  ی خۆر هه ژاوه آه .آشا ، ڕایاندهرآش سپی سپی سه چوار ئه. آی پرشنگدار بوو یه ژاوه آه

 .چوو و خۆر ئاوا ده ره  به وه ته  خۆرهه ڕۆژك له
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
آرد،  ده زی ی هیلیۆس، زۆر حه آه م آوڕه به. ی خۆر بھاژووێ ژاوه یتوانی آه نھا، هیلیۆس ده ته
 ی پدا  جارك ڕگه  تاآه  آه وه،  پاڕایهی باب له. ی خۆر بھاژووێ ژاوه ویش آه  جارك، ئه آه
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 ست؛ ده  آانی گرته سپه وی ئه ، جه آوڕه. پش  آار باش چووه ،تا ره سه. ی خۆر بھاژوێ ژاوه آه
   آهآرد ستیان  ههآان سپه ئه. آرا آانی بۆ دابین نه سپه دا و ئه ست  ده وی له زوو جهر م هه به

ی خۆر  ژاوه آه. دا آداغاری الیه  ك به ریه رآشی و هه سه  وتنه ، آه تیان ناتوانایهس ده بهو جه
  . بۆوه ده وی نزیك  گۆی زه هاتیش له تا ده. بوو داهات و داغ رم گه
  
 مرۆڤ و گیان.  آون نهآان هات ریا و گۆمه ئاوی ده. گرت رم بوو، گی ی خۆر هند گه ژاوه آه
آی  یه بروسكه. بوو ل توڕه ی بینی، گه ڕووداوهم   ئه زڤس، آه. قین ته رمان ده گه   لهران به له

  .ر  به وه یان گرتهی خۆ آه  و ڕگه وه ن همن بوونهآا سپه ئیدی ئه. ر آوشتی آسه  و یه  آوڕه گرته
  . ی خۆر بھاژووێ ژاوه بوو آه زووی نه ی دانا و چیدی ئاره آه  آوژراوه ی بۆ آوڕه هیلۆس، پرسه

ك  وه  ، آههناهیلۆس یان بۆ  زۆر ندانه، و خواوه ئه .ران بوون گه نی آانی دیكه نده گشت خواوه
 .آرد ۆسیان قایلی هیل،آان نده خواوه .ی خۆ ژاوه ه هاژووتنی آ  به وه بكاته ست دهجاران 

هیلۆس ئواران . اهاژوو ی تیشك و گزنگی به ئاسماندا ده ژاوه ك جاران آه هلۆس وه
. ڕێ  وته آه ت ده و خۆرهه ره هات، به  تاریك داده و آه و شه وه  آه شتییه  آه خسته آانی ده سپه ئه
پانتایی ئاسماندا   به،ی خۆر ژاوه شتی آه هگڕێ و   وه وته آه وه ده ته دا له خۆرهه ڵ آازیوه گه له
  .  وه آرده ده  پیست ده
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  ڤین آان و ئه نده خواوه
  
ریاوه زابوو، دواتر  فی ده  آه فرۆدیته له ئه.  بووڤین و دداری ی ئهند خاتووخواوه »فرۆدیته ئه«

. ند بوو فرۆدیته جوانترین خواوه ئه. كشابوو ووه بۆ ئۆمپن هه ك و له یه دوڕگههاتبووه 
و   ئهبوو؛ فرۆدیته آۆتركی هه ئه. برد هد ان پیی آانی دیكه ئره هند خاتووخواوه  ندێ، رهه ژبه

م  رده هه  ، آهزڤس. و گونیش بوو ندی میوه  ر خۆی خواوه  هه.ی نازداری وی بوو آۆتره بانده
ل  وه. خۆی بنت ر بۆ جوانیش ههی  فرۆدیته یویست ئه وان بوو؛ دهودای ژنانی ج عه
م ناشرین  د ههآر ستنیشان دا و مردكی بۆ ده زڤیس سزای  جا بۆیه ،بوو ده فرۆدیته ڕازی نه ئه

ریش  م ئاسنگه ند و هه م خواوه هیڤایستۆس، هه.  بوو»هڤایستۆس«  پیاوه و ئه. موور م قه و هه
 .بوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ل دۆست و عاشقی   گه فرۆدیته بوو، چونكی ئه ر نه  وه خته دا به فرۆدیته ڵ ئه گه یستۆس لههیڤا
 .نج و قۆز بوو  مرۆڤكی گه»ئادۆنیس«. ندكان مرۆڤ ند بوون و هه ندكیان خواوه هه. بوو هه
ئادۆنیس بۆ جیھانی .  ئادۆنیسی آوشت،»سئار« ندێ هه ر به  لهجا. یدای ببوو  شه فرۆدیته ئه
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.  خوارێ بۆ هادس ویدا چویه ناو زه فرۆدیته به ئه. هو و الی هادس گیرسایه آرد مردوان آۆچی
هادس   هادۆنیس ل ئه  ی رگ، نه ندی مه ، خواوهفۆنه پرسه ل وه. وه وا ئادۆنیسی دیته له

قورتاند و  یه ههآیو ناآۆ  زڤیس خۆی له،ناچار. یدای ببوو ویش شه چونك ئه. رێ ده بچته
ك  یه ماوه. بت شی ئادۆنیسیان هه هاوبه  ردووآیان به ، هه پرسفۆنه  و فرۆدیته بیاریدا آه ئه

. فرۆدیته ی ئهال آیش له ئۆمپن له یه  الی پرسفۆنه بت و ماوه وه ئادۆنیس له جیھانی ژره
  وه نوان ئاسمان ودنیای ژرهی  ۆیهموو هاتووچ و هه م ئادۆنیس بۆ ئه به. وهابوو ئیدی ئه

  ؟گوت  چی ده)رگ ئۆیمپین و جیھانی مه(
  وی مرۆڤ چی بت ؟  ئیدی ئه،ك زڤیس بیار بدات ندكی وه  خواوه وره آاتك گه

ندی  ئرۆس خواوه.  بوو»ئرۆس«آانی ناوی   آوڕه  لهكآ بوو، یه ل مندای هه  گه فرۆدیته ئه
 ندێ جار ئرۆس، هه.  بوو وه سته ده هوانكی ب  تیروآه میشه هه. شق بوو ویستی و عه خۆشه

ر  هآس یه  بوو آه ده  سه وآه یدای ئه  عاشق و شه ، و مرۆڤه ك، ئیدی ئه دی مرۆڤ دا له تیركی ده
نگ  رۆس، آهزانی ئ یده س نه آه. س بوایه آهر  جا ههی،بینی  ده آه وتنی تیره رآه دوای به

  . گرێ هاوژێ و له آی ده آانی ده تیره
  . ن ی بكه روا ڕاڤه بوو هه ئاسان نه. آان شق وابوو له الی گركه عه
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پسیكه  رۆس وئ  
  

   گوتیان كی ده خه.  بوو »پسیكه«بوو ناوی  ك هه یه  شازاده آیژه
  ! هیو جوانتر نی س له آه  ،ژی دنیایهپسیكه، جوانترین آی -

  
فرۆدیته آه   ئه،ئاخر. آرد راسانی جارك هه   و به فرۆدیته  گۆی ئه وه یشته نگۆیه گه م ده ئه

. تب هس هاوتای ن بت و آه  ههی هی پایهو و پله ر خۆی ئه ویست ههی دنیا بوو، دهجوانترین ژنی 
 وا له پسیكه  بوایه رۆس دهئ. بدات تی  یارمه  آرد آهوڕی خۆیرۆسی آئ  دواوای له  فرۆدیته ئه

وه  یه آه وانه  تیروآه آرد و به رۆس خۆی ئامادهئ. دای پیاوكی ناقۆالو خراپ بتی شه  بكات آه
 . یدای بوو ر خۆی شه آسه  یه،تو پكه  چاوی ر آه م هه به. ڕا گه دا ده شون پسیكه  به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ی بۆ رابی نایاب ر، خواردن وشه ونده هل.  بۆ آۆشكك وه ی گواسته مادا، پسیكه ی شهبا ئیرۆس به 
ی  آه فه  ناو پخه چووه رۆس دهودا، ئ تاریكی شه له . بوو رمونۆی هه فی نه پخه. نرا داده

و نه  ئرۆسه  وه زانی ئه یده ر تاریكی، پسیكه نه به م له به. بوو مالنی ده سته و ده وه  پسیكه
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رۆس له آی داگیرساند، دیتی وا ئ  چرایه كهیوكیان، پس شه! آرد آیه پرسیاریشی لده
. ر خۆی ونكرد آسه  یه وه، هاته ئاگا  ، بهئرۆس. یدا نووستوه آه فه  له ناو پخه وه نیشتیه ته

  . ران بوو پسیكه نیگه
هانای بۆ  ناچار . نجام بوو ئهم ب  ڕا، به ك گه گشت الیه. دوای ئرۆسدا ڕان به وته گه آه
  . آردبا ی نه و آاره  ئه بوایه  ده  برد، آه فرۆدیته ئه
  
  .وه شاردۆته  لیوه و ڕاستیوآرد  ئرۆسی آوڕی فی ل ی آه وه بوو، له  زۆر تووڕه فرۆدیته، ئه

  . وه  بكاته پسیكه  ی خۆی له ندێ ویستی تۆه رهه له به
  
خترینی  سه. ج بكات خت جبه رجی سه رك و مه ندێ ئه هآرد، ه ی ناچار فرۆدیته، پسیكه ئه
رایشت بۆ  ئا له ت و پ آی تایبه  و قتویه وه  بوو، آه پسیكه بچته دنیای ژره وه و آارانه ئه ئه
  . فرۆدیته بھنت ئه
  

. ی لبوو آه  پ ئارایشته ی قتوه و جگایه یشته ئه ڕێ، تا گه وته وه آه و دنیای ژره ره  به پسیكه
 ر  هه .وه  بكاته آه بیریدا هات قتوه ڕگا به  له.  وه ڕایه  گه وه ره و دنیای سه ره گرت و به ی هه

ی  وه چونك ئه. وت لكه وی ر خه آسه آرد، یه مك خۆی ئارایشت و آه وه  ی آرده آه ی قتوه هنده
و به شوین  زانی، ئیدی ئه ی وه رۆس به ئی آه. ك ئارایشت بوو، نه و رمانی خه دا بوو ده آه  قتوه له

ی   هنده وه، ی دیته س پسیكهرۆآاتك ئ .وت سره  نه ،وه یدیته تا نه هه. بوو یدا و آه ره دولبه
  . وه هاته ئاگا  كرد، تا بهماچ

  
.  وه سوڕما و جووته دداره  شقی ئه عه لهری  ، سه یه ینه وبهین  آهو  له زفس ئاگای،اله ئاسمان

 ندیان ماوه زهو ئرۆس   پسیكه. وه بھنت ندنه سه تۆه واز له آات   دهناچار فرۆدیت یه ئهبۆ
  !ك شادن به یهتایه  تا هه هه. ر هاوسه  بنه گن و ده ده

  



  23/69  متۆلۆجیای یۆنانی

  نگ آانی جه نده خواوه
  
. د بوون یترین خواوه زه بهئارس، خونژ و ب.  بوو»ئارس «آانی زڤیس ناوی  آوڕه  لهكآ یه

س ئارنژابا رآاتك خو هه. ر بوو ونده آدیان آوشتبا، ئارس له آان یه ڕوانه رآوێ شه له هه
 . ت زفسیش نانه ته. ویست ده نهسیان خۆش آان ئار نده خواوههیچ آام له . بوو  ئاسوده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ی  رآرده  سه نهت ئه. و بو» تنه ئه« ند خاتووخواوهویش   ئهبوو؛ نگ هه ی جه ندكی دیكه خواوه
. وه یبرده ده نگك  جهر   هه ته نه بچوایهت  ئهند خاتووخواوه. ی دلر بووران نگاوه گشت جه

  ریكه ی خه لله  آهیگرت و خت ده ركی سه سه  جاركیان، زڤس ژانه .زڤس بووش آچی  تنه ئه
  . آات هر بانگ د ستۆسی ئاسنگهیاآات و هڤ زڤیس هاوار ده. قت هت ده
  ! بكه م قاش لله ت آه وره ته و ره به وه -
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  هآشت ی ده آه وره ایستۆس تههڤ! آات جی نه  جبه یه  هه آ،اترمان بد زڤس فه  آات آه
  .  وه ره ده ی زڤیس دته لله  آه  له تنه ئه. آات ده ی قاش لله و آه ری زڤیس سه وقی ته
.  پبووی ڕمكی نووآتیژی ی دیكه آه سته ده غانك و به ی قهستك ه د  زری پۆشیبوو، به نهت ئه
  . ویسترین مندای زڤیس بوو  خۆشه نهت  ئه .وه بریسكایه ی ده آه ریهز

بوو   بۆی نه سكی دیكه هیچ آه  (بكات رز ی زڤیس قه آه ی بروسكهیتوان آات ویستبای، ده ر هه
  ).  له زڤیس بكات یه و بروسكه داوای ئه

  
. بوو شی هه ل خولیای دیكه كو گه ڕ و شۆڕ بووبت، به رقای شه نھا سه  ته ب به نه  وه نهت ئه
  .هنا دهل شتی نوشی دا گه. ستیش بوو ی آشتوآاڵ و آاری دهند خاتووخواوهو  ئه
. قیش بوو ۆش و ئهی هند خاتووخواوهمان آاتدا  آرد و له هه شی دروست ته ون و ر خۆی ته هه
تا ئستاش  هه(.  بوو تینه ی نازداری ئه وو باندهب به. ك هاوڕی بوو بوویه به  آوندهمیشه هه
 .) یهی زانست و زانیاری بوو نیشانه به
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له  .ڕ و شۆڕ  شه  بوو لهئاتنویش پاراستنی شاری  بوو، ئه شی هه رآكی دیكه  ئه نهت ئه
  و گرده ر ئه سه له. »ئاآرۆپۆلیس«ن  ده یه پی ز ههر دا، گردكی بهئاتنڕاستی شاری  ناوه
زار و  دوو هه .هـ »پارتنۆن« ناوی  رستگه پهترین  وره وه گه ته ك ماونه یه رستگه پهند  ی چه الوه آه

 یان ی پارتینۆن رستگه پهن، ت كی تائین بۆ ڕیزگرتن له ئه ستا، خهئ  ر له د ساڵ به چوار سه
  . نا بنیاد

  
ش  هند خاتووخواوهو  ئه.  بوو كی دیكهند خاتووخواوهمی  آان هاوڕێ و هاوده ی آاته  زۆربه هتن ئه
ڕ،   بۆ شه كی بچوونایه ر خه گه . بوو وه وتن و بردنه رآه ی سهند خاتووخواوهنایك، .  بوو»نایك«

 دوو  وه و نایك، پیكه نه ت ئه.  وه نه بخات و بیبه ریان سه  تا وه پاڕانه رزش، له نایك ده یان، بۆ وه
  . هات ده ڕۆستیان نه س ده آه. ھاوتا بوونهز و ب ندی به خواوه

  
ی ند خاتووخواوهنمسیس، .  بوو»نمسیس«وی بوو، نا هز هه ی به كی دیكهند خاتووخواوه

 ی بكردایه، سزا وه خۆیه و شانازی به    و فشه كشایهب سك خۆی هه رآه هه.  بوو آسانی و تۆله یه
  .ڕوانی سانی ده گشت آه آسانی له  یه م به به. بر بوو زه كی بهند خاتووخواوهنمسیس، . دا ده
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  ست ده ی تاربه آه  جوانه نده خواوه
  
آانی  ی له گشت آوڕه م آوڕه زڤس، ئه.  بوو»پۆلۆن ئه«آانی زڤس،   له آوڕه آكی دیكه یه

كو گشت  آان، به نده ر خواوه ك هه نه. قۆز بووپۆلۆن، زۆر جوان و  ئه. ویست ی خۆشترده دیكه
. ندی گزنگ و پشنگ و ڕووناآی بوو پۆلۆن، خواوه ئه. ویست پۆلۆنیان خۆشده ش ئه آه ردمه مه

ڵ  گه هلی  وه .بوو ده دنیا سارد و تاریك بۆیه . بوو ده آرد و ون ده پۆلۆن آۆچی زستانان ئه 
 . هنا ڵ خۆیدا ده گه هاریشی له  و به وه هڕای گه پۆلۆن ده واوبوونی زستان، ئه ته
  میشه هه. دا ده نی لفڕی ئاوازی دڵ  آه تاره  به. ندی شیعر و مۆسیقاش بوو پۆلۆن خواوه ئه

 . بوو وه ریه سه آیش به یه تاجه گوینه
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نھا  ته. دت ر سه ب و چیان به ده  داهاتوویان چۆن زانی آه یانده كی نه  بگومان خه
پۆلۆنیان  وا له ئه دت، ئه ر سه ر بیانویستبا بزانن چیان به گه م ئه به. آرد یان ده نده زه مه
  .پرسی ده
 پۆلۆن بنیاد وره، بۆ ئه آی گه یه رستگه په »دلفی« شاری  له. بینی  و نادیاری ده و ئاینده ئه

نیشت و  ه   آه داد رستگه پهو ژنه له سووچی  هئ. بوو  هه»موغك«  دا ژنه یه رستگه په و له. نرابوو
 تی و هاتنه زیاره كی ده خه. ستا ده ڵ هه آهودا دو آه ویه  له درزیكی زه وه میه رده له به

می  ویش وه آرد و ئه  ده آه بۆیه پرسیاریان له ژنه. بت ده ڕۆژیان چ ، پاشهیانویست بزانن ده
  . وه دانه ده
  هاته ڵ ده ته  مه ك وه  بۆیه. یشت گه ده س تیان نه زۆر آه. ختبوون هآان ئاۆز و س مه وه
  . گویانر به
  .زار  و مه هتگ كی ببووه زیاره الی خه له. ۆز بووریه زۆر پی رستگه پهم  ئه
   

  .دات ه انیش دزرئۆراآل مانای زۆ. »ئۆراآل« گوت لی وا پیرۆزیان ده  به شونگهآان یۆنانه
  .بوو ل مندای هه ش گه ر بۆیه  ههبوو؛ ندی هه یوه ڵ زۆر ژندا په گه  لهل ن بوو؛ وه  به پۆلۆن ڕه ئه
  . بوو»هیاسینتۆس« ناوی آه آوڕه. الوكش بوو یدای شۆڕه پۆلۆن شه ئه

ی  لله ر آه ك به یه  ئاسنینه پله خه. هاویشت یان ده  ئاسنینه پله  خه ،وه ڕۆژكیان پكه
ڵ  گه ر له  سه ۆسی ڕژایهتی خونی هیاسین شوینه و ئه. و مرد ژاوت و مشكی پ هیاسینتۆس آه

نرا   ڕووان، ناویان یه جگه و ی له و گونه ئه. جاڕ گو ڵ بوون و بووه پۆلۆندا تكه  ئهفرمسكی
  .)ن مه یاسه( »هیاسینت«
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  شكارندی ڕاوو وخواوهوخات
  
. بوون پۆلۆندا دووانه  ڵ ئه گه س، لهئارتمی.  بوو»ئارتمیس« بوو ناوی پۆلۆن خوشككی هه ئه

. پاراست رانی ده وه زینده ڵ و  و بچووی ئاژهسروشت. شكار بووی ڕاووند خاتووخواوهئارتمیس 
  .بوو مندایان ده  دا آه ی دهش و ژنانه تی ئه ئارتمیس یارمه

  
جار  ل گه .ر بووب زه ق و به جاریش ئارتمیس ده ندێ ل هه وه.  ساواآانیش بوو هاوڕی آۆرپه

  .با بت  و ناته وه بداتهرچی  ربه بهویست  ده سكی نه ی آه چاره. نیتیری گرتۆته مرۆڤ و آوشتوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوت یان ده له آچگه و  بهست؛ به لدا ده ڵ آچگه گه  لهیم و شاد ز جار آۆڕی به ل گه ئارتمیس 
ك  هیجاركیان ڕاوچی. ژیان آان ده ژ و له نزیك آانیاوه آه  ناو دارستان و له رییان له په. ری په
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  ه وت چاوی به آۆمه ڕكه  به. ڕا گه شون نچیردا ده  وه به نیهآا یهیتانج وله ووخۆی و ت  به
ر آابرای  آسه یس یهئارتم. آرد یان ده له دا مه آه هیآانی ڵ ئارتمسدا له  گه وت، له ك آه رییه په

و تانجی،  له وتو. دا یان الماری ئاسكه آان په و تانجیه  ولهوجدا، ت  له ر هئاسكك و ه آرد به
  . آرد یان  پارچه  و پارچه وه ناسیه ده ی خۆیان نه آه نه خاوه

  
ی جاركیان عاشقی آوڕه شوانكی  وه. دیت ن پیاوی ده گمه ده آرد و به ده ئارتمیس شووی نه

  هچوو شكاند، ئارتمس ده وی ده رخه  سه وه یه آه ڕه مه انهدیار ڕ  آاتك شوانه به. زۆر قۆز بوو
   ! وه ر ئه  ئیدی هه.آرد ده ماشای  تر تر ته  ونزیكی

  
زۆر .  دووگیانهك  رییه وا په جاركیان ئارتمیس زانی آه. بوو پیاوان ببینن بۆیان نهل  گهری په

   !ورچ ه  ده ی آرد به آه رییه ج په سبه ده. بوو تووڕه
  

  ڵ پۆله گه یه، ئارتمیس لهاو ب شه وك مانگه ر شه هه. ی مانگ بوو یدای تریفه ئارتمس شه
ی  په یاندا له شه  ده،آاندا  له آانیاوهودا شه وینی مانگهیی ز ر تریفه به هاوڕیدا، له ی ری په
   !له مه
  !گومانه س له پیاوان بهیزانی بۆچی ئارتم یده س نه آه
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  آان  نده اوهری خو یامبه په
  
 له ئۆلمپن  آانی دیكه نده  خواوهڵ گه لههرمس .  بوو»هرمس«آانی زڤس ناوی  آك له آوڕه یه
آی  زآایه جاركیان ده. هنا ی داده ره مه سهیرو هرمس مرمنداڵ بوو، شتی سهآاتك . ژیا ده

م تاری  آه و یه  ڕاآشادار  سه آی به ند ژیه كی هنا و چه  آیسه قاوغه. آرد مۆسیقای دروست
رمیس تاره. ردآ دروست لشكه آه هۆنیش له پاداشت ئه.  آرد پۆلۆن  به ئهش ی پا، دپۆ

 .  بوو وه سته ده ی به  زه و گۆچانه هم ئ رده ، هرمس هه وه ئیدی له وآاته. گۆچانكی زیی دایه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

كی،  یامكیان بناردایه بۆ خه ر په آان هه نده خواوه. آان نده ری خواوه یامبه به په هرمس بوو
ریادا  ده ر چیا و سه س بهیهرم. یاند گه ی ده آه یامه ویش خرا په ئه. سپارد ڕاده وا هرمسیان ئه
  .یاند هگ با ده شه ی ڕهیخرا  آانی به نده یامی خواوه فی و په ده
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ری  تیده یارمه. آان بوو ری شوانه تیده  و یارمهر پارزه. نگین هست ندك بوو ده هرمیس خواوه

ی  سه و آه مرد هرمس ئه آات مرۆڤك ده.  بوو ه زۆر شون ئامادهل. شتیوانان بوو و آه بازرگان
  .ست آارۆن یدایه ده برد و ده ر ڕۆخی رووباری ستكسی ده سه  جھانی مردوان و تا یانده گه ده
  

. ندی دزانیش بوو بۆیه خواوه ر هه. زۆرزان بوو، تا خه جار دهك ند رچی هه گه، هرمس
  . دا رزشوانانیشی ده تی وه یارمه

  
ی  ویش زۆربه ئه. سپارد ده  آاركی پ  جۆرهندك، ر خواوه هه. رقاڵ بوو  سه میشه هرمیس هه

 ڵ گه له. یدای بوو دیت و شهآی  رییه جاركیان هرمیس په. دا ده نجام آانی ئه زۆری ڕاسپارده
  . »پان«ناویان نا . دا، آوڕكیان بوو رییه په و  ئه
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  آان  ندی شوانه خواوه
  

  .بوو اكی ئاسایی نهدی من آه چونكه آۆرپه.  بوو  له دایكبوو، دایكی زۆر توڕه»پان«  آات آه
آانی سمی  پیه. بوون دوو گوی درژیشی هه. ل ڕوا بوونودا  پان، دوو قۆچی بچووآی له ته

  . ونبزن بو
  

ین پانیان پآانی ئۆلۆم نده خواوه.  بزن پچا و بردی بۆ ئۆلۆمپین پانی له پستهپان، دایكی 
م پان  به. وه ین بمنتهپ ئۆلۆم بوو هشتیان له  خون شیرینی پان وه ر ئه به له. خۆشویست
  بۆیه. ن بوولدا ما و شمشاڵ زی له سه حه. آودا بژی ژ و دارستان و آه  آرد له ده زی خۆی حه

  . آان ندی شوانه بوو به خواوه
  

تی   پان شمشاكی زۆر تایبه. پاراست آانیشیانی ده ه كوو ئاژه آان، به ر شوانه ك هه پان نه
شمشای « گوت یان ده و شمشاه به. آانی فری شمشادان آردبوو گشت شوانه. وست آرددر
 .»پان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 دنیایی  آه قیژه .یقیژاند بوو، د ده   تووڕه ر بزاربوایه، م گه به.  بووو ئارام  دشاد میشه پان هه
ر پان  گه. آرد ده ك ڕای الیه و ره و به  آه ریه ، هه یه ڵ ومرۆڤ هه رچی ئاژه هه. آرد ده آاس

  . ن گژه  بووه بیقیژاندایه، ده
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  راب  ندی شه خواوه
  

وت و عاشقی  ك آه یه  شازاده اركیان چاوی بهج. بووی جوان یدای ژن  عاشق وشه میشه زڤس هه
  آه، دایكبوونی منداه ر دوای له هه. كیان بووه آوڕ و پكه. بوو ھاوتا جوان ب و خانمه ئه. بوو

  .  بوو»دنۆسیس « ناوی آه منداه.  مرد شازاده
  
مندای   ر به ۆس ههدۆنیس. دایه نگوینیان ده آرد و شیر و هه ده خو یان به آه همندارییان،  په

س بوو به نۆسی د.وه خوارده رابی ده  شه،وه  هانی و له بری ئه ه و وازی له شیر خواردنه
ی   تا تركه،ن خوآه ز به آردن ڕه ده آرد و فری  ده وه كی فری خواردنه اب و خهر ندی شه خواوه
 . راب شه  ن به بكه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
آدا  ته بای له  پیاوكی آورته ه آۆمه. آرد ی ده دا پیاسه ناو باخ ی جار به س زۆربهۆسیندی

و  وه  خوارده ڕابیان ده شه. بوو دا گه شیان له ری خنجیالنه ندی په هه. بوو آلكیان هه بوون، قۆچ و
سوپاس و   تا وه، خوارده ده بیانرا گا و شه نگیان ده زۆرجار ئاههكی،  خه. نین آه قاقا پده
  . ن س بكهۆسینیستایشی د

   
 ك، ، الی خهسۆسیندی. دروستكردن بوون راب كی فری شه خه. ز و ترێ بوو رتاپای یۆنان ڕه سه

  .رز ما به  ویست و پایه ندكی خۆشه خواوه
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  ندی ئاگر  خواوه
  

ر  هه.  بوو»هفایستۆس«یان ناوی  آه آوڕه. بوو  هرا، آوڕكیان ههند خاتووخواوه ڵ گه لهزڤیس 
 بۆیه له  زۆر ناشرین بوو؛ ، چونكهویست هرا خۆشی نه.  له دایك بووۆسهفایست  آه

خنكاندن   ریا، له آانی ده نده و خواوه ریاوه  وته ده  آه منداه.  وه  خواره یدایهوه ف هئۆلیمپن
  .آرد ڕزگاریان

  
  .نرا ندی ئاسنگه به خواوه رچوو، بوو ده سای ل ركی ڕه  ئاسنگه بوو؛ وره  گههفایستۆس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آی جوانی بۆ دایكی  آورسییه.  دایكی خۆی  له  تۆه؛ وه آرده ندن ده سه بیری له تۆه هفایستۆس
و سپی  چهوه  آه آورسیه  ئیدی به دانیشت؛  آه ر آورسیه  سه هرا لهی  ر هنده هه. آرد دروست

  .بكات ادییتوانی ئاز  دههفایستۆسنھا   ته . وه رز بته توانی بهی نه
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 زانی؛ یان م ڕوداوه به آانی دیكه، آه نده خواوه. ویست هرا ئازادبت یده  نههفایستۆسم  به
ش به  رابی پشكه  شهیسۆسدین. هفایستۆسرابیان، نارد بۆالی  ندی شه س، خواوهۆسیندی

. بوو ست مهرخۆش و  واو سه تا ته دا، هه راب هه شه ی پكه  هندههفایستۆس.  آردهفایستۆس
ر  سه ر له ر، هشتا هرا هه ونده ن، لهڵ خۆیدا بردی بۆ چیای ئۆلیمپ  گه هس لسینۆوجا، دی ئه

  .آرد ستی هرای ئازاد یای مه  خه  بههفایستۆسئیدی . ندبوو  به  آه آورسیه
  

ندێ  هر ه به  لهمبوور بوو؛ ل دزو و قه  گههفایستۆس.  بوو ری ئافرۆدیته ، هاوسههفایستۆس
  .  پ گیروگرفت بوو میشه ان ههیتی ریه ژیانی هاوسه
  . آردن بوو  دروستل لوپه آهریكی  ی خۆی، خه آه رخانه  ئاسنگه ر له ی آات هه  زۆربههفایستۆس

  . ی داهنا و دروست آرد نوماپداویستییل  گهنگین بوو؛  سته زۆر ده
  
وآی و نهفایستۆس .برد  دههفایستۆسای بۆ  هان بایه  ه زڤس پویستی به بروسكرآاتك هه

. آردبوو نی دروستی پۆسیدۆ آه وآیهو س ن نگاه  چهخۆشی ر آرد و هه ده آانی بۆ تیژ بروسكه
  .هات ده ی ئاگر نه میشه  یدا، هه آه رخانه ی ئاسنگه ورهونو آ  له
  

ندی ئاگر  رخۆشی خواوه هه. آرد ده وانیشی ل م پاسه آردبوو، هه م ئاگری ڕام ، هههفایستۆس
ست  ده  نه ویست ئاگر بده یانده آان نه نده م خواوه به. بوو ئاگر هه  مرۆڤیش پویستی به. بوو

  .بدات  شتك ڕوو بوایه  ده بۆیه جا. مرۆڤ
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  رگرت ی مرۆڤ ئاگری وه وآاته ئه
  

مرۆڤ  .دابوون بیارآان وایا نده ئاخر خواوه. ن آان بده نده بوایه قوربانی بۆ خواوه مرۆڤ ده
یان گل  رمه  نهی گۆشتآان  خوانده. نا آان داده نده اوهیان بۆ خو آه بی و گۆشته رده یان سه ئاژه
. یه  گۆشتخواردن هه  مرۆڤیش پویستی به.  وه هشته پروسكیان بۆ مرۆڤ ده و ئسك و  وه دایه ده

  .آان دهن خواوههی  ك  مرۆڤ بوون نهی ئاژه نه،  ئاژه و ش ئه  وه له  جگه
  

  ،»پرۆمنڤس«دا  یه م آشه  له.آان و مرۆڤدا نده نوان خواوه  له را و هه  آشه بووه ئیدی ده
 و مرۆڤی فر ئه. بداتیان تی  و یارمهتنگری مرۆڤ ب آرد الیه ده زی ند بوو، حه  خواوه نیوه آه 

  آرد 
  رمه ن و گۆشتی نه یان بده  ئسك وآآاگهنھا ته ن و به آان بكه نده ف له خواوه چۆن بتوانن 

  . بۆ خۆیان بت
  

 ئاگریشی بۆ مرۆڤ وكو ستا، به وه  نه  وه شه وه ر به پرۆمتڤس هه. بوون آان زۆر تووڕه نده خواوه
 و گۆشتیش  وه بكاته رم ۆی گهیتوانی خ هئیدی مرۆڤ د. )ی هیڤایستۆس دزیبووی آه آوڕه  له(هنا 

  . ببرژنت
  
  آرد آه ده نه زیان وان حه ئه. با تیان ل ژمه  حهبوون، راسان و هه وڕه وجارێ ت آان به نده وهاخو

 آی زۆر زۆر س سزایه زڤ بۆیه. تند بكا واوهرمانی خ بكات و بفه آاری خۆی ڕاییمرۆڤ 
  . ختی پرۆمتڤسی دا سه

  
 هات و به  ده وره بازكی گه مووڕۆژك هه. واسی وه هه آه دپای چیایه قه  پرۆمتڤسیان به

بوو و  ده  تر آه بازه  آه. یخوارد هنا و ده دهر رگی ده دڕی و جه ده ی هه برغه نووك، القه ده 
  . بۆوه ده ی ساڕژ  آه  برینهبۆوه؛ ده  دیسان دروسترگی پرۆمیتڤس، فی، جه ده
  
  ئازار و ژانی پرۆمتڤس ب.خوارد رگی پرۆمتیڤسی ده وه و جه هاته ده آه  ینی بازه سبه بۆ
 »هراآلیس«تا ڕۆژكیان . ه و ۆب  ده  ساڵ دووبارهساته سانی رگه م مه ئه. بووخت  سه  ندازه ئه
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ی ئازاد پرۆمتیڤسو ی پكاو  آه تیرك بازه  به ) آوڕی زڤس بووهراآلیس(؛ ڕ بوو ودا تپه به
  . وه بایه نه ر آان هه نده آان وخواوه م ناآۆآی مرۆڤه  به؛آرد
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  ی پاندۆراس آه قوتوه
  

  له  ،ك جاران وه چووه پش و هنده بت، مرۆڤ آاریان باش دهست و پرۆمتڤس ڕا آاری ئاگر
 .بدات  سزایان وه و  له مرۆڤ بكاته دا تۆه س بیاریبۆیه زڤ  جاوه؛ پاڕانه ده آان نه نده خواوه

هڤایستۆس . تی بدات  آرد یارمهنگین سته ی و دهرباش ی ئاسنگهستۆس هڤای اوای له زڤس د
 زڤس. پاندۆراس، تابیت جوان و زانا بوو. »پاندۆراس« ناوینا وو ئاو دروستكرد قوڕ ژنكی له

  آه بوو قوتووه ی نه وه  مافی ئهو  ئهبوو؛ پآی   قوتویه پاندۆراس.پاندۆراسی نارد بۆ ناو مرۆڤ
سی راۆند ری پاآابرا میواندا وت؛ ك آهپیاو  ، چاوی بهو مرۆڤ نا آات پاندۆرس هاته. وه بكاته

  .  بۆ مای خۆی وه آردوو بردیه
.  وه ی آرده آه پاندرۆس قوتوه جا. بكات ی پشوی آرد  ل  داوایراس بوو؛ۆیدای پاند  شهاآابر
ناو   به  و وه ره  ده هڕین پهر موو ده رهه  هه مانه  ئهخۆشی و ئازار؛ ختی، نه  بهد  به پبوو له  آه قوتوه

  . هیوا بوو وه دا مایه آه بنی قووتوه  له  نھا شتك آه ته.  وه مرۆڤدا بوبوونه
و ئازاری   وه تهجیھاندا بو بۆ  لهیبای نگ و ناته ختی، جه دبه خۆشی، به ، نه وه آاته و ئیدی له
  !رداری هیوا نابت  تبهس آانی ژیان، مرۆڤ ده تها، تا دوا س ندیه رهه ژبه. ن هد مرۆڤ ده
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   آه هزه به  مانه هراآلیس، قاره
  

  ن شكه  آه،ڕێ شیره
  و به موان ئازاتر هه   له.بوون وان هه مان و پاه ل قاره  گه،آاندا نده خواوهی  نو مندا له

بوو،  ی هه ل ژن و دۆستی دیكه  زڤس گه.هراآلیس آوڕی زڤس بوو. هراآلیس بوو تواناتر
  ڕقی له میشه  هه ،سری زڤ  هاوسه،هرا  بۆیه ر هه. بوو  و ژنانه آ له راآلیس آوڕی یهه
   .هراآیس بوو 

  ، آهس آردهرم   زڤس داوای له  بۆیه جادایك بوو، دایكی مرد؛ یس لههراآل  ر آه هه
 هشتا یس هراآلمپن؛ی هنا بۆ ئۆلی ، هراآلیسی آۆرپهسهرم. بكات خو س بهیهراآل
  .كانی هرام رمه  به راآلیسی خسته هتووه، بۆیه دیتی وا هرا نووسس هرم.گرتبوو ی نهڤرچك
س یهراآل. مكی هرا  مژینی مه وته  آه له په ۆری برسی بوو، زۆر بهی هراآلیسی ز وه ئه ر به له
مك هرا  ده .مژی ا دهمكی هر  مه  شیری له وه تینی خۆیه موو هه  به  جاهز بوو؛ ش بهیساوای  به
  . دا بوو، هراآلیسی توڕ هه  زۆر تووڕهمژێ؛ و ده س شیری ئهو دیتی وا هراآلی  وه ئاگاهاته  به

  و وه یھنایه رچی شیری مژی بوو هه هههراآلیس  دا؛ توڕهه  وه قه ڕ  به ، هراآلیسی هندههرا
 .ن هكش ی آه ستره  ئه  بوونه  شیرانه و دۆپه  ئیدی ئهئاسماندا پژا؛  به
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  بت ده راآلیس شته
  
  یان و دوو آوڕیان ژ خۆشی ده  به وه كهر، پ  هاوسه آدا بوو به یه شازاده ڵ آچه گه س لهیراآله
 ویستی هنابوو؛ نه ر ، هه هراآلیس به  دژی   ڕک و آینه  هرا، وازی لهند خاتووخواوه. بوو هه

  . آرد  و هراآلیسی شتی بۆ ناردت شت  بۆیه؛بكات تاڵهراآلیس   ژیان له
  

 هیچ ئاگای له خۆی ی خۆی آوشت؛ آه رگۆشه ردوو جگه تدا و ههس ده زی خۆی له ئاوههراآلیس 
  چیسیا وجا پحه  ئه ،وه ئاگاهاته  وهآاتك.  نووستلی و  وه بردیه و ر خه آسه  یه،بوو نه

  . گرت ری خۆی هه هشت و سهی ج شی به آه ژنه. تی لبا ژمه ، حهآردووه
  

.  وه آی بۆ بدۆزنه یه ڕگاچاره ی دف آرد، رستگه پهرانی   جادووگه له  داوایهراآلیس
كاری ت غوم و خزمه  هببت   هرآلیس،بوایه ده.  وه هریان بۆ دۆزیی سه آان چاره ره وگهجادو

م  به. بوو خت  سهال ی زۆر له رجه و مه  ئههراآلیس . چاوچنۆك ود ی بهآ پادشایه. ك پادشایه
  وه ڕته  بگهشی آه  و ژنه وه آانی زیندووببنه ك بت آوڕه یه ر شوه هه یویست به ده بوو؛ چاری نه

  دیار بوو پاشا، له. بووآار  ستبه و ده  آه نۆآه آۆشكی پاشا چاوچبۆ دی چوو نابه  به. الی بۆ
ی رشان  سه ، خستیهبوو ترسیدار هه و مهخت  رآی سه چی ئهر  هه یه بۆ ترسا؛  دههراآلیس
  . هراآلیس

. چت و بمرت رنه دا ده رآانه و ئه باری ئه  ژر له هراآلیس  وو آهبوا پادشا هیوای  جۆره و به ائ
 حاڵ و  مه رآانه  ئهو ئه. جی بكات رگھن جبه مهخت و  رآی سه  ئه  دوازده بووایه  ده،هراآلیس

  . تاتن خواستند خاتووخواوه  آی له  هراآلیس آۆمه،ل هو. بوون  نههآردآاری 
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 ر عبای نۆسه ده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

بوو هراآلیس بچیت   دهراآلیس سپارد؛ه  رآی به م ئه آه ه ی ،آه چنۆآه و چاود پادشا به
. ژیا لكاوكدا ده زهو  نو زۆنگاو  درا لهیه. »هیدرا« گوت یان ده عبایه و ده به. تك بكوژ عبایه ده
ی  هره و ژه  ئه.پرژان هریشی ده  و ژهرخان چه رده هر چوارالدا و  هه ملی به  ترسناآه عبا و ده ئه

، هدرا یداآرد آات هراآلیس هدرای په. آوشت مرۆڤی ده، رڕا دوو ر له ، ههر بوو آاریگه هند
 ر هدار هه .ڕاند ملی په، بردوست  هراآلیس زۆر ده.الماری دا  پهآانی ره  سه آ له هی  به
  هه رهراآلیس. بوو  م بھوده  به؛راند په  دهیر مل  ههدا و هراآلیسیش ده الماری هپ

ریك بوو  ر خه  هههراآلیس .ڕوا ی هیدرا ده الشه ی نوێ له هلل  دوو آه،ڕاند په ی دهآ یه هلل آه
یس بیركی لهراآ. بوون زۆر ده ر انی ههآ لله  آهڕاند و بسود بوو؛ په ی هیدرای ده هلل آه
  .یاڵ داهات خه به
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  و آه ی ئاگره  نو آپه دایه ده  فی،ڕاند په آی ده یه له آه ر  و هه وه ی آرده وره هئاگركی گ
  .وتاوس ده   لله که

ی  هلل مین آه یهآلیس دواادا هرآۆتایی   له. وه ڕوایه هیدرا نه  آی نوێ له یه هلل ئیدی هیچ آه
   .و تۆپاندی ڕاند په هیدرای

  
آانی  جۆره تیرهو  ئابه .هراوی آردن كشاو ژه خونی هیدرا هه  آانی له  نوآی تیرههراآلیس
  .یاند گه ج رآی به م ئه آه راآلیس یهئیدی ئستا ه .تر بوونر آاریگه
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   آه  پیسه ویله ته
  
ك  آانی یه آهر ئه.  دانابووهراآلیسی بۆ  رآی دیكه ل ئه  هشتا گه ،آه نۆآهچاوچ  ود شا بهدپا
.  سپاردهراآلیس  زۆر دزوی بهرآكی  ئه ،شادڕۆژیكیان پا. بوون دهتر خت ك سه دوای یه  له
  .وه كاتهب ن خاو»س ئاوگیه«ی  آه ویله  ته بوایه لیس دهکراه

رگیزیش  بوو، هه وره ۆر گه ز آه ویله ته. بوو دا هه یه ویله ته و مانگای له سپ و ل ئه س گه ئاوگیه
 هآ ه دا آه یه ویله و ته  له،ك یه پۆكه  تهك ، وهی مانگا شیاآه سپ و رسی ئه  ته .بۆوهآرا خاوین نه

  . آرد ده  و گژمرۆڤی وڕ ، آه ویله نی ناو ته گهبۆ .ببوون
  
ه و استی ئهڕ به.  وه بكاته  پاك یه ویله و ته ، ئهداك ڕۆژ ی یه  ماوه  له، بوو وه  ئههراآلیسرآی  ئه

 هراآلیس . بوو وه نزیك ڕووباركه  له  آه ویله ته. ت بوو حمه بوو، زۆر زه  نه آاری آرده
ڕی  په دا تده آه ویله ناو ته  به ئاوكی فره . آه ویله ته ناو ڕاآشا بۆ    وهآه ڕووباره  آی له یه جۆگه
؛  بۆوه خاون آه ویله  ته گشتی ڕامای وبوو، هه  آه ویله ی ناوته رس و شیاآه  ته ویرچی پیس و هه
  . ی خۆی آه ه ڕژگ وه ڕایه  گه هآ و ئاوی ڕوباره  وه ی پآرده آه  جۆگههراآلیسجا، 

  
كی  ت ئستاش خه نانه  ته.ج آرد ر شانی جبه ی سه آه خته  سه رآه  ئههراآلیسش  و جاره ئه
  .»س ی ئاوگیه آه هویل ته« ن ڵ ده په  پیس وچهشونكی زۆر  به
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  رگ ی جیھانی مه آه دڕه  گه سه
  
. دا  دهنجام ی ئه گشت و ئازایانه  ئهل وه. بوون ده ترخت هات سه آانی هراآلیس تاده آهر ئه

 بۆ  وه خواره بچته  بوایه  بوو، ده وه  ئه،سپارد  پی  نۆآه چاوچود   بهشادپا   آهرآ مین ئه دواهه
ڵ خۆیدا  گه كات و لهب ت پهرگ،  ی جیھانی مه آه  دڕه گه وا آاربارۆس، سه هرگ و ل جیھانی مه

نترین  رۆس دڕندهاآارب. آرد رگی ده ی جیھانی مه روازه  پاسی ده،سارۆآارب .بۆ پادشای بھ
تی  توان په  چۆن دههراآلیسدی ئی. ژدیھا بوو بوو، آلكیشی هه ی هه لهل  س آهگ بوو؛ سه

  بكات؟
  

  .یان آردهراآلیسآی  آان آۆمه دهن خواوه
  
رهراآلیسك  ته ، لهسمگای جیھانیهله. دا رگی نیشان  مهدا ڕۆیشت و ڕ ا، لهو رهوه ژ  

راآلیس بوو رگ، چاوه ندی مه ، خواوهسهادس به. ڕوانی هراآلیسی   هادگوته  
 هیچ جۆره ،آردنی ت هو پ  ناب بۆ گرتنل ، وهیت ڵ خۆتدا ببه گه  لهتوانی آاربارۆس  ده-

  .بھنیت آار آك به چه
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ارۆسی گرت و بی آار اگهك قوڕقوڕرس آانی هه هزه  به  چنگه  بهبوو؛ هز  زۆر بههراآلیس
و تی بۆ هراآلیس برد  مه آلكی هه  بهبوو؛ھا ژدی ارۆس ههم آلكی آارب به. بی ی ل وهوج
 هراآلیس. خۆدا گرت ددانی بهم   به دا؛یهراآلیس ئازاری  زهاند ئهب  ستنه گه و  ئه.ستی گه
ارۆس زیاتر رتمی آاربقو  بوو چنگی له چی هزی ههر هه   به ،ستنه و گه ت ئازاری ئه زره هع له

  .  شۆڕآردهراآلیسری بۆ  و سه   نووزه وته ربارۆس آه آاووتاآ توندآرد
  ود پادشا به. ی هنا وه ره ڵ خۆیدا بۆ جیھانی سه گه آرد و له ت بارۆسی په آارهراآلیسئیدی 
 ك تره  زاره ،گه و سه یی ئه اشرینی و دڕنده ن  له؛وت ربارۆس آهآا  آات چاوی به آه، نۆآهچچاو
  آه  گه  آه سه، آردهراآلیس داوای له   جابۆیه؛ وه ورا لی نزیك بته ی ده  نه؛بوو
   .رگ نی مه بۆ جیھا بۆ جكای خۆی؛ وه ڕنته بگه

  
 یاند و گه ج ی به آه رآه  ئه ازدهر دو ئیدی ئستا هه. آلیس بوواررآی ه مین ئه  دواهه وه ئه

  نگا و  دوژمن جهل دژی گه. یاژ دهك ر نگاوه مان و جه ك قاره  وههراآلیسئیدی . ئازادبوو
رد،  مهراآلیسآات .  وه مانی مایه قاره  به ر تا مردن هه  ههعبادا گرت؛ ڵ زۆر ده گه ۆرانی لهز

   .وان بت الی ئه وێ له له  تا؛نمپیآان بردیان بۆ ئۆل نده وهخوا
  
  .ر هاوسه  به دا، بوویتنج خاتوو خواندی گه، »هبا«ڵ  گه  هراآلیس له،ر ونده له
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ڤئۆرفریدآهڤس و ئ  
  

 ند خاتووخواوه،  م آوڕه ه دایكی ئ. بوو »ئۆرفڤس« ، ناویبوو  ههناوبانگ كی بهیبژ گۆران آوڕه
ندی مۆسیقا ئاپۆلۆن   خواوه ی له تاره و  ئهدا؛ ده گوت و تاری ل گۆرانی ده، فڤسئۆر. بوو
  .رگرتبوو وه
  .درا بوو گوی ڕاده رچی هه ، هه آات گۆرانی بچیایه ر ههبوو،  ۆزس  به  هنده فڤسرنگی ئۆ ده

  ندهڵ و با و ئاژه   دڕندهرچی هه آرد؛ ده ویی شلهات؛ ئاو گ ده یان نه آان چیدی خوڕه ڕووباره
 و  وه وتنه آه آانیش نزیك ده ژ و آوه ت آه نانه  ته؛،وه بوونه ده  خوری ئۆرفڤس  ده بوو، له هه

  . درا ڕاده گوییان
  
ر  وه خته ر و زۆر به  هاوسه  بوونه وه پكه.  بوو »آهریدڤئ «یدای شۆخك بوو ناوی  شهرفڤسئۆ

 ؛و مرد دا ی ئڤریدآه مار پوه. بوو ن نه یان درژخایه آه ریه وه خته  شادی و بهل وه. بوون
   .وه چوو ژرهو دنیای رگ  و جیھانی مه ره به

رگ و  و جیھانی مه ره دا به  بیاری.بكات زانی چی یده نهبا و  ی ل جارێ ئۆقره به ئۆرفڤس
ستران   مۆسیقا لدان و آرد به ستی  دهرگ، انی مه جیھ یشته آه گه ر  هه .وه بچت دنیای ژره

ت  نانه  ته.رسامبوو  سه نگ و ئاوازه و ده جوانی ئه  ، لهرگ ندی مه وه  هادس، خواوه.گوتن
رچی  هه. آردبوو قوت  نگه و ده  گوی بۆ ئه،ش و ناشرینه دڕ و  هار گه و سه  ئهآاربارۆس،

ج بوو،  خدا نیشته  دۆزه رچی له هه .آردبوو ان شل گوی یه آان هه نگی مردووه  بهیتارمای
  .رابوو ڕاد نگ و ئاواز و مۆسیقایه و ده گوی بۆ ئه
پاداشتدا   له تابكات،  آات، دوا ده زوو چی ئاره  ی پرسی ئۆرفیڤس رگ، له ندی مه اوههادس، خو

ت هاوسه  ده ی آهگوت ئۆرفیڤس. بیداتڤرید،ی آه ویسته  خۆشه ره خوازڵ خۆیدا بۆ  گه  له كهی ئ
بوو؟   چی آه رجه مه .رجك مه رگ رازی بوو به ندی مه هخواو.  وه رته جیھانی زیندوان به

ر  نه سه گه ده ی تا  دواوه  له وات و ئڤریدیكه ب وه  پشه  لهرفیڤس ئۆ  بوو آه وه  ئه آه رجه مه
 و روخساری  وه تهویستی بدا  خۆشهی  ئڤریدآه  ئاوڕ له ابیت ئۆڕفیڤسن و جیھانی زیندوان؛وی  زه

  ! ببینت
  

. دا ڕۆیشتنرگ ناو جیھانی تاریك وترسناآی مه آی زۆر به یه ماوه.  قایل بوو رجه و مه  بهئۆرفیڤس
،  وه بوونه  ده تا له جیھانی زیندوان نزیك ل  وه. له دواوه آه و ئڤرید وه  پشه  لهئۆرفڤس
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  وه پشتیه  ی له سه وآه یویست بزانت ئه  دهبا؛ ی لده  و ئۆقرهدآر  زیاتر ده ڕاوآی ده ئۆرفیڤس
  وه س ئاوڕكی دایه ، ئۆرفیڤه وه وی نزیك ببنه ر زه بوو له سهما ی نه هنده . یه ریدیكهڕوات ئڤ ده

. ڕۆیشت ی ده  دواوه بوو له  آهدری ئڤ وه ی ئه به. وت ی خۆی آه آه ره دولبه  و چاوی به
  .س ئۆرفیڤ چاوی بیهش  آهدریئیڤ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
آه دئیدی ئڤری .یان شكاند آه یمانه و په آار ترازا  آار له  م تازه  به؛ ڕووبدات وه بوو ئه ده نه
توانی ی م نه دا چوو، به دآهشون ئڤری  س بهئۆرفڤ.  وه ڕته رگ بگه ھانی مه بۆ جی بوایه ده
ی  ڕوو ك و به یه  وه هاته  ده آهدآانی ئڤری نگاوه  دوای هه  له آه ویه زه   چونكه؛وام بت رده به

  ره و هاوسه ر یتوانی چیدی دولبه وه نه  مایهنھا ته س بهئیدی ئۆرفیڤ. خرا دادهدا سئۆرفیڤ



  48/69  متۆلۆجیای یۆنانی

باقی . نجام بوو ئه م ب آرد به ی ده ك بیری ئڤریدیكه ی دنیایه ندهه. ی ببینت آه نازداره
 و  ند دڕنده ڕۆژكیان چه ، تا كهیریدوری ئڤو بۆ د باری له  تازیه س بوو بهی ئۆرفیڤژیانموو  هه
، رگ چوو و جیھانی مه ره س بهئیدی ئۆرڤیڤ. داو آوشتیان یانسالماری ئۆرڤڤ ك په عبایه ده
  .وه یشته  گه ریدآه ئیڤ ا بهو له
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  سڤس و ئاریادنهت
  
  وه یۆنانهگشت الی    له،نج و ئازا آوڕانی گه. آرا  دهرزش  وهدا زۆرجار پشبآیئاتناری ش  له
 بۆ  وهی آرتا دوڕگه   جاركیان مرخاسك له.بوون شدار ده به دا هان پشبآو هاتن و له ده
رزش و پشبآدا   آاتی وهالوه له م آوڕه  ئه.رزشدا هاتبووه ئانن وه ی  پشبآ  لهشداری به

ی  آه رگی آوڕه مهوای  ینۆس ههآات م . پادشای آرتا بوو»ینۆسم«وڕی  آ، و مرخاسه ئه. مرد 
  آرتا ینۆس لهم. مبار بوو و غه بار یه پادشا تازه. سا ن هه ئات خۆی بیست، ئیدی زۆری ڕق له

زانی  هید نهس  آه. بوون وی درژ هه ل ڕاڕه یدا گه هآ آۆشكه  له. بوو زنی هه آی مه یه آۆشك وقه
  .زانی ده نه  پ ی آه رگای آۆشكه س ده آه. چن و آوێ ده ره وانه به اڕهو ڕ ئه
 دوكی ترسناك دا پچهولولو  قی ئه چه  له. بوون ۆغانهلزار پچ و ههلوو ل آه آانی آۆشكه وه اڕهڕ
، وه آه آۆشكه بھاتایه ناوسیك  ر آه هه. بوو. »ورۆسمینۆت« ناوی  عبایه و ده ئه .ژیا ده

 ئاتنكی  خه  ، لهی آه آوژراوه هی آوڕ یویست تۆله  مینۆس دهشا. یكوشت دهورۆس مینۆت
 ۆس داوایین م.ان بۆ آرترزش ب  بۆ وه تا؛ی آردئاتننجانی  بانگھشتنی گه   بۆیه؛بستنت
 آران آه  ناچار ده و الوانه ئه.  بۆ آرتاوت آچ بنرن  و حهوت آوڕ وه حه هئاتن  آرد آه له

ن تائكی  بۆیه خه. ت بوو سه ده  و بهبر زه  به،مینۆس شا.  وه  ببنهورۆسینۆتم ویوڕ وبهوڕ 
 پچولو ناو ل وت آوڕه نردرانه ر حه و هه  وت آچه حه ر هه. ن رمانی بكه وی فه یره په ناچاربوون

. موویانی آوشت هه ر ورۆس هه مینۆت؛بوون ربازنه سیان ده آه. وه آه آۆشكهی  لۆ غانهزار و هه
ند الوی  چه   آه، ناردئاتنكی  وای بۆ خه  مینۆس هه شا،جاركی دیكه ؛ڕی ند ساك تپه هچ

س   هیچ آه؛رگه مه ر آانیان هه نووسی الوه رهزانی چایان ن دهتائكی  خه. بنرن بۆ آرتا  دیكه
 ناوی ،ووب دا ههئاتنتوانا، له   و بههز  الوكی به.بوو ده رۆس ڕزگاری نهنگ مینۆتو چ له
ی بدات  ڕگهباوآی آرد   تسڤس داوای له .ن بوو باوآی تسڤس پادشای ئات. بوو»تسڤس«

 تسڤس له .وه یدانه مه  رۆس بچته بۆ مینۆتویویست  ده،بوو رۆش  زۆر به په.تابچت بۆ آرتا
  :گوت، به بابی و آرتا ره به بوو شتی ده  سواری آهآاتكدا

ر  گه ئه. نگه ڕه ی چ آه  بزانه چارۆگه وماشابكه ، تۆ تهوه  له آرتاوه دته هشتی م آه هآاتك ئ -
وا  وه ئه ڕمه زیندووی بگه  ر به گه م ئه  بهژراوم؛و من آ  آه بزانه  وه  ئه،ش بوو ی ڕه آه چارۆگه
مینۆس . ڕێ  وتنه تا آهو آر ره  به،ند الوی خورت ئیدی تسڤس و چه. م ده ده ی سپی هه چارۆگه

 تسڤسی  ر آه  هه، ئاریادنه.  بوو»نهئاریاد«ناوی  بوو، ،آچكی زۆر جوانی ههپاشای آرتا
ك داوی دا  یه ی و گۆهی شمشرآی جادو،نهئاریاد. بدات تی یویست یارمه ، دهیدای بوو دیت شه
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و  پچولولتای  ره سه ، له وه یدانه مه   بچتهسورۆت بۆ مینۆ آاتك تسڤس ویستی. تسڤس به
  ،وه سته ده و شمشر به ادرگ  وه آه پچهولورآی ل ده  ی له آه هداو ری گۆه هدا س آه زار لۆغانه هه
ی  سانه و آه ئسك و پروسكی ئه. بوو ر دهو ترسناآت  تاریكتر آه ولپچهوهات ل ده تا. ڕێ  وته آه

   .وتبوون دا آه نوه و  له،نیورۆس آوشتبومینۆتو
  
  شمشره  ست و به ده  هاته یسڤس لم ت  بهتی بۆ تسڤس هنا؛ مه رۆس ههۆتوینپركدا م له

و  و له وت ستی خۆی آه ی ده آه داوه ره دوای سه سڤس بهت. اندڕ ی په لله ی آه آه رییه جادوگه
  ئیدی كهن چوبوون؛مویان دخۆش ههآان  الوه .رێ ده  هاته  ترسناآه وه پچ و ڕاڕهولو لتاریكی

 . بۆ شاری خۆیان  وه ڕنه توانی بگهیان  ده؛ڕزگاریان بوو
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  دا له وه ڕانه ی گه ڕگه  له. دا ڕۆییانا گه و له  آه شتیه ه ناو آهوسڤس چوڵ ت گه  له ئاریادنه
تسڤس ت و و آه ل وی ریا خه ده نار  له آه ئاریادنه.  وه سنه م بحه آه ، تاك الیاندا یه هدۆرگ
  یه دوڕگهو  یان له ادنهڵ لدان و ئاریو  سه وتنه  بوون و آه آه  شتیه ری آها سو وانی دیكه و ئه
   .جھشت به
  

ی  آه الی خوشكه گچكه  زۆرتر دی به نكهبوو چو الوه گرنگ نه ی به دنهتسڤیس ئاریا
 و  باوآی تسڤس له .بۆوهكآانی ئاتن نزی  رۆخه لهسڤس ی ت آه میه گه.  بوو وه نهدئاریا
 آات .بدا ڵ آه هه  سپیه  چارۆگه آردبوو آه بیری  تسڤس له.آرد ڕوانی ده  چاوه نارانه آه

له  ؛ی آوژراوه آه  آوڕه نی آهزا وه، وایده  گومانه وته ی دیت، آه آه شه  تسڤس چارۆگه ڕهبابی
 ش باش نهدیابۆ ئار. ریادا خنكا  ئاوی ده  له  ووه  خواره دایه  هه وه و تاورانه تان خۆی له  ژمه حه

  . وه شكایه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .آاندا بژی نده ڵ خوداوه گه ر له دهون  لهمپن، تائۆل  هنایهو   وه ی پداهاتهی زه زڤس به
  وانه  لهآ  یه.ری خۆی  هاوسه ل ژنی آرده و گهله جگای بابی خۆی  تسڤس بوو به پاشا

شت  زی له گه حه ؛ بوو ڕیده و گه  زه ربه آی جه تسڤس آابرایه.  ی ئاریادنه بوو آه  گچكه خوشكه
 له کآ هبووه ی  وو زۆرانی گرت نگی آرد ل جه  گه؛وه  ماه وته آه ن ده گمه ده  به؛ڕان بوو و گه
  .نآانی شاری ئات مانه قاره
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  ئیكارۆس فی آات آه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
ل  ۆس گهدایدار.  بوو»ۆسدایدار« ناوی ،ژیا ك ده دا آابرایهمینۆس ی شا یهآرتا و له سا  له

  . مینۆس بنیاد نابووشای بۆ  آه پچ و ئاۆزه لول آۆشكه ،ر خۆشی هه، بووزانا  
ل   بوو، گهئاتنكی  س خهدایدارۆ.  بوو»ئیكارۆس«، آوڕه ناوی بوو ۆس آوڕكی ههایدارد

دا استی ڕ له. ئاتنوه بۆ  دا بواته ده نه ی پ نۆس ڕگهمی شال ؛ وهآرد شاری خۆی ده یریب غه
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زۆری . ج بھت الری مینۆس به ۆشك و ته آ دایدارۆس بیاری دا آه. بوو و زیندانی ئه
.  وه ی آۆآرده  باندهڕی و شاپه ڕ ل په  گه، هات.هو ی دۆزیه چاره نجامدا ڕگه  له ئه ؛وه آردهبیر
 .نكردی ل دروست وره  و جووت بای گهوساندو ن وه تیره پكه مو و آه  ی به نهڕا و شاپهڕ  و په ئه
یویست  یش دهۆسرئیكارۆسی آوڕی دایدا. بفت  ك بانده یتوانی وه س دهۆ دایدار وه و باهو دو به
م  به .توانت بفت  چۆن ده  آه،آرد  و فریدا ۆس نیشانیدایدار. دا بفت بابیڵ گه له

  یگوت بابی ،بكات چاوی  ئیكارۆس ڕه بوایه بوو ده هگرنگ ه زۆری شتك
  ئیكارۆس له بابی پرسی. رز بفریت  زۆر بهناب -
 یگوتبابی  بۆ نابت ؟ -
 . وه هنتو آانت ده ی باه تیره آه  وت و مویداد رم و گه  وه بیته  له خۆر نزیك دهچونكه -

 ئیكارۆس گوتی
  .بیرم ناچت یشتم و له ئستا تگه -

  
ند   بوون چه وه ئاسمانه  آاتك به. فین وه هه ی مینۆسه آه دا له آۆشكهكراوتی دیاریدی له آایئ

  وانه زانی ئه دهوایان. بوون رسام  سه سه آه ودو و فینی ئه  آردن و به ده ماشایان سك ته آه
 بیر آانی بابی له هتگوخۆشی فین   له.  ببوو شكه دا شاگه خۆشی ئیكارۆس له. فن ندن و ده خواوه
  . بۆوه ده رز ر به فی وهه ف ده هرز ر به ئیكارۆس هه. چۆوه

  
دایدارۆس . رین وه آانی هه ڕه وه و په هنواآانی ت اهی ب تیره  و آهوم. زۆر له خۆر نزیك ببۆوه

دایدارۆس  .ربۆوه و مرد ریا به  بۆ ناو ده وه یی ئاسمانهرزا ی بوو آه له به آه ی آوڕه گوی له قیژه
آان  پۆله شه.  وه ك نیشته یه دوڕگه   له.ڕا شونیدا گه ی و زۆر به آه ۆ آوڕهبوو ب نارش زۆر په
و  ی له آه ووهد مر ی آوڕه دایدارۆس الشه.  هنا یه دوڕگهو  ناری ئه  بۆ آهیانی ئیكارۆس الشه
ش ناوی بوو  آه گهڕوری دو دهریای   ناوی لنرا ئیكاریا و ده یه گهڕو دو  ئیدی ئه.ناشت  یه گهدوڕ

  .ریای ئیكاری به ده
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   یا ترۆ آان دژبه نگی یۆنانه جه
  

  پاریس  ی شازاده آه سوه
  

نھا   ته.وونبآرا ك بانگ ۆ شاییهن بمپآانی ئۆل نده جاركیان، گشت خواوه
ی ست و له ده ئه .ی و ناآۆآی بوویبا ندی ناته واوهس خی ئر.بت  نه»سیئر«ند خاتووخواوه

  . بدات تكآان  هات آه نوانی مرۆڤه ده
  

دایه   سوكی ههسك  آهناآاو م له  بهآرد؛ پ ستی  به خۆشی و ئارامی ده آه ییه شاتا، ره سه
سرا بوو و نو آه ر سوه له سه . ئریس بووند خاتووخواوه  سه وآه ئه .وه ی و میوانانهنو آۆڕی شای

آان  هند خاتووخواوه س له یان زانی؛ وو آاره ران به كهییشا  ر آه هه. »س بۆ جوانترین آه«
   خۆیان به وانه،  له ك ریه  هه ئاخر. رۆدیتهف ئه ه وتن ئههرا، . آرد یان  آه ستان و داوای سوه هه

  . زانی س ده جوانترین آه
  
یشانی ستن  بكات و دهر سه  چاره آه آشهس آرد آان داوایان له زڤ دهن خواوهخاتوورس  هه

و س  م لهرآا نكی هه چوبوو؛ س قایل نه زڤ.ی بدات آه سوه  نترینه و جوا سیانه و آام لهبكات 
، جا. بوون  لی زویرده ی دیكه آه انهو دو،بژاردایه س هه وانترین آهج  ی به هند خاتووخواوه

دووی  و بهآرد   ی نه هآارو  ئه  بۆیه؛ند بكاته دووژمنی خۆی ویست دوو خواوه یده  نهیشسزڤ
 آوڕی پاشای شاری »یسرپا«  ده س شازازڤ. بدات نجام  ئه آاره و ئه ڕا تا دا گه كهآكی دی یه
ین جوانتر  بدات و به  هند خاتووخواوهو س  آ له یه  به و سوه آرد تا ئه ستنیشان  ی ده»ترۆیا«
  :گوتی  پاریس هرا به. سی دابنت آه

  پاشای گشت جیھان   بیته  دهیت، دهم ب و سوه ر تۆ ئه گه ئه -
   :گوت  پی هتن ئه
 و توی آه دهر  سه یه  ههداآ یه نگ و آشه رچی جه هه  من، له  یت به  بده آه ر سوه  گه-
  .وه یته بهی ده
  :یگوتش  فرۆدیته ئه
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  .رت  هاوسه بته  من، جوانترین ژنی دنیا ده ی به  بده و سوه ر ئه گه ئه -
  

  ی دا به آه  سوه ، بۆیهری  هاوسه ین ژنی دنیا ببتهرتآرد جوان ده زی یس حهپار  شازاده
  آیه؟  و ژنه  ئه م ئایه  به.رۆدیتهف ئه
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  ی جوانهیلنا
  

 .بوو هاوتا لنا بی جوانی ه. بوو»ناهیل« ناوی بوو، ل جوانی هه ل گه  آچكی گهزڤس
لنا، هی. ریان  هاوسه بوون هیلنا ببتهخواز ته ، ئاواگبانناو مان و پیاوی به  و قارهل پادشا گه

، باسی جوانی كی گشت خه.   شاژنی شاری سپارته  و بوو بهس آردوال  شا منه شووی به
   .لنا جوانبتی هی  هیچ ژنك نه بوو هنده.آرد یان دهلناهی
  
 ر ا بهلن وخواسی جوانی هیباسی  آاته و  ئه تا،ژیان شادی ده به  وه  پكه،وسال منهلنا و شاهی
  .ڕێ  وته آه  و سپارته ره  به ترۆیاوه   بوو، لهشتی  سواری آهپاریس،. وت پاریس آه  ی شازادهگو
ی  ر هنده لنا و پاریس هههی.  پاریس آرد ی له شازاده اهانهآی ش  پشوازیهوسال منهشا

   .بوونآدی  یدای یه  عاشق و شه، ئیدیوت آدی آه یه  چاویان به
  .گرت ڵ خۆیدا هه گه شی لهلنا هی ،وه هیاڕ گه و ترۆیا  ره اریس بهآات پ

  
  ته و آه. ی بووی لله ، آهوتووه دووی پاریس آه لنا ڕه هی  پیزانی آهوسال منه  شارهندی هه

  .آان بوون نده خواستی خواوه شتی به گ ساتانه م آاره  ئه .وه ندنه سه بیری تۆه
  

ی خۆی بۆ  آه نه رۆدیته بهف ئه !آرد ده آان بوون آاری مرۆڤیان ئاۆز نده خواوهر  ئیدی هه
  .دا یانوسال منهتی  ، یارمهشتنه و هرا ئه. یاند گه ج پاریس به
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  مان سی قارهیئاآل
  
وس پویستی ال مینه. ر ترۆیا  سه بردنه  بۆ هرش وه هآرد آانی خۆی آۆ زهربا  سه،وسال منه شا
ی یۆنان و  آانی دیكهتی له گشت پادشا  داوای یارمه ۆیه ب،بوو تر ههربازی زۆر اپۆڕ و سه پ به

   .نب  وه ایه هان  تا به؛آانی وت آرد مانه رهگشت قا
  
  نیمچه(آان بوو  نده ی خواوه وه نه  س لهلیی ئاآدایك . بوو»سئاآلی« ، مانانه و قاره آ له یه

ی كسست  رگ، له وبای مه ڕو ی ساوابوو دایكی له س هشتا آۆرپهلیاآ ئ  آاتك آه)ند بوو خواوه
  .كشابوو هه

 ڕم و  و نه تیر  ، نه هیچ تیغك .ی جیآردبۆوهسشی ئاآلی ، لهرگ ی جیھانی مه آه ئاوی ڕووباره
رگ  سی له ڕووباری مهدایكی ئاآلی  دا آه وآاته له. بی  ده ان نهیسشی ئاآلی شمشر، له  نه
ئاوی رووبای    به،پی ی چه پاژنه وپ  قوله. گرتبوو ی  هه وه پیه پی چه وو له قولهكیكشاب هه

آرا بریندار بكرێ و تیغ   ده.ی بوو یه و پاژنه س ئهنھا خای الوازی ئاآلی  ته.ببوو ڕنه ستكس ته
 .»سی ئاآلی پاژنه«گوتریت  سك ده هخای الوازی آ  بهش ستاآه ئ.بیبت
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لیآاتكی به  آه، خورت بووسك ئاآز ساو ئاز هست یوی  دایكیشی ده.رچوو ده ی ل
زانی آه  دهانكی وای خه .آرد س دهآلیار ئ به ی له ژنانهم جلی  رده هه  بۆیه. بیپارزت

وون ژنك له ڕیزی ب ده نه ڕازی ،شكری وت رله دشاو سه بگومان هیچ آام له پا.س ژنهئاآلی
  .بت دایان سوپاآه

  
لی. ڕی ترۆیا هات زگیری بۆ شهربا ك سهآاتڕۆژیكیان .ڕا گه  ده وه جلی ژنانه به ر  ههسئاآ 

 ی شا آه شكره تی له دا آه یارمه ولی س قه ئاآلی.و ژن نیه  س پیاوه ئاآلی ابوو آهئاشكر
  ر ترۆیا، به  سه بردنه هرشآانی یۆنان، بۆ  مانه  و قارهو میر  پادشا  لهل گه.  بداتوسال منه

  . بوو»ئۆدۆسڤس«مانانه  قارهو  آ له  یه.ی سپارتاوه هاتن آه شكره هانای له
 ؛شكر ی له رمانده  فه یویست ببته  ده،ك یه رآرده و سه ر پادشا  هه؛بوو آان فره ی گركه آه شكره له

زۆر   ترۆیا ی دژبه آه ڕه  شه بۆیه؛ بوون نو خۆیاندا ناآۆك  له آه شكره هآانی ل رآرده ی سه زۆربه
  .ی آشا درژه
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  ڕ له ترۆیا شه
  

آانی ترۆیا  ربازه  سه.رانس آوژ ل آه گه. سای خایاند  ر ترۆیا ده  بۆ سهآان هی یۆنان هرشی
 خت ز و سه ر ل به ، گهی شاری ترۆیا هوروش. آرد ی خۆیان ده آه شاره  یان لهرگری زۆر ئازایانه به

   .بوو
 ئازاترین .دا انی شاردا ڕووی وه ره  ده دوو له شكردا لهر وان ههن ڕی خوناوی له ها شه نده چه
  . بوو»هكتۆر« ، ناویشترۆیاكی  مانی خه  ئازاترین قاره.س بووآلی آان ئه مانی گركه هقار

ی ی هلل س آه؛ ئاآلیآوژراستی هكتۆر  ده رشكدا بهه آاتك ئازاترین هاوڕی ئاآلیس له 
  . دای  وه ندنه سه  بیاری تۆه؛بوو

  
ی  هوروی ش وه ره له ده. س و هكتۆرئاآلی ،مان ڕی دوو قاره به شه بوو  آه ڕه ئیدی ئستا شه

  .هزبوون دووآیان بهر هه. وه آدی بوونه ڕووی یه وانه ڕووبهو د  ئه،ترۆیا
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دایك  . ی ترۆیادا ڕاآشا هورووری ش ده سپدا به ی ئه دوا ی به آه تۆری آوشت و الشه هیك،سئاآلی
ستی  ده یان به آه گۆشهر هجگ  آهوه چاویان لبوو  آه آی قه یه  قولله ، لهباوآی هیكتۆر و

شازاده پاریس.وژراس آلیئاآ ل كی گرته، تیری س و دای له قولهی ئاآپنتی الوازی   چونكه؛پ 
ڕی  ی شه آه ناوبانگه  به مانه ردوو قاره ههئیدی . ج مرد سبه ه، دبوو پیدای  س له پاژنهئاآلی
  .هات ی نهیآۆتا  آه نگه م جه  بهآوژران؛س و هكتۆر ، ئاآلیترۆیا
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    دارینه سپه ئه
  
 .وه آرده الآ ی یه آه نگه آۆتاییدا ئۆدسڤس جه  له  تاسای خایاند؛   ده،نگی ترۆیا جه

 و زنیان له دار  مه سپكی فره آان ئه گركه. هات ادای خه ی به هآان  پیالنكی زیره،ئۆدسڤس
  سپه و ئه ناو ئه له .ینك بووم و آه  سه له ڕاستیدا بۆ یه، سپه دارینه و ئه  ئه.آرد ستودر  خته ته

  .سدان مه بۆوه بۆ خۆ سی تدا ده سی آه ی جیگه دا یه دارینه
  

، یاۆی تر شوورهآانی  وانه  پاسه دانا؛ترۆیاك شاری یان له نزی آه سپه دارینه آان ئه گریكه
  .خۆآردن وتنه پرسیار له آه

 الحه چبت ؟  به  زه سپه و ئه داخۆ ئه -
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 ترۆیاكی   خه .وه  خۆیان بوونهآانی شتیه وه و سواری آه  آشانهترۆیای  آان له ئابلووقه گریكه
  .وه  ته ونه آشا و جاڕس بوون ترۆیادانی و ئابوقه ڕ ن له شهآا  گركه آه ،آرد  ده نه زه ه موایان

دوای  و نآا میه شتی وگه  آهبوونه ناویا چووكی ترۆ ستی خه ۆ چاوبهنھا ب آان ته  گركهل وه 
  . دابووس دا خۆیان مه وناوه و له وه و ترۆیا بایاندایه وهومك ڕ آه
  

 چۆن بیان ل  وه ،وه یانه آه  نو قه نه  ببه الحه به زه  سپه و ئه آرد ئه ده زیان  حهیاكی ترۆ خه
وون  ئیدی ناچارب؛بوو تر وره  گه آه ی قه روازه  ده  له آه سپه  ئاخر ئه،وه  ژووره  ته بردایه

كی  ك خه آات،ودا تاریكی شه  له. نه ژوورێ  ببه آه دارینه سپه ئه ، تا بشكنن آه ی قه روازه ده
ب  به ،)دابووشار دا خۆیان حه آه سپه ناو ئه هل ی  وانه ئه( آان  یۆنانه  ربازه  سهوون،یا نووستبترۆ

   ش  یۆنانیانه ربازه و سه  بهیان آوشت و همایان دا آه آانی ناو قه وانه  پاسه؛رێ ده  هاتنه خشپه
  و  آرد یخونیان به  شهگشت الوه،  آان له گریكه. دابووس  مهه خۆیانآ و قه ی شار وه ره ده  له  آه
 ی  آه  ئاخریه .وه نه بكه ست یانتوانی ده بوون و نهكی ترۆیا غافگیر خه .آرد یریان داگ آه قه

   .آرد  و آاولیاندا یان تكجاخت و تار یان داگیرآرد و ته ترۆیاآان یۆنانه
  . ی هاتیآۆتاوها  ی ترۆیا ئا آه ڕه شه
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  ی ئۆدیسڤس آه شته گه
  

آردنی  دوای گرتن و آاول ئیدی. بوون دانگا  جه  له،ترۆیا  به ، دژساڵی ده   بۆ ماوهآان گركه
. ی آشا  زۆر درژهی ئۆدیسڤس وه ڕانه م گه  به. وه ڕینه  بۆ مای خۆیان بگهیانویست ترۆیا، ده

 كآات . بوو»ئیتاآا«ناوی   آه گهڕ دو.بوونار   و دوورآه آی گچكه یه دوڕگه پادشای ئۆدیسڤس،
 داستان و ل ؛ گه وه ڕانه گه ی خۆیان ده  آه دوڕگهو  ره  به اوه ترۆی آانی له ربازه ئودیسڤس و سه

  . هاتر سه داویان بهوڕو
 ؛ گشتیان آوژران.بوو  م بھوده  به،كاتب آانی ڕزگار ربازه ویدا سه ر چی هه ئۆدیسڤس هه

  . وه نھا خۆی مایه ته
وزار  ، زاره رهاته سه بهو   شته و گه ئه .سای خایاند  ، دهئیتاآا  وه یشته  ئۆدیسڤس تاگه

نوی   ، آهناوبانگ تخوان و داستانبژكی به قایه هه.  چیرۆك و داستان بوونهب و  وه نهگدرا ده
 آتبی ئاخنی و تۆی   و له وه هآرد ی گرد رهاتانه سه و داستان و به  گشت ئه بوو،»هۆمر«

   .»ئۆدسیا/ ن ئۆدیسس«ناوینا 
  

انی آ مانه و قاره ند هاتی خواوهر سه چژه و باس و خواس و به  بهل ئۆدسسن داستانكی گه
  . ناوبانگه یھاندا بهیۆنانی گشت تدایه و له گشت ج

شت زنی یۆنان وگ ، شاعیریكی مهو داستان و چیرۆآانه ی ئه وه ره آه و آۆر  نووسه،هۆمیر
  .تستا ژیابئر له  د ساڵ به و پنسهارز وو ههد 2500چت  پده. مژووشه
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  ی یۆنان و ڕۆمانآان هند خواوه
  
 دوای .وه ناسران آانی ڕۆمانه نده ناوی خواوه  آانی یۆنان دواتر به نده خواوه  لهل  گه
 بۆ  وه رایهتستانی گواسری و شار ت و توانای هونه سه ده، آان  یۆنانهتی  سه ی ده وه انهوآوپ

  .آانی ڕۆمان نده آانیان گۆڕان بۆ ناوی خواوه  ناوه،یۆنانآانی  نده  خواوه.ڕۆما
  
  
  

  
  آانی ڕۆمان  نده خواوه        ۆنان آانی ی نده خواوه

   
  ینۆسڤ  /  ویستی هندی عیشق و خۆش خواوه - رۆدیتهف هئ

  ئاپۆلۆ  /  وناآی و موسیكوندی ڕ خواوه - ئاپۆلۆن
  مارس  /      نگ جهندی  خواوه - ئارس

  دیانا  /    شكار و ندی ڕاو خواوه - ئارتمس
  مینرڤه  /      ندی ژیرتی خواوه - نهت هئ

  باسیچوس  /     راب ندی شه خواوه - ۆسدیۆنیس
  دیسكۆردیا  /   بای تهندی ناآۆآی و نا خواوه - ئیریس
  وانی آهی تیرو نده و خواوه ئه - ئیرۆس
  ئامور  /       شقی پبوو  وعهدداری
  تللوس  /          وی زه - گایا
  پلوتۆ  /    رگ ندی جیھانی مه خواوه - سهاد

  ولكانۆسڤ  /    ئاگر/ ندی گ  خواوه - هیفایستۆس
  سول  /      ندی خۆر خواوه - هیلیۆس

  جیونۆ  /       ری زڤیس هاوسه - هرا
  هیرآولیس  /        مان قاره - هراآلیس
  میرآوریس  /    آان نده ری خواوه یامبه په - هرمس



  65/69  متۆلۆجیای یۆنانی

  پۆنا   /    ی تۆهند خاتووخواوه - نمیسیس
  ڤگتۆریا  /   وه وتن و بردنه رآه سهی ند خاتووخواوه - نایك
  فاوینۆس  /      نآا ندی شوانه خواوه - پان
رس هاوسه - سفۆنپرپینا  /      ری هادپۆس  

  نیپتۆنۆس  /      ریا ندی ده خواوه - پۆسیدۆن
 ر جۆپیته  /      آان نده ی خواوهخوااش - سزڤ
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   واژه سته  و ده ندێ وشه ی هه وه نكردنهوڕو
  

   فسانه ئه      متۆلۆجیا
  آان یونانیه       آان گركه

  یونان    )هالس( گركالند
  شانۆ        ر تیاته
  تكستی شانۆیی        دراما

  خاتوون/ خانم      خاتوو/ خا 
   وه رئه به له      ندێ رهه ژبه
  بۆ له/ تاو له      ت زره عه
  مول حه ته/  ئۆقره      ت ژمه حه
  لك زۆر گه/ زۆر زۆر       ندازه بئه

  بت ی نه ونه  له آكی دیكه یه/ نھا تاآوته       بھاوتا
  ق و هۆش عه/ ق ئه        ز ئاوه
  شتكدا دوای  بهڕان  و گهوبوون     ڤداڵ عه/ وداڵ عه
  م به        ل وه

   آكی آه یه         دیكه
  ی شاهانه بانه ڕه عه/  ی ڕازاوه بانه ڕه عه         ژاوه آه
   ماوه پشت چه/ پشت آۆم        مور قه
  عیشق/ ویستی خۆشه        ڤین ئه

   خۆوه رله هه/ ب ئامانج/ بگوێ پدان        روا بپه
   وزا فه/ ب ڕسایی        را هه
  سودی حه/ خیلی پپردن  به       یی ئره

  سوبح/ یان  به ره به         آازوه
  وه ستانه ر وه رامبه به/ ت  قه ره ده      ڕۆست ده

  تیپكردس هه      سیا پحه
    وه شاردنه/ شاردان  حه      سدان مه

   وه داونانه/ مین  آه         بۆسه
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  ترۆپك /  لوتكه        دوند
  ور هه ه په         واه گه
    سج مه/ ست  به مه        یام په

  وه لكدانه/ رح  شه /  وه شیكردنه         ڕاڤه
 

»...«  
  



  68/69  متۆلۆجیای یۆنانی

 
 

   مه رهه م به ی ئه رچاوه سه
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  ک   کۆمه  به ی داوه مه رهه م به کارهنانی ئه  کردن و به  مافی ئامادهLettlest Forlagنی شا وه
  

From: red@llf.no 
To: k m <lalokarim@hotmail.com> 
Subject: Re: tilatelse 
Date: Wed, 14 Sep 2005 17:29:08 +0200 
>Hei Karim! 
>Du gis med dette tillatelse til å bruke "Greske Guder og Helter" som kilde til 
>dine prosjekter. Veldig fint at du spurte. Lykke til. 
>Mvh 
>Bjørn Rudborg 
>Lettlest Forlag 
>Quoting k m <lalokarim@hotmail.com>: 
> 
> > Hei 
> > Mitt navn Karim H. Mostafa, jeg oersat en del av ( Greske metologi ) til mitt 
> > morsmål ( kurdisk ) fra forsjellige kilder, både norsk og englesk. 
> > Gir dere, meg tilatelse å bruke forlages bok ( Greske Guder og Helter, tekst 
> > Erik Eriksson, og bilder Eva Ede, 2005 ) somn kilde. 
> > Takk på forhånd. 
> > NB ! 
> > Boken som jeg lager, er ikke for salg men den bruks som en kilde i 
> > undervisnings programe i Kurdistan - Nord Irak, i et moderiserings prosjekt 
> > av utdaningssystemet som fylfores av en frivillig organisajon som heter KOMAK 
> > ( www.komak.nu ) 
> > med vennlig hisen 
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