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 ،رادەکەم تەعزییە بارەوە بەرەو ماڵە رووناکەکانی الپەرەی کتێبەکانبەدڵێکی 

 ئەسر بینایی داگیرکردووم،

 .کی چاوو دەروونی نارۆشن، رادەکەملە دڵی زامدارو، تاری

 .ئاسمانێک دەبینم، لەوێوە شەو دەبارێ و دەنگی نووساوی بەیانییەک دەگاتە روحم

 .لەوانەیە نەگەرێتەوەرۆژ 

 .بەهارلەوانەیە لە گرتووخانەی ئەهریمەنەوە بمرێت

 ،لە چیرۆکێکی کۆنەوە بەرەو ئێرە دێت لە دوورەوە ، گێک دەبیستمدەن

 گێرامەوە،دە م چیرۆکەی باوکم بۆیئە

 ،م دەبینیگلگامش کتێبێک بەدەستمەوەبوو، لێرەوە

 لەگەڵی دەدوام، لەم ماڵە

 .نکردەد لی بوو، داوای نەمریەداکان تووردلەخو گلمگامێش لەوێوە

 ،تۆیان دەنەخشاندستمەوە بوون، لەوێوە دەنگی وشەگەلێک بەدە

 .هاورێی منداڵیم گلگامشئەی 

 بوەوەگیای نەمریت دۆزیسەوزە تۆلە تۆ نەدەگەیشتم، ئەوکات من ئەوکات 

 .تا تۆ بمریت ،خوارددە کات مارێک دەهات و گیای نەمری تۆیئەو

 .پێکەنینەوە، وەک یارییەک سەیری تۆو سەفەرەکانتم دەکردمن بە 

 .!؟مار بیخوات ئاگات لە نەمریت نابێت و هێشتتمن بە توانجەوە دەمگوت بۆ 

 .ئێستا دوای دەیان ساڵ دانیشتووم و بیری تۆ دەکەم هاورێی منداڵی من

 ،بەدڵێکی خەمبارەوە لەگەڵ تۆ دادەنیشم

 ،وەک و من خەمبارە گلگامشنم دەبی. ەورە بوەیش گگلگامشدەبینم 

 .مەرگی باوکم باسی باسی مەرگی هاورێکەی بۆ من دەکات و منیش

 .مەرگ توورەیە ەکانیناماقوڵی لە وەک من گلگامش

 !؟ن دەکاترگ بوونەوەرە جوانەکان ووەک من بەرانبەر مەرگ وەستاوەو دەلێ چۆن مە گلگامش

 !؟بوون گیان دەسەنێت و دەیانسپرێێتەوە بە نە چۆن لەگیاندارەکاندا

 .هاوتابن لەگەڵ مەرگ باسی لۆجیک دەکات و دەڵێ ناشێ گلگامشتاساوە،  گلگامش



 .دەگەمتێ جوانتر لە هەستی هاورێ دێرینەکەی خۆم  ی ترجارەکانلە هەموو ئەمجارە من 

 .حاڵی نەبووم گلگامشلە وشە کانی من هەرگیز وا جوان 

 دانیشتووم داساڵ و بەرانبەر تۆدەگەرێمەوە بەر لە هەزاران 

 .م بۆ دەگێریتەوەتباسی سەفەرەکان

 .تم بۆدەکەیکەباسی بەهێزی هاورێ جوانەمەرگە

 .کە تۆی هەمیشە لە مەرگ دەپاراستباسی دایکت، 

 .نەبووی گلگامشئەو تۆ  ی هێزو خودای جوانی، کە بێ پاڵپشتیپەر

 .ئێستا هاورێی من نەبوویتمن تۆم نەدەناسی و نەبوایە  هێزی دایکت

 .تنەبووینەمریئامێزی جیهان یەکەم هۆنراوەی  الەوانی مروارییەکانیپ

 دەگەرێمەوە کۆنە واڵت،

 و ئەستێرەی بەخت ئاوابوو، لە میزۆپۆتامیای بێچارە

 .ەوەتۆ دەبینم دووبارە لە نێو ئاسەوارەکانی سەردەمی رۆشنایی، لەناکاو

 کەم،هاورێ جوانە

 .ی هاورێی منداڵی منیتگلگامشمەوە، تۆ دووبارە دەتناس

 .ئێستا گەورە بوویت وەک من

 .حاڵی دەبین ترئێستا باشتر لەیەک

 و ئیستا جوانتر وێنەی نێو وشەکانی دەستت دەبن بە ئەلبوومی وێنەکۆنەکان

 .جوانتر بە خۆتم دەناسێنی

 .گفتووگۆ وەەدووبارە روودەکەمە جیهانی وشەو لەگەڵ تۆدا دەکەوم

 .بۆباس دەکەیتخۆتم نەمری  ان بە دوای گەڕ چیرۆکی سەفەرەکانی

 ،ربازبوو لە الفاوی توورەی خوداشتی دەیباسی ئەوەم بۆ دەکەی کە ئوتانەپ

 .چۆن نەمر بوو

 .ا لە ژیاندا دەگیرسایەوەبەسەرشەپۆلەکانی ئاوو کەشتییەکەید ای دەکردوڕ شتی لە الفاویئووتانەپ

 :ینەمر، دەستت دەگرێ و دەڵ ئوتانەپیشتی

 .لە مردن راکردن خۆی مەرگێکی بێرەنگە

 بە نەمر دروست نەکرد، کە خودا مرۆڤی

 .بەدوای نەمری دۆرانی ژیانە نگەرا

 .بردنەوەی نەمری لە ژیانی ئیستادایە



 .نەمریتتۆ کە مەرگ لێرەنییە لەئێستادا 

 .مەرگی بیردەباتەوە ،ژیاندەگەرێتەوە شار،  گلگامش

 ئازارەکانی ناهێلێ، ژیان

 .دڵەراوکێی لێدەسەنێ ژیان

 :ەکەم دەڵێهاورێ جوان گلگامش

 ،وابوو، بەدەنگێکی نزم دەچرپێنی ئەوکات

 نەیەوێت ئەم سەردەمە گوێبیستی بێت ەیوەک ئەو

 :سەیری من و چواردەورمان دەکات و دەڵێ

 .ژیان مەرگی بیردەبردینەوە ،ئەوکات وابوو، لە سەردەمی رۆشنایی

 بوو ، ژیانیش ئێستانبوو ،ون،ئەوکات مەرگ

 .سەوزبووننی و رووناکی اجو لە بوونیشدا

 .سەردەمی رۆشناییم بینی، گلگامشمنیش بەهاودەمی 

 .بەهۆی دەنگی ئەو بەسەر هەورەکانەوە سەفەرم کردو بەرەو رابردوو گەرامەوە منیش

 .دانیشتوومەوە گلگامشەر لەبەرانبو ئێستا لەناکاو گەیشتم بە

 گەراوەتەوە بۆ شار، بەختەوەرو رۆشن ئەولەچیرۆکەکانی بەردەوامەو،

 .چیدی بەدوای مەرگ و راکردن لەمەرگ و ژیانی دوای مەرگ ناگەرێت

 .ژیان لە چاوەکانیدا سەوزبوەوە رووناکی لە سەرتاپایدا تیشک دەبەخشێ

 .هەڵدەفرم بە ئاسمانی ژیاندا ئەودا وەک باڵندە نبەررووناکیابەر منیش لە

 ،نەمرنییە و لێی دەپرسم، ئەی کە هیچ مرۆڤێکلەناکا

 !بەنەمر دروست نەکرد تۆ چۆن نەمر بوویت؟ ئەی کە خودا مرۆڤی

 ن، وەک ئەوەی وەالمێک بداتە چاوەکانمخەندەکانیم بینی

 ناوێکی تری هەبوو ئەودا الی رووناکیی چاوەکانیلەم بینی کە مەحاڵ

 .بەئەستەم بوو زۆر نامۆ

 .بوونیم بینی کە لەژیانیدا هەمیشە ئامادە جوا

 .ە من و ئەو لێرەینئەوەتا دوای هەزاران ساڵ بەیەکەو

 .دەبارن دائەوباسی چیرۆکەکانی دەکات و منیش خەندە ورۆشنایی لە چاوەکانم

 لەوێوە دەگرێمەوە بۆ الی باوکم

 .فێرم دەکات چۆن لەگەڵ باوکم بدوێم گلگامشلەوێوە 



 .باوکم نەمردوە لەوێوە دەزانم کە

 ،وو راستییەکان دەخەمە کۆگای پرسیاروملێرەوە هە

 .جووڵەلە ک جاران گەرم وەک جاران پڕدڵم وە

 رادەکەم، وەک جاران لەگەڵ هاورێکانی وشە دەدوێم ەو ماڵی کتێبوەک جاران بەر

 بەاڵم وەک ئێستا لەدەرگای ماڵی گریان دەدەم

 وەک ئێستا فرمێسک داڵدەی ئازارکانم نادات

 خەمبار وەک ئێستا

 بیری خەندەو دەنگی باوکم دەکەم ستاوەک ئێ
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 شئەفسانەی گلگام

بەرلە مەسیح لە  ٠٠٢٢ناودار لە  ش وەک فەرمانرەوایەکیوەکان گلگامبەپێی سەرچا
شاری ئوروک چەقی فەرمانرەواییەکەی .  ساڵ بەرلەئێستا ٩٠٦٤واتە . میزۆپۆتامیادا ژیاوە،

بە و فەرمانرەوایی ئەو گەشەیان سەندوەو ئەفسانەکان لەسەر ژیان گلگامشدوای مردنی . بوە
نووسی نووسراو کە کۆنترین دەست. بەشێوەی زارەکی گواستراوەتەوە بۆ سەردەمەناکی تر

خەتی .بەر لەمەسیح بەزمانی بزماری نووسراوە ٦٠٢٢ش بەردەست بێت لەسەرئەفسانەی گلگام
 بەر لە مەسیح  ٦٠٢٢لە . بزماری و پیتەکانی لە ئێستادا بەکۆنترین خەت لە جیهاندا دادەنرێت

مەش سوود بۆ ئە. ش دادەرێژێتەوەشاعیریك بە زمانی بابلی دوا دەستنووسی ئەفسانەی گلگام
ل لە ئەم دەستنووسە لە کتێبخانە بەردینەکەی ئاشوورپانیپا. لەسەرچاوە کۆنەکە وەردەگرێ

ش دوای گلگامسەدەی هەژدە لەالیەن رۆژهەاڵتناسە ئینگلیزەکانەوە دەدۆزرێتەوەو، بەم جۆرە، 
 .چەندین سەدە ون بوون، دووبارە بە نەمری دەگەرێتەوە

بە مرۆڤێکی زۆر بەهێزو ناوازە وەسف کراوە، بەپێی  گلگامشدا، خودی گلگامشلە ئەفسانەی 
لە مرۆڤەوە بەرزکرادوەتەوەو . ش کراوەدیدو وێناکردنی ئەوکات بۆ پیاوی بەهێز وەسفی گلگام
چونکە دایکی خودا بوە . ش خودا بوەگوتراوە کە یەک لەسێی مرۆڤ بوەو دوو لەسێی گلگام

کە هەمیشە  ەهێزییەکەی وای لێکردو بە . مرۆڤ بوەبەالم باوکی . بوە وناوی خوداوەند نیسون
کەس نەیتوانیوە لە . بەدوای کەسێکدا بگەرێ لە ئاستی خۆیدا بێت، بەاڵم کەسی نەدۆزیوەتەوە

لەهەمان کاتدا لەیارییەک کە دەکرێ بە تۆپ یارییەکە . جەنگدا براوە بێت لەگەڵ ئەودا



بەند کردوون،  ەنجی واڵتەکەی الی خۆیی گەوام کوڕبەرد. ئەنجامداربێت زۆر بااڵ دەست بوە
نیوە براوە بێت و نەیتوابۆ ئەوەی بەردەوام ئەم یارییە الی ئەو ئەنجام بدەین بەاڵم کەس 

زۆر  ندامانی خێزانەکانی ئەم شارەتائەورادەیەی ئە .لە یارییەکاندا براوە بو گلگامشهەمیشە 
ە خەڵکی ناوچەکە بە ژن و پیاوەوە لە چونکە زوربەی کات دەبوای. کەم توانیویانە یەکتر ببینن

ئەمە ژنانی شاری ئوروک زۆر توورە دەکات و  پەنا بۆ خۆدای عەشق و . خزمەتی ئەودا بن
بەرزدەکاتەوە عەشتاریش سکااڵکانیان . سکااڵکانیان دەبەنە الی ئەو جەنگ عەشتار دەبەن و

وست بکرێت و بنێردرێتە یار دەدەرێت بوونەوەرێکی لە ئەو بەهێزتر درالی خوداکانی ترو بڕ
. خەلک لە بێزاری رزگاربکات دابنێت و گلگامشک بۆ کردەوەکانی تاسنوورێ سەرزەوی

ئارورو . سەرکردەی خوداکان داوا لە ئارورو خودای دایک دەکات بوونەوەرێک دروست بکات
ئەنکیدۆ هەموو گیانی بەتووک . دەچێت دەستەکانی دەشوات و لە قوڕ ئەنکیدۆ دروست دەکات

ئارورو لە دەشت و کێودا دایدەنێ و . داپۆشراوە و وەک بوونەوەرێکی کێوی وەسفی کراوە
میشە بۆ ئاوخواردنەوە لەگەڵ هە. لەوێ لەگەڵ ئاژەڵە کێوییەکان و ئاسکەکاندا گەورە دەبێت

 وە هەمیشە. چاوەی ئاوو لە وێ ئاودەخواتەوەری ئاژەڵەکاندا دەبێت و دەچێتە سەمێگەل
. و ئیدی راوکردن بوونی نامێنێت یت و تەڵەی راوچییەکان پوچەڵ دەکاتەوەوزەکان دەپارێئاژەڵ

نکیدۆ دەکات بێت و دەچێتە الی باوکی و باسی ئەتا راوکەرێک زۆربەم کردارەی ئەو دلتەنگ دە
دەردەکەویت و  نداکە بوونەوەرێکی زۆر بەهێزو ترسناک لەگەڵ ئاژەڵە کێوییەکا. و دەڵێ

لە ئاستی وچەڵ دەکاتەوە و راوکردنی بۆتە شتێکی مەحاڵ و من هەمیشە پالنی راو کردن پو
م بوونەوەرەی تۆ باسی ئە. راوچییەکە بە کورەکەی دەڵێت باوکی. .ئەودا بێدەستەاڵت ماوم

بەهێز راو ناکرێت و کەس ناتوانێت بەسەریدا زاڵ بێت، دەبیت چارەسەرێکی تری بۆ  دەکەی
تاکە ئامرازی راوکردنی ئەم . نەوە پێی  دەڵێتدوای بیرکرد. بدۆزریتەوە جگە لەهێزو جەنگ

. لەخزمەتی عەشتاردا بووشامخەت یەکێک بوو لەوکچانەی کە . بوونەوەرە کێوییە شامخەتە
کیدۆ بیبینێت و راوی نو وابکات کە ئە ببات  لەگەڵ خۆیدا شامخەتپێشنیازی ئەوی کرد کە 

. ەگلگامشدوا چارەسەر الی  لەگەڵ ئەوەشدا : باوکی بەردەوام دەبێت و پێی دەڵێت.بکات
شامخەتی . اوکی راوچییەکەی دەبێت هەمان رای ب ، ئەویشگلگامشدەچێ بۆ الی  ەکەییراوچکە

داوای لێدەکرێت  ت لە سەرکانیاوێکدا چاوەرێی ئەنکیدۆ دەکات،مخەادواتر ش. لەگەڵ دەنێرێت
دۆ شامخەت دەبینێ، نکیدوای ئەوەی کە ئە. تنەگرێت وهەوڵ بدات عاشقی بێبەبینینی ترس دای

ەش شەوو حەفت رۆژ بەیەکەوە دەبن وبەهۆی شامخەتەوە لە دەوروبەرو عاشقی دەبێت و ش
دوای شەش رۆژو حەفت شەو لەناکاو .  ئاژەڵەکانی دادەبڕێت و تەنها شامخەت دەبینێت

بینینی بەاڵم ئاسکەکان بە. ئەنکیدۆ بیری مێگەلە ئاژەڵەکان دەکات و دەیەوێ بگەرێتەوە الیان
ناچار . اوە بۆ مرۆڤکەوەگۆڕنکیدۆ لە بوونەوەرە تووکنەچونکە ئە. رادەچڵەکێن و رادەکەن

دەیبات بۆ ئوروک و فێری خواردن و  لەگەڵ خۆی شامخەت. دەبێت بگەرێتەوە الی شامخەت
نکیدۆ وەک ئەوەی کە خوداکان ئە. ی بۆ دەکاتگلگامشاسی بەهێزی خواردنەوەی دەکات و ب



ببینم و لەگەڵیدا بجەنگم و سنوورێک بۆ  گلگامشبوو، دەڵیت دەبێ پالنیان بۆ دارشت 
 گلگامشکە بریاری جەنگ نەدات لەگەڵ  ئامۆژگاری دەکات .ەت بەاڵم شامخ. کردەوەکانی دابنێم

بۆیە لەئاهەنگێکی . بەاڵم ئەو سووردەبێت لەسەر بریارەکەی. ،چونکە زۆر بەهێزە
نگەکە ئامادەبوەو لە کردەوە بێزارکەرەکانی لە ئاهەوەک یەکێک  گلگامشبووکگواستنەوەدا کە 

ەوەو دەبێتە هۆی نکیدۆ بەرانبەری دەوەستێتخەریکی هەراسانکردنی بووک و زاواکە بووە ئە
ی ئەوان بەهۆی شەڕ  اوەیەکی زۆر دەخایەنێتێکی سەخت لە مابەینیاندا کە مروودانی شەڕ

ێت تا ناچار دەبن ە بەردەوام دەبئەم شەر. بوومەلەرزە و لەرینەوەی زەوی دروست دەبێت
. روو دەکاتە کورەکەی و دەلێت گلگامشدایکی . پێبهێنن چونکە کەسیان براوە نابێت کۆتایی

. ێتو کێواندا گەورە بوەو ئێستا کاتی ئەوەیە ببێتە هاوڕئەمە ئەو کەسەیە کە بەتەنیا لەدەشت 
. . نەکانت ئاماژەم پێکردوەک ئەوەی کە چەند رۆژێک بەرلەئێستا کاتی شی کردنەوەی خەو

دەچێتە الی و لە هۆکاری گریانەکەی دەپرسیت  گلگامشیان و نکیدۆ دەست دەکات بەگربۆیە ئە
لێرەوە هاورێیەتییە بیوێنەکەی ئەوان دەست پێدەکات و کاتێکی . دەبن بە هاورێ و لەوێوە

فەر بکات بۆ بریار دەدات لەگەڵ ئەنکیدۆدا سە گلگامشتا ئەو کاتەی . جوان بەسەردەبەن
مبابای بەهێز سەرپەرشتی ئەوپەری دونیاو، لەوێ دەست بەسەر جەنگەڵێک دابگرن کە هو

ەڵی بچێت و نکیدۆ ناتوانێ لەبریارەکەی پاشگەزی بکاتەوە بۆیە بریاردەدات لەگئە. دەکات
بگرن و دارەکانی بۆ دروست کردن و بنیاتنانەوەی شار دا مبابادەست بەسەر جەنگەڵی هو

 .دەکەن گلگامش، دایکی ، سەردانی خوداوەند نیسون بەرلەوەی شار جێبهێڵن. نبەکاربهێن
زۆر بێهێزو شپرزە دەبینرێت چونکە هێزی هومبابە لەگەڵ هێزی  گلگامشبریارەکەی هۆی بە

 گلگامشکی بۆیە دای. مرۆڤ بەراورد ناکرێت و دلنیایە کە ناتوانن بەسەر هومبابادا زاڵ بن
وە . یت بۆیە ئاگاداری بە گلگامشو برای ەلێ لەئستادا تۆ کوری منیت نکیدۆ و دروودەکاتە ئە
دەچێتە الی خودا شەماش و داوای لێدەکات کە یارمەتی کورەکەی بدات گەر  لەهەمان کاتدا

 .کەوتە مەترسییەوە

دوای ئەوەی کە دەگەن بەجەنگەلەکە، هومبابا هەستیان پێدەکات و هەردووکیان بەرەو ئاسمان 
وەند شەماش بەاڵم خودا. ەوە تادەگەن بە هەورەکان و مردنیان پیشان دەداتبەرزدەکات

و ئەنکیدۆ  گلگامشەشەباکانی هومبابا سڕدەکات و دەیوەستێنێت، تا رزگاریان دەکات و بە ڕ
 .بیکوژن

بەالم جگە لەوەی کە ئەفسانەکە .  دەهاتیی ، چیرۆکەکە کۆتا گلگامشلێرەدا بێ یارمەتی دایکی 
لێک هۆنراوەتەوە، کە بەپێی پێوەرەکانی ئێستا رەنگی پیاوساالری زاڵە بەسەریاندا بەچیرۆکگە

تا ئەورادەیەی کە پاڵەوانی ئەفسانەکە بێ . بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا هێزی ئافرەت دەبینرێت
سەرکەوتوو نەدەبوو، وە لە سەرەتای  ە،گلگامش دایکی خودا نیسون کە  بپاڵپشتی و هێزی

جگە لەمە ئەو . ئەم ئەفسانەیەش هەر لە سەرەتاوە کۆتایی دەهات،.وچیرۆکەکە لە ناودەچو



خودایەی ئەنکیدۆ دروست دەکات خوداژنی ئەفراندنەو، وە شامخەتیش ئەو کچەیە کە بەهۆی 
 .ئەوەوە ئەنکیدۆ دەبێت بە مرۆڤ

وەک دووسوارچاک و بەهێزترین گەنجی واڵت  گلگامشئەفسانەکە بەردەوام دەبێت و ئەنکیدۆو 
بە بەهێزترین و جوانترین  گلگامشگەرێنەوە شارو پێشوازی لە سەرکەوتنەکەیان دەکرێت و دە

شاهی جیهان ناوزەند دەکرێ، بۆیە خودای عەشق و جەنگ عەشتار عاشقی دەبێت و داوای 
ئەمە رەتدەکاتەوەو، باسی ئەو کەسانە دەکات کە  گلگامش. هاوسەرگیری لەگەڵ بکاتلیدەکات 

ی عەشتاربوونەو هەریەکێکیان بەشێوەیەکی کارەساتبار بەهۆی عەشتارەوە تا ئەوکات هاوسەر
ت هاوسەرگیری سەریان ناوەتەوە، بۆیە ئامادە نییە ئەویش وەک ئەوانی بەسەر بێت و نایەوێ

ەوە رسوا گلگامشتووڕەو دڵرەنجاو هەست دەکان لەالیەن عەشتار بەم جۆرە . لەگەڵدا بکات
دوای ئەوەی گای . لەناوببات گلگامشێێتە سەرزەوی بۆ ئەوەی گای ئاسمان دەنێر بۆیە. کراوە

 گلگامشئاسمان سەدان گەنج دەکوژێت، لەالیەن ئێنکیدۆوە بەرگری دەکرێت و دواتر ئەنکیدۆو 
بریاردەدات  گلگامشدوای ئەم رووداوانە، . دەکاتترو خەمبارترەە عەشتار تووڕئەم.دەیکوژن

ئەنکیدۆ دوای خەوێکی قووڵ لە خەو  ئاهەنگەکەدا لەشەوی. ئاهەنگی شادومانی سازبکرێت
ەنگییەکەی لێدەکات پرسیاری دلەراوکێ و دڵت گلگامشە ک. هەلدەستێ و دەست دەکات بەگریان

ئەو بە خەمبارییەوە ئەو خەونەی بۆ دەگێرێتەوە کەخەوی زراندوەو الی وایە کارەساتێک 
 .گای ئەم خەونەوە پێی گەیشتوەو وەک پەیامیک لە الی خواوەندەکانەوە لەرێ. روودەدات

ئەوان دەبوایە بریاری . ، خوداکان بڕیاریانداوە کە من بمرم: بێت و دەڵێەدواتر بەردەوام د
چونکە ئێمە هومبابامان کوشت و بەوەش نەوەستاین گای ئاسمانیشمان . مەرگی یەکێکمان بدەن

ن تۆ یەکێکمان من یایار بدەن وایە بڕخوداکان دەب. کوشت و دلی عەشتاریشمان رەنجاند
دواتر  ئەنکیدۆ نەخۆش دەکەوێت و ورێنەدەکات و . یاریان داوە کە من بمرمبمرین، وا دیارە بڕ

. دوای چەند رۆژێک دەمرێت.ئاژەلەکان بوایە بەمرۆڤ و حەزی دەکرال دڵتەنگە بەوەی کە بووە 
ا رۆژەکانی ڵدبۆ ماوەیەکی زۆر لە گریان و ماتەمێکی قوو گلگامشدوای مەرگی ئەنکیدۆ، 

ەوایی هەڵگرێت و بەرەو دەشت و کێوان ات دەست لە فەرمانڕیاردەدبەسەردەبات و دواتر بڕ
، بیری لەوە کردەوە کە و ماتەم ترسی مەرگ هەراسانی کردبوو چونکە دوای شین. بچێت

رێگاچارەیەک بدۆزێتەوەو بۆیە پێویستە کە . ی ئەویش دەمرێترۆژێک وەک ئەنکیدۆی هاورێ
کەوتە گەران بەدوای دۆزینەوەی ئەو ئامراز  . ربێت و لە مردن رزگاری ببێتهۆیەوە نەمبەم 

رووی کردە چەندین شاخی بەرز کە تائێستا هیچ . یاخود دەرمانەی کە بەم هۆیەوە نەمر دەبوو
دواتر دەگات بە سیدوری کە لەشێوەی عەشتاری . کەسێک نەیتوانی بوو ئەم رێگایانە ببرێت

پرسیاردەکات کە چۆن نەمر دەبێت؟ . عەشتاری سەرزەمین وەسف کراوە خوداوەندەو، بە
و چاکتر .ئەویش پێی دەڵێ کە بگەرێتەوە شار چیتر بەدوای شتێکدا نەگەرێت کە بوونی نییە

ەیەوێ ێداگر دەبێت و دپ بەاڵم گلگامیش هەر. بەبوون وایە لە ئێستادا بژیێت و خۆشحاڵ بیت



کە  بوونەوەرێک . سیدووری پێشنیار دەکات. نەپیشتی نەمریارمەتی بدات کە بچێتە الی ئوتا 
هەیە بەهۆی کەشتیە ئەفسوناوییەکەی دەتوانێ لە زەریای ئاوی مەرگ بیپەرێنێتەوەوە بیگەیەنێ 

 .بە ئوتانەپشتی

، ئەم الفاوە لەالیەن یەکێک لە خوداکانەوە ەولە الفاوێکی سەرتاسەردا رزگاری بو تیئوتا نەپیش
دانایان گوتبوو کە بەاڵم بە ئوتانەپشتی . ی بۆئەوەی مرۆڤەکان سزا بداتناردرابوە سەرزەو

خێزان و ئاژەڵ و پەلەوەرەکانی بباتە نێو  لەشێوەی شارێک دروست بکات و گەورەکەشتییەکی 
دوای شەش شەوو حەفت رۆژ بەهۆی الفاوەوە هەموو مرۆڤەکانی سەررووی . ئەم کەشتییە

کاتێ . یشتی لەسەر لووتکەی شاخێک لەنگەری گرت، کەشتییەکەی ئوتانەپ.زەوی خنکان 
خوداکان بینیان کە هەموو مرۆڤەکان لەناوچوون پەشیمانی دایگرتن و ئوتانەپشتدی و 

کە هیچ کەسێک بەشێوەیەک . نیشتەجێیان کردنهاوسەرەکەیان نەمر کردن و لەوپەری دونیادا 
لە  مرۆڤەکان، زەریایەکی قووڵو چونکە لەمابەینی ئەوان . نی سەفەربکات بۆ الی ئەواناتونە

 .ئاوی مەرگ بنیاتنرا

 ، دەگاتەبەهۆی کەشتییەکی ئەفسووناوی ،ئەو بوونەوەرەی کە سیدووری پییناساند گلگامش. 
یرابگەیەنێ کە چۆن نەمر بوەو تا ئەویش وەک ئەو بە پێ ئوتانەپیشتی و داوای لێدەکاتالی 

کە : دەڵێ گلگامشی سەیر دەبێت و بە ال بگات بەاڵم ئوتا نەپشتی بوون ئامرازی نەمری
خوداکان تۆیان بە نەمر دروست نەکرد، تۆ بۆ ژیانی خۆت بە گەران بەدوای نەمری تاڵ 

و دەیەوێت  پێداگردەبێت گلگامشبەاڵم . بیرچوە دا،  ئەرکەکانی خۆتت لەژیان!؟کردوەو
ت، بەاڵم دواتر بۆی ئوتانەپشتی ئازاربدات و بەهۆی هێزەوە زانیاری نەمری بوونی لێوەرگری

رووندەبێتەوە کە ئازاردان و زۆرداری سوودی نییەو دەبێت لەرێگای گفتوگۆو هەڵس و کەوتی 
دوای پێداگریکردن لەسەر گەیشتن بەزانیاری نەمربوون ئوتانەپشتی .  جواندا بگات بە ئامانج

اکان دخودوای لە ناوچوونی مرۆڤایەتی :  دەڵێ  بکات،  یبریاردەدات باسی ژیانی خۆ
 .بریاریاندا کە من نەمر بم

. خوداکان بریاردەدەن کە نەمر بیت. شەش رۆژو حەفت شەو نەخەویت ئێستا بتوانی  تۆ گەر
ت بۆیە بە بێئاکامی دەبوایە ئەم ک ناتوانێت ئەم ماوە زۆرە نەخەوێوەک مرۆڤێ گلگامشبەاڵم 

ئوتانەپیشتی بە  لەکاتی جێهیشتنی ئەم شوێنە هاوسەری. شوێنە جێبێلێت و بگەرێتەوە
کە ئەم رێگادوورەی بریوە تا بگاتە الی  گلگامشئوتانەپیشتی دەڵێ وەک دیاری چی دەدەی بە 

کدا ، ئەم گیایە مرۆڤ هەمیشە زەریادا گیاییەک هەیە لە شێوەی دڕلە ژێر : تۆ، ئەویش دەڵێ 
ای زەریاکەو، گیئەوە دەبیستێ دەچێتە ژێر  گلگامشکە . گەنج دەکاتەوەو لە پیربوون دەیپارێزێ

اتر زەریاکە دەیگەیەنێتەوە بەکەنار و بەهاودەمی خاوەنی دو. گەنجبوونەوەو ژیان، دێنێت
دەیەوێت لە شاردا ئەم  گلگامش. کەشتی ئەفسووناوییەکە دەکەونە رێگا بە رەو شاری ئۆروک

ە ئەخوات بەاڵم لە رێگادا لەکاتی خۆشۆردندا، مارێک دێت و گیاک. و تاقی بکاتەوە گیایە بخوات



دەبینێ مارەکە  گلگامشکە . و لە پێستەکەی خۆیدا دەردەچێ و پێستەکەی لەوێ جێدەمێنێ
چونکە ناتوانێ بگەرێتەوە الی ئوتانەپیشتی و لە . گیای ژیانی خواردوە دەست دەکات بەگریان

بریاریدا کە  گلگامشئوتانەپیشتی دوای سەردانەکەی . بکاترزەریاکە دووبارە ئەم گیایە دە
ی گەرایەوە شارو، وەک بەناچار گلگامشبۆیە . ێگەنەدات هیچ بوونەوەرێک بگاتە الی ئەور

یەک خەریکی راپەراندنی ئەرکەکانی خۆی بوو، کە بەهۆی ئەم ئەرکانەوە بەختەوەر فەرمانرەوا
بریاریدا شاری ئۆرۆک بگەرێنێتەوە سەر  ازی لە گەران بەدوای نەمری هێناوبوو لە بوونداو و

 .ن بوون و الفاوی توورەی خوداکانئەم دۆخەی جاران بەر لە وێرا
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