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٧ ئیلیاده 

ثَيشةكى
                                                     

(١)                                                 
بةسةر كاريطةريان مَيذوو، درَيذايي شاكارى هونةرى بة دوو وةكو ئؤديسة ئيليادةو ديارة
كؤنةوة لة داستانة، دوو هةبووة. ئةم يةكةكان دواي لة نةوة يةك هونةرى و ئةدةبى كارَين
ثاراستووني نةمريية ئةم و هةر دانراون نةمر هونةرى رةمزو هَيماي بة ئةمرؤ رؤذطارى تاكو
لةزةتة و يةكةم بيست و سةدةى كى

َ
خةل ئَيمةى دةستى بطةنة كارَيك كة كردويةتة و

و بوون سةرسامى مايةى ضةند ئؤدَيسة و ئيليادة جا بثارَيزن. خؤيان ئةستاتيكييةكةي
بوون ةم

َ
قةل ئةهلى بؤضوونى بريو مايةى جياوازى ئةوةندةش هةبووة، ضةند كاريطةريان

قةسيدةيةى ئةم دوو هومَيرؤس واية ثَييان كةس هةندَى سةردةمَيكدا.. شوَين و هةموو لة
تةروادة خِركردؤتةوة، جةنطى لةسةر قةسيدةيةكى كورتة ة

َ
كؤمةل كو

َ
نةهؤنيوةتةوة، بةل

يةكَيكيان بةشةوة، دوو بة كردويةتى ثاشان يةكةوةو دةم داونيةتة و خستوون رَيكى
ئيدى طةرانةوةى(ئودوسيوس)ة لةسةر دووةميان ئةخيلةو توِرةبوونى و تؤران دةربارةى
ئؤديسة. هى دووةم و وةرطرتطة ئيليادةى ناوى يةكةم بةشى رؤذطاردا تَيثةِر بوونى

َ
لةطةل

ديكة خؤوَيذى هؤنةرَيكى هؤنيوةتةوة، ئيليادةى تةنيا واية هومريؤس دى اليان هةندَيكى
هةندَيكى  هؤمريوس..

َ
ثال دراوةتة ئةويش ناِرةوا ةو

َ
هةل بة هؤنيوةتةوةو ثاشان ئؤدسةى

بووةو فؤلكلؤرى هؤنراوانى بَيذى طؤرانى خؤوَيذى شايةرَيكى واية هؤمريؤس، ثَييان دى
ة دروانةتة

َ
هةل بة كراونةتةوةو كؤ كانىديكةوة

َ
هؤنراوة فؤلكلؤريانة لةاليةنخةل ئةو ثاشان

(هؤمريؤس)ش ناوى لة كو
َ
بةل ناوةستن، بةوةندةوة هةر دى هةندَيكى هؤمريؤس..

َ
ثال

ئاشق و ناوى (كؤرة) ناز طواية دةطةيةنَى، كؤرة ماناى هؤمريؤس طومانن.. وشةى بة
نازناوة ئةو ئيدى و نةكردوين بؤ تؤمار ناوة راستةقينةكةى مَيذوو بووةو نابينا شاعريَيكى
طومانن بة تر هةندَيكي طرتوةتةوة، شايةرةي ئاشقء ئةو راستةقينةكةي ناوة جَيطةى
ييةو

َ
خةيال كةسايةتييةكي هؤمريؤس واتة هةبووبَي، هؤمريؤس نازناوي يان بة ناو كةسَيك

ئةدةبياتدا مَيذوونووساني و زانايان بةسةر خؤي راستةقينة كةسايةتييةكي وةكو ثاشان
ناسراوة، فرة دا طَيتي زندووةي كة ئَيستا لة سةرانسةري ناوة بةم بووة سةثاندووةو
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هةية، ئؤديسة ئيليادةو لةمةِر هؤنةري بريوبؤضوونانةي ئةو جياوازي وَيراي
َ

بةهةر حال
ض لة بووة، ذياني ضؤن بووة، دايك لة كوَيندةر لة كة: ثرسيارانةي جياوازي ئةو وَيِراي
داستانةكان... ناو رووداوةكاني بويةرو بة هؤنةر ثةيوةندي رادةي ذياوة، سةردةمَيكا
بة جياوازبن، زؤربنء ضةند بؤضوونةكان بريوباوةِرو

َ
بة هةرحال ديكةش، شتي زؤر ء

ئؤديسة ئيليادة و بةناوي طةوهةري دانسقة دانة دوو ناطؤِرن، كة حةقيقةتة يش لةو
َ
تؤزقال

درَيذةشيان دوورو طةشتة ئةم ثةساثؤرتي و سةردةمة ئةم كي
َ
خةل دةستي طةييونةتة

ضونكة نةدةبوو. خاوةنيان دةكرد لة بني بووة، جا خواي خؤيان هونةرييةتي تةنيا
هؤنةرةكةيان. هةن، نةك ضؤن وةكو داستانةكانة دةقي خوَينةر طرينطة بؤ ئةوةي

(٢)
بوون، دابةش ثاذدا ضوار و بيست سةر بة ئؤديسة ئيليادةو لة يةكَيك هةر دةزانني، وةكو
بيست و لة يةكَيكيان بريتيية واتة هةر سردوويان لَيناون، كؤن ناوي كة رةخنةواناني
داستانةدا جووتة ئةو بووني ثةيدا سةرةتاي لة تةقسيمبةنديية ئةم ديارة سروود، ضوار
هةر كراوة.. بؤ تةقسيمبةندييةي ئةم ةمةوة

َ
قةل و ئةدةب ئةهلي لةاليةن دواتر نةبووة،

طريكيدا ثيتةي ضوار و بيست ئةلفبايي ثيتَيكي ذَير لة سروودة ضوار و بيست لةم يةكَيك
ثيتي ئؤديسة بة ئةوةكاني و (كةثيتال) طةورة ثيتي بة ئيليادة دانراوة، سروودةكاني
((A))ي ثيتي بة ئيليادة يةكةمي سروودي نموونة بؤ كراون، دياري (

َ
(سمؤل بضووك

دواي ئةم تةقسيمبةنديية دةبَي ديارة .((a)) ثيتي بة ئؤديسة هي نيشانكراوةو دةست
و بيست لةسةر طريسانةوةي و طريكي ئةلفباي بووني جَيطري و ثةرةسةندن و طؤِران
زايندا ثَيش لةسةردةماني كارة كة ئةم باوةِرةدان زانايان لةو بَي، درا ئةنجام ثيت، ضوار

بووة،  دايك لة ٣٢٥ ث.ز ي
َ
سال دةوروبةري لة كة دراوة، ئةنجام توس)ةوة (زينودو لةاليةن

يةكةم  دامةزراوة. ئةسكةندةر كتَيبخانةكةي بةِرَيوةبةري يةكةم بة ز ٢٨٤ ثَيش ي
َ
سال لة

هؤنراوةكاني هؤمريؤسي بآلوكردنةوةي ساغكردنةوةو و رَيكخستن ي
َ
هةول بووة كةس

داوة..
بةيت، ذمارةي لة (١٢٢١٠) بريتيية ئؤديسة و هاتووة ثَيك (١٥٦٩٣) بةيت لة ئيليادة
سروودي يةكةم بةيت داية. (٩٠٩ -٤٦١) نَيوان لة ئيليادة سروودَيكي هةر بةيتةكاني
سروودَيكي ئؤديسةش بةيتةكانيهةر بةيتة. ذمارةي (٤٦١) بةيتة، سروودي سَييةم (٩٠٩)
سروودي ضوارةم) بةيت داية... سةرةتاو -٨٤٧ و شةشةم، سروودي -٣٣١) نَيوان لة
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لةسةرة، زؤري مِري مشتء ئةمة بووة، ضؤن بووةو كةي داستانة دوو ئةم بووني ثةيدا
ئةطةر جا هةبووبَي، كردن تؤمار و نووسني كة بووبن ثةيدا لةسةردةمَيكا بةآلم ثَيدةضَيت
بةكار هؤنراوةكاني كردني تؤمار بؤ نووسيني كة نةبووبَي كةس يةكةم بةخؤي هؤمريؤس
برةودا باوو لة كردن تؤمار و نووسني كة سةردةمَيكا هؤنيونيةتةوة لة ئةوا َهَينابَي
حال هةر بة ديارة، داستانةكةوة داِرشتني هةردووك بة زارةكي ي

َ
شةقل ضونكة نةبووة،

ئيدي بوونيانا، ثةيدا
َ

لةطةل هؤمريؤس هؤنراوةكاني كة ناسةِّـَينن ئةم بؤضوونانة ئةوة
ئاشقان زاري سةر كةوتؤتة كو

َ
بةل بآلوكراونةتةوة. تؤمارو بةربآلودا و بةرين ئاستَيكي لة

كردويةتَي كردووة، ئةمةش دةمي دةماو طَيِردراوةتةوةو نةوة نةوة دواي و شايةران و
بة بووة كؤنةوة لة و ئاستَيكي بةربآلودا بآلوببَيتةوة لة هؤمريؤس هؤنراوةكاني كة كارَيك
كةسةو هةر و و فةيلةسوفان هزر ظانان ء دانايان مِري زانايان و مشتء و سةرنج مايةي
باش بة سةرضاوةي بوون ئَيستا كة شرؤظةي كردوون و راظةو نيطاي خؤيةوة طؤشة لة
هؤمريؤس هؤنراوةكاني كؤنرتين ضاثي

َ
حال هةر بة داستانة... ئةو جووتة لَيكدانةوةي بؤ

ي
َ
سال لة (ديمرتيوس خالكونديلوس)ةوة بآلوكراوةتةوة. لةاليةن زدا ١٤٨٨ي ي

َ
سال لة

دودا بة ديكةي ضاثي زؤر ئيدي ضاثكرانةوة.. (ئالدين)ةوة دي لةاليةن جارَيكي ١٥٠٤دا
هؤنراوةكاني بآلوكردنةوةي لة بريي زانايةك هيض رؤذهةآلتي عةرةبيدا، لة بةآلم هاتووة.
لة لةبان، لةسةر نووسراوي بة زؤري بةشَيكي ضةند ضةندة، هةر نةكردؤتةوة هؤمريؤس
لةاليةن شاكارة جووتة ئةم ئَيستا تا دؤزراونةتةوة... ئةرزا ذَير لة ميسردا ِّـةآلنةكاني
كراون سالمة)ةوة (امني خشبة، دريني البستاني، سلَيمان وةكو ئةديبَيكي ضةند نووسةرو
سةدةي دةيةي بيستةكاني بؤ سةرةتاي كؤنرتينيان دةطةِرَيتةوة كة عةرةبي، زماني بة
لةنيوةي دووةمي هةروةها نةبوون... وةرطَيِران ئةمانةتي ثابةندي هيضيان بةآلم بيستةم،
داستاني لةمةِر جووتة ينةوةيان

َ
لَيكؤل هةندَي عةرةب باسكارَيكي بيستةمدا ضةند سةدةي

صفر محمد شاعريي نةمري)) داناني دكتؤر ((هؤمريؤس- كتَيبي: لةوانة نووسيوة، طؤِرين
و  ضاث قاهرية لة مصر) (نهضة وةشانخانةي لةاليةن ١٩٥٦دا ي

َ
لة سال كة  خفاجة، 

نووسةرانء هؤمريؤس بةسةر كاريطةريي هؤمريؤس و ذياني باسي كة بآلوبووةتةوة،
لة يةكَيك هةر لة  ثةراطةندةشى ثةرةطراَّـ هةندَي و دةكات،  نوَيدا و كؤن ئةديباني
ذياني مَيذووي «هؤمريؤس- ناظي  سةر ذَير لة دووةم كتَيبي وةرطَيِراوة،  داستانةكان
كورتي باسي بة بآلوبووةتةوة، و ضاث ئةسكةندةريية لة ١٩٦٨دا ي

َ
لةسال سةردةمَيك»ـة،
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داستانةكة جووتة ناوةِرؤكي و بابةت ئيدي و دةكات هؤمةري دياردةي هؤمريؤسء ذياني
ينةوةوة.

َ
لَيكؤل راظةو وردةبيني  بةر خراوةتة بة مَيذووةوة ثةيوةندييان رادةي و

(٣)
شاعري كة ساغكردؤتةوة ئةوةيان داستانناسي بواري بةراوردكارييةكاني ينةوة

َ
لَيكؤل

رووداوةدا، ئةو ماليجةي لة  بةآلم وةرطرتووة، مَيذووييةوة رووداوَيكي لة بابةتةكةي
خؤي داوةو بة ئةوثةِري ئازادي رووداوةكان و كات قارةماناني داستانةكةو دةرهةق بة

دةستكاري هونةرييانةي كردووة.
هةية، جياوازيان ئيليادة بؤضووني ناو داستاني بة رووداوةكاني سةبارةت زانايان ديارة
ي شاعريَيكي

َ
و خةيال خةون ئافةريدةي زادةو ئيليادة، كة رووداوةكاني ثَيي واية هةية

ئةفسانةيةو تةروادةش شةِري بطرة نيية، راستييةوة بة فِريان ثةروةرةو
َ
خةيال بليمةتي

زاناي هةندَي لَي بكرَيت... ثَي كة متمانةي ئارادا نيية لة ئةوتؤ مَيذوويي ثاشخانَيكي هيض
دةكرَي مَيذووييةو بويةرَيكي تةروادة، جةنطي كة دةكةن ئةوة لةسةر تةواو جةختي دي
ثَييان ئةمانة بسةِّـَينرَي. كؤنةكانةوة هةرة ئةدةبيية و ئاركولوذي ينةوة

َ
لَيكؤل رَيطةي لة

كة (طريكةكان)- و ئاخاييةكان نَيوان كَيشةي وَينةي ئيليادة، نَيوةِرؤكي و بابةت واية
كة شاري ئةسوا، بةرةي و ثةيمان بووة- سةرةكيان بةندي

َ
مةل رؤدؤس ئةوسا دوِرطةي

سةرو بةندةدا لةو كَيشةيةش شةِرو ئةو دةطرَيت، وَينة بووة، بةرةيةدا تةروادةش لةو
ئةوةي بةآلم بووة... دا لَيذي لة حيتي ةتي

َ
دةول دةسةآلتي ئةستَيرةي كة  قةوماوة

دووةمي ثَيش لةمةِر هةزارةي زانيارييانةي ئةو و نيية، روون بابةتة زؤر ئةم راستي بَي
داوة َيكي زؤريان

َ
هةول ئاركؤلؤجي مةيداني زاناياني ديارة كةمن.. زؤر ئارادان هَيشتا لة ز

بكةن. طواية دياري تةروادة شاري تةروادةو شوَيني مَيذووي سةر بخةنة هةندَي تيشك
شوَينةواري خانووبةرةيدؤزيوةتةوة، هةندَي شوَينيشارةكةي دياريكردووةو (شليمان)
(بلجن) ئةوان دواي يوةتةوة،

َ
كؤل (شليمان)ي لةئيشةكاني هاتووة (دوربفيلد) ثاشان

كارةكاني ئةواني لة وردي بة هَيناوةو دةست بة ديكةي سةرضاوةي هاتووةو هةندَي
سةر خستوةتة سَي زاناية، رؤشناييةكي زؤريان تةقةلالي ئةم و

َ
هةول يوةتةوة..

َ
كؤل

تةروادة... شاري مَيذوويي حةقيقةتي ئيليادةو داستاني بابةتي نَيوان ثةيوةندي رادةي
بينانراوةو ثرت جارَيك لة تةروادة شاري كة سةِّـاندووة ئةوةيان ئاركولوجيةكان دؤزينةوة
ئيليادة ناو تةروادةي شاري كة كراوة..دةطَيِردرَيتةوة تةخت وَيرانء جارَيكيش ثرت لة
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خؤيدا ثَيزةكةي بة ينةوة
َ
لَيكؤل لة (بلجن) بووة.. وَيران رووخاوةو ١١٨٤ث.زدا ي

َ
سال لة

 ١٢٠٠ ي
َ
سال لة دةوروبةري تةروادةي حةوتةم كة شاري ئةوة كردووة لةسةر جةختي

بة  كراوة. وَيران ١٣٠٠ ث.ز ي
َ
سال لة شةشةم تةروادةي شاري رووخاوةو زاين) (ثَيش

دةستة بةآلم حةوتةم بَي... تةروادةي شاري ئيليادة، ناو دةبَي تةروادةي ئةمة طوَيرةي
بَي، تةروادةي شةشةم ئيليادة ناو تةروادةي كة دايدةكَيشن ئةوةدا بةالي دي زانايةكي
هؤي بة شةشةم تةروادةي كة دةدةن نيشان واي ئاركؤلوجيةكانيش مَيذووييء طة

َ
بةل

طريكي، باوةِرَين ئةفسانةو بة طوَيرةي ةوداري بومةلةرزةش
َ
جل بووة، وَيران بومةلةرزةوة

(ثؤسيدون)ـة. خواوةند
ضةندة هةر كراوة،  وَيران ئةسثةدارينةوة رَيطةي لة تةروادة ئيليادة، طوَيرةي  بة
ئةفسانةو بة ثَيي بةآلم ناردي، يةزدانخانم ئةتيناي ئيليادة، بةطوَيرةي ئةسثةدارينةكة،
ناو ئيليادة، تةروادةكةي

َ
حال هةر بة بووة، ثؤسيدون خواوةند رةمزي باوةِرَين طريكي،

مَيذووييةوة، ئةوةساغبووةتةوة لة روويئاركؤلؤجي و بَي، تةروادةيشةشةميان حةوتةم
كة دةردةنيل بووة، ميلي دةوازةي دووري ضوار و لة لة ئاسيادا هةبووة، شارَيك بووة، كة
ئاركولوجيةكان مَيذووييء طة

َ
بةل هةروةها َين،

َ
دةل ثَي (حةسارليك)ي ئةمِرؤ ناوضةية ئةو

نَيوانشاريتةروادةو دراوسَي لة ئةوةشيان ساغكردوةتةوةكةشةِريخوَيناوي و كوشندة
رةطةز بةشداري فرة هَيزي ئيليادة بة طوَيرةي بووة، بةرثا ئاسياييء ئةوروثاييةكانيان
موكينيايي طرنطي شارستانيةتي بةندَيكي

َ
مةل بولوس كردووة... شاري شةِرةيان ئةو

دةكرَيت، بةدي موكينيايي ميتولؤذياي شوَينةواري ئيليادة لة دةكةين سةير بووة.
لة شةِرى ئاييان هةروةها ئليادةداو حةوتةمى سروودي لة شةِري ئةركادياييةكان وةكو
بةشداري فةرماندانةي شريةتكارو لةو يةكَيكة كة ستور، نة يازدةيةمدا.هةروةها سروودى
مَيذووييةوةش سةرنجي باري لة دةظةرةية. ئةو كي

َ
خةل كردووة، تةروادةي طةمارؤي

ثةيوةندييان دامةزراندووةو رودوسدا دوِرطةي لة كؤلؤنيان موكينياييةكان، كة ديارة ئةوة
ئيليادةدا تةواو  ناوةِرؤكي

َ
لةطةل مَيذووييانة حةقيقةتة هةبووة، ئةم  لوكييةكاندا

َ
لةطةل

و ثنداروس و طالوكوس وةك قارةماناني لؤكيايي طةلَيك لة نموونة بؤ دةكةنةوة، تَيك
زاناياني لة هةندَي لةوةي جطة ئةمة كردووة، تةروادةيان شةِري بةشداري سارثيدون
هيكتؤرو نَيوان لة  و تساليا، ناوضةي و ثاريس نَيوان لة ثةيوةندي واية  ثَييان كؤن
طةمارؤي ضريؤكي و كةواتة داستان هةبووة... طريكدا نيمضة دوِرطةي ناوةِراستي ناوضةي
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كوشندة دةطرَيت خوَيناوي و جةنطَيكي وَينةي هاتووة، ئيليادةدا ضؤن لة تةروادة، وةكو
ئاسيا كيشوةري ئةوروثاو هةردوك لة كؤن دنياي ناوضةكاني لةشكري زؤربةي سوثاو كة
بوون دةظةرانة بوو ئةو طةالني لةشكرانةش وةكو نوَينةري ئةو كردووة، تَيدا بةشداريان
بةردةوام ئؤردوة دوو ئةم نَيوان شةِري زؤر ماوةيةكي و هةظدذ طةورةي ئؤردوطاي دوو بة

بووة.
بةآلم نيية. روون تةواوةتي بة كوشندةية شةِرة ئةو طريساني

َ
هةل هؤكارةكاني بةتة

َ
هةل

خوداني و ةمةندبوون
َ
دةول زؤر بضووكةوة ئاسياي كةوتبوونة مةملةكةتانةي ئةو ئاشكراية

تَي تةماحي ضاوي دراوسَي دةرو طةالني كارَيك كردبووية ئةمةش و بوون زؤر زَيرَيكي
هؤي ئيليادة بةآلم بَي... بوو ئابووري شةِرة ئةو طريساني

َ
هةل هؤي ثَيدةضَيت بؤية برِبن،

ثاشاكاني لة بوو يةكَيك كة (مينيالوس) ذني (هيلني)ي َشةِرةكة دةطَيِرَيتةوة بؤ رفاندني
هةر حال بة تةروادة... ثاشاي ثريامؤسي كوِري خاسي جوان ثاريسي لةاليةن طريك،
ريشةية، و رةط بة كؤن و زؤر طريكي و تةروادةيي ئؤردووي نَيوان هةردوو كَيشةي شةِرو
هاتووة هومريؤس كة بةآلم هةردووكيانة، يان شةخسية يان ئابووريية يا هؤيةكةشي
شةِرةكة، طريساندني

َ
هةل هؤكاري بة كردووة (هيلني)ي ِرةظاندني و طرتن

َ
هةل ضريؤكي

بووة، دا هةي طريكي ميتولؤجياي لة ضريؤكة ئةم ئةو ثايةيةى بؤ بطةِرَيتةوة رةنطة ئةمة
طةالني ي

َ
خةيال ضؤن وةكو خوداوةندانيةوة، طةي

َ
بةكؤمةل بووة ثةيوةست راستةوخؤ

كردووة. بةرجةستةيان طريكي ديكةي طةالني و موكينيايي
طة

َ
بةل جا دةبينن، طةورة يةجطار  دةورَيكي ئيليادةدا لة خوداوةندان  لةوةداية سةير

سيستةمي نَيوان لة زؤر لَيكضونَيكي كة سةِّـاندووة ئةوةيان ئاركؤلؤجيةكان مَيذووييء
خوداوةنداني جيهاني سيستةمي موكينياييةكانء ي

َ
خةيال زادةي خوداوةنداني جيهاني

و ئيليادة هؤنةري هةية. كاريطةريي ديانةتي موكينيايي لةنؤِريني ئؤديسةدا ئيليادةو ناو
كاريطةري هةندَي ثَييان واية زانايان لة هةندَي ديارة... بةزةقي خواوةندان زؤر بؤ ئؤديسةدا
ذَير لة بة خؤيشي حيتي كة ديانةتي كاريطةريي تايبةتي بة رؤذهةآلتيانةشي ثَيوة ديارة،
طةلَيك ئةفسانةي تةروادة، جةنطي ضريؤكي لة جطة بووة... بابيليدا ديانةتي كاريطةريي
لة ئةخيل كة نيوبي ئةفسانةي تيبة، ئةفساناني و موكينيايي ئةفساناني وةكو ديكةي
كة فوينيكسلة هةروةها ئةفسانةيملياطر ئاماذةي بؤكردووة، سرووديبيست وضوارةمدا
داوةتةوة. رةنطيان زؤر كةم و لة دةقي ئيليادةدا كردووة، ئاماذةي بؤ دا نؤيةم سروودي
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(٤)
كةرةستةي كة  نيية لةوةدا هةر ئؤديسة ئيليادةو هؤنةري تواناي و بةهرةوةري 
ضؤن كة لة وةداية زياتر كو

َ
َينجاوة، بةل

َ
هةل سةرضاوةي كؤنةوة لة ضةندين داستانةكاني

بنيادناوة. ئؤديسةي ئيليادة و كةرةستانة بةو
لة ةي

َ
مامةل تةروادة وةربطرَي و جةنطي ضريؤكةكةي هةموو نةهاتووة ئيليادة هؤنةري

و تؤران بريتيية لة ئةويش بذاردووة،
َ
هةل جةنطةي ئةو رووداوي يةك كو

َ
بكات، بةل تةكدا

كة طريكةكانةوة هَيزي لةشكرو بةسةر بوونة تؤِرة ئةم كاريطةريي و ئةخيل بووني توِرة
هةموو و سةرةكى تةوةرى بة كردووة ئةخيلي بووني توِرة دةجةنطى.... تةروادة دذي
ئيليادةدا لة رووداو دةسورَينةوة. ئةودا دةورى بة ديكة سةرةكيةكانى رووداوة بويةرو
ئةو وةكو وةستاوة،  تيا شةِرى كة ماوانةى ئةو ئةطةر بةآلم دةخايةنَى، رؤذ ثةنجا
ئةتيوبياندا وآلتى لة رؤذةى خواوةندان دوانزة بآلوبووةوة، ئةو تيا ثةتاي رؤذةى نؤ
بة و سوكايةتى كردن بة شَيواندن طريكةكان دوانزة رؤذةى و ئةو بةسةريان دةبرد،
بة تةروادةييان و ثريام رؤذةى دوانزة ئةو برد، بةسةريان هيكتؤرةوة جةنازةكةى
رؤذةكة ثةنجا لة ماوانة ئةو ئةطةر برد، بةسةريان هيكتؤرةوة ناشتني ثرسةو رَيورةسمى
شةِري رووداوةكاني دانةري ئيليادة كة دةمَينَيتةوة زؤر كةم رؤذَيكي ضةند دةربكرَي،
وَينةيةكي توانيويةتي شاعري شةِرةكة، ماوةي كورتي وَيِراي دةطَيِرَيتةوة.. تيادا تةروادةي
شاعري بكات. بةرجةستة بداتء دةستةو بة تةروادة شةِري ضريؤكي ثوختةي جوانء زؤر
نَيوان ملمالنَيي كَيشةو هاتووة يةكةميان، بةر، طرتؤتة رَيطةي دوو ئةو مةبةستةي بؤ
ناو جؤرَي بة كردووةو ئاوَيتة وردةكاري لة ثِر ديمةني َيك

َ
بةكؤمةل طريكييةكاني فةرماندة

بةرجةستة شةِري تةروادة وَينةي هَيندةي دي كردووة كة طَيِرانةوةي ئيليادةي كَيشي
شةِردا كاتي لة سةربازةكان سؤزي هةست و ديمةنانةي كة ئةو تايبةتي بة دةكات...
شةِري ضؤن كة دةدا ثيشان ئةوةمان ئيليادة هؤنةري بةمجؤرة دةكةن، بةرجةستة
خوا خوايان بوونء بَيزار شةِر لة طريكةكان ضؤن كَيشاوة. درَيذةي تةواو ي

َ
سال تةروادة نؤ

وةبةر ثةنا ناضاربوون طريكةكان فةرماندة بَى.وضؤن بةرثا ئاشتى بَيء تةواو شةِر بووة
كة بدةن جؤشيان جؤرَي بة بكةنةوةو بةرز سةربازةكانيان ورةي تا بةرن تازة شَيوازي
شوَيني زؤر لة هاتووة شاعري ئةوةية دووةمي رَيطةي بضن.... شةِر بةرةو ثريي هةمديس
رَيطةي لة ئةمةش دةكات. روودانيان بةر لة رووداوي طرنط، هةندَي بؤ ئاماذة داستانةكةدا
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وةكو راستةوخؤوة. طَيِرانةوةي رَيطةي لة نةك دةكات، داستانةكةوة ناو كةسايةتياني
هةردوواليان كة تةروادةدا، كي

َ
خةل

َ
لةطةل هةروةها كردووة، دا ئةخيل

َ
لةطةل ئةمةي

ئةنجامي لة مةمنون، ئاطا سروودي ضوارةمدا نموونة لة بؤ كارةساتةكةدا، لة تةرةفن
طومان لةمةدا و دةضَيت تيا تةروادة كة ئةنجامطريييةي دةطاتة ئةو ثنداروسدا، خيانةتي
دةبَيتةوة، دووبارة هيكتؤر زاري لةسةر شةشةمدا سروودي لة ئةنجامطريي هةمان نيية...
تةروادة دووثات بووني وَيران ئةطةري حةوتةمدا سروودي لة هةروةها (ديوميدوس)ش
هيكتؤر كة ضارةنووسي هَيمايان و ئاماذة لة ثِرة داستانةكة نيوةي دووةمي دةكاتةوة...
ئةوةش خؤ نيية... هيكتؤر فةوتاني لة طومانيش و تةروادةوة ضارةنووسي بة بةندة
تارمايي هةِرةشةي بةردةم لة ئةخيل كة خؤياية خوَينةر الي يةكةمةوة سروودي لة هةر
و بيست يةكةم و و بيست و نؤزدةيةم، هةذدةيةم، سروودةكاني لة ئةمة مةرطداية، و

دةبَيتةوة. روون زياتر دا دووةم
زؤر بة و كاراكتةرةكان دةدات هةندَي لة بة بايةخي تةواو دانةري ئيليادة، بةو جؤرة
ثةيطريي تاسةوة بة بكات لَي واي و رابكَيشَيت خوَينةر وةرطرو سةرنجى دةتوانَي باشي
ثةسندي بةنموونةيةكي بوو جؤرة كاراكتةرسازيية دواتر ئةم جا بكات... رووداوةكان
كارَين زؤر لة و الساييان دةكردةوة، شيعرةكانياندا جؤرة هةموو لة طريكةكان كة ئةوتؤ

كراوةتةوة. هاوضةرخيش دا السايي ئةدةبي

(٥)
قارةمانَيتي  دنياي تةواوةتي بة سةيرة، نة و دنيايةكي غةريب داستانة جووتة ئةم  دنياي
نة هومريؤس، سةردةمي باوي ثاشايةتي دنياي نة موكينياييةكانة، سةردةمي باوي
هونةرمةندانة و جياواز ة دنيايةكي

َ
كؤمةل لة كو ئاوَيتةيةكة

َ
بةل ية،

َ
خةيال رووتي دنيايةكي

هؤمريؤسهاتووةثشت ئينسانية، دنيايةكي شتَيك هةر لة بةر طونجَينراون، يةكرتدا
َ

لةطةل
تايبةتي ي

َ
شةقل كردووةو دروست دنيايةكي زؤر تايبةتي خؤي رةنطيني بةهرةي تواناو بة

ثةسندةكةيةتي. جوان و هةرة كاراكتةرسازيية دنيايةكةي، بةخشيوة، تانوثؤي ثَي خؤي
بةرجةستة كردني زياتر بؤ جار زؤر رةسةنن، و خانةدان كاني

َ
خةل زؤربةي كاراكتةرةكاني

نيمضةخواوةندوةسفياندةكات، يانخواوةندئاسا، خانةدانيءرةسةنايةتيانبةخواوةند
كة قوت دةكاتةوة، بؤرةكي-ش كاراكتةري هةندَي لةوَي، لَيرةو  ئةوةشدا

َ
ثال لة بةآلم
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بة دةكرَي... تةكدا لة ةيان
َ
مامةل و دةبرَين ناو قةدري بَي بة دَي ناويان شوَينَي هةر لة

و ئةرستوكراتان. دنياي خانةدان تا ثاشايةتيية زياتر جووتة داستانة دنياي ئةم
َ

حال هةر
شاي سةردارو ئاطامةمنون ئيليادة لة ضةندة هةر ثاشاية، طة

َ
كؤمةل تةوةري ةكةو

َ
كؤل

ةوي
َ
جل خواستووة بارودؤخةكة واي شةِرةوةيةو بارودؤخي هؤي ئةمة بة بةآلم شايةكانة،

هةموو دةنا نةدات، زةوي لة فةرماني كةس و بسثَيردرَيت كةس يةك بة رابةرايةتي
كةمرت. نة نةزياترة و لة كةس ئاستدان، كةس لة يةك ثاشاكان

و شةِرظان هةموو  بةناوبانطن، نَيراتي و ثياوةتي  بة ئؤديسة و ئيليادة قارةماناني 
تةبيعةت ثَيوةرو ثَيوانةكانيرادةيتوانايثياوةتي و لة يةكَيكة ديارةشةِر جةنطاوةرن، وا
زؤر شةِردا لة ئيليادة قارةماناني دةكةي سةير بؤية قارةمان... بةردةباري و ئةخالق ء
مَيرايةتية، جا كاراكتةرة ثَيوةري شةِر ضونكة توانان... بة رادةبةدةر لة  توانان،  بة
لة ثاتروكلؤس، ئةجاكسء هيكتؤر، ئةخيل، ميناكي ئؤديسة و ئيليادة سةرةكيةكاني
دةنوَينَي، خؤي جؤرَي بة قارةمانةو هةر رَيسكبازن.. ةمَيرد،

َ
كةل و سةكَيش زؤر شةِردا

بةردةباري يان بة بَي، خؤشبةزي و ي
َ
طؤل و طورج و بةلةزطيني بَي، هَيزي بازوو بة ئيدي

ةي
َ
حةوسةل سةبرو رادةي بة بَي، يان ثالن نةخشةو داناني بة يا بَي، خَيرايي قةراردان و

قارةمانن، شةِردا لة ئةوانةي جا بَي. روحمانة بَي ثةالماري هَيرش و بة يان سنوور بَي، بَي
باري لة جوانن، و قؤز ةتي بةدةنيشةوة

َ
روال رووي لة بةرزة و ثايةيان هةر طةشدا

َ
كؤمةل لة

دةكاتة ئةمةش بةردةبارن... و راوتةطبري ئةهلي و دةم راست هؤشياريشةوة، ي و
َ
ئةقل

و كؤشك زؤري بة بن... هةيبةت بة كي
َ
خةل و لةالي خانةدان بنوَينن كارَيك هَيندةي ديكة

كةنيزةكيزؤريانلةخزمةتداية.. لة زَيِروسةروةتوسامانيزؤروخوآلمو بارةطاكانيانثِرة
دةعوةتاندا، خوانيان بؤنةو لة ميطةلة ثةزو رةوة بةرازو، لة ثِرن ةكانيان

َ
ةو ئاغةل

َ
تةويل

ضةك شانازي بة شةِردا لة ئاوةدانة. بةلةزةت خواردنةوةيةكي و خواردن هةموو رازاوةو بة
نةخشَينراوة. عاجان زيوو زَيِرو كراوةو بة برونز دروست لة كة دةكةن، ئةسلةحةكانيان و
قسةزانيشن... و زمان و دةم بة كو

َ
بةل بردةبارن و حةكيم هةر نةك مةجليساندا كؤِرو لة

ئاينيدا، سرووتي كاتي لة سةخاوةتمةندانة دةدةن، دةخوازان
َ
دال دةي

َ
دال ثةروةرن، ميوان

ئيدي خواوةندان دةكةن... بة ثَيشكةش قورباني و نةزر ثاِرانةوةدا، نوَيذو نزاو كاتي لة
تيايدا خؤي دنيايةي لةو ةمةندتر

َ
دةول دنيايةكي شاكارةدا جووتة لةو دةبيني هؤمريؤس

قارةمانَيتي ضوارضَيوةيةكي ئينسانيةي لة ضريؤكة ئةم هاتووة وَينةدةطرَيت... ذياوة،
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يان واقيع، لة هةآلتن دةستاوَيزَيك بؤ بكاتة رابردوو ديارة دةيتواني داِرشتووةتةوة. دا
هؤيةك بة كردووة رابردووي كو

َ
بةل نةكردووة، ئةمةي بةآلم رؤمانسيةت... بةرةو ضوون

ويستويةتي خؤي كة بدات نيشان شةرية بة جيهانة ئةو باآلي وَينةيةكي رَيطةيةوة لة تا
بطرَيت. وَينةي

دةكةوَي ديار بة كردارةكانيانةوة طوتارو رَيطةي لة زياتر هؤمريؤس قارةمانةكاني سيفةتي
و تةبع زادةو رةنطدانةوةي كرداريش ديارة هةستةكانيانةوة، هزرين و رَيطةي لة نةك
ثَيدةكات، دةست ئةخيل تؤِرة بووني تؤران و دةزانني ئيليادة بة هةموو تةبيعةتيانة..
ثاتروكلؤسي كوذراني شكستةكةش طريكةكان، شكستي مايةي دةبَيتة بوونة توِرة ئةم
بةرزة طيانة ئةخيلةوة هةية، بةو بووني بة ثةيوةندييان دةكةوَيتةوة، هةموو ئةمانة لَي
و ئازاو ِرةق

َ
دل دِرو ثياوَيكي وةكو ئةخيل كارَيك دةكاتة كة هةية باييةوة لة خؤ فرة

فةندو و زيرةكي ئةوةندةي بة ئؤديسيوس، يان بنوَينَي، هةظِرك هاوتاو بَي بَي مَيرخاز
هؤي بة نيية، بةناوبانط ئازايةتي و مَيراتي بة ئةوةندة بةناوبانطة بةردةباري و فَيآلن
و دةكةوَي فرياي زيرةكييةكةي و تةنيا ئاستةنطان دةبَيت زؤر تووشي بوَيرييةكةيةوة
و خؤشةويست مَيردَيكي و ديمةن بة شةِرظانَيكي هيكتؤر دةبينني كة دةكات... رزطاري
شةِر دةكات، دةخةبتَي، ثَيناويدا لة كة هةية شتَيكي ئةوةية لةبةر مريةبانة، بابَيكي
بة  و

َ
دل دوو بوَيرَيكي دةبينرَي ئاطامةمنون يان كة شارةكةيةتي. و ئةويش خَيزانةكةي

ديكةي طريك فةرماندةكاني لة كة ئةوةية لةبةر خؤثةسندة، و لووتبةرز و و هةيبةت سام
هةر بة مةسئووليةتةكاني سةرشاني دةكات.. قورسي بة باري بةرثرسيارةو هةست ثرت
خؤ كردارةكانيانةوة رَيطةي لة وَينةي كَيشاون زياتر هؤمريؤس قارةمانانةي ئةو

َ
حال

مَينن.
َ
دةسةل خؤيان بووني و دةناسَينن

زادةي ئافرةتانةش ئةو بووني و تَيداية، ئافرةتيشيان هؤمريؤس، قارةماناني بةتة
َ
هةل

بؤ نةكراونةتةوة. قوت بَيهودة  بة خؤِراو لة داستانةكانةو خودي  ثَيداويستييةكاني
تةروادةية، شةِري طريساني

َ
هةل هؤكاري كة ِرفَين،

َ
دل ذني جوانة هيليني هيلني، نموونة

ديارة هؤمريؤس. ئارةزووي حةزو نةك سةثاندوويةتي داستانةكة ثةرةسةندني زةرورةتي
هةر نةك كة وَينةي بطرَي جؤرَي بة دةيتواني هؤمريؤس هةية، خؤي تايبةتمةندي هيلني
وَينةي بة جؤرَي هاتووة هؤمريؤس بةآلم بَي.... خودي شةِر كو

َ
بةل بَي شةِر سةرضاوةي

هاوبةشي هةستةكاني و بكةن بة هيلني يان خوَينةر هةست جةماوةري طوَيطر كة طرتووة،
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دةكات بؤ شيني و دةطري بؤى جؤرَي بة دةكوذرَي هيكتؤر كة كاتَي ئةوةتا بكةن....
بةوثةِري خةمبارييةوة، كو

َ
كةمرت نيية، بةل دايكي و ذنةكةي شيني و طريان لة هيضي

كردووةو دا
َ
لةطةل هاوسؤزي بةردةوامي ضؤن بة دةطَيِرَيتةوة كة ئةوة كةسةرةوة ثِر ي

َ
بةدل

ذينطةي و بارودؤخ و وَيست
َ
هةل ثَيي بة هؤمريؤس كاراكتةرةكاني راستة راطرتووة.. ي

َ
دل

زندووتر تيايدان، و بارودؤخةي كة وَيست
َ
هةل لةو زؤر جار بةآلم دةكةن، نةشونما خؤيان

لةبةر ضوارضَيوة مرؤظانيةكاني ذناندا، كاراكتةرسازي لة هؤمريؤس دةنوَينن، طةورةتر و
كاراكتةري ذن بؤية شةرَيك وَينةطرتوون، بة هةر ئيجابياتي وةكو و سةلبيات ضاو طرتووة،
ناو داستانةكةدا بةشةريةكةي دنيا لة مرؤظةو نيية، خوَيِريلة و سووك ةو

َ
لةئيليادةدا، بودةل

ئةم بووني هةر ضةندة ثريسيس، بَيينة سةر كةسايةتي با جا خؤي هةية... ديمةني نمودو
كاتَي دةبَيت، ئةو توِرة لةسةر ئةخيل ضونكة ثَيويستة، داستاني ئيليادة بؤ كاراكتةرة
دةبَي و توِرة ئيدي ئةخيل دةستَينَي، لَيي تؤبزي بة و تةماحي تَيدةكات كة ئاطامةمنون
شتَيك هيض نة نة رةنط، هةيةو دةنطي نة نيية، ديار لةو سةروبةندةدا ثريسيس دةتؤرَي،
ثَيدةضَيت َيت،

َ
نال وشةيةك بكات.... تاقة رووداوةكة لة هيضشتَيكدةكاتكة كار نة َيتو

َ
دةل

ئةو كيذةوة قسةكاني رَيطةي لة نةكرَي كة تابةوة تاوانبار كردبَي ئةمةي هؤمريؤس بؤية
جةنازةكةي كة دواتر بةآلم دوو قارةمانة دةربِريوة.. ئةو نَيوان كَيشةي لةمةِر خؤي راي
دةكات ئةوة باسي دةكاتو دةستبة طريان بةر خَيوةتةكان، بؤ ثاتروكلؤسدةهَينرَيتةوة
هةر هةية، دايكي بووة.. هيكتؤريش هاوسةرو يا باش

َ
ضةند لةطةل كوشتنةكةي لة بةر كة

تراجيديانةي كؤظاني كول و يةكةيان هةر هةية، خؤيان واقيعي تايبةتمةندي و يةكَيكيان
شتَيكدا ثشتي هةموو كارة، لة

َ
منال ذنَيكي هيكتؤر، ئةندروماك، هاوسةري خؤيان هةية.

بضَيت، دةستي لة دةترسَيت رادةيةك بة دةوَي، خؤش زؤري بةستووة، مَيردةكةي بة
جةنازةكةي و دةزانَي مردنةكةي بة كة دةكات. مردني ثَيشبيني خؤشةويستيدا لة ياني
ةكةي

َ
مندال و خؤي نةماني و كؤتايي دةبينَي، ئيدي لة ئةخيلةوة طاليسكةكةي دواي بة

خةمبار. نائومَيدي بَيوةذنَيكي نموونةي بة دةبَيت و دةدات بةر ورة ئيدي دةبَيت، نيا
َ
دل

لة ذمارةيةك سووتاوة، جةرط كارةساتديدةي ثريةذنَيكي هيكتؤر، دايكي هيكؤباي بةآلم
دةثاِرَيتةوة لةهيكتؤر يداية...

َ
دل بةردةواميلةترسو نيطةرانيو دوو بة كوِرةكانيكوذراوةو

خؤي نةكات و ذياني ريسك بة دةثاِرَيتةوة مَيردي ثريامؤسي نةكات، لة كة شةِري ئةخيل
دةوري ئاكامدا لة ئيدي بكاتةوة.. لَي هيكتؤري جةنازةكةي داواي تا ئةخيل الي نةضَي بؤ
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سؤزو هةستو كةسايةتيو بةآلم دةطَيِرَيت، ناودار ةوانَيكيطةورةو
َ
ثال دايكَيكيثري، دايكي

هةية. خؤي تايبةتي تةبيعةتي و تةبع
(٦)

ثةي بةآلم داوة، خانةدانان و ثاشايان كةسايةتي بة بايةخي زياتر هؤمريؤس ضةندة، هةر
كانيعةوام

َ
ديمةنيميلليو خةل هةندَي بةبَي بةوةشبردووةكة وَينةيهونةريشيعرةكاني،

بار دةقةكةي لة تؤبزي بة و تابلؤيانة، ديمةن سةر ئةو هاتووةتة كة جا دةبَيت.. نوقستان
ئاسايي زؤر تةواوكةرَيكى بة كو بوون

َ
بةل زةق نانوَينن، ثينةى وةكو هةرطيز و نةكردوون

ثةالمارى ضؤن دذمنان وَينة بؤ وانة لة داستانةكة.. سةرةكى طشتييةكةى رووداوى رةوتة
ديمةني شةِر، ديمةنى بةتاآلن دةبةن.. ماآلتيان مةِرو و دةدةن دةسةآلت شوانكارانى بَي
و دروَينة جووتكاري، كَيآلنء زةوي طؤراني، ديمةني و بةزم زةماوةندو ئاهةنطي ئاشتي،
هؤمريؤس ديارة هتد، ... راطةييشتن، ِرةزو باخا بة و ميوةضني كردنةوة، خِر حاسآلت
و بطرَي وَينة جؤرة بةو بةشةرييةكة دنيا تا ئاراوة، هَيناوةتة بؤية ديمةنانةي و تابلؤ ئةم
ديمةن ئةو وَينةطرتني بؤ هؤمريؤس ديارة هةية... خؤيدا ي

َ
خةيال لة كة بكات بةرجةستة

و هونةري وَينةي بةكارهَيناني رَيطةي ئةويش طرتؤتةبةر، ديكةشي رَيطةيةكي تابلؤيانة و
زؤر جواني رةوانبَيذي سنعةتي وَينةو هونةرو َيك

َ
بوارةدا كؤمةل لةو سنعةتة رةوانبَيذيةكانة،

شَيوازة تايبةتمةندييةكاني و ةت
َ
خةسل و

َ
شةقل لة يةكَيك بة بووة دواتر كة هَيناوة بةكار

بسةِّـَينَي خؤي ئةو باوةِرةي بةمة، ويستبَيتي هؤمريؤس رةنطة وَينةكةي.. بَي و دةطمةن
باو و ئاسايي ديكةي شتي زؤر كو

َ
بةل نيية، شتَيك هةموو تةنيا بة قارةمانَيتي جيهاني كة

زياتري ثَي زندوويةتيةكي جؤرة قارةمانَيتي و اليةنةكاني جيهاني دةبنة تةواوكةري هةية
نَيوان لة جواني زؤر هاوسةنطيةكي كة لةوةداية هؤمريؤس رةنطيني دةبةخشن.. دةست
بةرجةستة يةكَيكيان، سيماي ئةويرت هةر سيماي و كارةكتةرةكانيدا دروست كردووة،
هةر هةن، كة اليةن دوو دنيا، يان ئيليادةدا دوو نموونة لة سةر. بؤ دةخاتة تيشكي و دةكات
هَيزو برييتية لة كة نَيرينة، دنياي يةكةم، دنياي ئةويرتيان، سةر دةخاتة تيشك َيةكَيكيان
و منال ذن ثريان، ذنان، جةنطاوةر، َيك

َ
كؤمةل لة بريتيية دووةم، دنياي طريكةكان، لةشكري

دنياية، دوو كردنةي ئةم بةرانبةرَين ئةم ديارة، شاريتةروادةية... كة هةموو ثةككةوتوان، و
هةيةو ديكةش اليةني كو

َ
ذيان نيية، بةل اليةنةكاني هةموو تةنَي بة كة شةِر ئةوةية طةي

َ
بةل

ئةطةر بؤية سةنطةال دةبَيت... ذيان نةبَي اليةنانةدا ئةو نَيوان لة هاوسةنطيةك جؤرة ئةطةر
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هؤظيانةي شةِرَيكي زنجرية بة دةبوو ئيليادة سةرةكي رووداوي نةكردبا ئةمةي هؤمريؤس
مرؤظانيةكان. هةستة لة دوور

دةبينني بكةين، سةيري كةسايةتي ئةخيل و ضةمكةوة روانطةو بؤضوون لةم ئةطةر خؤ
مةبةستة، خؤي شكؤو سةرفرازي و دةكات كار خؤي بؤ قارةمانةية كة ئةو نموونةي
ثاتروكلؤسي بة دةرهةق تايبةتي بة هةية، مرؤظاني سؤزَيكي و هةست ة

َ
كؤمةل راستة

كة ئةوة مايةي بووة مردنةكةي كوذراو، شةِرةوةو ضووة ئةم جياتي لة كة هاوِرَيي،
دةكات دؤستايةتيةكي بتةو بة هةست ئةخيل راستة طرَي..

َ
هةل لة هيكتؤر رق ئةخيل

... نةستورو و ديوميدوس ء ئوديسيوس ميناكي ديكةي طريكييةكاني فةرماندة
َ

لةطةل
بابي هَيشتا ة،

َ
زال ئةخيلدا دوورة ثةرَيزي بةسةر طؤشةطريي و وَيِراي ئةوةش بةآلم هتد،

لَيكدي ة
َ
سال دة بةرين ئؤقيانووسي دةرياو ضونكة نايبينَي، هةرطيز ذيانداية، بةآلم لة

ثَيِري لة بةآلم ضونكة دةكات، ئامؤذطاري دةداتةوةو خؤشي
َ
دل دايكي جار دايرِبيون.هةندَي

لة هةقة نابَي، كة بةشةريانة ثةيوةنديية ئةو ثابةندي هةرطيز نيية، بةشةر خواوةندانة، و
ئةخيلي خراثةو ضاكةي اليةني هةردوو هاتووة هؤمريؤس هةبَي، فةرزةندا دايك و نَيوان
ضةند لة تةنيا مةطةر بةخشيوة، ثَي ئةوتؤي مرؤظاني َيكي

َ
شةقل بةمةش وَينةطرتووة،

دةستبةرداري َيكا
َ
حال هةموو لة ئةخيل، بةآلم هةبَي، كةمدا قارةمانَيكي راستةقينةي

ثَيناوي لة ئامادةية و نابَيت سةرفرازي و مَيرايةتي مةِر لة خؤي ئايدياليةكاني بةرزو بةها
قارةمانَيتي ئايديالي نموونةيةكي ئةخيل واتة بدات.. بةكوشت خؤي بةرزانةدا بةها ئةو
بةِراستي هيكتؤرة، كة ئةويش كة هةية، جياوازتر قارةمانَيكي بةرانبةريا بةآلم لة زاتية،
كاريطةريشي طةلةك مرؤظاني و بوَيرييةكةي، اليةنَيكي ةمَيردي

َ
كةل و سةركَيشي زَيدةباري

دةالوَينَي.. و كوِرة ساواكةي خؤشي ذنةكةي دةداتةوة
َ
دل ئةو كاتةي كة تايبةتي بة هةية،

ئةدةبةوة و نةزاكةت بة زؤر هةية، بةسةرةوة هةق ضةندي دايكي كة دةزانَي ضاك زؤر
و بةرطري مقاوةمةت ةكةي

َ
كؤل ثةناو هةر ئةو ثشت و دةكات.. دا هيلني

َ
دةطةل ة

َ
مامةل

ئةو دةكات، طريكةكان كةشتي سةر هَيرش بؤ دةكات و لةشكر رابةري ئةو تةروادةية،
ببَيتةوةو ئةخيل بةرةنطاري دةبَي دةزانَي ضاك دةكات... سةركؤنة و سةرزةنيشت ثاريس
ثريي بةرةو ي

َ
دل دوو بَي ، مةنط و كث كِرو كةضي دةكوذرَي.. ئةويش دةستي لةسةر

دةشَيت بةم ثَيودانطة جا تيا دةضَيت، دواي ئةو تةروادةش لة وا ديارة و دةضَيت، مةرط
ثَيشكةوتووترو نموونةيةكي هيكتؤر بةآلم دابنرَي، زاتي ةوانَيتي

َ
ثال نموونةي بة ئةخيل
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نيشتمانةكةي.. و خَيزان بةرانبةر بة بةرثرسة قارةمانيةتية، قارةمانَيكة، اليةنرتي فرة
ئةطةر قارةمانيةتيةية... ئةو مةرجَيكي نيشتمان و خَيزان بة بةرانبةر وةفاداري واتة
نموونةيةكي هيكتؤر ئةوا بَي، و قارةمانَيتي قارةمان و كالسيكي كؤن نموونةيةكي ئةخيل

طةرةكيةتي. خودي هؤمريؤس كة ئةو نموونةيةية و قارةمانَيتيية، قارةمان تازةتري
وةكو بة ئينسانيةتي بةشةر دةدات، زؤر لةم جووتة داستانةدا، بايةخَيكي َهؤمريؤس،
ثال و موجيزةيي نةداوةتة نائاسايي دةكات، كاري تةكدا ةي لة

َ
ئاوها مامةل ضؤنة خؤي

ئاسايي نا كارَيكي شةرَيك بة بَي بوو ثَيويست وا شوَينَيكدا لة ئةطةر خؤ بةشةرَيك.. هيض
وةكو  خواوةندان.

َ
ثال هونةري داويةتة شَيوةيةكي هاتووة بة بكات، خَيرا موجيزةيي و

ئةفرؤدَيت ي
َ
فةزل بةتة بة

َ
دةبَيت، هةل رزطار مينيالوس شةِري لة موعجيزة ثاريس بة ضؤن

دةكةن، ئةخيل ثَيشبيني مردني و قسة دَينة ئةخيل ئةسثةكاني يان كاتَي دةبَيت... رزطار
سةر دةخاتة قسانةيان و ئةو دةثذَينَي زمانيان خؤي حةولوقوةتي خوايانةي بة هريا ديارة
بةخشيوة، كاراكتةرةكاني هةموو بة ئينساني َيكي

َ
شةقل هؤمريؤس دةبينني زار.بةو جؤرة

فةرامؤش اليةنةي ئةم دا طيانلةبةرانيش و خوراَّـ وَينةطرتني ئافةريدةَين لة تةنانةت
هونةري يةكطرتووي يةكةيةكي ضريؤكةكةي وةكو كة كارَيك كردويةتة ئةمةش نةكردووة،

وةربطرَيت. َيكيئينسانيانة
َ
شةقل

(٧)
ةيهؤمريؤس

َ
مامةل لَي بةشَيكيتةواويقارةماناني هؤمريؤسخواوةندانن، لة بةشةر، جطة

دةكرَيت. بةدي بوارةدا لةم ةت ناكؤكييةك
َ
روال جياوازةو بة قارةمانةدا تاقمة ئةم

َ
لةطةل

هةر خواوةندةكانيان. لةمةِر طريكةكان وَيستي
َ
هةل سروشتي بؤ بطةِرَيتةوة ئةمة رةنطة

و س
َ
هةل رةفتارو هةية، ناسوتييان شَيوةو جةوهةري  طريكيةكان خوداوةندة هةموو

و ثري دةبن نة خواوةندان كة ئةوةية جياوازيةكةيان بةشةرانة، رةفتاري وةكو كةوتيان
تةواوي جةختي (هؤمريؤس)ش و زياترة زؤر بةشةران لة دةسةآلتيان هَيزو دةمرن، نة
لة دوورن هةية، ئاساييان نا هَيزو دةسةآلتَيكي خواوةندان كردوةتةوة.. ئةمة لةسةر
يةك ناو، هةموويان دةكةوَيتة مِريان رادةبوَيرن، مشت و خؤش مردن، ثريي و هةِرةشةي
لة طةنطةشةيان كَيشةو ئؤليمبؤسة. هةميشة بارةطاي سةرةكيان و دَينن ثَيك بات

َ
مال

يان
َ
كؤنرتؤل بةزةحمةت دةتوانَي سةروةريان طةورةو زيوسي جار تةنانةت زؤر داية، نَيوان

طريك بةيني شةِري لة خؤ ثَيكردن ئةمري زيوس كاتَي نموونة بؤ بطرَي. ةويان
َ
جل و بكات
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يا
َ
لةطةل دةخاتةطةِر، خؤي دةسةآلتي مَيوينةيي هريا نةقورتَينن،

َ
هةل تةروادةييان و

شةِر زةوي لةسةر نامَينَي  بريى  لة هةر دةبَي، مةست دةداتَي، و شةرابي دةخةوَي
ئاطاداري هةندَيكيان نني، ئاطادار هةموو شتةكان لة جار خواوةندةكان هةندَي هةية...
لة زَيِرين هةورَيكي ة

َ
ثةل كاتَي نموونة بؤ نني، طريك لةشكري تةروادةو شةِري وردةكاري

خؤي بؤ كوذراوة، ئةمة لة شةِرطةدا كوِري (سكاالفوس)ي نازانَي َي،
َ
دةئال خواوند ئةريس

بةشةريانة خواوةندان كاتَي بةشةران. و خواوةندان لَيكضووني اليةنةكاني اليةنَيكة لة
ويقارَيكي سةنط و هةموو دةردةكةوَي تةبيعةتيان بةشةرييةكةي اليةنة و دةكةن رةفتار
رَيطةيةي نموونة ئةو بؤ بةرضاو... دَينة كؤميديانة زؤر و دةدةن لة دةست خواوةندانة
راستي بة بردةوة لة بري شةِري تةروادةي هَيناو بةكاري  ةتاندني زيوس

َ
خةل بؤ هريا

ثري نيعمةتي شةِردا... وَيراي خواوةندان لة بةشداري مايةي ثَيكةنينة... يان كؤميديانةيةو
بضووكرتة. كاتَي بةشةر لة هي زؤر وَيستيان

َ
هةل رةفتارو هةندَي جار نةمريان، و نةبوون

ئازار تاو لة شةِر خواوةندي دةكات، بريندار شةِرا لة جةنط خواوةندي ئةريسي ديوميدوس
هؤِرذني لة دةكات نائومَيدي بة هةست جار هةندَيك ئةفرؤدَيت كاتَي يان دةكات، هاوار
بداتةوة، خؤشي

َ
دل دةطةِرَي لة يةكَيك دايكي دةبات، يان (ديوني) بو ثةنا دةداو طريان

ئةمانة و ئةمن ئةو بؤ بطةِرَيتةوة خواوةندان رةفتاري كؤميديةي اليةنة رةنطة ئةم جا
لة شةِردا خواوةندان بةشداري نموونة بؤ مردن... و ثريي لة دووريان بؤ هةيانة، رةهايةي
ئةستةميش زؤر شةِرةكة نامرن، با دةزانن ثَيشوةختة ِريسك، ضونكة و سةركَيشي ناكاتة
بة هؤمريؤس هةر ضةندة خةمن... ثةلةيان نيية، ضونكة بَي هيض شتَيكدا لة بؤية بَي،
خؤيان ثايةو دةسةآلتي خواوةندان بةآلم دةكات، طريكي خواوةنداني بة تة

َ
طال ةت

َ
روال

هةندَي ئةوانةوة... ئارةزووي و ويست بة بةندة شتَيك هةموو ئةنجامي و ئاكام هةيةو
ةيانةوة

َ
ئؤديسة بةو حال ئيليادة و كة دةدةنةوة لَيك شارةزايان ئةم دياردةية وةها لة

طؤِراوة و خواوةندان بؤ نؤِرَينيان وردة وردة طريكةكان كة بوون ثةيدا لة سةردةمَيكا
خواوةندان ئيليادةدا بدةن. لة ضارةنووسيبةشةران رةفتارو كارو بارو بة بايةخ ويستويانة
تةروادةدا ئةتيناو جةنطي لة نموونة بؤ بةشةران... كاروباري دةخةنة راستةوخؤ دةست
هةموو لَيدةكات، تةرفداريان ئةفرؤدَيت كةضي دةوةستن، تةروادةييةكان دذي هريا
جووتة و دا بة ئةفرؤدَيت جوانيي، خةآلتي ثاريس كة ئةوةي بؤ ئةمةش دةطةِرَيتةوة
هرياو ئةتينا، خواوةندة، سَي دةكةي ئةم كرد. سةير بَيبةش لَي تري خواوةندةكةي
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تَيطةيشتني طوَيرةي بة دةكةن،ئةمةش رةفتار بةشةري مَيوينةيةكي هةر وةكو ئةفرؤدَيت
ثَيودانطةوة لةو هةر قارةمانَيتي زاتييةوة... دةضَيتة خانةي قارةمانَيتي، لة طريكةكان
دةنازَي... ةكانيةوة

َ
بةمنال ئةوةي لةبةر هةر دةكوذَيت نيوبي ئةرتةميس، خواوةند

ئةوي كوِرةكةي ئؤديسيوس ضونكة دةضةوسَينَيتةوة ئوديسيوس ثؤسيدون، خواوةند
دةطرن زياتر بةشةرانة حورمةتي ئةو رَيزو دةبينني خواوةندةكان هةروةها كوشتوة...
ةتةدا

َ
حال لةم دةكةن... بؤ نةزريان و دةكةن ثَيشكةش قوربانيان تايبةتي سرووتي بة كة

دةكةون... تةنطانةدا فريايان لة و دةزانن كةسانة ئةو قةرزارباري بة  خؤيان خواوةندان
بةديلي ئاطامةمنون كة كيذةكةي، دةيةوَي، كاهني (خروسيس)ى كاتَي نموونةن بؤ
بريي دةخاتةوة دةثاِرَيتةوةو لَيي دةباتء ئةثؤلؤ ثةناوةبةر وةربطرَيتةوة، بردويةتي،
نَيو لة ثةتا و دةطرَي لة طريكةكان غةزةب كردووة، ئةثؤلؤش بؤ قورباني نةزرو ضؤن كة
دةبينةوة... بابةتة لةو ديكةي ديمةني تووشي ئيليادةدا لة لةشكرةكةيان بآلودةكاتةوة.
ةي خؤيدا

َ
مامةل طةرمةي لة كردؤتةوة، بةشةر لة بريي هةميشة هؤمريؤس

َ
حال هةر بة

بووة. لةبري هةر بةشةري خواوةندان، طروثي
َ

لةطةل
جةنطي طريساني

َ
هةل كة دةطَيِرَيتةوة بؤ ئةوةمان ئيليادةدا كؤتايي نزيكي لة هؤمريؤس

لة كاتي داوةري لة بوو، ئةوةبوو ثاريسةوة ئارةزووة سَيكسييةكاني لة سؤنطةي تةروادة
كة ئةفرؤدَيت هيلني، ِرفَيني

َ
دل و جواني تةماحي براودا، نَيو يةزدانخانمي سَي هةر نَيوان

لة بوو تةروادة ئةوة داشكاند.. ئةفرؤدَيتدا بةالي و، داوةرييةكةي طرتي بةري، خستية
بوو. وَيراني و شكست تووشي وَيستةوة،

َ
هةل ئةو ئاكامي

بوَي دةيكةن، ضييةكيان هةر دةسةآلتن، بة يةجطار هؤمريؤس خواوةندةكاني هةرضةندة
جار هةندَي  ئةوةش، وَيِراي بةآلم وةردةدةن،  بةشةر  كاروبارَيكي  هةموو لة دةست
دةكات، بةشةر دياري خؤي ضارةنووسي خؤيةوة، بةشةرييةكاني توانا رَيطةي بةشةر، لة
جار رَيي هةندَي خواوندانيش و سةربةرزي خؤي دةكات و شكؤ بؤ كار هؤمريؤس لةالي
رادةكَيشن. قارةماني ثَي بةِرةي خؤ بةطوَيرةي بةشةران ض خواوةندان و ض بةآلم لَيناطرن،
لة نةدات

َ
هةول خواوةنداندا نةضَيتةوةو بةطذا خواوو نةضَيتة ئاقاري كةسَيكة راستةقينة

وةربطرَيت.. خواوةندانة تةبيعةتي و دةربضَيت خؤي بةشةريانةي تةبيعةتي سنووري
توانا بةهرةو لة سوود ئةوثةِري كة ئةوةية ذياندا لة هؤمريؤس ئةركي قارةمانةكاني
دةطرن خؤ تايبةتي رَيطةي خواوةندان ضؤن وةكو جا وةربطرن... خؤيان بةشةرييةكاني
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خؤ بؤ رَيبازَيك رَيضكةو لةسةريانة بةشةريش دةكةن، خؤيان خوايةتي مومارةسةي و
تةمةني ضونكة جا بطونجَي خؤياندا بةشةرييةكاني توانا بنةماو

َ
لةطةل كة بدؤزنةوة

ناوَيكي بدات. تيائةنجام طةورةي كاري بَي ئةوةدا خةمي لة دةبَي كورتة، زؤر بةشةر
و سارثيدؤن هيكتؤر دةبينني بؤية هةر َي،

َ
بَيل بةجَي و بكات ثةيدا زيندوو نيمضة يان زندوو

مردن بة طوَي و بَينن بةكار لة شةِردا خؤ ئةوثةِري تواناي دةكةن هَيزةكانيان لة داوا
قارةماني هؤمريؤسي بسةِّـَينن...  خؤيان بةرزي ورة و بوَيري و ئازايةتي و نةدةن،
جؤرَي دةضنة بة ضاو ناخات، و لةبةر ذيانيان ئةمة بةآلم نزيكة، مردنةوة لة هةميشة
ثَيضةوانةوة بة كو

َ
بةل دةذين... واية هةتا هةتاية تؤ لة دةكةن شةِر بةشداري شةِرةوةو

كات بةزووترين تا دةكات دِرندة دِرو سةخت و سةر قارةمان هَيندة مردن، بريؤكةي
خواوةندان هؤمريؤسةوة جياوازي جةوهةري نَيوان روانطةي لة ئةمة ئاواتةكاني، بطاتة
سةختطري و سةرسةخت خواوةندان ئؤديسة. و ئيليادة طوَيرةي بة بةتة

َ
هةل بةشةرانة، و

بةآلم ةت وسيفةتيان هةية
َ
هةمان خةسل بةشةران مردن ناكةنةوة، بري لة بةآلم ِرةقن

َ
دل و

هؤمريؤس باوةِريان لةكن بةشةر ئةمةش وَيراي بةآلم دةكةنةوة.. مردن لة بري هةميشة
و طيانة. ذيان بَى والوازى كز تارماييةكى بةشةر مردن دواي لة نية، مردن ثاش بةدنياي
باشرت و جياتر بؤ جيهانَيكى دةبَى، ثردى ثةِرينةوة خؤيدا تةواو خودى لة مردن واتة
سيحرى جا ضاكرت، ذيانَيكى بيطةيةنَيتة قؤناغَيك نية كة كورتة، بةشةر ذيانى نية.. ضونكة
لة بةفريؤ نةدات و خؤى ذيانى دةمَيكى هيض سةرَيتى، لة ية بؤ مةداية، لة بةشةر ذيانى
دةست بة نةمرى شكَوو و سةرفرازى شؤرةت و ناوبانط و كردةوةكانيةوة كارو رَيطةى
سةربةرزانةى و مردنى نةبَى، قاييل سةرشؤِرى و وملكةضى بة زةبوونى هةرطيز و بَينَى
رووبةرووى مةترسيان قينة ئةوةية راستة قارةمانى سةر شؤِرى. ذيانى لة باشرت بَى ثَي
شةِرى نةترسَيت.. جا بة مردن لة بَي و هةرزان ال ذيانى خؤيدا، سةربةرزى ِراي لة و بَيتةوة
بة نةكات ئةطةر وا بمرَي، قارةمانانة بذي، قارةمانانة سةرَيتى لة و ئؤدَيسة ناوئيليادة
نني، قارةمان هةر خواوةندان، نةك ثَيودانطة بةم جا نا ذمَيردرَيت، راستةقينة قارةماني
لة رؤذَي ناتوانن هةرطيز قارةمانانيش ضؤن وةكو قارةمان، بة نابن هةرطيزيش كو

َ
بةل

لة خواوةندان و قارةمانان نَيوان جيايي ثةيوةندي و ئةمةية ئا خواوةندان، ببنة رؤذان
و ئؤديسةدا. ئيليادة
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(٨)
بةرجةستة كردووة، جةنطي خراثةي ضاكةو اليةني داستانةكةيدا، هةردوو لة هؤمريؤس،
دةبةخشَيت، بةشةري بة شةرِا لة سةركةوتن دةروونيةي ئؤخذنة و روحي لةزةتة ئةو
وَينةطرياوةوبةرجةستة هةموومةينةتيوخةموكارةساتةكانيشةِردا

َ
هونةرمةندانةلةثال

باتةكةيدا
َ
مال ئةنداماني هيكتؤر و هاوسةرةكةي لة وَينةطرتني زةقي بة زؤر ئةمة كراوة،

بةآلم شكؤو سةركةوتنةكاني، شةريكي بنب بة ناتوانن ئةمانة ئةطةرضي دةردةكةوَيت،
ذني ستووة، ئةندرؤماكي بة ئةوةوة ماني و خؤيان بة سةالمةتي ماني و سةالمةتي
هةردوكيان ضونكة ناكات دا

َ
لةطةل ئةمةي باسي هيكتؤر دةكوذرَي، هيكتؤر دةزانَي سوور

هةر دةزانن... ساواكةيان  ة
َ
منال نةطبةتي و ي

َ
ؤل

َ
كل بةسةرضاوةي ئةمة يناييةوة 

َ
دل بة

دَينَي، ئيليادة بة كؤتايي تةروادة بووني وَيران و رووخان لة بةر هؤمريؤس ضةندة
لة تاثؤيةك، وةكو رووخانة، خراثةكاني ئةو و ئاكامة تةروادة روخاني بريؤكةي بةآلم
لة ةفِرةداية...

َ
بال لة سةري تةروادةييةكانةوة بةسةر ئيليادةدا، ثاذةكاني سةرانسةري

كو ثَيشرتيش،
َ
بةل دةكرَيت، وَيران ثاشاكةيدا بةسةر كة نيية شار تاقة ئيليادةدا تةروادة

هةر و ئةندروماك بابي و دةكرَي وَيران ئةخيل دةستي بة (ئةندروماك)ش زاطةي تيبةي
مَيردةكةى كوذرانى ضاوي خؤي دةكوذرَين. هةروةها (ثريسيس)ش بة براكةي حةوت
ئةوةى لةم بارةيةوة هونةرمةندانة هؤمريؤس دةبينَى..جا رؤذ، يةك بة براكانى وسيان لة
ك

َ
خةل وَيرانى

َ
مال و حيسابى نةطبةتى لةسةر شكؤو سةربةرزى، طةورةترين كة داوة نيشان

ئةو جةخت لةسةر ئيليادةدا، ئؤخرى ئاخرو لة هؤمريؤس ئةوةتا دةبَيت. دى كانى
َ
خةل و

دا بةندى (ئوليمبؤس)
َ
لة مةل طؤزة دوو َيت

َ
دةل بةزمانى (ئةخيل)ةوة دةكات و بريؤكةية

دابةشي ضؤن دةدات قرَير زيوس بةخؤي شةِر، ئةويرتيان و تياية خَيرى يةكَيكيان هةية،
ةيةك

َ
تَيكةل كة بةشةية ئةو باشرتين بةش شةِر! جا كَى و بةردةكةوَيت خَيرى كَى دةكات،

هةر بةزؤرى بةشةر ذيانى و دةدات. روو بةكةمى زؤر ئةمة كة طؤزةكة، هةردوو لة بَي
تَيداية. خؤيشي دةورى ضي ئةطةر شوميية، شةِرو

كوشتار و دذمنايةتي شةِرو بة زؤري بايةخي ئؤديسةدا و ئيليادة لة هؤمريؤس راستة
دنياي ضونكة نةكردووة... فةرامؤش خؤشةويستيشي و دؤستايةتي و ئاشتي لَي داوة،
بوغزو لة ةيةكة

َ
تَيكةل بةشةريش بةشةريية، جيهانَيكي شتَيك هةر لة بةر هؤمريؤس،

دؤستايةتي، نموونةي طةشرتين رةنطة ئاشتي... و شةِر و خؤشةويستي ظيان و كينةو
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يةجطار ئةخيل دةكوذرَي، ثاترؤكلؤس بَي، كاتَي ثاتروكلؤس و ئةخيل نَيوان دؤستايةتي
ةي

َ
شَيتانة تؤل زؤر كو

َ
بةل ناوةستَي، خةمبارييةوة بة هةر بةآلم خةمبار دةبَيت، و خةمني

كو
َ
بةل بكوذَيتةوة، بكوذي هاوِرَيكةي كة بةوةش داناسةكنَي هةر دةكاتةوة، هاوِرَيكةي

دةخاتة بكوذةكةي دةكةوَيتةوة، جةنازةي بري هاوِرَيكةي دايدةطرَيء خةم كاتَي هةر
(ثاتروكلؤس)دا قةبرةكةي دةوري بة و رايدةكَيشَيت دا عاردي بة و عةرةبانةكةي دواي
دةكةوَيت فرياي مةرط تةنيا و ناكات، ي

َ
دل خةمي ضاري ئةوةش

َ
حال هةر بة دةيطَيِرَي.

دةحةوَيتةوة. رةها دةكات و خةمي لة و
دؤستايةتي نَيوان بنةماكاني بؤ ئاماذة راستةوخؤ نا شَيوةيةكي بة هؤمريؤس، هةروةها
و ئاوات هةموو هيواو دةبينني ثاتروكلؤس و ئةخيل بة سةبارةت كةس دةكات. دوو
دةبن، ي

َ
حال يةكدي لة يةكة. وةكو ذياندا لة داخوازييةكانيان يةكة، ضوون خؤزياكانيان

ئةوةتا بكةن.  بةخت خؤ يةكديدا ثَيناوي لة ئامادةن يةكرتة. بة تةواويان متمانةي
ثةرَيزي دوورة ضونكة دةكات. بةخت ئةخيلدا ناوبانطي ثَيناوي لة خؤي ثاتروكلؤس
ثةرَيزيية، جؤرة دوورة ئةو بةآلم طريك، سوثاي شكستي دةبَيتة مايةي شةِر لة ئةخيل
بةشداري بؤية كردبوو. ئةخيلي بة ئاطامةمنون سوكايةتييةي ئةو دذي بوو ناِرةزاييةك
طريكةكاني سوثاي جةنطاوةراني ئةخيل، بة و ئةخيل بة ضةكي شةِردا، لة ثاتروكلؤس
ديارة كرد... رازي (ئةخيل)يشي ناِرةزايةتي طياني لةاليةكةوةو هةستاندةوة كِرييةوةو
نموونةيةكي تةروادةييةكاندا بةرةي لة ثيدون)ش سار و كالوكوس نَيوان ثةيوةندي
ئةنجام دؤستايةتي ئةركي كةسَيك هةر كة دةطةيةنَي ئةوة ئةمةش دؤستايةتيية... ديكةي
دؤستايةتيء مةسةلةي لة هؤمريؤس ديارة بزانرَي.. راستةقينة قارةماني بة ناشَيت نةدات
لة خؤشةتويستيية ئةو ذنيشي فةرامؤش نةكردوة، ثياو و نَيوان خؤشةويستي ظياندا،
رةوتةني. سةرظةسةرظةي و بةجَي نا خؤشةويستيةكي جؤرة، دوو هؤمريؤسةوة روانطةي
ثةسند و يسة

َ
خال ضَيدةبَيت، خؤشةويستييةكي نا شةريفدا ناِرةواو هةلومةرجَيكي لة كة

بازاِري خؤشةويستي  مَيرد...  و ذن  نَيوان سؤزي 
َ
دل و ظيان  زادةي ي 

َ
زوآلل و

َ
حةآلل و

نموونةي دةبَيت، طة
َ
كؤمةل لةسةر و ماشوق لةسةر خراثي كاريطةرييةكي رةوتةني، و

وةكو هيلني نةهاتووة هؤمريؤس ضةندة هةر هيلينة... و ثاريس خؤشةويستي ئةمةش،
خؤى رةشى بؤ بةختى لَيكردووة واى بةآلم بدات، نيشان بازاِري و سووك خةتاكارو ذنَيكي
ئةو ئيليادةدا لة هةروةها(ثاريس)ش كةوتووة. كةتَيي ذيانةى لةو ثةشيمانة و دةطرى
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بةوة و دةكرَيت سةركؤنة برايةوة هيكتؤرى اليةن لة جار زؤر كو
َ
نية، بةل خؤشةويستة

ثاك خؤشةويستى نموونةى نابينَى. شةِرةكةدا لة ثياوانة دةورَيكى كة دةكات تاوانبارى
ثةرستن رادةى تا ئةندروماكة.. هةردووكيان نَيوان هيكتؤرو خؤشةويستى بَيطةرد، و
سروودى لة دةطرن..هؤمريؤس هاتووة يةكدى حورمةتى رَيزو و خؤشدةوَى يةكرتيان
خؤشةويستي رادةي و ئةندروماك سةرزاري خستؤتة كةمي وشةيةكي ضةند شةشةمدا،
هةموو بؤ من تؤ هيكتؤر ئةي َيت:

َ
دةل كة نيشانداوة هيكتؤر بؤ سؤزي ئةندروماكي

َ
دل و

هيكتؤريش سةنطيني... ئازاو مَيردي و سؤز،
َ
برايدل دايكيجوان، بابيميهرةبان، شتَيكي،

ئةوةش جار هةندَي بةآلم دةخةبتَي، تةروادةدا كي
َ
خةل تةروادةو ثَيناوي ضةندة لة هةر

ئةو... بؤ تةروادةية كي
َ
و خةل تةروادة هةموو هاوتاي بة تةنَي ئةندروماك كة دةردةبِرَي

و دوذمنايةتي شةِرو بةشاني  شان ئؤديسةدا ئيليادةو دنياي لة  دةبينني جؤرة بةو
توخمَيكي رةطةزو خؤشةويستي هةية. ظيانيش و خؤشةويستي و دؤستايةتي كوشتار،
باري مةينةتيةكاني دةكات، نيان نةرم و مرؤظدا... رةفتاري ذياني سةرةكيية لة هةرة
ذياندا بونيادناني بةالي ثرت دةخاتةوةو دوور تيذي توندو لة دةكات. سووك لةسةر شان
دةكات. شريين بةشةردا ي

َ
دل لة ذيان خؤشةويستي تةنيا ضونكة وَيرانكردني. تا دةِروات

(٩)
ئةو هةموو لة بَي جياواز رةنطة دةبَيت شَيوازَيك تووشي نةمرةدا داستانة لةم خوَينةر
دووبارة شَيوازي ئيليادةدا لة تووشي بووة، ئةدةبي ديكةدا كارَين ئةدةبيانةي لة شَيوازة
بةتة

َ
هةل سةرةتايي، هزريني سادةو ناساز، دةستةواذةي دةربِرين و زؤر، كردنةوةيةكي

يةتَيك
َ
ئةقل و هزرين دةكرَيت، بةدي هؤمريؤس باوي سةردةمي يةتي

َ
ثَيستي ئةقل بة ثِر

بةشةردا شَيوةي لة خواوةند دةكات، ئاوَيتة
َ

خةيال و واقيع خورافات، و حةقيقةت كة
بةشةران يةزدانخانمان دةكةن، بةشةران

َ
لةطةل زةماوةند خواوةندان دةطرَيت ، وَينة

ي ئاسماني
َ
منال هةندَيكيان و بةشةري ي

َ
منال هةندَيكيان داستانةكة دةخوازن، قارةماناني

لَيدةكةوَيتةوة!... خواييان و
ئيليادةدا الثةِرةكاني لة زؤربةي دةستةواذة سةيرو ناسازانة كة ئةم نموونةي هةندَي
دوور ئةثؤلؤي خؤشِرؤ، و طورج يان لةزطني، (ئةخيلي دةستةواذةي دةبَيتةوة، دووبارة
زيوسي برونزين.. ضةك ئاخياني سثي، ضةكدار، هرياي باسك سةراثا طريكاني ئةنطَيوة،

هتد) هةذَين... زةوي ثؤسيدوني هةورةوان،
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بةطيتارو بووةو شايةران داستانَيكي زارةكي ثَينج سةدة، ماوةي نزيكةي بؤ ئيليادة،
لة تا ثارَيزراوة، رؤذطار لةوةيشومةي هاتووةو دةم دةماو طوتويانةتةوةو طؤرانيةوة
كردني تؤمار بؤ تايبةتي ليذنةيةكي بيزيسرتاتوس زايني) (ثَيش ث.ز ثَينجةمي سةدةي
تؤماري زؤرةوة بة ئةمانةتَيكي ورد، ثشكنَيكي و طةِران ناوبراو دواي ليذنةي هَيناو ثَيك
بوو بةم ئيدي خوَينرايةوةو ئاوازةوة و دةنط بة طةورةدا، نيشتماني ئاهةنطَيكي كردو لة
ئةمِرؤ رؤذطاري تا هةيةو جيهان زندووةكاني زمانة هةموو بة ئةمِرؤكة كة ئيليادةيةي

جيهانية. شاكاري ئةدةبي سةدان و دةيان دةخوَينرَيتةوةو ئيلهامبةخشي
لة خواوةندان. بةشةرو لة ةيةكة

َ
تَيكةل ئيليادة، كاراكتةراني و قارةمانان طوتمان

شاي دوذمنيان، مينيالوسي تةروادة... كوِراني شاي  هيكتؤر، و ثاريس بةشةرةكان:
ئاطامةمنونيبرايمينيالوس، كةسةرداري سوثاكةيبوو... لةخوداوةندةكانيش: سثارتة،
ديارترين ئةخيل، ئةوجا زيوس.. كيذي ئةتينا، خواوةندان، طةورةي سةردارو زيوس،
كة شةِري تةروادة سثارتة، شاي هاوسةري و هيلني، ئاطامةمنون، سوثاي قارةماني
هؤمريؤس دةقةكةي خوَيندةوةي لةوةي بكةوينة و بةر ئَيستا جا طريسا...

َ
هةل ئةو لةسةر

بةسةر بكةين و ئةو قارةمانانةدا ئةفسانةيي جيهاني بلةز بة طةشتَيكي ي
َ
بةسةر ضل با

كاولكاريدا، شةِرو  واري لة ض و خؤشةويستي و ظيان واري لة ض ئةوان  كَيشييةكاني
ببني. ئاشنا

(زيوس)ي سةردارو (تيتيس)، ناوي ثةرييةكي دةبَيت بة دةريا، ثوسيدون، خواوةندي
دةزانَي ئةوة غةيبةوة قةدةرو لة لَي دةبَيت.. بةندي

َ
دل و دةيبينَي خواوةندان طةورةي

لةترسي زيوس ئيدي دةبَيت.. طةورةتر خؤي بابي لة زؤر دةبَيت كوِرَيكي ثةريية ئةم كة
دةستبةرداري دةدات بِريار ئيدي بكةوَي!... تيتيس توخنى ناوَيرَي خؤي شوَينةكةي ثايةو
دراوسَي.. ثاشاي شارَيكي بة دةيدات كو

َ
بةل خؤيةوة... ريزي ماشوقةكاني نايخاتة و بَي

خؤيشي بة زيوس دةدا، ساز بؤ بةرةونةقي و طةورة يةجطار زةماوةندَيكي و شايي بةآلم
هريا دةبات، خؤدا

َ
دةطةل ذنيشي هرياي دةكات،  زةماوةندةكة ئاهةنطي  بةشداري

ةمث)ش بةشداري
َ
(ئؤل ديكةي خواوةنداني ذنخوازي)... و (ذن خَيرَيية خواوةندي كاري

دووبةرةكي و فيتنة يةزدانخانمي ئانقةست بة بوكَي، بابي دةريا، خواوةندي دةكةن...
دةطةيةنَيتة خؤي  نَيرةنطبازة ئةو بةآلم ناكات، دةعوةت  كيذةكةي زةماوةندي بؤ
ئاهةنط ناوةندي دةداتة

َ
هةل زَيِر ئاهةنطةكةدا، سَيوَيكى هةِرةمةي لة

َ
ُّـ زةماوةندةكة،
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زةماوةندة!.. ئةم ناو مَيوينةي جوانرتين بؤ دياريية نووسراوة: ئةمة سةري لة كة طَيِران،
ئةتيناي خَيرَي، خواوةندي كاري هريا، كَيشة: بة دةبَي لَييان سَيوةكة كةس لةسةر سَي
خؤشةويستي. ظيان و ئةفرؤدَيت،خواوةندي ئةوجا ذيري، و خواوةندي هؤشمةندي كيذي،
بَي!... ئةو بؤ سَيوةكة دةبَي واية ثَيي دةزانَي و شايستةتر بة خؤي لةوانة يةكَيك هةر
دةبَيتةوة، خِر لَي خؤيان موريداني دةكةونة بةرةيةك و يةزدانخانمةكان لة يةكَيك هةر
ثَيشنيازيان كرد بووان بوو ئامادة ئةوة شةِرَي! مةيداني بةشني و ببَي شايي نامَينَي زؤري
لةبناري و نزيكانة لةو ثاريسة، ناوي جوان، قؤزو شوانكارةيةكي دةف شةرعة بربَيتة ئةم

ثةزةكانيةتي. لةوةِراندني خةريكي ئيدادا ضياي
شابانؤي شاو طةورةترين كوِري بةآلم بوو، وشوان دةذيا شوانكارةيي ثاريس بة راستة
خؤي تةروادة بوو!.. كاتي شابانؤي شاو هيكؤباي و ثريام كوِري دةورو زةمانة بوو، ئةو
وَيراني وآلتةكةي، مايةي دةبَيتة كة ئةوة دةكات ثَيشبيني ضييةك

َ
فال  دةبَي،

َ
مندال كة

لة بنةن، جطةرطؤشةكةيان لة ثَي تةروادةدا ثَيناوي لة لَيدةبِرَين بابي، و داك ئيدي
ناكاتةوةو تَيك تةقديرا

َ
لةطةل تةطبري بةآلم دةدةن... فِرَيي ليموتدا ضياي ي

َ
ثال قةد

و خؤي بة كوِري دةيكات يدةطرَيتةوةو
َ
هةل دةيدؤزَيتةوةو بَينةوا شوانكارةيةكي هةذاري

ثةرياني هةموو هةر دةبَي، جوان قؤزو هَيندة دةبَي، طةورة ثاريس دةكات!... بةخَيوي
بة نَيوي دةكات ثةرييةك لة حةز ثاريس بةآلم دةبن.. بةندي

َ
شوان، دل ئافرةتاني دةرياو

رادةبوَيرن... ئيدادا ضياي خؤشي لة بناري بة زؤر هةردووكيان (ئوينون)،
سَيوةكةي الي، دَينة بوو، كَيشةيان سَيوةكة لةسةر كة يةزدانخانم، سَي هةر رؤذَيك
بةو بدات سَيوةكة و بكات شةرعيان عةدالةت بة لَيدةكةن داواي و بةردةست دةخةنة
ي

َ
هةول كةوتنة شكؤيةك و شةرم هيض بَي يةزدانخانمةكان ئةوجا شايستةيةتي... كةسةي

بدات بةو، تا سَيوةكة رايكَيشَيت خؤيدا بةالي كةسةو هةر بةرو بخةنة تةماحي ئةوةي
شؤرةت َيني

َ
بةل دةداتَي.. ئةتينا ةمةندي

َ
دةول و دةسةآلت كة داية َيني

َ
بةل هريا ئةوة بوو

زةوي سةر رووي ذني جوانرتين كة داية َيني
َ
بةل ئةفرؤدَيت لَي داية... جةنطي ناوبانطي و

جواني)دا (سَيوي زَيِرينةكةي و سَيوة طرتي تةماحي ذن بوو ئةوة هاوسةري... بة بكات
ئاشقَيني. ظيانء خواوةندي بة

(ليدا)، زيوس، سةردارو بةناوي سثارتة ذنَيكي دةبَي شاي سةرو بةندو رؤذطارةدا لةو
طةورةيخواوندانتةماحيتَيدةكات،ئيالقةيدةكات،كيذوكوِرَيكيئاسمانيلَيدةخاتةوة،
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بوون طةورة ضوارة ئةم وختَي دةبَيت... خؤي مَيردةكةي لة بةشةريشي كوِرَيكي و كض
مايةي دةبَيتة و  دةكات (مسينا) ثاشاي ، ئاطامةمنون بة شوو بةشةريةكة  كيذة
ناو كة(هيلني)ى (خواييةكة) ئاسمانيةكة كيذة بةآلم مَيردةكةى.. بؤ طةورة كارةساتَين
مرياتطرى بة كاتدا دةبَي هةمان لة و دةيخوازَيت، ئاطامةمنون دةبَيت، مينيالوس، براى

ذنى جوان! و هةم ت
َ
دةسةال خودانى بة دةبَي هةم كاتدا يةك لة واتة سثارتة، عةرشى

هيلني، مَيردى كة دةكات هةست دةبَيت، دنياديدة ثريي ثياوَيكى كة سثارتة ثاشاى ئيدى
هةموو جوانيةى ذنةكةيةوة، ئةو بةهؤى دةبَيت، رووى زةمني سةر ذنى جوانرتين كة
بدات هيلني لةوةي بؤية بةر دةبَيت... كَيشة و

َ
طَيضةل و تووشى ثَيدةبرَيت حةسوودى

هةموويان هةر دةكات، كة ثَيشنياز دةكاتةوةو كؤ هيلني ئاشقاني هةموو هةر بةشوو،
بة هيلني ئةطةر كة بخؤن سوَيند دةرنةضن، ئةم قسةي لة و بخؤن طةورة سوَيندي
هةر نةك نةفرؤشن، ثَي شةِري جؤرَي بة هيض دي ئةواني بوو، كةسَيكيان هةر نسيبي
بةطوَيرةي هةمووان ئةوا يطرت

َ
هةل و رفاندي حةسوديش ئاشقَيكي ئةطةر كو

َ
بةل ئةوةندة

مايةي ئةمةش ديارة هةر وةكو وةربطرنةوة!.. بؤ ذنةكةي و بضنة هيمدادي سوَيندة ئةم
بوو!. تةروادة شةِري طريساني

َ
هةل

ذن ومَيردة ئةم سثارتة، ثاشاي بة كرد، كة بوو بة مينيالوس هيلني شووي بوو ئةوة
بة دةبَي تةروادة مرياني لة طةنج مريَيكي رؤذَيك رابوارد...  خؤشي بة ساآلنَيكيان
سَيوةكةى كة ئةوةى دةبَي، خؤمان كةى لةمةِر (ثارس)ة مرية ميوانيان... تومةز ئةم
دابوية.. زةمينى رووى سةر ذنى جوانرتين َينى

َ
بةل كة ئةفرؤدَيت، بة دابوو جوانى) (سَيوى

كؤشكةكةى بؤ بطةِرَيتةوة كة َي
َ
بةرَيتة سةر، ثَيى دةل خؤى قسةى وةى بؤ ئافرؤدَيت،

دةريايى لَيوةرطِرَى تاسةفةرى كةشتييةكى ضةند و بناسَينَى ثَي و خؤى تةروادة لة بابى
نيشتةجَيية.. لةوَيندةر رووى زةوي جوانرتين ذنى سةر هيلينى كة يؤنان بكات، بةرةو
خؤ بةآلم بوو!.. مَيرد  بة دابوو، َينى

َ
بةل ئافرؤديت كة جوانةى ذنة ئةو  نةطبةتى، بؤ 

بةو ئيدي درؤ بخاتةوة!.. بة خؤي بضووك ئةوها تةطةرةيةكي ناضَيت بؤ يةزدانخانمَيك
كة دةرفةتَيكدا لة ئاشقَيني، و ظيان خواوةندي هانداني بة ثاريس، تؤالز، مريي جؤرة
دةِرفَينَيء تةروادة بؤ هيلني ذنةكةي حيزفرسةتانة نابَي، سةراكةي و لة كؤشك مينيالوس

دةخات!. رةدووي
طةرمي بة زؤر خانةخوَييةكةي  ضونكة  بوو، مةردانة نا  خيانةتَيكي ئةمة  بةتة

َ
هةل
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لة كاتَي رَيزطرتبوو!.. و حورمةت زؤري كردبوو، بةشكؤي شايستةو ميواندارييةكي
بةِرَيدةكات تةتةران دةزانَي، خَيرا ي هةآلتني ذنةكةي

َ
هةوال بة دةطةِرَيتةوة، سةفةرةكةي

بريدةخاتةوة سوَيندةكانيان و هيلني و خوازبَينيكةراني ئاشقان  كؤنة هةموو الي بؤ
لَيي بةلةز هةموو لَيبكةن!.. بةرطري و بَين  بةهانايةوة  ةتةدا

َ
حال لةم دةبَي ضؤن كة

راو تا كؤكرانةوة، عَيآلن ء
َ

خَيل شريةتكاراني و سثي و ردَين سثي دةم خِربوونةوة...
دةكةوَيتةوة... كَيشةية لةو كة دةربِرن شةِرة ئةم ئاقيبةتي و ئاكام لةمةِر خؤيان تةطبريي
براي و هيلني، خوشكي مَيردي ئاطامةمنون، كة دةدةن بِريار دةنط بةيةك ئيدي هةموو
بةآلم رَييانة... لة كة شةِرةدا لةو سةرداريان، بة بكرَي واتة مينيالوس هيلني، مَيردي
دراوسَييان ثاشاي هةرَيمَيكي ،

َ
ئاقل بةردةبارو (ئوديسيوس)ي ئامادةبووان، كة لة يةكَيك

بهَينرَيتة نةكرَيء نةبةزيش لة بري و قارةمان دةكات، كة (ئةخيل)ي ثَيشنياز دةبَي،
ئةخيل كرد.. زةماوةندةكةيمان باسي ثَيشرت كة بوو ثةريية ئةو كوِري ئةخيل ريزةوة،
ئةخيل لة جا دةبوو!.. لةبابي طةورةتر ضارةنووس قةدةر و بةثَيي كة بوو، ئةو كةسة
بةثَيي بَي. ي

َ
خةيال ضريؤكاني كاراكتةري طةورةترين رةنطة ناوي هاتووةو ئةفساناندا زؤر

ئةوةيان ثَيشبيني دةبَيت، ئامادة بابيدا و داك زةماوةندي لة قةدةر كاتَي ئةفسانان،
رم زةبري بة كوِراني تةروادةيي دةكات، تةروادة شةِري كوِرَيكيان دةبَيت كة دةكات بؤ
دةوةرن!..

َ
هةل ئةودا ثةالماري و دار لةبةر هَيرش طةآلي وةكو دةكوذرَين، ئةو شريي و

لة بةآلم شار دةطريَيت، و ناطرن خؤ هَيرشي ئةودا لةبةر شاري تةروادة حةسارو قةآلي
دةدات. طياني لة دةست و ديوارةكاني تةروادةدا دةكوذرَيت لة بن حةسارو ئةنجامدا

ئةخيلي كة مايةوة. (تيتيس) هةر خانم، تازة بووكدا، ثةري بريي لة هزرو ثَيشبينيية ئةم
بؤ نةمري و بثارَيزَي قةدةران لة طؤشةكةي  جطةر  ضؤن بوو ئةوةدا خةمي لة بوو،
ئاوي لة تا (ستيكس)، ثريؤزي روباري بؤ  بردي  ضوو، هةفتةي كة بكات.. مسؤطةر
بؤ و دةبَيت نةمر ئيدي بةربكةوَي بةدةنَيك لةو ئاوةي هةر ضونكة كَيشَي،

َ
هةل رووباري

لة و طرت ةكةي
َ
ثَيي منال هةردوو ثشتةوة لة لةوَي، مةرط دةخةلةسَيت!.. لة هةتاية هةتا

تةنيا كرد... ثةيدا فةوتانَيك جؤرة هةر دذي مةناعةي بةدةني ئيدي كَيشا...
َ
هةل ئاوةكةي

واتة نةكرد، تةِري رووبارةكة ئاوي و بوو، دايكييةوة دةستي بة كة نةبَي ثَيي ثاذنةي
دَينَي. لَيي ثَييةوة ثاذنةي لة تةنيا بَينَي، لَي زةفةري مةرط ئةطةر

كوشتار مةشقي شةِرو زةبةالحةكان يةكَيك لة لةسةر دةستي بوو، ة
َ
ثارضةل ة،

َ
منال كاتَي
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هةميشة دايكي بةآلم دةدرَيت!.. دةرخوارد دِرندةي شريي قوةترين مؤخي بة دةكاتء
رؤذَي كة تةروادة دةكات، شةِري طريساني

َ
هةل هةر ضاوةِرواني دةبَيت و ةِراوكَيدا

َ
دل لة

و ترس  ئةم ئةنجامي لة دةخوات!.. ئةخيل كوِرةكةي، سةري و دةقةومَي رؤذان لة 
دةرباري كةنيزةكاني و كارةكةران  

َ
بةطةل و دةكات لةبةر  ذنانةي جلي ةِراوكَيية،

َ
دل

تَي تيذدا زةين بةردةبارو (ئوديسيوس)ي بةسةر شا ة
َ
فَيل ئةم بةآلم دةخات!.. ثاشايةتي

طوارة، و مووضةوانة و بازنط لة شتةكاني، و ضةرضي بة دةكات خؤي ئةويش ناثةِرَي..
كارةكةرو دةستي بةر دةخاتة دةخات،

َ
بةطةل

َ
فَيل بة شمشَيرَيكيانيش خةنجةرو كة

ضاوي كة لةبةرة، هةر ذناني طؤِريوةو جلي خؤي ئةخيلي الو، كة بةآلم كةنيزةكان...
شارةزاي كة دةردةخات ئةوة دةكات، وةها رةفتارَيكي دةكةوَي، شمشَيرةكة بةخةنجةرو
تا بةشداري دةيبات خؤيدا

َ
لةطةل ئؤديسيوس دةبَي، كةشف جؤرة بةو هونةرَين جةنطية!

بكةنةوة لةوانة ة
َ
تؤل وةربطرنةوةو ئةسثارتة شابانؤي هيلني، تا بكات، تةروادة شةِري

رفاندوويانة!. كة
بةرةو بة دةريادا بوو، تةيار سازو ئاطامةمنون بةرابةرايةتي سوثاي طريك جؤرة بةو
و بكةوَي ئةوَيندةرةوة- وةرَي تةروادة كةوتووةتة شاري كة – ئاسياي بضووك كةنارَين
رَي، دةيانةوَي بكةونة ئةمان كة بةآلم لةو دةمةدا بشكَينَي... تةروادة شاري شةوكةتي
هةر باهؤز طَيذةلؤكةو َين..

َ
بجول خؤ لةجَيي نةتوانن ئةوتؤ باهؤزَيكي طَيذةلؤكةو بة دةيكات

و بكات بؤ تا تةطبريَيكيان ثَيشطؤيان و غةيبزان دةف بضنة ناضار بوون ئيدي نةبِرايةوة،
البضَي!.. لةسةر غةزةبةيان و ئةم بكةن رازي تا خواوةندان بكةن ض كة بكات رَينوَينيان
طةورةكةي كيذة ئةوة نةبَي تةنيا نيية، ضارَيكيان كةهيض ثَييان رادةطةيةنَي لَيزان كابراي
حوكمي ئةمة قورباني! بكةنة نيشتماندا ثَيناوي لة قورباني، سةكؤي لةسةر َئاطامةمنون
ذنةكةيدا كة لةطةل شوَين بة دةنَيرَي ناضار

َ
ؤل

َ
كل بابي بؤية نادرَي، قةدةرةو لة ئةرزي

بَيت!.. بؤضي َي
َ
بل ثَيي ئةوةي بةبَي راوَيذكاري، ئةنجوومةني بؤ بَيت كيذةكةيدا

لَيزانةكةي بة فتواي كاتَي بوو، ئةخيل طةنج، قارةماني دةزطرياني كيذَي هاتن... دايك و كض
بةآلم بكات.. رزطار تةزَينة

َ
دل ضارةنووسة دةزطريانةكةي لةو دابوو ي

َ
بَيهودة هةول زاني بوو،

تاوانباريان نيشتماني خيانةتي بة خؤي دؤستاني نزيكرتين و دةم هاتنة لَيي كةكة
َ
خةل

كَيشةكةي و فرياكةوت لَي كيذة بقةومَي.. نَيواندا لة شةِرَيكي دذواريان بوو خةريك كرد!..
بِرياري كارةكة كردوةتةوة، لة من بريم دايكي كرد: ((دايكة، لة هاواري يةكالكردةوةو
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ترسَيكم هةموو دةضم، مةرط بةرةو ثريي خؤم بة خوايشتي بةطيان، و
َ

دل بة داوة، خؤم
منيان خواوةندان ذياني نةهَيشتووةتةوة... خؤدا ي

َ
دل لة ترسم خؤدا سِريوةتةوة! ي

َ
دل لة

نيشتمانةكةم فيداي با ذياني من كةواتة دةكرَيتةوة؟!... خواوةندان رةت داواي طةرةكة..
مةرط ثريي بةرةو ئاطامةمنون كيذي جؤرة تةروادة... بةو طرتني بةرةو هةِرنةثَيش بَي...
كةشتي، هةزار دةطؤِرَيت، باهؤزةكة و طَيذةلؤكة ئاراستةي و رةوت ئيدي دةضَيت...
تةروادة شةِري بةرةو ئاساوة، بادة رةشباوي ئاوي بةناو طريكييةوة، نشيناني بةسةر

ثَيدةكات!. دةست تةروادة بةناوبانطةكةي جةنطة رَيء دةكةونة

(١٠)َ
دةطةل شاعرية ةي

َ
مامةل بَياليةني هونةرييةكاني ئيليادة، هةرة جوانء اليةنة لة يةكَيك

ذياني و بؤ مرؤظ شاعري نؤِريني بَياليةني رةطةزي ئيليادة، داني
َ
بةسةرهةل بابةتةكةيدا..

ئةو شيعرَيك هةر ضةسثي... هونةري بنةمايةكي وةكو هةميشة بؤ و تةواوةتي بة بةشةر،
سواو ئامِرازَيكي بة دةبَي دةكةوَيتء لةشيعرييةت نةبَيت، تيا شاعري) (بَياليةني رةطةزةي
بةآلم فَيركاري... سةرطةرمي، يان ميناكي: بانطةشة، و مةبةستَيكي ئامانج بة طةيشتن بؤ
و برِبَي سنووري رؤذطاران كة دةكات ثةيدا وةها توانايةكي رةطةزةي تيابَي. ئةو ئةطةر
ئؤخذن و بةشةر بدوَينَي لةبةري تريةي سةر هونةر زماني و بة كاتَيك و شوَين بطاتة هةموو

خؤياية. ئؤديسةدا ئيليادةو لة ئةمة ضؤن وةكو ببةخشَيت روحي و ناخ بة
بوونةوةرو شيعريش هؤنراوةتةوة، شيعر بة خؤيدا، ي

َ
ئةسل زماني لة ئيليادة،

َ
حال هةر بة

شيعر واري شارةزاي ثسثؤِرو كانَيكي
َ
خةل رةنطة تايبةتةو طةلةك هونةري ئافةريدةيةكي

نةبَي، يش
َ
مةحال ئةطةر يان بَي،

َ
شيعر مةحال شيعر، بة وةرطَيِراني كة وابَي ثَييان هةبن

لة بدات، جا قةرةي خؤي لة و بكات طةرةكة كة زات كوِرم ئةستةمة و و يةجطار سةخت
وةرطَيِرانةكةي بَي، شاعرييش تةنانةت و زةبةردةست ضةند شيعردا، وةرطَيِر وةرطَيِراني
لَيكدي بضن، هةر ضةنديش جمكانةيةك ضؤن وةكو دةرناضَيت، يةكة

َ
ضوون دةقة ئةسل

ئاواية. وةرطَيِرانةكةيدا
َ

لةطةل دةقيش ي
َ
ئةسل هةية، فةرقَيكيان

ئَيستاش تا  وةرطَيردراوةو دنيا زندووةكاني  زمانة زؤربةي  سةر بؤ ئيليادة بةتة 
َ
هةل

زؤربةي بةآلم تاقيكردؤتةوة، تيا خؤيان طَيتي زؤرى نووسةرانَيكي و ئةديب بةردةوامة،
بؤ ئةو بطةِرَيتةوة رةنطة هؤيةكةي شيعر. نةك بة ثةخشانة، وةرطَيِرانةكان هةرة زؤري
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جووتة ئةم باشي وةرطَيراني
َ

ئاماذةمان بؤ كرد... بة هةرحال را لةسةِرَى سةرنجةي باري
لةطةأل كةضي نيية، كوِري بةدةر و كةم لة و

َ
كامل هيض وةرطَيِرانَيك بةآلم زؤرن، داستانة
ديارة. هةر ئيليادة جادووي شكؤو ئةوةشدا

دةنطء بة هؤنيوةتةوة، بؤية شيعرانةي هؤمَيرؤس ئةم بطوترَي ئةوةش ثَيتظية بةتة
َ
هةل

و بةزةقي ثةرةطرافان، رستةو دةستةواذةو هةندَي بؤية بطَيِردرَيتةوة، مؤسيقاوة و ئاواز
بؤشايي هةندَي هةروةها دةكرَين، ئيليادةو ئؤديسةدا بةدي داستاني جووتة شوَيني زؤر لة
واقيعي ئةو بةرةنجامي زادةو هةمووي هةر كة دةكرَين، بةدي لةوَي لَيرةو دذبَيذيش و
لة كة بزانَي خةوشَيك عةيب و بة خوَينةرى تازة ئةوانة داستانةكانة، رةنطة زارةكيةتةي
بةثَيوةري كة بَي لةبةر ضاو ئةوةمان دةبَي بكةنةوة. بةآلم كةم ئؤديسة ئيليادةو ثايةي
سةنطاندن..

َ
هةل نايةتة سةدة، لة نزيكةي سي ئةدةبي، بةر شاكارَيكي دةقي ئةمِرؤكة،

نةداوةو لةدةست خؤيان تا رؤذطاري ئةمِرؤش ئةفسوني ئؤديسة و ئيليادة
َ

بةهةرحال
ئةديبة و تازةكان شاكارة زؤربةي ئيلهامبةخشي هةس، فرةيان يةجطار خوَينةرَيكي
تةك لة ة

َ
مامةل لةوةداية راستةوخؤ داستانة جووتة سيحري ئةم و جيهانة طةورةكاني

شوَينَيكدا و سةردةم هةر لة بةشةريش دةكةن، بةشةردا تةبيعةتي و تةبع بةشةرو تريةي
شةرة. بة هةر

دةقةكة ئةلتةرناتيظي بَي، ء هةر ضؤنَيك ثَيشةكيية هةر ضييةك ئةم هَيذا، خوَينةري جا
بؤية دةقةكةت بداتَي، راستةوخؤي خوَيندنةوةي لةزةتي سوودو ناتوانَي هةمان نية،
ئةدةبيية داستانة  ئةم دةقي خوَيندنةوةي  لةزةتي لة و  ناِرؤم، لةسةري ثرت  لةوةي
ئارطؤسيةكانةوة لةاليةن تةروادة طةمارؤي نؤيةمي ي

َ
سال لة كة ناكةم، مةحرومت نةمرة

ئَيوةو دةقةكة.... فةرموو ثَيدةكات، (طريكةكان) دةست

 حةمة كةريم عارف

سلَيماني
٢٠٠٨/٩/٢٤     
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   تَيبيني:

وةرطرياوة: سةرضاوانة لةم ئةم ثَيشةكيية سوود ئامادةكردني و نووسني بؤ   
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ئيليادة داستانى سةرةكييةكانى كاراكتةرة ناوى

طريكةكان: طروثى -١
دانيايى)ش ناوبراون. ئارطؤسى، (ئاخيايى، بة لة داستانةكةدا ئةمانة

ومينيالوس)ة. باتى (ئاطامةمنوون
َ
مال ئوتريوس) :ناوى (كوِرى ئوترايدس

طريكة. سوثاى ئاطامةمنوون:فةرماندةى
ئةخيل و ثةرييانىدةريايية. خواوةندان بيليوسة.دايكى (تيتيس)ىناوة، لة ئةخيل:كوِرى

ئاخياييةكانة. جةنطاوةرى ئازاترين
يونان. لة ئيتاكياية ثاشاى : (عوليس،ئوليس) ئوديسيوس

ئاطامةمنوون. فةرماندةكانى لة يةكَيكة ئيدومينيوس:
ئاطامةمنوونة. براى هيلينة، مَيردى ئةسثارتةية. :ثاشاى ئوتريوس) (كوِرى مينيالوس:
ئاطامةمنوونة. ذنى (كلوتمنسرتا)ى بوو، خوشكى مينيالوس ذنى كيذى زيوسة، هيلني:

تةروادةييةكان: طروثى -٢
تةروادةية. ثاشاى هيكتؤرى كوِرى (ئةندرؤماخى) :ذنى ئةندرؤماك

تةروادةية. ثاشاى ديكةى :كوِرَيكى (ئةلكساندةر) ثاريس
تةروادةية. ثاشاى ثريام:

تةروادةية. سوثاى سةردارى تةروادةو ثاشاى كوِرى هيكتؤر:
: خواوةندان طروثى -٣

ثَيدةطوترَى. ئةثؤلؤ)شى (فويبوس (ليتو)ية. هةندَى جار لة زيوس)ةو :(كوِرى ئةثؤلؤ
ناوبانطة. بة دوورئةنطَيوةيى و تريةندازى بة مؤسيقاية. وشيعرو خواوةندى ثَيشبينى

هونةرانة. كيذى زيوسة. خواوةندى حيكمةت و ئةتينا:
ئةريس: خواوةندى جةنطة.

جوانيية. ظيان و ئةفرؤدَيت: خواوةندى
زيوسة. بضووكى برا كرونوسة، كوِرى دةرياية، خواوةندى : (ثؤسيدون) بوسايدون
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ئةخيلة. دايكى ثوسيدونة، كيذى تيتيس:
ية (ريا) نَيوى كرونوسة، دايكى كوِرى طةورةى خواوةندانة، سةردارو زيوس:

ئاسمان طةورةى  ثاشاو هاديس،وهرياية.جاران ثوسيدون، زيوس، بابى كرونوس:
شوَينى!. ضووة خؤى دةريكردو كوِرى بوو،زيوسى

دايكى ئةثؤلؤية. زيوسة،و ماشوقةى كيذى كرونوسة، ليتو:
(دؤزةخ). ذَيرينة جيهانى ثاشاو مةزنى كرونوسة،خواوةندى مردووانة، كوِرى هاديس:
دةريادا) خواى ثوسيدونى و ئاسمان خواى (زيوسى تريدا براكةى هةردوو

َ
لةطةل وةختَى

كةوت. بةر ئةو ذَيرين ،جيهانى كرد طةردوونيان دابةش
فةرمى و ماشوقةى خوشك كيذى كرونوسة، وكارى خَيرَيية، خواوةندى دايكايةتي هريا:

ئؤليمبؤسة. وشابانؤى زيوسة،
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ئاطامةمنونء ئةخيل شةِرى نَيوان

حيكايةتةكة:
تةراودييةكانيان  شارانى شارى تةراوةدةدا، ثةالمارى طةمارؤى كاتى لة طريكةكان،
بريسيسى دابةشيان دةكرد. خؤياندا لةنَيو دةبردن ديلى بة ذنيان تاآلنيان دةكردء دةدا،ء

كريسيس  دةكةوَيت،ء (طريك) مةرميدونةكان فةرماندةى ئةخيلى Briseis بةر شؤخ
كريسيس، َُّـ دةكةوآ. سةركردةى طشتى لةشكران مةمنونى ئاطا بةر chryseisش
خريسى شارى لة خواوةندة ئةثولؤى غةيبطؤى فالَبنيء كة chrysesة خرييس كيذى
تا طريك لةشكرطةكانى بؤ هاتووة طةورةوة سةربةهايةكى ء دةست بة كة chryse؛
لة ئةويش ء دةنآ، وةدةرى بةتاأل بة دةستى ئاطامةمونون وةربطرَيتةوة. كيذةكةى
طريك لةشكرانى لةنَيو تاعونى ء كرد طريا دوعاكةى دةثاِرَيتةوة، ئةثولؤ خواوةند ئةثولؤى
نةزانى، تاعونةيان ئةم هؤى َُّـ مرد. طريكةكان فرةيان ،خةلَكَيكى بآلوكردةوة دا
بيثارَيزآء كةس كة ئةخيل كرد لة داواى ئةويش دا، (كالَخاس)ى لَيزان ضوون بةدووى
نةبووة، دايك لة هَيشتا دةدا ئةزيةتى ئةوةى كة دايآ بةلََينى ئةخيل نةدات، ئةزيةتى
بؤ كريسيسى ئاطامةمنون كة ئةوةية تاعونةكة  هؤى  طوتى (عةِراف) لَيزانةكة ئيدى
بطَيِردرَيتةوةو كيذةكة ثَيويستة نةمَينآ تاعونةكة ئةوةى بؤ جا نةطَيِراوةتةوة. باوكةكةى
لَيزانى كرد «ئةى هاوارى ء توِرة بوو قوربانى. ئاطامةمنون بة بزنان بكرآ طاء سةد
داواى بةآلم داواكة دا، بؤ ملى ناضار نةبآ» تيا منى زيانيى ثَيشبينيةك ناكةى شوم،
خةلَى تا مليدا ئةنجامدا لة َُّـ بوو، هار شَيتء ئيدى ئةخيل كرد، بريسيسنى بريكارى
هاوار بؤ كةوتة ء طرت كةنارى ء زؤرى سوو خوارد بخةلةسَينآ. كوشندةية لةم تاعونة
ئؤقيانووسة، قولَةكانى ئاوة نيشتةجَيى خواوةندةى ئةو (thetis) تيةتيس واتة بؤ دايكى،
ئةويش ثرسى، حالَى لة هاتء ثريى بةرةو كورتة، كوِرةكةى دةزانآ تةمةنى دايكةى ئةو
ء زيوس، بطةيةنَيتة ئةم سكاآلية لَيكرد داواى كرد، لةال ئاطامةمنونى سكاآلى كارةكةى

يةكةم سروودى
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ء سةربكةون ئاخييةكاندا بةسةر تا بكات تةروادةييةكان لة ثشتيوانى كة لَيبكات داواى
لة بآلوةكانيان كةشتيية ء كةنارةكان ِّـةآلنى نَيوان لة ء لَيبكةن كوشتاريان توندترين
لة ئاهةنطَيكى خواوةندان ء طوت زيوس ثَيى طةمارؤيان بدةن. بةندةرةكانى ثشتيانةوة

ناطةِرَينةوة. دوانزة ِرؤذان ء تا ئةسيوبيا، لة دوورن
لة )يان ئاخيل  لةمةِر( كيذةكةى ء نارد تةتةرى دوو ئاطامةمنون بةينةدا لةوكةينء 
وةدةركةوت ئؤقيانووسةوة لة جةرطةى تيةتس زيوس طةِرايةوة، طاظآ هَينا. خَيوةتةكةيةوة
طةِرايةوة. ئةويش بةلََينى دايآ. زيوس كرد. دا زيوس دةطةأل قسةى ئؤلَةمث ء بؤ ضوو ء
بةوةى كردنى تاوانبار ء دواندنى كةوتة زيؤس ذنى هرياى كؤبوونةوة، كاتَى خواوةندان
تةروادةييةكانى لة ِرقى بارتةقاى بة ئاخييانةى ئةم ئةو دةوةستآ، ئاخييةكان دذى كة
مةعالن كة ئاسنطةرَيكى كوِريان هيفستوتسى لَيى، طيظ كةوتة هةِرء دةوَين، خؤشى
بطرآ. غةزةبى َُّـ خواوةند زيوسى ئةطةر كة طوت دايكى بة ء كةوتة بةينةوة بوو
رؤذةى كة برييةتى ئةو لة بةخؤى بكةوآ، فرياى ناكات زات ئاسمانا لة كةسَيك هيض
دوِرطةى ليمنوس- بةرةو ئاسمانَيِرا نةوى ء لة لةالقى كرد ضؤن تةدةخوُّـ هيفستوس
ء بكات، دلَخؤشى ء بكات كةمداراى كرد دايكى لة داواى ء كرد. لةنطى توِرداو ى
ئةثولؤ بوو، خواردنةوة ء بادةنؤشى نقومى ئؤلَةمث دايآ، نكتارى شةرابى ثةرداخَيك
ء داهات، ئَيوارة تا سرتين كةوتنة نؤِرة بة هونةر خواوةندانى طيتارةكةى، ذةنينى كةوتة
هيفيستوس، هونةرمةند كة ئاسايشطانةى ئةو خؤى، ئاسايشطةى بؤ ضوو خواوةندَيك هةر

دروستى كردبوون. وةستايانة لَيهاتوانةو ئاسنطةرى خواوةند،
كؤبوونةوةى  خاياند، ِرؤذى نؤ تاعون كارةساتى دةخايةنآ: ٢٢ ِرؤذ يةكةم سروودى كات:
بةشةِر ئاطامةمنون ئةخيلء سةركردة هةردوو رؤذةدا لةو خاياند، رؤذى يةك سةركردةكان
ماوةى كات، لة مةبةست خاياند. و ِرؤذى دوانزة ئةسيوبيا خواوةندان لة مانةوةى هاتن.

طَيِرانةوةكةية.
شوَين:

خريسى شارى لة ثاشان ِروودةدةن، دا طريك لةشكرطةى لة سروودة ئةم ِرووداوةكانى
دَيتة دواييدا لة سازكرد. ء ئةثولؤ بؤ قوربانى سرووتى غةيبطؤ (فالَضى) ى (خرييس) كة
بادةنؤشى سةردةكةوَيت، ثاشان ئاهةنطى ئةوآ بؤ دةرياوة دايكى ئةخيل لة كة ئؤلَةمث،

ثَيدةكات. دةست كرد، سازيان و هريا ئاشتبوونةوةى زيوس دواى خواوةندان كة
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بيليوس كوِرى ئةخيلى لةمةِر توِرةبوونى شيعرى جوان، خواوةندى بَيذة بسرتينة، (١)
ء ضةندين روحى ئاخييةكان. لةشكرى نَيو خستة زؤرى ثةتاى توِرةبوونةى ئةو بَيذة،
ضةند جةستةى ء كرد، مردووان خانةى هاديس، ِرةوانةى عةطيدى جةنطاوةرانى ضةندين

كسؤك بوو بة خؤراكى قارةمان
لةو هاتةدى، ةمث،

َ
ئؤل خواوةندانى سةردارى زيوس، ويستى بةمجؤرة، داآلن، ء  (٥)

ء فةرماندةى لةشكران، سةردارى ئةتريوس، كوِرى ئاطامةمنونى نَيوان لة كة شةِر ِرؤذةوة
كوِرى ئةثؤلؤى نَيوياندا نايةوة؟ لة شةِرةى ئةو خواوةند طريسا. كام

َ
هةل ئةخيل، مةزن

بوو. لةشكران توِرة سةردارى لة ضونكة ليتو بوو، زيوسء
كوِرةكةى ضونكة بآلوبووةوة، كيدا

َ
خةل نَيو لة ثةتا لةشكرء ناو ناردة  تاعونى  (١٠)

خريسيس هاتبووة نهو غةيبطؤىئةثولؤىتةوهنيكردبووء ضىء
َ
فال خريسيسى ئةتريوس،

ء مؤأل سةربةهايةكى بكات، زيوان ئازاد ء زَيِر كيذةكةى بة تا ئاخييةكان كةشتى الى
طرتبوو، ئةثؤلؤى بةدةستةوة ءدارعاساكةى ةجان

َ
سةول بوو: خؤدا هَينا لةطةأل طةورةى

خوارآ، هاتبووة ثَيدا ِريشوى ضةثكة كة
مينيالوس ئةتريوس: كوِرةكةى جووتة بةتايبةتى ئاخييةكان، لة ثاِرانةوة دةكةوَيتة (١٥)
ئةتريوس، كوِرانى «ئةى كرد: هاوارى بوون. لةشكرةكان سةردارانى كة ئاطامةمنون، ء
بةسةر ء بَين هاناتانةوة بة ئولةمث خواوةندانى دةكةم حةز ضةند ئاخييان، هةموو ء
خؤ نيشتمانى بؤ سةالمةتى ء بةساغ ء سةربكةون، ثاشادا ثريام شارى تةروادة،

بطةِرَينةوة،
خاترى لةبةر بكةن، قةبوأل

َ
ُّـ سةربةهايةم  ئةم ء بكةن،  ئازاد كيذةكةم بةآلم (٢٠)

كة ِرَيزى كرد دةنط هاواريان بةيةك ئاخييةكان هةموو لةم كاتةدا زيوس» ئةثولؤى كوِرى
نةبوو، قابيل ئاطامةمنون

َ
ُّـ وةربطريَيت،

َ
ُّـ سةربةهاكةى ء غةيبطؤكة بطريَيت

نَيو لة نامةوآ ثريةمَيرد «ئةى كرد بةسةرا هاوارى ناو وةدةرى توِرةيى بة  (٢٥)
دار ء ةجان

َ
سةول نة ئَيرة. بؤ نةطةِرَييتةوة دى جارَيكى ء بينم، بت كةشتيةكانماندا

دادت نادةن. ئاساكةى ضةثكة طوأل ريشوة بة تاجة نة خواوةندت ء ئةثولؤى عةساكةى
ناكةم، ئازاد كيذةكةت

ى
َ
سةرقال دةبَيت، ثري خؤى وآلتى لة دوور دا، ئارطوس شاِرى مندا، لة ةكةى

َ
مال لة (٣٠)

مةكة توِرةم بِرؤ ء بةِرَيى خؤتا منةوة، جَيطاى ناو ء دَيتة خؤى دةبَيت، رَيسى تةشى



ھۆمیرۆس٤٠

قسةيةك، ِرووى هيض بآ كرد. ء بةطوَيى ترسا كابرا لَيى نيشاندةدةم». ثآ ئةطينا خراثت
خرؤشاء، ء وطَيذاو بةطَيذةنط دةريايى كةنارى كردة

دايكة ليتو، لة  ئةثؤلؤيةى ئةو خواوةند، ئةثولؤى بؤ نوَيذ كةوتة لةاليةكةوة  (٣٥)
تؤ كةوان، زيوين خواوةندى ئةى بطرة من لة «طوآ كرد هاوارى بوو. بوو جوانةكةى
ئةى لَيبطرة طوَيم تينيدؤس، فةرمانِرةواى ئةى ثريؤز، سيالى خريسء ثارَيزةرى ئةى
ثآِرازاندةوةتةوة، تاجةسةرووةىثةرستطةكةتم بةخاترىئةو بيكة خواوةندىسميشى،
قةبوأل

َ
ُّـ نوَيذةم ئةم بؤم سوتاندويت، كة ةوانةى

َ
بزنة قةل طاو ئَيسكة ئةو بةخاترى بيكة

بسةننةوة. بةو داناييةكان لة فرمَيسكةكانم ةى
َ
تؤل تريةكانت با بذنةوة، ثاِرانةوةم بكةء

ئؤلةمثةوة لة لوتكةى بةتوِرةيى ء قةبوأل كرد
َ
ُّـ نوَيذةكةى ئةثؤلؤ ء كرد نوَيذى ئاواية

دابةزى،
سةر جوانةكانى ترية زرينطةى ء سةرشانى، تريدانةكةى كةمانةكةى ء بةخؤء (٤٥)
وةكو ِروويى تاريك دانيشت، كةشتييةكان دوورى لة بوو، توِرةيى كة نيشانةى ثشتييةوة

مةرطى دةهاويشتنآ. ء تاعون تريَيكدا هةر لةطةأل زيوينةكةى كةمانة شةو،
كةكة،

َ
كردة خةل تريةكانى ِرووى ئةوسا طاكانيان، طرتة هَيسرتء تريانى ني

َ
هةوةل (٥٠)

ئةثؤلؤ دةستى كوذراوانى جةنازةوثرسةى سرووتى ِرؤذآ هةموو تا داخرا ئاطردانان
ِرؤذى دةيةمدا ئةخيل لة بةآلم  دا، تريان بةر كى

َ
خشت خةل ِرؤذى نؤ بدرَيت. ئةنجام

ثَيكردن. كؤبوونةوةى
ض ئاخييةكان بووى بينى بوو، كة هاندا ئةمةى زيوس بؤ ذنى خواوةند، (٥٥) هرياى
ئةخيل خِربوونةوة هةموويان كاتآ  هاتبووةوة. ثَيياندا بةزةيى  داوة، قوربانييةكيان

ئَيستا. هةر دةزانم ثَيويستى بة ئةتريوس، «كوِرى طوتى: هةستاو
كةوتينة ئَيمة ضونكة بووين، رزطار وَيرانى لة مادامَيكى بطةِرَيينةوة خؤ وآلتى بؤ (٦٠)
خةونان لَيكدةرةوةيةكى يان لَيزانَيك، يان غةيبطؤيةك بة راوَيذ با ثةتاوة. جةنطء نَيوان
ثَيمان بَآل بؤضى خواوةندانةوةية)ء طةورةى زيوسى لةاليةن هةر خةونانيش (خؤ بكةين

بَآل ثَيمان توِرة بووة، ء خواى هةتاو لَيمان ئةثؤلؤى
طايى سةد قوربانيةكى قةوُّـ يان كردبآ، فةرامؤشمان هةيةو نةزرَيك قةرارى ئاخؤ (٦٥)
ئةم بكةين، ء بةسةالمةتى دةرباز ثةزةكانمان دةبآ قايل يان ء نةمانكردبآ، دراوةء
دانيشتةوة، كالخاس-ى خوآ لة جَيى ء كرد ئةم قسانةى طرآ.»

َ
هةل ثةتايةمان لةسةر
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بني،
َ
فال غةيبطؤء باشرتين تيستور، كوِرى

هةمووى دةبوو ئايندةدا ئةوةى لة ء هةبوو، ئَيستادا ئةوةى لة بوو، ضوو ئةوةى كة (٧٠)
بةرةو ئيليون كةشتييةكانيانةوة كالخاس ئاخييةكانى بة قسان. كةوتة دةزانى، هةستاو
ئةثؤلؤى خواوةندى كة ثَيشبينيانةوة ئةو بةزةبرى بةتة

َ
هةل كردبوو، (تةروادة) رَينوَينى

ئةو ئةى ئةخيل، «ئةى طوتن: سامَيكةوة ثَيى ء هةموو ويقار بة بوو، ئيلهامبةخشى هةتاو
هؤى داوات لَيكردم دةوَيى، ئاسمان خؤشى كةسةى

بةر بةآلم دةكةم، بؤ ئةمةت روونبكةمةوة، بؤ ثاشات ئيزةد ئةثؤلؤ، توِرةبوونى (٧٥)
ثشتيوانيم لَيبكةى، سؤزانة

َ
بة كردار دل بة قسةو بخؤ كة بؤ سوَيندم قسة بكةم لةوةى

ئاخييةكان دةكات، ء طريكان حوكمى بةهَيز كة دةهاِروذَينم كةسَيك دةزانم من ضونكة
ئةون ملكةضى ء طوَيِرايةأل

ئَيستاش ئةطةر ثاشايةك ناطريآ، غةزةبى ثاشادا ثآ لةبةر خؤى روتة ثياوَيكى (٨٠)
ثَيم بَآل ئَيستاوة لة بؤية لَيدةكاتةوة. ةى

َ
تؤل هةر قووتبداتةوة، خؤى غةزةبى ثةشم ء

دايةوة: وةآلمى ئةخيل نا» يان جةناب، دةمثارَيزيت
خوارآ، هاتؤتة بؤت ئاسمانةوة لة ضؤن وةكو بكة خؤت قسةى نةبآ، ترست (٨٥)
ئةوةمان سروشى ء سةرؤ خوايةى بةو دةكةى، بؤ نوَيذى كة ئةثؤلؤيةى، و بة كالخاس،
كةشتييةكانمان، نَيو كةسَيك لة داناييةكانى دةخؤم، كة هيض بؤ سوَيندت دةركةوتووة، بؤ

نةبات- دةستى ئازارت بؤ لةم دنياية بمَينم من تا
زاتى غةيبطؤيةكة هةموو ئاخييةكانيش». ئيدى ئاطامةمنونى سةردارى تةنانةت (٩٠)
لةبةر كو

َ
بةل نيية، توِرة قوربانيان نةكردنى نةزر ء نياز ء لة «خواوةند طوتى: ء ثةيداكرد،

توِرةية، ثَيكردووة، سوكايةتى ئاطامةمنون كة كاهينةى، ئةو
بةآلو مسيبةتانى بؤية سةربةهاكةى لَيوةطرت، ء نة كرد ئازاد كيذةكةى نة ضونكة (٩٥)
ناطرَيت

َ
داناييةكان هةل لةسةر ثةتاية ء تاعون ئةم دةنَيرَيت. ديكةش بةآلى ء ناردين، بؤ

تا ء بؤ بابى نةطَيِرَيتةوة، بةهايةك كيذآ ء سةر هيض ساتء سةودا بآ ئاطامةمنون تا
سةرطا سةد

قوربانى. نةكرَيتة تةروادةدا نزيكى لة خريسى، بؤ (١٠٠)
توِرةيى بة ئاطامةمنون دانيشت، كردء قسةيةى ئةو بكةين» نةرم ى

َ
دل ِرَيطةية بةم ِرةنطة

لَيدةبووةوة. ئاطريان ضاوانى توِرةيى، لة بوو ثِر بوو، ِرةش ى
َ
دل هةستا.
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تةنيا كةسةى ئةو ئةى شووم، ضى
َ
فال «ئةى طوتى: ء كالخاس، دةيِروانيية طرذومؤن (١٠٥)

من بؤ جوانت شتَيكى ثَيشبينى من بآ، هةرطيز زيانى بة كة دةكةى شتَيك ثَيشبينى
خؤش منت ى

َ
دل نةك تؤ دةكةيت، بؤ شِرندةم شومء شتى ثَيشبينى هةميشة نةكردووة،

َييت
َ
دةل ثَيشبينى دةكةيتء داناييةكاندا لةنَيو ئةوةتا هاتوى نةكردووة،

خريسيس-م كضةى ئةم سةربةهاى من كردوين ضونكة
َ

نازل بؤ تاعونى بؤية ئةثولؤ (١١٠)
خَيزانم، كيليتمنسرتاى ضونكة لة خؤمدا طلى بدةمةوة، ى

َ
مال لَيرِبام لة من وةرنةطرتووة.

هاوتاى ئةوة، كة دةوآ زياترم خؤش
بةآلية ثةتاو لةم ئةطةر بةنيازم بةآلم كاردا. ء فاميدةيى لة شَيوةء سوخةتان، لة (١١٥)
بةآلم بمَينآ، ء بذى كة

َ
خةل ئةم ئةوةى لةسةر سوورم ضونكة بكةم، ئازادى بم، ِرزطار

هةموو نَيو لة دةنا  بكةن، ثةيدا بؤ ديكةم  دةسكةوتَيكى  ء ديارى ئةو  لةبرى دةبآ
نيية؛ ِرةوا ئةمةش ء دةبم دةسكةوت ء خةآلت دياريى ء من بآ تةنيا ئارطوسييةكاندا

بؤ دةكةوَيتةوةو دوور لَيم من دةسكةوتةكةى كة دةزانن، هةمووتاان ضونكة (١٢٠)
خانةدان، ئوتريوسى  كوِرى «ئةى دايةوة:  وةآلمى ئةخيل دةضَيت».  ديكة شوَينَيكى
ديارييةكى ء خةآلت دكارن ضؤن ئاخييةكان بةشةرانةوةية، تةماعى تؤ لةسةرووى تةماعى
بَينني. بؤ دياريت ء خةآلت لةوَيندةرةوة تا نيية عةمارمان ئَيمة بكةن؟ ديكةت بؤ ثةيدا
ناتوانني وةرطرتوون، ثاداشت بةناوى طةمارؤدراوةكانةوة لةشارة ئةوانةمان (١٢٥)
ببةخشة، بةخوا كيذة ئةم كةواتة، ثَيشكةشمان كراوة. كة بكةين رةفز ثاداشتانة ئةو
بؤ ةت

َ
قات تؤل ضوار قاتء سآ طرت، تةراوادةمان شارى ء داين زيوس دةستى ئةطةر

دةكةينةوة.
بريا ء هؤش لة بى، ئازا ضةند «ئةخيل، يدايآ:

َ
هةل كاتةدا لةم ئاطامةمنون (١٣٠)

خؤت ء خةآلتى دةسكةوت تؤ طةرةكتة ناكةى. ثآ قةناعةتم بيانوان نامطةيةتآ، بة
كيذةكة ببم؟ دةستبةردارى تؤ داواى لةسةر ء دانيشم بةتاأل بةدةستى من ء هةبآ

بؤ ديكةم خةآلتَيكى خؤشةويستةكةم، خةآلتة جياتى لة بَآل ئاخييةكان بة (١٣٥)
ئةوةى يان ئاجاكس يان خةآلتةكةى دةبةم، خؤم بؤ خةآلتةكةى تؤ دةنا بكةن، ثةيدا

نابمةوة. ذَيوان ء دى، كةسَيكى هةر هى يان ئوديسيوس،
دةريا بؤ دةرياوانةكانيةوة كةشتييةك بة بكةينةوة، باجارآ لةمة بري دوايى با (١٤٠)
ِرةوانة كريسيس-ش ء دابنةين، لةسةر سةرطاى سةد بةشى ئاطردانَيكى ء بكةين، ِرةوان
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بذَيرين،
َ
فةرماندةيةكى بؤ هةل خؤمانا هةنطآ لة نَيو بكةين،

تؤقارةمانى ئيدومينيوس يانتؤبةخؤتبى كوِرىبيليوس، هةر ئيدىئاجاكسبآ يا (١٤٥)
ئةخيل دادةمركَينينةوة)). خواوةند غةزةبى دةكةينء ثَيشكةش قوربانييةكة بةسامى،

لة دةسكةوتة. ضاوت رؤييشتىء هةر لةسةر «زؤرى وةآلمى دايةوة: دةمء هاتة لَيى
بآ يان كردن غةزء ئيدى ئةمرى دةكةى، ئاخييةكان ئةمر بة ض غريةتَيكةوة بة (١٥٠)
بةرثرسن تةروادةييةكان نيية لةبةرئةوة دةجةنطم كة لَيرةدا من كراوة؟ جةنطى ئةمرى
ثةزيان نة نيية. كةسياندا لةطةأل دذمنايةتيم من لكاوة. ثَيمةوة ةيةى

َ
خةتاو هةل لةو

داطريكردوم، ئةسثيان طةلة نة دزيومء
ئةواندا منء لةنَيوان زؤر مةودايةكى نةبردوم، بيتيا-يان بةثيتى دةشتى بةروبومى (١٥٥)
تةوهنيء سةروةرى ئةى كةوتووين، تؤ دواى ئَيمة ِّـةآلن. لة ضياو دةريايةك هةية، 
ء تؤ ثشتيوانى بؤ ئَيمة شاى خؤمان- تؤدا هاتووين نةك شادى ثَيناوى لة سوكايةتى!
كة مينيالوس-ةوة بةهؤى بةهؤى خودى عةيبدارتةوةو هاتني تةروادةييةكان لة ة

َ
تؤل

ِرفَينراوة. ذني هيلينى
بدزيت كة شايانى

َ
ُّـ ديارييةم ئةو ئةوةت كرد كة هةِرةشةى ء بريكرد، لة ئةمةت (١٦٠)

كة شارانةى لةو ديارييةكيان هيض ئاخييةكان دايانمآ. ئاخيايى كوِرانى ئةوةى منة،
نةداوة، ديارييةكانى تؤدابةمن لة ضاو دان طةمارؤمان

دةستكةوتان كاتَى بوون. كةضى شةِردا ثَيشةوةى لة ريزى من هةرضةنددؤستانى (١٦٥)
كةشتييةكانم بؤالى دةبآ من كةواتة بوو،  تؤ  هى طةورة هةرة بةشى كران دابةش
لة دةدةم ئةنجام خؤم كارى كة بيبةم، هَيناوة بةدةستم بةخؤم ئةوةى بطةِرَيمةوة،
باشرتة. من بؤ بطةِرَيمةوة، بؤ بيتيا ئَيستا هةر بؤية دةبآ نابينم. لَي زياتريان سوثاس

تؤ بؤ كاآل زَيِرء كة دانانيشم ِرَيزى بةبآ لَيرة من بطةِرَيمةوة، كةشتييةكانما (١٧٠) لةطةأل
بؤ قوربانيت خؤ خَيراكة، دةكةى حةز «ئةطةر دايةوة: وةآلمى ئاطامةمنون كؤبكةمةوة.

هةن. لَيرة كانى ترم
َ
خةل لَيرة بمَينييةوة. تا ناكةم

هيض ثاشايةك ئةنجومةنىخواوةندان. زيوسىخودانى لةسةرويانةوة ء ِرَيزم دةطرن، (١٧٥)
كة ضيية ئآ مطَيز نةخؤشيت. ء شةِرانى ء ناساز كةسَيكى تؤ نام بوغزَينآ، تؤ بةقةد لَيرةدا

بِرؤ. ء هاوِرَيكانتةوة كةشتى بة خؤت، وآلتى نةكردويت؟ بِرؤ بؤ ئازاى ئاسمان ئازايت؟
نادةم، تؤ توِرةبوونى ء تؤ بة طوآ  من بكة. مريميدؤنةكان  لةوآ حوكمِرانى (١٨٠)
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بة دةسةنَيتةوة، من لة كريسيس هةتاو خواوةندى ئةثولؤى مادامَيكى داومة: بِريارَيكةو
تؤ. ثةردةكةى سةرا بؤ دَيم بةخؤم بةآلم دةينَيرمةوة، ء ثياوةكانما خؤم كةشتييةكةى
و بةسامرتم، تؤ لة ضةند تا بزانى دةبةم،

َ
ُّـ ،ثريسيس، خةآلتة جوانةكةت ء (١٨٥)

بيليوس هةستى نةزانن». كوِرى من هاوسةنطى بةهاوتاو ء خؤيان برتسن تريش ئةوانى
سينةيةوة دةرثةِرى. لة ى

َ
كةدل كرد هةستى بةتوِرةيى كرد،

ةوى
َ
بكوذآ يان جل ئةتريوس كوِرةكةى نا، يان شمشَير كَيشَيتة

َ
هةل تياما بوو ئايا (١٩٠)

ئةتينا كاتةدا بطرآ، لةم توِرةييةكةى
ةوانةكةى:

َ
ضونكة هةردوو ثال ناردبووى زيوس ذنى (هرياى دابةزى ئاسمانةوة لة (١٩٥)

زةردةكةى قذة لة ثشتةوة ئةتينا خؤشدةويست) ئةندازة ئاطامةمنون-ى بةيةك ء ئةخيل
نةيانبينى. ديكة ثياوةكانى بينى، كةسى تر نةى لةو جطة راكَيشا، بيليوس-ى كوِرى

خواوةند ضاوةكانيا زانى ئةمة سةرسام بوو، بةطِرى ئةخيل
زيوس؟ غانى

َ
قةل طرى

َ
هةل ئةى ئةى كيذى زيوس، لَيرةى «بؤضى طوتى: ئةتيناية (٢٠٠)

بة كة َيم-
َ
بل ثَيت منيش دةبا بدينى؟ ئةتريوس كوِرى ئاطامةمنونى غرورى ساخىء تاطو

ئةكيدى
خؤثةسندييةدا دادةنَيت». ئةم ثَيناوى خؤى لة طيانى (٢٠٥)

ناردومى، هريا بخؤوة، بطرةو ِرقةكةت من طوآ لة ئاسمانَيِرا هاتووم، «لة طوتى: ئةتينا
دةدات. ئاطامةمنون بة بايةخ بة تؤء ئةندازة بةيةك هريا

دةكةى حةز كو
َ
بةل مةكَيشة،

َ
شمشَير هةل شةِرة ببة، ئةم دةستبةردارى كةواتة (٢١٠)

َيم
َ
دةل ثَيتى ئةوةى َيم-

َ
دةل ثَيت من ضونكة نابآ، سوود بآ بَيزرانةكةت بيبَيزرَينة،

ئةو هَيندةى سآ ئاراستةى كردى يةوة كة
َ
بَيزكال بةهؤى ئةم تؤ ثاشان دَيتةدى- بَيطومان

بة.» طوَيِرايةأل دةستبةردار ء كةواتة ثآ دةبِرَيت، خةآلتت ء ديارى
ى

َ
طوَيِرايةل دةبآ توِرةبآ، ضةنديش ثياو خوداوةندا، » دايةوة: وةآلمى ئةخيل (٢١٥)

كة دةكةن قةبوأل ئةوانة نوَيذى هةميشة خواوةند ضونكة باشرتة، ئةمة بآ. تؤ داواى
راطرت. شمشَيرةكةى زيوينى دةسكى لةسةر دةستى دةكةن». تاعةتيان

هةنطآ ء كَيالنةكةى ناو خستييةوة ثَيكرد ئةمرى ئةتينا ضؤن وةكو ئةوسا  (٢٢٠)
ى

َ
مال خؤى بة بابيةوة غانةكةى

َ
قةل بة ء تر خواوةندةكانى الى بؤ ةمث ء

َ
بؤ ئؤل طةِرايةوة

سووك ء كةوتةوة قسةى سارد دى جارَيكى بيليوس كوِرةكةى بةآلم كرد. زيوس-ى بابيا



٤٥ ئیلیاده 

نةدابوو. بةرى توِرةيى ء ِرق هَيشتا ضونكة ئةتريوس، بةكوِرى
ت

َ
دل ء سةط لة ضارةى ضارةت ئةوةى ئةى عةرةقخؤر، «تؤ ئةى كرد: هاوارى (٢٢٥)

لةطةأل نة جةنط، بضيتة لةشكرا لةطةأل هةية ئةوةت نةزاتى دةضَيت، تؤ ئاسك ى
َ
دل لة

وةكو دةدزييةوة لةمة تؤ خؤت بنةيتةوة. دوذمن بؤ كةمني دلَيرةكانماندا جةنطاوةرة
دةطةِرَيى لةوة تةنيا تؤ دةدزييةوة. مردن لة خؤت ضؤن

دةخؤيت، خؤت طةُّـ تؤ بدزى. ناسازة تا
َ
طةل لة كة جةنطاوةرَيك خةآلتى هةر كة (٢٣٠)

نةدةكرد. بةثياو سوكايةتيت ئةتريوس، كوِرى ئةى دةنا، الوازى، طةلَيكى ثاشاى ضونكة
نة ء طةآليةك نة كة دارعةسايةم بةم نةخَير، دةخؤم- سوَيند طةورةترين َيم،

َ
بؤية دةل

شكؤفةيةك،
كراوةتةوة، سةرضيا دارَيكى لة كة ِرؤذةوة لةو دةركردووة تازةى ضرؤيةكى نة ء (٢٣٥)
وةكو ئاخييةكان  ةى

َ
رؤل نهؤ  ء كردةوة، ِروتةأل توَيكآلنى طةآلء لة تةورةكة ضونكة

دةخؤم سوَيند ةوة
َ
دل لة ناخى يدةطرن-

َ
ئاسمان هةل ثاسةوانانى ياساَين ء فةرمانِرةوا

كة ِرؤذآ خةمباريتا، ِرؤذى لة نايدؤزنةوة. ء دةطةِرَين ئةخيل لة تاسةوة بة كة (٢٤٠)
ء وَيأل تؤش ء دةكوذرَين، ثريام كوِرى كوذى، مةردم هيكتؤرى بةدةستى جةنطاوةران
ت

َ
دل دةرونى توِرةى ئازارَيكى بدةى، يارمةتيان ضؤن نازانى ء دةسوِرَييتةوة سةرطةردان

ئاخييةكان كردووة». كةسى باشرتين بة سوكايةتيت ضونكة دةطرَيت،
سةر ناية زَيِرينةكةى دارعةسا ء كرد تةواو قسةكةى جؤرة بةو بيليوس كوِرى (٢٤٥)
لة جَيى خؤى بةرةوة لةو ئوتريوس كوِرةكةى كةضى دانيشتةوة. خؤى لة جَيى زةوى ء
هةستا، بيليانييةكانةوة ناوى بة زمان، وتةبَيذ نةستورى شريين هةنطآ هةستان. كةوتة

دةِرذان. زارييةوة هةنطوين لة شريينرت لة ثةيظان واذةو
حوكمى ء ثةروةردة بوون بوون ء لةدايك بيلوس لة جةنطاوةران لة نةوة دوو (٢٥٠)
بَيطةردةوة ثاك ء َيكى

َ
دل بؤية بة دةكات. سَييةم حوكمى نةوةى ديتوة، ئةمَيستا ئةويان

هاتووة. ئاخييةكاندا خاكى بةسةر طران كؤستَيكى بآ راستى «ئةوى طوتن: ثَيى
شةِرةى ئةم تةروادةييةكان ئةطةر دةبن، خؤشحاأل كوِرةكانى بَيطومان ثريامء (٢٥٥)
ء دالوةرى لة كة  جووتةى ئةم دةبن، خؤشحاأل زؤر  بذنةون قارةمان جووتة نَيوان
لة بؤية طةورةترم، هةردوكتان لة من وَينةن. بآ جةنطاوةرةكانمانا نَيو لة راوَيذكاريدا

بكةن. بةطوَيم سةرتانة
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دةرنةضوون. قسةم لة بووم ء ئَيوة بةهَيزتر ثياوانى لة من دؤستى كة ئةوةى وَيِراى (٢٦٠)
جةنطاوةران ثاشاى ثياوانى وةكو بريتيوسء دةرياس-ى سةيرى دةكةم شةرم ئَيستا من

خواوةند، نيمضة ثوليفيموس-ى ئيكساديوسء وةكو ثياوانى يان بكةم،
بةهَيزترين ئةوانة بوون. نةمر خواوةندان وةكو كة ئيطوس كوِرى وتيسيوسى (٢٦٥)
ترية شةِرى كاتآ بوون، بةهَيز زؤر بوون: بوو دايك لة زةوى ِرووى لةسةر كة بوون ثياوان
دوورةوة هاتم، دوورى بيلوسةوة لة لة بوون. بةسةرياندا زاأل ضياييةكانيان كرد هؤظيية

يان،
َ
ثال دامة ء

زيندووانى لة نَيو جةنطيم. ثَيويست وةكو يان،
َ
ثال بدةمة داوايان لَيكردم ضونكة (٢٧٠)

دةطرت، لة قسةكانم طوَييان ئةوةشدا لةطةأل بكاتةوة، هاوتايان نية كةسَيك ئةمِرؤدا
ِرَيطةية ضونكة ئةم خؤتاندا لةطةأل بن واهى ئَيوةش دةكرد. تةطبريةكانم بة قةناعةتيان

دروستة، شايستةو ِرَيطةيةكى
ئاخييةكان ضونكة مةبة، كيذة ئةو هةرضييةكة، ثايةت ئاطامةمنون، ئةى بؤية، (٢٧٥)
بضى، ثاشادا بةطذ نةبى ئةوةدا بريى لة ئةى ئةخيل، تؤش ئةخيليان بةخشيوة، بة
ئاطامةمنون لة بةخشيون ثآ فةرمانِرةوايى دارعةساى زيوس لةوانةى كةسَيك هيض ضونكة

نني. سةرفرازتر
بةسامرتة، تؤ لة ئاطامةمنون خانمة، بةآلم لةو بةهَيزترى، دايكت ئيزةد ئةطةر تؤ (٢٨٠)
ئةىكوِرىئوتريوس، جا تؤ دةكات. رةعيةتةكةىتؤ لة ضونكةحوكمىرةعيةتَيكى فرةتر
دا، ئةخييل لةطةأل شةِرة بؤ ئةم سنورَيك لَيدةكةم، بكة، تكات ةو

َ
جل خؤت غةزةبى ثشم ء

ئاخييةكان». بؤ بةهَيزة قةآليةكى لة شةِردا ئةخيل ضونكة دابنة،
بةآلم دروستة، طوتت ئةوةى هةموو ثري، «جةنابى دايةوة: وةآلمى ئاطامةمنون (٢٨٥)
فةرماندةى كة لةسةر ئةوةى سورة سةردارمان: ء فةرماندة بة دةخوازَيت ببآ ثياوة ئةم

دى. بَيتة ئةمة زةحمةتة ء سةروةرى هةمووان بآ،ء هةمووان ثاشاى بآ، هةمووان
ئاخؤ بةآلم طةورة، جةنطاوةرَيكى خواوةندن كردويانة بة كة دةنةم بةوةدا من دان (٢٩٠)
ء خوَيِرى كرد: هاوارى لةالى خؤيةوة ئةخيل بدات؟» كة جنَيوان داوةتآ هةقةيان ئةو

بسةِّـَينم بؤ هةموو شتةكانت ئةطةر ترسنؤكم
تؤ فةرمانى بةدواوة بة لة ئَيستا من، بة نةك دى بدة، كانى

َ
خةل فرمانانة بة ئةم (٢٩٥)

نة ء تؤ جةنطى نة تةوة-
َ
دل قوآليى بخة قسةيةم –ئةم هةية ترم قسةيةكى ناكةم. بةآلم
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كردم، ثَيشكةشت بةخؤت تؤ ضونكة ناكةم، كيذة ئةم سةر لة دى كةسَيكى هيض جةنطى
دةسةنييةوة. لَيمى خؤت بة هةر ئةوةتا ء

داطري يةكةم كةشتى سةر شتانةى لةو شتَيك هيض تؤبزى بة ناتوانى هةرطيز بةآلم (٣٠٠)
خوَينتا شمشَيرةكةم لة بزانة بكة. كى

َ
خةل لةبةرضاوى ئةمة بدة

َ
هةول ئةطةر ئازاى بكةى.

ِرادةية طةيية ئةم قسةيان شةرة ئةوةى ثاش قارةمان هةردوو نا». دةكَيشم يا
َ
هةل

بةسرتابوو، ئاخييةكان كةشتى طةلة الى  كة كؤبوونةوةكةيان هةستان،  (٣٠٥)
الى بؤ ياوةرةكانيا ء مينويتيوس كوِرى لةطةأل  بيليوس  كوِرةكةى وةشاندةوة

َ
هةل

بخةنة كةشتييةكةى فرمانيدا ئاطامةمنون كةضى طةِرايةوة، كةشتييةكانى ئؤردوطاء
بذارد.

َ
هةل بؤ لَيدةرى سةوأل دةرياةوةو بيست

قوربانى. كردة  خودا بؤ سةدطاى كةشتييةكةو سةر سةرخستة كريسيسى  (٣١٠)
كوِرى ِرآ. كةوتنة خؤياندا دةريايى بةِرَيطةى ئةمانة فةرماندة، بة بوو ئوديسيوس
ء كردةوة ثاك خؤيان بكةنةوة، ثاك خؤيان دا جةنطاوةرةكان بة فةرمانى ئوتريوس

دةرياوة. توِرداية ثيسييةكانيان
دةرياوة، ثيسييةكانيان توِرداية ء قوربانى كردة بزنيان سةرطاء  سةد ئةوجا (٣١٥)
لة ناوةندى ئاواية بةو بووةوة. بةرز ئاسمان بةرةو دةورة ثَيضء بة ى قوربانييةكةيان

َ
دووكةل

نةكردبوو، بري لة ئةخيلى هةِرةشةكةى ئاطامةمنون
َ
ُّـ كرد. مذول لةشكردا خؤيان

كردن. بانط خؤى سؤزى
َ
دل ء هاوِرَيى يوريباتيس-ى تةتةر ء تالتيبيوس هةردوك (٣٢٠)

ئَيرةى طرنء بؤ
َ
هةل بريسيس بيليوسء كوِرى ئةخيلى خَيوةتةكةى بؤ طوتن: «بضن ثَيى

بةخؤم ئةوا نةكرد تةسليمى نةداو ملى ئةخيل ئةطةر بَينن،
يةكسةر دةدات». ئازارى ثرت كارة ئةم دةستَينم-

َ
ُّـ ديكةدا دَيم ء كانى

َ
خةل لةطةأل (٣٢٥)

ِرَيطةى بِرينى بةدةم بةخةمينىء هةردووكيان تاسةيان، كةوتة بةجآ دةست ء ناردنى،
كرد سةيريان بوونةوة. نزيك كةشتى مريميدونةكان طةلة ئؤردوطا ء لة دةرياوة كةنارى

دانيشتووة، خؤى كةشتييةكةى ء خَيوةت نزيكى لة ئةخيل
هيضقسةيةكيان وةستانء بةردةميا لة رَيزةوة بةترسء نةبوو. بةديتنيانخؤشحاأل (٣٣٠)
ئةى ثةيامبةرانى نَيردراوان، ئةى طوتى: «سآلو برد ء يان

َ
حال بة ثةى ئةخيل بةآلم نةكرد،

بةشةران، ء خواوةندان
كة داية ئاطامةمنون كو لةطةأل

َ
نيية، بةل لةطةأل ئَيوةدا من شةِرى ثَيشةوة، (٣٣٥) وةرنة
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هاوِرآء ئةى ثاتروكلوس، جةنابى كةواتة بةرن. خؤتانا لةطةأل بريسيس تا ناردووة ئَيوةى
موبارةك خواوةندانى حوزورى لة ئَيوة بةآلم دةستيان، كيذةكة بَينةو بيدة ئازيز دؤستى

بدةن، بؤ شايةتيم بةشةردا ء
لة كى

َ
خةل نابم ناضار من كة بؤ بدةن، دا شايةتيم ئاطامةمنون توِرةيى بةردةم لة (٣٤٠)

شَيت ئاطامةمنون نامبينن. ء دَينن ء ِرؤذآ دَى هانام بؤ بكةم، ِرزطار وَيرانى
َ
مال ء تةنطانة

لة بةرطرى تا جةنط دةبن ناضارى ئاخييةكان كة نةكردووة حيسابى ئةوةى بووة، شرب ء
بكةن». كةشتييةكانيان سةالمةتى

خَيوةتةكةوة لة بريسيسى هَينا. بةجآ ئازيزةكةى فةرماندة فةرمانى باتروكلؤس (٣٤٥)
ئاخييةكانيان كةشتى بؤالى خؤدا لةطةأل ئةوانيش تةتةرةكة، دةست دوو داية ء هَينا

ضوو بةتاقى تةنيا هةنطآ ئةخيل كة سةربكةوآ. كرا كيذة ناضار برد-ء
هةردوو دةريا، كؤتايى بآ شةثؤالنى بِريية ضاوى كةفضةِريوو، دةرياى كةنارى بؤ (٣٥٠)
منت كة تؤ «دايكة كرد: هاوارى رِبى،

َ
هةل نةمرةكةى دايكة بؤ  ثاِرانةوة بة دةستى

سةردارى زيوسى بَيطومان بآ، كورتيش ذيانَيكى ئةطةر بذيم، با طةِرآ لَيم دنيا، هَيناوةتة
بةآلم رَيزى لَيناوم، ئةويش دةنَيرآ، تريشقان هةورة ةمثةوة

َ
ئؤل كة لة خواوةندان،

سةندوم.»
َ
ُّـ خةآلتةكةى ثَيكردوم، بةزؤر ئوتريوس سوكايةتى كوِرى ئاطامةمنونى (٣٥٥)

ثريةكةى خةريكى بابة كة دةرياوة بنةبانى لة دايكى طريا. بةرز شَيوةيةو بةدةنطى بةم
كن

َ
ضل هةورَيكى ة

َ
ثةل وةكو شةثؤالنةوة، جةرطةى لة بوو. دةنطى طوَيى لة بوو، خؤى

وةدةركةوت،
هةمَيزى لة ئةوسا دةطريا، ء وةستابوو بةثَيوة ئةويش دانيشت، بةردةميا لة و (٣٦٠)
ِرةوان رَيكء كردووى؟ خةمبارى شتآ ض خؤم؟ كوِرى دةطريت «بؤضى طوتى: ء طرت،
بدؤزينةوة» بؤ ضارةسةرَيكى تا بة هةردووكمان مةشارةوة، ت

َ
دل شتَيكى هيض بكة. قسة

كَيشاء طوتى:
َ
ى هةل

َ
ئةخيل هةناسةيةكى قول

ثَيشوةختة خؤت كة َيم
َ
بل ثآ شتَيكت بؤضى ئيدى دةزانى، خةمةكة خؤت بة تؤ (٣٦٥)

ء بةتاآلنى ء كرد وَيرانمان قايم، سةختء ئيتيونى تيبةى شارى بؤ ضووين دةيزانى؟
دابةش خؤياندا بةينى لة ئاخايى ئةم دةسكةوتانةيان كوِرانى هاتينةوة. دةسكةوتانةوة

ثَيشكةش كرد؛ ئاطامةمنون بة كرد، كريسيس-يان
كيذةكةى تا ئاخييان كةشتى طةلة طةياندة خؤى ئةثولؤ، كاهينى خريسيس-ى

َ
ُّـ (٣٧٠)
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دارعةسا لةوةى جطة هَينابوو: ئةمة خؤدا لةطةأل زؤرى طةورةو سةربةهايةكى بكات، ئازاد
ئاخييةكان، لة ثاِرانةوة كةوتة و بةدةستةوة بوو، ئةثولؤشى تاجةكةى و زَيِرين

سةردارى كة ئةتريوس،  كوِرانى ئاطامةمنون، ء مينيالوس لة بةتايبةتى (٣٧٥)
ء رَيز داوايان كرد بةيةك دةنط بوو ء داواكةى ئاخييةكان طوَييان لة ئاخييةكانن. كة
ئاطامةمنون

َ
ُّـ هَيناويةتى؛ كة وةربطرن

َ
ُّـ ئةو سةربةهايةى ء بطرن، كاهينةكة حورمةتى

نا. توِرة بوو، وةدةرى لَيى
دةويست، كة زؤرى خؤش خواوةند ئةثولؤى طةِرايةوة، زوير ِرآء ِرآ ثريةى (٣٨٠)
نارد، ئارطوسييةكان بؤ كوشندةكان هةنطآ ئةثولؤ ترية كرد. قةبوأل ثاِرانةوةكةى دوعاء
لةشكرى ئاخييةكاندا بةسةر شوَينَيكةوة هةموو لة تريةكان ضونكة مردن، بِر بِر كةكة

َ
خةل

هات لَيزانَيك ء ضى
َ
فال ئةنجام دادةبارين.

بؤ ئةثولؤى خواستى ء مةبةست دةزانآ، خواوةندان خواستى حوكمةى بةو (٣٨٥)
ئوتريوس  كوِرى

َ
ُّـ بكةين. ِرازى ئةثولؤ دةبآ ووتم بووم كةس يةكةم من و ِروونكردينةوة،

ئةوةتا ئاخييةكان سةر. بردة هةِرةشةكةى خؤى ء هةِرء طيظ كةوتة هةستاو بوو، ء توِرة
دةبةن كةشتييةكدا لة كيذآ

ئَيستا تةتةرةكة هةر دوو
َ
ُّـ دةنَيرن، خواوةند بؤ قوربانى ديارى ء ء خريسى، بؤ (٣٩٠)

ةمث،
َ
ئؤل بؤ بضؤ بكةوة، كوِرةكةت دةتوانى فرياى ئةطةر جا سةندم،

َ
ُّـ بريسيس-يان

داواى و بثاِرَيوة لةبةرى بَينة، بةدةست زيوس ى
َ
دل كردةوة بة يان بووة بةقسة ئةطةر

تؤ تةنيا كة كردووة بةوة شانازيت بووة لَيت طوَيم بابمدا ى
َ
مال لة زؤرجار لَيبكة. يارمةتى

دى ئةوانى ثاش ئةوةى كردووة، لة مردن رزطار كرونوس-ت نةمراندا كوِرى لةنَيو
ئةى تؤ بةندى بكةن. ء ويستويانة كؤت ثاالسدا ئةتينا ء بوسيدون ء هريا (٤٠٠) لةطةأل
كة بازءو سةد ء سةر ثةنجا زةبةالحى ةمثى

َ
ئؤل لةبةر ضونكة كرد، رزطارت يةزدانخانم

َين،
َ
ثآ دةل (ئيجيون)ى بةشةران «بةهَيز»ء واتة َين،

َ
دةل ثآ ى خواوةندان (برياروس)

ثاِرايتةوة؛ بةهَيزترة، بابى لة ضونكة
كؤتء ترسان دى طرت، خواوةندةكانى كوِرى كرءنوسى زيوسى اليةنى كاتآ و (٤٠٥)
بة، داواى ء دةسةءداوَينى بخةرةوة بري ئةمةى ء هةموو بضؤ بؤالى، كةواتة بكةن. زنجريى
ء كةشتيةكانيانةوة، ى

َ
ثاشةل بخزَيننة ئاخييةكان تا بكات، تةروادةيةكان كؤمةكى لَيبكة

بمرن، دةريادا كةنارى لة
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ئاطامةمنون لةو و تا دةكرد، خؤش
َ
دل شادء ثاشاكةيانى بدورنةوة كة تا ئةوة (٤١٠)

دايكى تيتيس)ى كرد».( دلَيرترين ئاخيانى كة ئاراستةى ببَيتةوة ذَيوان سوكايةتيية
دنياوة ء هَيناميتة كة لةوةى خؤم كوِرى بةداخةوةم «زؤر دايةوة: وةآلمى طريانةوة بة

كردى. بةخَيوم
تةمةنى ضونكة بمايتايةوة، كةشتيةكانتا لة ثاأل ثةذارة خةم ء لة تؤ دوور دةبواية (٤١٥)
بةسةر ذيانتا لة درَيذ ء دوور خةمَيكى ء كورت تةمةنَيكى كة لةوةى بةداخةوةم كورتة، تؤ

جيهانة؛ ئةم تيا فِرَيداية تؤم كة ئةو ساتةم خةمبارى من دةبةى:
زيوس ضريؤكة بؤ ئةم بةفر، ء بة سةر ةمثى

َ
ئؤل ةمث،

َ
ئؤل دةضم بؤ ئةمةشا لةطةأل (٤٢٠)

الى خؤت، شوَينى تؤ لة كاتةدا لةم جا دةكات: قةبوأل دوعام داخوا بزانم دةطَيِرمةوة،
دوور شةِر لة خؤت ةو بكة،

َ
جل ئاخييةكان بة دةرهةق كينةت رق ء بمَينة، كةشتييةكانت

بكات، ئةسيوبييةكاندا جةذن لةطةأل تا ئؤقيانوس بؤ ضووة دوَينآ زيوس بطرة، ضونكة
ِرؤييشتوون. يا

َ
لةطةل خواوةندةكان هةموو

لَيى ء رَيذكةى برونز كؤشكة بؤ دةضم هةنطآ ناطةِرَيتةوة، دى ِرؤذى دوانزة تا (٤٢٥)
بةم بكةم.» ثآ قةناعةتى بتوانم ناكةم باوةِر نةكات، بةقسةم ئةطةر دةثاِرَيمةوة،
جوانةكةوة كيذة دةستدانى لة بة كةسةرء داخى كة هَيشت، بةجآ كوِرةكةى قسةية

دةتاليةوة
ةطاى قوربانيةوة

َ
كةل بةسةر ئوديسيوس كاتةدا لةم سةندرا. لَيى كيذةى بةزؤر ئةو (٤٣٠)

كةشتيةكةوة ستونى لة بادةوانةكانيان بةندةرةكة ناو طةييشتنة كة خريسى، طةيية
خوارآ هَيناية ستونةكانيان ء ئاآلند،

تاوَيران لة كندِرةكانيان برد، لةوآ لةنطةرطة لَيدان بؤ سةوأل بة كةشتييةكةيان (٤٣٥)
كرد؛ ئةثولؤ قوربانييةكةيان ثَيشكةشى سةد ء دابةزين طرت. ئةوجا لةنطةريان ء بةست

دابةزى، لة كةشتيةكة كريسيس هةروةها
«ئةى طوتى: ء بابى، دةستى بيداتة تا برد قوربانطةكةى بةرةو ئوديسيوس و (٤٤٠)
داناييةكانةوة ء بةناوى بطَيِرمةوة، بؤ كيذةكةت تا شا ناردمى ئاطامةمنون خريسيس،

ببآ، رازى كو خواوةند
َ
بةل ئةثولؤ بكةم، بؤ قوربانى

طوت ئةمةى كرد.» وثةرَيشانى ئاسيو دوضارى ئارطوسييةكانى كة خوايةى ئةو (٤٤٥)
دةورى لة ئةوجا ييةوة وةريطرتةوة،

َ
بةخؤشحال دا، ئةويش

َ
ثال بابى الى بؤ كيذةى ء
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ئةنجام خواوةند قوربانييةكة بؤ سةد ِرَيوِرةسمى تا خواوةند كؤبوونةوة قوبانطةكةى
قوربانييةكاندا، بةسةر بيكةن تا رِبى

َ
ء بادةيان هةل شؤرد دةستيان بدةن.

دوعا كةوتة بةردةميانا لة بةرز بةدةنطى ء رِبى
َ
هةل دةستى خريسيس-ش هةردوو (٤٥٠)

كةسةى ئةو ئةى زيوين، خودانى كةوانى ئةى ئةثولؤ، بطرة ئةى
َ
ُّـ «طوَيم ثاِرانةوة: ء

خؤت بةهَيزى تينيدوس)ت دوِرطةى( حوكمِرانى ء ثاراست ثريؤزت ء سيالى كة خريسى
بةآلو كؤستء دوضارى ئاخييةكانت ء كردم طريا ثَيشوو دوعات جارةكةى ضؤن كرد. وةكو

كرد، ئاسيو
جؤرة بةو طرة».

َ
هةل داناييةكان لةسةر تاعونة ئةم ء بكة، طريا دوعام ئةمجارةش (٤٥٥)

ء سةرى بادةيان ِرشت ء دوعا نوَيذ دواى كرد. نزاكةى طريا ئةثولؤ دوعاء ء كرد، دوعاى
كردن. يان

َ
كةول ء راكَيشا قوربانييةكانيان

طؤشتَيكى ثارضة ضةند طرت، ثيويان لة ديوةوة هةردوو لة ء بِرى ِرانيان ئَيسكى (٤٦٠)
كاتةدا بةسةردا كرد، لةم مةى ء سةر ئاطرةكة ناية خريسيس ناية سةر، ئةوجا خاويان
كة بوو، بةدةستةوة ثَينج لقةيان كةبابى شيش ء ئةودا وةستابوون ثاأل لة الو ثياوانى

كرد، روحى ذةمَين بة هةستيان ء سوتا، ِران ئيسقانى
ثَيطةيى، تا برذانديان ء كرد، شيشةوة بة ثلةكانيان ء كرد، ورد طؤشتةكةيان باقى (٤٦٥)
خوارد، هةموو لَييان ئامادةبوو، خوانةكة كردء تةواو كارةكةيان كشانةوة: كاتآ ئةوجا

بوون تَير خواردنةوة، ء خواردن كة لة تَير بوون. تا برد، خؤى بةشى ء كةسة هةر
ء كةسة هةر بةسةرياندا، ءطَيِرايان كرد تةذى ئاو ء مةى لة جاميان خزمةتكاران (٤٧٠)
تاليلةى طؤرانى ء ء بةزم بة ِرؤذةكةيان باقى ئاخايى الوانى جؤرة دايآ، بةو خؤيان بةشى
دةبوو، ئةوان ستايشى لة طوَيى كة خواوةندش برد، بةسةر ئةثولؤ بؤ بةخشةوة شادى

دأل شاد دةبوو، بة
ثَيشةوةى كةشتييةكة طوريسى لةالى بوو، تاريك دنيا خؤرئاوا بوو، كة بةآلم (٤٧٥)
بةرةو بادةوانةكانيان دةركةوت،  سورةكانييةوة  قامكة  بة سثَيدة  كاتآ ء نووستن،

نارد، بؤ كؤمةكيان لةبارى بايةكى ئةثولؤ كرد.
َ
ئاخييان هةل لةشكرى

كرد. بادةوانةكان
َ
هةل بةرزييةوة بة سثييةكانيان بادةوانة ء بورجةكةيان دامةزراند (٤٨٠)

دةريا شةثؤُّـ كةفضةِرينى ء كةوت، طةرمةكة ة
َ
قول ئاوة بةناو كةشتيةكة هةواء لة بوون ثِر

ئاخييان، ثؤِرى ء ئؤردوى ثان طةييشتنة كاتآ ء دةسوو،
َ
كةشتيةكة هةل نوكى لة خؤى
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ذَيريا لة بةدرَيذى ثايةكانيان بةرزاييدا، لة ء كةنارةوة ِراكَيشاية كةشتييةكةيان (٤٨٥)
كةشتييةكةى مايةوة لةالى ئةخيل

َ
ُّـ ِرآ. كةوتنة ء كةشتيةكانيان خَيوةت بةرةو دانا، ء
دةبوو. توِرةتر ء توِرة ء دةخواردةوة ثيشى هةر ء

هةر خؤى كو
َ
بةل بةشدارى شةِرى كرد، نة ء بة شكؤكة ضوو، كؤبوونةوة نة بؤ (٤٩٠)

نةدةدا، جةنط قريوةى هاوار ء ء بةجةنط طوَيى و ى دةشاردةوة،
َ
دل قينى ء دةخواردةوة

طةِرانةوة، ةمث
َ
ئؤل بؤ هةر هةموو خواوةندةكان خشت ِرؤذى دوانزة دواى ئَيستاش

بري كوِرةكةى لة راسثادةى ئةخيل دايكى تيتس)ى بوو،( ثَيشيانةوة زيوس لة (٤٩٥)
ء لةطةأل ء مذا تةم بةنَيو ِرابوو، دةرياوة ذَير لة كرد، وةديهاتنى بؤ بةدأل كارى نةكرد،
كوِرى بةتواناى زيوسى لةوآ ةمث ِرؤيى،

َ
ئؤل بةشكؤدا بةرةو ئاسمانى بة زوودا، سثَيدةى

بينى. تةنآ بة ةمثدا
َ
بةرزترين لوتكةى ئؤل لةسةر كِرونوسى

ناية راستى دةستى ء ئةذنؤكانى، سةر خستة ضةثى دةستى دانيشت، بةردةميا لة (٥٠٠)
لةنَيو خؤم باوك، ئةطةر هةر ئةى زيوس، «ئةى طوتى: ء بةدةم ثاِرانةوةوة ضةناطةى، ذَير

بكة،  قةبوأل
َ
ُّـ تكايةم ئةم ئةوا كردبى، خزمةتَيكم كردةوة بة يان قسة بة نةمراندا

ثاشاى ئاطامةمنوونى دةمرآ. طةنجى بة كة كوِرةى ئةو بكة، سةرفراز كوِرةكةم (٥٠٥)
داطريى بؤ خؤى ء سةندووةتةوة

َ
ُّـ كةنيزةكةى ء ثَيكردووة سوكايةتى جةنطاوةران

ء زاأل تةراوةدةييةكان ةمث،
َ
ئؤل ئةنجومةنى طةورةى ئةى بكة سةرفرازى كردووة.

تا بكة باآلدةست
بؤ زيوس دةدةنةوة.» هةقةكةى ء دةكةنةوة كوِرةكةم قةرةبووى ئاخييةكان تا (٥١٠)
بة باوةشى هةر تيتس

َ
ُّـ نةهاتةدةر، زار لة وشةيةكى تاقة بة بَيدةنطى دانيشت، دةمَيك

«بة دى. طوتى: بَينَيتة نزاكةى دووةم تكاى لَيكرد نياز ء جارى بؤ ئةذنؤكانيا كردبوو،
بدةية، راستيم ثةيمانى ء بنوَينة رةزامةندى سةرت ةيةكى

َ
جول

بؤ خؤم لة تؤم بَيزارى هةنطآ نيية- بة هيض باكت تؤ –خؤ بكةوة رةت داواكةم يان (٥١٥)
تووشم ء بدةى ذنما بةشةِرم هرياى لةطةأل ئةطةر دةبم نارةحةت بةتة

َ
دةردةكةوآ». «هةل

ء دةمِرةنجَينآ ء تةوسامَيزةكانى سِر ء سارد قسة طريكةكانة، بة اليةنطرى هريا بكةى،
دةكات؛ زويرم

تاوانبارم بةوة ء ثَيدةكات طةِرم ديكةدا خواوةندةكانى لةبةردةم ئَيستا تاكو (٥٢٠)
بة نةديووين. ثَيكةوةى تا بطةِرَيوة، ئَيستا جا دةدةم. تةروادةييةكان يارمةتى كة دةكات
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دةكةم. تؤى ى
َ
بةدل ء دةكةم، مةسةلةكة تةطبريى خؤم

دآ دةست لة كارةم ئةم هةر باوةِر بكةى. تا تؤ دادةنةوَينم سةر من تةمةشا، (٥٢٥)
خؤم لة قسةى نة ئةوةية نيشانةى دادةنةوَينم سةر كة من خواوةندَيك، بة هةر دةرهةق
وةعدةكةم.» كردنى جَيبةجآ لة ناكام دةبم نة دةخةم ء ثشتطوَيى نة دةبمةوة، ثاشطةز
ثرضة ء  هَينانةوة، وَيك ثِرةكانى ء ضِر بِرؤ ء طوت ئةوةى (زيوس) كرونوس كوِرى 

بؤندارةكانى
لة كة لةرييةوة. يا

َ
لةطةل مةزن ةمثى

َ
ئؤل ء، لةرييةوة نةمرةكةيةوة سةر بةسةر (٥٣٠)

تيتس بةآلم كؤشكةكةى، بؤ ضوو زيوس جيابوونةوة، لَيكدى بوونةوة، ثالنةكةيان دانانى
جآ بطاتة لةوةى بةر خواوةندةكان هةموو داطةِرا. دةريا بنكى بؤ بةشكؤوة، ةمثى

َ
ئؤل لة

كة بكات ئةوة نةبوو زاتى كةس هةستان. خؤيانةوة لةبةرى شوَينى لة
كة هةر هريا بةآلم خؤى دانيشت. كورسييةكةى زيوس لةسةر نةستآ،

َ
هةل (٥٣٥) لةبةرى

دةريادا، ء ثريترين خواوةندى كؤنرتين كيذى ثآ، زيوين تيتس)ى لةطةأل( زانى بينى،
سةرزةنشتكردنى. كةوتة ء ِرابوو لَيى يةكسةر داناوة، خراثى ثالنَيكى

تؤ دةكرد؟ راوَيذء تةطبريت دا يةزداخانم كام لةطةأل خاثينوك، «ئةى (٥٤٠) هاواريكرد:
ناكةى، ئةطةر ئاطادار هيضم لة منةوة، ثشتى لة دادةنةى، بةدزيةوة ثالنةكانت هةميشة
ئاطادارم ء مةبةستةكانت نياز لة بة وشةيةك تةنانةت ضارةسةرى بكةى، بتوانى بةخؤت

ناكةى».
تةطبري لة مةبة بةتةما تؤ دايةوة: «هريا، وةآلمى بنيادةمان ء خواوةندان طةورةى (٥٤٥)
زةحمةتة زؤر دةبينى خؤت بة منى، بةآلم ذنى ئاطادارت بكةمةوة. تؤ راوَيذةكانم ء
ئةوا بطرى،

َ
ُّـ طوَيم ببى، ى

َ
لَيم حال هةبآ شايستةيى ئةوةت كاتآ هةر لَيم تَيبطةى.

دةمةوآ كة ناكةمةوة، بةآلم ئاطادار بنيادةم نة ء خوا نة كةسَيك، ض لة تؤ بةر نيابة
َ
دل

بثارَيزم، خؤم الى ء خؤم مةسةلةيةك بؤ
دايةوة: «ئةى كوِرى وةآلمى بكةى.» هريا ء ثرسياران قورتَينى

َ
تَيهةل خؤتى نابآ (٥٥٠)

نا، بكةم؟ ثرسياران ء قورتَينم
َ
هةل خؤم دةكةى؟ ض باسى تؤ ئةوة سامناك، كرونوسى

بدةى. هةموو شتةكان لةسةر بِريار ئازادانة طةِرَيم دةبآ لَيت هةرطيز.
تيتس، طؤِرَيية، ضونكة لة بةهَيز طومانَيكى بةآلم كردووة، وام هةر ئَيستاش تا (٥٥٥)
هةردوو بةيانية ئةم كردوويت، لةطةأل قسةى دةريا، خواوةندى كؤنرتين ء كيذى ثريترين
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ئيحتوبار بؤ ئةخيل ء شكؤ كة دايآ َينت
َ
بةل ثَيمواية بؤية طرتبوويت. ئةذنؤى لة باوةش

بكوذيت.» ئاخييةكان كةشتيى كَيكى زؤر الى
َ
خةل ء بطَيِريتةوة،

كارةكانم ء تؤ طومانم لَيدةكةى بةآلم ناكةم، شتآ هيض من «ذنةكة، طوتى: زيوس (٥٦٠)
لةبةرضاوى خؤت زياتر نةبآ ئةوة تةنيا دةستناكةوآ، لةمة شتَيكَيت هيض دةكةى. كةشف
بريى تؤ كة دةكةم ئةوة من بكة، باوةِر دةكةوَى، لةسةر زؤر ئةمةشت بخةى. من

لَيدةكةيةوة،
بةربم، تَيت دةستةم دوو بةم دةنا ئةطةر بةبَيدةنطى دانيشة، بكةو طوَيم بة كةواتة (٥٦٥)
ئارةزووة ترسا، هريا ئيدى بَيسودة.» بَين بةهاناتةوة ئاسمانيش خواوةندانى هةموو

دانيشت. بَيدةنطى بة ء كرد، ةو
َ
جل خؤى ضةموشةكانى

تا كَيشا، ئاسمانييةكاندا  بةسةر خواوةندة ى 
َ
بال نيطةرانى دا، زيوس ى 

َ
مال لة (٥٧٠)

دانةوةى
َ
دل كةوتة خواوةندان، ى ئاسنطةرى هيفيستوس، كارامة ء مةعالن سنعةتكارى

بَين بةشةِر ئاوا ئَيوة ناخؤشة ثآ «زؤرم دايكى: هرياى
هةنطامة هةرا ء مردةنى ء فانى بةشةرانى لةسةر ئاسمانا، ناو خواوةندانى لة و (٥٧٥)
هيض ئيدى بآ، بةردةوام خةمناكانة ء شوم طةنطةشة ء قةرقةشة ئةم ئةطةر بنةنةوة.
دايكم ئةوةية منة لةسةر ئةوةى نابينني. بةزمةكةمان ء ئاهةنط لة خؤشييةك لةزةت ء
زيوس ئازيزم بابى كة لةطةأل باشرت بزانَيت- من لة ئةمة خؤى دةبآ –كة بكةم ئامؤذطارى

نةشَيوَينآ. لَي ئاهةنطةكةمان نةى بوغزَينآ ء بابم تا بآ، نيان ء نةرم دا
بةر بروسكانمان خؤماندا شوَينى لة بيةوآ ؤمثايى

َ
ئؤل بروسكانى طةر خواى ضونكة (٥٨٠)

لةطةأل بكة، خؤشى قسةى هةموومان بةهَيزترة.كةواتة لة ضونكة دَيت، دةستى لة بدات،
لة ثِر جامى دوو قسةكةى تةواو كرد، ئةوةى ثاش باش بآ.» مريةبان ء مانا

َ
با لةطةل

طرت،
َ
هةل دَينآ، نةمرى بؤ خواوةندان شةرابةى ئةو نكتارى،

تواناداية بؤى لة هةرضيت طرة،
َ
«هةل طوتى: خستنةوة. نزيكى دايكى لة دةستى (٥٨٥)

رةفتارى دزَيوء من ثَيم ناخؤش دةبآ ئةطةر لةبةرضاوى خؤشدةوَيى، من زؤرم بكة.
كةس ناتوانآ بدةم، يارمةتيت ناتوانم

َ
دةبم، ُّـ خةمبار زؤر بكةن، لةطةأل ناشريينت

لةِرووى زيوس بوةستآ.
لة ء قاضم نةوى لة بدةم، هةر يارمةتيت هاتم جارَيكيان بَينةوة كة بري خؤت ئةوة (٥٩٠)
هاتمة هةر ئَيوارآ، تا بةيانييةوة لة ِرؤذةكة، بةدرَيذايى دام، توِرى ئاسمانةوة ئاستانةى
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طريسامةوة لةوَيندةر ء زةوى، سةر طةييمة ليمتوسدا دوِرطةى لة ئَيوارآ الى تا خوارةوة
كةوتن». فريام هاتنء سنتيانيون-ةكان تا مابوو، تيا هةناسةم بةحاأل ء

لة جامةكانى لة يةكَيك طرذينةوة ء بزة بةدةم ء طرذييةوة، قسةكةى بؤ هريا (٥٩٥)
بؤ ضةثةوة لة نكتارى تردا جامَيكى لة هيفيستوس هةنطآ وةرطرت، كوِرةكةى دةستى
ثَيكةنني بةرز بةدةنطى موبارةكةكان ء ثريؤز خواوةندة طَيِرا، خواوةكاندا بةسةر ِراست

كرد ِرةفتارةكةيان ستايشى ء
ء ِرؤذةكة بةدرَيذايى ئيدى ديتيان. ئاسمانيةكةدا كؤشكة لة ضاالكيية بةو تآ (٦٠٠) كة
بةشدارييان شادى ء خؤشى بةوثةِرى هةمووان هةر طَيِرا، ئاهةنطيان ء بةزم خؤرئاوا تا
هونةريش ذةنني، خواوةندانى كةيفساز بوون. ئةثولؤ كةوتة ساز ء ئاسودة هةمووان كرد،

ضِرين. طؤرانى كردة يان
َ
هةل لةدواى يةك يةك خؤشةكانيان، بةدةنطة

ء ضووةوة كةسة هةر تاريكى، هةتاوى بةشكؤ كةوتة درةخشانى تيشكى بةآلم كة (٦٠٥)
كة بانةى ء جَيطة ئةو خؤى، تايبةتى نوَينى ء جَيطة ناو بردة ثةناى ء خؤى ى

َ
مال بؤ

بةمجؤرة دامةزراند بوون. بؤى لَيهاتووييةوة ء كارامةيى لةنط بةوثةِرى هيفيستوسة
جَيطةوة بضَيتة دةيةوآ كة لَيكرد ثةلةى زيوس

دةيويست ء ِرؤيى، زيوسهةستا ئةو كاتآ و جَيطةيةىهةميشة تياىدةخةوآ، ئةو (٦١٠)
بآ. يا

َ
ثال لة عةرش زَيِرين هرياى ء بنوآ
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لةشكر ئامادةكردنى ء ئاطامةمنون تاقيكردنةوةكةى

          
حيكايةتةكة:

دةكردةوة ضؤن لةوة ئؤلَةمثدا هةر بريى لة سةردارى خواوةندان ئةو شةوة زيوس
دابوو. ئةخيلى دايكى ء دةريا، خواوةندى بةتيتسى كة سةر بةرَيتة بةلََينة ء وةعد ئةو
خةوى ناردة شةوانةيةكى» «خةونة بخاثَينآ، ثآ طريكةكانى كة دؤزييةوة فَيَلَيكى
ئاطامةمنونيش سةركةوتن. ئةمما سةردةكةوآ  كة  تَيبطةيةنآ واى ئاطامةمنون،
توِرة ئةخيلى تا تةروادةييةكاندا سةربكةوآ، دةيةوآ بةسةر دةكردةوة، لةمة بريى
زةوت لَيى ئاطامةمنون كة  كيذةوة ئةو بةهؤى دةستبةردارى جةنط، ء تؤراو ء
بؤ بضآ دةكات. ناضارى شةِرَيك هةر دؤِراندنى ضونكة نةبآ. خؤش ثَيى كرد،
شةِر بكات. جا بةشدارى جةنطةكة ء مةيدانى لَيبكات بَيتة تكاى الى ئةخيل ء
تاعونى كة ئةثولؤوة تريةكانى بةهؤى زؤريان تاآلوَيكى طريكةكان لةبةر ئةوةى
ئةويش بكاتةوة، تاقيان فةندَيك بة لَيرِبا ئاطامةمنون بآلوكردةوة ضةشت، لةناوياندا
فةرماندةكان بة كؤبوونةوةيةك بطةِرَيينةوة، خؤ وآلتى ثَيويستة بؤ ثَييان بَآل ئةوةية
سةربازةكان لةنَيو بسثَيرآ رايان ء بكات، ئاطاداريان تةطبريةكةى لة ء بكات
طريك هةموو بؤ كة طةِرانةوة بخةنةوة ء برييان هانبدةن شةِرةيان بؤ بآلوببنةوة ء
بةرزةوة ئامادةى يةجطار بةورةيةكى دةخرؤشَين ء ئيدى ء سةرشؤِريية، زةليلى
طةِرانةوة مةسةلةى  بَيوةرة سالَة نؤ  ئةم دواى  ء هةلَدةستآ كاتآ دةبن.  شةِر

دلةزينن. كةشتييةكان بةرةو ء دَيت كةيف زؤريان سةربازةكان ِرادةطةيةنآ،
ئاطامةمنونى لة ئؤديسيوس دةبنةوة، بآلو لةناوياندا  فةرماندةكان ئالَيرةدا
فةرمانِرةواييةكةى لَيوةردةطرَيت دارعةساى ء دةبَيتةوة طشتى نزيك فةرماندةى
قةناعةتيان هةولَدةدا نستورس  دةطةِرآ، سةربازةكاندا بةسةر  بةسةرزةنشتةوة ء

دووةم سروودى 
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راطرتنى خؤ ماوةى بؤ ئاماذةية كة ناردووة هَيمايةكى خواوةند زيوسى كة ثَيبكات
بَيضووةكةى هةشت هةر ئةذديهايةك كة ثةرةسَيلكةيةك ء بريتيية لة ئةويش تةروادة،
دةيةمدا دةكةوآ. سالَى لة تةروادة كة مانايةية بةو ئةمة بةكةظر، ء دةبآ دةخوات
شانازى ء ماوة، كةم زؤر ماوةيةكى ء بوريون، سالَةكان زؤرى هةرة زؤربةى
شانازييةك ض جا دى، دَيتة ئةوان دةستى لةسةر تةروادة وَيرانكردنى ء ِروخان
سةربازى تريسيتيسى َُّـ دةدات، وتةيةكى بةجؤش و ئوديسيوس طةورةترة. لةمة
هاوار بةناِرةزاييةوة ء هةلَدةستآ لَيى  كةضةأل،  سةرتيذى، لةنطى خوارى، الق
ء برونز خَيوةتةكانيا. لة ئةوةية جةنطدا لة ئاطامةمنون كارَيكى هةموو دةكات
بةوةوة هةر ئاطامةمنون ثَينابِرآ، هيضمان ئَيمةش كؤبكاتةوة، يةخسري ئافرةتَين
ئةطةر ديكةش، خؤ خةلَكى دةسكةوتى ء ديارى زةوتكردنى كةوتؤتة نةوةستاوة ء
نة ء دةمانبينى ئَيستا نة ء دةبرد لةناوى كردبا بةكردةوةى ئةوةى ئةخيل-يش
سةولَةجانةكةى بة ئةوة نةبآ نةما ضارى هيض دةكرد، ئوديسيوس ئةوةمان بةطوَيى
قةناعةت توانيان خواوةند ئةتيناى بةكؤمةكى فةرماندةكان ئيدى بشكَينآ. سةرى
بنب، جةنط ئامادةى ء  بطةِرَينةوة  كؤبوونةوةكة ناو بؤ ء  بكةن  بةسةربازةكان
ئةوةى لةدواى هؤمةر بؤنةيةوة. بةم قوربانى كؤمةلََيك ثَيشكةشكردنى دواى
ء هاتوون لَيوةى ئةو وآلتانةى ء ء فةرماندةكانيان جةنطةكة بةشدارانى باسى
ديمةنى لة دةكات...هتد كةشتييةكانيان  ذمارةى ء  قاترةكان ء هةسث باسى
ثةيامبةرى ء خواوةند  ئايريس-ى ء تةروادةيةكان، سةر دَيتة زيوس  دووةمدا
دةكةوَيتة ثريامدا دةردةكةوآ، شَيوةى كوِرةكةى لة دةنَيرآ، ئايريس بؤ ئاسمانيان
دةشتةكةى طريكةكان ضؤن ء نزيك ثةالمارَيكى ء هَيرش لة هؤشياركردنةوةيان
قسان بةجؤرآ هَيشتا طوت بريامى بة داثؤشيوة. بريام-يان كؤشةكةى بةردةم
هَيرشَيكى بؤ خؤ طريكةكان كةضى بآ،  بةرقةرار  ئاشتى ئةوةى وةك دةكات
كة ثريامى كرد، كوِرى هيكتؤرى ئامؤذطارى ء دةدةن. ساز ء طةورة ترسناك
سةربازةكان تا بخات رَيك ثَيدةكةن قسةى زمانةى ئةو بةطوَيرةى هاوثةيمانةكان
طةورة ء فةرماندة بريام كوِرى هيكتؤرى تَيبطةن، فةرماندةكةيان فرمانةكانى لة
ء سةربازان باسَيكى ذمارةى لَيرةدا هؤمةر بوو. ِريزى تةروادةييةكان ناو قارةمانى
بةو وردى بةآلم نةك دةكات، هةسثةكانيان ء فةرماندة ء ووآلت ء فةسأل ء ئةسأل
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دةيبينني. طريكةكاندا هَيزى طةورةى باسى لة كة ديقةتةى ء
كات:

دوا روودةدةن: نؤيةمدا بيست ء ِرؤذى بةشَيكى لة دووةم تةنيا سروودى سةربورةكانى
بةشَيكى زيوس نادرويةتى، ئةوجا كة دةبينآ خةونة كة ئاطامةمنون ئةو شةو، بةتَلى

ِرؤذةكة.
شوَين:

طريكةكان لةوَيندةر كة دةريا كةنارى لة دةدةن: روو شوَيندا دوو رووداوةكان لة
هاتنة دواى كة تةروادةدا لة ئةوجا دان، طرتووةكانيان لةنطةر كةشتيية لةبةردةم

دةكةن. تةيار بةرةنطارى بؤ خؤ يةزدانخانم ئايريسى خوارةوةى
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هةنطامة نَيو لة دةشتةكة ضةكدارةكانى جةنطاوةرة ء ديكة خواوةندةكانى هةموو (١)
ضؤن دةكردةوة لةوة بريى بوو، بةخةبةر هةر زيوس خةوتن، بةآلم لَيى زةنادا هةراو ء

لةنَيو ببات. بةالى كةشتييةكانيانةوة ئاخييةكان لة فرة كَيكى
َ
خةل ء سةربخات ئةخيل

بنَيرَيت؛ ئاطامةمنون شا بؤ شةوانة خةونَيك باشرت واية طريسايةوة كة برية لةسةر ئةو (٥)
دةف بؤ هةِرة شةوانة خةون، «ئةى طوت ثَيى ء خؤى نك خةونانةى طازكردة لةو يةكَيك

كةشتىئاخييةكان،
بؤى بةوشة وشة ثَيدةكةم ئةمرَيكت ض بكةو ئاطامةمنوندا بةسةراثةردةكةى خؤت (١٠)
ضونكة بكات، تةياريان ء ضةكةوة ذَير بخاتة ئاخييةكان هةموو يةكسةر بَآل ثَيى بطَيِرةوة.
ناكؤك خواوةندةكان ئَيستا ء سةربكةوآ. تةروادةييةكاندا بةسةر هاتووة ئةوة كاتى

نني؛
تةروادةييةكان. لةسةر وَيران كردنى خؤى ِراكَيشاوة ء سورن هةموويانى بؤ ى

َ
دل هريا (١٥)

كةشتى دةف طةييشتة ء يةكسةر رؤيى، بوو، لة ثةيامةكةى طوَيى كة هةر «خةونةكة»
كة بينييةوة خؤيدا خَيوةتةكةى لة ئوتريوس طةِرا، كوِرى ئاطامةمنونى لة ئاخييةكان.

لَيكةوتبوو. ى
َ
خةوَيكى قول ء بوو ئاآلند ليفةكةيةوة لة خؤى

ثرت شريةتكارةكانى طشت لة نيليوسدا، كة ئاطامةمنون كوِرى نستورى شَيوةى لة (٢٠)
ئوتريوسزادة؛ نووستووى تؤ ئةوة سوِرايةوة:» ء زظِرى سةريا بةسةر دةطرت، ِرَيزى

طوَيم بآ. طةرةك ديكةى سوثاكانى خَيرى سوثاكةى ء كة نةهاتووة كةسَيك بؤ خةو (٢٥)
خواوةند زيوس، ئةطةرضى الى تؤ نَيردراوم، بؤ زيوسةوة لةاليةن من ضونكة لَيبطرة،
ئاخييةكان يةكسةر ى لةالتة. ئةمرتثَيدةكاتكة

َ
دل ء دةخةمتداية نيية، بةآلم نزيك لَيتةوة
بن، ضونكة ضةكدا ذَير لة تا تةيار بكةى

بؤ هةموويانى نةماوة، هريا خواوةندانا كؤِرى لةنَيو ناكؤكييةك دةطريت. هيض تةروادة (٣٠)
تةروادةييةكانا بةسةر وَيرانى

َ
مال زيوس كارةسات ء دةشتى لةسةر راكَيشاوة، خؤى الى

نةكةيت.» فةرامؤش شتَيك خةو رادةبى هيض كة لة ء بآ، لةبري ئةمةت دَيت.
لةو بريى كردةوة، رابردوو لة بريى هَيشت. بةجَيى ء طوت ئةوةى  خةونةكة (٣٥)
تةروادةدا بةسةر ئةو ِرؤذة هةر وابوو قةناعةتى هَيشتا نةيكردوون. كة كردةوة شتانة

ضةند زيوسداية، مَيشكى لة ضى نةيدةزانى بةآلم سةردةكةوآ،
خةو ئاطامةمنون لة شاردؤتةوة. تةروادةييةكان ء داناييةكان بؤ شةِرى دذوارى (٤٠)
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جوان نةرمة كراسة دةزرنطايةوة، دانيشت، طوَييدا لة ثريؤزة ثةيامة ئةم هَيشتا ِرابوو،
ثَيية بةسةر ثَيآلوةكانى قةيتانى كرد. بةسةريا قورسةكةى تؤ

َ
ثال لةبةركرد، تازةكةى ء

بةست، جوانةكانيا
نةمرةكةى بابة  دارعةساكةى ئةوجا كرد، شان لة دةسكزيونيةكةى شمشَيرة  (٤٥)
سثَيدة خواوةندى ئيدى وةِرَيكةوت. بةدةريادا ئاخييةكان كةشتى بةرةو ئةوجا طرت،

َ
هةل

بدات، نةمرةكان بةزيوسء باقى هةآلتنى ِرؤذ مذدةى تا طةِرا
َ
هةل ةمث

َ
ئؤل بةرةو لوتكةى

خؤيان بكةن، جاِرى بانط كؤبوونةوة بؤ كةكة
َ
خةل كة ناردن ئاطامةمنون جاِرضى (٥٠)

كةشتييةكةى لة يةكةمجار كؤبونةوةكة بةآلم لَيرِبا كؤكردةوة. لةوَيندةر كةكةيان
َ
خةل داء

بكرآ، ثاشاى بيلوس دا (نستور)ى طةورة ء
الدا خؤى نيازى لةسةر ثةردةى ء وةستا لةبةردةميانا كؤبوونةوة، هةموو كة كاتآ (٥٥)
هاتبوو، ئاسمانةوة بؤم لة بينى كة خةونَيكم شةوى تاريكدا لة «ئةى دؤستان! طوتى: ء

طوتى: ء سوِرايةوة سةرما بةسةر نستور. سةر دةشوبهاية تةواو ثةيامبةرةكة
مةسئوليةتى كة وةكو تؤ ثياوَيكى بؤ خةو زادة، ئوتريوس خةوتووى ئةى تؤ ئةوة (٦٠)
من لَيبطرة، ضونكة طوَيم باش نةهاتووة. دةستؤية، ديكةت سوثاى خؤت ء سوثاى
بةآلم نزيك نيية. لَيتةوة هةرضةند زيوسةى ئةو هاتووم، زيوسةوة لةالى ء ثةيامبةرم

دةسوتآ ثَيت ى
َ
دل ء دةخةمتداية

ضونكة ضةك،  ذَير بؤ بكةى بانط ئاخييةكان يةكسةر ثَيدةكات ئةمرت زيوس  (٦٥)
هريا نني، ناكؤك  خواوةندةكان ضيرت دةيطريت.  ء  تةروادةدا سةردةكةوى بةسةر تؤ 

كارةساتيان تةروادةييةكان ء ِراكَيشاوة، خؤى الى بؤ هةموويانى
ء لَييدا خةونةكة ئةوسا بآ» بةسةر دَيت. «ئةمةت لةبري زيوسدا دةستى (٧٠) لةسةر
باشرت واية بةآلم ضةكدار بكةين. ء تةيار ئاخيةكان ئَيستا با ِراثةِريم، جا لةخةو رؤيى.
َين.

َ
كةشتيةكانيان هةل بة كة ء ثَييان ِرابطةيةنم بكةم بانطيان تاقيكردنةوة هةر بؤ جارآ

بكةن بؤ قسةيان ء بسوِرَينةوة لةشكرةكةدا بةناو كة َين
َ
بل دى بةوانى ئَيوة بةآلم (٧٥)

بة بيلوس نستورى ثاشاى قسةية دانيشت. ئةم ئاطامةمنون دواى شةِر بن» ئامادةى كة
دؤستانم، ء طوتى: ئةى تَيكردن دةمى ِرووى هةستاو ء حيكمةتَيكةوة ء سام ويقار هةموو

ئارطوسييان، شريةتكارانى مَيران ء ئةى
خةونة دةمانطوت بطَيِراباينةوة، ئةم خةونةى بؤ ئاخييان ديكةى ثياوَيكى ئةطةر (٨٠)
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ديتوة ئةم خةونةى ئةوةى نةدةكرد. بةآلم هيض كارَيكمان بناوانة، ء بآ درؤينةيةكى
قسةكةى طرن».

َ
هةل ضةك كة بكةين كى

َ
خةل لة داوا دةبآ كةواتة هةموومانة، ثَيشةنطى

كشايةوة، كؤبوونةوةكة لة ء كرد تةواو
كرد، ئاطامةمنونيان بة فرمانى ء هةستان ديكةش لةطةليدا طؤضاندارةكانى ثاشا (٨٥)
ثورةى هةنط ببآ. وةكو قسةكان لة طوَييان تا هاتنةبةرةوة بةآلم جةماوةرةكة يةكسةر
بوِروكَين، بِرَيكيان بةهار ني

َ
طؤل لة ء دةرآ، بَينة كةظرانةوة كلؤرة لة ثةيتا ثةيتا ء بن

لةوَيندةرآ، بِرَيكيان لَيرةء
شوَينى كردة رووى خَيوةتةكانةوة كةشتى ء هاِروذاء لة ئاثوراى شَيوةية بةو ئا (٩٠)
جاِرضييةكة، لةوالشةوة  بوون، ِريز بةرينةكةدا ء ثان كةنارة لة و كؤبوونةوةكة،

ثَيشةوة. بضنة دةدان هانى ء بةناوياندا سوِرانةوة كةوتة زيوس، ثةياماوةرى
خؤ لةجَيى جةنطاوةرةكان كاتآ كؤبوونةوة، ترس ء زةنا ء هةرا ثِر بةجؤرَيكى ئيدى (٩٥)
بةطوَيى ء بنب بَيدةنط تا هاوار كةوتنة نؤ جاِرضى ني،

َ
نال هاتة ثَيياندا زةوى لةذَير دانيشتن

بوونةوة. ئارام ء طرت شوَينى خؤيان ئةنجامدا بذنةون، لة ثاشاكان قسةى خؤيان
ةجان=

َ
(سةول طؤضانة ئةم بةرزكردةوة. طؤضانةكةى ِرابوو، ئاطامةمنون هةنطآ (١٠٠)

كوِرى زيوسى ثَيشكةشى كة بوو، هيفيستوس دةستكردى فةرمانِرةوايى) دارعةساى
هؤظى ئارطؤسى كة خواوةندان، ثةيامبةرى بةهرمسى دابووى زيوس كردبوو كرونوسى

ئةسثةوان، بيلوبسى بة دابووى هرمس كوشبتوو، ثآ
(١٠٥)بيلوبسدابووىبةئوتريوسىشوانىطةلةكةى.وكةئوتريوسمردبووبؤ(تيستيس)ى
بة دابووى خؤيةوة لةاليةن وتيستيس-ش بةجَيهَيشتبوو، فرةى ثةزانى ء مَيطةل خودان
دوِرطةَين ء ئارطؤس شارى فةرمانِرةواى بةسةردار ء دةبَيت حةساوةى بةو ئاطامةمنون،
ئارطؤسييةكان: ِروويكردة بةسةر طؤضانةكةيدا، بةمجؤرة دا خؤى ئاطامةمنون جا فرة.

كوِرى زيوسى جةنط، خواوةندى ئةريسى هاوِرَييانى ئةى قارةمانان، من، دؤستانى (١١٠)
بةر لةوةى كة َينى دامآ

َ
مة بةل

َ
زال خواوةندة ئةم لة مندا. كرونوس جةزرةبةيةكى توندى

كردم، دةطةأل درؤى
َ
ُّـ دةكةم، وَيران بريام شارةكةى تةروادة، خؤ بطةِرَيمةوة، وآلتى بؤ

ئَيستاش فرمانم ثَيدةكات. ء
ئةمة بطةِرَيمةوة. ئارطؤس جةنطاوةرةكانم بؤ طةلَيك لة دةستدانى لة دواى كة (١١٥)
ء كردن، لةطةأل زةويدا يةكسانى داو بةفةوتان شارى زؤر زيوسةى ئةو زيوسة، ويستى
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ئةم ئيدى هةمووانةوةية. لةسةرووى ئةو تواناى ضونكة لَيدةكات، وا ديكةش شارى زؤر
سةرزاران دةكةوَيتة خةمناكة ضريؤكة

دذمنَيكى دذى بَيهودة هَيزَيكيةوة، ء طةورةيى بةهةموو ئاخييان، سوثاى ضؤن كة (١٢٠)
بَيننةوة خؤتان بري ئةوة بةآلم ناكاتةوة. اليى يةك شةِرةكةش ء دةجةنطآ، كةم بةذمارة
درؤ ء خؤمان بكةين دروستى سةرذمَيرييةكى بمانةوآ تةروادةييةكان ئاخييةكان ء كة

يةكرتدا نةكةين لةطةأل
تةروادةييةك هةر بةرةوةء، بَينة دانيشتوان ئامارى بةثَيى تةروادةييةكان ئةطةر (١٢٥)
دةستةكانمان طةلَيك لة ئةوا خؤمان، سوثاكةى دةستةيةكى ء مةيطَيِرى ساقى بة بكةين

ثرتين. لةوان طةلةك بةذمارة ئَيمة دةمَيننةوة، مةطَيِر بةبآ
ئةمة ترةوة هاتوون، شوَينانى لة كة هةن هاوثةيمانانَيكيان لةناو تةروادةدا بةآلم (١٣٠)
َينةكةى

َ
بةل بةسةر ساأل نؤ بكةم. ئَيستا وَيران ةمةندى تةروادة

َ
دةول شارى

َ
نايةآل ء كؤسثة

تَيثةِريوة زيوسدا
ء ذن نايةت، لَيوة دةنطيان خواوةندان ِرزى، كةشتييةكانمان تةختةى ئةوةتا (١٣٥)
ء كار ئةو ئَيستا تا بةآلم طةِرانةوةمانن، نيطةرانى ء ضاوةِروان ةوة

َ
مال لة ةكانمان

َ
منال

َيم:
َ
ثَيتانى دةل كة ئةوة بكةين دةبآ بؤية هاتووين. كة بؤى نةداوة ئةركةمان ئةنجام

تةروادة ناتوانني ضونكة َيني،
َ
هةل خؤمان وآلتى بةرةو ء ببني كةشتيةكانم با سوارى (١٤٠)

تةنانةتذمارةيةكى زؤريشلةوانةىبةكؤبوونةوة ئاثوراكةى هاِروذاند، بةمقسانة بطرين.»
شةثؤُّـ وةكو دةضوون ء دةهاتن بوو. نةزانى ئاطامةمنونيان ئامَيزةكةى فةند

ِراى ئاسمان هةورَين قوآلوى
َ
هةل ء باشورى ِرؤذهةآلت باى كاتآ ئيكارى، دةرياى (١٤٥)

جا كةروَيشكة بكات، باى ِرؤذاواوة ء بؤقدا بةدةم لة طوأل طةنمَيك تةبارة وةكو يان دةدا،
دةكرد هِريان بةرزةوة هاتوهاوارى بةدةم ئاثوراكة

كةشتييةوة نانى
َ
ثال بةدةم ئاسمان. ثَييان طةيية ذَير تةثوتؤزى كةشتيةكان، بةرةو (١٥٠)

لة كردةوة، ثاك كةشتيةكانيان بةردةم دةكرد،ِرَيطةى يةكدى لة سآلويان دةريا بؤ ناو
دةكرد. ثِر ئاسمانى هاواريان ء هات طةِرانةوةدا، خؤشى

بةآلمضؤنيةتىطةِرانةوةكةيانديارىنةكرا نيابوونكةدةطةِرَينةوة،
َ
ئارطؤشييةكاندل (١٥٥)

بَيزار كةسةىكة نة ئةىئةو طرىسوثةرىزيوس،
َ
«ئةىهةل ئةتيناىطوت: بة بةآلمهريا بوو.

دةطةِرَينةوة، بؤ وآلتى خؤ بةريندا ثان ء ئايا ئارطؤسييةكان بةدةرياى نةماندوو، ء دةبآ
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هيلينةوة زةوتكردنى بة شانازى كة تةروادةييةكان دةبن ء بريام دةستبةردارى و (١٦٠)
لة دوور ء تةروادةدا، لة لةِراى ئةودا لة ئارطؤسييةكان طةلَيك كة هيلينةى ئةو بكةن،
بة جةنطاوةر جةنطاوةر ء بكةوة لةشكرةكة بةناو ء بِرؤ ئَيستا هةر خؤ مردن؟ ووآلتى

بياندوَينة خؤش بةقسةى ء بيانطرة
هرياى فرمانةكةى بةزوو زوو هةر ئةتينا َينن».

َ
نةجول كةشتييةكانيان لَيبكة داوايان (١٦٥)

كةشتى الى طةيشتة تروكانَيكا ضاو لة ء داطةِر، ةمثةوة
َ
ئؤل بةرزةكانى لوتكة لة بةجَيهَينا.

لةوَيدا، بوو، زيوس هاوتاى تةطبريكاريدا ذَيرىء لة ئوديسيوس، كة بينى ئاخييةكان.
داخ ضونكة بوو، نةبرد كةشتييةكةى بؤ دةستى هَيشتا وةستاوة. تةنيا بةتاقى (١٧٠)
نةجيبةكةى كوِرة ئةى «ئوديسيوس، ء طوتى: بووةوة نزيك لَيى دايطرتبوو، كةسةر ء

ئريتيس،
بطةِرَييتةوة؟ وآلتى خؤ بؤ شَيوةية بةم ء كةشتييةكانت الى بؤ بضى بةتةماى تؤش (١٧٥)
ئةو بدةنةوة، طل بؤ خؤ هيلني ئاسانية بةو دةبَيت تةروادةييةكان ء بريام دةستبةردارى
لة خؤيان، ى

َ
مال لة دوور تةروادةدا ء، شورةكانى ئاخييةكان لةبةردةم لة طةلَيك هيلينةى

بطةِرآ لةشكرةكةدا بةسةر بِرؤء مردن؟ ثَيناويدا
دةريا». ناو نةخةنةوة كةشتيةكانيان  با بَآل ء بكة بؤ قسةيان بةيةك  يةك (١٨٠)
بؤى بةثةلة ء توِردا عةباكةى ناسييةوة: ئةتيناى يةزدانخانم دةنطى يةكسةر ئوديسيوس
هاوِرَيى ء يار كة ئوديسيوس، شارةكةى كى

َ
خةل ئيتاكةيى، يوريباتسى بةآلم دةرضوو.

طرتةوة،
َ
عةباكةى هةل بوو،

ء ئاباد طؤضانةكةى ئاطامةمنون، بؤ الى  ضوو يةكسةر ء بةثةلة  ئوديسيوس  (١٨٥)
ثاشايةك هةر كةوت. ئاخييةكان كةشتى بةناو بةثةلة ئةوسا لَيوةرطرت، نةمرى ئةذدادانى

دةيدوان: خؤش بةزمانى ء دةوَيستا بةردةميا لة دةبينى فةرماندةيةكى يا
خؤت شوَينى لة زةليليية. ء ترسنؤكى تةنيا هةآلتنةتان ئةم ئةزبةنى، جةناب، (١٩٠)
ء مةبةستى نياز هَيشتا تؤ َين.

َ
نةجول جَيى خؤ لة بكة كةكةيش

َ
خةل لة ء داوا بوةستة

ئاخييةكان سةرى زووانة بةم دةكردينةوة، ئاطادارى نةزانيوة؛ بةتةواوى ئاطامةمنونت
لة طوَيمان نةبووين تا كؤبوونةوةكة لة هةموومان خؤ توِرةية، بزانن ضةند تا دةدات

بووبآ؛ قسةكانى
مةزنة، شاهان ِرؤذطارى ضونكة بكات، دا

َ
لةطةل خراثةيةكمان ء نةبآ توِرة وريابة (١٩٥)
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رةتبواية، بةنزيكيدا بؤأل ة
َ
هةر كة جةنطاوةرَيك بة بؤل ة.

َ
لةطةل (زيوس)يان دةستى ء

دةيطوت: ء سةرزةنشتى دةكرد ء ى
َ
طؤضانَيكى ثَيدا دةمال

تر شايستة ء باشرت لة كةسانى لة خؤت ء طوآ ضيتة؟ خؤ بطرة ةى
َ
بؤل ء خوتة (٢٠٠)

هةموومان هةر ناشبآ خؤ ِراوَيذان؛ كؤِرى تةطبري ء نة لة ء شةِرا ديارى نة لة تؤ . بطرة
بآ. سةردار كةس هةريةك دةبآ سةردارى باش نيية. فرة بني، سةروةر ء سةردار

تا سةردار بةيةك  داوة ثريؤزةكانى ياسا ء طؤضانةكةى كرونوس كوِرةكةى (٢٠٥)
لة بةثةلة كةكة

َ
خةل لةشكر كةوت، بةناو ذيرييةوة بةم بكات.»  هةمووتان حوكمِرانى

دةتطوت دةنطيان دةنطة ء دةهاتنةوة كؤبوونةوةكة بةرةو كةشتييةكانيانةوة ء خَيوةت
دةكَيشَيت. بةكةناردا خؤ ء شةثؤلة هاذةى

تةنيا بوون، بَيدةنط ء طرت خؤيان  جَيى  هةموو  بوو.  هاذى هاذة هةر دةريا (٢١٠)
دةدا، سةرداران ء بةهةموو ثاشا جنَيوى بوو- كرد آل

َ
بةرةل

َ
ُّـ زمانى نةبآ كة تريسيتيس

نةدةدايآ، طوَييان كة ئةوانةى
تةروادة بؤ كة ئةوانةى هةموو لة ثَيكةنني. هَيناية ئاخييةكانى هةموو تةنانةت (٢١٥)
شانةكانى دةلةنطى، يةكَيكيان  بوون، خوار القى هةردوو بوو.. تر ناشريين هاتبوون 
سةرة ى

َ
بةتةثل مويةك داوة ضةند تةنيا بوونةوة. ضةمى سينطيدا بةسةر ء بوون كةوانةيى

بوو. تيذةكةيةوة
ضونكة هةميشة كةسَيك ثرت دةيانبوغزان، لة هةموو (ئوليس) ئوديسيوس ء ئةخيل (٢٢٠)
جنَيوباران ئاطامةمنونى زيقن بةدةنطَيكى ئَيستا بةآلم ثَيدةكردن، طةِرى ء دةدانآ جنَيوى
جنَيودانى بوو لةسةر سوور هةر ئةو بةآلم بوغزانديان، بوون ء توِرة لَيى ئاخييةكان دةكرد.

ئوتريوس. كوِرةكةى بة خؤى
طةرةكة، ثرت ضيت لةوةى توِرةى، ضى لة تؤ ئَيستا «ئاطامةمنون هاواريكرد: (٢٢٥)
دةدينآ. دنيات ذنى شارَيك دةطرين كة جوان، هةر ذنانى برونز ء لة ثِرن خَيوةتةكانت

تةروادةييةك كة زَيِرةى هةموو ئةو
من يان كة كوِرةى ئةو نيية، بةس دةداتآ ديلةكةيدا كوِرة ئازادى لة ثَيناوى (٢٣٠)
يا

َ
لةطةل بَينن بؤ جوانت ديلى كيذَيكى طةرةكتة يان هَيناويةتى؟ بةديلى ديكة كةسَيكى

بةدبةختييةيان ىء
َ
ؤل

َ
كل هةموو ئةم نيية بؤت ئاخييةكانى، فةرمانِرةواى كة تؤ رابوَيرى؟

بةسةرا بَينى.



ھۆمیرۆس٦٦

ببني باسوارى كةشتيةكانم وةرن كةمرتن، ذن لة ئَيوة ة،
َ
بودةل ترسنؤكانى ئةى (٢٣٥)

مذوُّـ ء ني
َ
بَيل بةجآ تةروادةييةكان ئةم ثياوة لَيرة، لةالى ء خؤ بطةِرَيينةوة بؤ وآلتى ء

نا. يان دةكرد خزمةتمان ئَيمة بؤى دةربكةوآ كة بآ، خؤى دةسكةوتةكانى ء ديارى
كرد. تةكدا لة ةيةكى

َ
مامةل ضتؤ ترة، شايستة لةو كة بكةن، ئةخيل سةيرى

بةنةرمى ئةخيل كرد. داطريى خؤى بؤ ء سةندةوة
َ
ُّـ جوانةكةى كيذة ديارييةكةى، (٢٤٠)

دى جارَيكى ضووباية، بةطذتا ئةطةر شةِر، بةر نةبردة ثةناى ء كرد، لةتةكدا ةى
َ
مامةل

ِرؤيى، لةسةرى جؤرة بةو تريسيتيس ئةتريوس». كوِرى ئةى ثَينةدةكرد سوكايةتيت
ِرابوو لَيى ئوديسيوس بةآلم

نةكةى. فزة ء ةوةِرةكةت بطرة،
َ
هةل «زمانة طوتى: سةرزةنشتى كرد. بةتوندى (٢٤٥)

كوِرةكةى جووتة لةطةأل كة ئةوانةدا لةناو نيام
َ
دل من مةضؤ. ثاشاياندا تةنيا بةطذ بة

نيية، تريان تيا هات توِرة لةتؤ هاتوون، تةروادة ئوتريوسدا بؤ
نيشتمان بؤ بةثاشايان مةدة ء باسىطةِرانةوة لةمضةنةبازيية بَينةءضيرت جنَيو واز (٢٥٠)
بةسةركةوتنى سةربةرزانة ئاخييةكان ئايا ِروودةدات، نازانني ض نازانني جارآ ئَيمة مةكة.
بدةى جنَيو بة ئاطامةمنون دةكةى زات ضؤن بةدبةختى. ء يان بة ناكامى دةطةِرَينةوة

قةيدى داوةتةوة؟ ثاداشتيان  دةسكةوتانة بةم داناييةكان لةبةرئةوةى  هةر (٢٥٥)
ديكة بةم جارَيكى ئةطةر قسةى خؤيشم دةبةمة سةر- دةطةيةنم ء تَيت من نيية ئَيستا

دةبِرم خؤم سةرى يا بينم، بت ضةنةبازييةوة
كؤبونةوةكة ء لة دةكةم ضروكت ء سوك يان دانانةم، بةبابى تليماخوس خؤم ء (٢٦٠)
دةنَيرمةوة». كةشتيةكانت الى بؤ بةطريان ء دةدةم،

َ
تَيهةل ء ثِرت تَير ء دةنَيم وةدةرت

بةطريان دةستى ء كةوتة سةر زةوى تا شانى بةربووة ثشت ء بةطؤضانةكةى (٢٦٥)
دانيشت، ئازارةوة بةدةم ثشتييةوة خوَينى لَيدةضؤِرا، بةسةر طؤضانةكة شوَينى كرد.

كةوتة سِرينى فرمَيسكةكانى. طةوجانة
ثَيدةكةنني، ثَيى خؤدا ى

َ
دل ئةوةشا لة بةآلم لةطةأل بوون، بؤى ناِرةحةت كةكة

َ
خةل (٢٧٠)

لة ضاكى كارى زؤر ئَيستا تا «ئوديسيوس طوتى: ء دايةوة هاوسَيكةى لة ئاوِرى يةكَيكيان
بوو ئةمة ئارطوسييةكاندا لةنَيو كارى باشرتين بةآلم كردووة، تةطبريان دا ء بوارى شةِر

جارَيكى بكات. هةلَةوةِرى لةوةى ثرت ء نةيهَيشت داخست ئةم ثياوةى دةمى كة (٢٧٥)
ئوديسيوس ئةوسا قسةيةيان دةكرد. ئةو كةكة

َ
خةل ثاشايان ناكات.» بة سوكايةتى دى
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ئةتيناش و هةستا، بةدةست طؤضان
لة تا ئةوانةى بن، دةكرد كة بَيدةنط ئةمرى بة جةنطاوةران شَيوةى جاِرضيدا لة (٢٨٠)
بطرنة طوآ. هةنطآ ئامؤذطارييةكةى ء بآ ئوديسيوس لة طوَييان ء نزيك وةستاون، دوور

ئاخييةكان «جةنابى ئاطامةمنون، تَيكردن ء طوتى: ثاك ِرووى َيكى
َ
بةدل ئوديسيوس

ئارطؤسةوة دةرضوون، شارى جيهانيان ثآ بةخشيت. كة لة ء ناوبانطى شؤرةت (٢٨٥)
لةوةعدةكةى كةضىئَيستا نةطةِرَينةوة، َينى ئةوةياندايتَى تاشارىتةروادةنةطريَيت،

َ
بةل

بَيوةذنان منداأل ء بوونةتةوة، ئةوةتا وةكو ذَيوان خؤيان
بآ ئةوى راستى دةكةن. نيشتمان بؤ طةِرانةوة باسى ء دةضثَينن بةطوَيى يةكدا (٢٩٠)
زريان طريؤدةى دةريادا لة كةشتييةوة مانطَيك بةسةر تةنيا بؤ كة ثياو ماندووبوون. زؤر

ساآلن ض جاى توِرة دةبآ، دادةبِرآ ذنةكةى ء لة شةثؤالن دةبآ، و
خؤدا ى

َ
دل لة طةر ناكةم ئاخييةكان لؤمةى بؤية لَيرةين، ئَيمة ة

َ
سال دانة نؤ ئةوة (٢٩٥)

بؤ وآلت بطةِرَيينةوة، بةتاأل ة بةدةستى
َ
سال هةموو دواى ئةم ئةطةر بةآلم بن؛ توِرة ء بَيزار

تا بزانني بكةن، سةبرؤكةيةك دؤستان جا سةر، دَيتة ءطازةندةمان دةبني بةطةثجاِر
دةزانن وا ماون، ئَيستا تا درؤ. ئةوانةى ِراستة يان كالخاس ثَيشبينييةكةى ئاخؤ (٣٠٠)
بؤ شةِرى كةوتن ئوليسةوة بةِرآ ميناى لة ئاخييةكان كة كةشتى بوو ثَيرآ دوَينآ ء

تةروادةييةكان ء بريام
قوربانطة لةسةر سةدينة قوربانى تا بووبووينةوة خِر كانييةك دةورى لة هةموو (٣٠٥)
بوو سنؤبةرَيك لةوآ دار ناونيشانةى بةو بكةين، خواوةندان بة ثريؤزةكان ثَيشكةش
زيوس ضونكة بينى، خواييمان هَيمايةكى هةنطى دةقوآل.

َ
هةل لةذَيردا ى

َ
زوآلل ئاوَيكى كة

بوو، سوور سورى نارد، ثشتى ئةرزةوة ترسناكى لةذَير ئةذديهايةكى
لقَيكى لةسةر هات. ثةرةسَيلكةيةك بةرةو دارسنؤبةرةكة قوربانطةكةوة لةذَير (٣١٠)
سةرةتاتكَييان طةآلكانةوة لةذَير هةبوو، بضووكى بَيضوويةكى ضةند هَيالنةى كردبوو، بةرز
بضووكة بَيضووة ئةذديهاكة  دانة. نؤ دةيانكردة  بةدايكيانةوة  بوون، بَيضو  نؤ دةكرد،

بةستةزمانةكانىخوارد،
ئةذديهاكة بةآلم دةطريا، بضووكةكانى بَيضوة بؤ ء كشايةوة هةندآ دايكةكةيان (٣١٥)
بةبَيضوو كاتآ ئةذديهاكة هةموويانى كةوتة هاوار. ء ةكانى طرت

َ
ء بال ئاآلند تَيوة كلكى

كرد، ونى ء ِرةمز، لةبةرضاو هَيما بة بيكات تا ناردبووى ئةو خوايةى كة خوارد، دايكةوة
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بة كةظر، كردى بوو، تةطبري كة خوايةكى فرة كوِرى كرونوس، زيوسى ضونكة
ضؤن ديتمان خؤ بةضاوى كرد، رووداوةمان ئةو تةمةشاى وِرةوة واقى بة هةموو (٣٢٠)
ِراطةياندين كة ثَيى كالخاس شكا،

َ
تيك قوربانيةكةوة سةد بةسةر ترسناكة ئةم نيشانة

ِرةمز وِرماوة، ئةمة واقتان ئاخييان بؤضى طوتى: «ئةى ئاسمانة. ء سروشى وةحى ئةمة
ناردووين، بؤى زيوس كة نيشانةيةكة ء

ضؤن جا ناضَيت. لةبري هةرطيز شؤرةتى بةآلم بؤى ناردوين، وةديهاتنى لة زؤر بةر (٣٢٥)
نؤ جؤرة بةو ئَيمةش ء بةدايكيانةوة كرديانى بةنؤ، بَيضوةكةى خوارد هةشت هةر مارةكة

شارةكة دةطرين.، دةيةمدا ى
َ
سال  لة

َ
دةجةنطني، ُّـ تةروادةدا لة ساآلن

بؤية ببنةوة، حةقيقةتةكة ِرووبةِرووى لةسةرتانة ئَيستا جا بوو، ثَيشبينيةكة ئةمة (٣٣٠)
دةنط بة يةك ئارطوسييةكان دةطرين.» بريام طةورةكةى شارة تا بمَيننةوة بكةن ء سةبر

لةرزين. هاوارةكةيان دةنطى لة كةشتيةكان وةهاكة هاوارَيكى كرد، هاواريان
ئَيوة بؤ «شةرمة كرد: هاوارى ء يدايآ

َ
هةل جريينى نةستورى سوارضاكى هةنطآ (٣٣٥)

كوا ثةيمان ئةدى بجةنطن. ثياوان وةكو دةبآ كاتَيكا لة دةكةن، قسة منداآلن وةكو كة
ضوو؟ كَيوة دامان سؤزةى ئةو َينةكانمان،

َ
بةل ء

بادانةى ئةو لةطةأل كؤبوونةوةكانمان، ء كؤِر َينةكانمان،
َ
بةل ء وةعد  باشة (٣٤٠)

توِر ثآ خوارد سؤزيمان
َ
دل ء هاوِرَييةتى سوَيندى كة راستانةى دةستة ئةو خواردمانةوة ء

هيض بةهيض قسانة بةم ء دةدةين، بةفرِيؤ بةقسةوة خؤمان ئاطرةوة؟ ئَيمة كاتى بدةينة
خؤت، بتةوى ئامانجى لةسةر سوربة تؤ ئوتريوس، كوِرى ئةى بؤية ناكةين.

كة بودةآلنةى جةنطاوةرة ضةند ئةم ء شةِر، بؤ بكةوة ئارطؤسييةكان ثَيش (٣٤٥)
ئارطؤس بؤ درؤ، يان دةكات ِراست زيوس ئاخؤ كة بزانني لةوةى بةر ئةوةيان، ضةنةضةنى

ة.
َ
بطةِرَينةوة،بةجَيبهَيل

بةسوارى ئارطؤسى ئَيمةى كاتآ تواناكةى كرونوس، ء بةهَيز هةرة كوِرة ضونكة (٣٥٠)
سةردةكةوين. كة داينآ َينى

َ
بةل دةهَينا، تةروادةييةكان بؤ وَيرانيمان، ء مةرط كةشتى،

بدات، بآلضة راستماندا دةستى كارَيك بروسةكةكةى بةسةر كردية داينآ، خَيرى ئاماذةى
بكات، رؤشتنةوة ثَيش، نابآ كةس ثةلة لة هةِرنة بؤية

ذانة ء عةزاب ئةو هةموو ةى
َ
تؤل ء تةروادةيى نةطآ، ذنى ثياوَيكى هةريةكةمان تا (٣٥٥)

هيلني دا ضةشتمان. ثَيناوى لة كة نةكةينةوة



٦٩ ئیلیاده 

دةستى بةس با لَييطةِرَين  بطةِرَيتةوة، وآلت بؤ زوو دةيةوآ كةسَيك هةر بةهةرحاأل 
دةبينآ. خؤى مةرطى بةبةرضاوى هةمووانةوة بزانة ضؤن كةشتييةكةى، بطةيةنَيتة

بطرة، ضونكة ئةو قسةيةى لة ئامؤذطارى من طوَى بريبكةوة ء ثاشا، ئةى بةآلم (٣٦٠)
جؤرا تايفة ء ترية بةثَيى جةنطاوةرةكانت ئاطامةمنون ناضَيت. بري بة ئاسانى لة دةيكةم
ئةمةت دةكةن. ئةطةر لَيكدى ثشتيوانى تايفة ء ترية ضونكة دابةش بكة. جؤرةكانيان ء

كردى طوَييان بة ئاخييةكان ء، كرد
ترسنؤكان لة ئازايان دةردةكةوآ، بؤ جةنطاوةرانت ء فةرماندة هةنطآ (٣٦٥)
ويستى ئةمة ئاخؤ كة دةشزانى بةو جؤرة ضونكة هةظِركى يةكرت دةكةن. جيادةكةيةوة،
وةآلمى ئاطامةمنون بطرى.» شارةكة ناتوانى كة جةنطاوةرانة ترسنؤكى يان ئاسمانيية

دايةوة:
بةزاتى دا. ئاخييةكانت هةموو بؤِرى تةطبريةكانت بة ثري، جةنابى ئةى «نةستور، (٣٧٠)
شريةتكار ء تةطبريكةرى دة ئاخيياندا لةناو من ئةطةر ئةثولؤ، ء ئةتينا ء زيوس، بابة
ويرانيشمان ء دةستمان، كةوتبووة شا بريام شارةكةى بوو دةمآ ئَيستا هةبا، تؤم وةكو

كردبوو.
ئةخيل ء من دةكاتةوة، شةِرم ء قةرقةشة ِرووبةِرووى كرونوس كوِرةكةى بةآلم (٣٧٥)
من دةست كة كرام تاوانبار مةسةلةيةدا بةوة ء لةم هاتني، بةشةِر كيذة ئةم لةسةر

يةك بخستاية وَيستمان
َ
هةل ء بووينايةتةوة ئاشت ديكة جارَيكى ئةطةر ثَيشكةر بووم؛

بةيانى نانى ئَيستا جا دةطرتني. نة ِرؤذَيكيان تاقة بةرطةى ئةوا تةروادةييةكان (٣٨٠)
غانةكةنتان

َ
قةل تيذ بكةنةوة، نَيزةكانتان دةبَيتةوة، كؤ بؤ شةِر سوثاكةمان ئةوسا بخؤن،

بكةنةوة، عةرةبانةكان سةح وردى بة بدةن، ئاليك باش ئةسثةكانتان رَيكبخةنةوة، ء
تيا نابَيت، ثشووى ساتَيكيش بؤ بخايةنآ، ئَيوارآ تا شةِرَيكةوة لةوةية بضينة (٣٨٥)
ئارةقة شانتانةوة بةسةر غانةكانتان

َ
قةل قايشى دةكاتةوة، جيا لَيكمان ء دادآ شةو تا

دةبآ، ماندوو نَيزةكانتان طرتنى لة دةستان دةكةنةوة،
دةكشَين،

َ
هةل ئارةقةدا لة عةرةبانةكانتان بةضاوىخؤتاندةبيننضؤنئةسثىذَير و (٣٩٠)

ئومَيدى ئةوةى نابآ كةشتييةكان، الى بؤ بطةِرَيتةوة يان بآ،
َ
هةل شةِر كةسَيك لة هةر جا

قسةى جؤرة بةو ئاطامةمنون طةِران». سةر ء كسؤك نةضريءخؤراكى بة نةبآ هةبآ كة
واية تؤ لة كَيشا، وةهايان هورايةكى ء بوو، ثةسةند ثآ قسةكانيان ئاخييةكان كرد.
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باهؤز ء دةدات بةكةناراندا خؤى ء دةبَيتةوة بةرز باشورةوة باى بةدةم شةثوالنةء
َيكةوة بةثةلة

َ
قؤل هةموو لة ء هةستان ئاواية بةو ئاخييةكانيش دةبات. اليةكيدا بةهةموو

نانةكةيان ء ئاطريان كردةوة خَيوةتةكانا لة ء لةوآ ء كةشتييةكانيان رؤييشتن. بةرةو
خوارد،

بؤ نوَيذيان  كرد، خواوةندةكان لة يةكَيك بؤ قوربانييةكى جةنطاوةرَيك هةر و  (٤٠٠)
سةردارى ئاطامةمنونى بطةِرَينةوة؟ شةِر بة سةالمةتى لة كة ثاِرانةوة بةريان لة ء كردن
فةرماندة قوربانى، كردة كرونوس كوِرةكةى بؤ ساآلنى ثَينج طايةكى جةنطاوةرةكانيش

كرد بانط لةشكرةكةى سثيانى ردَين ء
كوِرةكةى ئياكس، ء برايان ئةوجا ئيدءمينويوسشا، ء نةستور بة جار ِراوَيذى

َ
هةوةل (٤٠٥)َ

ُّـ تةطبريدا، ء ِراوَيذ لة بوو زيوس هاوتاى كة بوو، ئوديبوس ميوان شةشةمني ء تيديوس،
ة.

َ
سةرقال ء مذول ضةند برايةكةى كة دةيزانى ضونكة هات، بةخؤى دوايى مينيالوس

نزاوة ء نوَيذ بةدةم وةستان، ئاطامةمنون دةورى طايةك لة بادةوة جامى بة هةموو (٤١٠)
طةواأل هةورانى خواى ئةى ئاسمان، ئةى ئاكنجى بةتوانا، هةرة ئةى زيوس، «ئةى طوتى:
بريام كؤشكةكةى تا دانةيةت ء شةو نةبآ ئاوا هةتاو بدةيآ كة وةعدمان خواوةندا طةواأل،

نةهَينآ، هةرةس
غانةكةى

َ
قةل شمشَيرةكةم كة بدةية وةعدم ئاطر، خؤراكى نةبنة دةرطاكانى تا و (٤١٥)

ء طأل بطةوزن بةضواردةوريا لة و هاوِرَيكانى ديواءدةربكات، ييةوة
َ
ئاستى دل لة هيكتؤر

كرد، بةآلم نزاى ء ثاِرايةوة جؤرة بةو بكةن.» بةزةويدا قةث مةرطةوة بةدةم ئازارى
بكات. طريا دوعاكةى جارآ نةدةكرد حةزى كرونوس كوِرةكةى

ئةوةى دواى زياتر بوون. ء سةريةشةكانى بةآلم طرفت كرد، قةبوأل
َ
ُّـ قوربانيةكةى (٤٢٠)

سةريان رِبىء،
َ
هةل طايةكةيان سةرى كرد، ئاوِرشَين بادة بة قوربانييةكةيان ء ثاِرانةوة

ثَيضا، و ضةند تَيوة ضةورييان ضني دوو بِرى، ئَيسكى ِرانةكانيان كرد، يان
َ
كةول و بِرى،

قوربانيةكة. سةر خستة خاويان طؤشتَيكى ثارضة
ئاطرةكة سةر خستيانة ء شيشدا لة خوانةكةيان طؤشتى كردةوة، ئاطريان بةدار (٤٢٥)
لة ء بِرى طؤشتةكةيان باقى برذان، شيشةكان ء سوتا، ِرانةكان ئَيسكى كاتآ ء تا بربذآ،

ى؛
َ
ئةوجا دايانمال ء ثَيطةيى، تا ء برذانديان شيشياندا،

ء هةر كةسة ء خوارديان بوو، ئامادة دةعوةتةكة ء بوونةوة لةكار ئةوجا كة (٤٣٠)
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بوونةوة، خواردنةوة ء خواردن لة كة بوون. تَير هةمووان تا درايآ، خؤى تةواوى بةشى
ثاشاى ئةى ئاطامةمنون، «ئةى طوتى: ء قسان كةوتة جريينى، سوارضاكى نةستورى،

جةنطاوةران،
سثاردوين ثَيى ئاسمان كة كارةى ئةو تازووة ء مذول نةبني، قسانةوة بة با (٤٣٥)
لةالى كة بكةنةوة ئاطادار ئاخييان سوثاى جاِرضيان، كة بدة فرمان بدةين، ئةنجام

ء، سوثاوة ناو بضينة ء بِرؤين ئَيمةش كؤببنةوة، كةشتيةكانيان
قسةكانى ئاطامةمنون ء كرد جؤرة قسةى بكةين». بةو بةشةِر دةست يةكسةر و (٤٤٠)
كؤببنةوة. بكةن كةكة

َ
خةل لة داوا كة ناردن جاِرضى دةستبةجآ وةرطرت، بةهةند

خِربوونةوة. بةزوو زوو جةنطاوةرةكان
فةرماندةيى ء بذارد

َ
هةل خؤيان جةنطاوةرانى  ئوتريوس،  كوِرى فةرماندةكانى (٤٤٥)

ئةو دةسوِرايةوة، لةناويانا ةكةيةوة
َ
مةتال ء بةخؤى ئةتينا سثاردن، ثآ مةيدانييان

شؤِر ثَيدا يسةى 
َ
خال زَيِرى ريشوى سةدان ء دةمرد. نة ء دةبوو كة نةكؤن ةى

َ
مةتال

دَينا سةرطاى سةد ِريشويةكى هةر ء رَيسرابوون، باش ِريشوانةى ئةو بووبووةوة،
ئاخيياندا دةسوِرايةوة لةشكرى بةناو خرؤشةوة، بةجؤش ء ةوةوة

َ
بةم مةتال ئةتينا (٤٥٠)

بةيةكةيانةوة، يةكة ى
َ
دل جورئةتى دةخستة ء بكةن، زات ثَيشِرةوى كة دةدان هانى ء

شةِريان لَيهات جؤرة تا وايان بةو شةِرةوة. بضَيتة ء بآ وةستان يةكسةر ِرادةيةى بةو
وآلت. بؤ طةِرانةوة ء كةشتى سوارى لة بآ، خؤشرت ثآ

ء بسةنآ َيسة
َ
بل ء طريسآ

َ
هةل ضيايةك ترؤثكى لةسةر طةورة ئاطرَيكى ضؤن (٤٥٥) وةكو

غانةكانيان
َ
قةل هوِرى بروسك ء ثَيشِرةوييةوة بةدةم ئاواية بداتةوة، بةو شؤق دوورةوة لة

شومارى بآ ثؤُّـ ضؤن وةكو ئاسمان. تةبةقةى طةيية حةوت
ِروبارى كيستةردا، ضواردةورى دةشتى ء مَيرط بةسةر قورينطان يا قةتارى قازان (٤٦٠)
قاوقيذةوة بةدةم دةنازن، ةكانيانةوة

َ
بةهَيزى بال دةِرؤن، و خَيراخَيرا ء بةثةلة لةوآ لَيرةو

لة تريةو تايفةكان ئاواية بةو دةداتةوة، دةنط زؤنطاواندا لة دةنطيان ء دةنيشنةوة،
خَيوةتةكانةوة بةرةو كةشتى ء

(٤٦٥)دةشتى سكاماندروسهوروذميانهَينا، زةوىلةذَير ثَيىجةنطاوةرانءئةسثاندا، لةرزى.
وةكو ضؤنثورةى مَيش وةستان. طةآلدا بآ، بةهارىطوألء لة كة مةزرايةكىضِر وةكو

ء دةبن، دةسوِرَينةوة شري تةذى ئامانان كة بةهارا وةرزى لة شواندا ى
َ
مال (٤٧٠) بةدةورى
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ِرووبةِرووى تةروادةييةكان تا بةسةر دةشتةكةدا دابارين ئاخييةكان بةو ئاواية دةطرمَينن،
شةِر تا بؤ كردةوة جيا جةنطاوةرةكانيان سةركردةكان، بكةن. تونايان و ء تةفر ببنةوة

كردنةوة جيايان ئاسانى بة هَيندة بدةن، سازيان
ء دةناسَيتةوة لةوةِردا لةكاتى تَيكةآلوةكانى ثةزة شوانكارةيةك  ضؤن (٤٧٥) وةكو
زيوسى سةروضاوى ضوون بةسةرءضاوى سةرداريش ئاطامةمنونى دةكاتةوة. جياى
ء بةسينةى ضوون جةنط، خواى ئةريسى كةمةرى ضوون خودان بروسكة، بةكةمةرى

ناويان كةوتة (بوسيدون)ةوة دةريا خواى سينطى
كوِرةكةى جؤرة زيوس بةو دا، طاِران لةناو ديار ء ثَيشةنط مةزن و طايةكى وةكو (٤٨٠)
خواوةندانى ئَيوة ئةى ئَيستا جا قوت كردةوة، قارةماناندا لةنَيو ئاثوراى ئوتريوسى

َين
َ
بل ةمث نيشتةجَين، ثَيم

َ
لة ئؤل ئةى ئةوانةى هونةران،

شتان هةموو خؤ بةضاوى هةن، هةموو شوَينآ لة ء خواوةندن ئةنطؤ ضونكة (٤٨٥)
كآ بَيذن –ثَيم هيض نازانني دةبيستني ء بانطةشان تةنيا ئَيمة بةآلم دةزانن، دةبينن ء
ئةوةندة زؤرن جةنطاوةران، عةوامى بة سةبارةت بةآلم داناييةكانن؟ سةروةرانى ء رابةر

دة زمانم هةبواية، ئةطةر
يةكَيكيانم تاقة ناوى هةبواية، ئاسنم َيكى

َ
دل ء نةكةوتبوواية دةنطم هةرطيز (٤٩٠)

زيوسى كيذانى ةمث،
َ
ئؤل خواوةندانى ئةى نةطوتبام، ثآ ناويانتان ئَيوة ئةطةر نةدةزانى،

َيم.
َ
ثَيدةل ثَيكةوة كةشتيةكانتان هةموو ء  كةشتيوانةكان  ناوى بةهةرحاأل غاندار، 

َ
قةل

ليتوس ء بينيليوس
ئاكنجى ئةمانة بوتيةكانن. فةرماندةى كلونيوس ء بروتونور ء ئةركيسيالوس و (٤٩٥)
ئيتونوس دةطرَيتةوة، شاخةكانى سكولوس ء كةسكونيوس ء ئوليسى كةظرؤكن، وآلتى
ء ئيسليسيوم هارما ء ميكاليسوس. هةروةها شارة جوانةكةى ء تيساليا ءطرايا لةطةأل

دةطرَيتةوة ئةريرتياش
ء ميديون طةورةكةى دارستانة ء ئوكاال ء بيتيو هيلى ء ء ئيلون (٥٠٠) ئةمانة خاوةنى
هاليارتوس ثاوةنةكانى كورءنيا، و و باريكةن، كؤترة لة تسبى ثِر ء يوتريسيس ء كوبيا

طليساس، ء بالتيا ء
هةروةها و بةناوبانطةكةى بوسيدون، ئةشكةوتة ء ء ئونشيستوس تيبة دارستانى و (٥٠٥)
سةر ئةنيتدونى ثريؤز، ء و موبارةك ء نيساى ميديا و بةِرةزءترآ؛ ناوبانط بة ئةرنى
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كةشتييةك هةر ء هاتوون، كةشتى ثةنجا لةوَيندةرةوة دةريا.
كوِرانى ئةريس، ئياليمينوس، ء ئاسكاالفوس تيابووة. بوتيى الوى بيست سةد ء (٥١٠)
بوون. ئةم دوانة ئاكنجى ئورخومينوس ء ئةسبليدون لة كة كرد رابةرى ئةو طةلةيان
ئةو ضونكة بووبوون، لة دايك زيوس ئوكتورى كوِرى ى

َ
لة مال خانةدان ثاكيزةيةكى لة

سةرةوة ذوورَيكى بووة ضوو بةدزييةوة جةنطدا خواوةندى ئةريسى لةطةأل ثاكيزةية
ء سكيديوس ئةوانةدا هات. لةطةأل  كةشتى دانة سى خةوتبوو. يا

َ
لةطةل لةوآ  (٥١٥)

فوشييةكانيان ِرَيبةرايةتى توبولوس كوِرى بةتواناى ى ئيفتوس) كوِرانى( ئيبسرتوفوس،
طرتبوو، بيتوى كةظرؤكيان ء كة سيباريوس، دووةى ئةو كرد،

ئةنيموريا لة ئةوانةى هةروةها بانوبيوس، ء دوليس ء ثريؤز هةروةها كريساى (٥٢٠)
نزيكى سةرضاوةكانى ليالى كيفيسوس، ء ِروبارى دةوروبةرى ئاوى لة ء هامبوليس ء

هاتبوون، بةضل كةشتى فةرماندةكانياندا لةطةأل بوون، كيفيسوس ئاكنجى
بةدةستة بوتييةكاندا، لة نزيكى كة هَينابوو، هَيزى فوشييةكانيان لةطةأل خؤدا (٥٢٥)
لوكرييةكانى كردبوو. رَيبةرانى ئويليوس كوِرى ئةجاكسى دابوو.

َ
هةل ضةثياندا هةواريان

غانةكةى
َ
قةل ثياوَيكى بضووك بوو. نةبوو، طةورة تيالمون كوِرى ئةجاكسى وةكو ئةمة

بةآلم بوو، كةتان
لة ئةمانة بوو. باشرت ئاخييةكان ء هيلينى هةموو لةهةر نَيزةدا بةكارهَينانى لة (٥٣٠)
ترونيومى ء تارفى ء بيسا ء سكارفى ء ئوجياى جوان كالياروس ء ء ئوبوس ء سينوس

ضل كةشتى يا
َ
لةطةل دةذيان. بوطريوسدا نزيكى روبارى

ء يوبويا كة سامدارةكان ئةبانيتسة ء هاتبوو، يوبويا بةرانبةر لوكرييةكانى لة (٥٣٥)
سرينتوس)ى و( ترآ، ء ِرةز ثِر هيستياى ء ئرييرتيا ء خالكيس ء يوبويا شارةكانى هةموو
ء كارستوس جةنطاوةرانى ء طرتبوو، (ديون)يان كةظرؤكةكةى شارة ء دةريا سةر

هاتبوون يان
َ
لةطةل (سيرتا)ش

جةنط خواوةندى خانةدانى ئةريسى لة ئيلفينو دةكرد، ِرابةرايةتى ئةمانةى ئيلفينو (٥٤٠)
ئوستوأل يةك ء هاتن يا

َ
لةطةل بوو. ئةبانتيفةكان هةموو سةردارى ء خالكودون، كوِرى بوو،

ئةمانة بووةوة، بوو بةر بةثشتيانا درَيذةكانيان قذة بوو، هَينا خؤدا لةطةأل خواردنيان
كةمةرى بةِروو دروستكراوة دار لة كة بةنَيزةكانيان، ء دةيانةوآ ئازان، جةنطاوةرى

دذمنةكانيانبشكَينن.
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شارة لة كة لةوانةى بةآلم بوو. فةرماندةيةدا ئةم لةطةأل كةشتى دانة  ضل (٥٤٥)
دايك لة خاك ء طأل هةمان لة كة (ئرييختوس)ن، طةُّـ ئةتينادان، ئةوانة بةهَيزةكةى
ء ئاوةدان ثةرستطة ئةتينا، لة لة ثةروةردةى كردو، زيوس ئةتينا كيذةكةى كة بووة،
ساأل لةدواى ساأل ء لةطةأل تَيثةِربوونى زةمان لةوآ جا كرد. ةمةندةكةيدا ئاكنجى

َ
دةول

ثةرستنى كةوتنة ئةتينييةكان
كة فيتيوس  كوِرى مينيسيتوس-ى  بةرانان.  ء  طا لة بؤى كردن  قوربانى و  (٥٥٠)
هيض بوو، هاوتا بآ ثيادةدا سةربازانى ء طاليسكان ِرابةرايةتى لة بوو. فةرماندةيان

بدات. شانى لة شان نةبوو زيندوو جةنطاوةرَيكى
فةرماندةيةش ئةم دةكردةوة. هاوتاى بوو، بةتةمةنرت لةو نةستور، كة تةنيا (٥٥٥)
ثاأل لة ء هَينا ساالميسةوة لة كةشتى دوازدة ئةجاكس بوو. بةدواوة كةشتى ثةنجا
قةآلكانى ء كةشورة ئةوانةى بةآلم جةنطاوةرانى ئارطوس، رايطرتن. ئةتينييةكانا كةشتى

(تريينيس)يانطرتبوو
ِرةز وآلتى ء ئيونى ء تروزين لةطةأل ء (٥٦٠) لةطةأل هريميونى ء ئةسينى سةركةنداودا،
ئةوانة هاتبوون، ماسيسةوة ء ئيجينا لة ئاخييانى كة و الوانى ئةبيدوروس، لة مَيوان ء
كابانيوسى ستينيلوسى كوِرى جةنطاو، نةِرة لة شَيرى سةركردةكانيان ديوميدسى كة

بوون بةناوبانط
كوِرى شاميكيستيوسى كوِرى كة بوو، لةطةأل يوريالوسى فةرماندةشيان ئةمانة (٥٦٥)
كةشتيان هةشتا ئةمانة بوو. هةموويان هةر سةركردةى ديوميدس بةآلم بوو، تاوالس
ء كليونيا ةمةند ء

َ
كورنتةى دةول ء بةهَيزةكةى مسينا كة شارة بوو. ئةوانةى بةدواوة

بوو، حوكمى ئةدراستوس دا زؤر لةذَير ماوةيةكى تا يان كة ليسون) ئةريترييا ء ء ئورنيا
ئيجبيوم ء بيلينى ء ذوورو طونوساى ء هيبريسيا ء

سةد ئةوان دةستدا بوو، لةذَير هيليكى-يان دةورى و هةموو وآلتة كةنارييةكانى (٥٧٥)
ء باشرتين بوو. نارد  ئوتريوسدا كوِرى ئاطامةمنونى شا فةرماندةيى لةذَير  كةشتيان
بريقةدارةكةيةوة برونزيية ة

َ
مةتال ء ثاشا بةخؤى بوون، ئةمدا لةطةأل لةشكرييان زؤرترين

بوو، ديار قارةمانةكاندا هةموو لةناو ء ناوةِراستا لة
بوون. ئةودا ئةمرى لةذَير جةنطاوةران زؤربةى و بوو، ثاشا مةزنرتين ضونكة (٥٨٠)
ء ئةسثارتة، فاريس هةردوو بانى نَيوان ئةوانةى السيديمون دادةنيشتن، لة كة ئةوانةى
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دةريا سةر هيلوسى ء ئةميليكا، ء ئوجيا بريسيا ء ء كؤتران، بةندى
َ
مةل ميسى لةطةأل

شةِر ء براى ئاطامةمنون دلَيرى دةنط ى (مينيالوس) ئويليلوس، ء س ال هةروةها و (٥٨٥)
ِرَيطةى دى كةشتييةكانى لة دوور بوو، ثآ كةشتيان شةست ئةمانة دةكردن، فةرماندةيى
بؤ جةنطاوةرةكانى ء دةطةِرا بةناويانا بةخؤى دالوةر ء دلَير مينيالوس)ى بِرى،( خؤيان

تاسةمةندى ثرت كةسَيك لةهةر ضونكة دةدا، هان نةبةرد
رفاندنى بةبؤنةى بكاتةوة كة ناِرةحةتية ء خةم هةموو ةى ئةو

َ
تؤل كة ئةوةبوو (٥٩٠)

سةر بوارى (ثريوم)ى ئةرينىء ء بليوس لة ئةوانةى بوو، بوو دووضارى هيلينى ذنييةوة
و سيباريسيس، ء ئةمفيجينا، لة يان

َ
و ئةوانةى مال دةذيان، بةهَيز فيوس، ء ئيبى ِروبارى

هؤزان و خواوةندانى ء دوريوم بوو، هيلوس ء تيليوم
ء ئاوازخوانى بةشيعر كؤتاييان بؤ هةتا هةتاية ء بوون، تامرييس تووشى لةوَيندةر (٥٩٥)
دةهاتةوة ئةوَيوة حوكمِرانى (يوريتوس)ى ى

َ
مال لة ئوخالياوة، لة تامريسى هَينا، ئةو

لة ئةطةر دةبةزَينآ غاندار
َ
قةل زيوسى كيذانى هؤزان، خواوةندانى كة دةفشى بةوةوة ء

كرد عةيبداريان ء توِرة بوون لَيى لةبةرئةمة بكةن، ئاوازخوانيدا هةظِركى ء طؤرانى
بردةوة. ئةمانة لةبري طيتارذةنيان ستاندةوة،

َ
ُّـ ئاوازخوانيان ثريؤزةكةى بةهرة (٦٠٠)

هاتبوو. دا
َ
لةطةل نةوت كةشتى و بوون، جريينيدا سوارضاكى نةستورى، فةرمانى لةذَير

ئيبيتوس مةزارةكةى سيلينى، نزيكى بةرزةكةى ضياية ئاركادياى بنارى كى
َ
خةل ئةوانةى

تيابوو، يةخةيان دةستةو لَيهاتووى جةنطى جةنطاوةرانى ء بوون
سرتاتى ء ريبى ء بةثةزان بةناوبانط، ء ئورخيمينوسى فينيوس لة كة ئةوانةش و (٦٠٥)
ء ستيمفيلوس لة ء جوان، ء مانتيناى تيجيا ئةوانةى لة و دةذيان، باطر ئينيسبى ء
فةرماندةى ئةنكايوسى ئاطابينورى كوِرى شا فةرمانى هةموويان لةذَير و بوون، باراسيادا

بوون باآلدا
مةزن، جةنطاوةرانى  ئاركادييةكان، لة طةلَيك بوو. ثآ كةشتيان دانة شةست  (٦١٠)
لة دةريا ثةِرينةوة، ثَيى ء ئامادةكردن بؤ كةشتى بةخؤى بةآلم ئاطامةمنون ئامادةبوون،

ودةريادا نةبوو لةطةأل ئاو سةرءساختيان ئاركادييةكان ضونكة
هَيندة ذمارةيان هاتبوون، ئيليسةوة ء بوراسيون لة فرة جةنطاوةرانَيكى هةروةها (٦١٥)
ئةليسيوميان كةظرؤك ء ئولينى ء دةريا كةنارى مريسينوسى ء هريمينى نَيوان بوو زؤر
هةر ء هةبوو، دة كةشتى فةرماندةيةك هةبوو، ء هةر ضوار فةرماندةيان ئةمانة طرتبوو،
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طرتبوو.
َ
هةل زؤرى لة ئييانييةكان ذمارةيةكى كةشتييةك

كوِرى –يةكةميان بوون تاليبيوسدا ء ئةمفيماخوس فةرمانى لةذَير هةندَيكيان (٦٢٠)
ئةكتور بوون. ةكى

َ
ِرةضةل لة هةردوكيان ء بوو- يوريتوس كوِرى دووةميان كتيتوس ء

ء ئةمارينكيس، كوِرى ديوريس-ى هةردوو فةرماندة فةرمانى لةذَير تريان هةندَيكى و
بوون. دا ئوجياس شا ئوطاسيتنوسى كوِرى كوِرى بوليكسينوس-ى

هاتبوون. ئينحنييةوة ثريؤزةكانى دوِرطة كى
َ
خةل لةطةأل دوليخيومةوة لة ئةوانةى و (٦٢٥)

ميغيس-ى هاوتاى فةرمانى لةذَير ئةوانة بوون، ئيليس دةرياى ئةوديوى ئةوانةى ئاكنجى
ئةو بوون، زيوسدا ى

َ
ئازيزى دل فيليوسى، ثياو شَيرة ء كوِرى ئةريس، جةنط خواوةندى

ببآ. نيشتةجآ دوليخيوم لة تا هات ء ِرؤيى بةشةِر بابيا لةطةأل كة ميغسةى
ئازاكانى سفالينية ِرَيبةرايةتى ئوديسيوس،  هات.  دا

َ
لةطةل كةشتى دانة ضل و (٦٣٠)

ئةوانةى بوون، لةطةأل ئاكنجى دارستاندا ثِر دار ء ء نرييتومى ئيتاكا لة دةكرد، ئةوانةى
زاكينتوس، ء ساموس ء بةهةزار هةزار ى ئيجيليبس ء كروسيليا لة كة

ئوديسيوس)ى ئةمانة( بوون. ئاكنجى دوِرطةكان بةرانبةر سةرةكييةكانى ناوضة و (٦٣٥)
هات. دا

َ
لةطةل كةشتى  دوانزة ء دةكردن ِرَيبةرى ِراوَيذان، ء تةطبري لة زيوس هاوتاى

بيلينى، ء ئولينوس ء بلريون دانيشتووى ِرَيبةرايةتى ئيتوليانييةكانى تاوس،
ئينيوس ء مةزن شاى ضونكة دةكرد، كةظرؤكى كاليدونى ء دةريا نزيكى خالكيسى و (٦٤٠)
بؤالى ميليغرىقذزةرديشكةضوو هةروةها بةخؤشيىمردبوو، ىزيندووىنةبوو،

َ
منال ئَيستا

هات. دا تاوس كةشتى دةطةأل ضل دانة جا بوو. ثاشايان مرد ببآ بة ئيتولييةكان تا
هةروةها بوو، بةناوبانط هاوَيذى نَيزة ئيدومينيوس، كريتانييةكان فةرماندةى (٦٤٥)
فةرماندةى هةروةها بوو، شورةدار  غورتيسى شارى كنوسوس ء كى

َ
خةل فةرماندةى

ثِر شارى هةروةها هةردوو بوو، ئاخ سثى كةظرؤكى ليكاستوسى ميليتوس ء ء ليكتوس
سةد شارةكةيةوة. بةهةر كريت دانيشتوانى زَيدةبارى ريتيوم، ء دانيشتووانى فيستوس

خواوةندى جةنط ئةريسى هاوتاى (مرييونيس ى ئيدومينيوس، ئةمانة هةموو هةر (٦٥٠)
هرياكليس، كوِرى هات. تليبوليموسى دا

َ
لةطةل هةشتا كةشتيان ء دةكردن ِرَيبةرايةتى

دِرى (رودس)ى جةنطاوةرانى لة ثِر نؤ كةشتى جوامَير، ء رةشيد ةطةتى
َ
قارةمانى كةل

هَينا خؤدا لةطةأل
كامريوس، ء ئياليسوس ء ليندوس شاردا: سآ بةسةر دةبآ دابةش رودسةى ئةو (٦٥٥)
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كوِرى تليبوليموسى لةذَير فةرمانى ئةمانة هةموو تاوَيرانى سثيواذةوة. سةر دةكةوَيتة كة
سيليس ِروبارى سةر ئيفراى لة كة بوو، بوو ئةسيتوخيا لة كة بوون، بةتوانا هرياكليسى

هَينابووى بةديلى
بوو، طةورة تليبوليموس كاتآ بةهَيز. جةنطاوةرانى شارى زؤر كردنى وَيران دواى (٦٦٠)
كاتة ئةو بوو، كوشت، جةنطاوةرَيكى ناودار خؤيدا لة كاتى كة مامى بابى، ليكيمنيوسى
زؤرى اليةنطرانَيكى ء دوايى كرد دروست خؤى بؤ بِرة كةشتييةكى خَيرا ئيدى بوو. ثري

خِركردةوة. لةخؤى
لَيدةكرد، هةِرةشةيان كوِرةزاكانى هرياكليس، كوِر ء ضونكة هةآلت، دةريادا بة (٦٦٥)
بةسةر كةكة

َ
خةل رودس، طةيية  دذوارى ناِرةحةتىء لة ثِر دةريايى  طةشتَيكى دواى

ضووة مةحةبةتى بةشةران ء خواوةندان خودانى زيوسى و بوون، دابةش تريةدا سآ
سةريان؛

نرييوس ِرشتن. بةسةردا زؤرى سامانَيكى ء سةروةت كرونوس، كوِرةكةى و (٦٧٠)
لةهةر بيليوس كوِرةكةى لةدواى نرييوس -و سومييةوة كرد لة كةشتى سآ ِرابةرى

بوو- قؤزتر هاتبوون تةروادة بؤ داناييانةى ئةو هةموو
دانيشتوانى بةآلم بوو. لةطةأل كةمى اليةنطرَيكى ضةند نةبوو، ةمةند

َ
دةول ضونكة (٦٧٥)

دوِرطةكانى ء يوريبيلوس، شارى كوسى لةطةأل  كاسوس، ء كارباتوس ء نيسريوس
كوِرى ساتيسالوسى كوِرانى ى ئةنتيفوس ء فيديبوس فةرمانى لةذَير ئةمانة كالودينا،

بوون. هرياكليس دا
ء ئةلوس ء بيالسجيا ئارطوسى كانى

َ
خةل هةروةها بوو. لةطةأل كةشتيان سى (٦٨٠)

ئةوانةى ثَييان دةطوترا جوان، ذنانى وآلتى بتياوهيالس، كانى
َ
خةل ء تراخيس ئةلوبى ء

ئاخيةكان، ء هيلينى ء مةرميدون
ئَيستا ئةمانة  دةكردن. ِرابةرايةتى ئةخيل كةشتييةكةيانةوة ثةنجا بةهةر  (٦٨٥)
كونجى ئةخيل ضونكة ثَيبكات، ئةمريان نةبوو كةس ضونكة نةدةكرد، شةِريان بةشدارى
كة ئةوكيذةى كرابوو،  زةوت

َ
ُّـ بريسيس)ى كة( لةوةى بوو ء توِرة طرتبوو، كةشتيةكةى

هَينابووى لرينيسوسةوة بةديلى لة زؤرةوة خةتةربازييةكى بة
كوِرانى ئيبيسرتءفوسى، ء ء مينيس دابوو، ء تيبى، لرينيسوس ثةالمارى كة كاتآ (٦٩٠)
لَيو بةباربوو، ء خةمني كيذةدا ئةو سوَيى لة كردن. ريسوا كوِرى سيلبيوسى ئيونورى شا
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بةطةأل جةنطاوةرةكان كةوت. ثاشان بةآلم
ء ديميرت، ثةرستطةكةى ء برياسوس، مريطوزارةكانى ء فيالكى دانيشتوانى (٦٩٥)
طيايان، سةوزة بتيليومى باوةشى دةريا، ء ئةنرتومى سةر ء ثةزءماآلت، ئيتونى فرة
بوو، بةآلم بةسةرةوة بوو، ذيانا لة تا بروتيسيالو-يان عةطيد فةرماندةى ئةمانة هةموو

بوو. خاكدا لةذَير ئَيستا
خؤى روومةتى داخانا ء حةذمةت تا لة خؤى جَيهَيشت ثاش لة لة فيالكيدا ذنَيكى (٧٠٠)
ئاخييةكان كةوتبوو ثَيشى كاتَيكا لة ضونكة بةجَيهَيشت، ى

َ
بةنيوةضل ةكةى

َ
ء مال بِرنآ،

بؤ هةرضةندة، بوو. كوذرا داردانى جةنطاوةرَيكى لةسةردةستى تةروادة، خاكى سةر بؤ
نةتريةى بوداركسى ضونكة فةرماندة نةمانةوة، بةآلم بةبآ بوون، خةمبار فةرماندةكةيان

طةورةيان، بةسةر بوو جةنط، خواى ئةريسى
وبويبى دةرياضةى بويبية، نزيكى فرياى دانيشتوانى بوو. لةطةأل كةشتى دانة ضل (٧٠٥)
لةذَير كةشتييةكةيانةوة غةكةى ئيولكوس، هةموويان بةيازدة

َ
قةرةبال شارة طالفرييا،ء ء

بوون، دا ئةدميتوس كوِرى يوميلوسى فةرمانى
دانيشتوانى بوو. بيلياس ناو كيذى جوانرتين كة بوو، ئةلسيست لة يوميلوس (٧١٠)
تري فرمانى ئةوان لةذَير كةظرؤك، ئوليزونى ء ميليبونا دانيشتوانى توماكيا، و ء ميتونى
كةشتييةك هةر بوو، ثآ كةشتيان حةوت ئةمانة بوون، دا فيلوكتيتس مةعالن هاوَيذى

تيابوو، ةوانى
َ
سةول ثةنجا

دوِرطةى لة ء ئازارةوة بةآلم فيلوكتيتس بةدةم ذان بوون، تريةوان هةموويان و (٧١٥)
ئاويى ضونكة مارَيكى  هَيشت، بةجَييان لةوَيندةر ئاخييايى ليمنوس مايةوة، كوِرانى

ئازارةوة مايةوة. بةدةم لةوَيندةر دابوو. ذةهراوى ثَيوةى
هةرضةند هَيزةكةى  بةآلم كرد، بايةخى بة هةستيان ئارطوسييةكان يةكسةر (٧٢٠)
كة ميدون، ضونكة نةمانةوة، فةرماندة بةبآ بةآلم كرد، ئةو بةخةسارةتى هةستيان
كانى

َ
خةل رَيكخستنيان. ء سةرثةرشتى كةوتة خَيرا بوو، لةرينى ء ئوليوس بيذوى كوِرى

بةردةآلنى ئيتومى، هةرَيمى ء تريكا
مةعيةتى لة ئةمانة ئوخاُّـ، وريتوسى لةمةِر شارةكةى ئوخاليا، دانيشتوانى و (٧٢٥)
هونةرى لة بوو، ماخاون ء بودالرييوس ناويان بوون، دا ئةسكليبيوس كوِرانى لة دووان
بةآلم دانيشتوانى بوو. ئةمانة سى دانةكةشتيان لةطةأل مةعالنء كارامة بوون. خؤراكثةزيدا
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هيبرييا، كانى دةوروبةرى و ئورمينيوس،
لةذَير هةموويان تيتانوس، ضةرموةكانى  لوتكة ئةسترييوس، ء دانيشتوانى و (٧٣٠)
ئةرطيسا لة ئةوانةى ثآ بوو، كةشتيان ضل ء بوون، دا كوِرى يومون يوريبيلوسى فةرمانى

دةذيان، دا ئولوسن سثييةكةى شارة ء ئيلونى ء جريتونى ء
بوو، زيوس خودى كة كوِرى بوو، برييتوس كوِرى ئةمة بوو، رابةريان بوليبويتيس (٧٣٥)
كةنتورانى لة ةى

َ
تؤل كة ِرؤذةدا لةو بووبوو، ثِر بريتيوس لة سكى بةئةم هيبوداميا ضونكة
ئيتيكيس. بؤ بوون كرد لوتكةى بيليونةوة دةرى لة ء كردبووةوة ضيا

نةتريةى ئةريسى ليونتيوسى نةدةكرد، ِرابةرايةتى بةتةنيا بوليبويتيس بةآلم (٧٤٠)
ضل ئةمانش بوو. كاينيوس كوِرى كورونوسى كوِرى ئةمة بوو، جةنطى لةطةأل خواوةندى
ء بوو، هَينا دوو كةشتى ء بيست سيفوسةوة لة طونيوس-ش كةشتيان لةطةأل بوو. دانة

كةوتن، دواى جةزرةبةكانيش ء عةطيد بريابيونة ء ئينيسون
جوانةكةى ِروبارة دةوروبةرى لة ء دادةنيشتن ءكؤجاِردا سارد دودوناى لة ئةمانة (٧٤٥)
تيتاريسيوسدادادةنيشن،كةجؤطةلةمةنطةكانىدةِرذَينةبينيوسةوة.ئةمجؤطانةتَيكةآلوى

شةثؤلةزيوينةكانىبينيوسنةبوون،وةكوزةيتىزةيتونبةسةرييةوةدةمايةوة،
ستيكسى جيهانى ء لةِروبارى ترسناك ئوركوسى لة لقَيك بوو ضونكة تيتاريسيسو (٧٥٠)
دةوروبةرى لة كة دةكرد، ماطنيتيةكانى ِرَيبةرايةتى تينرتيدون بروتوسى كوِرى ذَيرين.
كة ضةندين بوو، فةرماندةكةيان بروتوسن دادةنيشتن ء لوتكةى بيلون ء ِروبارى بينيوس

بوو لةطةأل كةشتى دانة ضل بوو، كرد ئامادة خؤراكى ثاثؤِرة
هؤزان خواوةندى ئةى بةآلم بوون. داناييةكان سةردارانى ء فةرماندة ئةوانة ئا (٧٥٥)
لة بوو؟ دلَيرتر ئةمانة هةموو لة كةوتن ئوتريوس كوِرانى شوَينى لةوانةى كآ بَآل ثَيم
ثؤُّـ وةكو كة دةكردن، ِرابةرى يوميلوس بوون. ضاكرتين فرييس هينةكانى هةسثاندا

بوون خَيرا مةالن
زيوين ئةثولؤى، ئةسثانة بةو بوون، بةرز باآل هةموو ِرةنط دابوون، تةمةن ء يةك لة (٧٦٠)
خواوةندى ضؤن وةكو ئؤردوةكةوة، كةوتة ثةشَيوى بريياوة- خستة تريةكانى كةوان،
كوِرى تيالمون-يان ئاجاكسى جةنطاوةراندا نَيو لة شةِردا. لة دةكات ئةريس، وا جةنط
زؤرى ئةخيل ضونكة دةركةوت، ئةخيل غةزةبى ثشمء دامركانةوةى دواى كة بوو، دا

َ
لةطةل

كرد ستايش
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ء بوو، توِرة ئاطامةمنون لة بةآلم ئةخيل ئَيستا هةبوون، باشى ئةسثى (٧٦٥) هةروةها
دانى

َ
بةهةل كاتى خؤيان دةريادا كةنارى لة جةنطاوةرةكانى كةشتييةكانى طرتبوو، كونجى

ِرادةبوارد نانةوة نيشانة ء تريهاويشتن ء نَيزة ء ديسك
ء لؤتس ء وةستابوو، خؤيدا عةرةبانةكةى  لةبةر هةريةكةيان  ئةسثةكانيان، (٧٧٠)
لةوآ ء لَيرة بَيكار خاوةنةكانيان، بةآلم بوون، داثؤشرا عةرةبانةكان طيايان دةخوارد.
فةرماندةكةيان فرمانى ضونكة شةِر بؤ نةدةضوون ء دةسوِرانةوة لةشكرةكةدا دةورى بة

نةبوو. ثآ
ء زةوى دةبآ توِرة ئاسمانى، بروسكانى خودانى ضؤن وةكو سوثا بةم جؤرة (٧٧٥)
لةوَيدا تيفويوس َين

َ
كة دةل دةدات، قامضى بةر نزيكى ئةريمى تيفويوسى دةوروبةرى

، جةنطاوةرةكاندا ثَيى لةذَير زةوى ئاواية بةو نَيذراوة،
خواوةندى ئيدى ئايريسى دةيناآلند، دةكرد ثرت ثَيشِرةويان بة دةشتةكةدا كة (٧٨٠)
دايكَيشا، الى تةراودةييةكان بؤ با وةكو ئاسمان، ثةيامبةرى ء نوَينةر رةنطينة، ثةلكة

بطةيةنآ. تةروادةييةكان بة ى ناخؤش
َ
هةوال تا ناردبووى، زيوس ضونكة

مذوُّـ ثريةوة ء طةنج  بة بريامدا، كؤشكةكةى دةروازةكانى لةبةر تةروادةييةكان 
بوون. كؤبوونةوة

بؤ بريام قسةى كوِرى (بوليتيس) ى دةنطى بة نزيك بووةوة، بريام ئايريس لة (٧٨٥)
ئيسيتيس) طؤِرةكةى( لةسةر ديدةوان وةكو بوو، تيذِرةو كةسَيكى كة بوليتيس كرد،

ئاطادار بآ. ئاخييةكان َيكى
َ
جموجؤل تا لة هةر دةكرد، تةروادةييةكانى ةوة ضاودَيرى

«ئةى طوت: بةبريامى ةوة، (بوليتيس) شَيوةى ء ثَيست ضووة ئةوةى دواى (٧٩٠)
شةِر كةضى قسةيت، سوَيرة ئاشتى زةمانى وةكو جاران، وةكو ئَيستاش تؤ ثري، بريامة
ئةم وةك سوثاى هةرطيز من بةآلم ديوة ء كردووة، شةِرم زؤر من طرتووى ثآ بةردةركةى
دةشتةكة دةبِرن وا ئةوةتا نةديوة. طةورةم دةكات، ثَيشِرةوى ئَيوة بةرةو سوثايةى كة

بدةن شار ثةالمارى تا
ِرووى هةمووان لة بةر من هيكتؤر جا زؤرن. دةريا ِّـى طةآلى دار ء ئةوةندةى (٧٩٥)
ثريام شارةكةى نكاُّـ هةر ضوار لة فرة هاوثةيمانانَيكى بةطوَيم بكةى، تؤية، تا لة دةمم

دةثةيظن جياواز ء جياوازن، بةزمانانى كى دةظةرَين دوور
َ
خةل بآلوبوونةتةوة، دا

بةيةك يةك دةربكات، خؤى طةلةكةى بةزمانى فةرمانةكانى فةرماندةيةك هةر با (٨٠٠)
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ناسييةوة هيكتؤر بةآلم كرد قسةى ئاواية بةو بكة.» ِرابةرايةتيان شةِر بةرةو ء بخة رَيكيان
ثِريان وةشاندةوة. جةنطاوةرةكان

َ
هةل كؤبوونةوةكةى ء دةست دةم ء خواوةندة، كة

ئاثوراكة، ء سةر ثشت، خرانة دةروازةكان هةموو ضةكةكانيان، ء داية
بةرز طردَيكى وةِرَيكةوت. طةورة بةقةوغايةكى بةرةوة، هاتة ثيادةوة ء بةسوارة (٨٠٥)
باتيا بانى دةطوت  ثَييان كى

َ
خةل دةشتةكة. سةر دةِروانيية كة هةبوو، شاردا  لةبةر

بةذنزراظة. مريينى سةماكارى طؤِرى ئةمة دةيزانى خانم يةزدان بةآلم (دِرك)،
هيكتؤرى دابةشكرد. هَيزةكانيان  لَيرةيا هاوثةيمانةكانيان ء  تةروادةيييةكان (٨١٠)
دةكرد، تةروادةييةكانى سةركردايةتى بريقةدار، خودى كآلو خودانى بريام، كوِرى مةزن،

فةرمانى لةذَير دةردانييةكانيش بوو. دا
َ
لةطةل جةنطاوةرانى دلَيرترين ء زؤرترين ء

ئةفرؤدَيتى ى
َ
باخةل هاو زادةى، قارةمانة ئةم كة بوون، عةطيدا قارةمانى ئيناس-ى (٨١٥)

ئيدادا. ضياى بنارةكانى لة ئةنخيسدا، هةرضةند خواوةند بوو، لةطةأل بوو جوانى خواى
(ئةنتينور)يشى كوِرانى ئةكامس)ى ء ئةركيلوخوس كو

َ
بةل نةبوو، خؤى هةر قارةمانة ئةم

لة ئةوانةى بةآلم بوون. جةنط هةمووهونةرةكانى شارةزاى هةردوكيان كة بوون، لةطةأل
دادةنيشتن، ئيدادا ضياى نزمةكانى بنارة تيلياى

نةذادى لة كة دةخؤنةوة، ئيسيوس ِروبارى ى
َ
زوآلل ئاوى ةمةندانةى،

َ
دةول ئةو (٨٢٠)

بةخؤى ئةثولؤ كة بوون، ليكاوندا كوِرى بانداروسى فةرمانى ذَير لة –ئةوانة بوون تةروادى
بةرزةكةى ضيا ء بيتيا دةظةرى ئةدراستيا ء لة كرد. ئةوانةى كةوانى بةكارهَينانى فَيرى

بوون- ئاكنجى ليرتيادا
ِرَيبةرايةتيان لةبةربوو، كةتانيان سوثةرى كة ئةمفيوس، ء ئةدراستوس ئةوانة (٨٢٥)
ء بينى

َ
هةموو جؤرة فال لة كة بوون، ئةلبريكوتى مريوبس كوِرانى دووة ئةم دةكردن.

بةطوَييان بةآلم بةشدارى شةِر نةكةن، كة كردنةوة باآلدةست بوو. ئاطادارى ثَيشبينييةكدا
ِرادةدان مةرطى بةرةو ضارةنووس ضونكة نةكرد،

ئةريسبى ء ئةبيدوس ء سيستوس ء براكتيوس، ء بريكوتى دةوروبةرى ئةوانةى لة (٨٣٠)
دةكردن. –ِرَيبةرايةتى بوو عةطيد فةرماندةيةكى كة هريتاكوس، كوِرى دةذيان، ئةسوسى

نةذادىِروبارىسيليسبوو، لة ئةريسبييةوة هَينابوويان. ئةسثةكوَيتة بةهَيزةكانى كة لة
كى

َ
خةل كة دةكرد، بيالسيجييانى نَيزةضييةكانى ترية ِرَيبةرايةتى هيبوتوس (٨٣٥)

بوون، ئةريس نةوةى لة بياليوس ء هيبوتوس ء بوون- بةرةكةت ء بةثيت الريساى
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جةنطاوةرانى بريوس، ء ئةكامس بوون، تيتاموس كوِرى بيالسجينى ليتوسى كوِرانى
تةراقييةكان ِرَيبةريى بةهَيز

ةوة هاتبوون، (هيليسبونت) طةورةكةى سةرضاوة ثشت لة هةموو ئةوانةى و (٨٤٠)
نَيزةضيية فةرماندةى ليوس،  كوِرى  تروزينوس، كوِرى  ى  يوفيموسنب و دةكرد.
ئةمودونى، كى

َ
خةل بونياييانى نَيزةضيانى ِرَيبةرايةتى بوو. برييخميس-ش سيكونييةكان

دةكرد، ئةكيوسى ِروبارى بةرينى ئاوى نزيكى
كى

َ
بيليامينيسىخةل بافالطونييةكانيشلةاليةن ِروبارىسةرِرووىزةوى. جوانرتين (٨٤٥)

ء سيتوروس ئاكنجى ئةوانة دةكران. ِرابةرى كَيويةوة، ئةسثى طةلة بةندى
َ
مةل ئينيتياى

ِروبارى بارتينيوس، سةر ء شارةكانى بيساموس، دةظةرةكانى دةوروبةرى
ئيبسرتوفؤس ء  ئودويوس  و  بوون.  بةرز ئرييتينو-ى  ء ئجيالوس ء كرومنا و (٨٥٠)
ء كروميس دةكرد. زيويان كانة  بةندى

َ
مةل ئةليبى،  كى

َ
خةل هاليزونيانى  ِرابةرايةتى

ِرزطارى مردن بةآلم لَيزانيةكةى لة دةكرد، ميسيانييةكانيان ِرابةرايةتى ئيوموسى لَيزانيش
نةكرد

تةِروادةييةكانش لة زؤرى كة ِروبارةوة، كةوتة ئيكوس نةوةكةى بةدةستى ضونكة (٨٥٥)
دةظةرى لة كة دةكرد فريجيبيانةيان ئةو ِرابةرى ئيسكانيوس)ش ء( فوركيس كوشت.
ئةنتيفوس ء ميسنتليس جةنط بوون. ئاشقة ء هةردوكيان هاتبوون، ئةسكانياوة دورى

بوون، ميونيانةكان فةرماندةى
جووتة ئةو بووبوون. غياغانية لة دةرياضةى ء بوون، تاالمينيس كوِرانى ئةمانة (٨٦٠)
ِرابةرى ناستيس دةسةكنني. تمولوس ضياى بنارى لة كة بوون ميونيانةش ِرابةرى ئةو
ء ميليتوس نيشتةجَيى كة ئةوانةى دةكرد. هةبوو، نامؤيان زمانَيكى كة كاريانينةكانى،
بوون ى

َ
ميكال ندةكانى

َ
بل لوتكة ء مياندير ِروبارى قةراخ ء دارستان، ضِرة ضياى بترييسى

ِرابةرييان دةكردن. نوميون ِرةشيدى كوِرانى ئةمفيماخوس، ء ئةوانة ناستيس (٨٦٥)
كةودةن بةِراستى جةنط، بؤ هاتبوو زَيِران ء بةخشأل ِرازاوة كضَيكى وةكو ناستيس 
ضاثوكةكةى نةوة بةدةستى ضونكة نةكرد، ِرزطارى و نةدا، دادَيكى هيض زَيِرةكةى بوو،

كةوتة ِروبارةكةوة، ئياكوس
(٨٧٠)ئةخيلدةستىبةسةرزَيِرةكةيداطرت.ساربيدونءطلوكوسِرابةرايةتىئةوليشييانةيان

ئاوة بةطَيذةنطةكانىزانتوسةوة هاتبوون. لة نزيكى دةظةرَيكدووِرةوة، كة لة دةكرد
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سروودى سَييةم

دوئَيل و ئارطربةست

حيكايةتةكة:
بةرةو لةشكر ء درا جةنط بِريارى جؤشدا، لةشكرةكانيان طريك سةرانى ئةوةى ثاش
نزيك بوونةوة لة تةروادةييةكان بريام كةوتة ثَيشِرةوى. كة كؤشكةكةى دةشتةكةى بةر
يؤناندا بةهَيزترين قارةمانى لةطةأل دوئَيلى داواى دةرآ ء هاتة (ثاريس) ئةلكساندر
كرد، ثاشةكشةى ء ثاريس ترسا مةيدان، هاتة بؤى مينيالوس نةقةومآ، جةنط كرد، تا
بةكةلَكى ء ترسنؤكة كة كرد ،سةرزةنشتى طةورة قارةمانى براى، هكتؤرى بةآلم
بةسةر دوورا تا شةرمةزارى وآلتانى لة ذنان ِراوة ء ِرازانةوة خؤ لة جطة نايةت هيض
داواى لة ء طةِرايةوة ء وآلتةكةيدا بَينآ، ئيدى زاتى هاتةوة بةر ء كةسوكارى ء خؤى
سةروةتء سامانةكةى هيلني ء سةركةوت كآ كة ِرابطةيةنآ ثَييان كة كرد براكةى
بةئاشتى تةروادةييةكان وآلتى خؤ دةطةِرَينةوةء بؤ طريكان هةنطينآ دةبآ، ئةو بؤ
هةموو ء ِرادةطةيةنآ طريكةكان بة ء بةتةروادةييةكان ئةمة هيكتؤر دةذين. خؤ بؤ
دةردةضآ. ثاريس بؤ ء دةكةن، ثشك تريو يةكةم بؤ جةزرةبةى ئيدى دةبن، قاييل
بةينةدا لةو ببآ. ثةيمانةكة ء خواردن سوَيند ئامادةى تا بريامدا بةدووى دةنَيرن
حالَى ء وةزع لة ء هيلينةوة قةرةواشةكةى شَيوةى دةضَيتة خانم، يةزدان ئرييس-ى
تاوةرى بةرةو ء وةدةردةكةوآ ذوورةكةى لة ئيدى دةكاتةوة، ئاطادارى ثاريس
ئامادةبووان واقيان دةبن، لةوآ ياوةرةكانى لة هةندآ ء بريام كة تةروادة دةضَيت،
يةك يةك لَيدةكات، يؤنانى قارةمانانى ثرسيارى بريام وِردةمَينآ. جوانيةكةى لة
ئةويش ء بَيت ئامادة دةكةن بريام لة داوا ء دةبن ئامادة قاسيدان و دةكات، وةسفيان
دوئَيلةكة دةستثَيكى لة ء بةر ء ثةيمانةكة دةبينآ. هاوِرَييدا دةِروات ئةنتينورى دةطةأل
كوِرةكةى كوشتنى ناكات ئةوة تةحةموُّـ ضونكة دةزظرَيتةوة هاوِريَكةيدا لةطةأل
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هَيرش دةبات مينيالوس دةشكَين، ء شمشَيران نَيزة ء دةبآ بةردةوام دوئَيلة بدينآ.
ظيان ء جوانى خواوةندى َُّـ رادةكَيشَيت، ثاريس ء دةطرَيت ثاريس كالَءخودةكةى ء
ء كآلوخودةكة دةبضِرَينآ ضةرمةكةى قايشة ء دةكةوآ فريا خَيرا ء دةبينآ ئةوة
بيضمى ئةوجا ء دةباتةوة خؤى ء بؤ ذوورةكةى دةثَيضآ ضَلكنةوة هةورَيكى لة ثاريس
ء رادةكَيشَيت، هيلني بؤندارةكةى كراسة ء بورجةكة سةر بؤ دةضَيت دةطؤِرآ، خؤى
دةكات، دةِروات ضاوةِروانى نووستندا ذوورى لة مَيردةكةى كة ئاطادارى دةكاتةوة
داواى ثاريس دةبَيت، تةواو ئةوةى دواى دةكات، ثاريس سةرزةنشتى بةتوندى زؤر ء
ئارةزووى ثرت كاتَيك هةر هةموو لة ضونكة مَيردايةتييةوة، ء نوَينى ذن ناو لَيدةكات بَيتة
َُّـ دةكةوآ. ذوور وة دةكات ء ذبري ئيدى توِرةبوونةكةى تاسةمةنديةتى، ء دةكات
تةروادةييةكان سةركةوتوون، ئةوان كة رايانطةياند طريكةكان دوئَيلدا مةيدانى لة
ئاطامةمنون تةسليم بكةن. هيلينيان سامانةكةى ء سةروةت ء هةموو هيلني لةسةريانة

دةبَيتةوة. لةشكر بةرز هوراى رادةطةيةنآ ء ئةمة
زةمةن:

دةدةن. روو سَييةمدا ء بيست لة ِرؤذى هةمووى سروودة ئةم قةوماوةكانى
شوَين:

كة ِروودةدةن، دا بريارم  كؤشكةكةى بةردةم دةشتةكةى لة رووداوةكان  زؤربةى
ثاريس ء  مينيالوس نَيوان دوئيلى  بؤ مةيدانَيكيان ء وةستاون  لةشكرةكة هةردوو
ذوورى لة هةر تةروادةدا روودةدةن، لةناوجةرطةى هةندآ ديمةن بةآلم هَيشتؤتةوة،
ثاريس ء دةكةوآ فريا ئةفرؤدَيت ئةوةى ثاش دةروازةكان. تا هيلينةوة نووستنةكةى
دى جارَيكى ديمةنةكة بكات، ِرزطارى مردن لة تا دةفِرَينآ دوئَيلةكةوة مةيدانى لة

دةطةِرَيتةوة. تةروادة ناو كؤشكةكةى بؤ
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خؤيدا، تايبةتى فةرماندةى فرمانى لةذَير دةستةيةك هةر بةست، ِريزى لةشكر كة (١)
تؤ لة ثَيشِرةوى، كةوتنة هةنطامةوة ء هةرا بة كَيوى مةُّـ ثؤلة وةكو  تةروادةييان
بةرةء و دَين،

َ
هةل باران ء زستان هاوارةوة لة قريوة ء بةدةم ء قورينطانن قةتارى واية

دةبةن. باآلكان) لةطةأل خؤدا (كورتة بَيطمييةكان بؤ مةرط ء دةكةن كؤض ئؤقيانوس
يةكرتةوة بةتةنيشت بةرزةوة، ِريزةكانيان ورةى بَيدةنط، بة ء مات ئاخييان، بةآلم

ِرَيكخست.
قارةمانى وةكو  هيكتؤر، براى  ثاريسى  بوونةوة، نزيك  لَيكدى  لةشكر هةردووك  (١٥)
كةوان لةطةأل بةشانيا، ةكى دابوو

َ
بةل نطَيكى

َ
ثل ة

َ
كةول ضووة ثَيشآ. ء ِرابوو تةروادةييةكان

بَيتة ئاخيايى ئازاترين دةكرد داواى ء نيشاندةدا برونزى نَيزةى دوو شمشَيرةكةيدا، ء
وةكو شَيرَيك بوو، خؤش زؤرى ثآ ثَيشةوة، دَيتة جؤرة بينى بةو مينيالوس كة مةيدانى.
ء تانجى لةو ةمينةوة

َ
سل بآ ء كَيوييةكدا ة

َ
كةل يا بزن بةسةر كةالكى كةوتبآ بآ ء برسى

(ثاريس) ئةلكساندر بة ضاوى كة مينيالوس بذةنآ، سةرى تآ بةديارييةوةن ِراوضيانةى
خؤى دةستَينآ. ةى

َ
تؤل ئَيستا وابوو ثَيى ضونكة بوو، شادمان بةو ئاواية كةوت،

خوارآ داية
َ
هةل خؤى عةرةبانةكةيةوة لة جةنطةوة، جلى بةتةواوى بؤية، (٢٧)

بةرضاوى لة  ئةوةى لةترسى ثَيشآ، دَيتة بينى مينيالوسى ثاريس، وةختَى (٣٠)
لةثِر يةكَيك ضؤن وةكو كشايةوة، ء قاوغةكةى خؤى ضؤيةوة بكوذرآ جةنطاوةرةكانيا
دةبوَيرآ، (ثاريس)ش ء ِرةنط دةلةرزآ ترسا لة دةنآ بةمارَيكا، ثآ يشى ضياكةدا

َ
قل لة

بينى، ئةتريوسى كوِرةكةى وةختآ دةِرؤيى، تةروادةييةكاندا جةنطاوةرة بةبةردةم كة
راجفرى. ترسا لة ئاواية بةو

جوان ئةى بةدفةِر، ئةى «ثاريس، طوتى: سةرزةنشتى. كةوتة براى هيكتؤرى هةنطآ (٣٩)
لةدايكنةدةبووى،يانذنتدةهَينا ءدةمرديت.ئةمةت خاس،ئةىمَيبازى، بةدزمان،خؤزيا
ئاخييةكان باشة لَيبكةن. مؤِرةت بةقَيزةوة كى

َ
خةل ء بذى بةسةرشؤِرى لةوةى باشرتة

قؤزة ةت
َ
بةِروال قارةمانمان، بة ببآ كة ناردووة كةسَيكمان ئَيمة َين

َ
نال ثَيناكةن، تةمان

َ
طال

وَيستةدايت باشرت
َ
هةل تؤ لةم كة ئَيستا، باشة نيية؟ غريةتى ء دالوةرى زةِرةيةك بةآلم

باشة طرن؟
َ
سةر هةل دةريايان ئةوديوى بكةيةوة ء بةرةو خِر هاوِرَيكانت َيك لة

َ
كؤمةل نيية

طةلَيكت لة نةفِراندووة، شودارت ئافرةتى جوانرتين دوورةوة، دوورى وآلتَيكى لة تؤ
بابت، بؤ وَيرانى

َ
مال خةم ء بةمايةى _ذنآ كة ببآ هةموويان جةنطاوةرن، كة نةفِراندووة
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بةمايةى ببآ و دذمنةكانت، شادى مايةى بة ببآ طةلةكةت، هةموو بؤ ء شارةكةت، بؤ و
كةمةوة و تابةالى دةبييةوة، مينيالوس ِرووبةِرووى ئايا ئَيستاش خؤت؟ شةرمةزارى
هيض شتَيك دادت طةوزاى عاردى لة بةردةميا لة كاتآ ضؤنة؟ طرياو

َ
ذن هةل ثياوى بزانى

ثرض نة ئاشقَينى، و فةندى ء فَيأل و نة ، ديارييةكانى ئةفردَيت طيتارةكةت،ونة نادات، نة
هةآلنةوة ئةو بةهؤى دةبواية دةنا خؤشباوةِرن، نني، هيض تةروادةييةكان قذةكةت؟ ء

كردباى». بارانيان بةرد لةبةركردباى، بةرديان كراسى هَيناون، بةسةرت
شوَينى لة سةرزةنشتةكةت هيكتؤر، «برام دايةوة: وةآلمى (ثاريس) ئةلكساندر (٥٨)
خؤى تةختةى كة بةئارةزووى ساز، كةشتى دةستى وةكو تةورى سةختى، خؤيةتى. تؤ
بِرندة تؤش ى

َ
بِرندةية، ئةقل ء تيذ ئةو دةستى تةورةكةى وةكو ضؤن دةكات. شةق ثآ

ثَيى ئةفرؤدَيت جوانى، زَيِرينى خواوةندى كة مةكة دياريانة ئةو باسى ئاطاداربة، تيذة. ء
خواوةندان ضونكة تةى ثَينةكات،

َ
طال رةت ناكرَيتةوة، با كةس خواوةند ديارى بةخشيوم،

دةتةوآ ئةطةر ئةمةى لَينةثرسيون. هؤى كةسيش دةيبةخشن، ء بيانةوآ كاتآ هةر
دانيشن، خؤ شوَينى لة با بكة ئاخييةكان تةروادةيى ء بة ئةمر مينيالوس، دوئَيلى بضمة
دوئَيلى لةطةأل سامانةكةيدا، ء ء هةموو سةروةت ِراى هيلني لة ناوةِراستا لة منيش ء

بكةم.
هةموو سةروةت ء ذنة دةسةِّـَينآ با خؤى شايستةيى ء سةردةكةوآ كآ ئةوسا (٧١)
لةسةر سوَيند دى بةآلم با ئةوانى بةرَيتةوة، خؤيى ى

َ
مال بؤ ء بآ ئةو بؤ سامانةكةى ء

لَيرة تةروادةييةكان ثةيمانة ئةو بةطوَيرةى كة بخؤن، ئاشتى راستةقينةى ثةيمانَيكى
ئاخييان بذظِرنةوة.» ء وآلتى ئارطؤس بؤ ئةوانى دى هةموو بمَيننةوةء،

طرت ناوةندةوة نَيزةكةى لة هاتآ، كةيف زؤرى لَيبوو ئةمةى طوآ كة هيكتؤر (٧٦)
هةموويان ء كرد بةطوَييان دواوة،  بيانداتة تا سوِرايةوة تةروادةيةكاندا  بةبةردةم ء
طوتى: لَيكردن ء هاوارى تا ئاطامةمنون بةرديان تَيدةطرت، هةر ئاخييةكان

َ
ُّـ دانيشتن:

دةخوازآ هيكتؤر كوِرانى ئاخيايى، مةكةن فِركآ ئارطوسييةكان، بةردة ئةى بوةستن
بكات.» قسة

طرت، هيكتؤركةوتة قسانءطوتى:«ئةىتةروادةييةكان
َ
(٨٥)دةستيانلةبةردةفِركآهةل

دةكرآ. ئةم شةِرةى لةسةر داوايةى ئةو بطرن، ئةلكساندةر لة داواى ئاخييان طوآ ئةى ء
عاردى لة جةنطةكانيان كةرةستةى ء غان

َ
قةل كة دةكات ئاخييةكان ء تةروادةيى لة داوا
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سامانةكةيدا ء سةروت هيلني ء ثَيناوى لة ناوةِراستاندا لة مينيالوس ء ئةو دابنةن،
ء سةروةت بسةِّـَينآ ذنة ء خؤى شايستةيى ء سةربكةوآ كةسآ هةر دةجةنطن. جا
راستةقينةى ثةيمانَيكى دى ئةوانى با بةآلم خؤيى دةبات، ى

َ
مال بؤ ء دةباتةوة سامانةكةى

بخؤن.» سوَيندى لةسةر ببةستن ء ئاشتى
لة مةعالن مينيالوسى تا بوون، ئاشتى ثابةندى هةموو ء كرد، قسةى جؤرة (٩٥) بةو
كؤظانى ء ء كول خةم ضونكة بطرن، منيش لة طوآ «ئَيستا طوتى: جةنطدا، هةستاو جاِرى
تةروادةييان ء ئاخييان شةِرى يةكالبوونةوةى واية طةورةترة، ثَيم هةمووتان هى لة من
دةرهةق ئةلكساندةر ةتةى

َ
ئةو غةل دواى ضةشتم، ء كؤظانةى كول هةموو ئةو دواى نزيكة،

نةكةن، يةكرتى شةِرى ئَيوة لةسةرةتانة جا يةكَيكمان بمرين، دةبآ ئيدى كردى، بةمن
بؤ بآ، رةش مةِرَيكى تريان ئةوى ء سثى بةرانَيكى يةكَيكيان بَينن، كاوِر دوو هةِرن
دَينني كاوِرى سَييةميش هةنطآ ئَيمةش قوربانى، بيانكةن بة خؤر زةوى ء خواوةندانى
ئَيرةى بؤ و بكةن بةتوانا بريامى لة داوا لةسةرتانة جا بةقوربانى. دةكةين زيوسى بؤ
ء ناطرن، دى كى

َ
خةل كوِرةكانى ِرَيزى رةئى سوَيندةكة بخوات، ضونكة بةخؤى تا بَينن

بةخيانةت زيوس، ثريؤز بة سوَيندَيكى ء ثةيمان نامانةوآ ضونكة متمانة نني، جَيطةى
سووكة، هةوا وةكو يان

َ
ء ئةقل هةوان هةندآ بادى ضونكة طةنجان وةشَيتةوة.

َ
هةل درؤ ء

كة دةدات قةرارَيك ء ئايندة دةكات ء ِرابردوو سةيرى ئةمة بكات، كة ثياوَيكى ثري بةآلم
نةكةباب.» ء بسوتآ شيش نة

ء شةِر بةمة وابوو، ثَييان بوون، خؤشحاأل قسةية بةم ئاخييةكان (١١١) تةروادةيى ء
كةرةستةى ء مةتاأل دابةزين، دانا، ِريزا لة عةرةبانةكانيان كردنةوة، كؤأل كوشتارى لة
نزيك يةكرتةوة لة زؤر لةشكرةكة هةردوو دانا. عارديان لة ء كردةوة لةخؤ جةنطيان
بريام بكةن لة داوا ء بَينن كاوِرةكة جووتة تا نارد شار بؤ قاسيدى دوو بوون. هيكتؤر
بَينآ، كاوِرَيك ةكاندا

َ
كةشتيية قول لة بضآ كرد بة تالتيبيوس ئةمرى ئاطامةمنونيش بَيت.

كرد. ئاطامةمنونى بةفرمانى ئةويش
زيوس، ضوو بؤالى قاسيدى خواوةندى زةرينة ء سيمينة ئريس، دةمةدا ء كات لةو (١٢١)
ذنةكةى شَيوةى واتة هيلينةوة، دشةكةى هةيئةتى ء شَيوة خستبووة خؤى هيلني،
بريامى كيذى جوانرتين الوديكى ئةنتينور، كوِرى هيليكاءنى ضونكة كوِرى ئةنتينؤرةوة،
طةورةى ثارضةيةكى بينى خؤيدا تايبةتييةكةى ذوورة لة هيلينى ئرييس بوو. خواست
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دةضنى، لةسةر ئاخييانى ء تةروادةييان نَيوان جةنطةكانى وَينةى دةضنى، ئةرخةوانى
كردبوونى (هيلني) ئةو لةسةر ضؤن ئرييسى خواوةندى جةنط، كة دةدا ئةوةى نيشان ء
جةوان،تا ذنى ئةى ئَيرة «وةرة طوتى: ثَيشآء ضووة لَيى هةنطآ ئرييس يةكا، بةطذ
شةِرى شَيتانة ئَيستا تا بدينى، ئاخييان ء تةروادةيى نَيوان عةنتيكةكانى ء سةير ِرووداوة
بةسةر شانيان ء هَيناوة لةشةِر وازيان ئَيستا كةضى دةكرد، لةطةأل يةكرتدا دةشتيان
ء ئةلكساندةر ء داناوة. خؤ لة تةنيشتى دانيشتوون نَيزةكانيان ء داداوة، ةكانيانا

َ
مةتال

دةبى ء كيهةيان سةربكةوآ، لةسةر تؤ، ني
َ
قؤل دوو شةِرى ئامادةى ء حازر مينيالوس

ئةو». بةذنى
ء جارانى، مَيردةكةى بؤ هيلني ى

َ
خؤى كرد، دل قسةى شَيوةية بةو (١٣٩) يةزدانخانم

بةدةم بةلةز داو، بةسةردا سثى سةرثؤشَيكى لَيدان، كةوتة بابى ء داك ء شارةكةى
لة دووان نةبوو، بةتةنآ وةدةركةوت، هةر لة ذوورةكةى هةراوةوة هةنطاوى ء طريان
طةييشتنة بةثةلة ء كليمينى، و بيتيوس، كيذى ئيرتاى بوو،  دا

َ
لةطةل كارةكةرةكانى
سكاى. دةروازةكانى

سكايدا، دةروازةكانى  نزيكى لة ئةنتينور  ء يوكاليطون  دانا، ثريى هةردوو (١٤٦)
زادةدا هيتكتاونى ئرييس ء كليتيوس ء بانتوس ء تيموتيس ء المبوس ء بريام لةطةأل
قسةزان بةآلم شةِرةوة، بوون، نةدةضوونة كانَيكى بةتةمةن

َ
خةل ئةمانةش دانيشتبوون.

تؤ واية زيكزةكةن دانيشتن، لة قسةوة بةدةم ء بورجةكة ء زمان بوون، لةسةر بةدةم ء
كاتآ دةكةن. زةمزةمة ناسكة دارستانَيكةوة ناو بةرزى درةختَيكى ثؤثى ء لق لةنَيو ء

دَيت. بينى بةرةو بورجةكة هيلينيان
ئةم كة ناهةقيان نيية، ئاخييةكان ء «تةروادةيى دوو: ضثة شَيوةية كةوتنة بةم (١٥٦)
ء ئةفسون لة كة ذنة، لةسةر ئةم تاقةتبةرة، ء سةخت درَيذ ء ء دوور شةِرة هةموو
جوانيةشدا ئةم هةموو لةطةأل بكةن. تةحةمول دةضَيت، نةمر خانمانى لة يةزدان جوانيا
بؤ وكةسةر داخ بةمايةى دةبآ دةنا بيبةن ء بِرؤن، خؤدا بدةين لةطةأل ِرَييان وا ضاكة

لةدواى خؤمان.» ةكانمان
َ
منال ء بؤ خؤمان

وةرة خؤم خؤى. طوتى: «كيذى بريام-ى ثاشاى تةروادة طازى كردة نك بةآلم (١٦١)
من بدينى. دؤستةكانت ء كةسوكار مَيردةكةت، كؤنة تا دانيشة منا لةبةردةم ئَيرة،
ئاخييةكاندا لةطةأل سامناكةيان جةنطة ئةوان ئةم خواوةندانة، خةتاى ناطرم، تؤ خةتاى
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ء شةوكةت ء بةشان زةالمة قارةمانة ئةم َيى
َ
نال ثَيم كيذةكةم، طريساندووة.

َ
هةل دذم

ء شان ء قؤزى بةم نةديوة كةسم بةآلم باآلبةرزتر، لةو ديوة قؤزة كَيية؟ جةنطاوةرانم
دةضَيت.» هةر لة ثادشا شةوكةتةوة،

ِرَيزدارى، ء ئازيز منا ضاوى لة تؤ مَيردةكةم، بابى «ئةزبةنى، دايةوة: وةآلمى هيلني (١٧١)
ذوورى و نةهاتبام، ئَيرة بؤ تؤدا كوِرةكةى لةطةأل ء بذارداية

َ
هةل مردنم دةكرد ضةندم حةز

لةو يم
َ
دةستة خوشكةكانى مندال هةموو ء ئازيزةكةم، كيذة كةسوكار ء بووكَينييةكةم ء

ذانة. ء فرمَيسك هةر بةشم ئَيستا بؤية نةكرد، ئةوةم مةخابن بةآلم دوورة بةجَينةهَيشتبا.
ئاطامةمنونى ئةوة دةثرسيت لَيى قارةمانةى ئةو ثرسيارةكةت، وةآلمى بة سةبارةت جا
خةزورم بوو، كوِرى بةجةرطة. جةنطاوةرَيكى ء خانةدان ثاشايةكى كوِرى ئوتريوسة،

نزيكة.» منةوة بَيزراوى ء ؤأل
َ
كل ةى

َ
لة دل سةربةرزة، ثياوَيكى

ىبةختةوةرى
َ
ئةى منال «ئةىكوِرىئةتريوس، طوتى: بوو، بريامىثريثَيى سةرسام (١٨١)

كة خؤى ء لةشكرى فرةيانةوة لةذَير فرمانى تؤدان.. كاتى دةبينم ئاخييان بةخؤ جوان،
ِروبارى كةنارى لة كة ميطدون، ء ئوتريوس اليةنطرانى بينى، بووم جةنطاوةرانم فريجيا لة
ثياو، هاوتايانى ئةمازونةكان، كة بووم، هاوثةيمانيان من ياندابوو،

َ
هةل دا سنطاريوس

نةبوون.» ئَيستاى ئاخييةكان زؤرييةى بةم بةآلم بووم، ياندا
َ
لةطةل من ضوون، بةطذياندا

كة ئةمةى كَيية، ئةمة  بَآل «ثَيم  طوتى: (ئوديسوس)، ِروانيية  (١٩١) ئةوسا ثريةمَير
ةكةى لة عاردى

َ
ثانرتة؟ مةتال شانى ء سينط بةآلم ترة، كورت ئاطامةمنون لة بستَيك

كةوتووة.» مةِران دووى ء طةورةية بةرانَيكى َيى
َ
دةل ء دةِروات، ِريزةكاندا بةبةر دانراوة،

دةظةرى لة  البرتيس-ة، كوِرى ئوديسيوس-ة، «ئةوة دايةوة: وةآلمى هيلني (١٩٩)
باآلدةسة، َيكدا

َ
فَيل فةند ء ء هةموو شَيوازَيكى سرتاتيذى بووة، لة دايك لة كةظرؤك ئيتاكاى

طةورةية. كازرانَيكى ء زيرةك
ئوديسيوس، جارَيكيان ضونكة خانم، كرد «ِراستت يدايآ:

َ
هةل ئةنيتنور لَيرةدا (٢٠٣)

ةكةى
َ
مال من لة بوو. لةطةأل مينيالوس-شى هاتبوو، ئَيرة بؤ تؤوة بةكارةكةى نوَينةر وةكو

لة ناو كة كاتآ دةناسم. بةقسان ء بةديتن هةردوكيان من بؤية كردن، خؤما ثَيشوازيم
دانيشتن كة بةآلم بةرضاو، هاتنة ثانرت مينيالوس شانةكانى وةستان، تةروادةييةكاندا
كرد، ثَيشكةش ثةيامةكةيان كةمَيك دواى بوو، بةسامرت تر ء لةو بةهةيبةت ئوديسيوس
كةمدوو ثياوَيكى نةِرؤيى، لةسةر زؤرى نةبوو. ثاراو زؤر زمانى قسة، كةوتة مينيالوس كة
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بةآلم بضووكرت بوو، هاوِرَيكةى لة هةرضةندة دووا، مةبةست ى
َ
ئةسل لة بةِروونى بةآلم بوو،

ضاوى بوو، هةردووك بَيدةنط ةوة
َ
هةوةل لة هةرضةند بكات، قسة ئوديسيوس هةستا كاتآ

ثياوَيك طرت، وةكو بةدةستةوةى ِراست ِرةثء كو
َ
بةل نةجوآلن، طؤضانةكةى عاردى، بِرينة

وشة ء بةرزبووةوة دةنطى كرايةوة ء زمانى كة –بةآلم نةبآ قسةكردنى ئةزموونى بآ
وانيية ثَيم ى،

َ
قول

َ
با هةل كردنى

َ
هةل لة بةر زستانى بةفرى ييةوة وةكو

َ
دل ناخى لة ثةيظان

شانى بدات.» لة شان هةبآ دنيادا كةسَيك لة
ء قؤز جةنطاوةرة ئةو «ئةدى ثرسى: ء كةوت ئةجاكس بة ضاوى بريام ئةوسا (٢٢٥)

ترة كَيية؟» كورت دى ئارطوسييةكانى لة باآلى كة بةذن ء طةورةية
ئاخييانة. مةتةرَيسى سةنطةر ء ئةجاكسى مةزنة، دايةوة: «ئةوة وةآلمى هيلني (٢٢٨)
وةستاوة خوا وةك ئيدومينيوسة وةستاوة كرينييةكان لةناو كة بةرانبةريشى، ئةوةى
بؤ سةردانمان دةهات كريتةوة لة داوة، هةر جارآ دةوريان فةرماندة كريتييةكان ء
ئاخيةكان لة دى زؤرى ئَيستا دةكرد. ثةزَيرايى ء ميواندارى خؤماندا ى

َ
مال لة مينيالوس

شوَينَيكةوة لة هيض كة هةن دووانى ديكة بةآلم َيم،
َ
بل ثآ ناوى هةموويانت دةتوانم ء دةبينم

مةزنن، ئةو بؤكسبازى بولوكسى ء تؤسن ئةسثانى ِرامكةرى كاسرتى ئةوانيش نني، ديار
لة يان نةهاتوون، سوثاكةدا لةطةأل السيديمونةوة لة يا هةر منن، بابى ء دايك براى دووانة
ء ترس لة شةِر بكةن، بةشدارى ناكةن زات ء هاتوون، دةرياوة بةكةشتييةكانيان ِرَيطةى

دةدةن. بةمنى كى
َ
ناشريينانةى خةل جنَيوة ء دزَيو قسة شةرمى ئةو

خاكدا. لةذَير وان خؤيانا وآلتى السيديمونى لة قارةمانة نةيدةزانى ئةو جووتة (٢٤٣)
كاوِر دوو دةهَينا، شاردا بةناو ثريؤزةكانيان قوربانيية قاسيدةكان لةو بةينةدا (٢٤٥)
ثةرداخَيكى ضةند ء بريقةدار تاسَيكى ئيدوايوس)ش خاك،( بةخششى لة بادةيةك، ء
تةروادةيى فةرماندانى الوميدون، كوِرى «ئةى طوتى: ء بريام بؤالى ضوو هَينا. زَيِرى
ِراستةقينة ثةيمانى سوَيندى ء دةشتةكة بؤ خوارآ بضيية لَيدةكةن داوات ئاخييان ء
سةروةت ء بةخؤى دةكةن، دوئَيل مينيالوس لةسةر هيلني ء ئةلكساندةر ضونكة بخؤيت.
ثةيمانى سوَيندى لةسةرمانة سةردةكةوآ. كةسةى ئةو هى بة دةبآ سامانةكةيةوة ء
دةمَينينةوة، لة تةروادةدا لَيرةدا، ئَيمة سوَيندة ئةو بةثَيى بخؤين، و ِراستةقينة ئاشتى

ئاخييان دةطةِرَينةوة.» وآلتى ئارطؤس ء بؤ ئاخييةكان ء
عةرةبانةكةى كة دا ثياوةكانى بة  فرمانى

َ
ُّـ بوو راجفرى، قسةية لةو طوَيى كة بريام (٢٥٩)



٩١ ئیلیاده 

بةدةستى بوو، عةرةبانةكةى سوارى بةجَيهَينا، فرمانةكةيان بةثةلة ببةستن، ئةسثان لة
دةروازةكانى لة سواربوو، ئةنتينور-ش لة تةنيشتييةوة طرت، ئةسثةكانى ةوى

َ
جل خؤى

لة ئاخييةكان ء تةروادةيى ناو طةييشتنة كاتآ دةرضوون. دةشتةكة بةرةو سكاييةوة
ضوون. لةشكرةكة نَيوان هةردوو ةكةى

َ
ضؤل مةيدانة ء بةرةو دابةزين، عةرةبانةكة

قوربانى قؤضى خزمةتكاران بةثرييانةوة ضوون. ئوديسيوس بةثةلة ئاطامةمنون ء (٢٦٧)
فةرماندةكاندا بةدةستى ئاويان تَيكةأل كرد، باديةدا لة شةرابةكةيان هَينا، سوَيندةكةيان
ء بِرى، كاوِرةكانى خورى سةرى كَيشاء

َ
هةل ئوتريوس، خةنجةرةكةى كوِرةكةى ء كرد،

ئاطامةمنون ئةوسا كرد. دابةشيان ئاخييةكاندا ء تةروادةيى فةرماندة بةسةر خزمةتكاران
ئةو كةسةى ئةى بابة زيوس، بةدةنطى بةرز كةوتة نزا: «ئةى بةرزكرد ء هةردوو دةستى
ئةى تؤش مةزن، هةروةها هةرة سةرفرازء هةرة ئةى دةكةى، ئيداوة حوكم لوتكةى لة
خواوةندى ئَيوةش ئةى ء دةبيستى، دةبينى هةموو شتآ ئةوةى خؤر، ئةى خواوةندى
ئةى زةوى،  ذَير دةظةرانى حوكمِرانانى ئةى ئَيوةش ِروباران، خواوةندانى ء زةوى 
بن ئةم سرووتة طةواهى سوَيندى خواردبآ، دةدةن بةدرؤ كةسة ئةو كة سزاى ئةوانةى
ء هيلني با كوشت، مينيالوسى ئةلكساندةر ئةطةر بضآ. بةفرِيؤ ن

َ
ء نةيةل بيثارَيزن، ء

بؤ دةبني ء كةشتييةكانمان سوارى ئَيمةش ء طرآ،
َ
هةل خؤى بؤ سةروةتةكةى هةموو

كارَيكى وا بكةن كوشت، ئةلكساندةرى مينيالوس ئةطةر بةآلم دةطةِرَيينةوة، خؤ وآلتى
ئةوتؤ قةرةبوويةكى ء باج ء سةروةتةكةى بطَيِرنةوة، هةموو ء هيلني تةروادةييةكان

بكةن. باسى ئَيمة هةميشة دواى نةوةكانى بدةن، كة بةئاخييةكان
ء باج ئةم ئةلكساندةر، لةدواى كوشتنى بريام،  كوِرانى  ء بريام ئةطةر (٢٨٧) بةآلم
تةواو جةنطةكة تا دةكةم شةِر دةمَينمةوة ء بةخؤم لَيرةدا ئةوا بكةن، رةفز قةرةبووة

دةبَيت.»
ء نا، قوربانييةكانى ملى لة ء كَيردةكةى يكَيشاية

َ
هةل بووةوة قسةكةى لة كة (٢٩٢)

بِرين. هَيزى لةبةر كَيردةكة ضونكة هةناسة، دوا ء فرتآ لةقة ئةرزةكة كةوتنة لةسةر
سةر ثرذاندة لَييان ء كرد تةذى شةرابةكة بادية لة ثةرداخةكانيان كةكة

َ
خةل هةنطآ

ء ثَيكةوة ئاخييةكان ء تةروادةيى نةمرةكان، خواوةندة بؤ نزا ء نوَيذ كةوتنة ء زةوى
ئةى مةزنان، مةزنى ئةى شكؤدار، زيوس، ئةى هةرة «ئةى كرد: هاواريان دةنط بةيةك
دةشكَينن، ء سوَيندة ثةيمان ئةم بن كة ئةوانةى ِرازى ئَيوة نةمرةكانى ديكة، خواوةندة
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ببنة ذنةكانيان ء زةوى، سةر بثرذَيتة ة
َ
ئال شةرابة ئةم وةكو يان،

َ
مندال ء خؤيان مَيشكى

بَيطانان.» يةخسريى ء ديل
ء نوَيذ زيوس كاتى ئةوة نةهاتبوو كة هَيشتا بةآلم كرد، نزايان ء نوَيذ جؤرة (٣٠٢) بةو
طوتى: كةكة ء

َ
خةل هاتة ناو رابوو، داردانوس نةوةى بريام، بكات، هةنطآ قةبوأل نزاكةيان

ئيليون بؤ ئاخييان طوَيتان لة من بآ، من بؤ شارةكةم دةطةِرَيمةوة، ء تةروادةيى «ئةى
ء كوِرةكةم نَيوان نادات شةِرى بةرايى ضاوم من باهؤزان: وكة ء

َ
طَيذةل بة (تةروادة)ى

لة كة مةرط دةزانن بةخؤيان ديكة خواوةندةكانى ء زيوس هةر ضونكة مينيالوس بدينم،
نووسراوة.» كيهانيان ضارةى

ء سةركةوت، بةخؤى ء عةرةبانةكةيةوة داية
َ
هةل كاوِرةكةيان هةردووك ئةوجا (٣١٠)

ء بةدوو دانيشت لة تةنيشتيةوة ئةنتينور هةنطآ بةدةستةوة طرت، ةوى ئةسثةكانى
َ
جل

ثَيواء مةيدانةكةيان مةوداى ء ئوديسيوس طةِرانةوة، هيكتؤر (تةروادة) ئيليون بؤ ى
َ
قؤل

نيزةكةى ثَيشا كآ لة بزانن تا بادانى كةوتنة و دانا، لةكآلوخوَيكدا قورعةكانيان ئةوجا
ئةوةى ئةى زيوس، بابة «ئةى كرد: هاواريان دةستةونزا لةشكر هةردوو هةنطآ بهاوَيذآ.
بةشكؤ، شكؤدارترين ئةى ئَيمةية، لة ئاطات ئةوةى ئةى دةكةى، حوكم ئيداوة لوتكةى لة
بيكوذة، با نَيوانمانة جةنطةى ئةم مايةى دووة لةم كةسَيك هةر مةزنان، ئةى مةزنى
بني.» ثةيمانةكةمان ء سؤز ثابةندى ء بذين بةئاشتى ئَيمة ء هاديسةوة بضَيتة با بمرآ،
ثشكةكةى زوو هةر خودةكةى، كآلو بادانى كةوتة ء وةرطَيِرا ِرووى مةزن هيكتؤرى (٣٢٤)
هةر طرت، دى شوَينى خؤيان ئةوانى بةيارى. بوو بةخت ء  دةرآ دةثةِريية  ثاريس
ِرؤنيشت، دانابوو، ضةكةكانى شوَينةى لةو خؤى، عةرةبانةى ء ئةسث نزيكى لة كةسةو

خؤدا. لة جةنطى باشرتين بةتةدارةكى جوانيش، هيلينة مَيردى ئةلكساندةرى
ئةوجا كردن، قايمى زيو بةطريةى ء لةثآ كرد قايمةكانى القبةندة جار

َ
هةوةل (٣٣٠)

خؤى ضةسثاند، بةدةنى لة  جوان ء كرد لةبةرى هَيناو براى )ى  (ليكاون زرَييةكةى 
كآلوخودَيكى ئةوسا ة قايمةكةى.

َ
مةتال ئةوجا كردة شانى، برونزنيشانةكةى شمشَيرة

سةختى نَيزةيةكى ئةوجا دةجوآل، ئةسثى بةسةرةوة َيكى
َ
يال ضةثكة كة نا قايمى لةسةر

خؤيدا. لة جةنطى تةدارةكى شَيوة هةمان بة (مينيالوس)ش طرت.
َ
هةل بةدةستى ثِر

جةنطيان تةدارةكى لةناو طةُّـ خؤدا، ء هةر كةسة ئةو جووتة، ئةوةى دواى (٣٤٠)
لةشكرةكة، هةردوو نَيوان ةكةى

َ
ضؤل مةيدانة بؤ ضوون سامناكةوة بةديمةنَيكى لةخؤدا،
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شوَينى لة هةردوكيان نيشت.
َ
ُّـ ترسيان بينني كة بةو شَيوةيةيان ئاخييةكان ء تةروادةيى

دةترسا. دى لةوى بادةداو، نَيزةكةى هةِرةشةوة بة كةسة هةر ِراوةستان، دياريكراو
كوِرى مينيالوسى ة بازنةييةكةى

َ
مةتال هاويشت، بةر نَيزةى خؤى جار

َ
هةوةل ئةلكساندةر

نؤرةى هةنطآ ضةمى. ةكة
َ
لةسةر مةتال ِرمةكة نوكى نةيرِبى، ء بةآلم كةوت، ئوتريوس

زيوس دةثاِرايةوة: بابة لة نزاوة ء وَيرد بةدةم ء تَيكرد نَيزةكةى هات، ِرووى مينيالوس
ئةو بكةمةوة، ئةلكساندةر لة ةى خؤم

َ
با تؤل دةستم بدة زيوس ئةى شاها، «خواوةندا،

نةوةكانى بة ثةند بؤ با ببآ دةستم، بةر بخة كردم، لةطةأل حةرامى نمةك ئةلكساندةرةى
بكات.» ثاكى خؤى

َ
دل بة خانةخوَيى خراثة دةرهةق نةوَيرآ ء كةس داهاتوو،

بةرى ء زرَيكةى ةكة
َ
مةتال ئةلكساندةر. ةكةى

َ
مةتال طرتة قسةوة نَيزةكةى بةدةم (٣٥٥)

الدا خؤى بةثةلة ئةلكساندةر بةآلم دِرى، كراسةكةى كةمةرييةوة نزيكى لة ء  بِرى،
قةراخى بة كَيشاى ء شمشَير يكَيشاية

َ
هةل مينيالوس هةنطى مردن دةرباز بوو. لة ء

كةوتة دةستى لة ء ثارضةوة ضوار بة سآ بوو  شمشَيرةكة كةضى كآلوخودةكةيدا،
لة خوايةك زيوس، هيض ئةى بابؤ، «ئةى هاواريكرد: ء ئاسمان ِرووى كردة خوارةوة،
شمشَيرةكة كردةوة، كةضى ئةلكساندةر لة خؤم ةى

َ
تؤل وامزانى ئةستورتر نيية، ِرق تؤ

نةمكوشت.» ء ضوو، دةست لة خؤِرايى بة نَيزةكةم ء شكا، بةدةستمةوة
ةكةى

َ
يال ضةثكة بة طرتى ضوو (ثاريس)، ئةلكساندةر بةرةو ء طوت ئةوةى (٣٦٩)

ضةنةى لةذَير كآلوخودةكة قايشى ِرايكَيشا، ئاخييةكان بةرةو ء خودةكةيدا، كآلو سةر
بطا، ئةطةر ئاواتى خؤى بة مينيالوس نةمابوو واى ضى ثَيخست، خنكةخنكى ء ضةقى
نةبِرياية، قايشةكةى ء نةديبا جوانى، ئةم ديمةنةى خواوةندى زيوس، كيذى ئةفرؤدَيتى
ى

َ
بةتال ء بؤش  كآلوخودَيكى مينيالوس كرابوو، دروست طا ضةرمى لة قايشةى ئةو

ء كةوتةوة، ئاخييةكاندا لةناو ء دا
َ
هةل هاوِرَيكانى بؤ ئيدى بينى. خؤيةوة بةدةستى

ديواءدةربكات، جةستةى بةنَيزة تا دايةوة ئةلكساندةرى ثةالمارى دووةم  جارى بؤ
ة

َ
ثةل لة ء ثَيدةكرآ) رفاندى ئةمةيان خواوةندان (هةر لة ضاوتروكانَيكدا ئةفرؤدَيت بةآلم

نووستنةكةى. ذوورى طةياندييةوة ء ثَيضا تاريكييةوة هةورَيكى
ة ذنَيكى

َ
كؤمةل لة بينى بةرزةكةدا بورجة لةسةر بكات، بانط هيلني ضوو ئةوسا (٣٨٣)

هَيشتا هيلني كة ئةوساى ثريةذنةوة ئةو بيضمى خستة خؤى بوو. بةدةورةوة تةروادةيى
بةو خؤشدةويست. زؤرى هيلني بؤ دةضنى، خورى  ناسكى جلى بوو، لة السيديمون
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بؤ «وةرة طوتى: ء ء ِرايكَيشا ضمكى كراسة بؤنداِرةكةى طرت ء لَيطؤِرى خؤى شَيوةية
خؤى كةوتووة، ء ثاأل خؤيداية ذوورةكةى لة ،

َ
ماآل بؤ با بَيتةوة

َ
ئةلكساندةر دةآل ئَيرة،

بؤ َيى
َ
دةل طةِراوةتةوة، شةِر لة ئَيستا

َ
كةس ناآل جوانى دةدا. ثرشنطى ِرازاندووةتةوةء

بووةتةوة.» سةما لة ئَيستا يان دةضَيت، سةما ئاهةنطى
ء جوان بةرؤكى ء بةرز  طةردنى كة بةآلم هةستاند. هيلينى ِرقى قسانة بةم  (٣٩٥)
تةفرةم بؤضى يةزدانخانم، «ئةى طوتى: ء داخورثا ى

َ
دل بينى، خواوةندى طةشى ضاوانى

ميونياى لة يان فريجيا لة كة بكةى، ثياوَيكم دووى ى
َ
وَيل ديكة جارَيكى دةتةوآ دةدةى؟

قَيزةون منى برد، لةناو ئةلكساندةرى ئَيستا مينيالوس، ئا بووى؟ ثَيى سةرسام جواندا
خؤت بؤ هةِرة بدةيت. فريوم تا ئَيرة بؤ هاتووى دةباتةوة. خؤيم لةطةأل ء دةطرآ

َ
هةل

دى جارَيكى باالقةكانت ء ببة خوايةتى دةستبةردارى ء دانيشة، ئةلكساندةرةوة بةديار
دةتكات تا بة ثةرؤشى ئةوةندة دا بةو ثاريس لة خةمى ئةوةندة نةبةنةوة، ةمثت

َ
ئؤل بؤ

جَيطةى جارَيكى دى من ناضم، من من؟ بةآلم خؤى. دةتكا بةكةنيزةكى يان خؤى، بةذنى
م

َ
دل دةردى تةروادة. ذنانى هةموو بةطةثجاِرى دةبم ئيدى ناكةم، طةرم ء ناخةم ِرَيك ئةو

نيية.» كةم
شةرم بآ داوَين تةِرى ئةى مةكة طوتى: «توِرةم بوو توِرة لة قسةكانى ئةفرؤدَيت (٤١٤)
ئةندازة بةهةمان خؤشويستوى ضةندم ء دةبم دةستبةردارت بكةى توِرةم ئةطةر حةيا، ء
بة هةنطآ ئاخييانةوة، ء تةروادةيى دةخةمة بةينى ثيس وكينَيكى كةرب و دةتبوغزَينم.

دةضيت.» لةناو خراث ضارةنووسَيكى
بة عةباكةيةوة ثَيضاو لة خؤى لَينيشت، ترسى بوو قسانة لةم كة طوَيى هيلني (٤١٨)

كةوت. خواوةندةكة دووى ثَيبكةن هةستى تةروادةييةكان ذنة ئةوةى بآ ء بَيدةنطى
كارى خؤ، سةر ضوونة يةكسةر. كارةكةرةكان ئةلكساندةر، ى

َ
مال كة طةييشتنةوة (٤٢١)

كورسييةكى شريين، خةندة ئةفرؤدَيتى خؤى، تايبةتيةكةى ذوورة بؤ ضوو هيلني بةآلم
ئةم لةسةر بةشان، غان

َ
قةل زيوسى كيذى هيلني، ئةلكساندةر داينا. هةنبةر ء لة طرت

َ
هةل

مَيرةدةكةى. سةرزةنشتى بةمؤِرةوة كةوتة ء رؤنيشت، كورسيية
مَيردةكةم ةمَيرة، كؤنة

َ
كةل بةدةستى ئةو شةِرهاتيةوة، خؤزى «كةواتة لة طوتى: (٤٢٨)

لة بةنَيزةكةت هةم ء بازوو، كة هةم بةهَيزى دةكرد فشةت جاران تؤ خؤ دةكوذراى.
ئامؤذطاريت من –بةآلم بكةوة تةحةداى ء  بضؤوة  ئةمجارةش بةهَيزترى، مينيالوس
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بةنَيزةى زوو بةزوو دةترسم ضونكة نةبَيتةوة، ِرووبةِرووى نةضيت، شَيتانة كة دةكةم
بكوذرَيى!» ئةو

مينيالوس توِرةم مةكة. سةرزةنشتةكانت بة «ئافرةت، باريس وةآلمى دايةوة: (٤٣٦)
ئةو من دى  جارَيكى بةآلم سةركةوت، بةسةرما ئةتينا خواوةند بةكؤمةكى ئةمجارة
َيني

َ
ئال تَيك لَيدةكةن. وةرة با ثشتيوانيم كة هةن ضونكة منيش خواوةندانَيكم دةبةزَينم،

نةكردوويت- ئارةزووم ساتة ئةم وةكو ذيانما لة بكةينةوة، تازة دؤستايةتييةكةمان ء
دةريادا بة ء  خستى ِرةدووم السيديمونةوة لة يةكةمجار كة كاتانةش ئةو تةنانةت 
ظيان، نوَينى بةشةريكى بووين كرانيادا دوِرطةى لة كة كاتانةش ئةو تةنانةت رفاندميت-
سةر بؤ قسانة ضوو ئةم دواى نةدةبينى.» خؤدا لة ئَيستام ئارةزوو تامةزرؤييةى ئةم

كةوت. دواى ذنةكةشى ء جَيطةكةى،
ئةتريوس- كوِرةكةى تَيكهاآلن. ضوونة ناو جَيطاو ى

َ
قؤل ئةوان بةدوو جؤرة بةو (٤٤٧)

نةيدؤزييةوة، بةآلم دةطةِرا، ئةلكساندةر لة بةكون كون كةكةدا
َ
خةل ئاثوراى بةناو ش

لَييان بيانديبا ئةطةر خؤ هاوثةيمانةكاندا. لةناو نة بوو، ديار تةروادةييةكاندا لةناو نة
بوو. لةوة ِرقيان بوون، ئةوةندةش مردن بَيزار لة هةمووان ضةند ضونكة نةدةشاردةوة،

طوتى: ء ئاثوراكة دةمى كردة ِرووى شاى جةنطاوةران، ئاطامةمنونى، ئةوسا
ئَيستا هاوثةيمانان. ئةى بطرن طوآ داردانييةكان، ء تةروادةيى ئةى بطرن «طوآ (٤٥٦)
و ثآ بسثَيرن، سةروةتةكةيمان ء هيلني بؤية سةركةوتووة، مينيالوس كة ئاشكراية

ئايندة.» نةوةكانى بؤ ببآ بةعيربةت بدةنآ، كة ئةوتؤشمان قةرةبوويةكى
بةيةكدةنطقسةكةيان ئاخييةكان ء هةموو قسةىكرد، جؤرة كوِرىئوتريوسبةو (٤٦١)

كرد. ثةسند
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سروودى ضوارةم
     

شةِر يةكةمني كردنى ئاطربةستةكة ء ثَيشَيل

حيكايةتةكة:
طفتوطؤ ئاخييةكان تةروادةيى ء جةنطى نَيوان كؤبوونةوة تادةربارةى خواوةندان
توِرة بكات، ثَيشنيازى بوون، اليةنطرى طريك كة ئةتينا هريا ء ويستى زيوس بكةن.
توِرةيى خواوةندةكة هةردوو بكرَيت. بةرثا هةردووالدا ئاشتى لةنَيوان كة كرد ئةوةى
لة زيوس طازاندة كةوتة و بكات، كؤنرتؤأل خؤى نةيتوانى هريا َُّـ شاردةوة، خؤيان
بؤ كردى بوو توانادا لة هةرضييةكى ء نادات، ئةو ئارةزووى ء بةحةز طوآ ضونكة
سةودايةك ء هريا مامةلَة ء زيوس بكات. تةيار تةروادةييةكان دذى ئاخييةكان ئةوةى
ئارطوس ئةودا دلَى لة ترينيان خؤشةويست هةية، شارى زؤر كة دةلََيت ثَيى دةكةن، هريا
بدات ِرَيى كة ئةوةى هةنبةر بكات، لة وَيرانى با كاميانى دةوآ ميسيناية، ء ئةسثارتة ء
كارَيكى تةروادةييةكانةوة لةاليةن رةدووخستنى هيلني ضونكة بكات، وَيران تةروادة
ء زةوى سةر بؤ دابةزآ كة ِرَيطةى بةئةتينادا ِرَيكةوت ء لةطةلَيا زيوس بةرةية. حةيا
ناو دابةزيية ئةتينا بكات. جةنط هةلَطريسانةوةى ء ئاطربةستةكة تَيكدانى كار بؤ
كرد ئاشكرا َُّـ خؤى برادةرَيكيدا شَيوةى لة ء هةلَبذارد بانداروسى ء تةروادةييةكان
باوَيتة تريَيك ئةطةر كة حالَيكرد واى بكات، ثَيشَيل ئاطربةستةكة تا كةوتة دندةدانى ء
خؤ بؤ سامانةكةى ء سةروةت ء هيلني تةروادة ء دةردةكات، وشؤرةت ناو مينيالوس
ِرَيزت (ثاريس) ئةلكساندةر مري ئيدى دةطةِرَينةوة. خؤ وآلتى بؤ ء طريك هةلَدةطرَيت
بدينآ. ئاطرىجةنازةوة مينيالوسبةسةر ئةطةر ماألديارييانتدةطرَيت، لة دةنَيتء َُّـ
بوو. ئاطامةمنوونى سووك مينيالوس زامةكةى تريَيكى هاويشتآ، َُّـ ء كرد باوةِرى
نووكى لوقمان َُّـ ئةو هات، بةختى بآ سووى لة ء وايزانى برينةكةى كوشندةية براى
ئةوةى ئاطامةمنون كرد. ثاش سثى برينةكةى ضارة َُّـ دةرهَيناو بةطيا تريةكةى
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ء لةشكرةكانى طريكدا بةناو جةولة ء طةِران كةوتة سووكة، برينةكة دلَنيابوو لةوةى
ئاطربةسةكةيان تةروادةييةكان ضؤن دةكردنةوة ئاطادارى ء جؤشدةدا فةرماندةكانى
ء تةروادة قةآلكانى ء شورة ثةالماردانى تةنيا نيية ضاريان ء هيض كردووة، ثَيشَيل
ِريزةكانيان دةخرؤشَين، سوثاكان نةبآ. سامانةكةى ء سةروةت ء هيلني سةندنةوةى
ترسنؤكان ثَيشةوة، و دةكةن) دةخةنة شةِر (ئةوانةى بةعةرةبانة ِرَيكدةخةن، سواران

دةخةنة دواوة. ئازايان ء دلَير و دةخةنة ناوةِراستةوة،
زةوى ء دةكوذرَين زؤر خةلَكَيكى ء ثَيدةكات دةست جةنط تةواو خؤسازدانى دواى

دةبآ. خوَينا سور لة
زةمةن:

ِروودةدةن. سَييةمدا ء بيست ِرؤذى بةشَيكى لة ِرووداوانة ئةم
شوَين:

كة كةنارةية ئةو  ء تةروادة بةينى دةشتةكةى ثَيشووة، سروودى شوَينى  هةمان
وةستاوة. كةشتييةكانى طريكةكانى َُّـ
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بارةطاكةياندا لةسةر زةوى زَيِرينى و دانيشتوون، لةطةأل زيوس دا خواوةندةكان (١)نهو
نكتارةوة بادةى بة خواوةندان مةيطَيِرى هيبى دةكةن. ِراوَيذان ء كؤبوونةتةوة
زَيِرينةكةى ثَيكة ئةويرتيان بةسةالمةتى يةكَيكيان كة هةر بةسةرياندا دةسوِرَيتةوة،
وةى بؤ هةر كوِرى كِرونوس ئةوسا دةكةن. تةروادة سةيرى دةِرواننة خوارآ، دةدا،

َ
هةل

«مينيالوس طوت: ثَيى لةوآ. قسةيةك ء لَيرة قسةيةك قسان، كةوتة بكات، توِرة هريا
ئةم ئةلكومينى، ئةتيناى ء ئةرطؤسى دؤستى هةية، هرياى خانماندا دوو يةزدان لةنَيو
خؤشة. كةضى ديمةنةكة تةمةشاكردنى بة يان

َ
دل تةنيا ء دانيشتوون جووتة بةبَيدةنطى

بةرطرى بةدأل نزيكة تا ئةلكساندةرةوة هةميشة لة ئةفرؤديت ء جوانى، ظيان خواوةندى
كةوت فرياى دةمرَيت، نيابوو

َ
دل ئةوةى دواى ئَيستاكآ، هةر بآ ِراستى ئةوى بكات،

َ
ُّـ

لةوة بري ئَيمة دةبآ جا نةبوو- مينيالوس لةسةركةوتنى طومان –ضونكة كرد ِرزطارى ء
بةينى خؤياندا يان لة دى بكةنةوة شةِرَيكى بَينني

َ
ُّـ وازيان ئايا بكةين، ض بكةينةوة

هيلني دةتوانآ مينيالوس ئةوا دووةمة، ضارةسةرى لةسةر ِراتان ئاشت ببنةوة؟ ئةطةر
دةمَينَيتةوة.» بةئاوةدانى تةروادة شارى ء بةرَيتةوة

دةرهةق بوون دأل لة  داخ  زؤر ء دانيشتبوون، يةكةوة بةالى كة هريا ء ئةتينا (٢)
دا، بةيةكدا ضارةى بابيدا هةنبةر بةطوَيى يةكرتياندا ضثاند، ئةتينا لة بةتةروادةييةكان،
طوتى: ثَينةطريا. خؤى هريا

َ
نةوت، ُّـ بوو، بةآلم هيضى توِرة ء ثةست لَيى زؤر ضونكة

بةفرِيؤ ماندووبوونةكةم ء ِرةنج ضيية؟ ئةمة بَآل ثَيم تكاية سامناك، كرونوسى كوِرى «ئةى
بضآ

كوِرةكانى ء بريام كى دذى
َ
خةل كؤكردنةوةى ِراى لة كة ِرشتم ئارةقةى هةموو ئةو (٢٧)

تؤ تةطبريةى بةم خواوةندان بةآلم ئَيمةى بيكة، دةكةى هةرضى تؤ بِروات؟ بةخؤِرايى
ناكةين.»

ض زةرةرَيكيان بريام كوِرانى ء بريام «ئازيز، دايةوة: وةآلمى ء بوو توِرة زيوس (٣٠)
تامةزرؤييت شتَيك هيض شارى ئيليون؟ وَيرانكردنى بى بؤ بةجؤش ئةوةندة تا داوى،

َ
ُّـ

ذَير كوِرةكانيا بيخةيتة لةطةأل ء بريام بِروخَينى قةآلتةكانى ء قولة نةبآ ئةوة ناشكَينآ
نَيوانمان. ثةشَيوى مةسةلةية ببَيتة مايةى من نامةوآ ئةم بيكة، دةكةى ضى ثَييان؟
ئةطةر ويستم بكة، طوَيى لة بةطوارة ء بكة ئةم قسةيةم َيم،

َ
بل ثآ دةمةوآ ئةوةشت

كارة ئةو بدةى ِرَيم ِرَيطةم، دةبآ بَينيتة دةست نابآ وَيران بكةم، تؤ دؤستانى شارَيكى
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لة كرد تؤ بؤ بةناضارى تةنازولم ء زؤرةوة ئةمجارة بةكةسةرَيكى من ضونكة بكةم،
هَيندةى شارَيكم هيض حورمةتى ء ئةستَيرانى ئاسماندا، ِرَيز ء هةتاو ذَير شارانى هةموو
بآ منيان قوربانطةى هةرطيز لةال نيية. طةلةكةى ء بريام ء ئيليون حورمةتى ء ِرَيز
بةِرَيزةوة نةكردوة، ئاورودوو بآ منيان قوربانطةكةى هةرطيز نةكردووة، داوةت ء خواردن

داوة.» ئةنجام لةِراى مندا سروتةكانيان
ميسينا. و ئةسبارتة و ئةرطوس، لة بريتني من طريى

َ
دل يدايآ: «شارانى

َ
هريا هةل (٥٠)

دةدةمآ. خؤ نةطوَييان ء لَيدةكةم بةرطرييان نة بكة، وَيرانيان بوون ياخى هةر كاتآ
تواناترى، بةآلم ء بةهَيز تؤ لةمن ضونكة ناضَيت لَيبطرم. بةهيض ِرَيطةت ئةطةر بشمةوآ
ناطرييم كة ِرَيز لةبةرئةوة هةر لةم سةر زةمينةدا من تَيكبدةيى،

َ
ُّـ ناكةم كارةكةم حةز

ئةتينا بة ئةمر خواوةندانى. تؤش سةروةرى ذنى تؤم، كة لةبةرئةوةشة كو
َ
بةل خواوةندم،

بكات وةها كارَيكى بووة َيك
َ
بةهةر فَيل ء مةيدانى جةنطةكة، بؤ بِروات ئَيستا هةر بكة

خؤيان بةسوَيندةكةى ء بشكَينن ئاطربةسةكة ء بكةن ثَيشكةرى دةست تةروادةييةكان
بدةن.» ثةالمارى ئاخييةكان نةكةن ء

طوت: بةئةتيناى ء وةرطرت بةهةند قسةكانى بةشةران ء خواوةندان سةروةرى (٦٨)
بووة َيك

َ
فَيل بةهةر ء ئاخييةكان، ء تةروادةيى لةشكرانى بطةيةنة خؤت ئَيستا «هةر

بخةنةوة بةدرؤ سوَيندةكةيان ء بشكَينن ئاطربةسةكة تةروادةييةكان بكة وةها كارَيكى
بةريانبدة ئاخييةكان.» ء

داطةِرا. ةمثةوة
َ
ئؤل لوتكةى يةكسةر لةبةرزترين بوو، كارة ئةم تامةزرؤى ئةتينا (٧٣)

بةردةستَيرانةى بةو هاويشت، ثرشنطدارى (نيازك) بةردةستَيرى هةندآ خؤيدا لةطةأل
هةندآ دةرياوانان ء بؤ خؤشى مذدةى يان شوم نيشانةى وةكو كوِرى كرونوس كة
ئةم كة ئاخييةكان ء تةروادةيى لَيدةبووةوة. طِريان ء خؤشاندن ِرادة لةشكرانى طةورة
دةبَيتةوة لَيمان «يان طوتيان: ء دايةوة لَيكدى ئاوِريان ترسان، بينى بةردةستَيرانةيان

بةرثا دةكات.» لةنَيواندا سةردارى جةنطان، ئاشتيمان ء داوةر زيوسى بةشةِر، يان
الودوكؤسى بيضمى ضووة ئةتينا هةنطآ دةطوت. ئاوايان ئاخييةكان ء تةروادةيى (٨٥)
ساماكةى ء بةهةيبةت كوِرة بانداروسى تةروادةييةكاندا طةِرا تا بةناو ء ئةنتينور كوِرى
لة كة وةستاوة عةطيدانةدا جةنطاوةرة ئةو  لةنَيو  كرد سةيرى دؤزييةوة. ليكارونى
«ئةى طوتى: ء بووةوة نزيك كةوتبوون. لَيى ئيسيبوسةوة دووى ِرووبارى كةنارةكانى
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مينيالوس بطرية تريَيك ئةطةر َيم بةقسةم دةكةى؟
َ
ثآ بل قسةيةكت ئازاكةى ليكاون، كوِرة

ئةطةر مري ئةلكساندةر- بةتايبةتى تةروادةييةكان، هةموو ستايشى ء ِرَيز بةمايةى دةبى
خةآلتَيكى كوذراوة، تؤ بةتريى ء جةنازة، دارى لَيذنة سةر خراوةتة مينيالوس ببينآ
بثارَيوة بةناوبانط ئةندازى تري ئةثولؤى لةبةر ء بكة، يةك دأل دةى خؤت دةكات. طةورةت
كؤرثةى بةرخة سةر سةد زيليا. طةِرايتةوة شارى خؤت لة ى

َ
مال بؤ كة بخؤ بؤ سوَيندى ء

قوربانى.» بكةيتة بؤ ِرَيز وةكو
كَيوييةك ة

َ
كةل شاخى كةوانة لة ئةم داطرت، كرد، كةوانةكةى باوةِرى زووبةزوو (١٠٤)

دةدا، بازى تاوَير ئةو بؤ تاوَيرةوة لةو كاتَيكا لة كوشتبووى، بةخؤى كة كرابوو دروست
كةوانسازَيكى بوون، درَيذ بستان شةش شاخةكانى كوشتبووى. ء بوو يدا

َ
دل لة تريَيكى

خؤشدةست. يةجطار كةوانَيكى شاخةكةى دروست دةكات، هةردوو لة كةوانَيك مةعالن
بةوريايى ئامادةكرد زؤر كةوانةكةى بانداروس كاتآ دةطرَيت. زَيِر سةرى لة هةردوو ء
نةبادا ئةوةى ترسى ِراطرت لة ثَيشيا لة غانةكانيان

َ
قةل ياوةرة ئازاكانى دانا، عاردى لة

سةرى ئةوجا بكةن. تريبارانى بثَيكآ، مينيالوس ئةم تريةكةى بةرلةوةى ئاخييةكان،
ةى

َ
نال ء ئاه بوو، تا نةهَينا بةكارى هةرطيز كة دةرَينا دارى

َ
بال تريَيكى الداو تريدانةكةى
طرآ.

َ
هةل خؤيدا لةطةأل مةرط

سوَيندى ء ثاِرايةوة ناودار ئةندازى تري ئةثولؤى لةبةر ناو كةوان تريةكةى لة (١١٨)
بةرخة سةد طةِرايةوة زيليا، بةهَيزةكةى شارة لة خؤى ةكةى

َ
مال بؤ كة هةر خوارد

لة كةوانةكةى كة سةر ذَيى ناية شةقى تريةكةى قوربانى. ء بةنةزر بكات بؤ كؤرثةى
ِراكَيشا، سينطى خؤى بةرةو ء ذَيى كةوانةكةى تريةكة شةقى كرابوو، دروست طا ضةرمى
نيوةبازنةيى شَيوةيةكى كةوانةكة كة بووةوة، نزيك كةوانةكة لة تةواو تريةكة سةرى تا

كرد. هاذةى بةسةر سةرى ئاثوراكةدا تريةكة ء وةرطرت
زيوس، كيذى ئةتيناى نةكرديت مينيالوس. برييان لة موبارةكةكان خواوةندة بةآلم (١٢٩)
ترية لةو و بةردةمت داية خؤى بوو كةس يةكةم وَيرانكارى، ء وَيرانى سةرثةرشتيارى ء
كة ةكةى

َ
منال لة مَيشَيك دايكَيك ضؤن وةكو الدا،

َ
تريةكةى ُّـ لة جؤرآ ثاراستى. بِرندةيةى

لؤى كة ئةو شوَينةى ِرووبكاتة تريةكة كرد وةهاى بآ بتارَينآ، كارَيكى خةودا لة شريينى
لؤى لةسةريةك، بة دوو بوو كةمةرى سةر زرَيى بةمةش ء يةك ثشتَينةكةى دةكةونة سةر
ذَيريشى مةحكةمةكةى زرآ كةو ثشتَينة كةوت. قةدى ثشتَينةكةى بةر ِرَيك تريةكة بةآلم
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طؤشتةوة لةسةر ِراستةوخؤ كة ثشتَينةكة ذَيريشى بِرى، ثشتَينةى ئةو هةروةها بِرى،
باشرتين و بةر كرد، مينيالوسى زؤرى خزمةتَيكى ئةمة تريانة، ء نَيزة دةبةسرتآ، و دذى
كردة سووكى زامَيكى سةرظةسةرظةى سمى، تريةكة كة ء كةوت، مينيالوس شوَينى

هات زامةكةى لة ِرةش خوَينَيكى دةست ء دةم ء جةستةى،
عاجَيك ثارضة سوور بةرةنطى كاريايى يان ميونيايى ذنانى هةندآ ضؤن وةكو (١٤١)
ضاويان سوارضاكيش –زؤر دادةنرآ عةماردا لة و ئةسثان، ضاوبةندى بؤ دةِرةنطَينن
ئةسثةكة هةم كة وةكو توحفةيةك شازادةيةكة، بةدةستى دَينآ ئةوةى دويةتى، لة
هةردوو مينيالوس ئةى ئاواية بكات- بةو ثَيوة خاوةنةكةى شانازى هةم ء بِرازَينَيتةوة

بوون. خوَين تانى
َ
خل جوانةكةت ثاذنة هةردوو بنى تا القةكانت ِران ء

(مينيالوس) هةروةها ترسا، فيضقةدةكات، زامةكةوة لة بينىخوَين ئاطامةمنونكة (١٤٨)َ
ُّـ بووةوة، هَيدى نيية، هةنطآ ثَيوة طؤشتى نَيزةكة بينى سةرى كة بةآلم ةذا،

َ
شل ش

ء لَيبوو طوَيى و طرت، مينيالوسى دةستى كَيشا،
َ
هةل ى

َ
هةناسةيةكى قول ئاطامةمنون

هاواريكرد: ناآلند، دةيان هاوِرَيكانيشى
خستى وةثَيشم تةنيا و بةتاقى مةرطى تؤ كردبآ، قوربانيةم بؤ ئةو من ثَيدةضآ (١٥٤)
ثةيمانةكةيان سوَيند ء تةروادةييةكان بضى. تةروادةييةكانا بةطذ قارةمانى مة تاوةكو
بةرخةكان خوَينى ء ثةيمانةكة ء سوَيند ئةوةش وَيِراى كرديت، برينداريان ء كرد ثايةماأل
بةفرِيؤ كرد درَيذمان دؤستايةتى ء ئاشتى بؤ كة ِراستمان دةستى ء ثرذاوةكة شةرابة ء

ناضآ.
نةيةنَيتة ثةيمانة ء سوَيند ئةم ئَيستادا ء لة لَيرة ئةطةر ةمث

َ
ئؤل فةرمانِرةواى ء سةردار

ء ذن لةسةرخؤيان ثةيمانشكَينيية ئةم بةهاى ء دى، دةبهَينَيتة هةر دوايى دى، بَيطومان
ء بريام هَيزدار، لةطةأل كة ئيليونى دآ ِرؤذة ئةو بَيطومان هةر زؤر دةكةوآ، يان

َ
ء منال

سزاى بةرزةكةى خؤيةوة، عةرشة لة كرونوس كوِرى كاتآ دةكةوآ، بريام دا طةلةكةى
بةآلم ئَيستا دَيتةدى، ئةمة بَيطومان دةكات. نازأل بؤ ئةم خيانةتةى ئَيستيان سامناكى
ناضار دةمايةوة، بؤ من طةورة خةمى هاتبا، ئةجةلت ئةطةر ئةمِرؤكة. مينيالوس، ئةى
هةنطآ بريام دةطةِرانةوة. خؤ ى

َ
مال بؤ ئاخييةكان ضونكة بطةِرَيمةوة، ئارطوس دةبووم بؤ

تؤمان ء بادةدا، هيلينةوة بةزةوتكردنى خؤيان ء بةجَيدةهَيشت تةروادةييةكانمان ء
بطةى. خؤت بةئاواتى دةِرزين بآ ئةوةى تةروادةدا ئَيسكةكانت لة خاكى ء بةجَيدةهَيشت
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«ئاطامةمنون دةيطوت: ء دةدا ثَيلةقان بةر طؤِرةكةتى ِرازى لةخؤ تةروادةييةكى ئةوسا
خؤ وآلتى بةتاأل بؤ بةكةشتى هَينا، ئَيرة بةبَيهودة بؤ لةشكرةكةى دةكاتةوة، ة

َ
تؤل ئاوها

ئةوسا دةكةن، وا كانَيك قسةى
َ
خؤى بةجَيهَيشت» خةل ثاش مينيالوسى لة ء طةِرايةوة

بدات.» قووتم ء ةشآ
َ
بقل زةوى هَيظيدةكةم

تريةكة مةترسَينة، ئاخييةكان نةبآ، «خةمت كردةوة: نياى
َ
دل مينيالوس بةآلم (١٤٨)

زرآ ئةمةشةوة لةذَير طرتووة، ئاسنى ثشتَينةكةم بةرى ضونكة نةطرتووم، كارى شوَينى
برونزطةران بؤيان دروستكردوم.» لةبةرة كة ثشتَينَيكى طوللة نةبِرم ء

دةبآ بةآلم ئازيزم، لةمة مينيالوسى نيام
َ
دل دايةوة: «من وةآلمى ئاطامةمنون (١٨٨)

ببآ.» سووك ئازارةكةت تا بنآ
َ
ُّـ طياسثى بكات ء برينةكةت سةيرى لوقمان

كوِرى ماخاون-ى هةِرة «تالتيبيوس، طوتى: ء تالتيبيوس ِروويكردة ئةوسا (١٩٣)
بَآل بكات. معايةنة مينيالوس كة بةثةلة بَيت ئاطادار بكة ئةسكليبيوس طةورة دكتؤرى
خةم ء دةركردووة خؤى بؤ ناوى لَيداوة، كة تريَيكى ليشى تةروادةيى يان كةواندارَيكى

ئَيمة هَيناوة.» ثةذارةى بؤ ء
لةنَيو سةيرى كرد ماخاون، لة طةِران كةوتة ء ِرؤيى ء كرد، تالتيبيوس بةطوَيى (١٩٨)
نزيك لَيى وةستاوة. هاتبوون، ى

َ
لةطةل تريكاوة لة جةنطاوةرانةى ئةو جةنطاورةكانيا،

ء بآ بةثةلة با
َ

دةآل شا ئاطامةمنون ئةسكليبيوس، كوِرى «ئةى طوتى:  ء بووةوة
هةم تا تريَيكى لَيداوة، ليشيية يان تةروادةيى كةواندارَيكى بكات، معايةنة مينيالوس

دةربكات.» طةورة خؤى ناوبانطَيكى بؤ هةم ء برتسَينآ ئَيمة
سوثاى بةناوجةرطةى ى

َ
قؤل ِرآ. بةدوو ماخاون كةوتة كرد قسةيةى ئةو كة هةر (٢٠٨)

بريندار لَيى طةييشتنة ئةو شوَينةى مينيالوسى بةرينى ئاخيياندا ِرَييان كرد تا ء ثان
بوون. ماخاون بةدةورييةوة ق

َ
ئةل ء قا

َ
ئةل فةرماندةكان لة طةلَيك ء بووبوو، ِراكشابوو

قوةتةوة بةهةمان دةرهَيناو، ثشتَينةكة لة نَيزةكةى يةكسةر ء ناوةنديان طةياندة خؤى
ذَيرى ء زرَيكةى ء لوسةكة ئةوجا ثشتَينة ثشتةوة ضةمانةوة. بؤ دِركةكانى كة دةريهَينا،
ئةوجا كردنةوة، هةمووى كردبوو، دروست بؤيان برونزطةران كة نةبِرةكةى طوللة ثشتَينة
كة هاِراوةيةى دةرمانة ء داو لةو هةندآ سِرى ء خوَينةكةى بينى، برينةكةى ئةوةى دواى

نا. لة برينةكة بابى، ئةسكليبيوسى بة دابووى ثاك بةنيازى كاتى خؤى قةنتور
هَينا، هَيرشيان تةروادةييةكان بوون، مينيالوس ى

َ
سةرقال كة  دةكةدا لةو (٢٢٠)
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كرد. تةيار بؤ شةِر خؤيان ء لةبةركرد جلى حةربيان ئاخييةكانيش
ئارةزوى يان برتسآ،  يان بآ و

َ
خةوال نةدةبينى  ئاطامةمنونت دةمةدا لةم (٢٢٣)

عةرةبانةكةى ئةسثةكانى ء بوو. شةِر تاسةمةندى زؤر كو
َ
بةل شةِرى نةبآ، ء كوشتار

كوِرى بتوليمايوسى كوِرى يوريميدونى واتة ثاسةوانةكةى، بؤ ِرازابووةوة بةبرؤنز كة
ء طةِران لة ئةم كة كاتةى ئةو بؤ ئامادةبآ كة ثَيكرد ئةمرى ء بةجَيهَيشت فريايوس
دةطةِرا. لةشكرةكةدا ِريزةكانى بةسةر بةثَييان ضونكة دةبآ، ماندوو فرمانان دةركردنى
«ئةى كرد: هاوارى نزيكيانةوة لة ثَيشةوة تاو دةدةن، بؤ بةثةلة جةنطاوةرةكان بينى كة
زيوس بابة نةبنةوة،  سارد ثةالمار ء هَيرش لة مويةك داوة بةئةندازةى ئارطؤسيان،

ناكات؛ بازان
َ
ِرياكاران ء دةغةل ثشتيوانى

ثةالماريان ء كرد ثَيشَيل ء سوَيندةكةيان كرد ثَيشكةريان دةست تةروادةييةكان (٢٣٦)
ء ء ذن دةطرين شارةكةياندا بةسةر داآلن، دةست ء قةل بةخؤراكى دةبن بؤية داين،

دةيانبةين.» خؤدا لةطةأل ء دةنةين لة كةشتى ةكانيان
َ
منال

شةِريان وازى ء دةدزييةوة خؤيان كة كرد ئةوانةى سةرزةنشتى بةتوندى زؤر بةآلم (٢٤٠)
خؤ شةرم لة ةكان،

َ
ؤل

َ
كل ء ترسنؤك مةخلوقاتة ئةى ئارطوسييان، «ئةى نةبوو، هاواريكرد:

يةك خِربوونةتةوة دةورى لة دةشتان، شكاوى ثةلوثؤ ترساوى وةكو ئاسكانى كة ناكةن
تا ئةوةن ضاوةنؤِرى باشارن. بآ حةثةساوى ئاسكانى َيى

َ
دةل ئَيوة ناجةنطن؟ ء

ء بدةنةوة ثاأل كةنارةكةدا لة ئَيوةش و كةشتييةكانمان، سةر بطةنة تةروادةييةكان
جواب؟» لةسةرتان دَيتة كرونوس كوِرةكةى ئاخؤ بن كة ضاوةِروان

بةنَيو دةردةكرد، جةنطاوةران بؤ  ئةمرى ء  دةسوِرايةوة جؤرة بةو ئاو (٢٥٠)
قةدى ئيدومينوبوس وةردَينآ، لة باسكى كريتييةكان، ء دةطاتة دةبآ ِريزةكاندا ِرةت
مرييونيس-ش وةستابوو، ثَيشيانةوة لة كَيوى ورضَيكى بةضةشنى ئيدومينوبوس
خؤشحاأل بةديتنى ئاطامةمنون هَيزةكانى دواوةى دةكرد. سةركردايةتى ء سةرثةرشتى
ى

َ
دل لة تؤ «ئيدومينيوس، كرد، طوتى: دا

َ
قسةى لةطةل سؤزةوة ء بةخؤشةويستى بوو،

شتى دا، لة يان بآ لةجةنطدا ئيدى بةِرَيزترى، جياوازترى، ديكة ئاخييةكى مندا لةهةر
تَيكةأل لة باديةدا بآ. كاتآ فةرماندةكان بادة نايابةكانم خوانى نانخواردن لةسةر يان
وةكو هةميشة تؤ ثةرداخةكةى

َ
ُّـ دةبات، خؤى تايبةتى بةشى هةريةكةيان دةكةن،

بؤ بِرؤ هةستة ء كةواتة بخؤيتةوة. كاتآ هةموو هةية بؤت دةبَيت، تةذى ثةرداخةكةى من
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كردووة.» ثَيوة شانازيت هةميشة كة ثياوةيت ئةو كة بيسةِّـَينة شةِر،
لة ضؤن دةبم، وةكو تؤ وةفادارى هاوِرَيى «من دايةوة: وةآلمى ئيدومينيوس (٢٦٥)
شةِر، بضينة تا هةموو ثَيكةوة جؤشبدة، دى ئاخييةكانى دايتآ. هةِرة ء سؤزم ةوة

َ
هةول

بةشيان بةدواوة ئَيستا لة شكاند. خؤيان َينةكانى
َ
بةل ء ثةيمان تةِروادةييةكان ضونكة

ء ثةالماريان شكاندوة ثةيمانةكةيان ء سوَيند ئةوان ضونكة دةبَيت، ء وَيرانى مةرط هةر
داوين.»

نزيكى طةيية بوو، تا جةولةكةى بةردةوام خؤشةوة لةسةر ى
َ
ئوتريوس بةدل كوِرى (٢٧٢)

جةنطيان تةدارةكى ثيادةدا سةربازى َيك
َ
كؤمةل ناوةندى لة كة ئةيانتينةكان لة كةس دوو

بدينآ، توند هةآليةكى ء هةور بةرزةوة شوَينَيكى لة ثةزةوانَيك وةكو جا دةدا. لةخؤ
زؤر بةخَيرايى باى سةباوة بةدةم

بآ، ثآ هةِرةشةى تؤفانى بآ ء ئةو بةرةو بةسةر دةرياوة وةكو قريَيكى ِرةش (٢٧٧)
الوانى ئاثورةى جؤرة –ئاواو بةو بةرآ َيك

َ
ئاغةل ء شكةفت ثةزةكةى بؤ ء ئةوجا برتسَيت

ء نَيزة مةتاأل كة ئةيانتينةدا، جووتة ئةم فرمانى لةذَير ء دةضوونةوة ِرةش ئازا ء خورت
ئاطامةمنون ثَيش. جةنط دةضوونة بةرةو ةوة،

َ
دل ساميان دةخستة جةنطةوزارةكانيان ء

دةرناكةم، ئارطوسييةكان فةرماندة بؤ فةرمان «من كرد: هاوارى شادبوو. بةديتنيان
بن.ئةى شةِر ئامادةى كة كردووة خؤ جةنطاوةرةكانى بة ئةمرتان خؤبةخؤ ئَيوة ضونكة
جووتة وةكو ئةم كةسَيك هةموو ئةى ئةثولؤ، خؤزيا يةزدانخانم، زيوس، ئةتيناى بابة
دةكرد.» وَيران هةموويمان دةستمان ء دةكةوتة بريام زووبةزوو شارةكةى ئةوسا بواية،
كة بيلييةكان، بةتواناى وتاربَيذى  نةستورى بؤالى رؤيى ء كرد قسانةى ئةو (٢٩٢)
ء ئةالستور ء بيالجون دةورى لة ء هاندةدا ثَيشِرةوى ء هَيرش بؤ جةنطاوةرةكانى
بةعةرةبانة سوارةكانى دةكردنةوة، خِرى سوثا فةرماندةى بياسى ء هيمون ء كروميوس
ئازاكانى جةنطاوةرة ء ثيادة هَيزى بةآلم دانا، لة ِريزى ثَيشةوة ئةسثةكانيانةوة، ء
بن، شةِر ناضارى ئةوةى بؤ دانا، ناوةِراستةوة لة ترسنؤكةكانى دانا. دواوة لةدواى
كؤنرتؤأل ئةسثةكانيان كة ئةمرى ثَيكردن سوارة دةركرد، هَيزى بؤ فرمانى يةكةمجار
جةنطاوةرَيك هيض «ِرَيطة مةدةن طوتى: بةدوور بن. ثةشؤكانآ ةذان ء

َ
شل لةهةر تا بكةن،

تةروادةييةكان، شةِرى بضَيتة بةتةنيا عةرةبانضييةكةى يان خؤى هَيزى بةثشتيوانى
سوارةيةك هةر دةكةن، سست هَيرشةكةتان دةنا دواوة بطةِرَيتة مةدةن ِرَيطةشى ء
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ئةمة بهاوآ، لةناو عةرةبانةكةيةوة نَيزةكةى دةبَيتةوة دةبآ عةرةبانةى دذمن ِرووبةِرووى
يةتةوة

َ
ئةقل بةم ء دةطرت ء قةآلتيان قوللة ء باشرتة، بةم شَيوةية ثَيشينان شار زؤر

دةكردةوة.» برييان
هونةرةكانى شارةزاى ء بؤتةى شةِران، بووةى

َ
قال ثرية، ئةم ثياوة ئةم جؤرة بةو ئا (٣١٠)

«خؤزيا طوت: ثَيى ء بوو، خؤش ى
َ
دل بينى ئاطامةمنون كة هاندةدا، جةنطاوةرةكانى شةِر

مسؤطةر ت
َ
ئةقل وةكو شنطت ء هَيز بوايةن، ضاالك بريكردنةوةت طورج ء وةكو القةكانت

لة خؤزطة ثَيداداويت، ضؤكى بةشةران، تريةى دذمنة هاوبةشةكةى تةمةن، بةآلم بواية،
دةهَيشتينةوة.» بؤ تؤى بةالوى و دابداية، ضؤكى بةكةسَيكى تر تؤ جياتى

منيش ئوتريوس، «ئةى كوِرى دايةوة: وةآلمى جريينى شؤِرةسوارى نةستورى (٣١٧)
لة بةآلم خواوةندان سةربِرى، مةزنم ئرييوتاليونى بام كة ئةوسا ثياوةكةى دةكرد تةمةنام

ثريم، من ئةمِرؤ ء بووم طةنج ِرؤذطارة ئةو نادةنآ. شتَيكمان هةموو كاتدا يةك
هانياندةدةم. قسان ء بةتةطبري ء دةِرؤم سوارةكانمدا لةطةأل ئَيستاش بةآلم (٣٢٢)
زياتريان تواناى شنط ء ئةوانةى يدةطرن،

َ
هةل طةنجان ِرمان ء ثريانة، نَيزة ئةركى ئةمة

هةية.»
كة بينى بيتيوسى، كوِرى كةوتةوة ِرآ، مينيستيوسى خؤشةوة ى

َ
بةدل ئاطامةمنون (٣٢٦)

خِر شةِر، لة دةورى جاِرى سةروةرانى ئةتينييةكان، ء وةستاوة خؤى ى لة شوَينى
َ
تةمةل بة

تةمةألءدةسةوةستان ييةئازاكاندا
َ
بوونةتةوة. و ئوديسيوسلةنزيكىئةوةوةء لةناو سيفال

ئاخييةكان لةشكرانىتةروادةيىء جاِرىشةِرةكةياننةبيستبوو،ضونكة هَيشتا وةستاوة،
ضاوةِروانى ِراوةستابوون ء ِرةق خؤ لة شوَينى لةبةرئةوة بجمَين، كة ساتا بوو ء ئان لة
ثةالمارىتةروادةييةكانبداتءدةستبةشةِر تا لةشكرةكانىديكةىئاخييةكانياندةكرد
كوِرى بيتيوس، ء طوتى: «ئةى كردن سةرزةنشتى كة ئاطامةمنون ئةمةى بينى، بكةن.
ديكة ئةوانى ضاوةِروانى ثةرَيز وةستاون ء وا دوورة بةئاوةز، بؤضى ء دلَير تؤى ئةدى
بووايةن، سةختةدا شةِرة ئةم جةرطةى لة ثَيشةوة ثَيشى لةِريزى ئَيستا دةبوواية دةكةن؟
ثَيشى لة دةكةين، ئَيوة دةعوةتَيك بةرثا وةختآ ئَيمةى ِراوَيذكارانى ئاخييان كة ضونكة
ء بادة دةخؤن طؤشت خؤتان ئارةزووى بة هةنطآ دةكرَين. دةعوةت هةموو كةسَيكةوة
دةيان لةشكرى ئاخييايى خؤتانةوة بةبةرضاوى ئَيستا كةضى كةيف دةكةن، دةدةن ء

َ
هةل

نيية».
َ
ُّـ طوَيتان ئَيوةش ء دةدةن دذمن ثةالمارى
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تؤ ئةوة ئوتوريوس، كوِرى «ئةى دايةوة: ء وةآلمى لَيكرد مؤِرةيةكى ئوديسيس (٣٤٩)
بةتةواوةتى ئاخييةكان َيى ئَيمة كةمتةرخةمني؟ با

َ
دةل ضؤن دةكةى؟ ض َيى، باسى

َ
دةل ض

بابى دةبينى بآ، مةبةستت خؤت ئةطةر هةنطآ تَيك بطريَين، تةروادةييةكاندا لةطةأل
دةدات، قسةكانت تةروادةييةكاندا بةبةرايى خؤى ء شةِرةوة دةضَيتة تليماخؤس ضؤن

ِراوبوَيرآ.» بةسةر بةرآ ء كات بيةوآ كةسَيك دةضن كة قسةى لة
لة داو، بةروويدا بزةيةكى بينى،  توِرةيية بةو ئوديسيوسى  ئاطامةمنون كة (٣٥٦)
اليرتيس، خانةدانةكةى ئةى كوِرة «ئوديسيوس، ء طوتى: بووةوة ذَيوان خؤى قسةكةى
دةناسم، ت

َ
دل ِراستطؤيى من ثَينادةم، ضونكة من فةرمانت ِراوَيذان، ء تةطبري ثياوى ئةى

قسةيةكى ئَيستا ئةطةر قسةكةم ببورة، لة يةتى ثايةدارين،
َ
ئةقل يةك خودانى من ء تؤ

حةساو بآ غةرةزى ء ئاسايى داواية كة بةسوعبةتَيكى خواوةندانم بةزاردا هات،لة خراثم
بكةن.»

ديوميدسى خانةدان تيدويوس، كوِرةكةى كرد سةيرى ِرؤيى. ء ئةوانى بةجَيهَيشت (٣٦٤)
كابانيوس-شى بةالوة كوِرى ستينيلوسى ء وةستاوة، ئةسثةكانييةوة ء بةديار عةرةبانة
ترسنؤكيية بؤضى بةم زادة، طوتى: «ئةى تيديوس ء كةوتة سةرزةنشتى وةستاوة.
ثَيشةنطى كو

َ
نةطرتووة، بةل دوور خؤى ئاوا تيديوس، شةِرةكة وةستاوى؟ دوورى لة

من ضونكة ديتويانة، شةِردا لة كة ئةوانةية قسةى –ئةمة شةِردا لة بووة جةنطاوةرةكانى
دذمن نةك ميوان وةك جارَيك بووة. ء هاوتا وَينة ثياواندا بآ لةنَيو َين

َ
دةل نةمبينيوة. قةت

بؤ خؤيان ضونكة بكاتةوة، خِر هَيزةكانى تا دآ دا بولينيسكس لةطةأل بؤ مسينا هات،
كؤمةكيان تا هَينا ئَيمة بؤ طةُّـ هانايان دةكرد، بةهَيز ئامادة تيبةى دذ بةشارى شةِرى
هةندآ جةنطاوةريان ويستيان ميسينا ثياوانى بخةن، بةطةأل جةنطاوةريان هةندآ ء بكةن
بؤية ثيشاندان. شومى ء نةحس ئاكامى هةندآ ء كردنةوة ذَيوانى زيوس بةآلم بدةنآ،
ء ِروبار دووركةوتنةوةء طةيشتنة كاتآ زظرينةوة. بةتاأل بةدةستى ء بولينيكس تيديوس
كرد سةيرى نارد، بةدواياندا وةفد وةكو تيديوس-يان ئاخييةكان ئيسيبوس، بَيشةكانى
هةرضةندة ء ئاهةنطن. دةعوةت سةرطةرمى دا ئيتيوكليس ى

َ
لة مال كاديموس كوِرانى

نةترسا، بينييةوة، كةدا
َ
خةل هةموو ئةم تةحةداى لةنَيو خؤى كة بةآلم بوو، غةريب

هةموويانى ء يةكَيكيان هةر ضووة مةيدانى كرد ء بةيةكةيانى يةكة تةحةداى كو
َ
بةل

طرت، سةركةوتنةكانى ِرَيزيان لةبةر كاديمؤسةكان بوو. ثشتيوانى ئةتينا لةمةدا بةزاند،
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ئاسا، خوا قارةمانى كوِرى هايمون، هةردوو فةرماندة-مايونى لةطةأل َثةنجا طةنجيان
ُّـ بيخةنة بؤسةوة، طةِرانةوةيدا ِرَيطةى لة تا نارد ئولوفوسدا كوِرى وبوليفونتيس ى
نيشانانى هةندآ ئةوةى دواى كة مايؤن، لة بَيجطة سةربِرى ثةنجايانى هةر تيديوس
ئيتولياوة لة كة بوو ثيديوسة ئةو ئةمةكارى كرد. آلى

َ
بةرةل بةسةالمةتى بينى ئاسمانى

بابيدا.» بةتؤزى ثَيى ء جةنطدا ناطا لة شةِر هاتبوو. بةآلم كوِرةكةى
ئاطامةمنون سةرزةنشتةكانى لة شةرمى ضونكة نةدايةوة، ديوميدس، وةآلمى (٤٠١)
درؤيان ئوتريوس كوِرى «ئةى طوتى: ء دايةوة وةآلمى كابانيوس كوِرةكةى بةآلم كرد،

بكةى. حةز ئةطةر بِرؤيت، دةتوانى ِراست مادامَيكى مةطَيِرةوة،
حةوت تيبةى شارى باشرتين، ئَيمة بابمان لة بطرة ء دةفشني بةخؤمان ئَيمة (٤٠٤)
بوو،.. كةمرت ء ذمارةى لةشكرمان قايمرت دذمن شورة ء قةآلى هةرضةند طرت، دةرطامان
بةآلم هةبوو. زيوس كؤمةكى ء خواوةندان نوقآلنةى بة باوةِرمان كة بوو ئةمة لةبةرئةوة
ء مةشوبهَينة بةئَيمة باوانمان لةبةرئةوة مردن، خؤيانةوة طةوجَيتى بةهؤى باوانمان

مةنآ.» دامان ئاستا لةيةك
من ء ئةمرى بطرة خؤت دؤست زمانى «ئةى طوتى: لَيكرد ء ديوميدس مؤِرةيةكى (٤١١)
ئةطةر شارةكة هانبدات، ثَيشِرةوى خؤيةتى ئاخييان بؤ هةقى ئاطامةمنون جَيبةجآ بكة.
ئَيمة، ئةوة. لةبةرئةوة بؤ خةمينى ء خةم بكوذرَيني ئةو، خؤ ئةطةر بؤ شانازيية بطرين

شةِر بآ.» تةنيا الى بريمان من دةبآ تؤ ء
كةوتة تاقمةكةى غان ء

َ
قةل ء خوارآ، داية

َ
هةل عةرةبانةكةى خؤى لة ء طوت ئةوةى (٤١٩)

دةضوو. لَيبواية هةترةشى طوَيى ئازا ثياوى هوِرَيكى وةها ء تةق
سةرى ِرةشةباوة بةدةم ثةيتا ثةيتا دةريا طةورةو توِرةى شةثؤلَيكى ضؤن وةكو (٤٢٢)
ء بةرز دةبَيتةوة ء ئةوجا دةطةِرَيتةوة دواوة بؤ ثَيشا بةكةنارا دةكَيشَيت- لة خؤى
خوَيواء ء كةف دةبآ ء ثةرت كةنارةكةدا لةسةر ئةوجا ء دةدات بةتاوَيرَيكى بةرزا خؤى
بةرة ئازا ء دلَير ِريز، لةدواى دانايى ريز ئاواية لةشكرانى –بةو دةنَيرآ اليةكدا بةهةموو
بآ دةركرد، خؤى جةنطاوةرانى بؤ فرمانى ء هةريةكة دةجمان.فةرماندةكان جةنط ء
بآزمانن، ء الأل واية تؤ لة طوَيِرايةأل لَيوةبَيت، خامؤش ء ورتةيةكيان ئةوةىجةنطاوةركان
دةبريسكايةوة. هةتاوةكةدا تيشكى لةبةر قةديان تاقمةكانى ء ضةك ِرَيكردنةوة بةدةم
حةوشةى لة ئةوةن ء ضاوةِروانى ثةزن سةر دةتطوت هةزاران تةروادةييةكان، بةآلم
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دةبوو، بةرخةكانيان باِرةى لة كة طوَييان ء هةر بَينة دؤشني، ةمةندا
َ
دةول ثةزدارَيكى

جياواز تةروادةييةكان زمانى نةبوو. زمانيان ء نوتق ضونكة دةدايةوة، يةكسةر وةآلميان
ئيلهامبةخشى جةنط خواوةندى ئةريسى هاتبوون. جياوازةوة دةظةرانى لة ضونكة بوو،
لةطةأل وةردةطرت–ء ئةتيناوة لة ئيلهاميان ئاخييةكان بةآلم بوو، تةروادةييةكان
شةِر كة ئةو خوايةى هاتن، دووبةرةكى ،خواى ئرييس ئاذاوة ء ء ترس جووتةدا ئةو
ئةريسة، قِركةر جةنطى خواوةندى خوشكى ئةمة نايةنآ، ثآ كؤتايى ء دةطريسَينآ

َ
هةل

بوو طةورة بوو طةورة ء نةشونما كةوتة بوو، باآل كورتة سةرةتادا لة ئةم يةزادنخانمة
هَيشتا القةكانى خواوةندةكانةوة، بةآلم ناو خستة ئاسمان، دووبةرةكى طةيية تاسةرى
تةروادةيياندا ء ئاخييان بةينى لة دووبةرةكى ء ءسوِرايةوة طةِرا ئةو عاردين. لةسةر

بآ. هاواريان ة ء
َ
نال لة دةكوذرَين طوَيى جةنطا كة لة دةمةيدا دةيةوآ لةو نايةوة،

شةِردا طةرمةى لة بوون نَيزان ء غان
َ
قةل هةر يةك، طةييشتنة سوثا هةردوو كة (٤٤٦)

سةركةوتنى ء هاوارى مةرط ةى
َ
نال مةثرسة، بوو زةنايةك هةراو دةكةوتن. ئيدى بةريةكدى

لة زستان سَيآلوى ضؤن وةكو طرت، زةوى خوَين الفاوى بوو، ء تَيكةأل ء كوذرا بكوذ
دا

َ
دؤل دوو يةكانطريى ى 

َ
خال لة تا دَيتة خوارآ  طةورةكانةوة  لةسةرضاوة  ضياكانةوة، 

لةسةر ضيايانةوة شوان ء، ةوة
َ
قول َيكى

َ
دؤل بِرذَيتة تا ببةستَيتةوة طوِر ئةوجا كؤببَيتةوة ء

سوثاكة هةردوو ء هاِرةى ء هاوار زةنا ء هةرا ببآ، ء هاذةى لة هاِرة طوَيى دوورةوة لة ء
بوو، شَيوةية بةيةكدا بةو دايان كة

كة لة تةروادةييةكان سةرةتاوة ئةنتيوكوس، جةنطاوةرَيكى ضةكدارى لة هةر (٤٥٧)
ثَيشةوة ِريزةكانى لة جةنطاوةرة ئةم كوشت.  بوو، تاليسيوس كوِرى ئةخيولوسى
سةرة تيذةكةى بةنَيوضةوانيا، ضوو نَيزةكة ء دا كآلوخودةكةى لة نَيزةيةكى دةجةنطى.
شةِرةكةدا لة جةرطةى قةآليةك وةكو بوون، تاريك ضاوانى بِرى، ئَيسكةكةى نَيزةكة
سةردارى ء خالكودون كوِرى ئيلفينورى هةنطآ زةوى، سةر كةوتة ء هَينا هةرةسى
دةكةوتنةوة دةوروبةرى لة ء نَيزانةى تري ئةو مةوداى لة ء ِرايكَيشا دلَيرةكان ئوبانتية
ئةم بةآلم .

َ
داماآل

َ
ُّـ تاقمةكةى ء غان

َ
قةل كات بةزووترين دةيويست ء خستةوة دوورى

دانةوينةوة بةدةم دةخاتةوة، و دوور جةنازةكة كة بينى نةبرد، ئةجينور زؤرى ةى
َ
هةول

ء ثَيكا قةبرغةى برونزييةكةى نَيزة بةنووكى دةردةكةوآ، غانةكةوة
َ
قةل لةذَير قةبرغةى

وةكو بوو، طةرم جةنازةكةى لةسةر ئاخييةكان ء تةروادةيى نَيوان شةِرى ئيدى كوشتى.
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دةكةوتن. يةكدا ء بةسةر دةكوشت يةكرتيان دةدا، ثةالمارى يةكيان طورط
كوِرى سيمويسيوسى  تيالمون، قؤزةكةى  ء جوان  كوِرة ئةجاكس، ئيدى (٤٧٣)
بابيدا داك ء لةطةأل كة ئيداوة، ضياى لة دايكى كاتآ سيمويسيوس، كوشت، ئةنتيمونى
بوو ناونرا  لةبةرئةوة بوو. بوو سيميوس  كةنارى لة ئةوى  داطةِرا دةلةوةِراند، ثةزى 
بةنَيزةى ضونكة بابى بطرَيتةوة، ء داك جَيطةى تا كوِرة نةذيا ئةم بةآلم سيمويسيوس،
نَيزةيةكى ثَيشةوة، ِريزى دةهاتة ء دةركرد ثَيشِرةوى كاتآ كوذرا. ةوان

َ
ثال ئةجاكسى

ثَيكا. ِراستى مةمكى نزيكى ء سينطى خَيواندة
ء لق سةر بةضِرة راستى سثيدارَيكى درَيذى دةرضوو، وةكو لة شانييةوة نَيزةكة (٤٨١)
بةر بةتةوران ء بآ سازَيك عةرةبانة ئةوجا و بآ، دةرياضةيةك نزيكى مَيرطَيكى ناو ثؤثانى
خوارآ بكةوَيتة بكات، جوانى لَيدروست تةمايةى عةرةبانةيةكى بةو ِريشةى ِرةطء بَيتة
ئةنتيمونى كوِرى سيمويسيوسى ئةجاكس، ئاواية بةو بآ، تةخت ئاوةكةدا كةنارى لة ء

كرد. عاردةكة تةختى
نَيزةكةى بريام،  كوِرى زرآ، درةخشان ئةنتيفؤسى شةِردا طةرمةى لة ء ئةوة  دواى
هاوِرآ بةرليوكس، ء كرد سةرى نَيزةكة بوو، ئاثوراكةدا ناوةندى لة كة ئةجاكس خَيواندة
بةرةو ةوة جةنازةكةى (سيمويسيوس) ِراكَيشانى كةوت، بةدةم ئوديسيوس ئازاكةى
جةنازةكةدا. كةوت بةسةر جةنازةكةى جؤرة بةو زيِراندى،  هةستاو

َ
ُّـ هاوارى ئةوبةر،

تاقمةكةيةوة، ء ضةك بةتةواوى بوو، توِرة زؤر كوذرا، ليوكوس بينى كة ئوديسيوس
دةوروبةرى رِيوانيية

َ
هةل ئةوجا نزيك بووةوة، تا تةواو تَيثةِرى ثَيشةوةدا ِريزةكانى بةناو

كرد. بينى ثاشةكشةيان
َ
ُّـ ئةمةيان تةروادةييةكان كة خؤى بينى، هةدةفةكةى تا خؤى

ثَيكا بريامى حةرامزادةكةى كوِرة ديموكون، كو
َ
بةل نةكرد، سةرى نَيزةكةى ئةمجارةيان

دةكرد. بةخَيو تيا خؤشبةزى ماينانى كة شوَينةوة لةو هاتبوو، ئةبيدوسةوة لة كة
ديواودةركرد. سةرى ء كرد، بةالجانطيا نَيزةيةكى هاوِرَيكةى داخى لة ئوديسيوس
بة زةوى سةر  بكةوَيتة بةرزييةوة لة ئةوةى وةكو زرَيكةى بوون، تاريك ضاوةكانى 
ثَيشةوة هاتبوونة جةنطاوةرانةى ئةو ِرووداوة ئةم بةديتنى بووةوة. غل هوِر ء تةق
الشةى بةرزةوة بانطى ء هاوار بةدةم ئارطؤسييةكان كرد. ثاشةكشةيان هكتؤردا لةطةأل
بةآلم هِروذميان هَينا. تةروادةييةكان بةرةو ثرت جاران لة ء الوة ِراكَيشاية مردووةكانيان
كرد، تةروادةييةكان لة هاوارى ء بوو ثةست دةيِروانآ، برطاموسةوة شارى لة كة ئةثولؤ
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خؤ ئةرطوسييان نةِرةظن. لةبةر بدةن دذمنةكةتان ثةالمارى تةروادةييان «ئةى طوتى: و
كة َيم

َ
بل ثآ ئةوةشتان با كة بةرطةى نَيزان بطرآ.. نيية ئاسن ء بةرد لة وان طؤشتى

ء كةشتييةكانة لةالى كو
َ
بةل نيية، بةشدار شةِرةدا لةم تيتس كوِرةكةى قؤز، ئةخيلى

دةسوتآ.» خؤيةوة توِرةيى بةدةم
لةوالشةوة لَيكردن هاوارى ء خوِرين شارةوة تَيى لة توانا خواوةندى جؤرة بةو ئا (٥١٤)
ديباى كة هةر بةسةر سوثاى ئاخييةكاندا دةطةِراو، كيذةكةى زيوس، سامناك، ئةتيناى

بدةن. ثةالمار ء هانيدةدان كة هةِرنةثَيشآ دةكةن، ِرةخاوةتى
داوةوة، خستة ئةمارينكيوسى كوِرى ديوريسى (ضارةنووس) بةينةدا ء كةين لةم (٥١٧)
ئيمرباسوس، كوِرى بريوسى بةر ثاذنةى ثَيى ِراستى كةوت. زبر ء تيذ بةردَيكى ضونكة
ئةم سرةواند بوو، تآ بةردةكةى هاتبوو (ئينوس)ةوة لة كة فةرماندةى تةراقييةكان
لةتاو زةوى، سةر بةثشتا كةوتة جنى. بةسةريةكدا ء ئَيسقانى طؤشت دوابِراوة بةردة
كردبوو زامارى كة بريوس كرد. بةآلم درَيذ بؤ هاوِرَيكانى دةستى هةردوو مةرط ئازارى
تاريك ضاوانى ء ئةرزةكة، سةر ةى ِرذاية

َ
ِريخؤل ورط ء بةسكيا، كرد ِرمةكةى ثةالماريداو

نَيزةيةكى خَيرا ء دايآ ثِرى ئيتوُّـ تاوسى هةستايةوة، لةسةر جةنازةكة وةختآ بوون.
لَيى تاوس ضةقى. سييةكانى لة نَيزةكة نووكى سينطيدا، بة كرد مةمكيا ئاستى لة
كردى ء كَيشا

َ
هةل شمشَيرةكةى ئةوجا دةرهَينا، سينطى لة ِرمةكةى بةرةوة، ضووة

ئةوانةى تراقيةكانى، هاوِرآ نةكردةوة، ضونكة
َ
ُّـ زرَيكةى بةآلم بمرآ، زوو بةسكيا تا

وَيِراى دةورياندا، نَيزة ء بةِرم دةست دةبةست، سةريان ى
َ
تةثل لةسةر درَيذةكانيان قذة

هات بةاليا دووريان خستةوة، خؤيان لة داو ةكيان
َ
دةل دواوة بةهَيزى، بؤ ء زةبالحى

طةوزان، يةكَيكيان خوَين ء خاك لة يةكةوة هةردوكيان بة ثاأل جؤرة بةو ئا كةوت. ء
ديكةش كوذراوى زؤر و ئيبييةكان، فةرماندةى تر ئةوى ء بوو تراقيةكان فةرماندةى

كةوتبوو. بةدةورياندا
بةشةِر بَيت، تةى

َ
طال ء بضَيتة شةِرةوة تر نةيتوانى جةنطاوةرَيكى هيض دواى ئةوة (٥٣٩)

بةرةو ناوةِراست نَيزان نةكةوتبوو، سةرة بةر ء بوو، بريندار نةبوو بةتري كة كةسَيك هةر
جؤرة بةو دةثاراست. تريانى لة ء دةطرت دةستى يةزدانخانم (ئةتينا)ى ء دةطةِرايةوة
سةروضاويان لة كةوتن ء بةتةنيشت يةكةوة ئاخييةكان تةروادةيى ء طةلَيك لة ئةو ِرؤذة

طأل ضةقى. ء خاك
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ثَينجةم سروودى

دةكات خواوةندان شةِرى ديوميدس،

حيكايةتةكة:
مةيدانى كوشتار لة جةنط خواوةندى ئةريسى دةتوانآ ئاخييةكان اليةنطرى ئةتيناى
ء دةضآ، دةكوذآ دةكات، دآ هَيرش خؤى بةئارةزوى بةرَيتة دةرآ، ئيدى ديوميدس
دةبينآ ناودار ئينياسى قارةمانى كة دآ، كارانةى بةو زؤرى كةيف ئةتيناش ء دةبِرآ ء
يةزدانخانمى قوبرسى، ئةفرؤدَيتى دايكى، ء دةكات قايم هاوارَيكى دةكات. زامدارى
هةمَيزى لة ء هةلَيدةطرَيت ء خؤيى دةطةيةنَيتآ خَيرا لَيدةبَيت، طوَيى ظيان ء جوانى
جياكردنةوةى بةهرةى (ئةتينا كة ديوميدس بكاتةوة، ضاكى ء تيمار تا دةطرَيت
ء هاويشتآ تريَيكى ء ناسييةوة بينى ئةفرؤدَيتى دابوويآ) بةشةرانى خواوةندان ء
بوو، بريندار مةضةكيا ئاستى لة ء هاوار، دةستى زيقةزيق كةوتة خانم خواوةند ثَيكاى،
ئاسمان بؤ بةلةز دةكةوآ ء ء بةجَيدَيَآل بووبووى لة ئةنخيس كة كوِرى ئينياسى ئيدى
لة ء ئينياس دةكةوآ فرياى ئةثولؤ ئيدى بكات. تيمار خؤى تا زامةكةى هةلَدةكشآ
دةكةن ثَيشِرةوى دةكات. ئاخييةكان ضاوان ونى لة دةطرآ ء ِرةشى هةورَيكى ثةلَة
ليكاون كوِرى تريَيكى بة بةآلم دةكوذَيت، تةروادةييةكان لة  طةلَيك ديوميدس ء
شانى لة تريةكة ء بكات تيمارى دةكات كابانيوس كوِرى لة داوا بريندار دةبَيت،
دةبَيتةوة ضاك ئةويش بدات، هانى ء تيمار بكات ديوميدس دةتوانآ ئةتينا دةربَينآ.
دةردةكةوآ هيكتؤر كاتةدا لةم دةكوذَيت. هاوثةيمانةكانيان ء تةروادةيى لة طةلَيك ء
براكانى لة هةندآ دواى ئةوةى دةدات، ثَيشةوة جةنطاوةرَيكى ِريزةكانى ثةالمارى ء
ء ثَيكادانابوون. شةِر لة بةردةوام ئةسثةكان ء جةنطى عةرةبانة كوذرا بوون. شةِردا لة
مةيدانى شةِر لة ء ئةتينا خةلَةتاندبووى دواى ئةوةى جةنط، خواوةندى ئةوجا ئةريسى
لةشكرةكة ء هةردوو هةآليسا ئاطرىشةِر ئالَيرةدا مةيدان. طةِرايةوة دوورىخستبووةوة،
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داوا ديوميدس فرةى لَيكةوتةوة، بريندارَيكى ء كوشتار سامناكةوة ء شةِرَيكى كةوتنة
دلَنيا ئةوةى دواى بآ دذمن لة ضاويان بةآلم دةكات ثاشةكشآ بكةن، هاوِرَيكانى لة
لةطةأل زيوس ذنى هرياى ئاسماندا لة شةِرةكة. سةروكارى كةوتوةتة ئةريس كة دةبآ
كة دةكةن زيوس دزيَوانة بؤ كارة باسى ئةو ئةوجا قسان دةكةن، كضيا ئةتيناى
كارة ئةم ء ئةرز بؤ بضن كة لَيدةخوازن ئيزنى و دةيانكات، شةِر خواوةندى ئةريسى
ئاسمانيةكة جةنطيية عةرةبانة ء ِرَيطةيان دةدات، ثَيدةكةنآ ِراطرن، ئةريس دزَيوانةى
دنة ئةريس دةترسا، كة لة ديوميدس ء دادةبةزن سةر زةوى بؤ دةكةن ء ئامادة
ناوكييةوة حاناى لة نَيزةيةك ء ئةريس سةر هةلَدةكوتَيتة دنةدانة ئةم دواى دةدةن.
جةنطاوةر تريى هةزاران واية تؤ لة دةكات وةها هاوارَيكى خواوةند دةكا بةسكيا،
بةوة ء لَيدةكات بابى طازةندةى هةلَدةطةِرآ، ئاسمان بةرة ء بةطلةييةوة دةهاوةنآ،
ئةطةر وةرطرتووة، دايكييةوة هرياى لة شةِرانيةى تةبيعةتة ئةم كة دةكات سةرزةنشتى
دةبوو. زيندانا لة زةبةالحةكاندا تيتانة ئَيستالةطةَل بوواية خواوةندَيكى ديكة كوِرى
كوِريةتى، ضونكة بدات شةفاى كة نةبآ ئةوة نيية ضارى هيض دةَآل ثَيى ئةوةش وَيِراى
دواى ِرؤدةنيشَيت. بةالى بابيةوة ء تيمار دةكات، زامةكةى ء بايوندا بةشوَينى دةنَيرآ
مةيدانى لة جةنطيان خواوةندى ئةريسى ئةتينا ء هريا يةزدانخانم هةردووك ئةوةى

طةِرانةوة. ئؤلَةمثى بةرطوشاد بؤ بة عةرةبانةكةيان وةدةرنا، شةِرةكة
زةمةن:

تةواوكةرى ئةمة ِروودةدةن، بةشَيكى ِرؤذىبَيستء سَييةمدا لة شةِرانة ِرووداوةكانىئةم
ثَيشووة. سروودى

شوَين:
نَيوان مةوداى سروودة ئةم شةِرةكانى مةيدانى ثَيشووة، سرودى شوَينى هةمان شوَين
ء خواوةند بارةطاى ئؤلَةمثى دَيتة سةر، هةلَبةتة ئؤلَةمثيشى تةروادةييةكانة. ء كةنار

سةرطةرميان. ء ء بةزم خواردنةوة ء ثالن ء ِراوَيذ ء كؤبوونةوة شوَينى
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كوِرى ديوميدسى  ى
َ
دل خستة  وةهاى جورئةتَيكى ء زات باآلس،  ئةتينا (١)ئةوسا

ناوبانط ء دةربكةوآ  ثرت ديكة ئارطوسييةكانى هةموو لة بتوانآ كة تيديوسةوة،
درةخشانةوة ئةوتؤ هةميشةيى طِرَيكى ء  بةتيشك  خودةكةى كآلو ء زرآ دةربكات.
دةدرةوشَيتةوة ئؤقيانوسدا ئاوى لة هاويندا، لة ء ثرشنطدارة ئةستَيرةيةكى واية لةتؤ
ئاثوراى بؤ ناوةندى ئةوجا ء هةآليساند شانى هةردوو ء ء طِرةى لةسةر تيشك كو ئةو

َ
–بةل

ناردى. شةِر مةيدانى جةنطاوةرةكانى
كارى بوو، بةِرَيز ةمةندَيكى

َ
دةول ئةمة هةبوو، تةروادةييةكاندا لةنَيو ناوَيك داريس (٩)

فيجيوس بةناوى: هةبوو كوِرى دةكرد. دوو خواوةندى ئاسنطةر هيفايستوسى بؤ بينى
َ
فال

جووتة بوون. ئةم مةعالن جةنطدا سنعةتَيكى ء هونةر هةموو لة هةردووكيان ئيدايوس، ء
كرد، ديوميدس بؤ هَيرشيان ء تةروادةييةكان نزيك بوونةوة سةرةكى قؤشةنى لة الوة
كاتآ دةجةنطني. عةرةبانةكانيانةوة لة ئةوان بةآلم دةجةنطى، بةثاى ثيادة ديوميدس
نَيزةكة بةآلم سرةواند، تآ نَيزةيةكى ء كرد ثَيشكةرى دةست فيجوس بوونةوة، نزيك لَيى
خؤى نَيزةى ديوميدس هةنطآ تَيثةِرى ء نةيثَيكا. دا ديوميدس ضةثى شانى بةسةر
عةرةبانةكةى لة كةوت، مةكيدا، هةردوو بةينى لة فيجيوس، سنطى بةر ِرَيك هاويشت،
بازيداية لة عةرةبانةكةوة بِروات، براكةيدا الشةى بةسةر نةيوَيرا ئيدايوس خوارةوة. كةوتة

نةدةبوو ِرزطار مردنيش لة خؤ بيفِرَينآ، خؤيدا لةطةأل تا يطرت
َ
خوارآ، هةل

هةورَيكى تاريكييةوة ة
َ
ثةل لة ء نةكةوتبا فرياى هيفياستوس لةو دةمةدا ئةطةر (٢٣)

بناتةوة. سةر كوِرةكةيةوة بةخةمى داماوةكةى بابة نةيدةويست ضونكة نةثَيضاية،
بيانبةن كة بةهاوِرَيكانى دا فةرمانى كردةوة ء ئةسثةكانى كوِرةكةى تيديوس بةآلم
لة يةكَيكيان داريس كوِرةكةى ديتيان جووتة تةروادةييةكان كة بؤ كةشتييةكى بةتاأل.
ئةوة لةدواى نيشت.

َ
ُّـ ترسيان مردووة عةرةبانةكةدا لة ئةويرتيان ء ةذاوة

َ
شل ترسانا

ئةى مايةى ئةريس، «ئةريس، طوتى: ء طرت (ئةريس)ى جةنط خواوةندى ئةتينا دةستى
تةروادةيى لة واز نةهاتووة كاتى ئةوة قةآلتان، شار ء وَيرانكةرى بةشةران، ئةى ى

َ
ؤل

َ
كل

سةر اليةكيان زيوس بابة بني تا ضاوةِروان ء بكةن، خؤيان شةِرى بَينني، ء ئاخييةكان
بطرين.» دوور زيوس غةزةبى لة خؤ ء الكةوين با دةخات؟ دةى

دَيرةكةى
َ
(٣٥)بةوقسانة(ئةريس)ى لةمةيدانىشةِرةكةدوورخستةوة،ءلةسةر كةنارةهةل

هةر كرد، ثاشةكشةيان بةتةروادةييةكان داناييةكان داينيشاند. ئةوسا (سكاماندروس)دا
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سةر يكوتاية
َ
هةل ئاطامةمنون جار

َ
هةوةل كوشت. دذمن لة خؤى هاوتايةكى فةرماندةيةك

خستيية خوارةوة، عةرةبانةكةى لة (هاليزونيس)ةكان، فةرماندةى (ئوديوس)ى بةهَيز،
هةردوو بةينى ثشتى، لة تةختى ئاطامةمنون نَيزةكةى

َ
دةيويست هةآل كة كاتةدا لةو ِرَيك

كةوتة جةنطةءزارةكانييةوة بةتةقوهوِرى دةرضوو، سنطييةوة لة ثَيكاو شانيةوة
خوارةوة.

لة دةظةرى كة كوشت ميونونى بوروسى كوِرى (فايسوس)ى ئةوجا ئايدومينيوس (٤٣)
لة ئايدومينيوس ِرمَيكى دةبوو. عةرةبانةكةى سوارى كة وةختآ (فارنى)يةوة هاتبوو.
خوارآ. كةوتة لةسةر عةرةبانةكةيةوة مةرط ثَيضايةوة ء تةث تاريكى دا، ِراستي شانى
تةدارةكةكةى، ء ضةك  ينى

َ
دامال كةوتنة بةثةلة ئايدومينيوس ثياوانى  ئةوجا (٤٨)

ِراوضىكارامة (مينيالوس)ىكوِرى(ئوتريوس)شسكامانديوس)ىكوِرى(سرتونيوس)ى،
كردبوو فَيرى بةخؤى جةنطةآلن ء لَيِر خواوةندى (ئةرتيمس)ى كوشت. ِراوى شةيداى ء
دوورةوة لة ض ضياييةكان بَيشة ء جةنطةأل ناو كَيوى نَيضريَيكى جؤرة ضؤن هةر كة
ء نة نةخواوةند ئَيستا بؤ ِراوضييةكى كارامة ِراو دةكات. بةآلم نزيكةوة وةكو لة ض ء
نَيزةكةى ِرايدةكرد، كة دةمةدا لةو نةكةوتن، ضونكة فرياى هاوتاكةى بآ ئةندازيية تري
لة سينطييةوة دةرضوو، ثَيكاى ء شانييةوة هةردوو لة بةينى ثشتةوة ء مينيالوس لة

بووةوة. غل بةسةريا هوِر تةدارةكةكةى بةتةق ء ء ِرما بةدةما
فرييكلوس كوشت. هارمونى كوِرى تيكتونى كوِرى فرييكلوسى (مرييونيس)، ئةوجا (٥٩)
جؤرة بوو، طشت سازى كةشتى شَيوازَيكى جؤرة هةموو شارةزاى ء مةعالن كابرايةكى
ثيشةيةى ئةم بةخؤى ء بوو، طةرةك خؤش زؤرى باالس ئةتينا ضونكة كةشتييةك،
ء سةرةتا بووة كةشتييةى ئةو دروستكرد، ئةلكساندةر بؤ كةشتى ئةو هةر فَيركردبوو.
بةسةر تةروادةييةكان وَيرانيةى

َ
مال ئازار ء نةطبةتى ء ء هةموو ئةوبةدبةختى سةرضاوةى

نةدا. خودى خؤيدا هاتن، ضونكة طوَيى بةياسا ئاسمانيةكان ئةلكساندةر ء بةسةر ء
ئَيسكةكةى ء دةكةوآ سمتى بةر تَيدةسرةوَينآ، نَيزةيةكى ء دةكةوآ دواى مرييونيس،
بةضوكا هاوارَيكى بةرزةوة بةدةم سةرى، دةطاتة ئةجةل دانى،

َ
دةطاتة ميزل ء دةبِرآ

دَيت.
ئةنتينور)ى كوشت، هةرضةندة كوِرى (بيدايوسى فيليوس هةروةها ميجسى كوِرى (٦٩)
وةكو مَيردةكةى بةآلم ئيزةد خانم تيانو لةبةر خؤشةويستى بوو، بيذ كوِرَيكى بيدايوس
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بووةوة، نزيك  لَيى فيليوس كوِرى كردبوو. ثةروةردةى خؤى زادةى
َ
حةآلل كوِرَيكى

دةرهات، كاذَيرةيةوة هةردوو لة بةينى ء بنى زمانييةوة لة كرد؛ مليا بةثشتى نَيزةيةكى
كردبوو. ساردةكة طري برونزة لة ددانةكانى ء عاردى، سةر بةمردويةتى كةوتة

ء خانةدان (هيبسينور)ى كوِرى دولوبيونى يوريبيلوسى كوِرى ئيويمون، هةروةها (٧٦)
دانراء، سكاماندروس ثَيشطؤى ِروبارى ء كاهني وةكو كة ثياوةى ئةو بةجةرطى كوشت،
دواى هةآلت، دا يوريبيلوس بةردةم بة كاتآ دةطرت. ِرَيزيان خوايةك وةكو كةكة

َ
خةل

كةوتة وخوِرةوة بةخوَين شؤِربووةوة، بةهَيزةكةى باسكة دا، باسكي لة كةوت. شريَيكى
جؤرة بةو ئا سةرضاوةكانى،(٨٥) نيشتة نةطؤِر ء ئةجةُّـ سَيبةرى مةرط عاردى، سةر
بةكوِرةكةى تيديوس، سةبارةت بةآلم بوو. طةرم هةردووالدا لةنَيوان ترسناك شةِرَيكى
تةروادةييةكان، لة نَيو يان سوِرايةوة ئاخييةكاندا لةنَيو ثرت ئاخؤ كة َيى

َ
بل نةتدةتوانى

الفاوى وةكو شةِرةكةدا بةمةيدانى تةروادةيةكان. ئوردوى يان ئاخييةكانة بةئوردوى سةر
ثةرذينى ء شوورة نة ء دةطرن بةرطةى بةربةستان نة كة بةهَيز الفاوَيكى ملى نا، زستان
ء ئاسمان تةذى بةبارانى بطرآ ،كاتآ هاتنى لة دةتوانآ ِرَيطة كردووة، ِرةزانى شكؤفة
طةلَيك ء ،

َ
ِرادةماآل خؤيدا لةبةردةم شتَيك هةموو ء دآ تروكانَيكا لةضاو دةبآ، ئاوس

ئا ناكرَيتةوة، ضاك نةبآ ك
َ
خةل زؤرى بةذمارةيةكى ء دةكات وَيران مةزاريان ء طة

َ
كَيل لة

ثةرَيشانى لةبةر ثةالمارى ء ةذاوى
َ
بةشل تةروادةييان زةبةندى ء جؤرة هَيزى زؤر بةو

نةطرت. لةبةرى بوو، خؤيان ء هةرضةندة ذمارةيان زؤر هةآلت، (ئيديوس)دا كوِرةكةى
وةرتة كردووة تةرتةء تةروادةييةكانى دةبِرآ ء دةشتةكة بينى ليكاون بةآلم كة (٩٥)
نزيكى كةمةرى لة سةر زرَيكةى ثَيشةوةى ِرووى بةر ء خَيواندآ دةنآ، تريَيكى ِراويان ء
لة زرَيكةى تةنانةت ضةقى، ء لةشى لة طؤشتى ء سمى تريةكة زرَيكةى كةوت: شانييةوة
«ئةىجةنطاوةرانى هاوارىكرد: بةدةنطَيكىدلَير كوِرةكةىليكاون ئةوجا بوو. سور خوَينا
بةم ماوةيةكى زؤر واية ثَيم ء بووة، زامدار ئاخيايى ثَيش، دالوةرترين هةِرنة تةروادة،

نةهَينابم.» بؤ ئَيرةى ليساوة لة مةطةر ئةثولؤ، ناذى، زامةوة
كوشتن، نةهاتة ئةو بةتريةكةى ديوميدس

َ
ُّـ نان،

َ
خؤهةل كةوتة بةو شَيوةية (١٠٦)

ئازيز، برادةرى كابانيوسى طوت: كوِرى بةستينيلوسى ء ئةسثةكانى ِراطرت ء عةرةبانة
دةربَينة.» ترية لة شانم ئةو ء خوارآ وةرة عةرةبانةكةت لة كابانيوس، كوِرى

زامةكة لة تريةكةى  و  خوارآ، داية
َ
هةل عارةبانةكةيةوة لة  خؤى ستينيلوس (١١١)



ھۆمیرۆس١١٨

ديوميدس ئةوجا فيضقةى كرد. زرَيكةى كةوتبووة كة لةو شةبةقةوة خوَين دةرهَينا.
بَيدار، هةميشة ئةى زيوس، كيذى ئةتيناى ئةى لَيبطرة «طوَيم ثاِرانةوة: ء نزا كةوتة
لةطةأل ئةوة ئَيستاش لة طةرمةى شةِردا كؤمةكت كردووة، ء ويستووم خؤش بابت ئةطةر
ثياوةى ئةو بيكوذم، ء من تريرةسى بةر بَيتة ثياوة ئةو بكة وةها كارَيكى بكا، مندا
لَيدةدا بةسةرا ئةوةم ء الفى دةنآ

َ
هةل ئةوةتا خؤى ء زامارى كردم، ء لَيهَينام فرسةتى

نابينم.» هةتاو تيشكى هةرطيز ديكة جارَيكى كة
ِراستكردنةوة، القةكانى بوو،

َ
ُّـ طوَيى ئةتينا باالس ء ء الاليةوة ثاِرايةوة تةرحة بةو (١٢١)

«ئةى ء طوتى: بةرةوة هاتة لَيى خست. ئةوجا ء القانى دةست وةبةر شنطى هَيز ء
هةمان من ضونكة بكة، تةروادةييان ء شةِرى نةبآ ترست بةدواوة ئَيستا لة ديوميدس،
سةرضاوم تةمةكةى هةروةها نايةت. شكان لة كة هَيزةى ئةو بةراكردويت، وة بابتم هَيزى
هاتة خواوةندَيك هةر جا جودابكةيةوة. لَيكدى بةشةران ء خواوةندان تا ِرةواندويتةوة،
بكة هاوار كو

َ
بةل نةكةى، خواوةندة ئةو شةِرى ئامان بكاتةوة، تاقيت ويستى ء مةيدان

زامدارى تيذةكةت بةنَيزة دةركةوت كة هةر وةرة، زيوس كيذى ئةى ئةفرؤديت، ئةى
بكة.»

ثَيشةوةى ِريزى لة دووبارة ئيديوس كوِرى رؤيى، ء كرد قسةيةى ئةو ئةتينا (١٣٣)
بةهَيزة، جاران هَيندةى سآ كرد هةستى  طرت،  خؤى شوَينى جةنطاوةرةكاندا
بةآلم كردووة، زامدارى ضيايى شوانَيكى ثةزانةوة، ثةالمارى بةدةم ء شَيرَيكة دةتطوت

نةيكوشتووة.
ثةزةكةى لة  بةرطرى نةيتوانى بةآلم وِروذاند، شَيرةكةى تةنيا شوان كابراى (١٣٩)
بِر بِر خاوةن، بةبآ ترساوةكان، مةِرة بةآلم ثةناو،  داية ةكةدا

َ
ئاغةل لة خؤى بكات،

ةكة.
َ
ئاغةل ثةرذينى سةر ديوار ء دةداية

َ
هةل خؤى بةيةكاء، شَيرى توِرةش دةكرد سةريان

بةتةروادةييةكاندا خؤيدا ئاواية بةو هاِروذاء ء توِرة ديوميدسى
بةنَيزة كوشت، يةكةميانى جةنطاوةرانى شوانى ء هيثرونى ئاستينوس ئةوجا (١٤٤)
كوشت، دووةميانى بةشمشَير ِرَيك سةروى مةمكى طرت، نَيزةيةكى سرةواندآ كوشت،
دووةى ئةم ئيدى  كرد. شةق ثشتى تا الملييةوة لة  شانى  بةالمليا،  دا  شمشَيرَيكى
بوليدوس)ىكوِرانى(يوريداماس)ىثرية شرؤظةكارىخةونان دواىئةباسء بةجَيهَيشتء
ضونكة ديوميدس بكات، شرؤظة بؤ خةونةكانيان تا ناطةِرَينةوة دى كة جارَيكى كةوت:
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كة كةوت، فينوبس كوِرانى تون، ء زانتوس دووى ئةوجا هَينا، خةونةيان بةو كؤتايى
ء ك

َ
مول نةدةبوو تا دى ى

َ
ء مندال بوو، بوو ضونكة ثري بوون، شريين دآل لة هةردووكيانى

ى
َ
تال ثةذارةيةكى ء خةم ء كوشت هةردوكيانى ديوميديس بةمريات بةرن، بةآلم ةكةى

َ
مال

لة بةزيندوويةتى خؤى نايانبينآ، بةضاوى ديكة ضونكة جارَيكى بةجَيهَيشت، بابيان بؤ
سامانةكةى ء سةروةت كةسوكارةكانى ء ء خزم بطةِرَينةوة، بؤ ماأل شةِرةوة مةيدانى

دةكةن. دابةش
كروميوس، ء ئيخمون بريام: كوِرةكةى هةردوو سةر بردة هَيرشى ئةوجا (١٥٩)
مَيرطى ناو طاطةلَيكى ثةالمارى وةكو ضؤن شَيرَيك بوون، عةرةبانةدا لةيةك هةردوكيان
كوِرةكةى بةو ئاواية دةشكَينآ، طوَيرةكةيةك يان مانطايةك ملى دةدات ء دارستانَيك
خوارآ عةرةبانةكةوة خستيانيية بةزؤر لة ء دووة سةر ئةم يكوتاية

َ
دِرندانة هةل توديوس،

تا هاوِرَيكانى دةست داية ئةسثةكانى ئةوجا ني.
َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةى ء ء تةدارةك

كةشتييةكان. بؤ الى بيانبةن
ء تَير بارانى بةذَير لةشكرةكان، ناو بةربووةتة بةوجؤرة بينى ئينياس وةختَى (١٦٦)
طوتى: دؤزييةوة ليكاونى ئازاكةى كوِرة وةختآ بدؤزَيتةوة. بانداروس تا ِرؤيى نَيزاندا
ناوبانطى ناوو كوا دارةكانت،

َ
ء بال ثةِر ثةِر ترية كوا باندوراس كوا كةوانةكةت، «ئةى

لة دةست دةى نايطاتآ؟ ليسيادا) لةوآ (لة ء نة لَيرة نة كةسَيك ض كة تريةندازيت،
دةكات، ى تةروادةييةكان وَيران

َ
مال كة ثياوةى بطرة ئةم تريَيك ء بكةوة ثان زيوس

كآ دةزانآ كوشتوون-
َ
ُّـ زؤرى جةنطاوةرانَيكى ء كةوتووة تةروادةييةكان بةناو (١٧٥)

تةروادةييةكان لة غةزةبى قوربانيدا ِرَيوِرةسمانى لة يةكَيك لة ء بآ خوايةك لةوةية
ترسناكة.» خواوةندش غةزةبى ء ثشم ء طرتبآ،

نةبآ تيديوس بةكوِرةكةى من ئينياس «ئةى دايةوة: وةآلمى ليكاون كوِرةكةى (١٧٩)
دةيناسمةوة. بةئةسثةكانيا ء بةكآلوخودةكةى ء زرَيكةى بة ناشوبهَينم، بةكةسى
ئةم هةموو كؤمةكى ئاسمان بآ بةبآ ئينسانيش بَيت، بةآلم ئةطةر خواوةندَيك دةشَيت
ة

َ
ثةل توَيى لة خؤى و بآ، ثشت لة خواوةندَيكى دةبآ ةبةتة

َ
هةل ثَيناكرآ، وَيرانكارييةى

تريةكةم بةِراستى من  لَيالدا، منى تيذةكةى  ترية وا دابآ، تاريكدا مةآلس هةورَيكى
نيابووم

َ
دل من ضوو بةزرَيكةيدا، تريةكةم كةوت، راستى بةرشانى ئةو، ِرَيك سرةواندة

ء نةبآ هةبآ واديارة نةمكوشتووة. بةآلم نارد. (هاديس)م بؤ نارد، دنيام ئةو بؤ كة
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ء دةبةم ئةسث شك نة لَيرةدا من لةوةى جطة ئةمة بةقينا. ضووة
َ
ُّـ خواوةندَيكم

كة هةية تازة ء ضاك زؤر عةرةبانةى يازدة بابمدا تةويلةكةى لة لةوآ، عةرةبانة. نة
ئةسثى جووتآ هةريةكةيان دراوة، ثَيدا ثةردةيان ء هاتوونةتةوة، وةستا الى تازة
ثريةكةم، بابة ئَيرة بؤ بَيم بةرلةوةى بةسرتاوةتةوة. لةالوة ء ئاليكى جؤ تَير ةوى

َ
قةل

ثَيشةوةى ِريزى لة بةرم، تا خؤدا لةطةأل ئةسثةكان ء عةرةبانة كة لَيكردم داواى ليكاون،
بةآلم كردبا، ئةوم بةقسةى نةكرد، بريا بةطوَيم بةندة

َ
ُّـ تةروادةييةكاندا، بكةومة جةنط،

شارة لةم دةترسام بوون، ئاليكى تةواو فَيرة دةكردةوة، كة ئةسثةكان لة بريم من
ء بةجَيمهَيشتن ةوة

َ
مال بؤية لة بةرنةكةوآ، باشيان دراوةدا ئاليكى وقة

َ
ئابل ء جةنجاأل

ديارة تريةكانم وا بةآلم بوو. كةوانةكةم تةنيا تريء ء ثشتيوانم هاتم، ئيليون بؤ بةثَييان
خوَينَيكى ء تيديوس، ئوتريوس كوِرانى ثَيكا، فةرماندةم من دوو ضونكة سوودن، بآ

ءروذاندن. زياترم نةكرد، من هيضم بةآلم ِرؤيى، لةبةر زؤريان
تةروادةييةكان جةنطاوةرة ئيليون ثَيش بةرةء ء عةمار دةرَينا لة كةوانةكةم ِرؤذةى ئةو

باشم نةكرد. كارَيكى بضم هيكتؤرةوة بةهاناى كةوتم، تا
ء وآلت بةديدارى ضاوانم ء طةِرامةوة خؤم ةكةى

َ
مال بؤ دى جارةكى ئةطةر بةآلم (٢١٣)

كةوانة ئةم ئةطةر بضآ بةبِرين سةرم بووةوة، ِروون بةرزةكةم تةالرة ء كؤشك هاوسةر ء
ئاخةدا ئالةم لَيرةدا، ء هونةرة، بآ جوانَيكى كةوانة ئةم ئاطرةوة. نةيخةمة ء نةشكَينم

نايةت.» هيض بةكارى
بةئةسث هةردووكمان تؤ، ء من ئا مةكة. قسانة ئةم «نا، دايةوة: وةآلمى ئينياس (٢١٨)
طؤِرانَيك هيض نةكةينةوة تاقى

َ
ُّـ ضةكةكانمانى ء ثياوة ئةم مةيدانى نةضينة عةرةبانةوة ء

ضتؤ (تروس) ئةسثانى بزانى من تا عةرةبانةكةى سةركةوة سةر وةرة، دةى ِروونادات.
لة خؤ يان بدةن دذمن ثةالمارى خَيرايى بةوثةِرى دةشتا، لة دةتوانن ئةسثَيكن، ضؤن
ديكةش جارَيكى بوو ئةوة (زيوس)ش ئةطةر ويستى  خؤ بكةن. دةرباز دذمن ضنطى
شار، دةمانطةيةننةوة بةسةالمةتى ئةسثانة ئةم سةربكةوآ، توديوس كوِرى ديوميدسى
لةسةر من ء ئةسثةكان لَيخوِرة ء بطرة درةخشانانة هةوسارة قامضى ء ئةم ء وةرة دةى

لَيدةخوِرم. ئةسثةكان من ء بكة شةِر تؤ يان دةكةم، شةِر عةرةبانةكةوة
ء بطرة هةوسارةكان  بةخؤت ئينياس «ئةى دايةوة: وةآلمى ليكاون كوِرى  (٢٢٩)
خاوةنى بؤالى ئةسثةكان هةآلتني، ئةوا تيديوس لةبةر ئةطةر ضونكة عةرةبانةكة لَيخوِرة،
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شةِر مةيدانى لة ء بةثةلة ببةستن جةنة ِرةنطة دةنطت نةناسنةوة ئةطةر خؤ دةضن، خؤ
خؤى بؤ ء ئةسثةكان دةكوذَيت هةردووكمان تيديوس كوِرى نةكةن. هةنطآ دةربازمان
بةنَيزة كة سازدةدةم من خؤ ء ء ئةسثةكانت باذؤ، بةخؤت عةرةبانة دةى كةواتة دةبات،

بدةم.» ثةالمارى تيذةكةمةوة
كاتآ هاذوت. تيدويوس)يان كوِرى( بةرةو  بةلةز  ء بوون عةرةبانةكة سوارى (٢٣٩)
«ئةى طوت: (ديوميدس)ى بة دةبنةوة نزيك بينيانى كابانيوس كوِرى (ستينيلوس)ى
بةلةز زؤر دةبينم جووتآ جةنطاوةر ى من،

َ
ئةى ئازيزةكةى دل تيديوس، كوِرى ديوميدس،

يةكَيكيان كةوانكَيشَيكى توانان، ء ِرادةبةدةر بةهَيز لة هةردووكيان دَين، ء تؤ بةرةو
دايكى ء ئةنخيسة، كوِرى ئينياسى ئةويرتيان ليكاونة، كوِرى (بانداروس)ى مةعالنة ء
لَيدةكةم تكات بطةِرَيينةوة. با ء باذؤ عةرةبانةكةت رابة جوانيية. خواوةندى ئةفرؤدَيت)ى

بكوذرَيى. نةبادا مةكة، ثَيشِرةويمان ناضارى
من لَيناطرم: طوَيت مةكة، «باسى هةآلتن طوتى: تَيرِيوانى ء بةتوِرةيى (٢٥١) ديوميدس،
نةبوون. ماندوو هَيشتا نيية. القةكانم مةزةبيا لة ء ترس هةآلتن نةذادَيكم ء ِرةطةز لة
ئةتينا شَيوةية ِرووبةِروويان ببمةوة. بةم هةر ببم، دةمةوآ سوارى عةرةبانة بةتةمانيم
بآ، ئةوا ِرزطار جووتة لةو يةكَيكيش ئةطةر خؤ ء نةترسم، ثياوَيك هيض لة ئةمرى ثَيكردوم

نابةنةوة. هةردووكيان ئةسثةكان
زانى بةِرةواى ئةتينا –ئةطةر بكة لة طوَيى ء طوارة بيكة دةكةم، بؤ قسةيةكت جا (٢٦٠)
بيانبةستة ء ِراطرة لَيرة ئةسثةكةت هةردوو بةخشيم، ثآ هةردوكيانى كوشتنى شانازى ء
بؤ لةبةرى تةروادةييةكانةوة ئينياس ئةسثةكةى هةردوو بكةوة بةعةرةبانةكةوة،خَيرا فريا
دانى زيوس، ِرةسةنانةن كة ئةسثة ئةو تريةى ء ِرةطةز لة ئةمانة ببة. بةرى ئاخييةكان
باشرتين خواوةندةكان، بؤية بةمةيطَيِرى بوو كة كوِرى طانيميدى لةبرى ِرفاندنى بةتروس
ئةم ئينياس ئةنخيسى بابى كةوتووة. ثآ هةتاويان تيشكى ء ِروناكى سثَيدة كة ئةسثن
ء جووتكردن دا

َ
لةطةل ماينةكانى خؤى (الوميدون)ةوة بةدزى ئةوةى دواى دزى، ِرةطةزةى

داون دووانةكةى ديكةشى و تةويلةكانى خؤيدان، هَيشتا لة ضواريان جوانويان بوو. شةش
بتواننيبيانطرينسةربةرزىءشانازييةكىطةورةبةدةستدةهَينن.» بةئينياس كةئةطةر

دةهاتنة لَييان دى زياتر جووتةكةى دةكرد، بؤ يةكرت قسانيان جؤرة بةو كاتَيكا لة (٢٧٤)
بةجةرطةكةى ء مةزن ة

َ
ِرؤل «ئةى طوتى: ء قسان هاتة ليكاون كوِرى جار

َ
هةوةل ثَيشآ،
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ثآ نَيزةكةمت ئَيستا ئةوا نةخستى، ثةلوثؤى لة ئةطةر تريةكةم خانةدان، (تيديوس)ى
دةكةمةوة.» تاقى

سوثةرةكةى كوِرى تيديوس بةر هاويشتى. داو نَيزةكةى لة بةدةم قسةوة ذةهرى (٢٨٠)
نَيزةكةم «سةرى طوتى: هاواريكرد ء ليكاون كوِرةكةى بِرى.  سنطى تاسةر ء كةوت
بةمن جةنط شانازى سةرفرازى ء نةماوة، ء لةم دنيايةدا زؤرت دةركرد، ء ء ديوا سكتى

دةبِرَيت.»
ثَيم ثَيكاوم، نةت خاوة، ت

َ
«خةيال طوتى: ء بةرنةدا ورةى ديوميدس بةآلم (٢٨٦)

جةنط زرَيكةى خواى بةخوَينى خؤى يةكَيكتان يا هةردووكتان ناهَينن تا ئَيوة واز واية
نةِرةنطَينآ.»

ِرَيك ء كرد (باندراوس)ى لوتى ئاِراستةى ئةتينا هاويشت، نَيزةكةى ء طوت ئةوةى (٢٩٠)
نوكى بِرونزينى نَيزةكة ء ِرؤيى سثييةكانيا ددانة بةبةينى نزيكى ضاوييةوة، نَيزةكة لة
سةلةحةكةى ءئة تةدارةك دةرضوو، ضةناطةيةوة لةذَير ء بِرى بَيخةوة ء بن لة زمانى
الوةء، الداية ترساندا خؤيان لة ئةسثةكان خوارةوة. كةوتة ء تةث هوِر ء كةوتة تةق

ذيانى لةبةر بِرا.
خوارآ، داية

َ
هةل عةرةبانةكة لة خؤى ئةسلةحةكةيةوة ء ضةك ء زرآ بة ئينياس (٢٩٧)

متمانة نةِرى شَيرى وةكو بفِرَينن.
َ
ُّـ جةنازةكةى ئاخييةكان لَينيشت كة ئةوةى ترسى

هاوارى ء برد ثَيشةوة بؤ ِرمةكةى ء زرآ ء القى بةينى هةردوو الشةكةى خستة بةخؤ
طرتى تيديوس كوِرةكةى

َ
ُّـ بَيتة ثَيشآ دةيكوذَيت. لة جةنازةكة كةسَيك هةر كة كرد

بآ ء بةئاسانى ء نةدةطريا،
َ
هةل ئةمِرؤ بةهَيزى زةالمى دوو بة كة طةورةدا، بةردَيكى بة

سمتى ء ِران نَيوان جومطةى ء بةر ئينياس ء هاويشتيية كردةوة بةرزى كةسَيك ض كؤمةكى
جةنطاوةرةكة جنى. دةورى ء طؤشتةكةى خاش كرد ء ورد جومطةكةى بةردةكة كةوت.
تاريك بوون، بةرضاوةكانى ء زةوى سةر كةوتة ء طرتةوة بةدةستةكانى خؤى بةضؤكا هات،
دايكى ئةفرؤدَيتى ئةطةر مردن، ء ى

َ
حال كةوتة شاى جةنطاوةران قارةمان، ئينياسى ئيدى

كوِرةكةى كة بوو، شوان بوو ى لة ئةنخيس ئةم كوِرةى دةمرد، ئةفرؤدَيت نةكةوتبا فرياى
بةاليةكى ء وةرينا ئازيزةكةى كوِرة جةستةى لة سثييةكانى باسكة بينى ةوة

َ
حال بةو

نةيكوذآ. سينطيدا نةكاو بة نَيزةيةك داناييةكان لة يةكَيك تا جوانةكةى دايثؤشى، كراسة
خستةوة. بةآلم دوورى شةِرةكة مةيدانى لة ء طرت

َ
هةل ئازيزةكةى كوِرة بةو جؤرة (٣١٨)
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جووتة بةثةلة نةكردبوو. لةبري (ديوميدس)ى فةرمايشتةكانى (كابانيوس)ش كوِرةكةى
ةوةكانى بةعةرةبانةكةوة

َ
جل دوورخستةوةءدةستة ئةسثةكةىخؤىلة مةيدانىشةِرةكة

بةرى لة عةرةباةكةى ء ئينياس ئةسثةكانى ثشتى سةر داية
َ
هةل خؤى ئةوجا بةستن.

خؤى ئازيزى هاوِرَيى دةستى دانيية برد. لةوَي ئاخييةكان بةرى بؤ تةروادةييةكانةوة
بيانبات داواى لَيكرد ء دةطرت ثرت ِرَيزى ديكةى هاوِرَيكانى هةموو لة كة (ديبيلوس)ةوة
ئةسثةكانى ةوى

َ
بوو، جل عةرةبانةكةى سوارى ء طةِرايةوة كةشتييةكان. ئةوجا بؤالى

كوِرةكةى (تيديوس)دا بةدووى طةِران كةوتة ء بةثةلة دةست طرتة
قوبرسى، خواوةندى دووى بةدةست ء نَيزة لةسةرشان ضنط تيديوس كوِرى بةآلم (٣٣٠)
كة زاأل نيية لةو خواوةندانة الوازة، و ء نةرم دةيزانى ضونكة كةوتبوو، ئةفرؤدَيت دواى
شةِر ء خواى (ئينيو)ى نة ء بوو، ئةتينا نة جةنطاوةراندا. كوشتارى ء شةِر بآ بةسةر
كردنَيكى تاقيب دواى ئاوةدانيان، ء شار وَيرانكةرى شةِر) خواوةندى (ئةريس)ى خوشكى

ئاستى، طةيية كة هةر زؤر
بؤندارةكةى جلة قةمةكة ناسكةكةيدا. بةدةستة كرد قةمةكةى ثةالماريداو خَيرا (٣٣٥)
ناولةثى ء مةضةك نَيوان ثَيستى بوو، ضنى بؤيان هونةر خواوةندانى كة جلةى ئةو بِرى،
ء بةدةمارى خواوةنداندا دآ تةنيا كة خوَينةية ئةو ئيكور- (يان نةمر  بِرى، خوَينى
ئَيمة شةرابةى ء نان هةمان ئةو خواوةندان ضونكة فيضقةى كرد، زامةكةوة لة دةضآ)
جاويدانن. ئيدى نيية، نةمر ء ئَيمة خوَينى وةكو ناخؤنةوة، بؤية خوَينيان ناخؤن ء
لة ئةثولؤ دةست كةوت، بةآلم لة كوِرةكةى ء كرد، قايمى ئةفرؤدَيت لةتاو ئازار هاوارَيكى
لة يةكَيك دةترسا لةوة ضونكة ثَيضا، تاريكييةوة هةورَيكى ة

َ
ثةل لة ء نةوى باسكةكانى

وازى ديوميدس هةنطآ بيكوذَيت. ء بكات بةسينةيدا نَيزةيةك ء سةرى بطاتة داناييةكان
شةِران ء جةنط هةنطامةى لة هةرا ء خؤت زيوس، لَيكرد: «ئةى كيذى هاوارى ء لَيهَينا
نابى؟ ساويلكةى خؤت ذنانى برنى خشتة لة ء ئةفسونكرن خةريكى بطرة، بؤضى دوور
دووريشةوة ناوى لة وا دةبينى كة شتى قورتَينى،

َ
كاروبارى شةِران هةل لة ئةطةر خؤت

 بآ.»
َ
ُّـ لةرزت بذنةوى شةِر

ئاسمان دووركةوتةوة، (ئايريس)ى قاسيدى بَيتاقةتى خانم بةبَيزارى ء خواوةند (٣٥٢)
نةرمةكةى ثَيستة بوو، زؤر ئازارى دوورخستةوة، ئاثوراكةى لة ء كةوت فرياى با وةكو

طةِرا.
َ
هةل شني
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وةستاوة لةدةستىضةثى مةيدانةكةدا خواوةندىجةنط، ئةريسىسامناكىبينىكة لةثِر
وةستاوة.هةنطآ نزيكيا لة ئةسثةكانى ء عةرةبانة ء ِرمةكةى سةر داداوةتة شانى ء
هاواريكرد: بداتآ. بةئةمانةت ئةسثةكانى لَيكرد تكاى ء دادا ضؤكى براكةيدا لةبةردةم
ةمث،

َ
ئؤل بؤ ثَييان بضمةوة تا بدةيآ ئةسثةكانتم كةوة، ئازيزةكةم، فريام برا «ئةى

ئةو بةشةرة زؤرة، زؤر ء ئازارم كردوم بريندارى بةشةرَيكى فانى بارةطاى خواوةندان.
بضآ.» (زيوس)شدا بابة بةطذ دةتوانآ بووة دةهرى بةجؤرآ كة (تيديوس)ة كوِرةكةى

نةخؤشى بةدةم ئةفرؤدَيت دايآ، زَيِرينةكانى ئةريس ئةسثة ياأل كرد، ئاوا قسةى (٣٦٣)
ء بوو تةنيشتييةوة سوار لة (ئرييس)ش بوو، عةرةبانةكة سوارى زؤرةوة ء ئازارَيكى
بؤى با وةكو ئيدى كَيشا، بةئةسثةكانا قامضييةكى دةست. طرتة ئةسثةكانى ةوى

َ
جل

بةهةزار. هةزار ةمثى
َ
ئؤل طةييشتنة نيشتمانى خواوةندان، تروكانَيك بةضاو ء دةرضوون،

ئةفرؤدَيت
َ
ُّـ دانآ، خوايى ئاليكى كردنةوة، عةرةبانةكةى لة ِراطرت، ئةسثةكانى ئرييس،

ثَيدا دةستى ء طرت باوةشى ئةويش لة كة (ديونى)ى دايكى، ئامَيزى هاويشتة خؤى
كردويت؟ لةطةأل شَيوةية ِرةفتارى بةم ئاسمانى كامة بوونةوةرى «ئةوة طوتى: هَيناو

كردبآ؟.» ةيةكت
َ
هةل خةتاو هةمووانةوة بةبةرضاوى ء بةئاشكرا ئةوةى وةكو

كردوم دايةوة: «ئةوةى زامدارى وةآلمى دةدا، جوانى ثرشنطى كة ئةفرؤدَيت (٣٧٥)
ئازيزةكةم، كوِرة كوِرم، ئينياسى ضونكة كوِرى(تيديوس)ة، لةخؤبايى (ديوميدس)ى
لة مةيدانى ء دةمويست طرتبوو،

َ
هةل دةوآ، خؤشرت بةشةرم بةنى هةموو لة ئةوةى

ئاخييان تةروادةيى ء بةينى تةنيا شةِرى لةوة دةرضووة شةِرةكة دوور بخةمةوة. شةِرى
خواوةندانش.» شةِرى كةوتونةتة ئَيستا داناييةكان ضونكة بآ،

ئَيمةمانانى لة بآ. طةلَيك ئارامت كيذةكةم، بكة دايةوة: «تةحةمول وةآلمى ديونى (٣٨١)
ئيفيالتيسى، ء ئوتوس ضةشتووة، كاتآ بنيادةمانمان ئازارى دةستى ةمث،

َ
ئؤل دانيشتووى

كوِرانىئةلويوس،(ئةريس)يانكةلةثضة كردء بؤ ماوةى سيازدةهةيظانلةطؤزةيةكىبرونزيدا
فريا ئةلويوس ذنى واتة جوان، ئرييبوياى ئةطةر خؤ تةحةمول بكات. دةبواية كرد حةثسيان
تيا زنداندا لة ئةريس ِرفاند ئةوا (ئةريس)ى كة ئاطادار نةكردباوة (هرمس)ى ء نةكةوتبا
سوض سةروى سآ ئةمفيرتون بةتريَيكى فيلةتةنةكةى كوِرة كاتآ (هريا)ش هةروةها دةضوو.

دةرمان. بآ ضةشت، ئازارَيكى زؤرى ئازارَيكى كرد ء بريندار ثَيكا ِراستى مةمكى
الى زيوس كاتآ هريكلى كوِرى هات، مةزن هاديسى واهيش بةسةر هةروةها شتَيكى



١٢٥ ئیلیاده 

ثِر ى
َ
هاديس بةدل ئةوسا مةرط. لَيداو طةيانديية شةراى تريَيكى دؤزةخةوة دةروازةكانى

ضووبوو بة بةرز،تريةكة ةمثى
َ
لة ئؤل زيوس ى

َ
بؤ مال ضوو بةئازارةوة جةستةى ء خةم

زامةكةى لة طيا ء دةرمانى ء ئازار دةدا، تاثايون فرياى كةوت ثانيدا ء زؤرى بةهَيزو شانى
خواوةندَيكى كو

َ
بةل بةشةِر نةبوو، ء تريةى ِرةطةز لة هاديس ضونكة كرد. ضارةى ناو

ئةو بةتريةكانى تةنانةت تيذ نةدةثرينطايةوة، ء توند كارَيكى هيض لة بوو، سةركَيش
طةوج هاندةدا، تؤ لة ،(تيديوس) ئةتينا ئَيستاش كرد. توِرة ةمثيشى

َ
ئول خواوةندانةى

ى
َ
لة طِروطال طوَيى ء ناذى زؤر بكات خواوةندان شةِرى ثياوَيك هةر كة كةسةية نةزانآ ئةو

بزانآ تيديوس ضاك كوِرى با جا ناطةِرَيتةوة. لةشةِر ضونكة باوةشيا، لة ةكانى نابآ
َ
منال

بةهَيزترا، لةتؤ كةسَيكى بةطذ نةضووة
ء بةشيوةن ئةدراستوس، كيذى (ئيطيالة)ى ئازاكةى، ذنة كة ناضَيت ثآ زؤرى (٤١٢)
ةكةى

َ
مال كى

َ
خةل هةموو ئاخييان، ناو ثياوى ئازاترين بؤ مَيردى، (ديوميدس)ى بؤ طريان

دةستَينآ.
َ
هةل لةخةو

لة مةضةكى دةستان بةهةردووك خوايى) (خوَينى ئيكورةكةى ء ئةوةى طوت (٤١٦)
كة ء هريا ئةتينا بةآلم بووةوة. دةستى ضاك دامردةوة ء ئازارةكةى ء سِرى كيذةكةى
«بابة طوتى: كرد. قسةى ثَيشا لة ئةتينا زيوس، لة توانج ء تةوس كةوتنة بينى، ئةوةيان
ئاخييايى هةق وابوو ذنَيكى ئةفرؤدَيتى كوبرسى ثَيم واية بةآلم مةبة، توِرة لَيم زيوس،
ء سةرسامة، ثآ زؤريان كة بخستاية تةروادةييانةى لةو يةكَيك ِرةدووى ِرةداو بَينَيتة
جوانةكةى دةستة دةبواية ء دةبوون، راموسان غةرقى هةردووكيان تا بكرداية ضاوةِروانى

ئاخيايية بِروشاية.» ذنة ئةو بةدةرزيلةى زَيِرى
كردة بانط ئةفرؤدَيتى زَيِرينى ء بزةيةكى كرد، بةشةران خواوةندان ء سةردارى (٤٢٦)
كارة خةريكى تؤ قاوى.

َ
نةخول جةنط ء جةنطاوةرى بؤ تؤ «كيذةكةم طوتى: خؤيةوة. الى

ء ئةريس كارى شؤِر ء شةِر بكة، خؤش زةماوةندان ثةيوةندى بةو خؤت طريةكانى
َ
دل

بسثَيرة. بةوانى ئةتيناية،
هَيزَيكييةوة بةهةموو ديوميدس كرد، خؤيان قسةى جؤرة بةو ئةوان كاتَيكا لة (٤٣١)
خواوةندة لةم ء زةِرةيةك ئةثولؤداية، ى

َ
ذَير بال لة كة دا، دةشيزانى (ئينياس)ي ثةالمارى

َيت.
َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةى ء ضةك ء بكوذَيت ئينياس دةيويست ء بةدةسةآلتة نةترسا،

ثرشنطدارةكةى غانة
َ
بة قةل سآ جارةكة ئةثؤلؤ و هةر تا بيكوذآ، ثةالماريدا جاران سآ
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بةدةنطَيكى ئةثولؤ وةكوخواوةندَيكهَيرشىهَينا، كاتآجارىضوارةم بةرثةرضىدايةوة.
خواوةندان شةِرى بري لة بطةِرَيوة، تيديوس، كوِرى «ئاطاداربة طوتى: ء خوِرى تَيى سامناك
خواوةندانى بةربةرةكانى ناتوانن ئةوانةى سةر زةوى فانى، بةشةرى ضونكة نةكةيةوة،

بكةن.» نةمر
تؤزَيك خواوةند بثارَيزآ، غةزةبى ء ثشم لة خؤى ئةوةى تيديوس بؤ كوِرةكةى (٤٤٣)
كةكة

َ
ئاثوراى خةل لةنَيو (ئينياس)ى ئةثولؤ كردةوة، بضووكى ء ِرَيطةيةكى كشايةوة

لةناو قوربانطة داينا. بوو، لةوَيندةر ثةرستطةكةى كة ثريؤزا (برطاموس)ى لة و طرت
َ
هةل

جوانييةكةى ء ِروناكى ء كرد تيماريان ئةرتةميس ء ليتو خواوةند جووتة طةورةكةدا،
(ئينياس)ى هاوشَيوةى تاثؤيةكى زيوينكةوان ئةثولؤى كةضى طَيِرايةوة، بؤ جارانيان
تةروادةيى ئيدى لةبةركرد، ئةوى وةكو هينةكةى ئةسلةحةيةكى ء تةدارةك ء دروستكرد،
غانى

َ
قةل ء زرآ قايشى ء يةكرتى بةربوونة تاثؤيةدا ئةم بةدةورى ئاخييانى مَيرخاز ء

ئرييس، ئةى «ئرييس، طوت: جةنطى بةخواوةندى ئةثولؤ ئةوجا دةبِرى.
َ
يةكرتييان هةل

بؤضى مةرطان، بةخوَين ء ئاوَيتة ئةى شاران، وَيرانكةرى ئةى طيانى بةشةران، بةآلى ئةى
بةطذ دةيةوآ بووة طةرم وةها كة (تيديوس)ة، كوِرةى ئةم ثياوة، ئةم ناضى بؤالى
كوبرسى لة تةعةداى ناخةيتةوة؟ دوور شةِرةكةى لة ء ناضى بؤضى بضَيت، (زيوس)شدا
خوا ئةوةى وةكو دواى ئةوة كرد، بريندار مةضةكى ء كرد خواوةندى جوانى) (ئةفرؤدَيتى

منيشيدا.» ثةالمارى بآ
(ئةريس)ى بةآلم دانيشت، لَيى برطاموس لوتكةى لةسةر ضوو ء طوت ئةوةى (٤٦٠)
ِرابةرى (ئاكاماس)ى شَيوةى خستة خؤى كةوت، تةروادةييةكان لةشكرى بةناو وَيرانكةر
طةلةكةتان دةكات قةبوأل غريةتتان كوِرانى بريام، ضؤن طوتى: «ئةى ء تراقييةكانةوة
دةروازةكانى بةر دةطةنة تا ئةوةن ضاوةِروانى سةربِرين؟ بَيتة ئاخييان بةدةستى
ئينياسةى ئةو كةوتووة، طؤِرة لةو ئةنخيس كوِرى (ئينياس)ى ئةوةتا تةروادة؟
هاوِرآ بدةن با يارمةتيم خَيراكةن، بةِرَيزة. كةواتة ء طةورة المان هيكتؤر بةئةندازةى

دةربَينني.» شةِر تونى جوامَيرةكةمان لة ء مَيرخاز
بةتوندى زؤر ء هات ساربيدون ئةوجا جؤش. هَينانية ء هانيدان ثةيظانة بةو (٤٧٠)
فشةت تؤ خؤ ئازايةتيةكةت؟ كوا هيكتؤر «ئةى طوتى: كرد. هيكتؤرى سةرزةنشتى
براكانتا، بةتةنآ لةطةأل هاوثةيمانان، ياوةر ء بةبآ ء طةل بةتةنآ، بةبآ كة دةكرد
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سةطى نابينم، وةكو لَيرةدا كةسيان من كةضى سدةكةن. ثا تةروادة زِر براكانتا لةطةأل
لة من هاوثةيمانت. ئَيمةى ناكات، شةِر دى كةسى نةبآ ئَيمة شَيرن. دةورى ترسنؤكى
كوِرة ء ذنةكةم هاتووم، ئيكسانتوس)ةوة ِروبارى كةنارةكانى ء ليسيا لة دنياوة، بنى
بةجَيهَيشتووة، دزان-م ء ئاتاج تةماحى جآ ء زؤر سامانَيكى ء سةروةت ء ضكؤلةكةم
شةِرى ِرَيم بَيتة كةسَيك هةر ء كةوتووم ليسيايى جةنطاوةرانى اليةنطرةكانم، ثَيشى ء
تؤ لَيمى بدزن، كةضى بتوانن ئاخييةكان كة هةبآ شتَيكم هيض بآ ئةوةى لَيرةدا دةكةم
ذنةكانيان لة بةرطرى ء خؤ ِراطرن بكةى لة سةربازةكانت داوا ئةوةى بآ وةستاوى ِرةق
دذمنان طريؤدةى ء تةنطةوة داوَيكى بكةونة كةكة

َ
خةل ء خؤت نةوةك ئاطاداربة بكةن.

لةمة بكةرةوة، بري ِرؤذ ء دةكةن، شةو وَيران شارة جوانةكةت يةكسةر دذمنة، دذمن بنب،
تةنيا بكةن، بةرطرى ترس تا بةبآ ببة، ناودارةكانى هاوثةيمانةكانت فةرماندة بؤ هانا

دةخةلةسى.» طازاندة ء لؤمة لة بةمة
لة خؤى جةنطةوة بةجلى يةكسةر تةزاند. هيكتؤرى طيانى قسانة بةو ساربيدون (٤٩٣)
سوثاكةى بةناو تيذةكةيةوة ِرمة هةردوو بادانى بةدةم خوارآ، داية

َ
هةل عةرةبانةكةى

شةِرَيكى ترسناكى دةدا. جاِرى ء هاندةدا شةِر بؤ جةنطاوةرةكانى ء بةدةنطى بةرز كةوت
يةكِريز ئارطوسييةكان بةآلم ئاخييةكانياندا، ثةالمارى ء طةِرانةوة تةروادةييةكان ئيدى
خةرمانةكانيان شةنكةران ضؤن كاتآ وةكو نةهاتن.

َ
لةبةريان هةل ء وةستان خؤى لةجَيى

كا لة باو دانةكة دةكاتة
َ
هةل زةرد (ديمرت)ى قذ ء دةبات، كايةكة ء شةماأل دةكةن شةنة با

مليان لة ء شان ء جؤرة ئاخييةكان سةر ئا بةو سثى دةبآ، كايةكة زياتر ء جيا دةكاتةوة
طةيية كةشكةآلنى ئاسمانى تةثوتؤزةى ئةو بوو، سثى سمى ئةسثةكانياندا ذَير تةثوتؤزى
بةعةرةبانةكانيانةوة طاليسكةِرانةكان ء  كردةوة  بةشةِر دةستيان وةختآ برونزين،
كة شةِر خواوةندى (ئةريس) جا دذمنةكانيان. سةر دةخستة طوشاريان ء دةسوِرانةوة
كؤمةكى تا دادا شةِرةكةدا بةسةر تاريكى ثةردةيةكى بوو، تةروادةييةكان اليةنطرى
هةر طوتبوو ثَيى ئةنجام دةدا، كة ئةثولؤنى بكات، بةمةش فةرمانةكانى تةروادةييةكان
زاتيان بكةوآ ء تةروادةييةكان بةردارى شةِر بوو، بةناو دةست باالس ئةتينا بينى كاتآ
وَيِراى دةدا. داناييةكانى يارمةتى ئةتينا –ضونكة بكاتةوة بةرز ورةيان ء بةر بخاتة
ورةيةكى زؤرى ء نارد ثريؤزةكةيةوة ثةرستطة لة (ئينياس)ى ئةثولؤ بةخؤى ئةمةش
ساغ ء زيندووة ديتيان كة ء طرتةوة هاوِرَيكانيا لةناو خؤى شوَينةكةى ئينياس خستةبةر،
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لَينةثرسى، بةآلم هيضيان بوو، الخؤش زؤريان دةضؤِرآ
َ
ُّـ ئازايةتى ء ورة ء سةالمةتة ء

ء ئةريس نيطةرانيانةى ء طرفتارى ئةو خواردبوو، طرييان ترةوة بةدةردى ضونكة
هةرا كردبوون، دروست بؤيان دووبةرةكى، ء تةفرةقة خواوةندى (ئريس)ى خوشكةكةى

نابووةوة. طةورةى لةناوياندا هةنطامةيةكى ء
دةدا، جؤش شةِر بؤ ،داناييةكانيان ديوميدس ء ئوديسيوس ئةجاكسى؛ جووتة (٥٢٠)
لة هةوادا خامؤشى ء كثى دةمانى لة كرونوس كوِرى هةورانةى ئةو وةكو ئةوانيش
ِرةشةبا لةطةأل خواوةندى (بورياس)ى كة دةمانةدا لةو دةطرت، ِراى لوتكةى كؤساراندا
دةكةن. ثةرت اليةكدا بةهةموو هةوران هوِر بةطظ ء بايانةى ئةو نووستبا، ديكةدا بايةكانى
نةهاتن.

َ
هةل تةروادةييةكان لةبةر ء وةستان خؤ جَيى لة هةورانة ئةو وةكو داناييةكان

ء دؤستان، ثياوةتى ء دةيطوت: دةدان هانى ثةيتا ء ثةيتا كةوت ئاطامةمنون بةناويان
جةرطةى ناو بضنة ء دوور بخةنةوة خؤتان لة خؤتان بسةِّـَينن، سةرشؤِرى مةردايةتى

شةِرةوة.
ئةوانةى بةآلم مردن، تا زياترة ذيانيان ئةطةرى ناكةن، سةرشؤِرى قةبوأل ئةوانةى (٥٣١)

ناويان.» نة ء دةكةن ِرزطار ذيانيان نة دةِرةظن
كةوت، لة ثَيشةنطةكان يةكَيك ء بةر ِرمةكةى هاويشت ء خَيرا كرد قسانةى ئةو (٥٣٣)
ئةويش(ديكون)ىكوِرىثرطاس،ء هاوِرَيىئينياسبوو،كة بةالىتةروادةييةكانةوةهاوتاو
ء دةجةنطى جةنطاوةرةكاندا ثَيشةوةى لة ِريزى هةميشة كة بوو، بريام كوِرانى هاوثايةى
لةخوار كةمةربةندةكةى لَيوةى ضووة ذوورةوة، ةكةى بِرى ء

َ
مةتال ئاطامةمنون نَيزةكةى

بةتةق ئةسةلةحةكةى ء ء تةدارةك زةوى سةر تةث كةوتة و دةركرد، ء ديوا سكييةوة
كةوت. الشةكةيدا بةسةر هوِر ء

ئورسيلوخؤس. بابيان ء كريتون كوشت، داناييةكان لة قارةمانى دوو ئةوسا ئينياس (٥٤١)
ئةلفيوس، ءتؤوى توخم بوو، لة فريى قايمةكةى شارة كى

َ
خةل بوو، ةمةند

َ
ثياوَيكى دةول

ِروبارةىكةئاوةِرؤيةبةرينةكةىبةخاكىبيليانيةكاندا ئةو خواوةندىِروبارىئةلفيوسبوو،
بابى ئةمة طةالنى كرد، زؤر فةرمانِرةوايى حوكم ء كة بوو (ئورسيلوخوس)ى ِروبار دةِرؤيى.
كة ئورسيلخوس، ء كريتون بةناوانى لَيكةوتةوة دوانةيةكى ئةميش كة بوو، ديوكليس
طةلة لةطةأل طةورةبوون، كة دووانة ئةم بوون. شةِر هونةرَيكى ء فةند هةموو شارةزاى
(ئوتريوس)دا ئاطامةمنونى كوِرانى ء لةبةرخاترى مينيالوس ء ئورطوسييةكاندا كةشتى
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وةكو ئةمانة ثَيهات. كؤتاييان ء مةرط بردنييةوة لةوَيندةر ء (تةروادة) ئيليون بؤ ضوون
بةخَيوىكردن، ئيدىثةالمارىماآلنيان بَيشةآلنَيكىضياييدا ء لَيِر جووتةشَيرَيكدايكيانلة
الوة واهى جووتة ئةم كوذران. ثياوَيكدا دةستى لةسةر تا دةفِراند ثةزانيان ء بةرخ دةدا،
سةر زةوى. كةوتنة سنؤبةر درةختى دوو وةكو و هَينا، بةذيانيان كؤتايى بوون، ئينياس

بريقةدارةكةيةوة زرآ ء بةخؤ ذان، هاتة ى
َ
دل بينى ئةوانى مةرطى كة مينيالوس (٥٦١)

دا كةواهى دنةي ئةريس ضونكة تاويدا، ثَيشةوة ِريزى بةرةء ِرمةكةيةوة بةدةم بادانى ء
بينى، نةستور كوِرى (ئةنتيلوخوس)ى بةآلم كوشتن، بَيتة ئينياس بةدةستى تا بكات
خؤى بةخورى، ببَيتةوة

َ
ُّـ ِريسةكةيان ء بطاتَى ئاسيوَيكى ثاشا نةبا ئةوةى ترسى لة

بةرانبةر نَيزةكانيان مينيالوس ء ئينياس كة دةمةدا لةو ِرَيك ثَيشةوة، ِريزةكانى طةياندة
ثاأل داية بوون، ئةنتيلوخوس ثَيكردنى شةِر تامةزرؤى دةست بوو ء رِبى

َ
هةل بةيةكدى

مينيالوس.
ِرووبةِرووى ةوان

َ
ثال دوو بينى كة ئازايةتى، ء مَيرخازى وَيِراى ئينياس، (٥٧٢)

ئورسيلوخوس)يان ء كريتون جةنازةكةى هةردوو ئيدى كرد، ثاشةكشةى وةستاونةتةوة،
هاوِرَيكانيان. دةستى داية ةيان

َ
ؤل

َ
كل جووتة ئةو ء بردةوة ئاخييايى سوثاييانى ناو بؤ

بجةنطن؛ ثَيشةوة تا لة ِريزةكانى طةِرانةوة بةخؤيان ئةوسا
ثافالطونياكانيان رابةرى ء خواوةند (ئةريس)ى هاوتاى (بيالمينيس)ى ئةوة دواى (٥٧٦)
ةمةى

َ
ضؤل ِرَيك  مينيالوس وةستابوو، عارةبانةكةيةوة بةسةر كة كاتةدا لةو كوشت.

(ئةنتيمنيوس)ى كوِرى (ميدون)ى سرةواندة بةردَيكى ئةنتيلوخوس)ش ء ثَيكا، طةردنى
.

َ
هةآل دةكردةوة تا بةئةسثةكان ثَيضى كة كاتةدا لةو طاردى بيالمينيس، ء عةرةبانضى
خاو دةستةكانى كةوت، نيشانةكة عاج هةوسارة كةوت، ئانيشكى بةر ِرَيك بةردةكة
لةسةر كرد، بةالجانطيا شريَيكى ء ثةالماريدا ئةنتيلوخوس سةر زةوى. كةوتة ء بوونةوة
بوو، ِّـةآلن عاردةكة ضونكة ضةقى. عاردةكة لة خوارةوة. كةوتة بةسةرا عةرةبانةكةوة
دان قامضي بةر ئةسثةكانى ئةنتيلوخوس وةختآ تا مايةوة، دةقةوة بةو زؤر ماوةيةكى
سةر ء كةوتة ثَييانةوة ء بةذَير دةست بوو بيالمينيس ئاذؤتنى، ئاخييةكان بةرةوالى ء

زةوى.
ِروويان تاويدا، ءبةرةو كرد كردن، هاوارى سوثاييةكاندا بةدى ِريزى هيكتؤر لةنَيو (٥٩٠)
سامناكةكةى (ئينو) خوشكة ء ئةريس جمان. بةدوويا تةروادةيى هَيزى جةنطاوةرانى ء
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بةنَيزة ئةريس بوو، شةِر بارطاوى هةنطامةى ء خانمة بةهةرا ئةم كةوتبوون، ثَيشيان
جارآ ء ثَيشى دةكةوتة  جارآ دةسوِرايةوة، هيكتؤردا بةدةورى ء سامناكةكةيةوة 

ثاشى. دةكةوتة
بةبيابانَيكى ثياوَيك ضؤن وةكو نيشت.

َ
ُّـ لةرزى ديتن جؤرةى ديوميدس بةو كة (٥٩٦)

دةريايةك بةرةو كة بةخوِرا ببينَيتةوة ِروبارَيكى لة كةنارى خؤى لةثِر ء بِروات بةريندا
ِروويكردة طةِرايةوة. تيديوس كوِرةكةى جؤرة بةو دةطةِرَيتةوة، ء دةحةثةسآ بكشآ،
كارامةية؟ ِرمبازَيكى هيكتؤر كة بآ سةير ثَيمان ضؤن «دؤستان، طوتى: ء لةشكرةكةى
ئةريس ئةوةتا ئَيستاش دةيثارَيزآ؟ ء لةتةكا، ها خواوةندَيكى هةميشة كة نابينن مةطةر
ثاش ء ء، ثاشة تةروادةييةكان ِرووتان بكةنة تةكيا. جا لة ها ء طؤِريوة بةبةشةر خؤى

بكةين. خواوةندان شةِرى ناوَيرين ضونكة بطةِرَينةوة. دواوة بؤ
تةنطيان زياتر ء زياتر تةروادةييةكان

َ
ُّـ كرد. قسةى جؤرة بةو  ديوميدس (٦٠٧)

لةيةك عةرةبانةدا هةردوكيان كة لَيكوشتن، دووانى هيكتؤر دةضنى.
َ
بةئاخييةكان هةل

مةيدانى ناودارى زؤر جةنطاوةرَيكى جووتة بوون، ئةنخيالوس ء مينيتيس دووة ئةو بوون،
ء بووةوة نزيك سووتا، ثَييان ى

َ
دل كةوتن بينى كة تيالمون كوِرى ئةجاكسى بوون. جةنط

ةمةندَيكى
َ
دةول ئةمفيوس سيالطؤس طرتةوة، كوِرى (ئةمفيوس)ى لة نيشانةى بةِرمةكةى

بةخت
َ
ُّـ هةبوو، ةى

َ
دانةوَيل ء طةنم فرةى زارَيكى ء زةوى بوو، بايسوس كى

َ
خةل حَيلى،

بةر ِرَيك ئةجاكس ِرمةكةى ء كوِرةكانى. هيمدادى بريام هاتبووة ء هَينابوو ئَيرةى بؤ
كةوتة  هةستاو

َ
ُّـ ِرمبةى بِرى، بةشى خوارةوةى سكى نَيزةكة ء كةوت كةمةربةندةكةى

بةآلم َيت،
َ
لَيدامال ئةسةلةحةكةى ء تةدارةك تا غاريدا ئةجاكس هةنطآ زةوى. سةر

ثاذنةى ِرمانة طَيِرايةوة. ئةوسا زؤرى لةو ةكةى
َ
بةآلم مةتال كرد، ِرمبارانيان تةروادةييةكان

نةيثةرذا بةسةريا دابارى بةجؤرآ تري بارانى بةآلم دةرهَينا، ِرمةكةى ء الشةكةى سةر ناية
كةوتنة بةنَيزةوة دةست بةجؤرآ تةروادةيى سةرانى هةروةها .

َ
داماآل شانى زرَيكة لة

بةآلم بوو، عةطيد ء كابرايةكى مَيرخاز هةرضةندة وةمَينآ، ثرت لةوةى نةيوَيرا كة ثةالمار،
بةزيوى طةِرايةوة.، ء بةناضارى ناو، ء ِراويان

بةهَيز واى قةدةرى ء ضارةنووس بةآلم طالن. طةرمةوة لةشةِرَيكى جؤرة بةو ئا (٦٢٦)
بكات، ساربيدون شةِرى مَيرخاز، باآلبةرزى هركلى) كوِرى (تليبوليموس-ى خواست كة
نزيك يةكرتى لة بوونةوة، يةكدى ِرووبةِرووى زيوس نةوةى ء كوِر جووتة، ئيدى ئةم
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ء دةمِراست ئةى ساربيدون، طوتى: ئةى ء كرد تليبوليموس قسةى جار
َ
هةوةل بوونةوة،

لَيرةدا ئَيرة كردووة تا ِرةوانةى شتَيك تؤى نيت، ض شةِر ثياوى ِراوَيذكارى ليسيان تؤ
لة تؤ ضونكة بةشانى، غان

َ
زيوسى قةل كوِرى تؤ َين

َ
ثَيت دةل ئةوانةى دةكةن درؤ بمرى؟

زؤر تؤ كةمرتى. ء بضووكرت كةوتونةتةوة زيوس لة كؤنا لة كة جةنطاوةرانةى هةموو ئةو
ئَيرة بؤ هات ئةو هةركولةى شَيردأل، مَيرخازى هةركوُّـ بابم، وةكو كانى

َ
خةل لة دوورى

ثياوَيكى ضةند ء كةشتى شةش تةنيا هةرضةند بةرآ. ئةسثةكانى الوميدون بةتاآلن تا
تَيكبدات. بانةكانى ِرَيطا ء ء بكات وَيران ئيليون شارى توانى بةآلم بوو، مةعيةتدا لة كةمى
هةموو بَيزارن. نة لَيت ء دةلةرزن

َ
هةل ترساندا لة ثياوةكانت ء زةبوونى، ترسنؤك ء تؤ

ضونكة بةدةستى تةروادةييةكان نادات، دادى ئَيرة، بؤ لة ليسياوة هاتنت نة هَيزةكةت ء
دةفِرآ.» بةرةو دةروازةكانى هاديس دنيا، بةرةو ئةو ء ِروحت دةكوذرَييت من

بابت هةركوُّـ بَيطومان «تليبوليموس، دايةوة: وةآلمى ليسيان ساربيدونى ِرابةرى (٦٤٧)
ثةيمانشكَينى الوميدون كرد، ضونكة وَيران الميدون)ةوة ئيليونى حةماقةتى( بةهؤى
ئةو بؤ دوورةوة ِرَيطايةكى لة بابت كردبوو. خزمةتى سؤزانة

َ
دل كة كرد ثياوَيكدا لةطةأل

من بةنَيزةى ئةوا تؤ بةتؤ، بةآلم سةبارةت نةدايآ. ئةسثةكانى الوميدون هاتبوو، ئةسثانة
خودان هاديسى بؤالى ِروحت ء من، ء ناودارى سةربةرزى مايةى دةبيتة تؤ دةكوذرَييت،

دةِروات.» ِرةسةن ئةسثانى
نَيزةى كردةوة. بةرز نَيزةكةى تليبوليموس ء كرد قسةيةى ئةو ساربيدون (٦٥٥)
ثَيكاو، خةنيمةكةى طةردةنى ناوةندى ساربيدون دةرثةِرين، كاتدا لةيةك هةردوكيان
كَيشا. ضاوةكانيا بةسةر ى

َ
بال مةرط تاريكى  ء  كرد ديواءدةر طةردنى نَيزةكة سةرة

طةيية بِرى ء طؤشتةكةى هةموو ضةثى ساربيدون كةوت، ِرانى بةر نَيزةكةى تليبوليموس
كرد. مةرط ِرزطاري لة بابى ئةمجارةش زيوسى بةآلم سةر ئَيسقان،

سةرى دوورخستةوة. شةِرطةكةيان لة ء يانطرت
َ
هةل هاتن، ساربيدون هاوِرَييانى (٦٦٣)

لةبةر ثةلةثةُّـ خؤيانكةس بريىئةوةى دةدا. ئازار زامةكةى زؤرى بووة ضةقى كة نَيزةكة
خةمَيكيان ِرابطرآ، هةموو القان لةسةر تابتوانآ خؤى دةربَينآ ِرانى لة نَيزةكة نةبوو
لة (تليبوليموس)يان الشةكةى ئاخييةكان لةوالشةوة بخةن. تيمارى فرياى بوو ئةوة
ى

َ
دل بينى ةوة

َ
حال (تليبوليموس)ى بةو كة ئوديسيوس بةآلم خستةوة، شةِرةطةكة دوور

بكةوآ زيوس كوِرةكةى دووى كة لةوةى بوو دأل دوو كردةوة. شةِر لة بريى ء هاتة جؤش
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نةنووسرا ئوديسيوس ضارةى لة ديارة ِرابةرانيان دابنآ. ء ليسيان بؤ قةسابخانةيةك يان
سةرةكى سوثاى ثةالمارى كة ى نا

َ
لة دل بكوذآ، بؤية ئةتينا زيوس كة كوِرةكةى بوو

ء ء هاليوس ئالكاندروس ء كروميوس ء ئةوةبوو كورانوس ء ئاالستور بدات. ليسييةكان
ء بةجلى جةنط كة نةبيناية هيكتؤرى مةزنى خؤ ئةطةر لَيكؤشتن. ء بريتانيس)ى نومون
ى

َ
دل دةخستة ترسى ء دةهات شةِر ِريزةكانى ثَيشةوةى بةرةو زرَيوة ء سوثةر ء مةتاأل

بكوذَيت. ليسييةكان لة ديكة زؤرى دةيتوانى داناييةكانةوة،
ثاِرايةوة ء لةبةرى بوو، خؤش ى

َ
دل زؤر دةبَيتةوة نزيك بينى كة ئةوى ساربيدون بةآلم

بةردةستى داناييةكان. نةكةومة با ء ة
َ
مةهَيل بةجَيم لَيرة بريام، «ئةى كوِرى طوتى: ء

بؤ خؤم، ى
َ
مال بؤ نةطةِرَيمةوة هانى واى قةدةر ئةطةر بخةوة، دوورم لَيرة بكةوة، فريام

شارةكةى تؤدا با لة بكةم، خؤش ساواكةم كوِرة ء ئازيزةكةم ى ذنة
َ
دل ء وآلتى خؤم
دةربضآ.» ِروحم

خؤى ِراستةوخؤ تا ثَيشةوة بؤ تاويدا زياتر كو
َ
بةل نةدايةوة، وةآلمَيكى هيض هيكتؤر (٦٨٩)

(ساربيدون)يان هاوِرَيكانى هةنطآ  بكوذَيت.
َ
ُّـ ذمارةيان زؤرترين ء بةئاخييةكاندا بدات

دا داياننا. (بيالطون)ى زيوس جوانةكةى ء بةرز دارة بةِرويةكدا، لةذَير دار دوورخستةوة ء
تةمومذى و دا، هةناسةي دوا ساربيدون

َ
ُّـ دةرهَينا، ِرانى لة نَيزةكةى هاوِرَيى ء دؤست

لة
ََ

شةمال سروةى كة ضونكة ذيايةوة،  دى جارَيكى م 
َ
ضاوى.بةال سةر نيشتة  مةرط

دةمانةدا لةو جا (٦٩٩) هاتةوة. وةهؤش خستةوةو وةبةر ذيانى سةرلةنوَى دا، لةشى
كةشتييةكانيانثاشةكشةيةيان بةرةو نة طوشارىئةريسوهيكتؤردا لةذَير ئارطؤسييةكان
خواوةندى (ئةريس)ى زانيان كة بةآلم دةدا، تةروادةييةكانيان ثةالمارى دةكرد،و نة
مابزانرآ كشانةوة. كةوتنة ثاش ء ثاشة لة دذمن ء ِروو تةروادةييةكانداية، لةطةأل جةنط
لة( بوون هيكتؤر؟ بريتى ء ئةريس دةستى كوذراوانى دوايةمني ء كآ بوون يةكةمني
ئيتوُّـ، تريخوس)ىجةنطاوةرى بةناوبانط،( ئوررستيس)ىعارةبانضى ئازا،( تيوتراس)ى
كة بريقةدار، كةمةربةندى خودان ئورسبيوسى ء ئونوبس كوِرى هيلينسونى ء ئونومارس
ء سيفيزدا ئاكنجى بوو دةرياضةى و لة نزيكى بوو، فرة سامانَيكى خاوةنى سةروةت ء
بةرةكةتيان ء بةثيت ء فرة زارَيكى ء كة زةوى بوو، خؤى نزيكى بوتيانييةكانى دراوسَيى

هةبوو.
طوت: بةئةتيناى دةطلَين ء دةكةون شَيوةية بةو ئارطوسييةكان بينى هريا كاتآ (٧١١)
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نةفةس، ئَيمة تازة هةميشة زيوسى بةكؤأل، كيذى زيوسى سوثةر ئةى م،
َ
بةمال «هاوار

بةآلم ناطةِرَيتةوة. نةكات وَيران ئيليون (تةروادة) شارى تا كة دا بةمينيالوس َينمان
َ
بةل

خؤى ء كينى كةرب شَيوةية بةم جةنط خواوةندى ئرييس)ى ء بِروات وا كار ئةطةر
جةنطةوة.» ناو ئةم بضينة ِراستةوخؤ با ئَيمةش نايةتةدى. َينةكةمان

َ
ئةوا بةل بِرَيذآ،

ئةسثة ئامادةكردنى كرونوس كةوتة هةنطآ هرياى كيذى سةرثَيضى نةكرد. ئةتينا (٧١٩)
(هيبى)ش خَيرا تةطةرةخِرة برونزيةكانى خستنة ذَيرعةرةبانةكة.ضَيوةى ملبةزَيِرةكانى.
تةوةرى درابوو. بةسةردا برونزى سةيرى ضوارضَيوةيةكى بوو، كة ئاوَيتة زَيِرى تةطةرةكان
عةرةبانةكة دةسوِرايةوة. ئةكسلَيكدا بةدةورى اليةكةوة لة هةموو بوو، لةزيو تةطةرةكان
لؤى بةدةورا درابوو. دوو بةرزى زرَييةكى كرابوو، دروست ئاوَيتة ء زيوى لة زَيِر بةخؤى
بةست، زَيِرى بةسةرييةوة نريَيكى هيبى ء دةرآ هاتبووة عةرةبانةكة لة زَيِر مذانَيكى
ثةالمار تامةزرؤى ئةنجام هرياى كرد. ِرةت لَيوة جوانى ء ء قروشى زَيِرين قايش هةوسار ء

نري ذَير خستنة رةهوانةكانى ئةسثة جةنط نةعرةتةى ء
خؤى بةدةستى كة نيطارةكةى،  ء بةنةخش  جبة  ماوةيةدا لةو  (ئةتينا)ش (٧٢٣)
بابى زرَيكةى زيوسى ئةوجا و داكةند، بابى ذورةكةى لة درووبووى، نةخشاندبووى ء
بةشانيا، دا سامناكةكةي ريشودارة سوثةرة ئةوسا بوو. تةيار شةِر بؤ ء لةبةركرد
هةظِركبازى، خواوةندانى وةكو  نةخشَينرابوو، سامناك بةشتى  يةكثارضة سوثةرةكة
ئةمة دةماسان، ثياو دةمارى لة خوَينى كة ئةوتؤ ِرةدوونانى ء ئازايةتى شةِرةنطَيزى،
لةرز ء ترس بكات، سةيرى كةسَيك هةر طورطون، كة ميدوزاى سامناكةكةى لةسةرة جطة
ئةتينا بابييةوة. بةسثةرةكةى (زيوس)ى نابووى كة سةرة بوو ئةو ئةمة دايدةطرَيت،
كة ثَيدا شؤِر بوو بووةوة- بةثشتا ِريشوى ضوار كة كآلوخودَيكى دوو شاخى لةسةرنا
عارةبانةكة سةر سةركةوتة ئةوجا بوو، نةخشَينرا لةسةر شارى سةد جةنطاوةرانى وَينةى
ِرازى لةشكرَيك بةدةستييةوة، لةهةر طرت بتةوةكةى ء قورس دةستا، ِرمة

َ
لَيهةل طِرى كة

دةروازةكانى قامضي دا. بةر هريا بةثةلة ئةسثةكانى دةكرد. سةركوتى بةو ِرمة نةبواية
ئةو دةكردن. ثاسةوانيان كات خواوةندانى كة دةروازانةى ئةو كرانةوة، خؤبةخؤ ئاسمان
هةورَين لة دةرطايانة ئةم كة دانرابوون ةمثةوة

َ
ئؤل ء مةزن ئاسمانى خواوةندانة لةاليةن

ء بةرين ثان ئاسمانى ء ةمث
َ
ئؤل بؤ كى

َ
جؤرة خةل بةو دابخةن، ء بكةنةوة طةواأل طةواأل

بةئةسثة ئةتينا ء هريا خواوةند، جووتة بنةن.جا وةدةريان لةوَيندةرةوة بنَيرن، يان
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تةنآ تاقى بة كرونوس، كوِرى ديتيان كةوتن، ذوور وة دةروازةيةوة لةم ِرامةكانيانةوة
دانيشتووة. ةمث

َ
ئؤل لوتكةى بةرزترين لةسةر

عالةم سةردارى كوِرى كرونوس، زيوسى كردة ِرووى ء ئةسثةكانى ِراطرت لةوَيدا هريا
ء تيذةى. توند كارة هةموو ئةم لةسةر نيت، توِرة ئةريس لة تؤ زيوس طوتى: «بابة ء
 قِر

َ
ماقول ثاساوَيكى هيض بآ ء شَيوةية بةو كة ئاخييةكان، سوثاى بؤ مةخابن حةيف ء

كارةكانى بةديتنى ئةتينا كةيفيان ء ئةفرؤدَيتى كوبرسى بةرطرانة، كةضى لة زؤرم بكرَين.
توِرة زيوس بابة هاندةدةن. كارة خراثانةى بؤ ئةم ء دَيت ئةريس شَيتة، خواوةندة ئةم

بخةمةوة.؟» شةِرطةكةى دوور لة ء بدةم ئةريس من لة ئةطةر نابَيت
لةسةركارى ديكةش جار زؤر بةطذدا، ضونكة «ئةتيناى بكة دايةوة: وةآلمى زيوس (٧٦٤)

داوة.» سزاى
ض ئةوةى بآ ئةسثةكان ئةسثةكان دا، لة ئةوجا قامضييةكى كرد. بةقسةى (٧٦٧) هريا
ثِرستَيرانيان ئاسمانى بةينى زةوى ء ِرَيطةى ء ِرَيطةياندا بطرآ دةرثةِرين، لة خؤى شتَيك
ئةسثة دةضَيت، ثآ ضةندى دةريايةك دةِروانَيتة بةرزةوة لوتكةيةكى لة كة مرؤظ دةبِرى.
تةروادة، طةيينة كاتآ و بِرى. ماوة ِرَيطةكةيان بةهةمان حيالندنةوة بةدةم خواييةكانيش
ء اليدا دةبن يةكانطري سكاماندروس ء سيمويس ِروبارى هةردوو كة شوَينةى لةو هريا
ِروبارى(سيمويس)ش لةهةورَيكىتوندييةوةهاآلندن، ئةسثةكانى لةعةرةبانةكةكردةوة.
وةكو خواوةندةكة هةردوو بلةوةِرن. هةنطآ لَيى ئامادةكردن تا بؤ خوايى ثاوةنَيكى

ئارطوسييةكان. هيمدادى بضنة دا. تا يان
َ
شةقةى بال لة بةتاسةوة قومرى جووتآ

دةورى (ديوميدس)ى لة جةنطاوةرة دلَيرةكان طةلَيك لة شوَينةى طةييشتنة ئةو كة
دةضوون كَيويانة بةرازة لةو يان دِرندة شَيرانى لة جةنطاوةرةكان بووبوونةوة، خِر ةوان

َ
ثال

بانط كة جاِرضيدا، (ستينتور)ى شَيوةى لة وةستا، لةوَيندةر هريا نازانن، بوون ماندوو كة
هاواريكرد: ء ئارطوسييةكان كردة ِرووى بوو، ثياو ثةنجا هاوارى ء بانط هاوتاى هاوارى ء
ئازان، ةت

َ
هةر بةِروال ناكةن، تومةز خؤتان ترسنؤكى شةرم لة ئارطوسييةكان، ئةوة «ئةى

دآلنةوة، تةروادةييةكان نَيزةكةىسامىدةخستة بوو، لةطةأل (ئةخيل)تان كاتانةى ئةو تا
دوورى لة ء دةرآ لة ئَيستا كةضى دةرآ، بَيننة داردانى دةرطاكانى لة ثآ نةياندةوَيرا

دةجةنطن.» لةالى كةشتيةكانتانا ء دةكةن هَيرش شارةكةياندا
بةثةلةضوو بؤالى ئةتيناش وةبةرخستن، وزاتى ء بةرزكردنةوة ورةى بةو قسانة (٧٩٢)
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زامة ئةو خةريكى تيمارى بينى ئةسثةكانيا ء عةرةبانة نزيكى تيديوس، لة كوِرةكةى
بةستبوو ثآ زرَيكةى كة قايشة ثانةى ئةو ذَير كردبوو. ئارةقةى لَيى باندراوس كة بوو
ء خوَينة ِرةشةكةى دةكردةوة بةرز قايشةكةى بوو، ماندوو ناِرةحةتى دةكرد. دةستى
ء طوتى: «كوِرى تيديوس ئةسثةكةى هةردووك نريى سةر خستة دةستى ئةتينا دةسِرى.
بوو. دلَير جةنطاوةرَيكى بةآلم بوو،  ورديلة ثياوَيكى تيديوس  ِراستة ناضَيت. بابى لة
شارى بؤ قاسيد بةتةنآ وةكو كة جارَيكيان تةنانةت دةضوو. شةِر ثريى بةرةو بَيباكانة
لةسةر ء هَيمن ئارام وةكو ميوانَيكى كة ثَيكرد هات، ئةمرم ناو كادوموسيةكان بؤ تيبة،
هَيناية كادوموسيانى الوانى مةيدانخواز ء بَيباك هةميشة ئةوى بةآلم دانيشَيت، خوانيان

طريوطاز
تاى من يارمةتيمدا. جا من ضونكة سةركةوت، بةسةرياندا ء يةكسةر بؤِريدان و (٨٠٢)
تةروادةييةكان؛ شةِرى بضؤرة يةكسةر ثَيدةكةم ئةمرت دةكةم. كؤمةكت ء دةطرم تؤش
لة تؤ ئةوا وابآ ئةطةر جا  نةماوة، ثآ ت

َ
دل ترسا لة يان شةكةتى،  يان واديارة جا

نيت.» ئونيوس كوِرى (تيديوس)ى
زرَيكةى كةسةى ئةو ئةى «خواوةندا دةتناسمةوة، دايةوة: وةآلمى ديوميدس (٨١٤)
ء طومان نة ء نةترسة، لةبةر بِريوم زاتى ئةوةى تؤ نهَينآ. لة بآ ضى طرتووة،

َ
هةل بابى

هيض شةِرى كة كردمةوة ئاطادارت بةخؤت تؤ بريماوة. لة تؤم ئامؤذطارييةكانى من ى،
َ
دوودل

ئةفرؤدَيت زيوس، كيذةكةى ئةطةر كة ِرَيطةت ثَيدام بةآلم نةكةم. موبارةك خواوةندَيكى
ء طرتووة

َ
هةل لةشةِر دةستم ئَيستا بؤية بكةم. زامدارى بةنَيزةكةم شةِر، مةيدانى هاتة

ئةريس ئَيستاكة ضونكة دةزانم لَيرة خِرببنةوة، هةموو بةئارطؤسييةكان داوة فةرمانم
كوِرى ئةى ديوميدس، «ئةى دايةوة: وةآلمى ئةتينا شةِرةكةية.» ِرابةرى ء  ثَيشةنط
ثشتت دةطرم. من مةترسة، ضونكة ديكة خواوةندَيكى هيض ء نةلة ئةريس لة تيديوس، نة
كةرب كؤطةى لةم توِرةية، شِرشَيتة لةم بضؤ، بةطذيا بدة، تاو ئةريس بةرةو يةكسةر
ئَيستا ئا بدة. ثةالمارى ديوةوة لةو جارَيك  ء  ديوةوة لةم جارَيك مةترسة،  كينة  ء
ء دةدات ئارطوسييةكان يارمةتى دةيطوت ء دةكرد من بؤ ء هريا بؤ قسةى زيوس
ئارطوسييةكان ء دةطرَيت تةروادةييةكان ثشتى دةنا دةدات، تةروادةييةكان ثةالمارى

دةكات.» لةبري
لة ضاو تروكانَيكدا ء طرت (ستينيلوس)ى خؤى بةدةستى قسةيةى كرد ء ئةو (٨٣٥)
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(ديوميدس)ةوة تةنيشى لة ء عةرةبانةكة سةر سةركةوتة بةخؤشى زةوى، سةر دايناية
خواوةندى قورسايى لةذَير بوو  ضَيكرا بةِروو دار لة كة عةرةبانةكة  ئةكسلى وةستا.
باالس ئةتينا بةرز، جرِيَيكى جرِية كةوتبووة نةِرة قارةماندا (ديوميدس)ى ء سامناك
ئةريس و ِراست بةرةو ئةريس ضوو. ِراستة ء ء كةوتة قامضى وةشاندن هةوسارةكانى طرت
ناو جةنطاوةرى دالوةرترين كة كوِرى ئوخيسيوس، (ترييفاس)ى لة زرَيكةى بوو خةريك
ى.

َ
دةدامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةى ء ضةك خوَينِرَيذ (ئةريس)ى

َ
ى. بةآل

َ
بوو، دادةمال ئيتوليان

ون ضاوى ئةريس لة لةسةرناو هاديسى كآلوخودةكةى نةيبينآ. ئةريس ئةوةى بؤ ئةتينا
بةجَيهَيشت طوِرة لةو ِروحى ء بَيطيان فرييفاس»ى بينى، ئةريس، ديوميدسى ئيدى بوو.
سرةواندة ِرمةكةى ئةريس بوونةوة لة يةكدى نزيك كة ديوميدس. كردة ِرووى يةكِراست ء

ئةسثةكان هةوسارى ء نري
بةدةست ئةتينا بةآلم دةبِرآ، ديوميدس لةبةر  طيان نَيزةية بةو وابوو ثَيى  (٨٥٢)
ئةوجا تَيثةِرى. عةرةبانةكةدا بةسةر بةسةالمةتى كرد واى كارَيكى ء طرت نَيزةكةى
كرد، ئةريس سكى ئاِراستةى ِرمةكةى باآلس ئةتينا هاويشتآ، نَيزةى خؤى ديوميدس
ء كرد، زامدارى ديوميدس بةستبوو.

َ
ُّـ كةمةربةندى كة كةوت شوَينة ئةو بةر َِرَيك

ُّـ هاوارى ء زيِراندى ئةريس دةرهَينايةوة.
َ
ُّـ ء ئةوجا نَيزةكةى جنى جوانةكةى طؤشتة

شةِرة. مةيدانى جةنطاوةرى هةزار دة نؤ تا واية هاوارى تؤ لة ئةوتؤ بةرزبووةوة،هاوارَيكى
بوو. ترسناك زؤر داخورثا، هاوارةكة يان

َ
تةروادةييةكانى دل ء َئاخيايى

ِرايدةماآل بايةكى توند طةرمايةك شةثؤلة دواى تاريك ة هةورَيكى
َ
ثةل ضؤن وةكو (٨٦٤)

(ديوميدس)ةوة بةبةرضاوى ئةريس ئاواية بةو جيادةكاتةوة، ديكةى هةورةكانى لة ء
ةمثى

َ
ئؤل طةيية خواوةندان، طةيية وآلتى بةثةلة بةرزبووةوة. زؤر بةرين ئاسمانى بةرةو

زيوس نيشانى ِرؤنيشت، زامةكةى كرونوس كوِرى (زيوس)ى الى بةئازارةوة ةموت،
َ
هةل

لةم تؤ زيوس، «بابة طوتى: ء دةِرؤيى، كةوتة ثاِرانةوة لةبةر نةمرى خوَينى ضؤن كة دا
كةضى دةوةستني، يةكدى مانة دذى

َ
زال هةميشة ئَيمةى خواوةندان نيت؟ توِرة كارانة

كيذة تؤ ئةو ضونكة زويرين تؤ لة هةموومان ئَيمة دةكةين، كار بةقازانجى بةشةران
جؤرة الى ئةم لة هةر بريى ء هؤش كة خستوةتةوة شِرندةيةت زماندرَيذة سةرشَيتة،
طازاندةى نة كة نةبآ ئةم تةنيا تؤدان، ِراى ء ئةمر لة خواوةندةكان هةموو بةدكاريانةية.
دةكةيت بؤ شل ةوى 

َ
جل دةدةيت، بةثشتيا دةست تؤ دةدرَيت، نة سزا ء  لَيدةكرآ
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هاندةدات، لةخؤبايى (ديوميدس)ى كضتة. بِروانة ضؤن شَيتة سةر خةلقةندة ئةم ضونكة
زامدار مةضةكى ء دا كوبرسي ثةالمارى جار

َ
هةوةل نةمريدا دةكات. بةطذ خواوةندانى ء

دةستى لة ئةطةر خؤ منى داوة. ثةالمارى بآ خوا ئةوةى وةكو ئةوةتا ئَيستاش كرد،
شةِرةكةدا لة مةيدانى بؤطةندا، الشةَين خةرمانى لةناو تائَيستاش دةبوا نةهاتبام

َ
هةل

برِباية.»
َ
ُّـ توانام شنط ء نَيزةدا لةذَير زةبرى يان بكةوتبام،

لة طريان طوَيم نامةوآ منةوة، الى طوتى: «الكةوة ِروانى ء لَيى بةتوِرةييةوة زيوس (٨٨٨)
خواوةندَيكى هيض لة بَيزارم ئةوةندةى لةتؤ بَيزارم، زؤر لَيت ِروو. دوو جةنابى بآ، زاريت ء
تؤ شةِرةنطَيزيت، ء شةِر ى

َ
هةر سةرقال هةميشة ضونكة تؤ نيم، بَيزار ئةوةندة ةمث

َ
ئؤل

كرد هةرضيم ماوةتةوة: كة بؤ دايكتةوة (هريا)ى ِرةقيت لة
َ
دل بزَيويت، ء و السارى طيانى

قسة دةيضةذى زادةى ئَيستا تؤ ء ئازارةى دةرد واية ئةم ثَيم نةكرا. كؤنرتؤأل بؤم كؤشا ء
ئةوة. رَينوَينييةكانى ء

ضونكة بكةم، تةحةمول ئازارةت ء دةرد  ئةم ناتوانم  ئةوةشدا لةطةأل بةآلم (٨٩٥)
باى، ء ديكة خواوةندَيكى لةمن بووة، ئةطةر كوِرى هةر تؤى دايكت منى، تؤ توخمى
تيتانة لةذَيرزةمينى رت

َ
قول لةذَيرزةمينَيكى ئَيستا باى، تةبيعةتة شةِرانيية خودانى ئةم

دةبوويت.» زندانى زةبةالحةكاندا
دةرمانى ء داو هةندآ بايون بكات،  تيمارى كة دا  بةبايون فةرمانى ئةوجا (٨٩٩)
وةكو نةبوو. بةشةران وةكو برينى ضونكة بووةوة، ناو ضاك برينةكة لة ئازارشكَينى
بةهةمان ء بةجوآلندنَيك دةماسآ، دةكات زياد شري ضِرى هةنجري درةختى شيلةى ضؤن
شؤردى هيبى ئةوجا كرد. تيمار سةرشَيتى (ئةريس)ى زامةكةى بايون خَيرايى ء شَيوة
شكؤمةندى ثرشنطى كة بابييةوة لةالى زيوسى ء لةبةركرد، ء اليةقى جوان جلوبةرطى ء

داينيشاند. دةدا،
كارى بؤ سنورَيكيان ئةوةى دواى ئااللكومينى، ئةتيناى ء ئارطوسى هرياى ئةوجا (٩٠٧)

طةِرانةوة. زيوس بارةطاكةى بؤ ى
َ
قؤل بةدوو دانا، ئةريس خوَينِرَيذى
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شةشةم سروودى

دةكات ئةندرؤماك لة دوعاخوازى هيكتؤر

حيكايةتةكة:
سةر كردة تونديان هَيرشَيكى ضةند ء  تَيكةوت خرؤشيان ء جؤش طريكةكان
ء قارةمانَيك هةلَدةكةوآ ئاخييةكاندا لةنَيو لَيكوشتن. كةسيان دةيان تةروادةييةكان ء
دآلنةوة. دةخاتة لةرز ء ترس ء قارةمانان دةكوذَيت كة ديوميدس بةناوى دةردةكةوآ
بكةن. ثاشةكشةيةك سووكة شةِردا طةورةى طوشارى لةذَير دةبن ناضار تةروادةييةكان
بطةِرَيتةوة دةكات هيكتؤر لة دةبينآ. داوا جةنطاوةر ئينياس ء براى هَيكتؤرى هيلينوس،
بةنرخرتين ء كؤبكاتةوة تةروادة ذنانى بكات كة دايكى هيكوباى لة تكا ء تةروادة بؤ
بثاِرَيتةوة لَيى دابنَيت، ء باالس، لة ثةرستطةكةيدا خواوةند ئةتينا ثَيى لةبةر خؤى جلكى
بثارَيزآ تةروادة مناآلنى ء ذنان كؤأل بكاتةوة ء تةروادة ء ئاخييانيان لة بةآلى ئةطةر كة
شةِردا ديوميدس لة مةيدانى بةقوربانى. دةكات بؤ يةك سالَى سةد طوَيِرةكةى ئةوا
خواوةندن ِرةضةلَةكى لة لةوةى دةترسآ دةبينآ. (طلوكوس) تةروادةيى قارةمانَيكى
خواوةندان شةِرى ضونكة دةترسَيت خواوةندة، يان ئاخؤ بةشةرة كة دةثرسَيت لَيى بآ،
كة دةردةكةوآ دةكات، كةشف بؤ خؤى ِرةضةلَةكى ء ِرةط طلوكوس كاتآ بكات.
شةِرى كة دةدةن ثةيمان قارةمان ئيدى هةردوك بوون، يةكرت بنةمالَةكانيان دؤستى
ئةوةى طلوكوس طؤِرييةوة، مةتالَةكانيان بناسنةوة، يةكرت ئةوةى بؤ جا يةكرت نةكةن، و
تةروادة بؤ هيكتؤر بوو. ئةوةكةىديوميدسبرونز ء بوو زَيِر سوثةرةكةىئةو بريدةضَيتكة
ذنانى سةرة كردبوو، داواى براكةى كة بكات ئةوة دةكات دايكى لة تكا ء دةطةِريَتةوة
باريسىكوِرى جلَيكىجوانكة و ثةرستطةىئةتينا، ءدةضَيتبؤ تةروادةيىكؤدةكاتةوة
ئةوجا لةطةألخؤيدا دةبات. بؤى هَينابوو، هيلينىلةطةألخؤدا هَينابوو، كة سةفةرةيدا لةو
هيلينيشى لةطةلَة، و كةوانةكةيةتى خةريكى دةبينآ براى، باريسى بؤ مالَى دةضَيت
ء تةروادةيى دوابكةوآ تا شةِرةكة لة نابآ كة ِرادةطةيةنآ ثَيى دةكات ء سةرزةنشتى
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بةلََينى ء باسدةكات بؤ ء حالَى خؤى وةزع توِرة نةبن. باريس لَيى هاوثةيمانةكانيان
دةضَيت ئةوجا دَيت. بةدوويا ئةميش شةِرةكة مةيدانى بطاتة ئةو بةرلةوةى كة دةداتآ
لةطةأل كة ِرادةطةيةنن ثَيى كارةكةرةكان نابينآ، ذنى ئةندروماكى ء خؤى مالَى بؤ
دةكةونة بؤالى، دةضآ هيكتؤر شار. بورجى بؤ ضووة ضكؤلةكةيا كوِرة ء دايةنةكةى
كة داوةتآ خةبةرى دلَى ء بآ خؤى لة ئاطاى كة لَيدةكات داواى ئةندروماك قسان،
بكات، ثاشةكشة هةنجريةكة دار الى بؤ بدات بةسوثا دةبآ فةرمان نايبينَيتةوة بؤية
داوة. جار ثةالماريان ضةندين ئاخييةكان ء شورةكةية، الوازى خالَى ئةوآ ضونكة
خؤى لة ئاطاى ئةم دةبآ بؤ كردوة، حسابيان ء برية لة ئةمةيان كة وةآلمى دةداتةوة
دةبآ، دايةنةكةوة بةباوةشى منالَةكةى كة ئةوجا دةِروانَيتة بآ. مالَةكةى كاروبارى ء
دةبينآ كآلوخودةكةى ِريشوى كة منالَةكة بطرآ، باوةشى لة دةكات درَيذ دةست
بزةيةك فرمَيسكةوة بةدةم ئةندروماك  ء  ثَيدةكةنآ  هيكتؤر  دةطرى. ء دةترسَيت
هةمَيز لة منالَةكةى ء دادةنآ ئةرزةكةى لة ء دادةكةنآ كآلوخودةكة دةكات. ئةوسا
بؤ خةمةكانى خؤى ء بةدايةنةكة، دةيداتةوة ئةوجا ثَيدةكات، جؤالنةى ء دةطرَيت
لة مرؤظ ضارةنووسى خواوةندان دةزانَيت كة ِرادةطةيةنآ ثَيى ء دةردةبِرآ، ذنةكةى
ء برا ء داك باب ء مردنى بري لة زؤر بؤية دةكةن، ديارى دايكبوونيةوة يةكةم ِرؤذى لة
بريلةوة دةكاتةوة بةلَكو وَيرانبوونىتةروادةشناكاتةوة، بريلة و خوشكةكانىناكاتةوة،
دةكات، ء جَيبةجآ خانمةكةى فةرمانى ء دةبرآ بةديلى (ئةندروماك) ئةو كة ضؤن
بكات كوِرةكةى كة زيوس دةثاِرَيتةوة لة دةبَيت. ئةوجا ضؤن كوِرةكةى ضارةنووسى
باوةش ئةوجا بابى باشرتة. لة كوِرة ئةم بَلَين ديتيان خةلَكى ئةوتؤ كة بةقارةمانَيكى
شةِرةكة بؤ مةيدانى بةرةو دةشتةكة، ء دوعاخوازى لَيدةكات دةكات ء بةذنةكةيدا

مةيدانى شةِرةكة. دةضنة دةطةيةنَيتآ ء بةجووتة خؤى دةِروات، ئةريس
كات:

ثَيشووة. سروودى ثاشماوةى سَييةمينة، ء بيست ِرؤذى بةشَيكى
سيميوس طةورةى ِرووبارى بةينى لة شةِرةكةى كة دةشتةدان لةو ِرووداوةكان شوَين:
لة بريام كؤشكةكةى بؤ دةطوازرَيتةوة ديمةنةكة ئةوجا تيادةكرآ، دا ئيكسانتوس ء

تةروادةدا.
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لة لةوآ، ء لَيرة بوو، تةواو طةرم طريساو
َ
هةل ئاخيياندا ء تةروادةيى لةنَيوان شةِر (١)

ء دةسةند ثةرةى ئيكسانتوسدا ء سيميوس ِروبارى هةردوو لةنَيوان و ثَيدةشتةكةدا
يةكدى. ياندةكوتاية سةر

َ
هةل ِرمان ء بةنَيزة جةنطاوةران دةست

خستة شةبةقَيكى ئاخياييةكان، هَيزى قةآلى تيالمون، كوِرى (ئاجاكس)ى جار
َ
هةوةل (٥)

هاوِرَيكانىكردةوة، كآلوِرؤذنةيةكىهومَيدىلة بةمة و ِريزىجةنطاوةرانىتةروادةييةكان،
ئازاى ثياوَيكى بوو، تراقيةكان طةورةى كة كوشت يوسوروسى كوِرى ئاكامسى ضونكة
بةترؤثكى كآلوخودةكةيدا جةزرةبةيةكى ئاجاكس يةكةمجار بوو. باآل ء بةقةد كةتةو
ء طةيية شةق كرد نَيوضةوانى ء بِرى كآلوخودةكةى ِرمةكة برونزييةكةى نووكة كَيشا:

كَيشا. ضاوةكانيا بةسةر ى
َ
بال تاريكى ئيدى مَيشكى،

ثياوَيكى ئةمة كوشت، تيوترانوس)ى كوِرى( (ئةكسيلوس)ى ديوميدس، ئةوجا (١١)
ةكةى

َ
مال بوو، هةمووان ئةريسبةى مكومدا دةذيا، خؤشةويستى شارى لة بوو، ةمةند

َ
دةول

لةو يةكَيك هيض ئةوةشدا لةطةأل  بوو،  كراوة ميوانَيك هةموو  بؤ ء بوو، ِرَيطا لةسةرة
كاليسيوس)ى ء( خؤى ديوميدس ئيدى بثارَيزآ، ذيانى تا نةهات بةهانايةوة ميوانانة
عةرةبانةكةوة لةسةر هةردوكيان ء بؤ داذؤت، ئةسثةكانى كاتةدا لةو كة كوشت خوآلمى

عاردةكة. سةر كةوتنة
تاقيبى كةوتة كوشت، ئةوجا ئوفيليتوسى ء دبيسوس يوريالوس، هةردوك هةروةها (٢٠)
ء ئاباربارة دةريايى ثةرى جووتبوونى  زادةى كة بيداسوس،  ء ئيسيبوس هةردوك
كاتآ بوو. ناشةرعى كوِرى بةآلم بوو، الوميدون بوون.بوكوليون، كوِرى طةورةى بوكليون
ثِر ء..ئيدى سكى دةكات، قسان ثةريدا لةطةأل دةكات، ئامادة كةشتييةكةى بؤكوليون
ء ء سوثةر كوشتنى كوِرى ميكيستوس ئَيستا كة  دةبَيت،

َ
ُّـ جمكانةيةى ئةو ء دةبَيت

ني.
َ
دامال

َ
ئةسلةحةكانى ُّـ

بريكوتيى كى
َ
خةل بيدوتيس ئوديسيوس، كوشت. ئةستيالوسى بوليبويتيس، ئةوجا (٢٨)

كوِرى نةستور ئةنتيلوخوسى بةنَيزةى ئةبلريوس ئةريتاونى كوشت. تيوسري كوشت. و
ستانيوس ِروبارى نزيكى تيداسوسى كى

َ
كة خةل كوشت ئاطامةمنون، ئيالتوسى شا كوذرا.

كوشت. ميالنتوسى يوريبيلوس، دةِرةظى. كة كوشت دةمةدا لةو فيالنكوسى بوو. ليتوس،
ئةسثةكانى ضونكة طرت، بةزندويةتى ئةدراستوسى مةيدان، نةِرةشَيرى مينيالوس ئةوجا
ء شكابوو، عةرةبانةكة ئيدى طةزَيكدا، بةدار كَيشابوو عةرةبانةكةيان ِراكردنةوة بةدةم
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ِرؤييشتن، بةرةو شار ديدا هةآلتوى هةسثانى لةطةأل ء بةر بوون بوون ئةسثةكة هةردوو
كةوتةوة، عةرةبانةكةيدا تةطةرى نزيكى ء لة طال بةدةما ء وةرطةِرا ئةدراستوس بةآلم
بةئةذنؤكانيا باوةشى ئةدراستوس بةآلم هات، ِرووى بةرةو بةدةست نَيزة مينيالوس
لةجياتى من ئةتريوس مةمكوذة، كوِرى «ئةى طوتى: نةيكوذآ. ثاِرايةوة كة لَيى كرد ء
بِرؤنزى ء ةمةندة، طةنجينةى ثِر لة زَيِر

َ
دةول مؤأل بؤ خؤت وةربطرة: بابم سةربةهايةكى

خؤ كةوتووة. ةكةيدا
َ
مال لة هونةرمةندان وةستاو دةستكردى زؤرى ئاسنَيكى هةن،

طةنجينانة ت لةو
َ
مؤل كةشتى ئاخييةكاندام، سةربةهايةكى لة ء من زندووم بزانآ ئةطةر

دةداتآ.»
خوآلمةكةى داية دةستى ثَيى سوتاو ى

َ
دل مينيالوس ثاِرايةوة، لَيى جؤرة بةو (٥١)

هات بؤالى، كةوتة بةثةلة ئاطامةمنون بةآلم ئاخييةكان، كةشتى بؤالى بيبات خؤى تا
نيية. بةخشني وةختى ئَيستا دلؤظان، مينيالوسى «ئةى ء طوتى: كردنى، سةرزةنشت
دةكرد لةطةأل كاريان هةمان ئايا تةروادةييةكان، دةستى بكةوتايةتة تؤ ئةطةر كةسَيكى
دايكانيش سكى ناو ى

َ
منال تةنانةت مةبوَيرة- كةسيان دةكةيت؟ ئةمةى لةطةأل تؤ كة

ء ناوبانطى ناو ء بآ وَيران (تةروادة) ئيليون با بكةوة، مةحو هةمويان مةبوَيرة، هةر
ببَيتةوة.» كوَير

بؤية دؤغرى بوون، قسةكانى ضونكة بوو، قاييل ثَيى براكةى طوت ئاطامةمنون، ئاواى (٦١)
كةوت: ء بةقةبرغةيدا كرد نَيزةيةكى ئاطامةمنون دوورخستةوة، لةخؤى (ئةدراستوس)ى
دةربَينَيتةوة. لة الشةكة نَيزةكةى تا سينةى سةر خستة ئةتريوس ثَيى كوِرى «ئةوجا

ئةى من، «برادةرانى طوتى: ء كرد ئارطؤسييةكان لة هاوارى نةستور لةوالوة (٦٦)
بؤالى ء بضنَيتةوة ء دةستكةوت دوانةكةوآ كةس يارانى ئةريس، دانايى، جةنطاوةرانى
بوو بةتاأل دةستمان كة بكوذين، ثاشان لَييان دةتوانني تا بةرآ، باجارآ كةشتييةكانى

بيبةن. ء ن
َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكانيان ء مةيتةكان سةر بطةِرَينةوة بةشَينةيى

ثاشةكشة تةروادةييةكان بيانةوآ ثَيدةضوو بةر. خستنةوة ورةء زاتى قسانة بةو (٧٢)
بني ثةنهان ء ِرازطؤ هيلينوس ضاترين بطةِرَينةوة، بةآلم (تةروادة) بؤ ئيليون ء بكةن
هيكتؤر، طوتى: ء ئينياس هيكتؤر ء طةياندة خؤى كوِرى بريام هيلينوسى بني،

َ
فال ء

ئَيوةية، ئةستؤى لة لةهةر كةسَيك ليسيان بةر ِرابةريكردنى تةروادةيى ء ضونكة ئينياس،
ِراطرن، لَيرة سوثاكة جا هةمووانةوةن، ثَيش لة ِراوَيذاندا ء تةطبري لة ض ء شةِر ض لة ئَيوة
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دذمنمان ء دةنَين، لة باوةشى ذنةكانيان خؤ هةموو دةِرؤن ء دةنا دةروازةكان، لةبةر
دةضةقني هةنطآ لَيرةدا خستنةبةر ورةتان ء هاندا كة لةشكرةكانتان خؤشدةكةن. ثآ
لةمةى دةكةين، بن، بةهَيزش ء دِر ضةند داناييةكان، شةِرى خؤِراطرييةوة بةوثةِرى ء
دايكماندا لةطةأل ء شار بضؤ بؤ تؤ هيكتؤر ئةوسا ديكةمان نيية. هيض ضارَيكى زياتر
ئةكروبوليس خِر لة ئةتينا لة ثةرستطةكةى لةسةرة ذنان َيك

َ
كؤمةل ثَيى بَآل بكة، قسان

بكاتةوة ثريؤزةكة  دةرطاكانى ثةرستطة ء بةرآ كليلةكةى بَآل  ثَيى ئةوجا بكاتةوة،
ء يطرتووة

َ
هةل ترى زياتر جلةكانى هةموو لة كة جلَيك جلى خؤى- جوانرتين ء لةوآ،

قةوُّـ بداتآ ء بدات قةرار نةزرَيك بَآل دابنآ، و ثَيى ئةتينادا ثَيى لةبةر كردووة، تاقةتى
شةِرى بثارَيزَيت ء ةكانيان

َ
ء منال تةروادةيى ء ذنانى بكات بةشارةكةدا ئةطةر ِروحم كة

دوانزة خؤيدا ثةرستطةكةى لة ئةوا دووربخاتةوة، شكؤمةند ئيليونى لة تيديوس كوِرى
قَيزةوةرة ئةو تيديوس، كوِرى قوربانى، بكاتة بؤ ةى

َ
يةكسال ناسكى طوَيرةكةى سةر

ئاخييةكان هةموو لة سةِّـاندويةتى كة واية ثَيم كة سامناكةى ء ِرةق
َ
دل ء مةزةب دِرندة

كة سةركردةش ئةخيلى لة تةنانةت نةترساوين، كةس لة ِرادةية بةم ئَيمة بةترةفرتة.
كةس ء بآ سنورة، ء غةزةبى ثشم ية،

َ
بةال (ديوميدس)ة ئةم خواوةندة. دايكى َين

َ
دةل

بدات.» شانى شان لة ئازايةتيدا ء ء كوشتار شةِر لة نيية
عةرةبانةكة لة خؤى شةِرةوة تةدارةكى بةهةموو كرد. براكةى بةطوَيى هيكتؤر (١٠٢)
كةوتة هاندانى بادانةوة نَيزة بةدةم لةشكرةكةدا، بةسةر طةِران كةوتة داية خوارآ،

َ
هةل

ِرووبةِرووى ء  خِربوونةوة دةنطيدان، سامناك بةدةنطَيكى شةِر، بؤ جةنطاوةرةكان 
ئاخييةكانوةستان.

وابوو ثَييان ضونكة طةِرانةوة، طرت ء
َ
كوشتار هةل لة دةستيان ئارطؤسييةكان (١٠٨)

تةروادةييةكانةوة، هاناى ء هيمداد هاتؤتة ء دابةزيوة ِرا ئاسمانآ لة خواوةندان لة يةكَيك
بةرز بةدةنطى هيكتؤر ئةوجا بةر. هاتةوة ورةيان شَيوةية بةو تةروادةييةكان بؤية
ئةى هاوثةيمانان، ئةى «ئةى تةروادةييان، ء طوتى: تةروادةييةكان ئاثوراى كردة ِرووى
ئةنجومةنى سثييانى بةردَين (تةروادة)ء ئيليون بؤ دةضم من تا بكةن شةِر ثياوانة ياران،
بثاِرَينةوة ء لةبةريان بكةن خواوةندان نوَيذ بؤ َيم كة

َ
دةل هةروةها بةذنةكانمان ء ِراوَيذكارى

بدةنآ.» قوربانيان سةد ثةيمانى ء
ملى بةر ضةرمينى سوثةرةكةى قةراخى ِرَيوة بةدةم ء كةوتةِرآ، كرد قسانةى ئةو (١١٦)
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دةكةوت. ثَيى ثاذنةى هةردوو ء
مةيدانة ضوونة تيديوس كوِرةكةى ء هيبولوخوس، كوِرى (طلوكوس)ى ئةوسا (١١٩)
نزيك بوونةوة يةكرت لة تةواو كة يةكرت ِرووبةِرووى تا لةشكرةكة هةردوو نَيوان كراوةكةى
وةستان، بة ِرووى يةكرت يةكرت نزيكبوونةوة ِروو لة تةواو كة ببنةوة. يةكرت ِرووبةِرووى ء
ثياوى كَيى ئةى طوتى: «تؤ ء قسة هاتة يةكةمجار دلَير (ديوميدس)ى جةنطبازى دةنط
كةضى نةديوة، تؤم لة مةيدانى شةِراندا تؤوى بةشةرى؟ تا ئَيستا ء توخم لة تؤ باش،
ى

َ
واى بةحال بوةستى. من نَيزةى ِرووبةِرووى هاتووى بَيباكانة ء داوة بؤِرى هةمووانت وا

لةسةر ئةوانة ضونكة من، جةبةروتى ء من مةيدانى دَينة كوِرةكانيان كة باوكانةى ئةو
هاتووى ئاسمانةوة لة ء خواوةندانى ئةطةر يةك لة خؤ دةطرين. ةكانيان

َ
منال كوشتةى

شةِرى كة (رياس)ش (ليكورطوس)ى كوِرى تةنانةت ناكةم، ضونكة تؤ شةِرى من ئةوا
ثريؤزى ضياى شَيتى لة (ديونيسوس)ة دايةنةكانى ليكؤرطوس نةذيا. كرد زؤر خواوةندانى
توِردابووة دارةكانيان كةوتبوو، بةقامضى تَييان ليكورطوس كة و وةدةرنان، «نيسا»
و كردبوو، بةدةريادا نابوو خؤى وةغارَيوة ثَيى لة ترسا (ديونيسوس)ش ئةرز، سةر
هةِرةشةكانى ئةو زؤر لة ضونكة دابووةوة، خؤشى

َ
دل ء باوةشى دةكات لة لةوآ تيتس

ء ثِربووبوون ليكورطوس لة ئاسودةييدا دةذيان، كة لة خواوةندان ئيدى ترسابوو. ثياةوة
خواوةندة كردبوو هةموو هةستى كة كاتآ كردبوو، و كوَيرى كرونوس دووضارى كوِرةكةى
خواوةندانى شةِرى من بؤية دةمرَيت!.. كةم ماوةيةكى دواى دةيبوغزَينن، نةمرةكان
مةزاريان ء طة

َ
كَيل بةروبومى كة لةوانةى ء بةشةرى تريةى لة ئةطةر بةآلم موبارةك ناكةم،
بنؤشيت!» خؤت بادةى مةرطى كات بةزووترين ثَيشةوة تا وةرة دةخؤن،

لة بؤضى تيديوس، كوِرى طوتى: «ئةى ء وةآلمى دايةوة هيبولوخوس كوِرةكةى (١٤٤)
ئادةميزادان نةذادى ء درةختان طةآلى نةذادى ء نةوة دةثرسيت؟ ةكم

َ
ِرةضةل ء ِرةط

كة ء دةكةوَيتة سةر زةوى، بةآلم دةِرذآ باوة خةزانا بةدةم طةآلى دار لة يةكسانة.
دةردةكاتةوة. تازة طةآلى درةختةكة بةهار دآ وةرزى

نةوةى ء دةبَيت دايك تازة لة نةوةى جؤرةية، بنيادةمانيش بةو ضارةنووسى (١٤٩)
بطرة تا طوآ حةز دةكةى ئةوا ئةطةر ئةوةش جاوَيِراى ء لةناو دةضَيت. كؤن دةبِرَيتةوة
لةناوجةرطةى شارَيك دةيزانن: كةس زؤر هةرضةندة بزانيت، باشرت من ةكى

َ
ِرةضةل ء ِرةط

زيرةكرتين كة سيزيف ئيفريا، دةطوترآ ثَيى هةسثانة، ثاوةنى يةكثارضة ئارطوسدا هةية،
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دةذيا. لةوَيندةر بوو بةشةر ثِر نَيرةنطرتين ء
ئةم طلوكؤسة ثَيدةطوترا، (كلوكوس)ى هةبوو كوِرَيكى بوو، ئيولوس كة كوِرى سيزيف
بةكةسى كة وةهاى دابوَيى جوانييةكى ء قؤزى (زيوس) ئاسمان بوو، كة بيلريفون بابى
ةمِرةوى

َ
قةل لة بوو، بةتواناتر لةو ضونكة كرد، بةدبةختى برويتوس،توشى بةآلم نةدابوو.

ء حوكمِران بة كردبوو ئةوى زيوس ةمِرةوةى
َ
قةل ئةو نا، وةدةرى ئارطؤسييةكان

بةدزييةوة سةر كة كةوتة ئةوةى ةى
َ
كةل

َ
كةل برويتوس ذنى (ئةنتيا)ى فةرمانِرةواى. جا

كرد ِرةفزى ثياوانة بوو ء ء سةنطني سةالر ثياوَيكى ئةو بةآلم ضونكة يا بخةوآ،
َ
لةطةل

دةبآ طوتى: «يا بةست.
َ
هةل بؤ بوختانى بروتيوس ضوو لةالى ئةنتيا نةكرد، ى

َ
لةطةل ء

بخةوآ.» مندا لةطةأل تؤبزى بة ويستويةتى ضونكة دةمرم، من يان بكوذى، بيلريوفون
نيطارةى شوم ء هةندآ ئاماذة نةيكوشت، خواوةندةكان ترسى بةآلم لة بوو، توِرة ثاشا
كوشتنى ِراسثاردةى دايآ كة تابلؤيةكى ثاشا نارد، (ليسيا)ى ء بؤ دايآ ئامَيزى مةرط ء
داواى لَيكردبوو كة خةزورى، بطةيةنَيتة تابلؤية ئةو كة لَيكرد داواى ء طرةكةى تيابوو،

َ
هةل

خواوةندان ئةوآ طةيية تا و وةِرَيكةوت، ليسيا بةرةو بيلريوفون لةناوبةرآ؛ بيلريوفون
كرد. ِرَينوَينيان

نؤ ء ثَيشوازى كرد، بةطةرمى ثاشا زؤر لة ليسيا، ئيكسانتوس طةيية ِروبارى كة (١٧٢)
هةآلتنى لةطةأل بةآلم طوَيرةكةى سةربِرى، نؤ ئةو ء لةبةرخاترى بوو، ئةو ميوانى ِرؤذ دانة
نيطارانةى ء نيشانة ئةو ويستى لَيى ثرسيار كردن كةوتة ثاشا دةيةمدا ِرؤذى سثَيدةى
وةرطرت، شوومةكانى نيطارة ء نيشانة كة بدينآ. نووسيوة، بؤى زاواى (بروتيوس)ى كة
تريةى لة  دَيوة  ئةم بكات،  ترسناك (خيمريا)ى  شةِرى كة كرد بيلريوفون بة ئةمرى
هى كلكى هى شَير، ء ملى سةر بوو، ثريؤزان ء ثري نةذادى كو لة

َ
بةل نةبوو، بةشةران

ئاطرى هةبوو، ء تاوى طِر ء تني ترسناكةكةى هةناسة بزن بوو، هى بةدةنى ء ئةذديها
دووةم جارى كوشتى. هةبوو، خواوةندان بةنيشانةكانى متمانةى ضونكة بةآلم بيلريوفون
و كردةوة، تاقى بوو، دِرةندةيى بةناوبانط ء كة بةدِرى سوليميدا تريةى شةِرى لة خؤى

ذيانى بووة. شةِرى قورسرتين ئةمة كة دانى بةوةدانا بةخؤى
وةكو بوون، ئةمانة ذنانَيك ء كوشتنى، ئامازونى كرد شةِرى ذنانى سَييةم جارى (١٨٦)
ثَيى وابوو كة دانا بؤ ديكةى ثيالنَيكى ثاشا طةِرانةوةدا لة بةآلم ِرةفتاريان دةكرد. ثياوان
داواى ء بذارد

َ
هةل ليسياى ةمِرةوى

َ
قةل هةموو جةنطاوةرانى ئازاترين نابَيت، دةرباز لَيى
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ثاكى كوشتن. بيلريوفون ضونكة نةطةِرانةوة، شتاقيان بةآلم بؤسةوة، بيخةنة لَيكردن
لة دلَير بآ، خواوةندَيكى زؤر نةتريةى ء نةوة دةبآ ميوانةكةى ثاشا زانى ئةوساكة
بةخشى، ثآ خؤى ةمِرةوةكةى

َ
قةل نيوةى و دايآ، خؤى كيذةكةى ء هَيشتييةوة ليسيا

طة
َ
،كَيل باخ ء ِرةز لة بوو ثِر زةويان دايآ، زةوييةك ثارضة طةورةترين ليسياييةكان ئيدى

بَينآ. ِرةنَيوى خؤى بؤ تا مةزرا، ء
ئيساندروس، لة: بريتى بوون بوو، لة بيلريوفون ى

َ
منال سآ ثاشا كيذةكةى جا (١٩٦)

الوداميادا لةطةأل خواوةندان، سةروةرى ئةنجومةنى زيوس، الوداميا. ء هيبولوخوس و
بيلريوفون لة ِروويان خواوةندان كة  بةآلم بوو،

َ
ُّـ شكؤمةندى ساربيدونى ء  خةوت،

تةنيا بةتاقى ء طرآ
َ
هةل سةرى خؤى نةبآ ئةوة نةمايةوة هيضى بؤ بوغزانديان، وةرطَيِراو

بكةوآ. ئةلينى بةناو دةشتى لة بةشةران ذان، دوور ء خةم ثِر لة دأل سةرطةردان، ء
كوِرى (ئيساندروس)ى ء نايةوة شةِرَيكى بةهةوةس هةر جةنط خواوةندى (ئةريس)ى
خواوةندى (ئةرتيمس)ى هةروةها كوشت، دةكرد سوليمى شةِرى تريةى كة دةمةدا لةو
(الوداميا)ى توِرةييدا دةمَيكى لة هةوسار. زَيِرين ئةسثانى خودانى لَيِرةواران، ء شكار
ضةندين جار ناردم، بؤ تةروادةيى كة منة، ئةوة بابى (هيبولوخوس)ش كيذى كوشت،
بكةم هاوتاى خؤم جةنطاوةرانى هةظِركى ء بجةنطم ثَيشةوة ِريزى لة كة ئامؤذطارى كردم
كة سةِّـاندويانة باب ء باثريانةى ئةو نةهَينم، باثريانمدا ء باب بةسةر خوَينى عةيبة ء
ئةو ئةمة ئا ليسيادا. ةمِرةوى

َ
قةل لة هةموو ء ض ئيفريا لة ض جةنطاوةرن ء ئازاترين ثياو

سةرى.» من دةضمةوة كة ةكةية
َ
ِرةضةل ِرةط ء ء بات

َ
مال

عاردى ضةقاند لة نَيزةكةى بوو. خؤشحاأل خؤيدا ى
َ
دل لة طوت. ديوميدس ئاواى (٢١٢)

بابمى. باتى
َ
مال دَيرينةى دؤستى  تؤ «كةواتة طوتى: دواندى ء خؤشةوة بةِرويةكى ء

كرد، بيلريوفون)ى ميواندارى ِرؤذ دانة بيست ماوةى بؤ جارَيكيان مةزن (ئونيوس)ى
ئونيوسكةمةربةندَيكىدرةخشانىئةرخةواني بةيةكرتدا. سةوقاتيان هةردوكيان ديارىء
ئَيرة بؤ هاتم كة دابوويآ، زَيِرينى ثةرداخى جووتآ بيلريوفون)ش بةبيلريوفون، دا
هَيشتا من ضونكة نايةت، لةبري تيديوس)م بةآلم( بةجَيمهَيشتن. ةوة

َ
مال لة (تةروادة)

تيبةدا لةبةردةم سوثاى ئارخييةكان كة سةردةمةى كرد، ئةو كؤضى ئةو كة بووم مناأل
تَيكشكا.

ِرؤذان لة ِرؤذَيك ئةطةر ليسيادا لة دةبم، ء تؤش تؤ ميوانى ئارطوسدا لة من كةواتة (٢٢٤)
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لة شةِريشدا، طةرمةى تةنانةت لة ئَيمة، با جا دةبيت، من طةِرامةوة، ميوانى ئةوَيندةر بؤ
تةروادةيىءهاوثةيمانانىناودارى ئةطةر منلة كوشتن بم ضونكة نَيزةىيةكدىحةرامبني،
بةردةستم، دةينَيرنة خواوةندان لةوانةى ض ء دَينم بةطرييان لةوانةى ض تةروادةيى زؤرن
كةواتة بيانكوذيت، بتوانى طةر ئاخييان زؤرن بةتؤش هةر سةبارةت هةروةها بيانكوذم، تا
لةبري دَيرينةمان دؤستايةتيية ئةو يةكةمان هةر ء بطؤِرينةوة ةكانمان

َ
مةتال ء تةدارةك با

بةردةوامة.» ئَيستا تا كة بآ
طوشى يةكرتيان دةستى ء دابةزين، عةرةبانةكانيان لة هةردوكيان قسانة ئةو دواى (٢٣٢)
ى

َ
ئةقل كرؤنؤس زيوسى كوِرى دةمةدا لةم خوارد، بةآلم يةكدى بؤ وةفاداريان سوَيندى ء

لة َيكى برونزى طؤِرييةوة،
َ
بةمةتال خؤى زَيِرةكةى ة

َ
مةتال بةجؤرآ شَيوان كة طلوكؤسى

بايى تةنيا ديوميدس هينةكةى و دةبوو، طا سةر سةد بايى خؤى سوثةرةكةى كاتَيكا
بوو. طا سةر نؤ

ء ذنان بةِرووةكة، دار بةر ء شار طةيية دةروازةكانى قةآلى هيكتؤر كاتةدا (٢٣٧) لةو
مَيردةكانيان ء خزم ء برا ء كوِر ى

َ
لة حال ثَيشوازى ء هاتنة بةثةلة تةروادةيى كيذانى

خواوةندَيك هةر  لةبةرقاثى ء بكةن خواوةندةكان بؤ نوَيذ كة لَيكردن داواى  ثرسى.
داطرت. زؤربةيانى خةم بوو، قسانة لةو طوَييان كة بثاِرَينةوة،

بةثةلةخؤى طةياندةكؤشكةكةى شا بريام،ئةمكؤشكة لةسةرضةندينثايةى (٢٤٢)هيكتؤر
لةبةردى جةاليى ذوورةكان هةموو تيابوو- نووستنى ذوورى ثةنجا بوو. رؤنرا جةاليى كراو
بريامى تيا بووكَيكى ء كوِرَيك ذوورَيك هةر كرابوو، دروست ذوور تةنيشت لة ذوور كراو بوو.
جةاليى ذوورى دوانزة داآلنةكةوة، ئةوبةرى بةدةستى ء ذوورانة بةم بةرامبةر دةنووست،
زاوايةكى ء لةهةر ذوورَيكدا كضَيك كرابوون، دروست هةبوو، بةتةنيشتى يةكةوة ديكة كراوى
هةرة جوانةكةى، واتة ء كيذة دايكى هيكؤباى ئةوآ هيكتؤر طةيية بريام دةنووستن. كة
طوتى: «كوِرى ناو دةستىخؤى لةنَيو هيكؤباىدةستىهيكتؤرى هاتن. بةثريييةوة الوديلى
دوايان –خواية ئاخييةكان ئايا هاتوويت؟ ئَيرة بؤ ء بةجَيهَيشتووة شةِرةكةت بؤضى خؤم،
لة لَيرة، بَييت ء زانى ضاك بة وات كة ثَيدةكةن، ثاشةكشةتان شار بةرةو لةذَير طوشارا بِرآ-
قةآلوةدةست بةرزبكةيتةوة ءلةزيوسبثاِرَييتةوة؟بوةستةبامن بضمبادةيةكى لةهةنطوين
بثرذَينى، خواوةندةكانىدىبةسةر خاكيا بةخؤشىزيوسء جار

َ
هةوةل بَينم، تا بؤ خؤشرتت

تازة تينى ء طوِر شةراب، ء دةربضآ. بادة ء ماندويةتيت بخؤيتةوة لَيى بةخؤتيش ئةوجا ء
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دةجةنطى.» جياتى كةسوكارت لة كة تؤ وةكو ماندوو ماندوو دةخاتةوة، مرؤظى وةبةر
دةنا مةيةنة، بادة ء شةراب شكؤمةندم، دايكى «ئةى دايةوة: وةآلمى هيكتؤر (٢٦٣)
بادة نةشؤراوةوة بةدةستى ناكةم زات من دةبِرآ. لةبةر هَيزم ء ناهَيَآل تيا ثياوةتيم
كرونوس كوِرى بؤ خوِردا نوَيذ خوَين ء لة لةوتاو كى

َ
دةم. خةل

َ
ء هةل بثرذَينم زيوس بةخؤشى

بةثةرستطةكةى بة ثَيشكةش قوربانى و بِرؤن خِربكةوة، تةروادة ذنانى سةرة تؤ ناكات.
سةرثؤشى شايستةترين ء بةنرخرتين لةوآ بكةن، جا وَيرانى و تاآلنى ِرابةرى ئةتيناى
شريينرت تدا

َ
دل لة ء طرتووة

َ
هةل زياترت تر سةرثؤشةكانى هةموو لة كة سةرثؤشَيك خؤت،

ئةطةر كة بدةيآ َينى
َ
بةل ء وةعد ئةتينادا ئةذنؤكانى بةسةر بدة بووة، تر شايستة ء

و بكات، ساواكانياندا ة
َ
ء منال تةروادةيى بةذنانى و ِروحم بَيتةوة، بةشارةكةدا بةزةيى

ى ثياوانةوة،
َ
دل دةخاتة خؤف ترس ء ء دةكات شَيتانة شةِر كة كوِرى تيديوس شةِرى

دوانزة طوَيرةكةى خؤيدا ثةرستطةكةى لة ئةوا دووربخاتةوة، ئيليون شارى بةتةواوةتى لة
بؤ بِرؤن ئَيوة دةى بةقوربانى. دةكةى بؤ  بةرنةكةوتبآ،  نةقيزةيان كة ةى،

َ
يةكسال

هةندآ بكات ئةطةر بةقسةم ء دةدؤزمةوة باريس دةضم ئةتينا، منيش ثةرستطةكةى
ثةروةردةى بؤي زيوس بدات، ء قووتى ةشآ

َ
بقل زةوى  هَيظيخازم دةكةم. ئامؤذطارى

ء دؤزةخ دةضووة خؤزى بريام، تةروادةييةكان ء بريام ء كوِرانى بةبةآلى ببآ تا كردووة
دةكرد.» ئيسراحةتى م

َ
دل هةنطآ

ء بكةون بةناو شار كة كرد كارةكةرةكانى لة بانطى ء ةوة
َ
ضووة مال دايكى (٢٨٦)

بؤ خوارةوة دابةزيية بةخؤيشى بكةنةوة، خِر شارةوة نكاُّـ ضوار هةر لة ذنان سةرة
سةرثؤشى لةوآ كة بوو، قاتى خوارةوةى قةسرةكةدا لة كة خؤى، بؤندارةكةى ذوورة
لةو ئةلكساندةر كة طرتبوو،

َ
هةل سيدونى ذنانى دةستكردى طوالظدونى ء دؤزى

َ
طول

جوانرتين لة هيكؤبا يةكَيك هَينابوو. بؤى طرتبوو،
َ
هةل هيلينى دةرياييةيدا كة سةفةرة

ئةتينا، بؤ دةستى  دياريى بيكاتة تا بذارد
َ
هةل نيطارانةى ء بةنةخش سةرثؤشة  ئةو

ديكةى سةرثؤشةكانى كةوتبووة ذَير ء ئةستَيرة دةدرةوشايةوة، وةكو سةرثؤشةكة
ذنان لةسةرة ذمارةيةكى زؤر ء ِرآ كةوتة هيكؤبا سةرثؤشةوة سةندوقةكةوة. بةو ناو

ثةلة كةوتنة شوَينى. بة
ذنى ء  كيسيوس كيذى جوان، تيانؤى ئةتينا،  ثةرستطةكةى طةييشتة كة  (٢٩٧)
ثةرستطةكةيان بةراهيبةى ضونكة تةروادةييةكان كردنةوة، بؤ دةرطاكانى ئةنتينور،
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بةرزكردةوة. بؤ خواوةند دةستيان ء بةدةنطى بةرز ثَيكةوة ذنةكان هةموو ئيدى دانابوو.
بؤ كيذةكةى ء كِرنؤشى ئةتينادا، ئةذنؤكانى بة داى ء (تيانو)ش سةرثؤشةكةى برد

ثاِرايةوة. برد ء لةبةرى شكؤمةند زيوسى
شارةكةمان، ثارَيزةرى ء ثاسةوان ئةى موبارةك، ئةتيناى ئةى كرد: هاوارى (٣٠٥)
لةبةر بكة بةخؤى وا كارَيكى بشكَينة، ديوميدس نَيزةكةى خواوةندة بةتواناكة، ئةى
بةذنانى ِروحم ء بَيتةوة بةزةييت بةشارةكةدا ئةطةر تؤ بكوذرآ. دا سكاينى دةروازةكانى
نةقيزةيان كة ةت،

َ
سال يةك طوَيرةكةى دوانزة بكةى، ساواكانياندا ة

َ
منال ء تةروادةيى

نوَيذى بةو جؤرة ء قوربانى.» بؤ دةكةم بةنةزر ثةرستطةكةى خؤتدا بةرنةكةوتبآ، لة
نةكرد. قةبوأل بةآلم ئةتينا نوَيذةكةى ثاِرايةوة. ء كرد

بةرةو هيكتؤر زيوس، كيذى لة بوون ثاِرانةوة ء نوَيذ خةريكى ئةوان دةمةدا لةو (٣١٢)
ئةلكساندةر كؤشكةى وةِرَيكةوت، ئةو (باريس) جوانةكةى ئةلكساندةر بةردينة كؤشكة
ئةوانة جا كردبوو. دروستى زةمانة ئةو تةروادةيى بةناكارانى باشرتين بةكؤمةكى بةخؤى
كةوتبووة كة هيكتؤردا، ء بريام كؤشكةكةى نزيكى لة حةوشةيةكيان َيك،

َ
مال َيك،

َ
هؤل

وةذوور طةزييةكةيةوة يازدة نَيزة ء بةخؤ هيكتؤر كردبوو. دروست بؤ شارةوة سةرووى
بةدةسكةكةيةوة زَيِر قةيةكى

َ
ئةل دةبريقايةوة، ثَيشيةوة لة نَيزةكةى نووكى ء كةوت،

زرَيكةيةتى، سوثةر ء خةريكى ء ذوورةوةية لة (باريس) كرد ئةلكساندةر سةيرى بوو.
ء بةكارةكةر ئةمرى بوو (هيلني)ى ئارطوسيش لةوآ دةكات. ضاك ضةماوةكةى كةوانة

دةكرد. قةرةواشةكانى
نةطبةتى ضارةِرةش، «ئةى طوت: ثَيى بةسةرزةنشتةوة بينى هيكتؤر، ئةلكساندةرى كة
لة دةورى قةومةكةت دةكةيت. ثةروةردة خؤدا ى

َ
دل لة ِرقة ئةم كة ناكةى هيض باش تؤ

ئاطرى تؤوة بةهؤى هةنطامةن، شةِر ء ماندووى ء سةرطةرم  بةرزةكانيا قةآل ء  شار
بدينى كةسَيك بةِرَيكةوت طةر نيية هةقى ئةوةت طريساوة،

َ
هةل شار ضواردةورى لة شةِر

دةبآ دةنا شارةكة فرياكةوة، تازووة بيت. توِرة لَيى بكات، دزَيوة لةم شةِرة رةخاوةتى
ئاطر.» بةخؤراكى

ِرةنطة لَيدةكةى، طلةييم هيكتؤر تؤ «ئةى وةآلمى دايةوة: (باريس) ئةلكساندةر (٣٣٢)
تةروادةييةكان ِرقى من لة نيابة

َ
دل بكة، ثآ باوةِرم ء طوآ بطرة بةآلم بآ، خؤت هةقى

بةقسةى ذنةكةم ثَيش تؤزآ لةمة خؤمم. خةمى غةرقى ةوة، من
َ
مال نةخزاندوةتة خؤم
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شةِر، بؤ بِرؤم باشرتواية طوت ثَيم بؤ شةِر، بضم كة دةيطوت ء دةكردمةوة هَيورى خؤش
بكةم، يان با زرَيكةم لةبةر بكة ضاوةِروانم جا دةبَيتةوة. ياران بةرز دؤستان ء بةمة ورةى

دَيم.» كة نيابة
َ
دل دَيم، بةدواتا منيش ء بِرؤ تؤ حةزةكةى

برا، ئةى طوتى: بداتةوة. خؤشى
َ
هيلني ويستى دل نةدايةوة. وةآلمَيكى هيض هيكتؤر (٣٤٢)

ِرؤذةى كاشكآ ئةو بَيزراء، ء بَيزةوةر ةكارى
َ
هةل منى ى

َ
دل لة ئازيزم، دا

َ
شووبراى لةدل ئةى

يان دةبردم ضيايةكى سةر ء بؤ يدةكرد
َ
هةل وكةيةك

َ
ء طَيذةل باهؤز بوو، منى دايكم كة

بردبام دووريان دوورى بؤ شةثؤالن ء دةريايةكةوة دةم شةثؤُّـ خرؤشاوى دةيدامة (٣٤٨)
ئازار هةموو ئةم خواوةندان وةكو مةينةتيانة. يان ئازار ء هةموو ئةم مايةى نةبوومايةتة ء
ثياوآ دةبووم، ثياوَيكى باشرت ذنى بريا ضارةنووسيم، لة ةيةيان

َ
ء ثةل ة

َ
هةل ء مةينةتى ء

نيية، بةخؤى متمانةى ثياوة كارى تَيبكرداية. ئةم توِرةبوونى ثياوان ء طازاندة ء لؤمة كة
بآ موباالتيةى ء ئةم خةمساردى بةرى بَيطومان بةخؤى نابآ، هةرطيزيش متمانةى ء
ئةم لةسةر تؤزآ وةرة ء  طةِرَيني قسانة  لةم با شووبراكةم  ئةى دةدروَيتةوة. خؤى 
بآ هةرزةكارييةكانى منى باجى كة تؤى هةر ضونكة بدة، ثشوويةك ء كورسيية رؤنيشة،
سةرةنجام دةضَيذيت-زيوس خةم ء ئازار ء دةدةيت ئةلكساندةر حةماقةتةكانى ء ئابِرو
بةداستانى ببني كة ضارةنووسيون، لة ئةوتؤى ئةنطَيزى طرية ء خةمناك ضارةنوسَيكى ء

بطَيِرنةوة. بةسةرهاتمان بةطؤرانى ء ئايندة نةوةكانى زارى سةر
لة من هةرضةند مةكة، لة من هيلني داواى دانيشتن «ئةى دايةوة: وةآلمى (٣٥٩) هيكتؤر
ضونكة تةروادةييةكانة، م الى

َ
دل نيية، من بةآلم دةرفةتى دانيشتنم نيام،

َ
دل تؤ سؤزى

َ
دل

ثةلة تا بكة، مَيردةكةت طوشار لة بةآلم تؤ دةبن. ثةرَيشان ء نيطةران لةوآ نةبم زؤر من
ذنةكةم ء بدةم خؤم ى

َ
مال سةرَيكى دةبآ بمطاتآ. دةربضم لةشار بةرلةوةى ء بكات

يان بؤاليان، دةطةِرَيمةوة جارَيكى دى ئاخؤ كة ضونكة نازانم بدينم، ساواكةم كوِرة ء
دةستى ئاخييان.» بةنَيضريى دةمكةن خواوةندان

(ئةندروماك)ى بةِرَيكةوت.  خؤى ى
َ
مال بةرةو ء بةجَيهَيشت ئةوى  هيكتؤر (٣٦٩)

كارةكةرةكانيا لة يةكَيك ء  ضكؤلةكةى كوِرة لةطةأل ضونكة نةبينى، ةوة
َ
مال لة

ةوة
َ
مال لة بينى هيكتؤر كة دةطريا. بةكوأل لةوآ شار، و بورجى بوو بؤ سةر ضوو

َين
َ
بل ثآ راستم ذنان، «ئةرآ طوتى: وةستاو حةرامسةراكةدا ئةستانةى لة نيية،

بؤالى يان خوشكةكانم ى
َ
مال بؤ ئايا ضوو؟ كَيوة وةدةركةوت ماأل لة ئةندروماك كة
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لة ديكةدا ذنانى  لةطةأل  ء ئةتينا ثةرستطةكةى بؤ ضووة يان ضووة؟ براذنةكانم
بكةن؟» نةرم ِرةقى ةى

َ
دل ء تا سؤزى ببزوآ دةثاِرَينةوة ترسناك خواوةندى

«ئةى وةآلمى دايةوة: بوو كارزان ء ةنط
َ
ضةل ذنَيكى كة ةكة

َ
مال كارةكةرباشى (٣٨١)

ضووة خوشكةكانت بؤالى نة كة بزانة ئةوا َيم،
َ
بل ثآ ِراستيت لَيدةكةى داوام كة تؤ هيكتؤر،

لة تةروادةييدا سةرةذنانى لةطةأل تا ئةتينا، ثةرستطةى بؤ و نة براذنةكانت، بؤالى ء نة
ئيليون بةرزةكةى بورجة بؤ سةر ضووة بكات، نةرم ى

َ
دل بثارَيتةوة ء ترسناك خواوةندى

لة ء ئاخييةكان ثاشةكشةدان، ء شكست ى
َ
حال لة تةروادةييةكان كة بيستى (تةروادة)،

ء بورجةكة سةر ضوو بؤ بةثةلة ء ثَينةطريا خؤى هَيرشدان، ئيدى ء ء رةبةرزى هةِرةتى
كةوت. بةدووى ء طرت

َ
بؤ هةل ةكةى

َ
منال دايةنةكةش

ماأل لة بةثةلة هيكتؤر بووةوة، قسةكانى لة كارةكةرباشيةكة ئةوةى دواى (٣٩٠)
ئةو ء طةيية بوو ِرةت كة بةناو شارا ِرَيطةى خؤيدا طةِرايةوة، وةدةركةوت، بةهةمان
بةرةو بةِراكردن خَيزانى ئةندروماكى دةكرانةوة، دةشتةكةدا بةسةر كة دةروازانةى
ضياى بنارى لة كة ئيتونةى ئةو بوو، شكؤمةند (ئيتون)ى كيذى ئةندروماك هات، ثريى
ء فةرمانِرةواى ثاشا ء دةكرد تيبةى حوكمِرانى بَيشةدا ء ضِرة دارستان بالكوس)ى
دةطةأل كيذة ئةو ئَيستا  جا كرد، بةهيكتؤر شووى كيذةكةى بوو.  كيليكيةكان
مَيردى هيكتؤرى ثريى بةرةو بةثةلة طرتبوو،

َ
هةل بؤ ساواكةى ة

َ
كة مندال دايةنةكةيدا

وةكو كة خؤشةويستةكةى هيكتؤر ة
َ
مندال طرتبوو،

َ
هةل بؤ ةكةى

َ
دايةنةكة مندال دةهات.

ثَييان كى
َ
خةل بةآلم سكاماندريوس، دةطوت ثَيى هيكتؤر دةدرةوشايةوة. ئةستَيرة

تةروادةى ثاسةوانى بةتةنيا هيكتؤر ضونكة شار، ثاسةوانى واتة ئةستياناكس، دةطوت
ئةندروماك ةكةى.

َ
مندال ِروانيية بَيدةنطةوة ء كث زةردةخةنةيةكى بةدةم هيكتؤر دةكرد.

بةرةو ئازايةتيية ء جورئةت «ئةم طوتى: طرت. دةستى بووةوة، نزيك لَيى بةطريانةوة
بَيوةذن زووانة كة بةو بكةوة منى بةدبةخت ساواكةت، لة ة

َ
لة مندال بري دةبات، مةرطت

بةر من دةتكوذن.جا ء دةستبةردارت نابن ثِرن،
َ
ُّـ زؤرت كة ئاخييةكان دةكةوم-ضونكة

خؤ نةبآ. ثةذارة خةم ء نامَينَيتةوة بؤ هيضم تؤ لةدواى باشرتة، ضونكة بمرم لة تؤ
جوانةكةى شارة تيبةى ثةالمارى كة كاتآ ئةخيلةوة لةاليةن نةماون. بابم، بابم ء َداك
ُّـ تاقمةكةى كوشت، بةآلم تةدارةك ء ئيتونى ِراستة كرد، كوذرا. وَيرانى داو كليليةكانى
ةمَيشةكةى

َ
خؤل لة ء سوتاندى تاقمةكةيةوة ء بةتةدارةك نةكرد، تةوهينى واتة ى،

َ
دانةمال
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لة غاندار، دارستانَيكيان
َ
قةل زيوسى كيذانى كؤسارانيش، و ثةرييانى نا، طؤِرى خؤيدا

ئةو دنيا، ةى
َ
هةوال ِرؤذدا لة هةمان حةوت برايةكةشم، ضاند. طؤِرةكةى سثيدار لةسةر

كى
َ
خةل هةموو شاذنى كة دايكيشم كوشتنى. ماآلتةكانيانةوة ء بةديار مةِر ئةخيل كران،

ئَيرة بؤ ديدا دةستكةوتةكانى بوو، ئةويشى لةطةأل بالكوس ضياى بنارى ةمِرةوى
َ
قةل

لة كةواندار، «ئارتيميس»ى كةضى كرد. ئازادى فرة ء مؤأل بةسةربةهايةكى و هَينا،
مَيردى و برايت، ء داك، باب، جَيى لة من بؤ تؤ ئَيستا هيكتؤر جا كوشتى. بابيا ةكةى

َ
مال

بَيتةوة، ثَيمدا بةزةييت كةواتة منى. جةنطاوةرى ء بوَير
نةمَيننةوة. ذنةكةتبآمَيرد كوِرةكةتبآبابء تا وةمَينة، بورجةكة لةسةر ء لَيرة (٤٢٩)
شارة الوازى ى

َ
خال ئةوآ ضونكة بدة، مؤأل هةنجرية كَيوييةكة دةوروبةرى بنة لة سوثاكةت

ئاخيايى جةنطاوةرانى بطرن. ئازاترين قايم ئةوآ ثةالمار دةدرآ، ةوة
َ
قؤل لةو بورجةكة ء

«ئياس» ء قارةمان هةردوو بةسةرثةرشتى هَينا، هَيرشيان شوَينةوة لةو سآ جاران
هَينا، هَيرشيان تيدويوس ئازاكةى كوِرة ء ئةتريوس، كوِرانى ء شكؤمةند ئيدومينوسى
ِرَينوَينييان ِرازطؤيان ء بني

َ
فال يان كردبوو، ة

َ
قؤل ئةو بةالوازى هةستيان بةخؤيان يا جا

كردبوون.»
ئةمانة هةموو لةهةر بريم ئازيزةكةم،  «هاوسةرة دايةوة:  وةآلمى هيكتؤر (٤٤٠)
ض ِروويةكةوة بة بدزمةوة لةشةِر خؤ خوَيِرى ترسنؤكَيكى وةكو ئةطةر بةآلم كردووةتةوة،
قةبوأل ناكات، ئةوة غريةتم بكةم؟ تةروادةيى ذنانى ء ثياوان تةروادةييان، تةماشاى
تةروادةييةكاندا ثَيشةوةى سةنطةرى لة ترس بآ ء هةميشة كة ئةوةم فَيرى من ضونكة
دةزانم عةيانة ء الم ضاك من زؤر بثارَيزم. خؤيشم و ناوبانطى باوانم ناو تا ء بكةم شةِر
من بةآلم دةِروخَينرآ، بريامدا ء طةُّـ بريام ء بةسةر دةكرآ وَيران تةروادة دَيت ِرؤذآ
بةبةرضاوى كة ئازاكانم ء زؤر نة برا شاو بريام نة هيكوبامة ء خةمى نة نيية، كةسم خةمى
ثةذارةى ء كو خةم

َ
بةل نيية، لةوانةم يةكَيك هيض خةمى من نا دذمنةكانيانةوة دةكوذرَين-

ئازاديت هةتاية هةتا بؤ دةكات، لة ئاخييةكان ديلت يةكَيك كة ِرؤذةمة ئةو خةمى تؤمة،
دةبات، ئارطوس)ت دةبات. بؤ( دوورت دوورى بؤ دةتبات، بةدةم طريانةوة ء دةستَينآ

َ
ُّـ

كانى يانئاوتلة دابنةويتةوة، خةِرةكانةوة بةفةرمانىخانمةكةتبةسةر لةوَيندةر لةوةية
خراثت ةيةكى

َ
مامةل ئاغاكةتةوة لةاليةن ء بَينن ثآ فيبريياوة ء ميسيس سةرضاوةكانى ء

ذنةكةى «ئةوة َين:
َ
دةل دةبارَينى فرمَيسك بينن دةت كة ئةوانةى هةنطآ بكرآ، لةطةأل
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تةروادةييةكان هةموو لة هةر تةروادةدا قةآلكانى شةِرى لة هيكتؤرةى ئةو هيكتؤرة،
بؤ خةفةت ء تازة دةبَيتةوة فرمَيسكت هةنطآ دةبآ قسةية طوَيت لةو كة بوو.» ئازاتر
ِرزطار يةخسرييت ء ديلى لة بكةوم فريات تا نيم ذيانا لة كة دةخؤيت من وةكو ثياوَيكى
لة طوَيم ء ببةن بةئةسريى لةوةى تؤ بةر بنَيرم، طؤِر ء لة بمرم بؤية هَيظيخازم بكةم.

بآ.» هاوارت ء فرياد
بةباوةشى خؤى ء طريا ةكة

َ
منال بةآلم طرتةوة، ةكةى

َ
منال باوةشى بؤ هةنطآ (٤٦٦)

كة ترسا ِريشوانة لةو ترسا، سثةرةكةى ء بابى ديمةنى لة قرساند، دايةنةكةيةوة
ِرشتنةوة ِروندك بةدةم  دايكى ء ثَيكةنى بابى شؤِربووبوونةوة. بةكآلوخودةكةيةوة 
ة

َ
ئةوسا منال عاردى دانا. ء لة داكةند كآلوخودة بريقةدارةكةى كرد، هيكتؤر بزةيةكى

طرت، باوةش لة ئازيزةكةى
خواوةندةكانى زيوس ء دةرطاى ِرووى كردة ِرايذةند ء لة باوةشيا ء كرد ماضى (٤٧٤)
بكةن وةها كارَيكى خواوةندان، طةُّـ ئةى زيوس، «ئةى طوتى: ثاِرانةوةوة بةدةم ديكة و
ببآ بدرةوشَيتةوة، تةروادةييةكاندا هةموو لةنَيو دةربضَيت، خؤم وةكو من كوِرةى ئةم كة
خواوةندان، بةشايستةى تاوةكو هةبآ، منى تواناى ء هَيز هةمان ء سةرئامةد بةسةردار
لةشةِر بينى كةسَيك هةر كة ِرادةيةى بةو بكات، (تةروادة) ئيليون فةرمانِرةوايى خؤى
شةِر لة كة بكةن وةها كارَيكى ترة.» هةذى بابى لة طةلةك كؤِرة «ئةم بَآل دةطةِرَيتةوة
لةطةأل كوشتوونى لة شةِردا كةسانةى كة ئةو ء تاقمى خوَيناوى تةدارةك دةطةِرَيتةوة

بكات.» خؤشى ء شادى تةذى دايكى ى
َ
دل ء بَينَيتةوة خؤدا

طةرمةكةى هةمَيزة لة كة دايكييةوة، باوةشى خستة ةكةى
َ
مندال ء طوت ئةوةى (٤٨٢)

سوتاو بؤى ى
َ
دل بينى ئاوايةى بةو مَيردى كة كرد. بؤ ئامَيزى طريان بزةيةكى ء طرت

مةكة، تةنط ى خؤت زؤر
َ
دل تكاية هاوسةرةكةم، «ئةى طوتى: نةوازشى كرد ء بةدةستى

يان بآ ئازا هات، ئةجةُّـ كة مرؤظ بةآلم بمكوذَيت، نيية بتوانآ نةيةت كوِر تا ئةجةلم
بضؤوة دةنووسرَيت. دايكبوونةوة ئةمةى لة ضارة ء لة ِرؤذى لة بمرآ دةبآ هةر ترسنؤك،
بكة ئاِراستة كارةكةرةكانت بةو ءتةشى خؤت ء خةِرةك ِرؤذانة كارى خةريكى ء َى،

َ
مال بؤ

تةروادةييةكى لةهةر منة بةر ئيشى ء ئةرك ثياوانة، ئيشى جةنط شةِر ء يانسوِرَينة،
َ
هةل ء

(تةروادة).» ئيليون بووى دايك لة
ِرَيوة بةدةم طةِرايةوة، ماأل بؤ ذنةكةى طرت،

َ
هةل عاردى ِريشودارةكةى لة كآلوخودة (٤٩٤)
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كارةكةرةكان ،
َ

ماآل طةييشتةوة كة دةطريا. بةكوأل ء دةدايةوة ثاشةوةى ئاوِرى ناوةناوة
بؤ شةثؤِريان شني ء بةزندويةتى بطرين، ى

َ
لةطةل لَيكردن داواى بوون، لةوَيندةر هةموو

لة ء بيننةوة ناى دى جارَيكى ثَييان وابوو كرد. ضونكة طةرم خؤيدا ةكةى
َ
مال لة هيكتؤر

ناطةِرَيتةوة. لةشةِر بةسةالمةتى ء نابآ دةرباز ئاخيية دِرندةكان دةستى
شاركةوت. بةناو ء بةثةلة لةبةركرد زرَيكةى نةبوو. ماتةأل ةوة

َ
لة مال زؤر باريس (٥٠٤)

بؤ خؤى ء دةشت بةِرةوتة بكةوَيتة ء بةربآ كة ف،
َ
ئال ئةسثَيكى بةسرتاوةى تَير وةكو

ء رِبآ
َ
–طةردنى هةل ء خؤى فَينك بكاتةوة كة مةلةى تيا بكات بكوتآ ِروبارَيكى سازطار

بةرةو با ء وةكو بنازآ خؤيةوة شنطى ء بةهَيز ء بكات سةما مليا ء بةسةر شان ةكةى
َ
يال

بفِرَيت- ماينان ثاوةنى
سثةر برطاموسةوة داطةِرا، ضيا بةرزةكةى ئاواية لة بةو كوِرى (بريام)ش باريسى (٥١٢)
ء شادمانى ء دةكرد ِرَيى بةثةلة دةبريسكايةوة. خؤردا تيشكى لةذَير تةدارةكةكةى ء
دةكةوتةوة دوور شوَينة لةو كة براى هيكتؤرى طةيية تؤزَيك دواى لَيدةبارى. ثَيكةنينى
طوتى: و كرد، قسةى ثَيشا لة (باريس) ئةلكساندةر كرد. ذنةكةيدا قسةى لةطةأل كة
ء ثةلةتة تؤ ضاوةِروان كردبم، زؤرت ء كردبى، م

َ
ماتةل خاوى خؤم بةخاوة «دةترسم
هاتم.» تؤدا مةوعيدةكةى لة منيش

كة لةوة بكات ى
َ
نكؤل «ئةى برا باشةكةم، كةس ناتوانآ دايةوة: وةآلمى هيكتؤر (٥٢٠)

كة ناخؤشة كةمتةرخةمى. زؤرم ثآ ء خةمسارد كةسَيكى تؤ بةآلم كرد، شةِرت مةردانة
ء دةرد هةموو ئةم كة تةروادةييانةى دةكةن، ئةو تؤ زةمى تةروادةييةكانة لة طوَيم
ئةطةر دةكةين، ضاك شتانة ئةم بِرؤين، دوايى با جارآ دةكَيشن. تؤدا ِراى لة مةينةتيية
ء خؤمانا، ةكانى

َ
لة مال وةدةرنا تةروادة لة ئاخييةكانمان كردين، ء بةقسمةتى زيوس

ستايشيان ء  بطرين
َ
ُّـ ِرَيزيان ء دةين

َ
هةل ِرزطارى بادةى ئاسمان خواوةندانى بةخؤشى

بكةين.



١٥٥ ئیلیاده 

سروودى حةوتةم

هيكتؤر ء ئةجاكس نَيوان دوئَيلى

حيكايةتةكة:
دةكةن. تةطبريى شةِرةكة ء باس ء وةدةردةكةون شار لة براى باريسى هيكتؤر ء
بةمةترسى تةروادةييةكان هةستى ئةتينا كة شةِرةكة هةلَطريسَيت، نةمابوو واى ضى
هةلَبةتة ء شةِرةكة كة ِرَيكدةكةون برايدا ئةثولؤى لةطةأل بؤية كرد، ئاخييةكان لةسةر
دةبن. وَيران ئاخييةكان نةبآ وا ضونكة دوابخرآ، دى كاتَيكى بؤ تةروادةش ِروخانى
هيكتؤر دةكةن حةز خواوةندان طواية كة فالَبني (هيلينوس)ى دةدةنة ئيلهام ئيدى
قولَى لةطةأل بةهَيزترين دوو دوئَيلى داواى ء بخاتةوة دوور شةِرة دذوارة لةم طةلةكةى
بَيتة مةيدانى قارةمانَيك كرد داواى ء ثَيشآ ضووة بوو ئةوة بكات. قارةمانى يؤناندا
ء كوذراوةكة دةداتةوة بةجماعةتى جةنازةكة ئةوا ئةطةر سةركةوت لةطةلَيا، دوئَيل
جةنازةكةى بدرَيتةوة ئةوا دؤِراش خؤ ئةطةر ببآ، تةروادة يؤنان دةستبةردارى دةبآ
ببنةوة خؤدا زؤرةكةى لةطةأل سامانة ء سةروةت ء هيلني يؤنان ء تةروادة بةخةلَكى
خؤيان جةنطاوةرَيكى ئاخييةكان دةكات داوا ء دةدا جاِر جاِرضى كاتآ بِرؤن. ء
مينيالوس ثَيشآ. ناضَيتة كةس ء دةبن بَيدةنط هةموو بكةن، ديارى مةبةستة ئةو بؤ
شا دوئَيلى هيكتؤر. دةضَيتة بةخؤى دةلََيت ء دةكات ء سةرزةنيشتيان هةلَدةستآ
خؤى، شوَينةكةى لَيدةكات بطةِرَيتةوة داواى ء بؤالى دةضآ خَيرا براى ئاطامةمنونى
يؤنانى ثالَةوانى نؤ ئيدى (ئةخيل)ش. تةنانةت نيية، هيكتؤرى قةوةتى كةس ضونكة
ئةجاكس بةر ثشكةكة ء لةنَيواندا دةكات تريوثشكيان ء هةلَدةستآ و داوةر ِرادةبن،
لةنَيوان سةخت دوئَيلَيكى بوو. هاوِرَيكانيشى تةمةناى ئةمة كة دةكةوآ، (ئةياس)
دَيت بةسةدا هيض ئةنجامَيكشةويان ِروودةداتء بةبآئةوةىبطةنة هةردووكقارةماندا
وةكو ء دةنَيت دا ئةجاكس بةثالَةوانَيتى دان هيكتؤر لَيرةدا جيادةكةنةوة، لَيكيان ء
(ئةجاكس)ش هةروةها دةكات، ثَيشكةش ديارييةكى ثالَةوانان ء سوارضاك عادةتى
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تا هةردووال بوةستآ شةِر كة دةكات ثَيشنياز نةستور دةكات. ثَيشكةش ديارييةك بةو
بةخؤ هيلني دةكات كة ثَيشنياز تةروادةييةكان لةبةرةى ئةنيتؤر كوذراوةكانيان دةنَيذن.
بةتةسليم ثاريس برِبَيتةوة، شةِرة ئةم تا بكرَيتةوة تةسليم سامانةكةيةوة سةروةت ء ء
قاييل سامانةكةى ء سةروةت بةآلم بةتةسليم كردنةوةى نابَيت، ِرازى هيلني كردنةوةى
سةر. بخاتة خؤيشى تايبةتى ء سامانى لة سةروةت كة دةدا بةلََين بطرة ء دةبَيت
ئاطادار باريس  ثَيشنيازةكةى لة طريكةكان ء دةِروات بريام بةفةرمانى قاسيدَيك 
ء بنَيذرَين مردووةكان تا ِرابطريآ شةِر ماوةيةك كة لَيدةكات داواشيان ء دةكاتةوة
طريكةكان باآلى ئةنجومةنى نةمابوو واى ضى ئةنجامبدرآ. بؤ ثريؤزيان ِرَيوِرةسمى
ئةوةى لةسةر بوو سوور ء كرد ِرةفزى مينيالوس بةآلم بآ، ِرازى بةثَيشنيازةكةى باريس
هودنةكة، ثَيشنيازى بآ. بةآلم سامانةكةيدا ء ذنى لةطةأل سةروةت (هيلني)ى دةبآ
ِرةفزى بةِرَيكةوتنى ئاشتى ديوميدس سةبارةت بةآلم دةبَيت، ِرازى لةسةرى ئةنجومةن
سالَة هةموو ئةم دواى ناكات بةوة ثَيويست ِروخانداية، لة تةروادة دةلََيت ء دةكات
طريكةكان هى كة ديكةش ثَيشنيازَيكى بطةِرَيينةوة. دةستكةوت بآ درَيذة ء دوور
شورةيةكى ء بكرآ دروست مردووةكان ناشتنى بؤ طردولكةيةك كة بوو ئارادا لة بوو
بؤ هةبآ دةروازانى بن ء بةدوور تةروادةييةكان ثةالمارَيكى هةموو تا لة بةدةورا بكَيشن
شورةكةدا بةدةورى دةرةوةدا ديوى لة خةنةكَيك هةروةها ء عةرةبانةكان، دةرهَينانى
خواوةنداندا كؤِرى لة بةرن، بةآلم ء خواردنةوةوة بةسةر بةخواردن و شةو بدرآ. َُّـ
خواوةندان بادة دةنؤشن، ناوهَينانى بةبآ ئةوانة كة دةكاتةوة بوسيدون، زيوس ئاطادار

دةخةون. لَيى ء دةكةن ثَيشكةش قوربانى خَيرا دةكات، سةركؤنةيان ئةويش
زةمةن:

ِروودةدات، سَييةمدا كؤتايىِرؤذىبيستء لة ئةجاكس(ئةياس) ء دوئَيلىنَيوانهيكتؤر
ثَينجةمدا مردووةكان ء بيست ِرؤذى لة و ضوارةمدا هودنة دةبةسرتآ، ء بيست ِرؤذى لة ء
خةنةك ء دةكةن دروست حةسار ء شورة شةشةمدا  ء بيست ِرؤذى لة و دةنَيذن

لَيدةدةن.
شوَين:

كةشتيطةُّـ نَيوان دةشتةكةى سروودة لة ئةم شار، واريقاتى لة هيكتؤر دةرضوونى دواى
ِروودةدا. تةروادةدا شارى ء طريكةكان
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براشى شار وةدةركةوت، ئةلكساندةرى لة دةروازةى ئةو قسانةوة بةدةم هيكتؤر (١)
خؤش بايةكى شنة ئاسمان ضؤن وةكو شةِر بوون. تامةزرؤى هةردوكيان كةوت، ى

َ
بةطةل

لَيدان، سةوأل دةستى ماندووى ء ئةو باية، نائومَيد لةِرَيى ضاو دةرياوانى َيك
َ
كؤمةل بؤ

جووتة قارةمانة ئةو بةردةكةوتنى تةروادةييةكانيش بةو ئاواية ء دةبوذَينةوة، دةنَيرآ
تَيكةوت. ئومَيديان ِرَييان بوو، شادى ء لة ضاويان كة

لة مينيستيوس كوشت، ئةرتيوسى كوِرى ،(مينيستيوس)ى ئةلكساندةر بوو ئةوة (٨)
لة فيلوميدوسا. بوو فةرمانِرةوايى طرى طؤضانى

َ
هةل ئةريتوسى كوِرى دةذيا، ئةمة ئةرنى

كآلوخودة قةراخى  لةذَير ئيونيوس ملى بةر ِرَيك ء هاويشت نَيزةكةى هيكتؤريش 
ِرابةرى هيبولوخوس)ى كوِرى( طلوكوسى هةروةها كوشتى. ء كةوت برؤنزييةكةوة
دةمةدا ء لةو هات بةشةِر دا ئةفينوسى كوِرى ديكسيوس لةطةأل نزيكةوة لة ليسيان-ش
نَيزةيةكى عةرةبانةكةى، سةر دةداية

َ
هةل خؤى ء كةوتبوو خؤشثةزةكانى ئةسثة دواى كة

ء بووةوة خاو خوارةوة ء كةوتة عةرةبانةكة لة ء دةركرد، ء شانى ديوا ء خَيواندآ
دةرضوو. طيانى

لة كردوة، شثرزة  ئارطؤسييةكانيان ثياوانة ئةو كرد سةيرى ئةتينا كة  بةآلم (١٧)
برطاموسةوة ضياى لة كة ئةثولؤ داطةِرا، ئيليون بةرةو ةمثةوة

َ
ئؤل بةرزةكانى لوتكة

لةنك هات. بةرةو ثريى هةبوو، تةروادةييةكان بةسةركةوتنى حةزى دةكرد ء ضاودَيرى
«ئةى طوتى: كرد، قسةى ثَيشا لة زيوس كوِرى ئةثولؤى طرت، يةكيان بةِرووةكة دار
ِروحى لةخؤباييت هاتوى، ةمثةوة

َ
ئؤل لة ثةلةثةلة بةم خَيرة زيوسى شكؤمةند، كيذى

بكةى، قورس ئاخييةكاندا بةالى سةركةوتن تةرازووى تاى ئةوةى بؤ ناردوى؟ بؤضى
باشرتة وا دةكةى من بةقسةى ئةطةر نايةتةوة؟  بةتةروادةييةكاندا  بةزةييةكت هيض
وَيران تةروادة تا داناييةكان بكةوة تازة

َ
شةِرةكةيان ُّـ دوايى و ئةمِرؤ شةِرةكة ِرابطرين،

ببآ!» وَيران شارة ئةم خؤشة ثَيتان نةمر خواوةندانى ئَيوةى مادامَيكى دةكةن،
هةر منيش دوورهاوَيذ، ئةندازى تؤ بآ، ئةى نَيزة قسةى «با دايةوة: ئةتينا وةآلمى (٣٣)
بَآل ثَيم ء ئاخييةكان، بةآلم ناو تةروادةيى خوارآ بؤ ةمثةوة هاتمة

َ
لة ئؤل بةو مةبةستة

ِرادةطريت؟» طةرمة شةِرة ئةم ئَيستا ضؤن بزانم
بكات داوا ء بدةين دندة مةزن هيكتؤرى «با دايةوة: وةآلمى زيوس ئةثولؤى كوِرى (٣٧)
ِروو لة ئاخييةكان ئةوسا بكةن، ى

َ
قؤل دوو دوئَيلى ء مةيدان بَيتة داناييةكان لة يةكَيك
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دةكةنةوة.» ِرووبةِروو جةنطاوةرَيكى ء دادةمَينن
ثالنى ء نةخشة بريام كوِرى  هيلينوسى ةمث.

َ
ئؤل بؤ سةركةوتةوة  ئةتينا (٤٣)

ئةى بريام، كوِرى هيكتؤرى «ئةى طوتى: و هيكتؤر بؤالى ضوو بؤية زانى، خواوةندةكانى
بكةم.داوا لة بؤ با قسةت براتم من زيوسى، هاوتاى دا

َ
ئاقل ء ء هؤش زانايى لة ئةو كةسةى

كة ئازاترين بكة بةخؤت داوا و دانيشن، خؤ جَيى لة هةموو ئاخييةكان بكة تةروادةيى ء
طوَيم بةخؤم من برايةكةم بكة. لةطةأل بةتةنى تةن شةِرى مةيدانت ء ثياوى ئاخييايى بَيتة

نةهاتووة.» هَيشتا ئةجةلت بوو، خواوةندة نةمرةكان دةنطى لة
ء تةروادةييةكان بةردةم بوو، ضووة خؤشحاأل ئةم قسةيةى ذنةوت كة (٥٤) هيكتؤر
خؤ ء لة جَيى دواوة، كشانةوة داية تةروادةييةكانى ء ناوةندةوة طرت لة  نَيزةكةى 
ء ئةتينا دانيشن. كة كرد بةئاخييةكان ئةمرى ئاطامةمنونيش هةروةها دانيشتن.
نيشتن،

َ
زيوسى بابيان هةل ئازيزةكةى بةِرووة دار لةسةر دا

َ
دال لة شَيوةى دوو ئةثولؤ)ش

بةيةك بةرانبةر بةنزيكى زؤر جةنطاوةرةكان بوون، خؤشحاأل جةنطاوةرةكان بةديمةنى
ضؤن وةكو دةبريسكانةوة، ِرماندا ء ء نَيزة كآلوخود ء لة سثةر هةموو ء دانيشتبوون،
مةنط دةنوَينآ، ء تاريك ئاوةكةى ء دةدا دةريا لةِرووى دةكاو

َ
هةل باى دةبور شةثؤلة

ِرووى كردة هيكتؤر دةشتةكةدا دانيشتن. لة ئاواية ئاخييانيش بةو ء سوثاى تةروادةيى
طوتى: ء سوثاكة هةردوو

بؤ ى خؤمتان
َ
دل كانطةى قسةى من ئاخييةكان، ء تةروادةيى بطرن ئةى طوآ (٦٧)

و نةكردوين، قةبوأل ء نيازةكانى نةزر خؤيةوة باآلى عةرشى لة زيوس واديارة دةكةم.
تةروادة قةآلكانى دةبآ يان َيك

َ
ء طةييشتوينةتة حال طرتووين، هةردووالى نةطبةتى ئيدى

ئَيوة لةناو جا ء ببةزن. بَينن شكست كةشتييةكانتانا لةالى دةبآ يان بكةين، وَيران
ئازاترن، هةمووتان هةر لة هةن كة جةنطاوةرانَيكتان خؤتاندا

قارةمانى ء وةكو مةيدان بَيتة ِرادةبينآ، خؤى لة ئةوةى ئازايانة، يةكَيك لةو با جا (٧٣)
زيوس»مان با ء منة ثَيشنيازى شكؤمةند ببَيتةوة.. ئةمة هيكتؤرى ِرووبةِرووى َئَيوة
داماآل

َ
ُّـ سثةرةكةم ء تةدارةك با كوشت، منى ئَيوة قارةمانةكةى ئةطةر بآ: بةينا لة

تةروداةييةكان تا بةوآلتةكةم بداتةوة جةنازةكةم با بةآلم كةشتييةكانتان، بؤ بيبا ء
كة بكةنةوة بؤ وةهام ئاطرَيكى مردنمدا لة ء هةستن خؤ بةئةركى تةروادةيى ذنانى ء
كوشت، ئَيوةم من قارةمانةكةى ء دام دةستى ئةطةر ئةثولؤ بآ.بةآلم من شايستةى
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ثةرستطةكةى لة لةوآ دةبةمةوة، ئيليونى شارى بؤ ء م
َ
دادةمال

َ
ُّـ تةدارةكةكةى ئةوا

الى بؤ بيبنةوة ئاخييةكان دةدةمةوة تا بةآلم جةنازةكةيتان يدةواسم،
َ
هةل ئةثولؤدا

بةستن.
َ
هةل بؤ طؤِرَيكى هيليسبونتدا نزيكى ئاوى لة ء ن

َ
بينَيذ لةوآ ء كةشتييةكانيان

تةى شةرابدا
َ
هاوِرةنطى خل تاريكى بةدةرياى بةوَيدا، ئةطةر يةكَيك بةكةشتييةكةى تا

لة هةِرةتى ِرؤذان، كة لة ِرؤذآ مردووة.. مَيذة لة ثياوَيكة طؤِرى بَآل: «ئةمة تَيثةِرى
َيت،

َ
دةل وا يةكَيك ِرؤذآ دآ كوشتى.» شكؤمةند هيكتؤرى جةنطاوةريدا بوو، ء ئازايةتى

ناضَيت.» بةين لة هةرطيز من شكؤى ء ناوبانط جؤرة بةو ء
كَيشا، بةسةر هةموواندا ى

َ
بال خامؤشى ء بَيدةنطى كرد، جؤرة قسةكانى بةو هيكتؤر (٩٢)

هةستاية مينيالوس سةرةنجام دةترسان. كردنيش
َ
قةبول لة ء بوون شةرمةزار ملنةدان لة

ئةى هاواريكرد: «مةخابن، بةتوِرةبوونةوة كردنيان، سةرزةنشت و كةوتة ثَييان، سةر
داناييةكان لة يةكَيك ئةطةر بةِراستى ثياو، نةك ذنن ئَيوة طةزاف، ء بةالف فشةكةرانى
ء نةنطييةكى شةرمةزارى دووضارى نةبَيتةوة هيكتؤر ِرووبةِرووى ء ئَيستا ِرانةبآ هةر
كة بةشةرمةزارى شوَينةدا لةو خؤتانا، جَيى لة هةمووتان كاشكآ دةبني. ئةى طةورة
دةردةضم بةخؤم نيية فايدةى بةئاو. ء بةطأل دةبوون دةبِراو لةبةر روحتان دانيشتوون،
شةِرة ئةم ئاقيبةتى ء من دةزانم ئةنجام ثياوة دةكةم، و ئةم بةتةنى تةن شةِرى ء

بةدةستى خواوةندانى نةمرة.»
مينيالوس، ئةى لةبةركرد، بةآلم جةنطى تةدارةكى ء ء جل قسانةى كرد ئةو (١٠٣)
نةيطرتباى. ء نةستابا

َ
هةل ئاخيان ثاشاى ئةطةر بوو بوو تةاو هيكتؤر بةدةستى تؤ كارى

طةوجَيتيية ئةم مينيالوس! «تؤ شَيتى طوتى: طرت ء ِراستى دةستى ئاطامةمنون شا
بةهَيزتر لةخؤت ثياوَيكى شةِرى بري لة مةضؤ،

َ
هةل ء بآ سةبرت تؤزآ ناوةشَيتةوة. لةتؤ

تؤ وةكو جةنطاوةران زؤربةى كة مةكةوة، بريام كوِرى هيكتؤرى شةِرى لة مةكةوة، بري
دةلةرزن. لةبةرى

دةترسَيتبضَيتة شةِرى ئةوةوة. بطةِرَيوة لةتؤبةجةرطرتة، ئةخيل)شكة تةنانةت( (١١٤)
ِرووبةِرووبوونةوة بؤ ديكة ةوانَيكى

َ
ثال ئاخييةكان رؤنيشة، خؤتدا جةنطاوةرةكانى لةنَيو ء

ء ضةند تينووى شةِر بآ، بَيباك ء واية ضةند نةترس ثَيم دةبذَيرن،
َ
شةِرى هيكتؤر هةل ء

ء كةرب ثِر شةِرة ئةطةر لةم كة بحةسَيتةوة، دةبَيت خؤشحاأل كوشتار بآ، زياتر بةوة
دةربازبآ.» بةسةالمةتى سامناكة كوشتارة ء كني
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بةطةِرانةوةى كة ثَيوةندةكةى براكةى كرد، دةست ء بة قةناعةتى قسانة بةو (١٢٠)
ئارطوسييةكانةوة لةنَيو نةستور  ئةوجا داكةند. شانى لة زرَيكةيان  بوون، خؤشحاأل
بةسةر وآلتى ى

َ
بال خةمَيكى طةورة واديارة مةخابن حةيف ء «سةد طوتى: هةستا ء

غةيبطؤى ء (بيليوس)ى شريةتكار ثرية، سوارضاكة ئةو ئةطةر ئَيستا كَيشاوة. ئاخيياندا
لة ضؤن ئارطؤسييةكان كة دةيبيست يان لَيدةبوو، ضاوى كونَيكةوة لة (مةرميدون)ةكان،
ةكةى

َ
مال لة جارَيكيان بيليوسةى ئةو دةطَيِرا. خؤى بؤ شينَيكى ض ئاخؤ دةترسن؟ هيكتؤر

بةزانينى ضةند خؤشحاأل بوو لَيكردم، ئارطوسييةكانى ةكى
َ
ء ِرةضةل ِرةط ثرسيارى خؤيدا

كة بذنةوآ ئَيستا ئةطةر
َ

هةموويان.بةآل هةر تؤوى ء توخم ء ةك
َ
ِرةضةل ء ء ِرةط بات

َ
مال

دةست بَيطومان بةرداوة، ورةيان هيكتؤردا بةرانبةر لة ئاواية بةو ثاشينةكانى ء نةوة
بابةزيوس! ئةى ئاه! هاديس. بؤ بِروات ء دةربضآ طيانى كة ثاندةكاتةوة خواوةندان لة
ِرؤذطارانةى ئةو دةبووم! طةنج ِرؤذطارانة كةونة ئةو وةكو بريا ئةثولؤ! ئةى ئةتينا! ئةى
بن لة ء كيالدون، ِروبارة بةخوِرةكةى نزيكى لة نَيزان بةِرم ء ئةركاديان ء كة بيليان
دةكرد.. يةكرتيان شةِرى دا ئياردانوس ِروبارى كةنارةكانى نزيكى ء، فيا ديوارةكانى
شا سثةرةكةى كةوتبوو، ء ئاركاديةكان ثَيش ئاسا، خواوةند باآلبةرزى (ئرييوتاليون)ى
َين

َ
بل ثَيى دةكرد حةزيان ذنان ء ئةريتوس)ةى ثياوان ئةو بةشانيا- دابوو ئةرتيوس-ى

ئاسنني بةطورزَيكى كو
َ
بةل نةدةكرد، شةِرى بةِرمان نة ء بةكةوان نة ضونكة «طورزةوان»

بةهَيزى بازوو، نةك كوشتى بةتةِرن ليكورطوس ثياوة ئةم دذمن، لةشكرى دةكةوتة سةر
كى

َ
بةكةل ئاسنينةكةى طورزة كة ئةوتؤوة تةنطةبةرى ِراِرةوَيكى ناو ِرايكَيشاية بةفَيأل

ء قةديا، بةنَيو كرد ِرمَيكى دايآ ء دا ثِرى
َ
لة ناغافل لوكورطوس ئيدى نةدةهات، هيضى

ئةريسى كة سثةرةكةى ء جةنط تةدارةكى لوكورطوس ئةوسا زةوى، سةر كةوتة بةثشتا
لةبةرى قورسدا شةِرَيكى هةموو لة لةوة بةدواوة ء ى

َ
دامال

َ
ُّـ جةنط دابويآ- خواوةندى

داى سؤزةكةى،
َ
دل بةخوآلمة داى ئيدى طرت، ةوةى

َ
مال كونجى ء بوو ثري كة بةآلم دةكرد،

دةكرد. تةحةداى دةوةستاو كةسماندا ئازاترين لةِرووى سثةرةوة بةو كة بةئرييوتاليوس،
هةمووان لة هةرضةندة من بةآلم لة ِروويا بوةستآ. نةبوو ئةوةى باشارى ء كةسَيك غريةت

مةيدانى. ضوومة جوآلو غريةتم نادات، قةرةى لة خؤى كةس ديتم بووم كة بضووكرت
ء زل زةالمة ئةو من سةكةوتم. ء كةوت فريام ئةتينا مةيدانى، ضوومة كة بةآلم (١٥٤)
لة عاردةكةى داطريكرد. اليةك زةوى سةر كةوتة طالو كة كوشت، بةهَيزةم زةبةالح ء
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كَيية، دةيزانى حةريفى هيكتؤر بةهَيز دةبووم، هةنطآ ء طةنج ئةو زةمانة وةكو ئةطةر
ئةوةتان كةستان غريةتى دةزانن، سوثاييان سةردارى بةئازاء كة خؤتان ئَيوة، كةضى

هيكتؤر.» شةِرى مةيدان ء بضنة نيية
ئيدى دان، تةشةرانى ء بةرتانة ء كردن سةرزةنشتى ثياو ثرية جؤرة ئا بةو (١٦١)
بوو، ئاطامةمنون شا كةسيان يةكةم ثَييان. سةر هةستانة جةنطاوةر دانة نؤ يةكسةر
ئةجاكس ئةوانجووتة لةدووانى تيديوس. ديوميدسىكوِرى جوامَير ء بوَير ةوانى

َ
ثال ئةوجا

ء ئيدومينيوس ئةوجا بِرابوو، بةباآليان بوو ء كاآليةك ئازايةتى ء دلَيرى كة هةستان
كوِرى تاوسى و ئيومون كوِرى يوريبيلوسى ئةوانة دواى هةستان هاوِرَيى مرييونيسى
دوئيلى ئامادةى ئةمانة هةموو هةر هةستا. (ئوديسيوس)ش ء هةستان ئةندريمون
ء طوتى: قسان دى هاتة جارَيكى جريينايى سوارضاكى نةستورى بوون، ئةوسا هيكتؤر
شةِرة ئةم كآ ء دةكةوآ، كآ بةر تريوثشكةكة بزانن تريوثشك بكةن، خؤتاندا بةينى «لة
بآ دةرباز لةم شةِرة بةسةالمةتى ئةطةر دةكات. خؤ ئاخييان لةجياتى ء ئاخييان بةناوى

دةكات.» ئاخييةكان خؤى ء باشى ئةوا خزمةتَيكى بطةِرَيتةوة، ء
خؤى نيشانةيةكى ء طرت

َ
هةل ثشكَيكى ء كةسة هةر ئيدى ء كرد قسانةى ئةو (١٧٥)

هةموو ئيدى كوِرى ئوتريوسةوة، ئاطامةمنونى كآلوخودةكةى ناو خستيية لةسةر دانا ء
دةيانطوت: ء ئاسمان بِريية ضاويان ء رِبى

َ
هةل خواوةندان بؤ دةستيان دةستةو دوعا سوثا

تيديوس، كوِرى يان ئةجاكس، ثشكةكةى كة بكة وةها كارَيكى زيؤسا، زيوس، بابة «ئةى
خودى ئاطامةمنون دةربضآ.» يان

كآلوخودةكةى جرينيايى سوارضاكى نةستورى دةثاِرانةوة ئةوان كة دةمةدا لةو (١٨١)
ئةجاكس بةر –ثشكةكة دةكرد تةمةنايان كةكة

َ
خةل كة خوارةوة كةوتة

ََ
ُّـ ثشكةى ئةو باداو

بةسةر ِراست بؤ ضةثةوة لة ء طرت
َ
هةل ثشكةكةى جاِرضى ء طرت

َ
هةل ثشكةكةى كةوت.

ءثيشانىهةمووسةرانىئاخياييدا،كةسياننةيانناسييةوةءخؤياننةكرد طَيِرا سوثاكةيدا
بةخاوةنى. تاجاِرضيةكةطةييةئاستئةوثياوةىكةنيشانةىخؤىثَيوةنابووء خستبووية
درَيذكرد دةستى ئةجاكس شكؤمةند، «ئةياس»ى ئةجاكس ئاستى طةيية كآلوخودةكةوة،
نيشانةكةى دةستييةوة، ئةجاكس يةكسةر خستة ثشكةكةى نزيك بووةوة ء جاِرضييةكة ء
ء خؤى ثَيى بةر فِرَيداية ثشكةكةى ئةوجا بوو. خؤشحاأل خؤيدا ى

َ
ء لةدل ناسييةوة خؤى

م.ضونكة
َ
نييةكةئةم ثشكة،ثشكةكةىمنةو،ءمن خؤشحال طوتى:«برادةران، طومانلةوةدا
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لةبةردةكةم، زرَيكةم من تا جا دةكوذم. ثياو ة
َ
كةل هيكتؤرى كة نيام

َ
دل من

تةروادةييةكان تا بكةن، زيوس شا بؤ نوَيذ بةبَيدةنطى ء خؤتانةوة لةبةر ئَيوة (١٩٤)
شَيوةيةك بةهيض بثاِرَينةوة ضونكة ئَيمة بةرز بةدةنطى –يان قةيدى نيية نةبآ

َ
ُّـ ئاطايان

بؤِرم لَيهاتوويى بةكارامةيى ء يان بةهَيز بتوانآ نيية كةس و كةس نيية، لة باكمان ء ترس
من ناكاتةوة كة ئةوة بارتةقاى كارامةييةك ء هَيز هيض بنآ، وةدةرم مةيدان لة بدا ء ثآ

نيم.» سثى ثآ ء دةست ئةوةندةش بووم، طةورة ء بووم دايك لة ساالميس لة
كرونوس كوِرى ثاشاى زيوس دةرطاى لة ِروو كةكة

َ
خةل هةموو كرد، قسانةى ئةو (٢٠٠)

ئةى «ئةى زيوس، ئاسمان دةيطوت: قوبيةى لة ِروو ثاِرانةوة، هةريةكةيان نزا ء كةوتنة
كيت، ئةى

َ
خةل ئاطادارى لوتكةى ئيداوة حوكمدةكةى ء ئةوةى لة ئةى بابى هةموومان،

كارَيكى ئةجاكس بكة، بةنسيبى سةركةوتن هَيزمةند، بةتواناو ء ئةى طةورة ء شكؤمةند
لة ء خؤشدةوآ هيكتؤريشت ئةطةر بةآلم بَينآ: بةدةست مةزن سةركةوتنَيكى وةها بكة
جؤرة بةو ئةوان بةهةردوكيان بدة.» يةكسان توانايةكى ء ئةوا هَيز دايت، ئةويش خةمى
بةتةواوةتى كة دةكرد، كاتآ لةبةر تةدارةكى جةنطى ئةجاكس دةثاِرانةوة ء، زيوس لة
بةشدارى كاتآ ِرةزاى جةنط، بآ ء زةبةالح خواوةندى ئةريس،ى وةكو ئامادةكرد، خؤى
ئةجاكسى ئاواية –بةو يطريساندبآ

َ
دوو كةسدا هةل لةنَيوان زيوس كة شةِرَيك دةكات

نَيزة بادانةوة بةدةم ء خةوة
َ
تةل بزةيةكى بةدةم ئاخييةكان غانى

َ
قةل ء قةآل ِرةزا، بآ

يان
َ
دل تةروادةييةكان طةشانةوة، بةآلم بينيان كة ئارطوسييةكان يكوتا.

َ
ثَيشةوةهةل بةرةو

ء بكات ثاشةكشآ نةيدةتوانى بةآلم ثةلةثةل، كةوتة هيكتؤريش ى
َ
دل هةروةها داخورثا،

كردبوو. ئةو شةِرةى ئةو داواى ناو ِريزةكانى ثشتييةوة، ضونكة بطةِرَيتةوة
ة

َ
مةتال ئةم بةرةوة، دةضوو هاتة شارَيك قةآلى ء بورج لة كة ةكةيةوة

َ
بةمةتال ئةجاكس

كردبوو، بؤى دروست بوو، هيلى كى
َ
خةل سازى

َ
مةتال كة بةناوبانطرتين (توخيوس) وةستا

كردبوو بةبرونز. هةشتةمى ضينى ء دانابوو، يةك لةسةر ةوى
َ
قةل طاى ضينة ضةرمى حةوت

ثَيشآ، دةضووة ء طرتبوو بةسينطييةوة غانةى
َ
قةل ئةم فيالمون ئةجاكسى كوِرى

َ
بةآل

تةن شةِرى لة ئَيستا تؤ هيكتؤر، «ئةى طيظ: ء هةِر كةوتة وةستاو هيكتؤردا نزيكى لة
تةنانةت تَيداية! قارةمانانَيكيان ضتؤ داناييةكان كة دةردةكةوآ بؤت بةتةواوةتى بةتةندا
ئاطامةمنونى ِرقى لة ئَيستا كة شَير،

َ
دل بةزَين، و دذمن ئةخيلى (ئةخيل)ش، تؤرانى دواى

نيية، هيضى هةقى كةشتييةكانى طرتووة ء كونجى جةنطاوةران لةنَيو دةريادا سةردارى
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كةواتة ببنةوة، تؤ ِرووبةِرووى كة دةتوانن كةسمان هةن زؤر ةشةوة
َ
حال بةو تةنانةت

َ
بةآل

شةِر.» ء ئةوة طةز، شةِر عةرز ئةوة
ء ِرابةر تيالمون، ئةى كوِرى زادة، زيوس ئةى دايةوة: «ئةجاكس، وةآلمى هيكتؤر (٢٣٣)
ئاطا بآ ذنَيكى بَيدةسةآلت يان َيكى

َ
منال ئةوةى وةك مةدة هةوأل جةنطاوةران، سةردارى

بخةيتة ترسةوة. جةنطان، ء شةِر ى
َ
فَيل فةند ء لة

ضةرمييةكةم سثةرة من دةتوانم جةِرباندووة. ء كوشتارم خوَيناوى شةِرى زؤر من (٢٣٦)
ثةالمارى لةشةِردا. دةتوانم ثَيم واية ئةمة كارى سةرةكيية و بةضةثا وةربطَيِرم، ء بةِراست
لة دةتوانم ِرةهوان ِراياندةكَيشن، ء خؤشبةز ماينانى بدةم كة عةرةبانانة ئةو جةرطةى
ئةوةشدا لةطةأل بةآلم بكةم، جةنط خؤش ئةريسى خواوةندى ى

َ
دل بةتةندا تةن شةِرى

ء بةئاشكرا بكرآ –ئةطةر بؤم بدةم تؤ وةكو كةسَيكى لة ناغافآل جةزرةبة لة بةتةمانيم
دةكةم. تؤ شةِرى تةِرن بةبآ

سثةرة دةرثةِرى نَيزة سةنطاند،
َ
هةل دةستيا لة نَيزةكةى قسانةوة ئةو بةدةم (٢٤٤)

بِرونز لة كة هةشتةمةوة ضينى لة –واتة دةرةكييةكةوة ضينة لة بِرى، ضينةكةى حةوت
وةستا. حةوتةمدا ضينى لة سمى بةآلم ديكةى شةش ضينى كةوت ء ذوور وة ضَيكرابوو-
بريام كوِرى بازنةييةكةى سثةرة بةر نَيزةكةى (ئةياس)، ئةجاكس سةر هاتة نؤرة ئةوجا
ء هونةرمةندانة زرَيكةى كة ناوةوة ء لة درةخشانةكةى بِرى نَيزةكة سثةرة كةوت.نووكى
هيكتؤر بةآلم دِرى، زرَيكةى قةبرغةيةوة الى نَيزةكة ِرَيك بِرى، دروستكرابوو، وةستايانة
كاتدا. نَيزةكانيان لة لةيةك ء ئةوة هةردووكيان دواى كرد. ِرزطار ذيانى خؤى الداو خؤى
بةهَيز كَيوى بةرازى دوو يان دِرندة شَيرى جووتآ وةكو ئةوسا دةرهَينا، َسثةرةكانيان
ُّـ ئةجاكسدا، سثةرةكةى كَيشا بةناوةندى بريام نَيزةيةكى كوِرى يةكرتياندا: ثةالمارى
ء نَيزةيةكى ِراثةِرى ئةجاكس ئةوجا بووةوة. خوار نَيزةكة نووكى و بِرونزةكةى نةشكا،
ء ثَيكةوت هيكتؤر الرةالرى دةركرد، ء ديوا سثةرةكةى بة سثةرةكةى هيكتؤردا، كَيشا
ةشةوة

َ
حال بةو هيكتؤر بةآلم كرد، فوارةى برينةكةوة لة تؤخ خوَينَيكى ء بوو، بريندار ملى

زبرى ء طةورة بةردَيكى بةهَيزةكانى بةدةستة ء دانةوييةوة نةبوو، شةِر بةردارى دةست
سثةرةكة ناوةندى ِرَيك بةر ئةجاكسدا، سثةرةكةى بةطؤى ء كَيشاى طرت

َ
هةل عاردةكة لة

كة طرت
َ
هةل طةورةترى بةردَيكى ئةجاكس)ش زرينطايةوة.( هةمديس برونزةكة كةوت،

كَيشاى بةسثةرةكةى بوو تيا هَيزى ء تا بايدا بايداو  دةبوو، ئةندازةى بةرداشَيك بة
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بوو. ة
َ
طرمؤل ء لةذَير سثةرةكةيدا كةوت بةثشتا هيكتؤردا،

بةشمشَيران بوو جةنطاوةر خةريك هةردووك يساندةوة،
َ
يةكسةر هةل ئةثولؤ بةآلم (٢٧٢)

نةكةوتبان، فريا بةشةران ء زيوس ثةياماوةرانى  ئةطةر  يةكرتى، وَيزةى بةردةبوونة 
ِرةفتار سةنطني ء دووربني ء باش ثياوى هةردوكيان كة ئيدايوس ء تالتيبيوس ئةوةبوو
ء ئاخييةكان الى ضوة يةكَيكيان ء تةروادةييةكان الى ضووة يةكَيكيان هاتن، بوون،
دووربني (ئيدايوس)ى دوورخستنةوة، لَيكدى جةنطاوةرةكةيان هةردوو بةدارعةساكانيان
هةردوكتان، طرن، ضونكة

َ
هةل دةست بةسة، شةِر ئيدى «كوِرة ئازيزةكانم، طوتن: ثَيى

ئةمة دةزانني، هةموومان ئَيمة نَيزةوانن، بةِراستى بةِرَيزن، ء ئازيز زيوس الى ء جوامَيرن
بدةن.» شةء حوكمى بؤ مل باشرت واية هةية، خؤى ئةوة ئيرت شةوة، شةويش حوكمى

ئةو بكة لة هيكتؤر «ئيدايوس، داوا دايةوة: وةآلمى تيالمون كوِرى ئةجاكسى (٢٨٣)
ئَيمةى جةنطاوةرى دلَيرترين بةتةنى تةن شةِرى جاِرى ئةو ضونكة بكات، تؤ قسانةى

بكةم.» ئامادةم بةطوَيى ء من بكات ئةو قسة دةبآ داوة.
باآلى قةد ء ئاسمان ئةجاكس، «ئةى طوتى: ء دايةوة بةرشظى ئةوسا هيكتؤر (٢٨٧)
ءدوئَيلى شةِر ئاخيان با هةموو نَيزةوانىناو ذيريت بثارَيزآ، ئةىباشرتين ء هَيز ةطةت ء

َ
كةل

لةنَيواندا داوةريمان خواوةندَيك دةست ثَيدةكةينةوة تا شةِرة ئةم ثاشان بآ، بةس ئةمِرؤ
شةويش هات، بةسةرا شةومان ئةوة دةكات، بةنسيبى اليةكمان سةركةوتن دةكات ء
هةموو تؤ دةِرؤيت، تا بةو جؤرة بدةين، شةو حوكمى مل بؤ وا ضاكة خؤى هةية، حوكمى
خؤت هاوشارييانى ء دؤستان بةتايبةتى داوة، يان

َ
مؤل كةشتييةكانيان الى ئةو ئاخييانةى

ء ثياوان تا هةموو بريام، طةورةكةى شارة بؤ دةِرؤم منيش شادمان بكةى، ء خؤش
َ
دل

شادمان ء خؤش
َ
دل مندا، ثَيناوى لة نزا ء نوَيذ لةسةر بِركَييانة كآ كة تةروادةيى ذنانى

بطوترآ تةروادةييةكاندا ئاخييايى ء لةنَيو تا بكةين بةيةكرت ثَيشكةش ديارى با جا بكةم.
لَيكدى دؤستانة بوونةوة، ئاشتيش كة بةآلم تة،

َ
طال نةك بوو شةِر شةِريان بةِراستى

جيابوونةوة.»
ء بةكيف خؤى  نيشانةكةى زيو شمشَيرة  بووةوة.  قسةكةى لة كة  هةر (٣٠٣)
كرد، ثَيشكةش كرابوو، دروست ء وةستايانة هونةرمةندانة كة ضةرمةكةيةوة حةمايلة
جؤرة كرد. بةو ثَيشكةش خؤيى ئةرخةوانييةكةى بريقةدارة (ئةجاكس)ش كةمةربةندة
ئةويرتيان بةرةو ء ئاخييان وةِرَيكةوت لةشكرى يةكَيكيان بةرةو جيابوونةوة: لَيكدى
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بةسةالمةتى ء زندووة قارةمانةكةيان بوون بةوةى شادمان زؤر كة تةروادةييان، ئاثوراى
ئةوةى وةكو برد شاريان بةرةو بةجؤرآ بووة. دةرباز ئةجاكس بةهَيزى دةستانى لة
سةركةوتنى مةستى كة ئاخييةكان لةوالشةوة بووة! ِرزطارى  كة نةكةن بةخؤ باوةِر

برد. ئاطامةمنون بؤالى ئةجاكسيان بوون، قارةمانةكةيان
جوانةطايةكى ئاطامةمنون ئوتريوس، كوِرى ئاطامةمنونى خةرطةكةى طةيينة كاتآ (٣١٣)
طايةكةيان بةقوربانى. كردن بؤ دا كرونوس كوِرى زيوسى دةرطاى لةبةر ةى

َ
سال ثَينج

ى،
َ
دامال شيشةكانيان  لة  ء برذانديان  دا،  شيشيان  لة جنى،  طؤشتةكةيان  كرد، 

َ
كةول

خؤيان بةشى هةموو ئامادة كرد، دةعوةتةكةيان ء كارانةيان ئةنجامدا ئةو هةموو كة
ثشتة ثارضة ضةند ناو ِرَيزى لة ئةجاكس تَيربوون، شا ئاطامةمنون ء خوارد بةزيادةوة
ديدةى دنيا نةستورى ثرية خواردةوة، ء خوارد تَيريان ئةوةى دواى دايآ، مةغزةيةكى
ء ِراستطؤيى بةوثةِرى سةرثَييان. هةستاية ِراوتةطبريان باشرتين خاوةنى دووربينى،

طوتى: قسان ء ثاكى كةوتة
َ
دل

ء حةيف ئاخيا، سةد لةشكرانى سةرانى ء فةرماندة ئةى كوِرى ئوتريوس، ئةى (٣٢٧)
خوَينى خواوةندى جةنط ئةريسى مردون. ئاخييان لة زؤر ضونكة ذمارةيةكى مةخابن
مردووان خانةى هاديسى ةى

َ
هةوال طيانى ء داوة بةِرشتن سكاماندروس ِرؤخَين لة طةشيانى

دةبآمردووةكانمان ِرابطرن. شةِر لةطةألهةآلتنىسثَيدةدا بؤيةواى بةباشدةزانم كردوون،
كةشتييةكانمان لة نزيك هةندآ شوَينَيكى لة ء بطوازينةوة عةرةبانان ء بةئةسث
لةطةأل هاوِرَيكانمان ثروسكى ء ئَيسك بتوانني وآلت بؤ طةِرانةوةدا لة تا بيانسوتَينني،
ئارامطةيةكى شةوتنطةكةدا نزيكى لة ةكانيان.

َ
منال ء بةماأل بياندةينةوة ء بةرينةوة خؤدا

خؤمان تا دةكَيشني بةدةوردا بةرزى ديوارَيكى ء شورة و ضَيدةكةين، هةموويان بؤ بةرز
هاتوضؤى بؤ دةكةين بؤ مكوميشى دةروازةيةكى ضةند و بثارَيزآ، كةشتييةكانمان ء
لة كة لَيدةدةين، قوأل ديوارةكةدا خةنةكَيكى بةثاأل دةرةوةو ديوى عةرةبانةكانمان، لة
سةركَيش تةروادةييانى نةوةك بمانثارَيزآ، ثيادان ء سواران عةرةبانة ء ثةالمارى هَيرش

سةر.» بكةنة هَيرشمان ناكاودا لة
ثةسند قسةكانيان ء ئامؤذطارى سةردارةكان هةموو ء كرد قسةى جؤرة بةو (٣٤٤)
شا كؤشكى دةروازةكانى نزيكى لة تةروادةدا، بورجى لة تةروادةييةكان لةوالشةوة كرد.
يةكثارضة ناكؤكى كة طرَيدا، ئةوانيان كؤبوونةوةكةى بابةتى لة بريامدا كؤبوونةوةيةكى
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قسان: كةوتة هةستاو بةمجؤرة دانا ء سثى ردَين ئةنتينؤرى دووبةرةكى بوو. ء ئاذاوة ء
بؤ خؤماتان ى

َ
قسةى دل من لةمن بآ، طوَيتان ء هاوثةيمانان ء دةردانيان تةروادةيى «ئةى

ء سةروةت هةموو ء ئةرطؤسى هيلينى با وةرن َيم.
َ
دةل ثآ ئةوةتان دآلية لة ضيم دةكةم،

خؤمان سؤزى ء ثةيمان ئَيمة بِرؤن. ء بيبةن ء ئةتريوس بةكوِرانى بدةينةوة سامانةكةى
هيض باوةِر ناكةم نةكةن، بةطوَيم ئةطةر ناِرةواية، شةِرَيكى شةِرةمان ئةم نةشكاندووة ء

بكةين!» بةهيض
خشكؤك هيلينى مَيردى ئةوسا باريسى ء دانيشتةوة. كرد قسانةى ئةو ئةنتينور (٣٥٤)
باشرت لةمة قسانى دةتوانى تؤ نيية، بةدأل قسانةتم ئةم من «ئةنيتنؤر طوتى: َهةستاو
ُّـ يان

َ
ئةقل خواوةندان هؤش ء واديارة بووبآ بةراستى ئةطةر ئةو قسانةت خؤ بكةى.

نؤرةىمنةقسانبكةم، ئَيستا سةندويتةوةءتووشىِرةشبينىءسةرطةردانييانكردويت.
نادةمةوة، ذنة ئةم من كة ِرادةطةيةنم ثَيتانى بةِروونى ء ثةردة بآ من تةروادةييةكان جا
ئامادةم هَيناويةتى، لةطةأل خؤى ئةرطؤسةوة لة سامانةى ء سةروةت بةو سةبارةت بةآلم
سةر.» بخةمة خؤميشى تايبةتى سامانى ء سةروةت لة بطرة ء بطَيِرمةوة هةمووى هةر

زادة، داردانوس ئةوسا بريامى دانيشتةوة. خؤى لةجَيى كرد ء قسانةى ئةو باريس (٣٦٥)
ء ساف َيكى

َ
بةدل ء ثَييان هةستاية سةر ضوون خواوةندان مةند

َ
ئةقل ء دووربني ثريى

داردانيان ء تةروادةيى «ئةى ء طوتى: تَيكردن ِراستطؤييةوة ِرووى بةوثةِرى بَيطةردةوة،
جاران وةكو ئَيستا بكةم. بؤ خؤمتان ى

َ
دل قسةى با بآ لةمن طوَيتان هاوثةيمانان ء

ثاسةوانان ء ديدةوان نةضآ بريتان خؤ بخؤن، بةآلم نانى ء دانيشن ئَيوارآ خوانى لةسةر
لةطةأل سثَيدةى با بن. بَيدار ء هوشيار بةخؤشتان ء دابنةن شار شوَينَيكى هةموو لة
كوِرانى مينيالوس،  ء ئاطامةمنون ء طةلةكةشتييةكان بؤالى بضآ ئيدايوس  بةيانيدا
و قةرقةشة ئةم باريسةى ئةو بكاتةوة، ئاطادار ثاريس، مةبةستةى ء نياز لةم ئوتريوس
تا ِراطرن لَيبكات شةِر داوايان كة بسثَيرن ِراى هةروةها ناينةوة، كوشتارةى بؤ ء كوشت
دَيتة خواوةندَيك تا دةكةينةوة ئيدى دةست بةشةِر ئةوة دواى دةنَيذين، مردووةكانمان

سةر دةخات.» ئةويرتدا بةسةر ء اليةك بةينةوة
دةستةيةك هةر سوثا ء لةشكر تةروادةييةكان بةطوَييان كرد، كرد، قسانةى ئةو (٣٧٩)
سثَيدةى بةيانيدا ئيدايوس لةطةأل خوارد. شيويان ء دانيشتن خوان لةسةر خؤ ِريزى لة
ئةريسى ء خوآلمانةى هاوِرآ ئةو بينى، داناييةكانى طرت. ِرَيطةى كةشتييةكان ملى بةرةو
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كرد، بةناويانا خؤى ء، كؤبووبوونةوة ئاطامةمنوندا كةشتييةكةى بةردةم لة كة بينى
سوثاى سةرانى ء فةرماندة ئةتريوس، ئةى كوِرانى طوتى: «ئةى بةرز بةدةنطى ِراوةستاو
بآ باش ئَيوة ثَيتان ئةطةر نادرووة منيان ديكة نةجيبةكانى ء تةروادةيية بريام ئاخيا،
شةِرةى ئةم ئاطرى كة ئةلكساندةرى ئةو ِرابطةيةنم، ثآ ئةلكساندةرتان ثَيشنيازى تا
–بريا هَيناوة تةروادةى بؤ ء سامانةى ئةو سةروةت هةموو ئامادةية طريساندووة،

َ
هةل

خؤيشى تايبةتى سامانى ء سةروةت هةموو ء بطةِرَينَيتةوة بةوةِرانةدةطةيى- ء دةمرد
ئةطةرضىتةروادةييةكانحةزياندةكرد ذنةكةىمينيالوسناطَيِرَيتةوة، بةآلم بخاتةسةر،
كة سثاردم ِراى بريام هةروةها بكاتةوة. تةسليم ئةويش ء خوارآ بَيتة شةيتان لةكةرى

بنَيذين؛ مردووةكانمان تا ِراطرن شةِر كة لَيبكةم داواتان
بَيت خواوةندةكان لة يةكَيك ئةو ِرؤذةى دةكةينةوة، تا بةشةِر دةست ئةوة دواى (٣٩٦)

بخات.» تردا سةر اليةكةى بةسةر اليةكمان َء
ُّـ كِربوون، خؤ  لة جَيى خامؤش ء مات هةموو كردن. بؤ  قسةى ئاواية  بةو (٣٩٨)
نةسةروةت ء طفتوطؤ «نة ء طوتى: يدايآ

َ
هةل مةيدانى شةِر دلَيرى دةنط ديوميدسى

تةروادةييةكان كة دةزانى بضووكيش َيكى
َ
منال ضونكة ناوآ. نةهيلني-مان ء سامان ء

ء كؤتاييانة
ديوميدس قسةكانى لة ثشتيوانيان ء كرد هاواريان دةنط بةيةك ئاخيايى كوِرانى (٤٠٣)
وةآلمى ئاخييةكانت ذنةوت. خؤت طوت: خؤ بةطوَيى بة(ئيدايوس)ى ئاطامةمنون شا كرد،
تةروادةييةكان من ِرَيطة لة بةمردووةكان، سةبارةت بةآلم منيشة. وةآلمى وان وةآلمى
قةدةغة

َ
ُّـ شةوتاندنى سرووتى نابآ مرد كةسَيك كة ضونكة سوتَينن، بيان كة ناطرم

بآ.» ثةيمانةمان ئةم هريا شايةتى زيوسى مَيردى با بكرآ.
خواوةندةكاندا بةرزكردةوة، هةموو لةبةردةم طؤضانةكةى كرد ئةو قسانةى كة هةر (٤١٢)
داردانييةكان ء  تةروادةيى طرت. ِرَيى ملى ئيليون ثريؤزةكةى شارة بةرةو ئيدايوس
لة ناوةِراستيانا جآ طةيية كة طةِرانةوةى ئةويان دةكرد، ء ضاوةِروانى كؤبووبوونةوة
كةوتن، بةخؤ خَيرا بوو ثةيامةكة لة  طوَييان  كة  ِراطةياندن.  ثآ ثةيامةكةى وةستاو
لةوالشةوة دارهَينان. كةوتنة جةنازةكان ء هةندَيكيان كؤكردنةوةى كةوتنة هةندَيكيان
ء دار بِرَيكيان ء جةنازة هةندَيكيان وةدةركةوتن، كةشتييةكانيان لة ئارطؤسييةكان

كؤدةكردةوة. ضَيويان
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ء ء مةزراكان طة
َ
كَيل لة دةيدا تازة هةتاو طزنطى بينى يةكيان هةردوو سوثا كة (٤٢١)

دةهاويشت، ثرشنطى ئاسمان قوبيةى بةرةو ةوة
َ
قول ئؤقيانوسى ئارامةكانى شةثؤلة لة

سةر قةتماغة بةستووى خوَينى جيادةكردةوة، لَيكدى بةزةحمةت مردووةكانيان زؤر
بريام باركردن. عةرةبانةكانيان لة ِرشتنء بةديارةوة فرمَيسكيان ء شتن، بةئاو زامةكانيان
مردووةكانيان خةمينى بةماتى ء بؤية بطرين، بةرز تةروادةييةكان بةدةنطى نةيهَيشت
طةِرانةوة. دواىئةوةى سوتانديانن بؤشارىئيليون(تةروادة) دارةكان، لَيذنة خستنةسةر
لَيذنةدارةكة مردووةكانيان لةسةر خةمني ء مات شَيوة، بةهةمان ئاخييةكان لةوالشةوة

طةِرانةوة. كةشتييةكانيان الى بةرةو سوتانيانن ئةوةى ثاش كرد، ةكة
َ
كةل

لة ئاخييةكان لة بذاردة
َ
هةل كة دةستةيةكى نةدابوو بةيانى بةتةواوةتى هَيشتا (٤٣٣)

هَيناو دةشتةكةوة لة يان
َ
طل كاركردن. كةوتنة ء كؤبوونةوة (محرقة) شةوتنطةكة دةورى

مردووةكانيان، هةموو بؤ طشتى  بةئارامطةيةكى كرديان دروستكرد،  طردؤلكةيةكيان
بثارَيزآ، ضةند كةشتييةكانيان ء خؤيان تا كَيشا بةدةوريدا نديان

َ
بل ئةوجا شورةيةكى

ء دةرةوة ديوى لة دروست كرد،
َ
ُّـ عةرةبانةكانيان هاتوضؤى بؤ مكوميان دةروازةيةكى

ضةقاند. ناويا دنيايان لة سنطى كةند
َ
هةل بةدةوريا ء ثانيان قوأل خةنةكَيكى

دةورى لة ئةوانةى خواوةندةكان، بةآلم دةكرد، كاريان جؤرة بةو ئاخييةكان (٤٤٤)
وان. مةزنةكةى كارة دةيانِروانيية بةسةرسامى دانيشتبوون ضةخماخة خودان زيوسى
ض ئةى زيوس، باوكة، «ئةى طوتى: ء يدايآ

َ
هةل بوومةلةرزة ء دةريا ثؤسيدونى خودانى

دةخاتة خؤى نيازى بري ء ء ِراز دَيت ء زةمني جارَيكى دى ِرووى بةشةرَيكى فانيى سةر
كةشتييةكانيانا بةدةورى شورةيةكيان ضؤن ئاخييةكان بِروانة نةمران؟ دةستى بةر
سةر طةورة (سةد قوربانى ئةوةى بآ كةندووة

َ
هةل بةدةوريا ء خةندةكَيكيان كَيشاوة

شوَينةى ئةو تا دنيا، بنى شورةية تا ناوبانطى ئةم شؤرةت ء بكةن؟ خواوةندان بؤ طا)
من ء ئةثولؤ كة دةكةن شورةية لةبري ئةو بنيادةمان دةِروات، ئيدى دآ

َ
هةل

َ
ُّـ هةتاوى

كرد.» دروست جةنطاوةرمان (الوميدون)ى بؤ نَيوضةوان ئارةقى بازوو بةهَيزى
دةسةآلت، خاوةن ئةى بوومةلةرزة، «ئةى خودان طوتى: ء بوو بَيتاقةت زؤر زيوس (٤٥٥)
برتسَيت هةر كارة لةم دةسةآلت ترة كةم لةتؤ خواوةندَيكى ئةطةر َيى؟

َ
دةل ض تؤ ئةوة

طاظآ بَيطومان بآ.
َ
 هةل

َ
ُّـ هةتاوى شوَينآ هةر دةطاتة تؤ، شؤرةتى ء ناو تؤ! بةآلم نةيسة،

ديوارة ئةم دةتوانى وآلتى خؤ دةطةِرَينةوة، بؤ كةشتييةكانيانةوة ء بةخؤ ئاخييةكان
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بكةيتةوة دى كةنارةكة جارَيكى دةتوانى دةرياوة، بدةيتة ء توِرى بدةى ثَيك ء تَيك
وون دةبَيت.» لةبةرضاو بةتةواوةتى مةزنة شورة ئةم هةنطآ بةِّـةآلن ء

لةكاربوونةوة، ئاخييةكان لةطةألخؤرئاوادا يةكديدا كرد. قسانياندةطةأل جؤرة بةو (٤٦٤)
ضةندين خوانى شيوَى. سةر دانيشتنة سةربِرى، خةرطاكانياندا ء هةموو خَيوةت لة طايان
جاسون كةشتيانة ئيونيوسى كوِرى ئةم هاتبوون. لة (ليموس)ةوة لة شةراب ثِر كةشتى
دة جاسون كوِرةى  ئةم جا بوو. هيبسبيلى لة جاسون كوِرى ئيونيوسى ناردبوونى 
ناردبوو، مينيالوس ء ئاطامةمنون كوِرانى ئوتريوس؛ بؤ تايبةتى شةرابى ثةيمانة هةزار
هةندَيكيان هةندَيكيان بةبرونز، و بوو، كِرى خؤ بؤ لةو كةشتيانة شةرابيان ئاخييةكان
ء بةديل هةندَيكيان ء طوَيرةكة بة هةندَيكيان ء ثَيستة ء بةضةرم هةندَيكيان ء بةئاسن،
ء بةئاهةنط شةوةكةيان هةموو جؤرة بةو دابوو. نرخةكةيان ء بوو كِرى شةرابيان كؤيلة
شاردا هةمان لة هاوثةيمانةكانيشيان ء تةروادةييةكان هةروةها ِرابوارد، ء شادمانى بةزم

بةزميان بؤ خؤ طَيِرا.
ء طةورة بروسكةيةكى هةوةرة تَيكبدات، لَييان بوو ئةوةدا بريى لة بةآلم زيوس (٤٧٧)
عاردةكة، ِرذاية سةر هةموو ثَيكةكانيان طةِران،

َ
زةرد هةل ترسا لة نارد، هةموو سامناكى

تواناى زيوسى بةناوى ثَيكَيكى ء كةسة هةر تا بخؤنةوة ضؤِرَيك تاقة نةيانوَيرا كةسيان
باوةشى خةوى ضوونة ء كةوتن

َ
ثال هةموو ئةوسا زةوى. سةر نةثرذاندة كوِرى كرونوسةوة

شريينةوة.
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سروودى هةشتةم

حةساران شةِرى

حيكايةتةكة:
خواوةندةكانى كؤبوونةوةيةدا لةو ء  بةست كؤبوونةوةيةكى  ئؤلَةمثدا لة زيوس
هةِرةشةى بكةن، شةِر خؤسةرانة بةشدارى ء نةخةلَةتابن بةتةنيا كة ئاطاداركردةوة
دؤزةخ، بنةكةى بآ كارة بكات ئةوا هةوالَةى ضالَة كةسَيك ئةو هةر كة كرد ئةوةى
حةثسى ديدا ياخييةكانى ء بابى كرونوسى دةطةأل دةكات ء )ى واتة( تارتاروس
َُّـ ئةتينا داواى بكات، قسان نةيوَيرا هريا بوون. سةخَلةت بةمة ئةتينا هريا ء دةكات.
طريكةكان تاى نسحةتان ئامؤذطارى ء بؤ تةنيا بدات هريا و ئةم ِرَيطةى كرد زيوس لة
ئاخييةكان. شةِر ئامؤذطارى ء ِرَينوَينى كةوتة بوو واش هةر دان ِريَطةي بطرن، ئةويش
دةنطَيورآ، عةرةبانةكةى باريس بةتريى نةستور لة ئةسثةكانى يةكَيك دةبَيت، طةرم
لة ئةسثةكة نةكردبا ئةمرى ء نةكةوتبا فرياى ديوميدس ئةطةر دةكةوآ، ثةكى
نةستور لةوةبوو خؤيةوة، عةرةبانةكةى نةخستباية نةستورى ء بكةنةوة عةرةبانةكة
ناداتآ طوَيى ئوديسيوس بةآلم كؤمةكى، بَيتة كة كرد ئوديسيوس هاوارى لة بمرآ.
مةيتةرةكةى بةر بةآلم هيكتؤر سرةواندة ِرمةكةى نةستور بةرنادا. خؤى ِرَيطةى ء
باذوآ كة عةرةبانةكة كرد براكةى ء داواى لة خوارد بؤ هيكتؤر سوَيى ئيدى كةوت،
خؤ جَلةوى دةدا هةولَيان هريا بَيهودة ء ئةتينا بوو. بةردةوام هَيرشى خؤى لةسةر ء
كؤمةكى ء دابةزن زةوى طاليسكةكانيانبؤ بةسوارى ئةوةى هةولَى كةوتنة بطرن،
ترسان ئيدى طوَييان بابدا، نارد كة ئةريسى ديتنى ء بكةن، زيوس ئارطوسييةكان
ئيداوة ضياى لة زيوس بوو ئةوة طةِرانةوة، ِرآ ء ِرآ ء دابةزين طاليسكةكانيان لة ء
كة كرد خانمة ئيزةد جووتة لةو هةِرةشةى ء كرد كؤبوونةوةيةكى ء هات ئؤلَةمث بؤ
بوون. كث ء كِر ئيدى ضةخماخةيان دةدا، بةر فةرمانةكانى بكةن سةرثَيضى ئةطةر
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تةروادةييةكان لة دةست هةندآ توانيان ئارطوسييةكان بوو، بةردةوام زةوى لةسةر شةِر
شةِرى ئيدى دةكرد، ثاشةكشةيان بةلَكو نةكرا، ثآ ثَيشِرةوييةكيان هيض بةآلم بوةشَينن،
كردبوو دروستيان طريكةكان حةسارةى ئةو هةلَطريسا، حةسارةكة دةورى لة طةورة
شةو كة لَيكوشتن. زؤريان خةلَكَيكى تةروادةييةكان لَيدابوو، بةدةوريا خةنةكيان ء
سآ جاران طريكةكان ء بآ، نةدةكرد حةزيان تةروادةييةكان شةوةى داهات، ئةو
تةروادةييةكان بوةستآ،  ء شةِر بَيت بةسةرا زوو كة شةو ثاِرانةوة ء  كرد نوَيذيان
لة طاليسكةكان ئةسثةكانيان كردن، بؤ قسةى هيكتؤر كرد، ء ثاشةكشةيان طةِرانةوة
بكةنةوة شاردا بورجةكانى لة ضاودَيرى ئاطرى تا نارد شار بؤ قاسيديان كردةوة،
ء كةشتييةكان نَيوان دةشتةكةى لة بَينن، ئةسثةكان بؤ ئاليك ء خؤ بؤ خواردن ء
وريا ء بَيدار ء هةآليساند ضاودَيريان ئاطرى طريكةكانيش ئيكسانتوس)دا ِروبارى(
ء ئاطرى ضاودَيرى بةئاطرى دةشتةكة ئةسثةكانيان، ئاليكدانى ء كةوتنة نانخواردن
ستَيراندا جريوةى ء مانط تريفةى لة ئاسمانيش ء بةضراخان بووبوو ئؤردوةكان

دةكرد. سثَيدةيان ئؤقرة ضاوةِروانى بآ هةموو دةبريقايةوة.
دةخايةنآ. ئَيوارآ حةوتةوة تا ء بيست بةيانى ِرؤذى لة كات زةمةن:

شوَين:
كةشتييةكانى و تةروادةيى نَيوان دةشتةكةى لة شةِرةكة شوَينى هةية. شوَين دوو
بارةطا ئيداى لوتكةى لة جطة ئؤلَةمث، خواوةندان لة كؤبوونةوةى شويَنى و طريكةكان،
بينى هةر لةوَيشةوة دةكات، شتَيك هةموو ضاودَيرى كة لةوَيندةرةوة زيوس عةرشى ء

طةِراندنيةوة. ء طرتنى ء زةوى، سةر بؤ دزةبكةن دةيانويست ء هريا ئةتينا ضؤن
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زيوس ِروناكى كردةوة، زةوى ء لة داى سةرثؤشى زافةرانييةوة بةخؤ ء سثَيدة (١)
ء ثَيكردن، كؤبوونةوةى ةمثدا

َ
لوتكةى ئؤل لة بةرزترين ء كرد بانط خواوةندةكانى هةموو

َيم.
َ
بل ثآ خؤمتان ى

َ
دل قسةى با بطرن طوآ يةزدانخانمان، ء خواوةندان «ئةى طوتن: ثَيى

هةمووتان هةر دةبآ كو
َ
بكات، بةل قسةم لة قسة نيية بؤى ض مآ ء نَير ض خواوةندَيك هيض

ببينم كةسَيكتان هةر خؤى. ئةنجامى ء ئاكام دةطةيةنمة كارة ئةم من تا بكةن بةطوَيم
داناييةكان يان  بةتةروادةيى كؤمةك ء بكةوَيتةوة تاك خواوةندان طةُّـ لة خؤسةرانة
كةوشةنى لة ء دةكرَيت تِرؤ بطةِرَيتةوة ةمث

َ
ئؤل بؤ دى جارَيكى بةرلةوةى ئةوا بكات،

ء نوتةكى بنى تاريك بآ بريى ناو دةدةمة توِرى يان وةدةردةنرَيت، طةردونى سيستةمى
هةموو لة هةمووان، هةر لة من كة نيابآ

َ
ء دل بزانَيت يةكَيكتان هةر تا (تارتاروس)ةوة

بيخةنة هةية تواناتان ء هَيز هةرضى هةمووتان بةهةر بةهَيزترم. مآ ء نَير خواوةندانى
بةآلم سةر زةوى، ِرابَيننة ئاسمانآ لة تةطبريان ء ِراوَيذ خودانى دانا، زيوسى ناتوانن كار
كَيشم ء

َ
هةل ئاسمان بؤ دةرياوة ء بةزةوى هةمووتان ئَيوة دةتوانم تةنيا من بةتاقى

قوببةى ناوةندى لة ببةستمةوة ء ةمثةوةتان
َ
ئؤل لوتكةكانى بةلوتكةيةك لة بةزنجريان

تواناترم. ء باآلتر بةشةران ء خواوةندان هةموو لة من كة بزانن تا تانواسم.
َ
ئاسماندا هةل

دةهات، دلَيرييةوة ء تَيرى لة دةنطى ضونكة بوون، كث ء كِر ء ترسان هةموو هةر (٢٨)
ئةى شاهنشاها، كرونوس، كوِرى زيوسى ئةى «خواوةندا، يدايآ:

َ
هةل ئةتينا سةرةنجام

َ
ُّـ

مان
َ
دل ئَيمةش بةآلم بكرَيى،  بةربةرةكانى بةتواناترى لةوة تؤ  دةزانني هةموومان

تَيدةكةوآ. قِريان دةكوذرَين ء هةموو وابِروات كار كة دانايى دةسوتآ، بةجةنطاوةرانى
دةخوازين لة قةرةى شةِرى ثراكتيكى نادةين، بةآلم خؤ ئَيمة لةسةر فةرمانى تؤ جا
ثشم غةورى بةيةكجارةكى تا بؤ ئارطؤسييةكان بكةين باش تةطبريى ء ثَيشنياز هةندآ

نةبِرَيتةوة.» دوايان ء نةبن تؤ غةزةبى ء
بةآلم جةزمة، عةزمم ةكةم، كة

َ
كضؤل نيابة

َ
«دل طوتى: كرد ء بؤ بزةيةكى زيوس (٣٨)

لةطةأل تؤدا نةرم دةبم.»
زين كردن زَيِرينةكانى ياأل ء سمربونزين خؤشبةزة ئةسثة ء كرد قسةيةى ئةو (٤١)
زَيِرةكةى قامضيية كةمةرى بةست، لة زَيِرى  نيتاقَيكى  ء  بةستن. طاليسكةكةى لة ء
ئةسثةكان دا، ئةسثةكان لة قامضييةكى دانيشت. طاليسكةكةى لةسةر بةدةستةوة طرت ء
ئةستَيرانيان ثِر ئاسمانى ء بةينى ئةرز ء ِرَيطةى دةرضوون بؤى تفةنط تَيسكةى وةكو
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لوتكةى ء دِرندان، بةندى
َ
مةل ء فرةكانياوان، ئيداى طةيية تروكانَيك ضاو دواى طرتةبةر.

خواوةندان لةوَيندةر بوو.بابى ء بةرامةكةى بؤن بة كوشتارطة ثةرستطة ء كة طارطاروس
هةورَيكيةوة ضِرة لة ء كردنةوة طاليسكةكةى لة ء ِراطرت ئةسثةكانى لةوآ بةشةران ء
ضاوانى بِريية لةوَيوة دانيشت ء لوتكة بةرزترين لةسةر بةوثةِرى شكؤوة ئةوجا ثَيضان، و

ئاخييةكان. كةشتيانى ء تةروادة شارى
ء جل ئةوجا ء  خوارد. ناشتايان  كةشتييةكانياندا لةناو ء  بةثةلة ئاخييةكان  (٥٣)
ضةكيان شاردا سةرانسةرى تةروادةييةكان لة لةوالشةوة لةبةركرد، جةنطيان تةدارةكى
ةكانيان

َ
منال ء بةذن زيانَيك زةِرء نةبا ئةوةى ترسى لة بوو، بةآلم كةمرت ذمارةيان لةخؤدا،

لةشكر ثشت، طازى سةر خرانة شةِر. دةروازةكانى شار لةسةر بوون سور زؤر بطات،
هةستا. سةير زةنايةكى خؤ ء، هةراو كةوتة ثيادةوة ء بةسوارة

هةر دةكةوت، يةك بةر ء بوو غان
َ
قةل هةر ئيدى يةكدى، طةيينة هةردوو ال كة هةر (٦٠)

بةر غانَيك
َ
قةل كة هةر ِرذان، تَيك جةنطاوةران ئيدى بةوالوة. دةطوت بةنَيزةى ء بوو نَيزة

سةركةوتن ء مةرط هاوارى ء دةبووةوة، دةنط سةداى بةرز ء دةنط دةكةوت غانَيك
َ
قةل

بوو، سوور زةوى لة خوَينا بووةوة، بةرز
هةتاو كة

َ
ءدةكوذرا، ُّـ بوو ك

َ
خةل هةر ء بوو، طةرم شةِر بوو، هَيشتا هةر ضَيشتان (٦٦)

سةنطى ء هَينا زَيِرينةكةى خوداى خواوةندان تةرازووة كشا،
َ
هةل ئاسمان ناوةندى بةرةو

ء تةروادةييةكان بؤ دوو تاكى تةرازووةكة ناو: تاكَيكيان لة اليةنةكةى هةردوو مةرطى
بةرزى كردةوة كة طرت، ناوةِراستةوة تةرازووةكةى لة ئاخييةكان، بؤ تاكةكةى ترى
بووةوة بةرز تةروادةييةكان تاكى بةآلم زةوى، سةر نيشتة ء داكةوت ئاخييةكان تاكى
ناو سرةواندة ء ضةخماخةيةكى طرماندى ئَيداوة لة خواوةندى مةزن هةنطآ ئاسمان. بؤ

نيشت.
َ
ُّـ ء ساميان ترس بينى ئةمةيان كاتى ئاخييةكان ئاخييةكان،

ئةريسى كوِرانى ئاجاكسى جووتة نة ء ئاطامةمنون نة ء ئيدومينويوس، نة ئيدى (٧٨)
وةكو بةتةنيا كة نةبآ جرينانى نةستورى تةنيا بطرن. خؤ نةوَيران جةنط، خواوةندى
نةوةستا خؤى بةحةزى بوو، ئةويش وةستا خؤى جَيى ئاخييةكان لة قةآلى غان ء

َ
قةل

تريَيكى شؤِرآ مَيردى هيلينة. ئةلكساندةرى ثَيكرابوو. لة ئةسثةكانى يةكَيك كو
َ
بةل بوو،

دابوو، يا دَيتة خوارةوة
َ
بةتةوَيل ء دةِروآ

َ
ُّـ ى

َ
يال شوَينةدا كة بةو ِرَيك سةريا، بةترؤثكى

هةستى ثَيكةوت تريةكةى كة ئةسثةكة مةترسيية. ثِر يةجطار شوَينَيكى شوَينة ئةو
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يكَيشاية
َ
هةل ثريةمَيرد كرد.  شثرزة ديكةشى ئةسثةكانى ء  كرد، زؤر بةئازارَيكى

بةسايةقة هيكتؤر، خؤشبةزةكانى ئةسثة
َ
نريةكة برِبآ، ُّـ ء هةوسار ويستى ء شري

بةنيطا ديوميدس ئةطةر خؤ شةِرةكة. هةنطامةى هةراء ناوجةرطةى هاتنة كارامةكةيانةوة
نةستور فرياى ئاطادار نةكردباوة كة ئوديسيوسى بةدةنطة دلَيرةكةى نةيديبا ء تيذةكانى

دةيكوشت. لةوَيدا هةر بةخؤى هيكتؤر ئةوا بكةوآ،
وةكو كوآ بؤ اليرتس، كوِرى ئةى خانةدان، ئةى «ئوديسيوس، كرد: هاوارى  (٩٤)
ء نةبآ ثةيدا

َ
ُّـ جةنطاوةرَيكت وريابة شةِر؟ دةكةيتة ثشت ء دَيى

َ
هةل ترسنؤكان

هيكتؤرى هَيرشى لة نةستور با بدة يارمةتيم ء ِراوةستة بكات. بةناوشاندا نَيزةيةكت
دةرباز بكةين.» مةزةب دِرندة سامناك، هيكتؤرى

دةِرؤيى. ئاخييةكان كةشتييةُّـ بةرةو  بةثِرتاو و  لَينةطرت، طوَيى ئوديسيوس (٩٧)
ئةسثةكانى كوِرى لةبةردةم بةتاقى تةنيا ببيننةوة، شةِردا مةيدانى لة تيديوس خؤى
ء ضنيويت

َ
هةل ثآ تةنطيان طةنجانة جةنطاوةرة ئةو ئةزبةنى طوتى: وةستا. نيليوسدا

نةماوة، هَيزت ء شنط
ئةسثةكانت بَيدةسةآلتة ء خوآلمةكةت كردويت، قورس سةرشانى بارى ثرييش (١٠٤)
ضتؤ تريوس ئةسثانى بزانى تا بة، من طاليسكةكةى سوارى وةرة دةيسا ن.

َ
تةمةل خاو ء

هَيرش لة ض بةرينةدا بةم دةشتة بةلةز ء لَيهاتوانة دةردةثةِرن، ضةند ضؤن ء ئةسثَيكن
قارةمان ئينياسى لة ئةسثانةم ئةم دةضن. من دَين ء طةِرانةوةدا لة ض ء ثةالرمادا ء
ثةالمارى يةكسةر باخؤمان وةرة بسثَيرة، بةخوآلمةكانمان خؤت طرتوون. ئةسثةكانى

ناهَيورآ.» دةستما منيش لة نَيزةكةى كة بزانَيت هيكتؤر بدةين، تا تةروادةييةكان
هةردوو ئيدى طرت. قسةكانى لة طوَيى جريينى نةستورى سوارضاك، نةستورى (١١٢)
نةستوريان ثاك ئةسثةكانى

َ
دل (يوريميدون)ى ء ثياو (ستينيلوس)ى شَيرة خوآلمةكة

بةر ء طرت ئةسثةكانى ةوى
َ
جل نةستور سةركةوت. ديوميدسدا لةطةأل نةستور وةرطرت.

هَيرشةوة بةدةم تيديوس كوِرى ئةوسا كةوتةوة، نزيك هيكتؤر لة بةثةلة دان، قامضى
كوِرى تيبايوسى ئيوبيوسى بةر نةكةوت، هيكتؤر بةر نَيزةكة بةآلم خَيواندآ، نَيزةيةكى
بةدةستةوة ئةسثةكانى ةوى

َ
ئيوبيوس جل كاتَيكا كةوت، لة هيكتؤر ياوةرى ء سايةق

هةناسةى دوا عةرةبانةكةوة بةسةر مةمكيا كةوت، ئاستى لة سينطى بةر نَيزةكة بوو
سايةقةكةى بةمةرطى هيكتؤر  بةست. التريسكةيان ئةسثةكان خوارةوة، كةوتة  داو
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طةِران كةوتة خوارةوة، بكةوَيتة لَيهَينا كة ةشةوة وازى
َ
حال بةو بةآلم بوو، خةمني زؤر

نةدةكرد، ِرَييان جوان سايةق بةبآ ئةسثةكانى ضونكة دلَيردا. ِرانَيكى طاليسكة بةدووى
ةوى

َ
جل ء سةرى خست كرد، ثةيدا ئيفيتوسى كوِرى كة ئةخيبتوليموسى نةبرد زؤرى

دةستى. داية ئةسثةكانى
ةى

َ
ئةو حال بةشةران خواوةندان ء سةردارى ئةطةر بوو، لة نةمان ِروو هةموو شتَيك (١٣٠)

ء سةردارى خواوةندان ئةوةبوو دةدران، وقة
َ
ئابل ئيليوندا لة ثةز وةكو ئةوا  نةديبا،

ديوميدسدا ئةسثةكانى لةبةردةم ِرَيك ء نارد ضةخماخةيةكى بةلةز ء فرياكةوت بةشةران
دةستى لة ةوةكة

َ
جل ء هةآليسا. ئةسثةكان ِرةوينةوة ء طرت طؤطرد طِرى كةوتةوة، وةكو

ء بطَيِرةوة ئةسثةكانت تيديوس، طوت: «ئةى كوِرى بةديوميدسى ء بةربوو.ترسا نةستور
سةركةوتنى ء هيتكؤرداية لةطةأل ئةمِرؤ نيية؟ تؤدا لةطةأل زيوس دةستى كة نابينى ،

َ
هةآل

بوَير ضةنديش فانى كةسَيكى هيض بكا. حةز ئةطةر ئَيمةية نؤرةى سبةينآ دةوآ، ئةوى
هةمووان لةهةر زيوس ضونكة بوةستآ، دا زيوس ويستى لةبةردةم ناتوانآ ئازابآ، ء

ءتواناترة.» بةهَيز
من بةآلم هةموو قسةكانت تةواون، دةكةى، وةآلمى دايةوة: «ِراست (١٤٥) ديوميدس
َيت:

َ
دةل ء دةكات تةروادةييةكان بؤ قسة هيكتؤر دآ ِرؤذآ كة داية

َ
دل لة دةردةم ئةو

بةمةوة دةزانم من كةشتييةكان.» الى بؤ ِرايكرد هةآلت ء لةبةرم تيديوس «كوِرةكةى
لةوةى بذيم.» خؤشرتة زؤر بدات قوتم ء بةرآ شةق زةوى ِرؤذة ئةو جا دةفشآ،

ئةطةر خؤ َيى؟
َ
دةل ض تيديوس، ئةوة تؤ دايةوة: «ئةى كوِرى نةستور وةآلمى (١٥١)

ثَيناكةن، باوةِرى نة داردانييةكان ء ترسنؤك نةتةروادةييةكان ء زةبون بَآل بةتؤ هيكتؤر
باوةِر ناكةن.» كوشتوتن تؤ كة ئازايانةش جةنطاوةرة ئةو تةنانةت ذنانى

هةنطامةى هةراو بةناو تا ء وةرطَيِرا ئةسثةكانى سةرى ء كرد قسانةى ئةو (١٥٧)
كةوتنة سةيرةوة ءهةآليةكى هةرا بةدةم هيكتؤر ء تةروادةييةكان بةآلم .

َ
هةآل شةِرةكةدا

داناييةكان تيديوس «ئةى كوِرى طوتى: ء لَيكردن هيكتؤر هاوارى كردنيان باران تري
دةخستة طؤشتيان و دةنايت، دايان خوانانةوة لةسةرووى ء دةطرتى ِرَيزيان ئَيستا تاكو
لَيدةكةنةوة، قَيزت بةدواوة ئَيستا لة  بةآلم دةكرديت. تةذى بؤ ثَيكيان ء بةردةمت
ئاواتة بةو هةرطيز تؤ ترسنؤك، ةى

َ
بوكةل هةى بِرؤ كةمرتى. كة لة ذن ضونكة سةِّـاندت

ء ضونكة قةدةر يان ذنةكانمان بةكةشتييةكانت بةرى، كة بورجةكانمان بلةقَينى، ناطةى
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دَينآ.» بةذيانت كؤتايى من دةستانةى بةم ضارةنووس
يان

َ
هةآل ئايا كة لةوةى بوو دوودأل تيديوس ثةيظى. كوِرى ئاواية هيكتؤر بةو (١٦٧)

بطةِرَيتةوة، ويستى  بةدأل ثِر  جار سآ بكات. هيكتؤر شةِرى ِرووبةِروو  ء بطةِرَيتةوة
سةركةوتنى هَيماى ء ئاماذة ء ئيداوة طرماندى ضياكانى لة زيوس جارةكة سآ هةر
«ئةى طوتى: بةرز بةدةنطى تةروادةييةكان ء كردة هيكتؤر ِرووى دا. بةتةروادةييةكان
ئةى يةخة، ء دةستة  شةِرى جةنطاوةرانى ئةى  داردانيان. ء ليسيان تةروادةييان، 
بؤ واى سةركةوتن بكةنةوة. ء لة قارةمانَيتى بري ثياوانة بجةنطن، ء بن دؤستان ثياو
ء دةداتآ، طةورةم سةربةرزييةكى ء سةركةوتن مذدةى ء ثاكة نيازى زيوس كة دةضم
حةسارة ئةم كة كرد طةوجَيتييةكيان ض دةبآ. وَيرانى

َ
مال ء شكست داناييةكانيش بةشى

ئةسثةكانمان ناطرآ، هَيزةكانى ئَيمةدا لةبةر خؤى دروستكرد، ئةمة بةخؤِرايى سستةيان
كةشتييةكانيان ناوةِراستى كاتآ دةطةمة جا باز دةدةن، بةئاسانى خةنةكةكةياندا بةسةر
ئةو كوشتنى بكةومة ئةوجا ء بدةم بةر كةشتييةكانيان لة ئاطر تا ء نةضَيت لةبري ئاطرتان

ئاطرةوة.» ى
َ
دووكةل تةثو ذَير دةكةونة بةحةثةساوى ئةرطؤسيانةى

ئيتون ئةى ئَيوةش بودارطروس،  «ئيكسانتوس، ئةسثةكانى دةنطدان: ئةوجا (١٨٤)
شَيردأل، ئيتيونى (ئةندروماك) كيذى  بدةنةوة، قةرزةكةم ئَيستا ضاكة ء المبوس، ء
ويستى تان

َ
دل كاتآ تا هةر دةكردن لةبادية بؤ ئاوى ء دةدانآ، بادة ئاليكى خؤشرتين

كة من لة ضونكة بةر ئَيوةوة، بةسةر قةرزى منة ئةمة بخؤنةوة، دةتوانن لَيى ضةندى
بةسةر دةست كو

َ
بةل لةزَيكةن، بجمَين، كةواتة دةكرد. ئَيوةى خزمةتى ئةوم، شووى

زَيِرن، دةسكةكانيشى  خاليسةية، لةزَيِرى سثةرةكةى بطرين، نةستوردا سثةرةكةى 
زرَيكةى غان ء

َ
قةل كو

َ
بةل زَيكةن لة بجمَين، ئاسمان. طةييوةتة سثةرةى ناوبانطى ئةو

دروستكردووة. بؤى خواوةند بةتايبةتى هيفايستوسى زرَييةى كة ئةو بطرين، ديوميندس
بةكةشتيية ئةمشةو دةبن هةر ناضار ئاخييةكان واية ثَيم شتانة بطرين، ئةم ئَيمة ئةطةر

بِرؤن. ء َين
َ
هةل خَيراكانيان

عةرشةكةى لةسةر خؤى بوو، هرياىشكؤمةند توِرة نان،
َ
هةل كةوتة خؤ بةوجؤرة ئا (١٩٨)

ثؤسيدونى طةورة، خواوةندى كردة  رووى جا ئةو ة.
َ
جول كةوتة  بةرز ةمثى

َ
ئؤل بادا،

سؤزت تا ئَيستا دةسةآلتدار ئةى بوومةلةرزة؟ خواوةندى «ها ء طوتى: دةريا خودانى
قوربانيانى ئيجة لة ض ء لة هيليكى ض خؤ نةجوآلوة؟ كة دةكوذرَين داناييانةى ئةو بؤ
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داناييةكان، اليةنطرانى ئةطةر هةموومان، فريايان بكةوة..خؤ كةواتة كردويت؟ بؤ زؤريان
خؤى هةر ئةوا نةدةين، بةهةِرةشةى زيوس طوآ ء تةروادةييةكان ِراوبنةين بدةين بِريار
هيض بآ بَيتاقةت ء بِرةنجآ لَيمان لةوةى جطة ء دةمَينَيتةوة ئيدادا لوتكةى لة خؤى ء

ثَيناكرآ.» ديكةى كارَيكى
َيى؟

َ
دةل ض تؤ ئةوة زماندرَيذ، ئةى «هريا، دايةوة: وةآلمى ةذاء

َ
شل بوسيدون زؤر شا (٢٠٨)

بةتواناترة.» لةهةر هةموومان ضونكة بكةين، زيوس نابآ دذايةتى خواوةندان ئَيمةى
كةوتبووة مةيدانةى كة ئةو هةموو بةآلم كرد، يةكدى دةطةأل قسانيان ئاواية بةو (٢١٢)
طاليسكة ء ئةسث لة بوو ثِر خةنةكى بةدةورا لَيدرابوو، ء حةسارةكة ء كةشتييةكان نَيوان
دا

َ
لةطةل زيوسى ضونكة بوون، بريامدا كوِرى هيكتؤرى طةمارؤى لة هةموو جةنطاوةران، ء

ئاخييةكان بةثةلة كة نةدابا دنة ئاطامةمنونى ء نةكةوتبا فريا مةزن هرياى ئةطةر خؤ بوو.
بسووتَينآ. جوانةكانيان كةشتيية هةموو هيكتؤر بوو لةوة ئةوا بكات، تةيار ء خِربكاتةوة
ئؤردوى ء  كةشتى ناو ئةرخةوانييةكةيةوة كةوتة ء عةبا بةخؤ ئاطامةمنون ئةوةبوو 
هةموو ناوةِراستى لة كة ئوديسيوسدا طةورةكةى ِرةشة كةشتيية نزيكى لة ئاخييةكان،
خةرطةكةى بطاتة هةم كة ِرةسا ء بةرز بةدةنطَيكى لةوَيوة وةستا، بوو، كةشتييةكاندا

كرد هاوارى ئةخيل هةم بطاتة خَيوةتةكانى ء تيالمون، كوِرى ئةجاكسى
بردبووة كةشتييةكانيان نيابوو،

َ
دل دالوةرييان ء توانا لة كة سةردارة، دوو ضونكة ئةم (٢٢٥)

لة هاوارى شوَين، دوورترين بطاتة كة بةدةنطَيك ء شوَينةوة لةم جا ِريزةكةوة. ثاشى
ة

َ
ئةىبوونةوةرانىبودةل «ئةىئارطؤسييان، ئةى حةياضووخؤتان، ءطوتى: داناييةكانكرد

كة ثِر بةزار دةمانطوت ضوو كَيوة ئةو فشانةمان ئازان، ةت
َ
ترسنؤك، ئَيوة هةر بةِروال ء

ةوى
َ
قةل برذاوى طؤشتى خواردى بةدةم ليمنوس ء فشانةى لة ئةو كانني؟

َ
ئازاترين خةل ئَيمة

خؤتان دةمانكرد؟ قةراخى كةشتييةكةدا لة بادةى لَيوانلَيوةوة خواردنةوةى ء قوربانيان
تةروادةيني، جةنطاوةرى سةد هاوتاى يةكَيكتان هةر كة دةخوارد سوَيندتان دةناو

َ
هةل

هيكتؤر لةبةر خؤ بةهةمووان بوةستني، ِرووبةِروى يةك كةس ناتوانني ئةوةتا ئَيستا كةضى
ئةى بابا، ئةى ئاه ئاطردةدا! كةشتييةكانمان كة ثَيناضآ زؤرى بِروات وا كار ئةطةر ناطرين،
داماوو بَيناز كردووة؟.. ء كةساس ِرادةية بةم طةورةت شايةكى ثَيشرت هيض ئايا زيوس،
قوربانطة هةر بةالى كةشتيةكةم ئَيرة، بؤ شومةدا سةفةرة لةم نيام

َ
دل من ئةوةشدا لةطةأل

بةو بؤ كردويت، قوربانيم سوتاندوى، بؤ طام ِرانى ء ضةورى بآ، تَيثةِرى ميحرابَيكى تؤدا ء
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خواوةندان سةردارى ئةى كةواتة دةدةم. ثَيك ء تَيك تةروادة مكومةكانى بورجة ئومَيدةى
هةآلتن دةرفةتى كةمةوة بةالى ء بكةوة –فريامان بكة قةبوأل

َ
ُّـ دوعايةم ء ء نزا ئةم نوَيذ

تةروادةييةكان دةستى لةسةر بةمجؤرة ئاخييةكان مةدة ِرآ ء بِرةخسَينة، بؤ ِرزطاريمان ء
بضن، بةيةكجارىتيا

َينىدايآكة
َ
(٢٤٥) بةوجؤرةثاِرايةوةءالآليةوة،زيوسبةزةيىبةفرمَيسكةكانياهاتةوةءبةل

ندةيةكى
َ
بال هةر لة كة ناردن بؤ دةستشةهَينَيكى و دةم و بكات، ِرزطار فةوتان لة طةلةكةى

طرتبوو،طةييةئاستىئةو
َ
ةكانىهةل

َ
ديكةىثآهةذتربوو،ئةمشةهَينةكارمامزَيكىبةضنطال

كة خوارةوة، خستة كارمامزةكةى دةكرد، تيا زيوس بؤ قوربانيان ئاخييةكان كة ميحرابةى
زيوسةوة هاتووة، الى بينى ندةكةيان

َ
بال كةكة

َ
خةل كة بوو، مذدةيةك خؤيدا لة خؤى ئةمة

دا. تةروادةييةكانيان ثةالمارى ءبةجورئةتةوة بووةوة بةرز ورةيان يةكسةر
تيانةبوو جةنطاوةرَيكيان  تاقة بةآلم  فرةبوو، ذمارةيان داناييةكان هةرضةند (٢٥٣)
خةنةكةكة عةرةبانةكةيةوة لة ء بةخؤ تيديوس كوِرى لة بةر بَآل بتوانآ ء بفشآ بةخؤى
توانى جةنطاوةرَيكى دى كةسَيكى لةهةر بةر تيديوس كوِرى شةِر، ء ضووةتة ثةِريوةتةوة
ئةمة بوو. فرادمون كوِرى ئيجالوسى جةنطاوةرةكة بكوذآ، تةروادةييةكان ضةكدارى
كة نةكردبووةوة، ثَيضى بةآلم هَيشتا بةتةواوى .

َ
هةآل تا بوو ئةسثةكانى وةرطَيِرا سةرى

ئيدى ضةقاند، لةسينطى ء كرد بةثشتيا شانييةوة هةردوو لةنَيوان نَيزةيةكى ديوميدس
بةسةريا كةوت. ء هوِر تاقم ء ئةسةلةحةكةى بةتةق ء لةسةر عةرةبانةكةوة بةثَيشا ِرما
جووتة ئةوجا هاتن، مينيالوس- ء ئاطامةمنون ئةتريوس- كوِرانى ئةوجا (٢٦١)
هاوِرَيكةى- ء ئيدومينيوس ئةوانةوة لةدواى هاتن... بِرابوو بةباآلدا دلَيرييان كة ئةجاكس
كوِرى ئيويمونى ئةوسا يوريبيلوسى بوو، هاتن. ئةريسى سامناك هاوتاى مرييونيس، كة
ئةجاكسى ثاأل سثةرةكةى دةداية خؤى كة بوو تيوسري نؤيةميان هات، و ثياو شَيرة
دةروبةر، تيوسري دةيِروانيية دةجوآلند، سثةرةكةى ئةجاكس كة هةر تيالمون. كوِرى
دةنطاوت، دةكةوت جةنطاوةرَيكى كة هةر جةنطاوةرةكان، ئاثوراى تريَيكى دةسرةواندة
بؤالى دايكى، باوةشى بةر بةِرَيتة ثةنا َيك

َ
مندال وةكو ء دةطةِرايةوة خَيرا دةمرد، ء

ئةو. سثةرةكةى ثةناى دةداية خؤى ء دةهاتةوة ئةجاكس
(٢٧٣)يةكةمني تةروادةيىكآبووكةبةدةستىتيوسري كوذرا؟ يةكةمنيكةسئورسيلوخوس
ء بوليامون كوِرى ئةموباونى ء كروميوس ء دياتور ء ئوفيليستيس ئورمينوس، ئةوجا بوو،
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ء تيوسري بةدةستى ئةمانة هةموو هةر بوون. ميالنيبوس ء خواوةند نيمضة ليكوفونتيسى
كةيف زؤرى ئاواى بينى بةشةران- –سةردارى ئاطامةمنون ء كوذران.طاظآ طالن تريى ئةو
كردووة. ثةرَيشان ء شثرزة ئاواية بةو تةروادةييةكانى ثريةكةوانةكةيةوة ء بةخؤ كة هات
جؤرة بةو سوثاية، ئةم فةرماندةى ئةى خؤشةويست، ئةى «تيوسري، طوتى: ء اليةوة ضووة
كة بابةى ئةو بابت، تيالمونى بؤ ء داناييةكان بؤ هيوا تروسكةى ببية خؤت بهاوَيذة، تا تريى
هةرضةندةزؤر ثةروةردةىكرديت، بةحةرامىخستبووتيةوة، بةخَيوء بةساوايىهةرضةندة
بةآلمسةبارةتبةتؤوةعد ِرووسوورىبكة. لَيرةوةدوورةبةآلمسةربةزرءشةرةفمةندىبكة،
توانيمشارىئيليونبطرم، ء زيوسء ئةتينا دةستياندام ئةطةر َينىثياوتدةدةمآكة

َ
بةل ء

سآ خةآلتة ئةم ئيدى دةبآ تؤ بؤ من دةسكةوت، لةدواى ء دووةمني طةورةترين خةآلت ئةوا
تا بخةوآ.»

َ
لةطةل ء ذنآ بآ يان ء عةرةبانةيةك بآ، ئةسث دوو بآ يا ئةسث

من ئوتريوس، كوِرى مةزنرتين ئةى مةزنان، مةزنى «ئةى دايةوة: وةآلمى تيوسري (٢٩٢)
كردووة، تريةكانم ثاشةكشةمان بةتةروادةييةكان ساوة كة لةو نيية. ثَيويستم بةهاندان
هةشت ء هاويشتووة تريم ئيستا هةشت تا بيانكوذم، تا تةروادةييةكانة  لةِرَيى ضاو

ناثَيكرآ.» ثآ هارةم سةطة ئةم بةآلم خستووة، جةنطاوةرم لة تةروادةييةكان
ء الدا خؤى هيكتؤر بةآلم هيكتؤر، طرتة ديكةى تريَيكى قسانةوة ئةو بةدةم (٣٠٠)

كةوت. بريام كوِرى طورجيتيونى سينطى بةر تريةكة ثآ نةكةوت، تريةكةى
لة شانى شانى باآلدا ء ء بةذن جوانى لة كاستيانريا بوو، كاستيانريا لة ئةم كوِرة، (٣٠٥)
ى

َ
وةكو طول كوِرة ئةم ئَيستا ئيسيمى خواستبووى. لةشارى بريام دةدا، يةزدان خانمان

الر مل ء دةدا لَيى بارانَيكى بةهارى ضؤن تاوة طوآلن تةذى باخى ناو بةرى خةشخاشى ثِر
بووةوة. الر قورسةكةيدا كآلوخودة لةذَير ئاواية سةرى دةكاتةوة، بةو

بيكوذآ، دكرد حةزى ثِر بةدأل كرد، هيكتؤر تريَيكى ئاِراستةى ديكةش جارَيكى (٣١٠)
ء بَيباك طاليسكةِرانة بةر تريةكة بةآلم كةوت، فرياى ئةثولؤ  ء نةيطرت ئةمجارةش
ئاستى لة سينطى، بةر كةوت، ئةرخيسبتوليموس بةر واتة كةوت، هيكتؤر شةِركةرةكةى
دا، ئةسثةكان هةناسةي ء دوا خوارآ كةوتة لة عةرةبانةكة ئةو كة مةمكييةوة كةوت.
هةموو بةهؤى ئةو بةآلم بوو، خةمبار سايةقةكةى زؤر بةكوذرانى هيكتؤر ِرةوينةوة.
لةاليةوة كة براى بةكيربيونيسى دةستورى ء بةجَيهَيشت لةوآ بوو، لةسةرى تريةى
نةِراندى هيكتؤر كرد. بةطوَيى كيربيونيس دةست. بطرَيتة ئةسثةكان ةوى

َ
جل كة دا بوو،
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طرتيية كوشت بةقةستى ء داية بةردَيك ثِرى داية خوارآ،
َ
هةل عةرةبانةكةوة لة خؤى ء

دةيخستة ء دةردَينا تريدانةكةى لة تريَيكى خةريك بوو كاتةدا لةم تيوسري. تيوسري
نةبةرد، هيكتؤرى بهاوآ، تريةكة تا ِرادةكَيشا ذَييةكةى كة كاتةدا لةو كةوانةكةى، سةر
كةوت، سينطى ء طةردن نَيوان ِرةقةكةى ةمة

َ
كةل بةر ِرَيك ء خَيواندآ بةردةكةى

لة كةوانةكةى ء بوو سست ء بازووى تيوسري شوَينَيكى زؤر خةتةرناكة، دةست ئةمة
كةوت، براكةى ئاجاكس بينى هات. كة بةخؤيشى بةضؤكا خوارةوة ء كةوتة دةست
دؤستة دوو ئةوسا دايثؤشى. بةسثةرةكةى سوِرايةوة بةدةوريا ضوو، بةرةوالى بةغاردان
ء طةياندآ خؤيان بةثةلة مةزن، ئاالستورى ء ئيخوس، كوِرى ميكسيتوسى سؤزةكةى،

َ
دل

برد. بةرةو كةشتييةكانيان ئازارييةوة ثِر ى
َ
ةنال

َ
بةدةم نال ء يانطرت

َ
هةل

تةروادةييةكان، بةر ةمثجارَيكىدىورةىخستةوة
َ
زيوسىخودانىئؤل كاتةدا لةم (٣٣٥)

كة يةكثارضة هيكتؤر ِراونا. ةكةيان
َ
قول خةنةكة بةرةو ئاخييةكانيان ء ضةشة بوون ئيدى

سةطَيك ضؤن وةكو ِرَيى دةكرد، ِريزى ثَيشةوة لة ورة بوو، ء هَيز ء خرؤش ء جؤش
دةكات التةِرافيا ء بةكةفةأل قةث دواوة لة شَيرَيك ء يان كَيوييةك بةرازة سةر دةكةوَيتة
هةر كةسَيكيان ئاخييةكانى ِراودةنا، ئاواية بةو بةدةوريا دةسوِرَيتةوة، هيكتؤريش ء
دةثةِرينةوة خةنةكةكة ء سنطةكان لة بةدةم هةآلتنةوة وةختآ دةيكوشت. دواكةوتبا

كوذرا،
َ
تةروادةييةكانةوة ُّـ لةاليةن زؤريان كَيكى

َ
خةل

بانط دةكرد،. يةكرتيان ء كةشتييةكانيان الى طةيينة بةثةرَيشانى ديكةيان ئةوانى (٣٤٤)
لةناخى ء كةسة هةر بةرزدةكردةوة، ء خواوةندةكان هةموو دةستيان بؤ بةجارآ هةموو
و دةدا. تاو بةوالدا الو ئةسثةكانى بةم بةثِرتاو هيكتؤر بةآلم دةثاِرايةوة، لَييان ةوة

َ
دل

دةطَيِرا. شةِر خواوةندى يان ضاوانى ئةريسة سامناكى طورطون ضاوانى وةكو ضاوةكانى
ء ئةتينا ِروويكردة سوتا. بةئارطوسييةكان ى

َ
دل بينى ةى

َ
حال ئةو خريا (٣٥٠) وةختآ

لة شتآ ئةرآ طر،
َ
سثةر هةل زيوسى كيذةكةى ئةى طوت: «ئةيةِرؤ، ثَيى بةِراشكاوى

بآ؟.. ئةمجارةش بؤ تةنيا ئةطةر بِربِر دةكوذرَين؟.. كةوا نةكةين، داناييانةدا ئةم ثَيناوى
هيكتؤرى دوايان دةبِرَيتةوة. ء دَين

َ
هةل ثياودا يةك لةبةردةم دةمِرن ء ضؤن بِروانة تؤ

كردوون». ِرةش ِرؤذطارى ء ِرؤذ ء بووة، توند غةزةبَيكى غةرقى بريام كوِرى
ء خؤيدا وآلتى  لة ثياوة ئةم دةكرد حةزم كة «ئاى دايةوة: وةآلمى ئةتينا (٣٥٧)
هةموو بةناهةق توِرةية، زؤر بابم زيوسى بةآلم بكوذراية. ئارطؤسييةكان بةدةستى
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جار ضةندين كة نايةنَيتةوة خؤى وةبري ئةوة هةرطيز كردووم. ةو
َ
جل خؤزطةكانى ء ئاوات

ِرزطار يوريستيوسةوة، قورسةكانى كارة بةدةست مردوو ء ماندوو –هريكول- كوِرةكةيم
دةيناردم زيوس ئاسمان، دةطةيية فريادى هاوار ء دةطريا بةكوأل هريكول هَيند كردوة.
ء دةمزانى –كاتآ دةكرد ئةمةم ثَيشبينى ئةوسا ئةطةر بكةم. تا كؤمةكى سةر زةوى بؤ
لة (ئرييبوس)ةوة دؤزةخى سةطةكةى تا نارد مردووان-ى خانةى بؤ هاديس- يوريستيوس
بآ. دةرباز ستيكس ِروبارى ةكةى

َ
قول بةزندوويةتى لة ئاوة نةمدةهَيشت هةرطيز بَينآ، بؤ

بؤالى، بآ دةدات ِرَيطةى ء دةالوَينآ تيتيس و دةبوغزَينآ، من ئةوةش سةربارى كةضى
بطرآ ئةخيلةوة ى

َ
بةبال دةست كة وة لَيى بثاِرَيتة بَينآ، بةردَينيدا دةست ء بكات ماض القى

بانطم جوانةكةى ضاو بةكيذة ئازيزة دآ ِرؤذآ هةر ببةخشَيت. باوابآ، ثآ بةرزى ء شكؤ ء
بؤ ِرةهةوانةكان تيذة سم ئةسثة هةِرة تؤ جارآ بكةم. ض دةبآ دةزانم خؤم ئةوسا بكات.
خؤ ء بكةم جلى جةنط لةبةر زيوسدا كؤشكةكةى لة بضم من ئامادة بكة. تا هةردوكمان
شةِردا ِرووبةِروومان مةيدانى بريام لة كوِرى بزانم هيكتؤرى با جا ئامادة بكةم، شةِر بؤ
ئاخييةكاندا نزيكى كةشتى ءنيشان لة ناو بآ وةكو ثياوَيكى تةروادةيى يان دةبَيتةوة

قةل ء داآلن.» ء سةط بةخؤراكى دةكةوآ ء دةبآ
مةزن كرونوسى كيذى سثى، ء بازءو كرد، هرياى قؤأل قسةى ئاواية بةو ئةتينا (٣٨١)
ئامادةكرد، هةبوو، زَيِريان كةللةى سةر  كة ئةسثةكانى،  ضوو هةستاو كرد، بةطوَيى

سثةرداريش. زيوسى كيذى ئةتيناى
ء داكةند بابيا دةركةى كؤشكةكةى لةبةر دةستضنةكةى خؤى جوانة كراسة (٣٨٥)
ثرشنطدارةكةى عةرةبانة سوارى ئةوجا شةِر. بؤ بوو تةيار ء لةبةركرد زيوسى كراسةكةى
جةنطاوةرانةى بةآلىطيانىئةو ِرمةىدةبووة ئةو ِرمةكةىطرت، توند ء دلَيرانة ئةوجا بوو،
ء بةجرِي ء بةخؤ خؤ دةروازةكان دا، بةرقامضي ئةسثةكانى هريا دةبوو، توِرة لَييان
ئةمانة و دةكرد، ثاسةوانيان سةعاتان خواوةندانى كة دةروازانةى ئةو كرانةوة، هؤِر
ِرَيكبخةن، بؤيان ةمثدا

َ
ئؤل ء مةزن ئاسمانى لةنَيوان كى

َ
خةل هاتوضؤى بوو كاريان ئةوة

لةو يةزدانخانم جووتة ةكانى
َ
طوَيِرايةل ئةسثة بكةن. ضِرترى يان بدةن بةهةوران دِر هةبوو

دةروازانةوة وةدةركةوتن
ى

َ
زَيِرينبال ئرييسى يةكسةر بوو، توِرة زؤر بينينى ئيداوة لة بابةزيوس كة

َ
ُّـ (٣٩٧)

من، نك ة بَينة
َ
مةيةل ء بيانطَيِرةوة ء بِرؤ خَيرا ئرييس «هةِرة ناردن: ال بؤ بةثةيامَيكةوة
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ئةنجامى َيم
َ
ئةوةى دةيل شَيتانة. ء خراث بةشةِرَيكى دةبَيت بَين، لَيمان ئةطةر ضونكة

و خوارآ، دةدةمة فِرآ طاليسكةكةوة لة هةردوكيان دةكةم، شةل ئةسثةكانيان دةدةم.
زامةكانيان ساأل تا دة لَيدةدةم كة بروسكةيةكيان ثارضة ثارضة دةكةم. طاليسكةكةيان
زؤر بةآلم دةطةيةنآ. ض شةِرى باب كةسكةكةم دةزانآ كيذة ضاو هةنطآ خؤش نةبَيتةوة،

بكات.» دذايةتيم هةميشة فَيرة ضونكة نيم، توِرة هريا لة
بةرزترين بةرةو ئيداوة  بةرزةكانى لوتكة لة ئرييس كرد. خؤى قسةى زيوس (٤٠٩)
دةرةوةى دةروازةى لةبةر دةبِرى. ِرَيطةى  با وةكو  دةرضوو، بؤى ةمث

َ
ئؤل لوتكةى

كَيوة ئةوة طوتى: ثَيِراطةياندن. ثةيامةكةى ء طةيى ثَييان هةزارا هةزاربة ةمثى
َ
ئؤل

هةروا ئارطؤسييةكان. هيمدادى بضنة نابآ ِرازى كرونوس كوِرى بوون؟ شَيت دةضن؟
لة دةكات، شةل ئةسثةكانتان دةكات: جَيبةجآ هةِرةشةكةشى ء دةكات هةِرةشة
بروسكةيةكتان دةكات. ثارضة ء طاليسكةتان ثارضة دةدات توِرتان عةرةبانةكةتانةوة
ضاو يةزدانخانمى دةزانى ئةى هةنطآ نةبَيتةوة، سارَيذ دةساأل برينةكانتان تا كة لَيدةدا
فَيرة ضونكة نيية، ثةست لَيى زؤر بةهريا بةآلم سةبارةت دةطةنآ. ض كةسك شةِرى باوك
ناموس، ء بَى حةيا شةرمى بآ ئةى تؤ بةآلم بكات. بِريارةكانى هةموو هةميشة دذايةتى

دةكَيشيت؟
َ
هةل بابتدا لة ِرووى زيوسى ِرويةكةوة شري ء ضاو بةض

كيذى «ئةى طوت: بةئةتيناى هريا طةِرايةوة. ء بةثةلة كرد قسانةى ئةو ئرييس (٤٢٥)
دذايةتى زيوس فانيدا بةشةرى ثَيناوى لة ضيرت من ئامادةنيم بةِراستى سثةردار، زيوسى
زيوس)ش (با خؤى، ضارةنووسى كةسةء هةر دةمرن، دةذين بَينة،

َ
ُّـ بكةين، وازيان

ء داناييةكان بدات.» تةروادةيى لةمةِر قةرارى خؤى ى خؤى
َ
بةدل

ثاسةوانةكان يةكسةر وةرطَيِرا. ئةسثةكانى سةرى ء كرد، قسانةى ئةو هريا (٤٣٢)
ئاخوِرةكانيان لةسةر ء عةرةبانةكان كردنةوة لة ئةسثةكانيان  سةعاتان- –نيطابانى
لةنَيو يةزدانخانم هةردوو ئةوسا حةوشةكةوة ديوارى بةدوا نا عةرةبانةكةيان ء بةستنةوة
زَيِرينةكانيان عةرشة لةسةر ثةذارةوة، ثِر خةم ء ى

َ
دل ء بةتوِرةيى ديدا، خواوةندةكانى

دانيشتن.
و طةيشتة وةِرَيكةوت ةمث

َ
ئؤل بةرةو ئيداوة لة بةعةرةبانةكةى ئةوسا زيوس (٤٣٨)

عةرةبانةكة لة ئةسثةكانى بوومةلةرزة خواوةندى (بوسيدون)ى خواوةندان. ئةنجومةنى
ء هات زيوس ئةوجا ثَيدادا. ثةردةيةكى ء دانا خؤى شوَينى لة عةرةبانةكةى ء كردنةوة
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ء دوور بةتةنيا هريا، ء ئةتينا لةرزى، لةذَيريا ةمث
َ
ئؤل ِرؤنيشت، زَيِرينةكةى عةرشة لةسةر

لة زيوس هةبوو، نةثرسياريان ء دةكرد نةقسةيان دانيشتبوون، سوضَيكةوة لة زيوس لة
ماندوو توِرةن؟ ثَيناضآ ء بؤضى زوير هريا، ء ئةتينا «ها طوتى: بوو، ى

َ
حال مةبةستيان

دةبآ ض وابآ، لَييانة؟ با ِرق زؤرتان ئَيوة ضونكة بن، كوشتارى تةروادةييان شةكةتى ء
لة كة خواوةندانةى بةهةموو ئةو هةية، هاوتام بآ توانايةكى هَيز ء مادامَيكى ببآ، با
ئاكامة ء شةِر بةرلةوةى ئَيوة لَيبطرن. بةآلم ء ِرَيطةم بكةنةوة ساردم ناتوانن ةمثدان

َ
ئؤل

لَيى كة ئةطةر بروسكةيةكم َيم
َ
دةل ثَيتان بؤية لَيدَيت. شةِر بدينن لةرزتان ترسناكةكانى

نةمران بارةطاى ةمث،
َ
ئؤل بةعةرةبانةكةتان بؤ دى دةتوانى جارَيكى نةتان هةرطيز دابان،

بطةِرَينةوة.»
دةخواردةوة ءلةناخى ثيشيان هةر دانيشتبوون، يةكةوة كة بةالى هريا ء ئةتينا (٤٥٧)
ورتةى نةدةكرد، كث، كِر ء ئةتينا دةطرت.

َ
هةل لة تةروادةييةكان ِرقى زياتريان خؤدا

كرونؤسى كوِرى «ئةى طوتى: ء ثَينةطريا خؤى هريا
َ
ُّـ ثِربوو، لة بارى زؤر ضونكة زؤر

جؤرة ئَيمة تةنيا دةزانني، تؤ وَينةى بآ تواناى ء هَيز ئَيمة َييت؟
َ
ض دةل تؤ ئةوة بةسام،

بوون ِرةشة تووشى ئةم ِرؤذة كة دةكةين داناييانةدا هاوسؤزييةك دةطةأل ئةو جةنطاوةرة
دةضن. لةناوضوون بةرةو ء

ئَيمةمادامَيكىئةمرىتؤ واية،دةستبةردارى جةنطدةبنيءبةشدارىثراكتيكى (٤٦٥)جا
ثَيشنيازانثَيشكةش بةئارطؤسييةكاندةكةين بةآلم هةندآئامؤذطارىو ناكةين، لةشةِردا

نةمرن.» تؤوة غةزةبى ثشم ء بةهؤى هةموويان تا
سبةى ئةوا وابكةى، كارى دةتةوآ ئةطةر هريا، «ئةى دايةوة: وةآلمى زيوس (٤٦٩)
ذمارةى زؤرترين ضؤن هةرة بةهَيزةكةى كرونوس، كة كوِرة دةبينى خؤت بةضاوى بةيانى
ناطرَيت

َ
هةل كوشتار ء شةِر لة دةست فيلةتةن هيكتؤرى ضونكة دةبات، لةنَيو ئارطوسييان

بةرايى شومةكانى تةنطة بةر  نةكةوَيتة شةِر ء ِرانةثةِرَيت بيليوس  كوِرى ئةخيلى تا
فرمانةية ئةو ئيدى ئةمة نةطريسَيت.

َ
هةل برتوكلوس تةرمةكةى لةسةر ء كةشتييةكان

كة ِرةوانة بكةم، دةريات ء عةرز بنى بؤ ئةطةر نيية طرنط بةالمةوة ئيدى كة دراوة.
لَيى بايةك شنة هيض بآ و هةتاو تيشكى بةبآ تارتاروسدا لة لةوآ، كرونوس ء ئيابيتوس
ئَيوة ةى

َ
بؤل ء بةخوتة طوآ نةدةم، من توِر ئةوَيتان بؤ داناسةكنَين تا واديارة كةوتوون..

ئاذاوةضني.» طةورةترين ضونكة نادةم،
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شكؤمةند خؤرى درةخشانى تيشكى كاتةدا لةم نةدايةوة، وةآلمَيكى هيض هريا (٤٨٤)
شةويان هاتنى تةروادةييةكان كَيشا. زةويدا بةسةر ى

َ
بال شةو ء كرد بةئؤقيانوسدا خؤى

شةويان بةسةردا كة ثاِرابوونةوة خودا لة جاران سآ ئاخييةكان بةآلم بوو، ثَيناخؤش
بآ.

و دوورخستنةوة، كةشتييةكانى لة  ء كةوت  تةروادةييةكان  ثَيش هيكتؤر (٤٨٩)
بوو كؤبوونةوةيةكى ى

َ
خال جةنازان لة كة ِروبارَيكدا، نزيكى تةختانييةكى كراوةى لة

ء طوَييان ئةرزةكة دانيشتن لةسةر طاليسكةكانيان دابةزين، لة ثَيكردن. لةوَيندةر هةموو
ِرمةكةى نووكى بوو، درَيذ طةز يازدة بوو بةدةستةوة ِرمَيكى كرد. شل وتةكانى بؤ
طرت قةكةى

َ
ئةل بوو، ِرمةكةوة بةدةورى زَيِر قةيةكى

َ
ئةل دةبريسكايةوة، ثَيشةوة لةالى

ثَيم من بآ. لةمن طوَيتان هاوثةيمانان ء داردانيان ء تةروادةييان «ئةى قسان: كةوتة ء
دةدةم ثَيك ء سةرنشينةكانيان تَيك ء ئاخييةكان كةشتى هةر هةموو ئةمِرؤكة وابوو
خؤيان كةوت، فريايان ئةمة ء داهات بةآلم زؤر زوو شةو بطةِرَيمةوة، بؤ ئيليون بةرلةوةى
شةو حوكمى مل بؤ هةنوكة بؤية دةبآ كرن. كةنارةكانى ِرزطار كةشتييةكانى سةر ء
ئاليكيان ء بكةنةوة طاليسكةكان لة ئةسثةكان بكةين، ئامادة ئَيوارآ خوانى ء بدةين

بَينن، ثةزان طاو ء بضنة شار بةلةز ئةوجا بدةنآ.
بةيانى ئاطرى تاكو ضونكة خِربكةنةوة، زؤر دارَيكى بكةن، ئامادة شةراب بادة ء (٥٠٦)
لةوةية ضونكة ئاسمان. بطاتة َيسةى

َ
بل وةها ئاطرَيكى دةكةينةوة، ضاودَيرى ء ديدةوانى

بكةن، بةئاسانى ني ئةم كارة
َ
بَيل نابآ جا َين،

َ
هةل دةرياوة لة شةء بة بيانةوآ ئاخييةكان

بكات، تيمارى خؤيدا ى
َ
مال لة ء بنرآ بةثشتةوة مؤرَيكى جةنطاوةرَيكيان هةر دةبآ

تريآ، سةرةنَيزةيةكى هةريةكةيان داوَين، كةشتيةكانيان ء وةنا خؤ كاتآ دةبآ ئيدى
تةروادةييانى لة ء ضيية جةنط بزانن كانى دى ء

َ
خةل بؤ تا ببنة عيربةت بةربكةوآ،

ء طةورة كة بدةن جاِر ء بكةون بةناو شار با جاِرضييان ئةوجا برتسن. ِرامكةرَين ئةسثان
بكاتةوة خؤيدا ى

َ
لة مال طةورة ئاطرَيكى ذنَيك باهةر بورجةكان كؤببنةوة. لةسةر بضووك

لة لةشكر دةمةدا لةو ء دا
َ
ناخافل لة دذمن كةمينَيكى نةبا بكةن، ضاودَيرى بةوردى ء

ئةمة با بكةن، من  تةمةشاى  تةروادةييان  ئةى بكات. بةشاردا  حةسارة، خؤ  دةرَيى
بةيانى تةعليماتى زياترتان بطرن، طوآ لة ئامؤذطاريةكانم و طوتن وابآ، وةكو ثَيم جارآ
ئةو بدةن تا كة دةستمان دةثاِرَيمةوة خواوةندةكان لة هةموو ء زيوس دةدةمآ. لة
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بةدةست خؤيان هانى واى ضارةنووس ء قةدةر كة وةدةربنةين، وآلتةكةمان لة سةطانة
سثَيدة بةآلم بكةين، ثاس خؤمان شةو با ئةم جا ببني. كةشتييةكانيانةوة ماندوو ء
بكةينة بَيِرةزا هَيرشَيكى ء بدةين لةخؤ جةنط تةدارةكى ء ضةك ء ِرابني دةبآ زوو
تيديوس كوِرى بةتوانا، ديوميدسى كة ئاخؤ دةزانم هةنطآ ئاخييةكان. كةشتى سةر
دةكوذم ئةو من ِراودةنآ، يان بةرةو حةسارةكةم لةالى كةشتييةكانةوة دةمبةزَينآ ء
خؤى ئازايةتى دةطرم. سبةينآ خوَيناوييةكةيدا تةدارةكة كةلوثةل ء بةسةر دةست ء
واية ثَيم يان نا. دةطرَيت ء نَيزةى من ئاخؤ بةرطةى ِرم كة ء دةزانآ دةردةكةوآ بؤ
لة هاوِرَيكانى دةكوذرَين، و كة دةبآ كةسانةدا ئةو يةكةمى لة ِريزى ئةو زوو سبةينآ
ئةتينا وةكو نةدةبووم. خؤزطة ثري هةرطيز ء دةبووم بريا نةمر ئاه دةبنةوة، خِر دةورى
ء نةطبةتى بةدبةختى ِرؤذى ئةمِرؤ بةهيوام دةبووم. خؤشةويست ء ئةثولؤ سةرفراز ء

بآ.» ئارطؤسييةكان
لَيدان. ة 

َ
ضةثل كةوتنة خؤشيا لة تةروادةييةكان ء كرد قسانةى ئةو هيكتؤر  (٥٤٢)

كةسةء هةر دةرآ ء هَيناية نريان لةذَير بوون، كشا
َ
هةل ئارةقةدا لة كة ئةسثةكانيان،

هَينا، ثةزانيان طاو ء ضوون شار بؤ بةثةلة بةستةوة. خؤيةوة بةعةرةبانةى خؤى ئةسثى
كؤكردةوة. زؤريان دارَيكى خؤ هَينا ء ى

َ
مال لة نانيشيان بادةء

ءبةرامةى بؤن كرد، بةخواوةندان ثَيشكةش سةرييان سةد قوربانييةكى ئةوجا (٥٤٩)
ضونكة نةكرد،

َ
قوربانييةكةيان قةبول خواوةندان –بةآلم ئاسمان دةطةيية طؤشتى برذاء

شةو، بةدرَيذايى جؤرة بةو نةدةكرد. تةروادة ءطةُّـ ضارةى تةروادةء بريام لة حةزيان
كردةوة. زؤريان ئاطرَيكى ء دانيشتن بةبَيدارى سةنطةرةكانةوة نزيكى لة هيوا، لة ثِر دأل
دةدرةوشَينةوة مانطدا بآ سروةدا بةدةورى مانطى ء شةوَيكى كث لة ستَيران ضؤن وةكو
شتَيك ض ء دةكةنةوة ِروناك سةر زةوى ء ثةسَيرَيكى ثةنا ء نشَيو ء هةوراز هةموو ء
ى

َ
دل ء دةردةكةون ئاسمان ئةستَيرةكانى هةموو ء ناشَيوَينآ، ئاسمان هَيمنى ء ئارامى

ناوةندى ئيليوندا، لة لةبةردةم ضاودَيرى ئاطرَين ئاواية –بةو دةبآ ثَييان خؤش شوان
ضاودَيرى ء ئاطرى ثاسةوانى هةزار ء دةبريسكانةوة ِروبارى ئيكسانتوسدا، ء كةشتييةكان
بوو ء بةدةورةوة جةنطاوةرى ثةنجا ئاطرَيك هةر ء بةئاسماندا دةضوو لة دةشتةكةدا

بوون. سثَيدة هةآلتنى ضاوةنؤِرى ء دةلةوِرين عةرةبانةكاندا ثاأل لة ئةسثةكان
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نؤيةم سروودى

(ئاشتَيتى) ئاشتةوايى شاندى

حيكايةتةكة:
طرتنى ئَيشك سوربوون لةسةر سةركةوتنةى بةدةستيان هَينا، دواى ئةو تةروادةييةكان
بةرةنطارى بةيانى ضؤن ء تيامابوون نيشتبوو ترسيان لَيى ئاخييةكان لةوالشةوة ورد،
ء وةثَيضن بنةيان ء بار دةيويست ئاطامةمنون ببنةوة، تةروادةييةكان هَيرشى
ديكةى ِرايةكى ديوميدس َُّـ بزظِرنةوة. خؤ وآلتى بؤ ء ئاوآ بخةنةوة كةشتييةكانيان
كرد ثَيشنيازى ء ِرابوو لَيرةدا نةستور بكةن. ء مقاوةمةت وةمَينن كة وابوو ِراى هةبوو،
نةباية ئاخييةكان ئةو تؤرانى ء بوون توِرة ئةطةر ضونكة ئةخيل، بؤالى بضن شاندَيك كة
ئافرةتة ئةو كة بةوةى بوو ِرازى بوو، ء ئاطامةمنون قاييل نةدةهات. بةسةر ئةمةيان
نة كردووة ء ئيالقةى نة كة خوارد بنَيرَيتةوة، ء سوَيندى بؤ كردبوو لَيى داطري ديلةى
بداتآ جوانى حةوت كيذى وآلت بؤ ضوونةوة كة ئةمةش زَيدةبارى خةوتووة. لةطةلَيا
لة يةكَيك ء خؤى بةزاواى دةيكات هةروةها بِرشتدا، ء بةثيت زارَيكى ء زةوى لةطةأل
دةكات تةذى كةشتييةكةى بؤ ئةوا طريا تةروادةش و كة دةداتآ، كيذةكةى خؤى سآ
ئامادةكرا، بةسةرؤكايةتى ئوديسيوس، شاندَيك ئيدى ئاسن.. برونز ء ء مس ء زَيِر لة
كةنارييةكةدا بةِرَيطة شاندةكة تيابوو. (ئةخيل)يشى ثةروةردةكارى فينيكسى كة
كة كرد، ئةخيلدا بةسةراثةردةكةى خؤيان ء مةرميدونةكان ئؤردوطاى طةيية ِرؤيى،
هاوِرَيى (ثرتوكلوس)ى ء كردن طةرمى ثَيشوازييةكى بوو، ذةنني طيتار خةريكى
ئةو ء كردةوة بؤ خؤيان شاندةكة دلَى بطرآ. ميواندارى وةستؤ ئةركى كة ِراسثارد
لة داواى كرد ء ِرةفزى ئةخيل بيانداتآ، لَيرِبابوو ئاطامةمنون كة ذمارد دياريانةيان
وآلت بؤ ئةودا ء بةيانى لةطةأل وى وةمَينآ جةم شةو لة كرد كة ثةروةردةكارةكةى
شةِر و وةمَينآ تةروادةدا لة ئةطةر كة كرد، خؤى ضارةنووسى باسى ئيدى بطةِرَيتةوة.
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دةبَيت، ِرؤذطار بةدرَيذايى زندووى ناوبانطَيكى بةآلم كورت، تةمةنَيكى ئةوا بكات
ئةوسا درَيذى دةبَيت، ء تةمةنَيكى خؤش ذيانَيكى بطةِرَيتةوة ئةوا وآلت بؤ بةآلم ئةطةر
طرتووة، باوةشى ء لة كردوة بةخَيوى ضؤن كة خستةوة بريى ء هةلَيدايآ فينيكس
بكات. ضريؤك ِرَينوَينى ئاطاى َُّـ بآ ء تا بؤ تةروادة بآ لَيناوة بابى ِرووى ضؤن ء
لَيبوردة دلَطةورة ء خةلَكانى ضؤن كة طَيِرايةوة بؤ كؤنى سةربهوردى قارةمانانى ء
هةلَة ء خةتا ِراستة توِرةييةكةى بِرةوَيتةوة. تا نزا بكات ء نوَيذ كة لَيكرد داواى بوون.
ء شيت ء زيوسن. شةل خواوةند كيذانى نزا ء نوَيذ بةآلم دةكةوآ نزا ء نويَذ ثَيش
تا بكات نوَيذ كة دةكات ئامؤذطارى لَيدةطرَيت. طوَييان زؤر زيوس بةآلم ناشريينن،
ضونكة بكات، ئاخييةكان ء بةرطرى لة جآ ء مطَيزى بَيتةوة بِرةوَيتةوة توِرةييةكةى
هةستا ِرةفزى كرد، ئةجاكس ئةخيل دةسوتَينن. تةروادةييةكان سؤزى كةشتييةكانيان
ء طةِرايةوة، ئاخييةكان بؤالى ئوديسيوس بةسةرؤكايةتى شاندةكة كرد، ء قسةى
كردةوة. ئاطادار لة واريقاتةكة مايةوة. (ئاطامةمنون)يان ئةخيل جةم لة فينيكس
لةشكرةكة ئاطامةمنون دةتوانآ ناكات، بةئةخيل ثَيويست ء طوتى ِرابوو (ديوميدس
كةشتييةكانيان تةروادةييةكان نايةلَن ء بكات فةرماندةييان بةخؤى ء كؤبكاتةوة
ء خواردةوة ء خوارد ثِريان ء تَير هةموو كردن، دةعوةتَيكى ئاطامةمنون بسوتَينن.

لَيى خةوت. ء خؤيةوة خَيوةتى ضووة كةسةء ئةوسا هةر
زةمةن:

دةدةن. حةوتةمدا ِروو ء بيست ِرؤذى كؤتايى شةوى ِرووداوةكان لة
شوَين:

ديمةنةكانبريتييةلةبارةطاى ئاطامةمنون، بةردةمكةشتييةكان، شوَينكةنارى دةرياية،
ئاخييةكان. ئؤردوطاى بؤ شاندةكة طةِرانةوةى ئةوجا ئةخيل، ثةردةكةى سةرا
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بةسةر ى
َ
بال ِرَيطة، هاوِرَيى ترس، بةآلم دةطرت. ئَيشكيان زؤر بةتوندى تةروادةييةكان (١)

ء باكور باى ضؤن وةكو بوون. نائومَيد ِرابةرةكانيان ء فةرماندة ء كَيشا ئاخييةكاندا
ء زةالم شةثؤُّـ ء يةك دةطرن دةريا دةهوِروذَينن، ء دةكةن

َ
تراكياوة هةل لة ِرؤذاوايى

تؤِر اليةكيا  بةهةموو كة هةية
َ
ئاومال جةطةن ء ء هةرضى دةكةنةوة بةرز سةر تاريك

بوو. ثةرَيشان ء ترساو سينةياندا ئاواية لة بةو ئاخييةكانيش ى
َ
دل دةدةن-

كة بةبَيدةنطى دا جاِرضيةكان ء بةقاسيد فةرمانى ئةتريوس كوِرى بةترسَيكى زؤرةوة (٩)
هةموو هاتن ئةوةى دواى كؤبوونةوة، بؤ بَين بكةنةوة ئاطادار هةموو جةنطاوةرةكان
فرمَيسك هةستاو طريانةوة بةدةم ئاطامةمنون ئامادةبوون، كؤبوونةوةكة شوَينى لة ء
ى

َ
قول هةناسةيةكى ضاوانييةوة دةِرذا. بةهةزار لة تاظطةيةكى هةزار يان جؤطةيةك وةك

شريةتكارانى ء فةرماندة ئةى «دؤستان، طوتى: و ئاخييةكان كردة ِرووى كَيشا،
َ
هةل

ى
َ
كوَيردل داوى منى خستووةتة ثرت ئارطوسييةك هةموو لة زيوس واديارة ئارطوسى،

شارى تا من كة دابوومآ، َينى
َ
بةل ء مذدة ِرةقة

َ
دل خواوةندة ئةو تةسكبينييةوة، ء

ئَيستاكآ ِرابواردووم، ئةوةتا ثَيى واديارة بةآلم ناطةِرَيمةوة، خؤ وآلتى بؤ تةروادة نةطرم
هةموو ئةو ئةوةى دواى شؤِرييةوة، سةر بةم نالةبارةوة، ة

َ
حال بةم ثَيدةكات، ئةمرم

ئةمة بطةِرَيمةوة. واديارة ئارطوس دةست داوة، بؤ لة شةِردا لة مةيدانى جةنطاوةرةم
كردووة تةخت ئةرزا شارى لةطةأل زؤر ئَيستا لة بةر ئةو زيوسةى كة خواستى زيوسة،
هةموو هَيز لةسةرووى ئةو تواناى ء هَيز ضونكة دةكات، تةخت ديكةش زؤر شارى ء
سوارى با بكةن: بةطوَيم هةموو وةرن بخةينة الوة، قسانة با ئةم جا توانايةكةوةية. ء

ناطريآ.» ثآ تةروادةمان ضونكة بطةِرَيينةوة، خؤ وآلتى بؤ ء ببني كةشييةكانمان
لةجَيى خةمبار مات ء زؤر ماوةيةكى ئاخييةكان كرد، ئةو قسانةى ئاطامةمنون (٢٩)
بةسةالمةتى دةكرد حةزيان ء ناخا ئاشتيان دةويست لة هةموويان هةر دانيشتن، خؤ

طوتى: ء قسان مةيدان هاتة نةِرةشَيرى (ديوميدس)ى لة ئةنجاما تا بطةِرَينةوة،
ِرووت لة شَيوةية بةو كة ببورة نيم، قاييل حةماقةتة بةم من ئةتريوس، كوِرى ئةى (٣٢)
جار

َ
هةوةل تؤ ِرةواية. كؤبوونةوةدا كارى وا لة كؤبوونةوةيةو ئةمة ضونكة دةوةستم،

جةنطاوةر ء ترسنؤكم من كة طوتم ثَيت شكاندةوة، منت داناييةكاندا هةموو لةبةردةم
بةآلم كردووة. كارةت ئةم تؤ دةزانن ء شايةتن ثري ء ئارطؤسييةكان، الو هةموو نيم،
كردوتى كة داوى ثآ بةهرةيةى ء بةش ئةو هةر ئامَيز، ِراز ثالنى خودانى كرونوس، كوِرى
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ثَيت ئايا جةناب، باآلترة. هَيز هةق ء لة كة ثآ نةداويت جورئةتى بةطةورةى ئَيمة، بةآلم
بطةِرَييتةوة، وآلت بؤ ئةطةر بةنيازى زةبوونن؟ ء بةِراستى ترسنؤك ئاخييان ةى

َ
ِرؤل واية

ئةو تؤن، ضاوةِرَيى ء وةستاون دةريا لةكةنارى كةشتييةكانيش كراوةية، ِرَيطة بطةِرَيوة،
تا دةمَيننةوة لَيرة كةشتييةكانىدى بةآلم تؤ كةوتن. دووى مسيناوة لة زؤرانةى كةشتيية
با بةكةشتييةكانيان ثَيوةية يان

َ
ئةوانيش دل يان ئةطةر دةكةين. ء تةختى دةطرين تةروادة

ء دةطةين بةئاوات تا دةكةين شةِر ء دةمَينينةوة من ء ستينيلوس ئَيمة بةآلم بطةِرَينةوة،
بوو.» ثشت لة هاتني ئاسمانمان كة ئَيمة ضونكة دةبينني، ئيليون هةرةسى

دةمخؤشيان ء بةرز ئافةرين بةدةنطى هةموو كرد. ئةو قسانةى ديوميدس كة هةر (٥٠)
لةشةِرا تؤ تيوديوس كوِرى «ئةى طوتى: ء يدايآ

َ
هةل سوارضاك نةستورى ئةوسا لَيكرد.

هةموو لة ء ِراوَيذاندا تةطبري نيية، لة دالوةريت لة طومانى بةهَيزترى، كةس هةمووان لة
قسةكانتتةواو بةآلم قسةكانتنيية. لة طلةيى ئاخياييةك هيض باآلترى، هاوتةمةنانىخؤت
ئةوةشدا لةطةأل رتبى- بةآلم

َ
منال من ى

َ
منال رتين

َ
منال لة –ِرةنطة ى

َ
منال هَيشتا تؤ نةكردووة.

لةسةر ضونكة كرد، ئاخييةكانت سةردارى ء ثاشا نةسحةتى ء ئامؤذطارى ثةنا ء ثَيض بآ
نامةوآ بؤية شتَيكت تَيبطةيةنم، هةموو دةمةوآ ء تؤ طةورةترم لة من بةهةرحاأل هةقى.
ثَيشنيازةكانم ء تة بةئامؤذطارى

َ
طال شا (ئاطامةمنون)ش تةنانةت ء جةنطاوةرَيك هيض

قةومى ء بةطةل دذمن كةسَيكة بكات، ناوخؤ دووربةرةكى بة حةز كةسَيك هةر بكات.
هةية. ء كوانطى ة

َ
نة بنةمال ء دةناسَيت ياسا نة فةسأل، ء ئةسأل كةسَيكة بآ خؤى،

بةدرَيذايى ئَيشكضى ء ثاسةوان بخؤين، نانةكةمان ء بسثَيرين بةشةو خؤ ئَيستا با جا (٦٥)
دةسثَيرم.. طةنجةكان بةجةنطاوةرة ئةركة ئةم من دابنةن، شورةكة دةورى خةنةكى
دةعوةتَيك بدة، هةموومانى، فةرمان سةردارى ء ثاشا ئوتريوس. كة كوِرى ئةى تؤش
لةتؤ ء تؤية قابيلى هةر كارة ئةم ضونكة بكرآ، ساز شريةتكارةكانت ء سثييان ردَين بؤ

دةوةشَيتةوة.
ئاخياييان كةشتيانى كة شةرابةى ء بادة ئةو شةراب، ء بادة لة ثِرن خَيوةتةكانت (٧١)
هةية، ميوانداريت كةرةستةيةكى هةموو تؤ دةهَينن. بؤتى دةرياوة ِرَيطةى لة ِرؤذانة
ِرَينوَينى باشرتين كة كةسة بكة ئةو بةطوَيى كةكة خِربوونةوة،

َ
خةل كة هةية. شتت زؤر

زؤرى ئاطرَيكى ئَيمةدا كةشتييةكانى نزيكى لة دذمن –ضونكة دةكات بؤ تةطبريت ء
ثَيوستمان بةكؤبونةوةيةكى بوَيرانةى ئاخييةكان هةموو بؤية ئَيمة ضاودَيريان كردؤتةوة،
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تيا شكرةكةمان لة يا شةو شةوَيكة ئةم نيية؟ ترسدا ى
َ
لة حال ئَيمة لة كآ هةية، ئاقآلنة

دةبآ. ِرزطار يان دةضآ
جةنطيان خَيرا تةدارةكى ثاسةوانةكان كرد. بةطوَييان هةموو قسةى كرد، ئاواية بةو (٧٩)
سكاالفوس، نةستور، كوِرى تراسيميدسى لة يةكَيك هةر بةفةرماندةيى ء لةخؤدا
كةوتنة كريون كوِرى مةزنى ليكوميدسى و ديبريوس، ئةفاريوس، مرييونيس، ئياِّـينوس،
لةطةأل درَيذى ِرم جةنطاوةرى ء سةد بوون، هةريةكة كةس حةوت فةرماندةكان ِرآ.
ء هةر ئاطريان كردةوة ئةوجا طرت، خؤيان شوَينى شورةكةدا ء بوو. لةنَيوان خةنةكةكة

خؤى. شيوى ئامادةكردنى كةوتة كةسةء
بؤ ئاخيايى شريةتكارانى ء سثى ردَين لة زؤرى ذمارةيةكى ئوتريوس كوِرى ئةوجا (٨٩)
ئاستى ء هةركةس لة ضَيكردن. بؤ شايستةى خوانَيكى ء نان ء بارةطاكةى دةعوةت كرد
ثِريان ء تَير ئةوةى ثاش كرد، بةلةزةتةكانى بةردةمى درَيذ خؤراكة بؤ دةستى خؤيةوة
بةِراو تةطبريى لةكؤنةوة هةر دنياديدة، كة ناودار، نةستورى ثريى خواردةوة، ء خوارد
ذيرى ِراى ء نيازثاكى بةوثةِرى هةستاو بوو كةس يةكةم بوو، بةناوبانط ِراست دروست ء

ِروو، خستة خؤى
من ئاطامةمنون، بةشةران، ثاشاى ئةى ئوتريوس، كوِرى شكؤدارةكةى «ئةى طوتى: (٩٦)
هةموو طةليت، ثاشاى تؤ ثَيدَينم، ضونكة كؤتايى ء بةتؤ ثَيدةكةم دةست قسةكانم بةتؤ
بكةى كردةوةيان ء كار سةرثةرشتى تا دةستى تؤ، داوةتة فةرمانِرةوايى طؤضانى زيوس
هةم ء بكةى قسة هةم دى كى

َ
خةل لة بةر تؤ ثَيويستة بؤية بكةيتةوة. ضاكةيان لة بري ء

كيش
َ
خةل ء ذيرانةى ثَيشنيازى دروست ء ِراوَيذ لة كو لةسةرتة طوآ

َ
بةل بطرى، طوآ

خؤم جةم لة كة َيم
َ
دةل من شتَيك تؤ، فرمانةكانى تؤ ء سةر بَيينةوة با جا بطريت.

سةرى ناردة ثياوت ء (ئةخيل)ت تؤراند مةزن ثاشاى تؤ ئةى كة لةوساوة شتة. باشرتين
ء خَيوةتةكةى دةرهَينا لة منةوة ئامؤذطاريى بةثَيضةوانةى ء (بريسيس)ت بةتؤبزى ء

نةبووة. باشرتى ض كةسَيك ِراى لةِراى من داطريكرد، لَيت
بوويت، خؤت بةروحزُّـ تةسليم تؤ بةآلم نةكةى، كارة ئةو تؤ كة دا

َ
زؤرم هةول من (١٠٨)

كةضى كردبوو، ِرَيزداريان ء طةورة خؤيان بةخواوةندى خواوةندان كة شكاند قارةمانَيكت
تؤ بوو، ئازايةتى خؤى دةسكةوتى كرد، بريسيس داطري

َ
ُّـ (بريسيس)ت شكانتةوة، تؤ

بري دةكرآ نةضووة بضآ، ئَيستاش داوةتةوة.بةهةرحاأل طلت خؤت الى هةر ئَيستاش تا



ھۆمیرۆس١٩٢

بكةينةوة.» شريين ئاشتى زمانى ء جوان، بةدياريى كة بكةينةوة لةوة
من دةكةى. ِراست تؤ ثريةمَيرد، «ئةى دايةوة: بةرسظي شا  ئاطامةمنون (١١٥)
ئاسمان كة ثياوَيك خؤم بكةم. طةوجَيتى لة حاشا ء ى

َ
بةتةمانيم نكؤل كرد. طةوجَيتيم

بةسةر زيوس كارةساتةى خؤى. ئةو بؤ سوثايةكة دَينآ، هاوتاى سوثايةك بيحوبَينآ،
ِرَيزى جؤرة بةو ء دةحوبَينآ ثياوة ئةوةية كة ئةو طةى

َ
بةل هَيناوة، ئاخييانى سوثاى

لَيرِباوم بؤية خاومةوة، ى
َ
ئةقل دةست داية خؤم ِريشى كةوتم سؤز دواى من لَيدةنآ.

بةو دةرهةق ةيةى
َ
هةل ئةو لةبرى ئامادةم بكةمةوة. ِراست ةكانم

َ
هةل ء بضمةوة بةخؤدا

بؤى ئَيوةدا لةبةردةم بدةمآ. ء يةك بةيةك ثَيشكةشيةكى فرة ء زؤرى ء ديارى كردوومة
بيست زَيِر، تاالن دة نةنرابن، ئاطر لةسةر هَيشتا كة دةدةمآ سآ سَيكوضكةى بذمَيرم.
ء دةرضوون ثَيشرِبكَيدا لة هةموويان هةر كة ِرةهوان، ئةسثى دوازدة دة ئاسن، ى

َ
مةنجةل

من ئةسثانةى ئةم كة خةآلتانةى بةخاوةنى ئةم ثياوَيك ببآ هةر بردووةتةوة، خةآلتيان
دةبَيت. ةمةند

َ
دةول ةمةندى

َ
دةول ء زَيِرَيكى زؤر، زةوى ء خاوةن بة دةبآ بردوويانةتةوة

لة بةخؤم كة ذنانةى لةو ليسبوسى، دةدةمآ، ذنانى دةسرِتةنطينى ء ذنى كارامة حةوت
وَيدةدةم، ئةمانةى هةموو جوانن، زؤر هةموويان مبذاردون،

َ
هةل ليسبوسدا طرتنى ِرؤذطارى

سوَيندى كرد. داطري لَيم كة كيذةى ئةو دةدةمةوة، (بريسيوس)شى كيذةكةى هةروةها و
ئةطةرضى بووم، جووت يا

َ
لةطةل نة ء جَيطةوة ضوومةتة ى

َ
لةطةل نة كة دةخؤم بؤ طةورةى

ذن. ض ء ثياو ض بةشةرَيكة، هةموو مافى ئةمة
شارةكةى ء دام دةستيان خؤ ئةطةر خواوةندان و دةدةمآ، ئةمانةى هةموو هةر (١٣٥)
دابةشكردنى ئاخييايى دةكةوينة ئَيمةى كة كاتةدا لةو ئةوا وَيرانم كرد، ء طرت بريامم
ء لة زَيِر كةشتييةكةى خؤى ى

َ
دل بةكةيفى ء بَيت دةكةم بانطى ء تاآلنى، دةستكةوت

بؤ تةروادةيى بيست ذنى جوانرتين هيلني لة جطة ئةمةش زَيدةبارى بكات، ء بار برونز
ئةوا وآلت، ةمةندترين

َ
دةول بؤ ئاخيا، ئارطؤسى بؤ ضووينةوة كة ثاشان ببات، خؤى

تةمةشاى دةذى نيعمةتدا ء لةناز كة كوِرم (ئريستيس)ى وةكو خؤم بةزاواى دةيكةم
بوو هةر كاميانى بةدأل ئيفياناسا، الوديكى ء كريسوتيميس، هةن: كيذم سآ من دةكةم.
بؤ بابيطوازَيتةوة دةيدةمآ بكات، بؤ جيازى يا بدات شريبايى ئةوةى بآ ء بةثَيشكةشى

بيليوس، ى
َ
مال

هيض ئَيستا تا كة دةنَيرم دا
َ
لةطةل زؤريشى هَيندة ديارييةكى ء جيازى لةمانة جطة (١٤٧)
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كة دةدةمآ ئاوةدانيشى حةوت شارى هةروةها نةناردبآ. بؤ زاواى كيذةكةيدا لةطةأل بابَيك
مَيرطوزاران، ثِر ئةتيناى ثريؤز ء فرياى سةرسةوز. هريى ء ئينوبى ء كارداميلى ئةمانةن:
ء دةريان لة نزيكى ئةمانة هةموو هةر ِرةزان، بةندى

َ
مةل و (بيداسوس)ى جوان، ئيباى و

ثةز ء خودان ء ةمةند
َ
دةول هةموو ئةوَيندةر دانيشتوانى دان. ِّـةآلن بيلوسى تخوبى لة

–طؤضانى طؤضانةكةى ذَير دَينة و خوابآ، ئةوةى وةكو دةبةن بؤ ديارى هَيندةى ماآلتن،
بؤ ئةمانةى هةموو هةر دةكةن. جَيبةجَيى بكات ثآ ئةمرَيكيان هةر ء فةرمانِرةوايى-
ء قايل بآ بكةن وةها كارَيكى ببآ، غةزةبةكةى ء ثشم دةستبةردارى دةكةم ئةطةر
قةبوأل شتَيك هيض ء نيية دا

َ
دل لة بةزةيى هاديس، تةنيا بزانم وةك بكةن، نةرم ى

َ
دل

هةر ِرقى زؤريان خواوةندةكاندا فانى لةناو هةموو بةشةرى بةشةر، تريةى –بؤية ناكات
لةبارى ء طةورةترم ئةخيل لة تةمةنةوة ِرووى لة من كة ئةوةى زَيدةبارى ئةمة لةوة.

بكات.» بةطوَيم هةقة ِرةسةنرتم، بؤية ء كؤنرت ثاشايةتييةءة لةو
ئةى شكؤمةند، ئوتريوس كوِرى مةزنرتين «ئةى طوتى:  ء  يدايآ

َ
هةل نةستور (١٦٣)

كةواتة تة،
َ
طال نةك ديارين بةِراستى تؤ دياريانةى ئةم ئاطامةمنون، جةنطاوةران، ثاشاى

ئةوانةى با بيليوس. كوِرى ئةخيلى خةرطةكةى بؤ بضن بةثةلة بذَيرين
َ
هةل شاندَيك با

ِرَيطةدا لة كة زيوس، خؤشةويستى فينيكسى يةكةم دةرآ، بَينة ياندةبذَيرم
َ
هةل من

ئوديوس جاِرضييةكانيش با ء قاسيد لة ئوديسيوس.. ء ئةجاكس ئةوجا ِرابةرييان بكات،
هةموو فةرمانبدة ء بشؤين دةستمان ئاو بَينن ئَيستا با جا بِرؤن. يان

َ
لةطةل يوريباتيس ء

بؤ نزاى ء نوَيذ ء بثاِرَيينةوة لةبةر زيوس ئاينييةوة، تا خامؤشييةكى ء وةت
َ
خةل بضنة

ثَيدا بكات.» ِروحمَيكمان كو
َ
بكةين، بةل

خزمةتكاران بوو، خؤش ثآ قسةكانيان هةموو هةر كرد، قسانةى ئةو نةستور (١٧٣)
ء بةسةر كرد، ئاو ء بادة لة باديةكانيان ثِر خوآلمان ميوانةكاندا كرد، بةدةستى ئاويان
عاردى، ثرذاندة ضؤِريان سةرو قوربانييةوة بةناوى ئةوجا طَيِرا، ئامادةبووانياندا هةموو
كوِرى سةراثةردةكةى ئاطامةمنونى لة شاندةكة خؤى خواردةوة، بةشى كةسةء هةر
بةيةكيانى يةك نيطاى دانآ، سوارضاك فرمانى تةواوةتى نةستورى دةرآ. هاتنة ئوتريوس
ئةوةىكوِرةكةىبيليوس بؤ طةِر بخةنة توانايةكيان هةموو بةتايبةتىئوديسيوسكة كرد،

بكةن. نةرم ى
َ
دل ِرةداء بَيننة

بوسيدونى لة لةبةرخؤوة ِرآ، كةوتنة خرؤشاودا دةرياى كةنارى لة هةموو (١٨٢)
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بةطةأل باثريى ئةخيليان ئياكؤسى ِروحى كة دةثاِرانةوة بومةلةرزة ء زةوى خواوةندى
طةيينة كةشتى كة بكةن. نةرم ئةخيل ى

َ
دل بةئاسانى بتوانن كة بكات ء كؤمةكيان بخات

مةرميدونةكان، ئؤردوطاى ء
طيتارَيكى دةدات. بةبا خؤى ى

َ
دل خةمى لَيدانةوة طيتار بةدةم ئةخيل سةيريانكرد (١٨٦)

ء طرتن كاتى كة لة تاآلنيانة بوو لةو دةسكةوت ء زيوين. ء ثاية ساخت، خؤش جوان،
طيتارةوة ئةم لَيدانى بةدةم ئةخيل هَينابووى. ء طرتبووى ى

َ
دل ئيتوندا شارى تاآلنكردنى

بةتاقى تةنيا، هاوِرَيى (ثاتروكلوس)ى دةطوت.
َ
هةل قارةمانانيا مةزنى ء كردةوةى بةكار

ببَيتةوة، لةم طؤرانييةكةى لة بوو ضاوةِروان ء دانيشتبوو بةرانبةرى لة ء بَيدةنط كث
لةبةردةميا ء كةوتن وة ذوور بوو- ثَيشةوة لة ئةجاكس –ئوديسيوس ء ئوديسيوس كاتةدا
بوو، بةدةستيةوة هةر ء طيتارةكةشى ثَييان هةستاية سةر بةسةرسامى ئةخيل وةستان.
لَيكردن سآلوى ئةخيل ئةوجا سةرثآ. هةستاية بينى ئةوانى كة هةروةها (ثاتروكلوس)ش
طةورة ثَيويستييةكى يان هاتوون، دؤستانة بةسةردانى ئايا بةخَيرهاتن «سآلو، طوتى: ء
لة توِرةييشمدا، هةِرةتى لة و تةنانةت ئَيوة هةميشة، بةهةرحاأل بَين؟ كردوون ناضارى

ئاخيايني.» بةِرَيزترين ء ئازيزترين منا ضاوى
ئةرخةوانيان فةرشى ئةو باليفانةى كة لةسةر ثَيشرتةوة ء بردنيية طوت ء ئةمةى (١٩٩)
كوِرى «ئةى طوت: لةنزيكيةوة وةستا بوو، كة ثاتروكلوسى، داينان. ئةوجا بة بوو درا ثَيدا
ئاوى بطرةوة، خةست بادةيةكى ء دابنآ، مَيزةكة لةسةر بادية طةورةترين مينوتيوس،
هاتوونةتة منن، ئازيزى دؤستى ئةمانة ضونكة بدةيآ، جامَيكى ء هةريةكة بكة، تآ كةم

ةكةم.»
َ
مال

ِروناكى لةبةر ئةخيل ئةوسا جَيبةجَيكرد، هاوِرَيكةى فةرمانةكانى ثاتروكلوس، (٢٠٥)
مةغزةى ثشتة بكةن، ضاك لةسةر تا طؤشتةكانى ِراكَيشا طةورةى مَيزَيكى ئاطرةكةدا،
ئوتوميدون دانا، لةسةر ةوى

َ
قةل بةرازَيكى ثشتى  بِربِرةى ء ةو

َ
قةل بزنَيكى ء مةِرَيك

كوِرةكةى و دةدا، لة شيشى دةيجنى ء ء ئةخيل وردى دةكرد ء دةطرت طؤشتةكةى
ةكانى

َ
زوغال دامركايةوة، ثشكؤ ئاطرةكة طِرى كة دةكرد، ئاطرى خؤش (مينوتيوس)ش

ثَيداكردن. خوَيى ء يطرتن
َ
هةل ئةوجا ِريزكردن، لةسةر طؤشتةكانى شيشة ء كرد تةخت

دةورى لة جواندا جوان لة سةبةتةى نانى ء سةر قاث، خستنيية برذان طؤشتةكان كة
بةشى كةسةء هةر ء كرد دابةش ء كةبابةكةى طؤشت ئةخيل ئةوجا و ِريزكرد، خوانةكة
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طاز هاوِرَيى دانيشت، ثاتروكلؤسى ئوديسيوس بةرانبةر ئةخيل لة ئةوسا دانا. بؤ خؤى
لة بري خواوةندان بكات، يانى بةخواوةندان ثَيشكةش كة قوربانى لَيكرد داواى كرد ء
بؤ ء ميوانةكان دةستيان ئاطرةكة سةر ناية خواوةندانى ئيدى ثاترؤكلؤس بةشى نةكات،
خوارد ثِريان ء تَير هةموو ئةوةى كرد. ثاش ِريزكرابوو، درَيذ لةبةردةميان زيافةتةى ئةو
لة بوو، جامَيكى ى

َ
حال ئوديسيوس كرد، فينيكس بؤ ئاماذةيةكى خواردةوة، ئةجاكس ء

يدا.
َ
هةل ئةخيل سةالمةتى تا بةخؤشى ء يرِبى

َ
هةل ثِركرد، بادة

خةرطةكةى ء خَيوةت لة نة ئَيمة ئةخيل، ئةى تؤ سةالمةتى ء بةخؤشى طوتى: (٢٢٥)
خواردن نةبووة، ئاوةدانمان كةم ئاواء خوانى لة تؤ لة سةراثةردةكةى نة و ئاطامةمنون،
تؤوى ء توخم لة ئةى شتانةدا نني، ئةم بريى ء خةم لة ئَيمة بةآلم زؤرة، خواردنةوة ء
دكارين تؤ كؤمةكى بةبآ ئاخؤ نازانني و طةورةين، كارةساتَيكى طريؤدةى زيوس، ئَيمة
لة ء هاوثةيمانةكانيان تةروادةيى دةدةين. دةستيان لة يان ِرزطار بكةين، كةشتييةكانمان
اليةكةوة هةموو ء لة داوة،

َ
هةل حةسارةكة ئؤردوطايان لةالى ء ئَيمة كةشتييةكانى نزيكى

َيت بدةن
َ
نةيةل ء بطرآ

َ
ُّـ ِرَيطةيان نيية هَيز واية ثَيم هةآليساندوةء ضاودَيريان ئاطرى

ضةخماخة لةسةر ِراستةوة ضةخماخة دةستة (زيوس)ش لةالى كةشتييةكانماندا. بةسةر
ضوونَيكى

َ
هةل ء بوون توِرة بةدةم (هيكتؤر)ش دةزانن، خَير بةمذدةى ئةمة ء دةنَيرآ

مرؤظان، بة ء نة بةخواوةندانة باكى نة ثشتة، لة زيوسى كة بةو باوةِرةوة شَيتانةوة،
بدات بةيان زوو كة ئةوةى سةر هاتووةتة وَيردَيكى ء نوَيذ هةموو هاِروذاوة، دى هَيندةى
لة ئاطر ء بدات ثَيك ء تَيك كةشتييةكانمان لوتةى كة خواردووة سوَيندى ببَيتةوة. ِرؤذ ء
دةترسم من زؤر تونا بكات. ء سةرطةردان تةفر ء وَيأل ئاخييةكان ء بةربدات، بؤديةكانيان
تيابضني، لة ئارطؤس دوور خؤمان، لة وآلتى ء دوور تةروادة ء لة بكةن ثشتيوانى ئاسمان
تةروادةييةكانةوة بةدةستى كة ئاخيا ةكانى

َ
ِرؤل فرياى ء ِرابة درةنطة، هةرضةندة كةواتة،

فرسةتةت ئةم دةبييةوة لةوةى كة بكة. دةنا ثةشيمان ِرزطاريان بوون، بكةوة ء ثةِرَيشان
باش نةترازاوة كار لة كار فايدةية، تا بآ ضارةسةر ِروويدا، ئيدى زةرةر كة دةستدا، لة

بكة. بةآلية ِرزطار لةم داناييةكان ء، بريبكةوة
نارديت ئاطامةمنونى بؤالى بتياوة لة بابت بيليوسى كة ئازيز دؤستى ئةى (٢٥٢)
توانات ء هَيز بيانةوآ ء هريا طةر ئةتينا كة: «كوِرةكةم، نةكرديت بةمجؤرةى ئامؤذطارى
ء ميانِرةوى لة شتَيك ضونكة هيض شل مةكة، بؤ سؤزةكانت ةء

َ
جل تؤ بةآلم دةدةنآ،
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ثري بةمة بطرة. بَيهودة دوور هةظِركييةكى لةهةر خؤت نية. باشرت دلؤظانى ء ميهرةبانى
لةبريت تؤ بةآلم بووة ئةو ئامؤذطارييةكانى ئةمة دةطرن.» قةدرت ئاخييان طةنجى ء
ئاطامةمنون وةالوةبنةى. توِرةيية ء ئةم هَيور بكةيةوة خؤت بةهومَيدم ئَيستاش كردوون.
بؤ ضى َيم

َ
بل باثَيت جا بداتآ، زؤرت ثَيشكةشيةكى ء ديارى ببورى، لَيى ئةطةر ئامادةية

نةديبآ، بةخؤوة ئاطريان كة تازة سَيكوضكةى حةوت بداتآ. ضيت بةتةماية ء داناويت
ثَيشرِبكَيدا خةآلتيان لة كة ِرةهوان ئةسثى دوانزة ئاسن، ى

َ
مةنجةل بيست ء زَيِر، تاالن دة

بردووةتةوة.
ء زةوى دةبآ ةمةند

َ
دةول زؤر خةآلتانة ئةسث ء ئةم بةخودانى ببآ كةسَيك هةر (٢٦٦) جا

بةدةست ئاطامةمنون بؤ دةسكةوتىزؤريان ئةسثانة ئةم ضونكة زَيِرَيكىزؤرىدةبآ، ء زار
(ليسبوسى)ت دةداتآ، دةستِرةنطينى حةوتذنى كارزان ء لةوةىكة جطة هَيناوة. ئةمة
هةموو هةر بذاردبوون ى

َ
دا بةخؤى هةل لةكاتى طرتنى ليسبوس كة جوانانةى ذنة لةو

دةنَيرَيتةوة، داطريكردبووى بؤ لَيى كة (بريسيس)شت، كيذةكةى ء دةداتآ ذنانةت ئةو
ئةمة كردووة، هةرضةندة نةئيالقةى الى ء نةضووةتة كة دةخوات طةورةش سوَيندى
هةر دةتوانى ئامادةن ء حازر ذنَيكة. هةر هةموو ئةم شتانة ء ثياو هةر ئاسايى مافَيكى
دةست بةسةر توانى داو دةستيان خواوةندان ثاشان ئةطةر خؤ بطرى. ئَيستا وةريان
دةتوانى دةسكةوتان، ء تاآلنى دابةشكردنى كةوتنة ئاخييان و بطرَيت، تةروادةدا شارى
لة جطة دةتوانى بكةى، بار برونز ء زَيِر لة كةشتييةكةت خؤت ى

َ
دل بةئارةزووى ء بَيى

بؤ شارى كة طةِراينةوة ئةوسا بذَيرى.
َ
خؤت هةل بؤ تةروادةيى بيست ذنى جوانرتين هيلني

ئاطامةمنون بةزاواى دةبى ضونكة ء زار، خودان زةوى ةمةندترين
َ
بةدةول دةبى ئارطوسى

دةكات. تةماشات دةذى، نيعمةتا ء ئوريستيس) كة لةناز خؤى( ئازيزةكةى كوِرة وةكو ء
لةوانة يةكَيك دةتوانى ئيفاناسا، الوديكى ء ء كريسوتيميس هةن، سآ كيذى ئاطامةمنون
بيليوسى ى

َ
مال خؤيةوة بؤ بةكراسى بةرى جيازييةك، شريبايى ء هيض بةبآ ء بذَيرى

َ
هةل

كةسَيك كة هيض دةنَيرَيت كيذةكةيدا لةطةأل وةهاش جيازييةكى ء دياريى بطوازيتةوة.
بريتني كة دةداتآ ئاوةدانت ئاواء هةروةها حةوت شارى نةكردبَيت، خؤى كيذى بؤ ئةمةى
ثاوةنان، ء مَيرط ثِر ء ئةتيناى ثريؤز فرياى سةوز، هريى سةر ء ئينوبى ء كارداميلى لة:
تخوب لة ء دةريان نزيكى ئةمانة باخ وةزان، هةموو باوةشى بيداسؤسى ء ئيبيا، هةروةها
سات

َ
ول خاوةن ةمةند ء

َ
دةول هةموو دةظةرانة ئةو كانى

َ
خةل دان. ِّـةآلن بيلوسى ئاقارى ء
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ثَيشكةشياندا غةرقت ء ديارى لة ء ِرَيزت دةطرن خواوةندَيك بةقةد و ثةزى زؤرن، ء
ئةطةر ئةمانةت دةداتآ هةموو هةر دةبن. فرمانةكانت ى

َ
طوَيِرايةل ملكةض ء ء دةكةن

خؤى لة ِرقت ةوة
َ
دل كانطةى لة ئةطةر خؤ ببى، توِرةبوونة ء تؤران ئةم دةستبةردارى

هةموو كة ديكةدا بَيتةوة بةئاخييةكانى بةزةييت كةمةوة بةالى ئةوا ديارييةكانيةتى، ء
ضونكة دةطرن، ِرَيزت خوايةك وةكو ئةمانة مةرطداية.جا هةِرةشةى لةبةر لةشكرةكةيان
دةتوانى تةنانةت دةبَيت. طةورة زؤر لةبةرضاوياندا دَينى بةدةستى تؤ سةربةزييةى ئةو
دةست سةندووة ةوى لة

َ
جل ئةهريمةنى غةزةبَيكى ء ثشم هيكتؤريش بكوذيت، ضونكة

كة ئاخييانةدا لةناو ئةو واية ثَيى ضونكة مةيدانى، بضيتة دةكات لة تؤ داوا بَيطومان ء
ِرووبةِرووى بوةستآ. بتوانآ بكاتةوة ء هاوتاى كةس نيية ئَيرة، بةكةشتى طةييونةتة

ئةى زيوس، تؤوى ء توخم اليرتيس،  كوِرى «ئةى دايةوة: وةآلمى  ئةخيل (٣٠٧)
َيم

َ
بل ثآ خؤمت نيازى دةمةوآ ئةلهةقى نَيرةنطباز.. ء ذير ء هؤشمةند ئوديسيوسى

بكةويتة دانةنيشت ء بةردةممدا لة بةتةماى ضيم، تا كة بكةمةوة بؤ ِروون ئةوةت ء
نةبآ، زمانى يةك ء دأل قسةى كة ِرق لة كةسَيكة زؤرم من ضونكة ِريابازى ء دووِرويى
من ئَيستا قسةى بؤية كةسانةية. لةو ِرقم ئةوةندةش هاديسة لة دةروازةكانى ضةندم ِرق
كوِرى ئوتريوس يان ئاطامةمنونى كة نيم كةسة ئةو من واية ثَيم َيم،

َ
ثآ دةل ى خؤمت

َ
دل

كةسَيكم كرد شةِرةم ئةو هةموو ضونكة بكةن، ِرازى ى
َ
بتوانن دل ديكة داناييةكى هةر

وةكو يةكن، نةيكات ء ئةوةى بكات ئةوةى شةِر سوثاسم بكات. ء بزانآ نةبينى ثآ
ء دةكات، تةمةأل ة

َ
ثَيوانةية مامةل بةم مةرطيش لةمةدا يةكسانن، ء قارةمان ترسنؤك

– نةكةوتووة دةست هيضم داومة ِرةنجةى ئةوهةموو وَيِراى من دةباتةوة. خؤى بؤ ضاالك
بَيضووةكانى بؤ ضؤن خواردن ضؤلةكةيةك وةكو بووة، ء مةترسيدا خةتةر لة ذيانم هةموو
درَيذم ء دوور ئاواية شةوانى بةو كرَييةك، يان ثاداشتَيك سوثاس ء هيض بةبآ دةبات،
كة جةنطاوةرانة كردووة وَيِراى ئةو شةِرم دةيان كردوةتةوة، بةِرؤذةوة بةشةونخونى ِرؤذ
يازدةم و طرت، لة دةريادا بةكةشتييةكانم شارم ذنةكانياندا جةنطيون.دوانزة ثَيناوى لة
شارانةدا لةو دةسكةوتم زؤر طرت، تةروادةدا بِرشتةكانى ء بةثيت دةشتة لة وشكاييدا، لة
بةم ئاطامةمنونةى ء دةمدان ئةو دةسكةوتانةم دَينا جارى طشت هَينا، هةموو بةدةست
دةمايةوة، كةشتييةكانى دواوةء الى لة هةميشة كة بةآلم ئةم قارةمانة ئوتريوسة، كوِرى
هةرة بةشة ء بةمن لَيدةدا كةمى بةشَيكى لَيوةردةطرتم، دةسكةوتانةى ء تاآلنى ئةو كة



ھۆمیرۆس١٩٨

دةطرت،
َ
بؤ خؤى هةل زؤرةكةى

دةستكةوتةكانى و دةنارد، ثاشايان ء فةرماندة بؤ بةديارى شتانةى لةو هةندآ (٣٣٤)
ئةو تةنيا ئاخيياندا، هةموو لةناو دةبوو. ثاشاكان) ء (فةرماندة خؤيان بؤ هةر خؤيشيان
ء ِرابوَيرآ. بخةوآ يا

َ
لةطةل ء بضآ بآ ئةو بؤ دةبا هةر كةوتبوو، من كة بةر برد ذنةى

ئوتريوس كوِرى بكةن؟ تةروادةييةكان شةِرى ئاخيةكان دةبآ بؤضى َيى
َ
نال ثَيم ئاخر

دا لة ثَيناوى هيلني ئةمة هَيناوة؟ هةموو ئَيرةى ء بؤ ئةم سوثايةى خِركردؤتةوة بؤضى
هةر خؤشدةوآ؟ نةخَير، خؤيان تةنيا كوِرانى ئوتريوس ذنى دنيايةدا ضما لةم نةكراوة؟
منيش بةهةمان ءدةيثارَيزآ، دةطات ثَيرِيا ء خؤشدةوآ خؤى ذنى ذير ء ئاقأل ثياوَيكى
نَيزة ء بةزةبرى ديل بوو، هةرضةندة دةويست، خؤش ةوة

َ
ذنةم لةناخى دل ئةو شَيوة

با تةماحم ةتاندم،
َ
خةل ى

َ
هةل ء دةرهَينام دةستى لة ئاطامةمنون بةآلم بوو، هَينا بةدةستم

ئةى نةرم بكات. م
َ
دل ناتوانآ ء دةناسم، باشى زؤر ضونكة نةبات بةر ءلةخشتةم نةخاتة

ء فةرماندةكانى بةتؤ ِراوَيذ ئاطر لة كةشتييةكانى كردنى ِرزطار بؤ با بَآل ثَيى ئوديسيوس
بكات. ديكة

خةنةكَيكى كرد، شورةيةكى دروست كردووة، من بةبآ كؤمةكى شتى زؤر ثَيشرت (٣٤٧)
نةيتوانى ئةوةشدا لةطةأل بةآلم ضةقاند، تيادا تيذى سنطى كةند،

َ
هةل بةدةوريا ى

َ
قول

من كة كاتةى ئةو كاتَيكا تا لة بطرآ. ثياوكوذة ةوانة
َ
ثال هيكتؤر، ئةو هَيرشى بةرى

دووربكةوَيتةوة، شار شورةكانى لة زؤر نةيدةوَيرا هيكتؤر دةجةنطيم ئاخييةكاندا لةِريزى
نةدةِرؤيى. هَيوةتر  بةآلم دةهات بةِرووةكة دار ء سكاى دةروازةكانى تا جار هةندَي
جا دةربازبآ. دةستم توانى لة حاأل بةهةزار كرد، ضاوةنواِرم بةتةنيا لةوآ جارَيكيان
زيوس ِراى لة قوربانييةك سبةينآ هيكتؤرى مةزن بكةم، شةِرى نيم بةنياز كة ئَيستاكآ،
ء دةكةم بار لة كةشتييةكانم تاآلنييةكان ء دةسكةوت دةكةم. دى ء خواوةندةكانى
بةيانى كة دةبينى بآ- مةبةستت –ئةطةر خؤت ضاوى ء،بة دةخةم دةريايان بةناو
ضةلةنط ء كارامة دةرياوانانى ء دةكشَين دا هيليسبونت بةِرووبارى كةشتييةكانم زوو
زةرفى لة بآ، سةالمةت سةفةرمان ء ياربآ دةريا خواوةندى ئةطةر دةبةن، بةِرَيوةيان
لةوَيندةر زؤرم َيكى

َ
مال ء ك

َ
مول ئَيرة، بؤ هاتم كة بيتيا. خاكى دةطةمةوة ِرؤذدا سآ

وةدةستكةوتووة ئاسن زراظ ء بةذن سور ء ذنانى مسى ء لة زَيِر هةرضيم بةجَيهَيشت.
ئةمانة هةموو هةر خؤمة، هةقى ء بةش ئةمة دةبةمةوة، ئةوَيندةرى بؤ ء دةكةم بارى
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زةوت لَيى بةتؤبزى ئاطامةمنون نةبآ كة ذنة تةنيا ئةو نيية، كةم هيضيان لة دةبةم،
ئةم ئةطةر تا بطَيِرةوة بؤ هةمووانى بؤ بطَيِرةوة، خؤى وةكو منى قسانةى ئةم كردم.
دى ِرؤذان داناييةكى ِرؤذآ لة كة ئةوةى سةر هاتة ء حةياية، شةرم ئةم بآ كةرثياوة،

ِراثةِرن. لَيى فريوبدات،
نة من بكات. تةماشام ِرووبةِروو ناتوانآ ء كةمرتة، سةطيش لة منةوة (٣٧٢) بةالى
ناكةم. دا

َ
لةطةل هاوبةشى كارَيكى هيض تةطبري، نةِراوَيذ ء دةكةم ء لةطةأل كؤبوونةوةى

با لَيطةِرآ ةتَيم،
َ
ناخةل بةقسة لوسةكانى دام. ضيرت فريوى كردم، بةرانبةر ةتى

َ
غةل ضونكة

من الى ديارييةكانى لةال نةهَيشتووة. هؤشى ء ئةقأل زيوس بِروات، خؤى نابووتى بةرةو
بيست هَيندةى تريشم هَيندة ء دة ئةطةر نيية. موويةكى ثةشمن، بةخؤيشى بايةخى داوة
و دةستدةكةوآ، لةمةودا هةرضيشى جيهانةى هةية، ء ئةم سةروةتى هةرضى بداتآ،
هةموو كة بداتآ ميسرم تيبةى يان ئورخومينوس سامانى ء سةروةت هةموو بطرة
سةد هةر دةروازةيةكى ء هةية دةروازةى سةد كة تيبةيةى –ئةو ثِرى ثِرن طةنجينةكانى

دةضن.. ء دَين ئةسثةكانيانةوة كةِرةت بةعةرةبانة ء بةيةك لةسةرةء جةنطاوةرى
ثَيشكةشيانم ىدةشتءدةرانديارىء

َ
بةقةدضةووِّـىدةريايانء طألءخؤل ئةطةر (٣٨٥)

نةدات، ناتوانآ، ةم،
َ
ئةم دل ئازارى مايةى بووة كة نةنط ءِريسواييةى ئةو تا باجى بداتآ،

جوان ئةفرؤدَيتيش بةقةد ئةطةر  ئاطامةمنون، سةبارةت بةكيذةكةى بكات. نةرم م
َ
دل

لةناو نايخوازم. با ء هةر نامةوآ بآ.. ِرةنطني دةست ء هونةرمةند ئةتينا بةقةد بآ،
ضونكة بآ شكؤدارتر ء ثايةدارتر لةمن كةسَيك بذَيرآ،

َ
هةل بؤ ديكةى كةسَيكى ئاخييةكاندا

بيليوس واية ثَيم ئةوا خؤ، وآلتى طةيشتمةوة بةسةالمةتى ء ئةطةر خواوةندان ياربن
لة زؤرن ئاخييان كيذة ضى زؤرة دةدؤزَيتةوة. بؤ ذنم دةطةِرآ ء ذندا بةدواى خؤبةخؤ
دةتوانم هةريةكَيكيان دةست بخةمة سةر ء سةروةران، مري فتيا، كيذة ء دةظةرى هيالس
ثةروايةك هيض بآ ِرةندم، ةى

َ
دل بةرةء ئةوآ بذاردةى خؤم.

َ
هةل ء ئازيز بةهاوسةرى بيكةم

زةبةنةكةى ء زؤر ة
َ
مال ك ء

َ
بةمول بَينم ثَيك ء ِرَيك ء ذنَيكى شايستة تا ِرامدةكَيشَيت،

ذيان من بةئةندازةى الى شتَيك هيض بآ ِراستى ئةوى ِرابوَيرم. ء بذيم ثريةبابم بيليوسى
ِرؤذانى كؤنا، لة لة ئيليون، َين

َ
دةل كى

َ
خةل كة ءداراييانةى سةروةت ئةو نيية، نة طرينط

ذيان لَيوةرطرتووة، سوودى ء هةيبووة ئاخييةكان، هاتنى لة بةر ئاشتيدا، ء ئارامى
لةذير بوتو، لة ئةثولؤدا ئاستانةى مةِرمةِرينى ثةرستطةكةى لة طةنجانةى ئةو نة ء دَينآ
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ءلةِرَيطةى بةتاآلنى ءثةزان مةِر ء طؤتاأل طاو دةشَيت دَينآ. ذيان دانراون بةردان تاوَيرة
ئةسثان ء سَيكوضكة ببآ دةتوانآ ثَيويستى ئةطةر بهَينرآ، ثياو بةدةست تاآلنييةوة
دةرآ هاتة زار يةكجار لة ثياو ِروحى كة ناطةِرَيتةوة، هةرطيز ِرؤيى ذيان كة بةآلم بكِرآ،

نايةتةوة. بةدةست ء نة بةكِرين بِرؤ ء بةتاآلن نة ئيدى
دووضارةنوس كة طوتم ثَيى ء مستم قوُّـ ناية ِراستييةكةى (تيتيس)ى دايكم (٤١٠)
بكةم، ئةوا تةروادة شةِرى بمَينمةوةء لَيرة ئةطةر دةكةن. بكَيش ذيانم بةرةو كؤتايى
خؤ دةكةم. ثةيدا هةميشةيى ناوبانطَيكى ناطةِرَيمةوة، بةآلم وآلت ء بؤ نابم سةالمةت
تةمةنم بةآلم نابآ، ءشؤرةتَيكم ناو ئةوا هيض بطةِرَيمةوة،  ئازيزةكةم وآلتة بؤ ئةطةر 
بؤ كة َيم

َ
بل ديكةش ئاخييةكانى حةز دةكةم بةهةموو ئةمةش وَيِراى بةآلم درَيذ دةبَيت..

ى
َ
بال دانا، ء دووربني زيوسى ضونكة ناطريَيت، بةئَيوة تةروادة ضونكة وآلت بطةِرَينةوة،

ثارضةيةكن ء بةرزة زؤر ورةيان جةنطاوةرانى تةروادةيى دةيثارَيزآ، ء طرتووة بةسةرا
بطةيةنن، ئاخيايى سةرانى ء سثى بةردَين ثةيامةى من ءئةم بِرؤن بةثةلة جا ئازايةتى. لة
دةرباز كةشتييةكانيان بتوانن كة نةخشةيةك بكةنةوة، باشرت لةمة نةخشةيةكى بري لة تا
ِرزطار داماون، دؤش كةشتييةكان كة لة كةنارى ئاخياييةكانيش لةشكرى هةروةها بكةن،

بكةن.
سوورم، خؤم توِرةبوونى لةسةر من مادامَيكى ئَيستايان، نةخشةيةى ئةم ضونكة
تا بنوَيت، ئَيمة الى شةوآ ء بالَيرة بمَينَيتةوة «فينيكس»ش بة سةناطرَيت. سةبارةت
بةتة

َ
هةل بطةِرَيتةوة، بؤ وآلتة ئازيزةكةمان ء ببآ كةشتى سوارى مندا لةطةأل سبةينآ

نايبةم.» بةتؤبزى من دةنا بآ، طةرةكى بةخؤى ئةطةر
دةكردةوة. قسةكانى لة برييان كَيشان، بةسةردا ى

َ
بال كرد. بَيدةنطى قسانةى ئةو (٤٣٠)

ء هةمووان كردة ِرووى هةستاو فينيكس ثري سوارضاكى ئةنجامدا ِرةتكردنةوة. لة داواكةى
ئةخيلى «ئةى طوتى: بوو. ئاخييةكاندا كةشتى خةمى لة زؤر ضونكة دا، طرياني هؤِرذنى لة
نيتض بةنياز دةكةيتةوةء بةِراستىبريلة طةِرانةوة تؤ ئةطةر ئةىوةجاخزادة، بةناوبانط،
ى طرتووى،

َ
دل ء غةزةب ثشم ضونكة بكةى، سوتان لة بؤ خةلةساندنى كةشتييةكان شتَيك

بؤالى ئاطامةمنونى بيتياوة لة بيليوس بابت، وةختآ بمَينمةوة؟ لَيرة تؤ بةبآ ضؤنى من
جةنط ءئةو لةمةِر هيضت بووى هةرزةكار هَيشتا ضونكة بَيم، تا

َ
لةطةل ناردى ِرايسثاردم

هةموو ئةو تا ناردم تؤى لةطةأل نةدةزانى، دةردةكةون تيا ثياوانى ءمةجليسانةى كؤِر
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جا ءبةتوانابى. كارامة وَيستدا
َ
ءهةل لة كردار ءهةم ءدوو دةم لة هةم بكةم، فَير شتانةت

ئةطةر تةنانةت نامَينمةوة –نةخَير بمَينمةوة لَيرة ءبةتةنآ تؤ بةبآ نابم قاييل من بؤية
بكاتةوة ءطةنجم بكاتةوة كؤأل  لة ثرييم بداتآ كة َينم

َ
بةل خواوةندةكانيش لة يةكَيك 

جوانم ذنانى بةندى
َ
مةل ء وآلت (هيالس)ى يةكةمجار كة توغيانى الوييةى. ءبمباتةوة ئةو

كةنيزةكَيك لةسةر كوِرى ئورمينوس ئةمينتورى بابم كاتة نامَينمةوة. ئةو بةجَيهَيشت تيا
ئةو، لةسةر و دةطرت،

َ
هةل نازى ء خؤشدةويست كةنيزةكةى ئةو طرتبووم،

َ
هةل

َ
ِرقى ُّـ

دةكةوت داوَينم ء دةستة بةردةوام بؤية دايكم دةكرد، سةركؤنة دايكمى خؤى، ذنةكةى
بةرة بةرة ئيدى بكةوآ. لةبةرضاو (بابم) ثياوةكةى ثرية تا بخةوم، ذنةدا لةطةأل ئةو كة
لة كردم، سةركؤنةى بةتوندى ء زانى ثَيى يةكسةر بابم كرد. بةآلم بةطوَيم ِرةداو هاتمة
ئةوةبوو نةطرم- بةباوةشةوة خؤم ى

َ
هةرطيز مندال كة ثاِرايةوة ئريينوس خواوةندانى

ء تووك كرد طريا دوعاكةيان يةزدانخانمى ترسناك بريسيفونى ء زيوسى خواوةندى جيهان
بيكوذم، بِرندة شمشَيرى بةزةبرى كة ئةوةى سةر هاتمة هةنطآ هاتةدى. نةفرينةكةى ء
كيم لةبري

َ
خةل لؤمةى كة خستمةوة ءبريى كردمةوة هَيورى خواوةندةكان يةكَيك لة بةآلم

لةطةأل ء يةك ماآل لة ِرَيى نةدةدام م
َ
بةآلم دل نةبرَيم. ناو بابكوذ بة ئاخييةكاندا لةنَيو تا بآ

ء خِربوونةوة لَيم خوَيشان ء ء خزم برادةر ء ئيدى دؤست بمَينمةوة.. توِرةكةمدا بابة
ةو

َ
قةل ءبةرازطةلَيكى زؤر وطايةكى مةِر بمَينمةوة، بابم كؤشكةكةى لة لةوآ لَيكردم تكايان

طةلَيك برذانديان، (هيفايستوس) ئاطرَين لةسةر ء كرد ضاكيان ء بِريم، سةر بؤ ءضةوريان
شةوان نؤ بةدرَيذايى ءخواردنةوة، هةلَثضِرين هاتة ثريةمَيردة ئةو شةرابةكانى كوثة لة
ئاطرَيك نةكوذايةوة، ئاطر شةوة نؤ ئَيشكيان دةطرت، ئةو بةنؤرة ء مانةوة منةوة بةديار

مندا. ذوورةكةى بةر ِراِرةوةكةى لة يةكَيك ء ةكة
َ
هؤل بانَيذةى لةذَير

زؤر كة ذوورةكةمم  دةرطاى كرد، تاريكى دنيا دةيةمدا شةوى لة كة بةآلم  (٤٧٤)
كارةكةرةكان يان ئةوةىثاسةوانةكان بآ بةئاسانى، زؤر كردةوة، بةمةحكةمىداخرابوو،
هةآلتم هيالسدا بةرينى ء ثان بةدةشتى ئيدى زنام.

َ
هةل حةوشةكةدا بةديوارى بينن، بم

برد، ييليوس شا بؤ هانام ءماآلت، ثةز بةندى
َ
مةل بةرةكةت، بةفةِر ء بيتياى طةييمة تا

دةبآ خؤى،كة تاقانةيةكى نازى باوكَيك ضؤن وةكو كردم، ثَيشوازى بةطةرمى زؤر
ةمةندى

َ
طرتم.دةول

َ
هةل نازى ئاواية بةو زؤرةكةى، ءسامانة سةروةت هةموو بةمرياتطرى

بوو بووم ء دةذيام بيتيادا ء لة مةرزةكانى بةردةستم خستة زؤرى كَيكى
َ
كردم، خةل
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بةفةرمانِرةواىدولوبييةكان.
لة ئةخيلة، كة كردميت بةم كةسةم ئةو من ئةخيلى هاوتاى خواوةندان، ئةى جا (٤٨٥)
ديدا كةسى من لةطةأل لة جطة نةدةبووى قاييل تؤ ضونكة خؤشم دةويستى، ةوة

َ
ناخى دل

باوةش، نةتطرمة من بخؤى، تا طؤشت كؤشكةكةتدا لة ءسفرة، يان خوان سةر بضيتة
ء بنةم تا تَير زارتى ءلة بكةم ئامادة بؤ برذاوةكةت ءطؤشتة بطرم دةبواية لة باوةشت
يت

َ
مندال ى

َ
هةوةل هَيشتا كة كردباى، بةدةمةوة شةرابم دةبواية هةروةها بخؤيت، ثِر

دةكرد.. ثيس بةرمت ءكراسةكةى دةتفاندةوة دةمت شةرابةكةى جاران ضةندين بوو،
ِرةوا ثَييان خواوةندان ضونكة بووم، ماندوو ثَيتةوة كَيشاوة، بةتؤوة زؤرم ِرةنجَيكى من
خواوةندان، ئةى هاوتاى ئةخيل، جا خؤم بةخَيو بكةم، ى

َ
مندال ء َيكم بدةنآ

َ
مندال نةبينيم

بةهانامةوة بوو ثَيت ِرؤذان ثَيويستم لة ِرؤذآ تا ئةطةر خؤم، بةكوِرى كردبوو تؤم من
توِرةبوونةت ببى، ئةم دةستبةردارى ناكرآ ئاخؤ َيم

َ
دةل ثَيت بؤية بكةوى. بَيى، فريام

سام ء توِرةيى بةهةموو تةنانةت خواوةندانيش ءنادلؤظان بى، ِرةق
َ
دل ئةوةندة نيية هةق

يان نةرم
َ
دل ء بكرَين دةكرآ ِرازى باآلترن، ئَيمة لة زؤر كة دةسةآلتَيكيانةوة ء شكؤ ء

دةثاِرَيتةوة لَييان ء دةكات خواوةندان بؤ نوَيذ ئةوا بكات خةتايةك مرؤظَيك ئةطةر بكرآ.
ضونكة دةبن. خؤش ولَيى دةكات بؤ ءنةزريان ءقوربانى دادةطريسَينَى بؤ بخورديان ء
ثِرضرض ء طرذ ضارة ء لةنطن، ء شَيت شةل زيوسى مةزنن، ئةمانة كيذانى تؤبة، نوَيذى
بةهَيز ة

َ
هةل خةتاو ِراستة خةتاوةن، ء ة

َ
هةل بةدواى هةميشة قيضن. ء ءلؤضن، خَيأل

زةوى ضوارنكاُّـ هةر نوَيذ بةرلة ء دةكةون، نوَيذان هةموو ثَيش بةفةرسةخان ءلةزِرؤن،
كة دةكةون  دوايان  نوَيذ خةتاوة.. ء تاوان دَيرى

َ
هةل دةخةنة بةشةران دةكةن،  تةى 

لَيى –كاتآ بطرآ زيوس كيذةكانى ِرَيزى ئةوةى جا بكةن. ضارةسةر زيانةكان زةرةرء
بةآلم دةكةن، قبوأل نزا بكات، نزاكةى ء نوَيذ بةهانايةوة دةضن، كة نزيك دةبنةوة-
ء كرونوس كوِرى بؤالى زيوسى دةضن ئةوا لَينةطرآ، طوَييان ء ِرةفزيان بكات ئةطةر
تةواوةتى باجى بكات تا ءسةرطةردانى ة

َ
هةل دووضارى كةسة ئةو دةثاِرَينةوة كة لَيى

بدات. ةكانى
َ
هةل

ئةطةر بآ. ت نةرم
َ
دل با زيوس بطرة، ِرَيزى كيذةكانى ئةى ئةخيل، تؤش دةيسا (٥١٣)

بكات، ثَيشكةش ثَيشكةشيانةت ء ديارى ئةم  نةبواية ئامادة ئوتريوس كوِرةكةى
واتةئةطةر لةسةركةللةِرةقىءقينى نةذمارداية، وديارييةكانىئايندةىكة بةتةمايةبتداتآ،
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فرياى ء خؤت ببى توِرةيى دةستبةردارى كة لَينةدةكردى داوام من بةردةوام بواية، خؤى
ئارطؤسييةكانبكةوآ هةرضةندةزؤريانثَيويستبةكؤمةكىتؤية.بةآلمئَيستاكآديارييةكى
لَيت تا ناردووة قارةمانى َيك

َ
كؤمةل دةداتآ. زياترت ئايندةشدا ولة دةكات، ثَيشكةش زؤرت

ئاخييانن، ئةمانة بةِرَيزترين لةشكرى هةموو ناو كةسانى بذاردةترين
َ
بثاِرَينةوة، ئةمانة هةل

ئَيرة بؤ هاتنةكةيان مةشكَينة، ِرَيزى قسةيان كةواتة ى تؤن،
َ
دل ئارطؤسيانى ئازيزترين ء

ناطرآ، بةآلم نةهةقت ء نازانآ، بةناِرةوا بوونةكةت توِرة كةس ئَيستا تا بطرة. هةرضةندة
يةكرتشتوِرة لة ئةطةر بيستومانة بةسةرهاتنامةىقارةمانانءجةنطاوةرانىكؤندا ئَيمة لة

ئاشتبوونةتةوة شريين وزمانى خؤش قسةى و بةديارى ئةوا بووبن،
بؤية دةطَيِرمةوة، بؤ –نةك تازة-تان ِرابردوو كؤنى زةمانى ضريؤكَيكى لَيرةدا جا من (٥٢٧)
ئيتوليةكان ء جارَيكيان كورتيسةكان دؤستى منن، ضونكة هةمووتان دةطَيِرمةوة بؤتانى
لةسةركاليدونلَيياندةبآبةشةِر،ئيتوليةكانبةرطرييانلةشارةجوانةكةىكالودوندةكرد
خواوةندى (ئارتيميس)ى يةكةمجار بةتةواوةتى وَيرانى بكةن، ياندةدا

َ
هةول كورتيسةكان ء

ِراوو شكار،خاوةنىبارةطاءعةرشىزَيِرين،ئةمبةدبةختىءبةآليةىبؤناردبوون، لةوةتوِرة
خواوةندةكانىبةسةركردبووةوة ِرةزةكانيا هةموو نؤبةرةىباخ ء لة (ئوينيوس) كة بووبوو
كيذىزيوسى تةنيا بةركةوتبوو، قوربانى ءنؤبةرانيان خواوةندةكان هةموو نةبآ، ئةو تةنيا
ِرَيكةوتةكى زادةى بريضوونَيكى بةهةرحاأل ئةمة مابووةوة.. ءنؤبةرانة ديارى بآ مةزن
بؤية خواوةندى كرد.  طةورةى تاوانَيكى ةو

َ
هةل ئوينيوس نةزانى، ء يان سةهو  بووبآ

بؤ سثى شفرة دِرندةى ء دِر كَيوى بةرازَيكى بوو، توِرة زؤر زيوس، كيذى تريئةنداز،
لة بةردارى زؤردارى تَيكدا، ِرةزةكانى لَيدا، طةورةى ءزيانَيكى زةرةر بةرازة ئةم نارد.
(ئوينيوس) كوِرى (ميلياطر)ى بةآلم ئةرزةكةى كردن.. تةختى ء دةركَيشا ءِريشةوة ِرةط
كة

َ
خةل ئةو كوشت، بؤية بةرازةكةى ء خِركردةوة تاذيانى ء شارةوة ِراوضى ضةندين لة

ءتةنانةت نةدةكوذرا كةم كةسَيكى ء بةضةند بوو زةبةالح زؤر ضونكة كؤكردةوة زؤرةى
سةروكةللة لةسةر بةرازة، ئةم لةسةر ئارتيميس بةآلم كوشتبوو. كةسَيكيشى ضةند ثَيشرت
نايةوة. ء ئيتوليةكاندا بةينى كورتيةكان لة شةِر ءئاذاوةيةكى طةورةى زبرةكةى، ءثَيستة
كورتيةكان يارى بةخت بوو، شةِرةكةدا مةيدانى لة –خؤشةويستى ئرييس (ميلياطر)ى تا
هَيوةتر شار دةورى ديوارةكانى نةياندةتوانى لة بةآلم زؤر بوو ذمارةيان هةرضةندة نةبوو،
هةندَي توِرةبوونةى ئةو بوو، زاأل (ميلياطر)دا ى

َ
دل بةسةر توِرةبوون كة كاتآ بةآلم بِرؤن.
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دَيت، مةنديشدا
َ
ئةقل ء ذير كانى

َ
خةل بةسةر جار

ذنةكةيدا، ثاأل لة ئيدى تؤرا، لَيى ى
َ
ءدل هات بةشةِر دايكيدا (ئالتيا)ى لةطةأل ميلياطر (٥٥٥)

لة كليوثاترا نةدةضوو. ئوردوطا ءبؤ ةوةى دةطرت
َ
مال كونجى نازدارا لة ثاألكيلوثاتراى

ئةو بةهَيزترين ثياوى سةرزةمينى (ئيداس)ى ء ئيظينوس ثاذنة جوانى كيذى مارثيساى
لةسةر كة (ئيداس)ةى ئةو هةمان بوو. ئيداس ء مارثيسا كيذى واتة بوو، زةمانة َدةورو
ُّـ ءكةوانى تري سةروةردا ء ئةثولؤى بةطذ ضوو مارثيسا، ثاذنة جوان، لةسةر كيذى
خؤياندا (ئالسيون)يان لة كؤشكةكةى نةجيبةكةى، ء دايكة بابى لةو سةردةمةدا ِراكَيشا.
(ئالسيون)ى ندةى

َ
بال مةينةتى هاوشَيوةى مةينةتيةكى لة دايكةكة ضونكة دةطوت. ثآ

ئيدى ميلياطر ِرفاندبووى.. ئةثولؤ بوو كة ئةو كاتانة ئةمة ءدةيناآلند، دةطريا فرةخةمدا
تووك بةهؤى دةكردةوة، هَيور توِرةيى خؤى ء كيليوثاترادا دةمايةوة ةوة ءلةطةأل

َ
مال لة

زؤر دايكى كوشتبوو، خؤى ةكانى
َ
خال ميلياطر كة كةوتبوو. غةزةب بةر داكييةوة ءنةفرينى

بةعارديدا دابوون ء دةستةكانى ثاِرابووةوة لة خواوةندان ءيةكسةر بوو خوارد خةفةتى
طريان بةدةم هاتبوو، بةضؤكدا ترسناك كردبوو، بؤيان برسيفونى ء هاديس لة داواى ء
ِرةق

َ
دل شةوِرؤى (ئريينوس)ى –ئيدى بكوذن كوِرةكةى كة ثاِرابووةوة لَييان ءفرمَيسكةوة

دةبَيت
َ
ُّـ طوَيى لة (ئرييبوس)ةوة بآ بةزةيى ء

دةبَيتةوةء كاليدون بةرز دةرطاكانى لةبةر شةِر ءهةنطامةى بةزوو هةرا زوو ئيدى (٥٧٣)
سثى ردَين دةضنن، ئيدى

َ
هةل ثآ تةنطيان دَينن، شورةكانيان ء قةآل بؤ كورتيةكان هَيرش

كاهَينانى طةورة كرد، درَيذ بؤ ميلياطر ثَيويستى نياز ء دةستى ئيتوُّـ دَيرينة ثياوانى ء
بدةنآ. ثاداشتى كة دايآ َينيان

َ
بةل بدات. يارمةتيان ء دةرآ بَيتة ءتا نارد خؤيانى بؤال

بذَيرَيت،
َ
داوايانلَيكردثةنجا ثارضة زةوى لةباشرتين ء بةثيترتينزةوىدةشتىكاليدون هةل

دَيرين جةنطاوةرى «ئوينيوس»ى بآ. ثرية راء
َ
نيوةى زةوى كَيل ء باخ بآ ء ِرةز نيوةى

ثاِرانةوة، خوشكةكانى ءدايكى لَيى بدات. يارمةتيان تكاى لَيكرد بةردةرطاكةى و هاتة
بةطيانى طيانى هاوِرآ هةروةها خؤى وَيستى

َ
هةل لةسةر بوو وسورتر نةدانآ، طوَيى بةآلم

تا بكةن، نةرم ى
َ
ءدل تَيبكةن كارى نةيانتوانى ئةوانيش بةآلم لَيكرد، تكايان ءئازيزةكانى

طةِرَين
َ
هةل بةديوارةكاندا ئةوةى كةوتنة كورتييةكان ء ذوورةكةى بةردةركةى طةيية شةِر

برد (ميلياطر) بؤ هاناى بةدةم طريانةوة ذنة جوانةكةى هةنطآ بةربدةن، شار لة ئاطر ء
كةكةياندا

َ
خةل بةسةر شارةكةيان داطريكةرانى كة طَيِرايةوة بؤ مةينةتيانةى ئةو هةموو ء
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ذنة ء ةكانيان
َ
مندال بَيطانة ئاطر، بةخؤراكى بووة شار دةكوذرَين، ثياوان طوتى: ء هَيناوة

بةديلى دةبةن ثشتَين شؤِرةكانيان
شةِرى لةبةركرد، جلكى ذان، هاتة ى

َ
دل بوو، ثِرسوَيية بةسةرهاتة طوَيى لةو كة (٥٩٥)

ضوو، خؤيةوة ِروحى طازى  بةدةنطى  بةوجؤرة  دةرضوو.  ءبؤى  طرت 
َ
هةل ةكةى

َ
مةتال

هةرضةند نةدايآ، ثَيشرتيان كرد. بةآلم خةآلتةكانى ِرزطار مةينةتى لة ءشارى ئيتوليةكانى
خؤم كوِرى جا وةرنةطرت. كارةى ئةو لةبرى شتَيكى ض بةآلم كرد، ِرزطار شارةكةى
مةطرةبةر. ِرَيطةية ءئةو خوارآ وةرة  شةيتان لةكةرى  بريمةكةوة، ئةو وةكو تؤش
ديارييةكان كةواتة دةبَيت. دذوارتر ِرزطاركردنيان هةنطآ طرت طِريان كةشتييةكان كة
ئةطةر بةآلم دةطرن، ِرَيزت خوايةك بةئةندازةى ئاخييةكان هةنطآ ضونكة بِرؤ، ء وةربطرة
بطؤِرى دؤِرانةوة لة شةِرةكة تةرازووى تاى ِرةنطة بجةنطى، ديارييةكان وةرطرتنى بةبآ

نابآ.» ِرَيزةت ء شكؤ ءسةرفرازى ئةو بةآلم سةركةوتن، بؤ
ئةى سؤز،

َ
دل ثةروةردةكارى ء ئةى ثرية باب «فينيكس، دايةوة: وةآلمى ئةخيل (٦٠٦)

لة واية- –ثَيم من ءشكؤى ِرَيز نيية. ءشكؤمةندية ِرَيز بةو ثَيوستم من زيوس، زادةى
هَيز ء تيابآ هةناسةم تا هةبآ، كةشتيم هةبم ء من تا شكؤية ئةم جا زيوسةوةية. خودى
مة،

َ
دل ناخى كة قسةى َيم

َ
بل ثآ قسةيةكت دةكةم حةز جا هةبآ، هةردةمَينآ. ئةذنؤمدا لة

دةنا خؤشت بوآ، ةتابى
َ
نةخةل مةدة. ئوتريوس ِروحم ئازار كوِرى بؤ طريانء ثاِرانةوةية بةم

كة كةسة ببوغزَينى ئةو هةقة دةدةى. دةست لة خؤشدةوَيى، زؤرم من، كة خؤشةويستى
ئةمانى ببة، خؤت من بؤ ءطةورةيى شكؤ نيوةى بة، ثاشا من وةرة وةكو دةبوغزَينآ. من
ِرؤذ تا بنووة، شل ء نوَينَيكى نةرم لةسةر بمَينةوة تؤ لَيرة دةبةنةوة، ثةيامةكةم دى

بمَينينةوة.» لَيرة يان بِرؤينةوة خؤ وآلتى بؤ كة دةكةين دةبَيتةوة، هةنطآ تةطبري
ء ئةستور نةرم جَيطةيةكى كة داطرت ثاتروكلوس لة ضاوَيكى ئةوجا بةبَيدةنطى (٦٢٠)
بِرؤن. بارةطاكةى كات لة بةزووترين كة بكةونة خؤ دى ئةوانى و تا ِرابخات، فينيكس بؤ
كوِرى «ئةى طوتى: ء يدايآ 

َ
هةل خواوةند- –هاوتاى تيالمون كوِرى ئةجاكسى بةآلم 

ثَيم ِرآ، بكةوينة با تةطبري، ثِر داناى ئوديسيوسى ئةى خواوةندان، زادةى اليرتيس،
نيية، خؤش ثةيامَيكى هةرضةندة ثةيامة ئةم واية بوو، باشرت بَيهودة هاتنةكةمان واية
ئَيستا واية ثَيم كة داناييانةى ئةو بطةيةنينة  داناييةكان،  بطةيةنينة كات بةزووترين
تةسليم ثةسندةكةى خؤ ة

َ
دل ئةخيل نيية، فايدةى دةكةن. ئَيمة ضاوةِروانى ء دانيشتوون
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ء خؤشةويستى بؤ حيسابَيك هيض ِرةقة!..
َ
دل ثياوَيكى تةحاكة كردووة، ءكينة بةِرق

لةشكرة ئةم ناو كةشتييانة، ئةم داناييةكى ناو لة هةر كة ناكات، هاوِرَيكانى دؤستايةتى
–ثياو بوغزلةزطة بةِراستى كة ثياوَيكى ثَينةزانة. تةحا دةطرين.. حورمةتى ء ِرَيز ثرت
بكوذ كة خوَينبةهاكةى وةربطرآ. ء بكات ح

َ
سول ئامادةية كوِرى دةكوذرآ، يان براى كة

خوَينى كة هةقيش خاوةن دةذى، خؤى ء وارى شوَين لة خوَيني دا هةنطآ بةسةالمةتى
َيكى ِرةقى

َ
دل خواوةندان سةيرة، ئةخيل، زؤر تؤ ئةى بةآلم دةبَيتةوة. ثاك ى

َ
دل وةرطرت

هةموو هةر نابَيتةوة، ثاك ءكني كةرب سينةتةوة، لة قوآليى خستوةتة بةرد ئاسايان
دةخةينة دنيات كيذى حةوت جوانرتين ئَيستا ئَيمة لة كاتَيكا كيذَيك، تاقة لةبةر ئةمةش
ةكةت

َ
مال حورمةتى هةبآ، لَيبوردنت دةيسا ديكة. ديارى ضةندين زَيدةبارى بةردةست،

لةهةر ئَيمة بةناوة ئاخر تؤين. ميوانى داناييةكان هةموو لةجياتى ئَيمة، ئاخر بطرة،
نزيكرتين!» لةتؤ ئاخييةكان هةموو

و تيالمون، كوِرى ئةى زادة، زيوس ئةجاكس، ئةى «ئةى دايةوة: وةآلمى ئةخيل (٦٤٤)
دةكةى، من زةينى ء ناو مَيشك تؤ هةمان قسةى هةست دةكةم سوثا!.. سةردارى ئةى
ئارطؤسييةكاندا وةكو لةناو ئوتريوس ضؤن كوِرى دةكةوَيتةوة كة بريم هةرضةند بةآلم
جؤش، دَيتة دى هَيندةى م

َ
دل شكاندميةوة، ء ثَيكردم سوكايةتى دةربةدةر غةوارةيةكى

ئةو جةنطة قةرةى لة خؤ بةتةمانيم من ضونكة بطةيةنة، ثآ منى ثةيامى ء كةواتة بِرؤ
بِرى ء كوشت بةدةم خانةدان بريامى كوِرى مةزن، هيكتؤرى با جا بدةم، خوَيناويية

ثَيشةوة. بَيتة ئؤردوطاكانيان تا كةشتييةكانيانةوة وسوتاندنى ئارطؤسييةكان
واية ضةندتوندوتيذيش ثَيم طةيية نزيكىخةرطةءكةشتييةِرةشباوةكةىمن، كةىهيكتؤر

بوةستآ. شةِر لة لةوة دةكاتةوة كة بري ناضار بآ،
فيان

َ
قول دوو جامَيكى هةريةكة ء شاندةكة ئةوجا ئةندامانى كرد. قسانةى ئةو (٦٥٦)

ِريزة بةثاأل ثرذاند، بةعارديدا خواوةندانةوة بةناوى شةرابيان هةندآ ء طرت
َ
هةل

هةموويانةوة ثَيشى  لة ئوديسيوس طةِرانةوة،  ئةخيل  خةرطةكةى لة كةشتييةكاندا 
نةرم جَيطةيةكى كة ِراسثارد كارةكةرةكانى ء هاوِرَيكانى ثاتروكلوس الشةوة لةم دةِرؤيى.
مةِر لة فةروى جَيطةيةكيان ئةو فةرمانةكةى بةطوَيرةى ِرابخةن. بؤ فينيكس ئةستور ء
سثَيدةوة ضاوةِروانى بةدةم ء جَيطةية ئةو لةسةر كرد. ثريةمَيرد ئامادة بؤ نةرم ءكةتانى
خةوت، داكوترا بوو، بةمةحكةمى زؤر كة خؤى سةراثةردةكةى بنةبانى ئةخيل لة خةوت،
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ذنة ئةم هَينابووى، خؤيدا لةطةأل ء طرتبووى بةديلى لسبوس لة كة بوو دا
َ
ثال لة ذنَيكى

ئةخيلدا بةرانبةر ِرَيك لة (ثارتوكلوس)ش بوو. فورباس ِروخسارى كيذى
َ
طول ديوميدى

لةكاتى ئةخيل بوو، (ئيفيس) ناوى ئةم ذنة دا بوو،
َ
ثال لة زراظى ناوقةد ذنَيكى خةوت،

كردبوو. بةثاتروكلوسى ثَيشكةش ء طرتبووى ئينويوسدا شارةكةى سكوروسى طرتنى
يةك ئاخييةكان ئوتريوس،  كوِرى خَيوةتةكانى طةييشتةوة شاندةكة  كاتآ (٦٦٩)
ثرسيار، كةوتنة هةموويان هةر كردن، ثَيشوازييان زَيِرينةوة بةجامى ء هةستان يةك
طوتى: ء ثرسيار كةوتة هةموويانةوة ثَيش لة جةنطاوةرةكان، طةورةى ئاطامةمنون،
يان بكات، ِرزطار سوتان كةشتييةكان لة بةنيازة ئوديسيوس، ئاخؤ ئةى بدةيآ «مذدةم

توِرةية؟ هةر هَيشتاش و كرد، ِرةفزى
،سةردارى ئوتريوس سةرفرازةكةى  كوِرة «ئةى دايةوة: وةآلمى  ئوديسيوس (٦٧٧)
ء خؤت توِرةترة، جاران لة بطرة نةبووةتةوة، هَيور ئةخيل ئاطامةمنون، جةنطاوةران،
تا بكةى ِراوَيذ ئارطؤسييةكاندا لةطةأل كة دةكات نةسحةتت دةكات، ِرةفز ديارييةكانت

بدؤزنةوة. ئاخييةكان لةشكرى ء كةشتييةكان ِرزطاركردنى بؤ ضارةيةك
هةروةها ئاوآ. دةخاتة كةشتييةكانى بةيانى سبةى طوتى بةخؤيشى، سةبارةت (٦٨١)
بطةِرَينةوة، خؤ وآلتى ء بؤ بةر بطرنة دةريا ِرَيطةى كة ديكةش هاندةدا ئةوانى هةموو

َ
دةآل

ى
َ
بال دووربني ضونكة زيوسى بطرى، تةروادة كة ناطةى بةو ئاواتة هةرطيز ضونكة تؤ

واى ئةخيل ثاراستنى.» لةسةر سوورن كةكةش
َ
خةل ء دةيثارَيزآ، ء طرتووة بةسةردا

قسةكانمن، ِراستى جاِرضييةكة شايةتى ء دوو ئةجاكس ما بوون،
َ
لةطةل كة ئةوانةى طوت،

مايةوة لةوآ ثرية(فينيكس)ش بة سةبارةت باوةِرن. ء متمانة جَيطةى هةردووكيان
ئازيز وآلتى بؤ ئةو بةكةشتييةكانى ء ئةخيلدا لةطةأل ويستى، خؤى ئةطةر سبةينآ تا

نابات.» ئةخيل بةتؤبزى لةطةأل خؤيى بطةِرَيتةوة،
واقيان بةغةمطينى دانيشتن، تاماوةيةكىزؤر كَيشا، ى بةسةرهةمووياندا

َ
بَيدةنطىبال (٦٩٢)

طوتى: ء يدايآ
َ
هةل مةيدان نةِرةشَيرى ديوميدسى

َ
ُّـ وِرمابوو. ئةخيل سةرسةختييةى لةم

ئةخيلى لة بريا ءمةزنىجةنطاوةران، ئاطامةمنون، «ئةىئوتريوسزادةىسةربةرز، سةردار
لةخؤى زؤر نةدةدايآ.. ء ثَيشكةشيانةت ديارى ئةو هةموو خؤزيا نةدةثاِرايتةوة، نةزير بآ
بَينني، كةيفى

َ
وازى ُّـ دةقةوة بوو.با بةو بايى ديكة لةخؤى هَيندةى كارةى تؤ بةم بايية،

خواوةندان لة يةكَيك ضابوو، يان ى
َ
دل كة ثاشان بابِروات، بابمَينآ، دةِروات دةمَينآ خؤيةتى
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هةمووتان ء لةم قسانة بَينني، باواز ديار نةبآ. جا هاِروذاندى شةِرَيك دةكات ئةوسةرى
بِرؤين ئيسراحةت بكةين، با تَيرءثِرمانخواردووةءخواردووةتةوة، بةطوَيى منبكةن، هةموو
بةقامكة سثَيدةى جوان، كة هةر بةثياو دةبةخشَيت، بةآلم ء توانا هَيز ئيسراحةت ضونكة
خِر بةلةزسوثاييةكانءطاليسكةكانلةبةردةمكةشتييةكاندا ِرةنطةكانييةوةدةركةوت،

َ
طول

بجةنطة.» هةموويانةوة ثَيشةوةى ِريزى لة بةخؤت هانبدةء، شةِريان ءبؤ بكةرةوة
هةر ئةوجا كرد،

َ
ُّـ قسةكانيان خؤشى دةم فةرماندةكان هةموو كرد، قسانةى ئةو (٧١٠)

بةرةء خَيوةتةكةى خؤى ء زةوى سةر ثرذاندة خواوةندانةوة ثَيكَيكى بةناوى كةسة ء
خةوتن. لَيى ء كةوتن

َ
ثال ء ِرؤيى
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دةيةم سروودى

دزييةكىشةوانة
َ
هةوال

حيكايةتةكة
بسوتَينن، كةشتييةكانيان  تةروادةييةكان دةترسا لةوة بنوآ، نةيتوانى ئاطامةمنون 
بةرةو شةوة بةو ء هةلَطرت قةلَغانةكةى ِرم ء ء لةبةركرد زرَيكةى لةخؤدا، تةدارةكى
داواى بَيدارة. ئةم وةكو كة بينى ئةويش بوو وةِرَيكةوت، ثَيى سةير براى مينيالوسى الى
كؤِرَيكيان و ء شريةتكارةكان، الى فةرماندة بؤ بضن كرد جاِرضييةكان ء قاسيد لة
طريكةكان لة هةِرةشةى كة حالَة مةترسيدارةيان كرد ء وةزع ئةو باسى ء بةست
تةروادةييةكانةوة تا جاسوسى بةسةر بنَيرن كة كةسَيك ثَيشنيازى كرد نةستور دةكرد.
ئةم بؤ ئامادةيى خؤى ديوميدس دواى ماوةيةك بةآلم بَيدةنط بوون، هةموو بكات.
ظِرَيبكات، لةطةلَدا هاوِرَييةكى ديكةى كرد لة ئاطامةمنون داواى َُّـ دةربِرى. كارة
ئاطامةمنون دةيبينآ. تريان نةبينآ ئةوى يةكَيكيان شتَيك ئةطةر باشرتة، كةس دوو
مينيالوسى براى ترسا بةآلم هةلَبذَيرآ، كةسة ئةو ء بَى بةخؤى سةرثشك لَيكرد داواى
لة هةلَبذَيرآ كردةبآ، نةك يةكَيك هةلَبذَيرى يةكَيك ئامؤذطارى كرد كة هةلَبذَيرآ،
ء ِرةضةلَةك مةسةلةى لةم كارةدا ضونكة نةبات، عؤيةى كارةكة لة ء بآ ثاشا مالَباتى
دةردةضن بؤى بةجووتة ء هةلَدةبذَيرآ ئوديسيوس بةشَينةيى زؤر نيية. ئارادا لة مالَبات
بةناوى جاسوسَيكى هيكتؤر لةوالشةوة بكةن. تةروادةييةكانةوة بةسةر جاسوسى تا
بؤ خؤ يان هةلَدَين كةشتييةكانيانةوة بةخؤ ء طريكةكان بزانآ تا دةركرد، (دولون)
ء ئوديسيوس، ديوميدس دةستى هيكتؤر دةكةوَيتة جاسوسةى ئةم تةيار دةكةن. شةِر
ئؤردوى ناو بضنة توانيان َُّـ دةردَينن ء دةيكوذن. ئةوسا ثَيويستى زانيارييةكى هةموو
هيمدادى هاتبوونة لةِريَوة تازة كة تراقييةكان، لة كةسَيك ضةند ء تةروادةييةكانةوة
تاآلني هةندآ بةسةر و دةست ثاشاكةيان بوو، كة يةكَيك لةوانة بكوذن تةروادةييةكان،
دولون كوشتنى لة بةر كة هةلَطرن دةستكةوتانةش ئةو خؤيانةوة ءلةِريَطةى بطرن، دا
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ء خؤيان بطةِرَينةوة ئؤردوةكةى بؤ بوويان توانى شاردبوويانةوة. سةندبوو ء لَييان
خوِر ء خوَين لة خؤيان دةريا ئاوى لة بطَيِرنةوة. خؤيان جاسوسيةكةى بةسةرهاتى
بريتى قوربانييةكة بكةن، ثَيشكةش ئةتينا بةيةزدانخانم قوربانى ء ءبشؤن بكةنةوة ثاك
ء ثاراستبوونى خواوةندةى ئةو بؤ بوو سوثاسطوزارى كة بادية، ناو بادةى لة بوو

ئؤردوى تةروادةييةكان. بطةنة شةوة دابوون بةو يارمةتى
شوَين:

ئؤردوى هةردوو نَيوان دةشتةى لةو ئةوجا ئاخييةكان، ئؤردوى لة هةوةلَجار بويةرةكان
دةطةنة يؤنانةكان جووتة جاسووسةكةى ئةوجا ِروو دةدةن، طريكييةكان، ء تةروادةيى
بؤ يارمةتيدانى جآ تازةطةيى بوونة ماندووةكان تراقيية قؤلَةوة كة طريك، لةو ئؤردوى

خؤيان. بؤ ئؤردوةكةى دةطةِرَينةوة ء ثاشان تةروادةييةكان،
زةمةن:

داستانةكةيدا. هؤمةر لة طَيِرانةوةى بةثَيى حةوتة، ء شةوى بيست بةتَلى دوا
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بةآلم خةوتن، كةشتييةكانيانةوة بةديار شةو بةدرَيذايى ئاخييةكان فةرماندة هةموو (١)
مَيشكى ضاوى، نةضووة خةو سوثا، ء لةشكر سةردارى ئؤتريوس، كوِرى ئاطامةمنونى
شؤِر، كةزيية (هريا)ى زيوسى مَيردى كاتآ ضؤن بوو. وةكو شت زؤر مذوُّـ ء

َ
جةنجال

بخات، ئةستور بةفرَيكى يان هةستَينآ بؤران ء تؤف يان ببارَينآ زؤر بارانَيكى بيةوآ
دةيكات بنوَينآ دذوار شةِرَيكى هَيماى بطرآ، يان مةزرايان ء طة

َ
كَيل زوقم ء شةختة يان

سينةياندا دةتاسآ.. لة هةناسة كى
َ
خةل ترسناك ء ضةخماخةدانَيكى ء ء هوِر بةبروسك

ناخيا لة ى
َ
دل دةكَيشا،

َ
هةل هةناسةى ناخييةوة ناخى لة ئاواية بةو ئاطامةمنونيش

بةردةم ئيليونى ئاطرةى ءئةو هةموو تةروادة دةيِروانيية دةشتى دةلةرزى، هةرضةند
كة دةما. سةرى سوِر دةبوو ثياوان زةناى ء هةرا ء زوِرناءنةى، دةنطى طوَيى لة ء دةبينى
بةرز بؤ زيوسى ءهاوارى دةِرنييةوة ئاخييةكان، قذى خؤى لةشكرى ء دةيِروانيية كةشتى
خؤيةوة، بةالى لةثِر بريَيكى، ئةوةبوو دةيناآلند. ييةوة

َ
دل كانطاى ء ناخ لة ء دةبرد باآل ء

نيليوس. نةستورى كوِرى بؤالى بضآ يةكسةر ئةوةبوو ئةويش هات، بةمَيشكدا باشى

ِرزطار بكةن. فةوتان لة ئاخييةكان لةشكرى ء بكات دا
َ
لةطةل ذيرانةى تةطبريَيكى كو

َ
بةل

بةشانيا، دا قاوةيي شَيرى ثَيستى فةروةيةكى لةثَيكرد، جلى لةبةركرد، ثَيآلوى ئيدى
طرت.

َ
نَيزةكةى هةل ئةوجا و ثَيييةكانى، دةطةيية فةروةيةك كة

كة ئارطؤسييةكان دةترسا لةوة ضونكة ضاوانى مينيالوس، نةضووة خةو هةروةها (٢٥)
ئةو دةريايةيان لةبةرخاترى هةموو ئةو كة ئارطؤسيانةى ئةو بةسةرا بَيت، شتَيكيان
بةشانيا، دا ةكى

َ
بةل ينطى

َ
ثل ة

َ
كةول ثؤستينَيكى بكةن. تةروادةييةكان شةِرى تا بوو بِرى

ِرَيى ملى ئةوسا طرت. بةهَيزةكانييةوة بةدةستة ِرمَيكى نايةسةرى، برونزى كآلوخودَيكى
ضونى هةموو ء ضةند بآ ءثاشاى فةرمانِرةوا كة هةستَينآ، خةو لة براكةى تا بضآ طرت
جةنطى تةدارةكى كرد سةيرى دةطرت. ِرَيزيان خواوةندَيك وةكو طةل بوو، ئارطؤسييةكان
براكةى هات بةهاتنى كةيف زؤرى وةستاوة. كةشتييةكةيةوة ثَيشى ءلةالى داوة لةخؤ

كرد طةرمى ثَيشوازييةكى ء
ئةى ثؤشيوة جةنطت تةدارةكى «بؤضى طوتى: مةيدان نةِرةشَيرى (مينيالوس)ى (٣٤)
تةروادةييةكانةوة بةسةر جاسوسى تا بنَيرى هاوِرَيكانمان لة يةكَيك بةنيازى بةِرَيز؟ براى
تاريكة بةم بدات، ئةنجام تؤ بؤ كارة ئةم ء بِروات بةتةنآ كةسَيك هيض ناكةم باوةِر بكات؟

دةوآ.» بةجةرطى زؤر ثياوَيكى كارة ئةم بكات!.. دذمنةوة بةسةر جاسوسى شةوة
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بةكؤِرَيكة ئةى مينيالوس ثَيويستمان تؤ منء ئاطامةمنونوةآلمىدايةوة: «ئَيمة، شا (٤٢)
واديارة بكةين. بتواننيئارطوسييةكانءكةشتييةكانيانِرزطار كةتةطبريءِراوَيذَيك بكةينتا
ىزيوسزياتربةقوربانييةكانىهيكتؤردا ضووة تاقوربانييةكانىئَيمة.منهةرطيزنةخؤم

َ
دل

ئةو هةموو ِرؤذا، لةيةك تةنيا، بةتاقى ثياوَيك كة ذنةوتووة، كةسم زمانى لة نة ديتومة ء
دذى زيوس- –خؤشةويستةكةى هيكتؤر وةكو كردبآ، كانَيك

َ
خةل لة سامناكةى كوشتارة

خواوةندَيك. نةزادةى ء يةزدانخانمَيك بآ كوِرى نة كردويةتى، بةمةرجآ ئاخيايى كوِرانى
بؤية ئارطوسييةكاندا ى

َ
دل لة درَيذخايةن داخَيكى دةبَيتة ثَيمواية كردووة وةهاى كارى

ئَيرة بؤ بكة ئيدومينيوس طاز ء ء ئةجاكس كةشتييةكاندا بِرؤ بةثاأل بةثةلة ئَيستا هةر
بوو كو ئةطةر ِرازى

َ
بةل خةو هةستآ دانا ءداواى لَيدةكةم لة بؤالى نةستورى دةضم .منيش

ئةوان بكات، ثآ ءقةناعةتيان بكات دا
َ
لةطةل قسةيةكيان ء ثريؤزةكان ثاسةوانة بؤالى بضآ

هاوِرَيى (مرييونيس)ى ء كوِرةكةى ئةو ضونكة دةكةن بةطوَيى ئةو زياتر هةموو كةس لة
دةسثَيرين.» دووانة بةو ئةركة ئةم ئَيمة جا ثاسةوانةكانن، فةرماندةى ئيدومينيوس

بةمن ئةمرَيك ض «جا طوتى: و دايةوة وةآلمي شةِر مةيدانى نةِرةشَيرى مينيالوسى (٦٠)
كة هةر بكةم يان تؤ هاتنى ضاوةِروانى ء وةمَينم ئةوان الى لةوَيندةر، دةكةى؟ ئايا
تؤ؟ بؤالى ئَيرة بؤ بَيمةوة ِراطةياندن ثآ بةموو موو تؤم ئامؤذطارييةكانى ء دةستور
ضونكة بني لَيكدى وون نةبا وةمَينة «لةوَيندةر طوتى: ء وةآلميدايةوة ئاطامةمنون شا
لة رِبة ءداوا

َ
دةنط هةل ِرؤيشتى شوَينَيكدا بةهةر ِرضةِرَييان. ء لة ِرَيطة ثِرة ئؤردوطاكة

ِرَيزى بانط بكة. تريةيانةوة ء باب خؤ ء هةموويان بةناوى هةر هةستن. با بكة كةكة
َ
خةل

لةم دةبآ ئَيمةش بزانى، بةطةورة خؤت ةتابى
َ
نةخةل بطرة. هةر يةكَيكيان شايستةى

طرانةى لةسةر بارة ئةم لة دايكبوونمانةوة لة ِرؤذى زيوس ثَيمواية بكةين كارةدا بةشدارى
ناوين. شان

ء نةستور –سةردار الى بةرةو بةخؤيشى نارد، براكةى ِراسثاردانةوة بةو (٧٢) ئيدى
كةشتيية نزيكى لة خؤيدا، خَيوةتةكةى لة كرد سةيرى وةرَيكةوت. لةشكرييان- شوانى
بةتةنيشتةوة ء تةدارةكةكةشى ء نيانخةوتووة. تاقم جَيطايةكى نةرم لةسةر ِرةشةكةى،
نيتاقة بريقةدارةكةى، كآلوخودة ء نَيزةكةى ءجووتة غان

َ
قةل جوانةكةى، زرآ بوو:

شةِرَيكى كاتآ هةر ثريةمَيرة ئةم ئةو نيتاقةى كة بوو، بريقةدارةكةشى بةتةنيشتةوة
ثشتى دةكرد. لة بكات، ِرابةرايةتى قةومةكةى ء ثَيويستبا ثَيشآ هاتبا ء بةشةركوذ دذوار
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بةسةر خؤى ء رِبى
َ
هةل سةرى نةدةكرد. تةمةن ء ثريى بؤ حيسابَيكى هيض ثياوة ئةم

تاريكةشةوة بةم وا كَيى «تؤ ثرسى: ء لَيى ئوتريوس كوِرى ِروويكردة داو ئانيشكيا
كاتَيكا هةموو دةِرؤيى، لة كةشتييةكاندا بةكةنارى و بةناو ئؤردوطاكةدا بةتاقى تةنآ
يان دةطةِرَيى هَيسرتةكانت لة يةكآ لة خةودان؟ تؤ غوِرابى لة دى فانييةكانى بةشةرة

طةرةكة؟ ضيت مةية. من بةرةو بةبَيدةنطى بكة، قسة هاوِرَيكانتى؟ لة يةكَيك ى
َ
عةودال

طوتى: ء دايةوة وةآلمى جةنطاوةران- ءسةردارى  –ثاشا ئاطامةمنون ئةوسا  (٨٧)
تؤ ئاخييان.. ء شكؤمةندى شانازى مايةى ئةى كوِرى نيليوس، ئةى نةستور، «ئةى
ئةوى كةسَيكا، هةموو لةناو زيوس، دةزانيت و دةناسيت، ئوتريوس كوِرى ئاطامةمنونى
ئةذنؤكانما لة هَيز ء مابآ سينةمدا لة هةناسة تا باركردووة، بةردةوام ثةذارةى ء خةم لة
تؤراوة، ضاوانم لة خةو ضونكة دةرضووم بؤية ئَيستاش دةخولَيمةوة. ئاواية بةو مابآ،
م

َ
ئةقل زؤر نيطةرانى داناييةكانم، ئاخييةكاندام. ء ثةذارةى خةم ء لة شةِرةكةية الى م

َ
دل

القة بةهَيزةكانم، ناهَيورآ، سينةمدا لة م
َ
دل ناِرةحةتم، ء بَيتاقةت ناطات، كوَيِرا بةهيض

وةرة زِراوة، تؤش خةوت مادام بكةى، شتَيك دةكةى حةز ئةطةر ناتوانن. جا لةشم بارى
ماندويةتيدا خةوتنب، لة نةبادا بكةين، تةماشايةك بدةين، ثاسةوانةكان بضني سةرَيكى با
كآ يداوة،

َ
هةل ئَيمة ءنزيكى دةوروبةر لة دذمن نةمابآ. بريش لة هةر ثاسةوانييةكةيان ء

ناكةنة سةر.»  شةبةيخونَيكمان
َ

دةآل
«ئةى طوتى: ء دايةوة ئةسثان، وةآلمى ِرامكةرى سوارضاك ء جرنيايى، نةستورى (١٠٢)
جةنطاوةران.. ثاشاى ء سةردار ئاطامةمنون، ئةى شكؤمةند، ئةى ئوتريوس، كوِرى
ةكانى

َ
خةيال دى، هةموو خةون ء نايةنَيتة هيكتؤر زيوسى دانا هةموو ئاواتةكانى بَيطومان

ببآ، توِرةبوونةى دةستبةردارى ئةم ئةخيل ئةطةر واية من ثَيم نايةنةدى. ئَيستاشى
بَيم. تا

َ
لَيية لةطةل حةزم ئةوةشدا لةطةأل دَيت. بةسةر ئَيمة خراثرتى لة زؤر ئةوا هيكتؤر

تيوديوس كوِرةكةى ئةمانة هةستَينني: با هةستَينني. ديكةش كانى
َ
باخةل وةرة بةآلم

بةغريةتةكةى كوِرة ء ئةجاكسى خؤشِرؤ، ء ئوديسيوس بةناوبانطة- ء ِرمةوانَيكى –كة
بؤ مةزنيشى و ئيدومينيوسى ئاسا- ئةجاكسى –خودا كة ضوو با يةكَيك بريا فوليوس.
(مينيالوس)م هةرضةندة بةآلم من دوورن. زؤر كةشتييةكانيان ضونكة بانط كردبا، ئَيرة

هةية- طلةيى لَيى لةالم، زؤرم بةِرَيزة ء طةرةكة خؤش
ئةو لَيدةكةم ضونكة ئَيستا طلةيى ءبةئاشكرا ناشارمةوة، زوير مةبة، لَيتى لَيم (١١٥)
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بةناو ئَيستا دةبواية تؤدا. بةشانى داوة قورسةكانى كارة هةموو ء خةوداية، ثرخةى لة
مةترسى لةوثةِرى ئَيمة ضونكة بكةن، هيمةتآ كة ثاِراباوة لَييان ء كةوتبا فةرماندةكان

تةنطانةداين.» ء
طلةيى تؤ «ئةزبةنى طوتى: ء دايةوة وةآلمى جةنطاوةران ثاشاى ئاطامةمنونى (١١٩)
ى،

َ
ئةقل بآ ء نة لة يية

َ
تةمةل لة ئةمةى نة خةمساردة –جا ء تةمةأل كة لَيدةكةى ئةوةى

بةآلم منة. ِرابةرايةتى ءضاوةِروانى قايمة بةمن ثشتى هةميشة كة لةبةرئةوةية كو
َ
بةل

بردن. ناوت ئةوانةدا كة تؤ بةدواى ناردم ء بؤالم هات هةستابوو. من لة ئةمجارةيان بةر
ضاوةِروانمان ديدةوانةكاندا لةناو دةرطاكاندا، لةبةر ئَيستا ئَيمةشبِرؤينضونكة با دةىسا

كؤببنةوة. لةوَيندةر طوتون ثَيم ضونكة دةكةن،
نة ئارطوسييةكان وابآ «ئةطةر طوتى: ئةسثان، ِرامكةرى جرنيايى، نةستورى (١٢٧)
هان شةِر بؤ كةسَيكيان هةر ئةطةر دةردةضن ئةمرى ء قسة لة نة ء دةكةن لؤمةى

بدات.»
بريقةدارةكانى لةثَيية جوانةكانى ة

َ
سةندةل لةبةركرد، ئيلةكَيكى قسةوة بةدةم (١٣١)

ئةوجا ثَيضاو، لةخؤيةوة فةرودارى بى
َ
دةل دووبةرى ئةرخةوانى باآلثؤشَيكى بةست، 

بةناو ء كةشتييةكانا بةثاأل طرت، بةدةستةوة تيذةكةى سةر بروزنزة ِرمة جوامَيرانة
ئةسثان، ِرابةرى ِرامكةر ء جرينيايى، نةستورى بةِرَيكةوت. ثؤشدا بورونز ئارطؤسييانى
دانايي زيوس لة ئوديسيوس -هاوتاى لة بانطى يةكةمجار بةرز ء شؤِرةسوار، بةدةنطى
طوتى: ء هات خَيوةتةكةيةوة لة كةوت، طوآ بةر دةنطةكةى كة هةر كرد. تةطبريان- ء
بةناو ئؤردوةكة ء بةثاأل كةشتييةكاندا دةِرؤيت تةنيا بةتاقى شةوة تاريكة بةم وا «خَيرة
دايةوة وةآلمى جرينيايى، سوارضاك، نةستورى قةوماوة؟.» ض ضيت، ى

َ
عةودال كةوتووى؟

بةِراوتةطبري، ئوديسيوسى ئةى زادةىزيوس، ئةى كوِرىئريتيس، «ئوديسيوس، طوتى: ء
دوامان خَيرا زةواق ناوة. لة ئاخييةكانى طةورة ثةذارةيةكى خةم ء ضونكة زويرمةبة،
ِراوَيذيان ثَيويستة كة لةوانةى هةندَيك هةستَينني، خةو لة كةسى ديكةش هةندآ با بكةوة

بجةنطني!» يان َيني
َ
هةل ضيية. تةطبرييان بزانني تا بكةين، دةطةأل

كردةوة ءسثةرَيكى بةِراوتةطبريان، خؤىبةخَيوةتةكةيدا ء ئوديسيوسىهؤشمةند (١٤٨)
ديوميدسى ضوون بؤالى جار

َ
هةوةل كةوت. دوايان ء كرد شان لة جةواهَيرنيشانى نايابى

ء نووستوة خَيوةتةكةيدا دةرَيى لة شةِرةوة بةجلى هةر كرد سةيريان تيوديوس كوِرى
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بةسةرين، كردووة سوثةرةكانيان ء غان
َ
قةل ء خةوتوون بةدةوريا هاوِرَيكانى هةموو

بِرونزيةكانيان نووكة و عاردى ضةقَينراون، لة لة حةوا نووك ِراستء نَيزةكانيان بةآلم (١٥٣)
ديوميدسى بةآلم دةبريسكانةوة، بن، زيوس بابا ضةخماخةى ئةوةى وةكو دوورةوة لة
بةِرةونةقيشى فةرشَيكى و خةوتبوو، طاجووتَيك ة

َ
كةول لةسةر قارةمان جةنطاوةرى

ِرامكةرى ء جرينيايى، سوارضاك نةستورى سةرى، ذَير نابووية ء نوشت كردبوو ء قةد
بةسةر كردةوة، خةبةرى ء ِرايكَيشا ء ثَيى طرت ثاذنةى ء، بووةوة نزيك لَيى ئةسثان،
هةموو ئةم هةلو. تيديوس كوِرى «ِرابة هاواريكرد: بكات. لةزآ لَيكرد داواى زةنشتةوة
نزيكى هةردوباسكةى لةو تةروادةييةكان نابينى ضما بةضى؟ بوو درَيذة شةوة بةم خةوة،

دوورن؟» لَيمانةوة بةرداوَيذَيك هةر ء، داوة يان
َ
هةل كةشتييةكانمان

ِرابوو: «ئةىثريةمَيرى سةرسةخت، (١٦٢)ديوميدسيةكسةرءبةدةم ئةمقسانةوة لة خةو
بةناو ئؤردوةكةدا نينة، بضوكرت لةتؤ طةُّـ ئاخيياندا لةنَيو نةبَيزار. ضما ء دةبى نةماندوو تؤ

ناحةوَييتةوة. بةآلم تؤ لة خةو هةستَينن؟ فةرماندةكان هةموو ء بطةِرَين
،

َ
«بةآل ءطوتى: دايةوة وةآلمى ئةسثان، ِرامكةرى ء سوارضاك جرنيايى، نةستورى (١٦٨)

هةر كة هةن زؤرم كَيكى
َ
خةل ء هةية. وَينةم بآ كوِرانى واية. دروستةء طوتت تؤ ئةوةى

كةوتونةتة ئاخيةكان بةآلم بكةنةوة،  بَيدار فةرماندةكان بِروات ء يةكَيكيان دةتوانآ
بةم ذيانيان بةندة ء مةرط و دانيشنب، تيغَيك دةمى لةسةر ئةوةية وةكو تةنطانةوة،
هةِرة خَيرا دَيتةوة، ثَيما بةزةييت مادامَيكى ء بضووكرتى من لة كة تؤ جا دةمةوة.

بكةرةوة.» بَيدار بيليوس كوِرى ئةجاكسى ء، خؤشِرؤ ئةجاكسى
فةروةكةى بةشانيا، دا درَيذي قاوةيى شَيرَيكى ة

َ
كةول ديوميدس، قسانة، ئةو دواى (١٧٧)

براوى قارةمانى نَيو هةردوو ِرآ، كةوتة طرت.
َ
هةل نَيزةكةى ئةوجا سةر ثَييةكانى. دةطةيية

بينيان ثاسةوانةكاندا طةِران، بةسةر ِرؤيشتن ئةسا هَينانى. خؤيدا لةطةأل بَيدار كردنةوةء
ء بَيدارن هةموو كو

َ
بةل شتاقيان نةخةوتووة، خؤيانن ء شوَينى لة هةموو فةرماندةكان

ئاغةآلن ناو ثةزانى ثاسى سةطان ضؤن –وةكو ءئامادةن حازر ضةكةكانيانةوة بةديار
شاخاوييةكانةوة بَيشة لة كة دةبآ ِرةزا بآ دِرندةيةكى دةنطى لة طوَييان كاتآ دةكةن،
ضاوان ء خةو لة دةبآ تَيكةأل طسؤكان حةثةى ء كان

َ
خةل هةراء زةناى ء.. دادةطةِرآ

لة ضاويان هةميشة ضونكة بوو، فِرى ثاسةوانةكان، ضاوى لة خةو ئاواية –بةو دةفِرآ
بةبَيدار ثريةمَير نا. كة يان دةكةن بؤ هَيرشيان تةروادةييةكان بزانن ئاخؤ تا بوو دةشتةكة
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ئازيزةكانم، ة
َ
«ِرؤل طوتى: ء ِرووى تَيكردن كردن ء ئافةرينى بوو، خؤشحاأل زؤر ديتنى

دذمن.» بةطةثجاِرى نةبني با نةبات، ثآ زةفةرتان خةو وريابن،
ءفةرماندة سةردار ئةو هةموو خةنةكةكة ثةِرييةوة، هةر لة قسانةوة ئةو بةدةم (١٩٤)
كوِرة و مرييونيس كةوتن. دووى كؤبوونةوةكة طاز كرا بوون ء كؤِر بؤ ئارطؤسيانةى
بةو كرابوون. بؤ كؤبوونةوةكة دةعوةت ضونكة ئةوانيش يان ضوون،

َ
لةطةل دالوةرةكةى

بوو ى
َ
خال كوذراوان تةرمى لة كة تةختانى شوَينَيكى لة ثةِرينةوة، خةنةكةكة لة ئاواية

شةوى ئارطؤسييان، دواى كوشتارى ترسناك، هيكتؤرى كة شوَينة بوو ئةو ئَيرة دانيشتن،
بكةن ء ِراوَيذان تةطبري تا بةست، كؤِريان لةوَيدا

َ
بةآل هاتبوو ء طةِرابووةوة. بةسةرا

«دؤستانى دةمى تَيكردن: بةمجؤرة ِرووى ء هةمووان ِرابوو بةر لة نةستور هةنطآ (٢٠٣)
بسثَيرَيت خؤى سةركَيشى بةبَيباكى ء خؤى كة هةية لةنَيو ئَيوةدا كةسَيك ئاخؤ ئازيز،
لةشكرةكةى كة لة دذمن لة يةكَيك بكات، تةروادةييةكاندا بةناو بةثارَيزةوة خؤى ء
ء بزانآ بري ء بذنةوآ ئؤردوطاكةيان ء مقؤمقؤى ناو طفتوطؤ يان بِرفَينآ، خؤيان دابِرابآ
ى

َ
حال ء ماأل لة دوور ئَيمة، كةشتييةكانى دةورى لة لَيرة، بةتةمان ئايا نيازيان ضيية:

بؤ بطةِرَينةوة بوون، زاأل ئاخييةكاندا بةسةر ئَيستا كة يان بةنيازن بمَيننةوة، خؤيان
بطةِرَيتةوة، ئَيرة بؤ بةسةالمةتى ء بكات ئةمة هةموو شورةكان؟ ئةطةر بتوانآ ثشت
ثاداشتَيكى خةآلت ء ئاسمان، بنى ءدةطاتة بآلودةبَيتةوة دنيادا بةهةموو ناوبانطى ئةوا
سةرمةِرى سةرء كةشتييةكانمان فةرماندانى هةموو هةر ضونكة وةردةطرَيت، باشيش
لةوةى جطة ئةمة تة-

َ
طال نةك خةآلتة ئةمة –كة دةدةنآ كؤرثةكةيةوة ِرةشى بةبةرخة

خواردنةوةمان.» بةزمَيكى ء جةذن ء دةعوةت هةر هةميشةيى بةميوانى دةبآ
مةيدان ءشةِرطة هةستاو بةرزى ديوميدسى نةعرةتة بوون، بةآلم ءكث كِر هةموو (٢١٨)
ئؤردوطاى بكةم، بةئؤردوطاى دذمندا خؤ دةكةم حةز بةدأل ثِر نةستور، «ئةى طوتى:
ء نياتر

َ
دل بآ، دا

َ
لةطةل كةسَيكى ديكةم ئةطةر بةآلم لةمةوة نزيكة. كة تةروداةييةكان

بطرن، ئةستؤ ثَيكةوة كارَيك لة كةس دوو ئةطةر ضونكة كارةكة ئةنجام دةدةم. ئاسودةتر
بريى بآ، ذيريش ء زيرةك ضةند تةنيا كةسى باشرتة، بةآلم َيك

َ
لة ئةقل دوو ئةقأل باشرتة،

بِر ناكات.» زؤر
قارةمان جووتة بضن. ديوميدسدا لةطةأل دةكرد حةزبان كةس زؤر كرد. قسانةى ئةو (٢٢٧)
ىبِروات.هةروةهاكوِرةكةى نةستور،

َ
(ئةجاكس)ئامادةبوون.مرييونيسحةزىدةكردلةطةل
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دزة دةكرد (ئؤديسيوس)ش حةزى هةروةها ئوتريوس، كوِرى ِرم وةشَينى مينيالوسى ء
هةنطآ دةكرد. سةركَيشيانة لةو حةزى بةِروح ء تةروادةييةكانةوة ئؤردوطاى ناو بكاتة
ةكةم،

َ
دل ئازيزى توديوسى كوِرى ئةى ديوميدس، «ئةى يدايآ:

َ
هةل هةستاو ئاطامةمنون

حةز كةس زؤر تا ببآ بةهاوِرَيت. بذَيرة
َ
هةل يةكَيك لةم داوخوازانة خؤت بةئارةزووى تؤ

بذَيرى،
َ
هةل باشرتينيان جياتى لة نةكةوى دواى سؤز ئاطاداربة دةكةن، بةآلم بةهاوِرَييةتيت

بذَيرى.
َ
هةل هاوِرآ خراترين ثايةدارييةوة نةذادء ءحورمةتى ِرَيز بةبيانوى

ديوميدسى
َ
ُّـ بذَيرآ.

َ
زَيِرينهةل مينيالوسى قذ بؤيةئةوقسةيةىكرد،ضونكةدةترسا (٢٤٠)

خؤم خوازى
َ
هاوِرَيى دل دةكةى ئةمر «تؤ كة ء طوتى: ِرابوو شةِر، بةرزى مةيدانى نةعرةتة

ضونكة كةس بةئةندازةى ذبريبكةم. ئاسا خواوةند ئوديسيوسى دةتوانم ضؤن بذَيرم،
َ
هةل

طةرةكة، خؤشى خواوةند ئةتيناى هةروةها نيية، خةتةر كارَين ء تةنطانة ثياوى ئةو
لة ضونكة دةطةِرَيمةوة، يا

َ
لةطةل بةسةالمةتى بضني، ئاطريش ناو بآ، بؤ ما

َ
لةطةل ئةو ئةطة

ترة.» حةكيم ء ذَيرتر هةمووان
يان ستايش لةسةر «زؤر طوتى: ءتةحةمول، بةسةبر مةزن، ئوديسيوسى هةنطآ (٢٤٨)
ضونكة بابِرؤين، َيى.

َ
دةيل تؤ كة دةزانن شتانة ئةو هةموو ئارطؤسييةكان مةِرؤ، من لؤمةى

شةو دوو سَييةكى جمان، خَيرا زؤر ستَيران مةخابن ئةنطاوتنداية، لة ء بةيان درةنطة شةو
شةو بةدةستةوة ماوة. يةك سَييةكى بورى، تةنيا

شَيرة تراسوميديسى لةبةركردن، جةنطيان جلى خَيرا كرد، قسةيةى ئةو كة هةر (٢٥٤)
لة كةشتييةكةيدا خؤى ئةوانةى ضونكة دايآ، وسثةرَيكى دةم دوو شريَيكى مةيدان، ثياوى
كرد، لةسةرى ى

َ
يال ء شاخ ضةرمةطا دروستكراوى بآ كآلوخودَيكى لة بةجَيهَيشتبوون.

تريدانَيك ء تريوكةوانَيك هةروةها (مرييونيس)ش ثاراستنى سةر. بوو بؤ كآلوَيك تةنيا واتة
بةسريمة بةمكومى ناوةوة لة كة دايآ ضةرمى داية ئوديسيوس، كآلوخودَيكى شريَيكى ء
بةقايمى –كة زؤر بريقةدار بة

َ
كةل كَيوييةكى بةرازة سثى بةددانى لة دةريشةوة تةنرابوو،

(لباد) كوالظى بةرَيكى ناوةوة لة هةروةها بوو- دروا كآلوةكةدا بةدةورى وةستايانة
قايمةكةى ة

َ
بةمال دابوو خؤى وةختآ ئيليون، لة كآلوةى ئةم (ئوتولوكس) ثَيوةنرا بوو.

تا سيتريانى، بةئمفيداماسى ئةوسا دابووى دزى بوو. ئورمينوس)دا كوِرى (ئةمينتورى
ئةميش كة بةمولوس، دابووى ميواندارى ديارى وةكو ئةمفيداماس ئيدى سكانديا، بؤ بيبا

(ئوديسيوس)ةوة. (مرييونيس)ى كوِرى، ئَيستاش ئةوةتا بةسةرى بة دابووى
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ء بةجَيهَيشت لةوآ فةرماندةكانيان  لةبةركرد، جةنطيان قارةمان  جووتة كة (٢٧٢)
بؤ وان، ِرَيطةكةى لة نزيك ِراستيدا، بةدةستى قورينطَيكى ئةتينا، خواوةند بةِرَيكةوتن.
بوو. دةنطى طوَييان لة بةآلم نةبينى، قورينطةكةيان بةر تاريكى لة هةرضةند ناردن،
ء نزا كةوتة بوو بةمجؤرة خؤشحاأل بوو ندةية

َ
بال ئةو دةنطى لة كة طوَيى ئوديسيوس

ئةتينا لة ثاِرانةوة
يارمةتيدةرم هةميشة كةسةى ئةو ئةى  سثةروةر،  ئةى زيوس، كيذى ئةى (٢٧٧)
فريام بكةوة، جاران جارى وةكو لَيبطرة، طوَيم خةبةرنيت، بآ كارَيكم هيض و لة بووى،
وةها كارَيكى بطةِرَيينةوة، بؤ لةشكرطاكةى خؤمان بةسةربةرزى كة بكة وةها كارَيكى
ئَيمة بؤ كة ئةنجامبدةين ئةوتؤ طةورةى كارَيكى بَينني، بةدةست باش ناوبانطَيكى بكة
بةسةالمةتى ء ثةذارة بآ، ء خةم سةرضاوةى ء ماية بؤ تةروادةييةكان ء بآ سةربةرزى

بطةِرَيينةوة. كةشتيةكانمان بؤالى
ء ثاِرانةوة نزا كةوتة شةِر مةيدانى دلَيرى دةنط (ديوميدس)ى دالوةرى ئةو دواى (٢٨٣)
كةسةى لة شكست نايةى، ئةى ئةو زيوس، كيذى ئةى منيش بطرة طوتى: «طوآ لة نزاى ء
ئاخييةكان بووى كاتآ كة (تيديوس) مةزنةكةم بابة ثشتيوانى بكة وةكو ضؤن ثشتيوانيم
ِرةخى نزيكى لة بوو ئاخييةكانى ئةوة نارد، تيبةيان ئاشتى بؤ ءثةيامبةرى ثةيك وةكو
برد، كاديمؤسةكان بؤ ثةيامى ئاشتى بؤ شار ء ضوو بةجَيهَيشت ء ئيسوبوس ِروبارى
جا كردبوو. مةزنى كارى ضةندين تؤ ثشتوانى ء بةكؤمةك طةِرانةوةدا لةِرَيطةى بةآلم
طوَيرةكة بآ منيش شةرت بمثارَيزة. بكة، منيش لة ثشتيوانى بةهةمان شَيوة ئَيستا
بؤ نري. ذَير خستبَيتة نةى كةس كة ساغ ء سةليم، ثان، تةوَيأل ةى،

َ
سال يةك مَيضكةيةكى

لة زَيِراء بطرم!» قؤضةكانى ء برِبم سةر تؤدا ثَيناوى لة ء تؤ
كردن، قبوأل نوَيذةكةى دوعا ء ئةتيناش كرد، نزاى خؤيان ء نوَيذ بةو جؤرة (٢٩٥)
بةناو سثةر كوذراواندا، الشةى بةناو تاريكدا شةوى ى

َ
بال لةذَير شَير وةكو دوو ئةوسا

طرت. ملى ِرَيطةيان ِرةشدا، ء خوَينى ءجةنطةوزاران
سةركردة ء شازادة هةرضى بخةون، تةروادةييةكان نةيهَيشت هيكتؤر لةوالشةوة (٢٩٩)
نةخشةيةكم «من طوتن: ثَيى ء  كردنةوة كؤى هةبوو، سوثاكةى  ناو ِراوَيذكارى ء
طةورة بةثاداشتَيكى بةرانبةر بكات، جَيبةجَيى دةداتآ َينم

َ
بةل كآ بةدةستةوةية،

درَيذى طةردن دوو ئةسثى ء عةرةبانةيةك ِرةنجةبَينآ. ئةوة ثاداشتَيك كة طران؟.. ء
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ئاخييةكان... كةشتى ناو تيذِرةوى ئةسثانى جوانرتين سينةثان، ئةسثى دوو دةدةمآ،
دَينآ- بةدةست بؤ خؤى بوَيرآ –سةربةرزييةكيش ثياوةى بؤ ئةو ديارى دةيانكةمة
جاران وةكو ئاخؤ كة بزانآ ء سوسة بكةوَيتة و ئاخييةكان، كةشتى ناو بؤ بضَيت ء
كردوون تاقةتى بآ ماندويةتى كة ئاخيانةى ئةو يان دةكةن، كةشتييةكانيان ثاسةوانى
طرتن ئَيشك لة ء وازيان هةآلتندان بريى لة خستوون، لة ثةلوثؤى بازوى ئَيمة زؤرى ء

هَيناوة؟!»
تةروادةييةكاندا جةنطاوةرَيك لةنَيو بوون، بَيدةنط ء مات هةموو قسانةى كرد، ئةو (٣١٣)
ةمةند

َ
دةول ثياوَيكى ئاسمانى بوو. ثةياماوةرى كوِرى يوميديسى، دلون، بةنَيوى هةبوو

ِراكردندا سوك لة بةآلم بوو، دزَيو ءناشرين ةتى
َ
هةبوو. ِروال زؤرى بِرؤنزَيكى ء زَيِر بوو،

طوتى: ء هيكتؤر ء تةروادةييةكان ِروويكردة هةستا بوو. خوشكان ثَينج براى تاقة بوو.
دةضمة من بَيباكيية، ء تةذى دالوةرى م

َ
دل كارةم هةية، ى ئةم

َ
دل من هيكتؤر «ئةى

ضؤطانى ضؤطانةكةت، تؤ  بةآلم دَينم: دذمن َيكى
َ
هةوال هةموو ء كةشتييةكان نزيكى

ء بةنةخش برونزيية عةرةبانة ء ئةسثةكان كة بخؤ سوَيند ء رِبة
َ
فةرمانِرةواييةكةت هةل

منيش هةنطآ داية. بآ نةزيرةكةى بيليوس لةذَير كوِرة ئةوةى كة دةدةيتآ، نيطارةكةم
بةتةمايت تؤ ء ئةوةى نابم ك

َ
كةل بآ دزَيكى

َ
هةوال ء ناِرؤم كة بةخؤِرايى دةسةِّـَينم بؤتى

تا ناوةستمةوة دةكةم، دذمندا بةئؤردوطاى خؤم يةكِرآ من ضونكة دَينم، بةدى بؤتى
كؤبوونةوةية خةريكى حازر  ى

َ
حال واية  ثَيم كة ئاطامةمنون  سةراثةردةكةى  دةطةمة

شةِر يان َين
َ
هةل كة بدةن خؤ قةرارى تا ئاخياييدا ِراوَيذكارانى ء سةران ء شازادة لةطةأل

بكةن.»
«ئةى طوتى: خوارد، سوَيندى رِبى،

َ
هةل طؤضانةكةى هيكتؤر ئةو قسةية دواى (٣٢٨)

ء بروسكةى ضةخماخة خودان هريا، مَيردى ئةى بةسةرمةوة، شايةدبة بةخؤت تؤ زيوس،
ئةم سوارى هيض كةسَيك كى تةروادةدا

َ
خةل لةنَيو دةطرم كة تؤ بةشايةد هوِر.. ء بةطرم

دةبىبةخاوةنىسةرفرازيان تؤ كة ِرايدةطةيةنم من وا ئةىدولون، تؤ لة نابآجطة ئةسثانة
دةكةيت. ثَيوة شانازيان هةميشة ء

بؤ (دولون). بوو زؤر طةرمييةكى
َ
بةآلم دل خوارد، بَيهودةى سوَيندَيكى ئةو هةرضةند (٣٣٢)

ثشيلةى ثَيستة كآلوَيكى بؤرى لةبةركرد، ة طورطَيكى
َ
كةول كرد، شان تريوكةوانةكةى لة

طرت. بةآلم ِرَيطةى ملى كةشتييةكان بةرةو طرت،
َ
هةل تيذى نَيزةيةكى كَيوى لةسةرنا،
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هيكتؤر بَينَيتةوة، بؤ هةواآلن ء بطةِرَيتةوة دى جارَيكى بوو نةنووسى واى ضارةنووس
جؤشةوة، ثِر دووركةوتةوة، بةسةرَيكى جةنطاوةرةكان ئةسث ء ئاثوراى لة كة هةر
ثَيشةوة، كةسَيك دَيتة كرد هةستى زادة زيوس ئوديسيوسى خؤى طرت. ِرَيطةى ملى
نازانم جا دآ، دذمنةوة ئؤردوطاى لة يةكَيكة ئةوة ديوميديس، «بِروانة طوت: بةهاورَيكةى
مردوويةك جةنازةى بةنيازة يان بكات، كةشتييةكانمانةوة بةسةر دزى

َ
هةوال دةيةوآ

بةدةشتةكةدا كةم ء ماوةيةكى بآ ِرةت بةبةردةمماندا بَينني
َ
ُّـ بكاتةوة. باوازى ِرووت

ئةوا نايطةينآ، ء دآ
َ
هةل زانيت ئةطةر بيطرين، بةثةلة ء بكةوين دواى ئةوجا بِروات،

بةهيض تا بخةرةوة دوور خؤيانى لة ئؤردوطاكةى بةرةو كةشتييةكانى بةرةو نَيزة بةزةبرى
َيت.»!

َ
هةل شار بؤ نةبآ ئةوةى دةرفةتى جؤرآ

دولون هةستى مةآلسدا. بةينى جةنازةى مردووةكاندا لة خؤيان قسةية، ئةم دواى (٣٤٩)
مةيدانة كة هةر بوو.  ِرةت بةبةردةمياندا بةلةز طةوجانة، ء ثةروا بآ  نةكرد، بةهيض
بةغار طاجووت) هى لة درَيذترة جووتدا لة هَيسرت لَييان دووركةوتةوة (مةيدانة هَيسرتَيك
مةزةندة واى خؤيدا ى

َ
لة دل وةستا، بةبَيدةنطى بوو لة دةنط طوَيى كة كةوتن، دواى

بطةِرَيتةوة. هاتوون تا هيكتؤر تةروادةييةكانةوةءبةفةرمانى لةالى ء دؤستن دوو كة كرد
دذمنن، تا هَيز ئةمانة زانى بوونةوة، يان كةمرت لَيى نزيك ترياوَيذَيك بةئةندازةى كة بةآلم
بةتيذ،

َ
كةل تاذى جووتآ ضؤن كةوتن، وةكو دواى بةآلم نا. وةغارَيوة ثَيى بوو لةالقيدا

كَيوييةك يان كةروَيشكة كارمامزَيك ثةالمارى ضِردا بَيشةآلنَيكى لة كارامة، ء مةعالن
ء تيوديوس كوِرةكةى ئاواية بةو دةقيذَينآ.. غاردانةوة بةدةم نَيضريةكة ء دةدةن،
بةدةم بوو خةريك كاتآ دابِرى. خؤيان ئؤردوطاكةى ءلة بةر داية (دولون)يان ئوديسيوس
زياترى هَيزَيكى ئةتينا ثاسةوانةكان، ناوةندى دةطةيية كةشتييةكان بةرةو غاردانةوة
ئةو كة بنازآ بةوة ثؤش نةتوانآ برونز ئاخياييةكى هيض نا، تا تيوديوس كوِرةكةى وةبةر
ديوميدس كةوتووة. ئةوة ثَيش ء وةشاندووة (دولون) جةنطاوةرة يةكةم جةزرةبةى لةو
دةدةم، بةر ِرمت دةنا «بوةستة، خوِرى: تَيى داء ثةالماري بةِرمةكةيةوة ديوميديس بوو

َيى!»
َ
هةل خؤت مةرطى ءلة دةربضيت من ضنطى لة بتوانى وانيية ثَيم ضونكة

بةخواستى ء  بةئانقةست بةآلم  خَيواندآ. ِرمةكةى ء طوت ئةوةى ديوميدس (٣٧٢)
دولون ضةقى. عاردى لة بوو. نووكةكةى ِرةت بةسةرشانى ِراستيدا ِرمةكة نةيثَيكا. خؤى
جووتة دانةضؤقة. كةوتة طةِرا،

َ
هةل زةرد ِرةنطى لةرزين، كةوتة ترساندا لة ِراوةستا. ِرةق
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ثاِرانةوة كةوتة طريانةوة بةدةم طرت، باسكيان طةياندآ، خؤيان هانك بةهانكة قارةمان
ء برونز ضونكة لَيدةكِرمةوة، بكةن. من خؤمتان بةسةرم دةست «مةمكوذن، طوتى: ء
جا دروستكراون. هونةرمةندانة ء و زؤر وةستايانة هةية، ةوة

َ
مال لة زؤرم ئاسنَيكى ء زَيِر

ء سةروةت لةو ئاخييةكانم، ئامادةية الى ء زندووم هَيشتا من كة ببيستَيتةوة بابم ئةطةر
تان بداتآ.

َ
مؤل سامانة سةربةهايةكى

دوور لةخؤ مةرط بريى «مةترسة، دايةوة ء طوتى: وةآلمى بةردةبار ئوديسيوسى (٣٨٢)
خؤت لة سوثاكةى تةنيا بةتاقى لَيكردويت واى شتَيك ض بَآل: ِراستيم ثآ وةرةء بخةوة.
ئايا طشت خةفتةن؟ عالةم كاتَيكا لة بَيى، ئَيمة كةشتييةكانى بةرةو دووربكةويتةوة ء
ناردووتىكة جاسوسيمان يانهيكتؤر ِرووتبكةيةوة؟ يانئةوجةنازة هاتووىئةم جةنازة

ثَيكردويت؟» ئةمةى قايمى ضاو ء سةركَيشى تةنيا يان بكةى؟.. بةسةرةوة
شريين َينانى

َ
بةل ء بةوةعد «هيكتؤر دايةوة: وةآلمى لةرزَيوة لنطة بةدةم دولون، (٣٩٢)

بيليوسى كوِرى رةهوانةكةى ئةسثة جووتة ء نيشان برونز عةرةبانة َينى
َ
بةل ةتاندمى،

َ
خةل

ئاخؤ بزانم بكةم، تا بةئؤردوطاى دذمندا خؤم خشثة شةوآ بآ كة فةرمانى دامآ دامآ..
خستوون ثةلوثؤى لة ئَيمة طورزى يان دةطرن، تيذرؤكانيان كةشتيية ئَيشكى جاران وةكو

نني؟!». شةوانة ديدةوانى بةنيازى خؤياندا شةكةتى لة ء هةآلتندان لة بريى ء
خؤتا ى

َ
لة دل «ئةلهةقى تؤ دايةوة: زةردةخةنةيةكةوة وةآلمى بةدةم ئوديسيوس (٤٠٠)

بةنى هيض زةحمةتة بةآلم ئيكؤس! كوِرى ئةسثةكانى بوويت، طةورة زؤر بةتةماى خةآلتى
ئةسثانة بةرزةفت دايكى لة نةمرانة، بتوانآ ئةو خودى ئةخيل، كة لة بةشةرَيك جطة
بؤ وةختآ كة بَآل ثآ ِراستيم باواز لةمة بَينني وةرة بةهةرحاأل بخوِرآ.. لَييان ء بكات
لة ءئةسةلةحةكةى كوآ بةجَيهَيشت؟..ضةك سوثا- لة –شوانى هيكتؤرت هاتيت، ئَيرة
ء شوَينى كةمني دةطرن؟ كوآ ئَيشك لة كوَين؟ تةروادةييةكان لة كوَيية، ئةسثةكانى
ِرَيكدةخةن؟.. خؤيان خةوى ء ئَيشك كاتى ضؤن تةروادةييةكان كوَيية؟ لة بؤسةكانيان
لة دوور ء ئَيمة كةشتيةكانى نزيكى لة ئايا هةر سةرداية؟ لةذَير نةخشة ءثالنَيكيان ض
بؤ هَيناوة، بةتةمان شكستيان بةئاخييةكان دواى ئةوةى يان خؤيان دةمَيننةوة، ى

َ
مال

بطةِرَينةوة؟ خؤ شارى ناو
َيم،

َ
دةل ثآ ِراستييةكت «هةموو دايةوة ء طوتى: يوميديس وةآلمى دولونى كوِرى (٤١٢)

هةرا لة دوور ئيليوس، قةبرةكةى طوَيى ئَيستا لة هيكتؤر ناشارمةوة:
َ
ُّـ شتَيكت هيض



ھۆمیرۆس٢٢٢

سةبارةت دةكات. خؤيدا شريةتكارى ئةنجومةنى ئةندامانى لةطةأل كؤبوونةوة زةنا، ء
نييةكةثاسةوانىلةشكر دياريكراو هيضئَيشكضييةكىتايبةتىء بةشوَينىئَيشكضييةكان،
ثاسةوانى بؤ يةكرت بَيدارن ء دانيشتوون، ئاطرةكانةوة بةدةورى هةموو ئةوانةى كة بكات.
كارى دةخةون ء هَينراون، ترةوة وآلتانى لة هاوثةيمانانةى بةآلم ئةو دةكةنةوة. ئاطادار

دوورن!» ء نني لَيرة ةكانيان
َ
منال ء ذن ضونكة دةسثَيرن. ثاسةوانى بةتةروادةييةكان

دةنوون، تةروادةييةكاندا لةناو جةنطاوةرة بَآل، ئايا «باشة ثَيم طوتى: ئوديسيويس (٤٢٣)
باش تَيبطةم.» تا بكة شةرح بؤ ئةمةم بةجيا دةنوون. يان

كة تري هاوَيذةكان ء كارييانةكان َيم،
َ
دةل ثآ «ئةمةشت دايةوة: وةآلمى (٤٢٦) دولون

دةريادا ِرةخى لة دالوةر، بيالسجيونى ء كوكونانةكان ليليجةكان، ثيونيان، لة بريتيني
شكؤمةندةكان، ميسيية ليسييةكان، بةآلم دةنوون.

تيمبةر بةرانبةر عةرةبانةكانيانةوة لة بةخؤ ء ميونييةكاندا فرييذيةكان ء لةطةأل (٤٣١)
بطةيتة دةتةوآ ئةطةر دةثرسيت؟.. شتانة ئةم هةموو لةهةر بؤضى تؤ بةآلم يانداوة.

َ
هةل

هَيزةكانى هةموو لة ء جآ طةييونةتة تراكييةكانة كة تازة ئةوة تةروادةييةكان، ئاثوراى
جوانرتين ئةسثةكانى ة.

َ
لةطةل ئيونيوس) كوِرى (ريسيوس ثاشةكةشيان و دوورن، ترةوة

لة بان َيى
َ
دةل ترن، سثى بةفر لة زةالم، زةالم ديتومن، ئةسثى ذيانمدا لة ئةسثن كة

ءتةدارةكَيكى ضةك ِرازاندوةتةوة، ءزيو بةزَيِر طاليسكةكةى ِرةنطني دةستَيكى تيذيدا
هةر وا هونةرءسةنعةتى حةز دةكةى تةماشاى بكةى، هَيناوة، هةر خودا زَيِرى لةطةأل
نةك بكةن لةبةرى خواوةندان دةشَيت ئةوة بؤ زياتر جوانة ئةوةندة نةبووةتةوة،
ءزنجريان بةكؤت  يان  كةشتييةكانتان، الى  بؤ  بمبة يان ئَيستا جا  فانى. بةشةرانى
ء دروستى لة دةبيت نيا

َ
دل ء دةطةِرَييتةوة ء دةضيت تا ة،

َ
بةجَيبهَيل لَيرةم بمبةستةوةء

نادروستىقسةكانم.»
باشت زانيارى هةرضةندة دولون «ئةى طوتى: ء كرد توِرةى نيطايةكى ديوميدس (٤٤٧)
ئازادت ئةطةر ببى، دةرباز ئَيمة ضنطى لة كة مةكة خؤش بةوة خؤت ى

َ
دل داينآ، بةآلم

جا كةشتييةكانمان دَييتةوة سةر ديكة جارَيكى بَيطومان بدةين بِرؤيت، ِرَيطةت ء بكةين
برِبم، لةبةر ذيانت ء بتكوذم ئةطةر بةآلم جةنطاوةرانة، بةهَيرشى ض بآ بةجاسوسى ض

ئارطؤسييةكان. طيانى بةبةآلى نابى َضيرت
ُّـ بثاِرَيتةوة، لَيى زياتر تا برد ردَينى بؤ دةستى دولون كرد، قسانةى ئةو (٤٥٤)



٢٢٣ ئیلیاده 

سةرى بِرى، دةمارةكةى طةردنى هةردوو داو طةردنى لة ناوةندى شريَيكى ديوميدس
ة

َ
كةول ء كآلوةكةى ئةوجا دةكرد. قسةى هةر وهَيشتا بووةوة غل عاردةكةدا بةسةر

بؤ ِرَيز وةكو شتانةى ئةو ئوديسيوس درَيذةكةيان برد. ِرمة ء تريوكةوان طوِرطةكة ء
ءنزاوة طوتى: نوَيذ بةدةم ء رِبى

َ
هةل ئاسمان بؤ ء دةستكةوتان، تاآلنى خواوةندى ئةتينا

بةر دةكةين. بةتؤى ثَيشكةش ئَيمة بة، خؤش
َ
دل بكة، قةبوأل دياريانة ئةم «خواوةندا

شوَينى ء ئةسثان بةرةو تؤش سا دةثاِرَيينةوة، لةتؤ ةمث
َ
ئؤل خواوةندانى هةموو لة

بة.» وِرَينوَينمان ِرابةر تراكيةكان نووستنى
(٤٦٥)بةدةمئةو ثةيظانةوةدةستكةوتةكانيانبردءلةسةرطزيضارَيكياندانا، نيشانةيةكى
لقءثؤىطزيضارةكةيانشكاندةوةءوةكو نيشانة ء كةند

َ
هةل هةندآنةيجةيان دياريان دانا،

بةناو بةجووتة ئةوجا ون نةبَيت. لَييان طةِرانةوةدا لة شةودا ء تاريكى لة تا نا، دايان
جةنطاوةرة ئاثوراى طةيينة ناو زوو زؤر بةِرَيكةوتن، خوَينى مةييودا ء ئةسلةحة ء زرآ
ء ثَيك خةوتبوون ء ِرَيك ِريزى بوون، بةسآ ماندووى ِرَيطة خةوتبوون، تراكييةكان. هةموو
جةنطاوةرَيكيش هةر عاردىدانابوو. لة تةنيشتخؤيةوة تفاقىخؤىلة كةسةءضةكء هةر
ئةسثةكانيشى نووستبوو، ناوةِراستياندا لة «ريسوس» بوو. بةتةنيشتةوة ئةسثى جووتآ
بةسرتابوونةوة. طاليسكةكةيةوة قةراخى بة  بةِرةشمةكانيان  ء بوون بةتةنيشتييةوة
ئةو «ديوميديس، ئةمة طوتى: داو (ديوميديس)ى ثيشانى بينى، جار ئوديسيوس

َ
هةوةل

هَيز كوشتمان، بؤى باسكردين، ئةوةى دولون، كة وةش ئةو ئةسثانةية هؤ ثياوةية،
يان خَيراكة مةوةستة باشة. بؤضى وانةبآ ِرؤذَيكى بؤ ضةك بنوَينة، خؤت  تواناى ء
خةمى ء من بكوذة جةنطاوةرانة تؤ ئةم بةباشى دةزانى ئةطةر يان ئةسثةكان بكةوة،

دةخؤم.» ئةسثةكان
ءبةضةثى بةِراست جؤشدا. ديوميدسى دةرونى ء دأل هَيندةى دى ئةوسا ئةتينا (٤٨٢)
ةيةكىترسناكى

َ
نال كةسَيككة شمشَيرةكةى ئةوىدةطةييشتآ هةر كوشتار. كةوتة خؤيدا

ء ثةز مَيطةلة بةناو شَير ضؤن وةكو بوو. سوور خوَينا لة زةوى دةبووةوة، بةرز
َ
ُّـ

(تيديوس)ش بةناو كوِرى ئاواية بةو دةخات، دِرندانة الكان دةكةوآ ء شوان بآ بزنانى
لةدواى بةردةباريش، ئوديسيوسى لَيكوشتن. مَيرى ءدوانزة كةوت تراكى جةنطاوةرانى
ئةمةى بؤية الوة، دةيخستنة ء دةطرت كوذراوةكانى هةردوو القى (تيديوس)ةوة كوِرى
وةختآ بةسةر الشةكاندا ِرَيبكةن،ء بتوانن بةئاسانى جوانةكان ياأل ئةسثة تا دةكرد،
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كوِرى كاتآ ِرانةهاتبوون، ديمةنانة بةو بوون ء تازة ضونكة نةِرةوَينةوة، دةثةِرنةوة
كة طيانى بوو كةس سيانزةمني كوشت. ئةم ثاشاية ئةويشى ثاشا سةر هاتة تيديوس
ضونكة كوِرى دةدا، هةناسةى لةو دةمةدا بةسةختى سةند،

َ
ُّـ ضوون هةنطوينى شريينى

بةديار شوم مؤتةكةيةكى وةكو ئةتينا، نةخشةيةكى بةثَيى ء شةوةدا لةو ئوينوس
ئةسثةرةهوانةكانى بةردةبار، ئوديسيوسىبةجةرطء ماوةيةدا لةو بوو. سةرييةوةوةستا
كةوانةكةى بةر بةنَيو ئاثوراىنووستوةكاندا، بةست ء ثَيكةوة هةوسارةكانيانى ء كردةوة
طةوهةر طاليسكة درةخشانةكةى نَيو قامضيية بوو ضوو لةبريى خستنةوة، دوورى ء دان
ئاطادار ديوميدس تا كَيشا نزمى فيكةيةكى ئةوسا بَينآ، خؤيدا لةطةأل ثاشا نيشانةكةى

بكاتةوة.
ء سةركَيشانة كارَيكى دةكردةوة بريى لةوة نةجوآل، خؤى جَيى لة ديوميدس بةآلم (٥٠٣)
ءتفاقة ضةك كة طاليسكةكةى ثاشا، بوو لةنَيوان ئةوةى دوودأل بدات، بَيباكانةى تر ئةنجام
يان بيبات ء ِرايكَيشَيت و بطرآ مذانةكةى بةهةردوو تيابوو، نيشانةكانى طةوهةر ء ناياب
لة ؟ بكوذآ تراكيان ذمارةى زؤرترين يان باشرت واية يطرَيت،

َ
هةل ء بكاتةوة زرَيكةى

طوتى: ء ثَيشآ هاتة لَيى ئةتينا دةكردةوة، ئةمانة هةموو لة بريى خؤيدا ى
َ
دل كاتَيكا لة

بطةِرَييتةوة، كةشتييةكان بؤالى بكةوة لةوة بري ئَيستا مةزن تيوديوسى كوِرى «ئةى
لةطينة ضونكة هةآلتن!.. ئةمما هةآلتن بطةِرَييتةوة، بؤ ئةوآ بةهةآلتن دةنا ناضار دةبى

بكاتةوة.» تةروادةييةكان بَيدار ء ديكة بَيت خواوةندَيكى
يةكَيك سةرثشتى داية

َ
هةل خؤى ناسييةوة، يةكسةر خواوةندى دةنطى ديوميدس، (٥١٢)

خَيراكانى كةشتيية بةرةو بةثِرتاو ء كَيشا ثَيدا كةوانَيكى ئوديسيوس ئةسثةكان. لة
ئاخييان بؤى دةرضوو.

زؤر بينى، دا كوِرةكةى تيوديوس لةطةأل ئةتيناى كة كةوان، زيوين ئةثولؤى بةآلم (٥١٥)
ء تراكييةكان ِراوَيذكارى (هيبوكون)ى ء كرد تةروادةييةكاندا بةئؤردوى خؤى بوو، توِرة
خؤ جَيى لة كرد ئةسثةكان سةيرى ِرابوو، هيبوكون خةو هةستاند، لة (ريسوس)ى خزمى
بةرز بةدةنطى آلوة دةطةوزن،

َ
طيانةل خؤدا بةدةم دوا خوَينى لة جةنطاوةرةكان و نةماون،

وَينة هةنطامةيةكى بآ ء هةرا كرد. (ريسوس)ى خؤى ئازيزةكةى هاوِرآ ء بانطى ناآلندى
دةيانِروانيية سةرسامى ء ءبةترس هاتن، بةثةلة هةموو بوو، بةرثا تةروادةييةكاندا لةناو
بةرةو ء كردبوو، تةروادةييةكانيان لة جةنطاوةرة دوو ئةم كة ترسناكةى كوشتارة ئةو
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طةِرابوونةوة. خؤيان كةشتييةكانى
كوشتبوو، تيا (هيكتؤر)يان جاسوسةكةى كة شوَينةى ئةو طةييشتنةوة كاتآ (٥٢٦)
دةسكةوتة خوارآ، داية

َ
هةل خؤى تيديوس كوِرى ِراطرت، ئةسثةكانى ئوديسيوس

ئةسثةكانى بووةوة: ئةسثةكةى ئةوجا سوارى ئوديسيوس ء دةست داية خوَيناوييةكانى
كةشتييةكان بةرةو بِرؤن، خؤ بةخواستى  ئةوةى وةك  ئةسث جووتة دا، بةرشةالق
طوتى: بوو، ئةسثةكان ةى

َ
جوارنال دةنطى لة طوَيى كةسَيك هةر لة بةر نةستور دةرثةِرين.

درؤ؟ يان ِراستة نازانم هةية، شتَيك ئارطوسييان، ءشريةتكارانى فةرماندة «دؤستان، ئةى
دةضَيت. ئةسثان ةى

َ
ضوارنال دةنطى لة طوَيم دَيتة دةنطَيك َيم،

َ
بيل ثَيدةكات ئةمرم م

َ
دل بةآلم

ئؤردوطاى لة سةركَيشانةوة ئةسثة بةم كة بن، ئوديسيوس ء ديوميدس ئومَيدةوارم
ئازاترين نةبادا كة  دةترسم لةوة مةوة

َ
دل لةناخى بةآلم طةِرابنةوة، تةروادةييةكانةوة

دَيتةطوآ.» تةروادةييةكانيش زةناى هةراء ضونكة بووبن، بةآليةك تووشى ئاخييان
جآ طةيينة قارةمان جووتة كة بووةوة نةبوو قسةكانى لة بةتةواوةتى هَيشتا (٥٤٠)
ء طوشني بةدةست خؤشحاأل ء شاد  هةموو هاوِرَيكانيان دابةزين..  ئةسثةكان  لة ء
ئةسثان، ءِرامكةرى جرينيايى، سوارضاك نةستورى كردن. ثَيشوازيان ستايش ئافةرين ء
فةِر ءشكؤى ئةى ناودار، ئةى ئوديسيوس! «ئةى ثرسياران: كةوتة لة هةمووان بةر
ئاثوراى لةنَيو ئايا  هَينا؟  وةدةست ئةسثانةت ئةم ضؤن بَآل ثَيم ئاخييان.. مةزنى
وةكو كة ثَيداوى؟ ديارييةى ئةم خواوةندَيك  يان هَيناون؟  دةرت تةروادةييةكانةوة
تةروادةييةكان ء بووم جةنطدا هةميشة لة مةيدانى من دةبريسكَينةوة. هةتاو تيشكى
طةر لة بكات لؤمةم ناتوانآ كةس ء م

َ
سال دَيرينة جةنطاوةرَيكى هةرضةندة باش دةناسم،

ء نةديوة ئةسثانى واهيم هةرطيز كةشتييةكان مابمةوة، بةآلم نزيكى لة لةشكردا، كؤتايى
داونةتآ. ئةسثانةى ئةم ء بووة تووش خواوةندَيكتان واية ثَيم بؤية نةهاتووة، ما

َ
بةخةيال

ئةتيناى سثةروان، ئةتيناى كيذى، ئةتيناى ء هةورةوان زيوسى لةالى هةردوكتان ضونكة
ضاوكةسك ئازيزن.

نيليوس، كوِرةكةى ئةى نةستور، «ئةى دايةوة: بةردةبار وةآلمى ئوديسيوسى (٥٥٤)
لةمانة ئةسثانى دةتوانن بيانةوآ،  خواوةندان ئةطةر ئاخييان،  شكؤى فةِرء ئةى
ثريى طةورةم، ئةى بةهةرحاأل سنورة. بآ خواوةندان تواناى بدةنآ، ضونكة ضاكرتمان
دالوةر هاتوون، ديوميدسى تراكياوة لة تازة دةثرسيت، لَييان كة تؤ ئةسثانةى ئةم
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بوو جاسوسَيك ضواردةمينيان لَيكؤشتن. بةآلم ناودارء ئازاى كةسى دوانزة ء ثاشاكةيان
جاسوسى تا ناردبوويان تةروادةييةكان ء هيكتؤر كوشتمان، كةشتييةكان نزيكى لة كة

بكات.» ئؤردوطاكةمانةوة بةسةر
ئةوةىطوت ءبةدةمثَيكةنينةوةئةسثةكانىلةخةنةكةكةثةِراندةوة، ئاخييةكانى (٥٦٤)
قايمةكةى ء مكوم خةرطة طةيينة كة هةر كةوتن. ى

َ
بةطةل شادى ء بةخؤشى ديكةش

لةوةثَيش كة بةستةوة ئاخوِرَيك لةسةر ئةسثةكانيان قايش بةهةوسارى تيوديوس، كوِرى
ئةوجا دةخوارد. طةنميان ءخؤشرتين بةسرتابوونةوة لَيى (ديوميدس)ى ئةسثةكانى
تا واسى،

َ
هةل كةشتييةكةيةوة بةثَيشى (دولون)ى خوَيناوييةكانى مرياتيية ئوديسيوس

ء كرد بةدةريادا خؤيان ى
َ
قؤل بةدوو ئةوان ئةتينا بةرثا بكرآ، بةآلم بؤ ثريؤز قوربانييةكى

ثاك ئارةقةكةى لةشى دةريا هةموو ئاوى كة شت. ء ِرانيان طةردن ء ئارةقةكةى جةستة
خؤيان ء كرد بةطةرماوانى درةخشاندا خؤيان بوذانةوة، ء فَينك بووةوة يان

َ
دل ء كردنةوة

خوان دانيشتن. لة ضةور كرد، لةسةر بةزةيت شت. لةشى خؤيان ئاو خؤيان بة شت. كة
كرد ثِر ضوون هةنطوين بةلةزةتى شةرابى لة جاميان كوكتَيل، لة شةرابى ثِر باديةيةكى

زةوى. سةر ثرذاندة ؤثَيكيان
َ
دل ضةند ئةتينا وبةخؤشى قوربانى ءبةناوى
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يازدةيةم سروودى
    

شةِرةكة دةكات ئةخيل ضاودَيرى

حيكايةتةكة:
ء بهاِروذَينآ ئؤردوةكة هةردوو ويستى خواوةندان، خوداى زيوسى سثَيدةدا، لةطةأل
ِروحمى ئةخيل ئاخييةكان ء سةر بخةنة طوشار تةروادةييةكان بدات تا بةيةكياندا
بةسةر هَيمنى بالَى ئةوةى بينى ثاش ئةوةبوو ء توِرةييةكةى بِرةوَيتةوة، بتليسَيتةوة
بوون بوو بَيزار جةنط لة كة ئاخييةكان بةتايبةتى كَيشاوة، ئؤردوطاكةدا هةردووك
ئاذاوةى ء دووبةرةكى خواوةندى  ئةوةبوو بطةِرَينةوة، وآلتى خؤ بؤ دةيانويست ء
خَيوةتةكانى ء ئةخيل خَيوةتةكانى بةينى لة دابةزى، ئاذاوة خواوةندى ناردن. بؤ
نانةوة، ئاذاوة ء طَيرةشَيوَينى كةوتة وةستا، هةلَدرابوون، بةيةك بةرانبةر كة ئوديسيوسدا
بؤ وآلتيان طةِرانةوة ئارةزووى ء تَيطةِرا شةِريان خرؤشى ء جؤش كرد كارَيكى واى
ورة ء هاندان كةوتنة نةستور و ئوديسيوس ء ديوميدس ء ئاطامةمنون كرد. فةرامؤش
ضاودَيرى لةوالشةوة تةروادةييةكان شةِر. بؤ وسازدانيان ئاخييةكان، بةرزكردنةوةى
بةرثةرضدانةوةى بؤ ِرَيكدةخست خؤيان ءِريزةكانى دةكرد جموجؤلََيكيان هةموو
سةركردة هةندآ ء دةبَيت بةرثا توند ء قورس  شةِرَيكى كوتوثِر. هَيرشَيكى هةر
ء ئاطامةمنون شا جةنطاوةرةكاندا لةنَيو دةكوذرَين. تةروادةييةكان فةرماندةى ء
ئاخييةكان خةريكة بينى كة زيوس دةردةكةون. ماكاون دكتؤر ء نةستور ديوميدس ء
بةهيكتؤرى تا نارد ثةيامبةرى خواوةندانى ء ئرييسى قاسيد دةبن، ء زاأل سةردةكةون
ئاطامةمنون بريندار تا شا ثَيشةوة، ِريزةكانى نةضَيتة كة بَآل تةروادةييةكان قارةمانى
ئيدى دةكات، طونجاو دةرفةتى ضاوةِروانى  هيكتؤر دةكشَيتةوة.  لةشةِر ء دةبَيت
دايدةطرن عارةبانةكةى لة دةكةون، هاوِرَيكانى فرياى دةبَيت، بريندار ئاطامةمنون
تاى بكةن. تازامةكةى تيمار كةشتييةكان دةطةِرَيتةوة بؤالى خَيرا بةعارةبانةيةكى ء
هيكتؤر دةبَيت، قورس بةالى تةروادةييةكاندا ء دةطؤِرَيت بةرة بةرة شةِرةكة تةرازووى
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دةكشَينةوة شةِرةكة لة دةثَيكرَين، ءنةستور ديوميدس دةردةكةون، لةناوياندا ءثاريس
ءئاِراستةى ِرةوت ضاودَيرى ئةخيل ماوةيةدا لةم دةكةن. تيمار سةختةكانيان زامة ء
زامدارةكةشى دكتؤرة ء دةبينآبةطاليسكةكةىدةطةِرَيتةوة نةستور شةِرةكةىدةكرد،
ناو بريندارةى ئةو دةنَيرآ تابزانى ثرتوكلوس واتة خؤى، دلَسؤزةكةى هاوِرآ لةطةلَة،
كةشتييةكاندا بةردةم كةنارييةكةى بةِرَيطة ثرتوكلوس كَيية. نةستور طاليسكةكةى
قسة، دةكةونة دابةزين، َُّـ بريندارةكةى ء نةستور شوَينةى ئةو دةطاتة دةِروات،
وةكو كاتآ ضؤن كة دةطَيِرَيتةوة ئةوة زمان ء بةدةم ء ئةزموون ثِر ثريى نةستورى
دةكات الو بةثرتوكلوسى لوس قةناعةت بةزمانى دةكرد، ء شةِرى بووة طةنج ئةخيل
تةروادةييةكان ء تا نةشكَيت تا لةشكرةكةيان بكات، شةِر ئةخيل بةشدارى ثَيويستة كة
بةشدارى نةيويست بةخؤى ئةخيل طوت ئةطةر ثَيى طريكةكان نةسوتَينن. كةشتى
زرَيكةى خؤيت بةمةرجآ ببى، شةِر داخَلى ثرتوكلوس ئةى بدات بةتؤ باِريَطة بكات،
ئةخيلى، تؤ دةزانن وا ء دةترسن بتبينن زرَييةوة بةو تةروادةييةكان كة ضونكة بداتآ،
سووتان لة و كةشتييةكان دةكةيت، دةرباز طةورة لة كارةساتَيكى ئاخييةكان كارة بةو

دةثارَيزى.
زةمةن:

هةشتةمدا ء بيست ِرؤذى لة ِرووداوةكان ئيليادةدا، لة هؤمةر تةقويمى بةثَيى
ِروودةدةن.

شوَين:
يةكةم جطة لة ديمةنى دةريا، ِرةخى ء تةروادة نَيوان بريتيية لة دةشتةكةى شوَين
شةِر تا بنَيتةوة ئاذاوة دةدات، دووبةرةكى ء ئاذاوة بةثةروةردطارى فةرمان زيوس كة

هةلَطريسَيت.
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(تيتونوس)ى مَيردى ثاأل لة ء لة جَيطة ثةروةردطارى سثَيدة (ئيبوس)ى كاتآ (١)ئَيستا
زيوس، خواوةندى بكاتةوة، ثةخش بةشةراندا ء خواوةندان بةسةر ِروناكى هاتةدةرآ، تا
لة طؤِرين نارد. خواوةندى ئاخييةكان كةشتى بؤالى شةِرةوة دووبةرةكى بةبةيداخى
تا وةستا، بوو، لةناوةِراستىكةشتييةكاندا كة ِرةشةكةىئوديسيوسدا، نزيكىكةشتيية
كوِرى (تيالمون)ةوة ئةجاكسى لةالى خَيوةتةكانى ض ببيسرتآ، اليةكةوة هةر لة دةنطى
خؤيان تواناى ء بةهَيز كة قارةمانة دوو ئةم (ئةخيل)ةوة، خَيوةتةكانى لةالى ض ء
دووبةرةكى خواوةندى كةشتيةكان ِراطرتبوو. لةوثةِرى لةمثةِر ء كةشتييةكانيان دةنازين،
ى

َ
دل ء كرد هاوارَيكى سامناك بةشَيوةيةكى ء بةرز بةدةنطَيكى وةستا، لةوَيدا ئاذاوة ء

بةرز ورةيان تَيطةِراء خرؤشيان ء جؤش بةجؤرآ جورئةت، ء زات لة ثِركرد ئاخييةكانى
وآلتى ئازيزيان بؤ بةكةشتييةكانيان لةوةى بوو خؤشرت ثآ كوشتاريان شةِرء كة بووةوة

بطةِرَينةوة.
جةنط تةدارةكى كة دا بةئارطؤسييةكان فةرمانى بةرز بةدةنطى ئوتريوس كوِرى (١٥)
جار القبةندةجوانةكانى

َ
هةوةل لةخؤبدةن ءبؤشةِر ئامادةبن.بةخؤيشىزرَيكةىلةبةركرد.

سينةبةندةى ء ئةوجا ئةو زيوين دايخست، لةالى ثاذنةيةوة بةئاغزونةى ء بةست القان لة
بةِراستى سينرياس، نيشانةىميوان ثةروةرى بةدياريدابوويآ. ثؤشىكة سينرياسوةكو
سةر بؤ بةتةماى هَيرشن ئاخييةكان كة ذنةوتبوو ئةوةى ى

َ
هةوال بةو دووريية، قوبرسدا لة

بووةوة، شوَينَيكدا بآلوبوو هةموو لة ة
َ
هةوال تةروادةييةكان، ئةم

نةخش بةجؤرةها سينةبةندة بوو. ئةم بةثاشا بةخشى سينةبةندةى ئةم بؤية (٢٢)
قوِرقوشم، ى

َ
هَيل بيست زَيِر، ى

َ
هَيل دوازدة الجوةرد، داوى دة بة ِرازابووةوة، نيطار ء

ئةو ِرَيك وةكو ِرازابووةوة، لةوالوة الو سآ سآ لةم ملخوار، الجوةردى مارى َيك
َ
كؤمةل

ئةوجا داينابوو. بةشةِران بؤ ئاماذةيةك وةكو هةوراندا لة كرونوس كوِرى ِرةنطينكةوانةى
ئةوجا دةواسرا.

َ
هةل بةزنجريى زَيِر زيوةكةى كَيآلنة كرد، شان لة زَيِرنيشانةكةى شمشَيرة

زرَييةكىجوان دادةثؤشى. بةدةنىلةشةِرا زرَييةىكةهةموو ئةو طرت،
َ
زرآطةورةكةىهةل

قورقوشمى كةوانةى بيست هةروةها بوو، ثَيوة هةموو اليةكةوة لة برونزى دةبازنةى بوو،
دزيوى طؤرطؤنَيكى بوو. بةناوةندة الجوةردى تؤخيشى بازنةيةكى بوو، ثَيوة بريقةدارى
ئةو نةخشةيان دةورى ئاذاوة ترس ء كرابوو، ثةروةردطارانى نةخش شومى لةسةر نيطا
سآ ثَيضى ثَيضاو ئةذدَيهايةكى بووةوة، بوو شؤِر بةزرَيكةدا زيوين حةمايلَيكى دابوو.



ھۆمیرۆس٢٣٠

ء دةرآ هاتبوونة طةردنةوة لةيةك سآ سةرةكةى  هةر نةخشَينرابوو، لةسةر سةرى
بةضوار كة لةسةرنا  كآلوخودةكةى ئاطامةمنون ئةوجا بوو. لةاليةك ِروو هةريةكةيان
نووكة طرت،

َ
هةل بِرندةى برونزينى نوك ِرمى دوو ئةوجا ِرازبووةوة. ئةسث ى

َ
ءيال قوبة

هريا لةم كاتةدا ئاسمان، دةطةيية ثِرتةويان دةبريسكانةوةء دوور دوورى برونزييةكان تا
كرد. ةمةند

َ
(ميسني)ى دةول شاى لة ثريؤزباييان بروسكةيةكى قايم بةهةورة ءئةتينا

طاليسكةكان بةيةك كة كرد بةمريئاخوِرى خؤى ئةمرى جةنطاوةرَيك هةر ئيدى (٤٧)
كةوتنة ضةكءزرآ سةراثا جةنطاوةرانى ئةوجا  ِرابطرن.  خةنةكةكة كةنارى لة ء ِريز
بآ بِرانةوة سامناكى ءهةنطامةيةكى هاوار سثَيدة لة بةر بَيشةوة. ء ضوونة جموجوأل
كردى زيوس خةنةكةكة. طةيينة بةِريز طاليسكةِرانةكان ثَيش زؤر جةنطاوةرةكان هةستا.
ئةمة باراند، خوَيناوى ئاونطى لة ئاسمانةوة سامناك، بروسكةيةكى هةورة ء بةضةخماخة
هاديس ةى

َ
ئازاكان هةوال فةرماندة لة زؤر ذمارةيةكى  زووانة بةو بوو كة ئاطادارييةك

دةكات.
مةزن، ثوليداماسى دةورى هيكتؤرى لة َيكةوة،

َ
لةوالشةوة تةروادةييةكان بةقةديال (٥٦)

سآ كوِرةكةى ِرَيزيان دةطرت، بةقةد خواوةندَيك كة تةروادةييةكان وَينة، ئايناس بآ
خواوةند ميناكى جوان الوى ئاكامسى ء مةزن ئةجينورى ء (بولوبوس)  ئةنيتنور:

خِربوونةوة.
وةكو بوو. وةستا بةدةست سثةر ثَيشةوة لةِريزى ء جةنطاوةرةكانا لةنَيو هيكتؤر (٦٠)
دةكةوَيتةوة دى وخَيراء جارَيكى دةردةكةوآ، هةورانةوة لة بن شوم ئةستَيرةيةكى ضؤن
جةنطاوةرانى لة ناوةندى ئاواية جارآ بةو ون دةبَيت، هيكتؤريش لةضاو ء هةوران بن
فةرمانى ء دةردةكةوت ِريزةكانى دواوة جةنطاوةرانى لة ناو طاظآ ثَيشةوةء ِريزةكانى
سثةروةر بابازيوسى بروسكةى وةكو بوو، برونزدا لة سةراثاى دةدا، جةنطاوةرةكان بة

بوو. بريسكى بريسكة
لَيكديان دةكوشت، ء ثةالمارى يةكرتيان دةدا ئاخيايى كى

َ
ءخةل تةروادة كى

َ
خةل (٦٧)

ِرووبةِرووى ةمةندا،
َ
دةول جووتيارَيكى طةى

َ
كَيل لة دروَينةوان دةستة دوو ضؤن وةكو ِرَيك

طةورة فِرآ طةورة ةى
َ
سوال ء طةنم ءجؤ دةدورنةوة تيذةكانيان بةداسة ء يةكدى دةِرؤن

لة بةرانبةرى جةنطاوةرَيك هةر نةبوو، هةآلتن لةبريى لةشكرة دوو لةم هيض اليةك دةدةن،
دووبةرةكى دةدا. خواوةندى يةكيان ثةالمارى توِرة وةكو طورطى طرتبوو، جةنطاوةرَيك
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تاقة دةدا: زاخاو بةم ديمةنة خؤى ء ضاوانى دةبوو، ة
َ
ء نال ئاه لة طوَيى ءتةفرةقة،

بوو. سوَيية ثِر شةِرة ئةم شايةتى كة بوو خواوةندَيك
ةمث دانيشتبوون،

َ
ئؤل لوتكةى لةسةر خؤيان، لةجَيى هَيمن ء ئارام خواوةندةكانى دى

خوتة ء ئةمةشدا كردوةتةوة. لةطةأل قوت بةشكؤى هةريةكةيان كؤشكَيكى لةوَيدا كة
خواوةندى تةروادةيى دةكرد. بةآلم كى

َ
خةل ثشتيوانى كة زيوس ئةوةيان بوو ةى

َ
بؤل

دانيشتبوو،ء طؤشةيةكدا لةوان ءلة ةيةيان نةبوو، دوور
َ
ء بؤل خوتة ئةم دةربةستى طةورة،

كةشتى تةروادة،ء تةمةشاى شارى خوارآ، دةيِروانيية سامَيكى خؤيةوة ء شكؤ بةهةموو
دةكرد. كوذراوانى بكوذان ء و برونز، هوِرى بريسك ء ء ئاخييةكان،

هةردوو ِرمى تريء دةبووةوة، بةرزتر ثريؤز ِرؤذى دةبووةوةء ِروناكرت دنيا  تا  (٨٤)
كؤمةأل كؤمةأل هةردووال جةنطاوةرانى دادةبارى. يةكرتدا بةسةر زياتر بةسةر زياتر لةشكر
لة داركةر كة دةمانةدا لةو ضَيشتةنطاودا، لة بةآلم دةطةوزين، خؤدا خوَينى لة دةكةوتنء
بَيتاقةت ماندوو دةبآ، ولةكار زةالم دارى بِرينى لة بازووةكانى ئةوةى دواى بَيشةيةكدا،
ئامادةكردنى خؤراكى دةكةوَيتة شاخَيكدا ثةنا ءلة لَيدةبِرآ بِرستى دةبَيت، وبرسَيتى
يةكرتةوة هاندانى هاوارى بةدةم بةستةوةء طوِريان داناييةكان دةمانةدا، لةو ئا خؤى،
ثَيشيانكةوت ئاطامةمنون ءِريزةكانىجةنطاوةرانى تةروادةييان تَيكشكاند. برد هَيرشيان
فةرماندةى (بينور)ى سةر طةيية لة هةمووان بةر ء كرد دذمندا بةناوجةرطةى خؤى ء
دابةزى طاليسكةكةى لة بينور ئاخوِرى ء مري هاوِرآ (ئوليوس)ى ئةوجا ء كوشتى، سوثا
ِرمةكة يدا،

َ
تةوَيل لة ِرمَيكى ء دا ثةالماري ئاطامةمنون بووةوة. ئاطامةمنون ءبةرةنطارى

دةست طيانى ء دةم ء كآلوخودةكةى مَيشكى ثذانة ناو ء بِرى كآلوخودةكةى ء نةضةمى
سثارد.

بةسينطى ى،
َ
دامال مردووة دوو لةو جةنطييةكانى ءكةلوثةلة جل ئاطامةمنون، (٩٩)

ئةنتيفؤس، ء طيانى ئيسوس بؤ ضوو ئةوجا بةجَيهَيشتن. لةو طؤِرةى درةوشاوةوة سثى
زادةى

َ
حةآلل ِراستةقينة ء فةرزةندى ئةويرتيان ء زادةى حةرام يةكَيكيان كة ثريام كوِرانى

دالوةريش ئةنيتفؤسى دةيهاذؤت ء –بيذةكةيان بوون لةيةك طاليسكةدا هةردوكيان بوو.
ئيدادا ضياى بنارى مَيرطةكانى كة لة خؤى جووتة كاتى ئةم دةكرد. شةِرى يا

َ
ثال لة

كردبوون، كةلةثضةى تةِر ءبةشوُّـ طرتبوونى بةديلى ئةخيل دةلةوةِراند ثةزةكانى بابيان
بوو شَيلطريتر كة ئاطامةمنون ئازادى كردبوون. ئَيستاش سةربةها(فدية) بة ثاشان بةآلم
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خَيواندة شمشَيرَيكى ء كرد شةق مةمكييةوة لةسةرووى ئيسوسى سينطى بةنَيزة بوو،
سةريان يكوتاية

َ
بةثةلة هةل كة خوارةوة. خستيية طاليسكةكةوة ء لة ئةنتيفوس بناطوَيى

كاتآ ثَيشرت، ضونكة ناسينييةوة، يةكسةر ،
َ

داماآل
َ
ُّـ ئةسلةحة باشةكانيان ء تا ضةك

وةكو ديتبوونى.جا هَينابوون، كةشتييةكانى بؤالى بةديلى ئيداوة لة خؤشِرؤ (ئةخيل)ى
ء بَيضووةكانى بةردةبَيتة ء بةقةثاأل النةى ئاسكَيكدا بةسةر دةدا شَيرَيك كاتآ ضؤن
بآ، نزيكانةش لةو ئةطةر (ئاسكةكة) دايكةكةيان دةبِرآ، لةبةر حةياتيان ء دةيانخوات
دآ

َ
بةهَيزة هةل دِرندة ئةو ثةالمارى لة خؤى، طيانى ترسى ء لة بكات، شتَيك هيض ناتوانآ

بةهةمان دةكات، دارستانَيكا بةضِرة دةنَى ءخؤى وةغاريوة ثآ بآ القيا لة هَيز تا ء
ء بكةوآ ثريام كوِرةكةى جووتة فرياى نةيتوانى تةروادةيى جةنطاوةرَيكى هيض شَيوة

دةهاتن.
َ
هةل ئارطؤسييةكان لةبةر تةروادةييةكان هةموو ضونكة بكات، ِرزطاريان

بةردةبار، ئةنتيماخؤسى كوِرانى هيبولوخوسى ء ثيساندر سةر هاتة نؤرة ئةوجا (١٢٢)
هةمووان لة لَيكردبوو ء ديارى واى بةرتيل كة ثاريس بةزةبرى ئةنتيماخؤسةى ئةو هةمان
ثةالمارى ئاطامةمنون شا  زةرد. قذ مينيالوسى بؤ بوو  هَيلني طَيِرانةوةى دذى ثرت
ياندةدا

َ
هةول و  بوون طاليسكةدا يةك لة هةردوكيان دا، ثياوةي ئةم كوِرانى  جووتة

ء بوو بةربوو لةدةست ةوةكانيان
َ
جل ضونكة  بكةنةوة،  هَيور ئةسثةرةهوانةكانيان

ثَيشى شَير ميناكى ئوتريوس تاويان دةدا. كوِرةكةى هةر ء ِرةويابوونةوة ئةسثةكان
«ئةىكوِرى ئوتريوس ثاِرانةوةءطوتيان: طاليسكةكةوةكةوتنة لَيطرتن. هةردوكيانلةسةر
ئةنتيماخؤسى كؤشكةكةى وةردةطريت. ئَيمة ئازادى فرةى سةربةهايةكى مةمانكوذة،
كراو.بابمان

َ
سيقال هونةرمةندانة ئاسنى زَيِر ء برونز ء ءزةبةندى زؤر طةنجى لة ثِرة بابمان

ئاخييةكانني.» الى بةزيندويى ئَيمة بزانآ طةر دةداتآ شومارتان سةربةهايةكى بآ
نةرم ثاشا ى

َ
دل دةيانويست ء ثاِرانةوةءة طريان بةدةم برا جووتة جؤرة بةو ئا (١٣٦)

ئةنتيماخؤسى كوِرى «مادامَيكى طوتى: ء دانةوة ِرةقى وةآلمَيكى ثِر لة  كة بكةن،
لةطةأل ئوديسيوسى مينيالوس كة كاتى خؤى، وةختآ ئةنتيماخؤسةى ئةو بةردةبارن،
ثَيشنيازى دا ئةنجومةنى تةروادةييةكان لة هاتبوو، تةروادة ئَيمة بؤ بةنوَينةرايةتى مةزندا
بطةِرَيتةوة،. ئاخييةكان بؤالى دى جارَيكى نةدةن ِرَيطةى ء بيكوذن هةر لةوآ كة كردبوو
طةوجانةيةى ِرةفتارة ئةو سزاى بةِراستى ئَيستا  دةبآ ثياوةن ئةو كوِرى مادامَيكى

بدةن باوكتان
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لة عةرةبانةكة ء كرد ثيساندروسى شةق بةنَيزةكةى سينطى ء طوت  ئةوةى (١٤٣)
خوارآ داية

َ
هةل خؤى طاليسكةكة لة هيثولوخؤس زةوى. سةر كةوتة بةدةما ء بةربووةوة

سةرى ء سةرى ثةِراند ء باسك هةردوو بةشمشَير طةياندآ خؤى بةآلم ئاطامةمنون ،
َ

هةآل تا
ئاخييةكانى بةجَيهَيشت، ء لةوَيندةر دووانةى ئةو غلبووةوة. بةناو ئاثوراكةدا طؤ وةكو
ثيادانةيان ئةو ثيادةكانيان، كرد. ثَيشِرةوى شةِرةكة جةرطةى بةرةو ء خست خؤى دووى
دذمنيان سوارةى سوارةكانيان، ء دةِرةظني، دةهاتن

َ
هةل طوشاردا لةذَير كة دةكوشت

ئاطامةمنون طرتبوو، ئةسثان بةرى ئاسمانى تةثوتؤزى ذَير ثَيى ِراودةنا. ء دةكوشت
ضؤن دةبرد. وةكو هَيرشى ئاخييةكانةوة هاندانى بةدةم ء نةدةوةستا ء زةمان بةئامان
ء دةِروات اليةكدا بةهةموو باوة بةدةم دارستانَيكى ضِر ء بةردةبَيتة بةترةف ئاطرَيكى
تةروادةيية سةرى بةو ئاواية سةر زةوى، بِر دةكةونة بِر ناطرن ء لةبةرى خؤ درةختان
غل ء زةوى سةر دةكةوتنة ئاطامةمنونةوة شمشَيرى ء ثةالمار بةدةم هةآلتوةكانيش
ييان بةمةيدانى شةِرةكةدا

َ
خال طاليسكةى ِرةسةنيش ئةسثى لة جووتة دةبوونةوة. طةلَيك

بؤ كةسةر بووبوونة ء بوون كوذرا كة سايةقةكانيانةوة بوون بةعةزرةتى ء ِرادةكَيشا،
دةدان. دةوروخونيان كةضةآلن سيساركة ء هاوسةرةكانيان

خوَين هةنطامةى ء هةراء كوشتار لة ء تري، ِرم مةوداى لة هيكتؤرى زيوس، بةآلم (١٦٣)
هاوارى دةكرد. ئوتريوس هةر ثَيشِرةوى كوِرى بةآلم دا. ثةناي ء دوورخستةوة ِرشتن
ئيليوسة طؤِرةكةى بةرةو بةستةوة طوِريان هاندةدان. شةِرى بؤ ء دةكرد داناييةكان لة
لة كرد، ثَيشِرةويان بوو، دةشتةكةدا ناوةِراستى لة كة داردانوس، كوِرى ئيلوسى ثري،
خوَيناييةوة بةدةستانى –كوِرى ئوتريوس، بوون شار ِرةت بةرةو كَيوييةكة هةنجرية دار
دةروازةكانى طةيينة كاتآ بةآلم دةكَيشا، نةعرةتةى و تةروادةييةكان كةوتبوو دواى
جةنطاوةرةكانى طةييشتنى ضاوةِروانى ء وةستان لةوَيندةر بةِرووةكة، دار ء سكاى

كرد. ديكةيان
دةهاتن.

َ
هةل دةشتةكةدا هةر ناوجةرطةى لة  تةروادةييةكان لة هةندَيك  هَيشتا (١٧١)

ترسا طاطةلةكة لة دةدات ء طاطةلَيك ثةالمارى تاريكدا شةوَيكى شَيرَيك لة وةكو ضؤن
شَيرةكة ء بةردةكةوآ يةكَيكيان بةآلم دآ،

َ
هةل بةاليةكدا هةر يةكةى ء دةِرةوَيتةوة

جارملىدةشكَينآءئةوجاخوَينةكةى دةلَيسَيتةوةءجةرطءهةناوةكةىدةخوات،
َ
هةوةل

بةدةم كةسَيكيان هةر ء تةروادةييةكان سةر نيشتة نزيكةوة لة ئاطامةمنون ئاواية بةو
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ئوتريوس كوِرةكةى شريى ِرم ء بةزةبرى كةس زؤر بكةوتباية دةيكوشت، دوا هةآلتنةوة
خوارةوة. كةوتنة بةثشتا يان بةدةما ء كران سةرةنطون عةرةبانةكانيانةوة لة

ء بةشةران بابى شار، خواوةندى نزيكى حةسارة بةرزةكة ء طةيية طاظآ (١٨١) بةآلم
دانيشت ئيداى فرةكانياوان ضياى لةسةر لوتكةى ء ئاسمان هاتةخوارآ لة خواوةندان
بؤ تا ثةيامَيكى نارد بةثةلة ى 

َ
بال زَيِرين ئرييسى بوو. بةدةستةوة ضةخماخةيةكى ء

ثَيى بطةيةنة، بةهيكتؤر قسانة ئةم ء بكةوةِرآ بةثةلة ئرييس «ئةى طوتى: ء بطةيةنآ.
هَيرش جةنطاوةرةكانييةوة ثَيشةوةى ِريزى لة دةبينآ ئاطامةمنون كاتةى ئةو تا بَآل
كة بدات هان لةشكرةكةى ثاشماوةى الوة ء بخاتة خؤى تةروادةييان ء قِردةخاتة دَينآ
بةنَيزةيةك ئاطامةمنون كة كاتةى ئةو بةآلم بكةن، بةِرةظانى ببنةوة ء دذمن بةرةنطارى
كة دةدةمآ ئةوتؤى هَيزَيكى من هةنطآ دةبِرآ، طاليسكةكةى ناو بؤ ء دةثَيكرآ يا تريَيك
ِرؤذئاوا ء مكومةكانيان كةشتيية الى دةطاتة تا بِروات دذمنةوة كوشتارى كوشت ء بةدةم

دةكَيشَيت. شتَيكدا باأل بةسةر هةموو ثريؤز تاريكى ء دةبآ
لة بةدووان ء كرد القَيكى هةر كرد. بةقسةى طوَيِرايةأل ئرييسى فةرمانةي دا. ئةو (١٩٥)
طاليسكةكةى لةسةر كة بينى هيكتؤرى داطةِرا، ثريؤز تةروادةى ئيداوة بةرةو لوتكةكانى
طوت: ثَيى ء بووةوة نزيك هيكتؤر لة ضاثوكِرةفتارة خواوةندة ئةو وةستابوو. خؤى
ناردومى زيوس بابة خودايان، هاوتاى بةردةبارى ئةى هيكتؤر، ئةى ثريام، كوِرى ئةى
ِريزى ثَيشةوةى لة دةبينى ئةو كاتةى ئاطامةمنون –تا ِرابطةيةنم ثآ ثةيامى ئةوت تا
فةرمان ء دوور بطرى خؤت تةروادةييان، دةبآ ء قِردةخاتة دَينآ جةنطاوةرةكانيا هَيرش
كة ئاطامةمنون هةر بةآلم ببنةوة. دذمن بةرةنطارى ء ِرابطرن خؤ كة بدةى بةلةشكرةكةت
ء دةدات زيوس دةستت هةنطآ برا، طاليسكةكةى ناو بؤ ثَيكراو تريَيك يان بةنَيزةيةك
كةشتييةكان الى بطةيتة ئاخيانةوة كوشتارى ء كوشت بةدةم كة دةداتآ وات هَيزَيكى
ء بكوذى لَييان هةر دةكَيشَيت شتَيكدا هةموو بةسةر باأل كاتآ تاريكى ِرؤذئاوا، ءتا

برِبى.»
جةنطةوة جلكى بةتةواوى هيكتؤر ءِرؤيى. كرد قسانةى ئةو تيذِرةو ئرييس)ى (٢١٠)
لةوآ بةناو ء لَيرة ء بادةدا ِرمةكةى هةردوو خوارآ، داية

َ
هةل لة طاليسكةكةى خؤى

ئاطرى و ببنةوة، بةرةنطارى دذمن ء خؤ بطرن كة دةدان ء هانى دةطةِرا لةشكرةكةيدا
ءهاوسةنطى هاتةوة بةر ورةيان تةروادةييةكان جؤرة بةو قورسى خؤشكرد. شةِرَيكى



٢٣٥ ئیلیاده 

زياتر ئاخييةكان لةوالشةوة هةنبةر ئاخييةكان وةستان، لة هَينايةوةء خؤيان بةدةست
يةك. بةرانبةرى كةوتنة ء وةرطرت بةآلنسى خؤى شةِرةكة بةمجؤرة هَينان، بؤ طوشاريان

بدات. ثةالمار ء هَيرشبةرآ هةمووانةوة لةثَيش دةيويست ناوةندةدا لةو ئاطامةمنون
ةمث،

َ
ئؤل ضياى سةر كؤشكانى ئاكنجيانى ئةى شيعر، خواوةندانى ئةى ئَيستا (٢١٨)

كة بوو كةس يةكةم تةروادةيى، هاوثةيمانانى لة يا تةروادةييةكان، لة كآ َين،
َ
بل ثَيم

هةم كة بوو كوِرى ئةنتينور) (ئةفيداماسى كةس يةكةم ئاطامةمنون بووةوة؟.. ِروبةِرووى
بةرةكةت، ء بةثيت تراكياى لة دةظةرى بوو، ةطةتى بةناوبانط

َ
بةكةل هةم ء توانا ء بةهَيز

ى
َ
هةر بةمنال دايكى بابى كيسيسى باثريى، كييسى بوو بوو. طةورة ِرانءثةزان بةندى

َ
مةل

بالق (ئةفيداماس) كاتآ بوو.. نةشميالنة تيانوى بابى كيسيس كردبوو. بةخَيوى خؤى الى
باسى ء دةنط كة بةآلم كيذةكةى خؤى دايآ. لةوآ طلى بداتةوةء هةر باثريى ويستى بوو،
بةجَيهَيشت بووكةكةى تازةزاوايية تةروادة بآلو بووةوة، بةو بؤ سةر ئاخييةكان هَيرشى
بركوت لة كةشتيةكانى وةِرَيكةوت. تةروادة بةرةو باريكةوة نووك كةشتى بةدوازدة ء
تةروادة بةرةو باريكةوة نووك كةشتى تةروادة. طةيية تا ِرآ كةوتة بةثَييان بةجَيهَيشت،
تةروادة. طةيية تا كةوتةِرآ بةثَييان بةجَيهَيشت، بركوت لة كةشتيةكانى وةرَيكةوت.
جووتة ئةم بةآلم كاتآ بووةوة. ئاطامةمنون بةرةنطارى كة بوو كةس ثياوة يةكةم ئةم
كردةوة، دةستى ئوتريوس كوِرى بوونةوة، نزيك لةيةكدى ء يةكرتضوون ِرووى بةرةو
ِرمَيكى هَيزَيكييةوة بةهةموو ئةفيداماس نةكةوت. ئةفيداماس بةر ء كرد سةرى ِرمةكةى
ثشتَينةكةى نةبِرى، بةآلم كةوت لةذَير زرَيكةيةوة، بةرثشتَينةكةى ناوقةدى، سرةواندة
وةكو قوِرقوشم خواربووةوة. ، كةوت ثشتَينةكة بةشة زيوينةكةى نَيزةكة بةر سةرى
ئةوجا دةرهَينا، ئةفيداماسى لة دةستى توِرة وةكو شَيرى ء بةِرمةكةدا طرتى ئاطامةمنون
وةكو لةوَيدا نةديوة لةخؤ خَير الوة ئةو جؤرة بةو ثةِراند. سةرى يكَيشاية شمشَير ء

َ
هةل

كوذرا، ذنةكةى لة خؤى، دوور هاووآلتيانى لة بةرطرى ثَيناوى لة برونز كةوت، ثةيكةرَيكى
َينى

َ
بةل ء دابوويآ، ى

َ
ضَيل سةد ثَيشةكى هةرضةندة نةبوو، شاد ثَيى كة ذنةى لةو دوور

بداتآ. خؤى شومارةكانى بآ ِرانءثةزة لة بزنيشى يان مةِر سةر هةزار دوايى دابوويآ
ئاخييةكان ناو بؤ فشةوة بةكةشء ء ى

َ
دامال

َ
ئاطامةمنون جةنطامَيرةكانى ُّـ هةنطآ

طةِرايةوة.
كوذرانى جةنطاوةران، ناو ديارى جةنطاوةرى ئةنيتنور، طةورةى كوِرة كوونى (٢٤٨)كة
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داية خؤى بةجؤرآ بوو. بةِرمةكةيةوة تاريك حةذمةتا بةرضاوانى خةفةتء بينى،لة براكةى
ء باسكى كةوت بةر ء سرةواندآ نَيزةيةكى بةثةلة ئةوجا نةيبينى، كة ئاطامةمنون ثةنا
بةآلم ةكى،

َ
ِراضل بةشةران ئاطامةمنونى شاى كرد، ديواءدةر شةقى ئانيشكييةوة خوار لة

دا. (كوون)ي ثةالمارى با وةكو بةخؤ ِرمةكةيةوة نةطرت،
َ
هةل كوشتار ء شةِر لة دةستى

ء ِرادةكَيشا بةكةسةرةوة باوكى بوو- –كة لة (ئةفيداماس)ى براى القى هةردوو كوون
ئةو كاتةدا لةو بكةون.. فرياى كة دةكرد خؤى قةومى دلَيرةكانى جةنطاوةرة لة هاوارى
نيشانةكةى برونز دارينة بةِرمة ئاطامةمنون ِرادةكَيشا، كةكةدا

َ
خةل ئاثوراى بةناو براكةى

بووةوةء نزيك لَيى ئةوجا كوشتى، براكةيةوة ِراكَيشانى بةدةم ء طةياندآ، جةزرةبةيةكى
كوِرى ئاطامةمنوونى شا بةدةستى ئةنتينور، كوِرى جووتة جؤرة بةو ثةِراند، ملى

كران. هاديس ةى
َ
هةوال ئوتريوس

ءبةردان بةِرم ءشري دةِرؤيى، برينةكةى لة خوَين دةمةى ئةو تا ئاطامةمنون  (٢٦٤)
بوو، وشك ءبرينةكةى خوَينةكةى وةستايةوة كة بةآلم دةدا، ثةالمارى تةروادةييةكانى
شةق ذنَيك هةناوى بوون،

َ
منال ذانى ةى

َ
ء تال ترية تيذ ئةو وةكو كرد. زيادى ذانةكةى ء ئازار

ذنة بةو ذان ناخؤشرتين ء دةيهاون ِرةق
َ
دل ئيليتيانى هريا، كيذانى كة تريةى ئةو دةكات،

بةمريئاخوِرةكةي فةرمانى ء طةياندة سةر طاليسكةكةى خؤى ئاطامةمنون دةبينن، ِرةوا
كوشندة ئازارَيكى طريؤدةى هةرضةندة بدات، تاو كةشتييةكان بةرةو ئةسثةكان كة دا
وسةرانى شازادة ئةى دؤستان، «ئةى طوتى: هانداو هاوِرَيكانى بةرز بةدةنطى بةآلم بوو،
بةردةبار، زيوسى ضونكة بكةن، كةشتييةكان لة بةرطرى ئَيوةية لةسةر ئَيستا لةشكر،

بكةم.» شةِرى تةروادةييةكان تا ئَيوارآ نادات بةرايى ضاوى
وةرطَيِراو كةشتييةكان بةرةو ِرووى ئةسثةكانى طاليسكةِرانةكة كرد. قسانةى ئةو (٢٨٠)
زامداريان خَيرايية ثاشاى بةو كة دةرضوون. لةو دةمةدا بؤى با وةكو لَيدان ء قامضييةكى
طةِرا ء

َ
هةل سثى اللغاوةياندا لة كةفى دةخستةوة، سينطيان دوور شةِرةكة مةيدانى لة

تؤز ء بةطةرد بوو يةكثارضة التةنطةيان
بةدةنطى دةكةوَيتةوة، دوور شةِرةكة مةيدانى لة ئاطامةمنون بينى هيكتؤر كاتآ (٢٨٤)
ء ليسييان تةروادةييان، «ئةى طوتى: ليسييةكان كرد ء ء تةروادةيى لة هاوارى بةرز
لةهةر كة ئَيوةية، ئةوا سةركردةى ئاخييةكان، ء ِرؤذ ِرؤذى داردانى، ثياوبن جةنطاوةرانى
بةخشيوم. ثآ طةورةى دةرفةتَيكى زيوس كشايةوة، مةيدان لة بوو، هةموويان ترسناكرت
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سةركةوتنَيكى تا دذمندا بدةن بةِريزةكانى خرؤشةكانتان بةجؤش ء ئةسثة خَيرا دةى
بَينن.» بةدةست شكؤدار

تانجيية ِراوضييةك ضؤن وةكو بةرزكردةوة، تةروادةييةكانى ورةى قسانة بةو (٢٩١)
هاوتاى هيكتؤرى ئاواية كَيوييةك، بةو بةرازة يان بةردةداتة شَيرَيك سثييةكانى بة

َ
كةل

ثِر ى
َ
بةدل بةخؤيشى ء ئاخييةكان طيانى بةرداية تةروادةييةكانى (بةشةركوذ)ش ئرييسى

طةرداوَيكى لةتواية بةجؤرآكةوتةشةِر ءكوشتار ِريزى ثَيشةوةء هومَيدةوةخؤىطةياندة
ئاوةكةى دةهةذَينآ. بنةوة بنى لة دةداو دةريا لة خؤى ء بةتوِرةييةوة سةركَيشة

ئةوانةى بوون كآ بةخشى ثآ شكؤمةندى ء دا هيكتؤري دةستى زيوس وةختآ (٢٩٩)
ئةو كوذران؟ بةدةستى ئةخريا لة كة ئةوانةى بوون كآ وى كوذران، بةدةستى يةكةمجار
ء ئوفيلتيوس ء كليتيوس كوِرى دلوبسى ئوبيتس، ء ئوتونوس ء ئةسايوس جار

َ
هةوةل

مةيدان بةدةستى هيبونوسى شَيرى سةرةنجام ء ء ئوروس ئةسيمنوس ئةجيالوس ء
سةر بردة هَيرشى ئةوجا ء كوشتنى هيكتؤر كة بوون فةرماندانة ئةو ئةمانة كوذران. وى
ءبةتوِرةيى ى

َ
ِرادةمال باشور سثى هةورانى ِرؤذاوا باى ضؤن وةكو لةشكرةكةيان، ئاثوراى

شَيتةوة باى غةزةوى ءبةدةم دةكاتةوة بةرز دةريا ء شةثؤُّـ خَيزاو ء دةدا ثَيدا خؤى
بةئاثوراى لةشكرى خؤى ثريام كوِرى ئاواية بةو بآلودةبَيتةوة، ثةرش ء اليةكدا بةهةموو

دةطةوزاندن. خاكى لة ء  دةثةِراندن
َ
ُّـ زؤرى ء سةرَيكى دةدا ئاخيياندا

ئاخييةكانسةرطةردان نةما، هيضهيوايةك بووةوة، ئاوةذوو شتَيك هةموو كاتةدا لةو (٣١٠)
ديوميدس بؤ هاوارى ئةوةبوو ئوديسيوس دةهاتن.

َ
كةشتييةكانيان هةل بةرةو شثرزة ء

ورةمان بةرداوة؟ بةمجؤرة بؤضى قةوماوة،
َ
ُّـ كوِرى تيوديوس ئةوة ضمان «ئةى برد:

بةسةر دةست هيكتؤر دةضآ طةر حةيامان هةر من بطرة، ثشتى وةرة باش ثياوى
بطرآ.» كةشتييةكاندا

دةكةم، بةرطرى من ببآ، دةبآ با «هةرضييةك ء طوتى: دايةوة ثةرسظى ديوميدس (٣١٦)
سةركةوتن ئةمِرؤكة زيوس لَيرِباوة ضونكة دةبَيت، ئَيمة بَيهودة َيكى

َ
هةول هةموو بةآلم

نةك ئَيمة.» بكات بةنسيبى تةروادةييةكان
خوارةوة، خستيية طاليسكةكةى لة داو لة تيمربايوس نَيزةيةكى ء طوت ئةمةى (٣٢٠)
طؤِرة لةو هةردوكيان كوشت. فةرماندةيةى ئةو مريئاخوِرى (موليون)ى (ئوديسيوس)ش
وةكوضؤن قارةمانئةوانيانلةوآ بةجَيهَيشتء خؤيانبةريزةكانىدذمندا، جووتة كةوتن.
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بةدوويانةوةن لةو تاذيانةى كة و لةثِر بري دةكةوَيتةوة خؤيان ئازايةتى كَيوى بةرازة دوو
شَيوةية بةو جووتةش ئةو دةكةن، ء ثةتيان ء لةت دةدةن ء ثةالماريان دةطةِرَينةوة

َ
هةل

كارةيان ئةم مةمنونى زؤر ئاخييةكان كوشتنيان. كةوتنة طةِرانةوةء
َ
هةل تةروادةييةكان لة

حةوانةوة. هيكتؤر ءثةالمارى هَيرش لة كةمَيك ضونكة بوون،
كوِرانى عةطيد، زؤر مَيرى  دوو  ديكةيان، مَيرى دوو  ء عةرةبانةيةك  ئةوسا (٣٢٨)
نةضنة كردبووةوة كة ئاطادار نةهَينبني بوو، ءكوِرةكانى باشرتين بريكوتى كة (مريوثس)ى
مةرطى بةرةو ء ضارةنووس ءقةدةر نةكردبوو بةطوَييان بةآلم جةنط، جةنطى بةشةركوذ،
ني،

َ
لَيدامال سثةرةكانى كوشت ء هةردووكيانى تيديوس ديوميدسى كوِرى بوون. برد ِرةشى

كوشت. (هيبريوخوس)ى هيبوداماسء (ئوديسيوس)ش كاتدا هةمان لة هةروةها
لَيرِبا خوارةوة، دةيِروانيية ئيداوة لوتكةى لة كرؤنوس كوِرةكةى كة كاتةدا لةم (٣٣٦)
بةرانبةر تةرازووى شةِرةكةى هةردووتاكى نةبآ، زاأل اليةكةى تردا بةسةر هيض اليةك كة
سمتى بةِرمةكةى تيوديوس كوِرةكةى بوون. يةكرت كوشتنى كرد.جةنطاوةران خةريكى
،

َ
هةآل تا نةبوو لةالوة عةرةبانةكةشى كاتةدا ثَيكا.لةو (بيون)ى (ئاطاسرتوفوس)ى كوِرى

لة سوضَيكا ئةسثةكانى مريئاخوِرةكةى خؤى بةئةمرى ضونكة بوو، ةتا
َ
غةفل لةوثةِرى

كة هيكتؤر ثِر كوذرا! لة تا دةِرؤيى ثَيشةوة ِريزةكانى بةرةو ئةميش بةثَييان ء ِراطرتبوو
ء بؤ بردن هَيرشى داو نةعرةتةى لة دةكةن! حةشرَيك ض بينى ئوديسيوسى ديوميدس ء
ئوديسيوس ِروويكردة ى داخورثا،

َ
دل بينينى كة ديوميدس كةوتن. دواى تةروادةييةكان

هَيرش ترسناك ء مةزن طيانة، هيكتؤرى بةآلى «ئةم طوتى: بوو، وةستا بةاليةوة كة
ثآ ءثاشةكشةى ببينةوة ء بةرةنطارى بوةستني خؤ جَيى لة وةرة با دَينآ، بؤ ئَيمة

بكةين.
نيشانةى ثَيكا، ثرية ِرم هاويشت، ِرمةكةى طرتةوةء نيشانى قسةيةوة ئةو بةدةم (٣٤٩)
كآلوخودة نَيزةكة، برونزينى نووكى بةآلم كةوت، هيكتؤر قوبةى كآلوخودةكةى بةر ِرَيك
خواوةند ديارى كة ضنيءلؤية كآلوخودة سآ ئةم طؤشت. نةطةيية ء نةبِرى برونزينةكةى
بوو، كةوتة غييةكة

َ
ى قةرةبال

َ
تَيكةل ثاش طةِرايةوة و ء هيكتؤر ثاشة ثاراستى. ئةثولؤ بوو

ء ضؤكان سةر
كوِرةكةى بوو.  تاريك لةبةرضاوى دنيا طرتةوة، خؤى بةهَيزةكانى بةدةستة  (٣٥٥)
برد، هَيرشى ثَيشةوة ِريزى جةنطاوةرانى بةرةو ِرمةكةيدا هاويشتنى لةطةأل تيوديوس
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وةئاطاهاتةوة، هيكتؤر دةمةدا لةو ضةقى، عاردى لة ِرمةكةى كة شوَينةى ئةو بةرةو ِرَيك
ِرزطار مةرط لة ء كرد تةروادةييةكاندا ئاثؤرةى بةناو خؤى ء بوو طاليسكةكةى سوارى
ديكةش جارَيكى ئةوا سةط، «ئةى طوتى: ء كةوت دواى بةدةست ِرم ديوميدس بوو.بةآلم
بةر كة ئةثولؤ، ديكةش جارَيكى غةرغةرةدا بوو. ذيانت لة هةرضةندة بوو، ِرزطارت لةمردن
ِرووبةِرووبوونةوةيةكى لة من بةهةرحاأل كةوت، فريات دةثاِرَييتةوة لَيى شةِر ضوونة لة
ء بكةوم دى ئةوانى بادواى ئَيستا بةآلم دةتكوذم. بدا خواوةندَيك دةستم ديكةدا، ئةطةر

كةوت بيكوذم.» كَيم بةردةست هةر
ِرووت ضةكةمةنييةكانى لة بيون) (كوِرةكةى تا ِرؤيى قسانةوة، ئةم بةدةم (٣٦٨)
ئيلوسى مةزارةكةى ثايةيةكى ثشت لة كة مَيردى هيلني، جوانى قذ ثاريسى

َ
ُّـ بكاتةوة.

ئةوان هةر ء بوو، تةروادةييةكان كؤنى زةمانى ثياوَيكى طةورة كة داردانوس، كوِرى
بةرؤكى لة سينةبةندةكةى ديوميدس لةو كاتةدا كة كردبوو، دروست بؤ مةزارةيان ئةم
شانى لة سثةرةكةى ء دادةكةند، لةسةرى قورسةكةى كآلوخودة ى،

َ
دادةمال ئاطاسرتوفس

ثَيى سةرى هاويشتآ، تريَيكى لَيطرتةوة، نيشانى كاتةدا لةو ِرَيك دةكردةوة، ثاريس
حةشارطةكةى ثَيكةنينةوة لة قاقاى بةدةم ثاريس ضةقى. عاردةكة لة كرد ء شةق ِراستى
تريةكةم بريا بةفرِيؤنةضوو، تريةكةم بوويت، «بريندار طوتى: بةتةوسةوة ء دةرآ هاتة
بزن ضوون وةكو  كة تةروادةييةكان، هةنطآ  كوشتباى،  بم كردباء سكت ئاِراستةى 

دةخةلةسني.» لةشةِرت دةترسن، لَيت دةلةرزن، شَيردا لةبةردةم
ئةى فشةكةر، ئةى خوَيِرى، كةواندارى «ئةى دايةوة: وةآلمى بَيباكانة ديوميدس (٣٨٤)
بةضةكةمةنييةكانتةوة ثياو وةكو بريا بطرآ، ثياو بةرانبةر ثياوةية ئةو ثياو ذنانى..
نةدةداى. داديان خَيراكانت نةترية ء كةوانةكةت ء نةتري هةنطآ بةرانبةرم. دةهاتيية
دةزانم وا ِروشاندوم. ثَيت يةك سةرى تةنيا تؤ ضونكة دةفشى، بةخؤت بةخؤِرايى تؤ
نَيرةموكان هيض ء ترسنؤك تريى السار ء طةوج! زامى َيكى

َ
منال هى يان كضَيكة تريى ئةمة

يةكسةر بكةوآ كةسَيك هةر دةبَيت، بةر قورسرت نَيزة لة بيهاوم من بةآلم تريَيك نيية.
دةيكوذآ،

لة بةخؤيشى دةكةون، هةتيو ةكانى
َ
منال دةِرنآ، بؤ ِروومةتى ذنةكةى هةنطآ (٣٩٢)

كوشتةى لةسةر ذنان لةجياتى دةكات، بؤطةن جةنازةكةى دةطةوزآ، خؤيدا خوَينى
دةوِروكَين.» تَيى سةرطةِران شني، بكةن
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غان
َ
قةل وةكو سةرى، طةياندة خؤى ِرمباز ئوديسيوسى ء كرد قسانةى ئةو (٣٩٦)

دانةوييةوةء ئةوةوة ثشت لة (ديوميدس) سثةرى، كردة خؤى ء وةستا لةبةردةميا
داية سةر

َ
هةل خؤى ئةوجا هات، بةطيانيا تيذ ئازارَيكى دةرهَينا، ثَيى لة ترية تيذةكةى

بةرآ، كةشتيةكانى بؤالى بةثةلة كة دا، بةمريئاخوِرةكةي  فةرمانى ء طاليسكةكةى
دةكرد. زؤر بةئازارَيكى هةستى ضونكة

ترسا لة ئارطوسييةكان هةموو تةنآ مايةوة، بةتاقى بةدواوة لةوة ئوديسيوس (٤٠١)
«ض خؤيدا دةيطوت: ى

َ
دل لة ء دةلةرزى توِرةييدا لة هَيشتبوو. ء بةجَييان هةآلتبوون

غةوارانة ئةم لةبةر طةر قةباحةتَيكة ض دةكات؟.. ضاوةِروانم شتَيك ض بةدبةختيةكة،
كوِرةكةى ضونكة قةباحةتخراتر، لة عوزر ئةوا بطريَيم َيم، ئةطةر بةتةنياشبمَينمةوةء

َ
هةل

شَيوةية بةم دأل بؤضى بةآلم ء هةموو هةآلتوون... داناييةكانى ديكةى تؤقاندوون كرونوس
قارةمانى ضؤأل دةكةن، ءبوودةآلن مةيدان ترسنؤك هةر كة نيام

َ
من دل ضونكة دةمدوَينآ؟

دةكوذرآ يان دةكوذآ يا ناكات، ضؤأل سةنطةر هةرطيز بَيباك
تةروادةييانى ئاثؤرةى دةكردةوة، بريى بةو شَيوةية ى خؤيدا

َ
دل كاتَيكا لة لة (٤١١)

كرد. مةرط ء شةِر طريؤدةى خؤيان بةمةش ء ناو دايانة ء ثَيشآ هاتنة سثةرلةبةر لَيى
دةورى ء دةستَينن 

َ
هةل كَيوى بةرازَيكى سةرةِرؤ، الوى ء تاذى َيك

َ
كؤمةل ضؤن وةكو

لة سثييةكانى بة
َ
كةل ء دةردةثةِرآ ضِروة ء تةنط بَيشةيةكى لةنَيو بةرازة ء دةطرن

تةنطى ء دةورى دةطرن تاذييةكان بةآلم كووِرةكانييةوة طِردةكاتةوة، شةويالطة بةينى
بآ ترسناكيش ضةند دةبَيتةوةء بةرز ددانةكانى سوونى لَيك دةنطى ء دةضنن،

َ
هةل َثآ

ُّـ (ئوديسيوس)ياندا.  ثةالمارى ئاواية بةو  تةروادةييةكانيش  بةرنادةن،  دةورى هةر
(ديوبيتيس)ي يةكةمجار لة طيانيان كةوتة بةِرمةكةى دةست لَييان هاتة ئوديسيوس
(خريسيداماس) كاتآ ثاشان كوشت. ئينوموس)ى ء تون ئةوجا ديوادةركرد، شانى داء
ء زرَيكةيدا  بةذَير كرد ِرمَيكى ئوديسيوس خوارآ، داية

َ
هةل خؤى طاليسكةكةيةوة لة 

لةوَيندةر ء دةكرد بةئةزةكةدا ضنطى ئازار لةتاو خوارةوةء كةوتة كرد، كون قةبرغةى
ء هيباسوس) كوِرى (خاروبسى بةربووة ء هَينا لةوانة وازى ئةوسا دةرضوو.. طيانى
براكةيةوة، هاناى بةثةلة ضووة ئاسا خواوةند خانةدان. (سوكوس)ى (سوكوس)ى براى
ئةى ئةو ناودار، ئةى مةزن ء ئوديسيوس، «ئةى طوتى: نزيك بووة ء لة ئوديسيوس ء
كة كوشتار تَيرنابى، ئةمِرؤ ء لةشةِر ةكةدا وةستايت ء

َ
تةل ء فَيأل لة هةم كة سةركردةيةى
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ءتةدارةكةكانيانت ضةك ء كوشت (هيباسوس)ت كوِرانى كة دةكةى بةوةوة شانازى يا
دةضيت.» لةناو من بةسةرةنَيزةى يان برد،

بةدةمئةوقسانةوةِرمَيكى سرةواندة سثةرةكةى ئوديسيوس–ِرمةكة،سثةرةكةى (٤٣٤)
ئةتينا خواوةند

َ
ُّـ دِرى.

َ
هةل طؤشتةكةى لةالوة بوو، ِرةت مكومةكةيدا بةسينة بةندة ء بِرى

نيية، كوشندة ء كارى زامةكةى زانى كة ئوديسيوس برِبآ. هةناوى ئوديسيوس نةيويست
لة منت تؤ هاتووة. ئةجةلت بَيطومان خوَيِرى، «هةى طوتى: سوكوس لة ِروو كشايةوةء
نَيزةى ء بةدةست ءلَيرةدا ئةمِرؤكة نيام

َ
دل خست، بةآلم تةروادةييةكان ء كوشتارى شةِر

خواوةندى هاديسى ةى
َ
هةوال ِروحت ء دَينم وةدةست خؤ بؤ سةربةرزى ء دةكوذرَيى من

دةكةم. ِرةسةن ئةسثانى
وةرضةرخاندا، ضونكة لةطةأل فريانةكةوت، بةآلم ،

َ
هةآل تا وةرضةرخا سوكوس (٤٤٦)

سينةى قوآليى ءتا ضةقى شانى هةردووك بةينى ءلة ثشتى لة ئوديسيوس نَيزةكةى
هات خؤى كارةى بةم زؤرى كةيف ئوديسيوس هات. و ِرمبةى زةوى سةر كةوتة ِرؤيى،
ء طةيية سةرت زوو مةرط ئةسثان. ِرامكةرى هيباسوسى كوِرى ئةى طوتى: «سوكوس، ء
ضاوانت ناتوانن بابت ء داك مردنيشدا لة تةنانةت نةطبةت، ى

َ
ؤل

َ
كل ئةى نابى: دةرباز لَيى

دةكةن ثارضةت ثارضة ء دةدةن لَيك باأل الشةكةتدا كةضةآلن بةسةر سيساركة بنوقَينن،
ئاخييان بةِرَيزةوة ئةوا بآ، لم من ئةطةر ئةجة دةردَينن. بةآلم ضاوةت جووتة ئةو ء

دةطرن.» ء ثرسةم بؤ دةمنَيذن
خؤى لةشى لة سؤكؤسى سامناكةكةى ء قورس زة نَيَ طوتانةوة، ئةو بةدةم (٤٥٦)
زامةكةيةوة فيضقةى لة خوَين دةرهَينا نَيزةكةى كة دةركَيشا، سثةرة مكومةكةى ء
خوَينى ئوديسيوس بينيان بةهيمةتةكان تةروادةيية كة بةآلم لَينيشت، ترسى ء كرد
لة هَيز كشايةوةءتا برد. بؤ هَيرشيان ثَيكظة ء كرد هاواريان دةنط بةيةك دةِروات، لةبةر
فيلةتةن، هةر سآ جارةكة مينيالوسى كرد، جار هاوارى بؤ هاوِرَيكانى سآ بوو طةرويدا
نزيكييةوة لة ئاجاكس كة لة ئاوِرى بؤية بوو، هاوارةكةى لة خؤشةويستى ئرييس، طوَيى
تيالمون، كوِرى زادة، ئةى زيوس «ئةى ئةجاكس، ئةى طوت: ء ثَيى دايةوة وةستابوو،
دةزرنطَيتةوة، طوَيمدا لة ورةبةرز بَيباك، ئوديسيوسى هاوارى خؤت، طةُّـ سةردارى ئةى
بةطرييان هَينابآ. بةتاقى تةنيا ء بآ بِرى دايان هاوِرَيكانى تةروادةييةكان لة دةضآ لةوة
ئازايةتى وَيِراى دةترسم بضني، ء بةهانايةوة بدةين لةشكرةكةدا ئاثؤرةى بة خؤ با وةرة



ھۆمیرۆس٢٤٢

هةتاهةتايى كةسةرى ء بةداخ ببآ ء بكةن كوذى بَيكةس تةروادةيةكان بَيباكييةكةى، ء
داناييةكان.

(ئوديسيوس)يان ىكةوت.
َ
كةوتةِرآ. ئةجاكسىبةهةيبةت بةطةل ء قسانةىكرد ئةو (٤٧٢)

ة هاسَيك
َ
كؤمةل ضؤن وةكو دةبرد، بؤ هَيرشيان ء طرتبوو دةوريان كة تةروادةييةكان بينى

ة كَيوييةكة تازامةكةى
َ
كةل ء دةكةون كابرايةك بةتريى تازة ثَيكراء كَيوييةكى ة

َ
كةل دووى

برينةكةى ء تَيدةكات كارى تريةكة كة بةآلم غار دةدات، هَيزَيكييةوة بةهةموو طةرمة
سةرى ء دَينن بةطريى سَيبةردا، كوَيستانَيكى ضِرة دارستانى لة هاسةكان دةبَيتةوة، سار
ناوة لةو شَيرَيكى دِرندة يةكَيك لة خواوةندةكان، بؤ نةطبةتى، ثِرَيكا بةآلم لة دةذنن، تَى
تةنيا بة شَيرةكة و بآلوةى لَيبكةن، و َيت

َ
هةل بةاليةكدا هةريةكة هاسةكان بكاتةوة، قوت

َيكةوة ثةالمارى
َ
قؤل هةر لة ئاواية بةو تةروادةييةكانيش نَيضريةكة: خواردنى بكةوَيتة

بةرطرى نَيزةكةى بة قارةمانة ئةم لَي دةدا، بةردةباريان هؤشمةندو ى (ئوديسيوس)
كة سثةرةكةيةوة خؤو بة ئةجاكس ئةوجا دةخستةوة. دوور خؤى لة ئةجةُّـ و دةكرد
بآلو و ثةرت تةروادةييةكان وةستا. بةردةميا لة و ضوو قارةمان بةرةو قةآلدةضوو، لة
طرت ى (ئوديسيوس) دةستى مينيالوس هةريةكةيان بةاليةكدا هةآلت. هةنطى و بوونةوة
هَينان. بةآلم عارةبانةكةى بؤ و ئةسث تا مريئاخوِرةكةى دةرهَينا، تةنطانةيةى لةو و
(دوريكلوس)ىكوشت،دوريكلوس ئةجاكسشَيلطريانةكةوتةثةالماردانىتةروادةييةكان،
بريندار بوالرتيسى يوراسوس و و لوساندر باندوكوس و ئةوجا ثريام بوو، ناشةرعى كوِرى
ضياوة هةرةبةرزى لوتكةى لة و زيوس هةستابَى بارانى بة روبارَيك ضؤن وةكو كرد،
و َيت

َ
ِرَى رايمال بَيتة وسنوبةرَيكى ِروو بة دار هةر و خوارآ بة طوِربَيتة دةشت بةرةو

بةو فيلةتةنيش ى (ئةجاكس) بدات، راى دةريا بةرةو خؤيدا لةطةأل هةية قوِراو هةرضى
ِرآ هاتبا ئةسثَيكى و جةنطاوةر هةر و ى

َ
رادةمال دةشتةدا بةو دوذمنانى دِرندانة ئاوايةو

دةيكوشت.
ضونكة هَينابوون، سةرى ئةجاكس بة كة نةبوو لةم شكستة ئاطاى هَيشتا هيكتؤر (٤٩٧)
و دةجةنطى. دا سكاماندروس كةنارةكانى نزيكى لة شةِرطةكةداو ضةثى ى

َ
قؤل ثةِرى لةو

دةثةِرى بوو جةنطاوةر سةرى هةر يةك بوو لةو طؤِرة. قةسابخانة كو
َ
بةل نةبوو، شةِر شةِر

هيكتؤر لَيدةدا. شةِريان نةعرةتةى (ئيدومينوس) ى دلَير نةستورو زةوى. سةر دةكةوتة و
بةزةبرى ئةو ِرذابوون، تَيك جةنطاوةران كة كاتةدا لةو بوو، شةِرةكةدا جةرطةى ناو لة
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دةداو ئةنجام سةيرى يةجطار ضاكىدا كارى سوار كارامةيى لة و باآلدةستى و نَيزةكةى
مَيردى ثاريسى ئةطةر ئةمةشدا لةطةأل كةضى دةكرد. دروَينة جةنطاوةرانى الوى بِربِر
راستى ماكايونى سوض شانى سآ تريَيكى و بة دةست نةهاتباية ضِرو جوان. قذ هيلينى
ئاخييةكان نةخستباية، قارةمانَيتى لة و ثَيكابواية نة جةنطاوةرانى سةردارى دالوةرى
بة شةِرةكة كة نيشت  

َ
ُّـ ئةوةيان ترسى ئاخييةكان هةنطَى نةدةكرد، ثاشةكشةيان 

ودةست، بؤية ئيدومينيوس دةم بكوذن. ماكايون و تةروادةييةكان ئةوان بطؤِرَيت زيانى
طوتى: نةستورو روويكردة

سوارى خَيرا ئاخييان، سةرفرازى شكؤو مايةى ئةى نيليوس، كوِرى نةستورى ئةى (٥٠٩)
بةوثةِرى هَيزةكانت بة ئةسثة بكةو سوار خؤتا لة طةأل بةو(ماكايون)ش طاليسكةكةت
ضونكة جةنطاوةرَيك باشرتة، ثؤلة لة دكتؤرَيك بةتةنيا بدة. تاو بةرةو كةشتيةكان خَيرايى

بكات.» ضارةسةر زامان بةطذوطيايان و دةربَينآ زامان لة نَيزان تريو دةتوانآ
يةكسةر كرد، ئيدومينيوسى بةطوَيى ئةسثان، ِرابةرى رامكةرو جرينيايى، نةستورى (٥١٥)
لةطةأل (ئاسكليثوس)شى دكتؤرى بةناوبانط ماكايونى كوِرى بوو. طاليسكةكةى سوارى
كةشتييةكان بةرةو ئةسث، جووتة لة ئةسثةكان داو قامضييةكى هةنطآ طرت،

َ
هةل خؤيدا

ئةوآ. بطةنة بوون ئةوة تامةزرؤى دأل بة ضونكة دةرثةرين، بؤى
بينى، ثةشَيويةدا لةو تةروادةييةكانى هيكتؤر (سربيون)ى مريئاخؤِرى كة ئةوجا (٥٢١)
و داناييانة ِراودةنةين ئةم شان لةسةر ضنط ئَيستا كة ئَيمة طوت:»ئةى هيكتؤر ثَيى
لة ئةسثةكانيانةوة. بة ديكة، بةخؤو كةضى تةروادةييةكانى دةكةين، سامناك شةِرَيكى
دةنَيت. كوِرى تيالمون راويان ئةجاكسى دةنرَين. ِراو شثرزةو ثةشَيو ترةوة ةكانى

َ
قؤل

بؤ ئةسثةكانةوة عةرةبانةو ئَيمةش بة با سثةرةكانيا دةيناسمةوة: ثانى و طةورةيى بة
بةزمى هةراو و دةكوذن و يةكدى رذاون سوارة تَيك طةرمةو ثيادةو لةوآ شةِر بضني، ئةوآ

كردووة.» ثِر دنياى شةِر
هةستيان كَيشا، كة دا جوانةكان ياأل ئةسثة ث بة

َ
شل يةكى قامضى و ئةوةى طوت (٥٣١)

بةسةر و ئاخيةكاندا، و تةروادةيى خَيرايى بة بةينى بة طاليسكةكة كرد، قامضييةكة بة
كيشا،

َ
دا هةل خوَين لة طاليسكةكة تةوةرى دةرثةِرى، غانةكانياندا

َ
قةل سثةرو كوذراوةكان و

و قةراخى تةطةر دةثرذا، ئةسثةكانةوة سمى طوشارى ذَير لة خوَينةى هةروةها ئةو
خؤى جةنطاوةرةكاناداو ئاثؤِرةى بة خؤى شَيلطرانة هيكتؤر سوركرد. طاليسكةكةى



ھۆمیرۆس٢٤٤

ثةرَيشان و ثضِراندو داناييةكانى شَيرازةى هات هةركة كرد. شةِرةكةدا بة ناوجةرطةى
تريو نَيزةو بةشريو َى،

َ
بةل نةدةهَيورى، دةمَيكيش بؤ نَيزةكةى ضونكة كردن، ثةشَيوى

ئاجاكسى لة نةبوارد.جطة كةسى و دا، داناييةكانا ئاثؤِرةى بة خؤى بةردانةوة خِركة
توِرة زيوس بكرداية. باشرتى خؤى لة كةسَيكى شةِرى ئةطةر ضونكة (تيالمون). كوِرى

دةبوو.
َيت.

َ
هةل كة هاندانى ئةجاكس كةوتة بةرزةكةيةوة لةسةر عةرشة زيوس هةنطَى (٥٤٤)

نيطايةكىحةسرةتبارى بةشانياو سثةرةحةوتتوَييةكةىدا سةرىسوِرما. ئةجاكسزؤر
ثاشةكشةوة بةدةم دِرندة لةبةرَيكى طيان وةكو و تَيكردن ثشتى كرد. دذمنى ئاثؤِرةى

دةكشايةوة. ئةسثايى بة دةدايةوةو ئاوِرى
ضَيآلن ثاس دةكةن ى

َ
ئاغةل لة سةطةكانيان شَيرَيكى الواز و جوتياران ضؤن وةكو (٥٤٨)

بةآلم برفَينآ، طاطةلةكة نَيو ضَيلى ةوترين
َ
قةل ن

َ
نايةل و دةطرن ئَيشكان شةوآ درَيذايى بة

دةستانى ضونكة نابِرَيت، ثآ شتَيكى هيض و دةكات ةكةدا
َ
ئاغةل بة خؤى دا برسيتى لة

ضةند هةآليساو، ئاطرى شولةى و دادةبارَينن بةسةرا تريى اليةكةوة هةموو لة بةهَيز
و سثَيدةدا بةنائوميدى لةطةأل و دةكاتةوة، ثآ ى

َ
سل و دةيرتسَينآ بآ توِرةش و برسى

بةخةمينى شَيرة ئةو وةكو (ئةجاكس)ش دةكات. دةرباز خؤى لةسوضَيكةوة خةمينى دأل
خةمى كةشتى ئاخييةكانى زؤر ضونكة دةهات،

َ
هةل ى لةبةر تةروادةييةكان

َ
بةدل نة ء

ء بةردةبن تَيى مناآلن ء دةكةوآ طةنمَيك  طة 
َ
كَيل بةناو  كةرَيك ضؤن وةكو يان بوو.

طوآ بةردةوام دةبآ ء خؤى لةوةِرى لةسةر ئةو بةآلم دةشكَينن، تيا دارى ضةندين
دةطةيةنن، ثآ كةمى هَيزة ء ئازارَيكى بآ دةست ء بازويان نادات،ضونكة ةكان

َ
بةمنال

ثِر ء تَير ئةوةى دواى بةآلم دةردةكةن، كةرةكة بةزةحمةت زؤر ةكان
َ
منال بةهةرحاأل

بةهاناى اليةكةوة هةموو لة كة هاوثةيمانةكانيان ء تةروادةييةكان ئاواية دةخوات. بةو
لَيكدا لَيكدا ء ناو دابووة (تيالمون)يان كوِرى دالوةرى هاتبوون، ئاجاكسى تةروادةوة
بةآلم دةضنى.

َ
هةل ثآ تةنطيان دةنا ء ِراويان ء سثةرةكةيدا دةكَيشا بةناوةندى نَيزةيان

ء دةدايةوة ئاوِرى دةهاتةوة، وةياد ئازايةتى خؤى  ء دالوةرى جار جارآ ئةجاكس
جار هةندآ و دةوةستايةوة، ئةسثان ِرامكةرى تةروادةيى، جةنطاوةرانى ِرووبةِرووى
بةتاقى ضونكة تيذِرؤيةكان، كةشتيية بطةنة نةيهَيشت ء ثَيطرتن ِرَيى بةآلم دةهات،

َ
هةل

ئةو دةكرد. شةِرى خرؤشةوة ء بةجؤش وةستاو ئاخيةكاندا ء تةروادةيى لةنَيوان تةنيا
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طةورةكةى دةكةوتن سثةرة بةر هةندَيكيان دةطريان تَيى بةهَيز بةدةستانى كة نَيزانةى
ئةو خوَينى طؤشت ء تينوى ئةوةى وَيِراى لةشكرةكةدا، هةردوو لة ناوةندى زؤريشيان ء

سةر زةوى. دةكةوتنة بكةن، بريندارى ء بيطةنآ بوون، بةرلةوةى
كةوتوةتة بينى ئةجاكسى (ئويمون)، ناودارةكةى ئازاو كوِرة (يوربيلوس) كاتآ (٥٧٥)
كوِرى (ئةبيساون)ى هاويشت، نَيزةكةى طةياندآ، خؤى تريان، بارانى ِرةحمةتى ذَير
يةكسةر كةوت ء جطةرى بةر ِرَيك ثَيكا، نَيزةكة جةنطاوةرانى (فوسيوس)ى فةرماندةى
كة بةآلم ى،

َ
دامال

َ
ُّـ تةدارةكةكةى ء سةرى ء ضةك يكوتاية

َ
هةل يوريبيلوس هات. بةضؤكا

تةدارةكةكةى (ئةبيساون) ء يوريبيلوس ضةك خواوةند، بينى وةكو قؤز، قؤز ثاريسى
تريةكة قةدى سمى، ِراستى ِرانى تريةكةى ء ِراكَيشا

َ
كةوانةكةى ُّـ يةكسةر ،

َ
دادةماآل

تا طةِرايةوة ى هاوِرَيكانيا
َ
بال بةذَير هةنطآ مايةوة، ِرانيا هةر لة تريةكة سةرى بةآلم شكا،

ء طوتى: داناييةكان كرد لة بةرز هاوارى ئةوجا بةدةنطَيكى بثارَيزآ. لة دَيوى مةرط خؤى
بكةون، ئةجاكس فرياى خَيراكةن، ئارطوسيان، سةرانى ء شازادة ئةى دؤستان، «ئةى
ء بكةون فريا دةربازبآ، خَيرا شةِرة لةم بةسةالمةتى ناكةم باوةِر تةنطانةداية، لة زؤر

بكةن. ِرزطار تيالمون كوِرى ئةجاكسى مةزن، قارةمانى
بةهانايةوة ئارطوسييةكان كرد. قسانى شَيوةية  بةو بريندار، (يوريبيلوس)ى (٥٩٢)
كة بةرةو ئةمان دةهات، ئةجاكس دةورياندا، بةدةست نَيزة سثةر بةشان ء ضوون،

طرت. دذمن بةرانبةرى لة بةبَيباكى دايةوةء ناويان ئاوِرى طةيية
كشابوون،

َ
هةل ئارةقةدا ئةسثةكانىنيليوسكة لة لةم كاتةدا خؤشبوو. ئاطرىشةِر (٥٩٦)

(ماكايون)ى دةبردة دةرآ، شةِرطةكة مةيدانى لة بةسوارى عةرةبانةكةى نةستوريان
ئةخيل دةكرد بينيانى، شةِرةكةى ضاودَيرى كة ئةخيل بوو. دا

َ
سوثاى لةطةل فةرماندةى

ء كوشت ء آل
َ
هةل هةراء ئةو دةيِروانيية و وةستابوو طةورةكةيدا لةبةردةم كةشتيية

كرد. هاوِرَيى لة (باتروكلوس)ى بانطى جَيى خؤيةوة لة هةر قورسة. كوشتارة
هةيئةتى ئةريسى خواوةندى ء شَيوة بوو ِرَيك لة دةنطى لة كة طوَيى باتروكلوس هةر
كة طرتى، بوو ئةو نةطبةتيية سةرةتاى ئةمة ِراستيا لة هات، كة جةنطدا بةدةنطييةوة
دايةوة وةآلمى ئةخيلى تيذِرؤ دةوآ؟ ضيت لة من دةكةى؟ بؤضى طازم ئةخيل «ها طوتى:
واية ثَيم م،

َ
دل ئازيزةكةى ئةى مةزن، (مينيوتيوس)ى ثاكزادةكةى كوِرة «ئةى طوتى: ء

دةثاِرَينةوة، لَيم ء دةكةون بةسةر دةست ء ثَيى مندا ء دَين ئاخييةكان ئَيستا هةر
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ئةى ثاتروكلؤس، جا ناكرآ، تةحةمول كة وةهاوة تةنطانةيةكى كةوتوونةتة ضونكة
لة بريندارةى ئةو كة بثرسة نةستور لة ء بِرؤ بةِراكردن ئَيستا هةر زيوس، نازثةروةردةى
بةآلم دةضَيت، ئاسكيلثيوس ماكايونى كوِرى لة لة ثشتةوة كَيية. هَيناوةتةوة شةِرةكةى

دةدةن. غار زؤر بةخَيرايى ئةسثةكان بدينم، ضونكة ِرووى ناتوانم
بةردةم ء سةراثةردة ء بةقةراخ كرد، هاوِرآ ئازيزةكةى بةطوَيى ثاتروكلوس، (٦١٦)

دةرضوو. بؤى ئاخييةكاندا بةغار كةشتى
كاتآنةستور ءماكايونطةييشتنةبةردةمسةراثةردةكانىنةستور، لةطاليسكةكة (٦١٨)
ئةوجا كردنةوة. طاليسكةكة لة نةستور ئةسثةكانى مريئاخوِرى (يوريميدون)ى دابةزين
لة جلة تا بايةكة، شنةى بةر داية خؤيان دةرياكةدا، قةراخى لة ماكايون ء نةستور
وةذوور كةوتن بووةوة وشك بكةنةوة، كة ئارةقةكةيان هيشك كشاوةكانيان

َ
ئارةقة هةل

بةلةزةتى ء خؤش شةرابَيكى هةبوو، جوانى ء لول قذَيكى كة هيكاميدى، دانيشتن. ء
كاتآ بوو، خانةدان ء دلَير جةنطاوةرى (ئةرسينوس)ى كيذى ئةمة دةكردن. ئامادة بؤ
بةديلى لةوَيندةر كيذةى ئةم نةستور كردبوو، تاآلنى ء طرتبوو (تينيدوس)ى شارى ئةخيل
ء ذيرتر هةموويان لة ضونكة دابوو، بةنةستور كيذةيان ئةم بؤية ئاخييةكان هَينابوو.
ثايةكانى كة مَيزَيك دانان، لةبةردةمدا جوانى مَيزَيكى جار

َ
هةوةل هيكاميدى بردةبارتربوو.

كرابوو، دروست وةستايانة و هونةرمةندانة يةجطار ء بوو شني لةالجيوةردى
بةمةزةى بيكةن تا ثيازَيكدا لةطةأل لةسةردانا، برونزى سةبةتةيةكى ئةوجا  (٦٢٩)
سةبةتةكةدا لة ئاردةسثةندى هةندآ ء ِروون زةردى هةنطوينى هةندآ شةرابةكةيان،
ةوة

َ
لة مال ثريةمَير كة دانا مَيزةكة لةسةر جوانى، زؤر جامَيكى ئةوانةشدا، ثاأل لة دانا.

ضوار دةسكى بوو، نةخشَينرا زَيِرين ء نيطارى بةنةخش جامة ئةم هَينابووى، لةطةأل خؤيدا
دوو دةخوارد، دانيان كة هةبوو دةسكَيكييةوة هةر بةسةر زَيِرين كؤترى جووتآ هةبوو،
نةستور لة جطة بوواية، تةذى شةراب لة ئةطةر جامة ئةم بوو. جامةكةدا لةذَير ثايةش
نةستورى بكاتةوة..بةآلم ديكة لةسةر مَيزةكة.بةرزى ثريةمَيرَيكى هةر بوو زةحمةت زؤر
شريين بادةيةكى يةزدانخانم دةضوو، لة كة هيكاميد يدةبِرى.

َ
بةئاسانى هةل زؤر ثريةمَير

داء ِرةندة لة بزنى ثةنريى ء هَينا برونزى  ِرةندةيةكى  جامةكةوة. كردة خةستى ء
كردن كى

َ
خول بوو، ساز شةرابةكة كة هةر ثرذاند، بةسةردا سثى ئاردَيكى ء تَييكرد،

خؤيان تينوَيتى كرد ء بةخواردنةوة دةستيان ئةوةى دواى ثآ بشكَينن. تينوَيتيانى تا
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خودايان، هاوتاى ثاتروكلوسى دةمةدا باسان، لةم ء قسة كةوتنة ى
َ
قؤل بةدوو شكاند،

بوو. ثةيدا سةراثةردةكةدا لةبةر
ء طرت ثاتروكلوسى دةستى هةستا، خَيرا بينى ئةوى كة بةناوبانط نةستورى (٦٤٥)
طوتى: ء دانةنيشت ثاتروكلوس بةآلم دانيشَيت، لَيكرد داواى خَيوةتةكةوةء هَيناية ناو
ثياوةى ئةو مةكة،

َ
ُّـ دانيشتن نيية، زؤرم نازثةروةردةى زيوس، وةختى ئةى «ئةزبةنى

ئؤردوطاكة، بؤ كة هَيناتةوة بوو كآ زامدارة جةنطاوةرة بثرسم ئةو لَيت تا ناردومى كة
جةنطاوةرة خؤم من نيية، قةيدى زوو توِرة دةبآ. بةآلم ناسكة،

َ
دل ء طةورة ةوانَيكى

َ
ثال

وةكو با بدة ِرَيم ئَيستا بةيارمةتيت جةنطاوةرانة، ِرابةرى ماكايونى دةناسم، زامدارةكة
باشى زادة، زيوس ئةى ثري، ئةى بةخؤت تؤ بةرمةوة. (ئةخيل) بؤ ةكة

َ
هةوال تةتةرَيك

لؤمةكردنى بؤ لؤمةكردن، تةنانةت هةميشة لةسةر ثَيية َيكة، ء
َ
ض مال دةزانى ء دةناسيت

ناطرن!»
َ
هةل لؤمة كة ئةوانةش

وا ء، ِروحمىتليساوةتةوة كةيةوة لة «ئةخيل وةآلمىدايةوة: (٦٥٥) نةستورىجرينيايى،
ثةذارةيةك ء خةم ض نازانآ ثَيكراون. زؤريان ئاخيايى؟ ةكانى

َ
ِرؤل خةمى كةوتؤتة بةمجؤرة

لة يان نةبةزةكانمان، فةرماندة زؤربةى كَيشاوة، لةشكرطةدا نكاالنى هةموو بةسةر ى
َ
بال

كةوتوون. جَيدا لة كةشتييةكاندا لةناو ء بوون بريندار بةنَيزة يان ثَيكراون بةتري دوورةوة
ئاطامةمنونيش ء هةروةها ئوديسيوس بريندارة، كوِرى تيديوس ةوانى

َ
ثال ديوميدسى

لةمةوثَيش تؤزآ منيش كةوتووة، بةر ِرانى تريَيك ء بريندارة (يوريبيلوس)ش بريندارن، و
ئةمةشدا، لةطةأل بةركةوتووة، تريى بريندارة ء هَينايةوة، ئةويش شةِرطةكة لة ثياوةم ئةم
ء نادات بةداناييةكان طوآ خؤى لة جطة ء دالوةرييةكيةوة ئازايةتى بةهةموو ئةخيل
ئاخييةكاندا بةسةر كةشتييةكان كة ئةوةية ضاوةِروانى ئاخؤ نايةتةوة. ثَيياندا بةزةيى

شةِر؟ تيغى ببني بةتوَيشوى يةك لةدواى يةك ء ئَيمةش بسوتَين
جارَيكى بريا دةمتوانى ئاه، نةماوة، جارانم شنطةى ء هَيز بةمنيش، ئةو سةبارةت (٦٦٨)
هةم ئيليسدا شةِرى كة لة بةدةست دَيناوة ء توانايةم هَيز هةمان ئةو ببمةوة، طةنج دى
كوِرى دالوةرى (ئوتومونيوس)ى من ء تاآلنكرد ئَيمةيان ءماآلتةكةى ثةز ئةوان بوو،
لةو كوشت. ةسَينى

َ
تؤل ء خوَيندارى بةقةستى دةذيا ئيليس لة كة (هوبايروخوس)م

كة ئةو شوانانةى ثَيشةوةى ِريزى ئةو لة دةسكةوتةكانم ِرادةدا، ء تاآلنى من كة دةمةدا
خَيواندآ ِرمَيكم دةكرد، ثاس خؤى ِرانةكانى ء ثةز ء دةكرد ثَيطريى كردبوونةوة، كؤى
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دةورى لة قيلةيةى ء قةوم ئةو ء طيانى دةرضوو، كةوت ء طرت نَيوضةوانى ناوةِراستى ء
ثةنجا دةشتةوة هَينابوو: لة بةآلم تاآلنيةكىبآشومارمان هاتن..

َ
هةل ء ترسان بوون هةموو

ماينى ثةنجا ء سةد زؤر. بزنَيكى ء طةلة بةراز ثةنجا سةر فرة، مةِرَيكى ِرانة ء سةرضَيأل
نيليوس نيليوسدا، بةشارةكةى كرد بةبيلوسدا، شةوآ ئةمانةمان هةموو لةبةر.. جوانو
هةموو دةسكةوت ء بةو شةِرةوة ء يةكةمجار ضوو بوومة بؤ الويية، ء بةو من بينى كة
بانطةوازيان جاِرضييان لةطةأل سثَيدةىبةيانيدا، بوو. شادمان زؤر طةِرابوومةوة، تاآلنييةوة
هةنطآ ِرابةرانى خِرببنةوة، لَيرة لةسةر ئيليس هةية داوايةكى ء هةق هةر كةسَيك كة كرد
كة ئةوانةى ذمارةى بةِراستى بكةن. دابةش دةستكةوتانة ئةم تا كؤبوونةوة ثيليان
زؤر قةرزاربارى ئيثيانةكان بوون، واتة زؤر قةرةبوويان بكةنةوة (ئيثيان)ةكان دةبواية
خؤى بووين، كاتى ضةوساوة زؤر بيلوسدا، لة ذمارةمان كةمى لةبةر بوون، ئَيمة كةس
كوشتني. ثياوانى ئازاترين ناين، زةواقى بةتةواوةتى لة ء هات زةنط ء بةزةبر هرياكليسى
دى ئةوانى هةموو من لة جطة كةس بووين، هاوتا دوانزة بآ (نيليوس)ى كوِرانى ئَيمةى
سوكايةتيان سةركةوتنانة، ئةم مةستى ء برونز سةراثا ئيثيانانى بةدواوة لةوة كوذران.
ئةوة دةنايةوة. ء ئازاردانمان بؤ ضةوساندنةوة مانايان نةخشةى بآ و ثيالن ء ثَيدةكردين
بذارد،

َ
خؤى هةل بؤ بةشوانةكانيانةوة طةورةى ِرانةمةرَيكى ء طاطةلَيك ثري، نيليوسى بوو

ضوار هةبوو، ئيليسييةكان لةسةر فرةى هةقَيكى ضونكة دةبوو. سةر سةد سآ بةهةمووى
بكةن، جريدبازى بةشدارى ئيليس لة تا ناردبوو بةعارةبانةكانيانةوة ِرةسةنى ئةسثى
ئةو بةسةر دةستى ئةوَيندةر، ثاشاى (ئوجياس)ى بةآلم بوو. ثايةيةك سآ خةآلتةكة
كة ثريةمَيرد ناردبووةوة. جا تةنطى

َ
دل ء بةخةمينى مريئاخوِرةكانيانى ء طرت ئةسثانةدا

دةستكةوتانة ء تاآلنى لةم زؤرى بةشَيكى بوو، توِرة ء ثةست ِرةفتار ء طوفتارانة لةو
خؤياندا بةسةر بةيةكسانى تا كةكةى خؤى

َ
دا بةخةل ثاشماوةكةي و طرت،

َ
هةل خؤى بؤ

بكةن. دابةشى
قوربانيمان شاردا اليةكى هةموو لة ِرَيكخست، جؤرة هةموو كاروبارةكانمان بةو (٧٠٦)
بآ بةقؤشةنَيكى ئيثيانييةكان سَييةمدا ِرؤذى لة بةآلم كرد، خواوةندان ثَيشكةشى
(موليون)ش برايانى كردبوو، ضةك ثِر خؤيان هةموو ء فرةوة بةطاليسكةيةكى شومارةوة،
شةِرو ى

َ
فَيل فةند ء لة هَيشتا برايانة هاتبوون ئةم ياندا

َ
لةطةل خؤ دابوو، لة ضةكيان كة

ياندا،
َ
هةل شارى تريويس دةورى لة ء هاتن ئةمانة بوون. خةبةر قارةمانبازى بآ ء شؤِر
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ِّـةآلن دامةزرا بيليوسى مةرزى (ئةلفيوس)ى ِروبارى كةنارى طردَيكى لةسةر شارة ئةم
خستبوو. هةواريان شار دةورى لة و بكةن، تةخت شارة ئةم بةتةمابوون ئةوانة بوو،
هات ئوليومبسةوة لة بةثةلة ئةتينا شةوآ بآلوبوونةوة، باسكةكاندا بةدةشت ء كة بةآلم
بيليوس جةماوةرةى لة ئةو بكةين.. تةيار جةنط بؤ خؤ كة ثَيكردين ء ئةمرى المان بؤ
شةِر تينوى تامةزرؤ ء كانَيكى

َ
خةل ضونكة هاتن، بةدةنطييةوة خِربووبوونةوة بةئاسانى

ضونكة شاردمةوة،
َ
ُّـ ئةسثةكانى طرم،

َ
هةل ضةك من نةبوو قاييل نيليوس بةآلم بوون.

ئةمةشا، لةطةأل نازانم. ى شةِر
َ
فةند ء فَيل لة هَيشتا باِرم، ء هيض من دةكرد مةزةندة واى

ئةتينا دةربكةم، سوارةكاندا ناوآ لةنَيو توانيم بةثيادةيى دةجةنطيم هةرضةندة من
ِروبارى لةسةر ئَيمة لة كاتَيكا جةنطاوةرانى دذمن برد. ِرووى بةرةو منى شَيوةية بةو
دةكرد، سثَيدةمان هةآلتنى ضاوةِروانى دةرياوة دةِرذاية ئةريندا نزيكى لة كة مينويوس،
هةموو لةوَيندةرةوة، دةكردين. ثَيوة ثةيوةنديان ثيادة لةشكريانى دةستة دةستة
ِروبارى (ئةلفايوس)ى كةنارى طةييشتينة نيوةِرؤ بؤ ء وةِرَيكةوتني ضةك ثِر ء ضةكدار
ء بؤ ئةلفايوس طايةكمان كوشتةوة، زيوسى مةزن بؤ طةورةمان لةوآ قوربانى ثريؤز.
ناسكمان طوَيرةكةيةكى ضاوكةوة ئةتيناى بؤ بةآلم كوشتةوة. بوسايدون بؤ ترمان طايةكى
بةضةكةكانمانةوة خوارد، هةر ئَيوارةمان شيوى ثَيكةوة لةشكر هةموو هةنطآ سةربِرى.

كةوتني. ثاأل ِروبارةكةدا كةنارى لة
زةويدا لةطةأل ئةوةى لةسةر سووربوون ء دابوو شاريان وقةى

َ
ئابل ئيثيانييةكان (٧٣٢)

هةتاو طزنطيدا، ناوى هةر كة طوآ، طةيية (ئرييس)يان بانطى ناكاو لة كة بكةن، تةختى
ثيلوسيان لةنَيوان شةِر بةزمى كة كرد. بةشةِر دةستمان ء لَيهَينا ئةتينامان ء زيوس
دةستم ء كوشت خؤم ِرةقيبةكةى كة بووم جةنطاوةر يةكةم من بوو، طةرم ئيثياندا ء
مَيردى ء ئوجياس زاواى ِرمباز، دالوةرى (موليوس)ى ِرةقيبةكةم ئةسثةكانياطرت، بةسةر
زةوى ِرووى سةر طيايانى طذء قازانجى هةموو سوود ء كة بوو، ثرض زَيِرين ئاطاميدى

تآ سرةواند نَيزةيةكم ثَيشآ، دةهاتة جةنطاوةرة ئةم كاتةدا دةزانى. لةو
ِريزى لة ء سةر طاليسكةكةى داية

َ
هةل خؤم عاردى طةوزا، ءلة كةوت وةختآ (٧٤٢)

سوارةكانيان سةردارى بينيان ئيثيانييةكان كة طريسامةوة، جةنطاوةرةكاندا ثَيشةوةى
هةريةكةيان خوَيندا طةوزا، ء خاك لة بوو، دى ئةوانى كة سةرامةدى جةنطاوةرةى (ئةو
ء لَيطرتن طاليسكةم ثةنجا داباريم ء بةسةرياندا وةكو باوبؤران منيش بةاليةكدا هةآلتن،
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خوَيندا ء خاك من لة ء بةزةبرى نَيزةى دوو جةنطاوةرى بةسةروة بوو هةريةكةيان كة
بابة ئةطةر بكوذم (موليون)ش برايانى واتة (ئاكتؤر) كوِرانى دةمتوانى بَيطومان طةوزان.
تةمومذَيكى لة فريايان نةكةوتبا ء بوومةلةرزة ِراستةقينةكةيان، بوسيدونى خواوةندى
زيوسسةركةوتنَيكى ئةوجا نةخستبوانةوة. ءلةشةِرطةكةىدوور ئةستورىنةثَيضابانةوة
دذمنانمان دواى دةشتةكة بةدرَيذايى ئَيمة ضونكة كرد، ثيليوسيان بةنسيبى طةورةى
ني

َ
لَيدامال شةِرمان جلوبةرطى كوشتمانن، ء تيغ تَيشوى كردة جةنطاوةرانمان كةوتني،

ئولينى ء تاوَيرى نزيكى بوثراسيونى طةنمةجاِرةكانى طةييشتينة ئةسثةكانمانةوة تا بة
دوا من كة بوو لةوَيدا هةروةها طةِراندينييةوة، ئةتينا لةوَيدا ئةليسيون، هةردةءباسكى
ئةسثةكانيان ئاخييةكان بةسوارى هَيشت، ئةوسا بةجَيم كوشت ء دذمنم جةنطاوةرى
سوثاسى خواوةنداندا ناو لة طةِرانةوةء بيليوس بؤ بوثراسيون)ةوة لة( ة

َ
نال بةضوار و

كرد. نةستوريان سوثاسى بنيادةماندا لةنَيو ء كرد (زيوس)يان
شايستةى بووبم شتَيك ِرؤذان لة رؤذآ ء، بذمَيردرَيم ةوان

َ
بةثال من ئةطةر (٧٦٢)

دالوةرى ء ئازايةتى بةآلم وابووم. هةر هةميشة ء جةنطاوةرةكاندا، لةناو من يادكردنةوة،
لةشكرةكةمان كة ِرؤذةى ئةو خؤى ثَيى شادمانة، ثَيم واية هةر ء خؤيةتى بؤ تةنيا ئةخيل
ئةو بريتة لة ئازيز،  دؤستى ئةى ئاه،  دةبَيتةوة. ثةشيمان  خراث زؤر دةبَيت  نابوت
ء من ثَيكردى؟ ئةمرَيكى ض ناردى ئاطامةمنونى (بيتيا)وة بؤالى لة مينيويتيوس ِرؤذةى
بوو

َ
ُّـ بوو، طوَيمان شتَيك هةموو لة طوَيمان ةكةوة

َ
مال لةناو لةوآ بووين، (ئوديسيوس)

كةكةى
َ
خةل ثِر ئاوةدان ء ة

َ
مال هاتبووين بؤ ثَيدةفةرمووى، بؤية ثَيدةطوتى، ضى ضى كة

كة بخةن. ِرَيك ء خِربكةينةوة لةشكرَيك ئاخيادا بةرةكةتى ء بةثيت خاكى لة تا بليوس
ئةسثان، ِرامكةرى ثريى بينى. لةوَيدا ئةخيل)مان ء تؤ ء مينويتيوس ذوورةوة هاتينة
دةبرذاند، ء ضةخماخةوةشان زيوسى بؤ طاى ةوى

َ
قةل ِرانى دوو سةراكةيدا لة حةوشى

دةثرذاند قوربانيانةدا ئاطرينى بةسةر ئةو ء بادةيةكى بةدةستةوة بوو زَيِرينى جامَيكى
بوون، طؤشت برذانى ء خةريكى ضاككردن ئَيوة هةردووكتان بوون. ئاطرةكة لةسةر كة
طرتني دةستى هات، بةثةلة ئةخيل وةستابووين. دةرطاكة لةبةر ى

َ
قؤل بةدوو ئَيمةش

ء داب بةثَيى ثياوانة، ء بةِرووخؤشى ء دانيشني كردين كى
َ
خول ء ذوورةوة ء بردينيية

طرتني. ِرَيزى ء كردين ثَيشوازى ميواندارى نةريتى
قسةم يةكةم كةس ء خواردةوة، من خوارد ء شةراب طؤشت ثِرمان لة تَير ء كة (٧٨٠)
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خؤش بوو ثَيتان هةردوكتان ئَيوة مانابن.
َ
لةطةل ئَيمةوةء ِريزى بَينة كة لَيكردن كرد. داوام

(ئةخيل)ى (بيليوس)ى ثري، ئامؤذطارى كردن. ء زؤريان ِرَينوَينى بابتان بن ء ماندا
َ
لةطةل

ثَيشةنط دايمة ء بجةنطآ ِريزةكانى ثَيشةوة هةميشة لة كة دةكرد ئاموضيارى كوِرى
«كوِرى طوت: بةتؤ ئاواى ئاكتورش كوِرى (مينويتيوس)ى بآ. هاوِرَيكانى سةرامةدى ء
ِرووى تةمةنةوة بةآلم لة زياترة، تؤ لة ةكةوة

َ
ِرةضةل ء ِرةسةن ِرووى لة خؤم،ئةخيل

ِرَينوَينى ء ئاموضيارى لةسةر تؤية تواناترة، ء تؤ بةهَيز لة زؤر ئةو زياترى. لةو تؤ
لةبةر بةرذةوةندى ء دةبآ بةرفرمانت بَيطومان بكةى بؤ قسةى ئةطةر بةباشى بكةى،
كردووة. بريت لة تؤ بةآلم ثريةمَير، ئامؤذطارييةكانى بوو ئةوها دةكات.» بةطوَيت خؤى
لةوةية كآ دةزانآ، طوَيت لَيبطرآ؟.. لةوةية َيى،

َ
بةئةخيل نال ئةم قسانة ئَيستا بؤضى

جَيى ِرةدا، بيهَينَيتة ء بكةى نةرم ى
َ
دل بةقسةكانت بتوانى ء بدات يارمةتيت خواوةندَيك

ثةسةندة. كارَيكى دؤست ئامؤذطارى كردنى خؤى بكات. دؤستى بةقسةى مرؤظ خؤيةتى
طرانقةدرةكةى دايكة دةترسَيت، يان ثَيشبينييةك لة ى خؤيدا

َ
دل لة ئةطةر بةرهةحاأل

لةشكرى ء خؤى بنَيرَيت جياتى با تؤ لة زيوس ثآ طوتووة، نيازى زيوس ء لةمةِر شتَيكى
ِرزطارى ء كآلوِرؤذنةيةكى ئومَيد ء بآ بةختت يار كو

َ
بةل بكةون، تؤ دواى مةرميدونةكان

ضةكةكانى ء بةسثةر ء خؤيت بداتآ ضةكةمةنييةكانى با ئةخيل بكةيتةوة. داناييةكان لة
دَين،

َ
هةل شةِر لة وادةزانن ئةويت ء تةروادةييةكان مةيدانى شةِر، ضونكة بضيتة ئةوةوة

ضنيوون
َ
ثآ هةل تةنطى ئامان بآ جةنطى ضونكة دةكةنةوة، تازة ئاخييةكان نةفةسآ ء

بةرةو ماندوو دذمنى بةئاسانى دةتوانى الوَيك وةكو تؤ طرتوون، جا
َ
هةل

َ
حةوانةوةى ُّـ ء

بخةيتةوة. دووريان كةشتى ء خَيوةتةكانمان لة ء ِراوبنةيت خؤيان شارى
ِريزى بةبةر ثاتروكلؤس جوآلند، ناخةوة لة ثاتروكلؤسى هةستى قسانة  بةو  (٨٠٤)
ئاستى كاتآ طةيية ئياكوس. ثاتروكلوس، كوِرى بؤالى ئةخيلى غار كةوتة كةشتييةكاندا
واجبيان قوربانيانى يا دةكرد تيا كؤبوونةوةيان مةيدانةى ئةو ئوديسيوس، كةشتييةكانى
بةر تريَيك كة بوو ئيومون كوِرى يوريبيلوسى تووشى لةوَيدا دةكرد، تيا خواوةندان بؤ
شانيةوة ناو ء لةسةرى ئارةقة دةهاتةوة. ئؤردوطاكةوة لة شةل بةشةلة ء كةوتبوو ِرانى
نةدابوو، فيضقةىدةكرد، بةآلم ورةىبةر كارييةكةيةوة زامة دةضؤِرا، خوَينَيكىخةست لة
ء ثَيى سووتا ى

َ
دل بينى ةوة

َ
بةو حال مينويتيوس كاتآ كوِرى بوو. خؤدا جَيى ى لة

َ
ئةقل و

ء طوتى: دواندى ِراستةقينةوة ءطودازَيكى بةسؤز ء طرت طريان ئةوكى
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نووسرا ضارةتان لة ئايا داناييان، ءبةدبةختى ؤأل
َ
كل دةم سثيانى ء سةران ئةى (٨١٦)

تةروادة؟ سةطانى بنب بةخؤراكى نيشتمان خاكى و دؤستان لة دوور بةو شَيوةية، بوو،
ئايا بَآل ثَيم تؤ زيوس نازثةروةردةى قارةمانى ئةى دلَير، ء خانةدان (يوربيلوس)ى ئةى
لة يان ِرايطرن، ثَيشِرةوى لة ببنةوةء سامناك هيكتؤرى بةرةنطارى دةتوانن ئاخييةكان

نابوتيان؟». ى
َ
حال

ئاخييةكان ئةىزيوسزادة! ثاتروكلوس! «ئةى دايةوة: وةآلمى زامدار يوريبيلوسى (٨٢٣)
بمرن. الى كةشتيييةكانيان كة نةبآ ئةوة تةنيا نيية ضارَيكيان هيض بةدواوة ئَيستا لة
ناو لة ئَيستا بوون، فةرماندةمان بوونء جةنطاوةر دلَيرترين لةمةوثَيش ئةوانةى ضونكة
ِروو بةسات سات توانايان ء هَيز كة تةروادةييةكان، بةدةستى ء كةوتوون كةشتييةكاندا
ِرةشةكةم كةشتيية ناو بمبة بؤ كةوةء فريام وةرة تؤ بةآلم بوون. بريندار زيادية، لة
ء بشؤ،

َ
خةستةى ُّـ ِرةشة ئةم خوَينة طةرم بةئاوى ء  دةربَينة ِرانم لة ئةم ترية  ء

(ئةخيل)ةوة َين تؤ لة
َ
دةل كة كاريطةر، هةتوانَيكى بنآ، باش لة برينةكةم هةتوانَيكى

ئةسثة (دادثةروةرترين (خايرون)ةوة لة ئةويش ء بووى طرتنةوةى ضؤنيةتى فَيرى
وةكو ماكايون،  ء بودالريوس ئَيمة، ثزيشكةكةى جووتة ضونكة بووة. فَيرى مرؤظ)
ثَيويستى خؤى ء كةوتووة خؤيدا سةراثةردةكةى لة ء زامدارة يةكَيكيان بيستوومة
بةرطريدا ِرووبةِرووى لةشةِرى ء دةشتةكةداية لة تريشيان وئةوى بةدكتؤرءدةوا ءدةرمانة،

وةستاوة. تةروادةييةكان
ِروو شتانة دةبآ ئةم ضؤن «باشة دايةوة: وةآلمى مينويتيوس دالوةرى كوِرى (٨٣٧)
ئةخيل، بؤ الى بةِرَيوةم من قارةمان؟ يوريبيلوسى ئةى ضيية تةطبريمان بدةن؟ ئةدى
بةآلم بؤى، ثَيية ئاخييانم ء سةنطةر، يارءياوةرى قةآل جريينايى، نةستورى ثةيامَيكى ء

م.
َ
ناهَيل بةجَيت خةتةرةوة ة

َ
حال بةم ئةوةشا لةطةأل

خوآلمةكةى برد. كة سةراثةردةكةى بةرةو ء طرت قةدى ناو ء قسةيةى كرد ئةو (٨٤٢)
يوريبيلوسى ثاتروكلوس، تا لةسةرىثاأل بكةوآ. ِراخست، ةطايةكىبؤ

َ
كةول بينينىبةثةلة

بَيتاقةتى ء كةسرية كة ترية تيذةكةى ِرانى شةق كرد ء تيذ بةضةقؤيةكى خست.
َ
ثال لةسةر

شت، دةِرؤيى، برينةكةى لة ِرةشةى خوَينة ئةو شريتَين دةرهَينا، بةئاوى
َ
ُّـ كردبوو،

برينةكةى، سةر ء ناية كوتى خؤى شكَينى بةدةستى ئازار ى
َ
طيايةكى تال ِرةطى ئةوجا

وةستايةوة. بوو ءخوَينةكةى وشك ئازارةكةى نةهَيشت.زامةكةى دةرمانة ئةم
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دوانزةيةم سروودى

دةدا ديوارةكة ثةالمارى هيكتؤر

حيكايةتةكة:
ببةزَينآ ئاخييةكان هيكتؤر توانى ء ئاخييةكاندا طةرم بوو. تةروادةيى لةنَيوان شةِر
بةثيادة كة كرد هيكتؤر بؤ ثَيشنيازى بوليداماس بكات. ئاوديويان ديوارةكة لة ء
بطاتة نابآ كةس بطةِرَينةوة ء بكةن ثاشةكشة ئةطةر طوتى بدةن، دذمن ثةالمارى
بكةن. ثَيشِرةوى ئةسثان ء عارةبانة بةبآ دةبآ بؤية بةرآ. باسان ء ء هةواأل شار
بةهةموو كةيف بةقسةكانى هات، زؤرى هيكتؤر ء قسةى كرد بةو جؤرة بوليداماس
ئةويان بةو ديكة تةروادةييةكانى كة زةوى، سةر هةلَداية خؤى ئةسلةحةكةيةوة تاقم ء
دةست داية خؤى طاليسكةكةى ء كةسة هةر لةوكرد. ضاويان ئةوانيش بينى ئاواية
برد ئيدى هَيرشيان بآ. ئامادة ء ِرايبطرن بةِريز ء بخات ِرَيكى مريئاخوِرةكةى تا
مارَيكى هةلَطرتبوو، كة بةضنط بينى دالََيكيان بةآلم زؤريان نواند. دلَيرييةكى ء
بةردايةوة مارةكةى دا، دالَةكة ثَيوةي ء ءبةرةودوا هةلَطةِرايةوة كردةوة مارةثَيضى
طوت، بةهيكتؤرى ء ترسا  بوليداماس كةوتةوة، تةروادةييةكاندا ئاثؤِرةى  لةنَيو ء
دةكات، سةرزةنشتى بةناهةق ء  بةهةق ئةنجومةندا، كؤبوونةوةكانى  لة هةرضةندة
دلَى قسةى ئةم لةطةأل ئةوةشا بةآلم بكات، ئةودا قسةى لة قسة هةرضةندة هةق نيية
ئةوانى ء بؤ زيوسة نيشانةيةكى ِرووداوة ئةم وابوو ثَيى دةكات، بوليداماس خؤى
لَيدةكةى داوام «تؤ طوتى: دايةوةء وةآلمى هيكتؤر بةآلم بكةن. ثاشةكشة ناردووة تا
بفِرآ بةيانى تةيرة ئةم ئةطةر دةبآ ض بدة. حوكم كَيوييةوة بالَندةيةكى ِرَيطةى لة
ئاموضيارى طوَيى بة با ِراستما؟ بةالى يان بِروات ضةثما  بةالى ئةطةر ئَيوارة، يان
يةك تةنيا بكةين. بةو متمانة ء بكةين خواوةندان ء بةشةر سةردارى مةزن، زيوسى
بؤضى تؤ بخةبتآ. خؤيدا وآلتى ثَيناوى لة ثياو ئةوةية ئةويش بةس، ء هةية نيشانة
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تؤى ئةوا بكوذرَيني، ئاخيةكان كةشتى الى هةموومان هةر ئةطةر ئةوةندة دةترسيت؟
مةكة، شةِر دةكةى حةز ئةطةر نةئازايت. ثابةندى ء نة ضونكة ناكوذرَييت، تؤ تيانيت،
دلَنيابة بكةيتةوة، سارديان بدةيت ء هان شةِر نةكردن بؤ دى ئةوانى ئةطةر بةآلم
ء دةركةوتن قارةمان خةلَكانَيكى ئازا ء بوو، ناخةلةسيت.» شةِر بةردةوام من لةِرمى
تيوسري) لةبابى برايةكى ء (ئةجاكس ئاجاكس برايانى طريكةكان لة دةركرد ناويان
زامدار طلوكوس دةركةوتن. طلوكوس ء ساربيدون تةروادةييةكانيش لة دةركةوتن،
قارةمانانةى بةشَيوةيةكى هيكتؤر لَيرةدا مايةوة. ساربيدون ء كرد ثاشةكشةى ء بوو
هةلَبذارد، بةردَيكى هةلَطرت دةروازةكان، دةروازةيةكى لةبارى وَينة ثِريداية قفَلى بآ
بةبةردَيكى ثاشان بكات، ثآ لةق دةرطاكةى هةلَنةدةطريا، توانى طةنج بةدوو كة
تةروادةييةكان كةوتنى وةذوور بؤ تةنطى كةلَينَيكى شكاند، قفَلةكانى قورس ء طةورة
زؤر كوشتارَيكى ثَيكرد. دةستى قورس شةِرَيكى ثشتَينةية ئةم بةدرَيذايى كردةوة.
بوو، قورس بةالى تةروادةييةكاندا سةركةوتن تةرازووى تاى بةآلم كرا. لة هةردووال
سةرةتادا لة كةشتييةكانيان وابوو.ثاشةكشةى طريكةكان بؤالى ويستى زيوس ضونكة
ء دةثَيكرا يةكسةر دذمن دةكةوتة ثشتى ء دةسوِرايةوة كة كةسَيكيان هةر بوو، خاو
خؤيان ء كةشتييةكانيان بةرن وةبةر ثةنا تا كردةوة طورج هةنطآ خؤيان دةكةوت،

قوتار بكةن.
زةمةن:

ء بيست ِرؤذى لة ِريزبةندى داستانةكةيدا، لة تةقويمى هؤمةر بةطوَيرةى ِرووداوةكان،
ِروودةدةن. هةشتةمني

شوَين:
لة جةنطاوةرةكان دةدةن، ِروو (ديوار) حةسارةكةدا لةبةردةم ِرووداوةكان
دةضنة لَيوةى دةكاتةوة، بؤ كةلَينَيكيان مةزن هيكتؤرى دادةبةزن، عةرةبانةكانيان

دةنةن. ِراو كةشتييةكانيان بةرةو ئاخييةكان ذوورةوةء
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خَيوةتةكةيدا لة زامدارى يوريبيلوسى مينويتيوس، دالوةرةكةى كاتةدا كة كوِرة لةو (١)
دةكرد. شةِريان ء يةكدى بةربووبوونة تةروادةييةكان ء ئارطوس دةكرد، تيمار ء دةرمان
تةروادةييةكان نةدةطرت. هَيرشى لة ِرَيطةيان داناييةكان، بةرزةكةى ديوارة خةنةكء نة نة
خةنةكةكةشيان و  بثارَيزآ، كةشتييةكانيان تا كردبوو دروست بؤية ديوارةيان  ئةم
و دةسكةوتى سةر تاآلنى هةم ء كةشتييةكانيان هةم تا بوو كةند

َ
هةل دةورى لة بؤية

سةد طةورةيان (قوربانى قوربانى كردبوو كارةيان ئةم كة بةآلم بثارَيزآ. كةشتييةكانيان
بؤية كرابوو، دروست خواوةندان ِرةزامةندى بةبآ ثَيية بةم نةكردبوو. خواوةندان بؤ سةر)
هيكتؤر زةمانةى كة ئةو تا بطرآ. بةثَيوة خؤى زؤر تاماوةيةكى ديوارة بوو ئةو مةحاأل
شوَينى ثريام لة و شارةكةى شا بوو، تؤراو ء توِرة ئةو زةمانةى ئةخيل تا بوو، و زندوو
كاتآ كة بةآلم بوو. ئاخييةكانيش ثايةدار مةزنةكةى نةكرابوو، ديوارة وَيران بوو ء خؤى
بةدةستى دذمن لة ئارطوسييةكان طةلَيك كوذران، دلَيرةكانى تةروادة هةموو جةنطاوةرة
ء تاآلن دةيةمدا ى

َ
سال ئؤخرى ء ئاخر لة تةروادة شارى ِرزطاربوون، هةندَيكيان ء كوذران

ئازيزى بةرةو وآلتى ء وَيران كرا،. ئارطؤسييةكان جارَيكىدىسوارىكةشتييةكانيان بوون
ِرووبارة هةموو ِرووى ئةوةى سةر هاتنة ئةثولؤ ء ثوسيدون هةنطينآ زظِرينةوة.. خؤ
ئيداوة كؤجاِرةكانى لة ِرووبارانةى ئةو هةموو بكةن، وَيرانى ء ديوارة ئةو بكةنة خوِرةكان
و روديوس، كاريسوس، هيثاتابوروس، ريسوس، ِروبارانى: واتة دةكشَين؛ دةريا بةرةو
غانى

َ
قةل طةلةك ِروبارانةى كة ء سيمويس، ئةو سكاماندروس ئيسوثوس ء ء طرينيكوس

لة خواوةندان، نيمضة ةك
َ
بةِرةضةل شومارى بآ جةنطاوةرانى فرةء كآلوخودى ضةرمني،

هةموو ئاوةِرؤى هةر ِرؤذان بؤ ماوةى نؤ ئةثولؤ طأل، ءذَير زةوى سةر كةوتبوونة كةنارياندا
ثةستاوى بارانى لة هاوكات (زيوس)ش كرد. ديوارة ئةو ئاِراستةى ِروبارة خوِرانةى ئةو
َيت. ثوسيدون

َ
ِرايمال دةريا بةرةو بِروخَينآ ء ديوارة  ئةو زووترة هةرضى تا دةباراند 

هةموو هةر ء ديوارةكة وَيزةى طرتبوو، ء كةوتبووة بةدةستةوة لقةيةكى سآ بةخؤيشى،
هةر ديوارة، ء كردبوويان بةو بوو بوون بةردةى ئاخييةكان ثَيوةى ماندوو ء دار ئةو

ى.
َ
ِرامال دةريا بةرةو هةمووى

ء كردةوة ثاك هةمووى هةر بوو هيليسبونت بةخوِرى ِروبارى كةنارى لة شتَيك هةر (٢٩)
لم ثِر لة كةنارى ِروبارةكة ضوو، بةين لة ديوارةكة كرد. ء هةموارى تةخت لةطةأل زةويدا

طةِراندةوة. خؤيان ئاوةِرؤكانى بؤ ِروبارةكانى ئةوجا بوو، خيز ء
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ئاطرى شةِرء ئَيستا بةآلم بوو. ئةثؤلؤ ثوسيدون ء ئايندةى نةخشةى ء بِريار ئةمة (٣٤)
ثشتيوانةى دةسةند ء َيسةى

َ
بل مكومةدا ديوارة ئةم دةورى لة زةناى جةنط ء هةرا

دةدايةوة. دةكةوت دةنطى ثَيى كة جةزرةبانةدا لةذَير ئةو ديوارةكة
ناو خزابوونة هيكتؤر  ترسى لة بردبوون، زراوى زيوس قامضى كة ئارطوسييةكان، 
تؤ ءلة دةجةنطى هَيزةوة بةوثةِرى جاران، وةكو كة هيكتؤرةى ئةو كةشتييةكانيان،
ئاثؤِرةى لةنَيو كَيوييةك بةرازة يان شَيرَيك ضؤن وةكو هاِروذاوة. باهؤزَيكى ء زريان واية
ديوار وةكو ِراوضييةكان دةطةِرَيتةوة، ء لَييان ء دةستآ

َ
هةل تاذيدا ِرقى ء ِراوضى َيك

َ
كؤمةل

ئةو نةناسى ى ترس
َ
دل دةهاونآ، بةآلم نَيزةى ثةيتا ء ثةيتا دةبةستن لةبةردةميا ِريز

مةرطة. هةر ضارةنووسى دةزانآ بةآلم دةكاتةوة، هةآلتن ءنةبري لة دِرندةية نةدةترسَيت
ء شكارضييةكان بشكَينآ، ِريزى بةتؤبزى دةدات

َ
هةول ء دةطةِرَيتةوة هةندَي جار َبؤية

بةآل دةكةن، ثاشةكشةيةك ِراوضييةكان ثةالمارَيكيا هةر لةطةأل ء دةدات ثةالماريان 
لة كة جةنطاوةرةكانى دةكرد لة داواى دةدا ء ثةالمارى خؤى ئاواية بةو هيكتؤريش

بثةِرنةوة. خةنةكةكة
بةدةنطى ء دةوةستان خةرةندةكةوة ءبةديار بثةِرنةوة نةدةوَيران ئةسثةكان بةآلم (٥٠)
ئاسان كارَيكى بةسةريا بازدان ء بوو، ثان زؤر خةرةندةكة ضونكة دةيانحيالند، بةرز
زؤر و سنطَيكى دَيربوو،

َ
هةل هةوراز ء سةرانسةرى ئةوبةرى ء بةرء ضونكة ئةم نةبوو،

بؤ سنطانةيان ئةم ئاخييةكان بوو، داكوتا خةرةندةكة لةوبةرى ء بةر لةم ضِريان ء
ثيادةكان بةآلم بثةِرَيتةوة. نةيدةتوانى بةعةرةبانةوة ئةسث بؤية داكوتبا، لةخؤ بةرطرى
طوتى: «ئةى هيكتؤر، ء هيكتؤر بؤالى ضوو بوليداماس هةنطآ بثةِرنةوة. دةدا يان

َ
هةول

بدةين
َ
هةول ئَيمة شَيتيية هاوثةيمانان! ئةوثةِرى تةروادةييان ء ديكةى فةرماندةكانى ئةى

ضونكة دذوارة، ثةِرينةوة بثةِرَينينةوة، خةرةندة لةم بةعةرةبانةكانةوة ئةسثةكانمان
بةعارةبانةوة ناكرَيت بؤية ديوارة، ثشتةوةى تيذة سينطى يةكثارضة ئةبةرى ء ئةمبةر
ء تةنطة زؤر كة شوَينةكة لةوةى جطة ئةمة نيية، نةكردة ئةمة كارَيكى بثةِرينةوة، لَيى
زيوس، ئةطةر تالوكةوة. دةخةينة خؤمان دةدةين ء ئةزيةت خؤمان بةخؤرايى واية ثَيم
ء دذمنةكانمان لةناوبردنى لةسةر سوورة بروسكة، هةورة ضوون بةرز دةنط زيوسى

بكات، تةروادةييةكان كؤمةكى بةنيازة
بةدى ئةم خواستةى خؤى كات بةزووترين خؤشة ثآ زياترم لة هةمووان  ئةوا (٦٩)
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وآلتى لة ءدوور ئَيستا هةر بدينم ئاخييةكان خؤم بةضاوى دةبم شادمان زؤر بَينآ،
دةست ءلَيمان هاتنة طةِرانةوة

َ
هةل ئةطةر بةآلم ببنةوة. مةحو ناوونيشان بةبآ ئارطؤس

تاقة واية ثَيم خةرةندةوة، ئةو داوى وكةوتينة دوورخستينةوة، كةشتييةكانيان ءلة
بكةن من بةطوَيى وةرن بةرَيتةوة. شار ة بؤ

َ
ئةم هةوال بتوانآ كة دةرناضَيت

َ
ُّـ زةالمَيكمان

هةموو ئَيمةش ء ِرابطرن خةرةندةكة قةراخى لة ئةسثةكان ءمريئاخوِرةكانمان هاوِرآ با ء
كة ِراست بآ ئةوة ئةطةر بكةوين، هيكتؤر شوَينى ثيادة بةثاى تَيكِرا سةراثا ضةكدار،

نابنةوة.» بةرةنطارمان ء ناطرن لةبةرمان خؤيان ئةوا ئاخييةكانة، كؤتايى ِرؤذى ئةمِرؤ
يةكسةر بوو. خؤشحاأل زؤر بةتةطبريةكةى هيكتؤر كرد. خؤى قسةى ثوليداماس (٨٠)
تةروادةييةكانى خوارةوة. داية

َ
هةل عةرةبانةكةى لة خؤى جةنطةوة تةدارةكى ء بةتاقم

هةموويان دابةزين. عةرةبانةكانيان لة ء لَيكرد ضاويان بينى، ئةويان كة ديكةش
ء ثَيكى بةِرَيكء عةرةبانةكان لَيكردن ءداوايان سثارد بةمريئاخوِرةكانيان عةرةبانةكانيان
جةنطاوةرةكان بةسةر بكةن. ئةوجا ضاوةِروانيان ء خةرةندةكة ِرابطرن ِرةخى بةِريز لة
دى هَيزةكانى لة دوورتر تؤزآ هَيزَيك ء هةر بةست ِريزيان بوون،ء دابةش هَيزدا ثَينج
بآ (ثوليداماس)ى ء هيكتؤر فةرماندةيى ذَير لة ئةوانةى كةوتن. فةرماندةكانيان دواى
خوا بوون، لةشكرةكة ئازاترين جةنطاوةرانى هةم زؤرتر بوو ذمارةيان هةم بوون وَينةدا
وةكو سيربيون كةشتييةكان، بةردةم ببةنة ءشةِر تَيبثةِرن ديوارةكة لة بوو خوايان
كةم بةجةنطاوةرَيكى عارةبانةكةى ضونكة هيكتؤر كةوت، يان

َ
بةطةل سَييةم فةرماندةى

ء ئالكانوس ثاريس، بةفةرماندةيى دووةم هَيزى سثاردبوو. سيربيون لة تر جورئةت
وئةم بوو، ثريام كوِرانى ديفوبوس، ء هيلينوس بةِرابةرايةتى سَييةم هَيزى بوو، ئاجينور
قارةمان بوو، ئاسيوسى ئةويش بوو، دا

َ
لةطةل ديكةشيان فةرماندةيةكى براية جووتة 

ِروبارى كةنارى لة ِرةسةنةكانى كة ِرةشة بةئةسثة كة هريتاكوس بوو، كوِرى ئاسيوس
كوِرى ئينياسى هاتبوو. شةِر مةيدانى بؤ (ئةريسبى)يةوة لة بوون بوو ثةروةردة سيليسدا
زؤر هةردووكيان كة ئةنتينور، كوِرانى ئاكاماس)ى ء ئارخيلوخوس لةطةأل ئةنخيس،
دةكرد. (سارثيدون)ش ضوارةمى هَيزى ِرابةرايةتى بوون، جةنط ى

َ
فَيل فةند ء شارةزاى

ثَيى كة بذارد
َ
هةل خؤى بؤ هاوِرَيشى ء دوو دلَيرةكانى دةكرد هاوثةيمانة هَيزى ِرابةرايةتى

ئةستريوثايوس)ى ء طالوكوس ئةوانيش هَيزةكةن، جةنطاوةرى خؤى ئازاترين دواى وابو
طا دروست ضةرمى لة كة غانةكانيان

َ
قةل ثةنا داية خؤيان هةموو ئةوةى دواى دالوةر بوو.
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ِراناطرَيت خؤى دذمن كة وابوو ثَييان كرد، داناييةكان سةر بؤ بةهَيرش دةستيان كرابوون،
دةضَيت. تيا كةنارى كةشتييةكانياندا لة ء تونايان دةكةن ء تةفر ئَيستا هةر ء

يةكسةر هاتبوون، دوورةوة لة ء هاوثةيمانةكانيان كة تةروادةييةكان هةموو ،
َ

بةآل (١٠٨)
نةيويست كة نةبآ، هريتاكؤس كوِرى ئاسيوسى تةنيا كرد، بةطوَيى (ثوليداماس)يان
بةرةو بةوانةوة كو

َ
بةل بةجَيبهَيَآل. لةوآ  ءمريئاخوِرةكةى  ئةسثةكانى  ء عارةبانة

ديكة جارَيكى كة لةوةى بوو غافأل بوو!- طةوج –ضةند كرد ثَيشِرةوى كةشتييةكان
بؤ ئةسثةوة ء عةرةبانة بةسوارى بةكةش ءفشةوة ناتوانآ و نابآ دةرباز تالوكة لة
شووم قةدةرى بكةوآ، طةِرانةوة فرياى لةوةى بةر واديارة

َ
بةآل بطةِرَيتةوة. تةروادة

ديوكاليون كوِرى (ئيدومينيوس)ى بةنَيزةى كة بوو ضارةنووسى لة ئةوةى ثَيشوةختة
كة شوَينةى ئةو كردة ِرووى كةشتييةكان، واتة الى ضةثى كردة ِرووى بوو ئةوة بكوذرآ،
بؤالى دةطةِرانةوة دةشتةكةوة لة ثِروزآ بةثةلة بةعةرةبانةكانيانةوة ء بةخؤ ئاخييةكان
دةروازةكان، طةيية تا هاذؤت، ئةوَيندةر بةرةو ئةسثةكانى ء عةرةبانة كةشتييةكانيان،
خستبوياننة دةرطاوانةكان كو 

َ
بةل نةدراون، كَيلون ء ثشتن  طازى لةسة كرد سةيرى

بةرةو شةِرةطةكةوة لة ئةوانةى هاوِرَييان، جةنطاوةرةكانى بتوانن كو
َ
بةل ثشت، سةر

خرؤشى ء جؤش طريؤدةى كة ئاسيوس
َ

بةآل بكةن،  ِرزطار  دةهاتن 
َ
هةل كةشتييةكان 

جؤش تاودا، جةنطاوةرةكانيشى بةهةمان ئةوَيندةر ئةسثةكانى بوو، بةرةو بوو خؤى
خةياأل ئةو ضونكة دةدا، لة نةعرةتةيان بةدةنطى بةز ء كةوتبوون دووى خرؤشةوة ء
كةشتيةكانياندا لةنَيو ء ناوةستن ئاخييةكان لةبةريان كة دةيانطوت خؤدا ى

َ
دل لة خاوانة

جةنطاوةرى جووتة ئازاترين ِرووبةِرووى دةروازةكاندا بةر لة كة نةياندةزانى دةضن. تيا
و بوو، بريتيوس كوِرى ثوليثوتيسى يةكَيكيان كة دةبنةوة، ِرمباز شةِركةرى الثيتيانى
بةشةرى طيانى بةآلى ء جةنط خواوةندى ئرييسى هاوتاى (ليونتيوس)ى تريان ئةوى
بةرزى بةِرووى دار دوو ضؤن وةكو وةستان، دةروازةكاندا لةبةردةم جووتة ئةم بوو. فانى
ِرادةطرن، بؤران باو بةر ة

َ
زياتر خؤل بةساأل ءساأل بةِرؤذ ِرؤذ سةركؤجاِران ء ثؤثى لق ثِر

بةهَيز ثشت شَيوة، بةهةمان جووتةش ئةو داكوتاوة، خاكدا لة ى
َ
بةقول ِرةطيان ضونكة

لةطةأل نةدةبزوان. خؤ لة جَيى ء بوون ئاسيوس ضاوةِروانى هَيرشى خؤيان بازووى ء
يةكِراست ء كردبووةوة بةرز ضةرمينةكانيان سثةرة تةروادةييةكان ئةمةشدا، هةموو
(فةرماندة) ثاشايان لةدةورى دةكرد. ثَيشِرةوييان ء دةِرؤيشتن مكومةكة ديوارة بةرةو
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ئوينوماس تويون، ئاسيوس، ء ئةداماسى كوِرى ئوريستيس ء ئيدامينوس ئاسيوس،
جةنطاوةرةى دوو  ئةو بةآلم لَيدةدا. نةعرةتةيان ء دةكَيشا هورايان ء بوونةوة خِر
بةرطرى كة هاندةدا ئاخييةكانيان ء مانةوة ديوارةكةدا لةوديو زؤر ماوةيةكى تا الثيت
هَيرش ديوارةكة بةرةو تةروادةييةكان ديتيان كة كاتآ بةآلم بكةن. كةشتييةكانيان لة
وةدةركةوتن دةروازةكةوة لة هةردووكيان دةكةن، هاوار ء دَين

َ
هةل داناييةكان ء دَينن

كة كَيوى بةرازة دوو ضؤن وةكو شةِر، كةوتنة ء وةستان تةروادةييةكان ِرووبةِرووى ء
خؤ و بدرَين، دةورة تاذييةوة ِراوضى ء َيك

َ
كؤمةل لةاليةن ء كؤجاِرَيكدا بَيشة لة ناوةندى

لة ء درةختةكان تَيكدةشكَينن دةوروبةريان درةختةكةى ء دار ء بةردا دةدةن ء بةدار
دةردَينن، ِريشةوة ِرةطو

ِراوضييةك ءتا دةِروات، ِرَييةك سةعاتة تيذةكانيان  ددانة ء بة
َ
كةل جرِيةجرِيى (١٤٩)

تيذ دةنطَيكى ئاواية بةو  دةستَينآ، طيانيان بةجةزرةبةيةك ء  دَينآ
َ
ُّـ فرسةتيان

بوون وةستا دذمن ِرووبةِروىو كة جةنطاوةرةوة دوو ئةم برونزييةكانى سينةبةندة لة
بةو ثشت ء جووتة ،دالوةرانة ئةم دةستا.

َ
هةل وان، بةر جةزرةبةى سينطيان دةداية ء

دةجةنطني. جةنطاوةرانى خؤيان بازووى بةهَيزى ثشت ء سةرديوارةكة جةنطاوةرانةى
هةم ء بكةن لةخؤ بةرطرى ئةوةى هةم بؤ بورجة قايمةكانةوة، ء ديوار لةسةر ئاخيايى
ء ضؤن زريان وةكو داويشت. بكةن،بةرديان ثاس خؤشبةزةكانيان ء كةشتيية خَيوةت
بةلةز ء بةتةرزة ببآ ء بكات ثةرتى بةئاسماندا ء

َ
ضِرة هةوران ِراماآل تووش باهؤزَيكى

هةم ء تةروادةييان لةدةستى هةم نَيزان، ء بةرد ء تري بةو ئاواية دابارآ، بةسةر عارديدا
قؤقزةكانى ءسثةرة كآلوخود بةر وةختآ طابةردان دادةبارى. ئاخييةكانةوة دةستى لة
نةبوو. هةنطينآ ديار ئةوتؤ ئةوسةرى ترسناكى هوِرَيكى بةتةق ء دةبوو هةردووال دةكةوت،
بةبَيزارييةوة هاوارى و ئةذنؤى خؤيدا، ء بةِران داى هريتاكوس ناآلندى ء كوِرى ئاسيوسى
قارةمانانى وانةبوو كة ثَيم درؤيت، ئةهلى تؤش بَيطومان زيوس، باب، ئةى «ئةى كرد:
كةضى ئةوةتا بطرن، ئَيمة نةهاتووى لةشكان بازووى ء هَيز لةبةر خؤ ئاخيايى بتوانن
لةكةنارى ء تووشةوة َيكى

َ
ثال بةقةد كة هةنطَيك ثورة يان باريك، قةد ناو زةرطةتانى وةكو

بكةن لة بَيضوةكانيان بةرطرى ء ن
َ
نةهَيل بةجآ شارةكةىخؤيان بآ، شاريان كرد ِرَيطةيةكدا

تةنيا هةرضةندة ئةوانيش، ئاواية بةو دةدةن، ثةالماريان بوةستن كة كةسانة دذى ئةو ء
بكوذن.» هةر دةكوذرَين تا بةرنةدةن، بةردةروازةكة ئةوةى لةسةر سوورن كةسن دوو
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الى زيوس ضونكة نةبزواند، زيوسى ى
َ
ئةقل قسانة ئةو بةآلم كرد، قسانةى ئةو (١٧٢)

بوو، طةرم شةِر بةهةرحاأل بآ! هيكتؤر هى ءسةربةرزى سةركةوتن كة لَيرِبا بوو خؤيةوة
دةمتوانى خؤزيا بوون، خةريكى شةِر دةروازةكةيةوة لة دةورى جةنطاوةرَيك ة

َ
كؤمةل هةر

ديوارة لةهةر ضواردةورى شةِر ئاطرى بطَيِرمةوة. ديمةنانة ئةو هةموو  خوايةك وةكو
ئارطؤسييةكان بوو.. يانطريساند

َ
هةل خواوةندان ئاطرَيككة َيسةىدةسةند،

َ
بل بةردينةكةوة

كةشتييةكانيان لة بةرطرى دةزانى بةناضار خؤيان ثةذارةيةكيانةوة، ء خةم بةهةموو
دةكرد، ئارطوسييةكانيان تةرةفدارى لةناخةوة كة خواوةندانةى ئةو هةموو بكةن.

خؤيان دةكرد. شةِرى مةردانة الثيتيانى جووتة بوو بوون، بةآلم خةمبار
كآلوخودةكةى لة نَيزةيةكى ثرييتوس، دالوةرةكةى كوِرةى ثوليبوتيس، هةنطآ (١٨٢)
بةرطةى كآلوخودةكة  بوو، ثَيوة طؤناثؤشيشى  كة  كآلوخودةى ئةو دا، داماسوس
ثذا كآلوخودةكةدا لةناو بِرى، مَيشكى سةرى كرد، ئَيسكى كونى نَيزةكة سةرة نةطرت،
ئورمينوسى بيلون ء ئةوجا شةِرةوة كوذرا. دالوةريدا، بةدةم هةِرةتى داماسوس لة ء
نَيزةيةك بةسةرة ئةنتيماخؤسى كوِرى هيبوماخوسى زادة، ئرييس لينيوسى كوشت.
ء شمشَيرةكةى يكَيشاية

َ
هةل ئةوجا كوشتى. ء كَيشا بةكةمةريا سةرةنَيزةيةكى كوشت،

ئةوجا زةوى كرد، سةر بةدةما تةختى ء لَيدا شمشَيرَيكى ئةنتيفاتيس ء يكوتاية سةر
َ
هةل

تةختى سةر ء كوشتنى يةك لةدواى يةك ء ئوريستيس ء ئيامينوس ء مينون ثِري داية
عاردى بوون.

ئةو تفاقى ء ضةك ينى
َ
دامال الثيتيانيية، خةريكى جووتة ئةو كة لةو دةمانةدا

َ
بةآل (١٩٥)

هَيشتا هيكتؤر كةوتبوون ء ثوليداماس دواى كة الوانةى جةنطاوةرة ئةو بوون. قارةمانانة
زؤرترين ء دالوةرترين ئةوانة بوون، وةستا خةرةندةكة قةراغى ءلة ى ء ِراِرايى

َ
دل بةدوو

كةشتييةكان ء تَيثةِرن ديوارةكة لة بةثةرؤشةوة بوون كة بوون تةروادةيى جةنطاوةرنى
بكةن، ضونكة لةو ض ءنةياندةزانى وةستابوون خةرةندةكة نزيكى لة ئاطر بدةن، ئةمانة
َيكيان

َ
–دال بوو بينى ئاسمانيان هَيمايةكى بثةِرنةوة خةرةندةكة لة دةيانويست كة دةمةدا

بوو فِرى سوثاكةياندا ضةثى بةالى ة
َ
دال ئةم هاتبوو. ئةوان بةرةو كة بوو بينى دوورةوة لة

بةضنط خوَينى وةك سورى مارَيكى ئةستورى ة
َ
دال بوو. ئةم تَيثةِرى سوثاكةدا بةسةر ء

تا دةسوِراند
َ
هةل خؤى بوو، دا

َ
جموجول لة مابوو ء تيا ِروحى هَيشتا مارةكة طرتبوو،

َ
هةل

ءدووجارى كردةوة ثَيضَيكى ثشتةوة لة كة بوو تةقةاليةدا ء لةم هةوأل بكات، وةزن
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خؤى ئازارى لةتاو  ةكة
َ
دال بةسينطييةوة، جارَيك ء بةملييةوة جارَيك دا، ةكةوة 

َ
بةدال

تيذى قيذةيةكى ةكة
َ
دال جةنطاوةرةكان. ئاثؤِرةى ناوةِراستى ءكةوتة بةردايةوة مارةكةى

بةو ة،
َ
ءخال خةت خؤش مارة ئةو تةروادةييةكان بةديتنى باوة، دةم داية ءخؤى كرد

ترسيان كةوتبووةوة، ناوةِراستياندا لة كة ئافةريدةسةيرةىزيوسىخواوةندىسثةروةر،
نازانم هيكتؤر، «ئةى ءطوتى: بَيباك ثةروا ء هيكتؤرى بآ بؤالى ضوو ثوليداماس لَينيشت.
ِراوبؤضوونى ئةطةر جةنطيدا، ئةنجومةنى لة يا ِراوَيذكاريدا، ئةنجومةنى لة هةميشة بؤضى
واية ضونكة ثَيت دةكةى؟ سةرزةنشتم ثَيت ناخؤشة ء هةر دةربِرم سؤزانةو دروستيش

َ
دل

بكات، تؤدا لةقسةى قسة نيية شةِردا بؤى لة مةيدانى ض ء ئةنجومةن لة ض كةسَيك هيض
ةحةتى

َ
بةمةسل ئةمِرؤ من ئةوةشدا لةطةأل بةآلم بآ. تؤ دةبآ هةميشة ثشتيوانى كو

َ
بةل

داناييةكان شةِرى ءلةوآ كةشتييةكان سةر نةضينة با َيم؛
َ
دةل ثآ خؤمت قسةى ء دةزانم

تةروادةييةكان كاتَيكا لة دةبَيت، بةمجؤرة شةِرةكة ئةنجامى واية ثَيم ضونكة نةكةين.
دةركةوت، بةسةر سةريانةوة ة

َ
دال ئةو بثةِرنةوة، لة خةرةندةكة بوون ئةوة ثةرؤشى

خوَينى ضوون مارَيكى ئةستور تَيثةِرى. سوثاكةدا بةسةر ضةثةوة لةالى فِر، بةرزة َيكى
َ
دال

مارةكةى بطاتةوة هَيالنةكةى، لةوةى ةكة بةر
َ
بةآلم دال طرتبوو،

َ
هةل بةضنط هَيشتا زندووى

ئَيمةش بةبَيضوةكانى- بيدات ء بيبات كة نةطةييوة ئاواتة بةو ء بةرداوةتةوة بةناضارى
هةمان شتمان بةسةر دَيت.

ئاخييةكان ديوارى دةروازةكان بشكَينني، بازوو ء بةزةبرى هَيز دةتوانني ئةطةرضى (٢٢٤)
ثَيكى ء بةِرَيك ناتوانني بةآلم بكةن، ثاشةكشة بكةين ناضار ئاخييةكان بِروخَينني،
ئاخييةكان كة ن

َ
بةجَيدَيل خؤ لةدواى تةروادةيى زؤر كو

َ
بةل بطةِرَيينةوة، ِرَيطةدا بةهةمان

لة كةشتييةكانيان دةكةن. بةرطرى ئاخيانةى ئةو برونزى دةيانكوذن، بةزةبرى نَيزةى
ِرووداوة شرؤظةى ئةم واهى بآ، ئاسمانييةكان ِرازة لَيكدانةوةى ثَيشطؤيةك شارةزاى هةر

ثَيدةكةن. متمانةى كيش
َ
خةل ء دةكات

نيية، بةدأل تؤم. تَيِروانينةى طوتى: «بوليداماس، ئةم ء لَيكرد مؤِرةيةكى هيكتؤر (٢٣٠)
بةِراستى قسةيةت ئةم ئةطةر خؤ هةية. باشرت لةمة خوَيندنةوةى ء تَيِروانني بتةوآ ئةطةر
تؤ كة دةبينم من واى ضونكة تَيكداوى، يان

َ
ئةقل خواوةندان ماناى واية بآ بةجددى ء

ءهةنطامة ضةخماخة ء بروسكة خواوةندى زيوسى َينةكانى
َ
ءبةل ئامؤذطارى لَيدةكةى داوام

لةبري لةقاند، جَيبةجَيكردنى بؤ سةرى ِرةزامةندى ء دايمآ بةخؤى َينةى
َ
بةل ئةو ئةنطَيز،



ھۆمیرۆس٢٦٢

لَيبكةمةوة، نةدةمةوآبرييان بكةم، كة بةداآلشانى باألدرَيذ لَيدةكةىباوةِر داوام تؤ بكةم.
سثَيدة بةرةو يةكسانة بةالى ِراستا بةآلمةوة لَييان هةبآ، ترسم نيطةرانى ء نةكةمرتين
ثابةندى ئَيمة دةبآ بفِرَيت. خؤرئاوا ء تاريكى بةرةو ء ضةثدا بةالى يان هةتاو بفِرآ ء
ء فانى بةشةرَين سةردارى هةموو مةزن، زيوسى َينةكانى

َ
بةل ئامؤذطارى ء ى

َ
طوَيِرايةل

بخةبتآ. خؤيدا وآلتى ثَيناوى مرؤظ لة تَيِروانى ئةوةية فاأل ء بني. باشرتين نةمران هةموو
لة هةموومان هةر قةرار وابآ طةر تةنانةت دةترسيت؟... كوشتار لةشةِر ء تؤ بؤضى نازانم
ء كوشت ثياوى تؤ ضونكة تيانيت، تؤى ئةوا بكوذرَيني، كةشتى ئاخييةكان دةوروبةرى
شةِر مةكة، حةزدةكةيت ئةطةر وةستا بآ... هةآلتن تا ء نيية شةِرت زاتى نيت ء كوشتار
َيم

َ
دةل ثَيت ِراست ء ئةوا ِراستة بكةيةوة، سارد لةشةِر جةنطاوةرَيكى دى هةر ئةطةر بةآلم

ناخةلةسى.» مردن لة ء نَيزةى من بةتَيشوى دةبى كة
ءهةرايةكى هورا بةدةم تةروادةييةكان ثَيشِرةوى، ءكةوتة قسانةىكرد ئةو هيكتؤر (٢٥١)
كرد

َ
هةل باهؤزَيكى لوتكةكانى ئيداوة لة بةدةست، زيوسى بروسكة كةوتن. دواى سةيرةوة

ى ئاخييةكانى
َ
دل كارةى بةم طرت، كةشتييةكانى سةرى ضِر بايةكى تؤز ء مةثرسة،

بةهيكتؤر ءشكؤ ء سةركةوتنى سةرفرازى خستن. جؤش ء خرؤشى لة كردةوةء سارد
سةيرةكانى ء ئاينى هَيما بةثشتيوانى تةروادةييةكان ئيدى بةخشى، تةروادةييةكان ء
ديوارة كة ئةوةى وتةقةلالى هةوأل كةوتنة خؤ بازووى ء  هَيز بةثشتيوانى ء زيوس
بورجةكةيان ةكةكانى

َ
كؤل دةرهَينا، سنطةكانيان ءبِروخَينن. بشكَينن ئاخييان مةزنةكةى

تةروادةييةكان ديوارةكة. بةثشتيوانةى كردبوويان ئاخييةكان كة ةكانةى
َ
كؤل ئةو لةقاند،

دةِروخَيت. بورجةكة شَيوةية بةم ِرادةكَيشا بةو ئومَيدةى خؤ الى بةرةو ةكانةيان
َ
كؤل ئةم

بةسثةرةضةرمينةكانيانةوة نةدةبوون، ةشةوةهةردةستبةردار
َ
داناييةكانبةمحال بةآلم

ء تري بارانى دةهاتنة ثَيشآ، ديوارةكةدا بن بة كة تةروادةييةكان ء طرت، سةنطةريان
دةباراندن. بةسةردا نَيزةيان

بةهةموو خؤيان دةضوون، ء دةهاتن ديوارةكةدا بةدرَيذايى ئةجاكس برايانى (٢٦٥)
بةرز دةكردةوة. ئاخييةكانيان ء ورةى جةنطاوةرةكانيان هاندةدا شوَينَيكدا دةكرد،
يةكَيكيان ئةطةر  ء دَينا  بةدةست جةنطاوةرةكانيان ى

َ
دل ستايش  ء خؤش  بةقسةى

سةرزةنشتى ءدةيانطوت: دةكةوتنة نةكات، ءشةِر بدزَيتةوة خؤى كة دةيةوآ بديبواية
دالوةرانى ء ناوداران بؤ هيمةتة، ء هةمووان ِرؤذى كار بؤ ئةمِرؤ طريكى، دؤستانى «ئةى
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دوو كة لةو بؤ ئةوانةش تةنانةت ء دَين، دووةما لةِريزى بؤ ئةوانةى ئارطؤسى، هةروةها
نني. توانادا ء لةيةك ئاست جةنطدا، لة ثياوان دةزانن ضونكة بةخؤتان كةمرتن، ثلةية
جةنطاوةرانى تةروادةيى ء سامناكى ئةنطَيز نةعرةتةى ترس لة هيض كةسَيك، كةواتة
يةك ثَيكةوة، هةموو نةطةِرَيتةوة، كةشتييةكان بؤالى ء ثاشةكشة نةكات ء نةترسَيت
ئومَيدةى زيوسى بةو بةرن، هَيرش ثَيش بةرةو ء هانبدةن يةكرت دةنط، يةك ء دةست
بداتآ ئةوةمان تواناى ء هَيز و بَيت، بةهاناتانةوة بةدةست، بروسكة خواوةندى ةمثى،

َ
ئؤل

بكةينةوة.» شاريان بدةينةوةء بةرةو دذمن بةرثةرضى
ئاخييةكانيان خؤش شةِرى ئاطرى بةبانط ء هاوار ئةجاكس برايانى جؤرة ئا بةو (٢٧٧)
زيوسى كاتآ كة دةبارآ، بةباوة ءتةرزة طلَيرة زستاندا ِرؤذَيكى لة وةكو ضؤن كرد،
بةبةردةوامى دةدات، بةر بايان ةوى

َ
بنوَينآ–جل بةشةران دةيةوآتريىخؤىبؤ بةردةبار،

دةشتى باسكان، و هةردة ء كؤجاِران بةرزةكانى لوتكة تا دةكات، دا طلَيران ء تةرزة
بايةكةى ئةوجا بةرةكةتى داضَينراوىدةستىبةشةران دادةثؤشَيت، سةوزةزارىبةثيتء
ء ثَيدا دةكَيشَيت خؤى شةثؤل دةكةوآ، دةريا كةنارى ء بةندةران بةفر لة ء دةخات
ئاواية ئابةو دةبَيتةوة، ثِر باسريشك بة دةوروبةر شتةكانى هةموو ء ِرادةدات دوورى بؤ
دادةباراند بةسةريةكديدا بةردةفِركآءبةرديان كةوتبوونة ئاخييان تةروادةيىء هةردووال،

بوو. بوو بةرثا ديوارةكة دةورى لة سامناك هةراوزةنايةكى ء
نةيانتوانى ئةو كاتة تا مةزن هيكتؤرى نة و تةروادةييةكان ئةوةشدا نة لةطةأل (٢٩٠)
زيوسى بةردةبار، ساربيدونى دةروازةكان بشكَيننء كةلَينبخةنة ديوارةكة،ضونكة هَيشتا
بةرببَيتة ئاواية سلؤك، بةو طاطةلَيكى بةردةبَيتة شَيرَيك وةكو ضؤن نةناردبوو، كوِرى
سثةرةخِرةكةى يةكسةر وةرطرت ئيزنى كة هةر ساربيدون ئارطوسييةكان، بةآلم طيانى
هةموار ء كوترابووةوة بةضةكوش كة ِبونزييةى ء جوان سثةرة ئةو خؤى، بةردةم داية
بوو، ضةرمةطا ئاخنى توَيى بةضةندين ناوةكةى كوتابوويةوة، كة ئةو ئاسنطةرةى كرابوو،

داى كوتابوو. ق
َ
ئةل ء قا

َ
ئةل بةبزمارى زَيِر

ِرمى بةدةستةوة طرتء جووتَى كردةوةء بةرز خؤيةوة لة بةردةم ئةو سثةرةى (٢٩٨)
كة دةمآ كؤجاِران ئةوجا سارثيدون وةكو شَيرَيكى ثةروةردةى ء كةوتة ِراوةشاندنيان
هانيدا تةمةحكارى نةفسى  ء طرت، ِرَيطةى ملى بآ ءِراوةوة طؤشت  بةعةزرةتى بآ
ء بةسةط شوانان با بدات، ِرانةكة ءثةالمارى بدات ثةزاندا مكومى َيكى

َ
بةئاغةل خؤى
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خؤى بةِرانةكةدا يا نةطةِرَيتةوة هةر ةكةدا بن، ئةو
َ
ئاغةل ء ِران لة ثاسةوانى نَيزةشةوة

دةستَيكى بةِرمى ءثَيشةنط سةرامةد قارةمانَيكى وةكو يان دةفِرَينآ، بةرخَيك ء دةدات
ثةالمارى كة هانى دةدا خواوةند نيمضة سارثيدؤنى ِروحى ئاواية دةثَيكرآ. بةو مةعالن
(طلوكوس)ى دةمى كردة ئةوجا ِرووى بشكَينآ. ء سةنطةرةكان تَيك بدات ديوارةكة
زياتر كةس هةموو لة ليسيادا لة بؤضى طلوكوس، «ئةى طوتى: ء هيبولوخوس كوِرى
ء باشرتين خواردن دادةنرآ، ئَيمة بؤ شوَينى خوان تؤ دةطريَيت، باشرتين ء ِرَيزى من
سةيرى خواوةند وةكو كى

َ
خةل هةموو دادةنةن؟ بؤضى ئَيمةدا لةبةردةم جام ثِرترين

ِروبارى كةنارَين ثؤِرمان لة ء ثان ء دةظةرَيكى بةرين ئةمةش وَيِراى هةموو دةكةن؟ ئَيمة
هى هةمووى طةنمة ،هةر طةى

َ
كَيل ء ءبَيستان ِرةز هةمووى هةر هةية، كة ئيكسانتوس

َيني:
َ
بةيةكدى بل تا ليسياييةكانةوة بجةنطني، ِريزى ثَيشةوةى دةبآ لة بؤية ئَيمةية،

بادةى دةخؤنةوة، بادة باشرتين دةخؤن، ةو
َ
قةل بةرخى ليسيادا ئَيمة لة سةرانى «ِراستة

ِريزى لة و ضاون، لةبةر ديارء جةنطاوةريشدا شةِرء لة بةآلم هةنطوين، وةكو بةلةزةت
لةم خؤدزينةوة بة ئةطةر دؤستى بةِرَيز، ئةى دةجةنطن.» ئاه ليسياييةكاندا ثَيشةوةى
ثَيشةوةدا ِريزةكانى لة هةرطيز بخةلةسَيني، من ءمةرط ثريى لة توانيبا بمان شةِرة،
بَينى. بدةست سةرفرازى تا بنَيرم شةِر مةيدانى بؤ تؤش نةدةبووم ناضار ء نةدةجةنطيم
هيض ء دةسوِرَيتةوة، بةهةزار هةزار شَيوة بةسةر سةرمانةوة مةرط ئةوةى لةبةر بةآلم
بةرةو خؤمان بةثَيى كةواتة با َيت،

َ
هةل ء بدزَيتةوة لَييان بتوانآ خؤى نيية بنيادةمَيك

ثَيى بكوذين و ئَيمة ئةو يان سةرفرازى، بطةيةنينة شؤرةت ء ةوانَيك
َ
يا ثال ثَيشةوة بِرؤين،

سةرفرازى.» شؤرةت ء بطةينة
لةشكرَيكى كةوتنة ثَيشى بةجووتة ئةوجا دا، ملي طلوكوس كرد ء قسانةى ئةو (٣٣٩)
ضوو، هةترةشى كةوت ضاوى ثَييان كة بيتيوس مينلستيوسى كوِرى ليسيان، قةوغاى
بةشةى ئةو بةرةو ِراست ء ِراستة بةدبةختى، ء وَيرانى ثةيامةرةى جووتة ئةو ضونكة
ديوارى سةرانسةرى ِروانيية بةنيطةرانييةوة دةهاتن. دةكرد، ثاسةوانى ئةو كة ديوارةكة،
بكات. لة تالوكة دةرباز هاوِرَيكانى ء بدينآ فةرماندةكان لة كو يةكَيك

َ
ئآ بةل ئاخييةكان،

ماندوو، نة ء دةبوون نة تَير ء كوشتار كوشت كة لة ئةو جووتةى بينى، ئاجاكسى برايانى
لة هاتبوو، بؤ مةيدانى شةِر سةراثةردةكةيةوة لة تؤزآ لةوةثَيش (توسري)ش كة هةروةها
بةهةمو هَيزى خؤيشييةوة ئةطةر وةهابوو زةنايةكى هةراو بةآلم بوو. وةستا نزيكيانةوة
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ءنَيزة ءكآلوخود سثةر ثَيكادانى هوِرى نةياندةطةييشتآ.تةقو دةنطى كردبان، بانطى
داخرا بوون كة دةروازانةى ئةو هوِرى ء تةق هةروةها فةلةك. كةشكةشانى ءتري، دةطةيية
كةلَينَيكى بةتؤبزى ء يان دةدا بيانشكَينن

َ
وةستا بوون ءهةول بةردةميا لة ءتةروادةييةكان

ئةجاكس نارد ء بؤالى تةتةرى يةكسةر (توتيس)ى بؤية بكةون. وةذوور ء بخةن تآ
بتوانى هةردوكيان ئةطةر بكة، بانط ئةجاكس بِرؤ خَيرا مةزن، «ئةى توتيس-ى طوتى:
دَينآ. هةرةس لَيرة شتَيك هةموو دةنا بكةون فريامان ثَييان بَآل باشرتة، بكةى بانط
ءشةِرظانى بةشةِركةرى ئةمانة لة كؤنةوة ضنيوين،

َ
تةنطيان ثآ هةل تةواو ليسيايى سةرانى

كوِرى مةزن، با ئةجاكسى كةمةوة، بةالى طةرمة، شةِر لةوَيش ئةطةر بةناوبانطن. خؤ
خؤيدا لةطةأل زةبةردةستيش كةواندارى (تيوسري)ى با هيمدادمان، بَيتة بةتةنيا تيالمون

بَينآ.
كة دةرضوو. بؤى ئاخييةكاندا بةِراكردن بةثةناى ديوارى ء طرت

َ
هةل ئةوى قسةكانى (٣٥١)

كوِرةكةى ليسيان، سةروةرانى ئةى طوتن: ثَيى خَيرا وةستاو ئاجاكس جووتة نك طةيية
دةتوانن بدةن. ئةطةر يارمةتى تا ماوةيةك بؤالى ئةو بضن كة لَيدةكات داواتان ثيتيوس
كؤتايى شتَيك هةموو زووانة بةو دةترازآ ء كار لةكار دةنا باشرتة، بِرؤن هةردوكتان
ء شةِرظان كؤنةوة هةر لة ئةوانة ضنيوين،

َ
هةل ثآ تةنطيان ليسيايى تةواو سةرانى دَيت،

با بووة ءشؤِرن، هةرضؤنَيك شةِر طريؤدةى بةخؤيشتان ئةطةر خؤ بوون، مةيدان ثياوى
بَيت.» يا

َ
لةطةل كةواندارى زةبةردةستيش (تيوسري)ى با بَيت، كوِرى تيالمون ئةجاكسى

بةجآ دةست ء وةرطرت تيالمون يةكسةر ثةيامةكةى كوِرى ئةجاكسى مةزن، (٣٦٤)
كارَيكى بمَيننةوةء لَيرة ء ليكوميديسى شَيرة ثياو طوتى: «تؤ ء ئوليوس كوِرى ِروويكردة
دةكةم، ليسيان ء شةِرى ئةوآ دةضم بؤ من شةِر. بكةن ئةمما داناييةكان شةِر بكةن وةها
بةثةلة بؤ نةما ثَيويستيان بةياردةى من ء خةتةر خةلةسى لةشكرةكةمان لة هةر كة

دةطةِرَيمةوة.» ئَيرة
براشى باوك تيوسريى دةرضوو، بؤى ء طوت ئةوةى تيالمون ئةجاكسى كوِرى (٣٧٠)
بةثةنا طرت.

َ
ضووءكةوانةكةمةييةكةىتيوسريىهةل ياندا

َ
(ثانديون)شلةطةل ياضوو.

َ
لةطةل

هَيزةكةى لَيدةكرد، بةرطرى مينيتيوس كة شوَينةى ئةو طةييشتنة ء ِرؤيشتن ديوارةكةدا
وكةيةكى

َ
طَيذةل وةكو ليسيان شريةتكارانى ء سةران بوو. ماندوو شةكةت ء مينيتيوس

دةستى توند شةِرَيكى ء بوون يةكدى لَيرةدا تووشى دةدا، بةسةنطةرةكاندا خؤيان ِرةش
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بةرز بووةوة جةنط نةعرةتةى ثَيكرد ء
دؤستى ئازاكةى ئيثيكليسى، جةنطاوةرة جار

َ
تيالمون، هةوةل كوِرى ئةجاكسى (٣٧٨)

لة تةنانةت ِرؤذطارة، ئةم ثياوانى كة ئةوتؤ، ناقؤآلى بةردَيكى بةطاشة كوشت، سارثيدؤنى
يطرن.كوشتى.ئةجاكسئةوبةردةىلةسةنطةرةكانى

َ
تافىالوييشدا،بةئاسانىناتواننهةل

قوببةييةكةى ضوار كآلوخودة و سرةواند. تَيى ء طرت
َ
هةل ء بورجةكانةوة ديوار سةر

خؤى وةكو مةلةوانَيك ثرذاندء جةنطاوةرةى ئةو ءمَيشكى كرد ء خاش ورد ئيثيكليسى
كةبينى تيوسري، بةآلم ء طيانى دةرضوو. سةرةوة كةوتة خوارةوة لةو ئاوةوة، داتة

َ
هةل

كرد بازووى سةيرى دَينآ،و بؤ هَيرشيان باكانة بآ هيبولوخوس كوِرى دالوةرى طلوكؤسى
شةِرةكةى لة بةمة كردو بريندارى تةوةو يطر

َ
ل نيشانةى ثَيوةنيية، زرَييةكى هيض ِروتةو

نةوةك تا خوارآ، داية
َ
هةل ديوارةكةوة لة خؤى دزييةوة بة طالوكوس خستةوة، دوور

سةرفرازييةك و شانازى و بيكوذآ بيةوآ بيدينآ و بريندارى بة ئاخييةكان لة يةكَيك
طالوكوس كة بينى ساربيدون هةر بةآلم بَينآ. بةدةست خؤى بؤ ئةو حةساوى لةسةر
لةطةأل بوو، بةآلم خةمناك زؤر ضؤأل كرد، مةيدانى و خوارآ داية

َ
خؤى هةل ديوارةكة لة

ئةلكماوونى سرةواندة نَيزةيةكى نةطرت،
َ
هةل لةشةِر دةستى بةرنةداو ورةى دا ئةوةش

بةدةم ئةلكماوون راكَيشاو نَيزةكةى ئةوجا  و ضةقى  ثَيدا نَيزةكةى و نةستور كوِرى
برونزييةكانى لة ضةكةمةنيية ءهوِر تةق ء كةوت بةسةرسةرا هات ء نَيزةكةوة ِراكَيشانى
سةر سةنطةرةكانى  لة يةكَيك لة  دةست بةهةردووك سارثيدون  بووةوة.ئةوسا بةرز 
نةماء ثَيوة هيضى ديوارةكة سةر ء كةندرا،

َ
هةل لةذَيرةوة سةنطةرةكة نةوى، ديوارةكة

كرايةوة. جةنطاوةرةكاندا ئاثؤِرةى لةبةردةم كةلَينَيك
تريَيكى تيوسري برد. سارثيدون بؤ هَيرشيان هاوزةمان تيوسري ء ئةجاكس (٤٠٠)
لة مةرطى زيوس دَيوانى بةآلم كةوت. سينةبةندةكةى درةخشانى بةندى بةر هاويشتآ
ئةجاكس ثةالمارى لةبةر كةشتييةكاندا نةكوذرآ. هةنطآ كوِرةكةى دوورخستنةوة، تا
ء نةبِرى سثةرةكةى نَيزةكة سةرى بةآلم كَيشا،  بةسثةرةكةيدا نَيزةيةكى ء دايآ
سةنطةرةكة لة كةمَيك سارثيدون خست. ثةالمارى هَيرش ء  لة

َ
ُّـ ذوورةوة، نةضووة

بةهومَيدى ةوة
َ
دل كانطةى لة ضونكة نةكرد، ى

َ
ضؤل بةتةواوةتى ئةطةرضى دووركةوتةوة،

ليسييةكان لة دايةوةء هاوارى ئاوِرى ئةوجا بوو. ء سةرفرازى شكؤ هَينانى وةدةست
ئازايةتييةكةتان؟ ء دالوةرى كوا ساردبوونةتةوة، بؤضى «ئةى ليسيان طوتى: ء كرد
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بةتةنيا بتوانم زةحمةتة توانابم ء بةهَيز ضةند جا ديوارةكةوة، خستووةتة كةلَينَيكم من
بني، زياتر تا بةرين، باثَيكةوة هَيرش وةرن بكةمةوة. كةشتييةكان بؤ ِرَيطةتان تاالى

دةبَيت.» ئاسانرت كارةكة
تاوَيكى ء بةتني ء بوون شةرمةزار ثاشاكةيان سةرزةنشتةكانى لة ليسييةكان (٤١٣)
ئارطؤسييةكانيش شةِر. كةوتنة خِربوونةوةء ِرابةرةكةيان خواوةندء دةورى لة زياترةوة
قايم دةكرد. ءسةنطةرةكانيان دةكرد تةيار خؤيان جةنطاوةرةكانى لةوديوى ديوارةكةوة
ئةوةى دواى زةبرانة، بة ئةو جةنطاوةرة بوو. ليسيان، ءدذوار قورس هةردوواليان كارى
بكةنةوة، نَيزةوانانى بؤالىكةشتييةكان ِرَيطة نةياندةتوانى ديوارةكة، كةلَينَيكيانخستة
دوور بوونةوة، بوو نزيك لَيى كة تةواو لةم ديوارة، ليسييةكان نةياندةتوانى داناييش
زناك لةسةر بةدةست ئةندازة ثياوى دوو ضؤن وةكو بةآلم ِرةتَينن. بيان ء بخةنةوة
دةستبةردارى كةسيان دَين ء بةشةِر هاوبةش طةى

َ
كَيل بةينى دوو نيشانةى بةردى و

تةنيا جؤرة بةو ئا  زةويية، بستؤكةيةك لةسةر شةِرةكةيان ء نابآ  خؤيان هةقى
ثةنامطايةوة سةنطةر ء ئةم لَيكدى جيادةكردةوة. لةسةر دوو لةشكرةكةى ثةنامطةيةك
ئةوانةى كة زؤربوون سةنطني ءسينةبةندى يةكرتدا دةدا، بة سثةرَين نَيزةيان ء تري
جةنطاوةرةكان لة كردبوون. هةندآ ءبريندارى بوو بةجةستةياندا ضوو ِرةق

َ
دل برونزى

هةندَيكى بووبوون، بريندار ء لَيدرابوون ثشتةوة لة وةرضةرخابوون، شةِرةوة بةدةم كة
ء بوون بِرى سثةرةكانى كة نَيزانةى تري ء بةو بوو، زؤر زياتر ذمارةيان كة ديكةش
لة هةموو اليةكةوة ءسةنطةرةكان ثةنامطاكة بوو، طةيى ثآ سمى بوون، ئاسيويان لةشى
جةنطاوةرانى هةردوو خوَينى  دةضكا، خوَينى بةشةر،

َ
ُّـ خوَينيان بوون ء خوَين تانى

َ
خل

هةرضيان تةروادةييةكان ئةمةشدا، هةموو لةطةأل ء ئاخييةكان. تةروادةيى لةشكرةكة،
بةرانبةر هةردوو اليان ِراوبنةن. ء بتارَينن ئاخييةكان ءدةكؤشا، نةياندةتوانى دةكرد
بةئينسافى ئابِرومةندى ِرَيسى تةشى ئيشكةرى ذنَيكى ضؤن وةكو بوون. وةستا بةيةكرت
طوزةرانى كة خوريةى ء ئةو دةطرَيت بةدةستةوة دروستكار تةرازوويةك ثةروةرى ِراستى
ترى ء تايةكةى دةخاتة خورييةكة و تايةكى دةخاتة ءسةنطةكة دةكَيشآ لة سةرَيتى
ئاواية بةو بَينآ، بةدةست ةكانى

َ
منال بؤ كةم ثارةيةكى تا بكات، هاوسةنطى دةيةوآ

زياد بآ كةم ء شةِرةكةيان بآ هةردوو تاكى تةرازووى بوو، شةِرةكةيان هاوتاو هاوسةنط
ثريام كوِرى هيكتؤرى بةالى ء سةركةوتنى تةرازووى شكؤ تاى زيوس، تا بوو، بةرانبةر



ھۆمیرۆس٢٦٨

نةعرةتةى لة ء بوو ئاوديو ئاخييةكانةوة ديوارى لة بوو كةس يةكةم ء كرد قورس دا
ئةسثان. ِرامكةرى ئةى سوارضاكان، تةروادةييان، كرد: «ئةى بانط تةروادةييةكانى داو

بسوتَينن.» كةشتييةكانيان بِروخَينن، ئاخييةكان ديوارى ثَيش، هةِرنة
بةرةو يةكثارضة ء هةموو طوَيِرايةأل جؤشيدان، لَيكردن ء هاوارى بةو شَيوةية (٤٤٢)
هيكتؤر دا. مةتةرَيزةكانيان ثةالمارى نَيزة ء بةِرم ءدةست برد، هَيرشيان ديوارةكة
ثان لةذَيرةوة يطرت. طاشةكة

َ
هةل كةوتبوو، دةروازةكةدا لةبةر بةردَيك كة طاشة ثِريداية

بةهَيزى زةالمى هةرة بةدوو بةئاسانى بوو طةورة هَيندة بةردة ئةم بوو، تيذ لةسةروة ء
هيكتؤر بةآلم بكةن. بارى عةرةبانةيةك لة تا نةدةطريا

َ
هةل ئةم ِرؤذطارة وةكو زةالمانى

بؤى ِراوتةطبري، فرة بةردةبارى زيوسى ضونكة يطرت،
َ
هةل بةئاسانى تةنياء بةتاقى

يدةطرَيت
َ
هةل ء دةطرَيت، بةرانَيك خورى بةدةستَيك شوانَيك ضؤن وةكو كردبوو، سووك

طرت
َ
هةل بةردةى بةئاسانى ئةو طاشة هيكتؤر ئاواية بةو  نازانآ، قورسى  بةبارَيكى ء

هات، بةرزةكة بةرةودةروازة
بشكَينآ، ئةم دةثاراست ثآ ناوةوةى دةرطاكانى كة دةروازة دةرةكييةى تا ئةو (٤٥٥)
َيكداخرابوون.

َ
قفل ء كَيلون بةدوو ء لةناوةوة بوون مكوم ء دةرطاىدووتاكىبةرز دةرطايانة

ئةذنؤكانى بآلوكردةوة،
َ
ُّـ القى ئةم دةروازةية وةستا، نزيكى لة هَيناو بةردةكةى هيكتؤر

شيش دوو دةرطاكةدا، بةناوةِراستى كَيشاى ِرَيك خؤ، داية هَيزى ئةوثةِرى كردةوة، ِراست
تةق ء وةذووركةوت دةرطاكة لة خؤيةوة قورسييةكى بةهةموو بةردةكة شكان، ةكة

َ
قفل و

ء دةرضوون طرَيذنة لة دةرطاكان نةطرت، بةرطةيان شيشةكان هةستا، دةرطاكة لة هوِر ء
ناطةهانى تاريك ء شةوَيكى وةكو دالوةر هيكتؤرى هةنطآ ثةِرى. بةاليةكدا لةتَيكى هةر
بوو، كة بةدةستةوة ودوو نَيزةى دةبريقايةوة برونزا سةراثاى لة كرد، خؤى بةذووردا
نةيدةتوانى خواوةندان، لة جطة كةسَيك، هيض دةروازةكانةوة ئةوديوى داية

َ
هةل خؤى

دةروازةكة تَيدةثةِرى لة بةتاو كة كاتةدا لةو بكات! ثَيشِرةوى
َ

نةيةآل بوةستآء ِرووبةِرووى
دايةوةء فةرمانى تةروادةييةكان ئاثؤِرةى لة ئاوِرَيكى ضاوانىدةبارى، لة ئاطرَيكى سامناك
يةكسةر جماعةتَيك فرمانةكةيان جَيبةجَيكرد. سةركةون. يةكسةر لة ديوارةكةوة كة دانآ
هةنطآ وةذووركةوتن. مكومةكةوة دةروازة لة دى هةندَيكى ء سةركةوتن بةديوارةكةدا
زةناو هةراء ء هةآلتن كةشتييةكانيان زؤرةوةء بةرةو ترسَيكى ء بةشةثِرَيوى داناييةكان

هةستا. اليةكةوة هةموو لة زؤر ثةشَيوييةكى
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سيانزةيةم سروودى

كةشتييةكان بةردةم شةِرى

حيكايةتةكة:
ئاخييةكاندا بةسةر سةركةوتن دةتوانآ ثَيطةيةك طةياندوةتة هيكتؤرى وابوو ثَيى زيوس
لةوشةِرةهةلَناقورتَينن. دلَنيابووكةهيضيةكَيكلةخواوةندةكانخؤ بؤية بةدةستبَينآ.
نةضوو، قووت ثآ  تةروادةييةكانى باآلدةستى بومةلةرزة، خواوةندى ثوسيدون، َُّـ
بوو، هاتةدةرآ ء دةريادا  لةذَير كة كؤشكةكةى لة بوو، ثةست زيوس  ِرةفتارى  لة 
بةرلةوةىهيكتؤر. ئاخييةكان طاليسكةكةى ئامادةكردءبةثةلةِرؤيىتاتاىتةرازووةكة،
زندةوةرانى هةموو ئيدى بكاتةوة. هاوسةنط بسوتَينآ، كةشتييةكانيان ء بةرآ لةناو
دةرياى بةطاليسكة كة  خواوةندةكةيان بةطةأل ِرةقسينةوة ء  سرتين بةدةم دةريا 
جؤشدانى كةوتة تَيِروانةوةء كالخاسى هةيئةتى خستة خؤى كةوتن.ثوسيدون دةبِرى،
وةبةر ثشوويةكيان ئةوة دواى ئيدى ئاخييةكان ورةيان. بةرزكردنةوةى ء ئاخييةكان
دةطةِرايةوة ئةمةش تةروادةييةكان بطرن. لة زياتر ِرَيطةى ثَيشِرةوى توانيان ء هاتةوة
كة ئويليوس) كوِرى ئةجاكسى ء تيالمون كوِرى (ئةجاكسى ئاجاكس بؤ جووتة
بةقسةكانى دةكات. (غةيبزان) قسان تَيِروان بةدةنطى كالخاسى ثوسيدون زانيان
ئةمفيماخؤسى كة ثوسيدون شةِرةكةوة، توانايانةوة ضوونة بةهةموو تَيطةِراو هَيزيان وى
بةدةنطى ء ئاخييةكان كردة دةمى ِرووى بؤية دةبَيت، بَيزار زؤر دةكوذرآ كوِرى
فَيركردن شَيوازى بةلَكو هةندآ هانيدان، ء ئةندريمون دواندنى كوِرى (تاوس)ى
تةروادةييةكان لة طةلَيك ء بوو طةرم شةِر بطةيةنن، بةتةروادةييةكان زيان ضؤن كة
نةكرد. ثَيشِرةويشيان ئةطةرضى نةكرد، ثاشةكشةيان ئةمةش وَيِراى بةآلم كوذران،
بخاتةوة، دوور شةِرطةكة لة زاواى (ئةلكاتوس)ى كة دةبا ئينياس بؤ هانا ديفوثوس
داوة. بداتة ئاخييةكان دكارَيت ئينياس ء دةكرَيت دةظةرةدا لةو توند كوشتارَيكى
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بؤ نالةبارةكة بوو واقيعة ناضار ثوليداماس بوو، خراثرت ء خراث بارودؤخةكة بةآلم
ناوجةرطةى كةوتؤتة ضؤن هيكتؤر كة بدات نيشان ء ئةوة بكات، باس تةروادةييةكان
تةروادةييةكان مادامَيكى جا دةورى دابآ. بازنةيةكى ئاطر ئةوةية وةكو شةِريَكةوةء
ء بطريآ َُّـ ثاشةكشةيان ِرَيطةى بةرلةوةى با بكةن، ثاشةكشة دةتوانن ئَيستا 
لةبةرةكانى فةرماندةكان كة كرد لة هيكتؤر داواى بكةن. ثاشةكشة بَيت، كؤتاييان
بةجَيية بؤضوونة بةم قةناعةت هيكتؤر بكات. لةطةلَدا ِراوَيذيان ء بكاتةوة خِر دواوة
دةبينآ (ثاريس)ى براى ء ئةلكساندةر ثَيشةوةدا دةطةِرآ بةسةر ِريزةكانى دةكات،
لة ِرةنطة دةلََيت ء  دةكات لةخؤى بةرطرى ثاريس بةآلم دةكات، سةرزةنشتى ء
دةكات شةِر بؤية ِرؤذةدا لةم بةآلم شةِرةوة، نةضووباية ِرؤذةدا ئةم غةيرى ِرؤذَيكى
كوِرى ئةجاكسى نَيوان دةزانآ. طفتوطؤيةك دةكةوَيتة بارودؤخةكة خةتةرى ضونكة
ئةجاكس هةِرةشةى دةكةن: لَيكدى طةظ هةِرو هةردوكيان ء ء هيكتؤرةوة تيالمون
لةنَيو ء كةشتييةكان سوتاندنى هةِرةشةى هيكتؤر ء دةكات تةروادة وَيرانكردنى
هةموو ء ِراستةوة دةفِرآ لةقؤلَى تةيرَيك دةمانةدا لةو ئاخييةكان دةكات. بردنى
مةزةندة وا دةبن، خؤش كةيف ثَيى ء دةزانن خؤشى بةمذدةى ئةمة ئاخييةكان
بةآلم زيوس بِريارى بكات، بةنسيب سةركةوتنيان داوة بِريارى ئَيستا زيوس كة دةكةن

بوو. تةروادةييةكان اليةنطرى واى نةدابوو.
زةمةن:

هؤمةرييةكةية. طَيِرانةوة هةشتةمى ء بيست ِرؤذى
شوَين:

دةرضوونى تةنيا ِروودةدةن، كةشتى طريكةكاندا ء ديوارةكة لةنَيوان ِرووداوةكان
نةبآ. دةرياوة، لة بةطاليسكةكةى ثوسيدون
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كةشتييةكان، نزيكى  طةياندنة تةروادةييةكانى ء هيكتؤر كة كاتآ  زيوس، (١)
ضاوة ئةوجا بن، خؤيان بِرانةوةى بآ ثةستاو لة شةِرى تامذوُّـ دةست بةرداريان بوو
سوارضاك، تراسيانى وآلتى بِروانَيتة دوورةوة لة تا طواستةوة، لةوان ثرشنطدارةكانى
ماينان شريى خواردنيان كة ناودار هيثومولطانى وآلتى ئةهلى دوئَيالن، ميسيانى وآلتى
بةضاوة ضيرت بوون. زةوى ِرووى كانى

َ
خةل دادوةرترين ء ِراسترتين كة ئابييان وآلتى بوو، و

هيض بةدواوة لةوة كة دةكرد زةن واى ضونكة تةروادة، نةيدةِروانيية ثرشنطدارةكانى
داناييةكان. يان تةروادةييةكان هيمدادى ناضَيتة خواوةندَيك

كوشتارةكة ء كوشت ء شةِرطةكة لة ضاوى هةر بوومةلةرزة. خواوةندى ثوسيدونى
َ
ُّـ (١٠)

ء ضِرة دارستان كة كؤجاِرَيكى تراس، ساموس لوتكةى ساموس، لةسةر بةرزترين بوو،
شارى ء ئيدا هةموو هةر لةوَيندةرةوة شةِرةكة، دةيِروانية ء دانيشتبوو بوو، بَيشةآلن
ِرؤنيشتبوو. لةوآ ء دةرآ هاتبووة دةريا لة

َ
بةآل دةبينآ. ئاخييةكانى كةشتى ء ثِريام

توِرة زيوس لة شكابوون دةسووتا، زؤر لةبةر تةروادةييةكان ئاخييانةى كة بةو ى
َ
دل

بوو.
دةناو هةنطاوى بةلةز زؤر داطةِرا، هةزارةكةوة بة هةزار كؤسارة لوتكةى لة يةكسةر (١٧)
خواوةندانةكةيدا هاتنة هةنطاوة لَيِرةوارة ضِرةكان لةذَير ء بةرز ضياية دةضووة ثَيشآ،
طةيية مةبةست: جَيى طةيية هةنطاودا لة ضوارةمني نا. هةنطاوى هةِراوى سآ لةرزين.
جاويدانى باقى ء بةبريق زَيِرينى بةشكؤى كؤشكَيكى دةريادا، قوآليى لةوَيدا لة كة ئيط،
زَيِرين ء ِرةهوان برونزينةسم ء ئةسثة جووتة ئةوَيندةر طةيية كردبوو. كة دروست خؤى بؤ

بةست. عةرةبانةكة لة ةكانى
َ
يال

هونةرمةندانة زؤر كة زَيِرى لةبةركرد. قامضييةكى زَيِرينى، سةراثا جلَيكى بةخؤيشى (٢٥)
بةضوار ء شةثؤلةكاندا بةسةر عةرةبانةكة، سةر سةركةوتة دةست، طرتة كرابوو، دروست
اليةكةوة هةموو لة هةبوو دةريايى طيانةوةرانى هةرضى ِرَيطةيدا لة ِرآ. كةوتة ة

َ
نال

خؤيان ءسةردارى ثاشا دةرياوة هاتنة دةرآ، ضونكة هةموويان لة قوآليى ء دةرثةِرين
وةكو ئةسثةكان جؤرة بةو ئا كرايةوة، لةبةردةميا ييةوة

َ
بةخؤشحال دةريا دةناسييةوة.

نةدةبوو. تةِر تةطةرةكانى برونزينى ضَيوةى كة دةِرؤيني خَيرا هَيندة دةرضوون، بؤى با
دةبرد. ئاخييةكان كةشتى بةرةو خاوةنةكةيان بةشكؤكان ئةسثة ضةشنة بةو

ئةشكةوتَيكى ئيمربوسدا، ء تينيدوس لةنَيوان ِرَيطةدا، لةنيوةى ء قوآليى دةريادا لة (٣٢)
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طةورةهةبوو.ثوسيدونىخواوةندىبوومةلةرزة،لةوآئةسثةكانىِراطرت،لةطاليسكةكةى
ء نةهاتوو شكان زَيِرينى لة بلةوةِرن، ثَيوةندى بةريان تا كردة فَيكى خوايى

َ
ئال كردنةوة،

ضاوةِروانى شوَينةدا لةوآ، لةو ةيةك
َ
جول هيض بآ تا خستة ثَييان، نةهاتووى كرانةوة لة

لةشكرى بةرةو بةخؤيشى ئةوة دواى بكةن. خاوةنيان ثوسيدونى خواوةند طةِرانةوةى
ضوو. ئاخييةكان

يان مةشخةآلن َيسةى
َ
بل طِرء ميناكى ء بووبوونةوة خِر هةموو كة تةروادةييةكان (٣٩)

ء نةعرةتةيان دةجةنطني خرؤشةوة ء بةجؤش كةوتبوون، هيكتؤر دواى زريان ء تؤف
ء قارةمان هةموو ء دةطرن ئاخييةكاندا كةشتى بةسةر دةست وابوو ثَييان دةكَيشا،
ئةوخواوةندةى بةآلمثوسيدون، دةكوذن. سةركردةكانيان لةوَيدا، لةنزيكىكةشتييةكاندا
تازة دةدا، شةِر دندة لةرزَينآ، ئارطؤسييةكانى بؤ ء دةى باوةش دةطرآ لة زةوى كة
تا خؤ طرتبووة تَيِروانى ء ِرةنط ء دةنطى كالخاسى دةرآ هاتبووة دةرياوة لة قوآليى

ئةو ئاخييةكان بدوَينآ. ء دةنطى بةرةنط
ء شةِر تامةزرؤى تاسةمةندو بةخؤيان كة ئاجاكس، جووتة كردة ِرووى جار

َ
هةوةل (٤٦)

قارةمانَيتى ء دالوةرى بري لة ئَيوة ئةطةر ئاجاكس، جووتة «ئةى طوتى: ء بوون بةرطرى
من بكةن. ِرزطار فةوتان لة ئاخييان لةشكرى دةتوانن خةتةرناك، هةآلتنى بكةنةوة، نةك
هيض شوَينَيكى لة ديوارةكة، سةر هاتونةتة بةزؤر كة تةروادةييةكان ئةوةم نيية ترسى
ثَيشِرةويان ِرَيطةى ء  دةبنةوة ِرووبةِروويان ئازا ئاخييانى ضونكة  سةربكةون، ديكة
كابرا ئةم ضونكة بآ، بةسةردا بةآليةكمان دةترسم دةترسم، لَيرة بةآلم من لَيدةطرن،
دةكات تةروادةييةكان ِرابةرايةتى ةوة

َ
لةم قؤل ئاطرة، َيى مةشخةآلنى

َ
دةل كة سةرشَيتة

ئةوة ء الفى دةنآ
َ
هةل خؤى كة مةزنة هيكتؤرى مةبةستم داوة، فةرمانى هَيرشى ء

ء بَينآ دةرفةت خواوةندَيك دوورنيية بةآلم بةتواناية. هةرة زيوسى كوِرى لَيدةدا كة
ضاو بدات بةجةنطاوةرةكانى ديكةش فرمان ء بكةن ثايةدارى كة دلَيرانة بدات دندةتان
خرؤش ء ء جؤش ء ء توانا هَيز بةهةموو هيكتؤر دةتوانن ةدا

َ
لةم حال جا بكةن، لة ئَيوة

بةخؤى (زيوس) ئولومثى ئةطةر تةنانةت بخةنةوة.. دوور كةشتييةكان لة ئازايةتييةكيةوة
ببةخشَيت.» ثآ هَيزى ء بدات جؤشى

بةهةردوو فةرمانِرةواييةكةى طؤضانى كرد ء قسانةى ئةو بوومةلةرزة خواوةندى (٥٩)
سووكى ئةوجا شةِر. تاوى ء ء تني جؤش ء خرؤش ثِركردن لة ى

َ
دل كَيشا، قارةمانا
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تيذ بازَيكى وةكو ضؤن ئةوسا ءجةستةيان بةخشى. ثآو الق ء بةدةست طورجى ء
لةنطةر ء خؤى ِرادةطرآ باأل هاوسةنطى بةهةردوو بةرزةوة بةرز ضيايةكى بةسةر باأل
بةو دادةطةِرآ، دةشتايى ديكةدا بةرةو تةيرَيكى خَيرايى بةدوى بةوثةِرى ئةوجا دةطرآ،
ئةجاكسى كوِرى تيذِرةو، ئةجاكسى جار

َ
هةوةل بوو. وون ضاوان لة ء دةرضوو ئاواية بؤى

ئةوةى «ئةجاكس طوت: تيالمونى كوِرى بةئةجاكسى يةكسةر ناسييةوة. ئةوى ئوليوس،
ةمث،

َ
لةخواوةندةكانىئؤل يةكَيكبوو بكةين، كةشتييةكانمان بةرطرىلة لَيدةكردين داواى

خواوةندان ناسيمةوة، ثشتةوة لة ِرؤيى كة كاتآ نةبوو، ثَيشطؤ ء تَيِروان كالخاسى
زياتر جاران لة م

َ
دل سةيرة دةناسرَينةوة. بةئاسانى دا ثَييان ء خودايانةى الق بةرةفتارى

تامةزرؤى لةسةرةوة دةستةكانم ء خوارةوة لة شةِر ءكوشتارة، القةكانم ئارةزوومةندى
شةِرن.»

لة دةستةكانم «منيش هةستدةكةم دايةوة: تيالمون ثةرسظي كوِرى ئةجاكسى (٧٦)
القةكانم بووم. بةهَيزتر جاران لة هةستدةكةم نَيزةكةمن، طرتنى تامةزرؤى زياتر جاران
هيكتؤرى ِرووبةِرووى تةنآ بةتاقى ئةوةم تاسةمةندى دةكةن.تةنانةت بكَيشم شةِر بةرةو
بةتةنى شةِرى تةن ببمةوة ء خرؤش، هةميشة ثِر جؤش ء ثريام ببمةوة، هيكتؤرى كوِرى

لةطةأل بكةم.»
ئاواية كردبوون بةو شةِر تاوى ء تني لة ثِر ى

َ
دل خواوةند كة جةنطاوةرةى جووتة ئةو (٨١)

ئارطؤسييانةى بؤالى ئةو ضوو زةوى، ثارَيزةرى خواوةندى كاتةدا لةم دةدواند. يةكرتيان
ئةو هاندانيان. كةوتة  دةردةكرد، ماندويةتيان كةشتييةكان الى ء دواوة لةبةرةى
تةروادةييةكان بةديتنى و بوو، بوو سست ضوارثةليان شةكةتيدا لة كة ئارطؤسييانةى
كة ثةذارة بووبوو، ء خةم لة ثِر يان

َ
دل بوونةوة، ثةِرى مةزنةكة ديوارة كة بةكؤمةأل لة

ِرزطار ِرؤذة ِرةشى ء لة بةدبةختى نةبوو ئةوةيان ئومَيدى تةروادةييانة ء دةيانِروانيية ئةو
بةثةلة بوومةلةرزان خودانى بةآلم خوارآ. دةهاتة بةضاوياندا فرمَيسك خوِر خوِر بنب،

هاندةدان. ء هَيرش بةرطرى ء جةنط بؤ بةهَيزةكانى ء طروثة كةوت بةناويان
ء ديبريوس تواس ء قارةمان، بينيلوسى ليتوس ء، ء تيوسري الى بؤ ضوو جار

َ
هةوةل (٩١)

كةوتة ِرةوانانة ء ِروون قسة بةم جةنطان، كَيشانى نةعرةتة ئةنتيلوخوسى ء مرييونيس
ئةطةر بجةنطن، كة نيام

َ
دل من بتانطرآ! شةرم ئاخيايى «ئةى الوانى دنةدانيان: ء جؤشدان

دةبن، كةشتييةكانمان ِرزطار
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بةِرؤذى دةبآ ئةمِرؤ  ئةوا بنوَينن، سستى ء بدزنةوة لةشةِر خؤ ئةطةر  بةآلم (٩٧)
ترسناك دياردةيةكىفرة منضىدةبينم، خودايا ئاه، ثَيدةكةن! ةمان

َ
طال ء تةروادةييةكان

ِرووبدات: تةروادةييةكان ة
َ
ئةم حال ِرؤذان لة نةدةكرد ِرؤذآ هةرطيز تةسةورم دةبينم،

سلؤكانة ئاسكة ِرةوة لةو كة جاران تةروادةييانةى كةشتييةكانمان! ئةو نزيكى طةييونةتة
ء نط

َ
ثل خؤراكى تؤِرى ء تَيشووى بةنَيضري ء دةبوون لَيِرةواراندا، ء بَيشة دةضوون، لة

هةر بكةنة ِروو ء بآ ئامانج سةرطةردان تا بوون دايك لة ئاسكانةى بؤ ئةوة ئةو و طورطان،
خرؤشى جةنط. ء جؤش شاديى شادى بذين، لة بآ بةهرة ء ئازايةتى لة اليةك، بةدوور
لة نةياندةتوانى تا ئَيستا، بةالى كةمةوة شَيوة، ء بةهةمان ئاواية بةو تةروادةييةكان
دةمَيكيش تةنانةت بؤ شةِرى ئةواندا، ِرةزمى ء ء بةزم ئاخييان هَيزى بازووى هةنبةر
لة نزيكى ء خؤياندا شارةكةى دوورى لة ئَيستاكآ كةضى بكةن. ثايةدارى بوةستن ء
خةمساردى ى ء

َ
ء تةمةل ئةزمونى سةردار بآ ئَيمةدا دةجةنطن! ديارة كةشتييةكانى 

ء لةشةِر دةدزنةوة خؤ ِرقى ئةو لة ء ثةستن لة سةردارةكةيان كة جةنطاوةرانى ئاخيايى
ئازا كردوين، دلَير ء بةسةرا تةروادةييةكانى بكةن، تيذِرؤكان كةشتية نادةن بةرطرى لة مل
بةآلم تةروادةييةكان. تيغى توَيشوى ببنة تا كةشتييةكان داوةتة ثاأل خؤيان ئاخييةكان و
بيليوسى كوِرى مةزنى ئةخيلوسى خؤى دةرضووبآ ء سنورى لة ئاطامةمنونيش ئةطةر
هةقى ئَيمة ئةوا بآ، ئةم كارةساتةمان ء سةرضاوةى كردبآ ثآ سوكايةتى و ِرةنجاندبآ
تيمار بكةين، خؤماندا دةردة لة زووة ئةم تا جةنط بني. با نيية دةستبةردارى ئةوةمان
شةرم ء ئَيوة نةهاتووة بؤ دزينةوة خؤ ء سستى بةتة

َ
هةل دةبآ. زوو ساِرَيذ دلَيران ى

َ
دل

لة طازاندة من ناو لةشكرةكةن! كانى
َ
خةل ئازاترين ضونكة ئَيوة طةورةية، نةنطَيكى ء

ضونكة نابم، زوير لَيى ء بدزَيتةوة ناكةم شةِر خؤى لة كة ء تةمةأل ترسنؤك كةسَيكى
لَيتان مةوة

َ
كانطةى دل من لة بةئَيوة، سةبارةت بةآلم تةواو، ء زةبوونة ء يةكجار ترسنؤك

دةكةن! طران بارمان دى هَيندةى خةمسارديية بةم ئَيوة خةمساردانى تةمةأل. توِرةم ئةى
بكاتةوة كة شةرمةزرايية ء نةنط لةو بري خؤيةوة لةالى ء كةسة هةر با بكةنةوة، بري
فيلةتةن، هيكتؤرى دةستى ثَيكردووة. ء ئاراداية قورس لة شةِرَيكى دَيت، بةسةرمان
نزيكى هَيناوةتة شةِرى شةِر، مةيدانى كَيشةى نةعرةتة ئةو دلَيرة، جةنطاوةرة ئةو

، ء دةرطاكانى شكاندوة ء دةروازة كةشتييةكانى ئَيمة،
هاندان. ء ثَيشِرةوى شةِر بؤ ء كرد ئاخييةكان بؤ جؤرة قسةى بةو ثوسيدون (١٢٥)
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ئامادةطيان ء ئارايى ِريز ء خِربوونةوة ئاجاكس جووتة دةورى لة جةنطاوةران ئازاترين
ِرَيكخةرى ئةتيناى ء نة شةِر خواوةندى نةئرييسى بوو كةموكوِرى بآ ء ثَيك ء ِرَيك هَيندة
جةنطاوةرانةى ئةو بذاردةى

َ
هةل ،

َ
بةآل  بطرن.

َ
ُّـ ئرياديان ِرةخنةو نةياندةتوانى لةشكران

بةشةرييان تةروادةيةكانيان دةكرد، ديوارَيكة ء ضاوةِروانى هَيرشى هيكتؤر ئَيستا كة
كآلوخود سينةبةند، ثاأل لة سينةبةند سثةر، لة ثاأل سثةر ثاأل نَيزة، لة نَيزة دروستكرد،
هَيندة بةيةكةوة، دابوو يان

َ
ثال هةموو جةنطاوةر لة ثاأل جةنطاوةر كآلوخودةوة، بةثاأل

لَيكدى كآلوخودةكانيان سةر ى
َ
ءيال ينك

َ
دابنةوينايةتةوة طؤل ئةطةر بوون بةثاأل يةكةوة

ء تينوو نَيزةكانيان بادةدا خرؤشةوة بةجؤش ء ء وةستان جؤرة بةِريز دةخشى. بةو
دةدا، لَيى ثةالمار ء هَيرش بؤ يان

َ
دل ء بوون شةِر تامةزرؤى

كةوتبووة ثَيشِرةوى، هيكتؤر كةوتنة ثَيكةوة ئاثؤِرةى تةروادةييةكان ئةوجا (١٣٦)
دةبَيتةوة، غل َيكا

َ
تاوَيرَيك بةقةدثال ضؤن وةكو ملى دةنا، ِراست ء ِراستة ء ثَيشيان

بةتةثةتةث بةناو ء بةطوِر ء كةندبآ ى
َ
ضيايةكةوة هةل لوتكةى لة زستان بارانى بةخوِرى

راستانى دةشتَيكى تا دةطاتة ،
َ

ِرايماآل ِرَيطة بَيتة ء هةرضييةكى بَيتة خوارةوة بَيشةيةكدا
بؤ ئاواية بةو دةوةستآ..هيكتؤرش تل بوونةوة لة بةستنةوةيةكى طوِر هةموو وَيِراى ء
كوشتارةوة بةربةستَيك بةدةم كؤسثء بآ هيض كة ئاخييةكانةوة ترسىخستة دل دةمَيك
ناوةستَيتةوة. دةريا دةطاتة تا ء تَيدةثةِرَيت ئاخييةكانةوة كةشتى ء سةراثةردة بةنَيو
بوونةوةء ئامبازى بةتوندى زؤر بووةوة، جةنطاوةران بتةوى ِريزى ِرووبةِرووى كة بةآلم
بةرةنطارى دوفليقانة نَيزةى ء بةشري ئاخيايى كوِرانى ضونكة وةستانديان. خؤيدا لةجَيى
لة بةرزييةكةى ورة كرد ءهةستى دواوة طةِراية هيكتؤر خستةوة. دووريان ء بوونةوة
لَيسيان، تةروادةييان و كرد: «ئةى تةروادةييةكان هاوارى لة بةزار دةدات، ثِر دةست
ثايةدارى َين،

َ
مةجول خؤتان شوَينى لة لةزةبر، ء دلَير جةنطاوةرانى ئةى دردانيان، ئةى

وةكو ئةطةرضى  بكةن، ثآ ثاشةكشةم زؤر تاماوةيةكى ناتوانن ئاخييةكان بكةن! 
من نَيزةى زةبرى لةبةر خؤ دةزانم وا نةخَير، وةستاون. بةرانبةرم لة بةشةرى قةآليةكى
مَيردة بروسكة خواوةندان، بآ كة بةهَيزترين راست ئةطةر دةكةن، ء ثاشةكشة ناطرن

دةكات. تاروماريان ثشتيوانم بآ، ئةوا ئةم نَيزةية هريا ئةنطَيزةكةى
سةرفرازى ئارةزووى كة ثريام كوِرى ديفوبوسى جؤشدا. هةموويانى هةر قسانة بةو (١٥٥)
ثةنا دابووة خؤى هاتة دةرآ، ِريز لة سثةرةكةيةوة بةخؤ ء دةكرد، شكؤمةندى ء
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نَيزة لَيطرت، نيشانةى بةنَيزةكةى مرييونيس ثَيشآ. دةضووة بةلةز ء سثةرةكةى
كرابوو، دروست طا ضةرمى لة كة طرت ديفؤبوسى سثةرةكةى قةراخى درةخشانةكةى
ديفوبوس دةسكةكةيةوة شكابوو، لة ثَيشرت ضونكة نَيزةكة نةسمى.. نَيزةكة سثةرةكةى
سثةرة ِرووى دَيت، بةرةو ديتبووى بةنموودة ترسا بوو، كة جةنطاوةرة نَيزةى ئةو لة كة
قارةمان مرييونيسى بةآلم ثةناى. دابووة خؤى باش ء طرتبوو لةخؤى دوور ضةرمينةكةى
ء سةرفرازى هةم كة بوو لةوةى توِرة طةِرايةوة، لةشكرةكةى خؤياندا ئاثؤِرةى بةناو
بؤ ضوو ءبةغاردان بةثةنا كةشتييةكاندا هةم نَيزةكةى. ء ضوو دةست لة سةركةوتنةكةى

بوو. لةوَيندةر داينا كة بَينآ درَيذة نَيزة ئةو تا خَيوةتةكةى خؤى
تاقى دةطةيية شةِر هةنطامةى هةراو بوون، بةردةوام خؤ شةِرى لةسةر دى ئةوانى (١٦٩)
ِرةقيبةكةى كة بوو كةس يةكةم تيالمون) كوِرى دةمركايةوة.(تيوسريى دانة ء ئاسمان
هةبوو، فرةى ئةسثى ِرةوة كة مينتور) بوو (ئيمربيوسى كوِرى ِرةقيبةكةى كوشت، خؤى
(ميديسيكاستى) ء دادةنيشت بيدايوم لة ئاخيايى كوِرانى هاتنى لة بةر جةنطاوةرة ئةم
ئةويش داناييةكان هاتن، لةشكرَين ء كةشتى كة بةآلم خواستبوو.. ثريامى ناشةرعى كيذى
لة بوو، هةر بةناوبانط تةروادةييةكان لةناو طةِرايةوة، (تةروادة) ئيليون بؤ جارَيكى دى
ئةوة دةكرد.. لةتةكدا ةى

َ
مامةل خؤى كوِرةكانى وةكو ثريام ء دةذيا، ثريامدا ةكةى

َ
مال

ِراكَيشابووةوة، نَيزةكةى كة ء بةبناطوَييدا كردبوو نَيزةكةى كوِرةكةى تيالمون كة بوو
برونزى بةبيورَيكى زةالم دةردارى درةختَيكى ضؤن وةكو كةوت ءدرَيذ درَيذا ئيمرييوس
ء لق بةهةموو كة ببينرآ دوورةوة لة ء بةربَيتةوة شاخَيكةوة لوتكةى لة ء برِبَيتةوة
هوِرى ء ء تةق كةوت ئاواية بةو ئةويش زةوى.. سةر بكةوَيتة ةكةيةوة

َ
ء طؤل ء طةآل َثؤث

داماآل
َ
ُّـ ضةكةمةنيةكةى كة دايآ ثِرى تيوسري بووةوة. بةرز جةنطييةكةى تةدارةكة

تآ ِرمَيكى دا، ثةالماري هيكتؤر كارة بوو، خةريكى ئةو كة كاتةدا بةآلم لةو ء بيبات،
سينطى بةر ِرَيك هيكتؤر ِرمةكةى الدا، ِرمةكة لةبةر خؤى ء بينى بةآلم تيوسري سرةواند،
شةِرةكة بةرةو دةمةدا كة لةو كةوت، ئةكتؤر، كتيتوسى كوِرى كوِرى ئةمفيماخؤسى
يكوتاية

َ
بةثةلة هةل هيكتؤر زةوى. سةر كةوتة غانةكةيةوة

َ
قةل هوِرى ء بةدةم تةق دةهات،

بةنَيزة يةكسةر ، ئةجاكس
َ

داماآل
َ
ُّـ بوو داثؤشى الجانطةكانى كآلوخودةكةى كة سةرى تا

لةذَير شوَينَيكى هيض ضونكة نةكرد، بريندارى بةآلم لَيطرتةوة، نيشانةى درةخشانةكةى
سثةرةكةى ناوةندى بةر ِرَيك ِرمةكة بةآلم ديارنةبوو. سثةرة سامناكةكةيةوة سينةبةند ء
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ئاخييةكان ء دووركةوتةوة جةنازةكة هةردوو لة ء طةِراندةوة دواوةى بؤ ء كةوت
فةرماندةى جووتة مينيستيوس، ء ئةوجا ستيخيوس خستنةوة. دووريان ء ِرايانكَيشان
(ئيمربيوس) بةآلم طواستةوة. لةشكرةكة ثشت بؤ ئةمفيماخوس)يان جةنازةكةى ئةتينا،
لة ئاسكَيك شَير دوو ضؤن وةكو طوَيزرايةوة، فيلةتةنةوة ئةجاكسى هةردوو لةاليةن
دةيبةن، ء يدةطرن

َ
هةل بةرزى ضِردا بَيشةيةكى بةناو بةقةثاأل ء ء دةسةننةوة تاذيان

ء طرت
َ
جةنطاوةريان هةل ئيمثريوسى جةنازةى جةنطاوةر، ئةجاكسى ئاواية جووتة بةو

لة ئوليوس، كوِرةكةى ئةوجا ى.
َ
دامال

َ
سثةرةكةيان ُّـ سينةبةند ء ء خستةوة دووريان

لةبةرثَيى ء يدا
َ
هةل كةكةدا

َ
بةسةر خةل طؤ وةكو ء سةرةكةيان بِرى (ئةمفيماخوس)دا ةى

َ
تؤل

هيكتؤردا كةوتةوة.
نةوةى كوذرابوو. ئةمفيماخؤسى ضونكة بوو، توِرة زؤر ئَيستا خواوةندى دةريايان (٢٠٦)
بةآليةكى داوى ء بدات هانيان بؤ شةِر تا كةشتى ئاخييةكان ء ئؤردوطا ناو كةوتة بةثةلة
كرد، كة لةالى (ئيدومينيوس)ى ِرَيكةوتى ِرَيطةدا لة بنَيتةوة. طةورة بؤ تةروادةييةكان
هاوِرآ بوو، زرانى بريندار بوو هَينرابووةوة ء لة مةيدانى شةِرةوة كة تازة برادةرَيكيةوة
ثزيشكةكانى ئةوةى دواى ئيدومينيوس دةطةِرايةوة. هَينابوويانةوة، جةنطاوةرةكانى
ضونكة خؤى دةطةِرايةوة، سةراثةردةكةى بؤ بآ، تيماركردنى ئاطايان لة كة ِراسثارد
ِرووبةِرووى ء بِروات شةِرطةكة بؤ بةثةلة  ديكة  جارَيكى كة بوو ئةوة تامةزرؤى
ئةندريمون)ةوة كوِرى تواسى هةيئةتى خستة خؤى ثؤسيدون ببَيتةوة. تةروادةييةكان
سةرانسةرى كة لة (تواس)ةى ئةو بكات. دا

َ
لةطةل قسةى ئةو ء دةنطى بةرةنط تا ء

ِرَيزى كةكة
َ
خةل خؤيدا دةظةرةكةى لة ء دةكرد حوكمِرانى شاخاويدا كاليدونى ء ثلورون

ئةو كوا كريتيان، ئةى دةمِراستى ئيدومينيوس، «ئةى ثَيى طوت: لَيدةنا. خواوةندَيكيان
بةسةرهات؟) ضى تةروادةييةكانيان دةكرد، لة كوِرانى ئاخيايى طيظةى ء هةِر

هيض واية ثَيم تواس، «ئةى دايةوة: كريتييةكان وةآلمى ئيدومينيوسى سةردارى (٢٢١)
هةموومان ئَيمة ضونكة هيض جةنطاوةرَيكشايستةىطلةيى نيية، كةسَيكدرَيغىنةكردووة،
بدزَيتةوة. بطةِرَيتةوة يانخؤى ترسا لة كةسنيية ثياوىمةيدانني. ء بكةين دةتواننيشةِر
خؤشة ئاخييةكان بةطومناوى ثآ زؤرى ء بةتواناية زيوسى ئةمة ويستى ثَيم واية بةآلم
بآ شةِرظانَيكى جاران تواس ئةى تؤش بةآلم ء نةمَينن. تيابضن ئارطؤس دوور لة و لَيرةدا
كة ِرةخاوةتيان هاندةدا ئةوانةشت كو

َ
بةل نةدةوةستايت، بةخؤتةوة بوويت، هةر وَينة



ھۆمیرۆس٢٧٨

يةكة ء وِراكة مةبة، كارة ئةم بةردارى دةست ئَيستاش دةكردنةوة، بةرز ورةت دةكرد،
بةرزبكةوة. ورةيان بةيةكة

ئةوةى بريا «ئةى ئيدومينيوس، طوتى: ء دايةوة وةآلمى لةزرَين ثؤسيدونى زةوى (٢٣١)
وآلتى لة بةسةالمةتى دةدزَيتةوة، هةرطيز لةشةِر خؤى دةنوَينآ ء سستى ِرؤذةدا لةم
قسانة بَينني، لةم باواز كسؤكان. خؤراكى ء بةتوَيشو ببآ لَيرةدا ء تةروادة نةطةِرَيتةوة
كارَيكى خؤيةتى هةقى بكةوة، دوام بؤ ئَيرة ء وةرةوة ء طرة

َ
هةل سثةرةكةت هةِرة

بكةين، ثَيشكةش يارمةتييةك بتوانني ِرةنطة بخةين يةك هيمةتمان ئةطةر ء بكةين وةها
و دةشَيت دةبن، ئازا ترسنؤكانيش بةيةكَيتى بةآلم كةسني. دوو ئةطةرضى ئَيمة تةنيا

ببنةوة. ئازايان ِرووبةِرووى
طةيية ئيدومينيوس كة شةِرةكة. ناوجةرطةى بؤ طةِرايةوة خواوةند ئةوسا (٢٤٠)
وةردةكةوت، بةغاردان ء طرت

َ
هةل ِرمى دوو ء ثؤشى جةنطى جلى خؤى، سةراثةردةكةى

ةمثى
َ
ئؤل بةرزايى لة دةست ء دةيطرَيتة كرونوس كة كوِرى ضةخماخةيةى ئةو وةكو

دوورى لة ء بدات بةبةشةران هَيما ء نيشانةيةك بةهؤيةوة تا دةيهاوآ درةخشانةوة
دةبريقَيتةوة. دوورةوة

دةبريقايةوة. غاردانةوة بةدةم ئيدومينيوس جةنطييةكانى جلة ئاواية بةو (٢٤٥)
مرييونيسى تووشى كة نةكةوتبووةوة دوور سةراثةردةكةى لة زؤر هَيشتا ئيدومينيوس

طوتى: ئيدومينيوس هاتبوو بؤنَيزة، كة بوو ياوةرى يارء
بؤضى هاوِرَيم، ئازيزترين تيذِرةو، ئةى مولوس، ئةى كوِرى ئةى «مرييونيس، (٢٤٩)
يان بةدواى بوويت؟ بريندار ئايا كردووة، ضؤأل نةبةردت شةِر ء مةيدانى بؤ ء هاتوويت
من بآ بةدواما، كةس بةوة نيية ثَيويستم من بؤم؟.. بةآلم ثَيية ء ثةيامَيكت هاتوويت مندا

مَيرخازيية.» مةيدان ء كو ئارةزووم
َ
بةل خَيوةتةكاندا بمَينمةوة، نيية لة لةوة حةزم

كريتيانى ئةى سةردارى ئيدومينيوس، «ئةى دايةوة: حةكيم بةرسظي مرييونيسى (٢٥٤)
نَيزةكةى ضونكة مابآ، لةسةراثةردةكانتا ِرم ئةطةر ِرمَيك دَينم، دةضم برونز، سةراثا

شكاند. لةخؤباييدا ديفوبوسى سثةرةكةى لة خؤمم
«بِرؤ، طوتى: ء  دايةوة بةرسظي كريتييةكان سةردارى ئيدومينيوسى  (٢٥٩)
دةرطاكة بةرانبةر بةِريز ء دةبينى، نَيزة. بيست نَيزةيةك جياتى مندا لة لةسةراثةردةكةى
ضةكم و كوشتومن كة تةروادةييانةية جةنطاوةرة ئةو هى نَيزانة ئةم ثةسَيردراون،

َ
هةل
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نزيكةوة لة هةميشة كو
َ
ناكةم، بةل دذمن شةِرى لة دوورةوة هةرطيز من ضونكة كردون،

زرَيى ء كآلوخود سثةرى قؤقز ء نَيزانة طةلةك ئةم  دةكةم، بؤية وَيِراى شةِرى دذمن
هةن. ثرشنطهاوَيذم

كةشتيية و لة خَيوةتةكةم لة «منيش دايةوة: وةآلمى دوورئةنَيش مرييونيسى (٢٦٦)
ء لةبةردةستا نني بةآلم هةية، تةروادةييةكانم ضةكةمةنى ثاشماطةى ِرةشةكةمدا، ئامال
بَينم. ِرم ء ئةوَيندةر بطةمة بةئاسانى بتوانم كة دوورة شةِرطةكةوة لة زؤر خَيوةتةكةم
ءناودارى تيا ءدالوةرى شايستةيى كة لةشةِردا هةميشة نيم، غافأل ئازايةتى لة منيش
برونز ئاخييانى خؤ ئةطةر بووم، ثَيشةوةدا ِريزى ناوةندى جةنطاوةرانى لة دةردةكةوآ،

ديتوة. شةِردا جةرطةى لة خؤت منت بةضاوى ئةوا تؤ نةزانن، بةمة ديكة ثؤشى
دالوةرى ء شايستةيى دةناسم، ئاطادارى تؤ دايةوة: «من بةرسظي ئيدومينيوس (٢٧٤)
دةوروبةرى كةسانى ئازاترين ئةطةر ئَيستا دةكةى؟ من بؤ قسانة ئةم بؤضى هةم، تؤ
ترسنؤكى ء ئازايةتى لةوَيدا كة، تاقى بكرَينةوة بؤسةيةكدا يان كةمني لة كةشتييةكانمان
لة ِروحى دةطؤِرآ، ئؤقرة ناطرآ، بةردةوام ِرةنطى ضونكة ثياوى ترسنؤك دةردةكةوآ،
سينةيدا لة ى

َ
دل دةكات، ثآ ء ئةو ثآ ئةذنؤكانى دةلةرزن، هةر ئةم ناطرآ، ئارام سينةيدا

ثآ بكةوآ. دانةضؤقةى ئةوةى دةطاتة كار ء دةكاتةوة مردن لة بري ء لَيدةدا بةتوندى
بؤ دذمن لةطةأل جةنطاوةراندا نانيشَيت، كة

َ
ُّـ ترسى ناطؤِرآ، خؤى ِرةنطى ئازا بةآلم

بذَيردرآ.
َ
هةل كارة ئةو خواخوايةتى بؤ كو

َ
ناثةشؤكآ، بةل بؤسةوة، دةضَيتة

نيية بذَيردرَين، كةس
َ
هةل كارة ئةم جةنطاوةرانيش بؤ ئازاترين تةنانةت ئةطةر (٢٨٦)

دوورةوة لة شةِردا لة هةِرةتى تؤ بكات. ضونكة ئةطةر ء هَيزى بةئازايةتى تة
َ
طال بتوانآ

دواوة لة نة بثَيكرَيى، ئةوا بةتةندا تةن لةشةِرى ء نزيكةوة لة بكةوآ، يان ثآ تريَيكت
ِرمةكة دةدةى تاو ثَيشةوة ِريزةكانى بؤ كة كاتةدا لةو كو

َ
بةل ناثَيكرَيى، لةَثشتةوة نة ء

وةكو ثرت لةوةى ء بَينني قسانة لةم باواز بةآلم شةق دةكات. سينطت يان بةسكتا دةضَيت
ء من خَيوةتةكةى بؤ ِراكة لَيبكرآ! طلةييمان نةوةك نةكةين، مذول بةقسةوة خؤ مناآلن

بَينة.» خؤت بؤ قايم ء ئةستور نَيزةيةكى
لة برونزى ِرمَيكى ِرؤيى، بةثةلة تيذِرةء ئرييسى هاوتاى مرييونيسى ئةمة (٢٩٥) دواى
ضؤن وةكو كةوت. ئيدومينيوس دواى بةرزةوة  بةورةيةكى  ء طرت

َ
هةل سةراثةردةكة

ضاو (ترسى) دةضَيت ء شةِر مةيدانى بةرةو بةشةران طيانى بةآلى ء قِركةر ئرييسى
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قارةمانةوة، ئازاترين ى
َ
دل دةخاتة دةكةوآ ء ترس ى

َ
بةطةل كوِرى سةركَيشى ء نةترس

و دالوةر، ئيفيلجيانى يا ثاأل ئيفرييان بضنة تا دَين دوانة لة تراسياوة، ئةم ضؤن وةكو
سةركةوتن كو

َ
بةل و نادةن، شةِركةرةكة دوو سوثا اليةنَيكى هيض ثاِرانةوةى ء بةداوا طوآ

–فةرماندة ى  ئيدومينيوس، ء مرييونيس دةكةن. اليان يةك  بةنسيبى سةرفرازى  ء
بةرةو درةخشانى شةرةوة برونزينى بةجلى شَيوةية بةو ء ئاواية جةنطاوةرانيش- بةو
كوِرى «ئةى طوتى: ء ئيدومينيوس كردة ِرووى جار

َ
هةوةل ضوون. مرييونيس شةِر مةيدانى

لة يان ناوةِراستةوة، لة ِراستةوة، ى
َ
قؤل لة بكةين؟ بةشةِر دةست كوَيوة لة ديوكاليون،

جةنطاوةريان لة َيكةوة
َ
قؤل هيض لة ثؤِرشؤر ئاخييانى كة وانيية ثَيم ضونكة ضةثةوة؟ ى

َ
قؤل

كةم بآ.
ناوةِراستةوة «لة ء طوتى: دايةوة بةرسظي –فةرماندةى كريتييةكان- ئيدومينيوس (٣١١)
باشرتين كة ء تيوسري ئةجاكس هةردوو دةكةن- بةرطرى ثياوانة كة ديكة هةن كانَيكى

َ
خةل

ثريام، كوِرى هيكتؤرى باشيشة. شةِرظانَيكى كة لةوةى جطة ئةمة ئاخيانة، كةواندارى
ئةوانة دةرةقةتى زةحمةتة زؤر بآ، ئامان بآ ضةند بآ، بةهَيزيش ضةند بآ، ئازا ضةند
كرونوس كوِرةكةى ئةطةر  بةربدات، لة كةشتييةكان  ئاطر ء بكات بةرهةقيان  ء بَيت
تيالمون، زادةى ئةجاكسى نةدات. كةشتييةكان لة طِردار خَيراى بروسكةى بةخؤى
يان بةبرونز كة بشَيت ديميرتخؤر، بنيادةمَيكى بةهيض سةرفرازى ء سةركةوتن دةرفةتى
سةفدِريش ئةخيلى هةنبةر لة دا بةتةن تةن لةشةِرى تةنانةت نادات. كوشتن بَيتة بةطاشة
بابضني كةواتة ناكرآ. ئةخيلدا لةطةأل هةظِركى ِراكردندا، طرَيوى لة بةآلم ناطةِرَيتةوة، دا
مايةى دةبَيتة كةسَيك يان كةسَيك، سةربةرزى مايةى دةبينة بزانني تا ضةث ى

َ
قؤل بؤ

يان دةكوذين. دةكوذرَيني بزانني تا ئَيمة، سةربةرزى
ئةو طةييشتنة تا ثَيشكةوت، ئرييسى تيذِرةو ميناكى مرييونيسى قسانة، ئةو دواى (٣٢٨)

ديارى كردبوو. ئيدومينيوس كة شوَينةى لةشكرةكة،
ء ثَيشآ دةهاتة ى ئاطر

َ
مةشخةل وةكو كة تةروادةييةكان ئيدومينيوس) كاتآ (٣٣٠)

هةموويان هةر ء كةوتنة هوراكَيشان بوو، ثؤشى باشرتين زرَييان ياوةرةكةيدا لةطةأل
طريسا.

َ
هةل كةشتييةكاندا بةرايى لة سامناك  ء  قورس شةِرَيكى ضوون، ثريى بةرةو

ء ِرَيطة سةر دةنيشَيتة تؤزَيكى زؤر طةردء كة لة ِرؤذَيكا با، وكةى
َ
طَيذةل ضؤن وةكو

دةيبا بةحةلحةلةى ئاسماندا.. بةو ضِر هةورَيكى ميناكى دةدات ء لور لَيى بان، بةلورة
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تيذ بةبرونزى بوون ئةوة تاسةمةندى ء تامةزرؤ هةموو طريسا،
َ
شةرلنَيوانياناهةل ئاواية

هةردوو طةرم بوو، بةآلى طيانى بةشةران قِركةر ء شةِرى بكوذن. يةكدى لةشةِرطةكةدا
بوو ثِر ئةستَينآ جةنط طيان مةيدانى دةدا، يةكرتيان شريةوة ثةالمارى ء لةشكر بةِرم
كآلوخود، ء هوِرى يةكرت.. بريق سينطى سمينى بؤ ثآ لةسةر ء ئامادة ِرمى درَيذى لة
جةنطاوةرانةى ئةو سثةرى درةوشانةوةى كراو،

َ
سيقال تازة سينةبةندى ء زرآ ثرشنطى

شةِرة ئةم بةديتنى نةبوو كةس ء ِرَيشكة ء ثَيشكة دةخستة ضاوى يةكدى بةربووبوونة
ِرةق.

َ
زؤر دل يةكَيكى مةطةر نةبآ، خةمبار يان بآ، كوشندةية شادمان

بةئانقةست ثؤسيدون) ء (زيوس بةتواناكةى كرونوس كوِرة دوو جؤرة بةو ئا (٣٤٥)
لةاليةكةوة زيوس خوازيارى دَينا. قارةمانانةدا ئةو بةسةر مسيبةتةيان ء بةآل هةموو ئةو
كى

َ
خةل هةموو بيةوآ كة نيازةى بةو بوو، نةك هيكتؤر ء تةروادةييةكان سةركةوتنى

ء سةربةرزى جؤرة بةو مةبةستةى كة كو
َ
بةرانبةر ئيليوندا لةناوبةرآ، بةل لة ئاخيايى

ثوسيدون ديكةوة لةاليةكى ببةخشَيت. (ئةخيل) هَيذاكةى كوِرة ء بةتيتس سةرفرازييةك
ئارطوسييةكاندا بةناو خؤى هاتبووة دةرآ، كةف ئالودةوة دةرياى بنى لة بةثةنامةكى كة
تةروادةييةكان بةدةستى دةيبينى كة بوو الناخؤش زؤرى ضونكة دةدان، هانى ء كرد
بَيزار بوو.زيوس ء توِرة (زيوس) خواوةندان سةروةرى لة زؤريش ء دةبةزن، دةشكَين
بةآلم بوون، ةك

َ
ِرةضةل ء  ِرةط لةيةك ء  تؤ ء  توخم لةيةك هةردووكيان  ثوسيدون) ء

زاتى ثؤسيدون لةبةرئةوة بوو، زاناتر لةو بؤية بوو، بوو دايك لة ثوسيدون لة بةر زيوس
يةكَيك ثَيستى دةضووة بؤية هةميشة بدات، يارمةتى ئاخييةكان بةئاشكرا نةبوو ئةوةى
ئةم جؤرة بةو دنةدةدان. شةِرى بؤ ئاخيان دةكةوت ء سوثاى ءبةناو ئادةميانةوة لة
ء سامناك شةِرة كَيشمانةكَيشى ئةم ثةتى لةوسةرى ء سةر طرَييان لةم سةرء دووانة
ئةم ِرةقيبة، لةشكرة دوو يةكَيك لةم لة هةريةكةيان بةهةوادارى ء دابوو، هاوسةنطة
طرَييانة ئةذنؤى ء ئةم دةكرد، طةورةتر ء توندتر كوَيرةكةيان ء طرآ ثةتةيان ِرادةكَيشا

كوذران. ء جةنطاوةريان شكاند زؤر
هاندنى كةوتة سةرى كةوتبوونة ئةطةرضى داوى سثى ئيدومينيوس، كاتةدا لةم (٣٦١)
كرد، تةروادةييةكاندا بةئاثؤِرةى خؤى تةروادةييةكان، ِراونانى ء ثةالماردان ء داناييةكان
ء سةرفرازى ةى

َ
كةل

َ
كةل بوو، كابيسوس ئاكنجى ئوترونيوس كوشت. (ئوتريونيوس)ى

كاساندراى ثياوة داخوازى ئةم بوو. كرد بكَيش مةيدانى ء بةرةو شةِرطة تازة ناودارى
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بةكيذآ مارة بِرانةيةكى ء ديارى بوو. بةآلم هيض كة جوانرتين كيذى كردبوو ثريامى كيذى
دابوو َينى

َ
بةل بدات: ئةنجام طةورة ء شايستة كارَيكى كة دابوو َينى

َ
بةل بةآلم نةدابوو،

َينى دابويآ
َ
بةل ثرييش وةدةربنآ. ثريامى تةروادة لة خاكى بةتؤبزى ئاخييايى، كوِرانى

تواناى ء هَيز بةهةموو بؤية ئوترينوس بؤ خواردبوو، سوَيندى ء دةداتآ كاساندرى كة
ئةو كة دةمةدا لةو ئيدومينيوس، بةآلم دةجةنطى. بابى َينانةى

َ
بةل ئةو خؤيةوة بةئومَيدى

بوو دادى كرد لةبةرى زرَييةى ئةو ء خَيواندآ درةخشانى ِرمَيكى دةهات، بةرةو ِرووى
جةنطةوة ء هوِرى جلوبةرطى بةتةق ء يدِرى

َ
هةل ء بةسكيا سةرةنَيزةكة ِرَيك ضوو نةداو

هاواريكرد: بوو، سةرمةست شاد ء ئةو بةمةرطى ئيدومينيوس كة زةوى، سةر كةوتة
هةموو ئةو طةر بهاتبا دةزانيت، بةزياتر دنيام ثياوانى هةموو من لة «ئةى ئوترينوس،
َينى

َ
بةل كة ئةو ثريامةى دى، (داردانوس)ت دابوون هَينابانة بةثريامى زادةى َينانةى

َ
بةل

كوِرى كيذانى بدةينآ، جوانرتين واهيت َينى
َ
بةل ئَيمةش دةتوانني بداتآ. كيذةكةيت دابوو

شارى ء لةطةأل ئَيمةدا بى تؤ ئةطةر بَينني، بؤتى ئارطؤسةوة لة بدةينآ، (ئوتريوس)ت
لةناو ئَيمةدا، با لةطةأل جاوةرة بكةى. وَيران ئيليون كى

َ
خةل فرة ء مكوم ء ئاوةدان

كة بيت نيا
َ
دل بةخؤت تا بكةوين، ِرَيك ئيزديواجة ء خزمايةتى ئةم لةسةر كةشتييةكانماندا

لَيناكةين!» زؤرت شتى داواى ء بةخشندةين خةزورانى ة
َ
مال ئَيمةش

سةختةكةدا شةِرة بةناوجةرطةى ء طرت قسانة، القَيكى ئةو دواى ئيدومينيوس، (٣٨٣)
بسةنآ، (ئؤترينوس) هاوِرَيكةى ةى

َ
تؤل تا بةرةوة هاتة (ئاسيوس) بردى، بةآلم ء ِرايكَيشا

لة ِراستةوخؤ مريئاخوِرةكةى كة دةِرؤيى، ئةسثةكةيةوة جووتة ثَيشى لة بةثَييان
ئةوة ئاسيوس هَيظييةكى هةموو دةكةوت. شانى بةر هةناسةيان ء دةيهاذؤتن ثشتييةوة
نَيزةكةى، ضابوكرت بوو، لةو ئيديومينيوس بةآلم بدات، ئيدومينيوس لة جةزرةبةيةك بوو،
بةِرويةكى دار ضؤن وةكو دةركرد، ديواء طةروى نَيزةكة كرد، بةطةرويدا ضةناطةيةوة لةذَير
بؤ دةمةزةردكراو تازة بةبيورى سازان كةشتى كة سنؤبةرَيك يان سثيدارَيك يان زةالم
بةو (ئاسيوس)ش زةوى، سةر دةكةوَيتة ث

َ
شل ء دةيرِبنةوة كةشتى كردنى دروست

ةوة
َ
نال ء ئاه بةدةم بوو، زةوى  تةختى ئةسثةكانيا ء عةرةبانة  لةبةردةم شَيوةية

بوو، ترسا كة مريئاخوِرةكةى دةكرد. ةكةى ذَيرى طري
َ
خؤل خوَين ء لة ء ضنطى دةتاليةوة

ئيدى بكات: ِرزطار دذمن دةستى لة خؤى ء
َ

ء هةآل وةرطَيِر ئةسثةكان زاتى نةكرد سةرى
لةبةريا برونزييةى كة زرآ ئةو ء قةديا بةناو كَيشا نَيزةيةكى خَيرا دالوةر ئةنتيلوخوسى
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مكومةكةيةوة طاليسكة لة ئاوزينطدانةوة بةدةم بوو. ختم لةسكيا نَيزةكة ء نةدا دادى بوو،
لةبةرى ئةسثةكانى نةستور كوِرى بةباشار، جةنطاوةرى ئةنيلوخوسى خوارةوة، كةوتة

برد. ضةكةكان ئاخيايية ثِر ناو تةروادةييةكانةوة بؤ
نزيك ئيدومينيوس لة بوو، ئاسيوس مةرطى خةمبارى يةجطار كة ديفوبوس ئةوجا (٤٠٢)
ضاودَيرى بةوردى زؤر كة ئيدومينيوس بةآلم سرةواندآ، ثرشنطدارةكةى ِرمة بووةوةء
كةمةييةكةى. سثةرة ثشت داية خؤى الدا، برونزييةكةى ِرمة  لةبةر خؤى دةكرد،
يدةطرت.

َ
هةل لةطةألخؤيدا ءهةميشة برونزىبريقةدار ثؤشرا بوو ء سثةرةكةىبةضةرمىطا

دانةواندةوةء سثةرةوة ئةم ثشت لة خؤى يةوة بةسرتابوو..
َ
بال بةهةردووك ميل بةدوو

تَيثةِرى. بةتيذى هات ء لَيوة تيذى دةنطَيكى ء خشى لة سثةرةكة برونزييةكة نَيزة
دةرنةضوو، ديفوبوس قورسى لة دةستى بةبَيهودة بةخؤرايى ء ِرمةكة ئةوةشدا لةطةأل
لةذَير جطةرى كةوت، جةنطاوةران- –سةردارى هيثانوس كوِرى هوثسينورى بةر كو

َ
بةل

بةمة كةيف ضؤك. ديفوبوس، زؤرى سةر كةوتة دةست ء دةم دِرى ء
َ
ييةوة هةل

َ
دل ثةِرةى

نةمرد، بةخؤِرايى ئاسيوس «بَيطومان، كرد: بةهاوار دةستى سةرمةست ء شاد ء هات
مكومةكان دةِروازة ثاسةوانى هاديس، بةرةو خؤشةوة َيكى

َ
بةدل واية ثَيم كرايةوة، ةى

َ
تؤل

ناردوة!» ى
َ
هاوِرَييةكةم لةطةل من ياوةرء ضونكة دةضَيت،

جةنطاوةرة ئةنتيلوخؤس، ئةو بوو. ناخؤش ثآ قسانةيان ئارطؤسييةكان ئةو (٤١٧)
ثةذارةيةش، ء خةم ئةو وَيِراى  بةآلم بوو.  توِرةتر  ء تر ثةست هةمووان  لة مةزنة
لة هةموو ء ديارى طةياندة خؤى كو بةغاردان

َ
بةل نةكرد، فةرامؤش هاوِرآ ئازيزةكةى

واتة هاوِرَييانى، ئةمةكدارترين لة ئةوة دوو كةس دواى دايثؤشى. بةسثةرةكةى اليةكةوة
ى

َ
نال ة

َ
نال بةدةم ء يانطرت

َ
هةل (ئاالستور)ى ثاكزاد، ء (ميكيستيوسى كوِرى ئاخيوس)

لة دانةمركايةوة، هةر توِرةيى ئيدومينيوس بةآلم برد. كةشتييةكانيان بةرةو بةرزةوة
يان بنَيذآ، مةرطدا تاريكى شةوى لة تةروادةيى جةنطاوةرَيكى يان كة بوو ئةوةدا ى

َ
هةول

كاتةدا لةم بخاتةوة. دوور نةطبةتى لة ئارطوسييةكان ء ِرةشى ِرؤذ ء بدات بةكوشت خؤى
ئةلكاتوس دةركةوت. زيوس نازثةروةردةى و ئيستيس، ئازيزى كوِرى (ئةلكاتوس)ى
ى

َ
مال لة هيثوداميا، بوو، ئةو طةورةى كيذة (هيثوداميا)ى مَيردى بوو، ئةنخيسيس زاواى

ء جوانرت ء زيرةكرت هاوسونحى خؤى كيذانى هةموو لة بوو. ء بابى داك خؤشةويستى بابيا
زةمينى ثان جةنطاوةرى سةر ناودارترين (ئيسيتس)ى لةبةرئةوة تر بوو. ِرةنطني دةست
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ِرؤذة ثؤسيدون، بةدةستى ئةو كة جةنطاوةرةى ئةو خواستبوو. بةرينى تةروادة، ئةوى ء
توانى نة بوون، وشك بةهَيزةكانى القة بوو، تاريك بةرضاوانى كوشتى، ئيدومينيوس
كو

َ
بةل البدات، ئيدومينيوس نَيزةكةى توانى خؤى لة نة ء بكات ثاشةكشة ء بطةِرَيتةوة

نَيزةيةكى وةستاو ئيدومينيوس خؤى درةختَيكى زةالم لة جَيى يان وةكو ستونَيك ِرةق
ء ناوقةدى َسرةواندة

ُّـ ء هوِرى ء تةق شةق كرد جةستةى دةثاراست، تا ئَيستا زرَيكةى بةرى، كة (٤٣٩)
كة ضةقى، ى

َ
دل لة نَيزةكة زةوى، سةر كةوتة هةستاو

َ
ُّـ خاوةنةكةى ِرمبةى هةستاو

لةبةربِرى. حةياتى ترسناك ئرييسى تا دةلةرزان، ِرمةكةى دةسكى دةدا، هةر لَيى هَيشتا
«ئةى هاوارى كرد: بةرز بةدةنطى سةرمةست، ء شاد زؤرةوة، ئيدومينيوس بةفشينَيكى
سآ كة بكةين هاوار ئَيستا نيية بؤمان ئَيمة ئايا دةفشيت، بةخؤت كة تؤ ديفوبوس،
ِراست ئةطةر قوربان، نةخَير، كوشتت؟ تؤ كة كوشت ثياوةدا ئةو ةى

َ
تؤل لة ثياومان

مةيدان هاتؤتة بؤت زادةيةى كة دةزانى ئةم زيوس بةرانبةرم، هةنطآ وةرة دةكةى
مينيوس كريت، سةردارى مينيوسى  دنيا،  هَيناية مينيوسى  جار 

َ
هةوةل زيوس كَيية.

كريتدا دةظةرى لة تا خستةوة منى (ديوكالبون)ش خستةوة، وَينةى بآ (ديوكالبون)ى
هَيناوم دةظةرةيان ئةم بؤ كةشتييةكانم زؤر.ئَيستاش كانَيكى

َ
خةل سةردارى ء طةورة ببمة

تةروادةييةكان.» ء تؤ ء بابت طيانى بةآلى ببمة تا
ء بطةِرَيتةوة ئايا قةرارَيك بدات، ض لةوةى بوو دأل دوو ديفوبوس كرد. قسانةى (٤٥٥) ئةو
تةنآ بةتاقى يان بذَيرَيت،

َ
هةل بؤ خؤى ياريدةدةرَيك هاوِرآ ء ئازاكاندا تةروادةيية لةنَيو

بضآ كة زانى بةضاكرت واى كردةوة، بريى باش كة ئيدومينيوس ببَيتةوة؟.. ِرووبةِرووى
كةكة

َ
خةل لةناو ئاثؤِرةى دواوةء ِريزى كرد لة سةيرى دؤزييةوة بدؤزَيتةوة، كة ئينياس

ء ئازايةتى وَيِراى ثاشاية، ئةم ضونكة بوو، ثِر ثريام لة هةر هَيشتا ئينياس وةستاوة،
ديفوبوس نةدةنا. بةئازايةتييةكةيدا دانى نةدةنا،

َ
ِرَيزى ُّـ ثَيويست وةكو ئينياس دلَيرى

ِراوَيذكارى ء ساالر ئةى ئينياس، «ئةى طوت: ثَيى ِرةوان ء ِرَيك ء بووةوة نزيك لَيى
ِراست بدةى، ئةطةر خوشكةكةت مَيردى يارمةتى هاتووة ئةوة كاتى تةروادةييان، ئَيستا
با جةنازةكةى بكةوة، دوام خَيرا ئةوانداى.. بريى لة دةخؤيت ء خزمانت خةمى دةكةى
ى

َ
بةمندال تؤى كة (ئةلكاتوس)ةى ِرزطار بكةين، ئةو خوشكةكةت مَيردى (ئةلكاتوس)ى

بةناوبانط كوشتويةتى.» ِرمبازى ئيدومينيوسى كرد.. بةخَيو ةكةى خؤيدا
َ
مال لة
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شةِرةوة جؤشى ثِر بةطيانى ء ِرؤيى جؤشدا،  (ئينياس)ى ى
َ
دل قسانة بةو (٤٦٨)

الوازى َيكى
َ
مندال وةكو جؤرآ بةهيض ئيديومينيوس بةآلم ئيدومينيوس. كةوتة تاقيبى

دوورة ئةشكةوتَيكى لة بةرازَيك ضؤن وةكو وةستا، خؤى لةجَيى ء نةترسا توانا بآ
بؤ خؤى ء ِراوضى دةبآ، َيك

َ
كؤمةل هاتنى هةنطامةى هةراء لة ضيايةكدا، طوَيى دةستى

ددانةكانى دةبارآ، ضاوانى لة طِر دةكات، ِرةث مووى دةكات، ئامادة ِرووبةِرووبوونةوة
لةخؤى بةرطرى دةكةوَيتة دةكاتةوةء جرِي

ئةوةى تاقة بآ ء سةرثآ هةستاية ناودار ِرمبازى ئيدومينيوسى بةو شَيوةية (٤٧٦)
بةآلم بةزةبر، جةنطاوةرى ئينياسى  هَيرشى دةيِروانيية بكات،  ثاشةكشة هةنطاوَيك
كة هةموويان ئةنتيلوخؤس ء مرييونيس ء ديبريوس ئاوِرى لة ئةسكاالفوس، ئةفاريوس،
فريام برادةرينة، «طةُّـ لَيكردن، طوتى: كؤمةكى ء داواى دايةوة ئازابوون، جةنطاوةرى
دةترسم، ئةو من لة تواناى دَينآ، بؤ هَيرشم تيذِرةء بةتةنيام، وا ئينياسى من بكةون،
ء، الويداية هةِرةتى كة لة لةوةى جطة ئةمة شةِرة، بةترةفى مةيدانى جةنطاوةرَيكى ء
دةبووم، ئةودا تةمةنى لة ةى ئَيستامةوة

َ
ئةقل من بةم ئةطةر مرؤظة. هَيزى لوتكةى الوييش

من!» يان دَينا بةدةست طةورةى سةركةوتنى ئةو يا زوو هةر هةنطآ
شان لة سثةر جةنطاوةر، يةك وةكو ءطيان دأل بةيةك هةموو قسانة، دواى ئةو (٤٨٧)
ثاريس ء ء دايفوبوس بؤ هاوِرَيكانى، بؤ هاناى ئينياس لةوالشةوة يا وةستان.

َ
ثال لة

ضؤن يةكسةر وةكو ئيدى لَيبكةن. ثشتيوانى كة برد تةروادةييان ئةجينور)ى ِرابةرانى
خؤش

َ
دل زؤر شوانةكةيان ء دةكةون بةران دواى خواردنةوة ئاو بةرةو لةوةِرطةوة لة ثةزان

خؤش ى
َ
دل كةوتوون، دواى جةنطاوةرةكان بينى كة (ئينياس)ش شَيوةية بةو دةبَيت..

بوو.
ِرم هةر ثَيكرد، دةستى ئةلكاتوس جةنازةكةى دةورى لة توند شةِرَيكى ئيدى (٤٩٦)
سينةبةندةكانيان كة يةكدى، طيانى بةربوونة بةِرمان بةوالوة، دةطوت  بةِرمى ء بوو
واتة بوون، تر بَيباك دى لةوانى كة قارةمانةى دوو ئةو دةزرنطانةوة. بةردةكةوت ِرميان
ثشتى بوون، لة ئةو هاوتاى ء دةضوون ئرييس هةردوكيان لة كة ئيدومينيوس، ء ئينياس
شةق بةزةيى يةكدى بآ ء ِرةق

َ
دل بةبرونزى بوون ئةوةدا ى

َ
هةول لة هةمووانةوة مانةوةء

كة ئيدومينيوس بةآلم لة ئيدومينيوس طرتةوة، ئينياس نيشانةى جار
َ
بكةن.هةوةل ثةق ء

سةرى ئينياس الدا، نَيزةكةى سةرةنَيزةكةى لة خؤى دةهات ِرووى بةرةو ئةوى بينى
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خؤى ئةوجا ئيديومينيوس نَيزةى لة عاردى ضةقى. بةسةرا تَيثةِرى ء بةطظة طظ ء كرد
ةى رذاية

َ
ِريخؤل ء ء ورط شكاند زرَيكةى ء طرت ناوقةدى (ئوينوماوس)ى ِرَيك هاويشت ء

ذيرى ةكةى
َ
خؤل ء لةخاك ضنطى دةست بةهةردوو ء ئةرزةكة سةر كةوتة ء طؤِرة ئةو

ضةكةمةنيية نةيتوانى بةآلم ِراكَيشايةوة، جةستةى لة نَيزةكةى دةكرد. ئيدومينيوس طري
دادةبارى بةسةردا اليةكةوة تريى لة هةموو ، ضونكة

َ
داماآل شانى لة دى ء ضاكةكانى جوان

نةدةما، شةِرى تواناى ء دةبِرا لةبةر ءشنطى هَيز بةرة بةرة ء
سثةر ء بةرزآ خؤى ء بةرآ هَيرش ء ِرابطرآ ثَييان لةسةر خؤى نةدةيتوانى (٥١٣)
دةدا ى

َ
هةول هةرضةندة البدات. كى

َ
خةل بةر لة خؤى نة ء داثؤشَيت ضةكةمةنييةكانى ء

سست القة بةآلم خؤى دووربخاتةوة، لة بةزةيى ء ئةجةُّـ بَيِروحم ء بةرطرى لةخؤى بكات
كة لة كاتَيكا بخةنةوة. دوور شةِرةكةى مةيدانى لة بةثةلة قورسةكانى نةياندةتوانى ء
درةخشانةكةى بوو، بةنَيزة لَيى ِرقىزؤرى كة ديفوبوس، هَيدىهَيدىثاشةكشةى دةكرد،
كوِرى (ئةسكاالفوس)ى بةر ء سةرضوو، نَيزةكةى ئةمجارةش بةآلم لَيطرت، نيشانةى
تل تةثاو ئةسكاالفوس طرانةكة ناوشانى ديواءدةركرد، ء قورس نَيزة كةوت، ئرييش

كرد. طري ذَيرى ةكةى
َ
خؤل لة خاك ء ضنطى ء زةوى سةر كةوتة

لة كوِرةكةى كة نةيدةزانى هَيشتا طةورة، دةنط ترسناكى ئريسى ئةمةشدا (٥٢١) لةطةأل
هةورانى لةذَير ء ةمثدا

َ
لوتكةكانىئؤل بةفةرمانىزيوسلة ضونكة كوذراوة. جةرطةىشةِردا،

طريوطازى لة دوور ديكةش خواوةندةكانى كة شوَينةى ئةو هةمان لة دانيشتبوو، زَيِريندا
ئةسكاالفوس جةنازةكةى لة دةورى شةِرظانان لةم كاتةدا، دانيشتبوون.. لَيى جةنط
ثرشنطدارةكةى كآلوخودة ديفوبوس بوون. بةتةن تةن ء ِرووبةِروو شةِرى ى

َ
سةرقال

بةبازوويدا كَيشا نَيزةيةكى ء دايآ ثِرى هاوتاى ئرييس مرييونيسى بةآلم ى.
َ
دامال لةسةرى

داآلش وةكو ئةوجا مرييونيس خوارةوة. كةوتة دةستى لة هوِر بةتةق ء كآلوخودةكة ء
ئاثؤِرةى ناو بؤ ء دةرهَينا لة بازووة بريندارةكةى ِرمةكةى ء دايةوة ثةالمارى دى جارَيكى
لة ء لةناوقةدى هاآلند باسكى ديفويوس، براى (ثوليتيس)ى بةآلم طةِرايةوة. هاوِرَيكانى
لة ثشتى كة مريئاخوِرةكةى طةيانديية تا خستةوة، دوور شةِرةكةى هةنطامةى هةراء
لةوَيوة دةكرد، ضاوةِروانى خؤشبةزةكانييةوة ئةسثة ء مكوم بةعةرةبانة شةِرةكةوة

بردةوة. شاريان بؤ برينى تازةيةوة خوَينى ضؤِرى ضؤِرة ئازار ء ثِر ى
َ
ةنال

َ
نال بةدةم

بةردةوامى هاوارى ء هات بوون، بةردةوام خؤ شةِرى لةسةر دى جةنطاوةرةكانى (٥٤٠)
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كة كاليتور، كوِرى  ئةفاريوسى ثِريداية ئينياس، كاتةدا لةم ئاسمان. دةطةيية  شةِر
سةرى دِرى،

َ
هةل قوِرطى بةنَيزة تيذةكةى ء بكات، ثِريدايآ ئةو شةِرى تا دةسوِرايةوة

ئاآل. تَيى ذيان دذمنى ءمةرطى كةوتن بةسةريا كآلوخودةكةى ء سثةر خواربووةوةء بةالدا
داء ثةالماري كةوتة ئةو ثشتى وةرسوِراء توون هةركة هَينا، ئةنتيلوخوس فرسةتى ئةوسا
دةستةكانى ء زةوى سةر كةوتة بةثشتا و توون ثضِرى، ثشتى شادةمارى لَيداء نَيزةيةكى

بكةن. ِرزطارى دةكرد لة هاوِرَيكانى داواى بةرزكردنةوةء ئاسمان بؤ
لَي ءسثةرءضةكةمةنييةكانى دى زرآ سةرى تا يكوتاية

َ
هةل بةآلم ئةنتيلوخؤس (٥٥٠)

لة تةروادةييةكان ضونكة  دةكرد. ئةم كارةى ورياييةوة  وزؤر بةسلؤكىء َيت،
َ
دادةمال

درةخشانةكةيان داية ثانء سثةرة َيكةوة
َ
قؤل هةموو لة داو دةوريان اليةكةوة هةموو

ناسكى ء نةرم جةستةى ء بسمن سثةرةكةى نةيانتوانى بةآلم ِرمان، ء نَيزة بةر
ثوسيدونى، هةذَينةرى ضونكة بدِرن،

َ
هةل بةزةيى بآ ء ِرةق

َ
دل بِرونزى ئةنتيلوخوس بة

ئةنتيلوخوس جا دةثاراست.. نَيزان ء تري لة نةستورى كوِرةكةى بةورياييةوة، زةوى،
دةبووةوةء شةِرى ِرووبةِروويان كو

َ
بةل نةدةدزييةوة، ِرةقيب ء دذمن لة هةرطيز خؤى

حازر هةميشة نةبوو، بؤ وةستانى ِرمةكةى بوو. شةِردا لةناوجةرطةى هةميشة ء دةكردن
لة دوورةوة بوو تاسةمةندى ئةوة هةميشة دةدا، باى بةهةر ضوارنكالدا ئامادة بوو،ء ء

يدِرَيت.
َ
هةل ء سةرى كوتَيتة

َ
هةل نزيكةوة لة يان بيثَيكآ ء دذمن جةنطاوةرَيكى بيطرَيتة

شةِرةوة لةناوجةرطةى و خرؤشةوة، ء جؤش بةو ئةنتيلوخؤس كة كاتةدا لةو (٥٦٠)
ء دا ثةالماري كرد، بةدى ئةسيوس كوِرى ئةداماسى دةطرتةوة، دذمن لة نيشانةى
بةآلم ثؤسيدونى كةوت، سثةرةكةى ناوةِراستى بةر ء خَيواندآ تيذى برونزى نَيزةيةكى
كردةوة. بةتاأل نَيزةكةى كاريطةرى بوو، طرنط بةالوة ئةنتيلوخؤسى ذيانى كة كةوةطيس
دةمةزةرد ئاطردا لة مَيخزنجريَيك وةكو ئةنتيلوخؤسدا، سثةرةكةى لة نَيزةكةى نيوةى
ئةداماس بةماتة ئةوجا زةوى، سةر كةوتة ترى نيوةكةى مايةوة. درابآ، ء زاخاو كرابآ
ء بكات ِرزطار مةرط دَيوى لة خؤى تا ناو جةنطاوةرةكانى خؤى هةآلت بةرةو مات
ء ناوكى ضوو بةبةينى ِرَيك ء ء ِرمَيكى خَيواندآ كةوت دواى مرييونيس بةآلم بدزَيتةوة،
ئةداماس يا،

َ
بةناوطةل كرد نَيزةكةى واتة تَيخست. سوَيى ثِر زامَيكى شةبةقى يدا،

َ
ناوطةل

كة ئةو جوانةطايةى ميناكى كةوتة لةقةفرتآ ثيكاى، و كة ئةو ثةيكانةدا بةسةر كةوت
ِرايدةكَيشن خؤيان بةرةو هَيزَيكيانةوة بةهةموو ء دةيبةستنةوة بةثةتَيك ضيادا لة طاوانان
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بةآلم ضةند دةمَيك لةقةفرتَيى كرد، بؤ زامدار بةو ئاواية جةنطاوةرى لةقةفرتآ دةكات، ء
ء دةرهَينا لةشى لة نَيزةكةى ء سةرى طةيية قارةمان (مرييونيس)ى كة نةخاياند، زؤرى

دا كَيشا. ضاوانى ئةداماس ى بةسةر
َ
بال تاريكى مةرط

يكوتاية
َ
هةل درابوو، زاخاو تراكيا لة كة درَيذةكةى بةشمشَيرة هيلينوس ئةوجا (٥٧٦)

كةوتة ء لةسةرى ثةِراند كآلوخودةكةى ء بةالجانطيا كَيشاى نزيكةوة لة سةر (ديبريؤس)
يةكَيك غل دةبووةوة، جةنطاوةرةكانا ثَيى ء دةست بةذَير كة لةو كاتةدا ء ئةرزةكة سةر

داخست. (ديبريوس)ى ضاوانى مةرط تاريكى بةآلم يطرتةوة،
َ
هةل ئاخييةكان لة

بةمة شةِران، ء جةنط مةيدانى نةعرةتةكَيشى دالوةرى مينيالوسى بةآلم (٥٨١)
بةدةم ء طرت

َ
هةل تيذةكةى نَيزة ثاشاية قارةمان ء ئةو بوو، ناِرةحةت ء طران

َ
دل زؤر

الى خؤيةوة (هيلينوس)ش ضوو، هيلينوس ِرووى بةرةو بةثةلة بادانةوة نَيزة ء هةِرةشة
ئةويرتيان ء بةنَيزةكةى يةكَيكيان برد، يةكرتى هَيرشيان بؤ هاوكات تريوكةوانى ِراكَيشا،

بةتريوكةوانةكةى،
كةوت، مينيالوس سينةبةندةكةى بةر هاويشت، تريَيكى ثريام كوِرى جؤرة بةو (٥٨٦)
لةبةر خةرمانداء لة يان نؤك ِرةشة ضؤن ثاقلة وةكو ِرؤيى. طةِرايةوةء  بةآلم تريةكة
دةكةوَيتة سةرةندةكة لة ء دةدرآ لةسةرةند بةهَيز جوتيارَيكى بةدةستى ء توند بايةكى
دووركةوتةوة. طةِرايةوةء كةوت ء مينيالوس بةسثةرةكةى تريةكة ئاواية بةو خوارةوة،
ئةو طرتة نَيزةيةكى شةِر، مةيدانى نةعرةتةكَيشى ئوتريوس، كوِرى مينيالوسى بةآلم
كرابوو سيقال وةستايانة ء بةضاكى زؤر كةوانةى ئةو طرتبوو، كةوانةكةى كة دةستةى
كةوت، دةستةكة بةر تَيثةِرى ء برونزين لةكةوانةكة نَيزةى هَينا بوو.

َ
هةل ِرةونةقى ء

كاتةدا لةو  بخةلةسآ. مةرط دَيوى لة تا هات
َ
هةل خؤى ةكانى

َ
هةظال ناو بؤ هيلينوس 

بةدواى درةختَيكة)يةكةى (جؤرة دةردارى نَيزة ء بووةوة بوو شؤِر يا بةالقةد دةستى
و دةرهَينا، دةستة زامدارةكةى نَيزةكةى لة بةآلم ئةجينورى هةذى ِرادةكَيشا. خؤيدا

بوو. مريئاخوِرةكةى ء بةهاوِرآ كة بةست خوريية قؤضةقانيية بةو زامةكةى
بةآلم ضوو، سةرفراز مينيالوسى بةرةوِرووى بةثةلة ء ِراست ثيساندر ئةوجا (٦٠١)
تؤ بةدةستى شةِردا جةرطةى لة دةبواية ضونكة دةبرد مةرطى بةرةو شووم ضارةنووسى
نَيزةكةى شةِرةوة كةوتنة ء ثَيشآ ضوونة لَيكدى جووتة ئةو كة مينيالوس. ئةى بكوذرآ
ثَيكا، هةذى نيشانةى نةثَيكاء سةرضوو.ثيساندر سثةرةكةى مينيالوسى ئوتريوس كوِرى
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خؤى وةكو سثةرةكة بكات، كونى ديواءدةر ء بكات شةق سثةرةكة نةيتوانى بةآلم
ء ئومَيدى بوو شادمان خؤيدا ى

َ
دل لة ثيساندر شكا. دةسكةكةيةوة لة ء نَيزةكة مايةوة

كرد. ثةيدا بةسةركةوتن
دا. ثيساندري ثةالمارى ء زيونيشانةكةى شمشَيرة يكَيشاية

َ
هةل ئوتريوس كوِرى  

َ
ُّـ

(ثيساندر)شتةورزينَيكى برونزىلة ثشتسثةرةكةيةوة دةرهَينا، دةسكَيكىدرَيذىلةدار
يةكرتيان ثةالمارى كاتدا يةك لة جةنطاوةر هةردوو بوو، ثَيوة دراوى ماأل ء مشت زةيتونى
طولينطى ئةسث ى

َ
بةيال ثَيكا –كة مينيالوسى كآلوخودةكةى ئةلهةقى ثيساندر قوبةى دا.

ِرووى بةرةو ثيساندر كة لةوكاتةدا مينيالوس بةآلم ثَيكا- ةكةى
َ
ذَير يال كرابوو، ِرَيك بؤ

ئَيسكةكةى شكاند كةثووى ثَيكا، سةرووى ناوضةوانى، ِرَيك لَيطرتةوة ء دةهات، نيشانى
ثَيى. بةخؤيشى بةر ةكةى

َ
سةر خؤل كةوتنة ء خوَيناوييةكةى دةرثةِرين هةردوو ضاوة ء

ضةكةمةنييةكانى ء زرآ ء سينطى سةر خستة ثَيى سةر زةوى، مينيالوس كةوتة بةثشتا
ئةى لةخؤ ِرازى، تةروادةييانى «ئةى هاواريكرد: سةركةوتنةوة بةغرورى ى ء

َ
دامال

َ
ُّـ

ئةسثةرةهوانةكانتان دةبآ بةسوارى شَيوة بةو نابن، تَير  شةِر ء جةنط لة ئةوانةى
ئةى هَينام، بةسةر شةرمةزاريتان ء نةنط كة ئَيوة ن.

َ
بهَيل بةجآ داناييةكان كةشتى

كرد، من دةربارةى بةدكرداريةتان ء نةهةقى  هةموو  ئةو كة ئَيوة ضةثةأل، سةطانى
خانةخوآ ميوانء خواوةندى ميواندؤست، زيوسى بروسكةوان، زيوسى غةزةبى لة هيض

،نةترسان،
ئَيوة دةكات.. وَيران  شكؤدارةكةتان شارة ِرؤذان لة ِرؤذآ (زيوس)ةى  ئةو (٦٢٥)
كران، بةطةرمى ثَيشوازى خَيزانةكةمدا لةسةراى كة بيانوويةك، هؤ ء هيض بآ ئةوةن
ناو كةشتى لة سامانةكةيتان ء سةروةت ء خؤى هةستان كةضى لَيكرا، ميوانداريتان
بةدةريادا رفاندتان.. ئَيستاش طةرةكتانةكةشتييةكانمانلة دةريادا بسووتَينن، دةتانةوآ
لةشةِر دةست ناضاربن دآ ِرؤذآ بةو ئاواتة ناطةن، نةخَير بكوذن. ئاخيايى قارةمانانى
مةنديدا لةسةرووى هةمووانى،

َ
دانايىء ئةقل لة َينتؤ

َ
كى دةل

َ
خةل طرن!.. ئةىبابة زيوس،

َ
هةل

ء بةدبةختى هةموو ئةم تؤ سةرضاوةى هةر بةشةرانى، كةضى ء خواوةندان لةسةرووى
ثشتيوانيان خؤش بوآ، شةِرخوازانةت كة

َ
خةل ئةم تؤ كاتةى ئةو كوَيرةوةرييانةى، تا

هةموو لة بنيادةمان كوشتار تَيرنابن!.. ء كوشت لة نابن ء شةِر بةردارى دةست لَيبكةى،
ِرةقسني طري، لة

َ
دل ءالوذةى سرتان لة ئةظني، ء ظيان لة لة خةو، دةبن، بَيزار ء تَير شتَيك
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كةضى بةشةرن، كامةرانى ء مايةى خؤشرتن لةشةِر زؤر هةموو ئةمانة هةر كة شايى.. ء
شةِرن، هةر تينوى تةروادةييةكان هةميشة

لةشى لة خوَيناوييةكةى وزرآ سثةِر كرد ء قسانةى ئةو وَينة بآ مينيالوسى (٦٤٠)
ِريزى جةنطاوةرةكانى بؤ ناو طةِرايةوة بةخؤى ء دانى بةهاوِرَيكانى ء ى

َ
دامال ثيساندروس

ثَيشةوةى شةِرةكة.
بؤ ئازيزةكةيدا بابة لةطةأل كة ثياليمنس، شا (هارثاليون)ى كوِرى كاتةدا (٦٤٣) لةم
نيشتمان بؤ خاكى دى جارَيكى كة بوو ئةوة ضارةنووسى و تةروادة هاتبوو، شةِرى
كوِرى سثةرةكةى طرتة نزيكةوة نَيزةكةى لة برد، بؤ هارثاليون هَيرشى

َ
بةآل نةطةِرَيتةوة.

مردن لة ئةوةى بؤ جا برِبآ، ء بسمآ سثةرةكة نةيتوانى بةآلم (مينيالوس)، ئوتريوس
هةموو ثاشةكشةوة ئاوِرى طةِرايةوة، بةدةم ئاثؤِرةى هاوِرَيكانى ناو بةلةز بؤ بخةلةسآ
هَيشتا بكات.كةضى بريندارى بةبرونز بَينآ ء

َ
ُّـ دةرفةتى يةكَيك نةوةك اليةكى دةدايةوة

بةر ء سرةواندَى برونزى نوك تريَيكى مرييونيس كة نةكردبوو، ثاشةكشةى بةتةواوةتى
كةوت لة جَيوة دانى. هارثاليون هةر

َ
ميزةل طةيية ء ء ئَيسكةكةى بِرى ِراستى كةوت سمتى

ء زةوى سةر كرمَيك كةوتة وةكو دةرضوو، طيانى هاوِرآ ئازيزةكانييةوة بةباوةشى ء
ورة بةرزةكان بافالطونيية دلَير ء كرد. تةِر زةوييةكةى ء دةِرؤيى لةبةر ِرةشى خوَينَيكى
برد، ثريؤزيان تةروادةى بؤ ثةذارةوة ء بةخةم ء كرد بار طاليسكةكةيان لة ء دةورياندا
نةبوو هَيزَيك سةربةهاو هيض ِرؤيى ء ياندا

َ
لةطةل فرمَيسك ِرشتنةوة ء طريان بةدةم باوكيشى

بذَينَيتةوة! مردووةكةى بؤ كوِرة
خؤى لةنَيو كاتى ضونكة بوو، توِرة ء خةمبار زؤر هارثاليون ثاريس بةمردنى (٦٦٠)
تريَيكى خؤى ى

َ
دل لة داخى حةذمةتاو لة ثاريس بوو، ئةو بافالطونيةكاندا ميوانى هةموو

كوِرى ثياوة ئةم يوخينور، بةناوى هةبوو ثياوَيك جا هاويشت.. بةئاسماندا برونزى نوك
كؤشك ئازابوو، كة ء خانةدان ء ةمةند

َ
ثياوَيكىدةول كة بوو، نجومطةر ثوليدوسى غةيبزانء

بةرةو كةشتى كة بةسوارى (يوخينور) وةختآ ئةم ثياوة كورينت بوو، لة ةكةى
َ
مال ء

ثوليدوس ثريةكةى، بابة ضونكة دةضَيت، مةرط ثريى بةرةو دةيزانى دةضوو، تةروادة
دةمرآ، ةوة

َ
مال سةختةوة لة ئازارَيكى ء دةرد ء نةخؤشى بةدةم يا طوتبوو كة ثَيى زؤرجار

ى
َ
هةول بؤية دةكوذرَيت. تةروادةييةكان بةدةستى ئاخييةكاندا، كةشتى ناوةندى لة يان

نةخؤشى.. ئازارى نةخؤشى ء لة هةم ئاخييةكان بخةلةسآ ء ئازارى لؤمةى لة هةم دةدا
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كةوت، شةويالطةى بةر طوَيضكةيةوة لةَير ِرَيك كةوت، ثياوة ئةم بةر ثاريس تريةكةى جا
ضاوةكانيا كَيشا. ى بةسةر

َ
بال مةرط ء تاريكى دةرضوو، يةكسةر طيانى

شةِرى دةضوون ء بةطذ يةكدى دا ة نَيأل
َ
هةآليساوى نَيل ئاطرى جؤرة وةكو ئا بةو (٦٧٣)

بيستبوو، نةى زيوس، نازثةروةردةى ء خؤشةويست هيكتؤرى بةآلم يةكرتيان دةكرد.
شةِرطةكةوة هَيرشيان ضةثى ى

َ
قؤل لة (ئارطؤسييةكان) ئارغيفييةكان كة نةيزانى بوو ء

بِرواتبةوزووانةسةركةوتنءسةرفرازىبؤخؤ هَيناوةتةسةرجةنطاوةرةكانىءئةطةركاروا
ئارطؤسييةكانى ءهةذَينةرى زةوى ثارَيزةر خواوةندى ضونكة ثوسيدونى دَينن، وةدةست
ئةو كردة هيكتؤر ِرووى بةآلم دةدان. يارمةتى خؤيشى بازووى بةهَيزى ء هاندةدا شةِر بؤ
ديوارةكان، ِروويكردة ء دةروازة ِروويكردة كةوت، وةذوور لَيوةى جار

َ
كة هةوةل شوَينةى

ء ئةجاكس كةشتييةكانى كة شوَينةى ئةو سثةرداردا، بةداناييانى دِرى كة شوَينةى ئةو
نزم زؤر ئاستةدا لةو حةسارةكة كة طرتبوو، لةنطةريان ء كةنار هاتبوونة ثوتيسيالوس
بيوتيان، لةوَيدا، بوو. طةرم زؤر طاليسكة ء ثيادة شةِرى شوَينةدا لةو لةوَيدا، ئا بوو.
ء ئيثيانى جةربةزة ثيتيان ء لةبةر بوو- لوكريان، شؤِريان ب ء

َ
دةل –كة جلى يونيان

سةر بؤ دلَير هيكتؤرى تا هَيرشى كار بخةنة خؤيان تواناى هَيز ء هةموو دةبواية بةناوبانط
كة مةزن هيكتؤرى نةياندةتوانى دةكؤشا ء دةكرد هةرضيان بةآلم ِرابطرن. كةشتييةكان
بذَيردرابوون

َ
هةل ئاتينى ناودارانى بخةنةوة. دوور كةشتييةكان لة دةضوو ئاطر ى

َ
مةشخةل لة

فيداس بةياريدةى بيتيوس، كوِرى مينستيوسى ئةمانة بجةنطن، ثَيشةوة لةبةرةى كة
ء ئةمفيون ء فيليوس كوِرى ميطيسى دةكردن. رابةرايةتى نةبةز بياسى ء ستيكيوس ء
سةردارى ثياو شَيرة ءبوداركيسى ميدون دةكرد. ئيثيانييةكانيان رابةرايةتى دراكيوس
لة ئةمة بوو، ئةجاكس براى ئوليوس ء ناشةرعى ميدون كوِرى بةتة

َ
هةل بوون. بيتيان

زِردايكى (ئرييوبيسى) برايةكى ضونكة دةذيا، خؤى نيشتمانى خاكى لة دوور فيالكيدا ء
فيالكوس ئيفيكلوسى كوِرى كوِرى (بودراكيس)ش كوشتبوو، ذنى ئويليوسى واتة خؤى،
ء وةستان بوتيةكان شانبةشانى ضةك سةراثا ثيتيان، سةركردةى وةكو دووانة ئةم بوو،

دةكرد. كةشتييةكان لة بةرطرييان جوامَيرانة ء جةنطاوةرانة
تيالمون كوِرى ئةجاكسى لة بؤ دةمَيكيش ئوليوس، طوربزى كوِرى ئةجاكسى (٧٠١)
طاسن نريدا يةك لةذَير ء ثَيكةوة سورخن جوانةطاى دوو ضؤن وةكو دوور نةدةكةوتةوة.
شاخةكانيانةوة لة بنى ء ن

َ
دةكَيل فراوان طةيةكى

َ
كَيل ء قورس ِرادةكَيشن هةوجاِرَيكى ء
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كَيالنى كؤتايى  تا نريةكة  تةنيا و  دةكشَيت،
َ
هةل ئارةقةدا  لة سمةكانيان سةرى تا

نزيك ء يةكدى شانبةشانى ئةجاكس جووتة ئاواية بةو جيادةكاتةوة، لَيكديان طةكة
َ
كَيل

تيالمونةوة كوِرةكةى بةدووى شايستة جةنطاوةرَيكى ة
َ
كؤمةل دةكرد. ِرَييان بةيةكرت

 دةستاند
َ
ُّـ سثةرةكةيان بكردبوايةوة، ئارةقةى ء بواية ماندوو كاتآ هةر كة بوون،

جةنطاوةرَيكى كة ئوليوس كوِرةكةى دواى (لوكريان)ةكان بةآلم دةطرت.
َ
هةل بؤيان و

ئةمة نةبوو، دةستةويةخةيان شةِرى ئةزموونى ئةوانة ضونكة نةكةوتن، بوو، ئازا يةجطار
نَيزةى لة نة بازنةيى ء نةسثةرى بوو لةسةر برونزيان كآلوخودى لةوةى كة نة جطة
بةن لة قؤضةقانيية ء تريوكةوان بةثشتيوانى كو

َ
بةل هةبوو. دروست كراويان درةختى بناو

ء تري بةو جا تةروادة هاتبوون، شةِرى بؤ ء كةوتبوون دواى ئةجاكس دروستكراوةكانيان
تَيك تةروادةييةكانيان جةنطاوةرى هَيزى هاويشت دةيان جةنطةوزارانة بةو كة بةردانةى
بةدةست نَيزة ء لةبةر زرآ ء سثةر ء بوون ثَيشةوة لة ئةوانةى كة كاتةدا لةو دةشكاند.
ئةوان دةبوونةوة، ِرووبةِروويان ء دةكرد برونزثؤشيان هيكتؤرى ء تةروادةييةكان شةِرى
جؤرة دةباراند. بةو بةسةرياندا بةرديان ء تري خؤيانةوة حةشارطةكانى لة ء ثشتةوة لة
شثرزةى تةواو بةردانة  تريو ئةو ضونكة بةردةدا، ورةيان بةرة بةرة تةروادةييةكان

دةكردن.
خَيوةتةكان ء كةشتى دةستبةردارى نةمابوو واى ضى تةروادةييةكان ئةوةى دواى (٧٢٣)
نةكةوتبا فريا ثوليداماس ئةطةر بكةن، ثاشةكشة ِرةشةبا بةردةم تةروادةى بةرةو ء بنب
يةجطار لةطةأل تؤدا بوون ى

َ
حال لَيك هيكتؤر نةطوتبا:»ئةى بةهيكتؤرى دى جارَيكى ء

جةنط لةوارى خواوةند ناطريت.ضونكة كةس ئامؤذطارى ء ِراوَيذ لة طوآ تؤ ئةستةمة،
باآل كانى ديكة

َ
خةل لة داويتآ، فرةى توانايةكى بةهرةو ء كردويتةوة نةبةردا بةسةرى ء

زاناتر ديكة كانى
َ
خةل لة بةردةباريشدا ء ِرَينوَينى ء ئامؤذطارى لة دةتةوآ ترى، دةست

ء بةهرةدارتر هةر بوارةكاندا هةموو لة ء كاتدا لةيةك ناتوانى تؤ بةآلم بى. تر ء هوشيار
دةدات، بةهةندَيك شةِرظانى ء شةِر بةهرةى زيوس خوايية. بةشى بى.ئةوة تر باآلدةست
طؤرانى بةهةندَيكى ء سَيتارذةنى ء بةهرةى دى، بةهةندَيكى ِرةقسني ء سةما بةهرةى
بةيةكَيكى سوودمةند زيرةكييةكى ء ئةقأل دوور بني ء دوورئةنَيش زيويسى دةدا، جا دى
ى

َ
ئةقل بةكؤمةكى زاناية مةندة

َ
ئةقل ئةم دةبينن،

َ
ُّـ سوودى زؤر كَيكى

َ
خةل كة دةدات دى

قةدر خؤى هةر كةسة ئةو و دةكات، ِرزطار فةوتان ء تالوكة ء خةتةر لة كةس زؤر خؤى،
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بةباشرتين ِرَينوَينى ء هاتووة مدا
َ
بةئةقل ئةوةى من بؤية جا دةزانآ. بةهرةية ئةو وكارايى

ء، طرتويت دةورى ء دةورا شةِر ئاطرى بآ ِراستى ئةوى َيم:
َ
دةل بةتؤى دةزانم

تَيثةِريوون، ديوارةكة ء بورج لة ئَيستا كة دلَيرةكان تةروادةيية تةروادةييةكان، (٧٣٦)
ذمارةيان كة دوورةوة وةستاون، هةندَيكى ديكة بةضةكى تةواوةوة لة بةتةنآ ء هةندَيكيان
دذمنَيكىفرةذمارة دةكةن. شةِرىدذمن، بةينىكةشتييةكاندا كةمرتة، بةثةِراطةندةيىلة
بكة، بانط ئَيرة بؤ ئازاكانت فةرماندة هةموو بطةِرَيوةء ثاشةوة بةرةى بؤ خَيراكة كةواتة
ئومَيدةى بةو كةشتييةكان هَيرش بةرينة سةر بزانني ئاخؤ ء بكةين تةطبريَيك ثَيكةوة تا
ثاشةكشة نةترازاوة بةسةالمةتى لةكار كار تا يان بكات، نسيب سةركةوتنمان وة خوا كة
 بكةنةوة،

َ
دوَينَيمان ُّـ تةواوةتى ةى

َ
تؤل ئاخييةكان دةترسم لةوة بؤ خؤم من بكةين.

وةِرز لةشةِر هةرطيز كة هةية درَيذ ثشوو ثياوَيكى كةشتييةكانيان لةالى ضونكة لةوآ،
دةبآ. ثةرَيز هةر دوورة ماوةيةكى زؤر تا وانيية ثَيم ضاوةِروانة، ثياوَيك كة ء نابآ

يةكسةر ء هات، ثوليداماس بةجَييةكةى بةِراوتةطبرية كةيف زؤرى  هيكتؤر  (٧٤٨)
ِروويكردة ء خوارآ داية

َ
هةل عةرةبانةكةى لة خؤى تاقمةكةيةوة، ء ضةك بةهةموو

منيش ء خِربكةوة لَيرة ئازاكان فةرماندة هةموو تؤ «ثوليداماس طوتى: ء ثوليداماس
دةطةِرَيمةوة.» بةلةز دانآ تةواوم دةستورى كة هةر ء شةِرةكة بؤ ئةوَيندةر، بؤ دةضم

ء بةبةفر سةر ضيايةكى واية تؤ لة دةرضوو، بؤى كرد، قسةيةى ئةو كة هةر (٧٥٤)
هاوثةيمانةكانيانا ء تةروادةيى هةموو لةناو و كَيشا بةرزى نةعرةتةيةكى ء ةكة،

َ
بةستةل

كوِرة دةورى ثوليداماسى لة هةموويان بوو دةنطى لة طوَييان هةر كة دايةوة. دةنطى
بؤ ضاوى بوو ء ثَيشةوةدا ِريزةكانى لة هيكتؤر بةآلم خِربوونةوة، ثانتوس شكؤدارةكةى
و ئةسيوسى كوِرى ئةسيوس ئةداماسى بؤ ءِرةند، مةرد ديفوبوس، هيلينؤسى شازادةى
هةندَيكيان ضونكة بوو، ديتنيان بةتةماى  بَيهودة  بةآلم  دةطَيِرا، هريتاكؤس كوِرى
ئارطؤسييةكان بةدةستى بوو، دةرضوو طيانيان ء كةوتبوون ئاخييةكان كةشتى الى
بة بورج بردبووة ثةنايان نزيك ء دوور بووبوون بريندار ديكةيان كوذرا بوون.هةندَيكى
ثاريسى مةزن، ثاريسى تووشةكةوة شةِرة ضةثى ى

َ
قؤل لة بةآلم حةسارةكانى شار. ء

ضووة لَيى شةِر دنةدةدا، بؤ جةنطاوةرةكانى كة بينى ء شةنطى شؤخ هيلينى مَيردى
ئةى شةيداى جوانخاس، ئةى ى شةِر،

َ
شمل شوم، ئةى ئةى «ثاريس، ء طوتى: ثَيشآ

داماسى كوا هيلينوس؟ شا ء ديفوبوس كوا َيى
َ
نال ثَيم درؤزن، خاثينؤك.. ئةى مَيبازى،
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ئةو ئةمِرؤ كوَيية؟.. لة ئوتريونيوس ئةى هريتاكؤس؟ كوِرى ئةسيوسى ء ئةسيوس كوِرى
ِرؤذةية ئةو و ئةمِرؤ دةبآ، وَيران ء دةكةوَيتة خوارآ بةرزييةوة «ئيليون» لة كة ِرؤذةية

ناخةلةسيت. فةوتان لة كة
«تؤ طوتى: ء دايةوة وةآلمى خواوةندان ميناكى قؤز جوانخاس، ئةلكساندةرى (٧٧٤)
ئةمِرؤكة كردبآ، شةِر لة درَيغيم ِرؤذَيك هةر دةكةى، سةرزةنشت من بةناهةق ئةمِرؤكة
تؤ كة ِرؤذةوة لةو دنيا، نةهَيناوةتة منى بةترسنؤكى دايكم ضونكة نةكردووة، درَيغيم
شةِرى يةكبينة لة ء لَيرةدا كةوتوين، ئَيمة دوات ء كةشتييةكان، نزيكى هَيناوةتة شةِرت
هةموويان هةر دةثرسيت، لَييان هاوِرَييانةى كة سةبارةت بةو بةآلم دةكةين. داناييةكان
كردن، ِرزطارى مةرط كة زيوس لة هيلينوس، مريى بةجةرط ء ديفوبوس لة مردون جطة
طةِراونةتةوة. ئيليون بؤ بريندار بوون، درَيذ بةِرمى بريندارةوة، كة بةبازووى هةردوكيان
طةرةكيةتى، ِرؤحت ء دأل كة ببة شوَينةمان ئةو بؤ ء بكة خؤت ى

َ
ئَيستاش بةكةيفى دل جا

ضةند ئازا ثياو جا ناكةين، بآ درَيغى تيا توانامان هَيز ء دةكةوين.تا دوات طيان بةدأل ء
بجةنطآ. زياتر خؤى تواناى ناتوانآ لة بآ، هةر شةِر تامةزرؤى ضةند ء بآ

كة شةِر ضوون شوَينة ئةو بةرةو ى
َ
قؤل بةدوو كرد، نةرم براكةى ى

َ
دل بةو قسانة (٧٨٨)

ئةسكانيوس ثاِّـيس، ثولفيتوس، ئورتيوس، فاليس، سثريون، بوو، ثوليداماس، طةرم
بةرةكةتةوة ء بةثيت (ئةسكانيا)ى لة بةيانى دوَينآ كة هيثوتيون.. كوِرانى موريسى ء
هةموو زيوس طرتن، ء دةوريان بوونةوة خِر لةوَيندةر هاتبوون، هةموو ثريام يارمةتى بؤ
بروسكةيةكى هةورة ئةنجامى لة ضؤن وةك كَيشان. شةِرى بةرةو ء جؤشدا ئةمانةى
سامناك هؤِرَيكى ء بكاء بةطظ

َ
هةل عارديدا بةسةر وكةيةكى سةرشَيت

َ
طَيذةل زيوسةوة،

بةرةو يةك لةدواى يةك ضةِرينى كةف  ء طةورة  شةثؤالنى  ء  بكات بةدةريادا خؤى
بةخؤ ِريز لةدواى ِريز  تةروادةييةكان ئاواية بةو دةكةون، يةكرت دواى دةريا كةنارى
ئرييسى هاوتاى هيكتؤرى كةوتن، فةرماندةكانيان دواى ثرشنطدارةكانيانةوة سثةرة ء
ثَيش لة بازنةييةكةى سثةرة هيكتؤر دةكرد. هةموويانى ِرابةرايةتى بةشةران قِركةرى
بوو، كرا دروست ئةستور لة ضةند ضينة ضةرمَيكى كة سثةرةى ئةو طرتبوو، خؤيةوة
الجانط تا كة لةسةربوو ثرشنطدارشى كآلوخودَيكى بوو. لَينرا برونزينشى لؤيةكى  و
جةنطاوةرةكانى ِرابةرايةتى سثةرةدا سايةى ئةم لة هيكتؤر بوو. داثؤشى طؤناكانى ء
وَيِراى بةآلم نا. يان بةدوايةوةن ئاخؤ كة بزانآ تا دةدايةوة ئةوالى الو ئةم ئاوِرى دةكرد ء



٢٩٥ ئیلیاده 

ثَيشآ هاتة لَيى بوو كةس يةكةم ئةجاكس بلةرزَينآ، ئاخييةكان ى
َ
دل نةيتوانى ئةمةش

لة بؤضى ثَيشرتةوة، وةرة دلَير، جةنطاوةرى «ئةى طوت: ثَيى ء وةستا ِرووبةِرووى ء
كارامة جةنطاوةرى برتسَينآ؟ ئَيمةش ئَيمة جةنطاوةرةكانى بةبَيهودة ى ئةوةداى

َ
هةول

بةهومَيدى ثِربةدأل بَيطومان طرتووينى، ِرةق
َ
دل زيوسى غةزةبى وا بةآلم بةئةزمونني، ء

بةرى بةتاآلنيان ء بسوتَينآ كةشتييةكانمان ئةوةى
تؤ بةرلةوةى بةرطرييان لَيدةكةين. بازوو بةهَيزى بازوومان هةية، ئَيمةش بةآلم (٨١٣)
خؤمان بةدةستى غةكةتان

َ
قةرةبال ئاوةدان ء ئَيمة شارة بكةى، وَيران كةشتييةكانمان

لة ء َييت
َ
بةناضارى هةل كة بووةتةوة.. نزيك ِرؤذة ئةو كة َيم

َ
دةل ثَيت من دةكةين. جا وَيران

طةرد بةناو شؤِرةكانت، كة ئةسثة ياأل كة نةمرةكانى ديكة بثاِرَييتةوة، خواوةند زيوس ء
لةذَيرتا. تربن لةواشة تيذ باأل، تيذ لة تةيرى دةِرفَينن تةروادةت بةرةو دةشتا تؤزى ء

ِراستا دةستة بةالى تةيرَيك دةكرد، قسةى شَيوةية بةو ئةو كة دةمةدا  لةو (٨٢١)
بوون، خؤشحاأل خوايية مذدة ء نيشانة بةم ئاخيايى جةنطاوةرانى فِرى، بةئاسماندا
دايةوة بةرسظي ناودار هيكتؤرى

َ
كَيشا.ُّـ هورايان ء بةشادييةوة بووةوة ورةيان بةرز

ةوانة
َ
ثال ئةى لةخؤبايى، فشةكةرى خاثينؤك! ئةى درؤزنى ئةى «ئةجاكس، طوتى: ء

زيوسى فةرزةندى هةميشة كة نيام
َ
دل ضؤن وةكو من ضيية؟ هةِرةشانة ئةم درؤينة،

لةوةش دةطرن، ِرَيزم ئةثولؤ ء ئةتينا نيام
َ
دل ضؤن وةكو ئةوم، ذنى هرياى ء سثةردار

ئةطةر ء تؤش دةبَيت، ئارطؤسييةكان نةطبةتى ء بةدبةختى ِرؤذى ئةمِرؤ كة  نيام
َ
دل

مردوةكان زومرةى لة ئةوا بكةى، من درَيذةكةى نَيزة ضاوةِروانى هةبآ ئةوةت جورئةتى
دةكات، ئةنجن ئاسات ئةنجن زةمةق ناسكى ء سثى جةستةى نَيزةيةى كة ئةو دةبيت،
بةزى لةشت ء غةز ء بةطؤشت دةكةويت، ئاخييةكاندا كةشتى لةبةردةم هةنطآ كة

دةكةيت. َين تةروادةييةكان خةنى
َ
كسؤكءدال

جةنطاوةرةكانيش ِرآ، كةوتة جةنطاوةرةكانييةوة ثَيشى لة ء كرد قسانةى ئةو (٨٣٣)
نةعرةتةياندا. لة دوايةوة لة  سوثا هةموو  ء  كةوتن دواى  بةرزةوة هاوارى بةدةم
بدةن بةر ورة ئةوةى دايةوة، بةبآ وةآلميان نةعرةتةكَيشان ء بةهاوار ئارطؤسييةكانيش
نةعرةتةى ء هاوار وةستانةوة، تةروادةييان ئازاترين هَيرشى ِرووبةِرووى برتسن، يان

زيوس. نوربةخشى عةرشى عةزيمى طةيية ء كرد ئاسمانى شةق سوثاكة هةردوو
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ضواردةيةم سروودى

تةفرة دةدات هريا، زيوس

حيكايةتةكة:
ء وةدةركةوت بوو، بةرز ء زةنايةكى هةرا لة بوو، طوَيى خؤيدا خَيوةتةكةى لة نةستور
دةكرد ضاودَيرى شةِرةكةى كةوت كة بةئاطامةمنون بةفةرماندة يؤنانييةكان ء ضاوى
َُّـ ئةوةى ترسى  بؤية طةورةدان، سةركةوتنَيكى لة تةروادةييةكان كرد  سةيرى
بةرةو طريكةكان كرد ثَيشنيازى تَيبكةوَيت، قِريان (ئارطؤسييان) ئارغيفييةكان نيشت
كةشتييةكانثاشةكشةبكةن،ضاوةِروانىئةوةبكةنزيوسدةستبةردارىتةروادةييةكان
بةمةترسى ئوديسيوس هةستى َُّـ بداتةوة ئارطوسييةكان لة بةخَير ئاوِرَيكى ء ببآ
ثاشةكشة ،ضونكة بآ بةردةوام كرد شةِر داواى كردةوة ء ِرةتى ء كرد ثَيشنيازة ئةم
ء غةريبى لة مردن ء كةشتييةكان سوتانى ء وَيرانى دةيكردة كةشتييةكان بؤالى
بريندار ِرايةكى هةلَةية هةر بكات شةِر نابآ بريندار كة ئةو ِرايةش وآلتى. دوورة
دووةم بريندار بووةوة جارى ئةطةر هانبدات، جةنطاوةران دةتوانآ لةبةرةى ثاشةوة
دةريا لةذَير خؤيةوة بارةطاكةى بكات. ثوسيدون لة ثاشةكشة كةشتييةكان بؤالى با
كة ِرادةطةياندن ثَيى ء خؤِراطرى ء شةِر بؤ ئاخييةكان دنةدانى كةوتة ء وةدةركةوت
ناردى مةترسيدان لة ئاخييةكان بينى هريا كاتآ دةطرن. تةروادةدا بةسةر دةست
لةو شتانةى هةندآ لَيكرد داواى ظيناندا ء جوانى خواوةندى بةشوَين ئةفرؤديَتى
دايآ ئيدى كةمةربةنَيكى دةبات، خواوةند ء بةشةر ئةقَلى كة  بداتآ بةئةمانةت
ئةوسا ء بةشةران. خواوةندان ِراكَيشانى ء فريودان بؤ بوو شتَيكى تيا هةموو كة
كرد ِرةفزى بدات ،بةآلم يارمةتى لَيكرد داواى ء برد خواوةندى (خةو) بؤ ثةناى
جةرطةى لة خؤى ء ئةطةر بوو بوو توِرة لَيى زيوس يارمةتى دابوو، جارَيك ضونكة
بضووكرتين دةداتآ كة بةلََينى ئيدى بيكوذَيت. لةوةبوو شةودا نةشاردبوايةوة تاريكى
بيداتآ. ء بكات بةبووك لَيبوو بؤ كة زؤرى حةز ء نيعمةتى ناز جوانى ء يةزدانخانمى



ھۆمیرۆس٢٩٨

كة سوَيندةى ئةم خوارد، بؤ سوَيندى ستيكس ِروبارى بةئاوى ثؤسيدون ئةوةى دواى
قاييل خةو) (خواوةندى ئةويش سةر، نةيبةنة ء ببنةوة ذيَوان لَيى ناتوانن خواوةندانش
هةستيارترين ئافرؤدَيت بةكةمةربةنةكةى ء زيوس بؤالى ضوو هريا ِرؤيى. لةطةلَيا ء بوو
قوأل دواى ِراموسانَيكى لةوَيدا نوَينةكةيةوة، ناو ضووة ء دا ء فريوي بزواند ئارةزووى
ثوسيدون كرد (خةو) لة داواى هريا لَيكةوت. خةوى ء هاوباخةلَى، مالنآ دةست لة ء
ئاخييةكان يارمةتى ء دةتوانآ بةئارةزووى خؤى زيوس نووستووة كة ئاطاداربكاتةوة
كة داواى لَيكردن جةنطاوةرةكان، هاندانى كةوتة خةم بآ هةنطآ ثوسيدون بدات،
بضوك سثةرة ء زرآ ء ضاك هةلَطرآ ء طةورة سثةرى زرآ ء بةهَيز جةنطاوةرَيكى هةر
ء ِرَيكخست خؤيان ئاخييةكان ئيدى بةجةنطاوةرى الواز، بدات ء خراثةكةى خؤى
بةثؤسيدونى (خةو) وةكو ماوةيةك بؤ ء بثَيكن هيكتؤر طةورة بةكةظرَيكى توانيان

بخةنةوة. دوور كةشتييةكانيان لة تةروادةييةكان ِراطةياند
زةمةن:

طَيِرانةوةكةيداية. هةشتةمى ء بيست ِرؤذى لة هَيشتا هومةر،
شوَين:

شةِر كة كةنارى دةريا ء ئيدا ء ئؤلَةمث جؤرة: هةمة ء ِرووداوةكان بويةر شوَينى
ِروبارى ئةويش طواستةوة هيكتؤريان بؤ هةية،كة شوَينَيكى ديكةش طةرمبوو. لةوَيدا

بوو. (ئيكسانتوس)
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زةناى هةرا ء بةآلم دةخواردةوة، مةى ء دانيشتبوو خؤيدا خَيوةتةكةى لة نةستور (١)
ثاكزاد، «ئةى ماكايونى طوتى: و ئةسكيليبيوس كوِرةكةى طوَيى، ِروويكردة طةيية جةنط
ئَيمةوة كةشتييةكانى نزيكى لة جةنطاوةران زةناى هةراء ضيية؟ ئةمة خانةدان ئةى
ف شؤِر

َ
زل هيكاميدى تا بخؤرةوة، خؤت ء بادةى دانيشة لَيرة تؤ دةبآ زياتر تادآ دَيت، و

منيش دةضمة بشويت. زامةكةت سةر وشكةوة بووى خوَينى ء بكات طةرم حةمامت بؤ
باسة. شةِر ض مةيدانى لة تا بزانم دةرآ

ِرامكةرى تراسيميدسى كوِرى (تراسيميدسى) سثةرةكةى و كرد قسةيةى ئةو (٩)
برونزدا دةبريقايةوة، مكومةى لة سثةرة بوو، ئةو دانرا لة خَيوةتةكةى ئةودا كة ئةسثان،
مكومى نَيزةيةكى نةستور ئةوسا بابى بردبوو.. سثةرةكةى تراسيميدس ضونكة طرت.

َ
هةل

كرد وةستةيةكى
َ
هةل لة خَيوةتةكة هاتةدةرآ كة ء هةر طرت

َ
هةل برونزينى تيذى نوك

ء سةرطةردان هةموو شكاون، خراث ئاخييةكان كرد سةيرى بينى ناجؤرى ،ديمةنَيكى
دَين.

َ
هةل تةروادةييةكان لةبةر هةريةكة ء بةاليةكدا ِروخاوة ء ثةرَيشان، حةسارةكةيان

توند بايةكى كردنى
َ
هةل ضاوةِروانى ئاوس، بةشةثؤالن ضؤن دةريايةكى طةورةى وةكو جا

بايةك تاوةكو بةهيض اليةكدا ناِروات، ء سةرطةردان مةنط ء ،مات دةكات سةركَيش ء
تيامابوو شَيوةية بةو ثريةمَيرديش نةستورى دةكات. ئاِراستةى دآ ء زيوسةوة لةالى
بكات. ئاطامةمنون ء منةى بِروات يان ئاخيايى بكةوآ هَيزى شةِرظانانى وةطةأل نةيدةزانى
ئةوةشدا لةطةأل ئوتريوس، كوِرةكةى بؤالى بِروات واضاكرتة بِرياريدا كة ئةنجامدا لة
ء زرآ ء هوِرى تةق ،ء دةكوشت ء يةكرتيان بوون شةِردا طةرمةى لة جةنطاوةرةكان

دةدايةوة. دةنطى يةكديدا تريى ء شري ء نَيزة زةبرى لةذَير برونزييةكانيان، غانة
َ
قةل

كرد، زيوسى ثةروةردةى دةست ثاشايانى ء سةران ِرَيكةوتى ثري، نةستورى (٢٧)
كة كرد ئوتريوسى كوِرى ئاطامةمنونى ء ئوديسيوس ء تيوديوس كوِرى ِرَيكةوتى واتة
بوون ناودارانةدا ئةو فةرماندة ء ماندوو لةطةأل ء هيالك دةهاتن كةشتييةكانيانةوة لة
ضونكة خرابوونةوة، دوور شةِرةكة مةيدانى لة كةشتييةكانيان بوون، بوو بريندار كة
ِرؤنرابوو، سةنطةرةكانةوة ثشتى لة حةسارةكةش بوون، كةنارةكة كةشتيانى يةكةم
هةموو جَيى بةرينييةكى خؤيةوة كةنارةكة بةهةموو ء بوو تةنط بوو شوَينةكة ئيدى
ئيدى كردبوو، تةنط جةنطاوةرةكانى شوَينى ئةمةش نةدةبووةوة،

َ
ُّـ كةشتييةكانى

كردبوو. ثِر كةنداوةكةيان ء ِرايانطرتبوون يةك لةدواى ء بةِريز ء البردبوو كةشتييةكانيان
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تووشى كة بدينن، شةِرةكة دةهاتن تا تةنط
َ
دل ء خةمبار بةدةست ء نَيزة سةركردانة، ئةم

بةدةنطى ئاطامةمنون هةنطآ لَينيشت، ترسيان ء داخورثا يان
َ
دل بوون نةستورى ثري

ء سةرفرازى شكؤ مايةى ئةى نيليوس، كوِرى ئةى نةستور، «ئةى ثَيى طوت: بةرز
لةوة هاتوويت؟ ئَيرة بؤ بوويت ء بةشةركوذة شةِرة دةستبةردارى ئةم بؤضى ئاخييان:
لة رؤذَيك ضونكة دى. خؤى هَينابَيتة ء هةِرةشةكةى قسة لةشكرشكَين هيكتؤرى دةترسم
ء نةسوتَينآ ئاخاييةكان كةشتى تا كة َيت

َ
دةل بةتةروادةييةكان خؤياندا كؤبوونةوةيةكى

ء هةِر هةموو ئةو دةكةم هةست كةضى وا (تةروادة) ناطةِرَيتةوة. ئيليون نةمانكوذَيت بؤ
خؤياندا ى

َ
لةدل ئةخيل وةكو ئاخييةكانى ديكةش م! واديارة

َ
بةمال هاوار دى. دَينة طيظانةى

بكةن! خؤيانيش كةشتييةكانى لة بةرطرى ئامادةنني تةنانةت ء لَيم ثِرن
طوتى: ء بةرسظي دايةوة ئةسثان ِرامكةرى ء سوارضاك جرينيايى، ئةوجا نةستورى (٥٢)
زيوسى تةنانةت و دروستن قسةكانت دَينةدى، خةريكة كاتةدا لةم شتانة ئةو ،

َ
«بةآل

ة بكات!
َ
حال لةم ء طؤِران ديكة دانآ ء نايةوآ نةخشةيةكى ناتوانآ بروسكة دةنطيش

لةشكان ثةناطةيةكى واماندةزانى بوو ء ثَيى قايم ثشتمان كة حةسارةى ئةو سةيرة
توند شةِرَيكى تةروادةييةكان هَيناوة. هةرةسى خؤمان بؤ ء كةشتييةكانمان بؤ نةهاتووة
دةكوذن جةنطاوةرةكانمان بِر بِر و كةشتيية خَيراكانمان دةكةن نزيكى لة ئامان بآ ء
هةبآ، ئَيستا سودَيكى بريكردنةوة ئةطةر جا ئاسمان. دةطاتة شةِر نةعرةتةى ء هورا ،ء
ئةم بتوانني ضؤن كة بكةينةوة لةوة بري خؤمان بكةين ء تةطبريَيكى لةسةرة ئةوةمان
جةنطةوة. بضينة بةخؤمان َيم

َ
نال من بةجةنط سةبارةت .بةآلم بطةيةنينة ئةنجام كارة

بكات.» ء زامدار ناتوانآ شةِر ثياوى شةكةت ضونكة
تةروادةييةكان «ئةى نةستور، ئةوا دايةوة: وةآلمي بةشةران ئاطامةمنونى ثاشاى (٦٤)
كة خةنةكةى ئةو نة ء مكومةكة حةسارة كةشتييةكانمان، نة كةنار هَيناوةتة شةِريان
ء لةمثةر ببَيتة كة بوون بةهيوا ى خؤياندا

َ
لة دل ،ء بوون ماندوو ثَيوة زؤري داناييةكان

ثَيمواية من جا ناكةون. فريامان ء نةمان دةثارَيزن، كةشتييةكانيان ء خؤيان ء سةنطةر
طؤِر ء غةريب ئارطوس، لة ء دوور لَيرة كة ئاخييةكان بةتواناية زيوسى ويستى ئةمة
ء ثِر بةدأل زيوس كة دةركةوت ئةمةم بؤ ئةوسا بكوذرَين. من ناوونيشان ء بآ غةريب
ء دذمنةكانماندا بةالى بايداوةتةوة ئةمِرؤكة .بةآلم دةدا داناييةكانى يارمةتى ِراستطؤيانة
ء دةكات مدارايان ِرادةبةدةر لة دةبةخشَيت، ثآ نةمريان خواوةندانى سةرفرازى ء ثاية
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هةموو با بكةن وةرن بةقسةى من دةستى بةستوينةتةوة. جا ئَيمة بِريوة ء لةبةر هَيزى
شةو تا بطرين لةوآ لةنطةر بخةينةوة ء دوور ناو دةرياكة كةنارةكة بؤ كةشتييةكانى
هةموو خست ،ئةوا دةتوانني شةو تةروادةييةكانى لةشةِر ء تاريكى ئةطةر شةو دادآ. جا
ِرةشى، ِرؤذ ء كارةسات لة ناو دةريا ضونكة هةآلتن بؤ كةشتييةكانمان بكَيشينةوة 
لةوةى باشرتة

َ
هةآل مةرط كارةسات ء لة ئةطةر نيية .مرؤظ نةنط بآ، بةشةويش با

ببآ بةقوربانى.» ء ِرووبةِرووى ببَيتةوة
«ئةى طوتى: ء كرد نيطايةكى توِرةى هَينانةوة. برؤكانى وَيك ئوديسيوس هةنطآ (٨٢)
ء فةرماندة بريا بَينةوا! ئةى لة زارت دةرهات! كة بوو ضى قسةية ئةم ئؤتريوس، كوِرى
نةك سةرفرازييةك هةر لة دوور ء ترسنؤك سوثايةكى دةبووى. دى سوثايةكى ثاشاى
ييةوة

َ
منال لة هةر نووسيوين ضارةى لة زيوس كة ئَيمةيةك ئَيمة. فةرماندةى ء ثاشا

بةيةكمان ئةو كاتةى دوا تا بةشةراندا بذين شةِرى بةآلى طيانى ئاطرى لةناو ثريى تا
ئةو ِرَيطاوبان، فرة شارى تةروادةى بةِراستى دةتةوآ ئةوة تؤ دةفةوتَيني! ء لةناودةضني
تا ى؟

َ
بهَيل بةجآ بةئاسانى هةروا داوة، ثَيناويدا لة ِرةنجةمان هةموو ئةو ئَيمة كة شارةى

بذنةون نابةجَيية لةزارى كةسَيكةوة دى ئةم قسة لَيكبنة نةبادا ئاخييةكانى زارت زووة
هةمو ئةم حوكمِرانى دةستداية ء لة ثاشايةتى دارعةساى دةكات ء قسة حةكيمانة كة
م نيية:

َ
قةبول ء دةزانم بةنابةجآ تؤ ء ِرايةى تةطبري ئةم من دةكات. ة

َ
طوَيِرايةل لةشكرة

بكَيشينةوة دةريا ناو بؤ كةشتييةكانمان طةرميداية لةوثةِرى شةِر كاتَيكا لة دةتةوآ تؤ
بطةن خؤ بةئاواتى سةركةوتنن مةستى ى هَيرشدان ء

َ
حال لة ئَيستا كة تةروادةييةكان تا

دةريا ناو بؤ كةشتييةكان ئاخييةكان ببينن جا ئةطةر بةرن. لةناومان بةتةواوةتى ء
لة ضاويان هةر ء دةكةن ثاشةكشة ناكةن. هَيرش ء دةبنةوة ،سارد كَيشراونةتةوة
لةشكركَيش، سةردارى ئةى تةطبريةكةى تؤ ِراو هةنطآ خؤدزينةوة دةبَيت. ء هةآلتن

دةخؤات.» هةموومان سةرى
بةم ئةلهةقى ئوديسيوس، «ئةى دايةوة: وةآلمي جةنطاوةران ثاشاى ئاطامةمنونى (١٠٣)
هةر كة نةداوة بةئاخييةكان فةرمانم من خؤ بةآلم مةوة.

َ
دل بردة ئريادة توندةت ذانت

بآ يان –طةنج خؤ ئةطةر كةسَيك هةبآ ناو دةريا بكَيشنةوة. دةبآ كةشتييةكانيان بؤ
دةبم.» خؤشحاأل زؤر بآ، ثآ باشرتى من لةمةى ِراوتةطبريَيكى ثري-

ناوةنديانةوة لة شةِر، مةيدانى نةعرةتةكَيشى ء قارةمان (ديوميدس)ى هةنطآ (١٠٩)
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من لة طوآ نزيكة، ئةطةر بتانةوآ َييى
َ
دةل تؤ تةطبريكةرةى ثياوة «ئةو طوتى: هةستا ء

ئةوا نةكةن، ثآ تةم
َ
طال بضووكرتم هةمووتان لة بةتةمةن لةبةرئةوةى كةستان بطرن ء

ء خانةدان ِرةسةن باوكَيكى لة كة بةوةوة دةكةم شانازى من زووبةزوو دةيدؤزينةوة.
كوِرى سآ بورتيوس نَيذراوة. (تيبة) تبس دا خاكى لة كة (تيوديوس)ة ئةويش بووم،
دةذيان سةختدا ء كالودونى لة ثليورون ميالس و ئاطريوس دوانيان دةبن. وَينةى بآ
ء ثياوانةتر ئازاتر دى لةوانى ء بوو كة باثريةى من ئونيوسى سوارضاك، ،سَييةميان
لة ئارطؤس سةرطةردانييةكى زؤر ثاش مايةوة. بةآلم بابم خؤى زَيدى ء زاطة لة بوو،
يةكَيك لةسةرى بووة، دى ئريادةيان ء خواوةندةكانى زيوس بةتة

َ
هةل طريسايةوة. دا

ثةرداخ ء ثؤشتة ء ء ئاوةدان َيكى
َ
مال ء خواست (ئةدراستوس)ى باتى

َ
لة كيذةكانى مال

بَيستانَيكى ء باخ ء ِرةز هةبوو، زؤرى طةنمةجاِرَيكى زار ء زةوى ثَيكةوةنا، ةمةندى
َ
دةول

لةنَيو ئارطوسييةكاندا ديار هةبوو، فرةى ء ماآلتَيكى ء مةِر ثةز ء هةبوو خؤشى ء طةورة
ئاطادارن، ء ذنةوتووة ئةمانةتان .بَيطومان ئَيوة بةخؤتان بوو بةناوءدةنط ِرمبازيدا لة ء
كةسَيكى َين

َ
بل ثَيم ناتوانن ئَيوة .بؤية دروستة ء ِراست َيم

َ
دةيل لَيرةدا من ئةوةى بؤية

َيم
َ
ثَيتانى دةل ِرَيكوِرةوان ئَيستا كة تةطبريانةى قسة ء ئةو و بزرة ةك

َ
ِرةضةل ء ناِرةسةن

مادامَيكى ،بةآلم زامداربن ء شةكةت هةرضةندة َيم
َ
دةل من نةطرن. بةهةندى ء بزانن بةفشة

بطرين، دوور ِرمان مةوداى ء هةتةر لة لةوآ خؤ با جا شةِرةوة بضينة دةبآ ثَيويستة،
ء بدةين دندة دى ئةوانى دةتوانني نةبآ هيض خؤ ببينةوة. بريندار جارَيكى ديكة نةبا
بةهيض ء طرتووة كةناريان توِرةييانةوة بةهؤى ئَيستا تا كة ئةوانةى بنَيرين. شةِريان بؤ

ناكةن. شةِر جؤرآ
بةِرابةرايةتى كرد ء ثةسةند فةرماندةكان قسةكةيان هةموو كرد ء قسانةى ئةو (١٣٣)

وةِرَيكةوتن. جةنطاوةران ثاشاى ئاطامةمنونى
خؤى برد، خَيرا بةِراوتةطبريةكةيان ثةى كة هةذَين زةوى خواوةندى ثؤسيدونى (١٣٥)
ِراستى دةستى كةوت. يان

َ
بةطةل ثريدا جةنطاوةرَيكى هةيئةتى ء شَيوة لة ء لَيطؤِرين

ئَيستا ئوتريوس، كوِرى «ئةى طوت: ثَيى ِرةوان ء ِروون بةزمانَيكى ء طرت ئاطامةمنونى
ئاخييةكان هةآلتنى شكست ء ء ،بةديتنى كوشتار ِرقنى ئاخيل ى

َ
دل واية كة تةواوم باوةِرى

خراث ء ضاك سةندؤتةوةء
َ
ُّـ َيكى

َ
ئةقل هةموو ءغةزةب دةبَيت، توِرةيى يةجطار شادمان

بةسةردا بةآليةكى لة خواوةندةكان يةكَيك ء دةيكوشت ئةو ِرقة بريا جياناكاتةوة. لَيكدى
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لَيت توِرة نا نا نني.. توِرة جؤرآ ،بةهيض ثريؤز خواوةندانى بةتؤ بةآلم سةبارةت دَينا!
زووانة بةسوارى ئةسثةكانيان تؤز بةو تةروادةيى سثيانى ء ردَين ثَيمواية سةران نني. من
بةرةو نء

َ
بةجَيدَيل ئَيوة خَيوةتةكانى ء كةشتى بةثةلةثروزآ ء دةستَينن

َ
هةل دةشتة لةو

دةبينى.» بةزينةيان خؤت ئةم بةضاوى تؤش دَين ء
َ
هةل خؤيان شارةكةى

دا. نةعرةتةي لة بةرز بةدةنطَيكى ء دةشتةكة ِروويكردة قسانةوة ئةو بةدةم (١٤٧)
هةزار دة دةنطى نؤ، دةتطوت دةرضوو هةذَينةوة زةوى خواوةندى لة ناخى دةنطةى ئةو
ء خرؤشَيكى دةنطة جؤش ئةو دةكَيشن. نةعرةتة شةِردا لة طةرمةى جةنطاوةرة كة
نةبةرد ء شةِر سةخترتين ِرووبةِرووى يةكسةر كة ئاخييةكانةوة جةرطى خستة وةهاى

بوةستنةوة.
كةسةى ئةو كة بينى خوارةوة، ِروانيية ةمثةوة

َ
ئؤل لوتكةى لة زَيِرين عةرش، هرياى (١٥٣)

زؤر دةضَيت، دآ ء شةِرةكةدا بةمةيدانى بةثةلة شوبراى، هةم ء براى بوو هةم جاران
لةسةر لوتكةى كرد زيوس سةيرى ء ئاوِريدايةوة كاتدا هةمان بوو. بةآلم لة حؤشخاأل
كرد. بَيزار ء ثةست زؤرى زيوس ديتنى دانيشتووة، ئيدادا سةرضاوةى ء كانياو فرة ضياى
ِراضوو فكران لة ء دانيشت دةضوو، ئاسكان ضاوى لة كةضاوانى طرانقةدر، هرياى هةنطآ
بريى ء َينآ

َ
بيخافل ء بةرآ خشتة ثآ لة زيوسى سثةروانى تا بدؤزَيتةوة، ِرَيطةيةك كة

بِرازَينَيتةوة خؤ شَيوة كة بةجوانرتين بةباشزانى ئةنجاما واى شةِرةكة نةهَيَآل. لة لةالى
ء ببزوآ ئارةزووى زيوس كو

َ
ئيدا، بةل بؤ بضَيت ء لةبةر بكات جل باشرتين ء جوانرتين ء

بكةوآ
َ
ُّـ خةوَيكى نةرمة ء ببَيتةوة خاو سةرةنجام و بآ هةمبَيزى ء بآ جووت يا

َ
لةطةل

نةمَينآ. جةنطةكة ء شةِرطةكة لة ئاطاى ء
بؤى كوِرى هيفايستوسى كة ذوورةى ئةو خؤى. ذوورةكةى بؤ ضوو هريا هةنطآ (١٦٦)
(هريا) خؤى لة جطة ء دادةخران نهَينى كَيلونَيكى ء بةكليل دةرطاكانى ء كردبوو دروست
ثرشنطدارةكانى دةرطا كرد. ذوورةدا بةو خؤى نةدةكرانةوة. ديكة خواوةندَيكى بةهيض
ثاك ثآ خؤى بزوَينى ئارةزوو ء لةشى هَينا زةيتَيكى خوايى جار

َ
هةوةل داخست. خؤى لة

هةر كرد، كة بةخؤيدا ئةوتؤى خؤشى بؤن زةيتَيكى ء خوايى عةترَيكى كردةوة. ئةوسا
دةكرد. ئاسمانى ثِر ء ئةرز هةموو بؤنى زيوسةوة ئاسمانةكةى برونزين ناباية كؤشكة ثَيى
خؤى بةدةستى دا، ئةوجا جواني شل ء نةرم لة بةدةنى زةيتةى عةتر ء ئةو ئةوةى ثاش
يةزدانييةكةيةوة سةرة ترؤثكى ء لة درةخشانةكةى هؤنييةوة ثرضة ء كرد شانة قذى
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بةتايبةتىبؤىدروستكردبوو ئةتينا كة جلَيكىبؤندارىلةبةركرد ئةوجا ِرذابوو. بةرةوخوار
تةرز ِرازاندبوويةوة بةهةزاران خؤى تيا بةكارهَينا بوو ء دةسرِتةنطينى ء هونةر هةموو و
ثشتَينَيكى كرد..ئةوجا قايم ومةمكى سينط دةورى لة زَيِرين بةدةرزيلةى جلةى ئةم .هريا
وةستايانة كة زؤر طوَيضكةكانى لة يةكَيك هةر ئةوجا بةست. لة كةمةرى ِريشويى سةد

ِرازاندةوة. جوان يةجطار بريقةدارى شؤِرى نقَيمى سآ بةطوارةيةكى سمرابوون،
وةكو سثَيتيدا لة ،كة دا بةسةرا جوانى سةرثؤشَيكى ئاسمان شابانؤى ئةوجا (١٨٣)
كرد. دواى درةخشانةكانى لةثَيية جوانى تةقتةقيلةى جووتآ دةهاويشت. هةتاو ثرشنطى
كرد طاز ئافرؤدَيتى وةدةركةوت.. لة ذوورةكةى ِرازاندةوة، خؤى شتانة هةموو بةو ئةوةى
داوايةكم من ئازيزم كيذى «ئةى ثَيى طوت: دوورخستةوة ء ديكةى خواوةندةكانى لة ء
هةوادارى من ضونكة دةكةى؟ ِرةفزى يان دةكةى  جَيبةجآ بؤمى نازانم هةية تؤ لة

اليةنطرى تةروادةييةكانى. تؤ ء ئاخييةكانم
هةذى يةزادنخانمى هريا، ئةى «ئةى ء طوتى: دايةوة وةآلمي زيوس كيذ ئافرؤدَيتى (١٩٣)
لة ئةطةر َيت

َ
دةل م

َ
دل بَآل، ت

َ
دل خواستى ء ِراز مةزن.. كرونؤسى كيذى ئةى ثايةبةرز، ء

بدةم.» بؤتى ئةنجام بآ كردةنى كارَيكى بَيت و توانامدا
ء ئةو ظيان «دةمةوآ طوتى: ء لَيشاردةوة ِراستى هةذى، خواوةندى هريا، (١٩٧) هةنطآ
فرمانى ذَير ِركَيفى دةيانخةينة ء ثآ ِرام دةكةى بةشةرانى ء تؤ خواوةندان كة ئارةزووةى
بةرةكةت ء بةثيت زةوى سنورى ئةوثةِرى بؤ بةتةمام بمدةيتآ. بةئةمانةت خؤتةوة،
ضونكة كاتى بكةم. (تيتيس)ى دايكيان و خواوةندان (ئوقيانوس)ى بابى ء سةردانى بضم
بنى ء عاردى لةذَير مةزنى ،كرونؤسى خؤى بابى بروسكة، دةنط زيوسى وةختآ خؤى
طرتيانمة ء سةند «ريا» دةستى منيان لة ئةوان حةثس كرد. تارتاردا لة قوآليى دةريادا
هةية بةسةرمةوة هةقيان كردم. ثةروةردةيان ء بةخَيو فرةوة سؤزَيكى ء بةميهر ء خؤ
تؤراون لة يةكدى زؤر دةمَيكة ئاشتيان بكةمةوة. ضونكة وان ء بضمة ديدةنى دةمةوآ ء
بكارم بةقسة ئةطةر من جا ء.. ناخةون يةكرتيشدا لةطةأل تةنانةت بةقينا ء ضوون ء
بؤ بخةون، يةكديدا لةطةأل ء بةهاوجآ ء ببنةوة بكةنةوة بكةم وجَيطة تَيكةأل نةرم يان

َ
دل

دةبم.» هةذى ضاوياندا لة ء ئازيز ياندا
َ
دل لة هةتاهةتاية

بكةمةوة ِرةت داواكةت «ناتوانم طوتى: ء دايةوة وةآلمي بةثَيكةنني دةم ئةفرؤدَيتى (٢١١)
خواوةندانى.» سةروةرى ساالر ء زيؤسى ى

َ
باخةل هاو تؤ ضونكة ماقوليش نيية هةر
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بةشَيوةيةكى كة كردةوة ثشتى كةمةربةندة زةِركفتةكةى لة قسانةوة ئةو بةدةم (٢١٤)
لةسةر ئارةزووبزوَينيةكى  جؤرة  هةموو ديمةنى ء وَينة دروستكرابوو.  سةير يةجطار 
ء ئارةزووكارى، ئارةزوو وَينةى ئاشقَينى، ء دارى

َ
دل وَينةى ظيان، نةخشَينرابوو: وَينةى

مةندترين
َ
هؤشى ئةقل ء ئةقأل كة طان ء ئامبازبوون. وَينةى ئيالقة ء مالنآ دةست لة وَينةى

طوتى: ء هريا دةستى ناية ناو ء ثشتى كردةوة  كةمةربةندةكةى لة
َ

بةآل دةبرد. ئاوةزدارى
هةموو هةر وَينةى ء دروستكراوة سةير بةشَيوةيةكى زؤر كة زةِركفتة كةمةربةندة «ئةم
كة نيام

َ
دل من بكة، ثشتى خؤتى لة ء ،ببة نةخشَينراوة بزوَينييةكى لةسةر ئارةزوو جؤرة

بةنائومَيدى ناطةِرَييتةوة.» ء دَيتةدى ت
َ
ئاواتَيكى دل هةموو

ء وةرطرت كةمةربةندةكةى زةردةخةنةوة بةدةم كةذاأل، ضاو هةذى، هرياى (٢٢٢)
كرد. ثشتى لة بةثَيكةنينةوة

وةكو هريا بةآلم نرظِرييةوة. خؤى ةكةى
َ
مال بؤ زيوس كيذى ئةفرؤدَيتى ئةوسا (٢٢٤)

ئةوجا بةسةر تَيثةِرى. طريدا
َ
دل ئيماتى ثريى ء بةسةر داطةِرا. ةمثةوة

َ
ئؤل لوتكةى لة تري

تَيثةِرى تراسيانى سوارضاكدا بةندى تراسياندا،
َ
مةل بةفر طرتووةكةى كؤجاِرة لوتكةى

دةريادا شةثؤُّـ بةسةر ء بِرى ئوتوسى كَيوى ئةوسا بكةوآ. بةعاردى ثَيى ئةوةى بةبآ
ضاوى بةخواوةندى لةوَيدا شارةكةى (تواس)ى ناودار. ئيدى طةياندة (ليمنبوس) خؤى
خةو، «ئةى طوت: ثَيى ِراست ء طرت ء ِراست دةستى كةوت. (مةرط) براى (خةو)ى
لَيطرتووم، طوَيت ِرؤذان لة ِرؤذآ ئةطةر بةشةران ء خواوةندان هةموو فةرمانِرةواى ئةى
ماوم ،تا بكة بؤ جَيبةجآ داوايةم ء ئةم طوَيم لَيبطرة ء ئةمجارةش هاتووم ئَيستاش ئةوا
بووم جووت يا

َ
لة طةل ضوومة جَيطاكةى زيوسةوةو سةناطؤت دةبم:وةختَى من ء منةتبار

جياتى لة من خةو. بيخةرة ء لَيكبنآ بؤ برذانطةكانييةوة لةبن ويم درةخشانى ضاوانى ،تؤ
،كوِرة نةثوآ ء هةرطيز نةسوآ ،كة دةدةمآ بةديارى يسةت

َ
زَيِرى خال كورسييةكى ئةوة

بؤ ثَييةكت جآ لةذَيريدا دةكات ء بؤتى دروست بازوو ئةستور (هيفايستوس)ى شةلةكةم
دانيشتيت ثَيية كورسييةكة لةسةر خواردنةوة شةراب بؤ كاتآ هةر دةتوانى دادةنآ كة

دابنةيت!» لةسةر جوانةكانتى
،كيذى هةذى خواوةندى ئةى هريا، «ئةى دايةوة: وةآلمي  (خةو) خواوةندى (٢٤٢)
تةنانةت شةثؤلة بخةم. ديكة خواوةندَيكى لةهةر خةو دةتوانم من كرونؤسى مةزن..
كرونؤس كوِرى زيوسى ،بخةوَينم. بةآلم هةمووانة باوكى سةركَيشةكانى (ئوقيانوس)ش كة
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ئةزموونى من نانَيم، لَيك بؤ ضاويت لَينةكات داوام خؤى ئةطةر ببمةوة. نزيك لَيى ،ناتوانم
ى

َ
شَيردل هرياكليسى كة ِرؤذةى ئةو ثةند. ء بةدةرس بووة بؤم ء هةية تؤدا ثَيشرتم لةطةأل

ِرؤذةدا لةو من دةطةِرايةوة، دةرياوة ِرَيطةى لة كردبوو، وَيران تةروادةى زيوس كوِرى
تؤ سثةروانم خةواند. زيوسى طيانى ء كار خستة خؤم نةهاتووى هَيزى لةشكان هةموو
باهؤزَيكى دذوارت ء طَيذةنط ِرووى دةكرد. ئةوت كوِرةكةى دذمنايةتى ى خؤتا

َ
دل لة

كةسوكارى ء خزم ء لة كرد كوس ةى
َ
«هرياكليس»ت هةوال هةستاو دةريا دةريا ء كردة

هةموو بةناو طةِران كةوتة بوو. ِرابوو زؤر توِرة زيوس كة دوورخستةوة. دوور خؤيت
لة لةوةبوو كةوتبام بةردةستى بيديبام و ئةطةر من دةطةِرا. لة ،بةتايبةتى خواوةندةكاندا
خواوةندان كة شةوةى ئةو شةو، بوو باش بةرآ. لةناوم ء دةرياوة بداتة توِرم ئاسمانةوة
زيوس الآلمةوة ء ثاِرامةوة لة شةو بوو كةوت. ئةوة فةرمانيدان، فريام لةذَير بةشةران ء
شةو بكات دةترسا شتَيك .ضونكة ء ئارام بووةوة ،طةِرايةوة غةزةب توِرةيى ء وَيِراى

نيية!» توانامدا لة كة بكةم بؤ كارَيكت هاتووى هةمديس تؤ كةضى توِرةبآ..
شتانة لةم بؤضى بري خةو «ئةى وةآلميدايةوة: ضاوكةذاأل هرياى هةذى، (٢٦٣) هرياى
لةسةر هرياكليسى كة طةرميى بةهةمان بروسكةدةنط زيوسى ثَيتواية دةكةيةوة؟ ضما
لة يةكَيك من نةخَير.. خَيراكة جواب؟ دَيتة لةسةر تةروادةييةكانيش بوو توِرة كوِرى
لة ء ببآ بةهاوسةرت ء خؤت بيكةى بةذنى دةدةمآ تا كيذانى (شاريت)ت جوانرتين
دةمَيكة زؤر كة ثاسيتايةى ئةو دةدةمآ، (ثاسيتا)ت بآ. دارت

َ
دل هةر ذياندا سةرانسةرى

ء حةزت لَييةتى!» شةيدايت
«كةواتة طوتى: ء دايةوة  وةآلمي  خؤشييةوة لة ثِر ى

َ
بةدل (خةو) خواوةندى (٢٦٩)

زةوى ثِر بخة سةر دةستَيكت بخؤ. ثريؤز سوَيندم بؤ ستيكسى ِروبارى بةشةثؤُّـ وةرة
تا بن، شايةت هةردوكيان تا درةخشان ِروبارى سةر بخة تريان ئةوى ء بةرةكةت ء فةِر
بةِراستى تؤ كة بن شايةت داوة «كرونوس»يان دةورى ئةوانةى تارتار خواوةندانى هةموو
بةهاوسةر دةبآ ء بةمن دةدةى نةذاد يةزدانى ثاسيتاى واتة شاريت كيذى جوانرتين

بةعةزرةتيةوةم. لةمَيذة ثاسيتايةى ئةو ذيانم. سةرانسةرى دارى
َ
ءدل

(خةو) كة جؤرةى جَيبةجَيكرد. بةو داواكةى ضون ء ضةند بازوو ،بآ زيوين هرياى (٢٧٨)
ثَيدةطوترآ، (تيتان)يان كة زةوى (تارتارؤس) ذَير خواوةندةكانى ،هةموو دةيويست
هةردووكيان خواردنةكة،  سوَيند تةواوكردنى دواى خوارد. سوَيندى طرت ء بةشايةت
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ء بةجَيهَيشت ئةمربوس)يان ليمنوس ء شارانى ء ضِرةوة ثَيضا تةمومذَيكى لة خؤيان
ئيدا، ئيداى لوتكةى طةيينة دةرآ ء هاتنة دةريا لة ليكتوم دا لة ِرآ. بةثةلة كةوتنة
ء كةوتنة زةوى سةر هاتنة ئةوجا دِرندة ء هؤظيان. بةندى

َ
مةل ء سةرضاوة كؤجاِرى فرة

(خةو) خواوةندى لةرزين. كةوتنة ثَيياندا لةذَير بَيشةكة درةختانى ء دار ترؤثكى ِرَيطة.
داركاذى زنا، بةرزترين

َ
هةل بةرزدا بةدار كاذَيكى فرة نةيبينآ، تا زيوس وةستا. لةوَيدا

كَيوى مةلَيكى شَيوةى لة بوو بةئاسماندا. لةوَيدا ء دةكات ضوو بِر ضاو .تا بوو ئيدا
لق لةنَيو خؤى َين،

َ
دةل ثآ (كيميندس)ى كى

َ
خةل ،ء (كالخيس) خواوةندان كة خؤشخواندا

ئيدا، لوتكةى بةرزترين (طارطاروس)ى بؤ ضوو بةثةلة هريا ئةوجا حةشاردا. ثؤثةكانيا ء
سؤز ئةو هةمان بينى بةو ِرازاوةيية كة بينى، ى

َ
طةواأل طةوال هةورانى ةودارى

َ
جل زيوسى

بابة ء داك ضاوى لة بةدوور ء ى
َ
قؤل بةدوو جار يةكةمني بوو كة زاأل بةسةريا ئارةزووة ء

بوون. جووت بوون ء يةكدى بةشةيدايى تَيكةآلوى ئازيزةكانيان
ء ئةسث بةبآ ئوِّـبسةوة لة نيازَيك طوتى: هريا بةض وةستا و لةبةردةميا زيوس (٢٩٦)

ئَيرة هاتوويت؟ عةرةبانة بؤ
زةوى مةرزى ئةوثةِرى «دةمةوآ بؤ طوتى: ء بةست

َ
ضريؤكَيكى هةل يةكسةر هريا (٣٠١)

هةموو داكى باب ء تيتس)ى ء (ئؤقيانوس ديدةنى تا بضم، بةرةكةت فةِر ء سةرضاوةى
فرةوة نازَيكى ء سؤز ء ى خؤياندا منيان بةميهر

َ
لة مال كة ئةوانةى بكةم. خواوةندان

ئاشتيان بكةمةوة. بتوانم ء ئةطةر بكةم دةمةوآ سةردانيان كرد. ء ثةروةردة بةخوادن

طرتوون. ى
َ
دل ء سةر ِرق، ناخةون. يةكرتدا لةطةأل ء جودان لَيكدى ء شةِريانة دةمَيكة

ء بةزةوى كة ثَين لةسةر ء ِراطرتوون سةرضاوةدا فرة ئيداى بنارى لة ئةسثةكانم بةآلم
ثرست هاتووم هاتووم. ئَيرة بؤ ةمثةوة

َ
ئؤل لة تؤ لةبةر ئَيستاش جا بمبةن. بةدةريادا

توِرة بضم بآ بن ئوقيانوسى ى
َ
بؤ مال تؤ بةبآ ثرسى ئةطةر ضونكة دةترسام ثَيبكةم

ببى.»
بضيتة دى كاتَيكى دةتوانى تؤ «هريا طوتى: هةوران ةودارى

َ
جل زيوسى هةنطآ (٣١٢)

بخةوين. ثَيكةوة لةزةت  بةكامى ظياندا نوَينى لة با وةرة ئَيستا ئؤقيانوس.  ديدةنى
ذنَيكى هيض ء يةزدانخانم هيض  سةر نةضووةتة ئارةزووم ء  حةز ِرادةية بةم هةرطيز
ء ئيكسونةوة ذنةكةى ئةظينى  داوى كةوتبوومة كة كاتةش ئةو  تةنانةت بةشةرى.
ثاذنة (داناى) ئاشقى ئةوكاتةى كة يان كرد.. ئاوسم وةكو خواوةند بةردةبار بةبريتونى
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هَيناية قارةمانانى قارةمانى ء (ثريسيوس)ى بووم ئاكريسيوس بوو كيذى جوانى ء ناسك
هةردووك بووم ء (فينيكس) بةناوبانطةكةى هةرة كيذة ئاشقى كة كاتةى دنياوة.يان ئةو
سيميلى شةيداى (تيبة) تبس لة  زةمانةى ئةو يان بوو. لَيى  ِرادامانت)م ء (مينوس
ء بوو ضاونةترسم ء هرياكليسى سةركَيش ئةلكيمنى، لة كة بوو بووم، ئةلكيمينى يان
(ديمرت)ى ئاشقى كة ِرؤذطارةى ئةو يان بةشةران ِرفَينى

َ
دل (ديونيسوس)ى سيميلى لة

جوانكيلة (ليتو)ى كاتةى .يان ئةو ضني بووم ضني لةسةر قذى، زَيِرين دؤتمريى جوانى،
نةجوآلوم، ئةمِرؤكة بؤت وةكو ِرؤذان لة رؤذآ بةتؤش سةبارةت بردبووم. تةنانةت ى

َ
دل

ضووةتة سةرت!» سةيرم ئَيستا ئارةزوويةكى
كرونوس، كوِرى بةسامرتين «ئةى ء طوتى: قسان كةوتة زيرةكانة هرياى هةذى (٣٢٩)
لةطةأل ديارة، هةموو اليةكةوة لة كة ئيدادا لوتكةى لة َييت؟.. دةتةوآ

َ
دةل ض تؤ ئةوة

بؤ بضَيت ء بمانبينآ خواوةندةكان لة يةكَيك ئةطةر ئةدى بني؟ جووت ء بخةوين يةكديدا
بَيمة ديكة جارَيكى ناتوانم ء دةضَيت حةيام ئةوسا خؤ بطَيِرَيتةوة؟ خواوةندةكانى هةموو
(هيفيايستوس)ى ئةوا لَيية، زؤرتحةز ء ئةمة سوورىلةسةر هةر ئةطةر بةآلم ةكةىتؤ.

َ
مال

قايميان كَيلونى دةرطاكانى دروست كردويت، مكومى بؤ يةجطار ذوورَيكى ئازيزت كوِرى
لة جوتبوونة!». ئةوةندةت حةز مادامَيكى ئةوَيندةر بابضني بؤ هةستة هةية،

برتسيت لةوة ناكات ثَيويست طوتى: «هريا دايةوة ء هةورةوان بةرسظي زيوسى (٣٤١)
وةهات زَيِرينى توندى ء ضِر هةورَيكى ة

َ
ثةل لة ضونكة بمانبينآ، بنيادةمَيك يان خواوةندَيك

نةتوانآ بماندينآ.» دةبِرَيت هةوران تيشكةكانى كة هةتاويش تةنانةت دةثَيضمةوة كة
طرت. زةوييةكةى هةمَيز لة هاوسةرةكةى قسانةوة ئةو بةدةم كوِرةكةى كرونؤس (٣٤٦)
ء َين زةعفةران

َ
،طول ء ثاراء طةش نيلؤفةرى لة ثِر بةمريطوزارَيكى خؤش، بوو ذَيريان

تةمومذَيكى لةنَيو لةوَيندةر بةرزكردنةوة. ئةرزةكةى لة ئاونط، دانةى ضوون سنبلى
مالن بوون. لة  دةتكا دةست

َ
ُّـ ثرشنطدارى خوناوى ء ئاونط كة زَيِرين، جوانى

طرتبوو هةمَيز لة طارطاردا هاوسةرةكةى لوتكةى ئاسمانان لة خواوةندى جؤرة بةو (٣٥٢)
شريين، بةثةلة كاتةدا خةوى لةو زاأل بوو بوون. بةسةريا خةو خواوةندى ء ظيان ،ء
زةوى. هةذَينةرى ثوسيدونى بطةيةنَيتة ة

َ
هةوال ئةم تا غاريدا ئاخييةكان كةشتى بةرةو

ثوسيدون، «ئةى ثَيطوت: قسانةى ئةم بةِراشكاوى ء ثوسيدون طةياندة خؤى ئيدى
ماوةيةكى بؤ ئةطةر بدة. داناييةكان يارمةتى فرياكةوةء فرسةتة زةوى، هةذَينةرى ئةى
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ء شريين خةوَيكى من ضونكة بكة، بةنسيب سةرفرازيان ء سةركةوتن بووة، كةميش
خةوتووة. ى

َ
فريويداوةءلةطةل خؤى بةجوانى هرياش ء لَيخستووة خؤشم

بةمةش بةِرَيكةوت. بةشةران تريةى بةرةو ناو قسانة ئةم دواى خةو خواوةندى (٣٦١)
خةو خواوةندى بدات.. داناييةكان يارمةتى كة ِرةخسا ثؤسيدون بؤ ثرت دةرفةتَيكى
طوتى: ء شةِر بؤ دندةدانيان كةوتة ء داناييان هَيزى ثَيشةوةى ِريزةكانى طةياندة خؤى
ثريام كوِرى هيكتؤرى بكةين  وةها كارَيكى ديكةش جارَيكى ،ئايا  ئارطؤسيان «ئةى
ئَيمة حةساوى لةسةر سةرفرازى ء بطرآ كةشتييةكانماندا بةسةر .دةست سةربكةوآ
توِرةية هَيشتا ئةخيل ضونكة دةدات، بةخؤى مذدةية ئةو بةئاشكرا ئةو بَينآ؟ بةدةست
ثشتى ئةطةر ئَيمة بةآلم دةرآ. نةيةتة خؤى سةراثةردةكةى لة ئةوةى لةسةر سورة ء
ئَيوة جا نابآ. ديار ثَيوة زؤر (ئاخيل)مان نةبوونى بجةنطني، دلَيرانة ء يةكدى بطرين
ضاكرتين ء طةورةترين هةموومان با بكةين. باوا َيم

َ
دةل ثآ ضيتان من ء وةرن هةموو

درَيذترين بكةين. لةسةر بريقةدارةكان كآلوخودة هةموو طرين.
َ
هةل لةشكرةكة سثةرى

دةكةوم. ثَيشتان من بةخؤم بكةين. ثَيشِرةوى شَيوةية بةو بطرين، و بةدةستةوة ِرمان
ماوةيةكى ء شةِرظانييةكيةوة دلَيرى بةهةموو ثريام هيكتؤرى كوِرى كة دةدةمآ مذدةتان
بضووكة، سثةرةكانيان ،ئةوانةى ئازاكان جةنطاوةرة با جا ِراناطرَيت. لةبةرمان خؤى زؤر
خؤيان بؤ طةورةتر سثةرى و ئازان كة لةوان كةمرت جةنطاوةرانةى بدةن بةو سثةرةكانيان

طرن.
َ
هةل

بوون. ملكةضى فةرمانةكةى ء كرد، ئارطوسييةكان بةطوَييان كرد قسانةى ئةو (٣٧٨)
سازدانى كارى ،كةوتنة بوون ء بريندار هةرضةندة شةكةت (فةرماندة) ثاشاكانيش خودى
بةسةر طةِران كةوتنة ئاطامةمنون ء ئوديسيوس ء تيديوس كوِرى شةرِ. بؤ جةنطاوةرةكان
ِرَيزى ء جةنطاوةرانى ئازايان شةِر. تفاقى طؤِرينةوةى ء كةوتنة طؤِرين ء لةشكرةكةدا
بةطوَيرةى ء كةسة هةر دى ئةوانةى ء ثؤشى ضةكةمةنيان باشرتين مكومرتين ء ثَيشةوة
ثَيشِرةوى كةوتنة  بوون، تةيار ء ساز ئةوةى دواى ثؤشى. خؤى ضةكةمةنى تواناى
بةدةستة ماسى

َ
ئةل وةكو تيذى سامناكى شمشَيرَيكى بوو. سةرئامةديان ثؤسيدون ء
ببَيتةوة. نزيك لَيى نةدةكرد ئةوةى زاتى كةس طرتبوو.

َ
هةل بةهَيزةكةى

كةوةيى قذ ئةوجا ثؤسيدونى ء سازدا خؤى هَيزةكانى هيكتؤرى مةزن لةوالشةوة (٣٨٩)
بوو تةروادةييةكان ثشتيوانى يةكَيكيان طريساند:

َ
هةل شةِريان ئاطرى شكؤدار هيكتؤرى ء
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هَيزى هَيرشبةردا هةردوو لةنَيوان شةِر سامناكرتين ئارطوسييةكان. ثشتيوانى ئةويرتيان ء
ء هؤبة ء ئؤردوطا طةيية كةنارةكانةوة لة ثَيالن ء دةريا هةستا شةثؤل طريسا،

َ
هةل

دةرياى شةثؤُّـ هاذةى نة هاِرةو بةرزبوو بةِرادةيةك هةنطامةى شةِر هةراء كةشتييةكان،
با ثرت ء بةردةبآ ضيا ترؤثكى بَيشةيةكى لة ئاطرةى ئةو ى

َ
نَيل ة

َ
نَيل نة بورياس، بةر باى

ثةالمارى كة ئاخاييان تةروادةيى ء شةِركةرانى نةعرةتةى ء نةدةطةيية هاوار دةدا، ى
َ
نَيل

دةدا. يةكيان
هيكتؤرى مةزن برد، هَيرشى ء وةرسوِرايةوة هيكتؤر ِرووةء ئةجاكس هةر كة (٤٠٢)
كةوت سينطى سةر حةمايلةى دوو بةر ئةو ئةنطاوتى، ِرمةكة ء كرد ئاِراستة ِرمةكةى
دوو ئةم زيوكفتةكةى بوو. شمشَيرة هى ء ئةويرتيان بوو سثةرةكةى هى ،حةمايلَيكيان
تيذةكةى بةبَيهودة ِرمة كة لةوةى توِرةبوو زؤر .هيكتؤر خةلةساند لة ئاسيويان حةمايلة
هاوِرَيكانيا ئاثؤِرةى بةناو مردن بخةلةسآ وةى لة بؤ ء بةثةلة بوو. دةرضوو دةستى لة
خَيواندآ طاشةيةكى تيالمون كوِرى ئةجاكسى دةطةِرايةوة، كة كاتةدا لةو طةِرايةوة.
لةكاتى تا هَينابوويان كة كةوتبوو.  شةِرظانةكان ثَيى ء دةست  لةذَير زؤر .بةردَيكى
ء كةشتييةكان ئةوالى بةر ئةمالو بياندة دةريادا لة كةنارى لةنطةرطرتنى كةشتييةكان
نزيكى لة ،ِرَيك هيكتؤرا بةسةر سينطى كَيشاى ء رِبى

َ
هةل طاشانةى لةو يةكَيك ِرايانبطرن.

وكة
َ
طَيذةل وةكو هيكتؤر بةهَيزبوو جةزرةبةكة هَيندة كةوت. سثةرةكةى قةراخى بةر مليا

زيوس بابة بروسكةى بةِروويةك بةر دار وةكو ضؤن خواليةوة.. ء خواليةوة خؤيدا َبةدةورى
ُّـ ى

َ
دووكةل ء ضةِرة زةوى سةر دةكةوَيتة ء دةكةنرآ

َ
هةل ء ِريشةوة ِرةط لة ء دةكةوآ

دةتؤقآ. مةزن لة بروسكةكةى زيوسى زراوى بآ لة تةنيشى هةر كةسَيك دةبَيتةوة، بةرز
.بةآلم ثةِرى دةست لة ِرمةكةى ء لة عاردى طةوزا ء كةوت فيلةتةن هيكتؤرى ئاواية بةو

كةوتن. بةسةريا ء هوِر بةتةق جةنطييةكةى ء جلوبةرطة ء كآلوخودةكةى زرآ
ئومَيدةى بةو برد. بؤ هَيرشيان كَيشانةوة نةعرةتة بةدةم ئاخيايى كوِرانى هةنطآ (٤٢١)
باران تري تةروادةييةكان ثةالمارةوة ء هَيرش بةدةم بكةن. بكَيشى خؤيان بةرةوالى كة
نزيك لة يان دوور  لة جةنطاوةران سةروةرى نةيانتوانى يةكَيكيان بةآلم هيض دةكرد.
طرتبوو: هيكتؤريان دةورى تةروادةيى جةنطاوةرانى ئازاترين ثَيشرت ضونكة بريندار بكات،
بآ طلوكؤسى ء ليسيان سارثيدؤنى ِرابةرى ء ئاجينؤرى مةزن ء ئيناس، ثوليداماس،
بؤ بازنةييةكانيان سثةرة ء بوون هيكتؤردا خةمى لة ديكةش ئةوانى هةموو هةر وَينة.
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جةرطةى لة ء دةستيان سةر ئةوجا هاوِرَيكانى خستيانة مةتاأل. ء غان
َ
كردبوو بةقةل

دةرَيى ئةسثةِرةهوانةكانى لة كة شوَينةى ئةو بؤ برديان ء شةِرةكةيان دوورخستةوة
ضاوةِروانى لة نيشانةكةيدا طةوهةر طاليسكة ء مريئاخوِرةكةى لةطةأل شةِرةكة، مةيدانى
طةيينة كاتآ برد. شار بؤ ةوة

َ
ةنال

َ
نال ء ئازار بةدةم زامداريان جةنطاوةرى ئيدى بوون. ئةودا

لة ئاراوة، هيكؤتريان هَينابووية ِروبارةى زيوسى نةمر ئةو ِروبارى ئيكسانتوس، بوارى
ء بوذايةوة ثرذاند، بةسةرءضاويا ئاويان دانا.  عاردةكةيان لة ء داطرت طاليسكةكةى
بةآلم لةثِر هَينا.

َ
ِرةشى هةل خوَينَيكى ضؤكان ء سةر ئةوجا هةستاية َينا.

َ
هةل ضاوانى

زؤر هَيشتا زامةكةى ضاوانى داثؤشى. تاريك ء ثةردةيةكى زةوييةكة سةر كةوتة بةثشتا
بوو. سوآ ء بةئازار

دى هَيندةى شةِرةكة دوورخرايةوة، مةيدانى لة بينيان هيكتؤر كة ئارطؤسييةكان (٤٤٠)
ئةجاكس، لةم دةمةدا تةروادةييةكان. سةر بردة هَيرشيان زؤر بةتوندى ء بوون ضةشة
بةنَيزةكةى ء ئيفوس كوِرى (ستانيوس)ى سةر يكوتاية

َ
هةل ئويليوس ضاثوكةكةى كوِرة

كرد. بريندارى
جوان يةجطار نييس ثةرييةكى بوو. (نييس) ثةرى دةريايى كوِرى ستانيوس، (٤٤٥)
بوو. بوو يا جووت

َ
لةطةل ساتنيون كةنارةكانى نزيكى لة ثةزان (ئينوثس)ى شوانى بوو.

كرد نَيزةيةكى ء يكوتاية سةرى 
َ
هةل ئويليوس  كوِرةكةى  جا بوو.  بوو 

َ
ُّـ ستانيوسى

قورسيان شةِرَيكى داناييةكان ء تةروادةيى مرد. ء كةوت بةثشتا ستانيوس و بةقةبرغةيا
يكَيشاية

َ
هةل ثانتوس كوِرى ثوليداماسى ئةوسا دةستثَيكرد. جةنازةكةى دةورى لة

خَيواندة نَيزةيةكى ةى بسةنآ.
َ
تؤل ء لَيبكات بةرطرى بؤالى تا ضوو بةغاردان ء نَيزة

زامدارة ئةم جةنطاوةرة ء ديواءدةركرد ِراستى شانى ء كوِرى ئةريليكوس (ثروتيونور)ى
خؤيدا كرد. ذَيرى بةخاكةكةى ء ضنطى خؤيدا طةوزا خوَينى لة ء زةوى كةوتة سةر
«ئةو كرد:  هاوارى بةديارييةوة بةرز  بةدةنطى سةرمةست  ء شاد ثوليداماس هةنطآ 
نةضوو. بةفرِيؤ هاتةدةرآ، ثانتوس جوامَيرةكةى كوِرة دةستى لة ئَيستا كة نَيزةيةى
بؤ هاديس دةضَيت كة كاتآ ثَيمواية ء طرتييةوة خؤى بةجةستةى كو ئةرغيفييةك

َ
بةل

دةدات.» خؤى بةسةريا ء دةطرَيت دارعةسايةك بةدةستييةوة وةكو
زؤر خةمني بةمة ئةرطؤسييةكان فشني، بةخؤ ء كَيشان

َ
خؤهةل كةوتة جؤرة بةو (٤٥٨)

ئةودا ثَيى لةبةر ثروتونيور تيالمون ضونكة كوِرى ئةجاكسى بةتايبةتى بوون. تةنط
َ
دل ء
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ثوليداماس
َ
خَيواندآ، ُّـ ثةيكانَيكى دةطةِرايةوة، ثوليداماس كة بؤية كاتآ كةوتبوو.

كوِرى ئةرخيلوخؤسى بةر ثةيكانةكة خةلةسى. مةرط دَيوى لة ء الدا لةبةرى خؤى
بةر ِرَيك بوو، ثةيكانةكة نووسى ضارةى لة مةرطيان ضونكة خواوةندان كةوت. ئةنتينور
ء زار ء سةر بوو. بِرى دةمارةكةى هةردوو كةوتبوو، سةرى ء مل نَيوان مؤرةغةى دوا
ِروويكردة (ئةجاكس)ش دةمةدا لةو سةر زةوى. طةيينة ئةذنؤكانى ء لةالق بةر دفنى
ء بكة تةماشا ثوليداماس، «ئةى كرد: هاوارى طرتى زارى تا ء وَينة بآ (بوليداماس)ى
بكوذرآ؟ ثروتوينور ةى

َ
لة تؤل نةبوو ئةوة شايستةى ئةم جةنطاوةرة ئايا بَآل، ِراستيم ثآ

نةبآ، سوارضاك ئةنتينورى براى ئةطةر بآ. خانةدان ء ِرةسةن ةيةكى
َ
بنةمال لة ثَيدةضَيت

لةو دةضَيت.» زؤر ضونكة بَيطومان كوِريةتى،
.تةروادةييةكان كوشتوة كَيى زؤر ضاك دةيزانى بةآلم كرد، قسانةى ئةو هةرضةند (٤٧٥)
برايةكةى جةنازةى ديار كة هاتبووة ئاكاماس لةم كاتةدا بوون. خةمبار ء تةنط

َ
دل زؤر

نةوى وى براكةى لةالقى بروماخؤس ضونكة كرد. بريندار بةِرمةكةى بيوتى ،برؤماخوسى
ثِر بةدةنطَيكى سةرمةست، ء شاد ئاكاماس ئيدى بيبات. دةيويست ء ِرايدةكَيشا ء بوو
ئةى كارامة، تريةندازانى ئارطوسيان، ئةى «ئةى هاوارى كرد: بةرز ء ثةسةندى خؤ لة
ِرؤذآ ئَيوةش نيية. ئَيمة هةر بؤ وَيرانى ء مةينةتى

َ
ناكةون مال طيظ ء هةِر لة ئةوانةى

ضؤن (بروماخؤس)ةكةتان بووة بةتَيشوى بكةن دةكوذرَين. تةماشا ِرؤذان وةكو ئَيمة لة
بؤية نةبآ.. كؤن براكةم ةى خوَينى

َ
تؤل تا كوشت كةوتووة! بؤيةم طؤِرة لةو ء من نَيزةى

ئةطةر تا بآ، دا
َ
كةسَيكى لةطةل خزم ء شةِرا كة لة خؤزيا بخوازآ هةمووكةسَيك هةقة

بستَينآ!» ةى
َ
تؤل كوذرا

لةوانى ثينيليوس .بةتايبةتى بوون س
َ
قةل توانجةكانى ء بةتةوس ئارطؤسييةكان (٤٨٦)

خؤى شوَينى لة ئاكامس
َ
ئاكاماس.ُّـ بةآلم سةر ئاكاماس بردة هَيرشى بوو. دى توِرةتر

ةمةند
َ
دةول فورباس ثَيكا. (فورباس)ى كوِرى (ئةليونيوس)ى ثينيليوس، بةآلم نةوةستا.

تةروادةييةكانا هةموو لةنَيو هرمس كة بوو. زؤر ثةزَيكى ء ماآلت ء مةِر خودانى بوو.
ئةليونيوس تةنيا ئةو .دايكى دابوويآ زؤرى سامانَيكى ء ةوة

َ
دل بووة ئةوى زياتر ضوو

بةرضاوى كةوتبوو. ِرَيك كة بوويآ خَيواند ِرمَيكى ثينيليوس بوو. بوو لة فورباس كوِرةى

بوو. دةرضوو ملييةوة ثشتى لة ء ضوو بوو بةضاويا ِرمةكة بوو. دةرثةِرى ضاوى طلَينةى
شمشَيرة يكَيشاية

َ
هةل ثينيليوس

َ
ُّـ بآلوكردبوونةوة. ء باسكةكانى كةوتبوو ئةليونيوس
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ضاويا هةر لة زةوى. ِرمةكة سةر ثةِريية سةرى بةكآلوخودةكةيةوة دا، لة ملي ء تيذةكةى
نيشانى بةرزكردةوة ء بةِرمةكةوة سةرةكةى كؤكنار وةكوسةرى بوو. ثينيليوس ضةقى
بةطةردنتان م

َ
ئؤبال تةروادةييان، «ئةى هاواريكرد: بةخؤثةسةندييةوة داو تةروادةييةكاني

ى
َ
لة مال كة َين

َ
بل ناودار بابى (ئةليونيوس)ى جةنطاوةرى ء بةداك منةوة زمانى لة ،بِرؤن ء

كاتآ (ئةلجينور)ش كوِرى (ثروماخوس)ى ذنةكةى ضونكة بطَيِرن. بؤ ثرسةى خؤياندا
بةديدارى دةطةِرَيينةوة تةروادةوة خاكى لة بةكةشتييةكانمان ئاخيايى الوانى ئَيمةى

نابَيت!» شاد مَيردةكةى
دةوروبةر دةيِروانية ء كةسة هةر ء نيشت

َ
ترسيان ُّـ كرد هةموو ئةو قسانةى كة (٥٠٦)

بكات. مةرط ِرزطار لة خؤى ء ِرَيطةيةك بدؤزَيتةوة تا
كآ َين:

َ
بل ثَيم ئَيستا ةمث،

َ
ئؤل دانيشتوانى ئةى هونةر، يةزدانخانمانى ئةى جا (٥٠٨)

،دةسكةوت شةِرةكةى طؤِرى ِرةوتى هةذَينةرى زةوى وةختآ ئاخيايى بوو، يةكةمني
بوو .ئةوة بوو كةس يةكةم تيالمون ئةجاكسى كوِرى طرتةوة؟

َ
خوَيناوى هةل تاآلنى ء

ئةنتيلوخوس كوشت.. دالوةرةكانى ميسينيية فةرماندةى طريتيوسى كوِرى هريتيوسى
هةردوك مرييونيس هةروةها طرت. مريمريودا ء فالسيس هةردوك مرياتى بةسةر دةستى
هةروةها كوشت. ثرييفتسى ء بروتون (تيوسري)ش كوشت.  هيبوتيونى ء موريس
بريندار قةبرغةوة ،لة خؤى طةلةكةى سةروةرى ئوتريوس، هوثريينورى كوِرى مينيالوسى
زامةكةيةوة شةبةقى لة ِروحى ء دِرى ةى

َ
ِريخؤل ء ورط برونزييةكة نَيزة سةرى كرد.

لة ئويليوس كوِرى ئةجاكسى بةآلم ضاوةكانيا كَيشا. بةسةر ى
َ
بال تاريكى ء دةرضوو

زيوس كة كاتآ دذمندا، ء ِراونانى خَيرايى لة كةس نةبوو ضونكة كوشت، زياترى هةمووان
بةودا! بطات دةهاتن!

َ
هةل ء ةوة

َ
دل خستبوونة ترسى
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ثانزةيةم سروودى

دةبَيتةوة بَيدار زيوس

حيكايةتةكة:
خةوَيكى كرد ء زيوس لة ثيالنَيكيان  خةودا خواوةندى لةطةأل هريا ئةوةى دواى
ئاخييةكاندا بةالى شةِرةكة تةرازووى تاى كرد سةيرى ِرابوو كة زيوس لَيخست، قولَيان
ء ئازاد ثوسيدون ماوةيةدا لةو فَيَلةداية. لةم دةستى هريا زانى يةكسةر بووة. قورس
هَيزى بوو خةريك ئاخييةكان، بةرادةيةك ء جؤشدانى هاندان دةكةوَيتة سةربةست
هريادا،كة شوَين بة شتَيك برد.ناردى هةموو بة زيوس ثةى ِرامالَن. تةروادةييةكان
ثيالنةى ئةو بدات. قامضيانى بةر ويستى دةوَيت. ضى كة برد بةوة ثةى يةكسةر
ء بوو بةقذ هةلَيواسى ء بوو، لَييدا بوو ئةوة بوو. طَيِرا ئةمى ضؤن دذى كة بريخستةوة
طوَيِرايةلَى بآ ضؤن فَير ء بزانآ عافَيت قةدرى تا بةستبوو بةالقييةوة ئاسنى تؤثةلَة دوو
ثيالنى ئةطةر ء نةبووة نيازى خراث كة خواردن كةوتة سوَيند ئيدى بآ... مَيردةكةى
ِرةفتارةى ئةو خؤيةوة لة ثوسيدون دةكةوت، ِرَيك ثؤسيدوندا لةطةأل بواية مةبةست
كة ستيكس، ِروبارى بةئاوى (سوَيندة خوارد طةورةى سوَيندى كة كاتآ كردووة.
ناردى ء يةكسةر كرد بؤ بزةيةكى زيوس –هاديس-) ذَيريندا لة جيهانى ِروبارَيكة
هونةران. ئرييسى ء ِروناكى خواوةندى ئةثولؤى ء خواوةندان ثةيكى ئرييسى بةدواى
خؤى، لةذَير مالَةكةى بؤ بةثةلة ء بكات خؤى لة شةرم كة ثوسيدون الى بؤ نارد
خؤى مةزن، زيوسى فةرمانةكانى لة كردن بةسةرثَيضى ضونكة بطةِرَيتةوة، ئؤقيانوسدا،
كة تارتاروسدا، قوآليى تيتانةكانى لةطةأل كردن دةدات، بةزيندانيكردن بةزندانى
كة هيكتؤر بؤالى نارد ئةثولؤشى زةويدا. ء دةريا لةذَير هاديسدا، لة قولَة بريَيكى
بمرَيت. نةمابوو واى ضى ء هةلََينابوو خوَينى  ء بوو ثَيكرا ئةجاكس بةطاشةكةى
تينةوة ء جاران بةطوِر وةكو دةبَيتةوة ء ضاك ء تيمار دةكات ء هيكتؤر دةِروات ئةثولؤ
زيوس وةختآ ثَيدةطةيةنآ. طةورةيان طيانى زيانَيكى ء ئاخياييةكان شةِرى دةضَيتة



ھۆمیرۆس٣١٦

زيوس طواية كة دةزانآ مذدة ء بةِرةمز ئةمة دةست زاأل ء باآل دةبروسكَينآ، هيكتؤرى
لةسةر زيوس ء سوربوونى غةزةب بةِرةمزى ئةمة ئةجاكسى بةزيوش ثشتييةتى. لة
كاتيية. شكستة ئةم كة دةزانآ ئةجاكس هةرضةند لَيكدةداتةوة، ئاخييةكان شكستى
ء كةشتييةكانيان نزيكى دةطةنة ء هةلَدةضنن بةئاخييةكان تةنط تةروادةييةكان
قارةمانَيتى ء ئةطةر خؤِراطرى بدةن، بةر كةشتييةكانيان ئاطر لة نامَينآ وايان هيضى
بةرز ورةيان لَيكردبوون داواى ء قةومةكةى هاندانى كةوتبووة كة نةبواية ئةجاكس
هةبوو، نةشارَيك ء بيانثارَيزآ مابوو نةحةسارَيك ضونكة ببةستن، بةخؤ ثشت ء بآ
تةرازووةكة تاى ء بكةوآ فريايان ء هيمداديان بنَيرَيتة نةفةس تازة جةنطاوةرى
طةيية دةمرن. هيكتؤر نيشتمان لة دوور و غةريب طؤِر دةنا بكات، ئةواندا قورس بةالى
بةآلم بَينن، بؤ ئاطرى كرد كة تةروادةييةكان لة كةشتيةكان، داواى لة يةكَيك سةر
ء بةمةش دةطرت، هَينابا كة ئاطرى كةسَيك ِرَيطةى لةهةر ء دةكرد ئةجاكس بةرطرى

كرد. ئاطر ِرزطار ضنطى كةشتييةكانى لة
زةمةن:

ِروودةدةن. هؤمةرييةكةدا طَيِرانةوة هةشتةمينى ء بيست ِرؤذى لة بويةرةكان هةموو
شوَين:

ئرييس دةدات، هةموو ء فةرمان بةئةثولؤ زيوس لةوَيندةر كة ئؤلَةمث ء ئيدا لة جطة
ِروودةدةن. خَيوةتةكاندا ء كةشتى لةبةردةم ء دةريادا كةنارى لة بويةرةكان
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ء ثةِرينةوة سنطِرَيذةكة خةنةكة لة هةآلتنةوة بةدةم تةروادةييةكان، كاتآ  (١)
و سةرطةردان ء سةراسيمة هةموو كوذرا،

َ
ُّـ داناييةكانةوة لةاليةن زؤريان ذمارةيةكى

لة ئيدا ء لوتكةى لةسةر زيوس وةستان. طاليسكةكانياندا لةبةردةم ء ثةشؤكا ترساو ء
بةتةروادةيى ضاوى كة هةستاية سةر ثَييان، لة خةو ِرابوو. هةر زَيِرينعةرش هرياى ثاأل
كة ئاخييةكانيش، ء دةهاتن،

َ
هةل شثرزةءثةشؤكاو تةروادةييةكان كةوت. ئاخييةكان ء

ِراويان ء كةوتبوون دوايان لةسةر شان بوو، ضنط ناوةِراستياندا ديار لة ثاشا ثوسيدون
دانيشتوون. بةحاأل دةورى لة هاوِرَيكانى كةوتووة ء دةشتةكةدا لة بينى دةنان. هيكتؤرى
ضونكة دةهَينا،

َ
هةل خوَينى ء بوو ِرؤيى بريى بوو، شثرزةى كرد ء ئازار ثَيدةدرا هةناسةى

بوو. بةهَيزترينيان كو
َ
بةل نةبوو، هَيزترين ئاخييان بآ ء الوازترين دابوو لَيى ئةوةى

هاتةوة، ثَيدا زؤرى بةزةيى بينى ةوة
َ
حال بةو كة ء بةشةران خواوةندان سةروةرى (١٢)

كردن
َ
هةل خواوةندةى ئةو ئةى هريا، «ئةى طوتى: هرياى كرد ء سامناكى نيطايةكى

وةدةرناوة شةِر مةيدانى لة ثاكزادت هيكتؤرى فَيآلن ء بةفةند بؤ زةحمةتة، تا
َ
لةطةل

كة دا
َ
دآ بةخةيال هةآلتن كردووة. وام ء شكست دووضارى نةكةيت قؤشة ء لةشكر ء

ئايا بدات. باجى ئةم فيتنةطَيِريية بةمةش ببى بةيةكةم كةس كة ء بدةم قامضيانت بةر
القتةوة بةهةردوو دوو سندانم واسرابووى،

َ
هةل كة بةئاسمانةوة بريضووةوة ِرؤذةت ئةو

ثضِرآ؟ بيان بتوانآ نةبوو هَيز كة دةستانت كردبوو لة زَيِرينم كةلةثضةيةكى بةستبوو،
ةمثى

َ
ئؤل لة خواوةندان و بووى، واسرا

َ
هةل هةوراندا لةنَيو ء ئاسماندا لة دةمانة ئةو تؤ

من ِرزطارت بكةن.. يان ببنةوة نزيك لَيت نةيانتوانى بةآلم بوون، بوو توِرة سةربةرزةوة
زةوى بةرةو ةمثةوة

َ
ئؤل دةروازةى ئاستانةى لة ء طرت دةم هاناتةوة بهاتباية كةسَيك هةر

نةيدةتوانى سزا سامناكة ئةم ئةمةش، هةموو وَيِراى لَيدةبِرا. ء تواناى هَيز ء دةدا توِرم
ةكة

َ
كةل مدا

َ
دل لة هرياكليسى كوِرم بةضارةنووسى سةبارةت ئازارةى دةرد ء هةموو ئةو

ِرةهةنةى ء ةتاند
َ
تخةل

َ
هةل (بورياس) باى بةكؤمةكى تؤ كة دابمركَينَيتةوة، بوو، بوو

و كةوتم، فرياى بةآلم من كرد. ئاوةدانت ئاوا ء (كوس)ى ةى
َ
هةوال ئةوجا ء كرد دةريات

كَيشا زةحمةتَيكى زؤرى ئةطةرضى ئةسثان، ثاوانى ء بةند
َ
مةل (ئارطوس)ى طةِراندمةوة بؤ

تا ء ببى، حيلةبازييةكانت دةستبةردارى تا بريدةخةمةوة، شتانةت ئةم بؤية بوو. من
لةطةأل تا كَيشاوة، خواوةندةكانةوة بؤ ئَيرة لةالى تؤى كة ئةشقبازييةى بزانى كة ئةم

نادا.» دادت ةتَينى
َ
م بخةل

َ
ء ئةوجا هةل ببى جووت ء بخةوى مندا
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طوتى: بةِراشكاوى ء بوو ِراجفرى لةو قسانة كة طوَيى ضاوكةذاأل، هةذى، هرياى (٣٤)
طةورةترين سوَيندى ئةمة  كة ستيكس، بةئاوى بةرين، ء ثان بةئاسمانى  «بةزةوى، 
ذن بةنوَينى ء تؤ خوايانةى هةروةها بةسةرى موبارةكى ء دةخؤم، سوَيند خواوةندانة،
دةخؤم سوَيند شتَيك بيلةوتَينم، بؤ هيض ء نامةوآ بةسوَيندى درؤ كة مَيردايةتيمان ء
هيكتؤرى ء تةروادةييةكان من بةحةزى من ء بةفيتى هةذَين، زةوى (ثوسيدون)ى كة
خؤى ى

َ
بةحةزى دل نادات، نةخَير، ئةمة ء يارمةتى داناييةكان نةخستوةتة تةنطانةوة

لة ثةنا ء هَيناوة بينى شكستيان ئاخييةكانى ضونكة كاتَى دةيكات بؤيةش دةكات ء
ى

َ
بةحال بةش هاتةوة. من ثَيياندا بةزةيى زؤرى مةرطن، كةشتييةكانياندا ضاوةِروانى

ئةو بةرةو  كة بكةم ئامؤذطارى ثوسيدون ئامادةم هةورةوان، خواوةندى ئةى خؤم، 
دةفةرموويت. تؤ كة بِروات شوَينة

ء بؤ كرد شريينى بزةيةكى بةشةران ء خواوةندان سةروةرى قسانة، ئةو (٤٧) دواى
لة بةدواوة ئَيستا لة تؤ ئةطةر ضاوكةذاأل. ئةى هةذى، هرياى «ئةى طوت: ثَيى بةِراشكاوى
بريى خؤت ء هزر ء بكةى مندا دةطةأل هاوئاهةنطى نةمردا خواوةندانى كؤبوونةوةى ء كؤِر
ى

َ
بةدل و بطؤِرَيت، خؤى بريى دةبآ ناضار ثوسيدون ئةوا مندا يةك بخةى، دةطةأل هزرينى

ى
َ
ناو خَيل بؤ ئَيستا بِرؤ قسانةت بسةِّـَينى دروستى ئةم ئةوةى بؤ تؤ بكات. جا من ء تؤ

تا بؤ ئَيرة، كة بَين بكةوة ئاطادار بةناوبانط، ئةثولؤى تريةندازى ء ئرييس خواوةندان،
كة بَآل ثاشا ء بةثوسيدون زرَيثؤشانة ئةو بؤالى ئاخييان، قؤشةنى بؤالى ئرييس بضآ
دى هيكتؤر جارَيكى ئةثولؤش بطةِرَيتةوة، خؤى ةكةى

َ
مال بؤ ء طرآ

َ
هةل لة شةِر دةست

ديكة جارَيكى ء بباتةوة بري لة دةدةن ئازارى ِرةنجةى ء دةرد ئةو ء بداتةوة ساز شةِر بؤ
كوِرى ئةخيلى بةرةو كةشتييةكانى ء يانةوة

َ
دل بخاتة ء لةرز ترس ء ِراوبنآ ئاخييةكان

هيكتؤرى و دةنَيرآ، بؤ شةِرةكة هاوِرَيى ئةخيل (ثاتروكلوس)ى هةنطآ َين.
َ
هةل بيليوس

(ثاتروكلوس) ئةوةى ئةو دةيكوذَيت.دواى خؤى بةنَيزةكةى بةرانبةر ئيليوندا لة مةزن
لةوان. هةنطآ دةبَيت يةكَيك من كوِرى سارثيدونى كة دةكوذَيت، جةنطاوةرةكان طةلَيك لة
دةكوذَيت. ئيدى هيكتؤر ئةودا ةى

َ
تؤل لة دةبَيت ء توِرة زؤر ثاتروكلوس ئةخيل بةمةرطى

ئامؤذطارييةكانى تا ِراوبنةن ئاخييةكان، تةروادةييةكان دةكةم كارَيكىوةها بةدواوة لةوة
ئةو تا من بةآلم دةطرن. عاسيدا تةروادةى بةسةر دةست ئاخييةكان ء ئةتينا دَينةدى
تا داناييةكان بدات نادةم يارمةتى خواوةندَيك بةهيض ء ِرَيطة نابورم لة ئاخييةكان كاتةش
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سةرم ء َينمدا
َ
بةل ةوة

َ
هةوةل لة ضؤن وةكو نةيةنمةدى، بيليوس كوِرى ئاواتةكةى خؤزى

سةرفرازى كة لَيكردم تكاى ء وةرينا ئةذنؤم لة دةستى كاتآ لةقاند دايكى (تيتيس)ى بؤ
ببةخشم.» شاران وَيرانكةرى (ئةخيل)ى بةكوِرةكةى

بازوو ناسك، ضةرمووى باسك بازوو، زيوين هرياى يةزدانخاخم، قسانة، ئةو دواى (٧٨)
كةوتةِرآ. سةربةرز ئولةمبوسى بؤ ئيداوة كؤسارى لة بةثةلة ء طرت

َ
هةل قسةكانى

خؤيدا ى
َ
دل لة ء دةِروات ثؤِردا ء ثان خةياأل بةسةر وآلتانى ى

َ
بةبال كةسَيك وةكو ضؤن

هرياى دَينةدى.. بةثةلة يةكانى
َ
خةيال ء خؤزيا ئةوآ يان ئَيرة دةطةمة ئَيستا كة َيت

َ
دةل

كرد بةهةزار، سةيرى هةزار ئوليمبوسى طةيية تا دةرضوو، بؤى بةو ئاواية هةذى-ش
ثآ بةرزة بينى ئةويان كة هةر طردبوونةتةوة، زيوسدا ى

َ
مال لة خواوةندةكان هةموو

بةآلم كرد. ثَيشكةش بادةكانيان جامة بةِرَيزةوة ضوون، بةثريييةوة ء هةستان لةبةرى
ء جوان يةزدانخانمى تيميس،  جامةكةى تةنيا كردةوة، ِرةت جامةكانى  هةموو هريا
«بؤضى بوو: ثرسى لَيى ء ثَيشوازى بووة طةيى هةمووان لة بةر كة وةرطرت، قةشةنطى
مَيردةكةت، كرونوس، كوِرى ثَيدةضَيت زيوسى ثةرَيشان ديارى، هريا؟ بؤ ئَيرة هاتوويت

ترساندبيتى!»
بةخؤت مةثرسة، من لة ئةوة «تيميس طوتى: ء دايةوة زيوين بازوو وةآلمى هرياى (٩٣)
سةختة. تؤ هةموو ءسةر ةمةِرةق

َ
كةل ء تةبيعةت توندة ضةند دةزانى كة مَيردةكةم

دةعوةتيان خِربكةوة ء لةسةر خوانةكة بآ جياوازى كؤشكة كةم خواوةندةكانى ناو
بةدةستةوةية كارَيكى شومى ض زيوس كة دةبآ

َ
طوَيت ُّـ هةمووياندا هةنطآ لةطةأل بكة،

فةرمانانة بةو ى
َ
دل نةخواوةند، ء خةلقةندةيةك، نة بنيادةم هيض نيام

َ
دل من دةوَيت. ضى ء

نابَيت!» خؤش
كؤشكةكةى لة خواوةند هةرضى دانيشت.  جَيى خؤى لة هةذى هرياى هةنطآ (١٠٠)
طرذى بةآلم كرد، بؤ ى 

َ
كال بزةيةكى هريا بوون. بَيتاقةت ء ثةست هةبوو، زيوسدا

ئةوجا نةِرةوييةوة. كةوةييةكانييةوة برذانطة بةسةر برؤكانى وَيكهاتنةوةى ء نَيوضةوانى
زيوس دذايةتى كة شَيتني ئَيمة طةوجني، «ئَيمة طوتى: بةتوِرةييةوة ء هةموويان ِرويكردة
لة بةتؤبزى بةخوايشت بآ يان تا ببينةوة نزيك لَيى ئةوةداين ى

َ
ئَيمة لة هةول دةكةين!..

دانيشتووة لَيى ئَيمة لة دوور خةياأل خةم ء ئةو بآ بكةينةوة، بةآلم ذَيوانى خؤى ويستى
طةنطةشةيةك لةهةر ء ضون ء ضةند هيض واية بآ ثَيى ضونكة نيية، باكى بةكةسمان ء
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دةبآ نةتانةوآ  ء  بتانةوآ بؤية بةهَيزترة. ء بةتواناتر نةمرةكان خواوةندة  هةموو 
بن.ئةوةتا ِرازى دَينآ بةسةرتانآ كة بةهةر بةآليةك قاييل بن ء ةكانى

َ
بِريارة هةل بةهةموو

(ئةسكاالفوس)ى كردووة، كوشندة ِرةشييةكى ِرؤذ ء ِرةنج دوضارى ئرييسى نموونة بؤ
ء دةويست كةسَيكى خؤشرت هةموو لة ئرييس كة ئةو ثياوةى كوذراوة. لةشةِردا كوِرى

خوَينى ئةوة.» دةيطوت لة
ء قةوى بةِرانة كَيشان دةستى  هةردوو  بوو، قسانة  لةو  طوَيى ئرييس كاتآ   (١١٣)
طلةييم دةذين، كةستان ةمثدا

َ
ئؤل لة ئةوانةى «ئةى طوتى: ينةوة

َ
نال ء بةدةم بةهَيزةكانيا

وان الى كةشتييةكانى ضوومة ء كرد ئاخييةكانةوة بةهَيزى ثةيوةنديم ئةطةر  مةكةن،
َ
ُّـ

لة ء كوشتومى ء داوم بروسكةى زيوس بةر بكةمةوة، ئةطةر كوِرةكةم مةرطى ةى
َ
تؤل ء

دةضم!». هةر طةوزاندووم، خوَينى ء خاك
لة ئةسثةكانى عةرةبانةى بؤ كة (ئاذاوة)دا ء (ترس) بة ئةو قسانة فةرمانى دواى (١١٩)
تووش شةِرَيكى بوو لةوة لةبةركرد. جةنطى درةخشانى جلكى بةخؤيشى ببةستن،
هةموو بةخةمى كة ئةتينا، ئةطةر دييةوة، خواوةندةكانى و زيوس نَيوان بكةوَيتة
لةدةركة ء نةستابا

َ
هةل عةرشةكةى لةسةر ء نةكةوتبا فريا بوو، خواوةندةكانةوة

شانى لة سثةرةكةى ء دانةكةندبا ئرييس لةسةر كآلوخودةكةى و وةردةنةكةوتبا،
داى لةاليةكةوة دةرنةهَينابا ء بةهَيزةكةى دةستة لة ِرمة برونزييةكةى ء نةكردباوة
ء هؤش ئةوة تؤ سةرشَيت، «ئةى طوتى: ء ئرييس سةرزةنشتى كةوتة ئةوجا نةناباية.
نابيستن، طوَيت واديارة بةآلم هةن، طوَيت دوو ِراستة دةضيت!.. تيا بَيطومان نيية، ت

َ
ئةقل

يان هات؟.. ئولةمثاييةوة زيوسى لةالى لةمةوثَيش تؤزآ دةطوت، خؤ ضى نةبوو لة هريا
نائومَيدى ء بةدبةختى بوويت، بةناضارى خؤت دوضارى طةورةترين ئةوةى دواى دةتةوآ
خواوةندةكانى لة بةدبةختى و نةطبةتى طةورةترين بطةِرَييتةوة ء دةرطاى ئوليمثوس بؤ
دةبآ ئازاكان ئاخييايية ء تةروادةيى دةستبةردارى زيوس دةنا بَينة واز بكةيتةوة؟ ديكة
تاوانمان ء بآ تاوانبار هةموومان، هةر بدات. سزامان تا ئوليمثوس دَيت بؤ بةخؤى ء
رِاى توِرةبوون لة ببة، توِرةبوونةت ئةم دةستبةردارى دةكةم ئامؤذطاريت دةطرَيت. بؤية
بةهَيزتريش ء ئةو هاوترازى زؤر كةسى لةمةودواش ئَيستا ء تا ضونكة كوِرةكةت، مةرطى
مردن دةرباز لة بةشةر تريةى هةموو زةحمةتة زؤر بةِراستى دةكوذرَين،  ء كوذراون

بكرَين.»
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لةسةر بَيتةوة كة كرد وةهاى كارَيكى ء كردةوة سارد (ئةريس)ى قسانة ئةو (١٤٢)
طازكردنة خواوندان-ى –ثةيكى ئرييس ء ئةثولؤ بةآلم هريا دانيشَيتةوة. خؤى عةرشةكةى
كات كردووة بةزووترين «زيوس ئةمرى طوتن كة: بةِراشكاوى ثَيى كؤشكةكة ء دةرَيى
هةرضييةكى بةردةستى، ضوونة ء ئةوَيندةر طةييشتنة كاتآ ئيدا. لوتكةى لة بؤالى بضن

ئةنجامبدةن.» بؤى دةبآ كرد ئةمرَيكى هةر ء ويست
هةذىئةوقسانةىثَيطوتنءدووبارةطةِرايةوةءلةسةرعةرشةكةىدانيشتةوة.. (١٤٩)هريا
سةرضاوة، فرة بةندى

َ
ئيداى مةل بةرةو بوو القياندا لة تا هَيز ء بةثةلة ء ئايرينس ئةثولؤ

لوتكةى لةسةر بينى بروسكة دةنطيان هؤظى وةِرَيكةوتن. زيوسى طيانةوةرانى بةندى
َ
مةل

بةدوو هةنطآ سةرى داوة. ئاسا دةورى خؤش، تاج هةورَيكى بؤن دانيشتووة ء طارطاروس
نةتوِرة بةديتنيان كرونوس وةستان. كوِرى هةورةواندا بةِرَيزةوة زيوسى لةبةردةم ى

َ
قؤل

بوو. كرد جَيبةجآ ذنةكةيان فةرمانى بةزوويى زؤر ضونكة نةناِرةحةت، ء بوو
ِراشكاوىثَيىطوت: «ئةىئايريسىتيذِرؤ! بةِروونىء ِروويكردة ئايريسء جار

َ
هةوةل (١٥٧)

خؤى بؤى وةكو َيم
َ
ضيت ثآ دةل بطةيةنة، ثاشا فةرمانانةى من بةثوسيدون ئةم بِرؤ ء

ى
َ
بةخَيل ثةيوةندى يان كوشتار بآ، ء جةنط كة دةستبةردارى بكة ثآ ئةمرى بطَيِرةوة،

كرد من فةرمانةكانى سةرثَيضى لة ئةطةر خؤ دةريا. بنى بؤ يان بِروات بكات، خواوةندانةوة
ء هَيز ئاخؤ كة بكاتةوة لةوة بري باش با بدات، ئةنجاميان ء بطرآ بةهةنديان ء نةيويست
ِرايدةطةيةنم بةئاشكرا من بوةستآ، ضونكة منا ء هَيزى من ِرووى لة هةية ئةوةى تواناى
خؤى كردنةوة

َ
سل بآ ى خؤيدا،

َ
دل لة ئةو كةضى طةورةترم.. زؤر لةو بةهَيزترم، لةو زؤر كة

لَيم دةترسن!» دى كة هةموو خواوةندةكانى منَيك دةزانآ.. بةهاوتاى من
يان بةفر ثروشة ضؤن وةكو طوَيِرايةآلنة، تيذِرؤ، (ئايريس)ى قسانة، ئةو دواى (١٦٨)
ئاواية خوارآ، بةو دَيتة بةخَيرايى ئاسمانةوة لة (بورياس)ةوة وكةى

َ
بةدةم طَيذةل تةرزة

بةرزى خواوةندى لةبةردةم داطةِراو ثريؤز تةروادةى دةشتى بةرةو ئيداوة لوتكةكانى لة
زةوى، ثارَيزةرى ئةى زةمينةوان. «ئةى طوتى: وةستاو زةويدا هةذَينةرى ء زةمينةوان
ثَيدةكات ئةمِرت سثةروان، زيوسى هَيناويت، بؤ (زيوس)م ثةيامى من ِرةش، قذ ئةى
بضيتةوة يا خواوةندان، ى

َ
خَيل ناو بضيتةوة يا ء بيت كوشتار ء شةِر دةستبةردارى كة

نةطرتن، بةهةندت ء كرد، فةرمانةكانيت سةرثَيضى ئةطةر خؤ درةخشان. دةرياى بنى
بثارَيزيت،

َ
ُّـ بةوةية خؤتى ئةمرى ء دةكات.. دا

َ
لةطةل شةِرت ئَيرة ء دَيت بؤ بةخؤى
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ئةوةش ويِراى كةضى طةورةترة، بةهَيزتر ء تؤ كة لة ِرايدةطةيةنآ بةئاشكرا ضونكة
هةموو كة دةزانى كةسَيك هاوتاى ء  بةهاوكوف خؤت  خؤتا، ى

َ
دل لة ناترسيت لةوة

دةترسن!» لَيى خوداوةندةكان
قسانة «ئةم بةرسظى دايةوة: ء بوو توِرة زؤر زةوى، ء هةذَينةرى ناودار خواوةندى (١٨٤)
ناضارم خؤم ويستى بةبآ دةتوانَى واية ثَيى ئةطةر بةآلم دةزانم، ئةو تواناى من ضيية!
دا هاوترازى

َ
فةسل ء ئةسأل لة من ى خاوة، ضونكة

َ
خةيال ئةوا دانةوَينم، بؤ سةرى بكات

ثاشاى هاديسى و من، زيوس، و ء ريا)ين: لة (كرونوس براين، هةرسَيكمان سآ ئَيمة ئةوم.
يةكسانةوة، سآ بةشى بةسةر دابةش كران هةموو شتةكان جيهانى ذَيرين. لة مردوان
ِراكَيشا دةرياى كةفضةِرين قورعةمان كة كاتآ وةرطرتووة. بةشى خؤى كةسة ء هةر و
ثآ بِرا. بةتةمتومانى تاريكى هاديس هةتاييم... هةتا بةنيشتمانى بوو من كةوت، بةر
ئوليمبوسى ء زةوى بِرا. بةآلم هةورانى ثآ هةوا ء بةرينى سةر ئاسمانى (زيوس)ش

هةمووماندا. لةنَيوان شةريكيية ئَيستا تاوةكو سةربةرز
با نابم، ملكةضى ويستى ئةو بآ بةهَيزيش ضةند نادةم، بؤ زيوس ئةمة، مل لةبةر (١٩٣)
ئةوةى وةكو  نةكات،

َ
ُّـ بازووم ء هَيز هةِرةشةى ء دانيشَيت، خؤيدا سَييةكة بةشةكةى لة

ئةوانةى بنَيرَيت، خؤى كوِرةكانى كض ء بؤ ئةو هةِرةشانة با بم. ترسنؤك خوَيِريلةيةكى من
دةبن!» فرمانَيكى هةر ى

َ
طوَيِرايةل ء ملكةض كة ئةوانةى بوون. ئةو ثشتى لة

ئايا ِرةش، قذ ئةى ثارَيز، زةوى «ئةى طوتى: ء دايةوة بةرسظي تيذِرؤ ئايريسى (٢٠٠)
دأل يان ببةمةوة؟ زيوس بؤ ناشرينة ء زبر ء درشت ثةيامة ئةم دةتةوآ بةِراستى
دةزانى بةخؤت تؤ بريدةكةنةوة.. بةهَيمنى هةميشة مةندان

َ
ئاقل نةرم دةبيت؟ ء دةطؤِريت

(زيوس)ن. طةورةدا كوِرى خةرمانى لةذَير هةميشة (ئريينوس)ةكان ة
َ
تؤل خواوةندانى كة

ِراست تؤ ئايريس، ئةى يةزدانخانم، «ئةى دايةوة: وةآلمى ديسان  ثوسيدون، (٢٠٥)
كةسةرى ئةوةم ء داخ بةآلم من زيرةك بآ!.. وريا ء ئاوةر ثةيام خؤشة ضةند دةكةى،
كردبَيتى بةهاوتةراز ء ضارةنووس قةدةر ء خؤت، كة هاوتاى كة كةسَيكى داية

َ
لة دل

ملى بةآلم ناِرازيم ء توِرة زؤر هةرضةندة بةهةرحاأل من  بكات..
َ
ُّـ هةِرةشةت هاوتاى، بَيت

مةوة
َ
دل لةناخى قسةية ئةم َيم،

َ
بل دةمةوآ بةتؤى هةية ديكةشم قسةيةكى جا دةدةم. بؤ

بةثَيضةوانةى بةنيازة ئةطةر ئةوةية كة ئةويش خؤمان بآ. بةينى هةر بةآلم دةردةضآ،
ء هريا و جةنطى، تاآلنى و دةستكةوت كؤكةرةوةى ئةتيناى ء من مةبةستى ئارةزوو و
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لة وَيِرانى بةهةزار هةزار ء سةربةرز ئيليونى بكات، ِرةفتار ء شاهيفايستوس هريميس،
ء ِرق ضاك بزانآ كة با دووربطرآ، ئاخييةكان ئاشكراى خستنى خؤى لةسةر بثارَيزآ، و

ناكات.» ء وشك نايةت ئَيمة لةبن كينةى
ئاخيياييةكانى قؤشةنى ء لةشكر ء قسانةى كرد ئةو لةرزَين، زةوى ثوسيدؤنى (٢١٨)
ثشتيوان ثشت ء بآ ئاخيايى جةنطاوةرانى كرد. دةريادا بةبنى خؤى ضوو بةجَيهَيشت ء
هةذى، ء ئازيز ئةثولؤى «ئةى طوتى: ء ئةثولؤ ِرويكردة هةورةوان، زيوسى ئةوجا مانةوة!
بؤ ِرؤيشتةوة زةوى ثارَيز ثؤسيدونى ضونكة برونزثؤش، بؤالى هيكتؤرى بِرؤ تؤ ئَيستا
من دوورطرت، غةزةبى ثشم ء لة خؤى كة باشيكرد ء بنى دةريا بؤ شوَينةكةى خؤى،
تارتاردا، لة ئةوانةى ديكةش، خواوةندةكانى تةنانةت نةكردبا، واى ئةطةر ضونكة
بؤ ئةمة جا دةذنةوت. شةِرةيان هةراءزةناء هةنطامةى ئةم داوة (كرونوس)يان دةورى
توِرةييةكةى، وَيِراى بوو، لةوةدا ئةو قازانجى ئةو، باشرتة. بؤ ض من ء بؤ هةردووالمان، ض
بةطَيز سثةرة تؤ جا ئَيستا نةدةهات. كؤتايى بةئاسانى ئةم ناكؤكيية دةنا بدات، من بؤ مل
ئاخييايى قارةمانانى بدة، تا باى هَيزى خؤتةوة بةهةموو طرة ء

َ
هةل من طولينطةكةى ء

مةزن هيكتؤرى بةخؤت دوور هاوَيذ، تريةندازى ئةى ئةثولؤ، ئةى جا بتارَينآ. ء برتسَينآ
لةبةر خؤ ئاخييةكان كة ةوة

َ
دل وةهاى بخة و كينَيكى كةرب ماوةيةدا لةو ء بكة.. تيمار

كةنداوى تا ء َين
َ
هةل كةشتييةكانيان بؤالى ثروزآ بةثةلة ء نةطرن ثةالمارى ء هَيرش

تا ض بكةم ء َيم
َ
بل ض كة دةكةمةوة لةوة بةخؤم بري نةوةستنةوة، هةنطآ هيلسبونت

ء بِرَيك بحةوَينةوة. بكةنةوة ء بينَيك تازة بدةن ئاخييةكانيش بتوانن ثشوويةك
دذمنى ى

َ
تيذبال واشةيةكى ميناكى ء وةرطرت بابى قسةكانى طوَيِرايةأل ئةثولؤ-ى (٢٣٦)

سةيرى داطةِرا. ئَيداوة بةرزاييةكانى لة ترة، تيذ فِرندةيةك هةموو لة بةِراستى كة كؤتران،
تازة دانيشتووة. كو

َ
بةل نةكةوتووة،  ثاكزاد، ثاأل ثريامى كوِرى مةزن، هيكتؤرى كرد

لة ئارةقةكردنةوةء بناسَيتةوة، دةورى هاوِرَيكانى ئةوةى كةوتبووة هاتبووةوة ء بةهؤش
ء ديارى هاتة ذيابووةوة. ئةثولؤ سثةروان زيوسى بةئريادةى كةوتبوو، هةناسةبِركآ
لة دوور بؤضى تاقةتى، بآ ء سست وا بؤضى ثريام! كوِرى ئةى هيكتؤر، «ئةى طوتى:

كردويت؟.» ثةريشانى دةردَيك ض دانيشتوويت؟ لَيرة ديكة، جةنطاوةرةكانى
«ئةى دايةوة: كز وةآلمى بةكآلوخودة درةخشانةكةيةوة ءبةدةنطَيكى هيكرتؤ (٢٤٦)
نازانى كة ئةجاكسى ضما من دةثرسيت؟ لة وا ِرووبةِروو كة خواوةندى مريةبان، تؤ كيهة
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بةردَيكى طاشة دةكوشت، هاوِرَيكانيم ئاخييةكان، كةشتى الى من كة كاتةدا لةو دلَير،
وةدةربكةوم؟.. مةيدانى شةِر لة كردم ناضارى ء كردم ةوارى

َ
كؤل كَيشا ء سينطمدا بةسةر

مردووةكان و ديدةنى دةضمة ء دةبم بةقيامةت ديدار ئةمِرؤ دةطوت بةخؤم ةوة
َ
لة دل

كونةلوتم.» بووة طةيى طيانم ضونكة هاديس، سةراى
ئةو ضونكة بآ، بةرز طوتى: «ورةت هاوَيذ، دوور تريةندازى  ئةثولؤى ديسان (٢٥٣)
ثاسدارَيكى بدات، يارمةتيت تا ناردويةتى ئيداوة كؤسارى لة كرونوس كوِرى ثاسدارةى
ئَيستا تا هةمانئةو خواوةندةىلةكؤنةوة زَيِرين، منى شمشَير منم، ئةثولؤية، شا بةهَيزة:
شارة بةرزةكةشت لة بةرطرى كو

َ
بةل خؤت، هةر نةك ثاراستوويت، ء ئاسيوانى ئازار لة

بةعةرةبانةكانيانةوة بةخؤ ء بكة زةبةندةكانت ء زؤر ئةمر بةسوارة ئَيستا جا كردووة.
بؤ ء ِرَيطةتان دةِرؤم ثَيشةوة لة وا منيش بةرن، هَيرش ةكان

َ
بةتال كةشتيية ناو بةرةء

َين.»
َ
دةكةم بطةِرَينةوةء هةل ناضار قارةمانانى ئاخييايى دةكةم ء خؤش

تاوى ء تني ء جةنطاوةرانى بةرز كردةوة قسانة ورةى سةردارى بةو ئةثولؤ، (٢٦٢)
مةلة، خؤشتن و فَيرة ئاليك، تَير ئةسثَيكى ضؤن وةكو بوذاندةوة. لة طيانيا شةِرى
ء مةنط خؤى بةِروبارَيكى دةشت ء دةكةوَيتة نَيسكة ء بةناز ء دةثضِرآ ثَيوةنةكةى
شةثؤل دةدا.. ئةوجا مليا ء بةسةرشان ةكةى

َ
يال ء دةطرَيت بةرز جواندا دةكات، سةرى

ئةسثانى ء ثاوانى ماين بةرةو دةكات ء القةكانى ء سةرمةستى شاد وئارةزوو، غروور
هَيز لةالقيا ء تا ئاواية بةو بوو، قسةكانى ئةثولؤ لة طوَيى كة دةبةن.. هيكتؤرش كاتآ
ء بكاتةوة بةرز ورةيان ِرَيكبخات ء مريئاخوِرةكان سوارةكان ء نا تا وةغارَيوة ثَيى بوو

هانبدات. شةِريان بؤ
ئاسكَيك ة

َ
كةل سةر دةكةونة بةتاذييةكانيانةوة ء بةخؤ دةشتةكيان ضؤن وةكو جا (٢٧٠)

يان ئةستونى ء تاوَيرَيكى بةرز دةداتة ثةنا نَيضريةكة خؤى لةثِر ء كَيوييةك يان بزنة
هةآل ء هةرا ناضار دةكةونة ون دةبآ، و لَييان ثِردا دةكات ء ضِر ء بةبَيشةيةكى خؤى
نَيضريظانةكان فريادى ء بانط لة باأل ء بةياأل شَيرَيكى بدؤزنةوة، نَيضريةكة لةجياتى ء
دةطرنة هةآلتن ِرَيطةى ناضار ء دةبنةوة سارد هةموو ء ِرَيطةيان، دَيتة ء دةستآ

َ
هةل

كة دةنا، ِراو دذمنيان دووفليقانة نَيزةى بةشمشَيران و ئاخييةكان هَيزى ئاواية بةو بةر،
يان

َ
دل ء نيشت

َ
ُّـ ترسيان هةموو كةوتووة، جةنطاوةرةكانى ثَيشى بينى هيكتؤريان لةثِر

القيان. سةر هةموو ئازايةتييةكيان هاتة ء داخورثا
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باآلدةست ِرمبازيدا لة بوو، ئيتوليان دلَيرترين كة ئاندرومون، كوِرى توواسى ئةوجا (٢٨١)
الوان كة كؤبوونةواندا وةختآ ء  كؤِر كةلة و بوو، باك بآ  ء شةِردا خؤِراطر لة بوو،
توواس

َ
بةآل دةكردةوة. ئاخييةكان هاوتاى لة كةم كةس باسان ء طةنطةشة دةكةوتنة

طوتى: ء كةكة
َ
خةل ئاثؤِرةى ِرويكردة ء ثَييان سةر هةستاية زؤرةوة بةمتمانةيةكى

من موعجيزةيةكى طةورةية، بةِراستى دةيبينآ من ضاوانى ئةوةى طوآ بطرن.. «كوِرينة
ئةلهةقى خةلةسيوة؟.. مةرطىمسؤطةر ضؤنهةستاوةتةوةءجارَيكىدىلة هيكتؤر نازانم
كوذرا.. تيالمون كوِرى ئةجاكسى بةدةستى كة نيابوو

َ
دل خؤيدا ى

َ
لةدل ئَيمة لة يةكَيك هةر

هيكتؤرةى ئةو كردووةتةوة، زيندووى دى جارةكى خواوةندةكان لة يةكَيك ديارة وا
دةبآ كةوتوةتةوة، ديارة دى تَيمان جارَيكى وا داناييان كوشت، ئَيمةى زؤرى لة ثَيشرت
شَيوةية ثَيش بةم جارَيكى ديكة نةدةكرد زاتى هةرطيز بآ، دةنا ثشت لة دةستى زيوسى
بكةن، َيم وا

َ
ثآ دةل ء ضيتان بكةن قسةم بة وةرن ء بجةنطآ.. بؤية لةشكرةكةى بكةوآ

بكةن، كةشتييةكان ثاشةكشة بةرةو ء كؤبكةينةوة سةرةكى قؤشةنةكةمان باهَيزى
خؤمان شوَينى لة دةزانني، قؤشةنةكة بذاردةى

َ
هةل بة خؤمان بةآلم خؤمان، ئةوانةى

ثَيم بطرين،
َ
ُّـ ثَيشى ء ببينةوة ِرووبةِروى دةدةين

َ
هةول بةدةست نَيزة دةمَينينةوة ء

خؤى بةئاثؤِرةى كة دةثرينطَيتةوة لةوة خرؤشَيكييةوة، ء جؤش هةنطآ، بةهةموو واية
بدات.» داناييةكاندا

فةرمانةكةيان ثةسةند كرد. ء بةدأل طوَييان لَيطرت هةموو كرد، قسةى ئاواية بةو (٣٠٠)
ء مرييونيس ء تيوسري ء تيدومينيوس، شا ء ئةجاكس لةطةأل ئةوانةى  هةموو هةر
ِرووبةِرووى خِر كردةوةء خؤيان جةنطاوةرى دا بوون، باشرتين ئرييس هاوتاى ميطيس»ى
ثشتيانةوة لة بةآلم هَيزى سةرةكى قؤشةنةكة شةِر، كةوتنة تةروادةييةكان ء هيكتؤر

كرد. ثاشةكشةيان كةشتييةكان بةرةو
ثَيشِرةوى. ء هَيرش كةوتنة هيكتؤر  بةِرابةرايةتى ء  بةكؤمةأل تةروادةييةكان (٣٠٦)
ء بةطَيز سثةرة كةوتبوو. ئةو هيكتؤر ثَيشى ء بوو ثَيضا ة هةورَيكةوة

َ
ثةل لة خؤى ئةثولؤ

بؤ ئاسنطةر (هيفايستوس)ى طرتبوو، كة
َ
هةل سامناكة ثرشنطدارةى ِريشودارة ء ينك

َ
طول

ئةو ئةثولؤ جةنطاوةرانةوة. ناو بخاتة لةرز ء ترس ء يطرَيت
َ
هةل تا دروستكردبوو زيوسى

تةروادةييةكانى دةكرد. ِرابةرايةتى ثَيش بةرةو ء طرتبوو
َ
سثةرةى هةل

ئةوانيان هاتنى ضاوةِروانى خستبوو  يةك خؤيان ِريزةكانى  ئارطؤسييةكانيش (٣١٢)
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كةوانان بوو ء لة تري هةر بووةوة، بةرز ال هةردووك لة شةِر نةعرةتةى دةكرد. بانط ء
جةستةى هةندَيكيان لة دةهاوَيذران، بةهَيز بةدةستانى بوو نَيزة هةر دةردةثةِرى ء
بوون، ناسك ء سثى طؤشتى تامةزرؤى ئةطةرضى هةندَيكيان دةبوون، ختم جةنطاوةراندا
تا دةضةقني! عاردى ءلة  دةكةوتنةوة بطةن، بةئاوات بةرلةوةى ء ِرَيطةدا  نيوةى لة 
لةشكرةكة، تريى هةردوو بوو، ئةثولؤدا دةستى لة ة

َ
جول بةبآ كاتةى سثةرةكة ئةو

بؤ بةتةواوةتى كة بةآلم كاتآ دةكَيشا، جةنطاوةرانيان طيانى خؤيان دةثَيكاو ئامانجى
دا، نةعرةتةى شةِري لة بةرز بةدةنطى ء ِراوةشاند سثةرةكةى ء داناييةكان دةركةوت
لة دِرندة دوو ضؤن بريضووةوة. وةكو لة دلَيريان ء ئازايةتى ء بةردا نةتةرةيان هةموو
ء هةراسان ء دةدةن شوان بآ ثةزَيكى ِرانة يان طاطةلَيك ثةالمارى شةوَيكدا تاريكة
ِرَيطةى ء دةروونى ئاخييةكان ء دأل كةوتة لةرز ء ترس ئاواية بةو دةكةن.. ثةراطةندةيان
ء سةرفرازى سةركةوتن ء ئةوان ى

َ
دل خستبووة ترسى ئةثولؤ ضونكة هةآلتنيان طرتةبةر،

بوو. بةخشى بةهيكتؤر ء بةتةروادةييةكان
دةستة ئةم نَيو لة دا، شةِر تري يةكَيكى ثةالمارى ء كةسة هةر ئيدى هةنطآ (٣٢٨)
كوشت، (ئةركيسالوس)ى ء (ستيخيوس) هةردووك هيكتؤر ثَيكرد. دةستى ثةِراطةندانةدا
ستيخيوسِرابةرى(بيويتان)ةكان بووءئةركيسالوسدؤستىطيانىبةطيانىمينيستيوس
حةرامزادةى كوِرى  ميدون كوشت. ء»ئياسوس»ى «ميدون» هةردووك ئينياس  بوو.
دةذيا، خؤى لة وآلتى دوور ء فوالكى لة بوو، ئاجاكس بوو، براى خوا نيمضة (ئويليوس)ى
ئويليوس كة (ئةريوبيس)ى كوشتبوو واتة خؤى، خزمى باوةذنةكةى ثياوَيكى ضونكة
كوِرى (سيفلوسى كوِرى و بوو، ئاتنيان ِرابةرى ئياسوس، بةآلم كردبووةوة. مارةى 
(ئةخيوس)ى (ثوليتيس)ش، كوشت. ميكيستيوس)ى ثوليداماس، بةآلم بوو. بوكولوس)
ِريزى ثَيشةوةى ضةند جةنطاوةرَيكةوة. ء هاتبووة بوو لة زيان شت دةستى كة كوشت
كوشت. (دايوخوس)ى ثاريس)ش كوذرا..( مةزن ئةجينورى بةدةستى كلونيوس هةروةها
ء لَيطرتةوة نيشانى لة ثشتةوة ثاريس دةهات،

َ
هةل ِريزةكانى ثَيشةوة لة كة كاتةدا لةو

كرد. ديواودةرى ِرمةكة ثَيكاو شانى دةفةى ِرَيك
ضةكةمةنى ينى

َ
دامال ء ِروتكردنةوة خةريكى تةروادةييةكان كة كاتةدا لةو (٣٤٣)

ء شثرزة دةدا ء بازيان ِرَيذةكةدا سنط خةنةكة بةسةر ئاخييةكان كوذراوةكان بوون،
هيكتؤر ئةوجا دةبرد. حةسارةكة ناو ء ثةنايان بؤ دةهاتن

َ
هةل اليةكدا بةهةر سةرطةردان



٣٢٧ ئیلیاده 

كةشتييةكان، سةر ثَيش بؤ «هةِرنة كرد: تةروادةييةكان لة هاوارى طةروويدا بوو لة هَيز تا
حةسارةكة بؤ ئةوديو كةسَيك بدينم هةر بَينن. ء دةسكةوتة خوَيناويانة تاآلنى لةم واز
براكانيشى ء خوشك دةيكوذم. خؤم بةدةستى بآ، دوور كةشتييةكان لة ء بطةِرَيتةوة
كسؤكان كو

َ
بةل بدةن، بؤ ئةنجام تا ِرَيوِرةسمى شةوتنطةى ناهَينن بةدةست جةنازةكةى

دةكةن. ونجِرى ونجِر شارةكةماندا لةبةردةم
كة كرد تةروادةييةكان لة بانطى ء دان قامضي بةر ئةسثةكانى قسانة، ئةو دواى (٣٥٢)
ئةو، كةوتنة شان بةشانى داو نةعرةتةيان لة دةنط بةيةك بةرن، هةموو يةكِريز هَيرش
ديار نةبوو. ئةثولؤ ئةوسةرى هةنطامةيةك بةهةراء بوو ء ء عةرةبانةكانيان تاودانى ئةسث
دةيخستة ء دةروخاند خةنةكةكةى ِرةخى هةردوو خؤى بةثَييةكانى ء ثَيشيانةوة لة
كة دروستكرد جةنطاوةرةكان بؤ ثانى ِراِرةوَيكى بةمةش ء ةكةوة

َ
قول خةنةكة ناوةندى

هَيزى تاقيكردنةوةى بؤ بةهَيز ثياوَيكى كة دةبوو، ِرمهاوَيذَيك بةئةندازةى ثانييةكةى
ثةِرينةوة، ِراِرةوةدا هَيزىتةروادةييةكان،سةفلةدواىسةفبةو بازووىخؤىبيهاوَيذآ.
زؤر ئاخييةكان حةسارى ثَيشيان. كةوتبووة سامناكةكةيةوة سثةرة ء بةخؤ ئةثولؤ
ء دروست دةكات َيك

َ
دةريا بةلم مال ِرةخى لة َيك

َ
منال هَينا، وةكو ضؤن بةئاسانى هةرةسى

بةهةمانشَيوة ئةثولؤ) تريةنداز (ئةى ئةى تؤش دةكات، ثاشان بةنووكة شةقَيكخاثورى
ناويانةوة. خستة ثةشَيويت ء ءلةرز داوترس بةفرِيؤ ئاخييةكانت ماندووبوونى ء ِرةنج

ورة ء هاندان خِربوونةوة، كةوتنة كةشتييةكانيان دةورى ئاخييةكان لة جؤرة بةو (٣٦٧)
بةتايبةتى دةثاِرانةوة. خواوةندةكان هةموو لةبةر دوعا ء دةستة يةكدى، بةرزكردنةوةى
ئةستَيرة، ثِر لة ئاسمانى ِروو دةستةودوعا ئاخيان مةترَيزى قةآل ء جرينيايى، نةستورى
لة ئَيمة لة يةكَيك ِرؤذان، لة ِرؤذَيك ئةطةر زيوس، بابة «ئةى دةيطوت: ء دةثاِرايةوة
يان طوَيرةكة ضةورى ِرانَيكى بةرةكةتدا، بةثيت ء طةنمةجاِرى لة ثِر ئارطؤسى ئارطؤسدا،
ماأل بؤ بيطَيِريتةوة بةسةالمةتى ثاِراوةتةوة كة ء لَيت برذاندووة تؤدا ثَيناوى لة مةِرى
ئَيستا ئةوة ئةوا كردووة، طريا ء دوعاكةيت لةقاندووة بؤى ِرةزامةنديت سةرى تؤش ء
بكة، بةدوورمان ِرؤذى ِرةش ئوليمبى لة خواوةندى خؤت بَينةوة، ئةى وةبري َينانة

َ
بةل

بةرن. لةناومان تةروادةييةكان ة
َ
مةيةل

بروسكةيةكى بةهةورة كرد، نزاكةى طريا ء ثاِرايةوة: زيوسدوعا جؤرة بةو نةستور (٣٧٧)
توندءقايموةآلمىثريةمَيردىكوِرى(نيليوس)ىدايةوة.بةآلمتةروادةييةكانكاتآطوَييان
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ئارطوسييةكان، ثةالماردانى كةوتنة زياترةوة ءتاوَيكى بةتني بوو، تريشقةكة هةورة لة
ء دَيت لور بةلورة بورياسةوة باى بةدةم بةرين، دةرياى طةورةى شةثؤُّـ ضؤن وةكو
جةنطاوةرانى ئاواية بةو بكات، نقومى دةيةوآ ء سةردةكةوآ كةشتييةكدا بؤدى بةسةر
ء شكانديان سةر حةسارةكة يانكوتاية

َ
هةل بةرزةوة نةعرةتةى هورا ء تةروادةيى بةدةم

نزيكى طةياندة شةِرةكةيان بةدةست ء ثةيكان ذوورةوة بردة ئةسثةكانيان ء عةرةبانة ء
ئارطؤسييةكان ء دةكرد شةِريان طاليسكةكانيانةوة لةسةر تةروادةييةكان كةشتييةكان.
بةِروو، دار طورزى بةقايمرتين و دانيشتبوون، بؤرةكانيان كةشتيية لةسةر بةرزييةوةء لة

دةكرد. لةخؤ بةرطرييان بوو، لة برونز طريا سةرةكةى كة دةرياوانان، ضةكى
لةكةشتييةكان دوور ء حةسارةكة دةوروبةرى لة تةروادةييةكان ء ئاخيايى كة كاتآ (٣٩٠)
دادةنيشت، جوامَيردا ء دلَير (يورثولوس)ى خَيوةتةكةى لة ثاتروكلوس دةكرد، شةِريان
ء بشكآ ئازارى تا دةنا برينةكةى لة طيايى هةتوانى ء دةكرد، سةرطةرمى خؤش بةقسةى
داناييةكان ء دَينن حةسارةكة بؤ هَيرش تةروادةييةكان بينى كة هةر بةآلم ببَيتةوة. سارَيذ
ى

َ
قول ئاهَيكى دَين،

َ
هةل ثةشؤكاء لةبةريان شثرزةء بةرزبووةتةوة ء

َ
ُّـ هاواريان ترسا لة

ثَيويستت تؤ هةرضةنددةزانم بةدةمخةمءكةسةرةوةطوتى: «ئةى يورثولوس، كَيشاء
َ
هةل

قورسة. شةِرَيكى بةِراستى ضونكة بمَينم، تؤ لةالى ناتوانم بةهيض جؤرآ بةآلم بةهاوكاريية،
مندةبىهةر ئَيستا ء ثةرستاريت بكةن! ء تيمار خوآلمةكانتبَين لة هاوِرَيكانتيا يةكَيك با
بةثةلةبضمة دةفئةخيلءئةطةر بتوانمبؤشةِرىهانبدةم، كآدةزانآ،لةوةية بةثشتيوانى

كاريطةرة.» زؤر دؤست قسةى جار هةندَي بكةم، ثآ قةناعةتى بتوانم خواوةندَيك،
ئةخيل. بؤالى بةهةشتاء ضوو ء وةدةركةوت خَيوةتةكة لة قسةية  ئةو دواى  (٤٠٥)
تةروادةييةكان ئةطةرضى ِراطرتبوو، تةروادةييةكان هَيرشى لةبةر خؤيان ئاخييةكان
بخةنةوة. دووريان كةشتييةكان لة نةيانتوانى ئارطوسييةكان بةآلم بوون، بةذمارة كةمرت
ناو بؤ ِرَيطة  ء بشكَينن تَيك ئاخييةكان ِريزى نةيانتوانى تةروادةييةكانيش هةروةها 
لة هةموو شارةزا وةستاو دارتاشَيكى ضؤن وةكو بكةنةوة. كةشتييةكانيان خَيوةت ء
كة ئةتينا، بةئامؤذطارييةكانى بةهرةدار ء ئةستور ثشت ء هونةرةكةى ِرةمزَيكى ء ِراز
ثَيوانة ءسةنط ءئةندازة ِرَيك بةيةك تةختةكان هةموو دةيةوآ كةشتييةك دروست بكات،
ء يةكسان هةردووالدا ئاواية لةنَيوان بةو دةدانآ، شةِرةكةش خؤيان لةجَيى ء ءراست

بوو. ئاستدا لةيةك
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لةسةر هةردووكيان شةِرى نا، ملى مةزن ئةجاكسى بةرةو ِراستةوخؤ هيكتؤر (٤١٥)
ء بسوتَينآ، كةشتييةكة ء بةئةجاكس بكات توانى ثاشةكشة هيكتؤر نة بوو، كةشتييةك
دوور بخاتةوة. كةشتييةكة لة دةكرد، رَينوَينى خواوةندَيك كة هيكتؤر نةئةجاكس توانى
كليتيوس،طرتةوة كوِرى لة كاليتورى بةجةوهةر، نيشانةى ئةجاكسى كاتةدا لةم (٤١٩)
ثَيكاو سينطى ناوةندى ِرَيك بةرةو كةشتييةكة دةهات، بوو بةدةستةوة َيكى

َ
مةشخةل كة

ئامؤزاكةى بينى كة هةر بةربووةوة.هيكتؤر لةدةست ةكةى
َ
مةشخةل ء زةوى سةر كةوتة

لة هاوارى بةرز بةدةنطى خوَين طةوزا، ء خاك لة كةوت ء بؤرةكةدا كةشتيية لةبةردةم
ثةالمار داردانيان ء تةروادةييان، ليسيان، «ئةى ء طوتى: كرد ليسييةكان ء تةروادةيى
بكةن، دةرباز كليتيوس كوِرةكةى خَيرا بطةِرَينةوة، بةبستيش نةكةن و بةرن هَيرش بدةن،

خَيرا كةن. كةوتووة، كةشتييةكاندا بةينى لة دةبةن، ةحةكةى
َ
ئةسل دةنا ئاخييةكان

كرد، هةتةرى ثةيكانةكةى ئةجاكس، سرةواندة ثةيكانَيكى قسانة ئةو دواى (٤٣٠)
هةرضةند ثَيكا. ئةجاكسى ء خوآلمى ماستور) (لوكوفرون-ى كوِرى ئةو لةجياتى بةآلم
سترياى لة ثياوَيكى ضونكة دةذيا، ئةجاكس الى بةآلم كى سيتريا بوو،

َ
خةل لوكوفرون

لةو لةسةروو طوَييةوة، ئةوى سةرى هيكتؤر تيذةكةى برونزيية كوشتبوو. ِرمة ثريؤز
بةسةرا كةشتييةكةوة لةسةر ء ءدةركرد ديوا بوو، وةستا ئةجاكسدا ثاأل لة كاتةدا كة
حةذمةتا لة ئةجاكس بوو. سست ثةُّـ ء ضوار طةوزا خوَينا ء خاك لة بووةوة ء بةر
ميهرةبانةكة، مرؤظة ئةى ئازيز، «ئةى تيوسريى طوتى: ء براكةى ِروويكردة ء لةرزى
ئَيمة بؤ ثةناى سترياوة لة كة ماستور، كوِرةكةى كوذرا، هةردووكمان سؤزةكةى

َ
دؤستة دل

وةك ِرَيزمان دةطرت، خؤمان نزيكى كةسَيكى وةكو خؤمانا كؤشكةكةى و لة هَينابوو،
هيكتؤرى هةذى ئَيستا ئا ضوو. دةستمان كوذرا، لة دةطرت، ِرَيزمان خؤمان ء بابى داك

بؤ كةيتة؟ دايتآ، ئةثولؤ كة كةوانةى ئةو كوا كوشندةكانت، ترية كوا كوشتى،
تريدانةكةى ء وى، كةوان دةف طةياندة خؤى هةشتاو  بوو،بة

َ
ُّـ طوَيى تيوسري (٤٤٢)

كليتوسى لة تةروادةييةكان. تريَيكى بةرةو تريةندازى كةوتة زوو هةر بةدةستةوة بوو.
هةوسارى كليتوس دا وكوشتى. ثانتوس كوِرى هاوِرَيى ثوليداماس، بيسينور، كوِرى
خزمةتَيكى بةمة دةيويست بكات، بةرهةقيان دةيتوانى بةدذوارى ء طرتبوو ئةسثةكانى
طةرم زؤر شةِر كة تاودابوون شوَينَى بؤ ئةسثةكانى بةآلم بكات، هيكتؤر تةروادةييةكان ء
بخاتةوة، دوور

َ
ُّـ ئةم بةآليةى نةيتوانى كةسيش بوو، نازأل بؤ بةآلى كاتةدا لةو بوو.
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ئةسثةكان خوارةوة. كةوتة ءدةركرد، لة طاليسكةكةى ديوا ملى ثشتة تريةكة ضونكة
دةيانةوآ واية تؤ لة ِرادةكَيشا، هوِر ء بةتةق ةكةيان

َ
بةتال عةرةبانة ء بوو بةر ةويان

َ
جل

بةردةم طةياندة خؤى بةهةشتاو بينى، ِرووداوةى ئةم كة هةر بيخةنة اليةكةوة.ثوليداماس
لة كة كردةوة دووثات لَيى و سثاردن، بروتياون)ى كوِرى (ئةستونوسى بة ئةسثةكان.
شةِرةكة. ثَيشةوةى بؤ ِريزةكانى طةِرايةوة ئةوجا ِرايان بطرَيت. دةست نزيكة شوَينَيكى
برونزينة سةراثا هيكتؤرى بيطرَيتة تا دةرهَينا ديكةى ئةوجا تيوسري، تريَيكى (٤٥٨)
ذيانى بةتة

َ
هةل بيثَيكاية، دةنواند، خؤى هيكتؤر كة كاتةدا لةو ئةم ترية ئةطةر ثؤش،

زيوسى دانا بةآلم دةبووةوة. يةكاليى كةشتييةكان دةوروبةرى شةِرى ء دةبِرى لةبةر
سةرفرازييةى شكؤ ء ئةم نةبوو، غافأل خةتةرة لةم بوو، هيكتؤر لةسةر هةر ضاوَيكى كة
ِرادةكَيشا، كةوانةكةى ئةو كة دةمةدا  لةو نةبينى، ِرةوا  تيالمون كوِرى بةتيوسريى
هةنطآ بةربووةوة. دةستى لة كةوانةكة  كرد ء تريةكة هةتةرى ثضِراند ء، ذَييةكةى
يةكَيك بِروانة، واديارة «بةداخةوة، تؤ طوتى: ء ِروويكردة براكةى توِرةبوو ء تيوسري
بةخورى. لَيدةكاتةوة ِريسةكةمان هةموو ء دةكات بةرةكانيمان بةر خواوةندةكان لة
ئةم ء بادراوة تازة ذَييةى كة ذَييةكةى ثضِراندم، ئةو خست ء دةستم لة كةوانةكةى
تريَيكىزؤرىثآدةهاوَيذرآ نيابم

َ
تا دل بةتازةييى خستوومةتةسةرىء ئةزموومة بةيانيية

ناخات.» ثةكم ء
لة دؤست، واز «ئةى ء طوتى: دايةوة وةآلمى مةزن تيالمونى ئةجاكسى (٤٧٢) هةنطآ
دةبات، ئاخييةكان بةسةرفرازى ئَيرةيى هةية خواوةندَيك ضونكة بَينة، تريوكةوانةكةت
بكةوة ء بةشانتا بدة سثةرَيك طرة،

َ
هةل نَيزةكةت هةِرة سةندووة. تؤى دةستى لة بؤية

لة ضةند دذمنان، تا شةِر، بؤ جةنطاوةرةكانى ديكةش دنةبدة تةروادةييةكان.. شةِرى
كةشتيية بةسةر دةست نةتوانن بةئاسانى كوشتار، ء ء شةِر بةبآ بةهَيزتربن، ئَيمةش
تيوسري ئةوجا شةِر.». بةرةو ء..  دةست لة دةست سا  دةى بطرن. مكومةكانماندا
كرد، شان لة ضوارلؤى سثةرَيكى داينا. خؤيدا خَيوةتةكةى لة ء برد تريوكةوانةكةى
ِرازابووةوة. ى ئةسث

َ
يال ء ينط

َ
طول كة بةطَيز ء لةسةرنا نايابى يةجطار  كآلوخودَيكى

كرد. بةئةجاكسةوة ثةيوةندى خَيرا ء طرت
َ
هةل برونزى نووك قورسى نَيزةيةكى

هاوارى بةرز بةدةنطى كةوت، لةكار كةوانةكةى تيوسري بينى كة طاظآ هيكتؤر (٤٨٤)
شةِر، جةرطةى داردانيانى ء «ئةى تةروادةييان، ليسيان كرد: ليسيان ء تةروادةييان لة
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دلَيرى كةشتيانة ئةم لةالى ء لَيرةدا ء بنوَينن خؤ مةردايةتى ثياوانة، ِرؤذى ئةمِرؤ ِرؤذ
تريةندازَيكى كاريطةرى تريى زيوس ضؤن كة بينيم خؤم بسةِّـَينن. بةضاوى خؤتان

كردةوة. ذَيهاتى ئةوانى بةتاأل
لة بةشةران ثشتيوانى كةنطآ زيوس كة بخوَينَيتةوة ئةوة دةتوانآ زؤر بةئاسانى مرؤظ
ئَيمةداية لةطةأل ئَيستاكآ ضؤن وةكو تَيدةكات، ثشتيان كةنطآ ء دةكات جةنطاوةران ء
بدةن، ثةالمار ء هةِرنة ثَيش كةشتييةكان بةرةو ثؤل ثؤل دذى ئارطؤسييةكانة. دةيسا ء
بنآ. ضاو لَيك نياييةوة

َ
بةدل با دذمن كوذرا، يا نَيزةى بةتري كةسَيكتان جا ئةطةر شةِر بكةن،

ء منداأل ء ذن بَيطومان بمرَيت، خؤيدا ء زَيدى نيشتمان ثَيناوى لة ثياو سةربةزريية ضونكة
بةتايبةتى دةبن، وةيةك و لةهةر ئاسيو دوور ء سةالمةت و سةربةرز لةدواى ئةو، ةكةى

َ
مال

بطةِرَينةوة.» يان ئازيز نيشتمانى بؤ كةشتييةكانيانةوة ء بةخؤ ئاخييةكان وةختآ
كةوتة لةوالوة (ئةجاكس)ش جؤشدا، تةروادةييةكانى بةيةكى يةك بةو قسانة (٥٠٠)
ضارَيكمان هيض بكةن، لةخؤ شةرم ئارطوسيان «ئةى طوتى: ء جةنطاوةرةكانى دنةدانى
دةنا دوور بخةينةوة، ء دذمن بكةين كةشتييةكانمان لة كة بةرطرى ئةوة نةبَيت تةنيا نيية
هيكتؤرى خودةدرةخشان ئةطةر واية ثَيتان دةضني. ء تيا دةكوذرَيني هةموومان هةر
طوَيتان بطةِرَينةوة؟ وةتةن خاكى بؤ بةثَييان دةتوانن بطرآ كةشتييةكاندا بةسةر دةست
بسوتَينن؟ كةشتييةكانمان تا دةدا جؤش هَيزةكةى بةيةكى يةك ضؤن هيكتؤر نيية

َ
ُّـ

ثةِركآ. باشرتين
َ
ء هةل شايى نةك هاتوون شةِر بؤ كة بآ برييان لة كة ثَيدةكات ئةمريان

نةمانيان ء مان شةِرى ء بخةينة كار خؤمان بازووى هَيز ء كة ئةوةية ثالن ء نةخشة
باشرتة زؤر دةذين، يان دةمرين يان دةبِرَيتةوة، ء جارة يةك ئةمة ئيدى بكةين، دا

َ
لةطةل

كانَيك
َ
خةل لة خؤمان ةى

َ
تؤل نةتوانني ء بكةين بَيهودة شةِرَيكى  زؤر ماوةيةكى  لةوة

كةمرتن!» ئَيمة لة ء زؤر نازانني بةهيضيان كة بكةينةوة
هيكتؤر، «سكيديوس»ى لةم كاتةدا بةرزكردنةوة. ء ورةى قسانة بوذاندنييةوة بةو (٥١٤)
فةرماندةى اليوداماسى (ئةجاكس)ش كوشت. فوسيديانى سةردارى ثرييميدس، كوِرى
سيلينى (ئوتوس)ى ثوليداماس، كوشت. ناودارى ئةنيتنورى كوِرى ثيادة، جةنطاوةرانى
بينى ِرمَيكى ئةمةى ميطيس كة كوشت. (ئيثيان)ى سةردارى ء فيليوس هاوِرَيى كوِرى
ئةثولؤ ضونكة بوو، ءِرزطارى خؤى دانةواندةوة ثوليداماس بةآلم ثوليداماس، سرةواندة
سينةى لة دوِر ِرمةكة بكوذرَيت، بةآلم شةِرةدا لةم كة كوِرى ثانتوس نةبوو ويستى لةسةر
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ينى
َ
دامال كةوتة ميطيس زةوى، سةر كةوتة خَيرا طالو كرد، ء شةقى ضةثى كرويسموس

المبوس دةست. لَيى هاتة كوِرى المبوس لةم كاتةدا دولوبسى ء ئةسلةحةكةى، ضةك
لَيى هاتة

َ
بةآل بوو. شةِرَيك جؤرة هةموو شارةزاى كوِرى دولوبسى جا بوو، الوميدون كوِرى

بردبووة هَيرشى نزيكةوة لة فيليوس ء سثةرى كوِرةكةى هاويشتة ِرمةكةى ء دةست
فيليوس ثاراستى. مردن لة ء فرياى كةوت كوِرى فيليوس نايابةكةى زرآ بةآلم سةرى.
خانةخوَيى ئيوفيتيسى شا هَينابوو، سيليس ِروبارى كةنارةكانى ئيفراى لة زرَييةى ئةم
بوو كة ئَيستا زرَيية ئةو هةمان بثارَيزآ. ثآ خؤى ء لةبةريبكات شةِرا دابويآ، تا لة

كرد. لة مردن ِرزطار كوِرةكةى
برونزييةكةى كآلوخودة ترؤثكى ء هاويشت خؤى ِرمى (ميطيس)ش ئةوجا (٥٣٦)
بةئاسمانا برد دروستكرابوو ئةسث ى

َ
ينطى كآلوخودةكةى كة لة يال

َ
طول (دولوثس)ى ثَيكا،

بةهَيظى هةر هَيشتا ء «ولوثس»دا دةضوو، بةطذ كاتَيكا ميطيس لة زةوى. سةر كةوتة ء
ثَيوارةوة ثةنايةكى لة بةِرم دةست هيمدادى، هاتة دلَير مينيالوسى بوو، سةركةوتن
سينطييةوة لة ثةيكانةكة دولوثس، شانى خَيواندة نَيزةيةكى ثشتةوة لة وةستا.
ئةسلةحة ء ضةك تا دايآ ثِريان ى

َ
قؤل بةدوو بوو. زةوى تةختى بةدةما دلؤثس دةرضوو،

كةوتة زياتر هةمووان لة كرد.. طاز خزمةكانى هةموو هيكتؤر بةآلم ن..
َ
برونزييةكةى لَيدامال

لة بوو، دوور هَيشتا دذمن تا كة كرد، ميالنيثؤسى دالوةرى هيكيتاون، كوِرةكةى لؤمةى
هاتن ئاخييةكان كةشتى كة كاتآ بةآلم بوو، طاوطؤتاأل بةخَيوكردنى خةريكى بريكوتى
ء بةسةرامةد بوو تةروادةييةكاندا لةنَيو ء طةِرايةوة تةروادة بؤ دى جارَيكى –ئةويش
لةتةكدا ةى

َ
مامةل خؤى كوِرةكانى لة  يةكَيك كة وةكو ثريامدا لةثاأل ء دةركرد ناوى

ئةوى هَيناو طوتى: بةناو.، ناوى جار لةو توِرة بوو ء
َ
هيكتؤر هةوةل دةكرد، دةذيا. جا

بؤ خزمة ت
َ
دل باشة بني؟ خةمسارد ء سست ئاوها ئَيمة ئةى ميالنيثوس، ِراستة «ئةمة

وِروكاون ء ئةسلةحةكةى ضةك لة ضؤن دولؤثس بكوذانى نايةشَيت؟ نابينى كوذراوةكةت
لة ماوةتةوة بؤ ئةوةمان تةنيا بةسةرضوو، شةِر دوورة وةختى كةوة، دوام بيبةن؟ تا
ء سةربةرز تةروادةى هةموو يا يا بيانكوذين، جا بكةين، ئارطؤسييةكان شةِرى نزيكةوة

كةكةى بكوذن.»
َ
خةل ء بطرن ء حةساران بةبرج

خواوةندَيك نيمضة وةكو قارةمان (ميالنيثوس)ى كةوتةِرآ، قسانة  ئةو  دواى (٥٥٩)
كةوتة تيالمون  كوِرى مةزن، ئةجاكسى لةوالشةوة كةوت. شوَينى بةهةنطاو هةنطاو
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ئاطادار بكةنةوة. دةست هيمةتة، ثياوانة ِرؤذى «دؤستان، ئةمِرؤ ئارطوسييةكان: هاندانى
خؤى نةهَينَيتة سةر هاوِرَيكةى طلةيى نةنوَينآ ء سستى كةس شةِر، ئةمة شةِرة بن،
شةِر مةيدانى بةخؤيةو ئةوانةى شةرميان نةكات. شةرمةزار  خؤى هةتاية هةتا بؤ ء
ء ِريسوايى هةآلتن زياترة.. ئاكامى بوونيان ِرزطار سةربةرزن، ئةطةرى ن،

َ
ناهَيل بةجآ

سةرشؤِريية!»
بووةوة ورةيان بةرز ئةوانيش خؤبةخؤ ئيدى ئاواية جةنطاوةرةكانى هاندا، بةو (٥٦٥)
دةورى برونزى ديوارَيكى وةكو لة دآل وروذا، بةرةنطاربوونةوةى دذمنيان ئارةزووى ء
دلَير مينيالوسى  هاندةدان.

َ
ُّـ تةروادةييةكانى لةوالوة (زيوس)ش كةشتييةكانيان دا،

تؤ ئةنتيلوخؤس، «ئةى طوتى: ئةنتيلوخوس، دنةدانى كةوتة جةنط نةعرةتةكَيشى ء
تؤ لة نة تياية، ةتريان

َ
سوكةل ء رت

َ
طؤل ء طورج تؤ نة لة طةنجرتى، ئاخييةكان هةموو لة

تةروادةييةكان بكوذة.». لة يةكَيك ء بدة شةِردا. ثةالمارَيك لة تياية ئازاتريان ء بَيباكرت
بوو ئةوة كردبوو، ثِر ئةنتيلوخؤسى بةآلم رؤيى، ء كرد قسانةى ئةو مينيالوس، (٥٧٢)
بةثارَيزةوة دواى ئةوةى دةرضوو، بؤى جةنطاوةرةكانةوة ِريزةكانى ثَيشةوةى لة خَيرا
هاويشت ِرمةكةى كة هةر هاويشت، ثرشنطدارةكةى نَيزة دايةوة، دةوروبةرى ئاوِرَيكى
ناودار ميالنيثوسى كو

َ
نةضوو بةل بةهةتةر ِرمةكةى لةبةردةميا طةِرانةوة! تةروادةييةكان

كة كاتةدا مةمكييةوة، لةو لة نزيكى سينطى، ثَيكا، رَيك كوِرى هيكيتاونى دلَيرى ء
سةر كةوتة ئةسلةحةكةيةوة هوِرى ء تةق بةدةم كرد. شةق دةهات، شةِركة بةرةو
تاذييةك ضؤن وةكو ئةنتيلوخؤس هةنطآ كَيشا. ضاوةكانيدا بةسةر ى

َ
بال تاريكى ء زةوى

دةكات بريندارى ِراوضييةك دةرضووندا، كاتى لة الن لة كة كارمامزَيك سةر دةكوتَيتة
َ
هةل

سةرت يكوتاية
َ
هةل ء شةِرظان، دلَير ئةنتيلوخؤسى بةو ئاواية دةبآ... سست ضوارثةُّـ ء

ناودار هيكتؤرى بةرآ. بةآلم بةتاآلنى ء
َ

داماآل
َ
ُّـ ئةسلةحةكةت و ضةك تا ميالنيثوس ئةى

جةنطاوةرَيكى ضوو. بةآلم ئةنتيلوخوس، هةرضةندة ِرووى بةرةو شةِردا طةرمةى لة بينى،
كةتنَيكى دِرندةيةك وةكو كو

َ
خؤى وةمَينآ، بةل لة جَيى نةكرد زاتى بةآلم بوو، لةزةبر

بةرلةوةى ء كوشتبآ، طاطةلةكةيدا ثةنا لة طاوانَيكى يان كوشتبآ سةطَيكى كردبآ،
هةنطامةى ء هةرا لةذَير نةستور كوِرةكةى شَيوةية بةو َيت!..

َ
هةل بَيتةوة ئاطادار

َ
ُّـ كى

َ
خةل

هَيزىلةشكرةكةى ناو نةطةيية تا هاتء
َ
هةل هيكتؤردا سامناكىتريبارانىتةروادةييةكانء

دايةوة. نةوةستاو نة ئاوِرى خؤيان
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بةرةو كاأل طؤشتى ضاوبرسى ء دِرندة شَيرى ميناكى تةروادةييةكان بةآلم (٥٩٢)
بآ لة ثةستاو كة دةكرد جَيبةجآ (زيوس)يان ويستى ء دةبرد كةشتييةكان هَيرشيان
ئارطوسييةكان لةبةر باشارى ء ئةوان، بةر دةخستنة ورةى ء دةدان جؤشى ثسانةوة
زاأل بةسةردا تةروادةييةكانى ِرةوا نةدةبينني ء ثآ سةركةوتنى ء سةرفرازى ء دةبِرى
ببةخشَيت. ثريام كوِرى ء سةرفرازى بةهيكتؤرى شكؤ بوو كة لَيرِبا خؤيدا ى

َ
لةدل دةكردن.

دوعا بةمة ء تيذةكان بةربدات، نووك كةشتيية لة نةهاتوو لة دامركانةوة ئاطرَيكى بتوانآ تا
دةكرد ئةوةى ضاوةِروانى زيوس ئيدى بكات. طريا منةتى بةبآ (تيتيس) نزاكةى ء نوَيذ ء
ساتةوة، لةو بوو لةسةرى ضونكة بدينآ، طِرطرتوو كةشتيةكى َيسةى

َ
بل خؤى بةضاوى كة

كةشتييةكان بطةِرَينةوة لةالى و بكةن ثاشةكشة تةروادةييةكان كة بكات وةها كارَيكى
ببةخشَيت.. ئارطوسييةكان بة سةركةوتن ء سةرفرازى ء َين

َ
هةل ئارطوسييةكان لةبةر ء

كةشتيةكان ثةالمارى  كة هاندةدا ثريامى كوِرى هيكتؤرى نيازةوة ء مةبةست بةم
بؤ نةبوو ثَيوة سةرى  ء بوو كارة ئةو تاسةمةندى زؤر هيكتؤر بةخؤيشى جا بدات.
بادةدا، نَيزةكةى ئةريس ميناكى بوو، توِرةيى ء ِرق سةراثاى ةوانة

َ
ثال ئةم ئةنجامدانى،

نَيأل ة
َ
ء نَيل دارستان ضِرة لَيِرَيكى ء بةردةبَيتة بَيشة كؤسارَيكدا لة ضؤن ئاطرَيك وةكو يان

طِريان برؤ سامناكةكانيةوة لةذَير ضاوةكانى ء كردبوو كةفى ئاواية دةمى بةو دةيسوتَينآ،
بةسةر ترسناك كآلوخودةكةى بةشَيوةيةكى ثةالمارةوة ء شةِر بةدةم ء دةبووةوة

َ
ُّـ

دةلةرييةوة. الجانطةكانيةوة ء سةر
هةرضةندبةتةنياشةِرى ذمارةيةكجةنطاوةرى (٦١٠)زيوسلةئاسمانةوة ئاطادارىدةكرد.
كورت ضونكة تةمةنى بوو، ِرةوا بينى ثآ ء سةركةوتنى سةرفرازى بةآلم زيوس دةكرد،
بةدةستى كة بوو ئةو ِرؤذةى زؤرى ثةلةى ثاالس)ش (ئةتينا ء بوو، نزيك ئةجةُّـ ء بوو
هَيزةكانى ِريزى تَيكشكانى خولياى كة هيكتؤر كاتةدا، لةم بكوذرآ. بيليوس كوِرةكةى
بةوَيدا خؤى بان تر ضةك ثِر باو غى جةنطاوةران زياتر

َ
قةرةبال شوَينَيكدا لةهةر بوو، دذمن

كةلَينيان هةيبوو، نةيدةتوانى تاوةوة كة ء تني ء خرؤش ء جؤش هةموو بةو بةآلم دةدا.
دةوةستان، بةردةميا لة ديوار وةكو يةكِريز ئاخييةكان ضونكة تَيكيانبشكَينآ، تَيبخاتء
ء خؤِراطر سةربةرز ضةِريندا، دةريايةكى كةف لة كةنارى زةالم تاوَيرَيكى ضؤن وةكو يان
،

َ
ء ناجوآل دةوةستآ ِروبارةكةدا ِرةزاى بآ ء شةثؤالنى سةرشَيت باهؤزى باو لةبةردةم

دةوةستان تةروادةييةكاندا لةبةردةم خؤِراطر ء بةرز ورة شَيوة بةهةمان داناييةكانيش
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ى
َ
مةشخةل وةكو  دةبووةوة،

َ
ُّـ قينى طِرى هيكتؤر كة ئةنجامدا لة بةآلم نةدةهاتن.

َ
هةل ء

هةور ئةنجامى لة ئامان بآ ء توِرة شةثؤلَيكى ضؤن وةكو كرد، بةناويانا خؤى ئاطر
دةيكَيشَيت ء دةيداتة ثَيش با شةثؤُّـ ء دةكات

َ
سامناكةوة هةل باهؤزَيكى ء هةآل ء

لور لورة بايةكة ء دةبآ ون كةفاودا لة بةجارَى كةشتييةكة ء بضكؤلةدا بةكةشتييةكى
مردن لة بةفةالكةت ء كةشتيوانةكان دةتؤقَينآ ء زراوى دةستَينآ

َ
هةل بايةوانةكةى لة

هيكتؤر بةآلم بوو. ضوو هيكتؤر لة زةنةقيان شَيوة بةهةمان ئاخييةكانيش دةرباز دةبن..
بذونى سةوزةزارَيكى لة كة شومار، بآ طاطةلَيكى دِرندة ثةالمارى شَيرَيكى ضؤن وةكو
هَيشتا ء بةديارةوةية ناشيان طاوانَيكى و دةدات، دةلةوةِرن، بةريندا طوآلوَيكى دةورى
 بسةنآ،

َ
ُّـ ثَيضى ثَيضاو شاخ مانطايةكى بةتةماية كة بكات وادِر دِرندةيةكى شةِرى ناتوانآ

شَيرةكة بةآلم دواوة، دَيتة جارآ ء طاطةلةكة ثَيشى دةطةيةنَيتة خؤى جارآ سةيردةكةى
دةيكات ء يدةدِرآ

َ
هةل ء دةخات دةدات ء مانطايةك بةطاطةلةكةدا خؤى ناوةِراستةوة لة

هةآلتن. دةكةونة ء دةبن هةراسان ثةِراطةندة تؤقيو ء هةموو دى بةتَيشوو،مانطاكانى

دةهاتن.
َ
هةل زيوس بابة ء هيكتؤر لةبةر لةرزةوة ء بةترس ئاخييةكان، هةموو ئاواية بةو

جاران كوشت، كة (كوبريوس)ى كوِرى ميسينى (بريفيتيس)ى تةنيا هيكتؤر بةهةرحاأل
كوِرة ئةم بابى هةرضةندة دةبرد. ةوان

َ
ثال هرياكليسى يوريستيوس)ى بؤ (شا فةرمانى

ء ى
َ
طؤل ء بوارَيكى طورج كوِرةكةى، لةهةموو بةآلم بوو، خوَيِريلة ء بزر كةسَيكى ناو

لة ِريزى يدا
َ
ئاقل ء زيرةكى لة بوو، خؤيةوة هاوتةمةنانى لةسةرووى ء شةِرظانييةوة شةِر

سةرفرازى هيكتؤر. ء سةركةوتن مايةى ئةو بووة بوو.. ميسينيدا ةوانانى
َ
ثَيشةوةى ثال

تاسةر يطرتبوو، 
َ
هةل بةخؤى  كة سثةرةكةى، داوَينى لة ثَيى دةطةِرَيتةوة،  كةكاتآ 

لةكاتى كةوتبوو، بةثشتا بوو. نووتا
َ
ِرمان بيثارَيزآ، هةل ء نَيزة لة تا بوو شؤِر ثَييةكانى

بةهةشتاء خَيرا هةستىثَيكرد. هيكتؤر كآلوخودةكةىهةستا بوو، لة هوِرَيك تةقء كةوتنا
هاوِرآ نزيكى لة ضةقاند، سينطى لة ِرمةكةى وةستا، بةديارييةوة سةرى، طةياندة خؤى
فرياى نةيانتوانى بوون، بةداخ بؤى زؤر هةرضةند هاوِرَييانةى ئةو كوشتى، ئازيزةكانيا

بوو. تؤقى هيكتؤر لة زراويان بةخويانيش ضونكة بكةون،
ِريزى يةكةمني ثةناى داية خؤيان كةشتييةكانيان، الى طةياندةوة خؤيان (٦٥٣)
كةشتييةكان،كةشتييةكانىِريزىثَيشةوةىقةراخدةرياكة.بةآلم تةروادةييةكانهَيرشيان
نزيكى لة ئةمجارة كرد، بةآلم لةوَيش ثاشةكشةيان ئارطؤسيةكان بةناضارى هَينان، بؤ
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ثةراطةندة ئوردوطاكةدا بةناو ء وةستان دةستة دةستة طردبوونةوة، خَيوةتةكانياندا
يةكرتيان دةيطرت زاريان تا ثسانةوة، بآ ثةستاو لة طرتبوون، ِراى ترس ء شةرم نةبوون،
ء ثشت جرينيايى، قةآل نةستورى بةتايبةتى دةكردةوة، بةرز يةكيان ورةى ء بانط دةكرد
ِرجاى لَيدةكردن ء تكا ء دةكردن طازى خؤيانةوة بةناوى يةك يةك ثشتيوانى ئاخييان، ء
ذن دوور بطرن، شةرمةزارى ء نةنطى خؤ لة يةك بطرن، براينؤ، دؤستان، «طةُّـ دةيطوت: ء
ئةوانةى بابتان، ء داك بريبَيننةوة، ةكانتان وة

َ
مال ك ء

َ
مول وةبري بَيننةوة، ةكانتان

َ
مندال ء

ئَيوة دةكةم لة داوا لَيرةدا ئةوانةوة، هةموو بةناوى من بَيننةوة. وةبري زندوون يا مردوون
ئةوانةوة بةناوى من مةطرن، هةآلتن ِرَيطةى دذمن، مةكةنة ثشت بطرن، خؤ دلَيرانة كة

نني. لَيرة ئَيستا ئةوان ضونكة دةكةم، ئَيوةدا لةطةأل قسان
ضاويان لةسةر تاريكى ثةردةى ئةتينا وةبةرنانةوة. غرةتى ء زات قسانة بةو (٦٦٧)
مةيدانى ء بةرى كةشتييةكان بةرى هةردوو ِروونى بةوثةِرى ء بةضاوى خؤيان البرد،
هاوِرَيكانيان ء شةِر مةيدانى نةعرةتةكَيشى هيكتؤرى خؤيان بينى.بةضاوى شةِرةكةيان
نزيكى كة لة ئةوانةى و هةم نةدةكرد شةِريان بةشدارى ثاشةوة كة هةم ئةوانةى بينى،

دةكرد. شةِريان كةشتييةكاندا
لة هةر دى ئاخييةكانى وةكو ثرت لةوةى ةوان نةيتوانى

َ
ثال ئيدى (ئةجاكس)ى (٦٧٤)

كةشتى ئةو سةر بؤ كةشتييةوة لةم كةشتييةكاندا، بةسةر بةهةشتاو بوةستآ، دوورةوة
دةدرا، لَيك قة

َ
بةئةل كة دةريايى، شةِرى ِرمى بوو.. بةدةستةوة درَيذى ِرمَيكى دةدا، ثازى

ئةسث دانة ضوار وةكوضؤنشؤِرةسوارَيكىئةسثناس، بوو. درَيذ طةز دوو نزيكةىبيستء
بةشاِرَييةكى ء دةشتةوة لة بةثةلة ء بكات جةلةيان و بذَيرآ

َ
هةل ئةسثَيكدا طةلة لةنَيو

تةماشاى دةستة دةستة ء ذنان ثياوان ء دةدات تاو شارَيكى مةزنيان بةرةو غدا
َ
قةرةبال

ئةسثَيكةوة لةسةر ئةسثةكاندا، ةى
َ
ضوارنال هةِرةتى لة ئاسودة نياو

َ
دل ئةويش دةكةن،

ء شَيوة بةهةمان (ئةجاكس)ش ثَيشآ.. دةِرواتة ء دى ئةسثَيكى سةر دةداتة
َ
هةل خؤى

دةنطى دةطةيية ء ديكة كةشتييةكى سةر دةداية
َ
هةل خؤى كةشتييةكةوة بةهةشتاو لة

لة كةشتى بةرطرى سامناك داناييةكانى بؤ ثسانةوة، بةهاوارى ء بآ ثةستا لة ئاسمان ء
هاندةدا. خؤ خَيوةتةكانى ء

كو
َ
بةل زرَيثؤشةكاندا نةمايةوة، ئاثؤِرةى تةروادة لةناو بةو دةقةوة هةر هيكتؤرش (٦٨٨)

قورينط يان يان كَيوى قازة دارَيكى وةكو
َ
بال كة ثؤلة باأل، تيذ ؤيةكى

َ
هةل ضؤن وةكو
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هيكتؤرش دةدا.. خؤى ثَيياندا دةكةن، ضينة ِرووبارَيكدا لة ِرةخى دةبينآ ملدرَيذ قووانى
بةدةستة ثَيشةوة، زيوس ثَيشى شينباوى كةشتييةكى سةر يكوتاية

َ
شَيوة هةل بةهةمان

دواى كة هاِروذاند تةروادةيى جةنطاوةرانى ء دا
َ
ثال ثَيشةوةى بةرةو خؤى بةتواناكانى

بكةون.
ء هَيندة بةجؤش طريسايةوة.

َ
هةل كةشتييةكان نزيكى لة توند شةِرَيكى (٦٩٦) ديسان،

ماندوو نني. هةرطيز ء يةكةم شةِريانة ئةمة واية لة تؤ دةكرد، شةِرى يةكرتيان خرؤش
وابوو قةناعةتيان ئاخييةكان دةكردةوة: برييان هَيزةكة بةمجؤرة هةردوو جةنطاوةرانى
لة تةروادةييةكيش هةموو بمرن. لةوَيدا هةموويان دةبآ ء َين

َ
هةل ء بدزنةوة خؤ نابآ كة

بكوذآ. ئاخيايى ةوانانى
َ
هةموو ثال ء بةربدات كةشتييةكان ئاطر لة بوو بةتةما خؤيدا ى

َ
دل

يةكرتيان شةِرى طرتبوو، لَيكدى بةرانبةريان هَيزةكة هةردوو بريوباوةِرةوة بةو (٧٠٣)
لة جوان، تيذِرؤ زؤر كةشتييةكى ثَيشى طةياندة دةستى هيكتؤر لةم بةينةدا دةكرد.
دى جارةكى ء تةروادة بؤ هَينابوو «ثروتيسيالوس»ى كة كةشتييةى ئةو دةريادا، ئاوى
تةروادةييةكان ئاخييةكان ء ئةودا كةشتييةكةى دةورى خؤيى نةبردةوة.لة وآلتةكةى بؤ
بوون بوو يةكرت ى

َ
تَيكةل يةخةدا كةوتنة كوشت ء بِرى يةكدى، وا ء دةستة شةِرَيكى لة

ء قورس طران، شريى طورزى ء، بةتةورى تيذ بةكار نةدةهات، درَيذ ء نَيزةى تريوكةوان
ء طران شمشَيرانى لة ذمارةيةكى زؤر دةدِرى،

َ
هةل يةكرتيان دوو شاخة!.. ء سونطى قةمة

لة هةندَيكيان زةوى، سةر دةكةوتنة نيشان، جةواهري ء دةسكى ِرةش ى
َ
بةحةمايل جوان،

زةوى زةوى... دةكةوتنة سةر شةِرةوة بةدةم جةنطاوةران شانى هةندَيكيان لة ء دةست
ئيدى كةشتييةكةدا طرت، كة دةستى بةسةر بةآلم هيكتؤر دةطةِرا!

َ
هةل ِرةش خوَيندا لة

«ئاطر ء طوتى: كرد تةروادةييةكان لة ء هاوارى وةستا ثَيشةكةيدا لة كو
َ
بةل نةطةِرايةوة، 

بةخشيوة، بةئَيمة ئةمِرؤى زيوس بدةن. شةِر نةعرةتةى لة بةيةكدةنط هةموو ء بَينن
كة دةكةين وَيران كةشتيانة  ئةو ِرؤذةدا لةم ِرؤذةكانةوة.. هةموو لةسةرووى  ِرؤذَيكة
ترسنؤكى بةهؤى بةآليان ء ئازار بةبار ئَيرة هاتوون ء بؤ ئاسمانةوة ويستى بةثَيضةوانةى
دةورى لة دةمويست من كاتآ كة ئةو ردَين سثيانةى هَيناوين، بؤ سثيةكانمانةوة ردَين
جا بكةوآ. شوَينم لةشكرةكة نةياندةهَيشت ء نةدةدام بجةنطم،ِرَييان كةشتييةكاندا
بةخؤى ئةمِرؤكة كردبوو، طومِرا ئَيمةى ى

َ
ئةقل هةندآ ئةوسا دووربني، ئةطةر زيوسى

دةكات.» ِرَينوَينيمان ء دةدات هانمان
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ئةجاكس ئارطؤسييةكاني دا، بةآلم ثةالمارى شَيلطريانة تر ء كرد قسانةى ئةو (٧٢٦)
دادةبارى. بةسةريا وةكو باران تري خؤى نةمايةوة. ضونكة جَييةكةى لة زؤر ماوةيةكى
كةشتييةكة لةسةر كرد، ثاشةكشةى هةندَيك دةكردةوة، مردن لة ى

َ
سل هةميشة ضونكة

لةوَيدا بةرز بوو، ثَييان كة حةوت ةوانةكاندا،
َ
بةشوَينى سةول كرد كةوتةوة، خؤى دوور

ةوة
َ
بةمةشخةل كةسانةى ئةو هةموو هةر دذمن، دةيِروانيية لةوَيوة بؤسةنا، لة خؤى

ثسانةوة، بآ ثةستاو لة هةروةها دةخستنةوة، دوورى بةثةيكانةكةى ثَيشآ، دةضوونة
دانيايى، جةنطاوةرانى ئةى دةيطوت: «براينؤ، هاندةدا ء داناييةكانى ء دةكرد هاوارى
جةزم عةزمتان ياران! بن مةيدان مةردى جةنط، خواوةندى ئرييسى خزمةتطوزارانى ئةى
قايمرت لةمة يان ديوارَيكى بآ، ثشت لة ثشتيوانتان هَيزَين واية كة بكةن. ئايا التان
بؤ ثةناى كة نزيكة لَيوة ء قةآلمان بةبورج نة شارَيكى بثارَيزآ؟... جةنطاوةرةكانتان
شةِرةكةمان بؤ قورس تةرازووى تاى بَينني، كة تازة هَيزَيكى لةوَيندةرةوة تا بةرين
ء زرَيثؤشة ضةكدار ء سةراثا تةروادةييانى ثَيشمان دةشتَيكا، لة ئَيمة واين بكات...
لة نةك لةشةِرداية، سةالمةتيمان ء خؤمان، ِرزطارى وآلتى لة ء دوورين دةرياية، ثشتمان

خؤ دزينةوة.» ء سستى
ى

َ
بةمةشخةل كة تةروادةييةك هةر ئامادة.. ء حازر دةستبةنَيزة ء قسانةىكرد ئةو (٧٤٢)

ئةجاكس بةِرمةكةيةوة بكات، خؤش هيكتؤر ى
َ
دل تا دةهات، بةرةو كةشتييةكان ئاطرةوة

لة كةسى دوانزة جؤرة بةو دةكرد. بريندارى يان دةنا ِراوى يا ء دةست دةهاتة لَيى
كرد!. بريندار لة بةردةم كةشتييةكاندا يةخةدا، دةستةو شةِرَيكى
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شانزةيةم سروودى

كوذرانى ثرتوكلوس

حيكايةتةكة:
ثاتروكلؤس. كةشتييةكةى بةر طةيية شةِر بشكَينن. طريكةكان توانيان تةروادةييةكان
بؤ طَيِرايةوة. بويةرةكةى ء ئةخيل بؤالى ضوو بةهةلَةداوان بينى ئةمةى كة ثاتروكلؤس
لَيرة ئاطردان، هةموومان هةرِةشةى لةبةر كةشتييةكان ضؤن ِروونكردةوة كة بؤى
ءكآلوخودء سثةر كرد كة ئةخيل لة داواى دةمرين. خؤ لة وآلتى دوور ء غةريب طؤِر
ئةخيلة وابزانن ديتيان ئةطةر تةروادةييةكان تا بداتآ، خؤى ئةسلةحةكةى هةموو
بؤ بادانة نوَيذة دةبَيت. قاييل هاوِرَيكةى بةثَيشنيازى هةلََين.ئةخيل ء برتسن ء
ئةخيل لة جطة ء شاردبويةوة خؤيدا باولَةكةى لة كة بةجامَيك دةكات. خواوةندةكان
نوَيذةكةى ئةوةى دواى خواردبووةوة. نةثَيى ء تَيوةدابوو نةدةستى دى كةسى خؤى
ء دةكات خؤى بةمةيدانى شةِرةكةدا خؤى. ثاتروكلؤس خستةوة جَيى جامةكةى كرد
بسوتَينن، بوو كةشتييةكان تةروادةييانةى خةريك بةتةروادةييةكان دةنؤشَيت. ئةو تاآلء
ئةو ِروويدةدا. كارةسات نةبواية ثاتروكلؤس سووتاند.ئةطةر كةشتييةكيانيش تةنانةت
ء دةخست لة تةروادةييةكان بريندارى ء كوذراو بةضةثا بةِراست ء كة ثاتروكلؤسةى
خؤشبةزة ئةسثة ء عةرةبانة سايةقى ئوتوميدون بوو، لةطةأل مريئاخوِرى ئوتوميدونى
ثاتروكلؤس، دَيتة مةيدانى تةروادةيى ثالَةوانَيكى بوو. بةآلم ئةخيل تايبةتييةكانى
تَيكةأل خؤى دةيةوآ زيوس  بوو. زيوس كوِرى و بوو طلوكوس ناوى  ثالَةوانة ئةو
ئةم كارةى مةترسييةكانى ئاكامى لة هريا بكات. بةآلم ِرزطار كوِرةكةى بكات ء
لة مةرطى كة ضارةنووسةية ء قةدةر ئةو ثَيضةوانةى ئةمة ضونكة دةكاتةوة. ئاطادار
بكاتةوة ِرةت ئةو ضارةنووسة نةدةتوانآ حالَةدا لةم نووسيوة. جا كوِرةكةى ضارةى
ء كوِرةكانيان لةشةِر بثارَيزن كة بطرآ ديكةش لة خواوةندةكانى نةدةتوانآ ِرآ ء
لةوةندةيا هةر ء بوو ئةو كارة دةستبةردارى ئيدى لةو دةكةن. ضاو ضونكة بخةلةسَينن،
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خؤى زَيدى ء بؤ وآلت كوِرةكةى مردن جةنازةى لةدواى تا ئةثولؤى نارد كة وةستا
ئةنجامبدةن. بؤ ثرسةى ِرَيوِرةسمى ء بيدَينن هاوِرَيكانى ء كةسوكار ء برا بةريَتةوة.
تةروداييةكان دةبَيت. بةردةوام خؤى وَينةى بآ كوشتارى لةسةر ثاتروكلؤس ئيدى
ئامؤذطارييةكةى بةثَيضةوانةى بةآلم ِراودةنَيت، دةشتةكة بةرةو كةشتييةكانةوة لة
لة بوو لةوة لَينةطرتبا ِرَيى ئةثولؤ ئةطةر دةِروات، هةر ناطةِرَيتةوة، لةوَيوة ئةخيلةوة،
دةكوذرآ. تا سارددةبَيتةوة، ثاتروكلؤس لَيرةوة ئيدى ئاوديوبآ. تةروادةش حةسارى
بةخؤيشى ضونكة نةبَيت. ئةم شاد بةمردنى كة هيكتؤر دةلََيت بة هةناسة لةدوا بةر
دةبَيت خةمني ئةخيل زؤر دةكوذرآ. ئةخيل بةدةستى ء حةسارةكانى تةروادة لةالى
بةوة خؤى دلَى و طوتووة ثَيشبينييةكةى ثآ دةكات كة ثاتروكلؤس لة طلةيى ء
لة بةر بةمةش ء بخوات هيكتؤر جةزرةبةى يةكةمجار ئةخيل لةوةية كة دةداتةوة

(هاديس). ذَيرين. جيهانى بؤ بضآ هةمووان
زةمةن:

هؤمةرييةكةية. طَيِرانةوة هةشتةمينى ء بيست ِرؤذى
شوَين:

ء شةِرةكة لةوَيندةرة كة دةريا كةنارى كؤسار، ئيداى تياية، سآ شوَينى سروودة ئةم
لةوآ ء ئةثولؤ سةر حةسارةكةية كة ديكةش دةوروبةرى كةشتييةكانة، شوَينَيكى لة

دةوةستآ.
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دةكرد. ثاتروكلؤس شةِريان جةنطاوةران مكومةدا كةشتيية ئةو دةورى جؤرة لة بةو (١)
فرمَيسك جةنطاوةران. سةردارى ضووة نك ئةخيلى ِرشتنةوة فرمَيسك ء طريان بةدةم
ء ديوار بةرز بةردَيكى ء لة تاشة ة

َ
لَيل كانييةكى لة تؤ واية دةِرذا، ضاوانى بةجؤرآ لة

سووتاء ثَيى ى
َ
دل بينى شَيوةيةى بةو طؤأل ء طورج ئةخيلى كة ئاساوة دةِرذَيتة خوارآ.

ء يت
َ
مندال كضَيكى َيى

َ
دةل دةطريت، بؤضى ثاترؤكلؤس «ئةى طوت: ثَيى بةثةرؤشةوة

لة ء دةكات طري داوَينى ضنط لة ء بطرَيت باوةشى لة ء دةيةوَيت دةدات غار دايكيا بةدووى
وةكو تؤ بطرَيت. هةمَيزى لة تا بةفرمَيسكةوة بؤى دةِروانآ ضاوى بةدوو ء دةكات ِرؤيينى
بة(مورميدون)ةكانى خةبةرَيكت ثَيية هيض ثاتروكلوس... دةِرَيذى ئةى ِروندك كيذة ئةو
من ئةوةى بيزانى؟.. تؤ هةر الية كة (ثتيا)ت َيكى

َ
هةوال ئايا َيى؟

َ
بل بةمنى يان َيى

َ
بل

ء زندوو زرك ئةياكوس كوِرى بيليوسى زندووة، هَيشتا ئةكتور كوِرى بيزانم مينوتيوسى
بؤ خةفةت زؤرمان مردبان، دووانة ئةطةر ئةو دةسوِرَيتةوة. خؤ مورميدونةكاندا لةنَيو
ةكانياندا

َ
ناو بةتال كةشتيية ثاأل لة ضؤن كة ئارطوسييةكانى خةمبارى تؤ يان دةخواردن.

مةشارةوة،
َ
هيضم ُّـ ء بَآل ثآ ِراستيم دةكوذرين؟.. خؤيانةوة ثةيمانى ء بآ شةرت بةهؤى

بني». ةكان
َ
ء حال وةزع هةردووكمان ئاطادارى تا

«ئةى دايةوة: وةآلمى ء كَيشا
َ
هةل هةناسةيةكى ساردى  ثاتروكلؤسى سوارضاك (٢٠)

توِرة مةبة، لَيم ئاخييان، ديارى سةركردةى هةرة ئةى بيليوس، كوِرى ئةخيل، ئةى
لةناو ئَيستا بوون، قارةمان ئةوانةى هةر هةموو تة،

َ
طال نةك نةطبةتيية ئاخييان نةطبةتى

نزيكةوة. هةيانة لة دوورةوة ئةنطَيوراون، لة بريندارن، هةيانة ء كةشتييةكاندا كةوتوون
ء بةِرمبازى ناودار ئوديسيوسى بووة، بريندار بةثةيكان تيديوس كوِرى ديوميدسى

بوون. بريندار بةشمشَير ئاطامةمنون
حةكيمة دكتؤر ء ثَيكةوتووة. هةموو تريى ء بريندارة ِرانى (يوريبيلوس) هةروةها (٢٧)
زامةكانيان لة هةتوان ء تيماركردنيانن سةرطةرمى ء خِربوونةتةوة دةوريان لة شارةزاكان
ئومَيدةوارم تدا نايةت.

َ
بةخةيال ء نيية ميوانت مَيشيش هةر ئةى ئاخيل تؤ، كةضى دةنةن.

ئةمِرؤكة فرياى جا ئةطةر تؤ تؤداية، ى
َ
دل لة كة نةبم ء كينةية ئةم ِرق هةرطيز دووضارى

داواى ء بنازآ بةخؤى دةتوانآ كآ نةكةى، ِرزطار بةآليةيان لةم نةكةوى ء ئارطؤسييةكان
نة بيليوسى نا، ِرةق،

َ
دل ئةى بكةن؟ باس ضؤنت داهاتوو نةوةكانى بكات؟

َ
ُّـ يارمةتيت

هَيناوةتة تؤيان سةخت تاوَيرانى تاريك ء داكتة، ئوقيانوسى تيتيس نة ء بابتة شؤِرةسوار
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ثَيشبينييةكى لة خؤت ئةطةر جا ذَيوان بوونةوة نازانى. ء ِرةقيت
َ
دل ئةوةندة بؤية دنيا!

ِرازَيكى يان (زيوس)ةوة ثَيشطويى لةزارى هَيذاكةت دايكة يان ئةطةر دةدزييةوة، تايبةتى
شةِرةكة، بؤ بضم با بةطةأل بخة، (مرميدون)ةكانم لةشكرى كةمةوة بةالى طوتوويت، ثآ
بدة ِرَيطةم هةروةها ِرزطارى داناييةكان. ى

َ
ببم بةمةشخةل بتوانم ِرَيكةوتة ئةمة كو

َ
بةل

بزانن ء بةتؤم تةروادةييةكان كو
َ
لةبةر بكةم، بةل تؤ ئةسلةحةكةى ء ضةك ء كة سثةر

بدةن. هةناسةيةك ء تَيبطةِرآ ئاخيايى ئاهَيكيان كوِرانى ء بكةن ثاشةكشة ء برتسن
دةتوانني نةفةس، هةنطآ ئَيمةى تازة جا بِريون.

َ
ُّـ بِرستى شةِر و ماندوون ئَيستا ضونكة

كةشتى لة بةشةِر ء بضني تةروادةييةكاندا ماندووة جةنطاوةرة بةطذ بةهاسانى بةطذياندا،
بنةين». شار ِراويان بةرةو ء بخةينةوة خَيوةتةكانمان دووريان ء

خؤى مةرطى بؤ لةوةى غافأل بوو ثاِرايةوة. ئةخيل لةبةر شَيوةية بةو ثاتروكلؤس (٤٦)
لةناخى طورج ء طؤأل ئةخيلى دةكرد. بكَيشى خؤى بةرةو مةرط دةثاِرايةوة ء دَيوى
نةتريةى ء نةوة ثاتروكلؤس، ئةى طوتى: «مةخابن! ئةى ء وةآلمى دايةوة هةذا، خؤيدا
زيوسةوة لة زارى نيية، دايكيشم ثَيشطؤييةك بةهيض باكم َيى؟ من

َ
دةل تؤ ض ئةوة زيوس،

لةشكرةكةى لةناو كة ئةوةم ثةستى من خةمبار ء بةآلم نةطوتوم.  ثآ  ِرازَيكى هيض
زؤرم ئةمة بةهَيزترة، لةمن بكات، ضونكة  زةوت

َ
ُّـ خةآلتةكةم بَيت كةسَيك خؤمدا،

ئةو تالومةتةوة. بةمةوة مدا ضةند
َ
دل لةناخى بزانم خؤم  هةر مةطةر دةدات، ئةزيةت

كردنى وَيران دواى من ئةو كيذةى بذاردم..
َ
هةل ثاداشت بؤيان وةكو ئاخييةكان كيذةى

خستبوو، بةدةستم خؤم نَيزةكةى بةزةبرى جةنطاوةر، ثِر ء قايم ء مكوم شارَيكى
وةكو دةرهَينام دةستى لة باريك ء سووك بةتوانا، ئوتريوسى كوِرى ئاطامةمنونى شا
ِرق ضوو، ضوو ئةوةى بةهةرحاأل بكات. زةوت غةوارةى ء غوآلمَيكى زةبوون لة ئةوةى
نةعرةتةى ء طوتومة تا شةِر من هةرضةندة نامَينآ. مرؤظدا ى

َ
سةر لة دل هةتا كينةش ء

نابَيتةوة. ضاك م
َ
دل خؤم كةشتييةكانى سةر نةطاتة ء نةطرآ ثآ يةخةم كوشتار ء شةِر

مرميدءنة ِرابةِرايةتى شان بكة ء لة من ئةسلةحةكانى وةرة ضةك ء تؤ نيية قةيدى بةآلم
دةورى تةروادةييةكان ئاثؤِرةى ِرةشى هةورى ء ِراستة ئةطةر بكة. شةِر تامةزرؤكانى

كةشتيةكانيانداوين،
تيلماسكة تةنيا ء كردووة ثاشةكشةيان دةريا كةنارى بؤ ئارطؤسييةكان و (٦٧)
دةست.. هاتؤتة ء هاوِروذاوة

َ
ُّـ تةروادةيان شارى ماوة. هةموو بةدةستةوة زةوييةكيان
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ئاطامةمنون ئةطةرشا لةبةرئةوةيةكة لةنزيكةوةثرشنطىكآلوخودةكةىمن نابينن!.. ئةوا
تةروادةييةكان دةكرد كردبا، كارَيكم تةكما لة ةى

َ
دووربينانة مامةل ء طرتبا منى قةدرى

بةآلم كوذراوةكانيان. الشةى بوايةن لة ثِر جوَيبارةكان دؤأل ء ء َين
َ
هةل شان ضنط لةسةر

طرتووة، ئَيمةيان هَيزةكةى و دةورى سةروةرى شةرطةن، ء مةيدان شَيرى كة ئَيستا
بةرطرى تا ناسوِرى

َ
هةل تيوديوس)دا (ديوميدسى كوِرى دةستى لة نَيزة كة لةبةرئةوةية

لة شةِر نةعرةتةيةكى ء هورا تاقة نةبووة،
َ
ُّـ ئَيستا طوَيم من تا بكات، لة ئاخييةكان

دةنط مندا دةوروبةرى لة ئةوةى دةرآ!.. بَيتة ئوتريوسةوة كوِرى ناثةسندى زارى
بةتةروادةييةكان فةرمان كة كوشتؤخة هيكتؤرى نةعرةتةى ء هورا تةنيا دةداتةوة،
ثِركردوة دةريان ء دةشت دةسةننةوة، نةعرةتةكةى بؤ دةنط بةيةك ئةوانيش و دةدات
بةرة، مةت 

َ
هةل مةردانة  ثاتروكلؤس، ئةى  ئةمةش وَيِراى  دةبِرنةوة. ئاخييان  دواى  ء

ِرَيطةى ء سوتَينن تةروادةييةكان دةيان دةنا بكة، كةشتييةكان ِرزطار ء بدة ثةالمار
خؤمت ئامؤذطارى بادوا بطرة  طوآ جا دةبِرن. ئارطوسييةكان لة  خواز

َ
دل طةِرانةوةى

كى
َ
خةل هةموو بؤ طةورة سةركةوتنَيكى سةرفرازى ء دةتةوآ ئةطةر مَيشكةوة، بخةمة

بؤ زيادةدا دياريى ثاداشت ء َيك
َ
كؤمةل لةطةأل ئةو نازدارةم ء بَينم بةدةست ئاخيايى

بطةِرَيوة. يةكسةر دوورخستةوة، كةشتييةكان لة تةروادةييةكانت كة هةر بطةِرَيننةوة،
من دووى لة ء من بةبآ ثشتيوانى كرديت، هرياش دةنطةكةى مَيردة بروسكة ئةطةر
دةطةيةنى، من ء شكؤى بةفةِر بةمة زيان بكةى، ضونكة تةروادةييانى شةِرظان شةِرى
تةروادة بةرةو سةربِرينى تةروادةييانةوة ء كوشتار شةِر ء نةشئةى بةدةم ةتابى

َ
نةخةل

دابةزآ بؤت ئوليمبوسةوة لة لوتكةى نةمر لة خواوةندانى يةكَيك نيية دوور ضونكة بضى،
كةشتييةكانت كة هةر كو

َ
بةل تةروادةييةكانى زؤر خؤشدةوآ. كة ئةثولؤ –بةتايبةتى

ة
َ
بَيل بةجآ لةشكرةكة بؤ هةردوو شةِرةكة ء لةوَيندةرةوة بطةِرَيوة ئيدى كرد ِرزطار

بةقاثى ئومَيدم ئةثولؤ، ئةتينا، زيوس، ئةى ئاه، برِبنةوة. يةكرت دواى دةشتةدا لةو با
بكةوَيتة قِر دةرنةضآ.. بةسةالمةتى ئةوآ تةروادةييةكانى كةسَيك لة تاقة كة ئَيوةية
سةرى سةر ثريؤزى تاراى بتوانني ء بني ِرزطار هةردووكمان ئارطؤسييةكان، تةنيا ئَيمة

تةواردة البةرين!
اليةكةوة لة هةموو بةآلم ئةجاكسزؤرىبؤهاتبوو، كرد. ئةو قسانةيان لةطةأليةكرتدا (١٠١)
لةسةركةوتنا تةروادةييةكانيش كة بوو. زاأل بةسةريا زيوس ويستى دةهات.. بؤ تريى
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دةستان
َ
هةل كآلوخودة بريقةدارةكةى لة تةقةى بوو نَيزة هةر كردبوو. تةنطةتاويان بوون

بةردةوام كة بريقةدارةكةيدا، قورسى سثةرة لةذَير بارى ضةثى شانى دةدايةوة. دةنطى ء
طوشارَيكيانةوة، بةهةموو تةروادةييةكان  ئةمةش  وَيِراى بوو.  كول و شل دةيجوآلند،
بةحاأل ماندوو ء شةكةت ئيدى ء.. بدةن ثآ بؤِرآ بةسةريا، تري نةياندةتوانى بةباراندنى
بوو، طريا

َ
ُّـ هةموو دةليظةيةكى كشابوو،

َ
هةل ئارةقةدا لة ئازاى لةشى دةدرا، بؤ هةناسةى

بوو. طةورةدا خةتةرَيكى لة ذيانى و
لةسةر تان

َ
مال ئةوانةى ئةى شيعر، خواوةندانى هونةر، يةزادنخانمانى ئةى ئَيستا، (١١٢)

طةياندة خؤى هيكتؤر ئاخييةكان.. كةشتى بةربووة ئاطر ضؤن بَيذن ثَيم ئوليمبوسة،
ئةجاكسدا بناوييةكةى بةنَيزة طةورةكةى، دانةيةكى كَيشا بةشمشَيرة ء ئةجاكس نزيكى
ثةيكانة ضونكة بادةدا، بةبَيهودة نَيزةكةى هةنطآ ئةجاكس ء ثةِراند سةرةكةى ِرَيك ء
راجفرى ئةجاكس هةنطآ دةبووةوة. غل ناوة لةو هوِر ء بةتةق ء بوو ثةِرى برونزييةكةى
كة نةهَيشت بةدةستةوة هيضى بووة ء بةردارى زيوس دةستى كة زانى خؤيدا ى

َ
دل لة ء

ببةخشَيت. بةتةروادةييةكان سةرفرازى ء سةركةوتن لَيرِباوة و ثَيبكات، لةخؤى بةرطرى
تةروادةييةكان هةنطآ دوورخستةوة. نَيزان هةتةرى لة خؤى ء كرد ثاشةكشةى بؤية
دامركانةوة لة كة هةستا

َ
ُّـ واى  َيسةيةكى

َ
بل ء طِر ء بةردا  كةشتييةكة لة  ئاطريان

نةدةهات.
طوت: «ِرابة ء بةثاتروكلؤسى خؤيدا بةِرانى كَيشاى ئاطرى بينى َيسةى

َ
بل ئةخيل كة (١٢٤)

ئاطرَيكى من طِرى سةيرة زيوس، نةتريةى ء نةوة ثاكزاد، ِرابة ئةى شؤِرةسوارى ئةى
كةشتييةكانماندا بةسةر دةست بكا خوا هةر دةبينم.. كةشتييةكانةوة لةالى ئامان بآ
خؤت لة من ئةسلةحةكةى ضةك ء بةثةلة بطةِرَيينةوة! نابآ ثَيى هيضمان دةنا نةطرن،

دةكةمةوة.» خِر بؤ (مرميدون)انت لةشكرى من تا بدة
جار القبةندة

َ
هةوةل بريقةدارى ثؤشى، بِرؤنزى كرد، جلكى قسةيةى كة ئةو هةر (١٣١)

زرَيية ئةوجا بةستنى. ثاذنةيةوة لة زيوين  بةئاوزوونةى  ء كرد الق لة  جوانةكانى
لةبةركرد. ئيكؤسى نةوةى ئةسَيرةكةى ء ثِر بةها طران ء نيطار ء بةنةخش بريقةدارة
طرت،

َ
هةل طةورةكةى ء ثان سثةرة لة شان كرد، زيوكفتةكةى بونزيية شمشَيرة ئةوجا

ئةسث ى
َ
بةيال بوو، دروستكرا وةستايانة يةجطار كآلوخودةكةى لةسةرنا، كآلوخودةكةى

ِرمى جووتآ دةجوآل. ترسناك بةشَيوةيةكى دوورةوة لة ئةسثةكة ة
َ
يال ِرازَينرابووةوة،
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نةطرت،
َ
هةل قايمةكةى ئةخيلى ء طران ء درَيذ نَيزة بةآلم طرت،

َ
هةل خؤشدةستى

زؤر لة ئةخيل كة جطة بةكارى بَينآ، كةس نةيدةتوانى ضونكة لةناو ئاخييةكان (١٤١)
بيليون بِرى لوتكةيةكى ضياى لة خريون بوو، بناو دارى نَيزةية لة ئةم بةكاردَينا. جوانى
ثاتروكلؤس، جةنطاوةران لةناوبةرآ. ناودارترين ئايندةدا لة بةبيليوس تا دابووى ء بووى
عةرةبانةكةيان ببةستآ. لة بكات ء لة ئةسثةكان نري بةثةلة كرد كة بةئوتوميدون فةرمانى
كةسَيكى طشت لة لةدواى ئةخيلى سةفدِر كة ثاتروكلوس جةنطاوةرَيك بوو ئوتوميدون،
هةموو لة بوو، ثاتروكلوس وةفادارى هةموو كةس ثرت شةِردا لة خؤشرت دةويستء لة
هةردوو ئوتوميدون دةضوو. بةدةنطييةوة ء دةكرد جَيبةجآ فةرمانةكانى زووتر كةس
وةكو ِرؤييشتندا لة ئةسثانة نري، ئةم ذَير خستنة ثاليوس)ى ء (ئيكسانتوس ئةسثةكةى،
بوون، ِرؤذئاوا باى ء خواوةندى ثودارج بوونى زادةى جووت ئةسثانة ئةم وابوون، با
باى لةطةأل دةلةوةِرا،  ئؤقيانوسدا كةنارى لة مريطوزارَيكدا لة ثودارج  كة دةمةدا لةو
(ثيداسوس)ى ئوتوميدون ئاوس دةبَيت. ئةسثانة ء بةو دةبآ جووت ِرؤذئاوادا (زفري)
ئيتونى كة شارى ئةسثة ئةخيلى ئةم بةست، عةرةبانةكةى ء لة كرد بةناوبانطيشى زين
ئةسثَيكى ئةسثة، ئةم هةرضةند هَينابووى، خؤى لةطةأل لةوَيوة بوو كرد تاآلن ء وَيران

دةكردةوة! خوايى ء نةذاد هاوتاى ئةسثانى ئاسمانى بةآلم بوو، ئاسايى دنيايى
بةهَيزى فةرمانى ء كةوت، خَيوةتةكان بةناو بةخؤى ئةخيل بةهةرحاأل (١٥٥)
ضؤن وةكو ئةوانيش بن. تةيار جةنط بؤ ء بكةن لةبةر شةِر جلكى كة دا مةرميدونةكان
ء يدةدِرن

َ
هةل ء دةكةن ِراو طةورة شاخ كَيوييةكى ة

َ
كةل ضيايةكدا لة دِرندة، طةلةطورطَيكى

لستنةوةى بةدةم ء بةكؤمةأل ئةوجا دةبَيت، سور خوَينا لة ء، دةميان دةذنن تآ سةرى
ئاوةكة لة زاريان دادةطةِرَين، مةنط كانييةكى سةرضاوةو بةرةو درَيذةكانيانةوة زمانة
ئاواية بةو دةكةنةوة. ثاك دةميان باك، تَير ء بآ خوَينةوة قِرقَينةى بةدةم ء وةردةدةن
ئةخيلى ئازاكةى لةدةورى ياوةرة بةثةلة مورميدون، ء ِراوَيذكارانى سثيان دةم ء ِرابةران
وةستا بوو ناوةندياندا نةبةزيش لة دةبوونةوة. ئةخيلى ئيكوس خِر زادةى ء طؤأل ء طورج

هاندةدا. سثةر بةدةستةكانى هةم جةنطاوةرة ء ئةسثةكان هةم ء
بةرةو تةروادة كةشتييةوة ء هَيزَيكى ثةنجا بةخؤ زيوس ئةخيلى خؤشةويستى (١٦٨)
كة فةرماندةش، لةوانةى ثَينج بوو، بةسةرةوة جةنطاوةرى ثةنجا هةر كةشتييةك هاتبوو.
ِرابةرايةتيان كة دانران بوو ثَييان ئةستور ء ثشتى هةبوو ثَييان تةواوى متمانةى ئةخيل
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سةركردايةتى ء سةرثةرشتى بوو تواناتر ء  بةهَيز هةمووان لة كة بةخؤيشى بكةن.
درةخشاندا زِرآ (مينيستيوس)ى فةرماندةى لةذَير يةكةم دةستةى دةكرد. هةموانى
ثوليدوراى دةقوآل..

َ
هةل لة ئاسمانةوة بوو كة ِروبارَيك بوو، سثريكيوس كوِرى ئةمة بوو،

بوو جووت بوو، زيوس زادةى ِروبارَيكى كة سثريكوسدا لةطةأل بيليوس، كيذى نازةنني،
بةآلم بوو بوو. جووت خواوةندَيكدا لةطةأل واتة ثوليدورا بوو. بوو كوِرةى ئةم بوو، و
زؤر سامانى ء سةروةت بةزةبرى ء هات كوِرى (ثرييريس) (بوروس)ى بةناوى ثياوَيك

ناسرا. (بوروس) كوِرى وةكو سثريكيوس ء ئيدى دايكى خواست
شوو بآ كيذَيكى كوِرى ئةمة بوو. دووةم دةستةى ِرابةرى قارةمان (يودوروس)ى (١٧٨)
سةماكارَيكى ء خةرامان زؤر ئافرةتَيكى ثوليمل بوو، فيالس كضى (ثوليمل)ى كوِرى بوو،
ذنانى كؤِرى كة ئاهةنطةدا لةو خؤى  بةضاوى ناودار ء  بةتوانا هرمسى بوو، داهَينةر
دةيان كةوان زَيِرين ء ئازا يةزدانخانم ئارتةميس-ى شكارضى شةرةفى لةسةر طؤرانيبَيذ
سةرةوةدا، بةنهؤمى خؤى ضاكةكار، هريميسى ئيدى بوو بوو. بةندى

َ
ء دل ديتبووى طَيِرا،

ئاوسى (يودوروس) بة ء بوو بوو ى جووت
َ
بةدزييةوة لةطةل ء كردبوو، ذناندا بةنهؤمى

بوو. ئازا ء دلَير لةشةِردا ء وَينة بآ يدا
َ
طؤل ء طورج لة كة (يودوروس)ة ئةم هةمان كردبوو.

دنياى هَينابووية و زاياندبوو ذنان، (يودوروس)ى مامانى خواوةندى (ئيليتيا)ى كة كاتآ
دايكى دالوةر ئةخيليكسى كوِرى ئةكتورى بينى، تاين تيشكى هةتاوى ساواى ِرؤشنةوةء
شومارى ء مارةييةكى بآ دياريى ئةوةى دواى بةتة

َ
هةل واتة (ثوليمل)ى خواست. خواست

خؤى، وةكو ى
َ
بال ذَير طرتة ثري (يودوروس)ى فيالسى واتة ثوليمل، باوكى بةآلم داية.

كوِرى ثيساندروس)ى دةويست. خؤشى ء دةكرد ثةروةردةى خؤى ِراستةقينةى كوِرَيكى
طيانى بةطيانى دؤستى ثاتروكلوسى لةدواى مرميدونةكان، نَيو ِرمبازى باشرتين ميمالوس،
شؤِرةسوار فينيكس)ى (ثرية بوو. سَييةم دةستةى فةرماندةى ء سةركردة ئةخيل،
دةستةى فةرماندةى لريسيوس و ئةلكيميدون)ى كوِرى بوو. دةستةى ضوارةم فةرماندةى

بوو. ثَينجةم
هةر سةركردةى بؤ ء ِرابةر ء كرد جةنطاوةرةكانى تةيار هةموو ئةوةى ئةخيل ثاش (١٩٨)
كؤكردةوة هةنطآ هةموويانى كرد، دةست نيشان دةستةكانى كرد و دياريى دةستةيةك
ئةوةتان ثَيدةكةم، ئةمرتان من (مريميدون)ةكان «ئةى  طوتى: ء  تَيكردن ِرووى  ء
لة هةِرةشةتان كةشتييةكانةوة لةناو ضؤن من، توِرةبوونةكةى بةدرَيذايى نةضَيت لةبري
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خؤت م
َ
زال ئةى دةتانطوت، دةكرد، لةمن طازاندةتان هةر هةموو دةكرد، تةروادةييةكان

ِرةقى،
َ
دل هَيندة كردويت، بؤية ثةروةردةى كينة ء بةِرق بَيطومان دايكت بيليوس، كوِرى

كة تؤ بةستوةتةوة. كةشتييانةدا ئةم لةناو خؤيان ويستى بآ ء بةتؤبزى هاوِرَيكانت تؤ
وآلتى بؤ خؤ كةشتييةكانماندا دانيشتووين لة وةكو بى، لةدأل كينة ء ِرةق

َ
ئةوةندة دل

دةكردم. لؤمةتان شَيوةية بةو خِردةبوونةوة كة هةميشة باشرتة.. بطةِرَيينةوة خؤمان
تا كة لةبةردةمة، شةِرَيك طةورةتان شةِرَيكى بنوَينن، خؤ هاتووة، كاتى ئةوة ئَيستا جا
مةردانة شةِرى با ثياوى مةيدانة كآ جا بوون، تامةزرؤى بوون ء ئَيستا بةعةزرةتييةوة

طةز». ئةوة ء عةرز ئةوة بكات، تةروادةييةكان
كة خرؤشيان تَيكةوت. ء جؤش جةنطاوةرةكان هةموو كرد، ئةو قسانةى كة هةر (٢١٠)
وةكو يةكدى. دايانة ثاأل يةكيانطرتء زياتر بووندةستةكان دةنطى ثاشاكةيان لة طوَييان
بةرز ديوارَيكى ء دادةنآ يةك يةكرتدا لةسةر ثاأل لة ضينة بةرد وةستايانة ضؤن بةنايةك
مرميدونةكان كآلوخودى سثةر ء ئاواية بةو بثارَيزآ، باى لة دةكات تا دروست َيك

َ
مال بؤ

جةنطاوةر، لة جةنطاوةر كآلوخود ء لة كآلوخود دةخشى ء سثةر لة طرت، سثةر يةكيان
دةدا. يةكرتى لة دةجوآلند، سةريان كة بريقةدارةكانيان كآلوخودة ينطةى سةر

َ
طول

ثَيشى لة ئوتوميدون ء  ثاتروكلوس ئامادةبوون، ء تةيار هةموو  شَيوةية بةو (٢١٨)
بكةن. مرميدونةكان ِرابةرايةتى ء لَيرِبابوون دةدا خؤ لة ء ئةسلةحةيان ضةك هةمووانةوة،
نيطار ء بةنةخش جوانى يةجطار َيكى

َ
باول سةرى خؤى، خَيوةتةكةى ناو بؤ ضوو ئةخيل

َ
ُّـ

جلوبةرط لة دواىئةوةىثِرىكردبوو زيوينالق (تيتيس) دايةوة، كة
َ
جةواهَيرنيشانىهةل ء

جامَيكى ة
َ
باول بثارَيزآ، دابوية. ئةم لةسةرماى تا نوَينى ئةستورى ناياب ء شانَيالن ء

نةخواردبووةوة، ِرةونةقدارى ثآ ئاطرينى بادةى كةس جامة ئةم جوان بوو، يةجطار تيابوو
تةنانةتهيضخواوةندَيكيش ثَيشكةشبةهيضكةسء بادة لةمجامةدا نةبوو ئةويشئامادة
ثاكى بةطؤطرد جار

َ
هةوةل دةرهَينا، ة

َ
باول لةم جامةكةى نةبآ. بابى زيوسى تةنيا بكات

لة بادةى كرد ثِرى دةستةكانى شت دواى ئةوةى شؤردى، بةئاوى ثاك ئةوجا كردةوة ء
بادةكةى ئةوجا ثاِرانةوة، ء نزاكردن كةوتة ء ةكة

َ
هؤل ناوةندى هاتة ئةوجا ِرةنط. ئاطرين

لة ثرذَينييةكةى بادة ء ء ِروانية ئاسمان، ثاِرانةوة زةوى سةر ثرذاندة ئاينى بةِرةسمى
سةروةرى زيوس، ئةى شا «ئةى طوتى: ئةوجا نةبوو، ثةنهان زيوسى بروسكةوان ضاوانى
كةسةى ئةو ئةى دةذيت، دوورى دوور لة كةسةى ئةو بيالسيجى، ئةى خواوةندى دودونا،
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دةبةخشَيت، ئيلهام بةلَيزانة(سيلييةكانت) لةوَيوة دةتثةرستن، ء بةندانا
َ
لةدودونىسةهؤل

نزام دةثاِرامةوة ء لةبةرت كة جاران دةنوون. زةوى لةسةر ء ناشؤن ثَييان ئةوانةى كة
هَيزى بةسةر  كارةساتت  ء سةندمةوة ةت

َ
تؤل بوو ئةوة دةكردم، طريا دوعات دةكرد،

من بكة. قةبوأل
َ
ُّـ ء نزايةم نوَيذ ئةم دةثاِرَيمةوة، ئَيستاش لةبةرت هَينا، ئاخييةكان

ء زؤر هَيزى بةرابةرايةتى هاوِرَيكةم بةآلم دةمَينمةوة، كةشتييةكان بةخؤم لةناو ئاثؤِرةى
هةموو كةسةى ئةو ئةى زيوس، ئةى دةنَيرم: كوشتار ء شةِر بؤ مرميدونةكان زةبةندى
بزانآ هيكتؤر تا ييةوة،

َ
دل جةسارةت بخة ء زات بةنسيب بكة. ،سةركةوتنى دةبينى شتَيك

دةستةكانى يان بكات، شةِر دةتوانآ بةتةنيا ء من بةبآ هاوِرَيكةم ء مريئاخوِر ئاخؤ كة
هةراى ء شةِر ئةوةى دواى ئةوا بم.. شةِردا مةيدانى لة من كة كار دةكةونة كاتآ تةنيا
لةطةأل ئةسلةحةكانييةوة، هةموو ء بةسةالمةتى، بةخؤى دوورخستةوة، كةشتييةكان لة

ئَيرة.» بؤ بيطةِرَينةوة دةكةن، يةخة دةستةو شةِرى ئةوانةى هاوِرَيكانيا، هةموو
 بوو،

َ
ُّـ طوَيى شتان، بةهةموو عةليم ء بةردةبار زيوسى ثاِرايةوة، ئاواية بةو (٢٤٩)

لة شةِرةكة ثاتروكلوس بووكة ِرازى بةشَيكى ِرةفز كرد. ء كرد، طريا دوعاكانى لة بةشَيك
بطةِرَينَيتةوة. لةشةِرى بةسةالمةتى نةبوو ِرازى بةآلم دووربخاتةوة، كةشتييةكان

ء كرد بةخَيوةتةكةيدا زيوس بووةوة، خؤى بادة ثرذَينى بؤ نوَيذى لة ئةخيل كة (٢٥٢)
ةكةى.

َ
باول خستةوة ناو جامةكةى

ئةو شةِرة سةختةى دةكرد حةزى ضونكة وةدةركةوتةوة، ذوور بةآلم خَيرا لة (٢٥٥)
نَيوان تةروادةيى ء ئاخييةكان بدينآ.

ئومَيدةى بةو وةِرَيكةوت مةيدان بةرةو  ثاتروكلؤس  هَيزةكةى كاتةدا لةو (٢٥٧)
شاِرَييةك قةراخ ةيةكى

َ
زةردةوال شارة مناآلن ضؤن وةكو ببةزَينن. تةروادةييةكان

بةِرَيكةوت ِرَيبوارَيك يان بدةن، ثَيوةى بِروات ناوةدا بةو كةسَيك هةر ء دةهاِروذَينن
لة بَيضوةكاني ثةالمارى بةرطرى بةمةبةستى ةيةك

َ
زةردةوال ئيدى هةر توِرةيان بكات،

بؤى كةشتييةكانةوة لة تامةزرء ء توِرة شَيوة، بةهةمان مرميدونةكانيش بدةن..
بةدةنطى ئاسمان.ئةوجا ثاتروكلؤس دةطةيية شةِريان نةعرةتةى بانطةواز ء ء دةرضوون
مةردىمةيدان بيليوس، كوِرى ئةخيلى ياوةرانى ئةى «ئةىمرميدونةكان، هاواريكرد: بةرز
بيليوس، كوِرةكةى بؤ سةرفرازى كو دةتوانني

َ
بكةن، بةل شةِر تواناوة هَيز ء بةهةموو بن،

بؤ جةنطاوةرةكانى ء خؤى بؤ ئارطوسييةكان، ناو ثياوى ء دلَيرترين رةشيدترين بؤ
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ةتَيكى
َ
غةل ض بزانآ ئوتريوس كوِرى ِرازى، لةخؤى ئاطامةمنونى تا بَينني.. بةدةست

نةطرتووة.» ئاخيايى ِرةشيدترين ء دلَيرترين ِرَيزى كة كردووة
بؤ هَيرشيان ثَيكةوة  هةموو ء هاِروذا هَيزةكةى كرد، قسانةى ئةو  كة هةر (٢٧٥)
سةير بةشَيوةيةكى ئاخييةكان نةعرةتةى  ء  هورا ء بانطةواز  برد. تةروادةييةكان
ء مينويتوس دالوةرةكةى كوِرة تةروادةييةكان

َ
ُّـ دايةوة. دةنطى كةشتييةكاندا لةناو

داخورثا يان
َ
دةبريقانةوة، دل ئةسلةحةدا ء ضةك لة سةراثا كة مريئاخوِرةكةيان بينى

بيليوس جةربةزةكةى كوِرة كة هةستكرد وايان ضونكة بوون، شثرزة هَيزةكانيان ء
هةر بؤية ئاشتبووةتةوة، ئاطامةمنوندا لةطةأل ء بووة غةزةبةكةى ء ثشم دةستبةردارى
خؤى ء بدؤزَيتةوة بؤ هةآلتن ِرَيطةيةك تا دةدايةوة ئةوالى الو ئةم ئاوِرى بوو جةنطاوةر

بكات. دةرباز مسؤطةر مةرطى لة
ناوجةرطةى خَيواندة درةخشانةكةى نَيزة كة بوو كةس يةكةم باتروكلوس (٢٨٤)
تَيكضِرذا دالوةردا ثروتيسيالوسى كةشتييةكةى نزيكى لة كة ئاثؤِرةى تةروادةييةكان،
دةظةرى لة بيونيانةكانى كة ثَيكا، (بيونيان)ى شؤِرةسوارانى ِرابةى (برييخميس)ى بوون.
ثاتروكلؤس هَينابوو، نَيزةكةى (ئةكسيوس)ةوة بةرينى كةنارةكانى ِروبارى ئةميدونى
كةوتة بةثشتا بةرزبووةوةء

َ
ُّـ بةرزى هاوارَيكى ء كرد ديواودةرى ء ثَيكا ِراستى شانى

ضونكة دةوروبةرى، بيونيانةكانى هاوِرى نَيو  كةوتة ثةشَيوى ئيدى زةوييةكة، سةر
ثةشَيوى ء ترس بوو، سةرتؤثيان شةِرظانيدا لة كة فةرماندةكةيان بةكوشتنى ثاتروكلوس
ء خستنةوة دوورى كةشتييةكة ثاتروكلؤس لة بةو جؤرة هةموويانةوة. ى

َ
دل خستبووة

بةدةم تةروادةييةكان دامركَينَيتةوة. كةشتييةكة، نيوةى بووة طةيى ئاطرةى ئةو توانى
كةشتييةكانةوة بةدةم لةنَيو داناييةكان كرد، ثاشةكشةيان سةيرةوة ء زةنايةكى هةرا
ء هةورةوان زيوسى وةكو ضؤن دةرضوون. بؤيان هوراكَيشانى بةردةوامةوة ء نةعرةتة
دةيبا ء

َ
ِرادةماآل بةرز لوتكةى ضيايةكى لة توند ء هةورَيكى ضِر ة

َ
طةوال خَيوى بروسكان،

ِروناك ئاسمان ء دةردةكةون ةكان
َ
دؤل بةندةن ء ء ضياكان هةموو يةكسةر دوور، بؤ

لة كةشتييةكان وَيرانكةريان ئاطرى كة كاتآ شَيوة بةهةمان دةبَيتةوة.. ئاخييةكانيش
هَيشتا شةِر ء تاوى تني بةآلم بوون. ء ئاسودة يان

َ
دل كةوتة دوورخستةوة كةمَيك ِروناكى

طوشارى ء ضؤأل نةكردبوو مةيدانيان بةتةواوةتى تةروادةييةكان ضونكة بوو، لة ئارادا هةر
ء دةكرد ثطريييان نةخستبوونةوة. هةر دوور كةشتييةكانى بةتةواوةتى لة ئاخييةكان
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بخرابانةوة. دوور كوشتار لة كةشتييةكان ء شةِر بةزةبرى مةطةر
جةنطاوةر دةرفةت دةطةِرا ء دووى لة بوو فةرماندة هةر شةِر تةشةنةى كرد، ئيدى (٣٠٦)
(ئةريليكؤس)ى مينويتيوس، دلَيرةكةى كوِرة جار

َ
هةوةل دةكوشت. فةرماندةيةكى ء

ئةستورايى ء سرةواندآ نَيزةيةكى كاتةدا ِرَيك لةو بَيت،
َ
هةل تا دةسوِرايةوة كة كرد بةدى

نةبةز، كةلَينَيكى زةوى. مينيالوسى سةر كةوتة بةدةما شكا ء ئَيسكةكةى ء ثَيكا ِرانى
لة كوشتى. يةكسةر ء خَيواندآ نَيزةيةكى ء كرد بةدى (تواس)دا زرَيكةى لة بضوكى
بؤ دةدا، ئةوى ثةالمارى كة ضاودَيرى ئةمفيكلوسى دةكرد، فوليوس كوِرةكةى كاتَيكا
ئةستورايى نَيزةيةكى سرةواندة ترة، دةست تةِر خةنيمةكةى كة لة بيسةِّـَينآ ئةوةى
تاريكى بةسةر ء ثةردةى جنى ء ماسولكةكانى دةمار هةموو نَيزةكة هةر ِرانى، نووكى

دادرايةوة. ضاوةكانيا
ئةتيمنيوسي ثةالمارى بوو، ئةنتيلوخؤس يةكَيكيان كة نةستور! كوِرانى بةآلم (٣١٦)
ماريس، بةآلم كةوت. بةدةما دِرى ء

َ
هةل ةى

َ
ِريخؤل ء بِرندةكةى ورط ء تيذ بةنَيزة دا،

سةر بردة هَيرشى بةِرمةكةيةوة بكاتةوة، براكةى ةى
َ
تؤل ويستى بوو، نزيكانة لةو كة

خواوةند تراسييميدسى بةآلم  وةستا، براكةيةوة جةنازةى بةديار و ئةنتيلوخؤس،
ئةنتيلوخوس بكاتةوة، لة دةست يةكسةر ء بةرلةوةى بوو. تر تةِردةست زؤر لةو ئاسا،
ء دِرى

َ
هةل ى 

َ
بال كؤتايى ِرمةكة تيذى نووكى شانى، سةرووى طةياندة جةزرةبةيةكى 

ضاوانى ء زةوى سةر كةوتة هاوارةوة بةدةم ئَيسكةكةى، سةر طةيية ء جنى ماسولكةكانى
كوذران نةستور كوِرانى بةدةستى سارثيدون هاوِرَييةى جووتة ئةم بةمجؤرة بوون. سثى
ئةميسودوروس كوِرانى هةردووكيان ئةمانة كران. ذَيرين جيهانى (ئرييبوس)ى ةى

َ
هةوال ء

ئةو خيمريا بوو، ثةروةردةكرد ترسناكى خيمرياى كة ئةو (ئةميسودوروس)ةى بوون،
ئةجاكسى ئةوجا زؤر. كانَيكى يةجطار

َ
خةل نةطبةتى ء ماية مةينةتى بووة بوو كة بوو دَيوة

بةزندوويةتى دةستةويةخةدا شةِرَيكى لة ء كليوبولوس سةر يكوتاية
َ
هةل ئويليوس، كوِرى

تانى
َ
خل شمشَيرةكةى سةرانسةرى دا، بِرندة لة ملي بةشمشَيرَيكى لةوَيدا هةر طرتى.

داخست. ضاوانى مةرط تاريكى تةواو بوو و ِرؤذى ئيدى بوو، خوَين
بةآلم يةكرتياندا. ثةالمارى بةنَيزةكانيان ء كاتدا لةيةك لوكون بينيلوس ء ئةوسا (٣٣٥)
ثةالمارىيةكرتى. كةوتنة بةشمشَير كاتدا لةيةك بؤيةسةرلةنوآء نَيزةكانيانسةرضوون،
شمشَيرةكة خةنيمةكةيدا، كآلوخودى بةترؤثكى كَيشا شمشَيرةكةى تا توانى لوكون،
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طوَييدا، لةذَير ء خةنيمةكةى ملى لة ِرَيك بينيليوس شكا، بةآلم دةسكةكةيةوة لة طردةبِر
بِرى. لةبةر طيانى ء مايةوة بةسةرييةوة ضةرمَيكةوة بةثارضة تةنيا بِرى، تةواو ملى
بكةوَيتة سةر دةيويست كة كاتةدا لةو ِرَيك كةوت، ئةكاماس دواى بةثَييان مرييونيس
بةربووةوة عةرةبانةكة لة يةكسةر ء شانى ِراستى خَيواندة نَيزةيةكى عارةبانةكةى، سةر
دةركرد، ديواو (ئرييماس)ى دةمى بةنَيزة ئيدومينيوس ئةوجا بوو. ئاوا ضاوانى لة ذيان ء
لةق ددانةكانى كرد، خاش ء ورد ئَيسكة سثييةكانى ء ِرؤييشت مَيشكى ذَير تا نَيزةكة
ء خوَين لة بوون بوو ثِر لوتى ء دةم فيضقةى كرد، ء ضاوييةوة لةهةردوو خوَين ء بوون

ئاآل. ضاوانى لة مةرط تةمومذى
ة

َ
كؤمةل ضؤن وةكو كوشت. خةنيمَيكى خؤى فةرماندةيةكى دانايى هةر جؤرة بةو (٣٥١)

دادةبِرَين مَيطةل ضؤآلندالة ء ضيا لة شوانةوة، خةمساردى بةهؤى كاريلةيةك ء بةرخ
ناتوانن ضونكة ء دةكةون تَييان ء دةكةوآ ثَييان ضاويان دِرندة طورطَيكى طةلة ولةثِر
بةهةمان شَيوة داناييةكانيش دةدةن، ثةالماريان بيم ء ترس بآ بكةن لةخؤ بةرطرى
ضوو بري ئازايةتيان ء بوو بةردا نةترةيان بةجؤرآ كة تةروادةييةكان، سةر كةوتنة

لة بري مابوو. القيان تةنيا كة بووةوة
نَيزة بةر هيكتؤر كآلوخودةكةى بوو ئةوةدا  ى

َ
هةول لة مةزن، ئةجاكسى  (٣٥٨)

مةيدانى ئةزمووندارى ء ضةلةنط جةنطاوةرَيكى وةكو هيكتؤر بةآلم بدات، برونزييةكةى
ء طظةى بلةزةكان ترية خشةى ء بوو، داثؤشى ضةرمةطا بةزرَييةكى ثانةكانى شانة شةِر،
سةركةوتن دةرفةتى كة بوو ِروون ال ئةوةى بةتةواوةتى  بوو.

َ
ُّـ ئاطا نَيزةكانى سةرة

لة سؤزةكانى
َ
دل هاوِرآ دةيويست ء دةكرد ثَيطريى ئةوةشدا بةآلم لةطةأل كزيية، لة ِروو

بكات. ِرزطار فةوتان
لوتكةى لةسةر توند ء هةورَيكى دةكات

َ
هةل بايةكى توند زيوس كاتآ ضؤن وةكو (٣٦٤)

بةو دةبَيتةوة، ِروناك دنيا ء ثةراطةندةى دةكات  ء
َ

ِرادةماآل ئاسمان بةرةو ئوليميوسةوة
دوور كةشتييةكان لة فرةوة ثةشَيوييةكى ء زةنا ء هةرا بةدةم تةروادةييةكانيش ئاواية
لة بةرى سةر ء بآ ء بةآلم بةسةرطةردانى ديكة، جارَيكى دةهاتن.

َ
هةل ء دةكةوتنةوة

بوو، بةسوارى ئةسلةحةدا ء ضةك لة سةراثاى كة هيكتؤر بةآلم دةثةِرينةوة. خةنةكةكة
لةشكرى بةناضارى دوورخرايةوة، كوشتار مةيدانى لة ئةسثةرةهوانةكانى ء عةرةبانة
لة طةلَيك بةجَيهَيشت. بوو، بوو  طريؤدة خةنةكةكةدا لةبةردةم كة تةروادةييةكانى،
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خَيوى ء عةرةبانة ء دةشكا طاليسكةكةيان مذانى ةكةدا
َ
ضال لة طاليسكةكان ذَير ئةسثانى

تةروادةييةكان دواى ثاتروكلوس دةهاتن.
َ
هةل ئةسثةكان ء دةمان بةجآ عةرةبانةكان

لةنةهَيشتنى بريى تةنيا  ء دةدان هانى  ء دةكرد داناييةكان  لة هاوارى  ء كةوتبوو
بانةكان ء ِرَيطا ء هةموو بوون بوو ثةراطةندة دةكردةوة. تةروادةييةكان تةروادةييةكان
ء دنياى هةوران بووة بنى طةيى ثَييان ذَير تةثوتؤزى ئةوان، ء هاوارى هات لة ثِربوو بوو
كةشتى لة ء دةدا غاريان بوو القياندا لة هَيز تا سمخِر ء خؤشبةز ئةسثانى تاريك كردبوو،

دةدا. تاويان (تةروادة) ئيليون شارى بةرةو دةكةوتنةوة دوور ئؤردوطاكة ء
بواية ثِر ء كوآ قةوغابواية نةعرةتةكَيشانةوة، ء بةدةم هورا ثاتروكلوس بةآلم (٣٧٧)
بوون تةروادةيى جةنطاوةرى هةر دةدا. تاو ئةوَيندةر بؤ طاليسكةكةى هةآلتووان لة
طاليسكةكانةوة ء تةطةرى ذَير دةكةوتنة بةردةبوونةوةء بةسةرا لة طاليسكةكانيانةوة
بةآلمئةوئةسثةِرةسةنء ئاسمانى نةذادانةى سةرنطوندةبوون. طاليسكةكانبةتةقءهوِر
دا ء خةنةكةكةدا بازيان بةسةر بوو، بةخشى (بيليوس)يان بة كة خواوةندان بةدياريى
زامارى ء هيكتؤر بكةوآ دواى كة دةدا هانى ثاتروكلؤس ى

َ
دل خؤ نةكةوتن. ثَيشِرةوى لة

لة ضؤن وةكو خستبووةوة. دووريان ة
َ
نال بةضوار هيكتؤر ئةسثةرةهوانةكانى بةآلم بكات.

زيوس كاتآ كة باوة، ء بؤران طوشارى ذَير دةكةوَيتة ِرةشباء زةوى ِرؤذَيكى خةزانيدا،
دةدةن ة

َ
ءهةل ضةوت بةتؤبزى حوكمى شارا، ئاثؤِرةى لة بةقينا كة دةضآ بةشةرانة لةو

نادةن، بارانَيكى خواوةندان ةى
َ
طوآ بةتؤل دةكةونةوة ء دوور هةموو دادوةرييةك لة ء

ِرَيطةى طردةكاندا الفاو بةبةينى دةستن،
َ
هةل ِروبارةكان هةموو دادةكات، ئاسا سَيآلو

دةرياكانةوةء دةِرذَيتة بةطوِر ضياكانةوة لة ء
َ

ِرادةماآل شتَيك هةموو دةكاتةوة ء خؤى
ئاواية بةو دةضَيت.. بةفرِيؤ ء دةبآ وَيران كى

َ
خةل ِرةنجى ء دةستكةوت ء طة

َ
كَيل هةموو

دةهاتن.
َ
هةل ء دةيانحيالند طوشاردا لةذَير تةروادةييةكان ئةسثانى

ثةالمار ء هَيرش بةر دانة يةكةمى دةستةكانى ئةوةى ثاش ثاتروكلوس، (٣٩٤)
ء ِراثَيض كردنةوة بةرةو كةشتييةكانى دى كردن، جارَيكى ثةِراطةندةى تاراندنى ء ء
ء ِروبارةكة ء كةشتييةكان بةينى لة تةروادة، شارى بطةنةوة دأل بةكامى نةيهَيشت
ةى

َ
تؤل ء لَيدةكردن كوشتارى خؤى بةئارةزووى ء هَينان بةطريى حةسارة بةرزةكةدا

يةكَيكى ِرةخشانةكةى جار بةِرمة
َ
هةوةل دةستاندنةوة.

َ
ُّـ خؤى كوذراوةكانى زؤرة هاوِرآ

كَيشا، ضوار بوو، زرَيكةوة ديار سوضَيكى لة بةئاستةم (ثرونوس)دا، كة بةسةر سنطى
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سةر تيستورى يكوتاية
َ
هةل ئةوجا هات. لَيوة ِرمبةى ء ِرما زةويدا بةسةر سست بوو، ثةُّـ

بوو، ِرؤيى  ى
َ
خةيال ترسا لة طاليسكةكةى، لةنَيو بةضيضكانةوة كة ئينوثس، كوِرى 

ضةقاند ِراستى كاجَيِرةى لة بةربوون،ثاتروكلوس ثِريداية ءِرمةكةى دةستى لة ةوةكان
َ
جل

ماسييةكى دانيشتبآ، دةريا قةراخ كةظرَيكى تاوَيرة لةسةر ماسيطرَيك ضؤن وةكو ء
ء ِرايبكَيشَيت خؤيةوة هَيزى بةهةموو ء ببآ، ِرةخشانةكةيةوة ءقوالثة بةداو طةورة
خؤى، تيستورى ِرةخشانةكةى بةنَيزة شَيوة، بةهةمان ثاتروكلوس بيكوتَيت بةزةويدا،
ء كةوت بةدةما ء بةعارديدا كوتاى عةرةبانةكةيةوة ِراكَيشا ء لةسةر بةشةوة بةزارى
ى

َ
بةتةثل طاشةيةكى ضوو. ِرووى بةرةو ئرييالوس كاتةدا دةرضوو.. لةو ِروحى يةكسةر

لة مةرط ء زةوى سةر كةوتة ء قورسةكةى، كآلوخودة ناو ثذاندة ء مَيشكى كَيشا سةريدا
طةوزاندن: خوَينى ء خاك لة ء يةك كوشتنى يةك طرت ء لةمانة ِريزى ئةوجا طرت. هةمَيزى
ثرييس داماستور و ئيخوسى كوِرى تليبوليموس ء ء ئيبالتيس ء ئةمفوتريوس ء ئرييماس

بوليميلوس)ى كوِرى ئةرجياس. ء ئيبوس ء ئيفوس ء
بةدةستى ثشتَينةوة بآ بى

َ
بةجلى دةل كة هاوِرَيكانى بينى سارثيدون وةختآ (٤١٩)

ليسيانى سةرزةنشتى كةوتة بةرز بةدةنطى دةكوذرَين، مينوتيوس كوِرى ثاتروكلؤسى
خؤ دَين؟

َ
هةل كوآ بؤ بكةن، لةخؤ شةرم ليسيان «ئةى طوتى: و خواوةندان هاوتايانى

ء زاأل ئةم ثياوة تابزانم دةبمةوة ثياوة ئةم ِرووبةِرووى بةخؤم من بةرطرى بكةن، بطرن،
حةشرةى ئةو كوشتووة ء دلَيرمان جةنطاوةرانى لة زؤرى كة ذمارةيةكى سةركةوتووة

كَيية! هَيناوة تةروادةييةكاندا بةسةر
لة خؤى ئةسلةحةكةيةوة ء بةضةك يةكسةر كرد، قسةيةى ئةو كة هةر (٤٢٦)
لة ئةويش بينى، بةرانبةرةوة لة ثاتروكلؤس كة خوارةوة. داية

َ
هةل عةرةبانةكةيةوة

بةقاوقيذ دةنووك، ء بةضنط داأل ضؤن وةكو خوارآ. داية
َ
هةل خؤى  عةرةبانةكةيةوة

يةكرتى. شَيوة بةربوونة بةهةمان دووانةش يةكدى، ئةو بةردةبنة
ثَيياندا بةزةيى ديتنى، ئاسمانةوة لة بةهةموشتان، زانا كرونؤس، كوِرى وةختآ (٤٣١)
ضارةى لة واى قةدةر «مةخابن، طوتى:  ء  ذنى  ء خوشك  هرياى ِروويكردة هاتةوة،
مينويتيوس كوِرى ثاتروكلؤسى بةدةستى كة نووسيوة من ى

َ
دل ئازيزى هةرة سارثيدؤنى

بةثيت ليسياى ء بؤ بكةم شةِرةى دةرباز لةم زندووة ئايا تا كة م لةوةى
َ
دل دوو بكوذرآ!

بكوذرآ. مينويتيوس كوِرى  بَينم بةدةستى
َ
ُّـ يان وازى بنَيرم، بةرةكةتى ء
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َيى؟
َ
دةل ض ئةوة سامناك زادةى كرونؤس «ئةى دايةوة: وةآلمى هةذى هرياى (٤٣٩)

مةرط لة بةتةماى هةية، دياريكراوى تةمةنَيكى ء ئةجةل بةشةران، لة يةكَيكة ئةمة
نابني. قاييل بةمة دى خواوةندةكانى ئَيمة، بةآلم بكة، خؤت بةكةيفى تؤ بكةى؟.. ِرزطارى
سارثيدون تؤ ئةطةر تةوة،

َ
دل قوآليى بخة قسةكةم ء َيم

َ
دةل ثآ ديكةت من شتَيكى بةآلم

ديكةش خواوةندَيكى ِرةنطة كة بآ بري لة ئةوةت بنَيريتةوة، خؤى ى
َ
مال بؤ بةسةالمةتى

كوِرانى طةلَيك لة بكات.ضونكة دةرباز قووسة شةِرة لةم ئازيزةكةى بخوازآ كوِرة هةبآ
لة طةلَيك ِرقى كارةت بةم تؤ شةِرن، خةريكى تةروادةدا شارى دةوروبةرى لة خواوةندان
ت

َ
دل ئازيزة، ء شريين دآل لة ئةطةر ئةم جةنطاوةرةت تؤ جا دةستَينى.

َ
خواوةندةكان هةل

ثاتروكلؤسى بةدةستى ء سةختةدا شةِرة لةم با بابكوذرآ، بَينة
َ
وازى ُّـ دةيةشَيت، بؤى

ثةروةردةكارى مةرط هةردوو هةنطآ دةرضوو ِروحى كة هةر بكوذرآ، كوِرى مينويتيوس
ء خزمانى كةسوكار براو لةوآ ليسيا، وآلتى بةرينى بؤ بيبةنةوة با بنَيرة خةونى شريين ء
دةبةستن

َ
هةل بؤ طؤِرى ء ئةنجامدةدةن بؤ دفنى ء كفن ِرَيوِرةسمى ء دةطرن بؤ ثرسةى

ئةمةية.» مردووانيش هةر حورمةتى ء ِرَيز بؤ دةتاشن، ثةيكةرى ء
بؤ كوِرةكةى، بؤ ِرَيز وةكو بةآلم كرد. بةقسةى ء بةشةران خواوةندان سةردارى (٤٥٨)
و بةرةكةتدا ء بةثيت تةروادةى خاكى لة دى تؤزَيكى ثاتروكلؤس كة ئازيزةكةى كوِرة

زةويدا باراند. بةسةر خوَينى بارانَيكى ِرَيذنة دةيكوشت، خؤى وآلتى لة دوور
لة نَيزةيةكى ثاتروكلوس دةضوون، يةكرت ِرووى بةلةز بةرةو جووتة ئةو كاتآ (٤٦٢)
ء وِرط داو، شا سارثيدون ِرةشيدةكةى مريئاخوِرة ء خوآلم لة دلَير، تراسيديموسى
ثاتروكلؤس، سرةواندة سارثيدؤن نَيزةيةكى ساركردةوة. هةنطآ سلى دِرى، ةى

َ
ِريخؤل

نابوو، (ثيداسوس)ى كةوت كة ئةسثة ئةو ِراستى شانى ِرمةكة بةر ضوو، سةرضيغ كة
بةدةم ء ئةرزةكة سةر كةوتة ء كرد بةرزى حيلةيةكى آلوة

َ
طيانةل بةدةم ئةسثةكة 

مليان نريةكةى سةر بوون، شثرزة ديكةش ئةسثةكةى جووتة دةرضوو. طيانى يينةوة
َ
نال

ئةسثةكةى ضونكة ئاآل، تَيك لغاوةكانيان ء هةوسار ء لَيوةهات، جرِيَيكى وشكى جرِية
طرفتة ئةو توانى بوو، بةناوبانط كة بةِرمبازى ئوتوميدون بةآلم كةوتبوو. عاردى لة ديكة
بِرى. كوذراوةكةى ئةسثة هةوسارى ء كَيشا

َ
هةل تيذةكةى شمشَيرة بكات، ضارةسةر

جووتة مةيدانةكة... بةرةو ء بةسرتايةوة
َ
ُّـ ةوةكانيان

َ
جل ء هةستانةوة ديكة ئةسثةكانى
يةكدى. طيانى كةوتنةوة جةنطاوةر
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ء كرد سةرى نَيزةكة
َ
ُّـ ضةثى ثاتروكلوس طرتةوة، (٤٧٧) سارثيدون نيشانةى لةشانى

ثَيكا. ى
َ
دل ثةردةى ِرَيك ء هات، نَيزةيةكى خَيواندآ ثاتروكلؤس نؤرةى ئةوجا نةيثَيكا.

بةِروويةك يان دار دار تيذ بيورى ء بةتةور كؤسارَيكدا لة سازان، وةكو ضؤن كةشتى
ئةو ضؤن وةكو بكةن، دروست

َ
ُّـ كةشتى تا دةبِرنةوة بةرز سنؤبةرَيكى دار ضنارَيك يان

ِرمبةى بةو جؤرة زةوى. ئةويش سةر دةكةونة ء دآ بةدةم بيورانةوة ِرمبةيان دارانة
خوَيندا ء لة خاك ةوة

َ
ء نال ئاه بةدةم بوو. تةخت ء ئةسثةكانيا لةبةردةم عةرةبانة و هات

ء باك بآ طايةكى ء تةثؤ طاطةلَيكى دةكاتة نَيو دزة شَيرَيك ضؤن وةكو دةتاليةوة.
نابات، بةدةر طيان شَيرةكةدا ضنطى لةذَير طابؤِرةوة بةدةم طايةكة ء دةطرَيت خةنةيى
بةربةرةكانى ثاتروكلؤسدا ضنطى لةذَير ليسيان جةنطاوةرانى فةرماندةى شَيوةية بةو
ئةى «ئةى طالوكوس، دةيطوت: ء دةكرد سؤزةكةى

َ
دل هاوِرآ لة دةكرد، هاوارى مةرطى

جةنطاوةرَيكى نةبةزى. ء بيسةِّـَينى ِرمباز كة ِرؤذةية ئةو ئَيستا قارةمانان، قارةمانى
ثياوَيكى دةكةيت ء ئةطةر ِراست بكةيةوة، شةِرظانى ء شةِر بري لة تةنيا كة ِرؤذةية ئةو
سارثيدوندا ةى

َ
تؤل لة كة بدة هانيان ء ليسيان فةرماندانى بطةيةنة خؤت بةهَيزى،

با  بكة
َ
ُّـ بةرطريم وةرة بةخؤت ئةوجا بضَيت. بةفرِيؤ خوَينى سارثيدؤن ن

َ
نةيةل بجةنطن،

ئةوا ن،
َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةم ء ضةك ئاخييةكان ئةطةر ضونكة نةبرآ، بةتاآلن غانةكةم

َ
قةل

لَيت نابنةوة. تةمةنت بةدرَيذايى نابنةوة، لَيت ء شةرمةزاريت مايةى دةبنة ناوى من ء من
هَيزةكةمان هةموو ء بدة خؤت ى

َ
هةول كةوتووم، ئاخييةكاندا كةشتى بةينى لة ئَيستا من

طةِر.» بخة ء بدة جؤش
كونة هةردوو ضاو ء بةسةر ى

َ
بال مةرط دةرضوو.. طيانى ئةو قسانةوة بةدةم  (٥٠٣)

دةركَيشا، لةشى لة نَيزةكةى خستة سةر سينطى، ثَيى ثاتروكلؤس كَيشا. كةثويدا
سارثيدون ء طيانى نَيزةكة نووكى دةرهات، نَيزكةدا لةطةأل ى

َ
دل ماسولكةى ثةردةى

كة ئةسثانةى ئةو ِرابطرن، ئةسثةكان كةوتن فريا مةرميدونةكان دةرضوون. كاتدا لةيةك
قسةكانى لة طالوكوس طوَيى كاتآ بوون. هةآلتندا ى

َ
حال لة خَيو بةبآ بةدةم حيالندنةوةء

ء يارمةتى نةيدةتوانى فرياى بكةوآ ضونكة بوو، تةنط
َ
دل خةمني ء زؤر بوو سارثيدون

كاتةدا لةو دةيةشا.. زامةكةى توند طوشى ضونكة ء طرت خؤى بازووى بةدةست بدات.
لة دةبرد، تيوسري هَيرشى بةرزةكة بةرةء حةسارة ء دةكرد هاوِرَيكانى كة بةرطرى لة
ئةثولؤى لة ثاِرانةوة كةوتة ئةوجا كردبوو. زامدارى ء بوو سرةواند تآ دوورةوة تريَيكى
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بةثيت وآلتى لة هةى، شوَينَى لةهةر شاها، ئةى طارا! «خواوةند طوتى: ء ئةنطَيوة دوور
ء ة

َ
نال دةتوانى ديكةى كة يان لةهةر شوَينَيكى تةروادة، يان لة ليسي بةرةكةتى ء

قةوماوة، لَيم ئَيستا من بذنةوى.. من ميناكى كةسةردارى ء خةمبار ثياوَيكى ثاِرانةوةى
خوَينةكةى داوم، طةمارؤ بازووى ديوةوة هةردوو لة ئازار ثَيوةية، ترسناكةم زامة ئةم
جطة ئةمة بكةم. دذمن شةِرى نةدةتوانم ء بطرم شمشَير دةتوانم نة ناوةستَيتةوة..
كوذراو زيوس جةنطاوةر، فةرماندةمان، كوِرى زيوس، ئازاترين سارثيدونى لةوةى كة
سارَيذ ترسناكةم ئةم زامة كة دةثاِرَيمةوة لَيت شاها جا نةهاتة جواب. كوِرةكةى لةسةر
بكةمةوة خِر خؤم ليسى يارانى بتوانم تا بخةيةوة، وةبةر هَيزم ء بشكَينى ئازارةكةم بكة،

بكةم.» شةِر ثياوة ئةم كوشتةى لةسةر ئةواندا لةطةأل ء
ئازارةكةى يةكسةر كرد، طريا دوعاكةى ئةثولؤ ثاِرايةوة، جؤرة طالوكوس بةو (٥٢٧)
ء هَيز وةستاندةوة، دةِرؤيى خةتةرناكةكةى برينة لةبةر تؤخةى خوَينة ئةو كرد، سووك
خواوةندى سوثاسى كرد، بةمة ةوة هةستى

َ
دل طالوكؤس لة بةخشييةوة، ثآ تاوى ء تني

ء تةروادةييةكان ناو كةوتة ئةوجا  كرد. طريا دوعاكةى زووبةزوو كةوا كرد بةتواناى
تةروادةييةكاندا بةبةينى ء ئةوجا بةهةشتا سارثيدوندا بجةنطن، ثَيناوى لة كة هانيدةدان
ء ئينياس ضوو ئةوجا مةزن، ئةجينورى بؤالى و ثانتوس، كوِرى بوليداماسى بؤالى ِرؤيى
بةتةواوةتى تؤ هيكتؤر «ئةى طوت: ثَيى ِرةوان ء ِرَيك ء دؤزييةوة كآلوبرونزى هيكتؤرى
تؤدا ثَيناوى لة خؤ كةسوكارى ء وآلت لة دوور كة كردوون فةرامؤش هاوثةيمانانةت ئةو

نةداون يارمةتييةكت هيض تؤ كةضى دةكةن، خؤبةخت ذيانى
ئةو كةوتووة، طؤِرة لةو جةنطاوةر ليسيانى ليسيان، رابةرى سارثيدؤنى ئةوةتا (٥٤٠)
دةثاراست، ِرؤذطار ةى

َ
ضةثال لة ليسييةكانى خؤى لَيهاتويى ء بةدادطةرى كة سةردارةى

براينؤ داوة. بةكوشتى ثاتروكلؤس بةنَيزةى ثاتروكلؤس، بةدةستى برونزين، ئرييسى
ئةسلةحةكةى ء ضةك ن مةرميدونةكان

َ
مةيةل ء ة بكةن

َ
تؤل تةذى تان

َ
دل بكةون، فرياى

ثاأل لة كة بكةنةوة
َ
ُّـ داناييانةى ئةو ةى هةموو

َ
تؤل و بشَيوَينن جةنازةكةى ء ن

َ
 دامال

َ
ُّـ

نَيزةكانمان.» بةتَيشوى كردمانن لةزةكانياندا كةشتيية
تةروادةييةكاندا هةموو بةسةر ى 

َ
بال كوشندة خةمَيكى  كرد، قسانةى ئةو كة (٥٤٨)

قيلةيةكى ء قةوم بةآلم هاتبوو، ء لة دوورةوة بوو غةوارة هةرضةندة سارثيدون كَيشا.
ثشتيوانى ةكة ء

َ
كؤل هةميشة بؤية بوو، مةيدان ء شةِر ثياوى ء لةطةأل هاتبوون... زؤرى
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بةجارآ بوو قسانة لةو طوَييان تةروادةييةكان كة بوو. شارةكةيان ء تةروادةييةكان
بةرةو سارثيدون،  بؤ بوو بةداخ زؤر كة هيكتؤر بةِرابةرايةتى ِراستةوخؤ ء خرؤشان 
كةوتة مينويتيوس كوِرى توكن، سينط ثاتروكلؤسى بةآلم برد. هَيرشيان داناييةكان
خؤيان هةميشة بؤ ئةجاكس، كة ِرووى كردة هةردوو ء يةكةمجار هاندانى ئاخييةكان
ضؤن بينم بتان ئةجاكس، جووتة «ئةى طوتى: بوون، ثَييان لةسةر ء بوون شةِر ئامادةى
بةهيمةتَيكى بطرة جارانةوة، شةهامةتى ء هيمةت بةهةمان دةبنةوة، دذمن بةرةنطارى
ئاخييةكان حةسارى لة كة ثياو يةكةم بآ،

َ
مذدةتان ُّـ ببنةوة، بةرةنطارى دذمن ثرتةوة

الشةكةى بدةن
َ
هةول كةوتووة. طؤِرة لةو ء كوذراوة ئةوةتا بوو، سارثيدؤن كة بوو، ئامديو

بشَيوينني، ئةتك هةر بؤ جةنازةكةى ء ني
َ
دامال

َ
ُّـ ء ئةسلةحةكةى ضةك ء بَينن بةدةست

جةنازةكةى دةرباز كة دةيانةوآ هاوِرَييانةى لةو هةر يةكَيك برونزين بةزةبرى نَيزةى
بكوذين.» بكةن

ء هَيرش تامةزرؤى خؤبةخؤ ء بوون، قسانة ئةو خواى خوا ئةجاكس برايانى (٥٦٢)
تةروادةييان لةشكر خؤيان ئامادةكرد، هةردوو ئةوةى دذمن بوون. دواى رِاونانى ء ثةالمار
جةنازةكةى دةوروبةرى لة دى، لةاليةكى ئاخييان ء مةرميدونان ء ليسيان لةاليةك ء
هوِرى تةق ء ء دةنط دةطةيية ئاسمان، نةعرةتةيان هورا ء بةربوون، سارثيدون تَيك
شةوَيكى ء كرد تارى دنياى زيوس دةتؤقان. ثياوى زراوى ئةسلةحة ء ضةك ء غان

َ
قةل

زؤرترى ذمارةيةكى تا كَيشا، سامناكةدا مةيدانة ئةم بةسةر ى
َ
بال ضاو ئةنطوستة

بكوذرَين. كوِرةكةى كوشتةى لةسةر جةنطاوةران
ئةوة بكةن. تيذةكان ضاو بةئاخيية ثاشةكشة توانيان جار

َ
هةوةل تةروادةييةكان، (٥٦٩)

ئيبيجؤس كوشت. خانةدانيان مَيرخاس ء كوِرى ئاطاكليسى جوامَيرى ئيبيجؤسى بوو
ئةوةى ثاش  بةآلم  بوو. بوديون ئاوةدانةكةى ء جوان شارة ثاشاى ء مري ثَيشرت
الق (تيتيس)ى ء بيليوس ثةناوى وةبةر كوشتبوو، خزمى خؤى مَيرخازى شؤِرةسوارَيكى
تةروادةى بؤ بضآ ء بكةوآ سةفدِر ئةخيلى بةطةأل هَينابوو، ئةوانيش ناردبوويان زيوين
بوو خةريك كة كاتةدا بكات. لةو تةروادةييةكان شةِرى ِرةسةن ء ئةسثانى بةندى

َ
مةل

لةناو داو ى سةريدا
َ
بةتةثل طاشةيةكى ثاكزاد، هيكتؤرى دةطرت،

َ
سارثيدونى هةل الشةكةى

سارثيدون سةر جةنازةكةى ِرماية بةدةما يةكسةر كرد، قورسةكةيدا شةقى كآلوخودة
مرد. ء
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دواى واشةيةك ضؤن وةكو بوو. توِرة ء خةمبار زؤر هاوِرَيكةى بةمةرطى ثاتروكلؤس (٥٧٨)
ئةى مَيرخاس، شؤِرةسوارى تؤش ئةى دَين،

َ
هةل ء لةبةرى دةكةوآ ِريشؤآلن ء قةلةِرةش

ء ليسى سةر تكوتاية
َ
لة قينةوة هةل ثِر ى

َ
ةى هاوِرَيكةتدا، بةدل

َ
لة تؤل ئاواية بةو ثاتروكلؤس

كوِرى ستينيالوسى خؤشةويستدا، ستينيالءسى بةملى كَيشا طاشةيةكى تةروادةييةكان.
جةنطاوةرةكانى بةسةريةكدا. ئيدى هاِرى هةبوو ئَيسكى ء هةرضى دةمار و ئيتايمينيس،
يةكَيك كة هاوَيذَيك، ِرم بةئةندازةى ثاشةكشةيان كرد. بةشكؤ، هيكتؤرى ء ثَيشةوة ِريزى
يان بيهاوآ، خةآلت بردنةوةى ء خؤى بازووى هَيزى تاقيكردنةوةى بؤ لة ثَيشرِبكَييةكدا
بةو ئةندازةية تةروادةييةكان بيهاوآ، كوشتؤخدا دذمنَيكى طوشارى ء لةذَير لةشةِردا
كةس سثةروانان يةكةم ليسيانى رابةرى .طالوكؤس، دووركةوتنةوة ء كرد ثاشةكشةيان
ئازيزى كوِرى باتوكليس  كوشت،  نةفسبةرزى (باتوكليس)ى ء  دايةوة ئاوِرى  كة بوو
مةرميدونةكاندا لةنَيو دآلواييةوة ء ةمةندى

َ
دةول لةِرووى دةذيا، هيالسدا ء لة بوو، خالكون

لةنكاو كاتآ طالوكؤس بةسنطيا،  كرد ِرمَيكى  طالوكوس  بوو. سةرامةد ء بةناويانط
نَيزةيةك بؤية سةر دةيطرَيت، خةريكة ء وةدوايةوة ها (ثاتوكليس) ئاوِردةداتةوة دةبينآ
ى

َ
خستة دل طةورةى خةمَيكى جةنطاوةرة ئةم مردنى دةيكوذَيت. ء سينطدا دةكات بةسةر

تةروادةييةكان ضةلةنطةكان، بةآلم هةرة شةِرظانة لة بوو ئاخييةكانةوة. ضونكة يةكَيك
ورةيان ئاخييةكانيش بةتة

َ
هةل جةنازةكةياندا. دةورى بةكؤمةأل ء بوون شادمان زؤر

بردن. بؤ خؤيانةوة هَيرشيان تواناى ء بةهةموو هَيز ء بةرنةدا
جةنطاوةرة ئةم كوشت، ضةكى جةنطاوةرَيكى تةروادةيى ثِر مرييونيس هةنطآ (٦٠٣)
قيلةى ء قةوم لةنَيو ئيدا، كَيوى لة لَيزانى زيوس بوو كة بوو ئونيتؤر كوِرى اليوطونوسى
بةبن كَيشا  يةكَيكى مرييونيس هةبوو. حورمةتى ء ِرَيز خوايةك بةئةندازةى خؤيدا
ئينياس بوون. سثى دةم ء دةست ذيانى لةبةر بِرى ء ضاوانى ء طوَييدا ء شةويالطة
ثَيشآ، دةهاتة غانةكةيةوة

َ
بةقةل كة بوو كاتآ بةهَيظى ء طرتةوة مرييونيس نيشانى لة

ثَيشةوة دانةواندةوة بؤ خؤى بؤية دةبينى، ئةوى مرييونيس
َ
بيثَيكآ، ُّـ كونَيكةوة لة

ئرييس تا دةلةرييةوة هةر ء ضةقى زةوى لة لةوديوييةوة ء تَيثةِرى بةسةريا نَيزةكة ء
ئينياس ئيدى ضوو. بةهةتةر ِرمةكةى ئينياس بةو جؤرة نةهَيشت. تيا هَيزى لةوَيندةر
ثةِركَيى

َ
سةما ء هةل لة هةرضةندة «ئةى مرييونيس، طوتى: ء تَيكرد ِرووى ء بوو توِرة زؤر

دةخستى!» ة
َ
جول هةميشة لة بؤ دةيطرتى نَيزةكةم بى، ئةكةر جةنطيدا ضاالك
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ئازا «ئينياس ضةند طوتى: ء وةآلمى دايةوة بوو بةِرمبازى بةناوبانط كة مرييونيس (٦١٩)
بةمةبةستى بةرطرى كة بَينى كةسَيك كؤتايى بةذيانى هةر بتوانى زةحمةتة زؤر بوَير بى، ء
ئةو بةهةموو من. فانيت وةكو ضونكة تؤش بةشةرَيكى تؤ ببَيتةوة. ِرووبةِرووى خؤى لة
بكةوى، من نَيزةى بةر ئةطةر هةية، خؤتت بازووى هَيزى ء بةدالوةرى متمانةيةوة باوةِر ء
ِرةسةن هاديسى خَيوى ئةسثانى بةرةو طيانت ء من دةبيتة مايةى سةرفرازى بَيطومان

دةفِرَيت.»
خؤش طيان قسةكانى ئةوى لة مينويتيوس دالوةرةكةى كوِرة كرد. قسانةى ئةو (٦٢٧)
تؤ دةكةى؟ قسة شَيوةية بةو بؤضى ثَيى طوت: «ئةىمرييونيس، بةسةرزةنشتةوة نةبوو،
ثاشةكشة وجنَيوان تاأل ء توند بةقسةى تةروادةييةكان كةسَيكى مَيرخازى جةنطاوةرى،
ةوة،

َ
ضال بخرَينة بكوذرآ ء لة زؤريان كو دةبآ

َ
بةل نابن، دةستبةردارى جةنازةكة ء ناكةن

جَيى لة وشةداية ء قسان ء طةنطةشة ئةنجامى بازووداية،.بةآلم هَيزى لة جةنط ئةنجامى
كوشتار ء بةشةِر بايةخ بني ء قسان دةستبةردارى دةبآ بؤية كؤِرة. ء مةجليس وشة

بدةين.»
خواوةندان هاوتاى فانى ء مرييونيسى ثَيشِرةوى ء كةوتة قسانةوة ئةو بةدةم (٦٣٢)
دوورةوة بَيشةيةكى ضياييدا، لة تةورى داركةران لة ضؤن ِرمبةى دووى. وةكو كةوتة
تةق ء بةرينةدا ء، لةو دةشتة جةنطاوةرةكانيش هةرا ءزةناى دةنط دةداتةوة، دآ ء
دةكةوتن دووسةرى يةكرت نَيزةى ء بةر تري ء ناياب، كة مكوم غانانى

َ
قةل ء برونزان هوِرى

نةبوو كةس نةبوو. ديار ئةوسةرى هؤِرَيك بوو ِرمب ء ء دةدايةوة دةنطى مةيدانةكة لة
سةرييةوة ترؤثكى ضونكة لة دةزانى- شوَينةكةيان بناسَيتةوة –هةرضةندة ساربيدؤن
بوو، طةرم ئةو الشةكةى دةورى لة شةِر بوو. خؤأل ء خوَين ء ِرم جآ ثَييةكانى بنى تا
لَيو شريَيكى دؤلكة لة لة مةرزايةكدا ء وةرزى بةهارا لة مةطةسان ء مَيش وةكو ضؤن
خِربوو لة دةورى جةنازةكة جةنطاوةرةكانيش ئاواية بةو خِر دةبنةوة، دةوِروكَين ء ِرَيذ
ء هةنطامةى هةرا ثرشنطدارةكانى لة ضاوة زيوس يةكدى. ء كةوتبوونة طيانى بوونةوة
دوو ء دةكرد جةنطاوةرةكانى ضاودَيرى  بةبةردةوامى النةدةبرد،  سةختة شةِرة ئةو 
هيكتؤرى ئايا بةنَيزةى دةكردةوة: ثاتروكلؤس مةرطى ء كوشتن بريى لة وازواز ء دأل
ئةسلةحةكةى هيكتؤر ضةك ء ء بكوذرآ سارثيدون لةشةِرى سةر جةنازةكةى مةزن،
ء بكوذَيت جةنطاوةران ديكةى ذمارةيةكى بَينآ تا

َ
ُّـ وازى يان جارآ َيت؟..

َ
دامال

َ
ُّـ
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ء مريئاخوِر ء هاوِرآ بؤ ةو
َ
جل كة زانى بةباش واى ئةم بريانةوة بفةوتَينآ؟.. بةدةم

كآلو هيكتؤرى تةروادةييةكان ء تا بيليوس شل بكات كوِرى ئازاكةى (ئةخيل)ى خوآلمة
هيكتؤر بوو ئةوة  بكوذَيت.

َ
ُّـ ديكةيان ذمارةيةكى ء ِراوبنآ تةروادة شارى برونزى بةرةو

ء فةرمانى بةر طرتة هةآلتنى ِرَيطةى ء بوو طاليسكةكةى سوارى بةلةز نيشت ء
َ
ُّـ ترسى

َين
َ
هةل ئةو كة وةكو بةتةروادةييةكانى ديكةش دا

هةروةها ئةوة. دذى ئَيستا ء طؤِريوة خؤى ِراى زيوس كة كردبوو هةستى ضونكة (٦٥٨)
كوشتةى لةنَيو  جةنازةكةى ء كوذراوة  ثاشاكةيان ديتيان  كة دالوةريش ليسيانى
ورةيان كوذراون، بةسةريا ديكةش جةنطاوةرى زؤر ء كةوتووة ديكةدا كوذراوةكانى
ء سارثيدون درةخشانةكةى سثةرة مورميدونةكان هةنطآ تَيكةوت. ئاذاوةيان ء بةردا
ناو بؤ تا بةهاوِرَيكانى دانى مينويتيوس ئازاكةى كوِرة ى

َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةيان ضةك ء

بةئةثولؤى تريشقان هةورة خَيوى ء هةورةوان (زيوس)ى هةنطينآ ببةن. كةشتييةكانى
بخةوة، ئةو دوور جةنطاوةران ِرةسى تري لة سارثيدون هةِرة، نهو ئازيز، «ئةثولؤى طوت:
بةعةنبةرى بيشؤ ء، ى ِروبارَيك

َ
زوآلل ئاوى لة ء بيبة ئةوجا بكةوة،  ثاك

َ
ُّـ ِرةشةى خوَينة

ى
َ
حةمال دوو بيدة دةستى ئةوجا بكة، لةبةر خوايى جلكى بكة، ء ضةورى بةهةشتى

بؤ بةلةز تا مةرط) ء (خةو جمكانة براى جووتة بؤ بيبةن تا طؤأل، ء ء طورج ضةلةنط
ء دابنةن ثرسةى بؤ كةسوكارى براكانى ء لةوآ بةرنةوة، ء فةِرى بةثيت ء ليسياى

مردوانة!» هةقى ئةمة ضونكة بةستن،
َ
هةل بؤ ى

َ
كؤتةل ء بنَيذن طردَيكى لةسةر

ئيداوة بةرةو لوتكةكانى لة بةجَيهَينا، بابى فةرمانى ئةثولؤ قسانة، دواى ئةو (٦٧٦)
خستةوة، دوور ِرمان لة هةتةرى مةزنى سارثيدؤنى داطةِرا. يةكسةر شةِرةكة ناوجةرطةى
زؤر ى

َ
حةمال و بةدوو لةبةركرد خوايى ء جلكى كرد ضةورى بةئةمربؤز ِروباردا شؤردى، لة

لةضاو تروكانَيكدا كة مةرط) ء (خةو جمك براى جووتة بؤ بيبةن تا ى سثارد،
َ
طؤل ء طورج

ليسيا. بةرةكةتى ء بةثيت دةظةرى طةيانديانةوة
دووى كةوتة ئةسثةكانيةوة، ء ئوتوميدون هاندانى بةدةم ثاتروكلؤس ئةوجا (٦٨٤)
فةرمانى ئةطةر دةنا بوو. طةوجَيتى لةبةر غروور ء ئةمةشى ليسييةكان، ء تةروادةيى
ء وةى لةهةر و دةخةلةسى مردن لة بَيطومان نةدابا، عةرزى لة (بيليوس)ى كوِرةكةى
بةشةرَين ء نيازى لة ئةندَيشة هةميشة زيوس نيازى ء  ئةندَيشة

َ
ُّـ دةبوو. ئاسيوَيك بةدوور

بةئاسانى بةمةش ء  دةدات بةهةآلتن ِرةشيد ء ئازا ثياوى زؤرجار  بةهَيزترة. فانى
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شةِر هاندةدا بؤ ثياو خَيرا بادةداتةوة ء دةدات، يان لة كيس سةركةوتنى سةرفرازى ء
ثاتروكلؤسةوة ى

َ
دل دةخستة بَيباكى ء دلَيرى ئَيستا ضؤن وةكو

ني
َ
هةوةل دةبرد، خؤتيان مةرطى ثريى بةرةو كاتآ خواوةندان ثاتروكلؤس. ئةى (٦٩٢)

ئةدراستوس، ينيان
َ
هةوةل بوون؟.. كآ كوذران تؤ بةدةستى كة جةنطاوةرانآ دوايةمني ء

ء بوون ميالنيثوس ء و ئةبيستور ميجاس ئيخيلوس، ثرييموس-ى كوِرى ئوتونوس،
دى ئةوانى كوذران، تؤ بةدةستى ئةوانة بوون.. بوالرتيس ء موليوس، دوايينيان ئاسوس،

دةرضوون! بانان بؤى بةرزةكى وةكو هةآلتن ء خؤ بؤ
بةهةر ِرمةكةى كة ثاتروكلؤس،  بةِرابةرايةتى بوو خةريك ئاخيايى  كوِرانى (٦٩٨)
خؤى ئةطةر ئةثولؤ بطرن. تةروادةدا دةست بةسةر بادةدا ء دةسوِراند

َ
دا هةل

َ
ضوارنكال

ثشتيوانى ء نةكردباوة فةوتانى لة بريى مكومةكة ء بورجة ء حةسار سةر نةطةياندباية
حةسارة سوضَيكى سةر ناية ثَيى ثاتروكلؤس سآ جاران نةكردبا. تةروادةييةكان لة
ء نةمر بةدةستة ثَيكرد، ثاشةكشةى ء دواوة داية جاران سآ ئةثولؤ بةرزةكة..
برد، هَيرشى خواوةندَيك وةكو جارى ضوارةم بةآلم كة سثةرةكةيدا. لة خؤى ثريؤزةكانى
ثاتروكلؤس، «ئةى طوت: ثَيى ِرةوان ء ِرَيك ء لَيكرد هاوارى سامناك بةدةنطَيكى ئةثولؤ
شارى نةداوة كة ةم

َ
لة قةل واى تةقدير ضونكة زيوس بطةِرَيوة، ءنةتريةى نةوة ئةى

لة كة (ئةخيل)ش بةدةستى تةنانةت بطريَيت، تؤ نَيزةى بةزةبرى دالوةر تةروادةييانى
زياترة. تؤ لة زؤر ِرويةكةوة هةموو

غةزةبى ثشم ء لة خؤى تا كةوتةوة دوور زؤر ماوةيةكى قسانة، ئةو ثاتروكلؤس دواى
بثارَيزَيت. ئةنطَيوة دوور ئةثولؤى

دةروازةكانى سكابيدا خورتةكانيةوة لةبةر ء ئةسثة بةخؤ كاتةدا هيكتؤر لةم (٧١٢)
ثَيبكاتةوة، ء دةست ناو شةِرةكة بضَيتةوة هةمديس ئايا لةوةى كة دأل بوو دوو وةستابوو.
ء حةسار ثةنا خؤ بدةنة ء كة ثاشةكشة بكةن ء لةشكرةكةى بدات بةهَيز فةرمان يان
(ئاسيوس)ى هةيئةتى ء لة شَيوة ئةثولؤ بريانةدا بوو كة لةم ئةو كاتَيكا لة بورجةكان؟..
دوماس هيكوبا ء كوِرى براى ء شؤِرةسوار هيكتؤرى ى

َ
خال كة جوامَير ء بةهَيزدا، الوى

شَيوةى ئاسيوسدا لة
َ

بةآل بوو، ئاكنجى سانطاريوسدا ِروبارى نزيكى فريجياى لة كة بوو
لةشةِر دةست بؤضى هيكتؤر «ئةى ء ثَيى طوت: بووةوة نزيك شؤِرةسوار هيكتؤرى لة
هةنطآ دةبووم، بةهَيزتر تؤ لة من ئةطةر ئاه، ناوةشَيتةوة. تؤ لة ئةمة طرتووة؟

َ
هةل
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ئَيستاش بوويت. دةستبةردارى شةِر كة لةوةى ثةشيمانم دةكرييةوة ضؤن دةمزانى
بيكوذيت بتوانى ِرةنطة بدة. ثاتروكلؤس ثةرمارى بةئةسثةكانتةوة ء بةخؤ بضآ، نةضووة

ببةخشَيت! ثآ سةرفرازيت ء سةركةوتن ئةثولو ء
هيكتؤرى مةزن فةرمانى شةِرةكة، بةشةريكى كرد خؤى قسانة ئةثولؤ دواى ئةو (٧٢٦)
ئةثولؤ، بةآلم باذوآ. شةِر  مةيدانى بةرةو ئةسثةكان كة دا مةند 

َ
ئةقل بةسيربيونى

ى
َ
دل خستة زؤرى ترسَيكى كرد، كةكةدا

َ
ئاثؤِرةى خةل بةناو خؤى ِرؤيى، خؤيدا بةِرَيى

هيكتؤر بةخشى. هيكتؤر ء بةتةروادةييةكان سةرفرازى ء سةركةوتن ئارطؤسييةكانةوة.
ء بةهَيز ئةسثة كو

َ
بةل نةدان، كوشتنى ى

َ
هةول ء كرد دى داناييةكانى هةموو لة ضاوثؤشى

داية
َ
هةل طاليسكةكةى لة خؤى ثاتروكلؤس هةنطآ تاودا. ثاتروكلؤس بةرةو ِرةهوانةكانى

خوارآ
ء ناهةموار بةدةستةكةىديكةىبةردَيكىتيذ ء طرتبوو

َ
بةدةستى ضةثىِرمَيكىهةل (٧٣٤)

برتسَيت خةنيمةكةى لة ئةوةى بآ بةستةوة ء ئةوجا طوِرى طرتبوو.
َ
هةل بةدةستى ثِر ء

مريئاخوِرةكةى ء طاليسكةِران سيربيونى ى
َ
تةوَيل بةر ِرَيك بةردةكة هاويشت، بةردةكةى

ئةسثةكانى ةوى
َ
جل كة كةوت خانةدان ثريامى ناشةرعييةكةى كوِرة ء هيكتؤر،

ضاوى هةردوو ناوةوة، ضوونة هةردوو برؤى ناوضةوانى شكا، ئَيسكى بوو. بةدةستةوة
خؤى مةلةوانَيك بةسةرا ضؤن هةنطآ وةكو زةوى. كةوتنة سةر ثَييدا ء لةبةر دةرثةِرين
لةبةر حةياتى ء خوارةوة نايابةكةيةوة كةوتة عةرةبانة ئاواية لة بةو ئاوةوة، دةداتة

َ
هةل

بِروانة «تؤ طوتت: ء تَيكرد خةنةوة ِرووت سوارضاك، بةريش ثاتروكلؤسى ئةى تؤش بِرا.
بيدينآ مةعالنى مةلة دةكات! ئةطةر كةسَيك بة ضةند طورجة، ء سوك ِرؤح ثياوة ئةم
دةداتة

َ
هةل خؤى كةشتييةكةوة لة وا دةزانآ دةدا،

َ
هةل خؤى طاليسكةكةيةوة لة ضؤن

يشدا
َ
لَيل ئاوى لة تةنانةت و  بطرآ، مةيطؤيان  تا  ماسى ثِر  دةريايةكى شةثؤالنى ناو

عةرةبانةكةيةوة لة طورجى و بةسوكى ضةند بينيم خؤم بةضاوى من ضونكة دةيانطرَيت.
تيابآ.» زؤريان تةروادةييةكان مةلةوانانى ئةرزةكة. ثَيدةضَيت سةر داية

َ
هةل خؤى

بةدةم ثةالماردانى كة دةضوو شَيرَيك لة ضوو، قسانةوة بةرةو سيربيون ئةو بةدةم (٧٥١)
بةبةآلى ئازايةتييةكةى بووبآ ء دِرى ء كرابآ، بريندار ء درابآ سينطى َيكةوة، لة

َ
ئاغةل

سةر كوتاية ت
َ
هةل دِرندة ء  دِر ئةو شَيرة، بةميناكى تؤش  ثاتروكلؤس ئةى طيانى.

كوشتةكةى لةسةر خوارآ. داية
َ
هةل خؤى طاليسكةكةى لة هيكتؤر سيربيون! لةوالشةوة
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كةالكى لةسةر ضيايةكدا ترؤثكى لة برسى شَيرى دوو ضؤن وةكو شةِر، كةوتنة سيربيون
لة هةردوكيان كة  قارةمانةش، دوو  ئةم دةضن،  يةكديدا  بةطذ  دِرندانة ةكَيوييةك 

َ
كةل

درةخشان هيكتؤرى ء مينويتيوس كوِرى ثاتروكلؤسى بوون، شةِر كَيشانى نةعرةتة
سةرى ئةوى قةستى يةكَيكيان هةر بةطذ يةكديدا ء دةضوون سيربيون كوشتةى لةسةر
سةرى كاتَيكا هيكتؤر لة دِرآ،

َ
هةل جةستةى ِرةق

َ
دل بةبرونزى دةيويست دةكرد ء تريانى

ء طرتبوو القى ء (ثاتروكلؤس)ش نةدةدا بةرى ء زةمان بةئامان ء طرتبوو الشةكةى
بةضوار ئارطؤسييةكان ء ئةوانى ديكةش، تةروادةييةكان ء ِرايدةكَيشا تيابوو هَيزى تا
َيكى

َ
باى ِرؤذئاوا لة دؤل ء ِرؤذهةآلت باى ضؤن وةكو بوون. سةختدا شةِرَيكى لة دةورياندا

ء ثِر لق بةِرووانى ء بناو ء طةزيضار دارستانى ضِرة بَيشةيةكى بةسةر تةنطى كؤسارَيكدا
هوِرى ء قرض ء دةضن يةكدا بةناو ء دةهةذَينن دارةكان ثؤثى ء لق ء دةكةن

َ
هةل ثؤثدا

ئاواية بةو دةكات... ثِر دنيا لقةكان شكانى
بآ يةكدى دةخستة و قِريان يةكدى طيانى بوونة ئاخييةكان بةربوو ء تةروادةيى (٧٧٠)
دةوروبةرى لة تيذ ضةند ِرمَيكى بكةنةوة. هةآلتن ء ثاشةكشة لة بري اليةكيان هيض ئةوةى
دةكةوتن بةر زرَييان خِركة كةظران طةلَيك و هاوَيذران دار

َ
تريى بال زؤر ء سيربيون كةوتنةوة

كةوتبوو عاردةكة لة كة سيربيون، دةورى لة بوون خؤ شةِرى سةرطةرمى هةر هَيزةكان ء
بةردا بوو. ئةسثةكانى ةوى

َ
جل بؤ هةميشة ء

جةنطاوةر هةر بوو، بةردةوام هةر ى ئَيوارآ
َ
بولَيل تاوةكو هةردووال نَيزةى ء ِرم (٧٧٧)

كرانةوة، طاجووتان ملى ء نريان لة داكشا خؤرنشني بةرةو ِرؤذ بةآلم كاتآ دةكوذرا. ء بوو
بوون. جةنازةكةى تر ء باآلدةست بةهَيزتر لة تةروادةييةكان زؤر ئاخييةكان كة دةركةوت
تةروادةييةكانيان هةنطامةى ء هةِرا ِرةس ء تري ء لة خستةوة دوور قارةمانيان سيربيونى
زةرؤث، ئرييسى ثاتروكلؤس، وةكو ى. ئةوجا

َ
 دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةيان ء ء ضةك كرد دةرباز

تةروادةييةكان سةر بردة هَيرشى جاران سآ سامناكةوة كَيشانَيكى نةعرةتة بةدةم
جارى بؤ كاتآ  ثاتروكلؤس ئةى  بةآلم لَيخستن. مَيرى سآ هَيرشةكة سآ بة هةر ء
ناو هاتة ئةثولؤ ضونكة دةبووةوة، نزيك ئةجةلت برد، هَيرشت خواوةند ميناكى ضوارةم
بةنَيو ئاثؤِرةى كة كاتآ ببَيتةوة. ِرووبةِرووت سامناك جةنطاوةرَيكى وةكو شةِرةكةوة تا
ثَيضا ضِرةوة تةمَيكى ة

َ
ثةل لة خؤى ضونكة بينى، نةى ثاتروكلؤس دةِرؤيى، كةكةدا

َ
خةل

يةكَيكى بةناولةث وةستاو ثشتييةوة لة ئةثولؤ دةِرؤيى. ثاتروكلؤس ِرووى بةرةو بوو،
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طَيذكةى بوون ء سةرة تاريك ثاتروكلؤس ضاوانى ثانةكانيدا، شانة بةثشتيا ء بةنَيو كَيشا
ء دةست ذَير كةوتة هوِر ء بةتةق و ثةِراند لةسةرى كآلوخودةكةى ئةثولؤ ثَيكةوت.
دا

َ
خؤل ء خوَين لة كرابوون، دروست ئةسث ى

َ
يال لة كة ينكةكانى

َ
طول ء ئةسثانةوة ثَيى

ضونكة ء بلةوتآ، زةوى كآلوخودة بكةوَيتة سةر ئةو كة نةبوو قةرار كاتة ئةو تا لةوتان.
سةرو ء دةثؤشى ئةخيلى ميناكى خواوةندى نيمضة ثياوَيكى سةرى كآلوخودة ئةو
هيكتؤر تا دا زيوس، توِرى ئَيستا بةآلم دةثاراست. ئاسيوان لة ئةوى ى شريينى

َ
تةوَيل

هةرضةندة دةبووةوة لةسةرى بكات.نَيزةكةى ثاتروكلؤس، ئةجةُّـ نزيك كة كاتَيكا لة
ئةوجا بِرا. كى

َ
كةل شكاو دةستيا لة بوو، برونز وسةرةكةى بتةو ء قورس نَيزةيةكى

خوارةوة، لةبةرى كةوتة سثةرةكة ثضِرا، دادةثؤشى سةراثاى سثةركةى كة حةمايلى
ى.

َ
دامال

َ
ُّـ زرَيكةشى زيوس ئةثولؤى كوِرى

بةواقى بووةوة، خاو  ضوارثةُّـ ؤزكا،
َ
ئال ثاتروكلؤس هؤشى ء هةست لَيرةدا، (٨٠٥)

لة ء بِرندةكةى بةنَيزة داردانى، جةنطاوةرَيكى كاتةدا لةم وةستا. خؤى لةجَيى وِرةوة
يوفوربوسى كوِرى جةنطاوةرة كَيشا. ئةم ثَيدا شانيا يةكَيكى هةردوو بةينى لة ثشتةوة ء
هةظِرك هةموو لةهةر زةرؤثيدا ء ى

َ
سوارضاكى ء طورج ء طؤل ء ِرمبازى لة كة بوو، ثانتوس

بوو، سوارى طاليسكة يةكةمجار كة ئةوةية سةير بوو. زةبةردةسترت خؤى هاوتةمةنانى ء
دةرسى بوو يةكةم ئةمة بوو! دَيرا

َ
هةل طاليسكةكانيانةوة لةسةر جةنطاوةرى بيست دانة

يةكةمكةس ئةمجةنطاوةرة ئةىشؤِرةسوار، ئةىثاتروكلؤس، كوشتاراندا! ء لةوارىشةِر
ئةوةى دواى كو

َ
بةل ئةوةشدا نةيخستيت، لةطةأل بةآلم تؤ، سرةواندة ِرمى ويةكةم بوو

ئاثؤِرةى بةنَيو خؤى ء كرد ثاشةكشةى بةثةلة دةركَيشايةوة، جةستةت لة ِرمةكةى
نةكرد، ثاتروكلؤسى ضاوةنؤِرى شةِرةكةدا لةمةيدانى ونكرد. خؤى ء كرد كةكةدا

َ
خةل

جةزرةبةكةى كة ثاتروكلؤس بةآلم بوو. ئةسلةحة ء ضةك بآ ثاترؤكلؤس هةرضةندة
لةشكرةكةى ئاثؤِرةى ناو بؤ خؤى ذيانى ترسى لة كردبوو، كةسريةى ء ِرمةكة خواوةند
بةنَيزةى ء ورةبةرز مَيرخاس بينى ثاتروكلؤسى كة هيكتؤر كرد. هةنطآ ثاشةكشةى خؤى
نزيك

َ
ُّـ خؤى بؤى كشا، ئاثؤِرةى هَيزةكاندا دةكات، بةنَيو ء ثاشةكشة ثَيكراوة بِرندة

ثاتروكلؤس كرد، ءديواودةرى بةرورطيدا بة كرد نَيزةيةكى تيابوو تاهَيزى ء كردةوة
ء ناخؤش ثآ زؤريان ئاخييةكان هَيزى ء لةشكر طةوزا، عاردى لة هةستاو

َ
ُّـ ِرمبةى

ثِر ى
َ
دل كانطاى لة درَيذ، ثشوو كَيوييةكى وبةرازة شَيرَيك ضؤن وةكو بوو. طران لةبةر
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دةخوازن هةردوكيان كة ضكؤلة، كانياوَيكى لةسةر ضيايةكدا، لوتكةى لة جورئةتيانةوة
ثآ هانكى هانكة كَيوييةكة ئةنجامدا بةرازة لة بةشةِريان ء دةبآ بخؤنةوة،

َ
ُّـ ئاوى

بةهةمان شَيوة دةبَيت.. زاأل بةسةريا خؤى تواناى ء هَيز بةزةبرى شَيرةكة و دةكةوآ
كوشت. تةروادةييةكان لة زؤرى ئةوةى ذمارةيةكى دواى مينويتيوس مَيرخازةكةى كوِرة
فشةوة ء بةكةش ء لَيدا ِرمَيكى نزيكةوة لة بِرى. لةبةر حةياتى ثريام، كوِرى هيكتؤرى
وابوو وا بزانم، ثَيت تؤ، ثاتروكلؤس «ئةى بةطوَييدا: دا قسانةي بةديارييةوة وةستاو ئةم
بكةيت مةحروم لة ئازادى تةروادة ذنانى بكةى، تاآلن ء وَيران شارةكةمان دةتوانى كة
نةفامآ، لة خؤت ئاى بةرى، ئازيزةكةتيان وآلتة خاكى بؤ ء باربكةيت كةشتيان لة ء
من شةِر، مةيدانى لةوان هاتوونةتة بةرطرى بؤ ِرةهوانةكانى هيكتؤر ئةسثة ء هيكتؤر
نَيزةكةم بةزةبرى ء بةناوبانطم بةِرمباز تةروادةدا جةنطاوةرى ء شةِرظان كَين

َ
خةل لةنَيو

داآلن. ء قةل بةخؤراكى دةبيت لَيرةدا تؤ دةخةمةوة، بةآلم دوور
َ
ُّـ نريى كؤيلةيتيان

نةكةوت، فريات جوامَيرييةكيةوة ء دالوةرى بةهةموو (ئةخيل)ش تةنانةت نةطبةت هةى
سةروةرى «ئةى كة: سثارديت ِراى ء ثَيدايت فرمانى كردى بةِرَيى كاتَى واية ثَيم كة
لةبةريا كوذ، مةردم كوشتؤخ، هيكتؤرى خوَيناوييةكةى زرآ تا ثاتروكلؤس، ئةى سواران،
تؤى ء واى ِراسثاردويت بةتة

َ
هةل مةطةِرَيوة!» ةكان

َ
بةتال ناو ء كةشتيية من بؤالى نةدِريت

ناردوويت.» شةِرى بؤ ةتاندووة ء
َ
خةل ساويلكةى

دايةوة: «ئةى هَيزييةوة بةرسظت بآ بةوثةِرى ئةى ثاتروكلؤس، ئةى شؤِرةسوار، (٨٤٣)
ئةثولؤ و كوِرى كرونوس، زيوسى ضونكة بفشى، بةخؤ خؤتة ئةمجارةيان هةقى هيكتؤر
ضةكيان ئةوان هةر كردم، سندميان ئاسانيية بةم ئةوان بةخشيت. ثآ سةركةوتنيان
بؤ هَيرشيان تؤ وةكو ثياوى بيست دةنا يم،

َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةيان ء  ضةك كردم،

لة كوِرى ليتو، ء ئةثولؤى قةدةر ِرمةكةم. بةتَيشووى هةموويانم دةكرد هَينابام، هةر
بكوذى تؤش دام. لَيى بةشةرانيش يوفوربوس تريةى لة كوشتيانم. تريةى خواوةندان،
طرة:

َ
هةل ى خؤتدا

َ
دل لة قسةكةم ء َيم

َ
دةل ثآ ديكةشت قسةيةكى جا من منى. سَييةمى

هاوتا بآ ئةخيلى بةدةستى تؤ بؤت، سةدان بؤ لة ضارةنووس ء مةرط ناذيت، زؤر «تؤ
هةناسةى دوا و كَيشا، ى بةسةردا

َ
بال مةرط ئيدى قسانةى كرد، ئةو كة هةر دةكوذرَييت.

ء شني بةدةم ئةو ضارةنووسى ء ضوو هاديس بةرةو بةثةلة ء بةجَيهَيشت جةستةى
ئةو مردبوو كرد. هةرضةند ثاتروكلؤس ثياوةتى تافى ء لة هةرزةكارى ماآلوايى طرينةوة
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مةرطى ثَيشبينى بؤضى ثاتروكلؤس «ئةى  دا دةكرد:
َ
لةطةل قسةى هةر هيكتؤر بةآلم

لة جوان، ثؤِر (تيتيس)ى كوِرى ئةخيلى لةوةية دةزانآ، كآ دةكةى؟ من مسؤطةرى
دةست بدات؟» لة و طيانى من بكةوآ، نَيزةى ثَيشدا بةر

كة زامةكة، لة نَيزة بِرندةكةى ء سةر الشةكة ثَيى ناية ئةوجا ء كرد قسانةى ئةو (٨٦٢)
خست. بةثشتدا جةنازةكةى نَيزةكةيةوة، دةرهَينانى بةدةم دةركَيشا. بوو تازة هَيشتا
مريئاخوِرى ء خوآلم ئاسا، خواوةند ئوتوميدونى بةرةو بةدةست نَيزة بةلةز ء ئةوسا
جاويدانةكان، ئةسثة

َ
ُّـ بوو، كوشتنى تامةزرؤى بةِراستى كوِرى ئيكؤس ضوو، زةرؤثى

لة بةلةز  بوو، بةخشى (بيليوس)يان بة ديارى وةكو خواوةندان كة ئةسثانةى ئةو 
شةِرطةكةيان دوورخستةوة.
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حةظدةيةم سروودى

ثاتروكلؤس جةنازةكةى لةسةر شةِر

حيكايةتةكة:
دةبَيت. دةضَيتة ء خةمني زؤر دلَتةنط جةنازةكةى ثاتروكلؤس دةبينآ كة مينيالوس
تةروادةييةكان كةوتووة، حةسارى نزيكى لة و دةشتة لةو كة تا جةنازةكة، ثَيشَى
بثارَيزَيت. يوفورثوسهةولَدةداتمينيالوس لةثرتوكلؤسدووربخاتةوةتادةستكةوتةكان
لةنك برايةكةى يوفورثوس جةنازةى كة بةتايبةتى بةرآ، خؤى مرياتييةكانى بؤ ء
لةالى تةروادةييانةى جةنازة ئةو هةموو لةطةأل ماوةتةوة، بةلَكو بَيطؤِرَيتةوة طريكةكان
ء ثاتروكلؤس ئةخيل نَيوان دؤستايةتى ِرادةى تةروادةييةكانيش طريكةكانن. هةموو
داواى بكةن، تةروادةييةكان هةر سةربةهايةك(فدية) كة ئةخيل كة دلَنيان دةزانن و
زؤر ئةثولؤ دةكوذَيت. مينيالوس، يوفورثوس ئيدى دةيدات. ثاتروكلؤسدا ثَيناوى  لة
دةبَيت. ثةست لةاليةن (مينيالوس)ةوة ئةسلةحةكةى ء ضةك دامالَينى ضؤنيةتى لة
هيكتؤر بؤ الى ضوو بؤية قاييل نابن، ثَيى ء خواوةندان ناشرينة ء شَيوازَيكى دزَيو
كرد ثاشةكشةى مينيالوس سةر مينيالوس، هَيرشى بردة نايةبةر، غريةتى ء ء زات
َُّـ هيكتؤر نةبات. ثاتروكلؤس جةنازةكةى هيكتؤر تا ئةجاكس سؤراغى كةوتة ء
ء برِبَيت اليةكةوة، تاسةرى ء ِرايكَيشاية دامالَى ثاتروكلؤسى ئةسلةحةكةى ء زرآ
ئةجاكسدا لةطةأل مينيالوس ماوةيةدا لةم تةروادة. كسؤكانى بةر بداتة الشةكةى فِرآ
برِبَيت. ثاتروكلؤس سةرى ناكةوآ ءفريا دةكةويَتةوة دوور هيكتؤر دةطةِرَيتةوة،
ئاسمانى ئةسثة هةروةها دةبَيت، خةمني زؤر ثاتروكلؤس طاليسكةِرانةكةى ء مريئاخوِر
سَيبوريان دةسوتآ ء ثَييان زيوس دلَى بؤى دةطرين، ء دةبن نةذادةكانيشى دلَتةنط
بةسةر كةس ء زؤر هةلَدةطريسَيت تةروادةييةكان ء طريك لةنَيوان دةداتةوة. شةِر
بطةيةنَيتة هةواأل دةنَيرآ تةتةرَيك دةكوذرَين. مينيالوس جةنازةكةى ثاتروكلؤسةوة



ھۆمیرۆس٣٦٨

بةو كةوتووة، تةروادةييةكاندا حةسارى بن لة ء كوذراوة ئازيزةكةى هاوِرآ كة ئةخيل
لةوة بةآلم مةيدان. يةكسةر دَيتة بذنةوآ هةوالَةكة كة ئةخيل هةر طواية كة مةبةستةى
مةيدان. دَيتة خؤيةوة تايبةتييةكةى ئةسلةحة ء سثةر و بةزرآ تةنيا ئةخيل كة بوو غافأل
نةدةضووة ئةخيل مةيدانى هاتنة بؤية طرتبوو، ضةكةدا ئةو بةسةر دةستى هيكتؤر كة جا
بار طاليسكةيةى لةو هةلَطرنةوة ء جةنازةكة دكارن ئةنجامدا طريكةكان لة ئةقَلةوة.
كةشتييةكانى دةف بؤ بةثةلة بوو. نةذادىلةذَيردا ئاسمانى ئةسثى جووتَيك كة بكةن
ِراويان حةسارةكة ئةوديوى تا تةروادةييةكان ء دةكةن ثاشةكشة طريكةكان دةبةنء

دةدةن. َُّـ زيانَيكى طيانى زؤريان دةنةن ء
زةمةن:

ء هةشتةمدا، بيست ِرؤذى لة هؤمةرييةكة طَيِرانةوة بةطوَيرةى سروودة بويةرةكانى ئةم
بكَيشَيت، شةِرظانةكاندا بةسةر باأل  بةتةواوةتى تاريكى بةرلةوةى  ء خؤرئاوا دواى

ِروودةدةن.
شوَين:

ء حةسارةكة ء خةنةكةكة دةوروبةرى كةنارةكةية، واتة ء تةروادة نَيوان دةشتةكةى
كةشتييةكان.
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مةيدانى لة ثاتروكلؤس بينى كة ئرييس ئوتريوس، خؤشةويستى (١)مينيالوسى كوِرى
شةِرداءبةدةستىتةروادةييةكانكوذراوة،لةنَيوجةنطاوةرانىِريزىثَيشةوةوةدةركةوت،
بةسةر القى ثاتروكلؤس ضوو، الى بةرةو ئةسلةحةكةيةوة ء سثةر بريسكى بةبريسكة
ء دةسوِرَيتةوة نؤبةرةكةيدا بةدةورى نؤنطينآ ضؤن وةكو بآلوكردنةوة، جةنازةكةيدا
(مينيالوس)ىثؤِرزةرديش دةبؤِرَينآ.. ذانةوة بةدةم ء نيية، دايكايةتى ثَيشينةيةكى هيض
ثاتروكلؤسدا جةنازةكةى بةسةر القى هةردوو سثةرلةبةر ء بةدةست نَيزة ئاواية بةو
كوِرةكةى

َ
ببات بيكوذَيت. ُّـ جةنازةكةى بخوازآ كة كةسَيك ء ئامادةبوو هةر بآلوكردةوة

بآ ثاتروكلؤسى مةرطى لة بةدةستةوة بوو، بتةوى طةزيضارى نَيزةيةكى كة (ثانتوس)ش
طوتى: ء ئرييس (مينيالوس)ى خؤشةويستى ِروويكردة ء نزيكةوة هاتة نةبوو، وَينة غافأل
قؤشةنان.. ِرابةرى ئةى زيوس، نةتريةى ء نةوة ئةى كوِرى ئوتريوس، مينيالوس)ى (ئةى
هيض كةسَيك خوَيناوييةكةى ببة. ئةسلةحة ء ضةك دةستبةردارى لةم جةنازةية بَينة. واز
بريندار ثاتروكلؤسى من لة بةر شةِراو لة بةناوبانطةكانيان، هاوثةيمانة ء لةتةروادةييةكان
ء دةتكوذم دةنا تةروادةييةكاندا دةربكةم، ناو لة باش با ناوَيكى وازبَيتة جا نةكردووة.

دةكةم.» وةكو هةنطوين، شريين شريينت، ذيانى لة
بةتوانا، زيوسى «ئةى كرد: هاوارى ء بوو كةللةيى ثؤِرزةرد، مينيالوسى هةنطى (١٨)
نةبةرازة و نة شَير، نط،

َ
ثل نيية، نة شايستة نازين كارَيكى بةخؤ غرور ء دةزانى بةخؤت

بةدةست نَيزة كوِرانى ثانتوس، كوِرانى بةئةندازةى داية،
َ
دل لة هؤظيان ِرقَيكى كة كَيوى

كةللة بةو (هيثرنور)ى براتيش تةنانةت نانازن. و ناخوِرن خؤ ء تواناى بةهَيز ِرمباز ء
قسةى سوكةوة جوَين ء بةدةم نةبينى، كاتآ جوانى خؤى لة خَيرى ِرةقيية تياضوو ء
نةكةوت فريا بؤية داناييةكانم. ناو جةنطاوةرى ةترين

َ
بودةل وايدةزانى هَينام بؤ هَيرشى

ء بابة مةزنةكةيةوة. داك ء ذنةكةى ى
َ
دل بخاتة خؤشى ء وآلت بطةِرَيتةوة بؤ خؤى بةثَيى

ئةوةى بؤ جا دةتكوذم. ء دةبةم دةردت بةهةمان بوةستى لةِرووم تؤش ئةطةر ثَيمواية
خؤت. جةماعةتى ناو ء بطةِرَيوة بؤ ذيربة برتازآ لةكار كار بةرلةوةى ء توش نةبى،

ئةى زيوسزادة، مينيالوس، ء طوتى: «بةِراستى نةدا بةقسةكانى طوَيى يوفروبؤس (٣٤)
بةكوشتنييةوة شانازى زؤرت كة بدةى. براكةم خوَينى ةى

َ
تؤل هاتووة ئةوة كاتى ئَيستا

ى داك
َ
دل خستة لة ِرادةبةدةرت خةمَيكى كرد، بَيوةذن بةتازة بووكى ذنةكةيت كرد، ِراستة

بةخت ئةطةر نةطبةتانة، ى ئةو
َ
دل سَيبورى ببَيتة كة وةها دةكةم كارَيكى من بابيةوة، ء
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(ثانتوس بيخةمة بةردةستى ء بةرم ئةسلةحةكةت ء ءضةك تؤ ء سةرى بآ ياوةرم ء يار
هةذى. فرؤنتيس)ى ء

خوا ئيدى بكةين، لةسةر شةِرَيكى ء بكةينةوة ثاك حيسابة ئةم هاتووة، ئةوة وةختى جا
تؤ!» بة يان دةدا بةمنى َيا

ُّـ مينيالوسدا، بتةوةكةى بةسثةرة كَيشا ِرمَيكى كرد، قسانةى ئةو كة هةر (٤٣)
كوِرى مينيالوسى هةنطآ ضةمييةوة. نوكةكةى ء نةبِرى سثةرةكةى نَيزة برونزييةكة
لةو يوفورثوس، ثِريداية بةنَيزةكةيةوة بابى، زيوسى بؤ نزاوة ء ويرد بةدةم ئؤتريوس
ى

َ
هَيزييةوة ثال بةهةموو كرد. ئةوكيدا بة نَيزةيةكى مينيالوس دةطةِرايةوة، كة كاتةدا

زرآ هوِرى ء تةق بةدةم ديواودةركرد، ناسكةكةى طةرووة بِرندةكة، نَيزة بةنَيزةكةوةنا،
شاد خواوةندانَيكى ثؤِرى وةكو كة قذى زةوى. سةر كةوتة ئةسلةحةكةيةوة ء ضةك ء
ضؤن وةكو بوو. خوَين ء خاك تانى

َ
خل بةسرتابوو، زيو زَيِر ء قردَيلةى ء ء بةتةوقة وابوو،

ضؤأل دةستى دوورة شوَينَيكى لة ثياوَيك كة ناسك، نةمامَيكى جوان، زةيتونَيكى دار
ء بايةكةوة بآ هةموو بةدةم ثاراستن خؤ بؤ ثؤثةكةى ء لق ء ِرواندبَيتى فرة ئاودا ء
باهؤزَيكى ء وكة

َ
طَيذةل لةثِر شكؤفةدا سثى بضَيتةوة، لة سةراثا كة كاتةدا لةو ء بضَيت

بةو ئاواية (مينيالوس)ش بكات. زةوى تةختى ء بكات ِريشةكَيشى ء بَيت سةركَيش
يان كردةوة. ِرووتى ئةسلةحةكةى ء ضةك لة ء كوشت بةناوبانطى ِرمبازى يوفروبوسى
طوَيرةكةى ثةالمارى باشرتين خؤى، تواناى بةهَيز ء قايم ثشت كَيوى ضؤن شَيرَيكى وةكو
جةرط هةموو ء خوَينةكةى دةمذآ ئةوجا ء دةشكَينآ ملى ثَيشا دةدات، لة طاطةلَيك ناو
دوور ء دوورا حةث حةثة ء زةنا ء بةهةرا كسؤكان ء طاوان ء دةخوات هةناوةكةى ء
هيض ئاواية بةو دةطةِرآ،

َ
هةل ِرةنطيان زةرد و ثةالمارى بدةن، ناوَيرن

َ
ُّـ دةطرن، دةورى

كوِرةكةى ئةطةر خؤ مينيالوس ببَيتةوة: ِرووبةِرووى بضآ نةدةكرد زاتى تةروادةييةك
ئةثولؤى هةرطيز بواية، ى

َ
دامال ثانتوسى كوِرى زرَيكةى ئاسايى بةشَيوةيةكى ئوتريوس

خؤى خستة ئةوة بوو بدات. ثةالمارى  هانبدات تا
َ
هيكتؤرى ُّـ نةدةضوو ء نةدةكرد توِرة

«ئةى طوت: ثَيى ء الى هيكتؤر بؤ ضوو ء كيكونيان (مينتيس)ى سةردارى ثَيستى
ئةسثةكانى كوِرى دووى تؤ لة نايطةيتآ، كة كةوتووى دواى شتَيك بةخؤِرايى هيكتؤر تؤ
بكات ِراميان ناتوانآ فانى بةشةرَيكى هيض ضونكة ة،

َ
خةيال ئةمة بةردةبارى، (ئيكوس)ى

كوِرى مينيالوسى ئةوةتا جا يةزدانخانمة. دايكى لةبةرئةوةى ئةويش نةبآ، تةنيا ئةخيل
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كوِرى بانتوس، يوفورثوسى دةكات، ثاتوركلؤس جةنازةكةى لة ئوتريوس، ثارَيزطارى
كوشتووة.» تةروادةييانى شامَيرى

خةمَيكى وتةمى هةور بةآلم كردةوة. بةشةِرطةكةدا خؤى خواوةند قسانة، ئةو دواى (٨٢)
يوفورثوس كرد سةيرى جةنطاوةرةكان، ِريزى ِروانيية بوو. ئاآل هيكتؤر لة ِروحى َبةسوآ
ُّـ ئةسلةحةكةى زرآ ء مينيالوس ء دةِروات لةبةر خوَينى ءهَيشتا كةوتووة لة عاردى
داء نةعرةتةي لة دةبريقايةوة، ء ئةسلةحةدا ضةك لة سةراثاى كة هيكتؤر َيت.

َ
دادةمال

كةس ء هيفايستوسة ى
َ
مةشخةل واية تؤ لة داء  ثَيشةوة بةِريزةكانى دِرى بةهةشتاء

نةعرةتةكةى لة طوَيى ئوتريوس كوِرةكةى دايمركَينَيتةوة. ء بطرَيت ثآ بةرى ناتوانآ
من ئةم ئةطةر بكةم؟ ض «جا خؤيدا طوتى: ى

َ
دل لَينيشتء لة ترسى ء ةذا

َ
شل بوو، زؤر

مندا كوذراوة لةو سةربةرزى كةرامةت ء ثَيناوى كة لة ثاتروكلؤس، ضةكة مةزنانة ء
داوةشَيى َين

َ
بل ء بضن بةقينا لَيم ء داناييةكان بمدينن ئةوا دةترسم م،

َ
بةجَيبَيل طؤِرةدا

تةروادةييةكان بكةم، ء هيكتؤر شةِرى كةرامةتدا ثَيناوى لة ء بةتةنآ ثياو!، ئةطةر
هيكتؤرى ضونكة باأل، تةنيا من ء زؤر ئةوان بدةن، طةمارؤم اليةكةوة هةموو دةترسم لة
هةر م؟

َ
دوودل بؤضى نازانم دَينآ، ئَيرة بةرةو تةروادةييةكان هةموو خودةرةخشان

ثشتيوانى خواوةندَيك كة جةنطاوةرَيك شةِرى ء بوةستآ خوا ويستى دذى جةنطاوةرَيك
يةكَيك لة بؤية هيض ذَيوان دةبَيتةوة. ء دَيت طةورةى بةسةردا بةآليةكى بكات، ئةوا

َ
ُّـ

هاتووم. ضونكة خواوةندان
َ
هيكتؤر هةل بةرانبةر لة ئةطةر بدينآ داناييةكان لؤمةم ناكات

شةِران مةيدانى نةعرةتةكَيشى ئةجاكسى بتوانم ئةطةر ئةمةشدا ياوةرين. لةطةأل ء يار
تا دةكةين خواش شةِرى هيكتؤر، شةِرى نةك دةطةِرَيينةوةو ى

َ
قؤل بةدوو ئةوسا وةدؤزم،

هةموو ئةمة لة بيليوسء بةكوِرةكةى بيدةينةوة و بكةين ِرزطار جةنازةكةى ثاتروكلؤس
ئةهوةنرتة.» ديكة مةترسييةكانى

هَينا. هَيرشيان هيكتؤر بةِرابةرايةتى تةروادةييةكان هَيزى كة بوو بريانةدا لةم ئةو (١٠٦)
شَيرَيكى ثرية ضؤن وةكو بةجَيهَيشت. جةنازةكةى ء كرد ثاشةكشةى مينيالوس ناضار
دةنةن، وةدةرى زةنا ء هةرا ء نَيزة بةزةبرى َيك

َ
ئاغةل لة شوانان ء كسؤكان كة تووكن

مينيالوسى دةداتةوة، ئاوِرَيك جارة جار ناضارييةوة هةآلتنى ء بةدةم كةسةرةوة ء بةداخ
بةجَيهَيشت. كاتآ ثاتروكلؤسى الشةكةى ء هةآلت شَيوة بةهةمان (ئوتريوس)ش كوِرى
ئةجاكسى بةدواى ملةقوتآ ء هَيزةكانى خؤيان كةوتة نؤِرين ئاثؤِرةى ناو طةييشتةوة
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شةِرى كة بةدى كرد، شةِرطةكةدا ى ضةثى
َ
قؤل بةزوو لة زوو تيالموندا. جوامَيرى كوِرى

تيا زؤرى ترسَيكى ئةثولؤ ضونكة جؤشدةدا، خؤراطرى ء شةِر بؤ هاوِرَيكانى ء دةكرد
بآلوكردبوونةوة.

م
َ
لةطةل وةرة خَيرا سؤز..

َ
طوتى: «ئةجاكس، ئةى هاوِرَيى دل ء بؤالى ضوو بةهةشتاو (١١٨)

بؤ ء طرينةوة
َ
بتوانني جةنازةكةى هةل كو

َ
بةل بكةوين، ثاتروكلؤس جةنازةكةى بافرياى

يوة
َ
دامال

َ
ُّـ ئةسلةحةكةى ء ضةك كآلوِرةخشان، هةرضةندة هيكتؤرى بةرينةوة، ئةخيلى

بردويةتى.» ء
ثَيشةوة جةنطاوةرةكانى  ِريزى لة  خَيرا سةند ء جؤشى قسانة بةو ئةجاكس  (١٢٢)
ء ضةكةمةنى كة هيكتؤر، وةِرَيكةوتن. ثؤِرزةردا مينيالوسى لةطةأل ء هاتةدةرآ
دوورى كة ِرادةكَيشا بوو جةنازةكةى خةريك ى بوو،

َ
دامال جةنازةكة لة ئةسلةحةكةى

بةر فِرآ بداتة الشةكةى ء جيابكاتةوة لةالشةكةى سةرى بِرندة بةبرونزى تا بخاتةوة
حةسارى شورةء دةتطوت كة غانةكةيةوة

َ
قةل ء بةخؤ ئةجاكس، بةآلم سةطانى تةروادة.

طةِرايةوة. هاوِرَيكانى ئاثؤِرةى ناو بؤ ء كرد ثاشةكشةى هيكتؤر بةرةوة. هاتة شارة،
دةست داية تاآلنييةكةى نايابة ئةسلةحة  ء طاليسكةكةى، ضةك سةر داية

َ
هةل خؤى

بةديار ئةجاكس بةرنةوة. شارى بؤ طةورة شانازييةكى نيشانةى وةكو تا تةروادةييةكان
شَيرَيك، ضؤن وةكو دايثؤشى، خؤى غانةكةى

َ
بةقةل وةستاو (مينويتيوس)ةوة كوِرةكةى

ء دةوةستآ ةكانييةوة،
َ
شةثال بةديار ء دةبن، تووشى بَيشةيةكدا لة ِراوضييةك ة

َ
كؤمةل

بةو دادةثؤشَيت. ضاوةكانى ء دَينَيتةوة وَيك برؤكانى ء دةنازآ، خؤيةوة تواناى ء بةهَيز
جةستةكةيدا بةسةر ء خؤى كرد جةنطاوةر ثاتروكلؤسى بةرطرى لة ئةجاكس شَيوةية
كةسةرةوة ء ثةذارة لة ثِر َيكى

َ
بةدل (ئوتريوس)ش لةاليةوة ء مينيالوسى كوِرى دابوو

بوو. وةستا
مؤِرةيةكى بةتوِرةييةوة ليسيان، ِرابةرى هيثولوخؤس، كوِرى طلوكوسى ئةوجا (١٤٠)
هيضت ةت

َ
ِروال بة تؤ طوت: «هيكتؤر ثآ ناخؤشانةى توند و قسة ئةم ء كرد هيكتؤر لة

هةموو ئةم بةخؤِرايى تؤ نيت.. لةشةِرا هيض بةآلم مةيدانى، شامَيرى ء نةهَيشتووةتةوة
ضؤن كة بكةوة لةوة بري جا ئَيستا ةى،

َ
بودةل بابايةكى ترسنؤكى تؤ دةركردووة، ناوةت

نيشتمانةكةت شارةكةت، تةروادةبى، دةريآ كانى
َ
خةل بةتةماى ئةوةى بةبآ بةخؤت،

داناييان، ضونكة شةِرى شاردا ناضنةوة ثَيناوى ليسيان لة ضيرت ضونكة بكةى. ِرزطار
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ضؤن بآ نةوا، تؤ هةى ئاخر بَيهودةية، ئَيوة دذمنانى دذى ئَيمة واديارة شةِرى بةردةوامى
لةطةرمةىئاطربارانى لةسارثيدون ثايةتر كةم ناوبزر، كةسَيكى نرخآبووة دةتةوآبةهةر
هاوسةنطةرت ء ميوان  سارثيدؤنى بةردارى دةست كاتَيكا لة بكةيت، دةرباز  شةِردا
بوويت، كةسَيك دةستبةردارى داناييةكان؟.. دةستى ء نَيضريى ببآ بةقوربانى بوويت، كة
بوو.. ديار ء بةرجةستة ياوةرَيكى ء يار بؤ تؤ، ء شار بؤ ئَيوة، بؤ ذيا، كاتةى ئةو تا كة
ليسيان ئةطةر دةربَينى!جا ضنطى كسؤكانى كة لة نةبوو شةهامةت ء غريةت ئةوةندةت
دةست دةدةينة تةروادةش ء دةطةِرَيينةوة خؤ وآلتى بؤ ئَيستاوة لة بكةن من بةطوَيى
بوَيرى شةهامةت ء ئةطةر تةروادةييةكان بآ. بةِراستى باوَيران ء ضارةنووسى خؤيةوة

دةضن، دذمندا بةطذى ء خؤدا دةخةبتن وآلتى ثَيناوى لة كة هةبوواية كةسانةيان ئةو
ئيليون (تةروادة)وة، شارى ناو بردبووة (ثاتروكلؤس)مان بوو حةوت زةمان ئَيستا (١٥٧)
ثريامى مةزن شا شارةكةى بؤ ثياوة ئةو جةنازةكةى واتة ثياوة، ئةو توانيبا ئةطةر بمان
ء ئةسلةحة ضةك يةكسةر ئارطوسييةكان بةتة

َ
هةل بخةينةوة، دوور شةِرةكةى ء لة بَينني

جةنطاوةرَيكى خوآلمى ء يار ضونكة  دةطَيِراينةوة. بؤ (سارثيدون)يان  جةنازةكةى ء
كةشتييةكانيان كة ئاخيانةى ئةو هةموو لةهةر مَيرخاسيدا ء لة دالوةرى كة كوشتووة
لةسةر لة شةِرَيكدا كة نةوَيراى تؤ كةضى زياترة. داطريكردووة، كةنارةكةى سةرانسةرى
هةر تةماشاى ضاويشى بضى، طةِرنؤسدا ئةجاكسى بةطذ دةكرآ، لة ثَيناوى تؤدا ء تؤ

ئازاترة!» تؤ زؤر لة ضونكة بكةى،
ثياوَيكى تؤ طالوكؤس، «ئةى طوتى: هَينانةوةء وَيك برؤكانى بوو، هيكتؤر توِرة (١٦٩)
دةكةى؟ قسان غرورةوة بةو بؤضى لةتؤ، نةبووم ِرةقانة قسة ئةم بةتةماى من مةزنى،
ئاوةدان دانيشتوانى ليسياى هةموو لةهةر تؤ دةمطوت خؤمدا ى

َ
دل من لة ئازيز، دؤستى

لة من كة طوتت دواى ئةوةى ئَيستا،
َ
ُّـ ءبةردةبارترى، بةئاوةزتر بةرةكةت ء ثِر فةِر ء

ء هةرا لة ء شةِر لة هةرطيز من ثةيداكرد.. بةردةباريت لة طومانم دةترسم، ئةجاكس
بةهَيزترة، هةمووان لة ئريادةى زيوس ء ويست بةآلم طاليسكان نةترساوم. هةنطامةى
ئاسان ء سوك تا دةكات هةآلتن دووضارى جةنطاوةر بوَيرترين ئازاو زؤرجار ثياوى زيوس
ء شةِر بؤ دى  جارَيكى خؤى هةر كةضى بدات..  دةست لة ء سةرفرازى سةركةوتن
من كة بزانى تا بكة تةماشا منةوةء الى وةرة برادةرى ئازيز جا هاندةداتةوة.. كوشتارى
لة ئازاترين جةنطاوةرى دانايى يان بووم، ترسنؤك َيى

َ
دةل تؤ ِرؤذة وةكو بةدرَيذايى ئةم
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بكات.» ثاتروكلؤس ثاسى جةنازةكةى ناتوانآ مندا بةرانبةر
«ئةى ءطوتى: دةنطدا بؤ شةِر تةروادةييةكانى بةدةنطى بةرز قسانة ئةو دواى (١٨٣)
ثياوبن ءيةخة، شةِرى دةستة ء تةنطانة كوِرانى ئةى ليسيان، داردانيان، تةروادةييان،
وَينة بآ ئةخيلى ئةسلةحةكةى ء ضةك تا من شةِر بكةن مةردانة بكةنةوة، ة

َ
تؤل لة بري ء

ئةوةى طرت، دواى ثاتروكلؤسى طةِرناسم لة كة ئةسلةحة جوانةى ء ئةو ضةك بثؤشم..
كوشتم.» كة

دوور كةوتةوة، مةيدانى شةِرةكة لة قسانة ئةو كآلوِرةخشان، دواى هيكتؤرى (١٨٨)
زؤر دةبردةوة. تةروادة بؤ ئةخيليان زرَيكةى كة كةوت هاوِرَييانةى ئةو دواى بةغاردان
ء ئاه ء فرمَيسك سةرضاوةى ئةو دوورى لة شةِرةكة، دوورى لة نةكةوتبوونةوة. دوور
تا بةشةِرظانانى تةروادةيى، ء داى كردةوة ئةسلةحةكةى خؤى ء وةستا، ضةك ةية

َ
نال

بيليوسى كوِرى ئةخيلى ئةسلةحةكةى ء ضةك بةخؤيشى بةرنةوة، ثريؤزى تةروادةى بؤ
بة بيليوس. ئةويش دابوويان بةديارى خواوةندان كة ئةسلةحةيةى ضةك ء ثؤشى.. ئةو
جلوبةرطى هةمان هةرضةندة كوِرةكةى جا (ئةخيل). بةكوِرةكةى دابووى بوو بوو ثري كة

ثريى! نةطةيية تةمةنى بةآلم ثؤشى، جةنطى
ء بينى ضةك هيكتؤرى دوورةوة لة وكان

َ
طَيذةل خَيوى ء هةورةوان كاتآ زيوسى (١٩٨)

خؤيةوة لةبةر ء لةقاند بؤ سةرَيكى دةثؤشَيت، خواوةند نيمضة ئةخيلى ئةسلةحةكةى
بةسات كةسات خؤت ناكةيتةوة، لة مةرطى بري هةرطيز نةطبةت!.. ى

َ
ؤل

َ
كل طوتى: «ئاه، ئةى

خودايانةى ءئةسلةحةى ضةك مةرطى خؤت ناكةيةوة ء بري لة دةبَيتةوة، نزيكرت لَيت
ء ميهرةبان ياوةرة تؤ  دةلةرزن. لةبةرى جةنطاوةران هةموو كة  دةثؤشيت ثياوَيك
ى،

َ
دامال ءشانى لةسةر ئةسلةحةكةت ء ضةك ناشايستة بةشَيوةيةكى كوشت، دلَيرةكةيت

ئةوةية لةبرى دةبةخشم، ئةمةشم ثآ طةورةت توانايةكى ء ماوةيةك هَيز بؤ بةهةرحاأل
لة (بيليوس)ت كوِرى ئةسلةحةكةى ء ضةك ئةندروماك ء ناطةِرَييتةوة شةِر لة هةرطيز كة

وةرناطرَيت.» دةست
زرآ هيكتؤر هَينانةوة. وَيك ثِرةكانى ء ضِر برؤ ء كرد قسانةى ئةو كرؤنؤس كوِرى (٢٠٩)
شةِرظانى خواوةندى ئةوجا ئرييسى وةستا، لةبةريا ِرَيك ثؤشى ء ئةخيلى ئةسلةحةكةى ء
ء خرؤش جؤش ء ء بةهَيز سةراثاى بوو كرد. ثةِرةى ِروحيا وةبن سامناكى ،خؤى ء
ئةسلةحة ء بةضةك بةناوبانطةكانى كةوتةِرآ هاوثةيمانة الى  بةرةو ئةوجا  ئازايةتى. 
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بةسةر جةنطاوةرةكانا ِرةخشانةكةيةوة دةتطوتكوِرة جوامَيرةكةى(بيليوس)ة، هيكتؤر
طالوكؤس، ميستليس، دةدان: هانى ء دةكرد بةيةكياندا يةك لةطةأل قسةى دةطةِرا ء
ء كروميوس، فوركيس، هيثوتوس، ديسينور، تريسيلوخوس، ستريوثايوس، ميدون،
«طوآ ءطوتى: جؤشدا طةرمانة قسة هةموو ئةوانةى بةم هةر ثَيشطؤ ء لَيزان ئينوموسى
دةظةرةكانى دةوروبةرةوة هاتوون، لة بةهةزاران ئةوانةى ئةى دراوسَييان، ئةى بطرن
كردوون، بانط ئةوةم كو بؤ

َ
نةكردونةتةوة، بةل هةوةس لَيرةم خِر ء كةيف بؤ هةر من

ئاسيوى ء ضةثؤك لة تةروادة، مناآلنى ء ذنان مندا لةطةأل دأل، هاوِرآ بةخواستى كة
كى

َ
خةل دةمى لة شتَيكم هةموو من نياز ء مةبةستة بةو جا بثارَيزن.. شةِرانى ئاخييايى

سامان دياريى ء بن، خاوةنى ثِر ء تَير ء ثةرداخ ء ثؤشتة تا ئَيوة وآلتةكةم طرتووةتةوة
بدات، دذمن ثةالمارى خؤيةوة ء لةالى كةسة هةر با ئازابن.. دةيسا ء دلَير ء بةرز ورة بن،
لةمةداية. شةِر نهَينى لةزةتى شةِرة، طةمةى سونةتى دةذآ، ئةمة يا دةمرآ يا ئيدى
ء سوارضاك، تةروادةييانى ناو بيطةيةنَيتة ء بَينآ ثاتروكلؤس جةنازةكةى كةسَيك هةر
دةكةم.. بةش دا

َ
لةطةل بةش جةنطييةكانى برا تاآلنيية ء دةسكةوت من ببةزَينآ، ئةجاكس

هاوتاى من.» ء هاوتراز ء سةربةرزيشدا دةبآ شكؤ لة كة لةوةى ئةمة جطة
بؤ هَيرش كةوتنة بةدةست نَيزة دةستبةجآ، هةموو كرد، قسانةى ئةو كة هةر (٢٣٣)
دةستى لة طةورةية تاآلنيية ئةم كة بوو لَيرِبا خؤيدا ى

َ
لةدل كةسة ء داناييةكان، هةر سةر

هةر ئةجاكس ضونكة بوو، ثآلوَيكى طةوجانة خةياأل ئةمة
َ
ُّـ دةربَينآ. تيالمؤن كوِرةكةى

خؤ ذيانى دةبوو ء دةكوشتن
َ
ُّـ كَيكى زؤرى

َ
ء خةل نةدةبوو، دةستبةردار وا بةئاسانى

طوتى: ء طةِرناس مينيالوسى ِروويكردة ئةجاكس ئةوجا دابنةن! جةنازةية لةسةر ئةو
ئَيمة، ثَيم وانيية زيوس.. ئةى نازثةروةردةى سؤز،

َ
دل هاوِرَيى مينيالوس، ئةى «ئةى

بزظِرينةوة. خؤ وآلتى بؤ ء بني دةرباز شةِرة بةسةالمةتى لةم هةردووكمان
بةتَيشووى دةبآ زووانة بةو كة نيية (ثاتروكلؤس)م جةنازةكةى خةمى من (٢٤٠)
ء هيكتؤر خؤممة. خةمى ء تؤ خةمى كو

َ
بةل تةروادة، كسؤكانى ء ة

َ
كةضةل َسيساركة

ُّـ اليةكيان هةموو باهؤز ميناكى ء كردووة دةشتةكةيان داطري سةرانسةرى هَيزةكةى
ئةمةش بةآلم وَيِراى بَيت، مسؤطةر لةنَيوضوونمان ء فةوتان دةضَيت لةوة ء تةنيوين

بكةون.» با فريامان دانايى بكة جةنطاوةرانى ئازاترين بِر دةكات، بانطى دةنطت ئةطةر
بةدةنطى و كرد بةطوَيى مةيدان، ثياوى شَيرة مينيالوسى كرد. قسانةى ئةو (٢٤٦)
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ئةى هاو ئارطوسى، ماقوآلنى ثياو ء مةندان
َ
ئاقل ئةى دؤستان، كرد: «ئةى هاوارى بةرز

خةزَينةى لةسةر ئةوانةى ئةى ئوتريوس، كوِرانى هاوخوانانى ء سفرة هاو ء بةزمان
ء هَيز سةردارانى ئةى دةنؤشى، بادةتان مينيالوسدا ء ئاطامةمنون لةطةأل طشتى
زؤر بةخشيون! ثآ شكؤى ء سةرفرازى كة زيوس ئةوانةى ئةى بةِرَيزةكانتان، لةشكرة
لة طةرم زؤر شةِرَيكى ضونكة بكةم، بانطتان ء ناسمةوة بتان بةيةك يةك بتوانم زةحمةتة
شةرمةزاريية دةستبةردارى ضةند كة بكةنةوة، لةوة بري بةخؤتان بةآلم دةورمة، ضوار

تةروادةييان.» سةطانى بةخؤراكى ببآ ء ثاتروكلؤس ببني جةنازةكةى
لة طوَيى بوو، كةس يةكةم زةرؤث، كوِرى ئيليوس، ئةجاكسى قسانة، ئةو دواى (٢٥٦)
طةياندَى. كوشتارةكةدا خؤى ء شةِر بةناوجةرطةى و هةمووان لة بوو، بةر هاوارةكةى
قِركةرى ئرييسى مرييونيسى هاوتاى ياوةرى، مرييونيسى ء ئيدومينيوس ئةو لةدواى
ديكة بةثةلة ة جةنطاوةرَيكى

َ
كؤمةل ئةوانةوة لةدواى ضوون، ئيدى بةشةران بةدةنطييةوة

دةتوانآ كآ زؤربوون، ئةوةندة كرد، شةِرةكةيان بةشدارى ء ضوون هاوارةكةوة بةدةم
يةك ناويان بةرَيت؟ يةك

وةكو (٢٦٢)دواىئةوةتةروادةييةكان، بةرابةرايةتى هيكتؤرهةموو بةجارآهَيرشيانبرد.
سةرى هاذ بةهاذة ء دةستآ

َ
هةل خواييةوة ِروبارَيكى لةِرَيذطةى طةورة شةثؤلَيكى ضؤن

تةروادةييةكانيش دةنطدةداتةوة. ِروبارةكةدا ء هةردوو بةرى بةتاوَيرانى دةكَيشَيت خؤى
دأل بةيةك ئاخييةكان

َ
ُّـ كرد. بةهَيرش دةستيان هاتءهاوارةوة بةدةم ء شَيوة بةهةمان

برونزييةكانيان غانة
َ
قةل ء طرت (مينويتوس)يان كوِرى جةنازةكةى دةورى طيان بةيةك ء

ة
َ
ِرةخشانةكانيانى بةثةل كآلوخودة كرونوس، كوِرى هةروةها زيوسى ضةثةر. كردة بؤى

ء خوآلم بووء ذيانا لة مينويتيوس كوِرةكةى كة كاتآ ضونكة داثؤشى، تاريك هةورَيكى
ثشتى ئَيستا ِرةوانةبوو ثَيى بؤية نةبوو، لَيى ِرقى زيوس بوو، ئيكؤس كوِرةكةى ياوةرى
هاوِرَيكانى بؤية تةروادةييةكانى، نةيارة كسؤكانى خؤراكى ء بةنَيضري ببآ ء بكات تآ

تا بةرطرى لَيبكةن! هاندا
بةترس ء كرد، ضاوتيذةكان بةئاخيية ثاشةكشةيان تةروادةييةكان، لةسةرةتادا (٢٧٤)
لة كةسَيك هيض توانيان نة تةروادةييةكانيش بةآلم لةرزةوة جةنازةكةيان بةجَيهَيشت. ء
بةو كةم تةنيا بؤ ماوةيةكى ئاخياييةكان بةآلم ببةن. جةنازةكةش نة ء بكوذن ئاخييةكان
لةِرووى بيليوس، كوِرةكةى لة جطة ئةجاكسةى ئةو ئةجاكس، ضونكة مانةوة، ةوة

َ
حال
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طةِراندنيةوة، زوو هةر بوو، داناييةكان هةموو سةرتؤثى ئازايةتييةوة ء ضةلةنطى
بةرازة ضؤن وةكو دا، ثَيشةوةيان بةهَيزةكانى دِرى داء دذمني يةكسةر ثةالمارى و (٢٨٠)
دَينة كة دةدا سةطانة ء ِراوضى ئةو ثةالمارى بَيشةيةكدا، لة ضؤآلندا، ضياو لة كَيوييةك
شا ِرةسةن، كوِرى ئةجاكسى ئاواية بةو

َ
بةآل ِراودةنَيت، بةاليةكدا هةريةكةيان ِرَيطةى ء

بآلوةى ء ثَيدان دِرى زوو زؤر داو تةروادةييةكانى هَيزى ثةالمارى تيالمون بةئاسانى
بوون ئةوة بةتةماى دابووء (ثاتروكلؤس)يان دةورى كة هَيزانةى ئةو تايبةتى بة ثَيكردن،
نَين.لةو

َ
هةل ء بابدةن ثَيوة خؤيانى تا بةرنةوة خؤيانى شارةكةى بؤ ء بدزن جةنازةكةى

لةطةرمةىشةِرةكةدا،حةمايلىشمشَيرةكةى هيثوتوسىناودار،كوِرى ثيالسيجى، كاتةدا
ء تةروادةييةكان ى هيكتؤر

َ
دل بةمة تا ِرايدةكَيشا، القى جةنازةكة بةستبوو هةردوو لة

هاتبوو ئةوانة بةسةر ثَيشرت بةسةرهات كة كارةساتى ء بةآل هةمان لةثِر بكات. بةآلم ِرازى
جةنطاوةرةكان بة تيالمون دِرى ضونكة كوِرةكةى بِرفَينن. دةيانويست جةنازةكة كة
كآلوخودةكة ِروثؤشدارةكةيدا، برونزيية بةكآلوخودة كَيشا نَيزةيةكى نزيكةوة لة داو
ديواودةربوو، نَيزةكةوة نووكى ئاستى لة ء نةطرت درَيذةكةى ء مكوم ِرمة بةرطةى
بوو، سست ضوارثةُّـ هاتةدةرآ.هةنطآ نَيزةكةدا خوَيناوى نووكى لةطةأل ء ثذا مَيشكى
جةنازةكةى بةسةر كةوت بةخؤيشى بةربوو. طةِرنؤس ثاتروكلؤسى لةالقى دةستى
بةرةكةت ء فةِر بةندى

َ
مةل ء ئاوةدان، ئاوا الريساى خاكى لة دوور جؤرة بةو ثاتروكلؤسدا.

ضونكة بداتةوة، كردبوو كة بةخودانيان بابى، داك ء ضاكةى نةكةوت ئةوة فرياى ء مرد
هاتة هيكتؤر ئةوسا هات. فيلةتةن ئةجاكسى بةدةستى ء ئةجةُّـ كورت بوو تةمةنى
خؤى كةوت، خؤى فرياى ئةجاكس خَيواندة ئةجاكس. بةآلم ِرةخشانةكةى نَيزة دةست،
كوِرى سخيدوسى ء بةر ِرؤيى ء ِرمة تَيثةِرى ِرَيك بةبناطوَييدا الدا، ِرمةكة لةبةر ِرمةكة
ء بةناوبانط دةذيا ثانوثيوسى دةظةرى لة كة كةوت، فوسيديان ئيفيتوس، سةردارى
لة كةوت، ملى ئَيسكى بةر ِرَيك ِرمةكة دةكرد. كى

َ
خةل زؤرى يةجطار ذمارةيةكى حوكمى

ء لَيوةات ِرمبةى سثةرةكةيةوة ء زرآ هوِرى ء تةق بةدةم دةرضوو، شانييةوة دةفةى
(فينوثس) كوِرى فوركؤسى لة نيشانةى ء دةست هاتة خؤيةوة كةوت.(ئةجاكس)ش الى
دِرى زرَيكةى تةختى ِرمةكة دةكرد. هيثوتوس جةنازةكةى لة بةرطرى كة طرتةوة،
لة كِرَيى ضنطة ء زةوى سةر كةوتة فؤركوس ء طؤِرة ئةو كةوتة ةى

َ
ِرَيخؤل ء ورط ء

ء ثاشةكشة كةوتنة ثَيشةوة هَيزةكانى ء ِرةخشان هيكتؤرى هةنطآ دةكرد. عاردةكة
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برد هيثوتوس)يان ء فوركوس جةنازةكةى هةردوو ء هوراكَيشان كةوتنة ئةرطؤسييةكان
ى.

َ
دامال شانيان جةنطةوزارةكانيان لة ء

لةبةر ئاخييانى دى جارَيكى خؤيانةوة ترسنؤكى بةهؤى دةبواية تةروادةييةكان، (٣١٩)
خةريك زيوس، ناقاييلى وَيِراى ئارطؤسييةكان، َين،

َ
هةل تةروادة بؤ ئرييس خؤشةويستى

ئةثولؤ بةدةست بَينن، طةر سةركةوتن ء سةرفرازى خؤيان ء ورةبةرزى بةزةبرى هَيز بوو
شَيوةى لة ء دةطؤِرآ خؤى ئةثولؤ نةدابا، هان (ئيناس)ى بةخؤى ء نةكةوتبا فريا
خزمةتى خوآلم لة ء ضى

َ
هةوال تةمةنى وةكو كة هةموو (ئوبوتوس)دا كوِرى (ثرييفاس)ى

ئايا «ئيناس، َيت:
َ
ء دةل ئيناس الى دةضَيتة بردبوو. بةسةر سؤزى

َ
بابى ئيناسدا بةدل

ِرزطار (تةروادة) ئيليون بكةيت وةها كارَيكى بَيت، دذمان ئاسمانيش هةرضةند ناتوانى،
خؤيان ئازايةتى لة هةبووة، خؤ بةتواناى متمانةيان ضونكة دةناسم، كانَيك

َ
خةل من بكةى؟

خؤيان وآلتى ء كردووة تةحةدايان زيوس، ناقاييلى وَيِراى نيابوون،
َ
دل سوثايان طةل ء ء

كةضى داناييةكان، ئَيوةية تا خوازيارى سةركةوتنى ثرت زيوس هةرضةندة ثاراستووة..
ء ناجةنطن!» دَين

َ
هةل دذمن لةبةر ء بةرداوة بةخؤِرايى ورةتان

بانطى ئةثولؤى ناسييةوة. يةكسةر قسانة، ئينياسكةضاوى بِرىبووةخاوةنىئةو (٣٣٤)
شةرمةزاريية بةِراستى ء هاوثةيمانان، سةرانى تةروادةيى ئةى «هيكتؤر، كرد: هيكتؤر لة
تةروادة بةرةو ء بِرةظني ترسنؤكانة ئرييس، خؤشةويستَين ئاخييانى، لةبةر ئَيمة، بؤ
زيوسى كة ِراطةياندم ثَيى وةستاوة، كة ئَيستا لةالما لةخواوةندةكان، ببينةوة. يةكَيك
باِراستة جا ئَيمةية، ثشتيوانى ء ثشت لةشةِردا هَيشتاش بةشةران ء خواوةندان سةردارى
طرنةوةء

َ
هةل ثاتروكلوس جةنازةكةى ني

َ
نةيةل ء بدةين داناييةكان ثةالمارى ِراست ء

بةرنةوة.» كةشتييةكانيانى الى بةئاسانى بؤ
كة هةموو جةنطاوةرةكان، ثَيشةوةى ِريزى طةياندة خؤى بةثةلة قسانة، دواى ئةو (٣٤٢)
(ليوكريتوس)ى سرةواندة ِرمَيكى ئينياس بوونةوة. ئاخييةكان ِرووبةِرووى ء طةِرانةوة
دؤستى لكوميدوسى (ليكوميدوس)ى جوامَير، ء ياوةرى خوآلم كوِرى (ئةريسباس)ى
ِرةخشانةكةى بةِرمة بؤيةخؤىطةياندآ، بينىكةوتزؤرىبةزةيىثَيداهاتةوة، ئرييسكة
يةكسةر لةذَير ناوكيا ثَيكا. ء قةدةوة ئةبيسارؤنىسةر لةشكرى كوِرى(هيباسوس)ىلةناو
جطة هاتبوو، بةرةكةتةوة ء بةندى ثيت

َ
بونياى مةل ئةثيسارون لة شكا. ئةذنؤى ةمى

َ
قةل

ئةستريوثايوس، هةنطآ ء ئازاتر بوو. شةِرظانرت تر ئةوانى لة هةموو ئةستريءثايوس لة
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بوو سوود بآ بةآلم بكاتةوة، ةى
َ
تؤل كة دا تةكاني

طرتبوو، (ثاتروكلوس)يان ئةوانةىدةورىجةنازةكةى ضونكة نةبوو، فايدةى بةآلم (٣٥٥)
بةرطرييان بةدةست نَيزة هةموو ء كردبوو دروست دةورى لة قةآليةكيان بةسثةرةكانيان
ئةو جةنطاوةر بؤالى دةضوو جةنطاوةرةوة ئةم لةالى بَيباك ئةجاكس، نةترس ء لَيدةكرد.
كةس و دانةبِرَين هاوِرَيكانيان لة نةكةن، ثاشةكشة كة لَيدةكردن داواى ثةيتا ثةيتا ء
لة دةورى ِريز يةك دةبآ كو

َ
بةل نةدات. دذمن خؤنواندن ثةالمارى كةسةوة هةر بؤ لةثَيش

قارةمانة ئةم فةرمانى بوو بةو جؤرة بكةن. يةخة دةستة ء شةِرى ء وةمَينن جةنازةكة
هةردووال جةنازةى كوذراوانى طرت. عاردى ئةرخةوانى وةكو جوَيبارَيكى خوَين زةالمة.
ئةطةرضى دةكرد، خوَيناويان شةِرَيكى داناييةكانيش ضونكة بوو. ةكة

َ
كةل يةكدى لةسةر

بوون تر ضونكة ئةمان يةكِريز بوو. كةمرت هى دذمنةكانيان لة زؤر ئةمان كوذراوانى ذمارةى
بكةن. لةيةكرتى ثاس مةرط ء بكةن يةكرت ئةوةدا بوون بةرطرى لة خةمى لة و

يةكرتيان ثةالمارى تِرؤ ء توِرة نَيأل، ة
َ
بةنَيل هةآليساوى ئاطرَيكى وةكو بةو جؤرة (٣٦٦)

ِرؤذ. شةوة يان نةتدةزانى طرتبوو، ئاسمانى بةرى بةجؤرآ شةِر تؤزى طةرد ء دةدا،
لةو مَيرخاسةكان ء جةنطاوةرة فةرماندة هةموو نة هةيظ. بوو ديار هةتاو نة ضونكة
 تةروادةيى

َ
جةنازةكةىكوِرى(مينوتيوس)ى لَيكةوتبوو.ُّـ شةِرياندةكرد كة بستؤكةيةدا

ء ئازادا هةواى لة كاوةخؤ ء بةشَينةيى زؤر بوون، ضةكدار سةراثا كة دى، ئاخييةكانى ء
دةشتانةوة ء دةر نة لة سايةقة، ء ساف ئاسمان دةكرد. هةتاودا شةِريان تيشكى لةبةر
ء دةكرد ئيسراحةتَيكيان بةناو ناو ئةوانة نةدةبينرا. هةورَيك ة

َ
ثةل كَيوسارانةوة لة نة ء

لة دةثاراست.. ء يةكدى ثةيكانى ء ِرم لة خؤيان ء دةكردةوة بةشةِر ئةوجا دةستيان
شةِرةكةدا ناوجةرطةى لة ئةوانةى شةِريان دةكرد. بةآلم دووربوون.واتة دوورة يةكرتةوة
ِرةق

َ
دل برونزى ثةريشان بوونء طرتبوون، زؤر كاتدا دةورى مةرط لةيةك ء تاريكى كة بوون

لة دووان ئةوةشدا، لةطةأل بةآلم دةدِرى.
َ
هةل جةنطاوةرى ء باكرتين فةرماندة بآ سينطى

كة نةياندةزانى هَيشتا ئةنتيلوخوس، ء تراسوميديس بةناوبانطةكان، هةرة جةنطاوةرة
ثَيشةوةى لةِريزى ء زندووة هَيشتا واياندةزانى كو

َ
بةل كوذراوة، ةمَير

َ
كةل ثاتروكلؤسى

دةكردو شةِريان شوَينَيكى دوور لة دووانة ئةو دةكات. شةِرى تةروادةييان هَيزةكانيانةوة
كة نةستور فرمانى بةطوَيرةى ء بثارَيزن مةرط لة هاوِرَيكانيان بوو ئةوة طةورةيان خةمى

بخةنةوة. دوور كةشتييةكان لة شةِر تا شةِر، بؤ ناردبوونى
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جةنطاوةرةكان ثَيى ء ئةذنؤ ء كرا. الق ئامان شةِرَيكى بآ ِرؤذة بةدرَيذايى ئةو (٣٨٤)
كشابوو، ء

َ
هةل ئارةقةدا لة بازوو وضاوانيان دةست ء كشابوو..هةروةها

َ
هةل لة ئارةقةدا

شةِريان ئةخيل، ياوةرى ء خوآلم مةزن، ثاتروكلؤسى كوشتةى لةسةر لةشكر هةردوو
زةالمَيكى ة

َ
كؤمةل ضؤن وةكو بوون. بوو غةرق ئارةقةدا ء خؤأل خوَين ء لة و دةكرد

زةالم، جوانةطايةكى ضةورى ء فرة تةِر َيكى
َ
كةول ء تةقةاليةكى زؤر، بةهةوأل بةهَيز،

ببآ ئاوةضك ء ِرايبخةن ِرايدةكَيشَيت تا خؤيدا بةالى كةس و هةر ضوار دةورةوة، لةهةر
ببَيتةوة. ثان اليةكدا بةهةموو ةكة

َ
كةول و م

َ
بةهةل ضةورييةكةى ببآ ء

كَيشمانةكَيش تةنطدا زؤر شوَينَيكى لة هةظِركةكة، هَيزة هةردوو شَيوة بةهةمان (٣٩٣)
ببةن ئيليونى بؤ ئةوةبوون بةئومَيدى تةروادةييةكان ِرادةكَيشا، ثاتروكلؤسيان الشةكةى
دِرندانةى شةِرَيكى ئيدى كةشتييةكانيان. بيطةيةننة الى بةهيظى ئةوة بوون ئاخييةكان ء
بةئةتينا، نة شةِر ء خواوةندى بةئرييسى نة كة بوو بةرثا بوو الشةية لةسةر ئةو ئةوتؤ

بوون. نةدةكوذايةوة! توِرة وةزعة لةو ئةوةى زؤر وَيِراى
بةسةر قورسةى و بآ ئامان شةِرة ئةو ثاتروكلؤسدا ةى

َ
لة تؤل ِرؤذة، ئةو زيوس، (٤٠٠)

نةبوو، ئاطادار دؤستةكةى مردنى لة هَيشتا ئةخيلوس داسةثاند. ئةسثاندا ء ثياوان
بوو. بؤية تةروادةييةكان حةسارى بنارى لة ء كةشتييةكان دوورى لة ضونكة شةِرةكة
باوةِرةدا لةو كو

َ
بةل مردبآ. ثاتروكلؤس كة نةهاتبوو بةبريدا ئةوةى يش

َ
بةخةيال هةرطيز

بةسةالمةتى ء دةطةِرَيتةوة  ئةو، فةرمانى لةسةر ئيدى دةروازةكان، بطاتة  كة بوو
بةبآ ثاتروكلؤس كة نةدةكرد تةسةورى جؤرآ بةهيض ئةخيل بآ ِراستى ئةوى دَيتةوة.
دايكى ضونكة بكات. وَيرانى ء بطرآ شارة ئةو بتوانآ ئةويشدا لةطةأل تةنانةت يان ئةو
مةبةست ء نياز ء لة ء طوتبوو ثآ ئةمةى دادةنيشت يا

َ
لةطةل جارآ بةتةنآ كة جار

شتَيكى ئَيستا هيض تا دايكى بةآلم كردبووةوة. ئاطادار زيوسى مةزنى حيكمةتةكانى
ء ئازيز هةرة ياوةرة نةطوتبوو ثَيى نةطوتبوو. ثآ طةورةية كارةساتة ئةم لةمةِر

كوذراوة! خؤشةويستةكةى
ئةو كوِر يةكدى. بوونة بةربوو بِرندة بةنَيزةى الشةكة، دةورى لة ئةوانى دى (٤١٢)
براينؤ، دةطوت: بةيةكرتيان ثؤشةكان برونز ئاخيياية بكوذَيت. بةرانبةرةكةى بوو كوِرة
بكةين، ثاشةكشة كةشتييةكان بةرةو دى جارَيكى شةرمةزاريية ء نةنط مايةى بةِراستى
بكةين، وةها نةك كارَيكى قووتمان بدات، ء شةق بةرآ لَيرة ئةرزة  ئةم واية باشرت
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شارةكةى بؤ ء بطرن ثاتروكلؤس جةنازةكةى ئةسثان، ِرامكةرانى تةروادةييةكان،
بنوَينن!! ثَيوة خؤيانى ء بةرن خؤيانى

قةراربآ ئةطةر «دؤستان، دةيانطوت: تةروادةيى دلَيرى جةنطاوةرانى لةوالشةوة، (٤٢٠)
ئةو ثاشةكشة بكةين!» شتاقمان نابآ بكوذرَيني، جةنازةيةوة بةديار ئةم هةر هةموومان
ئيدى شةِر هاندةدا. بؤ شةِر يةكرتيان جؤرة بةو ء دةكرا هةردووال لة باسانة قسة ء
جووتة مسني. ئاسمانى دةطةيية برونز ء ئاسن هوِرى ء تةق ء دةنط شةِر، ئةمما بوو
ِرانةكةيان طاليسكة ديتيان كة كاتآ دووركةوتنةوة، لةشةِر ئيكؤس، كوِرى ئةسثةكةى

كرد. بةطريان دةستيان كوذراوة كوشتؤخ هيكتؤرى بةدةستى
قامضى بةر بةتوندى جار ديوريس، هةندَي جوامَيرى كوِرى ئوتوميدونى ئةطةرضى (٤٢٨)
هةِرةشةى زؤرجاريش دةيدواندن، خؤش بةقسةى ء بةنةرمى جار هةندَي دةدان،
ء ثان بوهيليسثونتى كةشتييةكان.. بؤالى بةتةما نةبوون شتاقيان بةآلم لَيدةكردن،
كَيلى قةبرى بطةِرَينةوة. وةكو ئاخييةكان بؤالى ء شةِرةكة مةيدانى بؤ تةنانةت بةرين،
ء ضةقى بوون خؤدا شوَينى ِرةق لة ء ة

َ
جول بآ هةردوو ئةسثةكة خانمَيك، ثياوَيك يان

ضاوانيانةوة لة طةرم فرمَيسكى دادةخست ء سةريان شكؤدارةكة ء طاليسكة دةيانِروانيية
نريةكةوة هاتبووة لةذَير كة بذيان و

َ
يال بوو. خاوةنةكةيان شينى ء ئةرزةكة سةر دةباريية

بووبوو. تؤزاوى ِرةونةق ء بآ دةرآ،
دانةواند سةرى سووتان. ثآ ى

َ
دل زؤر بينينى ةوة

َ
حال بةو كرونوس كوِرى زيوسى كة (٤٤١)

بنيادةمَيكى كة بيليوس دامن بةشا بؤضى نةوايان، بَآل «بآ طوتى: لَيوانةوة بن لة ء
بوو كة بكةونة خؤتان قةدةرى ئايا ئةمة نابن؟ ثري ء نةمرن ئَيوة كاتَيكا لة فانيية،
هةموو هةر لةناو ضونكة ثةذارةيان؟.. ء خةم بةشةريكى ء بنب ؤأل

َ
كل بةشةرانى ناو

طيانلةبةرَيك لةهةر نيية، تر بةدبةخت رت ء
َ
ؤل

َ
كل بةشةر لة زةويدا، ِرووى سةر زيندةوةرانى

ثريام كوِرى هيكتؤرى هةرطيز لةطةأل هةموو ئةمةشدا بةآلم بةزةيية. شايستةى زياتر
ئةوةندةى ئايا ِرةوا نابينم. ثآ ئةمةى من نابَيت. عةرةبانة نايابةكةتان ء خؤتان سوارى
دةفشآ ثَيوةى ءبةخؤِرايى هَيناوة بةدةست ئةخيلى ئةسلةحةكةى ء ضةك كة نيية بةس
ئوتوميدون تا القتان، ء دأل بةر دةخةمة تاو ء ء تني هَيز جا من دةنوَينآ؟ خؤى ء
بةنيازم هَيشتا بةرنةوة، ضونكة كةشتييةكان بةرةو مةيدانى شةِرةكةوة لة بةسةالمةتى
مكومةكان، كةشتيية كةنارى تا دةطةنة بةتةروادةييةكان ببةخشم سةكةوتن سةرفرازى
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دةبَيت.» تاريك دنيا ء دةبَيت ِرؤذئاوا تا
وبذيان

َ
يال توانايةكى زؤريانوةبةر هاتةوة. ء ئةسثةكان هَيز قسانةى كرد ئةو كة هةر (٤٥٦)

تةروادةيى ء نَيوان كوشتارى ء شةِر وةناوجةرطةى خؤيان بةلةز تةكاند، لة تةثوتؤز
داآلشَيك وةكو بوو، هاوِرَيكةى كوذرانى ثةرَيشانى زؤر كة ئوتوميدون، كرد. ئاخييةكاندا
بةئاثؤِرةى خؤى طاليسكةكةيةوة بةخؤ ء بةلةز دةسةآلتدا بدات، بآ بةثؤلة قازَيكى خؤى
بةجددى دواى هةرضةند ء توِرة بوو، خةمني زؤر ضونكة بةآلم دا، تةروادةييةكاندا هَيزى
بؤ كارةى بةتة ئةم

َ
 بكوذَيت، هةل

َ
ُّـ كةسَيكيان تاقة نةيتوانى كةوتبوو، تةروادةييةكان

هَيرشربدنةوة دةم بة نةيدةتوانى بوو، ثريؤزةكةدا طاليسكة لة بةتةنآ ضونكة نةدةكرا،
ِرةهوانةكان بطرَيت. لة ئةسثة ةوى

َ
جل ء هةم بكات، ِرمبازى ء هةم ِرمةكةى بةكاربَينآ

دواى بةغار بينى، هيمون كوِرى كوِرى (اليركيس)ى ئةلكيميدونى هاوِرَييةكى، ئةنجامدا
طةوجَيتييةى خواوةندَيك ئةم ض ئوتوميدون، «ئةى طوت: ثَيى كةوت ء عةرةبانةكةى
لة ء بةدةسَيكةوة تةنيا بةتاقى  ئةستاندويةوة، و

َ
ُّـ ى

َ
ئةقل ء هؤش ء ناوَيت، لةدأل

جلوبةرطة هيكتؤر ء كوذراوة هاوِرَيكةت دةكةيت؟ تةروادةييةكان شةِرى ثَيشةوة ِريزى
خؤى ثَيوة دةنوَينآ.» ء ثؤشيوة جةنطييةكةى كوِرى ئيكؤسى

لةدواى ئازيز، ئةى «ئةلكيميدون  دايةوة: وةآلمى ديوريس كوِرى ئوتوميدونى (٤٧٤)
خواييانة ئةسثة ئةم سةركَيشى دةتوانآ باشرت لة تؤ كآ ئاخييةكاندا لةنَيو ثاتروكلؤس،
ئةوةتا بوو، بةردةبار بةئةندازةى خواوةندَيك بوو لة ذيانا تا ثاتروكلؤسةى ئةو بكات؟ ِرام
ةوة

َ
جل قامضىء وةرة ضارةنووس لةسةرى نيشتوونةتةوة. كةواتة تؤ ء مةرط ئَيستا

بكةم.» بةشدارى شةِر ء دابةزم من با ِرةخشانةكان بطرة،
ةوةكانى

َ
جل ء خَيرا قامضى سةر طاليسكةكة، داية

َ
هةل بةثةلة خؤى ئةلكيميدون (٤٨١)

يةكسةر بينى. مَيرخاس هيكتؤرى دابةزى. طاليسكةكة لة ئوتوميدون دةست. طرتة
شريةتكارى ئةى  ئينياس، «ئةى  طوتى: و بوو، نزيكييةوة لة  كة ئيناس ِروويكردة 
بةجووتآ دةبينم، ئيكوس كوِرى  ِرةهوانةكانى ئةسثة من برونزثؤش،  تةروادةييانى
بةثةسندى ئةطةر تؤ ئومَيدةوارم دَين. شةِرةكة مةيدانى بةرةو الوازةوة طالسيكةِرانى
ى

َ
قؤل بةدوو ئةطةر ضونكة بطرم، ئةسثانةدا ئةو بةسةر دةست بدةى، يارمةتيم ء بزانى

كوِرى ئينياسى ناطرن، ئةو جووتة ثياوة خؤيان لةبةرمان ئةوانة، بةرين، بؤ هَيرشيان
هَيرشيان ِراستةوخؤ ى،

َ
قؤل بوو، بةدوو ء قةناعةت باوةِر هةمان لةسةر (ئةنخيسيس)ش
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كرابوون ء دروست طا وشكى ضةرمى لة كة سثةرةكانيان هةردوكيان برد، بؤ طاليسكةكة
(ئةريتوس)ش ء كروميوس هةروةها بوو. كرد لةشان درابوو، بةسةردا برونزيان لؤيةكى
جووتة ئةو دةكرد، حةزيان بةدأل ثِر ياندا ضوون،

َ
لةطةل خواية، دةتطوت لة جوانيدا كة

واى قةدةر ضونكة بوو. خاو يان
َ
خةيال

َ
ُّـ بطرن. بةرزةكان مل ئةسثة ء بكوذن ثياوة

لة كة ئوتوميدون بطةِرَينةوة. ئوتوميدون الى بةسةالمةتى كة بوون نةنووسى ضارة لة
دةروونى ء دأل لة وَينة بآ ء شةهامةتَيكى ثاِرايةوة، هَيز زيوس لة سةردارى خواوةندان،
ئةسثةكان «ئةلكيميدون طوتى: ء وةفادارى هاوِرَيى ئةلكيميدونى ِرويكردة ئيدى طةِرا،
بكةوآ. ثشتم بةر هةناسةيان بن نزيك ئةوةندة بن، بةدوامةوة با مةخةوة، دوور من لة
نةكوذَيت هةردوكمان ئَيمة تا نابآ، دةستبةردار ثريام كوِرى هيكتؤرى واية ثَيم ضونكة
ئارطوسييةكان ء دةست نةطرَيتة وبذ جوانةكان،

َ
يال ئةسثة ئةخيل، ئةسثةكانى ةوى

َ
جل ء

ِريزى ثَيشةوةدا نةكوذرآ!» لة ء شةِردا جةرطةى بةخؤى لة نةتارَينآ يان
برايانى «ئةى كرد: مينيالوس ء هةردووك ئةجاكس لة قسانة، هاوارى ئةو دواى (٥٠٧)
بةئازاترين جةنطاوةران ئةم جةنازةية مينيالوس.. ئةى ئارطؤسى، سةرانى ئةى ئةجاكس،
ئَيمة فرياى بةخؤتان بخةنةوة، دوور

َ
ُّـ هَيزةكانى دذمنى ء بكةن تا ثاسى بسثَيرن،

كة ئازاترين ئينياس، ء هيكتؤر ضونكة بخةنةوة. دوور
َ
ُّـ مةرطمان ماوين، تا بكةون،

زؤريان طوشارَيكى ء هَيناوة ئَيرة بؤ شةِرةكةيان قورسايى تةروادةيني، جةنطاوةرى
داوَيم خؤم نَيزةى جا منيش خودايانة، بةدةستى بةتة سةركةوتن

َ
هةل سةر، خستوينةتة

زيوس.» بةتةماى ء
سثةرة بةر نَيزةكة هاويشتى، ء طرت ِرَيك درَيذةكةى نَيزة قسانةوة، ئةو بةدةم (٥١٤)
سةرة نةطرت، نَيزةكةى بةرطةى سثةرةكة كةوت. ئةريتوس هاوسةنطةكةى ء مكوم
وةكو ئةريتوسدا. بةورطى ضوو ثشتَينةوة لةخوار بِرى. سثةرةكةى برونزييةكةى
ثشتةوة لة دةطرَيت ء بةدةستةوة بِرندة ء تيذ تةورَيكى بةهَيز ثياوَيكى طةنجى ضؤن
ِرةت بةثَيشا طايةكة ء دةبِرآ دةمارةكانى يةكسةر ء طاجوتَيكدا بةشاخى دةيكَيشَيت
بِرندةكة، ِرمة ثشتا كةوت، بة ئةوجا ء برد ِرةتى ئةريتوس بةو ئاواية دةكةوَيت، ء دةبات
نَيزة ِرةخشانةكةى هيكتؤرش، مرد. ء شكاند هةر ضوارثةُّـ ضةقى بوو، هةناوى لة كة
ِرمة الدا، لةبةرى خؤى بةدى كرد كة ِرمةكةى بةآلم ئوتوميدون ئوتوميدون، سرةواندة
دايمركاندةوةء ئرييس تا هةر دةلةرييةوة دةسكى ِرمةكة ضةقى، لة عاردةكة ء تَيثةِرى
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ئوتوميدونةوة بةهاناى كة ئةجاكس برايانى كاتةدا لةو ئةطةر خؤ خست. ةى
َ
جول لة

نةكردبانةوة، لَيكيان جآ ء نةطةييشتبانة بوون، وغةزةب ِرق ءثشم يةكثارضة ء هاتبوون،
بةربوونايةتة بةشمشَيران ء يةخةدا شةِرَيكى دةستةو لة ةوانة

َ
ثال جووتة ئةم بوو لةوة

ء كرد خوا ثاشةكشةيان نيمضة كروميوسى ء ئينياس ء ئيدى هيكتؤر يةكدى. طيانى
زةرؤث هاوتاى ئرييسى هةنطآ ئوتوميدونى آلوة بةجَيهَيشت.

َ
بةدةم طيانةل (ئةريتوس)يان

«ئؤخةى طةزافةوة طوتى: ء بةالف ء ى
َ
لَيدامال ئةسلةحةكةى ء ضةك ء طةياندآ خؤى

كوشتوومة من ئةوةى هةرضةندة رشت،
َ
هةل (ثاتروكلؤس)م مةرطى داخى كةمَيك بةمة كة

نيية. ئةو هاوتاى ء هاوشان
ئةوجا سةر عةرةبانةكةى، قسانةوة دةسكةوتة خوَيناوييةكانى خستة ئةو بةدةم (٥٤٠)
ء كوشتبآ طايةكى ئَيستا لة بةر تؤزَيك شَيرَيك وةكو خوَيناوييةوة، ثَيى ء بةدةست

طاليسكةكة. سةر داية
َ
هةل خؤى خواردبآ،

جةنازةكةى دةورى لة خوَيناوى، ء سامناك شةِرَيكى سةرلةنوآ ماوةيةدا، لةم (٥٤٣)
كة هاتبووة خوارآ زيوس داواى لةسةر ء ئاسمانةوة لة ئةتينا طريسا،

َ
هةل ثاتروكلؤس

ء ئةوى بوو خؤى طؤِرى ِراى دوورئةنَيش زيوسى ضونكة خؤش بكات، ئاطرى شةِرةكة
قوآليى لة زيوس ضؤن وةكو بدات. جؤش شةِريان بؤ ء هانبدات داناييةكان كة بوو نارد
اليان تا فانى، بةشةرانى بةرضاوى ئةرخةوانى دةخاتة ثةلكةزَيِرينةيةكى ئاسمانةوة،
كى

َ
خةل دةستآ ء

َ
هةل بةترةف ء سارد تؤفانَيكى يان دةقةومآ، شةِرَيك يا بآ كة مةعلوم

ثةرَيشان دةكات، ثةزان ماآلت ء ء دةخات جووتكارى ء كار لة
بوو، بةهةشتاو ثَيضا ئةرخةوانييةوة هةورَيكى لة خؤى كة شَيوةية ئةتيناش بةو (٥٥٠)
جةنطاورةكان، بةيةكى هاندانى يةك كةوتة ئاخييةكان ء ئاثؤِرةى هَيزى ناو طةياندة خؤى
دةستى بوو، نزيك لَيوةى كة ئؤتريوسةوة، كوِرى مَيرخاسى مينيالوسى لة جار

َ
هةوةل

ء مينيالوس ِرويكردة دةنطى ئةو ء بةشَيوة ثَيستى (فونيكس)ةوة، خستة خؤى ثَيكرد،
ياوةرى ئةمةكدارى (ثاتروكلؤس)ى جةنازةكةى كسؤكان، ئةطةر مينيالوس، «ئةى طوتى:
كةواتة ِرؤذطار، بةطةثجاِرى دةبى ء بيخؤن تةروادةييةكان حةسارى بن بةرنة ئةخيل،

هانبدة.» شةِر بؤ لةشكرةكةت هةموو ء بنوَينة، خؤت
فونيكس، دايةوة: «ئةى بةرسظي مةيدانى جةنط، (مينيالوس)ى نةعرةتةكَيشى (٥٦١)
ء دةطرتم ثشتى ئةتينا دَيرينةم، خؤزيا هاوِرَيى ئةى ثريةمَيردى ئازيز، ئةى بابةكةم، ئةى
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لَيبكةم، بةرطرى ء بكةوم ثاتروكلؤس فرياى دةخوازم بةدأل من ء نَيزان دةيثاراستم، تري لة
بؤ هةآليساوة لة ناخيا ئاطرةى ئةو هيكتؤر، بةآلم سميوم. ناخى تا مةرطى ئةو ضونكة
ضونكة ناثرينطَيتةوة كوشتن نَيزة بةدةست بؤ ساتَيك لة ء دةبات شوَينَيكى هةموو

بةخشيوة.» ثآ سةرفرازى ء سةركةوتن زيوس
هةموو خواوندةكان لة بةر ضونكة بوو، خؤشحاأل زؤر ضاو كةذاأل «ئةتينا»ى (٥٦٧)
و نا، ئةذنؤى ء شان هةردووك وةبةر طوِرى ء هَيز بؤية ثاِرايةوة. لةو ء هَينا ئةو بؤ هاناى
جارَيكى ء دوور دةخرَيتةوة هةميشة مَيشةى كة طَيِرا، ئةو ء دةرونى دأل لة مَيشى السارى
خوَينى ضونكة دةيطةزَيت. ء دةنيشَيتةوة بةشةر ثَيستى لةسةر ء دةطةِرَيتةوة دى
ء لة جورئةت ثِر كرد مينيالوسى ى ِرةشى

َ
شَيوةية دل بةو ئةتينا خؤشة.. ثآ بةشةرى

لةنَيو ِرةخشانةكةى هاويشت، ِرمة وةستاو ثاتروكلؤسةوة بةديار جةنازةكةى بَيباكى،
ئيتيون، كوِرى (بوديس)ى بةناوى دلَير هةبوو ةمةندى 

َ
دةول ثياوَيكى تةروادةييةكاندا

بوو. هاوخوانى ئةو دؤست ء دةطرت، ضونكة ِرَيزى ثرت هةمووان لة دةظةرةكةدا لة هيكتؤر
لةناو نَيزةيةكى ء لَيطرتةوة ،نيشانةى

َ
هةآل دةيويست كة كاتَيكا لة ثؤِرزةرد، مينيالوسى

(مينيالوس)ى ئيدى بةدةما كةوت. هةستاند ء
َ
ُّـ ثةى

َ
شل ء كرد ديواودةرى داء قةدي

برد. خؤى هاوِرَيكانى ناو بؤ ء ِراكَيشا الشةكةى ئوتريوس كوِرى
ء شَيوة خستة خؤى ئةثولؤ هاندا. شةِرى بؤ ء هيكتؤرةوة الى هاتة (٥٨٢) ئةوجا ئةثولؤ
بةِرَيزترين و ئازيزترين ء بوو، ئةبودوس كى

َ
خةل كة ئاسيوسةوة، كوِرى فينوثسى سيماى

ء طوتى: هيكتؤر ِروويكردة ئةودا دوورئةنطَيوة لة هةيئةتى ئةثولؤى بوو. ميوانى هيكتؤر
بةمجؤرة تؤ كة تؤ برتسَيت، لة ئاخييايى كيهان دةبآ ئَيستا بةدواوة لة هيكتؤر، «ئةى
بةبةرضاوى و َيى،

َ
نةبووة، هةل ثرت الواز جةنطاوةرَيكى ئةمِرؤ تا كة مينيالوس، لةبةر

كوشتى، جةنازةى (ثودس)ى ئَيستا كة جةنطاوةرةى ئةو ء بةتةنيا جةنازةى خؤتةوة
بيبات؟ ء تةروادةييةكاندا بِرفَينآ تؤ، لةنَيو دؤستى دالوةرى

بةضةك كَيشا، ى بةسةردا
َ
تةمَيكى ِرةشىخةمينى بال طوَيىلةو قسانة بوو، كة هيكتؤر (٥٩١)

كرونوس كوِرى وةِرَيكةوت. هةنطآ زيوسى ثَيشةوة تةواوةوة بةرةو ِريزةكانى ئةسلةحةى ء
ء ضةخماخة تاريك داثؤشى، بةهةورى ئيداى ضياى طرت،

َ
هةل ثرشنطدارةكةى خؤى سثةرة

سثةرةكةىجوآلندءسةركةوتنى ئاسمانخرؤشا. هةورةتريشقةىسامناكدةستىثَيكردء
تاراندنى. ء ناو ئاخييةكان لةرزىخستة ترسء بةخشى ء بةتةروادةييةكان
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لة بةر بوو، دذمن ِرووبةِرووى تا ئةو كاتة كة بيوتى، سةردارى (ثينيليوس)ى (٥٩٧)
كرد، بريندارى بةسووكى طرت، سةرووى شانى طرتةبةر. نَيزةيةك هةآلتنى ِرَيطةى هةمووان
نزيك ثوليداماس لة كة دةمةى ئةو بوو. ِروشاند ئَيسكةكةى ثوليداماس نَيزةكةى سةرى
يةخةدا دةستةو شةِرَيكى لة هيكتؤرش دابوو. لَيى نزيكةوة لة ثوليداماس بووةوة، بوو
ثةكى و ئةليكرتون جوامَيرى كوِرى ليتوسى مةضةكى ء قؤأل كردبووة زامَيكى شةبةقى
دةوروبةر. ِروانية بةنيطةرانييةوة طرَيت:

َ
هةل شةِر لة دةست كردبوو ناضارى ء خستبوو

طرآ
َ
هةل ِرم بتوانَى دى جارَيكى كة نةما دا

َ
دل لة ئةوةى ئومَيدى كشايةوة، ثاش بةرةو

ئيدومينيوس دةدا، ليتوس لةو كاتةدا هيكتؤر ثةالمارى تةروادةييان. شةِرى بضَيتة ء
بةزرَيكةيدا، كَيشا ِرمَيكى ء طرتةوة هيكتؤر مةمكى نزيكى لة ء سينطى دوِر لة نيشانةى
كرد. شادى  بةهاوارى دةستيان  تةروادةييةكان شكا، زرَيكة لةسةر  نَيزةكة نووكى 
عارةبانةكةيةوة بةسةر كة ئيدومينيوسى كوِرى ديوكاليون، لة نيشانةى هيكتؤر ئةوجا
ء مريئاخوِرى (كويرانوس)ى ياوةر و بوو ِرةت بةبناطوَييدا بوو، طرتةوة. نَيزةكة وةستا
لةالى كاتآ كة ئيدومينيوس هاتبوو. يدا

َ
لةطةل (لوكتوس)ةوة ثَيكا، كة لة مرييونيسى

ءئةسثةِرةهوانةكانى فرياىنةكةوتبا (كويرانوس) ئةطةر كةشتييةكانةوةبةثَييانهاتبوو،
ثآ طةورةى سةركةوتنَيكى ء دةيانكوشت تةروادةييةكان بَيطومان نةطةياندبواية، َثآ
ُّـ ِرةقى

َ
دل مةرطى بوو ء ِرزطارى تروسكةى ئيدومينيوس ئةو، بؤ هاتنى دةبةخشني.

كوذراو، سامناك ء كوشتؤخ هيكتؤرى بةدةستى بةخؤى كويرانوس، بةآلم خستةوة. دوور
ددانةكانى نَيزةكة سةرى ء بةشةويالطةيداكَيشابوو ذَير طوَيضكةيةوة لة نَيزةيةكى هيكتؤر
كةوتبوو عةرةبانةكةوة لة بوو. كرد لةت ناوةِراستةوة لة زمانى ء بوو كةند

َ
هةل بَيخةوة لة

بةدةستى ء دانةوييةوة ئةوجا مرييونيس دةست كةوتبووة زةوى.  لة ةوةكانى
َ
جل ء

بةر طوتى: «ئةسثةكان و ئيدومينيوس ِرويكردة ء طرتةوة
َ
هةل عاردي ةوةكانى لة

َ
جل خؤى

ئاخييةكان دةزانى ئةمِرؤكة ِرؤذى بةخؤت لةزةكان. باذؤ تادةطةية كةشتيية ء بدة قامضى
نيية.

و بةرةو كةشتييةكانى دان قامضي بةر جوانةكانى وبذ
َ
ئيدومينيوس ئةسثة يال (٦٢٤)

كَيشابوو. ِروحيا بةسةر ى
َ
بال ترس و تاودان

سةركةوتن زيوس  كة نةبوون  ئاطا بآ لةوة مينيالوس ء جوامَير ئةجاكسى (٦٢٦)
تيالمون كوِرى ئةجاكسى بطؤِرآ. ئيدى شةِرةكة تا ِرةوتى دةبةخشآ بةرتةوادةييةكان
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كة بابة دةكات هةست يش
َ
منال طوتى: «بةداخةوة، ء هاوِرَيكانى ِرويكردة يةكةم كةس

ترسنؤك ض ناضآ، بةخةسار ءنَيزةيان لَيرِباوة يارمةتى تةروادةييةكان بدات. تري زيوس
ئاِراستةيان بووة ضؤنآ هةر زيوس ضونكة دةثَيكن. نيشانة رَيك ئازا، ء بوَير ض ء هاوآ بيان
جا زةوى. سةر دةكةونة بَيهودة نَيزةكانى ئَيمة تري ء بةآلم دةنطَيون. ء نيشانان دةكات
ثاتروكلؤس جةنازةكةى بتوانني كة بدؤزينةوة، ضارة باشرتين ء بكةينةوة با بريَيك وةرن
سةيرمان كة هاوِرَييانةى بكةين، ئةو خؤش هاوِرَيكانمان ى

َ
طةِرانةوةدا دل لة بكةينء ِرزطار

هيكتؤرى ء خرؤشى جؤش كة دةبن نيا
َ
دل ضونكة دةطرَيت، دايان بَيطومان خةم بكةن،

ء دابنَيت بؤ سنورى ء بطرآ نيية بةرى هَيز ء دامركانةوة نايةت لة مَيرخاس ء جوامَير
هاوِرَييانمان لة خؤزطة يةكَيك ِرةشباوةكانمان. كةشتيية طةيية سةر هَيناء هَيرشى هاكا
ثَيم دةكردةوة! ئاطادار وةزعةكةى حاأل ء لة ء بيليوس كوِرةكةى بؤالى دةضوو بةثةلة
كوذراوة. ئازيزةكةى هاوِرآ كة هَيشتا نازانآ تةزَينة ئاطاداربى.

َ
دل ة

َ
هةوال لةم هَيشتا وانيية

ى
َ
بال تاريكى ء تةم ضونكة بؤ ئةم كارةى بنَيرم، نابينم كة ئاخياييةك هيض من بةهةرحاأل

لةم ئاخيايى كوِرانى باب، زيوسى ئةى خواوةندا، كَيشاوة. ئةسثةكانياندا ء خؤيان بةسةر
بدينني.. خؤ بةردةمى بتوانني بكة وةها كارَيكى بكةوة، ِروناك ئاسمان تاريكية دةربَينة،

بمانكوذة!» ِروناكيدا لة ئَيمةى، فةوتانى خوازيارى ئةطةر
دةستبةجآ ثَيداهاتةوة. بةزةيى بوو ئةجاكس طريانى لة طوَيى كة زيوس بابة (٦٤٨)
هةموو هات،

َ
هةل سةريانةوة ِرؤذ بةسةر هةورةكانى ِرةواندةوة، ء بةتاريكييةكةدا دِرى

مَيرخاس ء طوتى: مينيالوسى ِرويكردة .ئةجاكس كةوتن بةديار شةِرظانةكان ء شةِرطة
كوِرى ء ةمَير

َ
كةل (ئةنتيلوخوس)ى ئاخؤ كة بزانة بِروانة زادة، زيوس ئةى «مينيالوس،

هةرة دؤستة كوذرانى لة قارةمان، تا ئةخيلى بةِرَيى بكة بةثةلة ماوة ئةطةر ماوة! نةستور
بكات.» ئاطادار ئازيزةكةى

لة شةِر، قسةكةى مةيدانى نةعرةتةكَيشى دالوةرى مينيالوسى قسانة، ئةو (٦٥٦) دواى
كسؤكةكانيان ء ء شوانان دةكاتة ثةزَيك تةماح ضؤن شَيرَيك ءكةوتةِرآ. وةكو نةدا عاردى
و دةطرن ةكةيان

َ
ئاغةل شةوكَيشكى بةدرَيذايى ء بِرفَينآ ء ة

َ
قةل مةِرَيكى نادةن ِرَيطةى

ضنط هيضى بةآلم دةضَيتة ثَيشآ، طؤشت، هةر تامةزرؤيى بؤ برسَيتى ء لةتاو شَيرةكة
ئةنجاما ماندوو لة و دةسرةوَينرآ تآ هةآليساوى ى

َ
مةشخةل ء بةر تريان دةدرآ ء ناكةوآ،

شَيوة، بةهةمان (مينيالوس)ش لَيدةكات.. ثايدؤسى بةنائومَيدى بةياندا ء لةبةرة دةبآ
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دةترسا زؤر ضونكة بةجَيهَيشت. ثاتروكلؤسى جةنازةكةى نيطةرانييةوة و بةخةمينى
ء بكةوَيتة ن

َ
بَيل بةجآ جةنازةكةى ثاتروكلؤس بشكَين ء ء بدةن بةر ئاخييةكان نةترة

«برايانى كة: ِرايسثاردن ئةجاكسء برايانى ء مرييونيس ِروويكردة بؤية دذمن! دةستى
بآ، ثاتروكلؤس لة ئاطاتان مرييونيس ئةى تؤش ئارطوسييان، سةرانى ئةى ئةجاكس،
هاوِرَيى بوو، باش ء ميهرةبان كةسَيكى ضةند بوو لةذياندا تا كة بآ لةبري ئةوةتان

طرتووة.» لة هةمَيزيان ضارةنووس مةرط ء بةآلم ئةمَيستا هةمووان بوو،
اليةكدا بةهةموو نيطاى بةورياييةوة ءبةِرَيوة، قسانةوة ئةو بةدةم مينيالوس (٦٧٣)
هةمووان لة ئاسماندا، ذَير قوببةى ناو فِرندةَين لة َين

َ
كة دةل ؤيةك

َ
هةل ضؤن وةكو دا.

َ
هةل

خؤى بةثةلة كةروَيشكَيك هةركة بَى، بةبةرزييةوة ضةند كة ِرادةيةى بةو ترة، تيذ ضاو
نابآ. ون ؤ

َ
هةل ثرية نيطاى لة وةشَيرآ، خؤى ء بكات جاِرَيكدا دةوةنة يان بةبَيشةيةكدا

ئةى مينيالوسى بةهةمانشَيوة، دةبِرَيت. بؤى دادةكشَيتءدةيطرَيتوحةياتىلةبةر لةثِر
كة طةِران، تابزانى هاوِرَيكانتدا ئاثؤِرةى بةسةر تؤ ثرشنطدارى زيوس، ضاوانى زادةى
مينيالوس زؤر دةدؤزييةوة. بةزندوويى نةستور كوِرى ئةنتيلوخؤسى شوَينَيكدا لة ئاخؤ
ء نةمان لةطةأل مان شةِرى بؤ هاوِرَيكانى كة كرد بةدى شةِرطةكةدا ى ضةثى

َ
لة قؤل زوو

زيوس ئةى «ئةنتيلوخؤس، طوتى: وةستاو تةكيا لة ثؤِرزةرد مينيالوسى هاندةدا. دذمندا
هةرطيز كة بذنةوة، تةزَين

َ
دل ِرووداوَيكى ى

َ
هةوال وةرة، ئَيرة تا ء بكَيشة زةحمةت زادة،

ِرؤذ خواوةندَيك كة دةبينى ء بةخؤت هةستدةكةيت تؤ واية ثَيم ِرووبدات.. نةدةبواية
ئازاترين ئةوةتا تةروادةييةكانة. بؤ سةركةوتن ء دةدات ئاخييةكاندا بةسةر بةآل ء ِرةشى
خَيرا طرانة. جا ء طةورة زؤر ئاخاييان كؤستى كوذراوة. ثاتروكلؤس جةنطاوةرى ئاخاييان،
جةنازةكةى، ء بكةوآ فريا زووة تا كو

َ
بةل بطةيةنة، ثآ ةى

َ
هةوال ئةم و ئةخيل بؤالى بِرؤ

بةرَيتةوة.. كةشتييةكانى بؤالى ء بكات ِرزطار كةوتووة، طؤِرة لةو ء قوتى بةرووت كة
طرتووة!» ئةسلةحةكةيدا ء ضةك بةسةر دةستى هيكتؤرى كآلوِرةخشان،

بوو، بَيدةنط تا ماوةيةك طرتى، سام بوو، قسةية طوَيى لةم كة ئةنتيلوخؤس (٦٩٥)
لة عاردى مينيالوسى فةرمانةكةى بةآلم طريا. ئةوكى قسة لة بوون، روندك ضاوانى تةذى
نزيكى لة كة  الودوكوس داية وَينةكةى، بآ ياوةرة داية ء ئةسلةحةكةى نةدا، ضةك

وةِرَيكةوت، ئةوجا بةلةز طاليسكةكةى دةِرانى. ئةوةوة
بطةيةنَيتة ةشومة

َ
هةوال ئةم بةِراكردنشةِرطةكةىبةجَيهَيشتتا ء طريانةوة، بةدةم (٧٠٠)
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يارمةتى يارمةتىهاوِرىماندووةكانيتداوة. بةمة ئةىمينيالوسثَيتوابوو تؤ جا ئةخيل.
مينيالوس، بوو ئةوة بوون. ثةرَيشان زؤر ئةنتيلوخؤس بةِرؤييشتنى كة (ثيليان)انةى ئةو
ء طةِرايةوة قارةمان بؤالى ثاتروكلؤسى بةخؤى و ناردن، بؤال مةزنى تراسيميدءسى
نارد (ئةنتيلوخؤس)م طوتى: ء ِرووى تَيكردن ئةجاكس ء برايانى طةياندة خؤى بةهةشتاو
ئةخيل ناكةم باوةِر بةآلم بطةيةنآ. بةئةخيلى قؤضاغ ةكة

َ
هةوال تا بؤالى كةشتييةكان،

ئةسلةحةكةى ء ضةك بةبآ زوو بةزوو بَيت. ضونكة ناتوانآ وا بآ ثِر هيكتؤر لة ضةنديش
ضؤن بكةينةوة لةوة بري ئةوةية جا ضارةمان هةر بكات. تةروادةييةكان خؤى شةِرى
ء بدزينةوة تةروادةييةكان ئامانى بآ شةِرى لة خؤمان ضؤن ء بكةين، دةرباز جةنازةكة

ء ئةجةل بخةلةسني.» مةرط لة
ئةى بةجَيية «قسةكةت دايةوة: بةرسظي تيالمون كوِرى مةزن، ئةجاكسى (٧١٥)
لة شانتاناو بةسةر بيدةن و طرن

َ
الشةكة هةل مرييونيس ء تؤ شكؤ، خاوةن مينيالوسى

ء هيكتؤرى تةروادةييةكان ئَيوةوة شةِرى ئَيمةش لةدواى بخةنةوة، دوور شةِرةكةى 
ء يةك يةك طيان كة هةردووكمان، ئَيمة ئةوجا ناكةين، ضؤأل ثشتتان ء دةكةين مةزن
ء هيكتؤر ِرووبةِرووى يةكدى بةثشتيوانى يةكني،  ضوون ئازايةتيدا  لة هةية، ناومان

دةبينةوة!» هَيزةكةى
عاردى لة هةردوو جةنطاوةر الشةكةى (ثاتروكلؤس)يان كرد. قسانةى هةر كة ئةو (٧٢٢)
ئاخياييةكان ديتيان تةروادةييةكان كة شانيان. سةر خستيانة بةِرَيزةوة ء طرت

َ
هةل

هَيرش كةوتنة ء آل
َ
بةهةل كردن لَييان دواوة لة دةخةنةوة، دوورى ء طرت

َ
هةل جةنازةكةيان

بةرازة دةدةنة بةر كسؤكَيك تاقمة ِراوضييةكى طةنج، ة
َ
كؤمةل ضؤن وةكو ثةالمار. ء

شاآلويان ء دةطةِرَيتةوة لَييان بةتوِرةيى كة هةر بةآلم بيكوذن، تا كَيوييةكى بريندار
تةروادةييةكانيش ثةِراطةندة دةبَيت، بةاليةكدا هةريةكة و هةموو دةترسن دةبات، بؤ
نَيزةى ء  طران شمشَيرانى  بةزةبرى دةبرد، هَيرشيان بةكؤمةأل كة شَيوة، بةهةمان
لَييان ئةجاكس جووتة كة هةر بةآلم دةكرد. تةنطةتاو ئارطؤسييةكانيان سةر، دوو
شتاقيان ء دةطةِرا

َ
هةل زةرد ِرةنطيان دةبوونةوة، هةموو ِرووبةِروويان ء دةطةِرانةوة

َ
هةل

بكةوآ! ثاتروكلؤس جةنازةكةى توخنى نةدةوَيرا
مةيدانى لة جةنازةكةيان دلَيرانة، سةرختانة ء جةنطاوةر، جووتة جؤرة بةو (٧٣٥)
طةرمرت بةسات سات لة دوايانةوة  شةِرةكة

َ
ُّـ دةبرد. بةرةو كةشتييةكان شةِرةكةوة
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ء دةكات ء تةشةنة َيسة دةسةنآ
َ
بل بةتوِرةيى ضؤن ئاطرَيكى سةركَيش، وةكو دةبوو،

يةك ةكان
َ
مال ء دةيطةشَينَيتةوة زياتر باهؤز باو ء دةطرَيتةوة، ئاوةدان ء ئاوا شارَيكى

ء طوزاران نَيزة هوراى بةو ئاواية دةِروخَيت، ء هةرةس دَينآ ثةوة
َ
كل ء طِر بةدةم يةك

جووتة ئةو بةدواى بةبةردةوامى ئةسثان سمى دةنطى ء عةرةبانة ذاوةذاوى ء ة
َ
زةل

كةشتييةكان. بطةيةننةوة ثاتروكلؤس جةنازةكةى بوون بةثةلة كة بوو، جةنطاوةرةوة
يان ة دارَيك،

َ
كؤمةل خؤيانةوة، قوةتى ء هَيز بةهةموو هَيسرتانةى ئةو وةكو دووة يان ئةو

سةختى ء ثَيض ء ثَيضا رَيطةيةكى لة بكةن، دروست
َ
ُّـ كةشتى درةختَيك كة قةدى زةالمى

طرانى خؤياندا ئارةقةيةكى بارى لةذَير هَيسرتةكان رادةكَيشن ء بةرزةوة ضيايةكى سةر
شَيوة مرييونيس)ش بةهةمان ء (مينيالوس ثَيدةكةوآ، هانكيان هانكة دةكةنةوة ء زؤر
ء دةبرد (ثاتروكلؤس)يان جةنازةكةى كردء ئارةقة ء ماندوو مكوِر، ء سةرسةختانة
هَيرشى توانايانةوة ء هَيز بةهةموو ء بوون ثشتيانةوة لة ئةجاكس هةردوو دةِرؤيشتن.
دةشتَيكى لة بَيشةيةك ء بارستايى ضؤن لةمثةر دواوة. وةكو دةداية تةروادةييةكانيان
و دةطرَيت دةربضآ، بةستَينى خؤ لة طرتوو، كة

َ
سةر هةل الفاوى ِروبارَيكى لة ِرآ بةريندا

،
َ

ِراماآل بارستاييةكة ء ئةوةى بتوانآ لةمثةر تاو، بآ تني ء بةهةمان ئاوةكة ئةنجامدا لة
دةطَيِريتةوة. خؤى بةستَينى بةرةو

بةآلم دواوة. دةداية تةروادةييةكانيان شَيوة بةهةمان (ئةجاكس)ش جووتة (٧٥١)
ِرةخشان هيكتؤرى ء ئةنخيسيس كوِرى ئينياسى بةتايبةتى دةنان، ِراويان هةر ئةوان
بضووك ندانى

َ
بال واشةيةكى دذمنى هةوَيردان ء ة

َ
ِريشؤل ضؤن ِرةوة وةكو جا مَيرخاس. ء

دةسةآلتيةوة بآ ء نائومَيدى هاوارى بةدةم دادةكشَيت، بؤيان ئاسمانةوة لة دةبينن
ء لةبةر ئينياس نائومَيدييةوة هاوارى بةدةم ئاخيايى الوانى شَيوة بةهةمان دَين،

َ
هةل

داناييةكانةوة هةآلتنى بةدةم بوو. لةدةستدا بةرطريان باشارى ء دةهاتن
َ
هةل هيكتؤر

جةنطاوةرانى لة دةستى لةدةورى خةنةكةكة لةوآ لَيرة ء ضةكى ناياب ء ئةسلةحة زؤر
بوو. هةر بةردةوام ء نةدةهات كؤتايى لة كةوت.. شةِرةكةش دانايى
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هةذدةيةم سروودى

ئةخيل تازةكةى زرآ

حيكايةتةكة:
ثةرَيشانء زؤر ئةخيل ئةخيلدةبات. كوذرانىثاتروكلؤسبؤ هةوالَى كوِرةكةىنةستور،
ثاشةكشةىئاخياييةكان ياوةرىبوو، هةلَبةتة ئازيزترين هاوِرآء ضونكة دةبَيت، خةمبار
ئةوةى كردبوو. ال دروست طومانَيكى جؤرة ثةشَيوية ء خَيرايى بةو تةروادة دةشتى لة
لةطةأل خؤدا هاوِرَييةى ئةم طاظآ بوو ئةوة دةكرد، خةمبارى ء دةدا ئازارى زياتر
لة ِرَيى نادات ضونكة دةيطةِرَينَيتةوة، بةسةالمةتى كة دابوو بةبابى بةلََينى هَينابوو،
نةكات. ِراوى مَيرخاس هيكتؤرى تا شةِربكات، بةشدارى تةروادةدا حةسارى نزيكى
دةذنةوآ هةوالَةكة ئةخيل طاظآ كوذرا. ء عارديدا لة ئةخيلى فةرمانى ثاتروكلؤس َُّـ
خؤيدا دةكات بةسةرى قوِر ء دةطرى خؤى دةدات ء لة ء زةوى سةر بةدةما دةكةوَيتة
نةستور كوِرةكةى تةنانةت ء دةردةكةوآ بةجلةكانيةوة ثَيوانةكة قوِر شوَينةوارى ء
شارانى لة كيذانةى كة دادةنةوَيتةوة، ئةو بةسةريا بكوذَيت ء دةترسَيت خؤى لةوة
هاوارَيكى دةطرآ زارى تا ئةوجا شني ء ِرؤِرؤ دةكةونة تةروادةدا بةديلىطرتبوونى،
شكة لة ثريةكةيدا بابة لةطةأل كة دةرياوة، بنكى لة تيتيسى دايكى دةكات، ثِرذان
بةسةرهاتووة، بةآليةكى كة دةزانآ ء دةذنةوآ هاوارةكةى خؤيدا دةبآ، فتةكةى
بةرز بةدةنطى  خِربوونةوة ء دةورى لة دةريايى ثةريانى ئةويش فيزاحَيكى كرد،
ثَيى ء طَيِرايةوة بؤ بويةرةكةى كة كوِرةكةى طةياندة خؤى بةلةز ئةوجا شيوةن، كةوتنة
َُّـ بكاتةوة. ئازيزةكةى هاوِرآ تؤلَةى ء بطةِرَيتةوة شةِر مةيدانى بؤ بةنيازة ِراطةياند
و بةهيكتؤرة زرَيكةى شةِرةوة، ضونكة بضَيتة كة ناتوانآ دةكاتةوة ئاطادارى دايكى
هيكتؤر ئةطةر كة لةوةى ئةمة جطة بكات. شةِر زرَييةكى ديكةوة بةهيض ناتوانآ ئةو
ئةو ثشطؤيية دَيتة بةمةش دةكوذرآ. (هيكتؤر) ئةو دواى بكوذآ، بةخؤيشى يةكسةر
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درَيذ تةمةنى بذى ذينَيكى ئاسايى ئةطةر دةذى، بذى، كةم سةربةرز ئةطةر كة دى
ئاسنطةرى خواوةندان، لةالى كة داية بةلََينى شةِر، لةسةر بينى مكوِرة كة َُّـ دةبَيت.
ء بدات بةكرد بؤ ديكةى زرَييةكى  ِرةنطني دةست (هيفايستوس)ى وةستا الى
ئؤلَةمث بؤ دةِروات بؤى دَينآ. هةنطآ ء بةرةبةياندا ئامادة دةبآ لةطةأل سبةينآ
ء دروستى كردووة خؤى بةدةستى هيفايستوس كة طةورةيةوة كؤشكة دةضَيتة ئةو ء
سةرقالَى ضونكة بةخؤى دةكات، ثَيشوازى ذنةكةى بةكارهَيناوة. هونةرى تيا ئةوثةِرى
نك بؤ دةضوو بةخؤى ثَيويستدا لةكاتى كة بوو ثاية سآ مةنجةلََيكى دروستكردنى
شَيوةى بنيادةماندا لة كارةكةرانى هةروةها هةندآ دةطةِرايةوة، ء بةخؤى خوداوةندان
كارةكانيا هةموو لة ء ئةنجام دةدا بةوردى خؤيان زؤر كارى كة كردبوو دروست
داواكةى كة وةآلمى دايةوة لَيطرت. طوَيى بووةوة كارةكةى لة كة دةدا. يارمةتيان
لة ناشرينى دايكى لةبةر كة كاتآ ضونكة ضَيدةكات. بؤ وَينةى زرَييةكى بآ ء ئاسانة
كردبوو. ماوةيةكى بةخودانى طرتبووةوةء هةلَى (تيتيس) ئةم دابوو، ئاسمانةوة فِرَيى
بوو بةوةستا ء ثاشان كردبووء خةريك شتانةوة بةزؤر خؤى و بردبوو ئةو بةسةر لة دةف
دةداتآ بةلََينى ديكةدا. هونةرةكانى هةموو ء ئاسنطةرى لةوارى مةزن كارَيكى هونةر
هةر ثَيويستى تفاقَيكى كةرةستة ء بةهةموو دةبَيت، بةياندا ئامادة لةبةرة زرَيكة كة
لةسةر ئةفسوناوى ديمةنَين زيوان ء بةزَيِر دةكات دروست سثةرةكةش كة شةِرظانَيك.
دوو نَيوان شةِرى ء باخ ِرةز ء جووتكارى، ء جووت كَيَلطةى طةنم، ،وةكو دةنةخشَينآ
زرآ بووةوة، جةنطييةكان كةرةستة هةموو دروستكردنى لة كة كاتآ هةظدذ... هَيزى
بةو كة دانان، تيتيسدا لةبةردةم شتةكانى هةموو ء سينةبةند ء كآلوخود سثةر ء ء

برد. كوِرةكةيى بؤ بةثةلة بووء سةرسام بةرزة ء جوان هونةرة
زةمةن:

شةوى سييةمى طَيِرانةوةكةية. ء ء نؤيةم ِرؤذى بيست ئَيوارةى كات
شوَين:

هيفايستوس، لةنط ثةروةردطارى لةالى ثاشان ء ئةخيل خَيوةتةكةى لة بويةرةكان
ِروودةدةن. ئاسنطةرى ء سنعةت خواوةندى
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دةكرد. شةِرى يةكرتيان جؤرة بةو دةسةنَيت، َيسة
َ
بل بةسات ئاطر سات وةكو ضؤن (١)

كةشتيية كرد لةالى سةيرى ئةخيل. بطةيةنَيتة ةكة
َ
هةوال تا ِرؤيي (ئةنتيلوخؤس)ى قؤضاغ

شتَيك كة دا ى خةبةري
َ
دل كة ئةنتيلوخؤسى بينى فكران ِراضووة. وةستاوة ءلة درَيذةكانيا

م!
َ
بةمال «هاوار َيكى خةمينةوة بةخؤى طوت:

َ
دلَيرة بةدل قارةمانة هَيذا ء ئةو قةوماوة.

ء سةراسيمة كةوتونةتة ئةو سةرطةردان ثةشَيويية، بةو ئاخؤ ئاخاييانى ثؤِرشؤِر بؤضى
خةمةم نةداتآ ئةو ئومَيدةوارم خواوةند دةكةن؟ كةشتييةكان ثاشةكشة ء ء بةرة دةشتة
(مورميدون) ئازاترين بم، ذياندا من لة «تا ثَيى طوتم: جارَيك باسكردوم. بؤى دايكم كة
جوامَيرةى كوِرة ئةو واديارة بةجَيدَيَآل! ِروناك دنياى ء تةروادةييان دةكوذرَيت بةدةستى
ئاطرى شةِرةكةى هةر كة كردبووةوة ئاطادارم من خؤ خؤت، مينويتيوس كوذراوة. نةطبةت

نةكات!» هيكتؤرى ءشةِرى بطةِرَيتةوة كةشتييةكان بؤالى دوورخستةوة،
نةستور، كوِرةكةى دةكردةوة، بريى بةو ئاواية خؤيدا ى

َ
دل ء مَيشك لة كاتَيكا لة (١٥)

ة خةمناكةكةى
َ
ء هةوال ثَيشآ هاتة لَيى طةرمةوة فرمَيسكى ء ِرشتنى ى طريان

َ
كول بةدةم

هَيناويت، بؤ تةزَينم
َ
دل َيكى

َ
هةوال مَيرخاس، زادةى بيليوس ئةى «مةخابن، طوتى: ء داية

لةسةر شةِر ثاتروكلؤس كوذراوة. نةبواية! ِراست دةخواست كة خؤزيام ِروداوَيك ى
َ
هةوال

ء بةسةر ضةك دةستى كآلوِرةخشان هيكتؤرى ضونكة ضةكةكةى طةرمة، بآ جةنازة
طرتووة.» ئةسلةحةكةيدا

طرت
َ
هةل ةمَيشى

َ
ضنطآ خؤل ئةخيل. دةرونى ء دأل سةر نيشتة ِرةش خةمَيكى تةمى (٢٢)

ةمَيشةكة
َ
خؤل لةوتاند. خؤى جوانى سيماى خؤيدا. بةسةرى كردى دةست بةهةردووك ء

كةوتة دةستان بةهةردووك دا. بةعارديدا خؤى تيالوتيل ئاسمانييةكةيدا، جلكة بةسةر ِرذا
خؤى. قذى ِرنينةوةى

ثِر َيكى
َ
بةدل طرتبوويانن، بةديلى  ثاتروكلؤس ء ئةخيل  كة كارةكةرانةى ئةو (٢٨)

و سينط كوتان ء شيوةن كةوتنة ء خِربوونةوة مَيرخاس ئةخيلى دةورى خةمينةوة لة
ِرشتنةوة دةضَيت فرمَيسك طريان ء بةدةم شكا. ئةنتيلوخؤس ثَييان ء ةمى دةست

َ
قةل

ئةوجا بكوذَيت. خؤى ء بداتة شمشَير ثِر نةبادا دةستى دةطرَيت ء يدةستَينَيتةوة
َ
هةل ء

بابة لةنك  ء دةريادا  بنكى لة كة هَيذاكةى، دايكة كرد. هاوارى طرتى تازارى  ئةخيل 
توندى فيزاحَيكى ئةويش الى خؤيةوة بوو. لة هاوارةكةى طوَيى دانيشتبوو ثريةكةى
دةريادا بنكى لة كة نرييوس، واتة كيذانى ثةريانى دةريايى ء يةزدانخانمان هةموو كرد،
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توى، سبايو، نيسايا، كومودوكى، تاليا، لةوانة: طالوكى، خِربوونةوة، دةورى لة دةذيان،
دوتو، ئةجافى، ئةيارا، ئةمفيتوى، و لينوريا، ميليتى، كوموتوى، ئةكتايا، ضاوكةذاأل، هاُّـ
بةناوبانط، طاالتياى بانوبى، دوريس، كاليانريا، و ئةمفينومى، دونامينى، فريوسا، بروتو،
ئيانريا، كلومينى، هاتن: ئةمانةش هةروةها كالياناسا.. ء ئةبسيوديس نيمريتيس،
لةوآ ديكةش دةريايى زؤر ثةرى هةروةها شؤِر، كةزى ئوريتوا، ئةماتياى مايرا، ئياناسا،
كوتان، سينط ء ِرؤ ِرؤ كةوتنة ثَيكظة لةوان، ثِربوو شكةفتة بريقةدارةكة خِربوونةوة.

دةيطوت: ء دادةدان بؤ سةردولكةى طريانةوة ء بةشيوةن تيتيس
مضةندثِر

َ
تادواىذنةوتنىقسةكانمبزانن كةدل (٥٢)خوشكانم،كيذانىبرييوس،طوآبطرن،

بةطريانى ضاو دايكى من بةدبةختم! كؤظانة، من بةضةند ء كول ء بةذان ضةند خةمة، ء دةرد
طةورةترين بوو، خؤى زاطةى سةرفرازى مايةى كة بوو كوِرَيكم من دلَيرم، جةنطاوةرَيكى
جواندا باخَيكى ميناكى نةمامَيك لة كوِرةم ئةم كرد، وةكو دةوةنَيك ضةكةرةى بوو. ةوان

َ
ثال

تةروادةم بؤ كةشتييةكانيةوة ء ثَيطةيى، بةخؤ بوو ء طةورة ئةوةى دواى كرد، ثةروةردة
م

َ
دل بةعةزرةتى دةبآ و بينمةوة ناى ديكة جارَيكى

َ
ُّـ بكات. تةروادةييان شةِرى نارد تا

لة بآ ء لة ذياندا ئةو تا بكةم. جا ثَيشوازى ء بيليوس بطةِرَيتةوة ى
َ
بؤ مال ء وآلت كة بؤ

هيض ناتوانم بشضم بؤالى ئةطةر من ء دةبَيت خةم ء ِرةنج بةشى بآ، هةر ِروشندا دنياى
لةم بزانم ء بدينم ئازيزةكةم كوِرة دةِرؤم، تا ئةمةش هةر وَيِراى يارمةتييةكى بدةم. بةآلم

بةسةر هاتووة.» بةآليةكى ء بووة، ض دةرد دوور لةشةِر كة ماوةيةدا
ء حورى هةموو وةدةركةوت. لةشكةفتةكةى يةكسةر كرد قسانةى ئةو كة هةر (٦٥)
طاظآ كردةوة، بؤ ِرَييان دةريا ء شةثؤالن دووى كةوتن. طريانةوة بةشني ء ثةرييةكان
كةنارةكة، دابةزينة سةر يةك لةدواى يةك تةروادة، بةرةكةتى ء دةشتى بةثيت طةييشتنة
لة كاتَيكا بوون. ِراطريا لة وشكاييدا ئةخيل لة نزيكى ء بةِريز مورميدءنةكان كةشتى كة
كوِرةكةى سةرى فيزاحةوة بةدةم بووةوةء نزيك لَيى هَيذاكةى دايكة دةيناآلند، ئةخيل
دةطريت؟ بةم شَيوةية بؤضى ئازيزةكةم «كوِرة طوت: ثَيى زاريةوة طرية و بةدةم ء طرت
مةشارةوة.

َ
ُّـ شتَيكم هيض ء بَآل ثَيم ِرَيك ء ِرةوان دةدا؟.. ِروحت ئازارى ء خةمَيك دةرد ض

بةئةنجام بؤى كرد داوا هةرضيت ثاِرايتةوة، زيوس لة ئاسمان لة ِروو دةستةونزا كة تؤ
رتين

َ
تال دووضارى بةبآ تؤ ء ِراوبنرَين ئاخايى كوِرانى هةموو داوات دةكرد تؤ طةياندويت:

بنب!» ِرؤذطا شكستى
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زيوس «دايكة، ِراستة كة دايةوة: بةرسظي ةوة
َ
نال ء ئاه ئةخيلى قؤضاغ، بةدةم (٧٨)

ثاتروكلؤس ئازيزةكةم، هةرة ياوةرة فايدةى بةضى كة
َ
كردوم، ُّـ طريا نزاكانى هةموو

هيكتؤر ضوو.. لة دةستم مردووة. دةويست دؤستةكانم خؤشرت ء ياوةر هةموو لة كة
ئاوى كة ئةسلةحةيةى ء زرآ بةتاآلن بردووة. ئةو ء ئةسلةحةكةى تاقم ء كوشتويةتى
خواوةندان، كة ئةسلةحةيةية ء زرآ ئةو هةمان دةحةثةساند، بينةرى ء دةبرد ضاوى
بةشكؤ ديارييةكى وةكو بةشةرَيكى فانيةوة، ى

َ
خستة باخةل بةبووكى تؤيان ِرؤذةدا لةو

ثةرييةكى ثاكيزةى هةر وةكو هةر بةثاكيزةيى بريا كردبوو. ثَيشكةشى (بيليوس)يان
خؤى ة

َ
مال بؤ بةشةرى لةتريةى بووكَيكى (بيليوس)ش بريا ء  دةمايتةوة دةريايى

سنور بآ ء طةورة ء ناضارى خةمَيكى واية ئَيستا قةدةرى تؤ ضونكة دةطواستةوة.
ةوة

َ
مال لة جارَيكى دى هةرطيز تؤ ء دةمرَيت كوِرةكةت كة ئةوةى تا، خةمى

َ
بةكؤل بدةى

ى بةشةران
َ
تَيكةل لةمةودوا و دةكات مةرطم بانط بةرةو م

َ
دل ضونكة ثَيشوازى ناكةيت،

ء سةركَيشى ئةو باجى بةمة تةنيا مةطةر نةبِرم، لةبةر حةياتى و نةكوذم هيكتؤر تا نابم
بدات.» كوشت، ثاتروكلؤسى كوِرى (مينويتيوس)ى كة ثِركَيشييةى

كوِرى نزيكة ئةجةلت ثَيية دايةوة: «بةم ِرَيذان بةرسظي فرمَيسك تيتيس، هةنطآ (٩٤)
تؤش.» هيكتؤر، سةرة دةطاتة سةر ضونكة يةكسةر دواى مردنى من،

هةر ئَيستا «خؤزيا طوتى: زؤرةوة كةسةرَيكى ء بةداخ زةرؤث هةنطآ ئةخيلى (٩٧)
من ئةوةى بآ وآلتيدا مرد، دوورة لة نةكةوتم! دؤستةكةم فرياى مردنا لة منآ كة دةمردم،
دَيم، ضى كى

َ
بةكةل يان لَيرة بطةِرَيمةوة، بؤ وآلت بؤضى من ئيدى بيثارَيزم، و فرياى بكةوم

كوشتنى، هيكتؤر كة دى برادةرةى هةموو ئةو نةفرياى ء كةوتم ثاتروكلؤس نةفرياى
زةوييةوة، بةسةر قورس بةبارَيكى بووم ء دانيشتوم كةشتييةكانم لةناو لَيرة، من ئيدى
ء بةئاوةزتر لةمن  كانى 

َ
خةل ئةطةرضى ئاخياييم، جةنطاوةرانى تؤثى  سةر  كة منَيك

تَيداية. بةردةبارتريان
ء تةواو نةدةما مةردماندا ء خواوةندان لةنَيوان ناتةبايى ء ناكؤكى ئاه، كاشكآ (١٠٧)
بنيادةم رتين

َ
ئاقل كة توِرةبوونةى ئةو دةكرد، بارى غةزةب ء ثشم ء توِرةيى بريا دةبوو.

ساغى هةنطوينى تامى ء ِروحييةوة ثةِرةى بن دةخزَيتة دوكةأل وةكو ء تَيكدةدات
كردم تووشى شاى جةنطاوةران ئاطامةمنونى، كة غةزةبةى ثشم ء ئةو ثَيدةبةخشَيت..
ضونكة ئازارةكانمان بكةين. شتانة لةم ضاوثؤشى دةبآ بوو. بةهةرحاأل شَيوة بةهةمان
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دةبمةوة، هيكتؤر ِرووبةِرووى ء دةِرؤم ئَيستا هةر من بطرين.. مان
َ
دل ةوى

َ
جل دةبآ زؤرة.

ء زيوس ئةطةر خؤ دةبمةوة. دؤستم، ئازيزترين ثاتروكلؤس، بكوذةكةى ِرووبةِرووى
ى

َ
ئاسودةوة قةبول َيكى

َ
بةدل ئةوا بآ، مردنم لةسةر ئريادةيان ديكة نةمرةكانى خواوةندة

زيوسى كوِرى كة لةالى ئةوةى وَيِراى نةخةلةسى، مردن لة هةركوُّـ فيلةتةن جا دةكةم.
بةعارديدا، دايان غةزةبى هريا قةدةر ء كاتآ ء خؤشةويست بوو، ئازيز يةجطار كرونوس
نووسيبم، ضارة لة هةمان شتى قةدةر ئةطةر مةرطى دةربَينآ.منيش، ضنط لة نةيتوانى
ثةيدا طةورة ناوَيكى شؤرةت ء با بَينة

َ
ُّـ وازم ئَيستا

َ
ُّـ دةكةوم. عاردى لة شَيوة بةهةمان

سينط قوت، ء دةردانى تةروادةيى ذنانى لة زؤر ذمارةيةكى وةها بكةم بكةم، كارَيكى
بسِرن.. ناسكةكانيان طؤنا سةر روندكى زارييةوة ء شيوةن بةدةم دةستان بةهةردووك
ِرَيطةم، مةيةنة دةست كةواتة نةدا. شةِرة لةم خؤم زؤر ماوةيةكى من كة بزانن باش تاكو

ذَيوانم بكةيةوة» ناتوانى بآ! هةرضيةك ، ضارةنووسم ضونكة
«هةق بةتؤية طوتى: ء دايةوة وةآلمى تيتيس ثا، يةزدانخانمى زيوين هةنطآ (١٢٧)
ضنيون،

َ
هةل ثآ تةنطى مةرط ء شةِر كة ماندووةكانت، هاوِرآ هيمدادى ضوونة كوِرةكةم،

ئةسلةحة ء ضةك تةروادةييةكانة، الى ئةسلةحةكةت ء ضةك بةآلم هةذيية. كارَيكى
دةنوَينآ. ثَيوة خؤى داوة ء لةخؤى ِرةخشان كآلو هيكتؤرى ِرةخشانةكانت، برونزيية
جارآ خؤت مةخة تؤ بةآلم نزيكة. ئةجةُّـ ضونكة ناكات، دةوام زؤر خؤنواندنةى ئةم بةآلم
طزنطى لةطةأل سبةينآ بؤالت، دَيمةوة تا ضاوةِروان بكة شةِرةوة، ئاذاوةى طَيذةنط ء ناو
دةستكردى (هيفايستوس)ت نايابى جةنطى تفاقَيكى ء ضةك دةبم، لَيرة ئامادة هةتاودا

دَينم.» بؤ
خوشكةكانى، ِرويكردة بةجَيهَيشت، ئازاكةى كوِرة قسانة ئةو دواى يةزدانخانم (١٣٨)
ثريى ديدارى بضنة ء بةدةريادا بكةن خؤتان ئَيستا طوتى: «ئَيوة ء دةريايى ثةريانى
بؤ دةضم منيش ئاطادار بكةنةوة. ِرووداوةكانى هةموو لة بابم، ء كؤشكةكةى ء دةريا
بتوانم كارَيكى كو

َ
بةل بةناوبانطةكة، ئاسنطةرة هيفايستوس. الى بؤ سةربةرز، ةمثى

َ
ئؤل

بكات.» كوِرةكةم دروست بؤ ءِرةخشان ناياب ئةسلةحةيةكى ء كة زرآ بكةم وةها
ء، كرد دةريادا شةثؤالنى وةبن خؤيان دةريايى ثةريانى قسانة، ئةو دواى  (١٤٥)
ئةسلةحةيةكى ء زرآ تا طرت ِرَيى ملى ةمث

َ
ئؤل بةرةو ثا، زيوين (تيتيس)ى يةزدانخانم،

بَينآ. ئازيزةكةى كوِرة بؤ ناياب
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ثةشؤكاو، ثةشَيوء ئاخيةكان، ةمثدةِرؤيى.
َ
ئؤل بؤ بةثَييان ئةو كة دةمةدا لةو ،

َ
بةآل (١٤٨)

شان لةسةر ضنط كوذا، مةردم هيكتؤرى مَيرخاس، هيكتؤرى لةبةر ترسةوة هاوارى بةدةم
ئةوةشا لةطةأل بةآلم نةوةستانةوة. هيليسثونت نزيكى ء كةشتييةكان ء تا دةهاتن

َ
هةل

تةروادةيياندا، ء هيكتؤر نَيزةى ء تري بارانى نةيانتوانى لةذَير برونزينة ثؤش، ئاخيانى
ء لةشكر ضونكة دةرباز بكةن؛ ئةخيل مريئاخوِرى ياوةر ء ثاتروكلؤسى جةنازةكةى
دةتطوت ء ئازايةتيدا خرؤش ء جؤش لة كة ثريام، كوِرى ء هيكتؤرى طاليسكة ء ئةسثان
هاوارى بةرز بةدةنطى و بوو نةوى لةالقى جاران هيكتؤر سآ سةرى. ئاطرن، طةيى بوونة
كة (ئةجاكس)ش برايانى بةرن.. جةنازةكة هيمدادى ء بضنة كة كردبوو تةروادةييةكان لة
ثشت هيكتؤر، بةآلم دوور خستبووةوة. الشةكةيان لة بوون ء بوَيرى غريةت يةكثارضة
بةرز بانطى بةدةنطى دةوةستا ء جارآ ء دةكرد هَيرشى خؤى جارآ ئازايةتى بةهَيز ء
وةكو نةدةكرد. قامكَيك ثاشةكشةى سةرى بةئةندازةى بةآلم دةكرد. تةروادةييةكان لة
سورخنى شَيرَيكى ناتوانن دةكةن، ثاسةوانى لةوةرةطاكاندا لة شةوانة شوانانَيك ضؤن
بةو بخةنةوة، مَيطةلةكةيان دوور ناو ثةزَيكى لةالشةى كوشندة برسَيتيةكى طريؤدةى
ء برتسَينن ثريام كوِرى هيكتؤرى نةيانتوانى شةِرظانيش ء دلَير ئةجاكسى جووتة ئاواية

بخةنةوة. دوور ثاتروكلؤسى جةنازةكةى لة
بِرفَينآ بتوانآ جةنازةكة لةوة بوو فريا نةكةوتبا، ئايريسى قؤضاغ ئةطةر خؤ (١٦٥)
ئاطادارى بةبآ ئوليمبوسةوة، لة بةثةلة ئايريس بَينآ. بةدةست طةورة شانازييةكى ء
كة خؤى هَينابوو بيليوس (ئةخيل) بؤ كوِرى ديكة ثةيامَيكى خواوةندةكانى زيوس ء
ِرةوانى ء بةِروونى ء بووةوة نزيك لَيى ناردبووى، بةدزييةوة هريا بدات، شةِر ساز بؤ
فرياى ِرابة! بةهَيز، جةنطاوةرانى سةرتؤثى ئةى بيليوس، كوِرى ئةى «ِرابة طوت: ثَيى
كوشتةكةى. ترسناكة لةسةر شةِرَيكى كةشتييةكان نزيكى لة بكةوة، كة ثاتروكلؤس
ثاسى ء دةكةن جةنازةكةى لة بةرطرى داناييةكان دةبِرنةوة، يةكدى دواى جةنطاوةران
بادرزى بةرن، تةروادةى بؤ ء بفِرَينن جةنازةكةى دةدةن

َ
هةول دةكةن، تةروادةييةكان

ء بخاتةوة دوور جةنازةكة ثةِرؤشرتة هةموويان لة كة طةِرنؤس بةتايبةتى هيكتؤرى
ثرت لةوةى ء ِرابة واسآ.

َ
تةروادةيدا هةل حةسارى سينطى بةثةرذين ء ء بكاتةوة

َ
ُّـ سةرى

ئةطةر كسؤكانى تةروادة. بةخؤراكى دةبآ ثاتروكلؤس دةنا دامةنيشة! فرياكةوة لَيرة
كى

َ
خةل هةموو دةمَينَيتةوة. تؤ بؤ دنيا شةرمةزارى بشَيوَينن ء الشةكة فريانةكةوى
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تؤ! ئةستؤى دةخةنة شةرمةزاريية ء نةنط ئةو ئاخيايى
بةتؤى خواوةند كام ئةى ئايريس، يةزدانخانم، طوتى: «ئةى طؤأل طورج ء ئةخيلى (١٨١)

بدةى؟ فةرمانة بةمن كة ئةم فةرمووة
شكؤى ء بةناز هاوسةرى ء هرياى هاوِرآ «هريا، دايةوة: وةآلمى قؤضاغ ئايريسى (١٨٣)
نةهيض عةرشى عةزيم ئاطادارة ء خودانى كرونوس، كوِرةكةى بةآلم نة ناردووة. منى زيوس

ئاطادارن.» ئوليمبوس بةبةفرةكانى لوتكة ئاكنجى نةمرةكانى، خواوةندة لة يةكَيك
دةستيان شةِرةوة؟ بضمة ضؤن من «ئاخر دايةوة: زةرؤث وةآلمى (ئةخيل)ى (١٨٧)
نةضمة نةيةتةوة ئةو تا كة سثاردووم ِراى دايكم طرتووة، ئةسلةحةكةمدا ء زرآ بةسةر
هيفايستوسةوة لةالى نايابم ء ئةسلةحةيةكى ضةك داومةتآ َينى

َ
بةل ضونكة شةِرةوة،

ناكات، بةبةرم ديكة زرَييةكى هيض كوِرى تيالمون ئاجاكسى زرَييةكى جطة لة بَينآ. بؤ
ِرمةكةى ،دذمنان بةزةبرى جةنطاوةرانداية ء ريزى ثَيشةوةى لة نهو بةتة ئةويش

َ
هةل

دةكات.» ثاس
َ
ُّـ (ثاتروكلؤس)يان ء جةنازةكةى دةكوذَيت

دةزانني، ثَيدا نةدةطةيى، طوتى: «ئَيمةش لة ِروييشتنا باى قؤضاغ، كة ئايريسى (١٩٦)
ةوة

َ
حال بةم هةر دةمانةوآ ئَيمة بةآلم طرتووة، ضةكةمةنيةكةتدا ء زرآ دةستيان بةسةر

بينن بت كة بدةيت ء هةر تةروادةيى جةنطاوةرانى ثيشانى خةنةكةكة ء خؤت بؤ بضى
كة ئاخايى، كوِرانى شةِرظانى هةنطآ بنب. جةنط دةستبةردارى ء  بنيشَيت

َ
ُّـ ترسيان

ثشووى ضونكة دَيتةوة، وةبةر ئاهَيكيان دةدةن ء هةناسةيةك كردوون، ماندووى شةِرةكة
ناوآ.» زؤرى مايةوةكى شةِر

ئةتينا خؤشةويستى زيوس ِرابوو. ئةخيلى ِرؤيى. قسانة، زةرؤث دواى ئةو ئايريسى (٢٠٢)
ة

َ
ثةل ئةوسا ئةو. بةهَيزةكانى كردة شانة نيطارةكةى خؤى ء بةنةخش ء عةنتيكة سثةرة

دةخستة ضاوانى دةدايةوة تيشكَيكى وةهاى كة تاجى لةسةرنا ميناكى زَيِرينى هةورَيكى
كة دوِرطةيةكةوة لة دةستةوة، دوورة شارَيكى لة َيك

َ
دووكةل ضؤن وةكو ثَيشكة. ء ِرَيشكة

لة ِرؤذ، بةدرَيذايى شارة، ئةو كى
َ
خةل بةئاسماندا، دةضَيت ء دةستآ

َ
هةل دابآ وقةى

َ
ئابل دذمن

بةآلم بدةن، ترسناك بةهَيز ء داوةرى ئايريسى بؤ تا مل شاردا، خِردةبنةوة، حةسارى دةرَيى
ء دةكات ثة

َ
كل ء دةسةنآ َيسة

َ
بل هةر ِرذاو، تَيك ء ضِر ئاطر، دةنيشَيت، هةتاو ء دادآ تاشةو

هاوآلتيان ء بيبينن ءدراوسَييان دةر تا ئاسمان، بنى دةطاتة ء دةبآ ئاشكرا توندى َيسةى
َ
َبل

بزانن كةئايا،سةرنشينانىكةشتيان،بةهانايانةوةدَينتالةفةوتانِرزطاريانبكةنياننا. بةآل
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دةستاءدةضووبةئاسماندا.ئةخيل
َ
بةهةمانشَيوةِروناكييةكىِرووناكلةسةرىئةخيلةوةهةل

بةآلم ثةيوةندى بةئاخاييةكانةوة وةستا. خةنةكةكة كةنارى لة ء بوو ِرةت حةسارةكة لة
عاردىبدات. فةرمانةكةىدايكىلة نةيدةويستئامؤذطارىء ضونكة نةكرد،

طةياندة هاوارةكةى ئةتيناش هاواريكرد.. طرتى زارى تا ء وةستا لةوَيندةر (٢١٧)
شارَيك دذمنان كاتآ ضؤن وةكو تةروادةييةكان بآلوبووةوة. ترسَيكى سةير لةنَيو دوور،
دةنطى وَيرانى دةكةنةوة، ء خوَينِرَيذى لة بري تةنيا ء ثةالمارى دةدةن دةدةن ء وقة

َ
ئابل

بةهةمان (ئةخيل)ش بةرزى دةنطى دةبَيتةوة، بةرز جةنط شةيثورى سامناكى ء شوم
كوِرى ئةخيلى برونزينى طاظآ دةنطى بوو. تةروادةييةكان ترسَينةر ء سامناك شَيوة
وبذى

َ
ئةسثةكان بةيال نيشت.

َ
ُّـ ءترسيان داخورثا يان

َ
دل هةموو ذنةفت، (ئيليوس)يان

هةستيان ةوة
َ
دل ناخى لة ضونكة دةطةِرانةوة، ثاش بةرةو بةعةرةبانةكانةوة جوانيانةوة

طِرَيكى كة ديتيان طاليسكةِرانةكان مريئاخوِر ء دةكرد. وَيرانى
َ
ء مال بةنزيكى كارةسات

بةرز (بيليوس)ةوة دالوةرةكةى كوِرة سةرى لةسةر ترسناك نةهاتوو، دامركانةوة لة
هةآليساند ئةو ئاطرةى ضاوطةش بوو كة ئةتيناى  نيشت.

َ
ُّـ ترسيان تةواو دةبَيتةوة،

بوو.
سآ خةنةكةكة هاواريكرد. لةسةر ء بةرز بةدةنطى جاران، مةزن، سآ ئةخيلى (٢٢٩)
كة ةذان

َ
شل بةجؤرآ بوون.. هةراسان بةناوبانطةكانيان هاوثةيمانة ء تةروادةييةكان جاران

بةنَيزة هةر ء عةرةبانةكانيانةوة ذَير كةوتنة بذاردةيان ء ئازا هةرة جةنطاوةرى دوازدة
ء (ثاتروكلؤس)يان خؤش بوون كةيف زؤر ئاخاييةكان ء مردن. خؤيانةوة بوون ِرمى ء
سؤزةكانى

َ
دل ياوةرة دةسةبةرةيةك. سةر خستيانة ء خستةوة دوور دذمن تريِرةسى لة

طةرمى دأل فرمَيسكى ء بةكوأل كة بوو ئةخيل لةوانة يةكَيك خِربوونةوة، لَيى بةطريانةوة
ء مةيت دارة بةسةر بةمردوويى سؤزةكةى

َ
هةرة دل هاوِرآ نةدةدا بةرايى ضاوى ء دةِرشت

ئةو بةعةرةبانة ِراستة كردبآ. ئةنجن ئةنجن جةستةى نَيزان سةرة دةستةبةرةوة بدينآ.
بكات. لةطةِرانةوةدا ثَيشوازى بةآلم نةيتوانى كردبوو، بةِرآ شةِرى بؤ ئةسثةكانيةوة ء

بةبآ هةتاو نارد، ئؤقيانوس بةرةو هةتاوى  ضاوكةذاأل،  شابانؤى هريا، ئةوجا (٢٣٩)
ءهةرا ءهةنطامةى جةنط لةشةِر جوامَير ئاخاييانى بوو، ئاوا ى

َ
بةنا بةدل ويستى خؤى،

وةستان.
خواردنى لة بري بةرلةوةى كشانةوة، شةِر مةيدانى لة ئةوةى ثاش تةروادةييةكان (٢٤٣)
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هةموو بةثَيوة بوون، هةر كؤمبينةكة بةدرَيذايى كرد، بكةنةوة، كؤبوونةوةيةكيان شيظ
شةِرطة ء شةِر لة بوو دةمآ ترسا بوون، ئةطةرضى ئةخيل ثِرى ء كوت دةركةوتنى لة
قسان، كةوتة هةمووان لة بةر بانيوس، كوِرى بةئاوةز، ء حةكيم (بوليداماس)ى بوو. دوور
هيكتؤر هاوِرَيى لَيكدةدايةوة. كارةكانى ئةنجامى ء هؤكار باشرت هةمووان لة ثياوة ئةم
ء بوو ثَيش زمانثاراويدا لة ء قسة لة يةكَيكيان بوون. بوو دايك شةو لة بةيةك بوو،

طوتى: ء جةنطاوةرةكان ئاثؤِرةى ِروويكردة ثاكةوة بةنيازَيكى ِرمبازيدا. لة ئةويرتيان
بةش من سةنطَينن.

َ
هةل بةضاكى شتةكان هةموو بريبكةنةوةء باش «دؤستان، (٢٥٤)

ء ضاوةِروانى بطةِرَينةوة شار بةرةو ئَيستا هةر كة دةكةم خؤم ئامؤذطاريتان ى
َ
بةحال

لة زؤر ئَيمة ضونكة بآ،
َ
هةل

َ
ُّـ ِرؤذتان كةشتييةكان نزيكى لة ء دةشتة لةم مةكةن ئةوة

شةِرى بوو غةنزرى ئاطامةمنون ئةو دةمةى ئةم ثياوة لة تا دوورين. بورجةكان ء حةسار
تيذِرؤكانيان نزيكى كةشتيية لة دةبووم كة خؤشحاأل كاتة ئةو من بوو. ئاسان ئاخاييةكان
ئَيستا بةآلم بطرين. كةشتييةكانيانا بةسةر دةست ئةوةى بةئومَيدى بوواية، ماندا

َ
هةل

لةم ناوةستآ بةوةوة بةِرادةيةكة كة كينى ء كةرب بيليوس، دةترسم. لةكوِرى زؤر من
ئةو بكات. كوشتار ء شةِر شةِردان، طةرمةى لة ئاخاييان ء تةروادةييان كة دةشتةدا،

دةكات. شةِر ذنةكانمان كردنى ديل طرتن ء
َ
بؤ هةل دةكات، شارةكةمان طرتنى بؤ شةِر

بةمجؤرة ِرووداوةكان بطةِرَيينةوة. ضونكة شار وةرن بؤ بكةنء من بةطوَيى جا (٢٦٥)
تةدارةكى بةهةموو كة سبةينآ بةآلم ناكات، هيض شةوة بةم بيليوس كوِرى دةبَيت،
ضمان دةبيننيكة بةضاوىخؤ ئةوجا بدات، ثةالمارمان لَيرةدا هةر ء مةيدان بَيتة جةنطةوة
تةروادة، ء بطاتةوة

َ
هةآل لةبةرى كة دةبَيت كةسة ئةو بةختةوةر هةنطآ دَيت، بةسةر

خوداية نةطةم داآلشان.. ء كسؤك بةخؤراكى دةبن تةروادةييان لة زؤر ذمارةيةكى ئةوكات
طرانة، لةبةر هةرضةند ئةو قسةيةمان بكةن، من بةقسةى  ئةطةر

َ
ُّـ ضريؤكانة بذنةوم!.. ئةو

خؤ ء بخةينةوة ِرَيك خؤمان كؤبوونةوةيةكدا لة ء بدينني شةوةكة لة دةتوانني سوود ئةوا
ى

َ
ثشتكؤل كة بةرزةكان ءدةروازة طةورةكان، كة بورجة جطة لةوةى ئةمة بدةينةوة، ساز

لةسةر جةنطةوة، تفاقى ء بةضةك هةموو سثَيدةش، دةثارَيزن. شار هةية، مكوميان
بكاتة هَيرشمان ةوانة

َ
ثال ئةو زةحمةتة زؤر هةنطآ دةردةكةوين، خؤمانةوة بورجةكانى

شةِرى بيةوآ ء بكةوَيتةوة دوور كةشتييةكان لة ء يبطرآ
َ
هةل كني ء ِرةنطة كةرب سةر،

ئةسثة بؤ ء ة
َ
جل ئةوةى دواى بةآلم بطرَيت. ء بورجةكانمان حةسارةكةمان ئَيمة بكات ء
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لة بَيهودة ء دةدات ئَيرةيان تاو بؤ لةوَيوة ء ئةوآ بؤ ء لَيرةوة دةكات شل بةرزةكانى مل
بةناو خؤى ناكات ئةوة زاتى هةنطآ دةبن. ماندوو ئةسثةكانى دةدات ثةالمار بنارى شاردا

يدةدِرن.»
َ
هةل دِر كسؤكانى بكةوآ ئةمة فرياى بةرلةوةى بكات، وَيرانى ء بكات شاردا

ء تَيكرد ء ِرووى هَينانةوة وَيك برؤى بةتوِرةيى كآلوِرةخشان، هيكتؤرى (٢٨٤) هةنطآ
بطةِرَيينةوة دةكةىبؤشار داوا تؤ بةدألنني، قسانةىتؤم من ئةم «ئةىبوليداماس، طوتى:
كى

َ
تَيرنةبوون؟!.. خةل شار ضوارديوارى ناو ء شار لة بكةين، زندانى خؤمان لةوَيندةر ء

ء برونزى سةرسام بةزَيِر ء كردووة، (ثريام)يان شارةكةى باسى كؤنى كؤنةوة هةر لة
ةكاندا

َ
لة مال طةنجينانة ئةو بةقينا، ضووة لَيمان مةزن زيوسى لةوةتاى بةآلم ئَيستا بوون.

كة كوِرى ئَيستاش فرؤشران.. جواندا ميونياى ء فريجيا لة كةلوثةلةكانمان نةمان، زؤربةى
سةركةوم كةشتييةكاندا كةنارى كة لة ئةوةى داومةتآ دةرفةرتى بردةبار، كرونوسى
ثَيبكةم، ثاشةكشةيان ء ِراوبنةم دةريا بةرةو ئاخاييان ء بَينم بةدةست سةرفرازى ء
ئَيستا نادةم. ِرَيطةى من بةطوَيت ناكات ء كةكة مةكة، كةس

َ
خةل بؤ طةرجة طةوجة ئةم

بخؤن، ِريزةكانى شيظ لة ئؤردوطاكةدا، ء هةموو ثَيكةوة بكةن: من وةرن بةطوَيى هةموو
ء ك

َ
مول لة تةروادةييةك هةر ئةطةر جا بطرن. خؤ ئَيشكى بةوريايى تَيكمةدةن، خؤتان

ضونكة بكات، دابةش سوثاييةكانيا ء بةسةر بكاتةوة كؤى بضآ دةترسَيت، خؤى ى
َ
مال

بيبةن. ء بةسةرا بطرن دةستى ئاخاييةكان باشرتة زؤر خؤمان بآ، سوثاييةكانى بؤ
كةشتيةكان لةالى و دةدةين لةخؤ شةِر تةدارةكى ِرادةبني، زوو، هةموو سثَيدة جا
ئةوا ِرابآ، كةشتييةكان لةالى بيةوآ ئةخيل ئةطةر خؤ دةطريسَينني.

َ
هةل طةرم شةِرَيكى

ئةو ض دةبمةوة، ِرووبةِرووى و نايةم،
َ
لةبةرى هةل كةمةوة بةالى من هةنطآ تيا دةضَيت.

ماناى كةسَيك بكوذرَيت، هةر هةريةكة، هةمووان بؤ جةنط من. خواوةندى ض ء سةربكةوآ
هاتووة. ئةجةُّـ واية

بةرز بةدةنطى تةروادةييةكان كرد،  ئاثؤِرةكة بؤ  قسةى ئاواية بةو هيكتؤر (٣١٠)
قسة هةموو شَيواندبوون، ئاوةزى ئةتينا بوون! كةودةن ء طةوج كة هوراكَيشان. كةوتنة
(ثوليداماس)ى، ئامؤذطارييةكانى كرد. كةضى كةس ثةسند هيكتؤريان نابةجَييةكانى
لة هةر و جةنطةوة تفاقى ء بةتةدارةك ئيدى وةرنةطرت. بةهةند بوو، ِرزطارى مايةى كة
جةنازةكةى بةديار شةوةكة بةدرَيذايى ئاخاييةكان خوارن.. شيظ كةوتنة ئؤردوطاكةدا
كة لةناوياندا، بوو كةس يةكةم بيليوس كوِرةكةى طريان، ء ناآلنديان ثاتروكلؤسةوة
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ء طِرية كةوتة بةكوأل هاوِرَيكةى ء ء ياوةر سينطى نانة سةر كوشتؤخةكانى دةستة
ضِرة دارستاندا لَيِرةوارَيكى ء بَيشة لة ِراوضييةك كة ثري، َيكى

َ
ضؤن شةثال وةكو زارى.

دةطةِرَيتةوة شةوآ شَير كاتآ ثرية و دةبات، بَيضوةكانى النةكةى ء سةر دةكةوَيتة ِرَيى
دؤآل و دةبَيت، توِرة زووبةزوو و دايدةطرَيت، خةم نةماون، بَيضوةكانى دةبينآ ء النةكةى
ئاه بةدةم (ئةخيلوس)ش شَيوة بةهةمان ِراوضيية، ئةو تاقيبى دةكةوَيتة ء دةِروات دؤأل ء
َينم

َ
ء بةل وةعد ِرؤذةى «مةخابن، ئةو دةيطوت: لة مةرميدونةكان ِروو ء فيغانةوة، ة

َ
نال ء

كوِرة تةروادةم طرت، ئةوةى دواى كة دايآ َينم
َ
بةل خؤيدا ةكةى

َ
مال لة بةمينويتيوس دا،

ئةوةى
َ
بؤ دةبةمةوة. ُّـ بةسةالمةتى دةسكةوتةوة، ء بةدياريى ئوبوس، بؤ دلَيرةكةى

نايةنَيتةدى، بةشةر ئاواتةكانى هةموو زيوس ة،
َ
بةتال زيوس لةالى ة

َ
خةيال بةندة الى

تةروادة خاكى ئَيرة، خاكى خؤمان، بةخوَينى نووسراوة ضارةمان لة هةردووكمان ئَيمة
لة ثري بيليوسى شؤِرةسوارى تا ناطةِرَيمةوة دى جارةكى –ضونكة منيش بكةين سوور
دى نامبينَيتةوة، دايكيشم جارةكى تيتيسى هةروةها خؤيدا ثَيشوازيم بكات، كؤشكةكةى
زةويية، ذَير م

َ
مةنزل تؤ مادامَيكى دواى ثاتروكلؤس، جا ئةى بةطؤِرم. دةبَيت ئَيرة خاكى

كة دالوةرةى جةنطاوةرة ئةو سةرى هيكتؤر، تؤ ء ئةسلةحةكةى ء ضةك تا بآ َين
َ
بةل

ناودارى كوِرى دوانزة بآ َين
َ
بةل ناسثَيرم. بةخاكت نةهَينمةوة، ئَيرة بؤ كوشت، تؤى

سةر دَيتة سوتاندن، لةسةر جةنازةكةتى كة شةوتنطةيةى ئةو لة بةرانبةر تةروادةيى،
جةنازةكةت با تا ئةو كاتة كةسةردارى كردم. ء مةرطى تؤ، بةِراستى توِرة ضونكة برِبم.
دةردانيية ء تةروادةيى خانمة ِرؤذ ئةو ء شةو شَيوةية بمَينآ. بةم كةشتييةكاندا ثاأل لة
كاتآ درَيذةكانمان، نَيزة هَيزى بةزةبرى ء خؤمان بةِرةنجى ثَيكةوة كة قوتانةى مةمك
دةطَيِرن. بؤ شينت دةطرين. بةديارتةوة هَينامانن، بةديلى طرت، ئاوةدانةكانيانمان شارة
ثاية سآ طةورةى َيكى

َ
مةنجةل دا كة فةرمانى بةهاوِرَيكاني ئةخيل قسانة ئةو دواى (٣٤٣)

جةستةى سةر وشكةوة بووةكةى تا بةثةلة خوَينة بكةن، ئاو طةرم ئاطر، سةر بخةنة
دارى ئاو، لة كرد ثِريان طِر، ئاطرَيكى  سةر  ناية ةكةيان 

َ
مةنجةل بشؤن. ثاتروكلؤس

كوأل. ئةوجا هاتة ئاوةكة طرت، ةكةى
َ
مةنجةل ضواردةورى هةر ئاطرةكة نا، لةذَير باشيان

كردةوة، ثِر ة
َ
سال نؤ بةهةتوانَيكى برينةكانيان كرد. ضةوريان بةزةيت شت، جةنازةكةيان

سةراثايان نةرم كةتانَيكى بةثارضة ِراكَيشا، دارةمةيتَيك لةسةر (ثاتروكلؤس)يان ئةوجا
مةرميدونةكان جؤرة بةو تَيوةثَيضا. جوانيان سثى ثارضةيةكى ئةمةوة لةسةر و داثؤشى
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زارى ء شةوةكةيان بةطرية هةموو ثاتروكلؤسةوة بةديار ء ئةخيل خِربوونةوة دةورى لة
طوزةراند.

خؤت ئاواتةكةى «ئاخرى طوتى: ء خوشكى ء ذن هرياى ِروويكردة زيوس ئةوجا (٣٥٦)
هاِروذاند.. ئةخيلى قؤضاغت هرياى هةذى. ئاقيبةت ئةى ضاوكةذاأل، هرياى هَينايةدى ئةى
تؤن!» لة طؤشت ء خوَينى واية لةتؤ دةكةى ئاخاييان لة بةدأل ء طيان ثشتيوانى هَيندة
ئةم سامناك، كرونؤسى كوِرى وةآلمى دايةوة: «ئةى ضاوكةذاأل، هةذى، (٣٦٠) هرياى
يارمةتى بتوانآ ضةندى بةشةِريش، تةنانةت بزانم من ئةوةندةى سةيرة! ضيية! قسةية
خواوةندان ئَيمةى هاوتاى ِروويةكةوة هيض لة هةرضةند دةدات، خؤى بةشةرى براى
وةكو يةكةم  دةطوترآ:  ثآ يةزدانخانمم مةزنرتين سةرةوة دوو لة كة من جا نيية.
طشت سةردارى تؤى تؤم، هاوسةرى دووةم طةورةترم، يةزدانخانمةكان هةموو لة ِرةسةن
نةكةم؟» دذايةتيان ضؤن دةتوانم توِرةم، تةروادةييةكان كة لة من ،

َ
بةآل خواوةندةكان،

هيفايستوسى ى
َ
مال طةيية ثا، زيوين تيتيسى بةآلم يةكرتيان دواند، شَيوةية بةو (٣٦٨)

كؤشكى لةنَيو بوو، درةخشان ئاسايى ئةستَيرة ِرازاوةى كؤشكَيكى ةكةى
َ
مال نةمر،

دروست لة برونز كؤشكة يةكثارضة ئةم بوو، بةرجةستة ديار ء خواوةندةكانى ديكةدا
سةيرى تيتيس خؤى دروست كردبوو. بؤ خؤى خواوةندة لةنطة بةدةستى ئةو كرابوو،
ءكورة مؤشةدةمة بةدةورى كشاوة،

َ
هةل ئارةقةدا لة ماندوو ء شةكةت ة،

َ
سةرقال زؤر كرد،

ثايةدار سآ ى
َ
مةنجةل بيست دانة دروستكردنى ى

َ
دةضَيت، سةرقال ء دآ ئاطرةكةيدا ء

ثَيضكةى هةر يةكَيكياندا لةذَير كؤشكةكةيدا ِريز دةكران، ؤنى
َ
ديوارى سال بةثاأل كة بوو

ء دووبارة خواوةندان كؤِرى بضنة خؤبةخؤ بتوانن كة بةجؤرآ كردبوو، زَيِرينى دروست
دروست لة بةتةواوةتى هَيشتا هةمووان. ئافةرينى ء ستايش مايةى ببنة بطةِرَينةوةء
دةويست. خةريكى كة وةستايةتيةكى وردى فةكانيان مابوو

َ
كردنيان نةبووبووةوة، قول

وةستايةتى بةوثةِرى ئةو كة دةمةدا لةو دادةكوتني. بزمارةكانى بوو، و ئامادةكردنيان
كة نةشيمل، كاريسى وى. نك طةيية ثا زيوين تيتيسى بوو، كار ى

َ
سةرقال لَيهاتوييةوة ء

دةست لةنطى خواوةندى كاريسةى كة ئةو هةمان بةسةرا دابوو، جوانى سةرثؤشَيكى
«ئةى طوتى: ء طرت دةستى تيتيس ء ثَيشوازى خواستبووى، ضووة بةهَيز بازوو ء
خَير ياخوا وةخَيرهاتى ئَيمة؟ ى

َ
مال كردؤتة ِرووت خَيرة بةِرَيز، هةذى ء يةزدانخانمى

بم لة خزمةتا ذوورآ يا فةرموو دةكةى؟ سةردانمان كةمرت تؤ ضونكة وةثاتةوة،
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لةسةر ئةوجا خست،  خؤى ثَيش تيتيسى قسانةوة، ئةو بةدةم يةزدانخانم  (٣٨٨)
نيشاند. داى كرابوو، دروست وةستايانة زؤر كة جوان كورسييةكى زيوكفت، كورسييةكى
كاريس ئةوجا هةبوو. كورسييةكدا لةبةردةم دادةنرا لةسةر ثَيى كة ثايةيةكيش، ضوار
كارى تيتيس وةرة خَيرا «هيفايستوس طوتى: بكات، طاز خؤى مَيردةكةى ضوو بةثةلة
ثَيشوازى خؤمدا ةكةى

َ
مال لة «من دايةوة: بةرسظى بةبازوو ناودارى خواوةندى هةية.» بةتؤ

ئةو منة. ِرَيزى ء مايةى ثَيشوازى شايستةى ثرت كةسَيك هةر لة كة دةكةم يةزدانخانمَيك
ء قةوما لَيم من كة دةمةدا خةلةساند. لةو ِرؤذطار لة ضةثؤكى منى كة هَيذايةى يةزدانخانمة
ةمثةوة

َ
ئؤل لوتكةى لة منى بةخوايشتى خؤى بآ ويذدانةكةم دايكة ئينسافةكةم، بآ دايكة

ضاوى لة من دةيويست بوو، شةرمةزار من لةنطى لة ء بووم لةنط من ضونكة توِردا،
لة كة ئوقيانوس، كيذى ئورينومى ئةطةر .تيادةضووم بكات ثةنهام ء وةشَيرآ هةمووان
لةشكة مامةوة. لةالى ئةوان ساأل دانة نؤ خؤ. نةيانطرتبامة تيتيس ناكةوآ، و ني

َ
قول

َ
هةل

ثَيض موضةوانةى ئةنجامدا، وةك: ئاوزونة، جوانم زؤر كارى دةستى ئةواندا طةورةكةى فتة
بةسةر شكةفتةكةدا كةف ضةِرنيش ئوقيانوسى يةخة، طةردةنبةند.. ة

َ
طول دوطمة ء ثَيض،

وةسف كرن لة دةنايةوة واى دةدا ء هاِرة ء هاذةيةكى شةثؤُّـ دةورمدا، هةر ضوار بة ء
ء ئورينومى تةنيا نةدةزانى. بةمةى بةشةران لة نة ء خواوةندان لة نة كةسَيك نايةت.هيض
هَيناوةتة تةشريفى ء كردوم كردم. جا ئةمِرؤكة كة طةورةى ِرزطاريان ئةوان نةبآ، تيتيس
ئةو ضونكة هوول بدةمةوة، ف

َ
زل تيتيسى ضاكةى ئةو، ضاكةى منة كة ئةركى ةكةم،

َ
مال

شتى بؤ بكة ء باشرتين ثَيشوازى بِرؤ، تؤ جا كرد. ِرزطار لة مةينةتى ء ئاسيوان منى
بَيم. ء كؤبكةمةوة تفاقةكانم ء كةرةستة من تا دابنآ،

هانك بةهانكة ئاساية، دَيو  ء ناشرين زةالمة خواوةندة ئةم قسانة، ئةو دواى (٤١٠)
موشةدةمةكانى وةستا، الوازةكانى ء سست القة لةسةر هةستا، سندانةكةى لةسةر
بةكارى كارةكةيدا لة كة تفاقانةى ء كةرةستة ئةو دوورخستةوة.هةموو ئاطرةكة لة
هةردووك ء دةموضاو ئيسفةنجَيك بةثارضة كؤكردةوة. زيويندا سندوقَيكى لة دةهَينان،
لةبةركرد، جلَيكى  كردةوة. خاوَين توكنةكةى سينطة ء ئةستورةكةى ملة  ء دةست
كارةكةرى َيك

َ
كؤمةل وةدةركةوت. ء بةشةلة شةل طرت بةدةستةوة زةالمى داردةستَيكى

لة كارةكةرانة دةوروخونى.. ئةم كةوتنة زندوودا ئافرةتى دروستكراو لةشَيوةى زَيِر لة
كارى زؤر هةبوو، قسةكردنيان تواناى ء هَيز هةبوو، هةستيان دةضوون، زندوو ثاكيزانى
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دةورى ثاكيزانة ئةو بوون.. بةخشى ثآ بةهرانةيان ئةو خواوةندان كة دةزانى دةستيان
تيتيس بةزةحمةت بةرةو الى هيفايستوس بدةن. يارمةتى ِرَيكردنا لة ئاغاكةيان دابوو كة
طوتى: ء تَيكرد ِرووى دةستى طرت، ئةوجا رةخشان رؤنيشت، كورسيةكى لةسةر ضوو،
ئَيرة بؤ زؤر تانهو ئَيمة، ةكةى

َ
مال بؤ هاتووى بؤضى بةِرَيز، ء هةذى تيتيسى «ئةى

ء بكرآ بآ، مندا تواناى لة بةس بوآ، هةرضيةكت بكةوة، بؤ خؤتم ى
َ
دل نةدةهاتى؟

ناكةم!» بؤ درَيغيت نةبآ، مةحاأل
لةنَيو ئايا  «هيفايستوس طوتى: وةآلميا لة ِرشتنةوة فرمَيسك بةدةم تيتيس (٤٢٨)
زيوسى كة هةية ثةذارةيةيان ء خةم ئةو كةسيان ئؤليمبوسدا يةزدانخانمانى هةموو
بةتؤبزى دةرياييدا، خواوةندانى هةموو لةناو باركردووة؟هةستا لةمنى كرونوس كوِرى
بةناضارى ئيكوس، كوِرى بيليوسى بةهاوسةرى فانى، بةشةرَيكى بةهاوسةرى كرد منى
لة ء كردووة كةلةالى ثريى ئَيستا كة كرد ئادةميزادَيكم قةبوأل ء هاوجَييى هاوسةرى
ئةوةندة هةر نيطةرانى يةكةم ء خةم بةِرَيدةكات. جا بريا كؤشكةكةيدا رؤذطار بنةبانى
ثةروةردةى ء بةخودان طيان ء بةدأل كوِرَيكم لَيى بوو، وةرة دةبِرايةوة.. لَيرةدا ء دةبوو
بةثيت باشرتين ء نةونةمامَيك لة وةكو كوِرةم ئةم من بةسةرتؤثى قارةمانان، بوو بكة،
بةخؤ ء ثةروةردةم كرد شَيوةية بةو بكرآ، ثةروةردة ء بنَيذرآ طةيةكدا

َ
شوَينى كَيل ترين

جارَيكى من جا بكات. شةِرى تةروادةييةكان نارد تا (ئيليون)م بؤ ءكةشتييةكانييةوة
بةآلم بطةِرَيتةوة. بيليوس كؤشكةكةى بؤ ء خؤ وآلتى بؤ كة نايبينم خؤم بةضاوانى دى
بووةء فرة ثةذارةيةكى ء خةم دووضارى دةبينآ، هةتاو تيشكى ء زندووة هَيشتا كة
كة كيذةى ئةو بدةم. يارمةتى بةهيض جؤرآ ناتوانم بةآلم بؤالى، من ضووم هةرضةندة
كردووة، زةوت لَيى بةتوانا ئاطامةمنونى دانابوو، ئةويان بؤ دياريى وةكو ئاخاييةكان
ئاخاييةكانيان تةروادةييةكان، بةهةرحاأل خةمبارة.. ثةرَيشان ء يةجطار لةبةرئةوة جا
ردَين ئيدى دةربضن، نادةن لةوَيندةر ِرَيطةيان ء بةطري هَيناوة كةشتييةكانياندا ثاأل لة
ء ديارى َينى

َ
بةل ء بكةوآ فريايان تكايان لَيكردووة كة ئارطؤسى ماقوآلنى ء ثياو سثيان

ء شةِرةوة بضَيتة بةخؤى كردووة كة ِرةفزى داوةتآ. هةرضةندة زؤريان دةسكةوتَيكى
ء بةثاتروكلؤس داوة خؤى ئةسلةحةكةى ضةك ء زرآ ء

َ
ُّـ ِرزطاريان بكات، مةينةتية لةو

لة بةدرَيذايى ِرؤذَيك هَيزة ئةم خستووة. بةطةأل ء لةشكرَيكى زؤرى ناردووة بؤ شةِرةكةى
ئةثولؤ ئةطةر بكةن، تاآلنى بطرن ء شار ِرؤذةدا لةم دةروازةكاندا جةنطيون، دةشيا نزيكى
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ِريزى لة كردبوو، بةتةروادةييةكان ةى
َ
طال ثَيشرتيش كة دالوةرةكةى منويتيوسى، كوِرة

كة لةبةرئةوةية نةدابواية. بةهيكتؤر دةنطى ء ناظ ء سةرفرازى ء نةكوشتبواية ثَيشةوة
زرآ كة لَيبكةم داوات بكةوم ء دامَينت ء دةستة تا تؤ، هاتوومةتة دةف ئةمِرؤ دةبينى
بؤ كوِرةكةم سينةبةندَيك)م ء بةرةزوانةدار القبةندى جووتآ ء كآلوخودَيك ء غان

َ
قةل ء

دابوو خؤى ئةسلةحةكةى ضونكة ضةك ء نةماوة. زؤرى لةم دنيايةدا كوِرةى ئةو بدةيتآ،
ئةوةتا كوِرةكةم و بردويةتى بةتاآلنى هيكتؤر ء كوذراوة كة وةفادارةكةى، بةياوةرة

دةتلَيتةوة.» كةسةرةوة ء داخ بةدةم ء بةعارديدا داوة خؤى
مةدة، دأل لة دأل نةبآ، «خةمت طوتى: لة وةآلميا ناودار لةنطى ئيدى، خواوةندى (٤٦٢)
هات ئةجةل كة بخةمةوةء دوور كوِرةكةت لة مةرط تريى بةئاسانى نةتوانم من ئةطةر
بؤ هَيندة نايابى غانَيكى

َ
ء قةل ء زرآ ء ئةسلةحة دةتوانم ضةك ئةوا طةِرانةوةى نيية،

واقى وِربمَينآ.» بيدينى كةسَيك هةر بكةم، كة دروست
كورة بةالى ضوو لةوَيندةر بةجَيهَيشت، تيتيسى كرد ء قسانةى ئةو هيفايستوس (٤٦٨)
ذمارةى بكةن.. كار كة ثَيكردن ئةمرى ء ئاطرةكة كردنة ِرووى موشةدةمةكانييةوة، ء
بؤتةكانيان دةطةشانةوة، سةر ئاطرى جياواز بةطِرى و بوون، دانة دةمةكان بيست موشة
سةر ثايةيةك، ء ناية زةالمةكةى سندانة ئاطرةكة، سةر ناية زَيِرى زيوء ء تةنةكة ء مس

طرت. مقاشةكانى ديكة بةدةستةكةى ء طرت ضةكوشةكةى بةدةستَيكى
اليةكةوة هةموو لة بتةوىدروستكرد، غانَيكىطةورةى

َ
قةل هيفايستوسيةكةمجار (٤٧٨)

ضةسثاند، دةورى لة توَيى سآ ثرشنطدارى ضوارضَيوةيةكى ِرازانةوة، ئةمما ِرازانديةوة
ء هونةرمةندى بةوثةِرى بوو، توآ ثَينج غانةكةى

َ
قةل بةستن، ثَيكةوةى زيو ى

َ
بةحةمايل

وةستاييةوة نةخشاندى.
ستَيرانى ء ضواردة مانطى ء ثرشنطدار ِرؤذى دةريا، ئاسمان، زةوى، نةخشى (٤٨٣)
دوو بةشةران كة حةوتةوانة و ئوريون ء هياديس ء بليادس بوو: كَيشا لةسةر ئاسمانى
دةِرواننة ئوريون، ء دةسوِرَينةوة يةكرتدا بةدةورى كة بةبةردةوامى َين

َ
دةل ثآ براشى

هةموو هةر نةبوو. نقوم ئوقيانوسدا لة شةثؤُّـ ئةستَيرةيةك بوو تاقة كة ئوريونةى ئةو
نةخشاندبوو.. لةسةر ئةمانةى

لة نةخشاندبوو: غانة
َ
قةل ئةم لةسةر بةشةرانى جوانى زؤر دووشارى هةروةها (٤٩٠)

ِروناكى تيشكء ئاهةنط طَيِرانلةبةر شايىءزةماوةندء داوةتءدةعوةتانبوو، يةكَيكياندا
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بةكوضة طؤرانى ء سرتانةوة بةدةم ء دةرآ دَيناية ةوة
َ
مال لة بووك ء زاوايان مةشخةآلندا

ء دةثةِرن
َ
هةل زوِرنا ء ضةنط نةزمى لةسةر الو ئاهةنكطَيِرانى دةطَيِرن، شارياندا كؤآلنانى ء

ديمةنة. ئةم دةيانِروانيية بةسةرسامى دةرطاوة لةبةر بوو ذن هةر دةرةقسن..
بوونةوة، شةِرَيك زؤر طردبوو كَيكى

َ
خةل كاتدا لة هةمان شاردا، لة هةمان هةر (٤٩٧)

يةكةميان بوو،  مِريان ء مشت كوذراء زةالمَيكى خوَينى لةسةر ثياو دوو  بوو قةوما
دووةميان بةآلم داوة، بةتةواوةتى كوذراوى كابراى خوَينى كة ِرادةطةياند كةكةى

َ
بةخةل

هةردوكيان دَينايةوة. بيانوىخؤى ء طة
َ
بةل دةيطوتعةشتةباىوةرنةطرتووة.هةريةكةيان

هةر بَينآ، قةرقةشةكةيان ء بةكَيشة كؤتايى بةينةوةء بكةوَيتة داوةرَيك دةيانويست
بةستبوو ِريزيان هةبوو، ئةمانة خؤى اليةنطرانى هاوشارييةكانياندا لةناو دووانة لةو يةكَيك
شةِركةرةكان لة يةكَيك بؤ خؤى اليةنطرى زةناوة هةراء بةرز ء ِريزة بةدةنطى هةر ء

دةردةبِرى.
بازنةيى بةشَيوةى كة شار سثيانى ردَين دواوة، دةداية حةشاماتةكةيان جاِرضييان (٥٠٢)
طرتبوو، بةدةستةوة بةرزةكانيان دةنط جاِرضيية طؤضانى دانيشتبوون، بةردان لةسةر
ِرادةطةياند، ِراوبؤضوونى خؤيان ء دةستان

َ
هةل بةدةست يةكَيكيان طؤضان جارةى هةر

كة دةدرا بةكةسَيك زَيِرة ئةو بوو، دانرا زةوى لةسةر ناوةِراستياندا لة زَيِريش بارآ
دةدا. حوكمى ءدادوةرانةترين ترين دروست ء دةكرد داوةرى باشرتين

كة ضةكدار، ء سةراثا زرَيثؤش جةنطاوةرانى لة سوثا دوو شارةكةى ديدا لة بةآلم (٥٠٩)
دوو ئةم دابوو،

َ
هةل هةواريان شار دةورى لة دةدرةوشايةوة، ئةسلةحةكانيان ء تةدارةك

كى
َ
خةل لةطةأل تاآلنى بكةن، يان كة ئايا شارةكة بطرن ء بوون ناكؤك لةسةر ئةوة سوثاية

شار دراوانى وقة
َ
ئابل بةآلم وازبَينن. ء بكةن دابةش شارةكة سامانى ء سةروةت شاردا،

ئازيزةكانيان هاوسةرة كة كاتةدا لةو دةنةنةوة. بؤ بؤسةيان بةنهَينى ء نابن قاييل بةمة
قةآلتةكان ء  بورج لةسةر بةساآلضووةكاندا ء  ثريةمَير  لةطةأل بضوكةكانيان ة

َ
مندال ء

ء وةدةردةكةوتن شار  لة بةهةشتاو دى  ئةوانى دةطرت،  ئَيشكيان ء  خِربووبوونةوة
جلوبةرطى دروستكرابوون، زَيِر لة دووة ئةم دةبرد. هَيرشيان ئةتينا ء ئةريس بةرابةرايةتى
طةورةيى بةجوانى ء بوو. خواوةندان شايستةى كة جلوبةرطَيك ِرةخشانيان لةبةربوو.
خواوةند جووتة لة بضوكرت بةجؤرَيكى جةنطاوةرةكان دياربوون. ءزرَيكانياندا وسثةر
لة بةستَينى بؤسةدانان بؤ لةبار شوَينَيكى طةيينة كاتآ جةنطاوةران، نةخشَينرا بوون.
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ئةسلةحةى ء بةجلوبةرط ثةزان بوو، ء ضارةوآ ئاو خواردنةوةى دةراوى كة ِروبارَيكدا،
تا ثةنايةك، ثاسةوان خؤيان دابووة دوو دوورتر، تؤزآ اليان دا. ِرةخشانةوة برونزينى
بوونةوة، نشَيو خَيرا ء بةشَينةيى مَيطةلةكان بكةن. ضاودَيرى هاتنى ثةزان ء طاطةالن
هةستيان شوانةكان بوون. مَيطةلةكانةوة بةدووى خؤ، ناى ئاوازى سةرمةستى شوانى دوو
دان، ثةالماريان يةكسةر بينى، ديمةنةيان ئةم بؤسةضييةكان كة نةكردبوو، بؤسةية بةم
دةمةدا لةو شوانةكةشيانكوشت. كةوتنة سةربِرينى ماآلتةكانءثةزةسثييةكانءهةردوو
ضَيآلن ء بؤِرةى هةنطامة ء هةرا لة طوَييان بةستبوو، كؤِريان كة جةنطاوةرةكانى دى
ئةوَيندةر. لةوآ دةطةنة ة

َ
نال ء بةضوار ئةسثةرةهوانةكانيان دةبن سوارى دةبآ، بةلةز

نوك بةنَيزةى سوثا هةردوو ثَيدةكةن، دةست ِرَيكوثَيك شةِرَيكى ِروبارةكة كةنارى لة
شوم ئاذاوةى ء مةرط ء دووبةرةكى يةكدى.ثةروةردطارانى طيانى دةكةونة برونزينةوة
ثةروةردطارى دةضن، ء دَين ةداوان

َ
بةهةل ِريز ئةو بةرةو ِريزةوة لةم ء نَيوانيان دةكةونة

خؤيدا بةدووى سآ كةسى ئةمة لَيدةضؤِرا، بنيادةمى خوَينى كة لةبةر بوو جلَيكى مةرط،
لةالقى ء نةبوو، بريندار تريان يةكَيكى ء بوو بوو بريندار تازة يةكَيكيان ِرادةكَيشا،
وةكو ِرَيك خواوةندانة ئةم ِرايدةكَيشا.. شةِرةكةوة ناوجةرطةى لة ء بوو نةوى جةنازةيةك
ِرادةكَيشا مردووةكانيان بةرةكةدا جةنازةى لة هةردوو دةكرد. شةِريان زندوو بةشةرانى

دةخستنةوة. دووريان ء
سآ بةرين، ء ثان بةثيت، جوان، طةيةكى

َ
كَيل ديمةنى هيفايستوس، هةروةها (٥٤١)

كة بةدةم بوون لةسةر جووتكارى زؤر طةية
َ
كَيل ئةم نةخشاندبوو. ةكة

َ
مةتال طاسنةى لةسةر

خةت، دةطةييشتنة سةرى كة هةر داذؤت. بةوالدا بةمالو طاجوتةكانيان جوتكردنةوة
هةنطوينى شريينى ضوون بادةى ثةرداخآ ء هةريةكة ء ثَيشآ دةضووة

َ
ُّـ ثياوَيكيان

ئةوسةر. بطةنةوة دى جارةكى بوو خوايان خوا ء خةت سةرى دةهاتنةوة ئةوجا دةداية.
بةآلم بوو، نةخشَينرا بةزَيِر طةكة

َ
كَيل هةرضةندة دةضووةوة، ِرةش دوايانةوة لة طةكة

َ
كَيل

نواند بوو. بةرزى زؤر هونةرَيكى هيفايستوس بةِراستى راوة،
َ
كَيل بةِراستى لةتؤ واية

نةخشاندبوو، ةكة
َ
مةتال لةسةر شاهانةى طةورةى طةنمَيكى تةبارة هةروةها (٥٥٠)

لة ِراست و ؤ، ِرَيك
َ
بةمةل ؤ

َ
مةل بوون. دروَينة خةريكى تيذيانةوة داسى بةخؤ ء دروَينةوانان

بةستن. دةيان بةباقةبَين ء دةكردةوة كؤيان ؤكَيشان
َ
مةل زةوى. سةر دةكةوتة دوايانةوة

لة ؤكانيان
َ
ء مةل بوون ئةوانةوة لةدواى َيك

َ
منال ضةند دةبينران، طةكةدا

َ
لة كَيل ؤنَير

َ
مةل سآ
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نَيوانياندا، طة لة
َ
ؤنَيرةكان. ثاشاىخاوةن كَيل

َ
بؤ مةل بةباوةشدةيانربد دةطرتء

َ
زةوىهةل

لةم بوو. خؤش
َ
ءزؤر دل بوو وةستا طةكةدا

َ
كَيل لةناو بَيدةنط كث ء بةدةست، طؤضان

سةرطةرمى بةِروويةكدا، دار دى، لةذَير لةوانى جاِرضيان، دوور ء ثَيوةند ء دةست كاتةدا
دةكرد.. ئامادةيان ء كردبووة قوربانى طةورةيان بوون، طايةكى خوان ء نان ئامادةكردنى

بآ. خؤش تامى كو
َ
بةل دةكرد لةطؤشتةكةوة سثيان جؤى بِرآ ذنانيش

هَيشواندا بارى لةذَير كة نةخشاندبوو سثةرةكة لةسةر جوانى ِرةزَيكى هةروةها (٥٦١)
كة بةلقةكانةوة، ِرةش، ترَيى هَيشووة دروستكراو، زَيِر لة جوانى ِرةزَيكى داكةوتبوو..
بووةوة. بوو شؤِر بةسرتابوون، لةسةر قايمةمَيوى زيو ِرةزةكة ئةوسةرى سةر تا لةم
ِرةزةكة دةورى لة برونزى ثةرذينَيكى ء شني بةِرةنطى خةنةكَيكى هيفايستوس
هةنطورضنى دةضوونة ئةوانةى كة هةبوو. ِرةزةكة ناو بؤ يةك ِرَيطة تةنيا نةخشاندبوو.
ء بةكةيف ساكار، ء سادة ء طةنج كوِرانى ء كيذان دةكرد. هاتوضؤيان ِرَيطةيةوة لةو
كوريذطةيةكيان دةكرد. تةذى هةنطوين ،ضوون لةبةرى شريين بةرضنةيان خؤشييةوة
ةكةى

َ
مناآلنة زوآلل ء بةدةنطة لَيدةدان بؤ طيتارى ِرةوان ء بةئاوازَيكى خؤش كة بوو لةطةأل

طؤرانييةكةيان بةدةماخ، شاد ء دةثةِرين،
َ
هةل هاوئاهةنط ئةوانى دى ء دةطوتن بؤ طؤرانى

دةسةندةوة. ذةنةكة طيتار بؤ
بوو. ضَيلةكان درَيذ ء راست شاخيان نةخشاندبوو، كة لةسةر هةروةها طاطةلَيكى (٥٧٣)
دةكةوتن، وةدةر ةكةيان

َ
ئاغةل بؤِرةوة لة بؤِرة كرابوون، بةدةم دروست برونز ء زَيِر لة

بوو، ءهاذةدا بةهاِرة سةركَيشى ِروبارَيكى كةنارى لة كة مَيرطوزارةى ئةو بضنة تا
دابوو. قاميشةآلنَيك دةورى

لةطةأل و كرابوون، دروست زَيِر لة هةموويان بوو، دا
َ
لةطةل طاوانى ضوار طاطةلة ئةم

ترسناك شَيرى دوو بوو. بةدواوة ضاثوك ء دِريان سةطى نؤ ء دةِرؤييشتن طاطةلةكةدا
طابؤِرةوة بةدةم جوانةطا دَينن، وةطري بزَيو جوانةطايةكى طاطةلةكةوة، ثَيشى ثَيشى لة
بكةن، بةآلم ِرزطار جوانةطاكة تا شوَينيان دةكةون طاوانةكان ء سةطةكان دةبةن ء..
خوَينةكةيان ء تَيذةند بوو دةميان و بوو دِرى

َ
هةل جوانةطةكةيان دِرندة ورطى شَيرى جووتة

تَيبةر سةطةكانيان ء برتسَينن شَيرةكان دةيانويست بَيهودة طاوانةكان دةخواردةوة.
وةِرين ء حةثني لة ء دةترسان،  شَيرةكان تيذى بةى

َ
كةل لة سةطةكان  بةآلم بدةن، 

نةهات! لة دةست زياتريان
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َيكى
َ
دؤل لة  طةورةى لةوةِرطةيةكى بةبازوو ء ناودار خواوةندى هةروةها  (٥٨٧)

كوخَين ء ئاغةأل لةطةأل سثى، ثةزَين بؤ لةوةِرطةيةك كردبوو.. دروست جوانى ضياييدا
سةرطرياودا..

نةخشاندبوو. سثةرةكة لةسة ثةِركَيى
َ
هةل ء شايى سةرايةكى ديمةنى هةروةها (٥٩٠)

دروست نازدارى ء جوان ئاريادنى بؤ كنوسوس لة ديدالؤس، خؤى كاتى كة ئةوةى وةكو
ء كردبوو يةكرتدا ى

َ
بةقؤل يان 

َ
قؤل ِرازاندبوويةوة،  الو  كضى ء كوِر بةوَينةى كردبوو..

كراسَيكى جؤرة كوِرةكان لةبةربوو. كةتانيان ناسكى ء نةرم جلى كيذةكان دةِرةقسني.
زةيتَيكيان كة تةنكة لةبةر بوو. ئةستورتريان تؤزآ ناياب ء جوان ء زؤر ضنى دةست
لةسةر يان

َ
ءطول طةآل كيذةكان تاجى دةروونةوة. ء دةخستة دأل ئؤخذنى بريقةى ء لَيدابوو

بوون. واسرا 
َ
هةل زيو ى

َ
بةحةمايل كة بوو بةقةدةوة زَيِريان خةنجةرى كوِرةكان نابوو. 

دةبزواند القيان هونةرمةندانة ء سووك سووك ء دةطرت دةستيان ق
َ
قاءئةل

َ
ئةل جار هةندَي

تا ء بايدةدات دادةنيشَيت ضةرخةكةيةوة بةديار طؤزةكةرَيك ضؤن دةِرةقسني. وةكو ء
جاريش هةندآ دةسوِرانةوة.. جؤرة بةو ئةوانيش بكاتةوة،.. تاقى سوِرانةوةكةى خَيرايى
دةوريان كة بينةرانيش جماعةتى و دةرةقسني يةكرت هةنبةر لة  ء دةبةست ِريزيان
طةرؤكيش طؤرانى شايةرَيكى ثةركَيية.

َ
شايى ء هةل ئةم دةيانِروانية دابوون، بةسةرسامى

دةدا. سوِريان شايةرةكةوة ئاوازى بةدةم لؤتيش دوو دةدا،
َ
ُّـ طيتارى ء دةطوتن بؤ

سثةرة مكؤمةكةدا جةبةروتى قةراخى ءلة ديمةنانةوة هةموو ئةم بةدةورى هةر (٦٠٧)
ئؤقيانوسىنةخشاندبوو.

لة دروستكرد بؤ زرَييةكى بووةوة، ثتةكةوةكة سثةرة دروستكردنى لة كاتآ (٦٠٩)
بةتةواوةتى كة بؤ دروستكرد، قورسى كآلوخودَيكى ئةوجا بوو. ئاطر ثرشنطدارتر َيسةى

َ
بل

زَيِرينى خستبووة َيكى
َ
كاكؤل بوو، كآلوخودَيكىجوان الجانطةكانىدةضةسثى.. لةسةرى ء
كرد. دروست بؤ نةرم برونزى لة جووتآ القبةندى ئةوجا سةرى.

ئةسلةحةكةى ء ضةك زؤر، تةقةاليةكى ء هةوأل دواى ناودار، شةلةى كة ئةوسا (٦١٤)
تيتيس وةكو هةنطآ داينا، ئةخيلدا دايكى ثَيى لةبةر هَيناى و يطرت

َ
هةل دروست كرد،

ء ضةك ثِريداية شَيوةية بةو داطةِرآ، ئوليمبؤسةوة بةفرطرتووى لوتكةى لة تةوارَيك
وةدةركةوت. ى هيفايستوس

َ
مال ء لة ِرةخشانةكة ئةسلةحة



٤١١ ئیلیاده 

نؤزدةيةم سروودى

ةت
َ
مةسل

حيكايةتةكة:
لةنط خواوةندى لةالى ئةسلةحةوة ء ضةك ء بةزرآ ئةخيل دايكى تيتيسى
ء بوو، وةدةركةوت زؤر ثَيى خؤشحاأل و دانى بةكوِرةكةى. طةِرايةوة هيفايستوسةوة
لةوانة بووةوة، خِر فرةى لة دةور خةلَكانَيكى كرد كة كؤببنةوة. ئاخاييةكان لة هاوارى
ء جؤش وتارَيكى ثِر نةستور. ئةخيل ء ء ئاطامةمنون تيديوس ء كوِرى ئوديسيوس
ِراستة طوت ئوديسيوس ثَيى َُّـ بكةن. بةشةِر دةست يةكسةر كرد ، داواى دا خرؤشي
لةو ضونكة جا تةطبريان نيية. ء ِراوَيذ ئةهلى بةآلم بةهَيزترة، لة هةموو ئاخاييةكان
ضونكة نان بخؤن، جةنطاوةرةكان ئةزموونرتة، ثَيى واية دةبآ ثِر لةويش ء بةتةمةنرتة
ء دةبآ سست بازوويان ناطرن، بن بةرطةى شةِر برسى ِرؤذةكة بةدرَيذايى ئةطةر
كوذراوانى ذمارةى بنرآ، ضونكة وةال خةمينى ء دةبآ خةم هةروةها دةلةرزآ، القيان
دةكات. ماندوو جةنطاوةر دةكةن. ئيدى تازية ء تازية بارى دلَى زياد بةِرؤذ ِرؤذ شةِر
سوثا ناشَيت ثةذارة. خةم ء دةرون بخةين نةك وةدأل ء خرؤشى ء دةبآ جؤش
سوَيندى طةورة ئاطامةمنون بةرلةوةى شةِرةوة، بضَيتة مةسَلةت ء لة ئاشتبوونةوة بةر
تا زةرورية سرووتانة ئةم بكات. ساز خواوةندان بؤ قوربانى ء نةزر و خوان و بخوات

بَينن. وةدةست سةركةوتن جةنطاوةران
لة بةلَكو كؤبوونةوةكة، ناوةندى نايةتة َُّـ بكات، قسان لَيدةبِرآ ئاطامةمنون لَيرةدا
ئريادةء ضونكة ئةو نيية، لة ثريسيس بةرثرس دةلََيت ئةو دةكات، خؤيةوة قسة جَيى
طرانبةها دياريى كة خؤيةتى بةلََينى لةسةر قسة ء هَيشتا ئةو بوو. خواوةندان ويستى
ثَيوةندان ء دةست كة دةدات بةئوديسيوس فةرمان بكات، ثَيشكةش ثريسيسدا لةطةأل
ديارييةكان بهَينآ.ئوديسيوس دةِروات طوتويةتى، ئةم ء هةرضى بةرآ خؤيدا لةطةأل
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دةرخواردى ء دةبِرَيت بةرازَيك سةر دةدات، ئةنجام قوربانى خؤى ئاطامةمنون بَينآ.
سةر بَيتة دةكات ئةخيل داوا لة زيوس، لة ثاِرانةوة ء ء نوَيذ نزا دواى دةدات. ماسيانى
ِرؤذةكة، كؤتايى كة تا دةخوات سوَيند ئةخيل بوونةوة، َُّـ ئاشت دةعوةتى ء خوان
هةرضى ناكات. زاد تامى نةسةنَيتةوة ثاتروكلؤس، ئازيزةكةى، ياوةرة تؤلَةى تا
لةطةأل ثريسيس دةطةِرَيتةوة. بةديارييةكانةوة ئوديسيوس ثَيناكةن. قةناعةتى دةكةن
بةثاتروكلؤس ضاوى ثَيشةوة دةِروات، طاظآ هةموو هونةران، لة شارةزاى ذنى حةوت
ئةخيل كاتآ ء ضؤن باشةكانى  خةسَلةتة ذماردنى ء زارى ء  طرية  كةوت،كةوتة
دةكات كارَيكى وةها كة داوةتةوة دلَى ثاتروكلؤس كوشتووة، ء برايةكانى مَيردةكةى
هةريةكةيان ِراستيدا بةآلم لة طرين، ء كةوتنة شني لةطةلَيا ذنةكانيش بيخوازآ، ئةخيل

هاتبوو. بةسةرى كة نةطبةتية دةطريا ئةو بؤ ء خؤى بؤ
كآلوخودة وِرما. واقيان بينةران هةموو لةبةركرد. عةنتيكةكةى ء سةير زرآ ئةخيل
ِروويكردة ئةوجا ئاسمان. قوبةى دةطةيية ثرشنطى كة سةرى كردة ثرشنطدارةكةى
لَييان ثاِرايةوة بوون، يةزدانى ئةسثى جووتَيك كة ثاليوس، ء ئةسثةكانى، ئيكسانتوس
بةجَيهَيشت. ثاتروكلؤسيان وةكو نةهَيَلن بةجَيى كوذرا لةشةِردا سايةقةكةيان ئةطةر كة
طوتى: ء دايةوة بةرسظي بوو بةخشى ثآ قسةكردنى تواناى هريا كة ئيكسانتوس
حوكم قةدةر خواوةندانى كة بةآلم نةيةت،  ئةجةُّـ  ئةطةر  ناهَيَلن بةجآ كةس 
تةواو ِرؤذى كة بةآلم دةستبةردارى نابن، ئَيستا ناكةن. ئةوان سةرثَيضى ئةوان بدةن
ئريينى يةزدانخانمانى لَيرةدا بكةنةوة. ِرةت شتَيك هيض ناتوانن بآ، ئةجةُّـ ء بآ
شةِرطة بةرةو دةدا ئةسثةكان دةنطى ئةخيل ئةوجا دةكةن. بَيدةنطى ء هةلَدةدةنآ

شةِر. مةيدانى ء
زةمةن:

طَيِرانةوةكةية. سييةمى ِرؤذى بةيانى كات
شوَين:

ِروو كةشتييةكانيان  ء خَيوةت الى طريكةكان، ئؤردوطاى  لة  بويةرةكان هةموو
دةدةن.
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شةثؤلةكانى ئؤقيانوسةوة لةنَيو زافةرانيةوة، زةردى بةجلى سثَيدة دةمةدا كة لةو (١)
كةشتييةكان كةنارى طةيية تيتيس بةشةران بةديارى دَينا، ء نةمران بؤ ِروناكى دةهات

َ
هةل

كوِرة ئازيزةكةى كرد سةيرى هَينا. خؤدا لةطةأل هيفايستوسى ديارييةكانى ء ثَيشكةشى ء
هاوِرَيكانيشى لة طةلَيك طريان. ئةمما دةطرآ بةكوأل ء طرتووة لة ئامَيز ثاتروكلؤسى
ء طرت ئةخيلى دةستى  بةناوياندا كرد، يةزدانخانم خؤى  دةطريان.  دابوو ء دةوريان
مردوو ضونكة زندوو نابَيتةوة، مردووة ئةم خةمباربني ضةند من «كوِرى طوتى: بةِراشكاوى
تؤ ئَيستا تةواو. ء خواوةندانى لةسةر بووة مردنى ئةميش خواستى ناذَيتةوةء بةطريان
تا ئَيستا زؤر جوانة، ئةسلةحةيةكى ضةك ء خؤت بدة، لة وَينةية ئةسلةحة بآ ضةك ء ئةم

(هيفايستوس)ة. دياريى ئةمة نةديوة، بةخؤوة واى ضةكةمةنى ثياوَيك هيض هةرطيز
دانا، زرينطةيةكى ئةخيلدا لةبةردةم ئةسلةحةكانى ء زرآ كرد، ئةو قسانةى تيتيس (١٢)
لة ِراستةوخؤ نةيويِرا  كةس نيشت،

َ
ُّـ ترسيان مةرميدونةكان هةستا.

َ
ُّـ سامناكيان

ء بةضةك ضاوى كة ئةخيل
َ
ُّـ كشانةوة. بةترسةوة هةموو بِروانآ،  ضةكةمةنيةكان 

لة ئةوتؤ سامناكى  طِرَيكى جؤشى سةند،  دى خرؤشا ء هَيندةى ئةسلةحةكة كةوت
طرت، بةدةستةوة ضةكةمةنييةكانى ئاطرة.كة َيسةى

َ
بل واية لةتؤ دةبووةوة، ضاوةكاني

خؤى ثَيستى لة خؤشياندا لة هيفايستوس، وةكو خواوةندَيكى عةنتيكانةى ديارية ئةو
دايكى ِرويكردة بوو. خؤشحاأل يةجطار جةنطييةكةى تفاقة ء بةديتنى زرآ نةدةهَيورى،
بةِراستى كردوم، ثَيشكةشى خواوةند  ئةسلةحةيةى ء  ضةك ئةم «دايكة، طوتى: ء
ناتوانآ بةشةرَيك بةنى هيض دةوةشَيتةوة، نةمران لة هةر خودايانةية، دةستكردَيكى
بةآلم ساز دةكةم. شةِر بؤ خؤم دةكةم ء ئَيستا لةبةريان هةر بكات. كةواتة دروستى
دلَيرةكةى مينويتيوس كوِرة ثاتروكلؤسى جةستةى لة مةطةسان ء دةترسم مَيش زؤر
الشة و بدات تَيى كرم ء ء بيلةوتَينن بكةون وة ذوور زامةكانيةوة، شةبةقى لة ء بنيشن

بكات.» بؤطةن طؤشتةكةى هةموو ء بشَيوآ طيانةكةى بآ
بةخؤم من بة. خاترجةم بارةيةوة طوتى: «كوِرىمن، لةم لة وةآلميا ثا تيتثسى زيوين (٢٨)
كوذراوانى جةستةى كة لةسةر دةخةمةوة دوور

َ
ُّـ السارانةى مةطةزة ء مَيش ئةو هةموو

نةك الشةكةى بمَينآ، دةقةوة بةو تةواو ى
َ
سال يةك ئةطةر دةلةوةِرن، شةِر مةيدانى

بؤ ئةنجومةنى بضؤ بؤية دةبَيت.. جوانرت ء باشرت ئَيستا لة كو
َ
بةل ناكات، بؤطةن تَيكناضآ ء

سوثا سةروةرى بةئاطامةمنونى بةرانبةر خؤتا ى
َ
دل لة شتَيك هيض ء ئاخايى جةنطاوةرانى
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خؤت بنوَينة.» دالوةرى تواناوة ء بةهةموو هَيز بكةرةوة، ثاك ت
َ
دل ة،

َ
مةهَيل

نؤشداروى ء عةنبةر هةنطآ ئةخيلةوة. ى
َ
دل خستة شةِرى خرؤشى ء جؤش قسانة، بةو

نةكات. بؤطةن ء نةِرزآ طؤشتةكةى تا كرد، ثاتروكلؤسةوة بةجةنازةكةى
سام ثِر بةدةنطَيكى ِرآ، دةرياكةدا كةوتة لة كةنارى بةثةلة مةزن، ئةخيلى ئةوجا (٤٠)
ء دةرياوان .تةنانةت كؤبوونةوة هةموو رابوون، ئاخايى جةنطاوةرانى كرد، بانطةوازى
ء دةمانةوة كةشتييةكانةوة بةديار بةزؤرى ئةوانة كة مريةضيانيش، ء لَيدةران سةوأل
هةرضةند دةمَيك ئةخيل، ضونكة هاتن. كؤبوونةوة بارةطاى بؤ شةِرةوة، نةدةبوو بضنة
(ئايريس)ش هاوةآلنى لة دووان دةركةوت.. لةوَيدا بوو، دوور كارةساتبارةكة شةِرة لة بوو
ء بوو، توديوس نةبةزةكةى ء طةِرنؤس كوِرى يةكَيكيان كةوتنةِرآ، بةشةلةشةل
هَيشتا ضونكة ِرمةكانياندا، بةسةر دابوو خؤيان ئةمانة بوو، مةزن ئوديسيوسى ئةويرتيان
ثَيشةوة ِرؤنيشتن. ِريزى ئةنجومةن لة بارةطاى طةييشتنة نةبووبوو. كة زامةكانيان سارَيذ
كيونى ضونكة بوو، بريندار هات، ئةويش لةدواى هةمووانةوة سوثا سةردارى ئاطامةمنونى

كردبوو. بريندارى برونزييةكةى نووك بةِرمة لةشةِردا ئةنتينور كوِرى
ئةخيلىزةرؤث،ضووةناوةندىحةشامةتةكةءطوتى: وةختآئاخاييةكانكؤبوونةوة، (٥٤)
ء هةم تؤ بؤ هةم هةردووكمان بؤ دةيكةين، ئةمِرؤ ئةوةى بَيطومان ئوتريوس، «ئةى كوِرى
ذنَيك لةسةر ء كينةماندا ء ِرق جةنطةى لة ئةوسا، ئةطةر دةبوو بةسوودتر ء من باشرت بؤ
طرت (لورنيسوس)م شارى كة ِرؤذةى ئةو هةر بريا بمانكرداية. دةسوو، لَيكدى تريمان شري ء
لة ناوةندى ء لَيدةدا تريَيكى ِرؤذة ئةرتيميس ئةو هَينا، هةر بةديلى ذنةم ئةو كرد ء تاآلنم ء
ء ثشم لة سؤنطةى تياضوون، طةلَيك لةو ئاخاييانةى هةنطآ كةشتييةكانمدا دةيكوشت..
بطةوزن. لةخاكءخوَيندا نَيزةىدذمنء تَيشووىتري ء نةدةبوونببنة ناضار غةزةبىمنةوة،
ئاخاييان واية ثَيم شكايةوة. تةروادةييةكان ء هيكتؤر بةقازانجى ئَيمة دووبةرةكيةى ئةم
لةدووى بةهةرحاأل با بري ناضَيتةوة. لة ئَيمةيان نَيوان ئةم دووبةرةكيةى زؤر تاماوةيةكى
ئَيستا من بني. زاأل بةسةريا ء بكةين لغاو مان

َ
دل كينةى ِرؤيى، ِرؤيى ئةوةى ضوان نةضني،

هةِرة لةزَيكة، كةواتة توِرةبم. هةر هةتاية هةتا ناكرآ ضونكة دامركاندوةتةوة، خؤمم كينةى
هَيشتا ئاخؤ بزانم ء بدةم تةروادةييةكان ثةالمارى تا من هانبدة، شةِر ثؤِردرَيذ بؤ ئاخاييانى
لة ء

َ
هةآل بتوانآ كةسَيك هةر واية ثَيم بكةنةوة يان نا. ِرؤذ ئَيمة كةشتييةكانى الى بةتةمان

بةختةوةر دةبَيت.» ء بخةلةسآ بةختى هةية جةزرةبةى ِرمىمن
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بووة. كني ء كةرب دةستبةردارى كة هات بةوة كةيف زؤريان ئاخاييةكان (٧٤)
بآ ء خؤيةوة جَيى لة هةر ء هةستا ئةو دواى لة جةنطاوةران، سةردارى ئاطامةمنونى
هةظاآلنى دانايى، دؤستان، جةنطاوةرانى «ئةى حةشاماتةكة طوتى: ناوةندى بَيتة وةى
ء قسان دةكات، دةستآ

َ
هةل كة بطرين كةسة لةو طوآ هةقة و ئايريس: جَيى خؤيةتى

ء زمان بآ بةدةم ضةند  ء خراثة كارَيكى ئةمة ضونكة برِبين، ثآ قسةى نيية هةق
حةشاماتَيكدا زةناى نَيو هةراء لة ضؤن دةربِرين. ثآ نايةتة خؤى مةبةستى ء ةذآ

َ
دةشل

دةثةشؤكآ. جا ةدا
َ
حال بةرزيش لةم دةنط وتاربَيذى دةكرَيت؟  يان دةبيسرتآ َقسة

ُّـ طوَيم باش تكاية بةآلم بكةم، ثيليوس كوِرةكةى بؤ خؤم ى
َ
دل لَيرِباوم قسةى من

ء بةتاوانباريان طلةييان لَيكردوم ء كردووم زؤرجار ئاخاييةكان سةرزةنشتيان بطرن!..
كارة من لةم خةتايةكم نةبووة، هيض من كردووم. بةآلم باسيان بةناشريينى زانيوم، و
مويرا (يةزدانخانمانى قةدةر و زيوس، بةرثرسيارن، كو خواوةندان

َ
بةل بةرثرس نةبووم.

تاريكيدا ى
َ
بال لةذَير بةشةوان كة بوون ة)

َ
تؤل (يةزدانخانمى ئريينوس ء ضارةنووس) ء

خؤم بةدةستى لَيرِبام، كة ِرؤذةدا لةو بوون ئةوان دةكةن، بةهةموو شوَينَيكدا سةر 
دام، يان

َ
ئةقل ء سؤز كؤبوونةوةكةدا،ختووكةى جةنطةى لة ِرفاند، (ئةخيل)م ثاداشتةكةى

(ئاتى) بوو. زيوس بةدةستى شتةكان هةموو بكةم؟! ض دةمتوانى من بردم، خشتةيان لة
نةرم زؤر ثَييةكانى دةردةكات. ِرآ لة ء دةكات طومِرا كان

َ
خةل كة زيوس، طةورةى كيذة

ء دةِروات بةشةراندا سةرى بةسةر كو
َ
بةل ناِروات، بةزةويدا هةرطيز ضونكة ناسكن، ء

دةكات. طومِرايان ء داوى خؤيةوة ئةو دةخاتة ء ئةم دةدات، ئازاريان
كة زيوسةى ئةو كردووة، طومِراى بردووةء خشتة لة (زيوس)شى جارَيك تةنانةت (٩٥)
بةو ذنييةى هرياش، بطرة بةتواناترة.. ء بةهَيزتر بةشةران ء خواوةندان لة هةموو َين

َ
دةل

تيبةى شارى لة ئةلكيمنى كة دا فريوي ِرؤذةدا لةو دا، فريوي نَيرةنطان ء بةفَيأل خؤيةوة،
طوتى: ء خواوةندان كردة ِرووى فشةوة ء بةكةش زيوس دةبوو. مةزنى هريكوُّـ جواندا،
ِرؤذةدا لةم بكةمةوة. بؤ خؤمتان ى

َ
دل طرَيى بطرن، طوآ يةزدانخانمان ء خواوةندان «ئةى

سةردارى ء بةطةورة دةبآ دنيا، سةر دَينَيتة بنيادةمَيك ئيليتيا، مامانى، يةزدانخانمى
منة.» هرياى خوَينى كة لة ثياوانةية لةو يةكَيك نةوةى خؤى.. ئةمة هةموو دةوروبةرى
دةتةوآ «تؤ طوتى: بكاتةوة تاقى ئةو دةمى ئةوةى بؤ هةر ء خوايى بةوثةِرى هةذى،
سوَيندم ةمثى

َ
ئؤل ئةى بةِراستتة، ئةطةر سةر، نابةية خؤت قسانةى ئةم ء ِرابوَيرى ثَيمان
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دايك لة ئةمِرؤ دةبآ ء تؤية خوَينى ثياوةى طواية لة ئةو كة قورس سوَيندَيكى بخؤ، بؤ
دةكات!» خؤى دةوروبةرةكةى هةموو حوكمِرانى بةربَيتةوة، ذنَيك داوَينى لة ء ببآ

(١١٢)ئةوقسانةىكرد. زيوسبةهيضجؤرآثةى بة بةدنيازيةكةىنةبرد. سوَيندَيكىقورسى
ئوليمبؤسةوة لة لوتكةى بةهةشتاو هريا خؤى دةبَيت. قسةكةى كة ثابةندى خوارد بؤ
كوِرى ستينيلوسى ذنةكةى دةيزانى ضونكة ئاخاييان، ئارطؤسى طةيية خَيرا ء داطةِرا
ة

َ
ئةم منال كرد وةهاى كارَيكى يةزدانخانم، مانطانة. حةوت سكى ء ثريسيوس دووطيانة

ئةلكيمينى زاينةكةى لةوالشةوة دنياوة، بَيتة دايكى، باردارى ماوةى تةواوبوونى لة بةر
بؤ بةخؤى ضوو ى، طَيِرايةوة. ئةوجا

َ
منال (ئيليتا)ى ثةروةردطارى زاياندنى دواخست، ء

ء ئةى خَيوى بروسكة زيوس، «بابة طوتى: دايةو ى
َ
هةوال ء زيوسى كوِرى كرونوس الى

كة بوو، لةدايك َيك
َ
منال ئةمِرؤ ِرابطةيةنم، ثَيتى طةرةكمة ثَيية، َيكم

َ
هةوال تريشقان، هةورة

دةبآ تؤية، تؤوى ء توخم لة ثريسيوسة، كوِرى ستينيلوس)ى كوِرى ناوى يوروستيوس
ئارطؤسييةكان فةرمانِرةواى ء بةطةورة

قذة لة  ضنطى يةكسةر يةوة،
َ
دل تيذ ضووة ذانَيكى  بوو، قسانة لةو طوَيى كة  (١٢٥)

بؤ دى جارَيكى كة ئاتى خوارد، قورسى سوَيندَيكى بوو، نا، توِرة ئاتى رةخشانةكةى
سةرطةشتة ء كى طومِرا

َ
خةل ناطةِرَيتةوة، ضونكة ئةستَيرة  ثِر ئاسمانى  ء ئوليمبوس

ئةستَيرةوة توِري ثِر ئاسمانى لة ء بادا قذى ئةوجا ء خوارد سوَيندةى دةكات. ئةو
هةر كاتآ كة زيوس طريسايةوة. فانى بةشةرَين داضَينراوةكانى طة

َ
كَيل لةناو ئاتى دا،

خةريكة لةذَير ء ئينسافداية بآ يوريستيوسى فةرمانى لةذَير كوِرى هريكوُّـ دةيبينى
هيكتؤرى دةمبينى كة ئاواية، بةو منيش دةبوو. بَيزار ء بَيتاقةت زؤر دةثسآ، كاردا بارى
دةبِرى، ء دةكوشت ئارطؤسيانى كةشتيةكاندا، نزيكى لة كآلوِرةخشان، هيكتؤرى مةزن،
طومِراى ء بردبووم خشتةى لة ء  كردبووم كوَيرى ضؤن  كة بريدةكةوتةوة (ئاتى)م 
لَيرِباوم ئَيستا بوومةوة، سةند

َ
ُّـ هؤشى زيوس كة ةتاو،

َ
خةل

َ
هةل منى بةهةرحاأل كردبووم.

ء ِرابة كةواتة بدةم. شومار بآ زؤرى باجَيكى ء بكةمةوة ِراست خؤم ةكانى
َ
هةل ئامادةم ء

بةخشش ئةو هةموو هةر ئامادةم ء جةنط.من لَيرةم هةِرة ء بخة خؤت دواى لةشكرةكة
َينى

َ
بةل ء هاتبووة سةراثةردةكةت  شةوةى ئةو ئوديسيوسى مةزن، دياريانةى كة ء

بكة، سةبر كةمَيك بةآلم شةِريت، تامةزرؤى تؤ بةردةمت.هةرضةندة بخةمة دابويتآ،
نيابيت

َ
دل تا بَينن، بؤ دياريانةت لة كةشتييةكانمةوة ئةو ضوون ثَيوةندةكانم ء دةست
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بيت.» ِرازى ثَيى كة دةدةمآ ديارى ئةوةندةت
سةردارى ئةى ئوتريوس، كوِرى  «ئةى  طوتى: طؤأل،  ء طورج ئةخيلى هةنطآ  (١٤٥)
ثَيشكةش ديارييةكان بة، دةتوانى سةرثشك تؤ ئاطامةمنونى سةرفراز، ئةى جةنطاوةران،
ئةوةية طرنط ئَيستا هةية. بةخؤتةوة ثةيوةندى ئةمة بطرى؛

َ
هةل خؤتى بؤ يان بكةيت،

بدةين، شةِر ساز بؤ خؤ
بةقسةوة بةفرِيؤ كاتةكةمان و ئَيمة بةبَيهودة لَيرة بوةستني نيية ِرةوا ضونكة (١٤٩)
ئَيوة ئةخيل هةريةك لة ضؤن طرنطمان لة ثَيشة. جا وةكو ء زؤر طةورة بدةين. كارى
تةروادةيى جةنطاوةرانى بِرندةكةى ء تيذ بةنَيزة تا دةكات ِرَي ثَيشةوة ِريزى لة ء دةبينآ
لة داثاضينى بري خرؤش ء جؤش بةهةمان تاو، ء تني بةهةمان هةيةكة ئَيوةش، داثاضَيت،

ِرةقيبةكانتانبكةنةوة!»
هاوتاى ئةخيلى ئةى دايةوة: «نةخَير، وةآلمى زيرةك ء هؤشمةند ئوديسيوسى (١٥٤)
ئيليون، ئاخايىبةرةو كوِرانى ثةلةثةلة بةو نابآ بَيباكيشبآ، ء دلَير ضةند تؤ خواوةندان،
نايةت كؤتايى بةوة هةر دةكَيشَيت، درَيذة شةِرة ئةم ضونكة بنَيرى. بؤشةِرىتةروادةييان
بدات.. هةردووالدا دةست بةثشتى ببنةوة ء خواوةند يةكرت ِرووبةِرووى لةشكرةكان كة
بخؤنةوة، ء بخؤن ء شةرابى خؤ نان كةشتييةكانياندا كة لة بةئاخاييةكان بدة فةرمان
بةسكى خؤرنشني، تا لة بةيانيةوة ء ئازايةتية. كةس ناتوانآ ضونكة تَيرىسةرضاوةىهَيز
ئةوةى بآ ء لةثِر شةِريش بآ، تامةزرؤى ئازاو ضةند بكات، ضونكة دذمن شةِرى برسى
ثةلوثؤى لة ء بؤ دَينآ زؤرى تينويةتى ء برسَيتى دةبآ، بزانآ ضوارثةُّـ سست بةخؤ
ئَيوارة بةرطة تا خواردبَيتةوة، و خواردبآ ثِرى ء تَير جةنطاوةرةى ئةو بةآلم دةخات.
ةكانى

َ
هاوةل هةموو طرينابَيت مةطةر

َ
هةل دةست و دةكات، شةِر ء بةطيان بةدأل ء دةطرَيت

با بةجةنطاوةرةكان بدة فةرمان ء بكة مةرةخةس لةشكرةكة دةيسا ثاشةكشة بكةن.
سةردارى ئاطامةمنونى بةدياريةكانيش، سةبارةت بخؤن. خؤ نانى ء بِرازَيننةوة خوان
ء بيبينن خؤيان بةضاوى ئةنجومةنى دَينآ تا هةموو ئاخاييان بارةطاى بؤ جةنطاوةران
هةرطيز كة بخوات بؤ طةورةت سوَيندى كةكةوة

َ
خةل بةبةرضاوى با ببآ. خؤش ت

َ
دل تؤش

دةكةن. ئةمة ذنَيك ء هةر ثياو ءئيالقةى نةكردووة، وةكو نةخةوتووة لةطةأل ثريسيسدا
مافَيكى هيض ئةوةى جا هةنطآ بؤ خؤت دةربكة. ى

َ
كني لةدل ء كةرب خؤتةوة لةالى تؤش

ساز بؤ دةعوةتَيكت خؤيدا سةراثةردةكةى لة سةركردةمان ئاطامةمنونى نةخورآ، تؤ
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ثاشايانة طةورةيى بى، دادثةروةرتر دةبآ لةمةودوا ئوتريوس كوِرى ئةى تؤش دةكات.
ئاشتى بكاتةوة.» خَيرا كرد، زوير بةناهةق كةسَيكى وةداية كة لة

اليرتيس، كوِرى طوتى: «ئةى بةشةران، لة وةآلميا شاى هةنطآ ئاطامةمنون، (١٨٤)
مةسةلةكةت ء كرد ئاشكرا بةشايستةيى شتَيكت، هةموو تؤ شادمانم. بةقسةكانت
سوَيند خواوةندَيك بةشايةتى ء ئامادةم بةدأل ثِر  بةسوَيندةكة، سةبارةت طَيِرايةوة.
هةرضةندة ئةخيل، باجارى بةآلم بةر لةوة ناكةم. خوا بةردةرطاى درؤزنى خؤم ء دةخؤم
لة دياريةكان دةسكةوت ء تا بمَينن، هةمووتان ئَيوةش بمَينآ، شةِرَيتى، لَيرة ثةلةى
تكام بةآلم دةخؤم. سوَيندةكة قوربانيةوة بةدةم ء دةهَينرَين منةوة سةراثةردةكةى
ء هةر بذَيرة

َ
هةل ئاخاييان لةشكرى الوةكانى فةرماندة لة هةندآ بةو سةرثشك تؤ واية

بكةين، ثَيشكةش بةئةخيلى دابوو َينمان
َ
بةل ثَيشرت دياريانةى كة ء دةسكةوت ئةو هةموو

ئؤردوطاى لة كة َين
َ
بل (تالتوبيوس)ش بة بَينن، ذنةكانيش بهَينن، منةوة كةشتييةكةى لة

«هةتاو». زيوس ء قوربانى ء نةزر بيكةينة تا بكات، ئامادة كَيوييةك ئاخايياندا بةرازة
شاى سةروةر، ئةى كوِرى ئوتريوس، «ئةى طوتى: يداية ء

َ
هةل ضاثوك، ئةخيلى (١٩٨)

كاتَيك بؤ طرى.
َ
هةل ديكة كاتَيكى بؤ كارانة  ئةم  واية باشرت ئاطامةمنون، بةشةران،

ثريام، كوِرى هيكتؤرى كة ئةوانةى ئَيستا بم. هَيورتر ئَيستا لة من ء هةبآ ثشوو ماوةى
بةشَيواوى لةو هةموو كوشتنى، و ثَيبةخشى سةرفرازى داء دةستي زيوس كاتآ كة
ئةوةى دةكةن! خواردنمان نان كى

َ
خول بةهةردووكتان ئَيوة، كةضى كةوتوون، دةشتة

ببةم، شةِر بؤ ء بةناشتا خواردن بةبآ ئاخايى كوِرانى ئةوةية كة بيكةم دةمةوآ من
خوانَيكى هةنطينآ سةندةوة، خؤمان لة تةروادةييةكان ةى

َ
تؤل بوو، ِرؤذئاوا كاتآ ئَيوارآ،

ناِروات.. مندا بةطةروى خواردنةوةيةك ء خواردن هيض زةمانة ئةو تا دةِرازَينينةوة. طةورة
بِرندةية، نَيزةى ء تيذ برونزى شةبةقى لةشى ئازاى ء مردووة هاوِرَيكةم ء ياوةر ضونكة
بةديارييةوة ء داوة دةوريان ةكانى

َ
هةوال ء كةوتووة بةشَيواوى مندا سةراثةردةكةى لة

ء ِرشتن خوَين ء كوشتار الى تةنيا ء بريم ء هؤش نيية بةم شتانةوة م
َ
بؤية دل دةطرين.

ةى سامناكى شةِرظانانة!»
َ
نال ء ئاه

ئةى ثيليوس، كوِرى «ئةى ئةخيلى دايةوة: ئاوةز بةرسظي ء بةهؤش ئوديسيوسى (٢١٥)
باآلدةسترتى، من بةهَيزترى، لة ِرمبازيدا زؤر لة من شةِرظانى ناو ئاخاييان، تؤ لة ئازاترين
داناترم. بؤية طةورةتر ء تؤ لة بةتةمةن من ضونكة من. ناطةية تةطبرياندا ء ِراوَيذ لة بةآلم
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زيوسى وةختآ دةكات، برسى زوو لَيبطريت! شةِر مرؤظ طوَيم ء هةبآ سةبرت دةبآ
كةمرت زيان لة دةسكةوت ء دةسةنطَينآ

َ
هةل شةِر ئةنجامى جةنطان، سةرثةرشتيارى

خةرمانَيكة شةِر وةكو تاقةت دةبن، بآ كوشتار لة هةنطآ جةنطاوةران زوو دةردةضَيت،
دةست تَير بةسكى واية باشرت زؤرترة..بؤية دانى لة كاى دةبينى زؤر دواى ِرةنجَيكى
بةقوتةوة دةم  كوذرا

َ
ُّـ كةسَيكيان ناكرآ ئاخاييان هةر خؤ بةرهةم. كةم كارى وا بدرَيتة

سك كردنى مردوو بةبرسى شينى دةربِرن، خؤيان ماتةمبارى بةمة نةخؤن ء هيض ء بطرن
دةبآ بةردةوام ئةمة هةبآ شةِر تا دةكوذرَين، جةنطاوةر دةستةيةك ِرؤذةى هةر ناكرآ.
ضار نةخَير، دةبآ؟ ض ضارمان ةدا

َ
حال لةم دةكات، زياد بةِرؤذ ِرؤذ كوذراوان ذمارةى ء

بؤى ِرؤذ يةك تةنيا ء قايم بني دأل بسثَيرين، بةخاكى كوذرا، كةسَيكمان هةر ئةوةية هةر
ضةكداريان بخؤنةوة تا بتوانني ء بخؤن تَير دةبآ دةبن دةرباز كة لة شةِر ئةوانةش بطرين.
ء بدزَيتةوة خؤى نابآ بيانوى كةس هةنطآ بضني. بةطذ دذمنا ء تاوةوة بةتني ء بكةين
جةنطاوةر، يةك وةكو ثَيكةوة، هةموو دةمَينَيتةوة. كةشتيةكان الى ئةوةى ى

َ
بةحال واى

دةطريسَينني.»
َ
هةل توند شةِرَيكى ء سواردةدةين ضاثك تةروادةييانى ثةالمارى

مرييونيس تواس، و نيليوس، كوِرى ميطيسى نةستور، كوِرانى قسانة، ئةو دواى (٢٣٨)
بةرةو ء دان خؤى دواى ء بذاردن

َ
هةل ميالنيبوسى ء كريونتيس كوِرى ليكوميدويسى ء

دا، كة فةرماني هةر ئوتريوس وةِرَيكةوتن.. لةوآ سةراثةردةكةى ئاطامةمنونى كوِرى
بريقةدار ،دوانزة ى

َ
مةنجةل بيست كوضكة، سآ هةوت جَيبةجَيكرا. دةستبةجآ فرمانى

سةراثةردةكة لة ِرةنطينيان دةست ذنى حةوت هةروةها هَينا. خَيوةتةكةوة لة ئةسثيان
دة ئوديسيوس ذن.. هةشت دةيانكردة قشثيلةوة (ثريسيس)ى بة كة دةرآ، هَيناية

كةوتةِرآ،  ثَيشيانةوة لة ء كَيشا زَيِرى ٢٦ كيلؤ) بة (تاالن ،ثَيوانةيةكة بةرانبةر تاالن
ديارييةكانيان كةوتن. دواى دةستيانةوة ديارييةكانى ء بةخؤ ديكةش، ئاخاييةكانى الوة

نا. ئةنجومةن دايان لة بارةطاى هَيناو
لة دةنطى كة (تالتوبيوس)ش  ثَييان، سةر هةستاية ئاطامةمنون كاتةدا  لةم (٢٤٩)
ئوتريوس، كوِرى بوو. بةدةستةوة بةرازَيكى وةستا، لةاليةوة دةضوو، خواوةندَيك دةنطى
بةقةدةوة شمشَيرةكةيةوة خةنجةرَيكى كيفى تةنيشت لة خةنجةر، هةميشة يكَيشاية

َ
هةل

دوعا ء دةسة كارةوة ئةو بةدةم بةرازةكة، لة ضِر موويةكى ضةند بِرينى كةوتة بوو،
لة طوَييان ء دانيشتن بَيدةنط ء كث دى ئاخاييةكانى هةموو بةرزكردةوة. دةستى
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ء نزا كةوتة ئاسمان لة ِروو ئاطامةمنون دةطرت. ئاطامةمنون شا ثاِرانةوةكةى ء نزا
زةوى خواوةندان، ئةى هةموو طةورةى ء سةروةر ئةى زيوس، «ئةى ثاِرانةوة ءطوتى:
بةدرؤ كة دةسةنن لةوانة ة

َ
تؤل ء زةويدان لةذَير ئةوانةى ئةى ئريينوسيان، هةتاو، ئةى ء

نة نةبردووة، بؤ ثريسيس دةستم هةرطيز من كة دةطرم ئَيوة بةشايةت دةخؤن.. سوَيند
خَيوةتةكانمدا، كو لة

َ
بةل ديكة، مةبةستَيكى بةهيض نة ء هةمامَيزى ئاشقَينى ء بةمةبةستى

خواوةندان با بخؤم، بةدرؤ ئةم سوَيندة ئةطةر ماوةتةوة. جا بربآ، بؤ دةستى ئةوةى بآ
بةدرؤيدا بةسةر سوَيندخؤرانى كة بَينن بةسةردا ئازارانةم بةآل ء ئةو هةمان ء بمطرن

دَينن.»
تالتيبيوس، ئةوجا هَينا.  يةكانةكةدا بةملى خةنجةرةكةى قسانة،  ئةو دواى (٢٦٦)
بنةوة بآ ء مةنط كةفضةِرينى دةرياى توِريداية باداو، خؤيدا سةرى بةدةورى الكةكةى

بيخؤن. ماسيان تا
«ئةى بابة طوتى: ء ئارطؤسى شةِرظانانى ِروويكردة ء هةستا خؤى جَيى لة ئةوسا ئةخيل
هةرطيز ئوتريوس كوِرى نةبواية وا دةشَيوَينى، ئةطةر كى

َ
خةل لة سةر باش تؤ زيوس!

زةوت
َ
ُّـ ذنةى ئةو بةتؤبزى هةرطيز نةدةكردم، توِرةى ء نةدةِرةنجان شَيوةية بةو منى

ئارطوسيان لة ذمارةيةك طيانى مةرط كة بووة وةها زيوس ويستى ديارة نةدةكردم. بةآلم
مةيدانى شةِر.» تا بضينة بخؤن، نانةكةتان ئَيستا بضن بسةنآ. فةرموو

لَيكرد بآلوةيان كةكة
َ
خةل هات، بةكؤبوونةوةكة كؤتايى خَيرا قسانة، دواى ئةو (٢٧٦)

سةروكارى كةوتنة مورميدونانى دالوةريش ِرؤييشتن. كةشتى خؤ بؤالى ء كةسة هةر ء
لةخورطةكةىدانا، ذنةكانيشيان ءشتةكانيان برد كةشتيةكانىئةخيليان ديارييةكانء بؤ

دا. ئةسثةكانى وةثَيش طةلة ناو بؤ ئةسثةكانيان ء مريئاخوِرانيش مةيتةر دامةزراند،
بةثاتروكلؤس، دةضوو، ضاوى زَيِرين ئةفرؤدَيتى لة ئةو شؤخةى ثريسيس، طاظآ (٢٨٢)
كةوتة بةرز بةدةنطى ء دا بةسةريا خؤي كةوت. ثةيكان بوو، كونى كون لةشى ئازاى كة
طةردنى ناسك ِرنينةوةى ء كوتان سينط كةوتة بةدةست تةزَين.

َ
دل ء شةثؤِرَيكى شني

ثاتروكلؤس، «ئةى ءدةيطوت: دةيالواندةوة ميناكى يةزدانخانمَيك ِروومةتى جوانى. ء
تؤم ِرؤييشتم خةرطةية  لةم لَيرة،  من وةختآ ةكةم..

َ
ؤل

َ
كل ة 

َ
دل ئازيزى ئازيزترين  ئةى

بةمردويةتى لة هاتنةوةمدا كةضى لةشكركَيش، سةردارى بةجَيهَيشت، ئةى بةزندويةتى
بسثَيرَيت. بةكارةساتم كارةسات كة دةبآ ِرةشى منة بةختى ئةمة واديارة دةتبينم!..
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كة بينى دابووم، بةمَيرد بةويان بةِرَيزم داكى ء باب كة مَيردةكةمم، خؤم بةضاوى من
برا براكةشم، سآ كوذرا، هةروةها هةر ثةيكان ء شارةكةماندا بةزةبرى نَيزة لةبةردةم
طؤأل ء كة (ئةخيل)ى طورج كاتةدا لةو تؤ، كةضى كوذران.. هةمان ِرؤذدا ئازيزةكانم، لة
خؤشيت

َ
دل تةنطانةيةدا لةو كرد، تاآلن ء شارى (مونيس)ى وَيران ء كوشتم شووةكةى

بتخوازآ بةفةرمى ئةخيل دةكةم وةها كارَيكى دةتطوت بطريم. نةتدةهَيشت دةدامةوةء
بؤ زةماوةندم ئاهةنطى مورميدونةكاندا، لةناو لةوآ ء دةبات (ثيتيا)ت بؤ خؤيدا لةطةأل ء

شني. بكةم ئَيستا لةسةر كوشتةت خؤمة لةبة رئةوة هةقى دةطَيِريت.
دةورى لة ء ِرؤِرؤ بةطريان ديكةش ذنةكانى دةكرد. قسانةى طريانةوة ئةو بةدةم (٣٠١)
ء ء بةدبةختى خؤى بؤ بةبيانوى ثاتروكلؤسةوة، هةريةكةيان ِراستيا خِربوونةوة، لة
لَيى خِربوونةوة، ئةخيل دةورى هةموو لة سثيانى ئاخايى ردَين دةطريا. خؤى نةطبةتى
دةيطوت: طريانةوة بةدةم نةدا ء خواردن زارى لة ئةو بةآلم بخوات، شتَيك كة ثاِرانةوة
نةنآ،

َ
ُّـ ِرووم خواردن نان كةس بؤ دةوآ، خاترى منتان ئةطةر لَيدةكةم، «تكاتان

ناخؤم.» نان ئَيوارى داية. تاوةكو
َ
طرانم لةدل طةلةك دةردَيكى ضونكة

دوو ِرؤييشتن، تةنيا دى هةموو سثيةكانى ردَين فةرماندة ء ئةو قسانة، دواى (٣٠٩)
ثري فونيكسى ئيدومينيوس، نةستور، و جوامَير، ئوديسيوسى ء ئوتريوس كوِرةكةى
خةمة ء بدةنةوة خؤشى

َ
ئةوةى دل ى

َ
هةول كةوتنة ء عةرةبانضى- مانةوة ء –مريئاخوِر

بضَيتة بةرلةوةى ئةوة نةيدةويست بةآلم ءدابمركَيننةوة. بِرةوَيننةوة ى
َ
دل طةورةكةى

داسةكنآ. ى
َ
دل خوَيناويةوة جةنطى

هاوِرَيم، «ئةى ئازيزترين طوتى: ء كَيشا
َ
هةل ساردى بريانةوة ئاهَيكى ئةو بةدةم (٣١٥)

خوَيناوى شةِرى خؤ بؤ دةكةوتنة ئاخاييةكان جارآ هةر جاران تؤ، بةدبةخت، ئةى
دةكردم.. ساز بؤ خواردنت خؤشرتين سوار خَيرا، ضاثوك تةروادةييانى تةروادةييةكان.
لة م

َ
دل ثةرؤشم، بؤت هَيندة كةوتووى. طؤِرة لةو ة

َ
جول بآ ء شَيواو ئَيستا، كةضى

بكة باوةِر دةخؤم. خةم تةنيا تؤِراوة. لةبةردةستدان، هةرضةند خواردنةوة، ء خواردن
ثَيمواية بابةى خةم نةدةخوارد. ئةو ئةوةندةم بؤ هَينابام مةرطى بابميان ى

َ
هةوال ئةطةر

دوورى من بؤ من، وةكو كوِرَيكى بؤ باوكايةتى سؤزى ء ميهر فرمَيسكى ثتيادا نهو لة
جةنطاوةرانى شةِرى قَيزةوةردا لة ِراى هيلينَيكى غةريبايةتية لةم كة منَيك دةِرَيذَيت.
ئازيزةكةم، تاقة كوِرة دابوماية كة ئةوةيان ى

َ
هةوال دةكةم.. تةنانةت ئةطةر تةروادةيى
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ثةروةردة ء بةخَيو بؤمى سكوروس لة ئَيستا ء جوانة، خوايةك بةقةد كة نيوثتوليموس،
ناخى لة من بةِراستى نةدةبووم. خةمبار ئةوةندة ناطةِرَيتةوة، بةزندويةتى دةكةن،
لة لَيرة، ئةسثان، بةندى

َ
ئارطؤس، مةل دوورى لة من كة هةر بووم ئةوة بةهَيظى ةوة،

َ
دل

ضاثوك سةر كةشتيية بنةيتة كوِرةكةم تا بطةِرَييتةوة ثيتيا بؤ تؤ ء تةروادةدا بمرم خاكى
بدةيت: ثآ نيشان منى شتةكانى هةموو ء بيهَينيةوة سكورسةوة لة ِرةشباوةكةت ء ء
ثَيمواية ضونكة باآلكةم.. ء كؤشكة بةرز ء ثَيوةندانم، ءدةست نؤكةر ةكةم،

َ
مال ء ك

َ
مول

بارى لةذَير كةلةال بووةء ء ثري مابآ، ئةطةر يا بِراوةتةوة، مردووة ء يا ئَيستا، ثيليوس،
َينآ.»

َ
منةوة دةنال مةرطى تةزَينى

َ
دل ى

َ
هةوال ضاوةِروانى بةدةم ثرييدا، دزَيوى قورسى

هةناسة بةدةم  سثيةكانيش ردَين دةكرد، قسانةى ئةو طريانةوة بةدةم  (٣٣٧)
وآلتى لة كة دةكردةوة كةسوكارة ء ماأل ء ك

َ
مول بريى لةو ء هةر كةسة كَيشانةوة،

َ
هةل

ثَيياندا بةزةيى ِروانني، تَيى كرونؤس لة ئاسمانةوة كوِرى زيوسى هَيشتبوو. بةجَيى خؤى
دلَيرةت جةنطاوةرة ئةم «كيذم، تؤ طوت: ثَيى ء بةِراشكاوى ئةتينا ِرويكردة هاتةوة.
هةنبةر لة لةوآ، ئةوةتا دةرضوو؟ ت

َ
دل لة تةواو، ئةخيل ضية، كردووة، فةرامؤش بةجارآ

هةرضةند دةطرى، ئازيزةكةى هاوِرآ بؤ مةرطى ء رؤنيشتووة تةنآ بةتاقى كةشتييةكانى
خواردنةوةى ء خواردن بآ ئةوةى بةِرؤذوو وةك  ئةو

َ
ُّـ نانخواردن، بؤ ضوون دى ئةوانى

كردووة.» حةرام لةخؤى
تيذ بازَيكى وةكو زؤرةوة، بةتاسةيةكى ئةويش هاندا، ئةتيناى قسانة بةو (٣٤٩)
سةرانسةرى لة ئاخاييةكان كاتةدا لةو داكشا. ئاسمانةوة قوببةى لة تيذ، دةنط ى،

َ
بال

ء نؤشدارو خؤى طةياندة ئةخيل ء ئةتينا دةكرد. شةِر تةيار ئؤردوطاكةدا، خؤيان بؤ
برساندا لة القى ء نةبات ثآ زةفةرى برسَيتى تا كرد، ئةخيلدا بةطةرووى عةنبةرى خوايى
طةِرايةوة. تواناكةى ء بةهَيز هةرة بابة وَينةكةى بآ ء مكوم كؤشكة بؤ ئةوجا نةلةرزآ،
بةفرة كلوة ئةو وةكو وةدةركةوتن. لةزطينةكانيانةوة كةشتيية لة ئاخاييةكان هةنطآ
سفت ء تةزى ء سارد ء باأل دةطرن باكورةوة باى بةدةم ء دةيبارَينآ كة زيوس ضِرانةى
قؤقز، سثةرانى ِرةخشان، كآلوخودَين ثِرى ء ضِر بةهةمان ئاواية، بةو

َ
بةآل دادةبارن،

دةرآ.. دةهاتنة لة كةشتييةكانةوة دارطةز ِرمَين ء  قايم ء قوت سينةبةندى ء زرآ
دةوروبةريان ئاسمان ء زةوى تاقى دةطةيية ئةسلةحةيان ء ضةك ء زرآ هؤِرى ء بِريق
ِرَييةك ِرؤذة  هةنطاونانيان ء ِرؤييشتن ِرمبةى بوو. بوو غةرق واندا تيشكى برونزى لة
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دةسوو، ددانى لَيكدى ء دابوو خؤ لة تةدارةكى ء ضةك ناوةِراستيانا، ئةخيل لة دةِرؤيى.
دانى جؤرة بةو بوو. خةم ِرَيذى سةر ى

َ
دل دةدا، ثرشنطيان ئاطر ميناكى ضاوةكانى

لةنط كة هيفايستوسى ئةوانةى خواييةكانى، دياريية ء تةروادةييةكان دةكرؤشت لة
دةكرد. لةبةر يةك يةك بوو، كَيشا بةدروستكردنيانةوة زؤرى ِرةنجَيكى

قايم ثاذنةيةوة لة ديوى زيو ئاوزونةى بة كة القبةندة جوانةكانى، جار
َ
هةوةل (٣٦٩)

لة زيوكفتةكةى بِرونزيية شمشَيرة دوايى لةبةركرد. زرَيكةى ئةوجا كرد. لةثآ دةكرا،
هةتةرى تا ثرشنطى كة طرت، بةدةستةوة نايابةكةى بتةوة غانة

َ
قةل ئةوة دواى كرد، شان

دةريادا قوآليى لة دةرياوانَيك، ضةند ضؤن وةكو مانطة. تريفةى واية تؤ لة و دةِرؤيى ضاو
سةر تةريكى دةستى دوورة لةمةزاريةكى ئاطرَيكيان َيسةى

َ
بل ء دةطرَيت يان

َ
هةل طةرداو

دوور هاوِرَيكانيان لة ء دةيانبات بةتؤبزى طةرداوةكة و دةكةوآ بةديار
َ
ُّـ ضيايةكةوة

ثرشنطى ء دةهاويشت ثرشنطى ئةخيل نايابةكةى ء جوان سثةرة ئاواية بةو دةخاتةوة..
تؤ لة سةرسةرى، ناية ء طرت

َ
هةل قورسةكةى كآلوخودة ئاسمان.ئةوجا تاقى دةطةيية

وةستايانة هيفايستوس كة كاكؤآلنةى ء ِريشو ئةو ء دةدرةوشَيتةوة ء ئةستَيرةية واية
مَيرخاس ئةخيلى دةدا. شةثؤليان ء دةجوآلن ناسك ء نةرم اليةكدا بةهةموو ثَيوةى نابوو
ضوارثةُّـ زؤر بةئاسانى بوون، بةبةرى ثِر كردةوة، تاقى ئةسلةحانةى ء ضةك ئةو هةموو

دةطرن.
َ
هةل ئاسمانى بؤ ء ن

َ
بال واية لةتؤ ء دةجوآل تيايدا

لة كة جطة طرانةى ء نَيزة قورس ئةو دةركَيشا، كَيالن لة نَيزةكةى بابى ئةوسا (٣٨٦)
دارطةز دروست لة نَيزةية ئةم بَينآ. بةكارى نةيدةتوانى ديكة ئاخاييةكى ئةخيل، هيض
تا وى بةبابى دابووى ء بِرى بووةوة بيليونى سةر لوتكةى دارَيكى لة خايرون كرابوو،
ئةلكيموسخةرَيكبوونئةسثةكانيان لة طاليسكةكة ئوتوميدونء قارةمانانى ثآ بكوذَيت.
ةوةكانيان

َ
جل كرد ء دةميان لغاويان لة ء كردنة سةريان هةوسارى جوانيان دةبةست،

خؤى ء طرت ِرةخشانةكةى بةدةستةوة قامضيية بةست.. ئوتوميدون عةرةبانةكة لة
ضةك بةتةواوى ئةخيل دانيشت. هةنطآ ئةسثةكانةوة ثشت ء لة عارةبانةكة سةر داية

َ
هةل

تؤ لة دةدرةوشايةوة بةجؤرآ ء ئةسلةحةدا ضةك لة سةركةوت، شةِرةوة ئةسلةحةى ء
و دا دةنط بابى ئةسثةكانى بةرز، بةدةنطى ئةوجا هةتاوة. خواوةندى هيثريونى واية
ضاو بةناظودةنط، بودارجى نةتريانى ئةى نةوة ء ثاليوس، ء ئيكسانتوس «ئةى طوتى:
هَيز ء لةشكرى ناو بةسةالمةتى بؤ سايةقةتان بووة ضؤنآ هةر ئاطادار بن، ء بكةنةوة
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ن.»
َ
مةهَيل بةجَيى ثاتروكلؤس وةكو دةشتةدا لةو بةمردوويةتى بطةِرَيننةوة. داناييان

ء دانةواندةوة سةرى  بوو، نريدا لةذَير ئةطةرضى ِرةهوان،  «ئيكسانتوس»ى  (٤٠٤)
باسك ضةرموو، هرياى عاردى. ضونكة طةيية ء بووةوة نريةكةوة شؤِر لةذَير ةكةى

َ
يال

ئةمجارةش ئةخيلى بةتوانا: ئَيمة ، ئةى
َ

«بةآل طوتى: بوو، بةخشى ثآ قسةكردنى تواناى
نيية، تَيدا ئَيمةى طوناهى ئةوةش نزيكة، تؤ مةرطى ِرؤذى

َ
ُّـ مةرط دةخةلةسَينني. لة تؤ

ئةسلةحةكةى ء ضةك كة تةروادةييةكانيش جا ئاسمانة. قةدةرى ء قةرار ئةوة ضونكة
ئةو نةبووة. ئَيمة  درَيغى ء تةخسري ئةنجامى ئةمة بردووة، بةتاآلند ثاتروكلؤسيان
سةركةوتنى ء ء سةرفرازى كوشت جةنطاوةرةكاندا لةِريزى ثَيشةوةى ئةوى كة كةسةى
بوو. نازدار ء ناسك ليتوى كوِرةكةى بةتوانا بوو، فرة خواوةندَيكى بةخشى، بةهيكتؤر
غار خَيراتر باية، بةشةران، لةزترين بةقةوُّـ كة ِرؤذئاوا، باى لة دكارين هةردووكمان ئَيمة
بةثشتيوانى خواوةندَيك بنيادةمَيك كة ئةوةية تؤ ضارةنووسى بةآلم بدةين، تاو ء بدةين

دةبَيت.» زاأل بةسةرتا ء دةتكوذَيت
لة (ئريينويس) قسةكةيان توِرةيى ثةروةردطارانى كرد، قسةيةى ئةو كة هةر (٤١٨)
ئيكسانتوس «ئةى دايةوة: وةآلمى بةتوِرةيى ئةخيلوس، بَيدةنطيان كرد. بِرى ء دةمى
من بدةيتآ. ةم

َ
هةوال ئةو تؤ ناكات، بةوة ثَيوست دةدةية؟ خؤمم مةرطى ى

َ
هةوال بؤضى

بمرم. دايكم ء بابى ئازيز لة ضارةنووسم ئةوةية لَيرة، دوور دةزانم كة ضاك زؤر بةخؤم
ءمةرط لةوةى ذةهرى كوشتار بةر ناطرم،

َ
هةل كوشتار لة دةست وَيِراى ئةمةش من بةآلم

بةتةروادةييةكانبنؤشم.»
ئةسثة ِرةهوانةكانىبةناو هَيزىجةنطاوةرةكانى لة نةعرةتةىداو قسانةىكرد، ئةو (٤٢٤)

تاودا. ثَيشةوةدا
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سروودى بيستةم

لة شةِردا بةشدارى خواوةندان

حيكايةتةكة:
كرد. دروست ئةخيل عةنتيكةى بؤ زرَييةكى ثاتروكلؤس، هيفايستوس مةرطى ثاش
لة دةبآ هةلَبةتة داوةء بِراوةتةوة. شةِرى ئةخيل بِريارى كة بوو ماناية بةو ئةمةش
طوتن ثَيى كردةوة، كؤ بطؤِرآ، زيوس خواوةندةكانى ِرووداوةكان ئةمةوة ئةنجامى
ئاطامةمنون ئاشتبوونةوةتةوة ئةخيل ء ئةخيل دامردةوةء ء غةزةبى ثشم ئةوةى دواى
بؤيان بةدةستهَيناوةتةوة، خواوةندان خؤى شكؤى ء قارةمان سةرفرازى ئةخيلى ء
كة خؤى اليةنة بكات لةو ثشتيوانى خواوةندَيك هةر يا بكةن، شةِر بةشدارى هةية
ناكات، ضونكة كاروبارةكان ِرةوتىخؤيان وةرطرتووة زيوس فةرق بؤ طةرةكيةتى، ئةمة
هريا بوون، واهى دةرفةتَيكى خؤيانةوة.خواوةندةكان ضاوةنؤِريى بةقةدةرى بةندن ء
ء ئةفرؤدَيت ئةثولؤ ئاخاييةكان، ثاأل دايانة هيفايستوس ء هرميس ثوسيدون ء ء ئةتينا ء

تةروادةييةكان. ثاأل ضوونة ئيكسانتوس ء ليتؤ ء ئايريس ء
شةِرةكة بةشدارى ِراستةوخؤ نةدةكرد حةزيان خواوةندةكان هةلَطريسايةوة. شةِر
لة ِراستةوخؤى خواوةندةكان. بؤية ِرووبةِرووبوونةوةى ء نةبآ بةشةِر تا شةِرةكة بكةن،
دةيانزانى. شةِرى دةرنةضوون كة فةندانة ء فَيأل ء ئةو دةسيسة ء ثيالنطَيِرى بازنةى
ِرووبةِرووى هاندا قارةمانى ئينياسى ئةثولؤ ِروويدا، ئينياسدا ء ئةخيل لةنَيوان يةكةم
شةِرَيكى توند دةلََين، بةيةكرت قسان قارمان تَير هةردوو ئةوةى دواى ببَيتةوة، ئةخيل
نةبواية. ثوسيدون خواوةند ئةطةر بكوذرآ، تَيدا ئينياسى نامَينآ زؤرى ثَيدةكات، دةست
ء دةستة هةندآ كة شةِرةكة. بةرةى ئةوسةرى طةياندييةوة ء هةلَيطرت ثؤسيدون
عةرةبانة ء دةدا ضةكيان لةخؤ دةكرد، ئامادة شةِرةكة بةشدارى لة بؤ خؤيان هَيز
هَيشتا كة بوو ئةوة هؤيةكةش دةكرد. بار شةِر تفاقى ء ضةك لة ئةسثةكانيان ء
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ِرزطارى بوو، ئاخاييةكان اليةنطرى هةرضةند خواوةندة، ئةم بؤية نةهاتبوو، ئةجةُّـ
هيكتؤرى ئةثولؤ ِروودةدات. هيكتؤردا ئةخيل ء لةنَيوان دووةم طةورةى كرد.شةِرى
نةكةوآ. هيكتؤر ئةخيل هاوِرَيكانى توخنى بةبآ بةتةنآ ء كة ئاطادار كردبووةوة
بينى براى (ثؤليدرؤس)ى كة كاتَى كةوتةوة.َُّـ دوور ِرووبةِرووبوونةوةى ئةخيل لة
بردة ثَينةطريا، هَيرشى خؤى لة باوةش طرتووة، ِرذاوى ِريخؤلَةى و ورط كوذراوةو
ِرمَيكى هيكتؤر هةلَطريسا. قارةماندا هةردوو نَيوان لة توند وشةِرَيكى ئةخيل سةر
بوو. فوةكة سووك هةرضةند الدا، ئةخيل لة ِرمةكةى كردو فويةكى ئةتينا َُّـ خَيواندَى،
ئةخيل بكات، ِرزطار هيكتؤر جارَيك بوو،ضةند ناضار ئةثؤلؤ بوو، طةرم تةواو شةِرةكة
لةبةرى ء بؤ دةكةى نوَيذى ِرؤذ هةموو هةية خواوةندَيك بَآل، مايةوة بؤ ئةوةندةى هةر
خواوةندَيكثشتيوانى َُّـئةطةر ثاراستنت، كةوتؤتة ئةمِرؤ كة ئةويش ئةثولؤية دةثاِرَييةوة،
ء بوون ثةِراطةندة تةروادةييةكان بوو. طةرم دةتكوذم.شةِرةكة بَيطومان بكات، لةمن

ئيكسانتوس. هةندَيكيان بةرةو ِروبارى هةلَهاتن ء هةندَيكيان بةرةو شار هةآلتن،
زةمةن:

شةِر بؤ خؤى بةتةواوةتى ئةخيل ِرؤذةى ئةو سييةمداية، ِرؤذى هَيشتا لة طَيِرانةوةكة
كرد. تةيار

شوَين:
تةروادة. شارى ء دةريا ِرةخى نَيوان دةشتةى ئةو ئاخاييةكانة، ئؤردوطاى دةوروبةرى
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سةراثا ء ئامادة ئاخاييان شةِر، تينووى ئةى ثيليوس، كوِرى ئةى جؤرة، بةو (١)
لةالى خِربوونةوة.. تةروادةييةكانيش دةورت لة ء كرد شةِر تةيار بؤ خؤيان ضةكدار،
ئامادةى ء طرت تةروادةيان دةشتى هةردةكانى جةنطةوة، بةجلى هةموو خؤيانةوة،

بوون. ِرووبةِرووبوونةوة
طاز كؤبوونةوة بؤ خواوةندةكان بةتيميس دا كة هةموو فةرمانى زيوس، كاتةدا، لةو (٤)
خواوةندانى ء كةوت ئوليمبؤس ء زةبةندةكانى ء زؤر ثَيض ثِر ة

َ
دؤل بةناو بةلةز ئيدى بكات،

نةبآ، ئوقيانوس تةنيا زيوس. ةكةى
َ
مال بَين بؤ ء كؤبوونةوةية كة دةكردةوة، ئاطادار

طري، سةرضاوة
َ
دل بَيشةآلنانى لة ئةوانةى دةريايى، ثةريانى ء هةموو ِروباران هةر ئيدى

وةختآ كؤبوونةوةكة، بؤ هاتن هةموو دةذين، سةرسةوزدا مريطوزارانى ء ِرؤخانان ء
ناسكةدا، ء بريقةدار مةِرمةِرية داآلنة لةو زيوسىهةورةوان، طةييشتنة كؤشكةكةىزيوس،

رؤنيشتن. زيوسى دروستكردبوو، بابة بؤ بةوثةِرى لَيهاتوييةوة هيفايستوس كة
ثؤسيدونى هةروةها خِربوونةوة. زيوسدا ى

َ
مال لة بةردةبار خواوةندانى جؤرة بةو (١٣)

دةرياى ء بةجَيهَينابوو (تيميس)ى يةزدانخانم فةرمانةكةى بوومةلةرزةش، خودانى
زيوسى لة مةبةستى و ِرؤنيشت خواوةندةكاندا لةنَيو لةوآ هاتبوو، بةجَيهَيشتبوو، و
خواوةندانت بؤضى ِرةخشان، تريشقةى هةورة فةرماندارى «ئةى طوتى: ء ثرسى
ئاراداية شةِرَيكى تازة لة ئايا ئاخاييانداى؟.. ء تةروادةييان بريى لة ئايا كؤكردوةتةوة؟

بكةى؟ ئاطادار
َ
ُّـ خواوةندانى ودةتةوآ

ئةى بوومةلةرزة، خَيوى «ئةى طوتى: ء دايةوة بةرسظي هةوران- –خودانى زيوسى (١٩)
لَيرةم مةبةستَيك ض بؤ كة بةئاطاى لةوةش و دةزانيت من ى

َ
دل نيازى تؤ زةوى، هةذَينةرى

مليان ء دةِرؤن نابووتى لة ِروو كة ئةوانةدام خةمى لة بةئَيستاشةوة من كؤكردونةتةوة..
بِروانمة بةكاوةخؤ دانيشم ء ةمثدا

َ
ئؤل لة لوتكةى لَيرة، لَيية حةزم جا من ناوة. شةِرةوة بةم

يةكسةر خواوةندان مةحشةرى ئةى ئَيوة، بةآلم بدةم. ء دةرونم دأل زاخاوى ء ئةوَيندةر
دةكةن، اليةنَيكيان لةهةر اليةنطرى خؤتان، بةكةيفى ئاخاييةكان، ء تةروادةيى ناو بؤ بضن
ناتوانن خؤيان لةبةر تةروادةييةكان بدات، ثةالمارى تةنياش ئةخيل، بةتاقى ئةطةر بيكةن.
كة ئَيستا جاى ض ثَييان دةشكَيت، ء دةست ةمى

َ
قةل هةر بةديتنى ِرابطرن. ثيليوس كوِرى

من دةترسم ة.
َ
تؤل ثشكؤى ء غةزةب ء بةثشم بووة يةكثارضة هاوِرَيكةى داخى كوذرانى لة

بطرَيت.» شارةكةيان ء بِروخَينآ شار حةسارى ء بكةوآ ضارةنوس فةرمانى ثَيش ئةمِرؤ
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بةطوَيرةى خواوةندان، ِراطةياند. ئامانى بآ جةنطَيكى قسانة بةم كرونوس، كوِرى (٣١)
ِرووى هريا شةِرطة وةِرَيكةوتن. بةرةو ء دةستةوة بوون بةدوو خؤيان حةزى خواست ء
هريميسى بوومةلةرزة، خَيوى ثوسيدؤنى ئةتينا، ء كةشتييةكان الى حةشاماتى كردة
(هيفايستوس)ش هةروةها كةوتن. بةطةأل دانايى»شى ء زيرةكى كوانطى ء ضاكةكار
بةآلمئةريسىكآلوِرةخشانى ضوو!. ياندا

َ
لةطةل بةشةلةشةل،القةالوازةكانىوةطةِرخستء

و ليتو تريةنداز، ئةرتيمسى ثؤِردرَيذ، ئةثولؤى ضوو، تةروادةييةكان ئاثؤِرةى بةرةو
كةوتن. بةطةأل خؤشى، ء خةندة ئةهلى ئةفرؤدَيتى و ئيكسانتوس

ء بةكةيف زؤر ئاخاييةكان بوون، دوور شةِرطةكة لة خواوةندةكان كاتةى ئةو تا (٤١)
بوو، دوور شةِر مةيدانى لة دوورةثةرَيز ء زؤر كة ماوةيةكى ئةخيل ضونكة بوون، خؤشحاأل
تفاقى ء ضةك لة بينى، (ثيليوس)يان كوِرةكةى كة تةروادةييةكان مةيدان. هاتبووةوة
دةكرد، بةشةرانى قِركةرى ء شةِر خواوةندى ئرييسى هةظِركى ء جةنطدا دةبريسكايةوة
خواوةندان كة هةر

َ
ُّـ شكا... ء ثَييان ةمى دةست

َ
قةل ء نيشت

َ
سةيريان ُّـ ترسَيكى

ئاذاوة دووبةرةكى خواوةندى بوون، دابةش نةياردا هَيزى هةردوو بةسةر ء مةيدان هاتنة
بانط كةوتة بةرز بةدةنطى ئةتينا نايةوة. سوثادا هةردوو بةينى لة طةورةى شةِرَيكى ء
لةسةر جارَيك ء دةكرد هاوارى حةسارةكة دةرَيى خةنةكةكةى قةراخ لة جارآ هاوار.. ء
الشةوة ئةريس لةم هاوارى دةكرد. بةزارى ثِر دةرياوة هاذةى هاِرة ء ثِر ء بةرز كةنارى
لوتكةى بةرزترين لةسةر سامناك، ء ِرةش ةيةكى

َ
طؤل هةورة ميناكى خؤيةوة، لةالى

جاريش هةندَي هاندةدا، شةِر بؤ  تةروادةييةكانى ء  دةكرد هاوارى شارةوة بورجى
ء لةوَيوة كاليكولونى تةثةى دةطةياندة خؤى ء دةِرؤيى بةثةلة بةكةنارى سيمويسدا

تةروادةييةكان دةكرد. هاوارى لة
بةخؤيان ئةوجا شةِر. سوثا بؤ هةردوو دنةدانى كةوتنة ثريؤز خواوةندانى ئاواية بةو (٥٤)
لةئاسمانةوة كةوتنةشةِرىيةكدى.هةنطآزيوسىبابءسةروةرىخواوةندانءبةشةران،
قوآليى كةوتة هةذاندنى (ثوسيدون)ش بةسةرياندا. ناردن ء ضةخماخة طرمةطرم كةوتة
ء هةموو ِرةط هةر لةذَير ثَيياندا. كؤساران ء ديوارئاساكانى بةرز لوتكة ء بآ سنور زةوى
تةروادة شارى هةروةها لةرزين. ء سةرضاوان كةوتة فوارة ثِر ئيداى لوتكةكانى ء ِريشة
خواى سةروةر ء ء شةبةنطان خَيوى هاديسى لةرزين. كةوتنة كةشتى ئاخاييةكانيش ء
لةوة كرد. هاوارى بةرز بةدةنطى ء ِرابوو عةرشةكةى لةسةر ء ةكى

َ
راضل ذَيرين، جيهانانى
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ةمِرةوة
َ
قةل شةق بكات، ئةو سةر زةوييةكةى بوومةلةرزة، ثوسيدونى خَيوى كة دةترسا

ئاشكرا خواوةندان بةشةران ء بؤ دةترسن، لَيى خواوةندانيش بؤطةنةكةى، كة ء ترسناك
ء بةخؤ ئةثولؤ حةشرة. ِرؤذى بوو بةو يةكدى بةربوونة طيانى خواوةندةكان كاتآ بكات.
ضاوطةش دذى ئةتيناى شا ثوسيدون طرت.. يةزدانخانم بةرانبةرى لة دارةكانيةوة

َ
ترية بال

خوشكى ئةثولؤى دوور تريةندازى تري، ء زَيِرين شكارضى، ئةرتيمسى وةستا.. ئةريس
قؤأل ِروبارة ئةو ِرووبةِرووى (ليتو) بووةوة. (هريميس)ش وةستا، بةهريا بةرانبةر ئةنطَيوة
دذى َين

َ
دةل ثَيى سكاماندرى بةشةران ء ئيكسانتوس، خواوةندان كة طَيذةنطةى ثِر ء

وةستا. مةزن لةنطى هيفايستوسة
تاسةمةندى يةجطار  ئةخيل

َ
ُّـ طرت. لَيكدى بةرانبةريان خواوةندان جؤرة بةو (٧٥)

لةهةر بةر كة ثَيدةكرد ئةمرى ى
َ
دل ضونكة بوو.. ثريام كوِرى هيكتؤرى ِرووبةِرووبوونةوةى

ضةرمني –جةنطاوةرى ئرييسى تينوَيتى ء بكوذَيت سةرسةختة جةنطاوةرة ئةو كةسَيك،
كةوتة هاِروذَينةرىلةشكران، ء بكات. ئةثولؤى رَينوَين ثاراو قارةمانة بةخوَينىئةم سثةر،
خستةبةرى. زاتى توانى تا ء ثيليوس كوِرةكةى ِرووبةِرووبوونةوةى بؤ ئينياس هاندانى
ِروويكردة ئةوةوةء ثَيستى ضووة ثريام، ء ليكايونى كوِرى بةدةنطى طؤِرى خؤى دةنطى
قسة كوا ئةو تةروادةييان، بةردةبارى ء شريةتكار ئةى ئينياس، «ئةى طوتى: ء ئينياس
ء دةكرد تةروادةت فةرماندةكانى بةدةم خواردنةوةوة بؤ كة طيظةى هةِرء ء ئازايةتى ء
ئةخيل ِرووبةِرووى دةتطوت ء دةفشى بةخؤت نةبووى تؤ هةر ئةدى بادةدا. ثَيوة خؤت

دةبمةوة؟
كوِرى بةطذ دةدةى هانم بةو زمانة بؤضى ثريام «ئةى كوِرى دايةوة: بةرسظي ئينياس (٨٦)
يةكةمجارم ئةمة نية؟ من خؤراكى ئةو كة دةزانى كاتَيكدا لة بضم، ثيليوسدا بةجةرطى
منى لة بةِرمةكةيةوة ء بةخؤ دةوةستم. جارَيكى ديكةش لةزطني ئةخيلى كة دذى نية
(ثيداسوس)ى ء لريينسوس ء بةتاآلن بردين طاطةلةكانى كة بوو ئةو كاتة ِراوناوة، ئيداوة
تواناى بةالقم ء هَيز بةرم ء ناية غريةتى ،ئةو نةكةوتبا فريام زيوس ئةطةر كرد. وَيران
دةثاراست ئاسيوانى لة كةوتبوو، ثَيشى ئةتينا دةيانكوشتم. ئةتينا، ء بةخؤى بةخشى،
تةروادةييان، ياخوا ء ليجيسى كى

َ
خةل طيانى بكةوَيتة برونزيةكةى بةِرمة دنةى دةدا ء

هةميشة خواوةندَيكى لة نةيةت، بةشةِر ى
َ
لةطةل ء نةبَيتةوة كةس ِرووبةِرووى ئةخيل

ِراستةوخؤ نَيزةكةى لةوةى جطة ئةمة دةثارَيزَيت. بةدبةختى ء ئاسيو لة كة تةكداية،
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ناوةستَيتةوة.لةطةأل ء نةسمآ نةثَيكآ بةشةرَيك تا بةدةنى ء دةكشَيت ئامانج بةرةو
يةكسان بكات، ناتوانآ نَيوانمان شةِرى ئيمكاناتى ء هةبآ ئةمةشدا، ئةطةر خواوةندَيك
ثؤآلينى قةآلى كة بدات

َ
ئةوةش ُّـ طةزافى ء الف هةرضةند بدات، ثآ بؤِرم بةئاسانى

ء نةيارانى ئَيمةية. دذمنان
نوَيذ وةرة، تؤش قارةمان، ئةى «نا، طوتى: لةبةرسظيا زيوس، كوِرى ئةثولؤ، (١٠٣)
لة ئةفرؤدَيتى، ك،

َ
خةل بةئةستؤى وةباأل تؤش، بثاِرَيوة. بةريان لة بكة، خواوةندان بؤ

دايكى ثايةى لة لةنَيو يةزدانخانماندا ئةخيل، ثايةى دايكى خؤ زيوسة، كيذى ئةفرؤدَيت
فةرمانِرةواى ثريةمَيردَيكى كيذى ئةو دايكى و زيوسة، كضى تؤ دايكى ضونكة كةمرتة. تؤ
تةوس نة لة ء مةدة بةر دةية، نةترة ثِرى ء بَينة برونزية مكومةكةت ِرمة دةرياية. كةواتة

مةترسة.» طيظى لة هةِر ء نة ء توانج ء
تةدارةكىجةنطىلةخؤدا، بةرسةردارىسوثا، بةو قسانةزاتءغريةتىناية ئةثولؤ، (١١٠)
جةنطاوةرةكان. ثَيشةوةى ِريزى طةياندة خؤى شَيوةية بةو بوو، ِرةخشان برونزى سةراثا
حةشاماتةكةدا بةنَيو بةثةلة بينى ئةنخيسيسى كوِرةكةى كة ضةرمط، بازوو هرياى
ثَيى خِركردةوة ء خؤى لة خواوةندةكانى ببَيتةوة، ثيليوس كوِرى ِرووبةِرووى دةِرؤيى تا
ئةنجامى كة بريبكةنةوة خؤدا ى

َ
دل ئَيوة هةردوكتان لة ئةتينا، ء «ئةى ثؤسيدؤن طوتن:

دةِروات تا ِرةخشانةكةيةوة، بةثةلة كآلو ء بةخؤ ئينياس ئةوةتا دةبآ، كارانة ض ئةم
جا دةدا. دنةى ء دةدا بةثشتيا دةست ئةثولؤ، ببَيتةوة، ثيليوس كوِرةكةى ِرووبةِرووى
ء ورةى بدات هانى ء ئةخيل هيمدادى بضينة يةكَيكمان يان بيطَيِرينةوة، دةبآ ئَيمة يا
ثشتيوانى ء دةوآ خؤشيان نةمرانةى خواوةندة ئةو كة بزانآ دةبآ بكاتةوة. بةرز
كة ئةوانةى بةآلم متمانةن، ء باوةِر جَيى ديكة ثرت لة هةموو خواوةندةكانى دةكةن،
لة هةموومان نني. ئَيمة هيض ء فشةن كردووة، تةروادةييةكان لة داكؤكيان تا ئَيستا
ناو لة ئةمِرؤكة ني ئةخيل

َ
نةيةل ء بكةين بةشدارى شةِرةدا لةم تا هاتووين ئوليمبوسةوة

ببَيتةوة شتة ئةو دَينني ِرووبةِرووى
َ
ُّـ وازى ثاشان بطاتآ. ئاسيوَيكى تةروادةييةكاندا هيض

لة ثآ بةخشيوة، دايكى ذيانى كة ِرؤذةوة لةو لة دايكبوونيةوة، لة ِرؤذى قةدةر، كة
نةزانآ، كاتآ خواوةندةكانةوة يةكَيك لة زارى ئةمة لة ئةخيل ئةطةر ضارةى نووسيوة.
دةردةكةون كاتآ خواوةندان دةترسَيت، ضونكة خواوةندَيك ببَيتةوة ِرووبةِرووى لةشةِردا

سامناكن. يةجطار بةرضاو دَينة و
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توِرة خؤت بةخؤِرايى «هريا، طوتى: وةآلميان لة لةرزَين، زةوى ثؤسيدؤنى ئةوجا (١٣٢)
بكةين. يةكرت شةِرى خواوةندان لةطةأل ئةوةدا نيم من ناوةشَيتةوة. تؤ لة مةكة، ئةمة
بةشةران بةجآ بؤ شةِرةكة ء بكةين تةمةشا ء دابنيشني ثةنايةكةوة بضني لة واية باشرت
ن

َ
نةيةل ء بطرن ئةخيل يان ِرآ لة شةِرةوة، بضنة ئرييس يان ئةثولؤ ئةطةر ني، خؤ

َ
بهَيل

لة ثَيمواية ئةوسا بةثةلة شةِرةوة. بضينة خؤمانة هةقى بكات، هةنطآ ئَيمةش شةِر
خواوةندةكان، ئاثؤِرةى ناو بؤ ئوليمبوس بؤ دةطةِرَينةوة دةكةونةوةء دوور شةِرةكة

نايةن.» دةرةقةتمان ء نابةن ئَيمة بارى ئةوان ضونكة
كة بةرزةى حةشارطة  ئةو بؤ بردنى قسانة، ئةو دواى ثؤِرِرةش خواوةندى  (١٤٤)
بتوانآ تا بؤ هريوكليسىئاسمانىنةذادياندروستكردبوو، ئةتينادا لةطةأل تةروادةييةكان
دةرياوة لة كةنارى كة بكات دةرباز دةريايية حةزيا ئةو ضنطى لة ء خؤى بةرَيتآ ثةناى
ئةوجا ِرؤنيشتن، لةوَيندةر هاوِرَيى وخواوةندةكانى ثؤسيدون ِراودةنا. دةشتةكةى بةرةو
اليةنطرى ء هاوسؤز خواوةندةكانى لةوالشةوة وةشَيرد. توندا هةورَيكى ة

َ
ثةل لةذَير خؤيان

كةوانكَيش ئةثولؤى ئةى تؤ دةورى بةرزاييةكانى كاليكولونى، لة لةسةر بةرانبةر، بةرةى
دانيشتن. دى خواوةندةكةى بةدةستة بةرانبةر شاران، وَيرانكةرى دةورى ئرييسى لة و

هيض تةطبرييان دةكرد، دانيشتبوون، دةستة بةدوو كة خواوةندان، جؤرة، بةو (١٥٣)
لة ئاسمانةوة، لة زيوس بكةن، ثَيشكةرى دةست شةِردا لة نةدةكرد حةزيان اليةكيان
بوو ثِر دةشتةكة بوون، شةِر ديار نيشانةكانى ضاودَيرى دةكردن.. خؤيةوة بةرزى عةرشى
ثَيى لةذَير زةوى دةدرةوشايةوة، برونزا لة دةشتةكة سةراثاى ئةسثان، ء جةنطاوةر لة
لة هةمووان باهؤى ء بةشان دوو ثياوى هةردووالدا دةلةرييةوة، جةنطاوةرانى ئاثؤِرةى
هةردوو نَيوان مةيدانةكةى لة ء لةشكرةكةوة هاتنة دةرآ هةردوو لةنَيو بةهةيبةترت
دووة ئينياسى ئةو لَيدةبارى.. شةِريان هةردوكيان ضوون، يةكرت ِرووى بةرةو سوثاكةدا

مَيرخاس بوون. ئةخيلى ء كوِرى ئةنخيسيس،
كآلوخودة طرانةكةى هاتبووة مةيدان، ءطيظةوة بةدةم هةِر ثَيشا، لة ئينياس، (١٦)
نَيزة طرتبوو، سينطيةوة  بةر بة مكومةكةى سثةرة دةلةرييةوة، سةرييةوة  بةسةر
دِرى شَيرَيكى وةكو ثيليوس كوِرةكةى لةوالشةوة دةدا.

َ
هةل با لة دةستيا برونزيةكةى

سةرةتا بَيتة بدةن، بيانةوآ ثةالمارى خِرببنةوةء لَيى كَيكى زؤر
َ
خةل ة

َ
كؤمةل كة دِرندة

شَيرة ء بسرةوَينآ تآ ِرمَيكى الوَيك خَيرا كة هةر و نةكات، بؤ حةساوَيكيان ثَيشآ ء هيض
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بةوالدا بةمالو كلكى ء زاريةوة دةرثةِرآ ء دةم لة كةف داثضِرآ ء
َ
دةميان ُّـ ء بهاِروذآ

بكوذَيت،
َ
بدات يةكَيكيان ُّـ

َ
ء هةول ثةالمار بدات يةكسةر دةرثةِرآ، ضاوانى لة طِر ء بابدات

داية تاوى ء غةزةب ثشم بةهةمان (ئةخيل)ش بكوذرآ.. لةبةردةم ئاثوِراكةدا خؤى يان
ئينياس.

ء ئينياس ِروويكردة لةزطني ء جوامَير ئةخيلى نزيكبوونةوة، لَيكدى كاتآ  (١٧٦)
تا دووركةوتويتةوة، خؤت سوثاييانى لة جؤرة بةم بؤضى ئينياس «ئةى طوت: ثَيى
لةنَيو ئومَيدةى بةو دةكةيت من شةِرى خؤت، ى

َ
بةخةيال طواية ببيتةوة؟ من ِرووبةِرووى

ء بطريتةوة ثريام دةسةآلتى شوَين ء هةمان سوارانةدا ئةو ضاثك ،لةنَيو تةروادةييةكاندا
مةملةكةتةكةى خؤيت هةر ثريام طريمان بشمكوذيت، خاوة، ت

َ
خةيال نا، ثةيدا بكةى؟..

يان تةروادةييةكان بةردةبارة.. ء بةئاوةز ثياوَيكى كوِرىفرةن، بةردةست .ضونكة ناخاتة
ء سةروةت ء بةثيت، زؤر زارَيكى زةوى ء بكوذيت ئةطةر من كة ئةوةيان داويتآ َينى

َ
بةل

دةدةنآ؟ بةآلم فرةت جاِرَيكى طةنمة ء باخان مةزراءِرةزو ء مَيرط ةت،
َ
دةول سامان ء

لة جارَيكيان بةثةلة ثروزآ تؤ نةبووى تؤدا نيية.. هةر كَيشى لة واية كوشتنى من ثَيم
طاطةلةكةم بووى، طاطةلةكةت بةتةنآ الى كة ضووةوة ِرؤذآ بريت دةربازبوويت؟ ضنطم
ِرؤذة ِراوم دةنايت؟.. ئةو شان لةسةر ضنط ئيدادا ةكانى

َ
قةدثال بةلوتكة ء كردى ء تاآلن

بدةيتةوة. ثاشةوة ئاوِرى جارَيكيش تاقة بؤ نةتوَيرا قوضانت بةجؤرآ
بةكؤمةكى ئةتينا ء ئةوَيندةرش، سةر هَيناية هَيرشم

َ
ُّـ هةآلتى، لورونيسوس بؤ لةوَيوة

بةقوربانى خوا بةآلم بةديلى برد. ذنةكانم كرد، وَيرانم بةسةرا طرت، دةستم زيوس بابة ء
تؤ كرديت. جا دةربازيان ء كةوتن فريات كة بكات ديكةت خواوةندى ء هةندآ زيوس
بؤية هةبآ. بةسةرتةوة هةقيان ئةمجارة وانية ثَيم نا، دةتثارَيزن، ئةمجارةش وادةزانى
ِرووبةِرووى هاوِرَيكانت بطةِرَيوة، ناو ِرآ بؤ ء ِرآ دةكةم ئةمرت ثآ دةكةم، ئامؤذطاريت
لة بري باران ثاش كةسةية كةر ئةو دةبييةوة.. ذَيوان دةبينى ء خراث دةنا من مةبةوة،

بكاتةوة. كةثةنك
دةم بمتؤقَينى، ةى

َ
بةطال ة

َ
مةحال ثيليوس، كوِرى «ئةى طوتى: وةآلميا لة ئينياس (١٩٩)

هةِرءطيظ ء بدةم تؤ جنَيوان وةكو بمةوآ دةزانم طةر بم، منيش منداأل ئةوةى من وةكو
يةكرتمان داكى ء باب ناوبانطى دةناسني، يةكرت ةكى

َ
ِرةضةل ء ِرةط هةردووكمان بكةم.

منت وبابى نةتؤداك بةآلم ناسني. دةيان ء ذنةوتووة بةشةرانةوة سةرزارى لة داستانانى
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جوامَيرى، دايكت ء مَيرخاس ثيليوسى تؤوى ء توخم لة تؤ َين
َ
تؤ..دةل هى من ديتوون نة

مَيرخاس من، ئةنخيسيسى بةآلم دةريايى. ثةريانى لة يةكَيكة شؤِرة، كةزآ تيتيسى
اليةكيان لةسةر كوشتةى تؤ، هى يا من باب ء داكى ئةمِرؤكة ئةفرؤدَيتة.. دايكم ء بابمة
ناشكَينآ، تينوَيتى كةسمان بةتاأل ء بؤش قسةى واية جا ثَيم شني. دةكةن ةكةيان

َ
ِرؤل

الى كة بناسيت، باشرت من ةكى
َ
ِرةضةل ء ِرةط دةتةوآ تؤ ئةطةر بةآلم شةِرة. ِرؤذ ِرؤذى

ء بزانة بطرة طوآ ئاشكراية، ك
َ
زؤربةى خةل

داردانياى شارى  كة كةوتةوة
َ
ُّـ داردانؤسى هةوران، خَيوى زيوسى يةكةمجار (٢١٥)

بةندى
َ
مةل ء  بةمةفتةن ببآ تا دانةمةزرابوو، ثريؤز ئيليونى هَيشتا ئةوسا دامةزراند،

داردانؤس ئةوجا دةذيان. ئيدادا كانياوةكانى ء سةرضاوة ثِر ة
َ
دؤل لة كة بةشةرانةى ئةو

هةزار سآ بةشةر، بةزةنطينرتين بوو كة بوو، ئةريختونيوس شا كة كوِرَيكى لَيكةوةتةوة،
ة نازدارةكانى

َ
بةمندال دأل زؤرى و دةلةوةِرين لة مَيرطوزارةكانيا هةبوو ماينى ء ئةسث

بؤية سةريان، حةزى دةضَيتة لةوةِرةطةدا دةبينآ ماينانة لة كة ئةم باكور باى بوو. خؤش
ء دوانزة ئاوس بوون دةثةِرآ، ماينةكان لَييان ء ياأل ِرةشةوة ئةسثَيكى ثَيستى دةضَيتة
دةبوونةوة بةجؤرآ بةرز بِرويشتبان، بةطةنمةجارَيكدا كاتآ جوانوانة هَينا. ئةم جوانويان
.كاتآ بشكَيتةوة َيك

َ
طول تاقة نةياندةهَيشت ء طةنمةكانةوة ة

َ
طول سةرووى دةكةوتنة

دةثةِرينةوة دةريادا ئاساى كَيو شةثؤالنى بةرزترين بةسةر دةِرؤيني. دةريادا بةسةر
(تروس)ش تةروادةييةكان بةثاشاى بوو كة لَيكةوتةوة، (تروس)ى ئةريختونثوس ئيدى
طانيمديس و ئةساراكوس، ئيلوس، لة: بوون بريتى كة تة

َ
نةطال كوِر لَيكةوتةوة، كوِرى سآ

بةندى
َ
دل خواوةندان بؤية دةضوو، خواوةند لة بوو، بةشةران ناو ثياوى جوانرتين كة

نةمراندا لةطةأل ء زيوس، مةيطَيِرى ء بةساقى ببآ لةوآ تا ئاسمان بؤ يانكَيشا
َ
هةل ء بوون

كلوتيوس ء ثريام ء تيتونوس الوميدون، خستةوة، بآ وَينةى الوميدونى ئيليوس، بذى.
بابى كابيس و خستةوة كابيسى ئةساركوس، بةآلم بوو. زادةى هيكيتايونى ئةريس ء

كوِرى ثريامة.. مةزنيش هيتكؤرى ء منة بابى (ئةنخيسيس)ش و ئةنخيسيس بوو،
خوَينةية ئةو هاتووم. لَيوةى ةكةية كة

َ
ِرةضةل ِرةط ء ء فةسأل ء ئةسأل ئةو ئةمة (٢٤١)

بةكةيفى بةدةستى زيوسة، مَيرخاسى، ء بةئازايةتى سةبارةت ثَيوة دةكةم. شانازى كة
ئةو ضونكة خؤيةتى، زؤرى بةدةستى دابةش دةكات. كةمى ء بةشةرانيدا بةسةر خؤى
بَينني، قسانة لةم باواز بةآلم بةتواناترة. هةمووان لة ء هةمووانة طةورةى سةروةر ء
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سِر ء ء سارد قسةى نةكةين. قسان مةيدانى شةِردا جةرطةى لة ضيرت وةكو منداآلن با
بَآل بةوى دى ناشرين قسةى ئةوةندة دةتوانآ هةريةكَيكمان كة زؤرة، جنَيوان هَيندة
نية، ئامانى بةشةر زمانى يبطرآ.

َ
هةل نةتوانآ ء نةيطرآ نةفةرى سةد كةشتيةكى كة

دةوةشَيتةوة.
َ
بةدى ُّـ وتةى ء وتةى باش اليةكدا دةطةِرآ، بةهةموو ء نةرمة طؤشتَيكى

دةطوترَيتةوة. ثآ شتت دةبيستيةوةء هةمان شت َيى، هةمان
َ
بل شتَيك هةر بتوانى تؤ

ء دَين ذنانةى بةشةِر ئةو وةكو لَيكدى، تةشةر ء تانة بكةوينة ثَيويست دةكات ض ئيدى
يةك جنَيوى ء ء هةزار دةطرن ِرَيطة لَيكدى ء سةرى دةسَينآ لة دةست ةويان

َ
توِرةيى جل

تؤش جا دةبارَينن. يةكديدا بةثَيى توِرةييةكةيان بةسةر درؤ ء ِراست كةى
َ
بةكول سةر

واية باشرت .بؤية دةربَينى لةسةر ء خولياى شةِرم ببةزَينى من جنَيوان ء بةقسة ناتوانى
بكةينةوة!» تاقى يةكرتى ء ببينةوة يةكرت ِرووبةِرووى بةِرمان

ئةخيل، سامناكةكةى ء عةنتيكة سثةرة خَيواندة نَيزةيةكى قسانة، ئةو دواى (٢٥٩)
سثةرةكةى كوِرى ثيليوس دةنطى دايةوة. ء ِرمةكةدا زرنطايةوة ئاستى نوكى لة سثةرةكة
ثَيى ضونكة ترسا، بآ ِراستى ِراطرت. ئةوى لةبةردةم خؤى خؤى بةهَيزةكانى بةدةستة
كة لةوةى غافأل بوو دةبِرآ. سثةرةكةى بةئاسانى جوامَير (ئينياس)ى ِرمةكةى وابوو
ئةوة بَينة شكان، ئاسانيية بةبةشةرانى فانى دياريية بةشكؤيانةى خواوةندان، بةو ئةو
زَيِرةى توَيذة ئةو ضونكة نةبِرى، سثةرةكةى جوامَير، ئينياسى قورسةكةى نَيزة بوو
طةِراندةوة. نَيزةكةى بةكارهاتبوو سثةرةكةدا دروستكردنى لة و خودابوو، دياريى كة
خؤيان مانةوة. وةكو دى لؤيةكةى بةآلم سآ بِرى، سثةرةكةى لؤى دوو نَيزةكة هةرضةندة
مس لة ذَيرتر برونز، دوانى لة دووانى كردبوو، دروستى لؤ ثَينج لةنط لة خواوةندى ضونكة

وةستايةوة. لؤيةياندا بناويةكة لةم جا ِرمة بوو، لة زَيِر ناوةِراستيان لؤيةكى ء
بةر ِرَيك كةوت، ئينياس سثةرةكةى بةر هاويشت. خؤى ِرمةكةى ئةخيل، هةنطآ (٢٧٣)
ضةرمةكةى هةروةها بوو تةنك كة برونزةكةى زؤر كةوت سثةرةكة دةرةوةى قةراخى
كرابوو، بةر قةراخى دروست ثيلينا ضياى داربناوى لة كة ِرمةكة بوو ذَيريشى زؤر تةنك
بوو خةريك ئينياس دايةوة. دةنطى هةستاو

َ
ُّـ تةقةى سثةر ثرية كةوت، سثةرةكة

لة ء تَيثةِرى ثشتيةوة لة ِرمةكة لَينيشت ترسى طرت، دوور خؤ لة سثةرةكةى بكةوآ.
ِرمةكة لة ئينياس بةآلم بوو، قةراخى سثةرةكةى شكاند دوولؤى هةرضةند ضةقى، عاردى
عاردى لة ئةوةوة نزيكى لة نَيزةكة بينى كة وةستا، خؤى لةجَيى حةثةسا، زؤر خةلةسى،
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نةعرةتةى داو لة ء كَيشا
َ
هةل بِرندةكةى شمشَيرة ئةخيل لَينيشت. زؤرى ضةقى ترسَيكى

ئةمِرؤ ِرؤذطارى زةالمى كة بةدوو يطرتة بةردَيكى طةورةى ئةوتؤ
َ
هةل ئينياس ثةالماريدا،

يطرت.
َ
هةل بةئاسانى زؤر تةنآ ء ئينياس بةتاقى

َ
ُّـ نةدةطريا،

َ
هةل

ئةخيلدا سثةرةكةى يان بةكآلوخود طابةردة ئةو دةيتوانى ئينياس كاتةدا لةم (٢٨٨)
هةروةها (ئةخيل)ش دةثاراست. مةرطيان لة كة كآلوخودةى ء سثةر ئةو بكَيشَيت،
ئةطةر برِبآ، لةبةر ِروحى ء دِرآ

َ
هةل ئينياس ورطى شمشَيرةكةى بةزةبرى دةيتوانى

خواوةندةكان ئةوةبوو يةكسةر ِروويكردة لةرزَينى ضاوتيذ نةيديبان. زةوى ثوسيدونى
مَيرخاس ئينياسى بطرن... من زؤر بةخةمى خواوةندان، طوآ لة من «ئةى طوتى: ء
هاديس بؤ دةِروات بةتةنآ دةكوذرَيت ء ئةخيل ئَيستا بةدةستى هةر كة دلَيرةوةم، ء
ة

َ
غافل دوور ئةنطَيوةى كردووة. ئةثولؤى بةطوَيى ئةم طةوجة مردووان. ضونكة ،خانةى

تاوانة، بةبآ بآ جةنطاوةرة ئةم بؤ دةبآ ناثارَيزآ. باشة مةرطى لة ئةثولؤ لةوةى كة
نةزر هةميشة جةنطاوةرةى ئةم بدات؟ كةسَيكى تر ةى

َ
هةل باجى ماقول هؤيةكى هيض

ئَيمة .جا با كردووة ثَيشكةش كؤتايى، بآ ئاسمانى ئاكنجى قوربانى بةخواوةندانى ء
توِرة كوِرى كرونوس زيوسى بيكوذَيت، ضونكة ني ئةخيل

َ
نةيةل ء بكةوين فرياى بةخؤمان

نةبِرَيتةوة.. داردانؤس توخمى ء تؤ تاوةكو بمرَيت، نابآ كة واية ضارةنوسيشى دةبَيت..
بوونى بةشةرى ذنانى لة كة  مناآلنةى ئةو هةموو لةهةر زيوس كة داردانوسةى ئةو
ئينياسى و لةمةودوا بووة بَيزار ثريام نةوةى لة كرونوس جا كوِرى طةرةكة. خؤشرتى

دةكةن.» تةروادةييةكان فةرمانِرةوايى نةوةكانى خؤى لةدواى ء مةزن
لةرزَين ،خَيوى زةوى «ئةى طوتى: بةرسظيا لة هةذى، ضاوكةذاأل هرياى هةنطآ (٣٠٩)
فةوتان لة ئينياس دةتةوآ ئةطةر بكةوة، ئينياس مةسةلةى لة بري بةخؤت بوومةلةرزان!
بكةوة،

َ
ُّـ بريى بةوردى خؤت  تؤ بكوذرآ، ئةخيل بةدةستى ى 

َ
نةيةل ء بكةى ِرزطار

سوَيندمان نةمرةكاندا خواوةندة هةموو لةبةردةم جار ضةندين ئةتينا ء من ئَيمة، ضونكة
هةر ئةطةر نةضني.. تةنانةت تةروادةييةكانةوة بةهاناى تةنطانةدا لة هةرطيز كة خواردووة

سوتاندن.» بَيتة نةبةزى ئاخايى بةدةستى جةنطاوةرانى تةروادةش هةموو
بةمةيدانى خؤى بوو هريا لةو قسانةى طوَيى لةرزَين،  زةوى ثؤسيدون، كاتآ (٣١٨)
كة شوَينةى طةياندة ئةو شةرِةنَيزاندا خؤى هةراو هةنطامةى ء بةناو كرد شةِرةكةدا
ئةخيلى كوِرى ضاوانى سةر خستة تةمومذَيكى يةكسةر بوون.

َ
ُّـ ئةخيلى ء ئينياس
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دلَير ء طةِرنؤس ئينياسى سثةرةكةى لة ثؤشراوةكةى بةبرونز بناويية ِرمة ء ثيليوس،
بةرزكردةوة. زةوى لة طرت،

َ
ئينياسى هةل ئةوجا ئةخيلدا داينا. ثَيى لةبةر ء دةركَيشا

عةرةباناندا ء ئةسث ء سةربازان سةرى بةسةر يطرتبوو
َ
هةل خوايى دةستَيكى كة ئينياس

خؤيان لةوَيندةر كوكونانةكان ،كة خوَيناوييةكة شةرٍِة مةيدانى ئةوثةِرى طةيية تا فِرى
طوتى: ء بووةوة لَيى نزيك زةوى لةرزَين هةنطآ ثوسيدونى ساز دةكرد. ء ئامادة شةِر بؤ
كة هةم ثيليوسدا كوِرى بةطذ بضى تا كردوويت طةوجى خودا كام ئةمة «ئةى ئينياس،
ديتت كاتى ثَيويستة هةر دةوآ؟ زياتريان لةتؤ خواوةندانيش هةم بةهَيزترة ء لةتؤ
بكات. (خانةى مردووان)ت هاديس ةى

َ
هةوال بآ ئةجةلت بةرلةوةى البدةى، نةبا

َ
خؤتى ُّـ

دةعواية، ء شةِر بضيتة ِريزى ثَيشةوةى مرد دةتوانى هات ء ئةجةُّـ طاظآ ئةخيل هةر
تؤ بكوذَيت!» ناتوانآ ئاخاييةك هيض جطة لةو ضونكة

ء كردةوة ئاطادار شتَيك هةموو لة ئينياسى ئةوةى ثاش ء كرد قسانةى ئةو (٣٤٠)
ئةخيل ِرةواندةوة. ئةخيلى ضاوى سةر تةمومذةكةى ِرؤيى. لةوآ كرد، تةواوى ئامؤذطارى
نةترسى خؤى ء بَيباك ةى

َ
بةدل خؤى. دةوروبةرى ِروانية بةسةرسامى ء ضاوى كرايةوة

كة ثياوة نابينم ئةو كةوتووة، طؤِرة ِرمةكةم لةو دةبينم! موجيزاتَيك «ئاه، ض طوت:
ئازيزة، اليان ء خواوةندانة ى

َ
بال لةذَير «ئينياس»ش واديارة خَيواندمآ! بةقةستى كوشت

ناكات ئةوة زاتى ديكة جارَيكى بابِروات دةنا.
َ
هةل خؤى بةخؤِرايى وابوو، ثَيم من هةرضةند

بِرؤم با بةهةرحاأل مةرط خةلةسى. لة ئةمجارة كة بةختى هةبوو بَيتةوة. ِرووبةِرووم
دى.» تةروادةييةكانى شةِرى بضينة بةثةلة ء بخةم بةطةِر شةِر ئاشقة داناييانى

«ئةى طوتى: هاندانيانةوة بةدةم ء جةنطاوةرةكاندا طةِرا بةسةر قسانة، ئةو دواى (٣٥٣)
هةريةكةتان بةرن ء بؤ هَيرشيان مةثارَيزن. تةروادةييان لة دةست لةمة بةدوا ئاخاييان
زةحمةتة زؤر بم بةهَيزش ء ضةند دلَير بةمن، ببَيتةوة! سةبارةت يةكَيكيان ِرووبةِرووى
هةموويان هةر ء بةجارآ شةِرى ببمةوة طةورة وا ء لةشكرَيكى ِرووبةِرووى هَيز بةتةنيا
ئةم شةِرة ناتوانن ئةتينا نة و نةمرة، خواوةندَيكى هةرضةند ئةريس، نة كو

َ
بكةم.. بةل

درَيغى بدةن ِرَيم توانام ء القانم، هَيز دةستانم، ئةوةندةى .من بكةن كؤنرتؤأل قورسة
هةر ثَيمواية ء دةكةوم تَييان سةفدِر ناكةم. كةمتةرخةمى دةمَيكيش تاقة بؤ ناكةم،

بةآل دةرناضَيت.» بآ من ِرمى هةتةرى بَيتة تةروادةييةك
بةدةم ء كرد تةروادةييةكان لة هاوارى خؤيةوة لةالى جوامَيرش هيكتؤرى (٣٦٤)
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«ئةى ئةخيل: ِرووبةِرووبوونةوةى  شةِرى دةضَيتة كة كردنةوة ئاطادارى هاندانيانةوة 
مةكةنةوة..

َ
ُّـ ى

َ
سل مةترسن، كوِرى ثيليوس لة بةهيض جؤرآ ئازا، ء بةِرَيز تةروادةييانى

شةِرى ئةو، شةِرى نةك دةمتوانى من بواية، ِرووت بةقسةى هةر مةسةلةكة ئةطةر
لة زؤر ئةوان ضونكة دذوارة، ئةواندا لةطةأل شةِرة نَيزة بةآلم بكةم. نةمرش خواوةندانى
هةندَيكى و دَيتةدى، هةندَيكى نايةنةدى، قسةكانى هةموو (ئةخيل)ش بةهَيزترن.. ئَيمة
ء هَيز ئاطرء دةبمةوة. ئةطةر دةستانى ِرووبةِرووى دةضمة شةِرى ئةو، من جا نايةتةدى.

بآ.» ثؤآلش تواناى
ضوون. دذمن بةرةو كردةوة ء هانيدان، تةروادةييان ِرمةكانيان بةرز جؤرة بةو (٣٧٤)
كاتةدا لةم هةستا. اليةكةوة لة هةموو شةِر هورياى هةرا ء ء تَيك بةربوون هةردوو لةشكر
لة ئاثؤِرةى بةدواوة ئَيستا هيكتؤر لة «ئةى ء طوتى: بووةوة نزيك لة هيكتؤر ئةثولؤ
ضاوةِروانى كةكةدا

َ
خةل لةناو كو

َ
بةل ببيتةوة، ئةخيل ِرووبةِرووى تا دةرمةكةوة لةشكرةكة

بريندارت بةشمشَير لة نزيكةوة ئةنطَيوآ يان ء بت ِرمت بدات دوورة بةر نةبادا بكة،
بكات.»

ئاثؤِرةى ناو بؤ ترسا، ناسييةوة، خواوةندى دةنطى كة هيكتؤر (٣٧٩)
بةدةم بوو، خرؤش ء جؤش يةكثارضة كة ئةخيل

َ
ُّـ جةنطاوةرةكانطةِرايةوة..

جوامَيرى ئةفيتيونى جار
َ
هةوةل تةروادةييةكان. سةر بردة هَيرشى سامناكةوة نةعرةتةى

بوو. طةورة  لةشكرَيكى سةركردةى ء ِرابةر ئةفيتيون كوشت. ئوترونيتيوسى، كوِرى 
بةثيت دةظةرى لة سةر بةبةفرا، ضياى تومولوسى لة داوَينى طري ئوترونيتوسى، شاران
بوو

َ
ُّـ ئةفيتيونى بوو ء بوو جووت دةرياييدا ثةرييةكى لةطةأل (هيدا)دا بةرةكةتى ء

ئةخيل بردبوو. بؤ ِراستةوخؤ هَيرشى ء طرتبووى مةزنة حةماس ئةم جةنطاوةرة بوو.
ء هةستابوو

َ
ُّـ ِرمبةى ئيدى لةتةوة. بةدوو كردبووى ء دابوو بةسةريا نَيزةيةكى ئةخيل

سةرمةست دةضَيتة شاد ء ئةخيل بوو. طةوزا خوَين ء خاك لة زةوى، ء كةوتبووة سةر
لةم طوِرة تؤى ئةمة ثياو، بةسامرتين ئوترونيتوس، ئةى كوِرى «ئةى َيت:

َ
دةل ء سةرى

ةمِرةو
َ
قةل كة جيجة، دةرياضةى كةنارى لة تؤ هةرضةند دةمريت، لَيرة ء كةوتوويت

دايك لة ءطَيذةنط طَيذاو ثِر هريموسى ماسى، فرة هيلوسى كةنارى لة باوانتة، بةندى
َ
ومةل

بووى!»
و كَيشا ئةفيتيوندا ضاوانى بةسةر ى

َ
بال تاريكى نان،

َ
هةل خؤ كةوتة ئاواية بةو (٣٩٣)
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ثارضة ثارضة ئاخييةكاندا طاليسكةى تةطةرى لةذَير ء ثَيشةوة لةِريزى جةنازةكةى
ثةنا ء ثشت ديموليون كوشت. ئةنتينورى كوِرى (ديموليون)ى ئةو دواى ئةخيل بوو.
كآلوخودة ثؤشى دا وِروومةت بةالجانطيدا نَيزةيةكى ئةخيل بوو. جةنطاوةران ءقةآلى
بةهةمان ئةخيل ئةوجا مرد.. ءمَيشكى ثذا ء سةرى شةق كرد كاسةى ء بِرى برونزيةكةى
لة خؤى  هيثوداماس كاتَيكا لة هيثوداماس، ناوقةدى سرةواندة نَيزةيةكى ءتاو تني 
لةناو نَيزةيةكى ئةخيل ،

َ
ئةخيل هةآل لةبةر ء دةيويست خوارآ داية

َ
هةل عارةبانةكةى

طةنج زةالمى َيك
َ
كؤمةل كة طايةية بؤِراندى، لةتؤ واية ئةو دواهةناسةوة بةدةم قةدي دا

ِرازى ءثؤسيدون بيكوذنةوة ثؤسيدوندا قوربانطةكةى لة تا دةبةن هيليسى بةرةو بةزؤر
بةهةمان الثةسندة.. ئةو جةنطاوةرةش قوربانيةى جؤرة ئةو ثؤسيدون ضونكة بكةن.
ثريام، كوِرى بولودوروسى دووى كةوتة بةِرم دةست ئةخيل ئةوجا دةرضوو. طيانى شَيوة
ةكانى

َ
منال هةموو لةهةر ضونكة شةِرةوة بضَيتة نةيدةهَيشت بابى خواوةندة. دةتطوت كة

وةكو دةيويست كة كاتةدا لةو بوو. تر هةموويان لةزطني بوو. لة ئازيزتر ء بضووكرت
ثَيشةوةى ِريزى ضةلةنطى و تيذِرةويدا بجةربَينآ، لة خؤى لة ئةزمون، تواناى بآ الوَيكى
مةزن .ئةخيلى لة دةستدا خؤى شريينى طيانى تا كرد، بةغاردان دةستى جةنطاوةرةكاندا
ئاستى لة كة دا شوَينةي لةو ِرَيك دا ثشتي بِربِرةى لة نَيزةيةكى لَيطرتةوة، نيشانةى
ِرمةكة سةرى دةدا، طرآ ثَيكةوة زرَيكةى هةردووالى زَيِر بةئاوةزوونةى كةمةربةندةكةيدا
تاريك هات. بةرضاوى بةضؤكدا ء ناآلندى هاتةدةرآ. ناوكيةوة ئاستى لة ء بِرى زرَيكةى

لة باوةش طرت. ةى
َ
ورط ء ِريخؤل بوو. بةدةم كةوتنةوة

ء طرتووة ةيةوة
َ
ريخؤل و بةورط دةستى بينى، براى بولودوروسى هيكتؤر كاتَى (٤١٩)

ى
َ
وةكو مةشخةل ،بةثةلة ثَينةطريا خؤى ئيدى دةمرَيت. كرد هةستى سةر زةوى، دةكةوَيتة

خؤشحاأل بينى زؤر كة هةر ئةخيل
َ
ضوو. ُّـ ئةخيل بةرةو ِرووى بادانةوة نَيزة بةدةم ئاطر،

ئازارى ِروحى داوم ثرت هةموو كةسَيك لة كة ئةو ثياوةية ئةمة «ئؤخةى، طوتى: ء بوو
يةكرت لة خؤ بتوانني بةسةرضوو زةمانة ئةو ئيدى كوشتووم. ئازيزةكةى دؤستة هةرة ء

بدزينةوة.»
هيكتؤر ِروانية ء غةزةبةوة بةثشم ء هَينانةوة برؤكانى وَيك قسانة ئةو دواى (٤٢٨)
ِرةخشان كآلو هيكتؤرى بضيت.» لةنَيو زووتر تا ثَيشآ وةرة دةى طوتى: «وةرة، ء
دةم ةى

َ
بةطال مةبة، بةتةما ثيليوس، كوِرى «ئةى دايةوة: وةآلمى بَيباك ء بةكاوةخؤ
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بكةم نابةجآ قسةى تؤ وةكو دةتوانم طةر بمةوآ منيش ضونكة بمرتسَينى. زاِرؤك ميناكى
شتانة ئةم بةآلم ئازاترى. لةمن ئازاى، زؤر تؤ كةسَيكى دةزانم من بدةم. بةر جنَيوانت ء
بتكوذم. ضونكة تواناييم ،بةرمَيك بآ وَيِراى لةوةية كآ دةزانآ، خواداية لة عيلمى هةر

ء بِرندةية.» تيذ ئةويش كة سةِّـاندويةتى ئَيستا تا ِرمةكةم
فويةكى ئةتينا

َ
ُّـ هاويشتى. ء كرد خؤش دةستيا لة ِرمةكةى قسةية دواى ئةو (٤٣٨)

هيكتؤرى طةِرايةوة بؤالى دوورخستةوة. نةذادى ئاسمانى ئةخيلى لة لَيكرد ء ضكؤلةى
ثةالماري كوشت بةقةستى بوو، بوو كة طةرم  ئةخيل

َ
ُّـ كةوتةوة. ثَييدا لةبةر جوامَير ء

خوايانة هيكتؤرى، بةئاسانى ء زؤر ئةثولؤ فرياكةوت
َ
ُّـ كَيشا. سامناكى نةعرةتةيةكى داء

برونزييةوة بةِرمى  سآ جار لةزطني، شاردييةوة.ئةخيلى ضِرا تةمومذَيكى لة ء ِرفاند
كة ضوارةمني طاظآ بةآلم دا. ِرمان بةر تةمومذةكةى ة

َ
ثةل بَيهودة سآ جار دا، ثةالماري

لة ئةمجارةش  هار،  «ئةى سةطى طوتى:  كرد هاوارى طرتى  تازارى  دا ثةالماري  جار
ديكةش جارَيكى ئةثولؤ تَيثةِرى، بةآلم بةبناطوَيتا هةرضةندة مةرط دةربازبوويت. مةرط
من ،

َ
بةآل بى. ئةثؤلؤ شوكرانةبذَيرى دةبآ شةِر بؤ ضووى كاتآ هةر بؤية كرديت. ِرزطارى

ئَيستا دةكةم. بةآلم فةنات ء خودايةك دةستم بدات، فةوت طةر ديدارَيكى ديكةدا، لة
دةكةم. ء ثةتى لةت بَيتةِرَيم كةسَيك هةر ديكة. سةر تةروادةييةكانى دةكةومة

ء لةبةر كَيشا مليا بةكؤتةرةى ِرمَيكى دا، (دروثس)ي ثةالمارى قسانة ئةو دواى (٤٥٥)
ديموخوس، بةرةنطارى ئةوجا هَيشت. آلوة بةجَيى

َ
طيانةل بةدةم لةوآ هةر كةوت، ثَييدا

هةردووك لة ِرمَيكى بوو. ئازا زؤر باآلبةرزى ديموخوس ثياوَيكى بووةوة. فيلتور كوِرى
ء الوطونوس سةر يكوتاية

َ
هةل .ثاشان كوشتى بةشمشَيرةكةى ئةوجا دا، ئةذنؤياني

يةكةميانى بةِرمَيك خوارةوة. خستنية عةرةبانةكةيانةوة لة بياس. درادانوس، كوِرانى
جةزرةبةيةكى ئةوسا كوشت. يةخةدا بةشري لةشةِرى دةستة ء دووةميانى ء خست
ئةخيل ئومَيدةى ئةخيلدا، بةو ثَيى بةسةر دا خؤي تروس ئاالستور. كوِرى تروسى َطةياندة
ُّـ نةيكوذَيت. ء بيبات ءبةديلى بدات زينهارى ء ثَيدابَيتةوة بةزةيى بوو، وى هاوتةمةنى كة
ضونكة بةثاِرانةوةى كةس بدات، طوآ ة

َ
مةحال ئةخيل نةيدةزانى ى خاو بوو!

َ
خةيال تروس

بآ ِرةق ء
َ
دل زؤر جةنطاوةرَيكى كو

َ
بةل نةبوو، نةرم

َ
دل ء ميهرةبان ئةخيل بةشةرَيكى

ئةمانى داواى دةثاِرايةوةء لَيى هاآلندبوو، ئةخيل لة ئةذنؤى دةستى تروس بةزةيى بوو.
ِرةش دةرآ. خوَينَيكى ى هَيناية

َ
دل ء جةرط كرد. بة هةناويا ئةخيل شمشَيرَيكى لَيدةكرد.
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ى
َ
بال دةردةضوو، تاريكى طيانى كاتةدا كة لةو ِرذاية هةمَيزى. كردو زامةكةيةوة فوارةى لة

كَيشا. ضاوةكانيا بةسةر
ئةوجا دةرضوو. طوَييةوة لةو طوَيي دا لةم موليوس. ِرمَيكى تاويداية ئةخيل ئةوجا (٤٧٢)
بوو. تانىخوَين

َ
خل ثرية شمشَير كَيشا ء شمشَيرَيكى بةسةرىئيخيلوسىكوِرى ئةجينوردا

ء ديوكاليون خَيواندة نَيزةيةكى ئةخيل ئةوجا كَيشا. ضاوانيدا بةسةر ى
َ
بال مةرط تاريكى

يكَيشاية
َ
بينى. ئةخيل هةل خؤى بةضاوى مةرطى كةوت. لةكار بازووى ئانيشكى ثَيكا ء ِرَيك

ناوةدا ثشتى بةو مؤخى مؤرةغةى ثةِران. بةكآلوخودةكةوة ،سةرى ملي دا لة شمشَير ء
ثريسى مَيرخاس وَينة، كوِرى بآ ِريطموسى دووى كةوتة ئةوسا تةخت بوو. عاردى لة و ثذا
يةكسةر سكى ضةقى، لة دا، ِرمة لةناوقةدي ِرمَيكى تراسياوة هاتبوو.. كة لة خانةدان، ء
مريئاخوِرةكةشى ِرمَيكى ئاراستةى ئةخيل هةروةها كةوتة خوارآ، عةرةبانةكةيةوة لة
كاتةدا لةو ِرَيك .

َ
هةآل تا دةكردةوة بةئةسثةكان ثَيضى بوو خةريك كة كرد ،ئاريتوس

ء سةرطةردان ئةسثةكان ء بةربووةوة عةرةبانةكةى لة يةكسةر دا. بةناوقةديا ِرمَيكى
نا. لينطيان وةغارَيوة خاوةن ءترساو ءبآ ثةشَيو

ئاطرى تَيبةردةبآ وشكدا، كَيوسانَيكى ى
َ
قول َيكى

َ
دؤل لة ضِر ضؤن، بَيشةيةكى وةكو (٤٩٠)

بةو دةبات، اليةكدا بةهةموو ئاطرةكة وكة
َ
طَيذةل باو ء ئاسمان تاقى َيسةى دةطاتة

َ
بل و

هةر اليةكدا بةهةموو خواوةندَيكى توِرة وةكو و بوو بةدةست هاوِروذا نَيزة ئةخيل ئاواية
بةو دةشتة خوَين دةيكوشتن. ِراودةنا ء جةنطاوةرانى دةدا ء ثةالمارى ء دةبرد هَيرشى
ء دادةبةستآ نريدا لةذَير ثان تةوَيأل طاجووتانى جووتيارَيك ضؤن دةِرؤيى. وةكو ِرةشةدا
بةو دةبَيتةوة.. جيا ثَيى طايةكاندا لةذَير كا ء دان ثَيدةكات ء سثيان جؤ قرشةى طَيرةى
ء ء زرآ مردوان جةستةى تيذ، سم ،ئةسثانى نةذاد ئاسمانى ئةخيلى ئاواية ئةسثةكانى
خوَينا لة تةطةرى عةرةبانةكةيان ء عةرةبانة ء دةكرد شةِرةكةيان طَيرة مةيدانى سثةرى
ء دادةبارييةوة ء بةئاسمانا دةضوو ئةسثةكانةوة سمى لةذَير خوَين ثرذى كشاندبوو،

َ
هةل

بةهومَيدى ئةوة كة (ثيليوس)ش كوِرى دةكرد. خوَيناوى عةرةبانةكةى بؤدى تةطةر ء
خوَين ء خاك تانى

َ
بةهَيزةكانى خل دةستة جاويدانى، ء سةرفرازى سةركةوتن بطاتة بوو

بوون.
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يةكةم ء بيست سروودى

ء شةِرى ِرووبار ئةخيل

حيكايةتةكة:
يان ِرم جةزرةبةى بةر نةما قارةمان تةروادةييان، بِرى ء كوشت كةوتة ئةخيل
تا ئةخيل هةآلتن. لةبةرى ئيكسانتوس ِروبارى بةرةو هةموو نةكةوآ، ئةو شمشَيرى
بةدةستةوة دارعةسا وةكو ِرمةكةى نةوةستا، بةوةوة هةر نان، ِراوى ِرووبارةكة رةخى
لة ناو بةِروبارةوة ملى ء طرت بةدةستةوة سثةرةكةى كرد، لةشان شمشَيرةكةى طرت،
ِروبارةكةدا نزيكى لة الوى كؤمةلََيك بوو ئةوة بوو. بةردةوام بِرى تةروادةييان ء كوشت
لةناو بةَآل ِرةوانةى كردن. كةشتييةكانى بؤالى بةزندويةتى ء كردن ئةسريى بينى،
سوور هةلَطةِرا، كوذراواندا خوَينى لة ِروبارةكة ئاوى تا نةبووةوة، لَييان ِروبارةكةدا هةر
لةم ِرووبار خواوةندى بوو. ثِر تةروادةيى كوذراوانى الشةى ء جةنازة لة هةروةها
الشة كةلَةكةبوونى ء زؤرى جةنازة لةبةر ئاوةكةى ِرَيطةى بِراو بوو. ثةست كردةوةية
بَيهودة ،َُّـ نةكات بَيزارى ثرت لةوةى هةولَدا كة ئةخيلدا لةطةأل ثةنطايةوة. زؤرى
ئةمما شةثؤلدان كةوتة بةشةِربآ ء ئةخيلدا لةطةأل نةبآ ئةوة نةما ضارى هيض بوو.
ئةخيل بآ.. تةقةالدا ء هةوأل لة بآ بةبآ وضان هةر ناضار ئةوةى ئةخيل شةثؤلدان، بؤ
هاناى بَى، ئاوا غةرق لة نةمابوو ضيواى بوو، بَيتاقةت خواوةند ئيكسانتؤس كارةى لةم
ِرايماَآل ئاو بةرلةوةى ء هاتن بةهانايةوة وئةتينا ثوسيدون ئةوةبوو برد. خواوةندان بؤ
بؤية ترسا، هريا لَيى نةدةبووةوة. هةر ِروبارةكة لةطةأل ئةوةشدا بةآلم كرد. ِرزطاريان
ء ئاطر خواوةندى كوِرى، داواى لة هيفايستوسى ساحَيب، كردة مةسةلةكة لة خؤى
كردة ئاطرةكانى ِرووى ئةوةبوو ئةخيل. هيمدادى ء هانا بضَيتة كة كرد، ئاسنطةرى
هيشكى تةِرو ثَيكرد، دةستى ِرةخةكانةوة ء دةوروبةر كَيَلطةكانى لة ثَيشا .لة ِروبارةكة
كةنارةكةشى سوتاند. ئةوجا طذوطياى بةلَكو نةوَيستا، بةوةندةوة ثَيكظة سوتاند، هةر
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وشكى تا تَيكرد ئاطرةكانى ِرووى بكات، ِروبارةكةش خودى بةربةرةكانى كة لَيرِبا
كوِرةكةى لة داواى ئةوةبوو هريا داواىكؤمةكىكرد. هاوارى لَيهةستا، ِروبارةكة بكات،
تيذيية ء توند هةموو ناكرآ ئةم ضونكة ببآ. شةِرى ِروبارةكة دةستبةردارى كة كرد
تةشةنةى ئاذاوة شةِرء َُّـ بةكاربربآ. خواوةندَيك دذى فانيدا، بةشةرَيكى ِراى لة
يةك لةسةر كوشتارةكة ء سةبارةت بةشةِر خواوةندةكانيش. ضونكة ناوخودى بؤ كرد
بوو. (ئرييس)ةوة شةِر، لة خواوةندى دةست ثَيشكةرييةكة نةطريسانةوة.. تةطبري ِراو
َُّـ دا. لَيي دابوو، هان ئةو دذى خواوةندةكانى بةقسة هةر ضونكة دا بةئةتينا جنَيوى
دى دةبآ حيساب جارَيكى ء بةتواناترة لةو كة نيشاندةدات ثَيى كة ئةتينا ثَيى طوتبوو
بةسةر سرةواند، هةلَطرت، تَيى َُّـ طةورةى بةردَيكى بكات. ئةو هَيزى ء توانا بؤ
ئةو هةموو زيوس ِرزطارى كرد. فرياكةوت ء بووةوة، ئةفرؤدَيت خَيرا خل ئةرزةكةدا
طلةيى ء بووةوة ئةثولؤ بةرةنطارى ثؤسيدؤن ئةوجا ثَيدةكةنى. ء دةبينى ديمةنانةى
لة ِرؤذآ بريضووةتةوة كة ئةوةى و دةكات تةروادةييةكان اليةنطرى كة لَيكرد ئةوةى
َُّـ نةداونةتآ. هةقدةستةكةى ء كردووة كاريان سةردارةكةيان ء طةورة لةالى ِرؤذان
فانيدا، لةثَيناوى بةشةرانى بةوة ناكات طوت، ثَيويست ئةوةى بةثؤسيدونى دواى ئةثولؤ
خوشكةكةى دزييةوة. شةِرةكة لة خؤى ء بَين. بةشةِر دةوةرن، دار طةآلى وةكو كة
دةداتآ ثِرى هريا لَيدةكات. ء ِراووشكاران طلةيى كَيوى يةزدانخانمى طيانلةبةرانى
كةوانةكةى ء تري بايدةدات، ء دةطرآ مةضةكى هةردوو (خواوةندى ِراووشكاران) ء
ء ئوليمبؤس بؤ دةضآ بةهةشتاو بآلودةبنةوة. ء ثةرش  تريةكانى دةستَينآ، َُّـ
دايكى (ليتو)ى لَيدةكات.بةآلم خاترى دةوآ، شكاتى  كة الى زيوس، بابى، الى
كيذةكةى تريةكانى ناداتةوة، وةآلم ليتو بةآلم دةطرَيت. يةخةى بةطلةييةوة هريميس
تةنيا دةطةِرَينةوة ئوليمبوس هةموو خواوةندةكان بؤ ئيدى هةلَدآ. ء كؤدةكاتةوة
بةثةلة .بؤية دةطرَيت شارةكة لةكاتى خؤى ئةخيل بةر وابوو ثَيى كة نةبآ، ئةثولؤ
ئةو كة بنوَينآ وا ء بةرَيت خشتةى لة تا وةستا ئةخيلدا لةبةردةم ء ئةوَيندةر بؤ غاريدا
بداتآ تاوى دةتوانآ كة بةر هةَآل، تا تةماحى بخاتة بةكاوةخؤ لةبةرى و ِرةقيبةكةيةتى،
دةخاتةوة. تةروادةييةكانى دوور لة شَيوةية بةو داوةكةوة. .ئةخيل دةكةوَيتة بيطاتآ ء
ِراياندةكرد، كة شار بةرةو لة هةموو قؤلََيكةوة ثةرَيشان ء شثرزة ئةو تةروادةييانةى
هةموو تا طازى ثشت سةر دةرطاكان بخةنة فةرمانى بةدةرطاوانةكان دابوو، ثريام
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ئاخاييان ء ئةخيل تا بخةنةوة دايان خَيرا ئةوجا ء دةكةون، ذوور وة تةروادةييةكان
ئةرزى نادةن. ثريام لة نةيةنة ذوورةوة. دةرطاوانةكان فرمانى

زةمةن:
ِروودةدةن. طَيِرانةوةكةدا سييةمى ِرؤذى لة بويةرةكان هةموو

شوَين:
ضةندديمةنَيكى ثَيكدَينآ، شوَينىهةرةسةرةكىئةمسرودة (ئيكسانتوس)ىخواوةند،

دةكرَيت. بةدى تةروادةدا دةشتى لة خواوةندانيش ناكؤكى ء كؤبوونةوة ديكةى



ھۆمیرۆس٤٤٤

ء زادة بةطَيذءطةرداظ، (ئيكسانتوس)ى ِروبارى بوارى طةيينة تةروادةييان كة كاتآ (١)
بةشَيكيانى بةدوو بةشةوة. بوون ء دابِرى لَيكدى ئةخيل هَيزةكةيانى زيوس. بةرهةمى
هيكتؤرى كاتآ دوَينآ كة نان ِراوى ِرَيطةدا بةهةمان ِراونا، شار بةرةو بةدةشتةكةدا،
بةهةمان سةرطةردان ثةرَيشان ء

َ
بةآل ِراودةنا.. ثَيدا ئاخاييةكانى بوو، مَيرخاس هاِروذا

بخات، دوايان هةآلتن لة ء ِرآ بخاتة كؤسثييان مةبةستةى بةو هريا دةهاتن.
َ
هةل ِرَيطةدا

ء هات بةدةم هَيزةكة، بةشةكةى ديكةى نةدةبينى. ضاو ضاوى كرد
َ
هةل ضِرى تةمومذَيكى

بةدةم نا. تةروادةييةكان ء طةرداظةوة بةطَيذ زيو ئاساى مليان بةِروبارى زةناوة ء هاوار
ء فرياد ،هاوار ءهوريا هةرا لة قوأل ثِربوو ِروبارى دا. بةِروبارةكةدا خؤيان زةناوة ء هةرا
تةروادةييةكان دةدايةوة. دةنطى دةوروبةرة لةو ء دةبووةوة بةرز كةنارةكانةوة لة
دةِرؤييشتن. بةمةلة شةثؤلةكاندا ء طةرداظ بةنَيو لةوآ لَيرةو دةكرد، بانط يةكرتيان
دةدةن بةئاودا خؤ سوتان لةتاو ء دآ

َ
هةل ئاطرَيك شاآلوى لةبةر ثؤلة كلؤيةك ضؤن وةكو

و لة تةروادةييان بوو ثِر (ئيكسانتوس)ش دةورةى ء بةثَيض ِروبارى بةهةمان شَيوة
َ

.بةآل
نةدةطرت. ئةخيل لةبةر ء كةس خؤى نةبوو ء كةس بةكةس عةرةبانةكانيان، ء ئةسث

ِرووتةوة ثةسارد، بةشمشَيرى
َ
هةل ِروبارةكةوة كةنار بة بنةطةزَيكى ِرمةكةى ئةخيل، (١٧)

بةِروبارةكةدا دا. ِروحمانة خؤى بآ كوشتارَيكى مةبةستى بةنياز ء وةكو خواوةندَيك
قوربانيانى ةى

َ
نال تةروادةييةكان.. بةربووة ،بةشمشَير ثِركينةوة ى

َ
بةدل كوَيرم، شةلم

ضؤن وةكو سووربوو. خوَينا لة ِروبار  .ئاوى بنى دنيا دةطةيية ئةخيل شمشَيرةكةى
هةر شتَيكى ضونكة دةطةِرَين، ثةنايةك لة دَين ء

َ
هةل زةالمدا دؤلفينَيكى لةبةر ماسييان

ِروبارى خوِردا بةنَيو شَيوة بةهةمان تةروادةييةكان
َ

،بةآل دةكات لووشى بكةوآ ضنط بةر
ماندوو بوون، كوشتار ء لة كوشت ئةخيل دةستانى دةهاتن. كاتآ

َ
هةل بةرةو ِرةخةكان

بةكوشتنى .دةيويست دةرهَينان ِروبارةكةى لة بةزندوويةتى ء بذارد
َ
هةل دوانزة الوى (٢٧)

دةتطوت كة الوانةى، ئةو بسةنآ. مينويتيوس كوِرى ثاتروكلؤسى مةرطى ةى
َ
ئةوانة تؤل

جلكة لةسةر كة خؤيان بةثشتَينةكانى هةر ِروبار. ِرةخى سةر بردنة ترساون، كارمامزى
بةهاوِرَيكانىخؤىسثاردن دةستىبةستن، ثشتةوة لة بةستبوويان، جوانةكانيان ناسكء
بةناو ِروبارةكة دى جارَيكى بةخؤى ئةوجا ةكانى.

َ
بةتال ناو كةشتيية الى بؤ بيانبةن تا

بوو. خوَين تينوى ثرت ء لةجاران كةوتةوة
ئاوةكة لة كة بوو، داردانيوسى  ثِريامى كوِرى ليكاونى تووشى  ئةمجارةيان (٣٤)
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طرتبووى بةديلى لةثِر شةبةيخونَيكدا لة لةوةثَيش ئةخيل، .
َ

هةآل دةيويست ء وةدةركةوت
كَيوى دار هةنجريَيكى لقى بوو خةريك ِرةزَيكى بابيدا لة كة بردبووى. لةوكاتةدا بةزؤر و
ئةجةُّـ ميناكى ئةخيلى جوامَير،

َ
ضَيبكات. ُّـ

َ
ُّـ عةرةبانةى ضةمةرةى دةبِرييةوة، تا

دوِرطة مكومةى ليمنوس، ئةو وبةرةء نا خؤى كةشتييةكةى لة سةرى ء نكاو طةيية لة
بوو، ميوان دؤستَيكى كة ئيتيونى ئيمربؤسى بةآلم فرؤشت. جاسؤنى لةوآ بةكوِرى برد.
لةوَيوة ليكاون

َ
ُّـ نارد. ثريؤزى ء بؤ ئةريسبى كرد ئازادى كِرييةوة ء زؤر بةثارةيةكى

ِرؤذى يازدة ليمنوسطةِرايةوة، ىبابى طةِرايةوة، دواىئةوةى لة
َ
مال بؤ هاتء

َ
بةدزييةوةهةل

خواوةندةكان لة يةكَيك تةقديرى بةآلم بةسةربرد. دؤستةكانيدا خؤشى لةطةأل ء بةبةزم
واى قةدةر بةردةستى ئةخيل. جارى دووةم بكةوَيتةوة بؤ ِرؤذى دوازدةيةمدا لة كة وابوو
ئةخيلى بكرآ. هاديس ِرةوانةى ئةخيل بةدةستى خؤى ويستى بآ بوو، ضارةنووسى لة
نة كآلوخود، نة نيية ثآ ضةكى كرد ،سةيرى طرت ئةوى كاتآ لةزطني، نةذاد ء ئاسمانى
بثةِرَيتةوة ِروبارةكة لة ويستويةتى كة كاتآ ضونكة نيية. ثآ نَيزةى نة غان

َ
قةل ء سثةر

ناضار ء بوون، شل ئةذنؤكانى بِراوة، لةبةر هَيزى كردؤتةوة، ئارةقةى بووة، ماندوو زؤر
بَيَآل. بةجآ ِروبارةكةى كةنار بدات ء لة فِرآ ئةسلةحةكةى ء ضةك بووة

ثةِرجويةك «ئاه! ض خؤيةوة طوتى: حةثةسا، لةبةر شَيوةية بينى ئةخيل بةو كاتآ (٥٤)
جارَيكى فرؤشرا، ليمنوس دوِرطةى لة ئةوةى ثاش ثياوة، ئةم مادامَيكى لَيرة؟! دةبينم
كوشتمن من ئازايانةى تةروادةيية ئةو هةموو هةر واديارة بووةوة ثةيدا بةزندويةتى ديكة
ئاوى تةنانةت دةبنةوة. زندوو دةطةِرَينةوة ء كردن لةوَيوة مردووانم خانةى ةى

َ
هةوال ء

طةِرانةوةى ِرَيى غةرق كردووة، خؤيدا فانى لة لة بةشةرانى طةلَيك كة دةرياش مةنطى
جارَيكى نَيزةكةم. تا بزانم، ئاخؤ بةتَيشووى بيكةم نةطرتووة. كةواتة با ئةمجارة لةو
كة زةويةى ئةو دةداتةوة، هةتاية طلى بؤ هةتا زةوى دَيتةوة يان زةوييةوة لةذَير ديكة

شاردؤتةوة!». جةنطاوةرانى بةهَيزترين
بخةلةسآ مردن لة حةزيدةكرد بةدأل ثِر كة ليكاون، وةستا، بةحةثةساوى جؤرة بةو (٦٤)
بةقةستى مةزن ئةخيلى بكةوآ. دامَينى ء دةستة دةيويست بووةوة، نزيك لَيى بذى، ء
بةسةر تا ِرايكرد بةثةلة دانةواندةوة، خؤى ليكاون

َ
ُّـ بةرزكردةوة. نَيزةكةى كوشت

زةوى ضةقى. لة بوو، خوَين تينووى هةرضةندة ِروشاندبوو ثشتى كة ِرمةكة ثَييدا بكةوآ،
ِرمةكةى سةر خستة ترى دةستةكةى ء طرت، ئةخيلوسى ئةذنؤكانى بةدةستَيك ليكاون
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ء ثَيدابكة ِروحمم ئةخيل «ئةى الآلنةوة، طوتى: ثاِرانةوة ء كةوتة طرتى.ئةوجا توند ء
من هَيناوة. ئاخر تؤ هانام بؤ من بَيتةوة، ثَيمدا زيوس بةزةييت نةوةى مةمكوذة. ئةى
بةديلى طرتميت، لة بابمدا باخة جوانةكةى ء ِرةز ِرؤذةكة لة ها كردووة. نمةكى تؤم نان ء
بوو ئةوة فرؤشتميت، ثريؤزا ليمنوسى خستمةوة ء لة دوور دؤستانت ء كةسوكار باب ء
سةرطام نرخى سةد واتة خَيرى دةستكةوت، منةوة سةرطات بةبؤنةى نرخى سةد ء خَير
دوانزةمني ئةمِرؤ بكِرمةوة. ئةوسا ضةنانةى بةسآ خؤم ئامادةم ئَيستاش دايتةوة. بؤ
جارى بؤ وا م

َ
زال ئيدى قةدةرى هاتومةتةوة. تةروادة بؤ سةريةشةيةكى زؤر دواى ِرؤذمة،

دووةم جارى وا بؤ دةمكورهَينآ زيوس بابة بَيطومان تؤ. خستيمةوة بةردةستى دووةم
بووة منى مةرجة بةو ثري ئةلتيسى كيذى الوتوى دايكم بةردةستى تؤ. ديارة خستيمةوة
جةنطاوةرةكانى ليجيسبيية حوكمِرانى ئةلتيسةى ئةو هةمان بآ، كورت زؤر تةمةنم كة
ئةو كيذةكةى ثريام بوو. ئاكنجى ستانيوس ِروبارى ِرةخى (ثيداسؤس)ى لة ء دةكرد
ةم داوة

َ
قةل لة واى قةدةر واديارة بوو،  لةو كوِرى  دوو خواست. ديكةى زؤر كيذى ء

هَيزى ِريزى لة خواوةندانت هاوتاى (ثولودوروس)ى ثَيشرت تؤ بكوذيت. هةردووكيان تؤ
ء بةردةستت كةوتمة منيش كوشت. ئةوا نَيزة بِرندةكةت بةزةبرى ثَيشةوة ثيادةى
لة دةستت بةر خستومية خواوةندَيك مادامَيكى ثَيموانية، خؤمم، مةرطى ضاوةِروانى
دايكى لة «من ء باوةِرم ثَيبكة: َيم

َ
دةل ثَيتى ء بةآلم قسةيةكم هةية بم. ِرزطار ضنطت
نيم.» كوشتويت، جوامَيرةكةى ياوةرة كة هيكتؤر،

ترسناكى وةآلمَيكى بةآلم ثاِرايةوة، ئةخيل لة مَيرخاس ثريامى كوِرةكةى جؤرة بةو (٩٧)
مةكة، من ءئةو شتانة بؤ سةربةها باسى كةودةن!.. لَيكنآ، بوو، طوتى: «زارت

َ
ُّـ طوآ

زؤرم بكوذم، تةروادةييةكان حةزم نةدةكرد نةدةكرد ثاتروكلؤس، كوشتنةكةى ِرؤذى تا
لةوانةى يةكَيك ئَيستا هيض

َ
ُّـ فرؤشتنم. بةزندويةتى دةرياوة ِرَيطةى لة لَيطرتن و بةديلى

نابن.. دةرباز ضنطم لة بةردةستم، دةيانخاتة ئيليوندا شارى لةبةردةم خواوةند كة
برادةر نا ثريام.. كوِرانى بةتايبةتى ناكةم، تةروادةييةكدا بةهيض ِروحم نةخَير، نا، (١٠٤)
لة تؤ زؤر كة نةما ثاتروكلؤس دنيا بؤ جؤرة دةطريت؟ بةو بؤضى بمريت!.. تؤش دةبآ
ثياوَيكى كوِرى من بةرزم؟ باآل ء قؤز ضةند ثياوَيكم، تؤ من نابينى ضتؤ بوو. طرنطرت
قةدةرى ء  مةرط  ئةمةشدا هةموو لةطةأل يةزدانخانمة، دايكم جوامَيرم، ء خانةدان
نيوةِرؤيةك يان بةرةبةيانَيك، ئَيوارةيةك، بَيطومان، سةرمةوةية. جا بةسةر ناميهرةبان
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ذيانم ء بمكوذَيت تريَيك يان نَيزةكةى بةزةبرى لةشةِردا دةبآ،  ثةيدا
َ
ُّـ جةنطاوةرَيكم
برِبَيت!». لةبةر

دةستى بوون سست لةرزين، القةكانى كةوتة ليكاون ى 
َ
دل كرد.. ئةو قسانةى (١١٤)

شان بةنَيوان داى كَيشا، ِرَيك
َ
هةل بِرندةكةى شمشَيرة بةردا.. ئةخيل ئةخيل لةِرمةكةى

سةر كةوتة تيالوتيل بوو، ختم ليكاوندا لة دةسكةكةى تا شمشَير ليكاوندا، ملى ء
لينطى هةردووك لة ئةخيل هةنطآ داثؤشى. ئةرزةكةى ء كرد فوارةى خوَين زةوى،
طوتى: «لةوآ نانةوة

َ
هةل خؤ بةدةم ئةوجا بيبات، ئاو كة ِروبارةكةوة ء توِريداية نةوى

بلَيسنةوة زامةكةت ثةروايةك خوَينى بآ هيض ترس ء تا ثاأل داوة ماسياندا لةناو بنوو،
ء طَيذاو ثِر سكاماندؤرؤسى بطرى. بةديارتةوة ء بنآ تابوتت لة ناتوانآ دايكت .ئيدى
لةنَيو شةثؤالنةوة ماسى زؤر لةوآ َيت.

َ
راتدةمال دةريا بةرينى باوةشى طَيذةنطان، بةرةو

لةدواوة منيش َين،
َ
هةل بمرن، جؤرة بةو

َ
بةآل ليكاون بخؤن.. سثى طؤشتى تا لة دَين

شةثؤلة، زيوين مةنط ء ِروبارة ئةو ثريؤز. شارى تةروادةى دةطةينة تا دةكةم تاقوبِرتان
ِرةهوان ئةسثى زؤر قوربانى، بؤ كردة طاجوتانتان طوَيرةكة ء طةلَيك ثَيمواية هةرضةند
وةكو بضن، لةناو دةبآ هةمووتان ناكةوآ. فرياتان هاويشت، تآ زندووتان سمتيذى ء
ئاخاييانةى ئةو ء هةموو ثاتروكلؤس، مةرطى ةى

َ
تؤل تا لَيتان نابمةوة شةِر ضارةنووسى

لة كوذران، شةِر، مةيدانى من لة ثةرَيزى دوورة لةزطينةكاندا لةكاتى كةشتيية لة ثاأل
نةكةمةوة.» بةيةكةتان يةكة

بريى لةبةرخؤوة كةوتة بوو، توِرة ى خؤيدا زؤر
َ
دل لة ِروبارةكة ئةو قسانة، دواى (١٣٦)

ِرزطار فةوتان لة تةروادةييةكان و بكات بةربةست مةزن ئةخيلى بتوانآ ضؤن ئةوةى
كوِرى كوِرى ئةسرتوبايوسى يكوتاية سةر

َ
هةل نَيزة بةدةست ئةخيل كاتةدا بكات. لةو

طةورةى كيذة ثرييبوياى ء ئاكسيوس بةرينى ِروبارى جووتبوونى كة زادةى ثيليطؤن،
لةدةرَيى ئةستريءبايوس بيكوذآ. تا سةرى يكوتاية

َ
هةل ئةخيل بوو، ئيكيسامينوس

لة زؤر .ضونكة دةدا هانى ئيكسانتوس وةستا. هةنبةرى لة ِرمةوة ءدوو بةخؤ ِروبارةكة،
كة كوشتنى. لة ئاوى ئةودا ِرةقى

َ
دل بةوثةِرى ئةخيل كة بوو الوة توِرة ئةو دوانزة كوشتنى

ئةستريوبايوس، ِرويكردة لةزطني، مَيرخاس، ئةخيلى نزيكبوونةوة، لَيكدى هةردووكيان
ِرادةثةِرموى وا بةخؤتا هاتووى كوَيوة تايفةيةكى، لة ء ض ترية لة كَيى، «تؤ طوتى: و
كوِرى دةوةستآ!». من دذى كةسةى ئةو داك ء بابى ى

َ
بةحال بَييتةوة؟ واوةيال مندا بةطذ
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ةكم
َ
ِرةضةل ء ِرةط لة بؤضى ثيليوس، جوامَيرى كوِرى «ئةى دايةوة: وةآلمى بيليطون

ثيونيانم، سةردارى ء ء رابةر هاتووم (ثيونا)وة ئاوا ءئاوةدانى دةظةرى لة من دةثرسيت؟
ِروبارى جوانرتين كة تؤوى ئاكسيوسم ء توخم لة من بؤ ئيليون. هاتووم ِرؤذة يازدة ئةمِرؤ
بةئةستؤى بةناوبانطة .جا ثيليطؤن، وةباأل بةِرمبازى كة  بووة

َ
ُّـ ثيليطؤنى ء دةبَيتةوة

َ
ُّـ

بكةين.» خؤ باشةِرى طةز ئةوة عةرز ء ئةوة ء لةمة بَينة واز
َ
ُّـ منة. ك، بابى

َ
خةل

كرابوو، دروست بناء دار لة كة .ئةخيل ِرمةكةى مةيدانخوازى كةوتة ئاواية بةو (١٦١)
بوو لةوانةى يةكَيك تَيسرةواند. ِرمةكةى هةردوو بةيةكجار ئةستريوثايوس هةنطآ رِبى

َ
هةل

غانةكةى ئةخيلى ثَيكا،
َ
قةل ِرمةكان لة يةكَيك بةكاربَينن. ثَيكظة َدةتوانن هةردوو دةستيان

ُّـ وةستاند. ِرمةكةى سةرى بوو، خواوةند ديارى بوو، زَيِر لؤيةكى ضونكة نةيرِبى بةآلم
ِرمةكة سةرى

َ
ُّـ كرد. فيضقةى ِرةش خوَينَيكى ثَيكا. ئةخيلى ِراستى باسكى دووةم ِرمى

ضةقى. عاردةكة لة ء ِرؤيى بةاليا بوو، كاأل طؤشتى تامةزرؤى هةرضةندة ضيغى كرد،
ثرية

َ
ُّـ ئةستريوثايوس، خَيواندة ء ِراستةكةى ِرَيك بناويية ِرمة كوشت بةقةستى ئةخيل

هةنطآ ِرؤضوو. ئةرزةكة لة تانيوةى ء طريسايةوة بةرزةكةدا كةنارة لة ضوو، بةهةتةر ِرم
ئةستريوثايوس دا. ثةالماري ئاسا دِرندة و كَيشا،

َ
هةل بِرندةكةى شمشَيرة ثيليوس، كوِرى

دةربَينآ، كةنارةكة لة ئةخيل بناوييةكةى ِرمةكة بةهَيزةكانى بةدةستة يدا،
َ
هةول بَيهودة

ِرمةكة ويستى جارىضوارةمدا لة نةيتوانى. عاردىدةربَينآ، لة ِرمةكة يدا
َ
هةول سآجاران

سةرى ء بةشمشَيرةكةى طةيية ئةجةل ئةخيل وةكو بيشكَينآ، بةآلم ء بضةمَينَيتةوة
ةى

َ
ِريخؤل ورط ء دايدِرى، ناوكيةوة لةالى كرد، بةورطيا شمشَيرَيكى بِرى. لةبةر حةياتى

كَيشا. ضاوانيا بةسةر ى
َ
بال تاريكى ء بةربووةوة تيالوتيل آلوة

َ
طيانةل .بةدةم كةوتة ئةرزى

ى.
َ
دامال

َ
ُّـ ء ئةسلةحةكةى ضةك سينطى. سةر خستة القى سةرى. يكوتاية

َ
هةل ئةخيل

باشة، هةرضةندة شوَينةكةت مةبزووة خؤت جَيى «لة طوتى: فشةوة كةش ء بةدةم
هةرة كرونوسى كوِرى نةوةءنةذادى لةبةر زةحمةتة  بةآلم ِروبارى، تؤوى ء توخم لة
منيش جا بةرينى، ِروبارى ثان تؤوى كة لةتوخم ء دةفشيت تؤ بةوة بوةستى!.. بةتوانا
طةُّـ فةرمانِرةواى ئياكؤسى كوِرى ثيليوسى كوِرى من مةزنم. زيوسى تؤوى ء توخم لة
لةهةر زيوس ضؤن وةكو .جا زيوسة كوِرى ئياكؤسة ئةو جا (مورميدون)م ذمارةى فرة
ِروبارَيك، لةهةر نةوةكانيشى بةهَيزترة. دةريا، بةرةو طرتوو

َ
سةرهةل خوِرى ِروبارَيكى

لةبةردةمى طةورة ِروبارَيكى ئةوةتا بةهَيزترن.. بآ هةرضؤنَيك ء هةرضييةك ِروبارة ئةو
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كوِرى زيوسى شةِرى ناتوانآ كةس بدات! يارمةتى تؤ دةتوانآ بزانة ء دة
َ
هةول تؤداية،

نا، ئةخيلوس دةبوو.. كةسة ئةو جا خواى دةكرد بضَيتةوة. بةطذيا بكات، يا كرؤنؤس
ِروبارةكان هةموو كة دةسةآلتَيكيةوة.. ء هَيز بةهةموو (ئوقيانوس)ش تةنانةت نةخَير
دةبنةوة، لةو ةكان

َ
طؤالوة قول هةموو و كانياوةكان ء سةرضاوة هةموو دةرياكان، ،هةموو

ِرا ئاسمانآ لة كة ئةو تريشقةى سامناكى ء هةورة مةزن زيوسى ضةخماخةى لة ئةويش
دةترسَيت!» دةداتةوة، دةنط

بوو، ضةقى  ِروبارةكة كةنارى لة كة برونزييةكةى نَيزة كرد، قسانةى ئةو  (٢٠٠)
بةجَيهَيشت، ِروبارةكة لةدةم ء ِّـةكة لةسةر ئةستريوثايوسى بةمردووى دةرهَينايةوة.
دةذنية ء سةريان دةوريان دابوو ء مارماسى ماسى ِروبارةكة بةسةريا دةِرؤيى. ئاوى
ء بةخؤ كة كةوت، بايونيةكان دواى ئةخيل ئةوجا دةيانخوارد. قةبرغةوة لةال جةستةى ء
كة دةهاتن،

َ
هةل سةرطةردان ء شثرزة بةطَيذةنطةكةدا ِروبارة بةِرةخى عةرةبانةكانيانةوة،

زةبرى شمشَيرى ء بازوو ،بةهَيزى بوو جةنطاوةريان ئازاترين كة ديتبويان ِرابةرةكةيان
كةوتة بةردابوو. ئةوجا نةترةيان ء بوون بوو شثرزة بةجارآ بوو، ثيليوس كوذرا كوِرى
و ئينيوس، وتراسيوس، نيسوس، ئةستوثولوس، مودون، تريسيلوخؤس، كوشتنى
بكوذَيت، ثايونيان زؤرترى ذمارةيةكى دةيتوانى ديارة ئةخيلى لةزطني ئوفيليستيس.
طَيذاوَيكى ثياوَيكدا ء لةذَير لةشَيوةى ء نةبواية توِرة زؤر قوأل ء بةطَيذاوةكة ِروبارة ئةطةر
كةسَيك لةهةر تؤ هةرضةندة ئةخيل، «ئةى نةطوتبا: ثَيى ء دةنط نةهاتبايةتة لَيى دا

َ
قول

جا خواوةندان دةتثارَيزن.. ضونكة وشةِرةنطَيزى، شةِرفرؤش بةآلم زؤريش بةهَيزترى،
فِرَييان مةدة كةمةوة ،بةالى بكةى قِر تةروادةييان داوى ِرَيطةى كرونؤس كوِرى ئةطةر
ئاوة بكة. خؤت بِرى ء كوشت ء بنوَينة خؤت تةروادةدا دةشتى لة بِرؤ منةوة، ئاوةِرؤى
بِرذَيمة هةموو جةنازةيةوة بةم كوذراوان، من ناتوانم لة جةنازةى بووة ثِر جوانةكةم
خةريكى هةر ِرةقييةوة

َ
دل ء بةوثةِرى ِرق تؤ هَيشتا، كةضى ِرةخشانةوة. دةرياى ناو

ثرت سةردارى لةشكركَيش، لةوةى بةسة وازبَينة ئةى ء دةستبةردار نابى.. كوشتارى
مةكة!» ثةستم

ئةى سكاماندرؤس، ئةى وةآلميا طوتى: «تؤ ِراست دةكةى لةزطني لة ئةخيلى (٢٢٢)
كوشتارى دةستبةردارى بةآلم من سةر، بةسةر َيى

َ
دةل هةرضى زيوس، تؤوى ء توخم

هيكتؤر ِرووبةِرووى و بةشارةكةياندا،  نةيانكةمةوة تا نابم، ثةسند  خؤ تةروادةييانى
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ئةو دةكوذم.» من يا دةكوذَيت من ئةو بزانم نةبمةوة، تا
سةر بردة هَيرشى ترسناك خواوةندَيكى  وةكو كرد  قسانةى ئةو كة هةر (٢٢٧)
ء ئةثولؤ ِرويكردة قوأل، طَيذةنطى ء بةطَيذاو ِروبارى ِروبارةكة، هةنطآ تةروادةييةكان.
ديارةتؤفةرمانةكانى وا ئةىكوِرىزيوس.. ئةىخواوةندىزيوينكةوان، «مةخابن، طوتى:
بكة تةروادةييةكان لة ثشتيوانى فةرمووى ثَيى كة كردووة، فةرامؤش (كرونؤس)ت كوِرى
بةسةر باأل تاريكى ء دةبَيت كاتةى ِرؤذئاوا ئةو شةو، تا درةنطانَيكى تا بدة يارمةتيان ء

دةرا دةكَيشَيت.» ء دةشت
داية

َ
هةل خؤى لة كةنارةكةوة ِرابوو. بةِرمبازى، ئةخيلى ناودار قسانة، ئةو دواى (٢٣٣)

ئةو هةموو خوِر. بةسَيآلوَيكى بوو  شةثؤل هةستا، ِروبارةكة  شةثؤلةكان. ناوةندى
ء ى

َ
ِرامال هةموويانى هةر ِروبارةكة، بنى كةوتبوونة كوشتبوونى ئةخيل كة جةنازانةى

زندووةكانى بةآلم دةيبؤِراند.. طا  وةكو كارةوة ئةو بةدةم  ئةرزةكة. دانة سةر ى
َ
ثال

طةورة، طةلةك زؤر شةثؤلَيكى ثاراستنى.. ء شاردةوة خؤيدا ةكانى
َ
قول لةذَير طَيذةنطة

نةيتوانى ئةخيل دةكَيشا، غانةكةيدا
َ
بةقةل سةرى هوِر ء ث

َ
شل دا، ئةخيل دةورى بةرز،

طرت، جوانةوة ثؤثى ء لق ثِر بةرزى بةداربناوَيكى دةستى ِرابطرآ.. ثَييان لةسةر خؤى
ء هَينا هةرةسى بةجارآ دَيرةكة

َ
هةل كةنارة ء كةوت ء كةنرا

َ
هةل لةِريشةوة داربناوةكة

وةكو ء ِروبارةكة ناو كةوتة ضِرةكةيةوة ثؤثة ء لق بةهةموو تيالوتيل داربناوةكة داِروخا،
بةثةلة خؤى نيشت.

َ
ترسى ُّـ .(ئةخيل)ش تةواو بةرى ِروبارةكةى طرت بةربةستَيك جؤرة

دةشتةكة. طةياندة ء خؤى كرد سَيآلوةكة دةرباز طَيذاوى لة
بةرزةوة ى

َ
لَيل بةشةثؤلَيكى كو

َ
بةل نةهَينا. وازى بةوةندة هةر مةزن خواوةندى

َ
ُّـ (٢٤٩)

بَينآ نةذادة ئاسمانى جةنطاوةرة ئةم بةكارةكانى كؤتايى تا كةوت ئةخيل دواى
داء ثازَيكي ثيليوس كوِرى بةآلم  بكات. ِرزطار نةمان ء فةوتان لة  تةروادةييةكان ء
تيذ كة ِرةش ؤيةكى

َ
هةل وةكو ضؤن دووركةوتةوة. لة ِروبارةكة ِرمهاوَيذَيك بةئةندازةى

ثَيش بةرةو ئاواية بةو ،(ئةخيل)ش دةدا ثةالمار ِراويية، ندةى
َ
و بةهَيزترين بال رتين

َ
بال

لة ء دةهات
َ
 هةل

َ
بةآل دةزرنطايةوة.. ترسناك بةشَيوةيةكى برونزييةكةى زرآ ء تاوى دةدا

هةنطامةيةكى بةهةراو نةدةبوونةوةء لَيى وشةثؤالن سَيآلء
َ
.ُّـ دةكةوتةوة ِروبارةكة دوور

ء باخ دةيةوآ ء كاتآ ئاودَيرى دةكات ضؤن كابرايةك كةوتبوو. وةكو دووى سةيرةوة
بَينآ. بؤ ئاوى َيكدا

َ
بةكةنال ئاوةوة فرة لةسةرضاوةيةكى ء بدات ئاو بَيستانةكةى
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ثَيش بةربةستَيكى هةر ء بكات جؤماأل ةكة
َ
كةنال بةدةستةوة بطرَيت ء َيك

َ
بَيل (٢٥٧)

َيت،
َ
بمال ِراى دابآ، لةبن بةردَيكى هةردارء ء بَينآ لَيشاو بةتوندى تا البدات، ئاوةكة

تةنانةت نةكات ء هيض ضاوةِرَيى داطةِرآ ء هاذة بةرةوخوار بةهاِرةء بةخوِر بِروات، زؤر
ئاوايةالفاوى ِروبارةكةضنطلةسةر بةو ىدةكات بةجَيبَيَآل..

َ
ئاودَيرةكةشكةطوايةكؤنرتؤل

لة بةشةران خواوةندان زؤر ضونكة دةيطةيشتآ. بووو كةوت لةزطني ئةخيلى دواى شان
ِروبارةكةدا لة هةنبةر تا دةدايةوة ثاشةوةى ئاوِرى قؤضاغ كاتآ ئةخيلى هةر بةهَيزترن.
بةدوايةوةن، بةرين ئاسمانى سةروةرانى خواوةندانى هةموو ئاخؤ كة بزانآ ء بوةستآ
زؤرةوة بةترسَيكى دةكَيشا. ئةخيل بةشانيا خؤى ء دةطةيية سةرى طةورة شةثؤلَيكى
ء ئةذنؤكانيدا دةكَيشا ء زةوييةكةى ذَير بةالق خوِرةكة،خؤى ِروبارة ء خؤ دةداية هَيزى

ى.
َ
ِرادةمال ثَيى

ئاسمانى بِريية ء نيطاى هاواريكرد خةمناك ثيليوس، بةدةنطَيكى كوِرى هةنطآ (٢٧٢)
لة بسوتآ ء بةمن ى

َ
دل نية خواوةندَيك هيض ئةرآ زيوس، بابة «ئةى طوتى: بةرين ء

بابآ، دآ بةسةر ئةوة هةرضيم لةم مةينةتيةم ِرزطار بكات؟. دواى ء ِروبارة ئةم ضنطى
نية. خواوةندَيكى ديكة طلةييم لة هيض هةذيمة، طلةييم لة دايكى ِرازيم. ئةوةندةى من
تةروادةييانى حةسارى بنارى لة ِراطةياندم كة خاثاندمى. ثَيى لوس زمانى بة ئةو ضونكة
هةر دةكوذرام، هيكتؤر بةدةستى بريا ئاه. دةكوذرَيم ئةثولؤ ى

َ
وَيل بةتريى ثِر ضةكدا

قارةمانَيكى قارةمانَيك ئةوسا دةطوترا ناو تةروادةييةكانة. جةنطاوةرى ةوانرتين
َ
ثال نةبآ

ية بمرم،
َ
ؤل

َ
كل خواستووة بةم واى ضارةنووس ئَيستا كوشتووة. كةضى هاوتاى خؤى

لة جةرطةى دةيةوآ بةرازةوانَيكى طةنجم َيى
َ
دةل بووم، ِروبارَيكى طةورة طريؤدةى ضنطى

ن.»
َ
ِرايدةمال ء نادةن بوارى سَيآلو ء شةثؤل ء بثةِرَيتةوة ضؤمَيك لة زستاندا

دوو ء هةيئةتى شَيوة لة ئةتينا ء ثوسيدون يةكسةر كرد، ئةو قسانةى كة هةر (٢٨٤)
جار

َ
هةوةل دةكةن. ِرزطارى كة داية َينيان

َ
بةل طرت. دةستيان دةياندآ. خؤيان بةشةردا

ِرادةية مةترسة. بةو ثيليوس، «ئةى كوِرى ء طوتى: قسان كةوتة لةرزَين ثؤسيدونى زةوى
بةندى خواوةندانةوة

َ
لة مةل ئةتينا بةِرةزامةندى زيوس، من ء نةبآ ئَيمة، خةمت هيض

ئَيستا هةر تيابضى. ِروبارةدا لةم نةنووسراوة ضارةت لة تؤ هاتووين. تؤ يارمةتى بؤ
بكةى بةطوَيمان تؤ ئةطةر جا دةنيشَيتةوة، ِروبارةكة ئاوى ضؤن دةبينى خؤت بةضاوى
لةشكرى تا مةطرة

َ
هةل خوَيناوى دةست لةشةِرى دةكةين. باشت ئامؤذطارييةكى ئَيمة
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ئةوجا دةربازبن. هةندَيكيان نةكةى.ِرةنطة تةروادة بةناوبانطةكةى حةسارة لة تةروادةيى
ثآ سةرفرازيت ء سةركةوتن ضؤن بزانة بطةِرَيوة، كةشتييةكان بكوذة ء بؤالى هيكتؤر

دةبةخشني.»
ِرويكردة ئةخيل طةِرانةوة. نةمران بارةطاى بؤ هةردوكيان قسانة، ئةو دواى (٢٩٨)
خرؤش. جؤش ء هَينابويانة بةتةواوةتى خواوةندةكان ئامؤذطارى ء َين

َ
دةشتةكة، بةل

كوذراوى الوانى الشةى جوان ء ضةكى زؤر بوو، ء الفاو سَيآلو ئاوى يةكثارضة دةشتةكة
دةبووةوة الفاوةكة ِرووبةِرووى شوَينَيكدا لةهةر ئةخيل ئاو. سةر كةوتبوونة شةِر، مةيدانى
هَيزَيكى طةورةى ئةتينا ضونكة ِروبارىبةريننةيتوانىبةرهةقىبكات، ثازَيكى بةرزىدةدا،
ثيليوس لة كوِرى زياتر كو

َ
بةل دانةدةمركايةوة، ِرقى (سكاماندروس)ش

َ
ُّـ بوو. بةخشى ثآ

ئازيز، براى «ئةى كرد: سيمويس لة هاوارى بةرزكردنةوة، زؤر شةثؤلةكانى بوو. توِرة
ثَيناضَيت زؤرى نةكةين، ى

َ
كؤنرتؤل خَيرا ئةطةر بوةستني، كابراية ئةم دذى ثَيكظة با وةرة

خَيراكة دةى ناطرن. بةرطةى تةروادةييةكان ء دةكات، وَيران مةزن ثريامى شا شارةكةى
شةثؤلَيكىطةورة بكةوة، شةثؤلةكانتخِر هةموو بكة، ئاو لة .ئاوةِرؤكانتثِر بدة يارمةتيم
ئةم ،تا ديار نةبآ ئةوسةرى ء هةنطامةيةك بيكة بةهةرا كةنة.

َ
هةل بةردان دار ء هةستَينة.

دةطةأل خواوةندانا هاوتايى الفى سةركةوتووة، و كة جارآ تةبيعةتة، دِرندة دِر ء ثياوة
سثةرء جةماُّـ نة ء جوانى بازووى نة ء هَيز نة دةزانم بكةين.. من كؤنرتؤأل لَيدةدات،
داى ءسيان قوِر دةكةون ء ئاو وةبن ِرؤذان لة ِرؤذآ كة ءئةسلةحة جوانةكةى ءضةك زرآ
بةسةردا ء لم ضةو هَيندةى دةكةم، ِّـدا نوقوم طأل ء لة خؤشى دةثؤشن،دادى نادات..
لة كؤبكةنةوة. ثروسكةكةى نةزانن كوَيى بؤ بطةِرَين تا ئَيسك ء ئاخاييةكان كة دةكةم
ِرَيوِرةسمى ئاخاييةكان و وةختآ بةطؤِرى دةبآ دةيشارمةوة، ئةوَى ئاوهادا قوآلييةكى

بكةن.» دروست بؤ طؤِرى نةكات بةوة ثَيويست بطَيِرن بؤ ثرسةى
زةالمَيك. باآل بةقةد شةثؤلةى هةر شةثؤلدان. كةوتة ئةوجا كرد. قسانةى ئةو (٣٢٤)
ِروبار دا، ئاوى ئةخيلي ثةالمارى بةتوندى زؤر بوو، الشة ء ء خوَين كةف يةكثارضة
بكات ثيليوس نقوم كوِرى نةمابوو واى ضى بةرزتردةبووةوة، ء بةرز لةدواى سات سات
بةرز بةدةنطى َيت،

َ
ِرامال ئةخيل ءالفاء شةثؤل نيشت

َ
ترسى ُّـ كة هريا بةرَيت، لةناوى ء

شةلة ِرابة ئةى ءطوتى: «ِرابة كوِرى خؤم، لة ئيفايستوسى كوِرى ئازيزى كرد هاوارى
زؤر ئاطرة بكةوة. تؤ فريامان خَيرا ئيكسانتوس. ِروبارى شةِرى بَييتة واديارة دةبآ طيان!
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باشور ء ِرؤذئاوا ء زريانى وكة
َ
لة دةرياوة طَيذةل دةضم هةآليسَينة. منيش زةبةنةكانت ء

دةكةم.
َ
هةل

خؤيان بكات ء تةروادةييةكان ئاِراستةى ئاطرةكة َيسةى
َ
بل ء طِر ئةم زريانة تا (٣٣٥)

ءكآلوخودءزرآءسثةرءضةكةمةنيةكانيانبسوتَينآ،تؤشلةكةنارةكانىئيكسانتوسدا،
يان لوس زمانى ء نةرم بةقسةى بة ئاطاداربة بيسوتَينة. هةية درةخت ء دار هةرضى
ئاطادارت خؤم تا بى،  كارةكةت دةستبةردارى ء ةتَينآ

َ
نةخةل ت 

َ
هةل بةهاشوهوشة

مةتةمرينة.» ئاطرةكةت نةكةمةوة
ئاطرةكة هةآليساند. سامناكى خودايانةى هيفايستوس، ئاطرَيكى قسةية، ئةو دواى (٣٤٢)
كوشتبوونى ئةخيل كة زةبةندانةى ء زؤر مردووة ئةو هةموو طرت. دةشتةكةى جار

َ
هةوةل

الفاوةكة باقى ء بةبريق ئاوى بووةوة، وشك دةشتةكة سوتاند. كةوتبوون دةشتة لةو ء
دةكات

َ
هةل بَيستانَيكى الفاوطرتوودا بةسةر ثايزدا لة باى باكور ضؤن كرد. وةكو وشكى

وشك دةشتةكة ئاواية بةو دةبَيت، خؤش
َ
دل ءخاوةنةكةى دةنيشَيتةوة ئاوةكة لةثِر ء

طِر هيفايستوس ئةوجا ضوون. لةبةين ء سوتان مردوةكان هةموو جةستةى ء دةبووةوة
ِروةكى ء طوأل و ءبى، ءضنار بةناف دارى هةرضى ِروبارةكة. كردة ئاطرةكةى َيسةى

َ
بل ء

ءئاوةِرؤى طَيذاو ذَير ماسى ء مارماسى سوتاندنى. هةبوون ِروبارةكة قةراخى لة كَيوى
بآ ئاطرة لةبةر ء  ترسا ء  شثرزة ء سةما هةلةكة كةوتنة هةبوو،  ِروبارةكة  مةنطى
خودى طةيية ئاطر دةنا.. بةمالو بةوالوة مليان ء دةهاتن

َ
هةل ئامانةكةى هيفايستوس

هيض خواوةندَيك هيفايستوس، «ئةى ء طوتى: هيفايستوس ِرويكردة ِروبارةكةش، بؤية
دذت ء بكةم تؤ شةِرى ئامانةتةوة بآ ئاطرة بةم ناتوانم منيش بكات، تؤ شةِرى ناتوانآ
بةمن بكات، بةدةر شار تةروادةييةكان هةموو ئةخيل با جا ِرابطرة! شةِرة ئةم بوةستم..

بدةم؟!» يارمةتيان يان شةِرى ئةوان بكةم بةوةية ثَيويستم ض ضى
هاتبوونة سةرضاوةكانى ء ئاوةِرؤ هةموو دةسوتاء ِروبار قسانةوة، ثرية ئةو بةدةم (٣٦١)
َيك

َ
لةناو مةنجةل ةوى دابةستة

َ
قةل بةرازَيكى بةزء ثيوءضةورى ضؤن جؤش. وةكو ء كوأل

ء ضةوريةكة دةخرَى ذَير ءدارى ضيلكة ثةيتا ثةيتا و دةدرآ لةٍذَيرييةوة نَيأل ء دادةنرآ
دةريا ثرية ةكانى

َ
زوآلل ئاوةِرؤ بةوئاواية دةدات. ث

َ
قول خؤيدا شوَينى لة ء ةكةدا

َ
مةنجةل لةناو

نةيدةتوانى بستَيك كةوت. ثةلوثؤ لة ِروبارةكة ئيدى دةكوآل.. قوأل ة
َ
قول ئاوةكةى ء دةسووتا

بِرىبوو.
َ
.ضونكة شاآلوىطِرةكةى هيفايستوس بِرستى ُّـ لةجَيىخؤىوةستا ثَيشآ. بضَيتة
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هريا، بؤضى «ئةى ثاِرايةوة ءطوتى: لَيى نزا. ء نوَيذ كةوتة ء هريا ِروويكردة بةثةلة هةنطآ
منآكة ِرووىِرقىئاطرةكانىخؤىكردؤتةمن. كوِرةكةىتؤ هةر لةنَيوهةمووخواوةندةكاندا

خواوةندةكانىديكةىثشتيوانىتةروادةييانبآطوناحترم؟ لةهةموو
دةبَى بةمةرجآ دةستبةردار دةبم. من بفةرمووى، ئةمر تؤ  ئةطةر بةهةرحاأل (٣٧١)
جارَيكى كة دةخؤم دةستبةرداربآ. جا هةنطآمنسوَيندتبؤ (هيفايستوس)شوازبَينآء
بَيتة جةنطاوةرانى ئاخاييةوة لةاليةن ئةطةر تةنانةت تةروادةييةكان. هيمدادى نةضمة دى

سوتانديش.»
ِرويكردة كوِرة يةكسةر بوو، ثاِرانةوةية ء نزا لةو طوَيى ضةرمط بازوو هرياى طاظآ (٣٧٧)
لة ناكا ثَيويست راطرة. ئاطرةكةت نهو «هيفايستوس، طوتى: هيفايستوس، ئازيزةكةى،

نةمردا.» خواوةندَيكى بةطذ بضني شَيوةية بةو فانيدا ثَيناوى بةشةرانى
َيسةى ئاطرةكةى

َ
بل طِر ء بةجآ دةست هيفايستوس قسةيةى كرد، هريا ئةو كة (٣٨١)

جارانى. دؤخى طةِرايةوة هَيدى ئارام ِروبارةكة نيشتةوة ء سَيآلوى كوذاندةوة،
هةردووكيان هيفايستوس، ئيكسانتوسء ئيكسانتوسداكوذا، توِرةيى ء ضوون

َ
هةل (٣٨٣)

ثآ ،شةِرةكةى بوو هةر توِرة هَيشتا ئةوةى وَيِراى هريا، ضونكة طرت.
َ
هةل لةشةِر دةستيان

.ضونكة طريسا
َ
هةل ديكةدا توند لةنَيوان خواوةندةكانى كَيشةيةكى ء شةِر بةآلم ِراطرتن.

دةنط ء بةدةنطة بوو لَييان وةسان ء يةكرت ئيدى دذى يةك، كؤبوونةوةدا نةطةيينة لة
ئوليمبؤس ترؤثكى لة زيوس كة هَينابوو.. ة

َ
وةزال ء ئاسمانيان ئةرز طةورة. هةرايةكى

لة بةردةبن، تَيك زةنايان بوو، كة ديتى خواوةندان خةريكة هةرا ء لة طوَيى ِرؤنيشتبوو
زاأل بن، ئرييسى خؤياندا بةسةر نةيانتوانى خواوةندةكان ئيدى ثَيكةنى.. بةدأل ثِر كةيفان
بةرةو ء طرت

َ
كرد، نَيزة ئاسنينةكةى هةل هةمووان دةستى بةشةِر بةر لة غان شكني

َ
قةل

سةطانةى السار، مَيشة «ئةى طوت: ثَيى زبرةوة قسةى ء جنَيو بةدةم ء ئةتينا غاريدا
خواوةندةكان خؤت ى

َ
دل بؤ كةيفى ئةى خؤثةرست بؤضى باك، بآ فيتنةى ماية ئةى

كة هاندام
َ
ُّـ (توديوس)ت ديوميدسى كوِرى ضووةوة ضؤن بريت لة دةدةيت؟ بةشةِر

ء طرت
َ
هةل درةخشانت نَيزةيةكى هةمووانةوة بةبةرضاوى بةخؤت، تؤ بكات؟ بريندارم

ئةو باجى ء ئةمِرؤ سزا جةستةى ناسكت بريندار كردم. ثَيمواية كرد، ئاِراستةى منت ِرَيك
بدةيت!» دةبآ بةزيادةوة خؤت كرَيتانةى كردةوة

كَيشا.. ئةو سثةرةى ئةتينادا ينطةكةى
َ
ءطول بةطَيز بةسثةرة يةكَيكى ئةوةى طوت ء (٤٠٠)
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ِرمة ء مةرط، خواوةندى خوَين ئرييسى بيرِبَيت. نةيدةتوانى ضةخماخةى (زيوس)ش كة
طا بةردَيكى بةهَيزةكانى بةدةستة دواوة، كشاية ئةتينا سثةرةدا، بةو درَيذةكةى كَيشا
ئاقارى نيشانةكردنى بؤ ثَيشينان كة طرت،

َ
هةل دةشتةكة لة زبرى ء ناهةموار ِرةش،

ء زةوى سةر كةوتة خست. ثةلوثؤى لة ئرييسدا، بةملى  كَيشاى دانابوو. طةيان 
َ
كَيل

دةنطدانةوةى ء .دةنط خؤآلوى بوو قذةكةى بووةوة غل فةرسةخان حةوت بةدرَيذايى
دنياى ثِركرد. زرَيكةى بةري

تا «كةودةن، ضما طوتى: فشةوة ء بةكةش ثَيكةنى، بةزار ثِر هةنطآ ئةتينا (٤٠٨)
ثشم بؤ خؤت دةكةيةوة؟ تاقى بةمن خؤت هَيزى وا بةهَيزترم، تؤ لة من نازانى ئَيستا
ء ئاخاييان كردؤتة ثشتت .ضونكة تؤ سة

َ
قةل

َ
ُّـ زؤرت بكة، ئامادة دايكت ء غةزةبى

دةدةيت.» خؤثةسند تةروادةييانى يارمةتى
كيذى زيوس، طواستةوة، ئةفرؤدَيتى ئرييس تيذةكانى لة ضاوة ئةو قسانة، دواى (٤١٥)
ناوةى لةو دةيويست دةيناآلند، ثسانةوة بآ ثةستاو لة كة طرت ئرييسى دةستى
هرياى هريا، يةزدانخانم كة هةر

َ
ُّـ بةر. هاتةوة هةناسةى بةزةحمةت زؤر دووربخاتةوة،

ئةىكيذىزيوسىسثةروان، «ئاه، بةِراشكاوى ثَيىطوت: ء هريا ِرويكردة باسكسثى بينى
فانى، بةشةرانى طيانى ئرييسى بةآلى ئرييس، دى واجارَيكى سةطانةية مَيشة ئةم بِروانة

بكةوة.» دواى هةِرة خَيرا دوور دةخاتةوة، قةوغاية ء شةِر ئةم مةيدانى لة
خؤى يةوةشوَينىئةفرؤدَيتكةوت.

َ
بةخؤشحال ئةتينا قسانةىكرد، ئةو هريا هةِركة (٤٢٤)

بوون ئةذنؤكانى سست سينطيدا. بةسةر كَيشا يةكَيكى بةهَيزةكانى ء بةدةستة طةياندآ
ئةتينا هةنطآ زةوى. سةر كةوتنة ئرييس ء ئةفرؤدَيت ءهةردوكيان، بووةوة خاو ى

َ
.دل

تةروادةييةكان يارمةتى ئةوانةى هةموو «ئةطةر ءطوتى: تَيكردن ِرووى فشةوة ء بةكةش
وةختآ ئازابان، ء بةهَيز ئافرؤدَيت دةوةستن، وةكو شةِرظان ئارطؤسيانى دذى ء دةدةن
شةِرةمان ئةم بوو دةمآ كؤمةكى ئرييس، هاتبا ثِركَيشى كرد، بةرانبةر بةهَيزى من

طرتبوو.» تةروادةمان ئاوةدانةكةى ء ئاواو ء قايم شارة بِرانبووةوةء
زةوى ثوسيدونى شا

َ
طوَيى لةو قسانة بوو ثَيكةنى. ُّـ ضةرموو، كة باسك هرياى (٤٣٤)

نةكةوينة بؤ دووربني، لَيكدى فويبوس، تاكةى وطوتى: «ئةى ئةثولؤ كردة لةرزَين، ِرووى
بةشةِرى دةستيان دى خواوةندةكانى ضونكة نية، باش كارَيكى ئةمة يةكدى؟ وَيزةى
ة

َ
مال بؤ ئوليمبؤس. بؤ تؤ بةبآ شةِر بطةِرَيينةوة ء من نية جوان ئاخر كردووة. يةكرت
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من نابآ ثَيبكة. دةست تؤ بضووكرتى، تؤ مادامَيكى زيوس .جا ئاستانة برونزيةكةى
ضووةوة كةللةثوت، لةبريت زياترة.. ئةزموونم طةورةترم تؤ لة ثَيبكةم. ضونكة دةست
دةرد ء ء ض تةروادة بؤ ضووين زيوس بةئةمرى تؤ ء من تةنيا كة لةنَيو خواوةندةكاندا
َيكى

َ
سال ماوةى ئةوَيندةر، بؤ ضووين بؤ بةفرمانى زيوس ضةشت؟ كاتآ مةينةتيةكمان

سةركار ئةو (الوميدون)مان كرد، شا خزمةتى دياريكراو هةقدةستَيكى هةنبةر ِرةبةق لة
زؤر ثانى حةسارَيكى ئةوةبوو ثَيدةكردين. ئةمرى خؤى بةكةيفى و بوو، فةرماندار ء
ئةى بثارَيزآ.. تؤش شارةكةيان بةقةآل ء ببآ تا كَيشا، شارةكةيان دةورى لة جوانم
زةمةندةكانى ء بذوَين ة

َ
ءدؤل بنار لة ثةيزةنةكانيانت ء الواز لةِرو ة

َ
طاوطؤتال فويبوس،
دةلةوةِراند. ئيدادا

الوميدون ئةوة هات وةختى بوو. تةواو كارةكةمان ماوةى كةوتينة شَينةيى، كة (٤٤٩)
كوهةمووهةقدةستةكةىبةباِرةباِر خواردين،

َ
بةل ،نةكهةرهيضىنةداينآ، هةقةكةمان وَيدا

دورة دوِرطةيةكى لة ء ثَيمان دةبةستآ ء دةست لَيكردين كة هةِرةشةى ء دةريكردين
برونزيةكةى بةشمشَيرة هةردووكمان طوَيى لَيخواردين سوَيندى دةمانفرؤشَيت. دةست
طةِراينةوة! بداتآ هةقدةستةكةمان ئةوةى بآ بةتوِرةيى، هةردووكمان ئةوةبوو دةبِرَيت،
دةستة ء قةوم يارمةتى ئةمِرؤكة كردين، مةى لَيى

َ
زول ء نةهةقى هةموو ئةو وَيِراى تؤ كةضى

بةخؤ خؤثةسةندانة تةروادةيية ئةو كة نادةيت ئَيمة يارمةتى ء دةدةيت ئةو ءبةستةكةى
بةرين.» لةناويان ء سةر ضؤكان ذنيانةوة بَينينة ء ءمنداأل ءماأل

لة من ئةطةر بومةلةرزان، «ئةى خَيوى بةرسظي دايةوة: ئةنطَيوة دوور ئةثولؤى (٤٦٢)
ء بةطةوج سةرزةنيشتم بكةى هةقى خؤتة بكةم تؤ فانيدا شةِرى ى بةشةرانى

َ
ثَيناوى خَيل

دةكةن ضةكةرة ءدرةختان، كاتآ طةآلى دار وةكو كة بةشةرانةى ئةو بزانى، ئاوةزم بآ ء
دةذاكَين ء دةبن سيس تازةن، ثاشان ء تةِر ء طةش زةوى دةخؤن شيلةى لة ء دةِروَين ء
كَيشة ء دووبةرةكى زووة بادةستبةردارى تا دةبِرَينةوة، كةواتة ء دةمرن ء دةورَين ء

خؤيان بكةن!» شةِرى بَينني بةشةران لة واز ء ببني
برايةكى بابى شةِرى بوو شةرم ثَيى ِرؤيى. ء وةرطَيِرا ِرووى ء كرد ئةو قسانةى (٤٦٨)
و بةتوندى زؤر ءدِرندان، ءهؤظى جةنطةآلن شابانؤى خوشكى، ئةرتةميسى بةآلم بكات.
خواوةندى تؤ، ئةى بؤ شةمة «بةِراستى ءطوتى: سةرزةنشتى ء كةوتة جنَيودان توِرةيى
ثوسيدونضؤأل دةكةى. بةخوتءخؤِرايىسةركةوتنى مةيدانلةبةر دَيى.

َ
هةل ئةنطَيوة! دوور



٤٥٧ ئیلیاده 

طرتووة؟
َ
هةل كةوانةت بةبَيهودة ئةدىبؤضىئةو هةىبآئاوةز! منداأل، بةنسيبدةكةى؟!.

خواوةنداندا، بابمدا، لةناو كؤشكةكةى لة مندا، لةبةرضاوى جارةكى دى ةتابى،
َ
نةخةل

كردووة! (ثوسيدون)ت شةِرى ِروبةِروو َيى
َ
بل ء بنازى بةخؤ جاران وةكو

بوو. توِرة هَيذاكةىزيوسزؤر ذنة
َ
ُّـ نةدايةوة. هيض وةآلمَيكى ئةنطَيوة ئةثولؤى دوور (٤٧٨)

طوتى: قسةىساردءسِرةوة بةدةم ء بةتوندىكةوتة سةرزةنشتىئةرتةميسىتريئةنداز زؤر
من ئةو بوةستى؟.. من دذى ئاواية بةم دةكةى زات ضؤن ءِروو، ضاو بآ سةطى ة

َ
«ئةى دَيل

كةوانداربى، هةرضةندة ببيتةوة. ِرووبةِرووى بتوانى ئاسانيية بةو كة نيم قوتة نةرمة دذمنة
ةشَيرءبةريداويتةذنانوِرَيىداوىبةكةيفى خؤتكيهةيانت

َ
هةرضةندةزيوس تؤىكردؤتةدَيل

هؤظىء طيانلةبةرانىدِرندةء بكةى ء كؤساراندا لة كارة تؤ ئةم باشرتواية جا بوآبيكوذيت..
بةهَيزتر ء كانىلةخؤتبةتواناتر

َ
نةكثةالمارىخةل كَيويانبةتريء كةوانةكةتبكوذيت، بزنة

ئةوا بَيطومان بكةيةوة، تاقى خؤت دةتةوآ ء شةِر لةسةر سوورى هةر خؤ ئةطةر بدةى..
ثةشيماندةبيتةوةءضةندبةهَيزبىمنلةتؤبةهَيزترم.»

طرت ئةرتةميسى مةضةكى هةردوو ضةثى بةدةستى قسانة، ئةو دواى هريا (٤٨٩)
،بةكةوانةكةى ثَيكةنينةوة ء تةوس داطرت، بةدةم لةشانى كةوانةكةى ِراست .بةدةستى
خؤى ء دةستى ِرادةثسكان لة خؤى (ئةرتةميس) ئةويش طوَيالكى. ء سةر خؤى بةربووة
ئةرزةكةدا بةسةر ء كةوتن تريدانةكةى ناو تريةكانى هةموو الدةدا، جةزرةبةكانى لةبةر
ترساء ضؤن وةكو كؤترَيكى زاريةوة بةدةم طريان ء بآلوبوونةوة. ئةرتةميس ء ثةرش
كونة تاوَيرَيكدا، لة هَيالنةكةى، بطةيةنَيتة خؤى تا دآ

َ
هةل واشةيةك لةبةر ء دَينآ فرسةت

بوو تَيدا هَيزى طريانةوة تا بةدةم (ئةرتةميس)ش بكات.. خؤى دةرباز شكةفيتَيكدا، لة
بةجَيهَيشت. لةوَيندةر تريةكانى و وةغارَيوةنا،كةوان ثَيى

ء واتة ليتؤ ئةرتةميس، دايكى ِرويكردة ئارطؤسيان، بكوذى هريميس، (٤٩٧) هةنطآ
كارَيكى هةورةوان، هاوسةرانى زيوسى شةِرى ضونكة تؤ ناكةم، شةِرى من «ليتؤ، طوتى:
بدة

َ
ُّـ الف خوداياندا لةنَيو دةستةوبةستةى خؤشة هةِرة ثَيت ئةطةر خةتةرناكة.. طةلةك

سةركةوتووى. مندا بةسةر كة
بةثةلة شوَين خِركردنةوة. تةثوتؤزدا لةناو تريةكانى ء كةوان ليتؤ قسانة، ئةو دواى (٥٠٢)
برونزينةكةى ة

َ
مال بؤ ضوو ء ئوليمبؤس طةياندة خؤى ئةرتةميس ى

َ
بةل كةوت. كيذةكةى

لةبةريا عةنبةرينةكةى دانيشت.جلة بابى باوةشى لة ِرشتنةوة فرمَيسك بةدةم زيوس،
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بةميهرةبانى بزةوةء بةدةم ء بؤالى خؤى ِرايكَيشا كرونؤس، كوِرةكةى بابى، دةلةرزى.
ِرةنجاندوتى بةناهةق ء جؤرة بةو ئاسمانى خواوةندى كام ئازيزم، «كيذى ثرسى: لَيى
كردبآ؟ كيةوة

َ
خةل هةموو بةبةرضاوى طةورةت تاوانَيكى ئةوةى وةك داوى، ئازارى ء

وةآلميا طوتى: بوو لة بةسةرةوة ثرشنطدارى تاجَيكى كة ئةرتةميسى ِراوضى، هةنطآ،
كَيشة ء  ئاذاوة ئةويشة هةر  لَييدام، ضةرموو باسك هرياى تؤ.. هاوسةرةكةى «بابؤ،

يةكدا.» بةطذ دةياندات ء خواوةندانةوة نَيو دةخاتة
ثريؤزدا بةتةروادةى خؤى ئةثولؤ كاتةدا لةو كرد. يةكدى بؤ قسةيان جؤرة بةو (٥١٤)
كة قةدةرةوة ئةو  بةثَيضةوانةى ء بكةن ثةلة داناييةكان كة ترسابوو لةوة  كردبوو،
بكةن.. وَيران شارة مكومة ئةو حةسارى ء شورة ِرؤذة ئةو دانرابوو، هةر تةروادة بؤ
شادمان هةندَيكيان ء توِرة هةندَيكيان ئؤليمبؤس، بؤ ضوونةوة ديكة خواوةندةكانى
كوَيرم ،كةس شةلم هَيشتا ئةخيل بةآلم ِرؤنيشتن.. هةوران خَيوى ء ثاشا بابيان، لةالى
ضؤن وةكو ِرةخشانةكانيان. ء ء ئةسثةِرةهوان تةروادةييةكان طيان كةوتبووة نابوَيرَيم
خواوةندان توِرة و ئاسمانى بةرين تاقى دةطاتة ى

َ
دووكةل دةبآ ء تَيبةر شارَيك ئاطرى

كانَيكى زؤر
َ
ء خةل دةسةنآ َيسة

َ
بل زياتر ئاطر ء دةكةن، شل بؤ ئاطرةكة ء ة

َ
جل دةبن ء

ء وَيران
َ
مال تةروادةييةكانى شَيوة بةهةمان (ئةخيل)ش دةكات.. تازيةبار ء وَيران

َ
مال

دةكرد! ماتةمبار
ئةخيلى كرد سةيرى وةستابوو. ثريؤزةكة ء بورجة حةسار لةسةر ثري ثريامى (٥٢٦)
بةر، ء سةر بآ ء سةرطةردان ء شثرزة تةروادةييةكان هَيرش، ئةمما دَينآ هَيرش دِرندة
فرةوة لةسةر ءداخَيكى كةسةر ثريام بةدةم نةترةيان بةرداوة. بةجارآ ء دَين

َ
لةبةرى هةل

بةدرَيذايى كة دةروازةكان، ءدلَيرى ناودار ثاسةوانانى لة بانطى هاتةخوارآ، بورجةكة
با سةر ثشت، بخةنة دةروازةكان خؤتان «بةدةستى كرد: بةستبوو، حةسارةكة ِريزيان
نزيكة. ضنطلةسةر زؤر لَييان ضونكة ئةخيل ناو شارةوة. ءهةآلتوةكةمان بَيتة هَيزة شكاو
حةياضوونَيكة! ض بةرآ، لةنَيويان ء بيانطاتآ هاكا كردوون، شثرزةى ء دةنَيت ِراويان شان
هةنطآ دةروازةكان ء ئاهَيكيان وةبةرهاتةوة، شار طةييةوة ناو وةختآ هَيزةكةمان بةآلم
بكات!» بةشاردا خؤى بةآلية ء شَيت سةر ثياوة ئةم دةترسم ضونكة دابخةنةوة،  جوان

سةر طازى خستة دةروازةكانيان خَيرا ثاسةوانةكان كرد، قسةيةى ئةو هةر كة (٥٣٧)
خَيرا ئةثولؤ ئةمةشدا لةطةأل كرد. ثةيدا ئومَيدَيكيان دةروازةكان بةكردنةوةى ثشت.
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دةشتةكةوة، لة تةروادةييةكان،
َ
ُّـ بكات. ِرزطاريان  فةوتان  لة تا ثَيشوازيان ضووة

بورجة ء شار بةرةو ِراست ء ِراستة ةداوان،
َ
بةهةل تةثوتؤزاوى سةروثؤِر ءتيفةِرؤ، تينو

دوايان كني، ء كةرب لة لَيو بةدةست، لَيوان (ئةخيل)ش نَيزة دةهاتن.
َ
هةل شار بةرزةكةى

ء سةركةوتن ى
َ
ءبةخةيال بوو هةستا ى

َ
دل لة ئاسا تؤفان غةزةبَيكى ء ثشم كةوتبوو.

بوو. سةرفرازى ء شكؤ
بةرزدا دةروازة تةروادةى بةسةر دةست دةيانتوانى ئاخايى كوِرانى كاتةدا لةم (٥٤٤)
جةنطاوةرة ئةو ئةنتينور، كوِرى جوامَير، ئةجينورى ء نةكةوتبا فريا ئةثولؤ ئةطةر بطرن،
ئةثولؤ ورةى ئةوى ء بةرطرى بكات. بآ بةرز ورةى هان نةدابا كة بآ وَينةيةى نةبةز ء
ثشتى بثارَيزآ. مةرطى ضنطى كوشندةى لة تا بةخؤيشى لةاليةوة وةستا، ء بةرزكردةوة
ئةخيلى وةختآ ئةجينور، ثَيضا. توندةوة هةورَيكى ة

َ
ثةل لة خؤى دا بةِروويةكةوة بةدار

خؤيدا ى
َ
دل لة زؤرى ثَيكةوت، ةِراوكَييةكى

َ
دل وةستا، خؤى بينى، لةجَيى شارانى وَيرانكةرى

ثةرَيشانبري، ء نائومَيد بوون. ضاوةِروانى كة كردةوة خراث ئاكامى يةك ء هةزار لة بريى
ئةوانى وةكو منيش ئةطةر م!

َ
بةحال «واوةيال خؤى: بوَيرى ء مةزن ِروحى دواندنى كةوتة

زةليلى بةزةبونى ء ء دةمطرَيت ئةوا َيم،
َ
هةل لةرزةوة ء بةترس جوامَير، لةبةر ئةخيلى دى،

من كةوتووة، دوايان ئةخيل كة نةبآ ئةوانةوة بةسةر هةقم دةمكوذَيت!.ضؤنة كةساسى ء
دةشتى ئيليون. بةرةو َيم،

َ
هةل دى شوَينَيكى بةرةو ثةنا حةسارةكةوة لة

دةكةم؟.. دارستاندا بةبَيشةيةكىضِرة لةوآ خؤم ء زةندؤآلنىئيداو، دؤأل دةطةمة تا (٥٥٨)
ئةوجا لةخؤ دةكةمةوة، ئارةقةية ء ئةو تةثوتؤز ء ِروباردا دةشؤم لة داهات خؤم ئَيوارة كة
ثشت كة كاتآ لةوةية خؤم دةدوَينم؟ شَيوةية بةم دةطةِرَيمةوة.بةآلم بؤضى تةروادة بؤ
دةرباز ضنطى لة ء ،دةمطرَيت دةكةوآ دوام هةنطآ بمدينآ، دةشت، ِروودةكةمة لةشار
ببمةوة؟ شاردا ِرووبةِرووى لةبةردةم ئةدىضؤنة بةهَيزترة. هةموو بةشةران لة ضونكة نابم.
فانية .بةشةرَيكى هةية طيانى يةك هةر ئةويش دةيرِبآ، تيذ برونزى نية، ثؤآل بةدةنى خؤ

بآ.» ثشتيوانى ثشتء كرنوس)ش (كوِرى زيوس، هةر دى،با هيضى ء
ببَيتةوة. بةدأل ئةخيل ِرووبةِرووى تا ئامادةكرد ،خؤى كرد قسانةى ئةو هةر كة (٥٧١)
ضؤن بضَيتةوة. وةكو ئةخيلدا بةطذ بوو ئةوةدا ى ،لةبريى

َ
ء دوودل ترس بآ بةطيان، ء

ثةروا، بآ ء ترس بآ راوضييةك دةبَيتةوة، ِرووبةِرووى دَيتة دةر، بَيشة لة نطَيك
َ
ثل ة

َ
دَيل

يان بةتري بكات، تةِردةستى شكارضيةكة ئةطةر تةنانةت ناثرينطَيتةوة، سةطان طةفى لة



ھۆمیرۆس٤٦٠

خؤى ثةالمارى ناطةِرَيتةوةء نابآ، دةستبةردار ةشةوة
َ
حال بةو بكات، بريندارى بةِرم

ئةنتينور، لَيرِبا كوِرى طةِرناس، ئةجينورى ئاواية بةو وازناهَينآ.. نةكوذرآ ء تا دةدات
ِرووى طرت، خؤى لةبةردةم سثةرةكةى ببَيتةوة. ئةخيل ِرووبةِرووى ء نةيةت

َ
هةل كة

جوامَير، ء ناودار ئةخيلى «ئةى خوِرى: تَيى بةرز بةدةنطى ء ئةخيل كردة نَيزةكةى
جةنطاوةر تةروادةييانى سةربةرزى شارى ئةمِرؤكة بةتةماى ةوة

َ
دل كانطةى لة بَيطومان

لة ثِرة شار ضونكة سةر، ناضَيتة بؤ ئاسانية بةو ئةمةت خاوة، ت
َ
خةيال بكةى.. وَيران

ء ذن ء بابانى ئازيز، داك ء لةبةردةم هةموو ءدلَير، كانى طةِرنؤس
َ
لة خةل ئَيمةمانان،

ةنط
َ
ضةل جةنطاوةرَيكى ضةند جا دةكةين. ئيليون لة بةرطرى ء دةوةستني ةكانمان

َ
مندال

بةطؤِرت.» دةكةين ئَيرة بى، ءبَيباك ءبةهَيز ضاالك ء
ِرمةكة تآ سرةواند. تيذةكةى ِرمة بةهَيزةكةى بةدةستة ء كرد  قسانةى ئةو (٥٩٠)
مسة القبةندة هةر نةك نَيزةكة سةرة

َ
ئةخيل كةوت. ُّـ ئةذنؤوة بةر القبةندةكةى لةذَير

القبةندةكةوة لة ترسناك دةنطَيكى طةِرايةوة ء
َ
كو هةل

َ
بةل نةبِرى، دروستكراوةكةى تازة

ئةخيلى كوِرى سةر نؤرة هاتة ئةوجا بِرين.. ديارى خواوةندةءنايةتة بةهةرحاأل هةستا.
نةيهَيشت كةوت، فريا ئةثولؤ بةآلم دا.. ئاساي ئةجينورى خواوةند ثةالمارى ء ثيليوس

بكوذَيت. ئةجينور بطات ء بةئاوات ئةخيل
لة شةِرطةكةى بةئارامى ثَيضاو. توندييةوة هةورَيكى ة

َ
ثةل لة ئةجينورى ِرفاند، (٥٩٦)

تةروادةييةكان لةشكرى لة ثيليوسى كوِرةكةى  فةند  ء بةفَيأل ئةوجا دوورخستةوة.
هةنطآ نةبوو، جياواز لةو  بةموو ئةجينورةوة، ثَيستى خستة  خؤى دوورخستةوة.
برد. هَيرشى بؤ بةهةشتاو ئةخيل ِراوةستا، شَيوةءتةرحة بةو خواوةندى دوورئةنطَيوة،
ء ثِر طَيذاو ى

َ
قول ِروبارى بةرةو ئةو دةنا، ِراوى دةشتةكةدا بةطةنمةجاِرى لةكاتَيكا ئةخيل

كةم، طرتنَيكى
َ
هةل ثآ بةآلم طرت،

َ
هةل ئةثولؤ ثَيى كردةوة. ثَيضى سكاماندروس طَيذةنطى

يةك تؤزآ ئةطةر كة دأل بخاتة ء ئومَيدى ئةوةى ةتَينآ
َ
بخةل ئةخيل دةيويست ضونكة

خؤيان بةكؤمةأل تَيكشكاو ءهةآلتوو، تةروادةييةكان، لةو كاتةدا دةيطاتآ. طرآ
َ
هةل ثآ

لة ثِربوو شار بن. بوويان ِرزطار توانى كة بوون خؤشحاأل زؤر ء شاردا دةكرد بةناوجةرطةى
وةستةيةك

َ
هةل حةسارةكة شار ء دةرَيى نةكردبوو لة كةس زاتى جةنطاوةران. ئاثؤِرةى

كوِر ئةو كوذراوة.. شةِردا جةرطةى لة ءكآ هةآلتووة كآ بزانآ بكات تةمةشايةك ء بكات
شار. ناو بطةيةنَيتةوة خؤى بوو كوِرة
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دووةم ء بيست سروودى

هيكتؤر كوذرانى

حيكايةتةكة:
(تةروادة) شار دةروازةكانى لة ئةخيل دةيويست ئةثولؤ ِراودةنا، ئةثولؤى هةر ئةخيل
نةدةتوانآ ءئةخيل خواوةندة كة كرد ئاشكرا خؤى وةستا، ئةثولؤ لةثِر تا دووربخاتةوة،
ءماندووبوونة ِراكةِراك هةموو ئةو دواى ئةخيل بيطاتآ. نةدةتوانآ ء بآ زاأل بةسةريا
هيكتؤرى شوَينةكةى ء دةطةيةنآ ثآ خؤى بةلةز ئةتينا ئيدى بوو. نائومَيدى دووضارى
لةم القى دةخات. ء وةبةر بةدةن هَيز دةكاتةوة، بةرز دةدات، ورةى دنةى دةلََيت. ثآ
ببآ وةذوور بكةوآ ء دةكات هيكتؤر لة داوا دةِروانآ، حةسارةوة كاتةدا ثريام لةسةر
قةناعةتى هةولَدةدا طةلةكةى. بثارَيزآ ءهةم هةم خؤى طةلةكةى، ثارَيزةرى ء بةِرابةر
تةروادةيان سامانى ء طةنج ونيوةى هيلني بكات. سةودا لةطةأل ئاخايياندا كة ثَيبكات
ذوورةوة، نابآ بضَيتة قاييل هيكتؤر َُّـ دةبِرَيتةوة. شوومة شةِرة ئةم بةمة ء بداتآ
ء قارةمانان بةطةثجاِرى ء دةبآ دةبآ بكةوآ عةيبدار وةذوور ئةطةر هةستدةكات
دةطاتة هةلَدةسةنطَينآ، ِروويةكةوة هةموو لة مةسةلةكة ئةوجا تةروادة. جةنطاوةرانى
مكوِرن و نابن ِرازى تةروادة ء سامانى بةنيوةى طةنج ئاخاييةكان كة قةناعةتةى ئةو
هزرى خؤدا لة ئةمانةى تا شار.. تةواوةتى تاآلنكردنى طرتن ء ء وَيرانكردن لةسةر
ِرووبةِرووى كة دةكات خؤ لة ئةوة ثرسيارى ئةوجا نزيكى. طةيية ئةخيل كرد، تاوتوآ
لةبةرى دا لَيوةى نزيكة، بِرياري ئةخيل زؤر كة بينى يان لةبةرى هةلَبآ؟ ببَيتةوة ئةخيل
ثالَةوان بةدوويدا. جووتة ئةخيل ء دةنا وةغارَيوة ثآ بةدةورى حةسارةكةدا هةلَبآ،
واية دةسوِرَينةوة، لةتؤ حةساردا بةدةورى جاران سآ ماندووبوون بآ يةكبينة ء لة
ئةتينا َُّـ دةبآ، وةِرز لةم طةمةية خةريكةبآ وةبةرناون.. ئةخيل هَيزيان خواوةندان
لةِرووى دةكات ثآ قةناعةتى هيكتؤر، بؤالى دةضَيت دةلََيت ثَيى ثَيشآ ء دَيتة لَيى
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ء دَيتةوة بةهيكتؤردا بةزةيى كة دةوةستآ، بابى زيوسى لةِرووى ئةتينا بوةستآ..
ءدةبآ بووة تةواو ِرؤذى دةلََيت ثَيى ء دةوةستآ لةِرووى بةَآل بكات. ِرزطارى دةخوازآ
قةدةر بوةستآ.هةروةها دذى خواوةندان سةروةرى ناشَيت و خؤى بطات بةضارةنووسى
زيوس هيمدادى، بضَيتة بةرلةوةى بةآلم  بكات. ِرزطار هيكتؤر دةيةوآ (ئةثولؤ)ش
دةخاتة ئةخيل ء تايةكيةوة دةخاتة هيكتؤر دةطرَيت، بةدةستةوة قةدةر تةرازووى
ئيدى دادةكشَيت، مردووان هاديس، خانةى هيكتؤر بةرةو تايةكةى ديكةوة، تايةكةى
هيكتؤرةوة براى (ديفوبوس)ى ثَيستى دةضَيتة ئةتينا ئةوسا دةبَيت. دةستبةردار ئةثولؤ
ِرمى كؤمةلََيك دةلََيت دةكات، ثَيى قسانى دةطةأل ئةو بةدةنطى بؤالى ء دةضَيت ء
بؤ شةِرى جؤرة بةو دةداتآ، دى ئةخيل ،ئةم ِرمَيكى هاويشتة ِرمَيكى جارآ ثَيية، هةر
خؤى الدةبات. دةسرةوَينآ، تآ ِرمَيكى ئةخيل دةوةستآ. خؤى دةدا لةجَيى هان
داوا ناكات، عةجيبةكةى سثةرة لة كار بةآلم دةيثَيكآ. ء ئةخيل داوَيتة ِرمَيك ئةم
ئةتينا دةزانآ ئيدى نابينآ. لةوآ براكةى بداتآ، بةآلم ِرمَيكى دةكات ديفوبوس لة
كاميان هةر ء نةريتان بن، ثابةندى داب كة لة ئةخيل دةكات خةلَةتاندويةتى. داوا
نابآ، قاييل ئةخيل كةسوكارى. ء بةخاوةن بداتةوة جةنازةكةى كوشت ترى ئةوى
سةربةهايةكى طةورةى بداتةوة جةنازةكةى ئةطةر كة لَيدةكات داواى جارَيكى دى
ئاخاييةكان كةشتى بؤالى جةنازةكةى دةلََيت ء دةكات َُّـ ِرةفزى دةكةوآ، دةست
كون ثاذنةى هةردوو دةيكوذَيت، ئةوةى دواى ئيدى كسؤكان.. بةر دةيخاتة ء دةبات
ئاه ئاخاييان ء بةناو هوراى تا دةبةستآ عةرةبانةكةى دةخات، لة تآ دةكات، ثةتآ
حةسارةوة لةسةر ءبابى .داك ِرابكَيشَيت كةشتيةكانى بةرةو تةروادةيياندا نالَةى ء
لةطريان طوَيى دةبآ خةِرةكةكةى خةريكى كة ئةندروماك كاتةدا لةو دةطرين. بؤى
دووان لةطةأل مردووة. شووةكةى كة دةدا خةبةر دلَى يةكسةر دةبآ، زاريان ء
دةضَيت. لةخؤى دةكةوآ كة ضاوى بةديمةنةكة وةدةردةكةوآ، كارةكةرةكانيا لة
بابةكةى بآ كوِرة ئايندةى نادياريى و خؤى ِرةشى بةختى بؤ دَيتةوة وةهؤش كاتآ

دةطرين. لةطةلَى تةروادة ذنانى ءهةموو ءشةثؤِر شني دةكةوَيتة

زةمةن:
هؤمةريةكةداين. طَيِرانةوة زةمةنى سييةمى ِرؤذى لة هَيشتا
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شوَين:
شوَينانة ئةو هةموو هؤمةر ِروودةدةن. تةروادةدا حةسارةكانى لةبن بويةرةكان زؤربةى
هةية، ديمةنَيكيش دةِرؤن. ثَييدا حةسارةكةدا بةدةورى ثالَةوان هةردووك كة دةذمَيرآ
هيكتؤر يارمةتى لَيدةكات داواى كضى ئةتيناى دَيتةوة، بةهيكتؤردا بةزةيى زيوس

نةكات. ء ضارةنووس دذايةتى قةدةر ء نةدات
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هةموو كرد، بةشاردا خؤيان كارمامزانى هةراسان ءشثرزة وةكو تةروادةييةكان، (١)
ءتينويةتى دةسِرى ءلةشيان سةر ءضاو ئارةقةى شارةوة  جوانةكانى بانَيذة لةسةر
نزيك شار  حةسارى لة بةشان، غان

َ
قةل هةموو ئاخاييةكانيش دةشكاند. خؤيان 

لةبةردةم خؤى ءلةشوَينى داوةوة خستة هيكتؤرى سةرسةخت قةدةرى
َ
ُّـ دةبوونةوة.

«ئةى ءطوتى: ِروويكردة كوِرى ثيليوس ئةثولؤ ودةروازةكانى شاردا مايةوة. ئيليون
خواوةندَيكى من ء بةشةرَيكى فانيت تؤ كاتَيكا لة دوام دةكةوى، بؤضى ثيليوس، كوِرى
لَيرة تؤ تا دةكةى؟ ماندوو خؤت بةبَيهودة تؤ ء خواوةندم من نازانى هَيشتا يانى نةمر؟
تا تؤ كةضى دةكةن. توند لةشار خؤيان بةكؤمةأل تؤ، دذمنى تةروادةييانى دةطةِرَييتةوة،
بكوذيت، من ناتوانى تؤ بةهةرحاأل كةوتووى. من دواى بةخؤِرايى سةرطةردان ء ئَيستا وَيأل

نيية!» لةسةر مردنم من ضونكة
ئةى ةتاندم

َ
خةل «بةِراستى ضاكت وةآلمى دايةوة: بوو، توِرة زؤر لةزطَين ئةخيلى (١٤)

لة تا كردم بكَيش ئَيرةت بؤ تؤ خواوةندن، رةشرتين
َ
ئةى دل دوورئةنطَيوة، خواوةندى

ئيليون، ناو بطةنة بةرلةوةى ترم، كةسى زؤر دةنا بخةيةوة، دوور تةروادةم حةسارى
كارةت بةم بةضاو نةدةبينى.. تةروادةيان هةرطيز دى ء جارَيكى دةطةوزاند خوَينا لة
لة ضونكة كردن. ِرزطارت بةئاسانى لةدةستدام، زؤر طةورةت شكؤيةكى ء سةرفرازى
ةى

َ
تؤل ضؤن دةمزانى دةمتوانى، ئاخ ئةطةر ةت نيية.

َ
تؤل خةمى ء ناترسيت دواِرؤذ قةرزى

لَيدةكرديتةوة!» خؤم
تةروادة شارى بةرةو بةهةشتاو خؤثةسندى، لة ثِر َيكى

َ
بةدل كرد، قسانةى ئةو (٢١)

مةيدان خَيرا زؤر عةرةبانةكةيةوة، ء بةخؤى براوة، ئةسثَيكى ضؤن وةكو وةِرَيكةوت.
ضاالكى القةكانى ء ضوست بةهةمان (ئةخيل)ش دةكةوآ.. دى ئةوانى ثَيش ء دةبِرآ

بينى، دوورةوة لة كة بوو كةس يةكةم ثريامى ثري دةبِرى. ِرَيطةى ء كار خستة
كة خوشك) (دوو يةمانى ئةستَيرةى ضؤن وةكو ء دةهات بةدةشتةكةدا بةثةلة (٣٠)
ضاودا ئةنطوستة ستَيراندا لة شةوى لةشكرى لةناو َين)

َ
طةورةى ثآ دةل (سةطى بةشةران

شةِر كاتدا نيشانةى لةهةمان بةآلم بةثرشنطرتة، ئةستَيران هةموو لة ء دةدرةوشَيتةوة
ئاواية لةذَير بةو (ئةخيل)ش ثَيية، كةساس بنيادةمانى بؤ كوشندةى ءشوميية وتاولةرزى
دةستى هةردوو كَيشا،

َ
ى هةل

َ
قول ثَيشآ. ثريام ئاهَيكى ء دةهاتة دةبريسكايةوة برونزاندا

لةكوِرة ثاِرانةوة كةوتة بةرز بةدةنطى بةسةريا ء كَيشانى ء بةرزكردنةوة ئاسمان بؤ
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ء بةتاسةوة بوو وةستا دةروازةكاندا لةبةر هيكتؤر بةآلم بطةِرَيتةوة. كة ئازيزةكةى
ِروويكردة خةمناك  بةدةنطَيكى ثريةمَيرد بوو. ئةخيل ِرووبةِرووبوونةوةى ضاوةِروانى
كةسانى بةبآ ثشتيوانى ئةى كوِرى ئازيزم.. تكاية بةتةنآ، طوتى: «هيكتؤر، ء كوِرةكةى
زؤر .ضونكة دةكوذرَيى ثيليون كوِرى بةدةستى دةنا مةبةوة، ثياوة ئةم ِرووبةِرووى دى
منيان خؤش هَيندةى هةر خواوةندانيش بريا ئاه دِرندة. دِرندةية ئةمة لةتؤ بةهَيزترة،
سةرطةِران، كسؤك ء بةخؤراكى دةبوو ء دةكةوت طوِرة لة هةنطى زووبةزوو دةويست،
هةندَيكيانى ِرفاندم،

َ
ُّـ ئازاكانى كوِرة طةلَيك لة دةكرد. ئيسراحةتى منيش خةمى ثِر ى

َ
دل

ئةو لةنَيو ئةمِرؤكةش، ئةوةتا فرؤشت. دةستةكاندا دوورة دوِرطة لة هةندَيكيانى كوشت.
ليكاون نابينم: كوِرةكانم لة دووان خِربوونةتةوة، شار لةناو بةكؤمةأل تةروادةييانةدا كة
زادة،

َ
ء ئةسل ِرةسةن بوون، الوتى هاوسةرم لة(الوت)ى هةردووكيان ءثوليدوروس، كة

دذمندا ئؤردوطاى و لة زندووبن هَيشتا دووانةم ئةم ئةطةر جا ناو ذنان. ذنى ترين سةنطني
ضونكة دةكِرينةوة، ءبرونزان ذيانيان بةٍزَير ء هةية برونزَيكى زؤرمان ء زَيِر ئةوا بن،
فرةى خواست، زَيِر ء برونزَيكى كيذيم كةالوتى خؤى كاتى دةنط، ء بةناظ (ئالتيس)ى
ئةوا مردوان، خانةى هاديس، ضووبنة ء مردبن ئةطةر ناردبوو. بةآلم دا

َ
لةطةل بةجيازى

ء داخ بةهةرحاأل خستوماننةوة. ئَيمة ئةوانةى هةموو ء دايكيان و من ى
َ
دل دةبنة سوَيى

نةضيت. ء لةناو نةكوذرَيى ئةخيل بةدةستى تؤش ئةطةر دةبآ، كةمرت تر كةسةرى ئةوانى
ِرزطار تةروادةيى ذنانى ثياوان ء وةرة ذوورةوة تا كوِرى خؤم، ذوورةوة وةرة كةواتة
لة ء لةناوضوونى خؤت ثيليوس، و كوِرى سةرفرازى ء مايةى سةركةوتن تا نةبيتة بكةيت.
نةطبةت بةمنى بَيتةوة. بةمندا بةزةييت دةبآ هةروةها خؤت.. شريينى ذيانى دةستدانى
(زيوس)ى كة بَينةواى ضارةِرةش منى خؤمة. الى طؤشم ء هؤش هَيشتا بةدبةخت، كة ء
ئاخرى بةم زووانة، بةو شومارة ء كةسةرة بآ داخ هةموو ئةو ثاش كرؤنؤس كوِرى
كوِرةكانم مةرطى ء كوذران كة دةبات، لةنَيوم خةمناكةوة بةضارةنووسَيكى ثريييةوة،
دةكرَين، وَيران كؤشك ء تةالرةكانم دةبرَين. بةئةسريى ء كةنيزةكى كيذةكانم دةبينم،

بةتؤبزى بووكةكانم ستةمكار، ئاخاييانى دةطةوزَينرَين، شةِردا مةيدانى لة نةوةكانم (٦٤)
يةكَيك خؤمدا، دواى ئةوةى ةكةى

َ
مال لةبةر كسؤكان من، سةر ئةنجام نؤرة دَيتة دةبةن.

لةسةر ئةو كسؤكانةى دةدِرن.. م
َ
هةل دةمكوذَيت، نَيزة يان بةزةبرى شمشَير دذمن لة

كسؤكانة دواى ، ئةو
َ

بةآل بكةن. دةرطاكةم ثاسةوانى تا داونةتآ خواردنم خؤم خوانى
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سةراكةمدا ِراِرةوةكانى دةضن لة دةمذن، خوَينةكةم ء كينةوة كةرب لة ثِر ى
َ
بةدل ئةوةى

بكةوآ، طؤِرة لةو ئاسايية بكوذرآ، لةشةِرا ئةطةر بةطةنج سةبارةت وةردةكةون.. لَيى
بةآلم جوانة. 

َ
ُّـ هةموو شتَيكى مردنيشدا لة تةنانةت بآ بةدةرةوة  جَييةكى هةموو

ثؤِرىبؤز بذننة  دةم كسؤكان كة نيية ناخؤشرت لةوة دنيادا لة دةكوذرآ ثريَيك كة
لةء تةحا طؤِرة، ئةو بكةوَيتة تايبةتييةكانى ئةسثابة ء وطون

َ
ضةرمطىءطةل ءردينى

حةياضوونة!»
ءدةرهَينانى ِرنينةوة  بةربووة  بةدةست كرد. قسانى جؤرة  بةو ثري  ثريامى (٧٧)
فرمَيسك بةدةم لةوالوة دايكيشى بكا.. هيكتؤر نةرم ى

َ
دل نةيتوانى بةآلم ثؤِرةسثيةكةى،

مةمكةكانى ترى الدا ءبةدةستةكةى كراسةكةى لؤيةكى بةدةستَيك طريانةوة ء ِرشتن
سينط ئةم بةخاترى بيكة كوِرةكةم! «هيكتؤر طوتى: الآلنةوةوة بةدةم ء دةرخست
لةبري بَيتةوة. ئةوةت بةمندا بةزةييت بطرة ء مةمكانةم ئةم مةمكانةم، حورمةتى ء
ِرةواندويتةوة. ئازارَيكم ء خةم ء هةموو كردويت بةخَيوم مةمكانة بةم ضؤن كة بآ
دةرةوة لة ببةوة ِرووبةِرووى حةسارةكةوة ديو لةم لَيرةوة، ذوورآ، وةرة خؤم كوِرى
لةطةأل ء داتبنةم جَيطةدا لة ناتوانم ئةطةر بتكوذَيت ِرةقة

َ
دل كابرايةكى مةبةوة. ِرووبةِرووى

ئَيمة، لة دوور كو
َ
بةل بطرين. بةديارتةوة شريينم، كوِرى ئةى زادةكةتا،

َ
ئةسل ذنة ذنةكةتدا

جؤرة بةو كسؤكان. بةخؤراكى بةبآ طؤِر، دةكرَيى ئارطؤسييةكاندا كةشتى لةكةنارى
نةرم ى

َ
نةيانتوانى دل

َ
ُّـ دةثاِرانةوة. ئازيزةكةيان كوِرة لة طريانةوة، بةدةم هةردووكيان

ةداوان لَيى
َ
بةهةل كة ئةخيلى دةكرد. ضاوةِروانى ضةقى بوو. خؤى لةجَيى كو

َ
بكةن. بةل

خواردبآ، زةهراوى خؤى طياى بةسكى تَير كَيوى ضؤن مارَيكى وةكو ثَيشآ. دةهاتة
ء بآ ضاوةِروانى ِرَيبوارَيك ء خواردبآ ثةثكةى خؤيدا كونةكةى ء لةبةر بووبآ توِرة زؤر
بوو بوو شَيوة سةراثاى بةهةمان (مَيرخاس)ش هيكتؤرى بِروانآ.. ءتوِرةيى لَيى بةطومان
لةشانى سثةرة ِرةخشانةكةى نةدةطةِرايةوة. ء نةدةبزووت لةجَيى خؤى ء بةئازايةتى

وةستا. لةوآ ءنةترس بَيباك ثةسارد،
َ
هةل بورجةكةوةى بةديوارى ء داطرت

كةوم، وةذوور لةدةروازةءحةسار ئةطةر  م،
َ
بةحال «واوةيال  طوتى: خؤيدا ى

َ
لةدل (٩٩)

ئةخيل هةر كة كردم ئامؤذطارى ئةو .ضونكة بكات لؤمةم دةبآ كةس ثوليداماس يةكةم
بورجةكانى بؤ ء بكةم بةلةشكرةكة ثاشةكشة شةودا تاريكى ى

َ
بال لةذَير شةِر مةيدانى هاتة

كة من دةبوو. باشرت زؤر دةكرد. بةقسةم بريا نةكرد. بةقسةم بةآلم بطةِرَيينةوة، خؤمان
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ثياوانى لةبةر ضاو نية ئةوةم ِرووى كردووة، ءداغان ثةرَيشان لةشكرةكةم خؤم بةكةرَيتى
ة

َ
بودةل زؤر كةسَيكى ِرؤذان ِرؤذآ لة دةترسم زؤر َينم.

َ
شار هةل تةِرثؤشى ذنانى ء تةروادةيى

خؤى هَيزى ء بةتوانا خؤى، زؤر ءطةزافى الف كرد بةقوربانى لةشكرةكةى «هيكتؤر، بَآل:
دةطةِرَيمةوة ء دةيكوذم ببمةوة يان ئةخيل ئةوةية ِرووبةِرووى شت باشرتين دةفشى!»..
نيطارةكةم ء ء بةنةخش سثةرة ضؤنة يان دةكوذرَيم.. شاردا لةبةردةم يا بةسةربةرزى
بةبآضةكبضمة بةخؤم ثةسَيرم،

َ
هةل بةديوارةكةوة ِرمةكةم ء دابنةم كآلوخودةقورسةكةم

ئةلكساندةر كة سامانةى طةنج ء هيلني ء هةموو ئةو كة بدةمآ َينى
َ
بةل ئةخيل؟ ثَيشوازى

تةروادة كة هؤكارى بؤ هَينابووى لةطةأل هيليندا بوو ء باركرد كةشتيانى لة (ثاريس)
دةكةم كارَيكى وةها هةروةها ئؤتريوس دةطَيِرينةوة. كوِرانى بؤ بوو، ئةو ئَيمة ء شةِرى
بةش ئاخاييةكاندا لةطةأل برابةش هةية، شاردا لة ءطةنجينة ءسامان سةروةت هةرضى
وةردةطرم تةروادةييان لة َين

َ
بةل تةروادةش سثيانى ردَين ء دةمِراست بةشايةتى ء بكةين

ئةمة بةشةوة؟. بةدوو بكةن جوانةكانى شار هةموو طةنجينة نةشارنةوة، شتَيك هيض كة
ثَيدةكات بضم، نةِروحمم شَيوةية بةرةو ثريى هةمة؟ ئةطةر بةو من بريكردنةوةيةكة ضؤن
وةكو ناكرآ بؤية بَيدةسةآلت دةكوذَيت. ذنَيكى وةكو ضةك بآ منى نةِرَيزم دةطرَيت. ء
بةو ِراز ء نياز، دةكةونة بةِرويةكدا دار لةبن يان تاوَيرَيك لةسةر الو كيذانى ء ضؤن كوِران
خوا بابزانني باشرتة. يةكرت شةِرى بكةوَينة تازووتر بؤية طفتوطؤ.. بكةمةوة يا

َ
لةطةل ئاواية

(زيوس) سةركةوتن بةكَيمان دةدا.»
كآلوخودةكةى ئةخيل كة

َ
ُّـ بوو. وةستا خؤى جَيى لة ئةو بريانةوة بةدةم هيكتؤر (١٣١)

دةهاتة دةلةرييةوة سةرييةوة بةسةر جةنط، خواوةندى ئرييسى كآلوخودةكةى وةكو
لةسةرشانى كرابوو، دروست ثيليون داربناوى دةظةرى لة كة سامناكةكةى نَيزة ثَيشآ.
َيسةى

َ
بل واية تؤ لة دةدرةوشايةوة. برونزدا لة سةثاراى دةكرد. سةرةتاتكَيى ِراستييةوة

ترسى لَينيشت ضاوى ثَيكةوت، كة هيكتؤر هةتاوة. هةآلتنى طزنطى يان ئامانة بآ ئاطرَيكى
دةروازةكاندا بةر بة بكات. بةترسةوة ضاوةِروانى لةجَيى خؤى ثرت نةكرد لةوةى زاتى ء
لةسةر باأل، تيذ واشةيةكى ضؤن وةكو كةوت. دواى بةثةلة ئةخيل

َ
.ُّـ غاردان كةوتة

بةآلم دآ
َ
هةل كؤترة لةبةرى ء دةدات ثةشؤكاو ثةالمارى كؤترَيكى ضيايةكةوة

خؤ دةداتة ءطوِر دةبَيتةوة نزيك لَيى زياتر سامناكةوة، قيذةيةكى بةدةم واشةكة (١٤١)
ضوو، هيكتؤر بوو بةرةو لة القيا تا هَيز (ئةخيل)ش بةهةمان شَيوة بطرآ نَيضريةكةى كة
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كةوتة غاردان. تةروادةدا حةسارى بةبن خؤيةوة هَيزى هيكتؤرش بةهةموو
دةسوِرانةوة. شاردا حةسارى بةدةوراندةوةرى  غاردانةوة  بةدةم جؤرة بةو (١٤٥)
باوة بةدةم ،كة تةنياكة كَيوية هةنجرية لةدار بوون. ِرةت ديدةوانييةكة بورجى لة
كانيية جووتة ئةو طةيينة بوون، بةردةوام بةطاليسكةِرَييةكةدا بوون. ِرةت دةشنايةوة
ئاوى يةكَيكيان ثَيكدَينا، و (سكاماندروس)يان ِروبارى كة سةرضاوةى ئارامةى ء جوان
تريان ئةوى ئاطرة. ى

َ
دوكةل واية تؤ  لة دةستا

َ
هةل

َ
ُّـ مَيكى

َ
هةل دةقوآل،

َ
 هةل

َ
ُّـ طةرمى

ئاوان. سةر شةختةى يان بةفر يا تةرزة ئاوى وةكو دةقوآل،
َ
هةل

َ
ُّـ ئاوَيكى تةزى بةهاوين،

جوان زؤر ء شوستوشؤ، كوأل هةبوو بؤ جوِرنةيةك كانيةدا، ضةند جووتة نزيكى ئةم لة
ئاشتى ِرؤذانى لة كضانى نةشميلى تةروادةيى ذنان ء كرابوون. كة دروست لةبةرد بوون،
لةو بةخَيرايى دةشت.. لةوآ جوانةكانيان جلة ئاخايى، كوِرانى هاتنى لة بةر ئاراميدا، ء
ثَيشةوة ثياوَيكى دةنا.. لة ِراوى دووةميانى ء دةهات

َ
هةل جوِرنانةى تَيثةِرين. يةكَيكيان

دةهات،
َ
هةل ئازا ء دلَير

غار.. ئةمما دةدا غاريان جووتة  ئةم بوو. ئازاتر لةو دةنا  ِراوى ئةوةى بةآلم (١٥٨)
وةكو نةبوو، جوانةطايةك ى

َ
كةول يان قوربانى حةيوانَيكى بردنةوةى لةِراى وان غاردانى

هيكتؤرى بوو. هيكتؤر ذيانى غاردانة ئةم خةآلتى بوو.. باو ثَيشرِبكَيى غارغارَيندا لة ئةمة
سمتيذ، بةهومَيدى ِرةهوان، ء خورت ئةسثانى ضؤن وةكو ئةسثان. ء ِرامكةرى ضاثكسوار
يادى ئاهةنطى لة كةنيزةك- يان بآ سَيثا ى

َ
–مةنجةل بةهادار خةآلتَيكى بردنةوةى

ئةم ئاواية بةو ثَيشرِبكآ.. ءثَيضدا دةكةونة ثَيضاو بةِرَيطةيةكى ثِر مردوودا، ةوانَيكى
َ
ثال

سوِرانةوة. هةموو ثريامدا شارةكةى بةدةورى خؤيانةوة، تواناى ء هَيز جووتةش بةهةموو
ءخواوةندان بةشةران هةموو سةردار ءبابى دةكردن. ئيدى تةمةشايان خواوةندةكانيش

طوتى: ء قسان هاتة هةموويان لة بةر
تةروادةدا بةدةورى حةسارى  دةبينم ئازيز ثياوَيكى بةضاوى خؤم «مةخابن،  (١٦٨)
ثِر طةُّـءنواآلندا ئيداى لوتكةكانى لة كة دَيتةوة، بةهيكتؤردا بةزةييم ِراودةنرَيت. بةِراستى
ِرانةكانى لةِراى ء قوربانى كردؤتة مندا ثَيناوى لة طاجووتانى زؤر ئيليوندا قةآلى ء بورج لة
شارةكةى بةدةورى لةسةرشان ضنط ئةخيلى مةزن، دةبينم، ئةخيل سوتاندون. مندا
بكةن تةطبري خؤتاندا بةينى لة بريبكةنةوة. باش خواوةندان ئةى دةنَيت.. ِراوى ثريامدا
كوِرى ئةخيلى بَينني،

َ
ُّـ وازى ئازايةتييةكيةوة ء دلَيرى بةهةموو يا بكةين ئايا ِرزطارى
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ثيليوسبيكوذَيت؟»
ئةى تريشقان، هةورة خَيوى ئةى «بابؤ، دايةوة: وةآلمى ضاوطةش ئةتيناى (١٧٧)
بطؤِرى؟ ضارةنوس دَيرينةى ياساى دةتةوآ دةيكةى؟ تؤ كة ضية قسةية ئةم هةورةوان،
بكة. خؤت ى

َ
بةكةيفى دل تؤ ِرزطار بكةى. مقةدةرى مةرط دةستى ئادةميزادة لة ئةم

بةرسظي هةورةوان زيوسى ناكةين!». بةشداريت شتاقامان ،خواوةندان ئَيمة نيابة
َ
دل بةآلم

بةآلم دةمةوآ شتةكةم بةجدى نيية، من نةبآ خةمت لةدأل مةدة، دأل «كيذم، دايةوة:
ثآ ضيت بِرؤ دةبآ. خؤت ى

َ
شتَيك بةدل هةموو طوآ مةدةية لةطةليا. بم بةِروحم هةندآ
مةثرينطَيوة.» هيض مةكة. لة ى خؤت

َ
دل بآ بكة، وا خؤشة

لة بة هةشتاو خرؤشاو دى هَيندةى قسانة بةو بوو، لةسةرثَى كة بةخؤى (١٨٦)ئةتينا
داطةِرا ئؤليمبؤسةوة لوتكةكانى

وةكو  نةدةبووةوة. لَيى ء دةضنى
َ
هةل بةهيكتؤر تةنطى بةسات ثرت سات ئةخيل ١٨٨)

نواآلندا ِراوىدةنآ دةستَينآ، بةطةُّـء
َ
ئاسكَيكلةالنةكةىهةل لةنَيوضياياندا تاذييةك ضؤن

ئةوا ببآ، دةرباز كةم بؤ ماوةيةكى ء بكات وةناو بَيشةيةكدا خؤى لةثِر ئاسكةكة ،ئةطةر
هيكتؤرش دةطريَيت. تا دةكةوآ دواى ء دةيدؤزَيتةوة بةبؤن نابآ، تاذيةكة دةستبةردارى
بطاتة دةيويست ضةند دةربازبآ. لةزطني ئةخيلى ضنطى لة شَيوة نةيدةتوانى بةهةمان
لةسةرةوة مكومةكة ء هاوِرَيكانى ثةنا حةسارة بداتة دةردانيان ء خؤى دةروازةكانى
لَيدةطرتةوة ثَيشى ئةخيل بدةن، كةوانان تريء بةر ئةخيل ء لةسةرةوة بَين بةهانايةوة
وةكو ضؤن دةسوِرايةوة. حةسارةكةدا بةدةورى ناضار ء دةطَيِرايةوة بؤ دةشتةكةى ء
دةتوانآ بيطاتآ ء نةدووةم و

َ
هةآل دةتوانآ يةكةم نة ِراودةنآ، يةكَيك يةكَيك خةوندا لة

ضؤن !.. هيكتؤر
َ

هةآل توانى نةهيكتؤر ء هيكتؤر بطاتة توانى نةئةخيل ئاواية بةو بيطرآ..
بةرزبكاتةوة. تا ورةى بووةوة نزيك لَيى ئةثولؤ بآ؟ دةرباز قةدةرى مةرط لة دةيتوانى
كرد، ئاخاييان لةشكرى بؤ ئاماذةيةكى مةزن ئةخيلى ببةخشَيت. وةالقانى طوِر هَيز ء
دةترسا لةوة هيكتؤر. نةهاوَيتة ءنَيزة تري كةس كة طةياندن سةر تَيى بةئاماذةى بةآلم
بةفرِيؤ ئةم ء خةبتينى هةوأل تؤمار بكات. خؤى سةربةرزييةكة بؤ ء بيثَيكن يةكَيكيان
دوو كانيةكة، طةييشتنةوة الى ضوارةم جارى بؤ ئةوةى ثاش سةنطةى نةبآ. ئةو ء بضآ
ضارةنووسى ء قةدةر دوو بةرز كردةوة، تةرازووة زَيِرينةكةى لنطى هةردوو زيوس بابة
ئةوجا بوو. سوار ضابك هيكتؤرى هى ئةويرتيان ئةخيل ء هى يةكَيكيان ناو خستنة 
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خانةى هاديس، بؤ هيكتؤر لينطةكةى كردةوة. ءبةرزى طرت ناوةندةوة لة تةرازووةكةى
كوِرةكةى ضوو بؤالى ضاوطةش ئةتيناى هةنطآ لَيهَينا. وازى ئةثولؤ داكةوت. ئيدى مردوان
ئةو ئَيستا بةئومَيدم زيوس، خؤشةويستى ئةى جوامَير، ئةخيلى «ئةى طوتى: ثيليوس،
ء بيكوذيت بتوانى تؤ نةبووة، جةنط تَير ء شةِر هَيشتا لة هيكتؤر هةرضةند كة بآ، كاتة
بآ. دةرباز دةستمان لة ناتوانآ بةئاخاييان بدةيت.. تازة طةورة سةركةوتنَيكى مذدةى
بثاِرَيتةوة ءداواى زيوس لةبةر و ضةند هةرضى بكات دوورئةنطَيوةش تةنانةت ئةثولؤى
بوةستة. لَيرة تؤ بكات. ِرزطارى ناتوانآ فرياى بكةوآ ء بكات،

َ
ُّـ ِرزطارى هيكتؤرى

ضيرت كة ثَيدةكةم ئةو ثياوة ءقةناعةتى بؤالى دةضم بةخؤم من تا بكةوة. تازة نةفةسَيك
دةستةويةخةية.» شةِرى كاتى ء نةيةت

َ
هةل

نَيزة دا بةسةر كرد. خؤي بطوَيى ييةوة
َ
بةخؤشحال .ئةخيل ئةو قسانةى كرد ئةتينا (٢٢٤)

بؤالى ء ِرؤيى ئةوى بةجَيهَيشت ئةتينا وةستا. خؤى لةجَيى نووك برونزيةكةيدا ء بناوية
لَيى نزيك بووةوة هيكتؤردا، ثيشانى ديفوبوس خؤى دةنطى ء هيكتؤرى مةزن ،بةهةيئةت
شارةكةى بةدةورى ء ثةريشانى كردويت زؤر لةزطني ئةخيلى بزانم ئازيز، «براى ءطوتى:

نةيةين.»
َ
هةل ء لةبةرى بينةوة ِرووبةِرووى با دةنآ. وةرة ِراوت ثريامدا

تؤم هةميشة ديفوبوس، «ئةى دايةوة: وةآلمي ِرةخشان هيكتؤرى جوامَير، كآلو (٢٣٢)
بةآلم بووى. ال خؤشةويست ثرت ثريام ء هيكوبا كوِرانى هةموو لة براكانم، هةموو لة
قريوسيات من لةبةرخاترى تؤ ضونكة مةوة،

َ
دل ضووية ثرت كات هةموو ئةمجارةيان لة

ذوورةوةن.» لة خؤيان بؤ دى ءئةوانى دةر هاتوية حةسار لة كردووةء لةخؤ
هاوِرَييانم، هةموو داكى هةذيمان، ء باب «براى ئازيزم، طوتى: ضاوطةش ئةتيناى (٢٣٢)
ترسيان تةواو ضونكة وةدةرنةكةوم. حةسار لة كة لَيكردم تكا زؤريان ثاِرانةوة، لةبةرم
بؤية جا خؤم ثَينةطريا. بووم. خةمبار زؤر بينى ةوة

َ
حال بةو تؤم بةآلم كة  نيشتبوو.

َ
ُّـ

لَينةكةينةوة! ى
َ
سل بةدةست لَيى نةترسني ،ِرم ء ثةالمارى بدةين ى

َ
قؤل بةدوو وةرة

مرياتية ء دةكوذآ هةردووكمان ئةو ئاخؤ بابزانني نةبآ، جا خةمى ِرمت جؤرآ بةهيض
تؤ.» ِرمى بةتَيشووى دةبَيت ئةو يان دةبات كةشتييةكانيان بؤالى خوَيناويةكانمان

لَيكدى وةختآ ةتاند.
َ
خةل

َ
هةل هيكتؤرى ء ثَيشكةوت قسانةوة ئةو بةدةم ئةتينا (٢٤٧)

«ئةى ء طوتى: ئةخيل ِرويكردة كآلوِرةخشان هيكتؤرى مةزن، ،هيكتؤرى نزيكبوونةوة
شارةكةى حةسارى دةوراندةورى جاران سآ نايةم،

َ
هةل لةبةرت ضيرت ثيليوس كوِرى
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ئَيستا ِروحم
َ
ُّـ بكةم، تؤ شةِرى ء طةِرَيمةوة

َ
هةل لَيت نةكرد زاتم مةزنت ثَيكردم، ثريامى

خواوةندان با بةآلم يا دةمكوذيت. جا يا دةتكوذم ِرووبةِرووت ببمةوة. ثَيدةكات فةرمانم
ء توانيم دةستى دام زيوس ئةطةر بدةين: كة َين

َ
ئةواندا بةل لةبةردةمى بةشايةد بطرين ء

دواى ئةوةى كو
َ
بةل ثَيناكةم. سوكايةتى ء ناشَيوَينم جةنازةكةت جؤرآ بتكوذم بةهيض

ئاخاييةكان بؤ بةحورمةتةوة ء بةسةالمةتى الشةكةت كرديت، تاآلن ئةسلةحةكةم ء ضةك
دةكةى!». كةواهى بخؤ بؤ سوَيندم تؤش دةطَيِرمةوة.

هيكتؤر، «ئةى طوتى: ءبةِرقةوة هَينانةوة وَيك برؤكانى لةزطني، هةنطآ ئةخيلى (٢٦٠)
لة نَيوان ء ثةيمان سؤز ضؤن وةكو مةكة، من بؤ َينان

َ
بةل ء باسى ثةيمان كةر ثياو ئةى

لَيكدية، ِرقيان هةردووك نيية، بةرخدا ء طورط لةنَيوان ،ئاشتى نيية بةشةردا ء شَير
هيض واتة يةكرت بني، ثَيكةوةمان بكرآ. دؤستى تؤش  من ء ة

َ
مةحال بةهةمان شَيوة

تينويةتى بةخوَينةكةى و بكوذرآ دةبآ يةكَيكمان نابآ. لةنَيواندا ثةيمانَيكمان ء سؤز
كراوة بشكَينآ.. دروست طا لة ثَيستى كة سثةرةكةى لةزةبرة، ئةو جةنطاوةرة ئرييس،
كة ثَيويستة بةكردةوة بيسةِّـَينى ئازايةتيةك بكةوة. هةموو جؤرة بري لة ئَيستا جا
دةتكات ئةتينا ئَيستا هةر هةآلتنت نية، دةرفةتَيكى هيض شةِرظانَيكى مَيرخاسى. ِرمباز ء
كة بةكوشتنى خةمة بدةى، ء دةرد ئةو هةموو باجى دةبآ بةتَيشووى نَيزةكةى من.

نؤشت.» بةمنت هاوِرَيكانم
ِرمةكةى هيكتؤر هاويشتآ. ِرمى ثرية لَيطرتةوة ء نيشانةى كرد، قسانةى ئةو (٢٧٣)َ
عاردى ضةقى.ُّـ لة ء كرد طظةى سةريا بةسةر برونزى ِرمى الدا، لةبةرى خؤى بينى
بةكوِرى هيكتؤر بةئةخيل. دايةوة بيدينآ هيكتؤر ئةوةى بةبآ ء يطرتةوة

َ
هةل ئةتينا،

ئةى هاوتاى ئةخيل، ثَيكام، واديارة ئةى نةت «نَيزةكةت بةهةتةر ضوو. ثيليوسى طوت:
جةختت تؤ كةضى نةكردويت، ئاطادار منى ضارةنووسى لة زيوس هَيشتا خواوةندان،
ةى

َ
بةطال بازى ،دةتةوآ

َ
فيشال درؤزنى كابرايةكى تؤ كردويت. كة ئاطادارى كرد ئةوة لةسةر

زةمانة ئةو نا َيم..
َ
هةل لةبةرت ء ِرووبةِرووبوونةوة لةدةست بدةم زاتى ء بمرتسَينى دةم

كة ثةالمارت كاتآ دةبآ نا بدةيت، نَيزةم بةر ثشتةوة لة ء َيم
َ
هةل بةسةرضوو لةبةرت

ئَيستا ببةخشَيت.. ثآ توانايةت ئةم خواوةندَيك ئةطةر بضةقَينى، سينطمى لة دةدةم
بةمردنى تؤ ببآ!.. ختم جةستةتدا الدة، بةئومَيدم لة من برونزينى نَيزةى لةبةر خؤت

ئةوانى.» طيانى بةآلى تؤ ضونكة دةبَيت. سووك تةروادةييان شانى لةسةر شةِر بارى



ھۆمیرۆس٤٧٢

ِرَيك بةرناوةندى نَيزة نَيزةكةىتَيسرةواند. بةدةمئةو قسانةوةنيشانةىلَيطرتةوةء (٢٨٩)
طةِرايةوةءضوولةودوورةكةوتةوة.هيكتؤر

َ
نَيزةكةهةل

َ
سثةرةكةىكوِرىثيليوس كةوت.ُّـ

وةستا ءسةرسام حاير بوو س
َ
ءقةل توِرة ِرؤيى، زؤر دةست لة بةبَيهودة ِرمةكةى بينى كة

بةرز هاوارى ديفوبوسى سثةرِرةخشانى بةدةنطى ثآ نةبوو. هةنطآ نَيزةى ديكةى ،ضونكة
خؤيدا ناخى لة هيكتؤر نةبوو. ناوة لةو ديفوبوس

َ
داواى نَيزةيةكى درَيذى لَيدةكرد .ُّـ كرد،

مةرطى بةرةو بَيطومان خواوةندان «حةيفآ، طوتى: خؤيةوة برد. لةبةر شتَيك ثةىبةهةموو
ئةتينا حةسارة. لةوديو مةخابن

َ
ُّـ تةكماية. لة ديفوبوس وامزانى دةكةن. بةكَيش خؤمم

مةفةِرَيكم نزيكةءهيض مةرط ئيدى دَيت. بةرةوِرووم ء مةرطة ئةوة .ئيدى ةتاندوم
َ
يخةل

َ
هةل

ئةمةيان دوورئةنطَيوة، ئةثولؤى زيوس ءكوِرةكةى زيوس، ةوة
َ
هةوةل لة هةر واية نيية.ثَيم

واديارة ثاراستم. دةيان ء دةهاتن بةهانامةوة سؤزانة
َ
دل كة ثَيشرت ئةوانةى بوو. خؤش ثآ

ناوبزر بمرم، ء تةقةاليةك، هيض هةوأل بآ هةروا بووة .بةآلم ناشمةوآ تةواو ِرؤذم ئَيستا
بيطَيِرنةوة.» نةوةكانى ئايندة كة بكةم شايستةى وةها كارَيكى دةبآ

كَيشا..
َ
بوو هةل بةقةديةوة كة ءبِرندةكةى طران شمشَيرة كرد، ئةو قسةيةى كة هةر (٣٠٦)

توند هةورى بةناو ئاسمانةوة لةتاقى بةرزةفِر، ؤيةكى
َ
هةل ضؤن وةكو ئامادةكردء خؤى

كةروَيشكَيكى يان ناسك كؤرثةيةكى بةرخة ثةالمارى تا داطةِرآ دةشتَيك بةرةو ءضِرا
ئةخيل برد.. هَيرشى ِرووتةوة شَيوةية بةشمشَيرى بةو هيكتؤرش بدات.. رتوشكاو

َ
هةل

بةنةخشونيطارة ء جوان غانة
َ
قةل ضوو. بةرةوِرووى كينةوة ء كةرب ثِر َيكى

َ
بةدل

سةريةوة بةسةر ءضوار قوببةييةكةى درةخشان كآلوخودة خؤى. ثَيش دابووة نايابةكةى
اليةكدا نابوو بةهةموو لَيى هيفايستوس كة جوانانةى ء زَيِر ِريشوة ء ياأل ئةو دةلةرييةوة،
شةوَيكا ،لةناوجةرطةى تاريكة لة ضؤن وةكو دةلةرينةوة. دةدا ءبةنةرمى شةثؤليان
ئةستَيرة جوانرتين ميناكى شةوآ، ئةستَيرةى ئاسمانةوة، قوآليى لة  ئةستَيرانةوة،
ِراستى بةدةستى كة (ئةخيل)ش نَيزةكةى ئاواية بةو داوآ دةدرةوشَيتةوةءثرشنط
دةهاويشت. ثرشنطى طرتبوو دةدرةوشايةوةء

َ
لةخؤيدا هةل هيكتؤرى مةرطى ء طرتبووى

ء ضةك ء زرآ ئةو بكات. ِرمةكةى ئاِراستة تا بةدةنى دةطَيِرا، ِرووتى شوَينَيكى بؤ ضاوى
سةراثاى بةسةراطرتبوو، دةستى جوامَير ثاتروكلؤسى كوشتنى لةدواى كة ئةسلةحةيةى
كة ملى، ء شانى بةينى ِرَيك بوو، بةدةرةوة بوو، ئةوكى كة شوَينَيكى تاقة بوو. داثؤشى
هيكتؤر. بردة سةر هَيرشى ئةخيلى مةزن زوو دةردةضَيت. بةشةِر لةوَيندةرةوة طيانى
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ضونكة نةبِرى، هةناسةى بؤرى بةآلم كرد، كون ديواودةر طةرووى ثَيكا. ِرَيك ئةوَيندةرى
تيالوتيل ئةوجا بَآل.. بةئةخيل قسةيةك ضةند فرياكةوت بكةوآ، بةرلةوةى هيكتؤر
هيكتؤر! «ئةى طوتى: ء ضووة ديارى سةرمةست شاد ء ئةخيل بوو.. زةوى تةختى
خؤتا ى

َ
دل دةكرد، لة (ثاتروكلؤس)ت تاآلن ء ئةسلةحةكةى كاتةى ضةك بَيطومان، ئةو

يا
َ
لةطةل كة دوورة جةنط منى نةبوو كة ئةوةت بريى ء دوور دةبيت من لةشةِرى دةتطوت

كةشتييةكاندا لةناو كة لةوةى خؤت، غافأل بووى ئةقأل بآ دةكةمةوة. ةى
َ
تؤل نةبووم،

كة بووم، من ة ئةستَينة
َ
تؤل هةبوو. ئةو ثاتروكلؤس زؤر بةتواناتر لة ئةستَينَيكى ة

َ
تؤل

بةآلم داآلشان. ء كسؤك بةخؤراكى دةبيت  ئيدى تؤ  ء خستيت ثةلوثؤم لة ئةوةتام
دةينَيذن.» ء دةطَيِرن بؤ ثرسةى ئاخاييان ءحورمةتةوة بةِرَيز ثاتروكلؤس

طوتى: «دةستم آلوة
َ
طيانةل هةناسةى دوا بةدةم كآلوِرةخشان هيكتؤرى هةنطآ (٣٣٨)

لة كسؤكان مةكة دا
َ
لةطةل ئةوةم بابت، ء داك ،ساقةسةرى خؤت طيانى تؤ دامَينت.

درَيغى ءداكم باب بكة، داوا برونزان ء زَيِر تادةتوانى بمخون. ئاخاييةكاندا كةشتى كةنارى
وآلتى خؤمدا لة بيبةنةوةء وَيدةوة، تا ئةوةندة جةنازةكةميان هةر دةتدةنآ، ناكةن،
بؤ شةوتنطةم(محرقة) ء بدةن ئةنجام ِرَيوِرةسمى ثرسةم بؤ تةروادةيى ذنانى ء ثياوان

بمسوتَينن.» ء بكةن بةرثا
ء لَيكرد كينةى ثِر برؤكانى وَيكهَينايةوة ءمؤِرةيةكى ئةخيلى لةزطني، (٣٤٤) هةنطآ
الشةكةت ئةطةر سوَيندم مةدة.. بابم ء داك بةطيانى لَيم مةثاِرَيوة، سةط، «ئةى طوتى:
داخَيكت ض دةزانى داناسةكنآ، م

َ
دل بخؤم هَيشتا ى

َ
بةكال طؤشتةكةت ء بكةم ثارضة ثارضة

نةخَير، نا دةربَينآ. ضنطى كسؤكانت لة بتوانآ لة دنيادا نية هَيز منةوة. بةجةرطى نا
نةخَير، تةنانةت بدةن.. نا زياترش َينى

َ
بةل ء بدةن سةربةهات بيست قات ء دة قات ئةطةر

دايكة بدةنآ، تونم
َ
ئال خؤت بةقورسايى بدات فةرمان داردانوس كوِرى ثريامى ئةطةر

كو
َ
بةل خوارآ ناطرى.. كةوتؤتة ئةو داوَينى لة كة كةسةوة ئةو بةديار جةنازةى هَيذاكةت

دةكةن!» ء حةثةلوشت داآلشان دةتخؤن كسؤكان ء
وةكو من «بةِراستى  طوتى: آلوة

َ
طيانةل بةدةم لةرزؤك، بةدةنطَيكى هيكتؤر (٣٥٥)

لة َيكى ئاسن
َ
دل ضونكة ناكرَيت، نةرم تؤ ى

َ
دل كة بمزانيبا دةبواية ثَيويستة نةمناسيت،

دةرةنجآ. لَيت ئاسمان دةيكةى تؤ بكةوة، ئةوةى بريَيك خؤت بؤ تؤداية. جا سينةى
شاردا دةروازةكانى لةبةر ئازايةتيةكت هةموو وَيراى ئةثولؤ ء ثاريس كة ِرؤذةى ئةو
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ِرَيت.» دَيتةوة دةتكوذن،
ثةليةوة ضوار طيانى لةهةر كَيشا، بةسةرا ى

َ
بال مةرط قسانةوة تاريكى ئةو بةدةم (٣٦١)

تَيرى كة دةكرد خؤى بةختى لة مردووان ضوو. طلةيى خانةى هاديس، بةرةو دةرضوو.
طوتى: ء بآ طيانةكة جةنازة ِرويكردة ئةخيل

َ
خؤى نةخوارد. ُّـ الوى قارةمانَيتى ء لة

قاييلم.» دى خواوةندةكانى زيوس ء بةهةر قةدةرَيكى ،من خؤت بؤ كةوة
َ
«ثال

دانا. لةاليةكةوةى دةرَينا. جةنازةكة لة برونزيةكةى نَيزة قسانةوة ئةو بةدةم (٣٦٧)
كوِرانى ئةوسا مردووةكة. دى لة خوَيناوييةكانى ء ضةكةمةنية زرآ ينى

َ
دامال كةوتة ئةوجا

هيكتؤر. ِرادةبةدةرى لة ءجوانى باآل دةيانِروانية كؤبوونةوة. دةورى لة دى ئاخاييايى
كةسةو جةستةى.. هةر دةخستة ترى لَيدةدا ءزامَيكى ِرمَيكى ديارى كةسَيك دةهاتة هةر
بوو بوو ئةوةى ء كوآ  لة هيكتؤرة  ئةم بِروانة  «تؤ دةطوت:  خؤى  تةنيشت بةوةى

كوآ.» لة دةسوتانني كةشتييةكانى ء ِرق ئاطرى بةثارضةيةك
،لةنَيو ئاخاييةكاندا بووةوة هيكتؤر ضةكةمةنييةكانى تاآلنكردنى لة ئةخيل، كاتآ (٣٧٦)
ئارطؤسى، شريةتكارانى ء ِرابةران طوتن: «دؤستان، ئةى ثَيى ِرةوان بةزمانَيكى وةستاو
دى ئةوانى هةموو تةنيا لةهةر بةتاقى كة بكوذين، ثياوة داين ئةم دةستيان خواوةندان

بطرين. شار بةضةك دةورى دةست بدةين باهةوأل دةردى داينآ. ثرت
،شارة ثياوة ئةم دواى كوشتنى ضني: ئاخؤ لة بةنيازى تا بزانني تةروادةييان (٣٨١)
ئةوة دةكةن. بةآلم بةرطرى سةرسةختانة هيكتؤرش، بةبآ يان ن،

َ
بةرزةكةيان بةجَيدَيل

كةسَيك بؤى بآ ئةوةى ثاتروكلؤس، جةنازةكةى دةدوَينآ؟.. بةو جؤرةم دأل بؤضى ضية،
تا كة ثاتروكلؤسةى كةوتووة. جةنازةى ئةو لةالى كةشتييةكان ء نةنَيذاوة بطرى، هَيشتا
كة ،مردوان كى

َ
ناضَيت. ئةطةرضى خةل لةبريم هةرطيز القمدا هةبآ لة هَيز ذياندا بمَينم ء لة

دةى لةبري ناكةم.. ئازيزةم دؤستة ئةو لةوَيش تةنانةت من
َ
ُّـ دةكةن. لة بري هاديس دةطةنة

ئةو ء بِرؤين بةرةو كةشتييةكانمان سةركةوتنةوة بةدةم سروودى با ئاخايى، كوِرانى سا
تةروادةييةكان كة مَيرخاس، ئَيمة بةكوشتنى هيكتؤرى بةرين. خؤدا دةطةأل جةنازةيةش
بةشكؤمان سةركةوتنَيكى و سةرفرازى دةبرد، بؤ هانايان ء دةطرت ِرَيزيان خوايةك وةكو

هَينا.» وةدةست خؤ بؤ
هةردووك هيكتؤرى جوامَير. بةجةنازةكةى كردن بريى سوكايةتى كةوتة ئيدى (٣٩٥)
كونةكان طاى لة سريمةى ضةرمى دوو كرد، كون ثَيى قولة تا لة ثشتةوة ثَيى ثاذنةى
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سةركةوتة ئةوجا دةخشا. بةعارديدا سةرى هيكتؤر بةستن. بةعةرةبانةكةيةوة كَيشا.
َ
هةل

وةكو ئةسث دا، قامضي بةر ئةسثةكانى دانا. جةنطةكةى ئةسثابى عةرةبانةكة. سةر
تةثوتؤزَيكىزؤرسةرىجةنازةكةى لةهيضنةدةطةِرانةوة. تَيسكةىتفةنطبؤىدةرضوون.
بةهةموو ِرةشةكةى قذة ِرادةكَيشرا. ءبةعارديدا بةدووىعةرةبانةكةوة كة هيكتؤرىطرت،
زيوس بوو. ء خؤأل طأل يةكثارضة جوانةكةى سةرة دةبوو. ثةريشان ء ثةخش اليةكدا
ثَيبكةن.» سوكايةتى خؤيدا وآلتى خاكى ءلةسةر ذيطة لة تا دذمنةكانى دةستى دابوية

دايكى ثَيكرا. زؤرى ِرَيزييةكى غةرق، بآ دا
َ
ء خؤل طأل لة هيكتؤر سةرى بةو ئاواية (٤٠٥)

بةو كوِرةكةى ،كة جوانةكةى توِردا ء ناسك خؤى. سةرثؤشة قذى ِرنينةوةى كةوتة
ئيدى دا. خةمناكي ء بةكوأل ذنى طريانَيكى لةهؤِر دا. بابى طرياني ذنى لةزَيِر بينى شَيوةية
ء ئاطرداية لة تةروادة واية سةرانسةرى لةتؤ ء ِرؤِرؤ، شني ء بةطريان بوو يةكثارضة شار
دةيويست دةناء ملى شار دةروازةكانى بةرةو ئاسا شَيت ثري، ثريامى دةسوتآ. ة نَيأل

َ
نَيل

خؤأل طأل ء لة خؤى دةطريا. ثَيشيان بؤ بةزةحمةت كةكة زؤر
َ
خةل وةدةركةوآ. لة شار

دةثاِرايةوة، بةيةكيان لةيةك ءبةناو وةردةدا
بةتةنآ با لةشار وةدةربكةوم. بةتةنآ با بةردةن، ِرَيم دؤستانى من «ئةى دةيطوت: (٤١٦)
ببم. ئآ ِرةقة

َ
دل ثياوة ئةو دامَينى دةستةو دةمةوآ ئاخاييةكان. كةشتى خؤم بطةيةنمة

.بةخؤيشى بَيتةوة بةثريييةكةمدا بةزةيى بيطرآ ء شةرم هاوِرَيكانيا لةبةردةم كو
َ
بةل

طيانى بةبةآلى ببآ تا كرد ثةروةردةى ء خستيةوة كة ،ثيليوس هةية منى وةكو بابَيكى
كوِرةكانى ذمارةيةكى زؤرى كة من، طيانى بةبةآلى هةمووان ببآ لة زياد تةروادةييةكان..
نةخواردووة سووم هيكتؤر، ئةميان،  هَيندةى كةسيان بؤ كوشتم.  هةِرةتى الويدا لة
خؤماندا دةستى لةبةر بريا هاديس. دةضمة ء دةمرم ئةمةوة بةسووى نيام

َ
دل ء ءنةطرياوم

بؤى دةطرياين.» خؤ ى
َ
بةدل كةوتةكةى تَير دايكة كؤست ء من هةر نةبواية دةمرد،

بةطوَيى تةروادةييةكانى ديكةش طوآ دةكرد. قسةى ء بةدةم طريانةوة جؤرة بةو (٤٢٩)
شةثؤِرَيكى ء شني تةروادةييدا ذنانى لةنَيو هيكوبا .ئةوجا زارى ء كةوتنة طرية ئةو
لة هاوار كوِرةكةم، دةكرد: «ئةى هاوارى طريانةوة ديارنةبآ. بةدةم ئةوسةرى نايةوة
دةذيم، ئازارةوة ء خةم هةموو بةم ،ضؤن دةكةم

َ
هةل تؤ لةدواى ضؤن خؤم، وَيران

َ
مال من،

دةنازيم، ثَيوةت لة شارا ءِرؤذ شةو كةسةى ئةو ئةى خؤم نةمينم؟ لة نةمايآ نةمايآ،
بةئةندازةى تةروادةييانةى ئةو تةروادة،  ذنانى ء ثياوان  ثةناى ء ثشت ء قةآل ئةى
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تؤ!. مةرطى لةدواى ئَيستا بةآلم بووى، شانازيان مايةى ذيانا دةطرتى، لة ِرَيزيان خوايةك
مَيردةكةى مةرطى لة هَيشتا  هيكتؤر ذنةكةى دةطريا، قسانةوة  ئةو بةدةم (٤٣٧)
مَيردةكةى كة بَآل ثَيى بوو نةضوو ِراستطؤ ثةيكَيكى هيض .ضونكة بوو نةبوو خةبةردار
ئةرخةوانى دووبةرى ثارضةيةكى ذوورةوة، كونى بووة ضوو بؤية حةسارة. دةرَيى لة
كارةكةرةكانى كاتدا هةمان لة دةينةخشاند. هةمةِرةنط ى

َ
بةطول بوو، خةِرةكةكةى لةسةر

طةِرايةوة لةشةِر كة هيكتؤر تا ئاطر سةر بخةنة ئاو طةورةى َيكى
َ
مةنجةل كة ِراسثاردبوو

،بةدةستى ئةتينا بةفيتى هيكتؤر نةدةهات بةبرييشيدا طةرم بشوات. هةر بةئاوى خؤى
ى

َ
،دل دةهات لة حةسارةكةوة بوو كة طريان ء لة دةنطى شيوةن طوَيى كوذرابآ! ئةخيل

ئاوِرَيكى خوارةوة. دةستى كةوتة لة خةِرةكةكة كةوتنة لةرزين. ء ضوارثةُّـ داخورثا
بزانم ض باسة. بابضم وةرن مدا

َ
لةطةل «دوانتان طوتى: ء كارةكةرةكانى دايةوة ء ِرويكردة

بوو. هَيذاكةم خةسووة هاوارى لة طوَيم
طةورة بةآليةكى دةضَيت لةوة ئةذنؤمدا نةما، هَيز لة بةردةبَيتةوة. م

َ
دل خةريكة (٤٥١)

ئةخيلى دةترسم زؤر نةدةذنةوت! ناخؤشم خةبةرى خؤزيا هاتبآ. ثريامدا كوِرانى بةسةر
لة بِريبآء

َ
ُّـ شارى بؤ طةِرانةوة وِرَيى  دابِريبم، لةشكر  لة ئازاكةى مَيردة جوامَير،

دةجةنطى ثَيشةوة ثَيشى لة هةميشة ئةو ضونكة وكوشتبَيتى. كةوتبآ دواى دةشتةكةدا
بكةوآ!» كةسى نةدةدا ثَيشى مةوداى ء

ء وةدةركةوت ماأل  لة كوتةوة  ة
َ
بةدل ئاسا شَيت كرد، قسانةى  ئةو كة هةر  (٤٦٠)

زؤرةكة حةشاماتة نَيو ء حةسار سةر  طةيينة كاتآ  كةوتن. دووى كارةكةرةكانى
عةرةبانة ءلةبةردةم دووى خراوةتة كة بينى هيكتؤرى ِروانى، لة بورجةكةوة وةستاو.
ِراياندةكَيشا ناشايستة بةشَيوةيةكى ئةسثةِرةهوانةكان ِرايدةكَيشن. بةعارديدا شارا،
بورايةوة. كةوت ء بةثشتا بوو تاريك بةرضاوى دةبرد كةشتى ئاخاييةكانيان ءبةرةو
تاجةكةى بوون، فييةوة

َ
بةزول تةوقانةى ئةو قردَيلةكانى، سةرى، بةنرخةكانى ة

َ
خشل

طرانبةهاكةى ء ناسك سةرثؤشة كةوتن. طؤِرة لةو هةموو هةر ئاشقبةندةكةى سةرى،
وةريطرتبوو، ِرؤذة ئةو وةرطرتبوو. ئةفرؤدَيتى لة كة سةرثؤشةى ئةو بةئاسماندا، ضوو
زؤر شريباييةكى ء مارةيى دانى ثاش ئيتونةوة، كؤشكةكةى لة دالوةر كة هيكتؤرى
سةرى ء طةيينة خَيرا ءهَيوةرذنةكانى دشةكانى طواستبووةوة. خؤى بؤ كؤشكةكةى
هات، بؤ ئافاقةى كة

َ
ُّـ ى مةرط.

َ
حال بووة طةيى لة سوَيياندا بةستةزمانة يانطرتةوة.

َ
هةل
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ء كَيشا
َ
سوَيى هةل ثِر ئاهَيكى ناخةوة ناخى لة هاتةوةبةر، ِروحى هاتةوة ء وةهؤش

«ئةى هاوارى دةكرد: تةروادةييةوة ءلةناو ذنانى شةثؤِر ء كةوتة شني بةرز بةدةنطى
لة ِرؤذى لة هةر ئَيمة واديارة بةدبةختآ! نةطبةت ء خؤم لة وَيرانَى،

َ
مال خؤم لة هيكتؤر،

لة ثريامدا كؤشكةكةى لة تةروادةء لة هةبووة. تؤ ضارةنووسمان يةك دايكبوونمانةوة
ئيتون، لة كؤشكةكةى بَيشان، بةلَيِرو ضياى ثالكؤسى بنارى لة تيبة لة من و دايكبووى
بريا تر! نةطبةت َيكى

َ
ء منال نةطبةت بابَيكى كرد. ء بةخودان ثةروةردة بةساوايى منى كة

بَيوةذن لة منى مردوان، خانةى هاديس ،بؤ بؤ تؤ دةِرؤى ئةوا نةدةبوو! هةر منى سةد بريا
بابَيكى دايك ء كوِرى ساواية، كوِرةكةم هَيشتا ى،

َ
بةجَيدَيل كةسةران ء خةم ةكةتدا بؤ

َ
مال

بؤ هيضى تؤ ناتوانى تازة هيكتؤر، ِرؤيشتى تؤ ئةوا نةطبةت.. تؤى من ء كوِرى ؤأل،
َ
كل

تؤ. بؤ نة ئةو دةبى ء ئةو تازة نةتؤ بؤ بكةى،
ء ى

َ
ؤل

َ
هةر كل بةشى بآ، ئةوا دةرباز ئاخاييانيش سوَيى ذان ء ثِر لة شةِرى ئةطةر (٤٨٦)

ء ك
َ
مول بةسةر دةست دةستداران بَيطانان ء دةبَيت. ضونكة كةسةران ء خةم ء نةطبةتى

ئيدى دةدات، لة دةست ،بابى دةبَيت سَيوى منداأل ِرؤذةى ئةو دةطرن. وآلتةكةيدا ء ماأل
هةميشة كى هةتيو

َ
فةرامؤشى دةكةن.خةل ء برادةرةكانى هاوتةمةن هاوساأل ء هةموو

كؤنة دؤستانى بؤ ،ثةنا خؤيدا بَيكةسى ء بَينةوايى لة هةتيو بةطريانة. ضاو نةوى ء سةر
ئةطةر خؤ دةطرَيت، ئةويان عةباى ضمكى ء  ِرادةكَيشَيت  ئةم تؤى

َ
ثال دةبات، بابى

دةم هةر بايى ئةوا بداتآ بةديارى جامَيكى كةم ماوةيةكى بؤ ء
َ

بجوآل ِروحمى يةكَيكيان
دةكَيشن باب، ء بةداك ى

َ
منال ناشكَينآ. تينويةتى ء طةروى ناطاتة دةبآ، كردنَيك تةِر

«هةِرة َين:
َ
ثَيى دةل ء دةكةن وةدةردةنةن، سةرزةنشتى ءخوانى لةسةر نان ء بةدةستيا

بةطريان ضاو ةكة
َ
هةنطآ مندال ئَيمة نية!» ء مةجليسى هاوبةزم هاوخوان ء تؤ بابى هةتيو،

(ئاستيناكس)ى ة
َ
مندال ئةم دةطةِرَيتةوة. بَينةواكةى بَيوةذنة دايكة بؤالى فرمَيسكان ء

دى هيضى بةرخ ناسكى طؤشتى ء لة مؤخ باوةشى بابيا، جطة لة ئَيستا لة بةر كة منة.
باوةشى دةبوو، لة ماندوو مناآلنة قسةى لة دةيربدةوةء خةو كة ثاشان نةدةخوارد!
بةآلم دةنووست. نةرم جَيطةيةكى ،لةسةر بةلةزةت خواردنى لة ثِر ء تَير دايةنةكةيدا
بآ! مةينةتيةك ء دةرد هةموو ضاوةِروانى دةبآ بابة، بآ (ئاستيناكس)ة ئةم ئَيستا
تؤ هةر هيكتؤر ئةى ضونكة ثَيدةطوت، ثاسةوان)يان (واتة ئاستيناكس تةروادةييةكانيش
باب دوورى لة ئَيستا كةضى ءدةثاراست. دةكرد ثاس بورجةكانيانت ء دةروازة كة بوويت
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ئةوةى ء دواى دةدات جةستةت لة كرم ء كةوتوويت ئاخاييةكان الى كةشتى دايكت ء
زؤر جلوربةرطى لة كاتَيكا ء قووتت.. ِرووت دةذننة لةشى دةخؤن، سةر

َ
ُّـ تَيرت سةطان

ئَيستا هةر بةآلم ئامادةكراوة.. ةوة
َ
مال لة بؤ خانمانت دةستكردى ء دةستضن جوانى

دى تؤ جارَيكى ضونكة سوتَينم دةخةمة ئاطرةوة، دةيان جوانانة جلة هةموو ئةم دةضم،
تةروادةدا ذنانى ء ثياوان لةبةرضاوى تؤوة سةرفرازى بةيادى دةبآ ناكةيت.. لةبةريان

بسوتَينرَين.
شةثؤِر. ء شني كةوتنة يا

َ
لةطةل تةروادة ذنانى ء هيكتؤرى دةالواندةوة ئاواية بةو
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ء سَييةم سروودى بيست

ثاتروكلؤس ناشتنى ِرَيوِرةسمى ء ثرسة

حيكايةتةكة:
ء كينة ء بةِرق برد، كةشتييةكان بؤالى هيكتؤرى جةنازةكةى ئةخيل ئةوةى دواى
لة ء كرد ضةورى عةنبةر بةزةيتى ئةفرؤدَيت َُّـ طؤِرة. توِريداية ئةو سوكايةتيةوة
لةشى سةر مةييوةكةى خوِرة ء خوَين كرد كة ئةخيل لة داوايان ثاراست. بؤطةنيى
دلَؤثة ئازيزةكةى هاوِرآ ناشتنى ِرسوماتى جَيبةجَيكردنى لة بةر نةبوو قاييل بشوات،
قاييل بدرآ، ئةنجام جةنازة ِرَيوِرةسمى كة لَيكرد داوايان بكةوآ. بةطيان ئاويَكى
خوانَيكى سةربِردرا. زؤر ماآلتَيكى ء مةِر ئيدى ضَينةكرَيت. ِرةحمةت تا خوانى نةبوو
ضونكة كةمَيكى خوارد. .ئةوجا نةيخوارد بخوات، نان لَيكرد سازكرا. زؤريان طةورة
ثَيشآ هاتة لَيى خةونى. هاتة هاوِرَيكةى تارمايى نووست. دايطرت، خةو بوو، شةكةت
ماتةأل بةخؤِرايى جةنازةكةى طةرةكة خؤشى ئةوةى وَيِراى كة لَيكرد طلةيى ء
تا .ضونكة بؤى عةزاب دةبَيتة مايةى دنيا لةو ئاخر ئةمة ناشتووة. نةى ء كردووة
ء سةرطةردان، هةر وَيأل ء بضَيتة هاديس نةكرَيت، ناتوانَيت ناشتنى بؤ ِرَيوِرةسمى
ئةنجام تةواوى بؤ ِرَيوِرةسمى تا بكات ضاوةنؤِر هاديسدا لةبةر دةروازةكانى دةبآ
ئةخيل بةلََينيداية بكات. بؤ ناشتنى ِرَيوِرةسمى كات بةزوترين تكاى لَيكرد دةدرَيت.
لة خانةى مردواندا، لة تا دةدات ئةنجام بؤ جةنازةى بةتةواوةتى ِرَيوِرةسمةكانى كة
بةتاسةيةوة زؤر ضونكة بطرَيت، تا لة ئامَيزى درَيذكرد دةستى ئاسودةبَيت. هاديسدا
بةيانى بوو. هةروا ِرابوو خةويش لة كة بةدةستةوة. نةهات ثرتى لة هةوا َُّـ بوو،
ضل دار ء ء ئيدا بؤ ضوون ئاخاييةكان كرد. ِرَيوِرةسمةكان دةستى بةئةنجامدانى
ئةخيل دارةكة. لَيذنة سةر خستة (ثارتوكلؤس)يان كرد، كةلَةكةيان هَينا، ضَيويان ء
ء بسوتآ. هةروةها دوانزة لةطةأل ثاتروكلؤسدا بيخاتة ئاطرةكةوة تا بِرى خؤى قذى
ئةمة خؤيدا بسووتَينآ. هاوِرَيكةى لةطةأل جةنازةكانيان تا سةربِرى الوى تةروادةييشى
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ئاطرةكة َُّـ . نا دارةكةوة لَيذنة ئةوجا ئاطريان بة زؤر.. ئةسثَيكى كؤمةلَة لة جطة
شةوتنطةكةدا بةسةر هةلَكاتة با كة ثاِرايةوة با لةبةر خواوةندانى .ئةخيل نةبوو ثآ
بؤاليان ضوو بةهةشتاو ئرييس ئيدى ئاهةنط بوون. لة با خواوةندانى َُّـ (محرقة).
.خؤلَةمَيش ثاتروكلؤس سووتَينرا الشةكةى ء هةلَيكرد با بوو ئةوة ئاطادارى كردن. ء
ئةخيل كوذرا تاوةكو ئةطةر خرا، ئينجانةيةكى دوو ضني لة ثروسكةكةى و ءئَيسك
لةطةأل ثروسكةكةى ء ئَيسك ء  درا، خؤلَةمَيش بؤ ئةنجام جةنازةى ِرَيوِرةسمى ء
طةمة ء ثَيشرِبكآ هاتة سةر نؤرة دوايى ِرؤذى بكرآ. لةهةمان ئينجانة هاوِرَيكةيدا
كرد. دابةش دؤِراوةكانيشدا ء براوةكان بةسةر خةآلتى بةخؤى وةزشيةكان. ئةخيل
زؤر ثَيشرِبكَيييةكانى دؤِراندا . ء سةركةوتن لة خؤى بةثَيى ِريزى ء كةسة هةر بةآلم
ء هةلَدان، قورس زؤرةبانى، بؤكسبازى، فايتؤن، ء طاليسكة كَيبةِركَيى وةكو طةمةى

بوو. هتد.تيا تريةندازى...و
زةمةن:

ء تاثؤ يةكةمدا ء سى شةوى لة  دةبآ. تةواو ئَيوارآ طَيرانةوةكة  سَييةمى ِرؤذى
ضَيو ضأل ء ء دار يةكةمدا ء ِرؤذى سى لة خةونى ئةخيل. دَيتة ثاتروكلؤس تارمايى
سَييةمدا ء ِرؤذى سى دةسوتَينن، لة جةنازةكة دووةمدا ء ِرؤذى سى دَينن، لة ئيدا لة

دةكةن. جؤراوجؤرةكان وةرزشية ثَيشرِبكآ ء بةطةمة دةست
شوَين:

ِروودةدةن. كةنارى دةريا لة طريكةكاندا، لة ئؤردوطاى بويةرةكان طشت
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بوون. بةآلم زارى ء طرية خةريكى سةرانسةرى شاردا، لة تةروادةييةكان بةو جؤرة (١)
كةسة هةر ء لَيكرد ،بآلوةيان كةشتييةكان الى هيلسيثونت، كاتَى طةيينةوة ئاخاييةكان
بآلوةى لَيبكةن مورميدونةكان ئةخيل نةيهَيشت بةآلم خؤى. كةشتييةكةى بؤ ضوو ء
سوارضاك، مورميدونانى «ئةى طوتى: ء خؤى طةِرناسةكانى هاوِرآ ِرويكردة بِرؤن. ء
ديار بضينة فايتؤنةكانةوة ء ئةسث بة با بةرمةدةن، ئةسثةكان سؤزم،

َ
دل هاوِرَييانى ئةى

نريةكان هةنطآ بووينةوة، طريان كة لة هةقى مردووانة. ئةمة بطرين. بؤى ء ثاتروكلؤس
دةخؤين.» شيظ ثَيكةوة ء دةكةينةوة ئةسثةكان لة

ئةخيل بةرزكردةوة.
َ
ُّـ ِرؤِرؤيان ء شني دةنطى هةموو كرد قسةيةى ئةو كة هةر (١٢)

طريانةوة بةدةم جوانةكانيانةوة، وبذ
َ
يال بةئةسثة كةِرةت سآ بوو. هةموويانةوة ثَيش لة

هَينانة طريانى ى
َ
كول دى هَيندةى تيتيس سوِرانةوة. ثاتروكلؤسدا جةنازةكةى بةدةورى

بؤ تةِربوون، لة فرمَيسكدا جةنطاوةرةكان ئةسلةحةى ضةك ء ء كةنارةكة ِّـى جؤش.
رت

َ
لة هةموويان بةكول بوو. بةراييانةوة لة ئةخيل دةطريان. ِرةشيد مةزن ء ثياوَيكى فرة

«بةدوعا ء طوتى: هاوِرَيكةى سةر سينطى خوَيناويةكةى نانة هةردوو دةستة دةطريا.
ثَيدابووى، َينَيكم

َ
بةل ء هةر وادة بة، خةم بآ بةآلم ضووية هاديس ثاتروكلؤس، هةرضةند

ثارضة كسؤكان تا ء دةخرَيتة بةر هَينراوة ئَيرة بةِراكَيشان هيكتؤر تا هَيناومنة دى:
دوانزة تؤدا ،سةرى كوشتنى ةى

َ
تؤل لة بخؤن. ى

َ
بةكال ء طؤشةتةكةى بكةن ثارضةى

تؤ الشةكةى سوتاندنى بؤ كة ئةو شةوتنطةيةوة دةيانخةمة ء دةبِرم تةروادةيى الوى
كردووة.» ئامادةمان

تيالوتيل كرد. ثاكزادا دةطةأل هيكتؤرى ِرةفتارى دزَيوترين قسانةوة بةدةم ئةو (٢٤)
ضةك ء كةسة ئةوسا هةر دا. فِرَيي ثاتروكلؤسدا نةعشةكةى ء لةبةردةم ئةرزةكة لةسةر
نزيكى لة كردةوة. بةكؤمةأل عةرةبانان ئةسثةكانيان لة ى،

َ
لةخؤ دامال ئةسلةحةكةى ء

رؤنيشتن، لةزطني ئةخيلى كةشتييةكةى
تة.

َ
نةطال خوان بوو ساز كرد. هاوِرَيكةى بؤ ء ثرسةى خوانى ِرةحمةت ئةخيل، (٢٩)

ء خرابوونة بِردرابوون سةر ضةور ء ة
َ
قةل بةرازى ضةندين بزن، ء مةِر طا ضةندين ضةندين

بةضواردةورى خوَين اليةكةوة هةموو لة ءدةبرذان. هيفايستوس طةشى ئاطرى سةر
دةِرؤيى. جةنازةكةدا

لةزطينةكةى كوِرة زؤر. ءتكايةكى ِرجا هةوأل ء دواى فةرماندة ئاخاييةكان هةنطآ (٣٥)
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طةيينة كة بوو. هاوِرَيكةى يةجطار خةمبارى مةزن برد، ئاطامةمنونى بؤالى (ثيليوس)يان
كرد، كة داوايان بةرز دةنط جاِرضيانى كرد، ئةمرى ئاطامةمنون الى سةراثةردةكةى،
كة بكةن بةئةخيل قةناعةت بتوانن كو

َ
،بةل ئاطر سةر بخةنة ئاو طةورةى َيكى

َ
مةنجةل

زةويدان، بةدةم لة قسةكةى ئةخيل
َ
بشوات.ُّـ سةر لةشى وشكةوةبووةكةى خوَينة

ئاو خواوةندان هةموو ء طةورةى سةروةر زيوس، «نا، بةهةقى طوتى: خواردنةوة سوَيند
نةبةستم

َ
هةل بؤ طؤِرَيكى ء ئاطر جةنازةكةى نةخةمة سةر تا ناكةوآ، من بةلةشى ء بآ

نابمةوة. وا خةمى تووشى دى جارَيكى ذيانما هةمو لة –ضونكة نةبِرم بؤ خؤمى قذى ء
ئةى تؤش بةآلم دانيشني. ثرسةية خوانى ئةم لةسةر خةمة، ثِر م

َ
دل هةرضةندة با ئَيستا

ةوة
َ
جةنطةل سثَيدة زوو لة كة بدة فةرمان جةنطاوةران، ئوتريوس، ئةى شاى كوِرى

بآ ثَيويست  هاديس بؤ مردوو بةِرَيكردنى بؤ شتَيك هةر بكةنةوة، ئاطر بَينن، دار 
ء كةلوثةلةكةى زووتر ثاتروكلؤس ئاطرةكة تا سةر شةوتنطةكة بكرآ، بخرَيتة ئامادة

خؤيان.» كارى سةر كةكة بضنةوة
َ
خةل و بكات لةبةرضاومانى ون بسووتَينآ،

خوانةكة خوارد. ِراخرا، شَيويان خوان كرد. بةطوَييان بةدأل هةموو قسانة، ئةو دواى (٥٤)
كةسةء هةر ئةوجا خوارد. خؤى بةشى كةسةء هةر بوو. يةك ضوون كةس هةموو بؤ
بةطَيذاو دةرياى كةنارى لة ثيليوس كوِرى بكات. ئيسراحةت تا خؤى خَيوةتى بؤ ضوو
لة مورميدونةكاندا، لة ناوةندى زؤرةوة، كةسةرَيكى بةداخ ء ِّـةكة لةسةر وطَيذةنط،
فرياى .خةو كةوت

َ
ثال لَيى دةدا، دةرياكةدا بةكةنارى سةريان شةثؤالن كة ديار، شوَينَيكى

تةروادةى زؤر بةدةورى ماوةيةكى ضونكة كردةوة. كؤأل لة ثةذارةى ء خةم بارى ء كةوت
ثاتروكلؤس خةمينى ِروحى هةنطآ بوون. ماندوو القةكانى ِراونابوو. هيكتؤرى باطردا
ء جوان ء ضاوانى باآل ء بةذن بةهةمان شَيوة، بةهةمان بوو ضؤن ذيانيا ،لة ديارى هاتة
ئةخيلةوة بةديار ِروحةكة لةبةربوو. جارانى جلوبةرطةكةى هةمان خةونى، هاتة دةنطةوة

طوتى: وةستا،
بووم بةهيض زندوو تا كردووة.. لة بري منت خةوتوويت ء تؤ بؤ خؤت ئةخيل! «ئةى (٦٩)
خةمى ء هيض كردووم لةبريت مردووم كة ئَيستا بةآلم نةدةبووى. دةست بةردارم جؤرآ
هاديس لة دةروازةكانى تا بكة بةرثا ِرَيوِرةسمى مةرطم بؤ خَيراكة، تازووة نيية! منت
كة ئةوانةن سَيبةرى ء كة ساية ِرؤحةكان ئاوديوبم.  ببم ء دةرباز مردووان) (خانةى
ء ِرَيطةم دةخةنةوة خؤيانم دوور لة بووة، تةواو دنياية ِرةنجيان لةم ء ء دةرد مردوون
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لةبةر سةرطةردان، ء وَيأل ببم. ئةوةتا ئةوان تَيكةآلوى ء بثةِرمةوة ِروبارةكة لة كة نادةن
دةستى كةوة، فريام لَيدةكةم تكات دةسوِرَيمةوة. بَيهودة هاديسدا طةورةكانى دةروازة
من ضونكة ببم. ئاسودة تا بدة ئةنجام بؤ شةوتنطةم ِرَيوِرةسمى بكة، درَيذ بؤ يارمةتيم
دوور ى

َ
قؤل بةدوو دى جارَيكى بةدواوة ئَيستا لة نايةمةدةرآ.. هاديس لة دى جارَيكى

م،
َ
زال قةدةرى ِرايان بكةين.. ء تةطبري ثَيكةوة كة دانانيشني ئازيزةكانمان هاوِرآ لة

بردمةوة. جا خؤى بؤ بوو، نووسرا ضارةم لة دايكبوونمةوة لة ِرؤذى لة ئةو قةدةرةى
حةسارى تةروادةييانى لة بن نووسراوة ضارةت ،لة شَيوة خوا ئةخيل ئةى ئةى تؤش

بمريت. نةجيبدا ء ةمةند
َ
دةول

ئَيسكءثروسكةكةم تكاية لَيمىقةبوأل بكةى. ،ئةطةر لَيتهةية داوايةكىديكةشم جا (٨٢)
وةكو بن. لة يةك شوَيندا با دايمةنآ، بةجيا ء مةخةوة ثروسكى خؤت دوور ء ئَيسك لة
وآلتى بؤ (ئوبوس)ةوة لة مينويتيوس كة كاتآ بووين، طةورة ئَيوةدا ى

َ
مال لة ثَيكةوة ضؤن

نةزانستة، بة ء منداأل بووم من ضونكة هَينامى بؤية بووم. منداأل من هةنطآ هَينام، ئَيوةى
(ئةمفيداماس)م كوِرةكةى نةدرَين، طةمةى لةسةر منداآلنةوة ضوونَيكى

َ
هةل بةهؤى

كردمى كردم، بةخَيوى دامةوة، طلى خؤيدا ةكةى
َ
مال لة سوارضاك ثيليوسى كوشتبوو.

بآ. ةدا
َ
كؤثةل لةيةك ثروسكى هةردووكمان ئَيسك ء بؤية با تؤ.. ءمريئاخوِرى بةئاجودان

دايتآ.» بةدياريى هةذيت دايكى كة بآ فةيةدا
َ
قول دوو زَيِرينة ة

َ
كوثةل لةو

ئةم ء ئَيرة بؤ هاتووى بؤضى  م، 
َ
دل ئازيزةكةى «ئةى  دايةوة:  بةرسظي ئةخيل (٩٣)

ئةنجام شتانة ئةو هةموو ضوون هةر ء ضةند بآ من بةخؤم َيى؟
َ
دةل ثى ِراسثاردانةم

بؤ وةرة نزيكرتةوة، با تكاية بةآلم نادةم. زةوى لة فةرمانت دةكةم تؤ ى
َ
بةدل دةدةم،

بكةين.» ني سووك
َ
نال ء بةطرية مان

َ
دل هاوبةشى دةردى بطرين، ئامَيز لة يةكرت دةمَيك

باوةشيةوة. نةهاتة  كةسَيك هيض بةآلم طرتةوة،  باوةشى قسانةوة ئةو بةدةم (٩٩)
ئةخيل، حةثةسا كرد. زةميندا بةذَير ناأل خؤى ة

َ
بةنال ء م ِرةوييةوة

َ
هةل وةكو ِروحةكة

لة ثياو تاثؤى ء ِروح «سةيرة، كةواتة ِرابوو: لة خةو وِرةوة وبةواقى سةرطةشتة ء
نةمَينآ. ذيانيشى لةبةر با دةمَينآ، تاثؤكةى ء سَيبةر هةر دةمَينآ، (هاديس)شدا

ينةوة
َ
نال ء طرية بةدةم نةطبةت، ثاتروكلؤسى ِروحى شةوة، ئةم سةرانسةرى (١٠٥)

بوو، خؤى وةكو بكةم، ثَيناودا لة ضى ء ضى كة طوتوم ثَيى سوِراوةتةوة، مندا بةدةورى
بوو!.» نةطؤِر بةموو
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بزواند. لةو كاتةدا هةمووان الى طريانى كرد. ئارةزووى قسةى جؤرة بةو ئةخيل (١٠٨)
دةركةوت. يةوة

َ
طول بةقامكانى ضوون بةيان سثَيدةى طريان بوون، سةرطةرمى ئةوان كة

داربَينن، بضن دةركةون، ئؤردوطاوة  لة بةوآلخةوة زةالم كرد ئةمرى ئاطامةمنون شا
تةور خَيرا دةكردن. سةثةرشتى ِرةحم

َ
دل ئيدومينيوسى خزمةتكارى دالوةرى مرييونيسى

هةوراز دا، وةثَيش هَيسرتانيان وةِرَيكةوتن.. داركردن بةرةو ء دةست كندِريان طرتة ء
ثِر ة

َ
نوال ء طةُّـ كاتآ طةيينة بِرى. نوآلنيان ى ء

َ
طةل ِرَيطا، ِراستة ء ِرَيطا كوَيرة نشَيو، ء

بِرينةوةى كةوتنة برونزين تيذى تةورَين ء بيور بة بةثةلة ئيدا ءسةرضاوةكانى كانياو
سةر بةِرمب ء هؤِر دةكةوتة بوو دار هةر ثؤثان، ء لق ضِرة ء زةالم ء بةرز داربةِرووانى
دوو لة ء كرد لةت دوو داريان ء بِرى درةختةكانيان ثؤثى ء لق ئاخاييةكان ئةوجا زةوى.
بوونةوة. نشَيو دةشتةكة بةرةو بَيشة ء جةنطةآلندا بةنَيو هَيسرتان بةست. هَيسرتانيان
ِرةحم، يةك

َ
دل ئيدومينيوسى خزمةتكارى مرييونيسى فةرمانى داركةران بةطوَيرةى ئيدى

كردبوو، نيشانى دةست ئةخيل كة شوَينةدا لةو دةريادا، كةنارى لة بارةكانيان يةك
بكات. دروست خؤى ء ثاتروكلؤس بؤ طؤِرَيك شوَينة لةو دةيويست ئةخيل داطرت.

لةوآدانيشتنء ضاوةنؤِر لةجَيىخؤىبةجَييانهَيشت. بارة دارةكانيانخست، كة (١٢٧)
ء بدةن لةخؤ ضةك تفاق هةموو ،كة كرد بةمؤرميدونةكان ئةخيل ئةمرى ئةوجا بوون.
جةنطاوةران تفاقىجةنطيانبةست. هةمووهةستان ءضةكء فايتؤنانببةستن. ئةسثانلة
ئةوجا ثَيشكةوتن، سواران عةرةبانة لةثَيشدا بوون. عةرةبانةكان سوارى مريئاخوِران ء
ناوةِراستةوة لة كةوتن.هاوِرَييانى ثاتروكلؤس، دوايان وةكو هةور هةزاران بة ثيادة هَيزى
داثؤشرا ئةوان بِراوى بةقذى الشةكةى سةرشان، خستبووة ثاتروكلؤسيان جةنازةكةى
ئةوجا ثاتروكلؤسدا. الشةكةى دابوويان بةسةر ء بِرى بوو خؤيان قذى خةما لة هةمو بوو.
خةم ثِر َيكى

َ
بةدل طرتبوو، دؤستةكةى سةرى دةستان بةهةردوو بوو، ثةيدا مةزن ئةخيلى

مردووان خانةى بؤ هاديس، بؤ طؤِر، بؤ ئازيزةى ياوةرة ء دؤست ئةم كةسةرةوة، ء
دةكرد. بةِرآ

جةنازةكةيان دياريكردبوون، بؤى ثَيشرت ئةخيل شوَينةى كة ئةو طةيينة كاتآ (١٣٨)
ئةخيلى ئامادةكرد. هةنطآ شةوتنطةكةيان كرد. ةكة

َ
كةل زؤريان بةثةلة دارَيكى داطرت.

زَيِرينةكةى، قذ لة ضةثكَيك كةوتةوة. دوور شةوتنطةكة لة كةمَيك طؤِرى. خؤى ِراى لةزطني
بِرى. ِروبارى سبريخيوس، بةنةزرى بيكات بوو داينا كة سةرى، ضةثكة قذى ئازيزترين
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بةخؤِرايى بابم «سيربخيوس، ءطوتى: تاريكةكة دةريا ِروانية خةمبارييةوة بةوثةِرى
طةِرامةوة، خؤم ئازيزى ،بؤ وآلتى خؤم ى

َ
بؤ مال بةسةالمةتى من كاتآ بةتؤ دابوو َينى

َ
بةل

ثريؤز.. قوربانيةكى بكةمة بؤ طات سةر سةد تؤ، بةنةزرى بيكةم برِبم. تؤدا لة ثَيناوى قذم
لَيية، ثةنجا سةر تؤى بؤندارى قوربانطةيةكى ء ثةرستطة كة لةالى سةرضاوةكانت لةوآ
َينةى

َ
بةل ئةو نزاكةيدا ء نوَيذ لة مَيرة ثرية ئةو قوربانى. بيكةمة ء برِبم سةر بؤ بةرانت

ى
َ
هةرطيز مال دى جارَيكى من مادامَيكى جا نةهَيانةيةدى. ئارةزووةكةيت تؤ بةآلم دابوو.

خؤيدا لةطةأل تا ببةخشم قذةم بةثاتروكلؤسى قارةمان ئةم دةمةوآ نابينمةوة، خؤم
بيبات!».

ئازيزةكةيةوة. هةموو هاوِرآ دةستى ناو خستة قذةكةى ضةثكة قسانة، دواى ئةو (١٥٢)
هةر ئةوان بوو.  ئاوادابووندا لة خؤر كرد. بةطريان دةستيان بوون نزيكى لة  ئةوانةى
لةبةرئةوةى ئوتريوس، كوِرى «ئةى ئاطامةمنونةوةء طوتى: الى ضووة ئةخيل دةطريان
زؤريش تؤ دةكةن.. بةقسةى زياتر كةس هةموو لة تؤن، ى

َ
طوَيِرايةل ئاخاييان زياتر هَيزى

نان خةريكى ئةوان با بكة ثآ ئةمريان بخةوة، دووريان شةوتنطةكة لة ئَيستا طريان.
دةخؤين. ناشتنةكةى خةمى نزيكني ثاتروكلؤسةوة لة زياتر ئَيمة، ئةوانةى بن. خواردن
كارة ئةم ئةنجامدانى بؤ فةرماندةكان باتةنيا ئَيمةداية ئةستؤى لة زياتر كارة ئةم

مانبمَيننةوة!».
َ
لةطةل

بآلوةى بوو، قسانة لةو طوَيى جةنطاوةران شاى ئاطامةمنونى وةختآ (١٦١)
مانةوة. لةوآ مردووةكة نزيكانى كةشتييةكان. بؤالى ناردنى ء كرد بةجةنطاوةرةكان
كرد. دروست ثآ سةد بةثانتايى لَيذنةدارَيكيان كرد. سةريةك ةكةى

َ
كةل دارةكانيان

دانا. لةسةر ترؤثكى لَيذنةدارةكة جةنازةكةيان خةفةت خةم ء ثِر لة َيكى
َ
بةدل ئةوجا

شةوتنطةكة سةربِرى، لةبةردةم ثَيضاءثَيضيان شاخ ةوى
َ
قةل طاى بةران، ذمارةيةكى زؤر

لة جةنازةكةى سةراثاى لَيطرتن. ضةوريةكةى مَيرخاس ئةخيلى كرد. ئامادةيان ء كةوأل
دةورى لة سةر بِراوةكانى حةيوانة كرد. ئةوجا ضةور ثآ تةوقى سةرى تا ثَييةوة بنى
زةيتى ء تةذى هةنطوين فةى

َ
قول جووت طؤزةى دوو ئةوجا يةك، ناية سةر (ثاتروكلؤس)

لةناخى ء سةر شةوتنطةكة داية
َ
هةل ِرةسةنى ئةسثى ضوار دانا، بةثةلة نةعشةكة لةسةر

سةطى هةبوو دانة نؤ قارةمان (ثاتروكلؤس)ى كَيشا.
َ
هةل كةسةرى ثِر ناخةوة ئاهَيكى

سةر يدانة
َ
هةل ء سةربِرى دوانيانى ئةخيل دةخوارد. ئةويان ءخوانى نان بةرماوةى كة
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ئةوانةشى ء سةربِرى دلَيرى تةروادةيى زادةى
َ
ئةسل شةوتنطةكة. هةروةها دوانزة الوى

شتَيك دانةدةكوذاوة. بةهيض بوو دا
َ
لة دل ِرقَيكى ءةهاى سةر لَيذنةدارةكة، يداية

َ
هةل

هةرضييةكى دةهاتة ء سةند َيسةى
َ
بل ئاطر نا. بةلَيذنةدارةكةوة ئةوجا ئاطرى (١٧٧)

كرد: هاوِرَيكةى طازى بةرز بةدةنطى طريانةوة، هؤِرذنى بةدةم ئةوجا دةيسوتاند. بةردةم
منوةعد ئاسودةءشادبة، ءخانةى مردوواندا بةند

َ
لة مةل لةودنيا ئةىثاتروكلؤس، «بةدوعا

مةزن، تةروادةييانى زادةى
َ
ئةسل دوانزة الوى كردووة. ئةوة خؤم جَيبةجآ َينةكانى

َ
بةل ء

ئةم كوِرةى ثريام من هيكتؤر! بةآلم ئاطر. بةخؤراكى دةبن تؤدا الشةكةى لةطةأل هاوكات
ثارضةى بكةن.» ثارضة تا كسؤكان بةر دةيخةمة كو

َ
بةل بسووتآ تا ناخةمة ئاطرةوة

الشةكةى بضنة سةر بوو نةيانتوانى كسؤكان
َ
ُّـ دةكرد. قسةى فشةوة ء كةش بةو (١٨٤)

كردبوو. الشةكةى ثاسى ِرؤذ ء شةو بةدرَيذايى زيوس كيذى ئةفرؤدَيتى هيكتؤر. ضونكة
نةتوانآ ئةخيل تا كردبوو، طوآلوثرذَين عةنبةرين بةزةيتى بةطوآلوى خوايى، هيكتؤرى
لة تاريكى توندى هةورَيكى .(ئةثولؤ)ش بكات بريندار ء عةيبدار جةستةكةى بةِراكَيشان
هيكتؤرى كة شوَينةى ئةو سةر خستبووة سَيبةرى ء زةوى سةر بؤ ناردبوو ئاسمانةوة

نةكاتةوة. وشك جةستةى هةتاوةكة تيشكى تا فِرَيدرابوو،
َ
ُّـ

ديكة شتَيكى لة بريى لةزطني طرآ نةطرت. ئةخيلى شةوتنطةكةى ثاتروكلؤس بةآلم (١٩٣)
ء بورياس با: خواوةندى هةردووك وةستا. كةوتة نوَيذ بؤ شةوتنطةكة دوورى لة كردةوة.
بةنرخى طةورةء َينى قوربانى

َ
ثاِرايةوة، بةل لةبةر باى ِرؤذاوا) زؤريان ء باكور (باى زيفري

خواوةندى هةردوو لة ِرَيزلَينان وةكو ء طرت بةدةستةوة زَيِرينى جامَيكى ئةوجا ثَيدان.
تا زووترة كةن

َ
بةثةلة هةل كة ثاِرايةوة لَييان عاريدا. بةسةر بادة ثرذاندن ناوبراو كةوتة

ئايريسى بسةنآ. َيسة
َ
بل ء طِر بطرآ بةلةز شةوتنطةكة بسوتَين ء ئاطرةكةدا لة مردووةكان

بؤ ثةيامةكة تا بةثةلة كةوتةِرآ بوو. ثاِرانةوةكانى ء نوَيذ نزا ء لة طوَيى طؤأل ء طورج
خؤيان ئاهةنطى ء ميوان بوون سامناك (زفري) لةو كاتةدا لةالى بايةكان ببات. بايةكان
بينى ئةويان كة بايةكان وةستا. مةِرمةِريةكةيان ئاستانة لةبةر تيذِرؤ هةبوو.ئايريسى
وةآلمياندا لة دانةنيشت ء

َ
ُّـ بكةوآ. ذوور وة كرد كيان

َ
هةستانءخول لةبةرى ثآ بةرزة

ئؤقيانوس كةنارى بؤ حةبةشيان، دةظةرى بؤ بِرؤم دةبآ ضونكة دانيشم «ناتوانم طوتى:
بةشى دةكرآ، نةمر خواوةندانى بؤ طةورة، سةد سةر طا قوربانيةكى لةوآ كة دةريا، ء
ساز فةرتةنة زفريى ء بورياس لة ئةخيل بةشدارى بكةم. بةآلم دةبآ ء تَيداية منيشى
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دةداتآ، طةروةيان قوربانى َينى
َ
بةل بضن: بةهانايةوة ء بذنةون دةنطى كة دةثاِرَيتةوة،

هةموو كة خراوة،
َ
ثال لةسةر ثاتروكلؤسى كؤمةدارةى  ئةو بكةن وةها كارَيكى ئةطةر

بسةنآ.» َيسة
َ
بل ء شةثؤِريانة طِر بطرآ شني ء بةديارييةوة ئاخاييةكان

هةورانيان هةستان، هوِر ء بةطظ با ِرؤيى. جووتة لَييداو كرد، قسانةى ئةو كة هةر (٢١٢)
لةبةردةمياندا شةثؤالن يانكرد.

َ
هةل دةريادا بةسةر ء دةريا طةيينة خَيرا دا. ثَيش وة

ئاطر شةوتنطةكة، ثِريانداية ئاواو ئاوةدانةكانى تةروادة. طة
َ
ءكَيل مةزرا طةيينة هاِروذان

ثسانةوة بآ ثةستاو لة شةوةكة بةدرَيذايى بةئاسماندا. ضوو ء سةند َيسةى
َ
بل قرض بةقرضة

جووت زَيِرينى جامَيكى بةدرَيذايى شةوةكة لةزطني ئةخيلى كرد. دارةكةدا بةلَيذنة فوويان
زةويةكةى دةردَيناو زَيِرين فةى

َ
قول طؤزةيةكى جووت لة بادةى بوو، بةدةستةوة فةى

َ
قول

نةبوو طري
َ
هةل دةست دةكردو طاز نةطبةتى ثاتروكلؤسى ِروحى ء دةكرد ثرذَين بادة ثآ

زاواكةى تازة كوِرة جةستة باوكَيك كاتآ ضؤن وةكو ثاراوكرد. تةواو ئةرزةكةى تا
طريانةوة بةدةم كردبآ، سوتاو جةرط نةطبةتةكةى بابة ء دايك خؤى بةمةرطى كة
دؤستةكةيةوة جةستةى سوتاندنى بةدةم  شَيوة  بةهةمان  (ئةخيل)ش دةسوتَينآ..

دةخواليةوة. نةعشةكةيدا بةدةورى ةوة
َ
قول ثةذاريةكى ء بةخةم ء دةطريا

ئةوجا ِرابطةيةنآ،  ِرؤذ هاتنى 
َ
هةل ى

َ
هةوال تا هات

َ
هةل بةيانى  ئةستَيرةى كاتآ  (٢٢٦)

زَيِرين دةرياى ِرووى خؤى بةثرتةوى ء زةعفةرانيةكةيةوة هةآلت بةسةرثؤشة سثَيدة
دةرياى بةسةر با جووتة بةتةواوى دامركايةوة. ئةوجا بوو تا كز بةرةبةرة ئاطرةكة كرد،
ئةوسا طةِرانةوة. خؤ  شوَينى بؤ  هاذةدا، ء بةهاِرة ء شةثؤل  ثِر تراكيةى  تراكيةدا،
كةوت، خةوَيكى

َ
شةكةت ثال ء هيالك دووركةوتةوة. شةوتنطةكة لة ثيليوس كوِرةكةى

دةورى لة هةموو بوون، ئوتريوسدا كوِرةكةى لةطةأل ئةوانةى بةآلم برديةوة. خؤش
دانيشت، ء ِراثةِرى لةخةو كردةوة. بَيدار ئةخيلى وان ءهةنطامةى هةرا خِربوونةوة.
لة جار

َ
هةوةل سوثاى ئةخيا، سةرانى ئةى ئوتريوس، كوِرى طوتى: «ئةى ء تَيكردن ِروى

.ئةوجا دةكوذَيننةوة بةتةواوى ئاطرةكة تا بكةن بةشةوتنطةكةدا بادة اليةكةوة هةموو
ثروسكى ء ئَيسك لة بةوردى مينويتيوس، كوِرى ثاتروكلؤسى ثروسكةكةى ء ئَيسك با
بنةين. ناسينةوة داى بكةينةوة ء كؤى تايبةتدا شوَينَيكى لة بكةينةوة ء دى جيا ئةوانى
الشةى دانراوة. ئاطرةكةدا ناوةندى الشةكةى ئةو لة ،ضونكة جياكردنةوةى ئاسانة ء
لةسةر تةرتيب  بةبآ ء ئاطرةكةوة  قةراخى ،لة ئةسثةكان ء زةالمةكان  دى، ئةوانى
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دوو ضينة لةنَيوان زَيِريندا، ةيةكى
َ
كوثةل لة ثروسكةكةى ء ئَيسك ةكةكراون.

َ
يةكدى كةل

كؤض دةكةم. هاديس بةرةو منيش دآ ِرؤذة ئةو تا من بؤ ضينَيكيان يدةطرين.
َ
ضةوريدا هةل

قسنَيكى ئةزيةتمةدةنء لَيدةكةمخؤتان زؤر بةهةرحاألسةبارةتبةقسنةكةش ،داواتان
ئةى ئَيوة لةوةودوا بةس، ء بآ شايستة هةندآ بآ قسنَيك ،هةر مةكةن دروست بةرز زؤر

دةمَينن.» من دواى كة ئَيوةى بكةن، طةورةترى ء بةرزتر دةتوانن ئاخاييان
بادةى كرد. بةطوَييان هةموو هةر كرد. قسةى جؤرة بةو ثيليوس كوِرى (٢٤٩)
طريانةوة .بةدةم دامراندةوة ئاطرةكةيان ِرشت.  شةوتنطةكةدا بةسةر يان

َ
ئال ء سوور

لة هاوِرَيكةيان سثيةكانى ئَيسكة كردةوة. بةرزيان ء كرد ةكة
َ
كةل ةمَيشةكةيان

َ
خؤل

برد ةكةيان
َ
كوثةل ئةوجا نا. ضةوريان ضينة دوو توَيى ،لة خِركردةوة زَيِردا ةيةكى

َ
كوثةل

ةمَيشةكةيان
َ
خؤل دةورى ئةوسا دايانثؤشى. كةتانَيك بةثارضة ء ئةخيل خَيوةتةكةى بؤ

دواىئةوةىقسنةكةيان بةرزكردةوة. ةكةيان
َ
طل يانكةند،

َ
هةل ضوارالوة لةهةر نيشانةكرد ء

داينان، هَيشتنيةوة، بةكؤمةأل خؤيان شوَينى لة ئةخيل
َ
ُّـ ِرؤييشتن. بةزركردةوة تةواو

ء مةنجةأل لة بوو بريتى هَينا: كةشتييةكانةوة لة ثاداشتةكانيان ء ناردى خةآلت ئةوجا
ئاسنى ء كةنيزةكانى ناوقةد باريك ِرةسةن، طاجووتانى و نري ء هَيسرت ئةسث ء ء سَيثا

ةمَيشى.
َ
خؤل

خةآلتى دانا. خةآلتةكانى ء ثَيكرد دةستى عارةبانضييةكانةوة لة جار 
َ
هةوةل (٢٦٢)

لةطةأل لةكارى دةستيدا، هونةرمةند ء ِرةنطني دةست كةنيزةكَيكى لة بوو يةكةم بريتى
لة بوو بريتى دووةم بطرَيت. خةآلتى ثةيمانة دوو ء كة بيست فداردا

َ
قول َيكى

َ
مةنجةل

َيكى
َ
لة مةنجةل بريتى بوو سَييةم خةآلتى ئاوس بةجوانوويةك. ةى

َ
سال شةش ماينَيكى

بوو بريتى ضوارةم خةآلتى بآ. نةبينآ ئاطرى هَيشتا ء بطرَيت ثةيمانة نؤ كة سثى جوان
هَيشتا فة كة

َ
دوو قول جوانى ةيةكى

َ
كوثةل بوو لة بريتى ثَينجةم خةآلتى زَيِر، دوو بار لة

ء طوتى: ئارطؤسييةكان هةستاو ِرويكردة ئةوجا بآ. ئاطرى نةبينى
ثَيشرِبكَيى بؤ خةآلتانة ئةم ئاخايى.. كوِرانى  شَيرة ئوتريوس، كوِرى «ئةى (٢٧٢)
ديكة كةسَيكى ِرَيزلَينانى بؤ ثَيشرِبكَيية ئةم ء بهاتباية ئةطةر  دانراون. طاليسكةكان
خؤم سةراثةردةكةى خةآلتةكةم بؤ ء دةبووم يةكةم براوةى من بَيطومان ساز بدرايا،
ِرةهوانن، ء خؤشبةز ء بةهَيز ضةند من ئةسثةكانى دةزانن بةخؤتان ضونكة دةبردةوة،
من. دانية ئةويش بابم. بةثيليوسى دابوونى ثوسيدون خوايني، ء نةمر ئةسثانى ضونكة
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ء يةجطار دلَير سايةقَيكى ء ناكةين، ضونكة مريئاخوِر بةشدارى ئةسثةكانم ء من بةآلم
دةيشتن، ساف بةئاوى زوآلأل ء ئةوةى ثاش زؤرجار كة دةست داوة، لة ِرةحميان

َ
دل

دةطرين، لةوَيدا ء وةستاون ضؤن بِروانن بآ. خاو ء نةرم تا دةكردن زةيت ةكانى
َ
يال

جطةريان دةخواتةوة. خوَيناوى خةم ء دةخشآ عاردى لة ء بووةتةوة ةكانيان شؤِر
َ
يال

مكومى طاليسكةكةى لة ء ئةسثةكانى لة ء لةخؤى كآ ئاخايى، كوِرانى ئَيوة ئةى بةآلم
ببآ. ثَيشرِبكَييةكة بةشدارى بكات ء ئامادة خؤى با ِرادةبينآ

ئامادةكرد. خؤيان هةموو عارةبانضيةكان كرد. قسةى ئاواية بةو ثيليوس كوِرى (٢٨٧)
سوارضاك ئادةميتوسى كوِرى جةنطاوةران ء يوميلوس، ِرابةرى هةستا كة كةس يةكةم
خستنة ترؤسيةكانى ئةسثة هةستا، تيوديوس كوِرى دلَيرى (ديوميدس)ى ئةو دواى بوو.
ئةثولؤ كة ِرؤذةى طرتبوون ،ئةو ئينياسى ِرؤذان لة لة ِرؤذآ ئةسثانةى كة ئةو نري، ذَير
زادةى زةرد، مينيالوسى قذ ئوتريوس، ئةو كوِرى دواى كردبوو. ِرزطار مةرط لة ئينياسى
ماينةكةى ئاطامةمنون ئيستى، نري، ذَير خستة خؤشبةزى بةرزةى دوو هةستا زيوس،
بةديارى ئةنخيسيس كوِرى ماينة (ئافيبولوس)ى ئةم خؤى. ئةسثةكةى (بوداطروس) ء
(تةروادة)ى ئيليون شةِرى بؤ خؤيدا لةطةأل ء لَيبكات ضاوثؤشى تا بةئاطامةمنون دابووى
كة بذى ء سامانةوة سةروةت هةموو ئةو بةديار ء وةمَينآ خؤيدا وآلتى لة كو

َ
.بةل نةبات

مينيالوس، ئةم دةذيا.. ء بةريندا ثان (سيكون)ى ثياوة لة ئةم بةخشيبوو. ثَيى زيوس
نري. ذَير خستة ثَيشرِبكآ بوون تامةزرؤى زؤر كة بةرزةيةى، جووتة

جوانةكانى ء شؤِر وبذ
َ
يال ئةسثة هةستاو كة بوو كةس ضوارةمني ئةنتيلوخؤس، (٣٠١)

نيليوس كوِرى بةردةبارى نةستورى وَينةى بآ كوِرى ئةنتيلوخؤس بةست. طاليسكة لة
ئةنتيلوخؤس ،هةرضةند هةستا بابى بوون. ثولوس ناوضةى ثةروةردةى ئةسثةكان بوو.
«ئةى طوتى: ء كرد بةسوودى ئامؤذطارييةكى ضةند بوو، بةئاوةز ء زيرةك طةنجَيكى
هةموو بووى. خؤشةويست ثوسيدون ء زيوس لةالى الويتدا ِرؤذطارى لة ئةنتيلوخؤس تؤ
ثَيويستييةكى بارةيةوة لةم فَيركردويت. ِرانيان طاليسكة ء سوارضاكى هونةرَيكى جؤرة
دةسوِرَينى

َ
ئةسثانهةل ئةوتؤتبةئامؤذطارىنيية،ضونكةبةخؤتدةزانىضؤنعةرةبانةء

دةترسم جريدبازى نني! بؤية هى خاون، زؤر ئةسثةكانت دةربضن. بةآلم خةت لة ى
َ
نايةل ء

تؤ هينةكانى لة دى ئةوانى ئةسثى نةكةيت. بةهيض هيض ء دةرضيت بةخةسار ِرةنج
ئةطةر باش بريبكةوة، ئازيزم، كوِرى تر نني .جا سوارضاك لة تؤ بةخؤيان بةآلم خَيراترن.



ھۆمیرۆس٤٩٠

هونةر مةبة. خةآلت بةتةماى بردنةوةء طةِر، خؤت نةخةية ء زةبةردةستى هةموو هؤش
شارةزايية  ء لَيهاتوى بةزةبرى بازوء. هَيزى لة تا ترة ثَيويست دارشكَينان بؤ ء لَيزانى
مةنط دةريادا، دةرياى طَيذةنطانى ء طةرداو بةنَيو ضاثوكةكةى دةرياوان، كةشتيية كة
هةروةها دةبَيت.. دةرباز  ء دةكات ِرابةرتى ء ِرَينوَينى ء داذوآ تاريكدا  ء بةسام ء
كى

َ
خةل لة ء ضاكة طاليسكةِرانى كة دةيسةِّـَينآ شارةزايى ء بةلَيزانى طاليسكةِرانيش،

بآ دةبةستآ، عةرةبانةكةى ء بةئةسثةكانى ثشت كة كةسةى لةو باشرتة.. باشرتة تر
يان

َ
ناتوانآ كؤنرتؤل ء ِرَيطة الدةدةن لة ئةسثةكانى بةوالدا دةِروات، ء بةمالو حسابَيك هيض

ئاِراستةيان بكات.. ئامانج ء بةرةو بكات
بن، هةميشة خراث ء خاو ئةسثةكانيشى ضةند شارةزا ء لَيزان بةآلم طاليسكةِرانى (٣٢٤)
دةسوِرَيتةوة، ئامانجدا ،بةنزيكى دةرناضَيت خةت لة ثَيشرِبكَييةكة، دةبِرَيتة ئامانجى ضاو
ةوى ضةرمةطايان.

َ
جل بةزةبرى ئةوةية طةروةى ئةركى كة ناكات ئةوة فةرامؤش هةرطيز

كة ثياوةبآ لةو ضاوى ء بَيت دةستدا لة ةوةى
َ
جل ئةو هةميشة ء بكات ئةسثةكانى كؤنرتؤأل

بريت لة ء َيم
َ
بل نهَينييةكت ثآ با بطرة طوآ جا ثَيشيةوة.. ثَيشرِبكَييةكةدا كةوتووةتة لة

زةالمَيك بةئةندازةى باآل كة يان كاذة بةِرووة دار بوو يا وشكةوة نةضَيت: قةدى دارَيكى
سثى بةردى كَيلة دوو نةيِرزاندووة، باران هَيشتا ثَيشرِبكَييةكةداية، لة مةيدانى دةبَيت
عةرةبانةكاندا سوِرانةوةى فولكةى عاردةكة لة بةيةكدى لة بةرانبةر لةوبةريا، ء لةمبةر
كةسَيكة طؤِرى يان ئةمة جا ِراستانية ء تةخت ئةرزَيكى دةوريان مةيدانةكةى ضةقَينراون.
دَيرين ء كؤن طةالنى ثَيشرِبكَيى تةوةرى ء مةيدان يان كؤندا مردووة لة زةمانى كة
كردويةتى ء ثَيشرِبكَيية ئةم ء فولكةى كردويةتى بةتةوةر هاتووة مةزن ئةخيلى ء بووة
ئةسثةكانت ء بسوِرَينةوة. عةرةبانة بةدةوريا دةبآ عةرةبانةكان كة نيشانةيةى بةو
ئةسثةكاندا ضةثى بةالى كةمَيك خؤت مكومةكةتةوة، عةرةبانة لةسةر بخوِرة.

َ
ُّـ بةنزيكيا

بكة. شل ةوةكةى بؤ
َ
جل ء بدة دةنطى بدة، بةرقامضى دةستةِراست دابنةوَينة، ئةسثى

وابآ، بِروات ثَيت بةردةكان) ة
َ
(كَيل نزيكييةوة لة ئةوةندة با ضةث ئةسثى دةستة بةآلم

بةردةكة كَيلة لة  بآ
َ
ُّـ ئةوةشا ئاطات بةآلم لةطةأل دةخشَيت. لَيى مكومةكةى تةطةرة

بةو جؤرة خؤم، جا كوِرى تَيكبشكآ! طاليسكةكةت ء بن ئةسثةكانت زامدار نةدةى نةبا
،هيض كردةوة ثَيضت بةردةكةدا بةدةورى بةباشى ئةطةر ضونكة ئاطاداربة، ء بريبكةوة
دواتةوة ئةوةى ئةطةر تةنانةت تَيثةِرآ، لَيت يان بطات. ثَيت ناتوانآ ئيدى كةسَيك
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كة نةذادةى ئاسمانى خوشبةزة ِرةهوانة ئةسثة ئةو لةذَيردابآ، نةذادى ئاسمانى ئاريونى
لة دةظةرةكةن ئةسثَين باشرتين كة الوميدون ئةسثةكانى يان بوو. (ئةدراستورس) بة

بَين.» دواتةوة
شوَينى لة ء طةِرايةوة كرد، تةواو  قسةكانى نيليوس  كوِرى نةستورى كاتآ (٣٤٩)
جوانةكانى وبذ

َ
يال بوو. ئةسثة هةستا مرييونيس كةس كة .ثَينجةمني دانيشتةوة خؤى

بوون. عةرةبانةكانيان سوارى هةموو ثَيشرِبكآضيةكان ئةوجا بةست. طاليسكةكةى لة
ناو يةكةم كَيشرا. قورعة بادا. كآلوخودى ئةخيل كآلوخودَيكةوة. خستة ثشكيان
كوِرى مينيالوسى ،ئةوجا ئةو شايوميلوس دةرضوو. دواى نةستور كوِرى ئةنتيلوخؤسى
كوِرى ديوميديوسى ناوى دواناو مرييونيس. ئةوسا بوو، بةناوبانط بةِرمبازى كة ئوتريوس
قورعةكَيشييةكة بةطوَيرةى هةموو ئةوسا بوو. شايستةتر هةموويان لة كة بوو، تيديوس
كة نيشاندان فولكةيةى ئةو ئةخيل  بوون. ِريز هَيلةكة لةسةر  بةعةرةبانةكانيانةوة
دةشتةكةوة. قوآليى كةوتبووة بوو. دوور شوَينَيكى بسوِرَينةوة. بةدةرويا دةبووا
داوةر وةكو .تا دانا بوو بابى خزمةتكارى كة خوداوةندان، هاواتاى فينكوسى ئةوسا
براوة كة كآ بدات دادثةروةرانة طةواهى ء بةِراستى ء ثَيشرِبكَييةكة بكات سةرثةرشتى

سةركةوتووة. ء
دةست طرتة ةوةكانيان

َ
جل دا. قامضي بةر ئةسثةكانيان كاتدا لةيةك هةموان ئةوجا (٣٦١)

لة و دةرثةِرين بةدةشتةكةدا بةهةشتاو  ئةسثةكان  دان.  دةنطيان بةرز بةدةنطى ء
واية دةستا، لةتؤ

َ
هةل لةذَير ثَييانةوة وةها ء تؤزَيكى طةرد كةشتييةكان دووركةوتنةوة.

وابوو جارى دةكرد.عةرةبانةكان باوة سةماى ةكانيان بةدةم
َ
يال وكةية.

َ
طَيذةل يان هةورة

سوارةش هةر دةفِرن. واية لةتؤ دةبوونةوة ء وابوو بةرز جارى ء دةِرؤيشتن بةزةويدا
هةر بوو. بردنةوة ء تاسةمةندى دةدا لَيى سةد ى لةسةر

َ
دل خؤيةوة عةرةبانةى بةسةر

ء دةِرؤييشتن دةشتةدا بةو تةير وةكو ئةسثةكان ء دةدا خؤى ئةسثى دةنطى ء كةسة
دةستان.

َ
هةل خؤ لةدووى تةثوتؤزيان طةردةلوُّـ

(٣٧٣)لةوكاتةداكةئةسثةخؤشبةزةكانلةِرَيطاىطةِرانةوةدادواقؤناغىثَيشرِبكَييةكةيان،
ئةسثةكانى ضوونةوة،

َ
هةل ثِر بةسيماى بوو سوارضاك هةر دةبِرى، زيوين دةرياى بةرةو

ِرةهوانةكانى كوِرى فرييس ئةسثة يةكسةر بدةن. تاو تواناوة ناضار دةكرد بةوثةِرى
كةم زؤر مةودايةكى بة ئةوانةوة لةدواى ثَيشةوة، ثَيشى كةوتنة داء ةيان

َ
نال لةضوار
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ئةسثة جووتة ئةم واية لةتؤ دةهاتن. بوون، تروس ى
َ
ِرةضةل لة كة ديوميدس ئةسثةكانى

هةناسةيان دةيدا يوميلوس. طاليسكةكةى سةر دةدةنة
َ
هةل خؤ دى تؤزَيكى ئَيستا نا

ئةم ئةسثانة دادةهَينا. طةرميان ء هَيندةى دى ئةو ثانةكةى شانة ء هةردوو ثشت لة
توديوس كوِرى نةدةطرت. لةبةريان ء ِرَيطاكة خؤى ئةوةوة بةعةرةبانةكةى نابوو سةريان
ثَيشرِبكَييةكة بةمؤلةقى ئاكامى ء بةشانى شان دةطةيية يان دةكةوت ثَيشى بوو خةريك
كوِرى بةرنةداباوة.. لةدةستى قامضييةكةى ء نةغةزريبا لَيى ئةثولؤ ئةطةر وةمَينآ،
دةِرؤن دةدةن ء تاو خَيراتر ء ثرت جاران ئةسثةكانى لة دةبينَى كة داخا طريا. توديوس لة
ةى

َ
فَيل ئةم بةآلم ئةتينا كة ِرَيدةكةن. قامضى بآ خاوىو ء بةسستى ئةسثةكانى ئةو و

دى جارةكى كةوت ء سوثا ِرابةرى دواى خَيرا تيوديوس، بةكوِرى بينى دةرهةق ئةثولؤى
بةتوِرةيى خست. ئةوجا ء طوِرى وةبةر ئةسثةكانى هَيز و دايةوة دةستى قامضيةكةى
لة خةت ئةسثةكةى هةردوو شكاند. ئةسثةكانى ء نريى ئةدميتوس كةوت كوِرةكةى دواى
يوميلوس عاردى. كةوتة عةرةبانةكة مذانى دةِرؤيى. هةريةكةيان لةاليةكدا دةرضوون ء
نَيوضةوانى ِروشان، لوتى ءدةم ء ئانيشك هةردوو داية خوارآ.

َ
هةل عةرةبانةكة لة خؤى

كوِرةكةى نوسا. ئيدى و دةنطى بوون ِروندك تةذى هةردوك ضاوى برؤيةوة شكا. لةسةرء
ضونكة دايةوة. دى ئةسثةكانى هةموو ثَيشى تاودا، زياتر تيذةكانى سم ئةسثة تيوديوس

بةو بةخشى. سةركةوتنى ء ئةسثةكانى دابووة تينى ء ئةتينا طوِر
 ئةنتيلوخؤس

َ
دةهات. ُّـ ئةوةوة لةدواى ئوتريوس كوِرى قذ زَيِرين، مينيالوسى (٤٠١)

منداواتان لَيناكةم بِرؤن. خَيراكةن، توندتر ءدةيطوت: «دةى، ئةسثةكانى بابىدةنطدةدا
ء بةخشيون ثآ تازةى ئةتينا طوِرَيكى ضونكة بؤِر بدةن، تيوديوس كوِرى ئةسثةكانى
.ئةوان ئوترويوس كوِرى ئةسثةكانى بطةنة خَيرا بةآلم داوة. بةِرابةرةكةيان سةركةوتنى
خؤيةوة ماينايةتيةى بةو كة ماينَيكة ئيتى ،دةنا ِرةتيان بدةن مةكةون، دوايان بدةن بؤِر
من ئازاكانى ئةسثة ئةى دةيسا دةبن. شةرمةزار دةضَيت، حةياتان ثَيدةكات. تةتان

َ
طال

،نةستورى ِرابةرى دوابكةون ئةطةر نيابن
َ
دل َيم،

َ
بل ثآ ئةوةتان با دوا دةكةون؟ بؤضى

دةتانكات بةتَيشووى ناكات. تيمارتان ناطرَى، ِراتان ضيرت دةِرةنجآ، لَيتان جةنطاوةران
نةبةينةوة. بآ بايةخيش با كةم لة خةآلتةكان ء يةكَيك ى بكةن

َ
،ئةطةر تةمةل شمشَير

ئةطةر ئَيوة دةدةمآ َينتان
َ
بةل من خَيراكةن غاردةن، دةتوانن تا خؤ، بدةنة كةواتة هَيز

ثَيشيان ء هةردوكياندا دةكةين بةبةينى خؤ تةنطةكة ِرَيطا طةيينة هةر كة بكةن، بةطوَيم
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نادةين. خؤ لة دةست ئةم دةرفةتة ء دةدةينةوة
بؤماوةيةكى ئةسثةكانلةسةرزةنشتةكانىخاوةنةكةيانترسان. قسانة، دواىئةو (٤١٧)
خَيرا قارةمان ئةنتيلوخؤسى دةكرد. رايان خَيراتر جاران ،لة بةستةوة طوِريان كورت
بةشَيكى باران ئاوى بوو. دادِرا ئةرزةكة كرد. بةدى ةكة

َ
ضؤل ِرَيطا لةسةر تةنطى شوَينَيكى

هيض ئومَيدةى بةو مينيالوس بةكةندِرَيكى ترسناك. بوو بوو كة ِرَيطة بوو. دِرى ِرَيطاكةى
نةخشَينن عةرةبانةكةى لة خؤ ء نةيطةنآ بةشدارانى ثَيشرِبكَييةكة لة دى كةسَيكى
لة تيذةكانى سم ئةنتيلوخؤس ئةسثة طرتةبةر. بةآلم خراثةى ئةو ِرَيطة بآ يةكةم ء
ءهاواريكرد: ئوتريوس ترسا كوِرى بةشانى. شان كةوتة كةم ،بؤ ماوةيةكى الدا ِرَيطةكة
كةمَيك تةنطة، لَيرةدا ِرَيطةكة بطرة.. ةويان

َ
جل داذؤى. ئةسثةكانت شَيتانة «ئةنتيلوخؤس،

لَيرةدا ناتوانى بةآلم بى. من ِرةت هةية لة دةبآ، ئةوجا بؤت ثان ِرَيطةكة تا بكة سةبر
تيابضني.» هةردوكمان بدةيت ء مندا بةعارةبانةكةى دةترسم خؤت بى، ِرةت لةمن

ئةسثةكانى لة قامضى ئةو نةبووبآ قسةكانى لة ئةوةى طوَيى وةكو ئةنتيلوخؤس
َ
ُّـ (٤٢٩)

تاقيكردنةوةى بؤ باِر طةنجَيكى بةئةندازةىقورسهاوَيذَيككة تاودان، زياترى ء كار خستة
ئوتريوس كوِرى ئةوسا ئةسثةكانى ِرؤييشتن. يةك شان بةشانى يدةدا،

َ
هةل خؤى هَيزى

سم ئةسثة نةبا دةترسا لةوة كردةوة. خاو ئةسثةكانى بةئانقةست مينيالوس دوا، كةوتنة
سوارةكةش هةردوو ء وةرطةِرَين مكومةكان عةرةبانة ء بدةن بةيةكدا ِرَيطة لة تيذةكان
ء جنَيودان كةوتة زةرد قذ مينيالوسى هةنطآ سةركةوتن. شَيتانةى ثةى

َ
هةل قوربانى ببنة

ِرَيت نةيةتة خَير بِرؤ نيية، خاثينؤك طآلو ء بةقةد تؤ بةشةرَيك طوتى: «ئةنتيلوخؤس هيض
ةشةوة

َ
فَيل هةموو فِرء بِرؤ بةم دةزانى، مةند ء دانا

َ
بةئاقل ،ئاخاييان بةخؤِرايى تؤمان .ئَيمة

بكةى! ثَيشَيل خؤت َينةكةى
َ
بةل ء سوَيند مةطةر بَينى، بةدةست خةآلتةكة ناتوانى

سارد كة دةكةم ثآ ئةمرتان «من داء طوتى: دةنط ئةسثةكانى قسانة ئةو دواى (٤٤٢)
دةبن. ماندوو ئَيوة لة بةر ئةسثانة ئةو القى مةدةن. دأل لة دأل نةبآ، خةمتان مةبنةوة،

نيية.» ئَيوةيان الوييةى طوِروتينى ضونكة ئةو
زوو زؤر و بةستةوة طوِريان خاوةنةكةيان سةرزةنشتى ترسى لة ئةسث جووتة (٤٤٦)

هةظِركةكانيان. نزيكى طةيينة
وةكو ئةو ئةسثانةىكة دةيانِروانية و دانيشتبوون لة شوَينىخؤيان ئارطؤسييةكان (٤٤٨)
سةركردةى ئيدومينيوس، دةبِرى. خؤياندا دةشتةكةيان ثَيى ذَير تةثوتؤزى بةناو دار

َ
بال
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مةيدانةكة، دةرَيى لة ئةو ضونكة ئةسثةكانى بينى، كة بوو كةس يةكةم كريتييةكان
دةبينى. بةباشى غارغارَينةكةى مةيدانى بةرزيةوة لةو دانيشتبوو. بةرزدا شوَينَيكى لة
دةنط ئةسثةكانى كة بوو لة دةنطى طوَيى بوو، لَيوةى دوور زؤر ديوميدوس هةرضةندة
تاوى دةدا ثَيشةوة ثَيشى كة لة ناسييةوة ئةو ئةسثةشى هةروةها دةدا، ناسييةوة.
خؤى لةجَيى بوو. يةوة

َ
بةتةوَيل مانط ضوون بازنةيى سثى َيكى

َ
خال بوو، خةنةيى ،سةراثاى

ئايا ئارطؤسيان! ء دةمِراستانى ِرابةران «برادةران، و طوتى: ئاخاييةكان ِرويكردة هةستا،
ئةسثانةى كة ئةو بةرضاو دَيتة وام بينن؟ دةيان ئيوةش يان دةبينم ئةسثةكان هةر من
هةروةها بوون.. ثَيشةوة لة ثَيشرت كة نني جووتة ئةسثة دةدةن، ئةو تاو ثَيشةوة لة
ِرَيطة لة ثَيشوو ئةسثةكةى جووتة بَيطومان نية. يةكةمجار ئةوةى طاليسكةِرانةكةش
بينني، سوِرانةوة هةردةم كةكةش

َ
فول لة تا هاتبآ. بةسةر دةبآ شتَيكيان دةرضوون.

ديارة، لَيوة شوَينةكانمان هةموو هةرضةندة ديارنني. شوَينَيكةوة هيض لة ئَيستا كةضى
بةربوو طاليسكةِرانةكة دةستى ةوةكة لة

َ
جل َيى

َ
بل دةبينم. تؤ تةروادة دةشتى سةرانسةرى

ء لةو بكات كؤنرتؤأل ئةسثةكان فولكةكةدا بةدةورى سوِرانةوة لةكاتى بآ بآ ء نةيتوانى
طاليسكةكة كةوتبآ، طاليسكةكةوة لة دةبآ ثَيمواية نةبووبآ؟ يار بةختى سوِرانةوةيةدا
.بةهةرحاأل وةرن الياندابآ ِرَيطة  لة ء بووبنةوة ِرةوى ترسا  لة ئةسثةكان ء شكابآ
كابراية ثَيمواية ئةو بةآلم جياناكرَيتةوة. بؤم بةتةواوةتى من واديارة بكةن بةخؤتان سةير
كوِرى سوار، ء ضابك دلَير ،ديوميدوسى ئارطوسييةكان فةرماندة يةكَيكة لة ئيتوليية،

تيديوسة.»
«ئيدومينيوس، طوتى: ء شاخى

َ
ئوليوس، بةِروويا هةل ،كوِرى ضاثوك ئةجاكسى (٤٧٣)

طةنج خؤ تؤ دةشتةكة دةبِرن. بةِراكردن ء دوورن هَيشتا ضيية؟ ماينةكان ضةنة ضةنة ئةم
ء ضاوت دةبزِركَينى.. تؤ بةردةوام كةضى نني. تيذتر دى كانى

َ
خةل ضاوى لة ضاوت ء نيت

نية. حوكمةى ئةو
تيذترة. و ضاويان لةتؤ لَيرةن دى كى

َ
خةل .ضونكة نية ئةم وِراوة طؤييةت هةقى تؤ (٤٧٨)

(يوميلوس)ن ئةسثةكانى ثَيشرتن.. ئةوانةى هةمان هةر ثَيشةوةن لة ئةسثانةى ئةو
وادآ.» ء دانيشتووة بةدةست ةو

َ
،جل عةرةبانةكة لةسةر بةخؤيشى

ئةى ئةجاكس، «ئةى طوتى: ء يداية
َ
هةل بوو س

َ
قةل لة زؤر كريتييةكان سةردارى (٤٨٢)

كةللة لةبةر نةبووة.. بةجَيت ء ثةسةند ِرايةكى هةرطيز تؤ دأل. لة جنَيو فرؤشى كينة
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ئةطةر بوويت. ئارطؤسييةكان قِرةى شوَينَيكدا هةموو لة خؤت سةرسةختى ء ِرةقى
َيك،

َ
يان مةنجةل سَيثايةك لةسةر بكةم، دا

َ
لةطةل طرةوت ئامادةم من دةكةيت وةرة ِراست

بدات بِريار ء ء ئةو بةداوةر بكةين ئوتريوس كوِرى بةمةرجآ هةردووكمان ئاطامةمنونى
دةدؤِرَيى!» دؤِرانَيك ضؤن هةنطآ دةزانى ثَيشةوةن لة ئةسثانة كام كة

ِرابوو كوِرى ئةليوس، بةثشمءغةزةبةوة كةئةوقسانةىكرد، ئةجاكسى ضابوك، هةر (٤٨٨)
قسانةى ئةم ء نةستابا

َ
لَييانهةل ئةخيل ئةطةر بةقسةىساردءسوكدةمكوتىبكات.خؤ تا

ءئاذاوة لةهةرا «واز بَيطومانكَيشةكةيانتةشةنةىدةكردءدرَيذةىدةكَيشا: ثآنةطوتبان،
قسانةى ئةم تر كى

َ
خةل ،ئةطةر نية جوان كارَيكى ،ئةمة ئيدومينيوس ء ئةجاكس ئةى بَينن

،ئةسثةكان بكةن تةمةشا ء دانيشن لة شوَينى خؤتان دةكرد: لؤمةتان بةخؤتان ئَيوة كردبا
دةزانن هةردووكتان هةنطآ ئَيرة. دةطةنة زووانة بةو دةكةن، ملمالنآ سةركةوتندا لةِراى كة

درةنط..» كاميان طةييوةتةجآء زوو كامةيان ئةسثانىئةرطؤسيدا نَيو لة كة
بوو بةقامضى بةر نزيكبووةوة، كوِرةكةى تيوديوس كة بوو قسانةدا هَيشتا لةو (٥٠٠)
طةرد دةبِرى. هةر ِرَيطاكةيان دار

َ
بال وةكو ء دةرضوون بؤى ئةسثةكانى، شانى  بووة

ء قورسةكةيان –بةزَيِر طاليسكة ء سايةقةكة ملى ء شان سةر ء دةنيشتة بوو تؤز ء
بةئاستةم تةطةرةكانى خَيرا بوو، جآ هَيندة بةدووى خؤدا ِرادةكَيشا. بةخَيرايى برونز-
ديوميديس بطرن. باأل نةمابوو وايان ضى .ئةسثةكان دةردةكةوت نةرمةكة ة

َ
طل لةسةر

زةوى. داية سةر
َ
هةل خؤى حةشامةتةكةدا ناوجةرطةى لة طاليسكة ِرةخشانةكةيةوة لة

زةنطؤأل ئةسثةكةوة بةرؤكىهةردوو مل ء لة بةنريىئةسثةكاندا، ئارةقة قامضييةكةىكرد
نةبوو. ماتةأل جؤرآ بةهيض دلَير ء .ستينيلوسى كارامة ئةرزةكة سةر زةنطؤألدةضؤِراية
ة

َ
مةنجةل ء كةنيزةكةكة كة ِراسثارد ئازاكانى ياوةرة و وةرطرت خةآلتةكةى يةكسةر كو

َ
بةل

عةرةبانةكةى لة كردةوة ء ئةسثةكان لة نريةكةى ئةوجا بةخؤى فدارةكة ببةن،
َ
قول

بةردان!
دةهات. ئةسثةكةيةوة ء جووتة بةخؤ ئيليوس ئةنتيلوخؤس، زادةى ئةو، لةدواى (٥١٤)
بةتةبةفَيألءزيرةكىكةوتبووةثَيشمينيالوس نةكلةسؤنطةىضابوكىئةسثةكانيةوة.

َ
هةل

ئةندازةية بةو ِرَيك بوو. خؤيةوة هةظِركةكةى لةدواى ِراستةوخؤ ِرَيك بةهةرحاأل مينيالوس
بةدةشتدا ء عةرةبانةكةوةية ء خاوةنةكةى بةسةر دةدا غار بةهةشتاو ئةسث كاتآ كة
دةخشآ لة عةرةبانةكة كلكى سةرى عةرةبانةكةوة دوورة، لة تةطةرى ِرايدةكَيشَيت،
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جار
َ
هةوةل مينيالوس دوور بوو. جوامَيرةوة ئةنتيلوخؤسى ئةوةندة لة هةر (مينيالوس)ش

ثياطةيشتةوة،ضونكة زوو ئةنتيلوخؤسزؤر بةآلم بوو. بةئةندازةىقورسهاوَيذَيكلةدواوة
لةبةر خؤى ِرَيطة ء دةدا تاوى ثرت بةسات سات ئيتى، ئاطامةمنون، جوانةكةى وبذ

َ
ماينة يال

دةكةوتةوةء مينيالوس ثَيشى درَيذبواية ئةوا دى يةك تؤزى ِرَيطاكة ئةطةر نةدةطرت. خؤ
هةر ئيدومينيوس ئازاكةى خزمةتكارة بةآلم مرييونيس، دةبوو. ضون براوة ء بآ ضةند
هةموو ئةسثةكانى لة جوانةكانى وبذ

َ
يال ئةسثة بوو. (مينيالوس)ةوة لةدواى ِرمهاوذَيك

كوِرةكةى بوو. نةشارةزاتر دى طاليسكةِرانةكانى هةموو لة بةخؤيشى ء بوون خاوتر دى
كة دةهات. عارةبانة بةتةقةتةقى ء ئةسثان بةلةقةلةقى هةمووانةوة لةدواى ئةدميتوس
ئارطؤسيةكانةوة لةنَيو هةستاو هاتةوة. ثَيدا بةزةيى بينى، ةوة

َ
حال بةو لةزطني ئةخيلى

باخةآلتَيكى بةآلم دواى هةمووانةوة. كةوتووةتة «باشرتين سوارضاك ءطوتى: تَيكرد ِرووى
بآ!» تيوديوس كوِرى بؤ يةكةميش خةآلتى با دووةم.. خةآلتى بدةينآ، شايستةى

كرد. ستايشيان ء بوون قايل داوةرييةكةى ء بةثَيشنياز ئاخاييةكان هةموو (٥٣٩)
سةركردةية بةم ماينةكة بوو. دةيويست طةرمرت ثشت ئةوان بةستايشةكةى (ئةخيل)ش
ئةخيلى دايةوةءداواى بةرثةرضى نةستور، كوِرى مَيرخاسى  ئةنتيلوخؤسى

َ
ُّـ ببةخشَيت.

دةبم توِرة جَيبةجآ بكةى زؤر قسةية ئةو ئةطةر دةكرد: «ئةى ئةخيل، خؤى هةقى
واية ثَيت ضونكة من نةدةى، دةتةوآ خةآلتةكةى منة، حسابى لةسةر ئةمة .ضونكة
خراث ِرووداوَيكى تووشى لةكاردا تةِردةستى وَيِراى يوميلوس ئةسثةكانى ء عةرةبانة
ثَيشرِبكآضييةكان كةسى نةبآ بةدوا كة بثاِرَيتةوة لة خواوةندان دةبوواية ئةو بةآلم بوون.
ئةطةر تؤ خَيوةتةكانى طةرةكة خؤشت ء دةسوتَيت ثَيي ت

َ
دل تؤ ئةطةر .بةهةرحاأل

تؤ ئةطةر جا دةِروخَين، ضاكدا هةسثَين ء كةنيزةكان ء ثةز ء برونز ء زَيِر بةسةر بِروخَين
هةموو سةروةت لةو خؤت ى

َ
بةكةيفى دل بكةن، بِرؤ ء ستايشت ئافةرين بةتةماى ئاخاييان

دةستبةردارى من بدةية. بةآلم باشرتى من لةوةى زؤر خةآلتَيكى يان سامانةى بدةية، ء
دةست لة ماينةم ئةو بيةوآ كةسَيك هةر بدرآ. ديكة بةكةسَيكى نيم ِرازى ء نابم ماينةكة

بطؤِرمةوةء بابَيتة مةيدان.» لةتةكدا دةربَينآ ئامادةم خؤمى
.ضونكة لةبةرطران نةبوو ئةنتيلوخؤسى .قسةكةى كرد بؤ مةزن بزةيةكى ئةخيلى (٥٥٥)

طوتى: بةِراشكاوى ء تَيكرد ِرووى بؤية بوو، سؤزى
َ
دل ء نزيك هاوِرَيى

خؤم سامانى ء سةروةت لة كة دةكةى داوا تؤ مادامَيكى ئةنتيلوخؤس! «ئةى (٥٥٨)



٤٩٧ ئیلیاده 

كة زرَييةى .ئةو نادةم عةردى لة من قسةت بةيوميلوسى بدةم، ء بذَيرم
َ
هةل دى خةآلتَيكى

نةخشَينراوة، بةقوِرقوشمىبريقةدار برونزى خاليسةية ء لة كة (ئةستريوبايوس)مطرت، لة
ئةوة.» قابيلى هةر ء بةهاية طران ء شايستة ديارييةكى كة دةدةمآ ئةوةى

بضآ كرد، سؤزى
َ
دل ئةوتوميدونى هاوِرَيى بة بووةوة، ئةمرى قسةكةى لة كة هةر (٥٦٣)

يةوة
َ
بةخؤشحال ئةميش بةيوميلوس. داى هَيناى. ء ضوو خَيرا بيهَينآ. خَيوةتةكةى لة

وةريطرت.
لة بوو. ناِرةحةت ء س

َ
قةل يةجطار هةستا. خؤى لةجَيى مينيالوس ئةوسا  (٥٦٦)

داية فةرمانِرةواييةكةى طؤضانى خزمةتكارةكانى لة يةكَيك بوو. س
َ
قةل ئةنتيلوخؤس

ء يداية
َ
هةل ئاسا خواوةند مينيالوس ئةوجا كرد. بَيدةنط ئارطؤسييةكانى ء دةستى

دةستت ضية قؤِرياتة بةئاوةز بووى، ئةم تؤ جاران ثياوَيكى خؤ «ئةنتيلوخؤس طوتى:
ضونكة دايةوة. منت ئةسثةكانى بةفَيأل ثَيش تؤ كرد، بةمن سوكايةتيت تؤ داوةتآ؟
وةرن ئارطؤسى حةكيمانى ء .جا سةران مندا دةرنابةن ئةسثى تؤ لةطةأل ئةسثةكانى
لة يةكَيك مةكةن. تادوايى كةسمان لة ثشتيوانى بكةن. دادثةروةرانة داوةريمان ئَيوة
بةسةر دةهؤيان، ء بةفَيأل «مينيالوس َيت:

َ
نةل ء نةبَيتةوة قوت ئاخايى جةنطاوةرانى

هينةكانى لة ئةو  ئةسثةكانى بردةوة. ماينةكةى بةنةهةق ئةنتيلوخؤسدا سةركةوت،
ء ثلة ئاخياندا لةناو ضونكة داية خةآلتةكةيان بؤية بوون، ثاشرت لة  ئةنتيلوخؤس
حوكمَيكى دةدةم ء حوكم دةكةم ئاشكرا حةقيقةتةكة خؤم نةخَير من زياترة» ثايةى
زادةى ئةنتيلوخؤس، نةكات.بةهةرحاأل لؤمةم داناييةك هيض كة دةدةم وةها دادوةرانةى
ء لةبةردةم عةرةبانة باو عادةتى ء ِرَيوِرةسم بةطوَيرةى ئَيرة هةستة وةرة زيوس،
بةدةستةوة داذؤت ثآ كة ئةسثةكانت نةرمةى ء قامضيية باريك ئةو بوةستة، ئةسثةكانت
ء بةفَيأل ء بةئانقةست تؤ كة بخؤ بومةلةرزة ء زةوى خَيوى بةثؤسيدونى سوَيند بطرة،

نةدامةوة.» ثَيشت نةبةستةوةو من لة ِرَيطةت دةهؤ
من ثاشا، مينيالوس ئةى «بمبةخشة طوتى: وةآلميدا لة دورئةنَيش (٥٨٦) ئةنتيلوخؤسى
كةم طةنج كانى

َ
خةل دةزانى بةخؤت بضووكرتم. تؤ لةتؤ ئازايةتى زؤر ء بةثاية ض بةساأل ء ض

بردومةتةوة كة ماينةى ئةو بَيت، فراوان ،سينطت بآ طةورة ت
َ
دل تؤ سةركَيشن. ء ئةزموون

خؤم سامانى ماأل ء لة زياترت دةوآ لةوةش خؤ ئةطةر دةتدةمآ. خؤم بةخوايشتى
لةوةى باشرتة ئةمةم ثَيشكةشتى دةكةم. خؤم دام. بةدةستى خزمةتت لة من بوآ ضيت
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دةرضم.» تاوانبار ء درؤزن خواوةندان حوزورى لة بكةوم، تؤ لةبةرضاوى
ثَيشكةشى ء ماينةكةى برد ئةوجا كرد. قسانى شَيوةية بةو ئازاكةى نةستور كوِرة (٥٩٦)
دةكات ء ثارا ةكانى

َ
ء طول دةبارآ طةنمدا تةبارة بةسةر ضؤن ئاونط وةكو كرد. مينيالوسى

دايةوةء لة ئةنتيلوخؤس ئاوِرى بووةوة.. فَينك مينيالوس ى
َ
دل ئاواية ،بةو َينآ

َ
دةيخةمل ء

ئةمِرؤكة بةآلم  ثةست بووم،
َ
ُّـ زؤرت هةرضةندة ئةنتيلوخؤس، «ئةى طوت: ثَيى بةِراشكاوى

كةللةشةق. نةكةسَيكى بآ ثةرواو ضونكةتؤثَيشرتنةثياوَيكىبآئةقألبووىء لَيتدةبورم.
ضاك مةكة. باشرت خؤت لة لة كةسانى فَيأل دى جارةكى بووة الوى ثآ كردويت! هةرضييةك
بةآلمتؤوةكوبابة مةزنةكةت ئاسانية هَيورمبكاتةوة. بزانةهيضكةسَيكىدىنةيدةتوانىبةو
ِرةنجتانداوة زياتر لةوة بوون. يارمةتيدةرم بوون. بةخةمى منةوة ميناكىبراكةتلةشةِردا ء
من هةقى هةرضةندة ماينةكةت، من .بؤية بكةم خؤم غةنزرينى لة ضاوثؤشى نةتوانم من كة

ِرةق.» كةللة بوغزن و نة ء م
َ
دل لة من نةثياوَيكى كينة كة بزانن كةكة

َ
خةل وَيدةدةم. با بوو،

تا ئةنتيلوخؤس مريئاخوِرى (نويمون)ى دةستى داية ماينةكةى قسانة، ئةو دواى (٦١٢)
ثَيشرِبكَييةكة ضوارةمى كة مرييونس طرت.

َ
هةل خؤى بؤ بريقةدارةكةى ة

َ
مةنجةل بيبات.

دوو ةيةكى
َ
كوثةل يا ئينجانة كة مابوو، ثَينجةم خةآلتى وةرطرت. زَيِرى تاالن دوو بوو

ئاخايياندا ِرؤيى ئاثؤِرةى بةناو ء يطرت
َ
هةل بةخؤى ئةخيل نةكةوت. كةس بةر فى بوو،

َ
قول

بؤنةى بؤنةيةوة، بةم بائةمةش «ئةى ثريةمَيرد طوتى: ء وَيستا نةستورةوة لةالى ء
ئارطؤسييةكاندا لةناو دى جارَيكى ثاتروكلؤسةى ئةو بآ. تؤ بؤ ثاتروكلؤسةوة ناشتنى
كردبَيت. ثَيشرِبكَييةكةت بةشدارى بآ ئةوةى دةدةمآ خةآلتةت ئةم من بينيتةوة! ناى
ثريى بكةيت. غارداندا بةشدارى و ئةندازى ِرم بؤكسبازى، لة زؤرةبانى، ناتوانى تؤ ضونكة

داويت!» دا
َ
بةكؤل خؤى قورسى بارى دوابِراء

ييةوة
َ
بةخؤشحال ئةويش نةستور. دةستى داية ئينجانةكةى قسانة، ئةو دواى (٦٢٤)

ء ِراست هةمووى طوتت تؤ ئةوةى خؤم. كوِرى «ِراستة دايةوة: ءوةآلمى وةرطرت لَيى
جارانيان تاوةى ء تني ئةو سست بوون. تةنانةت ثَييةكانيشم ضوار ثةلم، هةر دروستة!
دةطةِرايةوة الوى ِرؤذطارى بريا َين.

َ
ضاالك ناجول ء ضوست جاران وةكو باسكم ء قؤأل نية.

(ئامارنيكيوس)ى ثاشاى بوثراسيوندا لة (ئيبيون)ةكان كة لَيدةهاتةوة ِرؤذةم وةكو ئةو ء
تةرخان تايبةتيان بابيان خةآلتى بؤ ِرَيز وةكو بؤنةيةوةء كوِرةكانى بةو دةناشت. خؤيان
ء بيالنيان نة لةناو ء ئيبيونان ناو لة نة سةركةوتم. هةموواندا ِرؤذةدا بةسةر لةو كرد.
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بةسةر بؤكسازيدا بكات. لة هةظِركيم دةربةرآ، ما
َ
لةطةل نةبوو ئيتولياندا كةس لةناو نة

(بليورون)ةوة لة كة زؤرةبانيدا (ئةنكايوس)م لة زاأل بووم ئينويسدا كوِرى كليتوميديسى
بوو، باش ِراكةرَيكى هةرضةندة (ئةفيكوس) غارغارَيندا لة دا، بةعارديدا هاتبوو

طةرمةى لة بردةوة. تةنيا بولودوروس)م (فيليوسء ئةندازيشدا بؤِردا. لةِرم ئةويشم (٦٣٦)
بوون، دوان ئةوان ضونكة دامةوة. ثَيشيان ئاكتور كوِرةكةى جووتة نةبآ، طاليسكةِرانيدا
بؤ دةبواية، مابوون طةورة هَيشتا خةآلتى من كةوتن. ضونكة ثَيش بردنةوة بةتةماحى
ئةسثةكانى ةوى

َ
جل يةكَيكيان بوون. لفانة ئةوان بكةين. خؤماندوو خةآلتانة ئةو بردنةوةى

كوِرة بووم، ئةو من .ئةوسا دةدا ء ئةسثةكانى تاو دةوةشاند قامضى ئةويرتيان و طرتبوو
بدةم. ثريى دوابِراوى بارى ء مل بؤ م

َ
بةجَيبَيل الوةكان بؤ كارانة ئةم دةبآ ئَيستا بةآلم

ء طةمةكان ثَيشرِبكآ باقى بِرؤ بِرؤ، تؤ بووم. ئَيستا قارةمانان سةرتؤثى ئةوسا من
يةوة

َ
خؤشحال بةشانازى ء ئينجانةية ئةم بدة: من ئةنجام ناشتنى هاوِرَيكةتةوة بةبؤنةى

كة ء حورمةتةى ِرَيز ئةو برية. لة منت هةميشة هاوِرَيم ئةى شادمانم دةكةم، بةدأل قبوأل
خؤت ى

َ
بةدل دةثاِرَيمةوة خواوةندان لة دةبينى. ِرةوا ثآ ضاوةِروانة داواء ئاخييةكانم لة

ِرَيت.» بَيتة بةرةكةت ء خَير بكةن. بةرخوردارت ء ِراوةستاو بكةن. دا
َ
لةطةل

ستايشةكانى نةستور ء سوثاسطوزارى لة طوَيى ئةوةى دواى ثيليوس كوِرى  (٦٥١)
كة بؤكسبازى، ثَيشرِبكَيى خةآلتى ئةوجا طةِرايةوة. ئاخاييةكاندا بةنَيو ئاثؤِرةى بوو،
مةيدانةكةى لة هَينا ء بةقوةتى كرد. هَيسرتَيكى بوو، ديارى دذوار ء زبر زؤر طةمةيةكى
ئةمة نةبوو، ئاسان ِرامكردنى كة ء ضةموش تؤسن ةى

َ
سال شةش هَيسرتَيكى بةستةوة.

ِرويكردة هةستا، ئةوسا دانا. دؤِراو بؤ فةى
َ
قول دوو جامَيكى جامَيكيشى، بوو.. براوة بؤ

كةسمان دوو جةنطاوةر، ئةى ئاخاييانى كوِرى ئوتريوس، «ئةى طوتى: ء ئارطؤسييةكان
بكةن. يةكدى هةظِركى خةآلتانةدا ئةم ثَيناوى لة كة دةوآ ئَيرة جةنطاوةرانى باشرتين لة
سةركةوتنى ئاخاييةكانةوة هةموو بةبةرضاوى ء داية ثايةدارى تواناى ئةثولؤ كآ هةر
كةسَيكيش هةر خؤى. خَيوةتةكةى بؤ بةرَيتةوة خؤى بؤ ِرةشة هَيسرتة بةدةستهَينا، ئةم

دةردَيتآ.» فةيةى
َ
قول جووت جامة ئةم دؤِرا

بؤكسبازَيكى زةالم، ةطةتى
َ
كةل ثياوَيكى يةكسةر بووةوة، لة قسةكانى كة هةر (٦٦٤)

سةر دةستى خستة ثَيشآ. هاتة بوو، بانوبيوس كوِرى ئيبيوسى كة لَيهاتوو، بةتوانا
بةآلم مةيدان. بابَيتة فيةكة بةِرَيتةوة

َ
قول دوو طةرةكية جامة «ئةوةى طوتى: ء هَيسرتةكة
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بةهَيزى ناتوانآ من لة جطة ئاخاييةك هيض َيم
َ
دةيل بةئاشكرا سةبارةت بةهَيسرتةكة،

ئَيرةم. كةس بوكسبازى باشرتين ى حازر
َ
حال ضونكة من بيباتةوة. خؤى بازووى ء دةست

ةوان..
َ
ثال ةوانم

َ
ثال بؤكسبازيدا لة بةآلم نيم، ئةوة لةشةِردا من ِراستة دةرنابات. ما

َ
لةطةل

دةشى دةكةم قسانة ئةم من بآ.. كارامة لَيهاتوو هةر بوارةكاندا هةموو لة نية كةس
جا دةشكَينم. ثروسكى دةكةم، ئَيسك ء مارئةنجنى كةسَيك بَيتة مةيدانم هةر دى هَينمة..

جةنازةكةى بةرنةوة.» كوشتم كة تا بكةن، ضاوةنؤِر لَيرة كةسوكارى هاوِرآ ء با
ئاسا، خواوةند يوروالوس، بوون. بَيدةنط ء مات هةموو كرد. قسانةى ئةو (٦٧٦)
بَيتةوة. بةرةنطارى كة هةستا بوو تاقة كةس تاالوس شا ميكستيوسى كوِرى كوِرى
ء ثرسة لة بؤ بةشدارى (تيبة) جارَيك بؤ تيبوس خؤى كة كاتى ميكيسيتوسةى ئةو
بةهةموو بؤِرى ثَيشرِبكَييةكاندا لة ضوو بوو. لةوآ ئوديث ء ثَيشرِبكَييةكانى ِرَيوِرةسم
هاندانى بوو، كةوتة بةنَيوبانط بةِرمبازى كة تيوديوس كوِرى كادمؤس دابوو. كوِرانى
كةمةربةندَيكى جار

َ
هةوةل دةخواست. بؤ سةركةوتنى ئاواتى بةدأل ثِر ء ثسمامى يورالوسى

طا ضةرمى لة وةستايانة زؤر كة بؤكسبازانى، دةستكَيشى جووتآ ئةوجا بةست، ثشتى لة
هاتنة بةست، ثشت كةمةربةنديان لة هةظِرك هةردووك ئةوةى داية. دواى دروستكرابوون،
كردةوة دةستيان كاتدا لةيةك هةردووكيان وةستان. يةك ِرووبةِرووى مةيدانطةكةوة.
ِرَييةك دةِرؤيى. سةعاتة  ددانيان جرِيةجرِيى يةكدى. بةربوونة قورسةوة بةبؤكسى ء
ء بؤكسَيكى ثَيشآ هاتة دةطةِرا، هةلَيك لة كة دةضؤِرا.ئيثيوس لة سةراثايان ئارةقة
ضؤن ماسييةك وةكو ضةمينةوة، ء بوون سست ضةناطةى يوروالوس. القةكانى خَيواندة
تاريك شةثؤلَيكى ئةوجا ء كةنار سةر دةكةوَيتة ء دةبةزَيتةوة

َ
هةل بورياسةوة باى بةدةم

ء بةزييةوة
َ
هةل يةكةم جةزرةبةدا لةطةأل شَيوة بةهةمان (يوروالوس)ش دايدةثؤشَيت..

هاوِرآ يساندةوة.
َ
هةل ء ثَيداكرد جوامَير باوةشى ئيثوسى بةآلم ئةرزةكة. سةر كةوتة

بكَيش خؤى بةتؤبزى دةرآ. مةيدانطةكةيان بردة ء لة طردبوونةوة لَيى سؤزةكانى
َ
دل

لة بةينى اليةكةوة، برديانة بووبووةوة، خوار بةالدا ملى ء دةِرؤيى زارى لة خوَين دةكرد.
بؤ وةرطرت. جامةكةيان ضوون ئةوسا بورايةوة، لةوآ ئيدى خؤياندا داياننا.

(٧٠٠)ئةوجاكوِرىثيليوس،خةآلتةكانىسَييةم ثَيشرِبكَيىهَيناو ثيشانىئارطوسييةكاني
بريتى بوو لة يةكةم خةآلتى زؤرةبانى. زبرى بةطةمةى بوون تايبةت خةآلتانة ئةم دا.

ئاطر، سةر بخرَيتة مكوم، هةر ئةوةندةى كةم بوو زؤر َيكى
َ
مةنجةل
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دؤِراوش بؤ دةقةبآلند. طا دوانزة بةبةهاى ةيان
َ
مةنجةل ئةم نرخى ئاخاييةكان، (٧٠٣)

طاجووتيان ضوار بةبايى خؤياندا لةنَيو ئاخاييةكان كة دانا، ِرةنطينى دةست كةنيزةكَيكى
ئةخيلهةستاوِرويكردةئارطؤسييةكانءطوتى:«كآدةيةوآلةمثَيشرِبكَييةدا دةقرساند.

باهةستَيتة سةرثآ!» بةشدارى بكات
ئوديسيوسى كوِرى تيالمون ء ئةجاكسى يةكسةر قسانةى كرد، ئةو كة هةر (٧٠٨)
هةظِرك كةمةربةنديان بةست هةردوو ِرابوون. وةرزشة ئةو زةبةردةستى مةيدانى زرينط ء
وةستايةكى ضؤن طرت. وةكو يةكرتيان بازوانى بةهَيز بةدةستانى مةيدانطةكة. هاتنة ء
دةطةيةنَيتة يةكدى ء بةرزدا لَيكدةدا َيكى

َ
مال ميضى طةورة لة كاريتةى دوو شارةزا سةرى

يةكيان كة نابوو. بةيةكةوة خؤيان ناوضةوانى نزيكةوة لة بطرآ، با تةوذمى بةرطةى تا
لة ئةنداميان ئازاى ثشتيانةوة دةهات. بِربِرةى لة خرم دةبرد خرمة ء دَينا ء ِرادةكَيشا
بةدةم بوو. بوو زامدار ء قةبرغةيان ثةراسو ء ء مل شان هةموو كشابوو.

َ
هةل ئارةقةدا

بوون ئةوةدا ى
َ
هةول لة هةردووكيان ةشةوة

َ
حال بةو بةآلم  دةضؤِرا.

َ
خوَينيان ُّـ ئارةقةوة

ئةجاكس ثشتى دةيتوانى ئوديسيوس نة ببنةوة. مكومةكة ة
َ
مةنجةل ء ببةزَينن يةكرت كة

كؤتايى ء بةعارديدا ثايةدار بدات ئوديسيوسى نةئةجاكس دةيتوانى ء بدات عاردى لة
تةماشاكردن بَيزار دةبوون. لة بوو خةريك ضةكدار ئاخاييانى ئةنجامدا بةطةمةكة بَينآ. لة
زيوس، زادةى «ئةى طوت: بةئوديسيوسى تيالمون،  كوِرى مةزن، ئةجاكسى هةنطآ 
عاردى لة تؤ من ِرَيمبدة يان بةرزبكةوة عارديم لة يا خانةدان، ئوديسوسى كوِرى ئيرتيسى

زيوس.» دةدةينة دةستى كاريش ئاكامى بكةمةوة ء بةرز
ء فَيأل دةستبةردارى  ئوديسيوس  بةآلم كردةوة.  بةرزى قسانةوة ئةو بةدةم (٧٢٥)
ئةجاكسدا بةِرةفيسكى ئةذنؤيةكى بوو تَيدا تاهَيزى ثشتةوة لة نةبوو. خؤى نريةنطى
ئوديسيوس سةر زةوى، كةوتة ثانةوثان كشايةوةء ثاش ء ثاشة القىسست بوون، كَيشا،
سةير بوو. ثآ زؤريان بينى ديمةنةيان ئةم حةشاماتةكة كة ئةجاكس. سينطى كةوتة سةر
عاردى لة تؤزَيكى بكاتةوة، بةرزى يدا

َ
هةول ة،

َ
حةوسةل ء بةسةبر ئوديسيوسى ئةوسا

(ئةجاكس) ئةذنؤكانى بةينى خستة بكاتةوة. ئةذنؤى بةرزى نةيتوانى بةآلم جوآلند،
بؤ بوو خةريك طةوزان. تةثوتؤزا لة سةر ئةرزةكة ء كةوتنة يةكةوة بةثاأل هةردووكيان
لةوةى «بةسة، طوتى: ِرايطرتن كة ئةخيل بةخؤى هةستا ء دةستانةوة،

َ
هةل سَييةم طَيمى

ضوونيةك خةآلتى دوو هةردووكتان سةركةوتوون. هةردووكتان مةدةن. ئةزيةت خؤتان ثرت
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بن!» بةردةوام دى ئاخاييةكان لةسةر ثَيشرِبكَييةكانى تا الكةون، ء وةردةطرن
لة تةثوتؤزةكةيان ئةوةى دواى كرد. بةطوَييان هةردووكيان قسانة ئةو دواى (٧٣٨)

لةبةركردةوة. جلةكانيان تةكاند، خؤيان
بريتى دانا: غارغارَين ثَيشرِبكَيى بؤ دى خةآلتى ثيليوس يةكسةر كوِرى ئةوجا (٧٣٩)
شةش تاسة ئةم كرابوو. هونةرمةندانة دروست ء زؤر وةستايانة كة زيوين تاسَيكى لة بوو
بيطاتآ. سةر زةمينةدا لةم تاس نةبوو بوو. بآ وَينة جوانيدا ء لة دةطرت ثةيمانةى
دروستيان كردبوو. فينيقيةكان مةعالنن، زؤر دةستيدا كارى لة كة سةيدايى سنعةتكارانى
بةندةرَيكيان ثَيكردبوو ضةند ء هَينابوويان خؤدا لةطةأل بةتةمتومانةوة دةرياى ِرَيطةى لة
كوِرى جاسون، يونيوسى ئةوسا كردبوو و بة (تواس)يان ثَيشكةش ديارى ئةوجا وةكو و
ئةم ئةخيل جا ثريام، دابووى بةثاتروكلؤسى قارةمان. ليكاونى كوِرى سةربةهاى لةبرى
ثَيشرِبكَيى يةكةمى بؤ براوةى سؤزةكةيدا

َ
دل هاوِرآ بؤنةى ناشتنى لة وةكو خةآلت تاسةى

بؤ سَييةميش يةكثارضة ضةورى دانا. ةوى
َ
قةل زةالمى طايةكى دووةم بؤ دانا. غارغارَين

«كآ بةشدارى طوتى: ء ِرويكردة ئارطؤسييةكان هةستا ء ئةوسا دانا. نيوتاالن زَيِرى
مةيدان!» بابَيتة دةكات

بةرةوة، هاتة ئويليوس كوِرى لةزطني، ئةجاكسى ،يةكسةر قسانة ئةو دواى (٧٥٤)
نةستور كوِرى ئةوسا ئةنتيلوخؤسى هةستا. ئةو هؤشمةند لةدواى ء زيرةك ئوديسيوسى
ِراكردندا لة نةبوو خؤيدا كةس هاوسونحى ء هاوتةمةن الوانى لة نَيو ثَيشةوة كة هاتة
نيشان دةست بؤ مةرزى ئةخيل وةستان. هَيأل يةك لةسةر يةك، شانبةشانى بيطاتآ.
لة ثَيشةوة ئةجاكس دةستى ثَيكرد. غارغارَين سوِرانةوة دياريكرا، كة نيشانةى كردن،
باريك قةد ذنَيكى ضؤن وةكو بوو. دوايةوة لة كةم زؤر بةماوةيةكى مةزن ئوديسيوسى بوو،
نَيو كآلفةوة لة ثؤيةكة داوى و دةسوِرَينآ

َ
هةل وةستايانة لةزو بةدةستانى مةكؤكةى خؤى

لة ئةندازة بةهةمان (ئوديسيوس)ش دةخاتةوة، نزيكى خؤى سينطى لة دةردةكَيشَيت،
هةستآ هةظِركةكةى ثَيى جآ لة تؤز بيَآل ئةوةى دةدا.ثَيش غارى نزيكى ئةجاكسةوة
لة غاردانةوة بةدةم مةزن، ئوديسيوسى طةرمى هةناسةى دادةنا. ئةو ثَيى لةجآ ثَيى
ء دةدا هانيان ء دةكَيشا بؤ هورايان ئاخاييةكان هةموو دةدا. ئةجاكسى سةرى ثشتى
ئوديسيوس نزيكبوونةوة، غارغارينةكة قؤناغى لةدوا كاتآ غاربدا. خَيراتر لَيدةكرد داوايان
القم ،هَيزى فريام كةوة «خواوةندا، طوتى: ثاِرايةوة، ضاوطةش لة ئةتيناى خؤيدا ى

َ
دل لة
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القانى سووك ء دةست كرد. قةبوأل نزاكةى ئةتيناش نزا، ء كةوتة نوَيذ ئاواية بةو بدة.»
ئةتينا ببةنةوة، خةآلتةكة ء شار.. سةر دةطةيينة بوو خةريك هةظِركةكان كة كاتآ كرد.
ء شياكة ئةرزةكة يةكثارضة خزى. راكردنا طةرمةى لة كرد ئةجاكس وةهاى كارَيكى
كوشتبوونةوةء ثاتروكلؤسى بؤ لةزطني ئةخيلى كة بوو طايانة ئةو سةخوِراوى ء خوَين

شياكة. ثِربوون لة ء لوتى ئةجاكس دةم كردبوونية قوربانى.
سةر طةييةوة ثَيشدا لة كة ة،

َ
ء حةوسةل بةسةبر مةزن، ئوديسيوسى جؤرة بةو (٧٧٨)

سةر خستة  دةستى بردةوة. طايةكةى جوامَير ئةجاكسى طرت.
َ
هةل تاسةكةى شار، 

ئةوةى ءطوتى:»مةخابن، ئةرطؤسييةكان ِروويكردة شياكةوة تفانةوةى بةدةم ء قؤضَيكى
َيى

َ
دةل دةدات، يارمةتى ء ئوديسيوسة ثشتى لة هةميشة كة يةزدانخانمَيكة خزاند منى

ثَيكةنني. قوتةكةى بةقسة خؤش
َ
دل شاد ء هةموو ئاخاييةكان دايكيةتى!»

ء ثَيكةنى خؤى بةناكامى هةمووان لة بةر كةوت. ئةنتيلوخؤس بةر خةآلت (٧٨٥) دوا
خواوةندان تةنانةت كة بن بةشايةد ئَيوة «دؤستان وطوتى: ِرويكردة تةماشاظانةكان
بآ ِراستى ئةوى ئةجاكس، دةطرن. ِرَيزيان ء دةكةن ثريةكان لة لَيرةشدا، ثشتيوانى
وةك بةآلم ثريةكانة. خانةى كؤنة، لة زؤر بةآلم ئوديسيوس طةورةترة. لةمن كةمَيك
ِراكردندا لة كةس دةنا ئةخيل، ئاخاييةكاندا مةطةر بةطوِرة، لةناو بِرء تةِرء ثريَيكى َين

َ
دةل

دةرنابات!» يا
َ
لةطةل

بةرسظي ئةخيل كرد. ثيليوسى لةزطينةكةى كوِرة ستايشى ئاواية بةو ئوديسيوس (٧٩٣)
تاالن نيو بؤية بِروات. بةبَيهودة ستايشةت ئةو م

َ
نايةل «ئةنتيلوخؤس، طوتى: دايةوةء

ء داية زَيِرةكةى بؤيةوة، قسةكةى لة هةر كة خةآلتةكةت.» سةر دةخةمة زَيِرى ديكة
وةرطرت. لَيى ييةوة

َ
بةخؤشحال ئةنتيلوخؤس

لة ء هَينا زرَييةكى ء كآلوخودَيك ء سثةرَيك درَيذ، ثيليوس، ِرمَيكى كوِرى ئةوسا (٧٩٨)
ثاتروكلؤس كة بوون سارثيدون مرياتيةكةى ئةسلةحة ء ضةك دانا. ئةمانة مةيدانطةكةى
دوو كةس دةكةين «داوا طوتى: ء ئارطوسيةكان ِرويكردة هةستا، ئةوسا بوون. ى

َ
لَيى دامال

تةدارةكى لةبةركةن، بازرآ مةيدان. بَينة بردنةوةىخةآلت بؤ ئَيرة، ئازاترينشةرظانانى لة
حةشاماتةوة ئةم بةبةرضاوى  دةست. بطرنة تيذ برونزينى ِرمى بدةن.  لةخؤ جةنط
خوَينى بكات، كون زرَيكةى بكات، زامدار هةظِركةكةى جار

َ
هةوةل كآ بضن. يةكدا بةطذ

دةستكردى تة.
َ
طال نةك شمشَيرة دةدةمآ. زيونيشانةى شمشَيرة ئةو ،من بِروات لةبةر
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دى ضةكةكانى بةآلم ى.
َ
دامال لةوى كوشت (ئةستريوثايوس)م كة خؤى كاتى تراكيةية،

طةورةشيان بةزمَيكى ء دةعوةت دةكرَين. دابةش هةظِركدا هةردووك بةسةر بةيةكسانى
دةكةم.» ساز بؤ خؤمدا خَيوةتةكةى لة

ديوميدؤسى ثَيشآ.  هاتة تيالمون كوِرى مةزن، ئةجاكسى قسانة  ئةو دواى (٨١١)
لة ثؤشى، زرَييان  ئةوةى دواى  هةستا. ئةو دوابةدواى تيوديوس  كوِرى دالوةريش، 
ضاوةِروانى بةدةم هةردوو مةيدانطةكة.  ناوةندى هاتنة دووركةوتنةوة.  حةشاماتةكة
ةوة

َ
حال بةو كة ئاخاييةكان يةكدى. دةيانِروانية بةغةزةبةوة شةِركةوة دةستثَيكى

جار سَي دا، يةكرتيان ثةالمارى جار نزيك بوونةوة.. سآ لَيكدى لَينيشت. ترسيان ديتيانن
شاخان.

َ
هةل بةيةكرتدا

ِرمةكة
َ
ُّـ ديوميدوس. بازنةييةكةى مكومة سثةرة خَيواندة ِرمةكةى ئةجاكس (٨١٨)

ى
َ
لة هةول هةر تيوديوس كوِرى نةبوو. بريندار ثاراستى. ذَيرةوة زرَيكةى نةطةيية طؤشت.

ئةجاكس. ملى بطةيةنَيتة ِرةخشانةكةى ِرمة نووكى سثةرةكةوة لةسةروى بوو ئةوةدا
بؤية بكوذرآ. ئةجاكس بوو ئةوةيان لَينيشت. خةمى ترسيان هةموو ئاخاييةكان ئيدى
هةردووكياندا بةسةر بةيةكسانى كؤتايى بةشةِرةكة بهَينرَيت ء خةآلتةكان كرد داوايان
حةمايلة ء بةكَيالن طةورةكةى ئةخيلى قارةمان شمشَيرة ِراطريا. شةِرةكة بكرآ. دابةش

تيوديوس. بةكوِرةكةى دا جوانةكةيةوة
وةك جاران كة ئيتون هَينا، خاوى ئاسنَيكى ة

َ
تؤثةل كوِرةكةى ثيليوس، ئةوجا (٨٢٦)

لةزطني بةدةستى ئةخيلى ئيتون،
َ
ُّـ يدةدا.

َ
هةل خؤيةوة ء قوةتى هَيز وةرزش بةهةموو

كردبوو تاآلن ديكةى داراييةكانى ء كةلوثةل ء ئاسنة ة
َ
تؤثةل ئةو ئةخيل بوو. كوذرا

طوتى: «كآ ء ئارطؤسييةكان ِرويكردة هةستا بوو. باركرد خؤى لة كةشتييةكةى ء
بباتةوة، طرَيوةكة كةسَيك هةر بكات بابَيتة بةرةوة. ثَيشرِبكَيية ئةم بةشدارى طةرةكية
ئاسنَيكى بةهيض ثَيويستى دةكات. ى

َ
سال ثَينج تَيرى كة دةدرَيتآ ئاسنةى ة

َ
تؤثةل ئةم

يا شوانةكةى هةبآ، شاريشى دوورة بةرةكةتى ء بةثيت طةى
َ
كَيل ئةطةر خؤ نابَيت. دى

ئاسنَيكى ضونكة ئاسن بكِرن، ء برِبن شار درَيذى ء دوور ِرَيطةى نابن ناضار وةرزَيرةكةى
دةبَيت.» لةبةردةستدا فرةى

ئاسا، ليونتيوسى خواوةند  مَيرخاس، بولوثويتيسى  ئةخيل، قسةكانى  دواى  (٨٣٦)
وةستان. بةشانى يةكرت شان ء بةِريز هةستان ئيبيوسى مةزن ء تيالمون كوِرى ئةجاكسى
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ئاخاييةكان هةموو يدا.
َ
هةل خؤيةوة هَيزى بةهةموو ء طرت

َ
هةل ئاسنةكةى ة

َ
تؤثةل ئيثيوس،

هاتة نؤرة ئةوجا يدا.
َ
هةل ئةريس زادةى ليونيتوسى ئةو .دواى دا ثَيكةنينيان قاقاى لة

خؤى ثَيش دوانةكةى لة دا.
َ
هةل تؤثة ئاسنةكةى ء تيالمون مةزن، كوِرى سةر ئةجاكسى

طرتى دالوةر، هةر بوليبوتيسى سةر نؤرة هاتة بةزاند. بةآلم كة نيشانةكانى ء ثرت ِرؤيى
طاطةلةكةيدا ء بةسةر دةدا

َ
هةل دار طاِرانةكةى طاوانَيك ضؤن ء وةكو ئاسنةكةدا بةتؤثة

ثَيش نيشانةكانى هةموو دا ء
َ
ئاسنةكةى هةل بةو ئاواية تؤثة دةِروات. ء دةكات طظة

دؤستانى بولوبويتيس ئةوسا ئافةرينى. ء هوراكَيشان كةوتنة هةمووان بةزاند. هةر خؤى
كةشتيةكةى. ناو برديان بؤ ء طرت

َ
خؤيان هةل خةآلتةكةى سةردارةكةى هةستان،

دوو تةورزينى دة لة بوو بريتى دانا. تريةندازى خةآلتى ثَيشرِبكَيى ئةخيل، (٨٥٠) ئةوجا
كةشتيةكان، لة يةكَيك لة بورجى كة كرد ئةمرى ئةوجا دةم. تةورزينى يةك دة دةم ء
بةبورجةكةوة بةست باريك بةداوَيكى كؤترَيكى ترساوى القى ِّـدا بضةقَينن. لةناو دوور،

نيشانة، كة كؤترةكة بكةنة فرمانيدا ء
بؤ دةبات دةمةكان دوو تةورزينة بانطَيوآ هةموو كؤترةكة كةسَيك «هةر طوتى: (٨٥٥)
دؤِراوى خةآلتى ئةوا نةدات، كؤترةكةش لة ئةطةر بثَيكآ، داوةكة تةنيا ئةوةى خؤى.

دةمةكان». تةورزينة يةك طشت لة كة بريتيية بةردةكةوآ،
مرييونيسى ئةوجا ثَيشآ. هاتة هةستاو توانا ء تيوسريىبةهَيز شا قسانة، دواىئةو (٨٥٩)
كآلوخودَيكةوة، ناو خستة قورعةيان ثَيشآ. هاتة ئيدومينيوس بةجةرطى خزمةتكارى
بةئةثولؤ ئةوة قةوُّـ ئةوةى بآ و يةكسةر دةرضوو. تيوسري ناو يةكةم بادا، كآلوخوديان
نةيتوانى هاويشت. تريى خؤى بكات بةقوربانى، بؤ كؤرثةى بةرخة سةر سةد كة بدات
تريةكة بةآلم برِبَيت. ثآ سةركةوتنةى ئةم نةيهَيشت ئةثولؤ ضونكة بانطَيوآ. كؤترةكة
ثَيى نزيكى لة بةسرتا بوو. بةبورجةكةوة ثآ كؤترةكةى كة كةوت باريكة داوة ئةو بةر
كةوتة داوةكة بةئاسماندا، ضوو ء فِرى كؤترةكة ثضِراندى. ء بةريكةوت كؤترةكةوة
بةثةلة مرييونيس بةآلم لَيكرد. خؤشيان ءدةست بةهةرا كرديان ئاخاييةكان خوارةوة.
بةدةستةوة بوو تريَيكى ضونكة دةمآ دةرهَينا، تيوسري لة دةستى كةوانةكةى ء ِرؤيى
كة دا دوورئةنطَيوة  بةئةثولؤى وةعدى يةكسةر بوو. هاويشتنى ئامادةى ء طرتبوو 
لةذَير بةبةرزييةوة، كؤترةكةى ئةوسا قوربانى. ء بةنةزر بكات بؤ كؤرثةى بةرخة سةد
بةدةنى ِراست ء ِرَيك طرتةوة. تريةكة ةكانى

َ
بال ناوةندى نيشانةى لة بةدى كرد. هةورانةوة
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ضةقى. عاردى لة مرييونيسدا ثَيى ولةبةر خوارآ هاتةوة ئةوجا ديواو دةركرد. كؤترةكةى
دةرضوو طيانى زوو هةر وةرى..

َ
هةل ثةِروثؤى بورجةكة، سةر كةوتة بةمال كؤترةكةش

ستايشةوة ء بةسةرسامى خوارآ. جةنطاوةرةكان  كةوتة تةث  بورجةكةوة لةسةر ء
(تيوسري)ش برد. دوو دةمةكانى تةورزينة ئيدىمرييونيسهةموو مرييونيس. دةيانِروانيية

برد. كةشتييةكانى ناو بؤ دةمةكانى يةك تةورزينة
تازةى َيكى

َ
مةنجةل ء درَيذ ِرمَيكى ثيليوس، كوِرى ِرمبازى. سةر هاتة نؤرة ئةوجا (٨٨٤)

طايةك هاونرخى كرابوو. ئاطر. يةكثارضة بةطوأل نةقاشى سةر نةخرابووة هَيشتا هَينا كة
لةوانة ئاطامةمنونى يةك مةيدان. هاتنة ِرمهاوَيذان دانان. مةيدانةكةى لة هَينانى ء بوو.
ء خزمةتكارى مريئاخوِر دلَير، مرييونيسى دووةميان بوو. ئوتريوس بةدةسةآلت، كوِرى
زؤر ئوتريوس، ئَيمة كوِرى «ئةى ءطوتى: تَيكردن ،ِرووى هةستا ئةخيل ئيدومينيوس بوو.
ناكاتةوة. هاوتات كةس ِرمبازيدا ء هَيزدارى لة دةرنابات. تؤدا لةطةأل كةس دةزانني ضاك
بدةينة ِرمةكة با بى ِرازى تؤ  .ئةطةر كةشتييةكانت ناو بؤ  ءبضؤ طرة

َ
هةل ةكة

َ
مةنجةل

حةزةكةم!». من قارةمان، مرييونيسى
عاردى لة قسةكةى ثاشاى جةنطاوةران ،ئاطامةمنون، كرد. قسانةى ئةو ئةخيل (٨٩٥)
ئاطامةمنونيشخةآلتىدووةمى، نَيزةكةىبةمرييونيسثَيشكةشكرد. ئيدىئةخيل نةدا.
بؤالى كة خزمةتكارى خؤى ء مريئاخوِر تالتيبيوسى بوو، داية طةورة خةآلتَيكى كة

كةشتييةكانىبةرَيتةوة.
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ء ضوارةم سروودى بيست

ثريام ء ئةخيل

حيكايةتةكة:
ء داخ لة تا بنوون، ئةخيل ِرؤيشتنى خةلَكةكة ء كؤبوونةوةكة ء تةواوبوونى كؤِر دواى
خستة دووى هيكتؤرى جةنازةكةى هةستا. بةيانى لَينةكةوت. خةوى سوَيى ثاتروكلؤس
ئةخيل ثاراست. ئاسيوَيك هةر جةنازةكةى ء فرياكةوت خَيرا ئةثولؤ طالسيسكةكةى.
خواوةندان بشكَينآ.َُّـ دلَى تينويةتى تا طَيِرا هاوِرَيكةيدا قسنى بةدةورى جارى سآ
لةطةأل ئةتينا ء هريا ِراوَيذ. ء تةطبري كةوتنة ولةنَيو خؤياندا نةبوون قايل كارةى بةم
دةطرَيت ئيعرتاز هريا نةبوو. قايل ِرةفتارة بةم زيوس َُّـ بوون. ئةخيلدا كارةى ئةم
ضاو تةماشا بةيةك (ئةخيل) زادةيةك خواوةند ء (هيكتؤر) نابآ بةشةرزادةيةك كة
تؤلَة ضؤن مرؤظ ئاخر نية ِرةوا (ئةخيل)ش كارةكةى وادةبآ ثَيى زيوس َُّـ بكرَين.
خاوَين بثارَيزرآ، دةكةن جةنازةكة ئةمر دةستَينآ؟ خواوةندان مردوو قوِرَيكى لة
ناردى زيوس خوايية. مردوو ياسايةكى بكرآ، ِرَيزطرتنى ضةور بةزةيت بكرَيتةوةء
بداتةوة هيكتؤر دةبآ جةنازةكةى ئةخيل كة ثَيكرد قةناعةتى  ء تيتيسدا بةدووى
وةربطرَيتةوة. جةنازةكة بِروات ثيشانى ثريامدا كة نيشانةيةكى ئةوجا بةخاوةنى.
سةربةها دةكةن. ء داواى دةيطرن طواية بضآ، نةدا هةولَدةدا ِرَيطةى هيكوباى ذنى
هريميسى لةطةأل نةدا. بةذنةكةى طوَيى ئاسمانيةكة ء خوايى نيشانة ثاش بةآلم
ئةخيل. بؤ سةراثةردةكةى فرةوة ضوو ء ديارييةكى بةسةربةهاو دةست خواوةندا.
حورمةتى وَيدةداتةوة. جةنازةكةى ء وةردةطرَيت َُّـ سةربةهاكةى دةبينآ، ئةخيل
دةيخاتة هريميس شةوآ ِرادةخات .دوو جَيطةى بؤ دةطرَيت خزمةتكارةكةى ء خؤى
سةربةهايةك داواى ء نةيبينيوة تا ئاطامةمنون بةرَيتةوة جةنازةكة ء ِرابآ كة دلَيةوة
دةباتةوة، جةنازةكة هةلَدةستَيت ثريام نةكردووة.  زندوةكانى كوِرة لة طةورةترى
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دةبينآ، جةنازةكةى هيكتؤر هَيسرت ء ء ئةسث دةبآ كة كةس يةكةم كاساندروس
ماأل ء لة ِرادةبن خةلَكةكة  دةدات. شومة هةوالَة ئةم ء جاِرى بةشاردا دةطةِرآ
دةكات بضنة ئةمر بةسازبازان ءثةذارة دةبَيت .ثريام غةرقى خةم شار ء دَينة دةرآ
دايكى ء هيكوباى هيكتؤر ذنى ئةندروماكى شةوتنطة. سازدانى داربَينن بؤ ء ضيا
زارى. شايةران طرية ء دةكةونة جةنازةكةوة بةديار ثاريس هيلينى براذنى، ذنى ء
هيكتؤرةوة بةديار هةمووان هةر ِرَيكبخةن. جةنازةكة سةردولكةى تا دةبةستن، ِريز
هيكتؤرى بؤ دةبَيت. مةرقةدَيك تةواو ِرَيوِرةسمةكة ساز دةكرَيت. شةوتنطةكة دةطرين.

دةكرَيت. دروست شؤِرةسوار
زةمةن:

جةنازةكةى ،كة دوانزة ِرؤذ لة: بريتيية كة دةخايةنآ ِرؤذ ء سآ بيست طَيِرانةوةكة
ء ِرَيوِرةسمى جةنازة كة ِرؤذ يانزة دةمَينَيتةوة. ئةخيل خَيوةتةكةى لة نزيكى هيكتؤر

ئةنجامدرا. تيادا ثرسةى ء ناشتن
شوَين:

خواوةندانسةبارةتبةضؤنيةتىمامةلَةكردندةطةألجةنازةكةىهيكتؤردا ئؤلَةمثة كة
ئةجا هَينايةوة. جةنازةكةى ء ضوو ئةوآ ثريام بؤ كة ئةخيل خَيوةتةكةى دةكةن. ِراوَيذ

ضوو. بةِرَيوة ثرسة ء ناشتن ِرَيوِرةسمى كة تةروادة،
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خؤى كةشتى بةرةو كةسة هةر بآلوةيان لَيكرد، كؤِرةكة تةواو بوو. جةنطاوةرةكان (١)
سؤزةكةى

َ
دل هاوِرآ ئةخيل بةآلم خةوتن. لَيى ء خوارد نانيان كرد، ئامادة شيويان ِرؤيى.

ئةو طيانلةبةران دةباتةوة، توخنى كة هةموو خةو دا. لةسةآلى طرياني ء بريكةوتةوة
خةفةتى دةكرد. ئةوديوى ء ديو ئةم هةر دةدا، ى

َ
طينطل خؤى لةجَيى نةكةوت. ء نةكةوت

ئةو لة هةموو بريى دةخوارد. ثاتروكلؤس شةهامةتى ء زات ء ء جوامَيرى ثياوةتى بؤ
ثِرخةتةرى سةفةرى ء دلَير جةنطاوةرانى لةشةِرى ثاتروكلؤس كة دةكردةوة زةحمةتانة
زياتر دةكردةوة، لةمانة بريى زياتر تا كَيشابووى.. ئةودا لةتةك ياخيدا شةثؤالنى ناو
جارآ دان،

َ
طينطل دةكةوتة  دةكرد. سةرى ديدةى لة فرمَيسك ء دةستا 

َ
هةل طريانى

زؤرجاريش دةكةوت. جارَيك بةدةما ء ثشت سةر جارآ دةكةوتة تةنيشت، سةر دةكةوتة
سةرطةردان ،ثةرَيشانبري بةسةر ِّـةآلنىكةنارىدةرياكةدا وَيألء ثَييان، سةر دةستاية

َ
هةل

ئةو ء ئةندَيشةى نيطا لة دةدا، دةرياى كاتآ لة سثَيدة، هةرطيز بةآلم ثياسة. دةكةوتة
كاتةدا لةم بوو. خةياأل لة ء بةرضاو لة سثَيدةى هةميشة هةآلتنى نةدةكةوتةوة. دوور
بةثاشى جةنازةكةى عةرةبانةكةى دةبةستن، لة ء نري ذَير دةخستنة ِرةهوانةكانى ئةسثة
ئةوجاسَي جارجةنازةكةىهيكتؤرى ِرايكَيشَيت. عةرةبانةكةوةدةبةستتا بةدووىخؤيدا
بؤ دةطةِرايةوة ئةوجا كوِرى منويتيوسدا ِرادةكَيشا. ثاتروكلؤس، قةبرةكةى بةدةورى
ئةثولؤ، بةآلم بةجَيدةهَيشت. طؤِرة لةو بةدةما هيكتؤرى الشةكةى خؤى. خَيوةتةكةى
ِرزينَيك بؤطةن بوون ء ء ئاسيو لةهةر الشةكةى قارةمانة دةسوتا. بةم ى

َ
دل بةمردويةتيش

ِراكَيشانيةوة ئةخيل بةدةم داثؤشى، تا غانة زَيِرينةكةى خؤى
َ
بة قةل سةراثاى دةثاراست.

بيشَيوَينآ. ء بكات عةيبدار جةنازةكةى نةتوانآ
ء دةِرشت مةزندا هيكتؤرى  بةسةر خؤى غةزةبى ء ثشم ئةخيل  جؤرة بةو (٢٢)
بينيان ةوة

َ
حال بةو كة موبارةك خواوةندانى بةآلم دةكرد. بةجةنازةكةى سوكايةتى

جةنازةكة كة كرد ضاوطةش تيذى ضاو هريميسى لة داوايان ئيدى بةزةييان ثَيداهاتةوة.
ئةتيناى ء هريا ،ثوسيدون تةنيا بوو، بةدأل ء ِراوَيذةيان تةطبري ئةم بدزَيت. هةمووان

نةبآ،. ضاوكةذاأل
ةتةيان

َ
غةل ئةو دةبوغزاند. ضونكة طةلةكةيان ء ثريام ء ةوة ئيليون

َ
دل كانطاى لة كة (٢٦)

كردبووى بةوان دةرهةق ِرووى نةزانيةوة لة ئةلكساندةر (ثاريس) كة دةرنةدةضوو دأل لة
بةالى ء كردبوو فةرامؤش ئةوانى بؤ داوةرى، الى خؤى ضووبوونة كوخةكةى كاتآ لة ،
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ئارةزووة دابووية َينى
َ
ضونكة بةل بوو.، دايشكاند ء جوانيدا ظيان خواوةندى ئةفرؤدَيتى

كوشندةكانىبَينَيتةدى.
«ئةى طوتى: كردء خواوةنداندا بةئةنجومةنى خؤى ئةثولؤ دوازدةيةمدا ِرؤذى لة (٣١)
ِرانة كةمى هيكتؤر بكةن، خؤتان لة شةرم لةضية؟ ِرةقيةتان

َ
دل ئةم ئوليمبوس خواوةندانى

جةنازةكةى نية تةنانةت ئةوةتان غريةتى كةضى قوربانى؟ كردنة بؤ بزنى ناسكى ء طا
ثريامى ء كوِرةكةى، دايكى، ذنةكةى، تا بةخاوةنى بيدةنةوة بكةن، ِرزطار بةمردويةتى،
جةنازة ِرَيوِرةسمى بيسوتَينن ء ء بكةن ساز بؤ شةوتنطةى بيدينن ء طةلةكةى ء بابى
كة سةرشَيتان.. لةطةأل ئةخيلى خواوةندان ئةى ئَيوةش يان ئةنجامبدةن. بؤ ثرسةى ء
داية. شَيرَيكى

َ
دل لة سؤزى ء ميهر َيك

َ
تؤزقال نة ء ضية ئينساف دةزانآ نة ى هةية

َ
ئةقل نة

بةدوور دِرندانةى خؤى، بةهَيزى ثشت دِرندة شَيرَيكى ضؤن .وةكو لةو طؤِرة دِرندةية
تَير ئةوةى سكى  بؤ هةر دةدات بةشةر مَيطةالنى بةزةييةك ثةالمارى ء سؤز َلةهةر
ُّـ شوُّـ بةتةواوةتى نةماوة. دا

َ
بةزةييةكى لةدل ِروحم ء هيض جؤرة بةو (ئةخيل)ش بكات..

قازانجى باشة، شتَيكى بةشةر بؤ شةرم بةِراستى طرياوة.
َ
هةل لةبةر ء شةرمى كَيشاوة

َ
هةل

ئازار بدات. خؤيدا ثَيناوى قازانجى لة كى
َ
خةل بةشةر بآ شةرمية زيان.بةِراستى زياترة تا

كوِرَيكى لةوةية دةدات. دةست لة ئةخيل هاوِرَيكةى لة ئازيزتر ئازيزَيكى كةس، زؤر
و ء دةينَيذآ دةطرى بؤى ماوةيةك بةآلم بدات. دةست لة ء باوكى دايك برايةكى يان
سةبر خواوةندان دةكوذَيت. ئينسان طةورة خةمى ضونكة دةبَيتةوة. هَيور دةبرَيتةوةء
هيكتؤرى كة ِرؤذةوة لةو ثياوة، ئةخيل ئةم بةخشيوة. كةضى بةبةشةر حةوسةلةيان ء
بةدةورى ء عةرةبانةكةى دووى دةيخاتة بةعادةت كردويةتى كوشتووة، جوامَيرى ء مةزن
ئةم كارة بةِراستى دةيطَيِرَيت. ء ِرايدةكَيشَيت ثاتروكلؤس ئازيزةكةيدا، طؤِرى هاوِرآ
نية بؤى بآ، دلَيرش ء ئازا ثياوَيكى ضةند تَيدانية. ئةوى قازانجَيكى هيض ء كرَيتة كارَيكى
ءمردوودا بِرَيذآ. با ء خوست هةست بآ قوِرَيكى ة

َ
بةسةر تؤثةل ى

َ
غةزةبى ضةثةل ثشم ء

بةقينا!» لَيى نةضني بآ كة لةخؤ ئاطاى
كةوانى زيوين، «ئةىخودان ءطوتى: تَيكرد ِروى بوو، توِرة زؤر ة،

َ
ضةرمةل هرياى بازوو (٥٥)

كة بةيةك ضاو بِرواننة هان بدةى خواوةندان تؤ دةيكةى، دةتةوآ قسانة ضية كة ئةم
بةآلم ئةخيل نراوة، لةزار ذنَيكى مةمكى فانيية ء بةشةرَيكى هيكتؤر ئةخيل! ء هيكتؤر
بةشووم كردووة. ثةروةردةم ء بةخودان بةخؤم كة يةزدانخانمَيك يةزدانخانمة كوِرى
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هةر خؤشدةوآ. زؤريان هةموو خواوةندان كة ناودار ثيليوس، بةجةنطاوةرى داومة داوة.
ء ة

َ
ئةى سثل نمةك، بةد ئةى تؤش كرد. زةماوةندةكةيانتان ئاهةنطى هةمووتان بةشدارى

لةطةأل ء ئةوَيندةر هاتيية طيتارةكةتةوة ء بةخؤ بةدكاران، ياوةرى ء يار ئةى ثَينةزان،
طَيِران. شايى ء بةزم كةوتية ئَيمةدا

بةخواوةندةكاندا هريا «ئةى ءطوتى: وةآلميدايةوة خَيوى هةوران زيوس، ئةوجا (٦٤)
بةرانبةر يةكسان ء بةِراستى .ضونكة ئةو دووانة ناِروانَيتة ضاو بةيةك مةشاخآ، كةس

َ
هةل

بوو. خواوةندان خؤشةويستى هةمووان ثرت لة كانى تةروادةدا
َ
خةل لةنَيو نني. هيكتؤرش

ديارى نةزر ء ثَيشكةشكردنى لة بةهيض جؤرآ ئازيز بوو. مندا ى
َ
دل لة بةالى كةمةوة يا

من قوربانطةكةى ء ميحراب هةرطيز ء نةدةكرد قسورى بةجآ ء ثةسةند قوربانيانى ء
دوو، ء دوكةأل لة ثرذَينى، بادة لة بوو، يةك ضون هةمووان بؤ كة قوربانى ء خؤراك لة
ضؤأل خواوةندانة ِرةواى ئَيمةى عيبادةتكارى، كة مافَيكى قوربانى ء طؤشتى برذانى ء
ئةخيل ئاطادارى بةبآ زةحمةتة مةزن، هيكتؤرى جةنازةكةى دزينةوةى بةآلم نةبووة.
لة با يةكَيك جا دةدا. يارمةتى بةاليةوةء ها ء ِرؤذ شةو دايكى ،ضونكة ئةنجامبدرآ
لَيدةكةم داواى ء ئامؤذطارىدةكةم كو

َ
بةل بانطبكات، بؤ (تيتيس)م بِرواتء خواوةندةكان

ء جةنازةكةى بكات قبوأل ثريام ديارييةكانى ء سةربةها بَينآ بةئةخيل قةناعةت كة
بداتةوة.» ثآ هيكتؤرى

برد ثةيامةكةى بؤى دةرضوو. با وةكو ئايريس زار دةرضوو، لة قسةكةى كة هةر (٧٧)
ء دةرياى تاريك بةقوآليى خؤى بةردةآلنةوة ئيمربوس)ى ء (ساموس بةينى لة ِرؤيى. ء
داكشا. بةرةو قوآليى بةخَيرايى زؤر طرت. ضواردةورى هوِر ء ث

َ
بةشل كرد، ئاو نوتةكةدا

قوآليى بةرةو ء بةسرتاوة قوِرقوشمةوة لة ةشاخَيكى ثِر
َ
بةكةل قوآلبَيكة، واية داوى تؤ لة

داكشا، قوآليى بةرةو ئاواية بةو خؤر دةبات. طؤشت ماسيانى بؤ مةرط ء ِرادةكشَيت
دةوريانداوة.. دةريايى دانيشتووة. ثةريانى ئةشكةوتَيكى طةورةدا لة تيتيس كرد سةيرى
هاوتاكةى بآ كوِرة ئةخيل، ضارةنووسى بؤ  ء  دانيتشووة ناوةِراستياندا لة تيتيس
تةروادةدا دةمرَيت. بةبِرشتى دةشتى لة وآلتيدا، دوورة لة غةريبيدا، لة كة دةطرى،
كة بةوةية ئةمرى دوورئةنَيش، زانا، زيوسى ِرابة تيتيس «ئةى ءطوتى: اليةوة ضووة

بؤالى.» بضى خَيرا
حةز دةخوازآ بمدينآ؟ بؤ بؤضية، منى مةزن «خواوةندى طوتى: ة

َ
الق ضةرمةل (تيتيس)ى



ھۆمیرۆس٥١٢

ئةوةشدا لةطةأل بةآلم داية.
َ
دل لة زؤرم يةجطار خةمَيكى ببم. ناكةم تَيكةأل بةخواوةندان

نادرآ. ئةرز لة بآ، هةرضييةك زيوس فةرمانى دةضم، هةر
كة ئايريس طرت. ِرَيطةى ملى ثؤشى. ِرةشى ِرةش سةرثؤشَيكى دةريا، يةزدانخانمى (٩٣)
دةريا شةثؤُّـ دةكرد. ء ِرَينوَينى دةِرؤيى ئةوةوة ،لة ثَيش نةدةطةيشتآ باى رَيكردنا لة
لةوَيوة دةريا. كةنارى طةيينة تا دةكردنةوة. بؤ ِرَييان ء دةبوون شةق لةبةردةمياندا
دوربني، كرونؤس، كرد كوِرى .سةيريان مةنزأل طةيينة كشان،

َ
هةل بةرةو ئاسمان بةهةشتاو

بؤ خؤى ئةتينا شوَينةكةى بةدةوريةوةن. موبارةكةكان هةموو خواوةندة ء دانيشتووة
دةست، داية جوانى زؤر زَيِرينى جامَيكى هرياش دانيشت. زيوسةوة ضؤأل كرد، لةالى
سةروةرى ئةوجا دايةوة. جامةكةى ء خواردةوة شةربةتةكةى تيتيس دانةوةى.

َ
دل كةوتة

طوتى: ء قسان كةوتة بةشةران ء خواوةندان
تؤ هاتوويت، ئوليمبوس بؤ خةمباريةوة هةموو بةو تؤ تيتيس.. يةزدانخانم «ئةى (١٠٤)
بةشوَينتا ضيم بؤ َيم

َ
دةل ثَيت ئَيستا دةزانم. بةآلم من بةمة طةورة، خةمَيكى لة ثِر ت

َ
دل

ئةخيل، ء ِرةفتارى هيكتؤر جةنازةكةى لةسةر خواوةندةكان نؤ ِرؤذة ئةوة ناردووة.
ئارطوس بكوذى هريميسى دةيانةوآ كَيشةيانة. خواوةندان شاران، وَيرانكةرى ء تاآلنكةر
ى

َ
دل ِراطرتنى بةتة

َ
هةل تؤ، كة ِرامواية من بةآلم جةنازةكةى هيكتؤر بدزآ. كة ِراسثَيرن

ناو سوثاكةيان بؤ بضى بةثةلة مةبةستة، كوِرةكةتم بةالوة ء حورمةتى خؤت ء ِرَيز ء تؤ
لة من ء توِرةن لَيى خواوةندان هةموو بَآل ثَيى بطةيةنى. بةكوِرةكةت من فةرمانى ء
ءجةنازةكةىهيكتؤرى الىكةشتييةكان بةقينا ضونكةضووة سم.

َ
زياتر لَيىقةل هةموويان

ء رةدا بَيتة ء برتسَيت لَيم كو
َ
بَآل بةل ثَيى ء بِرؤ بةخاوةنى. نايداتةوة و هَيشتووةتةوة

جوامَير ثرييامى بؤالى دةنَيرم ئايريس خؤمةوة الى منيش بداتةوة. هيكتؤر جةنازةكةى
كوِرةكةى ء ئاخاييان كةشتى بؤالى بضآ كة ثَيطةيةنآ منى فةرمانى تا طةورة، دأل ء
نةرم ى

َ
دل بتوانآ كة ئةخيل ببات بؤ خؤدا دةطةأل سةوقاتى ء ئةوةندة ديارى بكِرَيتةوة،

بكات!»
لة نةدا. ئةرزى لة ئةوى فةرمانى زيوين، ثآ تيتيسى كرد. قسانةى ئةو زيوس (١٢٠)
كرد بةردةوام سةيرى كوِرةكةى، سةراثةردةى طةيية داطةِرا. لوتكةكانى ئوليمبوسةوة
ِرازانةوةى سةرطةرمى ء دةضن. دَين بةدةوريا سؤزةكانى

َ
هاوِرآ دل َينآ،

َ
دةنال ء دةطرى

تةنيشتيا لة هةذيةكةى دايكة كوشتبووةوة. تيسكنيان طةورةى بةرانَيكى بةيانني. خوانى
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طريان ء بةخةم تاكةى بةتةماى تؤ خؤم «كوِرى طوتى: شانى سةر خستة دةستى دانيشت.
باشة بكةيةوة؟!وا ذنان دةست لةمالنى لة خواردن ء بري ئةوةى بدةى، بآ ئازار خؤت ى

َ
دل

نةماوة، ذياندا لة زؤرت َيم،
َ
دةل ثَيت من دةزانم ء ضونكة ِرابواردن. ء دارى

َ
دل بدةية خوو

لَيبطرة، جا طوَيم وةستاون.. سةرتةوة بةديار ء نزيكن لَيتةوة ضارةنووس زؤر ء مةرط
زؤر خواوةندان َيت

َ
كة دةل ثَيية ئةوم ثةيامى هاتووم. الى ئةوةوة زيوسم، نوَينةرى من

بةتةماى بةقيناو ضووى تؤ ضونكة سة،
َ
لَيت قةل زياتر هةموويان لة ئةو ثةستن، لَيت

جا بةخاوةنى. ءنةيدةتيةوة طل بدةيةوة ئةم كةشتيانة لةالى لَيرة، هيكتؤر جةنازةكةى
وةربطرة.» ى لةبرى

َ
مؤل سةربةهايةكى بكةوةء تةسليمى خاوةنى خَيراكة

هةر كآسةربةهاكةى مادامَيكىئةمرىزيوسواية. «باوابآ، ئةخيلوةآلمى دايةوة: (١٣٨)
بةرَيتةوة!» جةنازةكة ء بابيهَينآ دَينآ،

قسانيان ِرةوانى ء بةِروونى زؤر كةشتييةكاندا ئاثؤِرةى لةنَيو كوِر ء دايك جؤرة بةو (١٤١)
«ئةى طوت: ثَيى نارد، ثريؤز تةروادةى بؤ ئايريسى كورنوس، كوِرى كاتدا هةمان كرد. لة
تةرداوة، بؤ بضؤ بةهةشتاو ء ة

َ
ئوليمبوس بةجَيبَيل بكةوةرآ، هةِرة لةزطني! ئايريسى

ئاخاييةكان كةشتى الى بؤ بضآ بدةية كة جوامَير، خةبةرى ء ِرةشيد ثريامى بؤالى
سةربةهايةكى ديارى ء ء بةدةست بكِرَيتةوة. كوِرةكةى جةنازةى بدات ء سةربةها ء
هيض بضَيت. بةتةنآ هةر خؤى بَآل بكات. نةرم ء خؤش ئةخيل ى

َ
كة دل بِروات ئةوتؤوة

بةرآ خؤيدا لةطةأل ثياوَيك نةبات.دةتوانآ ثرية لةطةأل خؤيدا تةروادةيى جةنطاوةرَيكى
كوذراوة ئةخيل بةدةستى كة هيكتؤر جةنازةكةى ء لَيخوِرآ بؤ ئةسثةكانى ء ،عةرةبانة
شتَيك ء لة هيض نةبآ مةرط خؤيدا نيطةرانى ى

َ
جؤرآ لةدل بةهيض بَآل شار. بؤ بَينَيتةوة

دةيطةينةنَيتة تا دةنَيرين دا
َ
بكوذى ئارطؤسى لةطةل هريميسى ئَيمة ضونكة نةترسَيت.

نةِرآ ء دةيكوذَيت نةئةخيل ئيدى كةوت وةذوور كة هةر ئةخيل. خَيوةتةكةى نزيكى
كة نية بآ باوةِر ء بآ هةست ئةخيل ئةوةندةش دةدات بيكوذَيت. ضونكة دى بةكةس
ةتَيك

َ
غةل ِرةفتارَيكىخؤى دةكاتهيض هةموو حيساببؤ بدات. لة ئةرز فةرمانىخواوةندان

بردووة.» هاناى بؤ كة دةطرَيت ثاشايةك ِرَيزى حورمةتةوة ء زؤر بةِرَيز ء ناكات
دةرضوو. بؤى با وةكو هةستا، خؤى  لةجَيى وةرطرت.  ثةيامةكةى ئايريس، (١٥٩)
ى

َ
كوِرةكانى لةناو هؤل بوو. طريان ء شيوةن ،سةراثا ضى ى

َ
مال ثريام. ى

َ
ئايريس طةيية مال

بوو فرمَيسكدا تةِر لة جلةكانيان هةموو ء ِرؤنيشتبوون بابيانةوة كؤشكةكةدا بةدةورى
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ء سيان بوو قوِر يةكثارضة ملى ء سةر ثَيضابوو، عةبايةكةيةوة لة خؤى ثرية باب بوو.
كؤشكةكةدا لة سةرانسةرى بووكةكانى ء كيذ نابوو. كوِرةكةى لةسةرى مةرطى بؤ كة
ئارطؤسييةكان بةدةستى تةروادةدا دةشتى لة كة ئازايانةى جةنطاوةرة هةموو ئةو بؤ
و نزم بةدةنطَيكى ثريام، نزيكى طةياندة خؤى زيوس نوَينةرى دةطريان. كوذرابوون،
داردانوس زادةى ئةى ثريام «ئةى طوتى: ئايريس داخورثا.. ثريام ى

َ
دل دواندى. هَيدى

لةاليةن من نةهَيناوى. بؤ ناخؤشم ء خراث َيكى
َ
هةوال هيض مةترسة. هيض لة نةكا، هيض ت

َ
،دل

ء بةزةيى برية لة تؤى بةآلم لةتؤوة دوورة، زيوس ئةطةرضى تؤ. بؤالى نَيردراوم زيوسةوة
بكِرييةوة، جوامَير هيكتؤرى كة ثَيدةكات ئةمرت ئوليمبوس سةردارى دَيتةوة. ثَيتدا
ئةخيل بؤ سةوقاتى ء ديارى ئةوةندة بدة. هيكتؤر جةنازةكةى لةبرى مؤأل سةربةهايةكى

ببآ.. نةرم ى
َ
ء دل خؤشحاأل ببآ بةرة كة

ثرية مةبة. دةتوانى دةطةأل خؤ تةروادةيى جةنطاوةرَيكى بضؤ. هيض خؤت بةتةنآ (١٧٦)
ئةوجا باذوآ، بؤ ئةسثةكانت ء عةرةبانة بةرى كة خؤدا لةطةأل خزمةتكارَيك ء مريئاخوِر
ء بكةوة بري لة مردن نة بةرَيتةوة. شار بؤ كوذراوة ئةخيل بةدةستى كة جةنازةيةى ئةو
تا دةنَيرآ دا

َ
لةطةل (ئارطوس)ت بكوذى هريميسى زيوس ضونكة برتسة. هيض شتَيك لة نة

ء نة ئةخيل دةتكوذَيت خَيوةتةكةى، ناو طةيشتية كة هةر دةتطةيةنَيتة نزيكى ئةخيل.
دةكات، خؤى ِرةفتارَيكى هةموو بؤ حيساب ضونكة بتكوذآ. دةدات دى بةكةسى ِرآ نة
كةسَيك نةثارَيزآ شةِرانيية نةئةوةندة ء بينة كوِرت نةئةوةندة ء ة

َ
ئةقل ئةوةندة بآ نة

ثةناى بؤ بردووة!» كة
شاثريام طةِرايةوة. ِرآ ء  ِرآ كرد، تةواو قسةكةى كة  هةر لةزطني ئايريسى (١٨٨)
ئامادة بكةن بؤ خؤشبةزى بةقوةت ء هَيسرتى ء عةرةبانة كرد كة ةكانى

َ
بةمنال ئةمرى

طةنجينةكةى، بؤ ضوو خؤى ئةوجا بؤ عةرةبانةكة. بخةنة سةر سورةضنار تابوتَيكى ء
شتى هَيندةى دروستكرابوو. كونار دةروازةكةى لةدارى بوو. خؤش بؤن بةرزى ذوورَيكى
«خانم، بانطكرد وطوتى: خَيزانى هيكؤباى نةدةهات. حةساو لة بوو توحفة تَيدا ء دةطمةن
جةنازةى ء ئاخاييةكان كةشتى بؤالى بضم كة واية فةرمانى ناردوة ثةيامنَيرَيكى زيوس
ئةخيل كة بةرم خؤدا لةطةأل ء سةوقاتى  ئةوةندة ديارى بكِرمةوة.  ئازيزةكةم كوِرة 
بؤ بضم كة تاسةمةندم بةدأل ثِر َيى؟

َ
دةل ض تؤ نازانم بآ. نةرم ى

َ
دل ء ببآ خؤشحاأل ثَيى

ئاخاييةكان.» بةرينى ء ثان ئؤردوطاى بؤ كةشتييةكان، بؤالى ئةوَيندةر،
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لة تؤ خؤ م!
َ
بةحال واوةيال «ئةيةِرؤ!.. طوتى: كرد، كرد. هاوارَيكى ئةو قسانةى (٢٠٠)

كَيوة ت
َ
ناسراوى، ئةقل دووربني داناو بةردةبار ء بَيطانةدا بة ئاشناو لةنَيو دَيرزةمانةوة،

بدينى كابراية ئةو ِرووبةِروو ء ئاخاييان ئؤردوطاى بؤ بضى بةتةنآ دةتةوآ ضؤن ضووة؟
،ضونكة ثؤآلية لة ت

َ
دل بةِراستى كوشتوة؟ قارةمانةكانت كوِرة لة زؤرى ذمارةيةكى كة

ِرَيز نة ء ثَيدةكات نةِروحمت بتبينآ، خؤى بةضاوانى ئةو، ئاقارى بكةوَيتة رَيت ئةطةر
هيكتؤر، لة خؤماندا، دوور كؤشكةكةى لة لَيرة، بائَيستا وةرة دةطرآ. جا حورمةتت ء
خوارةوة، كةوتة من داوَينى ،لة بوو دايك لة كة ِرؤذةوة لةو هةر بطرين. بؤى وبةدأل بةكوأل
كابرا ئةو ى

َ
مال لة  بابى، ء  داك لة دوور غةريبيدا، لة كة  وابوو تةقديرى  ضارةنووس

دةستم دةكةم تةمةنا كة كابرا سامناكةى كسؤكان. ئةو بةخؤراكى ببآ ستةمكارةدا
بكةمةوة ئةو غةدرة ةى

َ
تؤل تةنيا بةمة مةطةر بيخؤم، دةربَينم ء ء هةناوى جةرط بيطاتآ،

بةرانبةرى مةردانة ء مةرد كو
َ
بةل نةمرد. ترسنؤكى بة كوِرةكةم كراوة.. كوِرةكةم لة كة

لة بري ئةوةى بآ كرد. تةروادة ثانى ء بةرؤك سينط ذنانى ء ثياوان لة بةرطرى لَيطرت.
بكاتةوة.» هةآلتن يا شاردنةوة خؤ

ثَيم م
َ
دل «ذَيوانم مةكةوة. طوتى: وةآلميدا خواوةند دةضوو لة لة كة ثريامى ثري (٢١٧)

ئةطةر دةضم. هةر ِرَيم، مةيةنة دةست ةكةم،
َ
مال شومى بةتةيرى مةبة .لَيم بِرؤم كة

َ
دةآل

ئةم قوربانيةكدا ثَيناوى نةزر ء لة دنيايةك تةركة و كاهني يان فانى بةشةرَيكى بةشةرَيك
نةطرين. بةهةندى ء ء درؤى بزانني بةداو بوو بؤ بكردماية هةقى خؤمان ثَيشنيازةيان
ئَيستا هةر بينيم.. ِرووبةِروو خؤم بةضاوى بوو. يةزدانخانم لة طوَيم خؤم بةطوَيى من بةآلم
ةمدابآ

َ
قةل لة واى ضارةنووس ئةطةر خؤ بكات. دا

َ
لةطةل درؤم نية ناضار هيض ِرآ. دةكةومة

بآ منةت بائةخيل بمرم، دةبا ئاخاييانى جةنطاوةر بمرم، ئاخاييةكان، لةالى كةشتى
بةسةريا دأل بةكامى ء بطرم هةمَيز لة كوِرةكةم مردن لة بةر بةمةرجآ بمكوذَيت، ء بآ

بطريم.»
جبةى زؤر جوان، دوانزة دايةوة.

َ
هةل طةورةكانى سةندوقة سةرى دواى ئةو قسانة (٢٢٨)

جبةى ،دةرزةنَيك لَيفة ء سةرجآ ِرايةخَيكى زؤر، دوانزة بةرؤك، يةك باآلثؤشى دوانزة
تاالن دة دةرهَينا. ئةوجا سةندوقةكان لة ئةمانةى ،هةموو تؤ

َ
ثال دةرزةنَيك كراس، سثى،

كيلؤطرامة) زَيِرى شازدة بةنزيكةى بةرانبةر كؤندا، يؤنانى لة باوبووة (تاالن، ثَيوانةيةكى
كة خؤى كاتى جوان، يةجطار جامَيكى ء مةنجةأل ضوار سَيثاى درةخشان، كَيشا، دوو



ھۆمیرۆس٥١٦

بةِراستى توحفةيةكى كردبوو، ثَيشكةشيان تراكيايى ثياوانى تراكية، بؤ ضوو بوو بةوةفد
ء َيتةوة

َ
بيهَيل كؤشكةكةيدا لة نةيويست ثريةمَيرد ئةوةشدا لةطةأل بوو. بةنرخ يةجطار

ئةمانةى هةموو بوو. ثريام ئازيزةكةى كوِرة كِرينةوةى يةجطار ثةرؤشى ضونكة نةيبات،
سةركؤنةى بةتوِرةيى زؤر ء وةدةرنا داآلنةكة لة هةموو تةروادةييةكانى ئةوجا ئامادةكرد،
ء سةرشؤِرى مايةى بةِراستى لَيرة، دةكةن ض شةِر ى

َ
شمل ئَيوةى «نازانم طوتى: كردن

ثةست من ء ئَيرة هاتوونة وا خةمَيكتان نية، خؤتان هيض كاوُّـ لة ئَيوة شةرمةزارين.
ئازيزترين داوة بةسةرما ء كؤستةطرانةى ئةم كورنوس كوِرى نية كة ئةوة بةس دةكةن؟.
ئَيوةش لة كار ضؤن ئةو كة مردنى دةبينن  ئةستاندمةوة؟

َ
ُّـ مةردانةكةمى ،مةردى كوِرم

بةآلم بتانكوذن. ء ثةالمارتان بدةن بةئاسانى زؤر دةتوانن ئاخاييةكان ئيدى دةكات.
بةتاآلنكراوى خؤم شارةكةم بةضاوى بةرلةوةى دةكةم حةز بةدأل ثِر من بةمن، سةبارةت

هاديس!» بضمة ء بمرم بدينم، وَيرانى و
ةجانةكةى هةموو ثياوةكانى

َ
(٢٤٧)دواىئةو قسانة بةطؤضانىفةرمانِرةواييةكةى،بةسةول

ئاطاتونى ثاريس، هيلينوس، كةوتة طازكردنى كوِرةكانى: ئةوجا ِرؤيشتن. بةثةلة وةدةرنا،
دايفوثوس، شةِر، مةيدانى نةعرةتةكَيشى ثوليتيسى ئةنتيفونوس، ثامون، جوامَير،
ئةمرى ثَيكردن كرد ء طاز كوِرةى نؤ بةرز ئةو بةدةنطى ديوسى شكؤدار.. هيثوتوس، ء

شةرمةزارى.. مايةى وةرن ئةى خوَيِريلةم.. ء كوِرانى زةبون ئةى «وةرن كة:
هيكتؤر دةكوذران! لة جياتى ئاخاييةكان كةشتى لةالى هةمووتان هةر بريا سةد (٢٥٤)
ثةروةردة ء كوِرم خستةوة ئازاترين بةرينةدا ء ثان تةروادة لةم نةطبةتم من. ثياوَيكى ض
خواوةندئاسا، نةميستورى بؤ نةمايةوة!.. ء هيضيانم بِرايةوة دوايان بةداخةوة

َ
ُّـ كرد.

بةخواوةنديان بةشةراندا نَيو لة ء نةهيكتؤر كة طاليسكةِران جةنطاوةرى نةترويلوسى
بآ. خواوةندَيك ثَيدةضوو زادةى بآ، فانى بةشةرَيكى نةدةضوو كوِرى لةوة دةذمارد،
هَيشتوومةتةوة بؤ ء طوجارانةى ئةم طةجةر ء لةنَيوى بردن. ئرييسكوشتنى ئةوانة هةموو
درؤزنان، ء دز ئةى لَيدةوةشَيتةوة. خوَيِرَيتييةكيان هةموو ء شةرمةزارين مايةى كة
بؤ خؤ، هاوشارييانى كارذؤالنى ء دزانى بةرخؤلة ضةقةنة. ء سوِر ء بةزم قارةمانانى
بار

َ
ُّـ شتانةى ئةو هةموو بكةن. ئامادة بؤ هَيسرتانةم عةرةبانة ء ئةو خَيرا َين.

َ
ناجول

ء بِرؤم!» بيبةم خؤمدا لةطةأل تا بكةن
هَيسرتانيان خَيرا عةرةبانةى ترسان. بوو بابيان ى

َ
بؤل ة

َ
بؤل طوَييان لة كة كوِرةكان (٢٦٥)
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كرد. قايم
َ
ُّـ تابوتةكةيان بوو. نوآ نفت ء تازة ء و جوان عةرةبانةيةكى هَينايةدةر.

شمشاد دار لة نرية ئةم داطِرت. بوو واسرا
َ
هةل بةسنطَيكةوة كة هَيسرتةكانيان نريةى

هاذوتنى ء كردن ئاِراستة بؤ بوو ثَيوة تايبةتى  قةى
َ
ئةل ء ضةمةرة دروستكرابوو.

بةهةرحاأل قايمكرد. نريةكة لة درَيذ بوو، طةز كة نؤ ئةوجا مذانةكةيان، هَيسرتةكان.
ذوورةوة، ضوونة كرد. ئةوجا تةواويان ء بةست هَيسرتيان ء عةرةبانة ثوختة ء جوان
هَيسرتى بارى هَيسرتةكان دانا. عةرةبانةكةيان لةناو هَيناو ةكانيان

َ
مؤل سةربةها ء ديارى

كردبوو. ثَيشكةش بةثرياميان طةورة دياريةكى وةكو ميسيانيةكان خؤى كاتى بوون،
خؤى بؤ بةتايبةتى خؤيدا تةويلةكةى لة ثريام كة ثرياميان، تايبةتييةكانى ئةسثة ئةوجا

بةست. تايبةتيةكةيان طاليسكة لة ء هَينا كردبوون، بةخودانى
ندةكةدا،

َ
بل كؤشكة لةناو مريئاخوِرةكةى ء ثريام هةردوكيان، جؤرة بةو (٢٨١)

هيكوبا لةوكاتةدا بوون.. ئةندَيشةدا ء بري لة هةردوكيان دةكرد، ئامادة عةرةبانةكانيان
لة بادةى زَيِرينى ثِر جامَيكى هات. ئةوان ،بةرةوالى كةسةرةوة ء خةم لة ثِر ى

َ
بةدل

ء نةزر بةناوى  ِرآ بةرلةوةى بكةونة دةيويست طرتبوو، هيكوبا
َ
هةل ِراست بةدةستى 

ء ثريام ِرويكردة وةستاو بكةن. لةبةردةم ئةسثةكاندا بادةثرذَين ئةرزةكة قوربانيةوة
بثرذَينة، ئةرزةكةيدا زيوسةوة بةسةر باوكة بةناوى جامة بطرة، ئةم هانآ «ثريام، طوتى:
مادامَيكىسورىلةسةر بطةِرَييةوة، ماأل بؤ بةسةالمةتىالىدذمنةكانتةوة كة بثاِرَيوة لَيى
كرونوس كوِرى ئةوجا لة نيم. سةفةرةتدا ئةم لةطةأل من هةرضةندة بِرؤيت. كة ئةوةى
سةرانسةرى بةندى خؤيةوة

َ
مةل ئيداى لوتكةى لة سةرةوة، كة لةو هةوران ،خودانى

دةبينآ، خؤيدا ثَيى لةذَير تةروادة خاكى
تةيرى بنَيرآ، ِراستتا بةالى   

َ
بال تيذ ثةياماوةرَيكى بكة، 

َ
ُّـ ،داواى بثاِرَيوة (٢٩٢)

ندة
َ
كة بة بةهَيزترين بال تةيرَيكة ء ئازيزترين تةيرة ئةو لةالى كة بنَيرَى بؤ بةشارةتت

خؤت لةذيانى نيابيت
َ
دل ناسينةوةى، ء تةيرة ئةم بةديتنى بتوانى تؤ تا دةذمَيردرآ،

ِرةهوان ئةسثَين خودان داناييانى داناييان، كةشتى لةنطةرطةى بةرةو بةئاسودةيى و
بةشارةتى دةبينآ، تةيرى هةمووان كة ضاوى زيوس، ئةطةر بةآلم خؤشبةز بِرؤى. ء
كة نادةم هةرطيز هانت من بآ، ضوونةوة بةو ت

َ
دل ضةنديش نةنارد، بةنوَينةرايةتى خؤى

ئةوَيندةر.» بؤ بضى
تؤم ئةم تةطبريةى من «ذنةكة طوتى: ء وةآلميدايةوة ئاساية خواوةند ئةو ثريام، (٢٩٩)
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ضونكة بثاِرَيينةوة، زيوس دوعا لة جَيى خؤيةتى دةستة ء دةكةم. بةطوَيت باشة، ثآ
قسانة ئةو دواى ثريةمَيرد دأل.» دةخاتة بةزةيى ء ميهر دةكات، نةرم ى

َ
دل نزا ء نوَيذ

كارةكةرةكة، بةدةستيا. بيكا ء ثاك بَينآ كة ئاوى كرد ةوة
َ
مال كارةكةرةكةى لة داواى

لة بادةكةى شت. جامة دةستةكانى ثريام هَينا. ئاوى مةسينةيةك شؤرَيك ء دةس خَيرا
ء ثاِرانةوةوة نزا نوَيذ ء بةدةم وةستا، بةثَيوة ةكةدا

َ
هؤل ذنةكةى وةرطرت. لة دةستى

بابة «ئةى طوتى: بةرز  بةدةنطى ثرذاند. عارديدا بةسةر بادةكةى ء  ئاسمان نواِرية
مةزنان، مةزنى دةكةى، ئةى ئاطاداريمان ئيداوة ترؤثكى ئةوكةسةى لة ئةى زيوس،
بةسةالمةتى تؤدا ِرةحمةتى لةسايةى بكة وةها كارَيكى توانا، ء خاوةن دةسةآلت ئةى
با بنَيرة، بةشارةت تةيرى خواداية بطرآ. حورمةتم ء ِرَيز ء ئةخيل خَيوةتةكةى بطةمة
بينَيرة تةيرة. ئازيزترين بةهَيزترين ء كة الى تؤ تةيرةى ئةو دةربكةوآ، ِراستمةوة الى
بةسةالمةتى كة بَينم باوةِر بيبينم ء خؤم بةضاوانى دةربكةوآ، تا ِراستمةوة لةالى با

خؤشبةز.» ِرةهوان ء ئةسثَين خودان دانايانى الى كةشتى دةطةمة
طرياكرد. ،دوعاكةى بوو  

َ
ُّـ طوَيى ءدانا بردةبار زيوسى ثاِرايةوة، جؤرة بةو (٣١٤)

ِرةشى ؤى
َ
هةل بةشةران ِراوضية. ندةى

َ
ترين بال تيذباأل كة نارد ؤيةكى

َ
هةل دةستبةجآ

كؤشكى دةروازةيةىكراوةىكؤشكَيكىبةرزة، واية لةتؤ ىكردنةوة،
َ
بال هةردوو َين،

َ
ثَيدةل

ؤ
َ
هةل دةبوو. دةروازةية ئةو بةئةندازةى ؤ

َ
هةل ثرية ةكانى

َ
ثانى بال ةمةند..

َ
دةول ثياوَيكى

وةختآ كردبووةوة. بةوالدا ةكانى بةمالو
َ
بال بةحةواوةوة دةركةوت، شارةوة ِراستى لةالى

عةرةبانةكةى سوارى بةثةلة ثريامى ثري ئاسودةيى. خؤشى ء لة ثِربوو يان
َ
دل بينيان

بِروات. ء ِرآ بكةوَيتة ء بةرَيتة دةرآ ثِر دةنطةدةنطةكةى ِراِرةوة ء لة داآلن تا بوو
لَيى زانا ئيدايوسى ء خرابووة ذَير هَيسرتى جووتآ كة تةطةرييةى ضوار طاليسكة ئةو
ثريةمَير كة دةهاتن، ثريام ئةسثةكانى ئةوةوة لةدواى دةرضوو. ئةوةوة لةثَيش دةخوِرى

تاوى دةدان. شارا بةنَيو بةثةلة ء قامضيةوة بةخؤ
بؤ دةتطوت دواى كةوتبوون. بةطريانةوة ءبةستة وكةسوكارةكةى دةستة هةموو (٣٢٧)
وةدةركةوتن ءخزمةتكارةكةىلةشار كاتآ ثريام مةرطدةضَى. بةرةو كةسَيكدةطرينكة

طةِرانةوة. تةروادة بؤ كردبوو، ثريام كة بةِرَييان زاواكانى ء كوِر دةشتةكة، طةيينة ء
زيوسى دةشتى تةروادة، طةيينة وةختآ ئيدايوس مريئاخوِرةكةى، ء ثريام بةآلم (٢٣١)
ثريدا هاتةوة، ِرويكردة بةزةيى بةثريامى شتان بينينى، هةموو لة ئاطادار ء دووربني
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زياتر هةمووان لة تؤ هريميس، ضونكة «ئةى طوتى: ء هريميس خؤشةويستةكةى، كوِرة
ثريام دةطريت، هةِرة داواكانيان لة طوآ خؤشة، ثآ بةشةرانت ء هاوِرَييةتى ِرَينوَينى
تا ثَيبكات، هةستى يان بيدينآ داناييةك هيض ة

َ
مةيةل ئاخاييةكان، كةشتى بؤالى بةرة

ثيليوس!» كوِرةكةى الى دةطاتة
وى سوك، فةرمانى ِروح ثةياماوةر، ء ِرابةر هريميسى كرد، قسانةى ئةو زيوس، (٣٣٩)
كرد، لةثآ ة زَيِرينة خواييةكانى

َ
سةندةل ة جوانةكانى،

َ
دةستبةجآ سةندةل ئةرزنةدا. لة

بِروات. ء بفِرَى با وةكو دةرياياندا ء ِروبار دةر، ء دةشت بةسةر بةهؤيانةوة دةيتوانى كة
بيخةوَينآ، بوآ كةسَيكى هةر بةهؤيةوة دةيتوانى كة طرت،

َ
هةل ئةفسوناويةكةى طؤجانة

خؤى. ويستى ء بةطوَيرةى ثَيويستى هةستَينآ، ئيدى خةوى لة يان
طةيية تروكانَيكا ضاو لة ء دةرضوو بؤى با وةكو بةدةست، طؤضان هريميسى جؤرة بةو
خةتى تازة كة دةضوو جوان ء طةنج زؤر لة مريزادةيةكى ديمةنى ء هيليسبونت. تةروادة

دابآ.
ء هَيسرت ِرةت بوون، مةزن ئيليوسى قسنةكةى لة مريئاخوِرةكةى ء ثريام كاتآ (٣٤٩)
دةردا ء دةشت بةسةر ى

َ
بال شةو تاريكى بدةن. ئاويان ِروبارةكة لة تا ِراطرت ئةسثةكانيان

زؤر كة كرد بةهريميس هةستى طَيِرا، بةضواردةورا ضاوَيكى مريئاخوِر ئيدايوسى دةكَيشا.
كة ساتةية وريابة، ئةمة ئةو داردانوس كوِرى «ئةى طوت: نزيك بوو. بةثريامى لَييانةوة
ثارضة بمانطاتآ ء هاكا ثَيمواية دَيت. ئَيرة بةرةو دةبينم ثياوَيك وردة. بةبريى ثَيويستى
ثَييدا ء بةسةر دةست يا َيني،

َ
هةل بةعةرةبانةكانمانةوة وةرة يا جا ثارضةمان بكات.

ثَيدا بكات!» ِروحممان كة بثاِرَيينةوة لَيى بكةوين ء
ترسَيكى ؤزكا.

َ
ئال بريى ء هزر ى داخورثا.

َ
بوو دل قسانة لةو ثريةمَيرد طوَيى وةختآ (٣٥٧)

ئةو بةآلم نةدةبزووت.
َ
ُّـ مووى ما، حةيران ء مات خؤى شوَينى لة لَينيشت. طةورةى

بةم «بابؤ، ء لَيى ثرسى: طرت ثَيرةمَيرى دةستى لةخؤيةوة هاتة بةرةوة، فريارةسة
هَيسرت ء ئةسثانةوة تؤ بةم خةودان، غوِرابى لة كى

َ
خةل لة كاتَيكا نوتةكة ء تاريك شةوة

دةضَيت؟» كَيوة
شةِر ناترسيت، ئاشظة ء ِرَيذ خوَين ء سةرسةخت شةِرظانانى لة ئاخاييانى ئايا (٣٦٤)
بةم يةكَيكيان ئةطةر لةم دةوروبةرةوة نزيكن؟ ء تؤ تينون بةخوَينى كة دذمنانةى ئةو
دةبآ؟ ض ت

َ
حال لَيدةكات، ضيت بتبينآ شةوةدا تاريكة لةم بةهايةوة ثِر طةنجينة هةموو



ھۆمیرۆس٥٢٠

ةى
َ
ء لة ضةثال بكات

َ
ُّـ بةرطريت ء ناتونآ ثرية هاوِرَيكةشت نيت، تؤ طةنجَيك بةتايبةتى

ء ِرَينوَينت دةبمة كو
َ
بةل نادةم، ئازارت هةر نةك من مةدة، دأل تؤ بةآلم بثارَيزآ. دذمنت

دةضيت.» بابم لة تؤ ضونكة دةثارَيزم. دذمنَيكت لةهةر
تؤية «قسةى طوتى: دايةوة ء وةآلمى ئاساية خواوةند ئةو ثري، ثريامى هةنطآ (٣٧٢)
كة منداية  خةمى لة خواوةندَيك واديارة واية. َيى

َ
دةيل تؤ ئةوةى ئازيزم. كوِرى ئةى 

لةبز ء دةم خاس، جوان ِرَينوَينَيكى بكةى. هاوِرَييةتيم تا ناردوة تؤى وةكو ِرَينوَينَيكى
ء نةجيب بابَيكى ء داك دةبآ لة كة دأل، ميهرةبان ثِر ء ئةقأل ء سووك ِروح شريين..

بيت.» ِرةسةن
ِراست تؤ «ئةزبةنى ءطوتى: دايةوة وةآلمى ء ثةياماوةر، ِرابةر ئةوجا هريميس، (٣٧٨)
ئةم هةموو تؤ ئايا بَآل ثَيم ِرةوان تؤ ِراست ء دروستة .بةآلم طوت هةرضيةكت دةكةى،
يان ء بثارَيزن. طرن

َ
هةل بؤتى تا بَيطانة كانَيكى

َ
خةل بؤ دةبةى بةهايانة ء ثِر جوان طةنجينة

طةورة هةرة قارةمانى ئةوةى دواى ى،
َ
بةجَيدَيل موبارةك تةروادةى ترسا لة ء بةناضارى

شةِرى ِرؤذان دةستبةردارى لة ِرؤذآ كة كوذرا، كوِرةكةت سةرتؤثى هةمووان، جوامَير، ء
دانةنةواندن؟» لةبةر سةرى ء نةبوو ئاخاييان

تؤ جوامَير «ئةى ءطوتى: دايةوة وةآلمي ئاسا خواوةند ثري، ثريامى  ئةوسا  (٣٨٦)
من كوِرةكةى باسى ضارةنووسى سؤزى ء سةنطينيية

َ
دل بةو كَين، كة بابت ء داك كَيى،

دةكةى؟
دايةوة: «ئةزبةنى واديارة دةتةوآ وةآلمى ثاسةوان، ء ِرابةر هريميس، هةنطآ (٣٨٩)
لةشةِرى خؤم بةضاوانى زؤرجار بكةيةوة. تاقيم ء بكةى من لة مةزن هيكتؤرى ثرسيارى
تَييان شريان ء ء بةِرم ناون ِراوى كةشتييةكانيان بةرةو كة ضؤن ديتومة ئاخايياندا
كة دةما ئةخيل  لة  سةيرمان ء دةوةستاين لةوَيندةر بةسةرسامى ئَيمة  كةوتووة. 
بضينة نةدةداين ِرَيطةى بوو. غةزرى ئوتريوس كوِرى لة ناداتآ، شةِرمان فةرمانى ضؤن
من هاتووين. ئَيرة كةشتى بؤ بةيةك هةردووكمان ئةوم ء خزمةتكارى هاوِرَى من شةِرةوة.
تةمةنى لة ثياوَيكة ثرية زةنطينة، ثياوَيكى (بولوكتور)م كوِرى (مورميدونى)م بابايةكى
من بةر بَيني، ئَيرة بؤ كَيشا قورعةمان كة حةوتةميانم، من هةية. كوِرى شةش تؤدا.
بؤ كةشتييةكانةوة هاتووم لةالى ئَيستا من .جا كةوتم ئةخيل بةطةأل بوو ئةوة كةوت.
شةِر شاردا دةوروبةرى لة بةرةبةياندا لةطةأل لَيرِبوان ئاخاييةكان ضونكة ئةم دةشتة،
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ئاخيايى سةرانى دةخورآ. شةِر لة سةريان بوون. بَيتاقةت دانيشتن لة طريسَينن.
َ
هةل

لَيبطرن!» شةِريان ِرَيطةى ناتوانن
ء هاوِرآ بةراستى «ئةطةر ءطوتى: يدايآ

َ
هةل ئاسا، خواوةند ثريى ثريامى   (٤٠٥)

يان كةشتييةكانة لةالى كوِرةكةم هَيشتا ئاخؤ كة بَآل ثآ ِراستيم ئةخيلى، خزمةتكارى
كسؤكان؟» بةر داوةتة كردووةء فِرَيى ثارضةى ثارضة ئةخيل

نة هَيشتا، «نةخَير، دايةوة: وةآلمي درةخشان ثةياماوةرى و ِرابةر (٤١٠) هريميس،
كةشتيةكانداية، لةنَيوان لةوَيندةر نةيانخواردوة، هَيشتا كةضةآلن سيساركة نة ء كسؤكان
نة نة تَيكضووة، كةضى جةنازةكةى لةوَيية، ِرؤذة ئةمِرؤ دوانزة خؤيةوة ماوة. بةدةقى
ِراستة داويةتةجةنازةىجةنطاوةرةكانىدى. تَييداوةكةضىكرم كرم نة ء بؤطةنىكردووة
وَيِراى بةآلم دةيطَيِرَيت. ء ِرايدةكشَيت هاوِرَيكةيدا طؤِرى بةدةورى ِرؤذآ هةموو ئةخيل
كة سوِردةمَينآ سةرت دةيبينى، بةضاوى خؤت دَيى ء كاتآ نةشَيواوة. بةدةنى ئةوةش
زامةكانى ء خاوَين، هةموو ثَيوةنية، ثاك خوَينَيكى ة

َ
ء تازةيية ماوة. ثةل تةِرى بةو ضؤن

ء موبارةك خواوةندانى ديارة كرابوو. كون كون ِرمان بةنوكى ئةطةرضى بووةتةوة، ساِرَيذ
دةيثارَيزن. ء دةكةن تيمار ،هةرضةند جةنازةيةكى مردووة، تؤ كوِرة دالوةرةكةى ثريؤز

ئازيز بوو!» ياندا
َ
لة دل ء حيسابَيك حاأل بةهةموو ضونكة

نةزر ثَيشكةشكردنى خؤم «كوِرى طوتى: بوو، خؤش ى
َ
دل بةمةيزانى كة ثريام ثرية (٤٢٤)

خؤماندا ى
َ
مال لة كوِرةكةى من ضاكة. ء جوان كارَيكى ثَيويست بةخواوةندان قوربانيانى ء

نةدةكرد. لةياد ئوليمبوسى نيشتةجَيى خواوةندانى هةرطيز خؤى، تةمةنى بةدرَيذايى
ء دةدةنةوة نوسيوة، ثاداشتى ضارةى لة قةدةر كة لة مردنةكةشيدا تةنانةت بؤية هةر
ثةناى ء بةثشت وةرطرة،

َ
ُّـ بةدياريى جوانةم جامة ئةم ضابة ثياوى كةواتة دةيثارَيزن!

ثيليوس.» كوِرى خَيوةتةكةى دةطةمة تا بكة ِرَينوَينيم ء ثارَيزة بم خواوةندان
م،

َ
مندال هَيشتا من دةزانى دنياديدة ثريى تؤى «قوربان، وةآلمي دايةوة: هريميس (٤٣٢)

لةتؤ ء ديارى بةرتيل ئاطادارى ئةخيل بةبآ دةتةوآ بكةيةوة، كة دةتةوآ تاقيم بؤية
هةم ء هةم دةترسم من ضونكة بكةى! ثآ كارةم ئةم ناتوانى ة،

َ
ئةمة مةحال وةربطرم.

.بةآلم بكةم خؤم عةيبدار ئةدةبانة وا بآ بةكارى لَيبكةم، و ى
َ
ء فَيل ناثاكى دةكةم شةرم

دةران، ء دةشت لة يان دابآ، دةريايان ء ِروبار لة دَيم. تا
َ
لةطةل (ئارطوس)ش تاوةكو

بدات.» ثةالمارت نية حةدى كةس دا بم،
َ
لةطةل تا منت ء دةبم خزمةتتدا لة سؤزانة

َ
دل
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ثشت لة سةر طاليسكةكة ء داية
َ
هةل خؤى قسانة ئةو هريميسى فرياِرةس، دواى (٤٤٠)

وةبةر تازةى تاوَيكى ء دةست، طوِر ةوةكانى طرتة
َ
ء جل قامضى دانيشت، ئةسثةكانةوة

كةشتييةكاننثاسةوانةكانمذوُّـ ديوارىبةردةم كاتآطةيينةخةنةكء ئةسثةكانخست.
دةروازةكانى ئةوجا خست. هةموويان لة خةوى خَيرا هريميس ئامادةكردنى شيوبوون.
بةسةر كة ديارييةكانى ء طةنج ء ثريام نايةالوة، دةروازةكةى  ى

َ
ثشتكؤل كردةوة.

كوِرى بارةطاى طةيينة جؤرة بةو خست. وةذوور بوو، تةطةرييةوة ضوار طاليسكةيةكى
خودان بؤ داركاذ ثؤى ء لق قةد ء لة (مورميدون)ةكان بوو كة بةرز بارةطايةكى ثيليوس.
دةشت لة يان

َ
ء ضال ضرثى ء بذاأل ء هةذط كردبوو، ئةخيل دروستيان خؤيان، سةروةرى ء

بارةطاكةدا ثَيطرتبوو. بةضواردةورى سةرةكةيان ء هَينابوويان بووةوة دورى مَيرطان ء
لة يةكرتةوة لة نزيكى طةورةيان طةورة ةكةى

َ
كؤل كردبوو. طةورةيان دروست حةوشَيكى

هةبوو قايم. دةرطايةكى ء زؤر مكوم كردبوو، ضةقاندبوو. تةيمانَيكيان دروست عاردى
تا دةويست سآ زةالمى ئاخايى دةرطاكة دةكرا. قايم قةبةى داركاذ زؤر َيكى

َ
بةثشتكؤل

تةنآ بةتاقى ئةخيل بةآلم ِراكَيشن. ةكةى
َ
ثيشتكؤل كة سيانيشى دةويست بيكةنةوة.

ثريةثريام كردةوة، بؤ دةرطاكةى فرياِرةس (هريميس)ى دةيكردةوة.. ء دايدةخست
سةر عاردى داية

َ
هةل خؤى ئةوجا خست، وةذوور دا

َ
لةطةل طةنجةكانيشى ء ء ديارى دةست

بم. ِرَيطة ِرَينوَينت لة تا ناردمى بابم (هريميس)م، من خواوةندم.. من «ئةزبةنى ءطوتى:
بةو نةمر، خواوةندَيكى نابآ ضونكة نةمبينآ، ئةخيل تا دةطةِرَيمةوة، من ئَيستا بةآلم
سةر بخة خؤت وةذووركةوة، تؤ بةآلم بكات. فانى بةشةرانى دؤستايةتى ئاشكرايية
بةناوى جوانةكةيةوة، دايكة بةناوى بابيةوة، ء دايك بةناوى ئةخيل، ثَيى ء دةست

ببآ.» نةرم ى
َ
دل ء

َ
بجوآل سؤزى تا لَيى بثاِرَيوة كوِرةكةيةوة

لة ثريام وةِرَيكةوت.  سةربةرز ئوليمبوسى بةرةو قسانة ئةو دواى هريميس،  (٤٦٨)
بةجَيهَيشت. هَيسرتةكان ئةسث ء لةالى ئيدايوسى خوارآ. داية

َ
هةل خؤى عةرةبانةكةى

لة ئةخيلى حةبيبى خواوةندان بوو. ئةخيلى نيشتمانى ضوو كة ئةو ذوورة بةرةو ِرَيك
دووانيان تةنيا دانيشتبوون، بةدةوريا دوور ء دوورا ثياوةكانى كة بينى خؤيدا ذوورةكةى
سةرطةرمى نزيكةوة لة كة ئاريس زادةى ئةلكيموسى ء قارةمان ئوتوميدونى نةبآ،
بوو. ء لةسةر سفرة ءخوان هةستا بووةوة بوو خزمةتكردنى بوون. تازة لةنان خواردن

كةوت. وةذوور بيبينآ كةس ئةوةى بآ ثريام كرابووةوة. كؤنة هَيشتا خوانةكة (٤٧٥)
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دزَيوةكانى، دةستة كرد، ئةذنؤيدا بةهةردوو باوةشى نزيكبووةوة، ئةخيل لة كة هةر
ماض كوشتبوون ئةوى ثآ كوِرةكانى لة ذمارةيةك كة كوشتؤخةكانى ِرَيذ ء دةستةخوَين

كرد.
دةكوذَيت، ئةوجا كةسَيك وآلتى خؤيدا بةنةهةق لة ء مانة

َ
زال ثياوَيك ضؤن وةكو (٤٨٠)

دةيبينن ئةوانةى دةبات و ةمةند
َ
دةول كةسَيكى وةبةر ثةنا ء وآلتَيكى بَيطانة بؤ دآ

َ
هةل

ثريامى ثرية بة كة ضاوى شَيوة بةهةمان (ئةخيل)ش ء دةحةثةسَين، واقيان وِردةمَينآ
سةرسامى دووضارى بةستةكةشى ةق بوو. دةستةو

َ
ئةبل بةجارآ كةوت، ئاسا خواوةند

كةوتة تكا طريانةوة بةدةم ثريام ثرية ئةوسا يةكرت. دةيانِروانية وِرةوة بةواقى ء بوون
خؤت دةضيت، بابى خواوةندان لة ئةى ئةو كةسةى «ئةخيل، طوتى: و لة ئةخيل ِرجا ء
دةركةى بةر ثريى ء منداية تةمةنى لة كة بابةى ئةو بابت، بةخاترى بيكة وةبريبَينةوة،
نةبآ لةسةرى بكاتةوة.. كةس و بكةن دةطةأل خراثةى دةوروبةرةكةى ِرةنطة ثَيطرتووة،
كة دةذَيتةوة ء دةذى بةو ئومَيدة ذيانداى، لة تؤ هَيشتا دةبيستآ كة ئةوةشدا لةطةأل
هيواية بةو نةبآ ئةو هةر دةيبينآ. دةطةِرَيتةوةو ماأل بؤ تةروادةوة لة ئازيزةكةى كوِرة
تةروادةى كوِرانى خاكى تةروادةم، ئازاترين ناموبارةك، منى نةحس ،منى من، بةآلم دةذى.
ئَيرة ئاخاييةكان بؤ كاتآ بؤ نةمايةوة. بةآلم شتاقيانم خستةوة، بةرين ء ثان ء بةبِرشت
ء لة كارةكةر دى ئةوانى دايك بوون. هةبوون. نؤزدةيان هى يةك كوِرم ثةنجا دانة هاتن
كَيشايةوة، القى زؤربةيانى ِرةق

َ
دل ئةريسى بوون. ةكةم

َ
مال ء كؤشك ناو قةرةواشةكانى

دةكرد، كةكةى
َ
خةل ثارَيزطارى ء شار ثاسدارى بةخؤى هةر باأل كة تةنيا لة هيكتؤر جطة

جا كوشتت. تؤ وآلتةكةى، لة بةرطرى بةرطريدا، طةرمةى لة ئةويش نةمايةوة. بؤ كةسم
ء سةربةها بكِرمةوة،

َ
جةنازةكةيت ُّـ هاتووم ئَيرة. بؤ ئةودا هاتووم لة ثَيناوى ئَيستا

بةهةق خواوةندان ء رِبة
َ
سةرَى هةل ئةخيل، جا هَيناوى. خؤدا بؤ زؤرم لةطةأل ديارييةكى

هاتووة، من بةسةر ،ئةوةى بَيتةوة بةمندا بةزةييت بكةوة، خؤت بابى لة بري بناسة،
هيض هَيشتا كة بكةم كارآ توانيمة من نةهاتووة. سةرزةمينةدا ئةم كةسَيكى هيض بةسةر

دةكةم! كوِرةكةم ماض بكوذى دةستى من بنيادةمَيك نةيكردووة.
طريان. لة ثِربوو ى

َ
دل ء بريكةوتةوة بابى ئةخيل بةو جؤرة ثاِرايةوة، ثرية ثريام (٥٠٧)

ئةوجا دوورخستةوة. خؤى لة ئارامى ء بةنةرمى زؤر ء طرت ثريامى ثرية دةستى 
ئةخيلدا ء ثَيى بةسةر دةست كة ثريام طريان. بةكوأل ةوة

َ
دل كانطاى لة هةردووكيان
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جارآ بابى ء بؤ جارآ ،(ئةخيل)ش شةِرظان دةطريا ء جوامَير هيكتؤرى كةوتبوو ،بؤ
بارةطا ء سةرانسةرى طريانيان هؤِرذنى طريان. ئةمما دةطريا هاوِرَيى بؤ ثاتروكلؤسى
وةبةر هَيز ء دامركايةوة ى

َ
دل ى

َ
كول تَيرطريا، ئةخيل ئةوةى دواى ثِركرد. سةراكةى

هةستا خؤى جَيطةكةى لة هاتةوة، ضوارثةُّـ
هاتةوة. ضةرموويدا ءِردَينآ زؤرى بةزةيى بةثؤِر طرت. ثريةمَيرى دةستى كابراى (٥١٣)
ء دةرد بةِراستى ؤأل،

َ
كل داماوى ئةى «ئاه! طوتى: ء دامةزراند قسةى  سةرى ئةوجا

ئاخاييةكان كةشتى بؤالى بةتاقى تةنآ وَيراوة ضؤنت هاتووة .باشة بةسةر زؤرت ئازارَيكى
فةرموو ئاسنة! ت لة

َ
دل تؤ بةِراستى بدةى؟ كوِرةكانت بكوذى ثيشانى من، خؤت ء بَيى

خؤدا دةبآ لةناخى بةآلم طرانة، مان
َ
دل دةردى ئةطةرضى ِرؤنيشة، من جَيطةيةى لةم

بؤ بةشةرانى خواوةندان ضارةنووسَيكة ء ئةمة ئيدى نابآ. شني
َ
هيضى ُّـ طريان بينَيذين،

(خواوةندان) بةخؤيان كةضى بذين، ئازارةوة ء بةدةرد دةبآ نية ضار تةنيوة، فانيان
ثِر طؤزةى دوو زيوسدا سةراى ء بارةطا لة بَيفايدةية.. نيطةرانيةك!.. ء خةم لةهةر دوورن
زيوس ئةم ء كامةرانى، لة شادى ثِرة ئةويرتيان ء ء ثةذارة خةم لة ثِرة يةكَيكيان هةن،
هةردووك ناواخنى ةيةك بآ لة

َ
تَيكةل ئةطةر كةسَيك هةر دةكات، جا بةشى دابةش طؤزانة

كامةرانى.بةآلم ء شادى تووشى جارآ دةبَيت، ثةذارة ء خةم تووشى جارآ طؤزةكة،
تريةى بةشةرةوة لةاليةن ئةوا دةداتآ، ثةذارةى ء ِرةنج تةنيا زيوس كة كةسةى ئةو
وةكو ئاوارة سةرطةردان ء ء بَيتاقةت دةبآ. ئيسراحةت نانَيكى ئيدى عةزرةتى دةبَيزرآ،
نةبةشةران ء دةطرن ِرَيزى نةخواوةندان دةسوِرَيتةوة، دنيايةدا بةم سوتاو ثآ سةطى
خواوةندان نمونة بؤ نية، ئيسراحةتى بآ هةرضيةك ئينسان ئيدى دةزانن! قةدرى
َيكى

َ
مال ك ء

َ
كردؤتةوة، مول بةسةر (ثيليوس)يان دايكبوونةوة لة ِرؤذى لة ء هةميشة

مورميدونةكان ثاشاى ء دةسرِتؤترة، ةمةندتر
َ
كةسَيك دةول هةموو لة داوةتآ، فرةيان

كةضى بةو بةهاوسةرى.. كرد يةزدانخانمَيكيان خواوةندان بوو، بةشةر بوو، هةرضةند
كؤشك لة هةرطيز داوة. ئةويشدا بةسةر نةطبةتيان ء بةدبةختى خواوةندان ةشةوة

َ
حال

مةملةكةتةكةى ئةو ء لةدواى بطرَيتةوة ئةو جَيى كة كوِرَيكى نةبينى خؤيدا سةراكةى و
بةساآلضووة كة ئَيستا ئةو كورت دةبَيت.. زؤر كة تةمةنى بوو بةِرَيوةببات.تاقة كوِرَيكى
تةروادةدا لة خؤم. وآلتى لة دوورم .ضونكة بدةم يارمةتى ناتوانم من نةماوة، تواناى ء
ئَيمة ثريةمَير، ئةى تؤ ء كوِرةكانت. ئةدى تؤ ببمة بةآلى طيانى تا طريم خواردووة
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بةحوكمى دةيانطوت تؤ بووى. كامةران ء بةختةوةر زؤر ثياوَيكى تؤش وامانزانيوة كة
سةرانسةرى كة بوويت سةرزةمينآ فةرمانِرةواى ء طةورة كوِرةكانت زؤرى ء زةنطينى
خواوةندان كةضى طرتووة. لةخؤ (هيليسبونت)ى ء فرءجيا ء ماكار مةملةكةتى لسبوس،
ء داويت دةورى شارةكةى بةشةركوذى ء ِرشتن خوَين ء شةِر بؤ نارديت، بةآليةيان ئةم

نابَيتةوة. لَيت ء ثَيطرتوويت بةردةركةى
نادا، دادات كوِرة دلَيرةكةت خواردن بؤ ة. خةفت

َ
ئةزبةنى مةنال مةطرى كةواتة (٥٤٩)

ببى!» ديكة تووشى بةآليةكى ناذَيتةوة، دوورنية بةطريان
مادامَيكى زادة، طوتى: «ئةى زيوس ء دايةوة خواوةند ئاسا بةرسظي ثريامى ثرية (٥٥٢)
من مةكة. لة دانيشتن طؤِرة كةوتووة، داواى ناز لةو خَيوةتةكاندا بةبآ هيكتؤر لةنَيو
ةم

َ
مؤل (سةربةها) ء ئةم ديارى خَيراكة ئةوة جياتى لة  مةكة،

َ
ُّـ داوايةم ئةو نةخَير نا

سةربةها سوود لةم هيوادارم بيدينم. خؤم بةضاوى تا وَيدةوة و جةنازةكةم لَيوةربطرة
ء نةكوشت منت ضونكة تؤ بطةِرَييةوة، خؤت وآلتى بؤ بةسةالمةتى ء ببينى دياريانة ء

بدينم!» هةتاو تيشكى دى جارَيكى هَيشتت
ئةى سةرم سةرمةكة ثرت «لةوةى وطوتى: توِرةبوو هَينانةوة، وَيك ئةخيل، برؤى (٥٥٩)
لة من كة دايكم ضونكة بدةمةوة. كة هيكتؤرت ئةوةدام بريى لة بةخؤم من ثريةمَيرد.
ء هاتبوو ئةو مةبةستة بؤ زيوس  بةنوَينةرايةتى (ثري)ى دةريا، كيذى ئةوم، خوَينى
بةتة يةكَيك

َ
هةل ثريام، ئةى بةتؤش سةبارةت وةها هةر ثَيِراطةياندم. فةرمانى زيوسى

دةكةم ء بةمة من هةست ئاخاييةكان، كةشتى الى طةياندووةتة تؤى خواوةندةكان لة
الوى ء تافى لة ئةطةر تةنانةت بةشةرَيك، بةنى هيض ضونكة بشاريتةوة. لَيمى ناتوانى تؤ
ثاسةوانةكان

َ
نةيةآل و ئَيمة ئؤردوطاى بطاتة ء بكات ئةوة زاتى ناتوانآ بَيت، بةهَيزيشدا

بكةوآ.. وةذوور ء بكاتةوة ئَيمة دةروازةكانى ى
َ
ثشتكؤل ئاسانية بةو ناتوانآ بزانن. ثَيى

بؤالم، هاتووى بةتكاكارى هةرضةندة نةبادا مةدة، ِروحم ئازارى ثرت لةبةرئةوة لةوةى جا
زةوى بدةم.» لة زيوس فةرمانى ء بكوذم تؤش لةنَيو خَيوةتةكانمدا

ثيليوس كوِرى ئةوسا بوو. بَيدةنط ء ترسا بوو قسانة لةو طوَيى كة ثريام ثرية (٥٧١)
ء خزمةتكار لة دووان كو

َ
بةل نةبوو بةتةنآ هةر وةدةركةوت. لةذوور ء ِراثةِرى شَيرَيك وةكو

كة بوون، ئةلكيموس ء ئوتوميدون جةنطاوةران ئةوانيش ضوون. يا
َ
لةطةل مريئاخوِرةكانى

ِرَيزى دةطرتن. ء ثرتى خؤشدةويستن كةس هةموو لة ثاتروكلؤس مةرطى ثاش لة ئةخيل
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(ثرية مريئاخوِرةكةى ء خزمةتكار دةرآ. هَيناية لةذَير نري هَيسرتةكانيان ء ئةسث ئةوانة
يان هيكتؤر سةربةهاكانى ء دياريى داياننا. باشدا شوَينَيكى لة ذوورآ. هَيناية ثريام)يان
عةرةبانةكةدا لةناو جوانيان كراسَيكى ء عةبا دوو داطرت. تةطةرييةكة ضوار طاليسكة لة
تا بابى بكاتةوة، تةسليمى ء وةثَيضى هيكتؤريانةوة جةنازةكةى لة تا ئةخيل هَيشتةوة،
الشةكةى كة ثَيكردن ئةمرى طاز كرد، ئةخيل كارةكةِرةكانى بةرَيتةوة. خؤى وآلتى بؤ
ئةوةشى تةطبريى بةتة ثَيشوةختة

َ
هةل بكةن. ضةور سةراثاى بةزةيت بشؤن، هيكتؤر ثاك

كة دةترسا لةوة ئةخيل ضونكة نةبينآ. ثريام تا ثةنايةكةوة، ببةنة كة الشةكة كردبوو
ء بكات ةو

َ
جل خةمبار بةديتنى جةنازةى كوِرةكةى، نةتوانآ توِرةيى خؤى ثريةمَيردى

كارةكةرةكان ئةوةى ثاش ء بيكوذَيت. بدات ئةرز زيوس لة فةرمانى ء ببآ كةللةيى ئةخيل
بةخؤى ئةخيل لةبةركرد. جوانيان جلَيكى بوونةوة، جةنازةكة ضةوركردنى ء لةشتن
سةر خستيانة دةستباريان داء هاوِرَيكانى ئةوجا مةيتةكة. دارة خستية سةر ء يطرت

َ
هةل

بةناو كَيشا ء
َ
هةل ساردى ئاهَيكى ئةخيل بةدةنطى بةرز ئةوجا نايابةكة. ء عةرةبانة مكوم

ئةطةر داى، هاديس لة تؤ هةرضةندة ثاتروكلؤس! «ئةى طوتى: هَيناو هاوِرَيكةى ناوى
سةربةهايةكى ضونكة مةبة، زوير لَيم بةبابى، داوةتةوة موبارةكم هيكتؤرى من بيستتةوة

دادةنَيم!» تؤى بؤ تؤ بآ، شتَيكى شايستةى داومةتآ. هةر ى
َ
مؤل يةجطار

لةسةر كورسيية خؤى طةِرايةوة. خةرطةكةى بؤ ئةو قسانة دواى ئةخيلى موبارةك (٥٩٦)
بةكورسيةكةى ثريام بةرانبةر ء ِراستى ديوارةكة سوضى لة كة خؤى ء نايابةكةى نةرم
دةتويست خؤت ضؤن وةكو ئةوا ثريةمَير، «ئةى طوتى: ء ثريام كردة دانيشت. ِرووى بوو
ء لةطةأل سثَيدةدا دةيبينى ءسبةينآ دارة مةيتة لةسةر دايتةوة. كوِرةكةم ئاواية بةو
تةنانةت نيوبى ناكرآ. كةس تةرك شيوة. دنيا لةدواى ئَيستا كاتى دةبةى. بةآلم لَيرةى
شةش نةكرا: تةرك ثآ ء خوانى نان مرد، خؤيدا ةكةى

َ
مال ى لة

َ
مندال دوانزة كة نازدار،

بةتريى بوو بةقينا، ضوو نيوبى كة لة ئةثولؤ الويدا، تافى ء لة هةِرةت كوِر ء شةش كيذ
ضونكة نيوبى كوشتنى. كةواندار ئةرتةميسى كيذةكانيش كوشتنى. كةوانة زيوينةكةى
ئةرتةميسى ء ئةثولؤ هةر بووة. ى

َ
مندال دوو تةنيا ليتو كة كردبوو ليتودا بةسةر فةخرى

جووتة جؤرة بةو ى زؤرى خستوةتةوة..
َ
مندال ء ء زاية ثِر سك دايكَيكى ئةم كةضى بووة.

ء خوَينا لة خاك ِرةبةق ِرؤذى دانة نؤ كشوت. (نيوبى)يان ةكانى
َ
خواوةند هةموو مندال

ى
َ
دل كورونؤس كوِرى ضونكة دابنآ. بؤ ثرسةيان ء نَيذآ بيان نةبوو كةس مانةوةء
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بةخؤيان خواوةندان، ئاسمان، كوِرانى دةيةم ِرؤذى بوو ئةوة بةبةرد. كردبوو كةكةى
َ
خةل

كردةوة. بريى لة خواردن بوو بوو، فرمَيسك ِرشتن ماندو طريان ء لة كة نيوبى ناشتيانن.
بةردَيك، بةتاشة بوو (سيبولوس)دا ِرووتةنى كَيوى لة كة بوو طران هةندة بارى هةرضةندة
دةرةقسن. ئاخيلوسدا، ِروبارى بةدةورى ئةوانةى دةريايى. ثةريانى دةخمةى لة ثِرة كة
بريدةكةوَيتةوة خؤى نةطبةتيةكانى ء بةدبةختى كة بةبةرد بووة هةرضةندة ئَيستاش،
دةست ء بني خؤماندا زاأل بةسةر دةردى ثريةمَير با دةطرى. كةواتة بةدأل ء بةكوأل
بؤى تا دةتوانى بردةوة تةروادة بؤ ئازيزةكةت كوِرة كة ثاشان خواردن بكةين.. بةنان

بطرى.»
سةربِرى. سثى بةرخَيكى هةستا.  كرد قسةيةى  ئةو كة  هةر لةزطني ئةخيلى  (٦٢١)
دا، شيشيان لة جنيان، وةستايانة كرد. ضاكيان جوان ء كرد يان

َ
كةول خزمةتكارةكانى

هَينا نانى ئوتوميدون ئةوجا ى،
َ
لة شيشةكان دامال هةموويان ئةوجا برذانديان. بةجوانى

خوانةكة لةسةر طؤشتةكةى بةخؤى ئةخيل كردن. سةفتةى خوانةكة لةسةر بةجوانى زؤر
خواردةوة، ء خوارد ء ثِريان ئةوةى تَير دواى بةنان خواردن كرد. دةستيان ئةوجا دانا.
لةتؤ بوو. بةسام بوو. ضةند جوان ضةند بوو. ئةخيل بةندى

َ
دل داردانوس زؤر كوِرى ثريامى

طوَيطرتنةوة بةدةم ثرية ثريام بوو. بةندى
َ
دل خؤيةوة لةالى (ئةخيل)ش خواوةندة. واية

ثرية ثريامى كرد، يةكرتيان تةماشاى تَير ئةوةى ثاش هةبوو. هةيبةتَيكى سام ء ض
كو

َ
بدة بةل نيشان ثآ خَيرا نوَينةكةم زادة زيوس طوتى: «ئةى ء يدايآ

َ
هةل خواوةند ئاسا

تؤ كوِرةكةت كوشتوم كة ِرؤذةوة لةو دةكةى باوةِر دةخةوم. خةوم نةزِراوة تاوآ تا
داخةوة لة خةم ء بةدةم بووم، طريان خةريكى هةر هةميشة خةو نةضووةتة ضاوانم.
تامى ئةمة يةكةمجارة بووم، بةناشتا هةر ئَيستا تا لةوساوة داوة. خؤمدا تلم تةويلةكةى

خواردنةوةبكةم.» ء خواردن
بؤ جَيطة تارمةكةدا لة كة دا كارةكةرةكاني  ء  بةخزمةتكار فةرمانى ئةخيل (٦٤٢)
ثريام ئةستور بؤ خورى ءجلى دايبثؤشن سةرجآ ء بةجوانرتين بكةن ضاك ميوانةكان
مةشخةأل بكةن. يةكسةر كارةكةرةكان لةبةرى تا لةكاتى نوستندا دابنةن ئيدايوس ء
ئةخيلى هةنطآ ِراخست. كةوتن، زؤر بةثةلة دوو نوَينيان وةدةر ةكة

َ
هؤل لة وةدةست

لة يةكَيك نةبا بنووة دةرةوة لة هةر «ئةزبةنى، طوت: بةثريامى بةسوعبةتةوة لةزطني
ئَيستا ِراوتةطبريان، بؤ دَينةالم هةميشة ِراوَيذكارانةى كة ء دةمِراست لةو ئاخاييةكان،
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ئاطادار لةشكر ئاطامةمنونى سةردارى ء بضآ بتبينآ تاريكة شةوةدا لةم ء ببآ ثةيدا
ِرَيك ء ِرةوان بَينني، لةمة واز جا با جةنازةكة دوابكةوآ. دانةوةى مةسةلةى ء بكاتةوة
ِرؤذانةدا تا لةو مةزن هيكتؤرى ناشتنى ء ثرسة ِرَيوِرةسمى بؤ بةسة ضةند ِرؤذت بَآل ثَيم

بكات؟ هَيرش لةشكر م
َ
نةيةل ء ِرابطرم شةِر

بآ خؤش ثَيت بةِراستى تؤ «ئةطةر دايةوة: وةآلمى ئاسا ،خواوةند ثري ثرييامى (٦٥٩)
كارةت بةم ئةخيل ئةى ئةنجام بدةم، جوامَير هيكتؤرى مةرط بؤ ء ثرسة ِرَيوِرةسمى من
شارةكةمان ء تةنطانةيةكداين ض لة دةزانى ئَيمة بةخؤت بَيطومان دةكةيت. منةتبارم

طةمارؤدراوة، ضؤن
دَينني. تةروادةييةكان ء دةبِرين

َ
ُّـ ضَيوى ء ضأل كة دار ء ضيايةوة لةو دوورين زؤر و (٦٦٢)

دةينَيذين دةيةم ِرؤذى بةديارييةوة بطرين. ةوة
َ
مال لة نؤ ِرؤذ دةتوانني ئَيمة دةترسن. زؤر

لةسةر طؤِرَيك يازدةيةمدا ِرؤذى لة  دةكةين. كةكة ساز
َ
خةل بؤ تازية خوانى ء نان و

دةستى بكات ثَيويست ئةطةر دوازدةيةمدا ِرؤذى لة دةبةستني.
َ
هةل ةمَيشةكةى

َ
خؤل

تؤ بةِرَيز، ثريامى «ئةى دايةوة، طوتى: مةزن بةرسظي ئةخيلى دةكةينةوة.» بةشةِر
تؤ طةرةكتة ِرؤذةى ئةو تا شةِر من جَيبةجَيكردنى لةسةر منة. ئةمرةو، َيى

َ
هةرضييةك دةل

ِرادةطرم!»
نياى

َ
دل ثريةمَير، تا ِراستى سةر مةضةكى خستة دةستى قسانةوة بةدةم ئةو (٦٧١)

لةبةر خزمةتكارةكةى ء مريئاخوِر ء ثريام ئةوجا نةبآ. ترسَيكى ء خةم هيض كة بكات
لة ذوورى ئةخيل بةآلم ِراكشان. نيطةرانيةوة لَيى ثِر لة بةِروحى سةراكةى ئةخيلدا داآلنى

نووست. خشكؤكدا ء ثريسيسى نازدار لةطةأل قايمةكةيدا، ء مكوم سةرا
تةنيا هريميسى خةوتن، لَيى خؤ بؤ شةو بةدرَيذايى بةشةران ء هةموو خواوةندان (٦٧٧)
ثريام بطةِرَينَيتةوة شا ضؤن دةكردةوة لةوة بريى ضاوانى. نةضووة خةو نةبَيت فرياِرةس
دةروازةكان بةهَيزةكانى ثاسةوانة ئةوةى بآ بخاتةوة دوورى ئاخاييةكان لةكةشتى ء
هيض مةترسيةك بري لة دةمةدا، تؤ لةم «ثريةمَير، طوتى: وةستاو سةريةوة بةديار بياندينن.
خةوتووى.. دذمنةكانتدا لةنَيو ء ترس خةم نةيكوشتويت، بآ ئةخيل ضونكة ناكةيةوة،
ئةطةر ئاطامةمنون، كوِرى بةآلم كِريوةتةوة، مؤأل سةربةهايةكى بة كوِرةكةت تؤ ِراستة
لة ديكةت دةبَى ،كوِرةكانى لَيرةى بزانن ء بتناسنةوة دى ء ئاخاييةكانى ئوتريوس

بدةن.» ضةنانة سَى سةربةهايةكى تؤدا ذيانى ثاراستنى ثَيناوى
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ِرابوو،خزمةتكارةكةى لةخةو ء ترسا زؤر بوو قسانة لةو طوَيى كة ثرية ثريام (٦٨٩)
زؤر بةخؤى دابةستن. عةرةبانةكانياندا بؤ لةذَير ئةسثةكانى هَيسرت ء هةستاند. هريميس
بوارى طةييشتنة تا ئاذوتنى. بحةسآ ثَييان كةس بَيَآل ئةوةى بآ ئؤردوطاكةدا، بةلةز بةنَيو
هريميس بةخوِر، ء زوآلأل ء نةمر ،ساف زيوسى موبارةك، زادةى ئيكسانتؤسى ِرووبارى
ِروناك طؤى زةوى هةموو ء دا بةياني سثَيدة ئيدى طةِرايةوة. ئؤليمبؤسى سةربةرز بؤ
بةرةو زارييةوة عةرةبانةكانيان ء طرية بةدةم مريئاخوِرةكةى ء ثريام هةنطآ كردةوة.
هيض كةسَيك لة بوو. هَيسرتةكانةوة عةرةبانةى بةسةر هيكتؤر جةنازةكةى ئاذؤت. شار

نةحةسى. باريك ثَييان ذنانى قةد ء ثياوان
بورجى لةسةر زَيِرينة. كاساندرا دةتطوت ئةفرؤدَيتى  نةبآ كة كاساندرا تةنيا (٦٩٩)
هةروةها وةستاوة. عةرةبانةكةيدا  لةنَيو بينى ئازيزةكةى بابة وةستابوو.  ثرطامؤس
دارمةيتَيكةوة هيكتؤرىبةسةر ئةوجا بينى. جاِرضيةكةىشاريشى(ئيدايوس) ء مريئاخوِر
ء هاوار كةوتة بةسةرانسةرى شاردا بينى. ئيدى هَيسرتةكان دواى عةرةبانةى لةسةر
كة هيكتؤرةى ئةو هيكتؤر، ثَيشوازى وةرنة تةروادةيى، ذنانى ء ثياوان «ئةى شيوةن:
تةمةشاى وةرن ئَيستا جا بيدينن. دةطةِرَيتةوة لةشةِر بةزندويةتى كاتآ دةكرد حةزتان
كى

َ
خةل ء شارةكة شادى ء سةربةرزى مايةى كة بكةن كةسة ئةو تةماشاى بكةن.

بوو.» شارةكةمان
ثةذارةيةكى ء خةم نةمايةوة. شاردا ثياو نة ذن لة نة كةسَيك تاقة قسانة ئةو دواى (٧٠٧)
كة ثريام ثريى بةرةو دةروازةكان، كَيشا. هةموو بةرةو هةموواندا بةسةر ى

َ
بآ ئامان بال

هيكتؤر ذنة ئازيزةكةى هةمووان لة بةر برد. هِروذميان وآلت هَينابووةوة، بؤ جةنازةكةى
لةيةك هةردووكيان عةرةبانةكةدا، .خؤيان دا بةسةر سةرى طةييشتنة هةذيةكةى دايكة ء
بةطريانةوة حةشامةتةكة ِرنينةوة. قذ ء شيوةن كةوتنة ء بةسةرياكرد باوةشيان كاتدا
تاكو نةكردبان،  

َ
ُّـ هاوارى لةسةر عةرةبانةكةوة ثري ثريامى ئةطةر دابوون. دةوريان

لةسةر ثريام ثرية بةآلم شيوةنيان دةطَيِرا. ء جةنازةكةوة دةطريان بةديار لةوآ ِرؤذئاوا
دواى بن، باهَيسرتةكان ِرةت بةردةن «ِرَيطة طوتى: لَيكردن، هاوارى عةرةبانةكةيةوة

بطرين.» هةر دةكةن حةز تا ةوة
َ
مال طةياندة جةنازةكةم ئةوةى

كردةوة. طاليسكةكة بؤ ِرَيطةيان ء الكةوتن تةروادةييةكان  قسانة ئةو دواى (٧١٨)
لةسةر ةوة،

َ
مال طةياندة هيكتؤريان الشةكةى ءبةستةكةى دةستة ء ثريام ئةوةى دواى
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ئةوان دانا. بةدياريةوة بَيذيان سةردولكة َيك
َ
كؤمةل كشاند ِرايان بةشكؤ تةختَيكى

دةسةندنةوة. ئةندروماكى بؤيان بةِرؤِرؤ دةوروبةر، ذنانى كؤِرى ء سةردولكةيان دادةدا
وةكو طرتبوو. باوةش لة مَيرخاسى ء جوامَير هيكتؤرى سةرى ناوةندياندا لة سثى باسك
مَيردة «ئةى  كرد: دادان ء سةردولكة بةِرؤِرؤ دةستى  ذنان شةثؤِرى ء شني ِرابةرى
كةس بآ كرد، بَيوةذن منت نايةوة. سةرت بةطةنجى مةخابن ء حةيف سةد ئازيزةكةم،
تؤى ء من ةى

َ
مندال ئةو ة!..

َ
زؤر مندال هَيشتا جَيتهَيشتم. كوِرةكةت ةكةتدا

َ
مال لة تةنها ء

ثَيش الوى، تةمةنى بطاتة ناكةم باوةِر دةترسم، زؤر خستمانةوة. يةغباأل بآ ء نةطبةت
ئةى تؤ ِرؤيشتى، تؤ ضونكة و ذَير ء ذوور دةكرَيت.. وَيران شارة ئةم ثَيبطات ئةو ئةوةى
تؤ ِرؤيشتى. دةثاراست، شارةت ئةم مناآلنى ء وةفادار ذنانى ء شارة ئةم كةسةى ئةو
بار تيذِرؤ كةشتيانى لة دةبرَيني ء بةديلى زوانة بةو بةمنيشةوة مناآلنة ء ذن ئةو ثَيمواية
لة ء بؤ شوَينَيك دةبرَيى ء دةكةوى من دواى يا بَينازةكةم، كوِرة تؤش ئةى دةكرَيني..
بارى كارى ذَير ء ستةمكارى بَيطانةدا دةخرَييتة ِرةق

َ
سةروةرَيكى دل سايةى ِرةحمةتى

يان ناشايستةوة، ء قورس
كوِرَيكى يان باوكى يان برايةكى هيكتؤر ِرةنطة كة دأل، لة داخ ئاخايى ثياوَيكى (٧٣٦)
تا بةمةرطَيكى خةمناك خوارآ دةداتة ت

َ
هةل بورجةكةوة لةسةر دةطرآ ء كوشتبآ، ثيلت

هيكتؤرن، دةستى كةوتوى كؤست ئاخاييةكان لة طةلَيك ضونكة بِرؤيت. دنياية لةم
كى

َ
خةل بؤية هةر بوو.. ِرةق

َ
دل يةجطار دا

َ
ضةثةل ،شةِرى لةشةِردا بةِراستى بابت ضونكة

داخ ء هيكتؤر ئةى دةطرين!.. بؤى جؤرة  بةو ء  بةداخن بؤى شاردا لة سةرانسةرى
من داخى بةآلم نابَيتةوة.  خؤش هةرطيز بابتةوة ء داك ى

َ
دل وات خستة كةسةرَيكى

لة ملى دةستانت آلوة
َ
طيانةل بةدةم مردنتا كاتى لة تؤ ضونكة طرانرتة. هةمووان لةهى

بةدةم هةتاهةتاية، شةو ء ِرؤذ كة نةدام بةطوَيدا وةهات ثةندَيكى وةرنةينا ء قسة ء من
بكةمةوة!» يادى طريانةوة

بؤيان دةسةندةوة. ذنان ء كؤِرى دةطريا بةكوأل سةردولكانةوة ئةو بةدةم ئةو (٧٤٦)
دادان: «ئةى كةوتة سةردولكة طريانةوة ء شيوةن ء بةسؤز هةستا ء ئةوجا (هيكوبا)ش
بووى. ئَيستا خواوةندان ثةروةردةى ميهر ذيانتا لة تؤ فةرزةندم، ئازيزترين هيكتؤر، ئةى
تؤيان نني، دةستبةردارت هةر نووسيويت ضارةى لة قةدةر مةرطةى ئةو لةمردنةكةشتا،
لةوديوى كةوتبآ، بةردةست ديكةمى كوِرَيكى هةر لةزطني ئةخيلى ضونكة لة برية. هةر



٥٣١ ئیلیاده 

كةشتى كة دةستدا، دوورة ليمنوس)ى ء ئةمربوس ء ساموس دةريا لة كةنارةكانى
بةدةورى كؤشتتى، ِرمان بةزةبرى سةبارةت بةتؤ كاتآ كة بةآلم فرؤشتونى! نايانطاتآ
بةمكارةى ثاتروكلؤس .بةآلم ِرايكَيشايت كوشتبووت، تؤ كة هاوِرَييدا ثاتروكلؤسى طؤِرى
ناسك، ء نةرم جةنازةكةت ِراكشاوى، ةكةمدا

َ
مال لة ئةوةتا ئَيستاش نةبووةوة. زندوو ئةو

بةبآ كةوان، زيوين ئةثولؤى كة دةضيت كةسَيك لة كوذراوى.. تازة َيى
َ
دةل تازة ء تةِر

كوشتبَيتى!».. خؤى تازة تريى ئازارترين
شةثؤِرى ء شني كؤِرى دادةداء سةردولكةى ةوة

َ
بةكول طريانى بةدةم ئاواية بةو (٧٦٠)

طريان سةرةداوى بةرةوة ء هاتة بوو، هيلني كة ذن سَييةمني ئةوجا دةسةند. ذنان جؤشى
كةسةى ئةو ئةى هيكتؤر، بةم شَيوةية دةستى ثَيكرد: «ئةى ء دةست طرتة زارييةكةى ء
جوانى (ثاريس)ى ئةلكساندةر كة لةوساوة مدا!

َ
دل لة ئازيزتربووى شوبراكانم هةموو لة

ئةمة دةطةيى! بةم ِرؤذة ِرؤذم ء دةمردم بريا هَيناوة، بؤ تةروادة منى ئاسا خواوةند
هةرطيز قسةيةكى خؤم بةجَيهَيشتووة. ء وآلتى هاتووم لةوَيندةرةوة ة من

َ
سال بيستةمني

يةكَيك ء سةراكةدا، كؤشك لة ديكةش كةسَيكى ئةطةر خؤ تؤ نةذنةوتووة. لة زبرم ء سارد
بكرداية سةرزةنشت منى خؤى ى

َ
دل داخى لة خةسووم، يان دشةكانم يان شوبراكانم لة

شريين زمانة ء بةزيرةكى تؤ من- بؤ ميهرةبانرتين باوك بوو هةميشة نا، ضونكة –ثريام
هةم ء دةطريم تؤ هةم بؤ ذَيوانت دةكردةوة. بؤية بةرثةرضت دةدايةوة ء ناسكةكةت ء
ما

َ
لةطةل بةريندا ء ثان تةروادةى لة نابآ كةس بةدواوة ئَيستا لة ضونكة ؤأل.

َ
كل خؤمى بؤ

 وةردةطَيِرن!»..
َ
ُّـ ِرووم بوغزَينن ء دةم بآ، هةموو نيان ء نةرم ء ميهرةبان

ئةوجا طريان. طريان ئةمما خستة هةمووانى زارى ء قسانةوة بةطرية ئةو بةدةم (٧٧٦)
دار، ئَيستا بضنة تةروادةييان «ئةى طوتى: ء كةكة

َ
خةل ِروويكردة ِرابوو، ثريام  ثرية

بةِرَيى ئةخيل كاتَى ضونكة نةبآ. ئارطؤسيةكانتان بؤسةى ء كةمني ترسى جؤرآ بةهيض
دذمنايةتيةكمان ناكات!» هيض دوازدةيةم ِرؤذى سثَيدةى تا كة دامآ َينى

َ
كردمةوة بةل

بةثةلة بةست، طاليسكان لة هَيسرتانيان ء طاجوت خَيرا كرد ئةو قسانةى كة هةر (٧٨٢)
يةك لةسةر ء كَيشايةوة داريان هةر ِرؤذ نؤ بةدرَيذايى ئيدى خِربوونةوة. شاردا لةبةردةم
ثةخش ء بةشةراندا دنيا بةسةر خؤى ِروناكى داء بةياني دةيةم ِرؤذى كرد. كة ةكةيان

َ
كةل

دلَيريان ء هيكتؤرى موبارةك، ئازا جةنازةكةى بارانى ِروندكةوة طريان ء بةدةم كرد،
ةى

َ
كيذؤل يازدةيةم ِرؤذى ئةوجا كة دا! يان

َ
نَيل ء خةرمانة دارةكة سةر نايانة طرت،

َ
هةل
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(محرقة) شةوتنطةكةى دةورى لة كةكة
َ
ِرةنطةكانيةوة دةركةوت ،خةل

َ
طول بةقامكة بةيان

بادة بة نَيأل دةسوتا ة
َ
هةر نَيل خِربوونةوة. ئاطرةكةيان كة هَيشتا هيكتؤرى سةربةرز

ء ئَيسك كؤكردنةوةى كةوتنة طريانةوة بةدةم دؤستةكانى ء برا ئةوجا دةكوذانةوة.
ناسكيانةوة ئةرخةوانى بةثارضةيةكى ناو زَيِرينيان ةيةكى

َ
كؤثةل لة سثييةكانى، ثروسكة

طةورة طةورة نايةوة. بةتاوَيرانى سةرةكةيان ناو، يان
َ
قول دةخمةيةكى ثَيضاو. ئةوجا لة

ئةوةى ترسى لة دانا. بؤ ثاسةوانيان هةموو اليةكةوة لة كرد ء دروست بؤ قسنَيكيان
طؤِرةكة كارى لة كة بدةن. لة تةواوبوونى وةعدةكة ثةالماريان بةر ئاخاييةكان نةبادا
زادةى ثاشاى ثريام كؤشكةكةى هةمووان لة كةكة

َ
ئيدى خةل طةِرانةوة. شار بؤ بوونةوة

سازكردن. بؤ شاهانةى خوانَيكى ء نان هيكتؤر بةيادى ئةويش خِربوونةوة. زيوس
ئةسثان ِرامكةرى ء ء ثرسةيان بؤ هيكتؤرى سوارضاك جةنازة سرووتى جؤرة بةو (٨٠٤)

دا. ئةنجام
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تَيبينى:
كة لةم بوومةوة. كتَيبة ئةم وةرطَيِرانى لة سلَيمانى لة شارى (٢٠٠٨/٩/١٧) ِرؤذى لة    
لةبةريةك بةثةرةطراف ثةرةطراف سةرضاوانةم ئةم هةموو وةرمطَيِراوة. خوارةوة سةرضاوانةى
بةر هاتبَيتة طونجاوتر  دةقةكةدا طشتى  ِرةوتى لةطةأل كاميان شوَينَيكدا لةهةر طرتووة،
كارَيكى من كارةكةى بةندة، ئةوةيانم كردووة بةبناخة. بةهةرحاأل تَيطةييشتنى مةزةندة ء
لةو يةكَيك لة ِرستةيةكى ء دةستةواذة هةر هةية  وام ثةرةطرافى بؤية بةراوردكارانةية.
تَيكبكةنةوة، طشتييةكاندا هَيَلة لة ئةطةر سةرضاوانة ئةو هةلَبةتة وةرطَيِردراوة.. سةرضاوانةوة
زمانى جياوازى بؤ دةطةِرَيتةوة ئةمةش كة هةية. زؤريان جياوازى ثاذاندا ء وردةكارى لة ئةوا
ء داِرشتن ء شَيواز جياوازى ء بؤ لةاليةك وةرطَيِردراوة لَيوة كارةكةيان سةرضاوانةى ئةو
بةهةرحاأل بةِرَيزةكان. وةرطَيِرة لة يةكَيك هةر زمانةوانى فةرهةنطى هةذارى ء دةولَةمةندى
وشة وةرطَيِرانى لة خؤم بؤية بكةم، فارسى يا عةرةبى فَيرى خوَينةر نةبووة مةبةستم من
ثرسيارةم ئةم بةدرةنطةوة وةآلمى زؤر كردووة، ئاواية بةو كارةم ء ئةم طرتووة دوور بةوشة

بةكوردى؟ نةكراوة ئيليادة وةكو شاكارَيكى تائَيستا بؤضى داوةتةوة:
ساحَيبى.. سةرى قةلَب مالَى بَيتةوة ،دةنا جَيى وةرطَيِرانةكانى ديكةدا لةِريزى بةئومَيدم
بآ، دةستخؤشى ء ئافةرين ء  ستايش بةتةماى قةلَةم ئةهلى  كةسَيكى هةر ضونكة
قِرةية، لةوةشدا هةر ئَيمة كوردستانى مةخابن كة ثاشكةوتووةكاندا لة كؤمةلَطا بةتايبةتى
تةشةران ء تانة بةر ء نةكرآ سةرزةنشت ئةطةر و بآ، ئةمة ضاوةنوارى نابآ وةرطَيِر ئةوا
وةرطَيِرانة لةمةِر سةرضاوةكانى ئةمة بةهةرحاأل بآ.. خؤى مةمنونى بةختى دةبآ نةدرآ

بةراوردكارييةكةىبةندةية:

سالمه. امني اِّـقارن، األصل اليونانى عن ترجمها هومريوس، ١-األلياذة:
.١٣٨٥ ثنجم، ضاث مركز، نشر كزازى، الدين جالل مري ترجمة ٢-ايلياد: هومر،
حمص. سوريه، ط١ ٢٠٠٧ دار الحقائق، عبود، حنا ترجمة: هومريوس، ٣-االليادة،

ضاث سوم: مهرآبادى، ميرتا دكرت سعيد نفسى، تصحيح: مرتجم: هومر، ٤-ايلياد،
.١٣٨٥
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