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گردآمده بودند  ايزدان. گان به تاباندن نور بر ميرايان و جاودانهفراز بالين او، سر،  از سوي تيتونوس گران دم  و سپيده
  . امندي ِ او بي چون و چر ترين بود و توانبرگمان  و ميان آنان زئوس كه بي

ي كوشك يكي پري  ميان ِ آنان، آتنه زبان گشود به بيان نگراني از ياد ِ زئوس، چرا كه خوش نداشت او باشنده
  . باشد

ي گرز شاهانه به خواست خود رفتاري  دارندهي جاودانه، نمانيد تا هيچ پادشاه  و شما ايزدان ِ خجسته زئوس درپ´
چرا كه هيچ كسي اكنون كردار نيك به زمان . كند كژرويشد و گير با خوش پيش گيرد، بگذاريد تا هميشه سخت

اكنون . ندا ش از ياد برده گي پادشاهي او، كه دوستاري چون پدر بود براشان، به ياد ندارد، هم از آن سان كه ايزدگونه
  .ه داشته استانشسته در آبخوستي و زيستي دردناك دارد در كوشك كاليپسوي پري كه به زور او را نگ

كه كشتي و كرجي ندارد و هم كساني كه بسازندش تا بر پشت ِ  تواند داشته باشد از آن رسي به ميهن نمي دست
  .بندش به راه ِ بازگشت بميرانند اند تا پسر دل اكنون به دركار كردن نيرنگي. پهن ِ دريا براند

  ´.ود تا خبري بستاند از پدردايمون درخشان گذاشته ب كه پا به راه ِ پولوس ايزدگون و الكه از آن روي
خود مگر تو نبودي كه هات گريخت،  اي از ميان ِ سد دندان فرزندم، چه واژه´:ي ابرها پاسخ داد زئوس، گردآورنده

كين بستاند؟ تو اكنون تلماخوس استادكار را  ]باختگان دل[نيرنگ در كار كردي تا اوديسه در راه بازگشت از آنان 
  ´.باختگان بي هيچ پيروزي با كشتي بازگردند تواني تو، تا كه بي آسيب به ميهن برسد و دل راه بنما، از اين كه مي

هاي زيباي  اي، به پري با بافه بر من بوده پيام هرمس، تو همواره´:بندش و چنين گفت او، رو به هرمس، فرزند دل
باشد، بايد به خانه بازگردد نه به اي كه  باك، به هرگونه ي بي چون و چراي من برسان كه اوديسه گيسو پيام بي

هاي  پيش از رسيدن بيستمين روز به پاياكس، سرزمين پاياكي او با كَلَك ِ بس استوار . رهنمون ايزدان و نه ميرايان
  .وابسته به ايزدان خواهد رسيد

ردد، و مس و زر و بند بازگ آنان او را چون ايزد به دل راه خواهند داد و به كشتي خواهند رسانيد تا به ميهن دل
يافت، اگر كه بي هيچ آسيب  پارچه به او خواهند داد، بسيار، به آن اندازه كه اوديسه در تروا هرگز به آن دست نمي

  .بازگردد بازيافتهتوانست با آن همه  مي
  ´.ي خويشان و رسيدن به كوشك ِ بلند بام و ميهن ِ خود ديدن ِ دوباره: چرا كه اين سرنوشت اوست

  .، جداراه نبودها ي نيكي ي آرگوس ِ صد چشم، بخشنده ايزد ِ كُشندهفت او و چنين گ



و . ، با وزش ِ بادكرانكشانيدند بر آب و بر خاك بي  د كه او را ميرو پس پاي افزار از زر جاودانه به پا ك
با همين . برد خواست به خواب مي كرد، و هر كسي اگر مي ديگران مينيرنگ به كار دست برداشت كه با آن  چوب
  .مند ِ آرگوس ي توان دست پرواز كرد، كُشنده چوب

و نوك بال با كف ِ كوبيد  ي دريا كه بال بر هم مي پس از پرواز فراز ِ پيريا فرود آمد بر دريا و پس بر پشت ِ پرنده
  .ها شتاب كرد بر جنبش خشماگين ِ آب بر موجكرد به شكار ماهي،  دريا خيس مي

به آبخوست ِ دور كه رسيد، از درياي كبود پا بر خاك گذاشت و . هاي بسيار شتاب گرفت موج هرمس از پس او بر
  . زيست هاي زيباي گيسو در آن مي ف بزرگي در كوه كه پري با بافهارفت تا رسيد به شك

سدر و  چوب سوخت و شعله فراز آبخوست آويخته با بوي خوش ِ آتش در بخاري مي. درون شكاف او را ديد
   .كاج هسيا

  . و او، به خواندن نيكوترين آواز، با نخ ِ زر به كار بافتن تنابي از زر
هاي بزرگ النه  جا پرندگان با بال و آن. جنگلي به شكوه دور ِ شكاف روييد از توسكا، سپيدار و سرو بلندباال

با انگور رسيده تنيد بر بام تاك . كردند، كالغ و شاهين و زاغ با زبان دوشاخه كه هميشه به ستيز با دريا هستند
. زالل به چهار سو فوران آب ِ درچهار چشمه از پشت هم . هاي پر بار هاي پهن و خوشه گنبدي شكاف با برگ

  . پيرامون آن دشتي سربرآورد از گياه نازك با بنفشه و كرفس
ي آرگوس،  به ستودن، ُكشندهجا ايستاده بود  آن. شاد شد و دل رسيد به شگفت مي جا مي هر ميرايي اگر پاش به آن

ترين ايزدبانوان، به خوبي او را  پري كاليپسو، درخشان. ها، و پس پاي به درون شكاف گذاشت ي نيكي بخشنده
  .بس دور از  هم بزيند هاي گو كه در كوشكشناسند،  ديگر باز مي گان يك ي جاودانه بازشناخت؛ چرا كه همه

ي كوه نشسته بود به زاري، به آزار ِ خود از  آمده چون هميشه بر توك ِ پيشاو، . جا نديد باك را آن ي بي اوديسه
كه  پس آنترين ايزدبانوان، از  كاليپسو، رخشنده. نگريست سوي دريا مي به پاك كردن اشك آن. اشك و آه و ناله

  :نشانيد، پرسيد درخشانرا بر تخت ِ باشكوه ِ  هرمس
بگو . آمدي جا نمي اي؟ تو كه هرگز به اين مايه، از چه روي آمده گران، دوست ِ خوب و با چوبدست ِ زر س ِهرم´

  ´.خواهد پاسخي درخور بدهم، اگر كه بتوانم و درخور باشد ام مي كه درون چه در دل داري، از آن آن
  . ايزدبانو، از پس اين واژگان، سيني خوراك ِ ايزدان آغشته به شهد سرخ پيش او نهاد

  .ها، خورد و نوشيد ي نيكي هي آرگوس، بخشند كُشنده
. ام از چه روي آمدهپرسي  ايزدبانو، از من، ايزد، مي´:گاه كه سير دست از خوراك و نوشابه كشيد، پاسخ داد اما، آن

شود بر  ام، چه كسي رهسپار مي زئوس فرمان داد تا بيايم، خود نخواسته. اي و بي كاستي خواهم گفت خود خواسته
به هر روي، ناشدني . فشان يز در اين نزديكي شهري نيست از ميرايان تا هيزم بياورند و جانكران؟ ن آب ِ شور ِ بي

  . سرپيچي كند از زئوس ِ سپرداراست كه ايزدي 
ي كسان كه ُنه سال تمام به گرد ِ شهر  تر مرد از همه جا مردي با تواست، شوربخت او گفته است كه اين هم

در راه به آتنه دشنام گفتند كه او . شهر، به خانه بازگشتند از پس ويران كردن ِ به سال ِ دهم،. [جنگيدند پرياموس
همتا به مرگ درافتادند، جز او كه  ي آن سرداران بي همه. شان روان كرد سوي هاي سنگين توفاني سهمگين با موج

  ].جا كشانيدند ها او را به اين موج
جا دور از يار و ديار  كني، چرا كه سرنوشت او نيست تا ايندستور داده است كه زودتر آن مرد سوي خانه گسيل 

  ´.در ميهن بازگردد اش بامي بلند  اش را ببيند و به خانه ي آن است تا ياران شايسته. سر بر زمين نهد



  :دار چنين پاسخ داد ترين ايزدبانوان، به خود پيچيد و با واژگاني بال درخشانكاليپسو، 
بستري با مردان، آشكارا، اگر كه مردي  داريد هم بيش از همه، كه به ايزدبانوان روا نمي گيريد شما، ايزدان، سخت´

  .دنبه همسري بگزين
شكارچي  اوريون دم ورزيديد، آسان، به ايزدان زنده، به گاهي كه ائوس، ايزدبانوي سپيده سان، رشك  هم از اين

خون او  هاي نرم و با نيزهسوي او شتافت اُرتوگيا  در گزيد، آن همه زمان، تا كه، آرتميس پرهيزگار بر تخت ِ زر،
  .بريخت

 دربه كشتزار ِ سه بار شخم زده  -كام ِ اويم پذيرم كه خواست مي –گيس گالبتون  گاه كه دمتر گونه بود آن اين هم
ايزدان،  شما. گون او را از پاي در آورد زئوس به كوتاه زماني پي برد، و با آذرخش سيم. آويختياسون آغوش ِ 

  .به بالين من است يانميرااز بريد كه مردي  اكنون بر من رشك مي
ي َته ِ كشتي نشسته بود، تنها، چرا كه كشتي ِ تيزروش از آذرخش  پاره من او را رهانيدم، به زماني كه بر تخته

جا  ها او را اين باد و موج. اش كشته شدند ي ياران همه. رنگ سيمگون ِ زئوس دو نيم شده بود بر درياي باده
پس، . واپسي ِ پير شدن به روزها اش كنم بي دل او را به ناز پروردم و خوراك دادم و پيمان بستم جاودانه. كشاندند

ي زئوس ِ سپردار پنهان بماند يا كه  ست، به هر روي، كه ايزدي ديگر، از نگاه و نخشه از اين رو كه ناشدني
من . كران، هنگام كه زئوس وادارش كند يا فرمان دهد نهد، بر درياي بي نوميدش سازد، بايد به بخت ِ ناخوش سر

شت ِ او بر پ هي آن كه ره بنمايند ب چرا كه نه كرجي دارم و نه سازندهاش باشم،  توانم رهنمون به هيچ روي نمي
ب به ميهن خواهم داد و هيچ پنهان نخواهم كرد، تا خود بي هيچ آسي شپس به خواست ِ خود پند. پهن ِ دريا

  ´.برسد
  :ها، رو به او گفت ي نيكي ي آرگوس، بخشنده كُشنده

  ´.خود زينهار كن از خشم زئوس، تا كه باري ديگر از تو نياشوبد و بر تو خشم نگيرد پس بگذار برود، و´
كه گوش ي پر منش شتافت، ازيرا  اوديسهو او، پري نيرومند، سوي . آرگوسزورمند ِ ي  اين بگفت و برفت، كُشنده

كه  ي كوه؛ با چشمان هميشه خيس از اشك، از اين آمده او را يافت، نشسته بر توك ِ پيش. به پيام ِ زئوس داده بود
. دارد گذشت؛ و او به ناليدن بود اكنون از بازگشت، كه از چه پري ديگر خشنودش نمي روزهاي شيرين ِ او مي

       . اش خواست ناخواسته، كنار ِ پري كه ميسر به بالين نهاد، هاي ديگر نيز به زير ِ گنبد همان شكاف ِ كوه  شب
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