آ .ائلیار

سومئر قیزی

اوروک

کی-ائن-گیر قادینی

۱

الما و ناما

ناما-نین گؤیده کی ماوی قصری  ،ملکلر گلیش-گئدیشده ؛ سیل-سوپور ،بزک-دوزک
ائدیب ایچمهلی سو ،شربت ...
یئر-یئمیش حاضیرالییرالر .

ناما :
نه بیر مکان وار ایدی  ،نده بیر زاماننه بیر گونش وار ایدی ،نده بیر گوندوز
وار ایدی بیر قارانلیق  ،بیر ده بیر مهMe
دوغوب دوغولدوم بیر دنیز قارانلیقدا من.
آنا-یام مه-یه من  ،آنام دیر مه
دوغوب دوغولدوم ایشیقالردا من .
باالم دیر منیم هامی تانریالر
یاراتمیشام یئر-گؤیو  ،هر زادی من.
آنا-یام بوتون مه-لره من.
مه منده دیر  ،مه-یم من.
بیر الیمده اوشاق
بیر الیمده جاهان
بئله دوالنیر نظم-ا -کاینات .
آنا-دیر ،آنا  ،بوتون مه-لره
آنا-دیر ،آنا  ،بوتون کایناتا .
**
یاراتما اوتاغیندا یاراتدیم سیزی
یاراتما ائوینده بزدیم سیزی .
آی! زاماندان یوکسک  ،مکاندان اوجا ملکلر !
گلین بورایا  ،ییغیشین آرایا
سیزه بیر سؤزوم وار ملکلر:
یئمیرسینیز ،یئمیین
ایچمیرسینیز ،ایچمیین
گرکلی دئییل ملکلر .

هر نه یئییرسینیز ،یئیین
هر نه ایچیرسینیز ،ایچین
گرکلی دئییل ملکلر .
امما ایختیار شربتینه "،نام" سویونا،
ال وورمایین ملکلر .
قوجالیغی سیزدن آلدیم  ،گنجلیلیگی سیزه وئردیم
اؤلومو سیزدن آلدیم  ،یاشامی سیزه وئردیم
امما ایختیار شربتینه ،نام سویونا
ال وورمایین ملکلر .
ایختیارینیز الیمدن گئدر
یئنیب دوشرسینیز زامانا ،مکانا ملکلر ...
*

الما

سحره یاخین ،باش ملک ،الما ،سس سالیب هامینی یوخودان اویاتدی .
الما :
آی تانریالر تانریسی  ،یوکسک نامایئر -گؤیو یارادان  ،انسانی مله یئی وار ائدن  ،یوکسک آنا
آی هاوار ،فغان  ،یاتیبسان اویان
داریخدیم بو قفسده ،بو سون نفسده !
ایچریم یانارکن  ،ایچدیم نام سویونو
ایتیرمیشهم حال -خویومو.
یاتیبسان اویان  ،یوکسک ناما !
ایچدیم نام سویونو  ،نام-لی دئییرم
ائله بیل داها من  ،قصرده قاالن دئییلهم.
گل حالل الشاق  ،یوکسک ناما !
ناما :
وای ! یازیقسان باالسنی نه دئییم اولمایاسان الما
من سنه دئمدیم ال وورما سویا؟
وای !الدن چیخدین
یئنیب دوشدون زامانا مکانا الما!
آی پریلر ! آی ملکلر
گلین حاالل الشین یوکسک الما-دان
قصرده قاالن اولمادی الما
سؤزومه باخان اولمادی الما !
"نام" صاحابی اولوب مله ییم
گؤیلردن گئتمهلی الما !

----الما اولدوز کیمی گؤیلرده سوزوب گلیر .آن ،Anگؤی تانریسی ،اونون قاباغینی کسیر :
الما و آن
آن :
آی یاناغی قیرمیزی ،ائلیمین ماوی قیزیآی گولوشو گولدن ،قانادی گوموشدن
هایاندان گلیرسن ،هایانا گئدیرسن؟
الما :
آی ماویلر تانریسی  ،یوکسک آن-نیمقصردن گلیرم ،هایانا گئدیرم  ،بیلمیرم جانیم .
آنجاق داریخمیشام  ،بلکه ده قاریشمیشام
هایانا گئدیرم ،بیلمیرم "آن" -نیم.
آن :
سینهدن یوخاری ملک  ،سینهدن آشاغی آسالنکی-ائن-گیرین اولدوزو ،ائلیمین اسالن قیزی
اگر سورغوم حاق اولسا  ،دئ گؤروم دردین ندیر؟
جیلددن جیلده دوشن ،ملکلی ی ایتیرمه ین
قوچاقلیغا مثال دوشن  ،آسالنی قاپالنی ائلین.
اگر سورغوم حاق اولسا  ،دئ گؤروم دردین ندیر؟
ماوی یاشیل قیرمیزی ،ائلیم اسالن قیزی

الیمدن گلن یاردیم  ،سئوگی ایله سنین اولسون
دردینه چارا یوخسا  ،چاره لر سنین اولسون .
الما :
آی سئوگیلی آن-ایم  ،سنه قوربان  ،منیم جانیمایچدیم "نام" سویونو  ،اؤز ائویمده یاد اولدوم
چوخ ساغ اولون ،چوخدا وار ،گؤروشوندن شاد اولدوم
آرخا بیلدیم آن-ایمیزی ،اونوتمارام سئوگینیزی
هارا گئتسهم دایاغیم سان  ،ایستی کؤنول اوجاغیم سان .
آن:
گئت زامانا چاره  ،تاپ مکانا چاره * !ماوی یاشیل قیرمیزی  ،ائلیمین آسالن قیزی
گئت یولون آچیق اولسون  ،چاره لر سنین اولسون .
۲
الما و تانریالر
ملکلر :
سایسیز -سایسیز منزیللری  ،کسیب گلدین یورغون المااوزاق -اوزاق اولدوزالری  ،گئچیب گلدین وورغون الما .
*
اوتو:
قوی اولسون ارمغان سنه  ،قیزیل-قیزیل گوندوزلریم .ناننا :
قوی اولسون ارمغان سنه ،گوموش-گوموش گئجهلریم.

ایناننا :
هدییهدیر سئوگیم سنه ،هدییهدیر باریش سنه
باریش اوچون هدییهدیر  ،کالم سنه  ،تالش سنه .
کی:
یئر اوزونده انسان اوغلو  ،قوی اولسون سئوگولو سنه .ائنلیل :
انسانا "انام" وئریلدی ،سنه "نام"یئره گئدیرسن ،گئت ،یئر اوزون بزه
انسانین پیغامین ،آل گتیر بیزه .
اوتو :
باخ !عدالت حؤکمران اولسونیاخشی-پیس اؤز یئرین آلسین
دوستلوق حؤکمدار اولسون .
الما :
اوجا-اوجا تانریالریم  ،یوکسک-یوکسک ملکلریم
ایستیینیز اونودولماز  ،سؤز وئریرم عزیزلریم
خوش گلدینیز تانریالریم  ،خوش گلدینیز ملکلریم.
دوب (لوحه )
ناشه یازیر:
لو-گال-ماراه و یاشام آغاجی
اوروک

لوگال-ماراه دئدی :
چاغیرین ایشیب-ی بورایا گلسیناو یئتدی کیشینی بیر یئرده یوخوالدانی
عقربی ایالنی  ،تولکونو آسالنی  ،یئرینده اوخالدانی
او بؤیوک فوسونکارا ،دئیین بورایا گلسین.
ایشیب گلدی  .لوگال-ماراه:
-گئت گؤندر لو-لی-ال-نی  ،قیرسین یاشام آغاجیندان سؤز بوداغینی !

یاشاییش آغاجی
آبگال-شیمو ،قیزیل-گوموشو ،اوجاقالرا ییغیب  ،بیزه بیر شئی چاتمیر.
بئله بیر ایش اوال بیلمز ،بئله بیر ایش باشا گئتمز  ،اؤلکه آلتین سیز دوالنا بیلمز.

او چوخ دانیشیر ،آز بیلیر ،چیرکین قول -قاراواشی ،بوشلو اکینچیلری  ،مال-داوار
ییهسینی ،
بوشلو صنعتکارالری  ،آنالماز انسانالری  ،یولدان ادیر ،منیمله ووروشا حاضیرالییر.
اؤلکهده دانیشیق الزیم دئییل ،انسان سؤزسوزده  ،تانریالرا عبادت ائده بیلر .
گئدین بؤیوک اوجاغا ،او حیوانا دئیین  ،قیزیل-گوموش یاری-یارییا بؤلونسون.
قبول ائتمزسه ،سؤز بوداغینی گیرین !
**
سابیتو ( سئوز آغاجی نین گؤزه تچی سی) یوخویا گئدرکن  ،یئل آغا( لو-لی-ال )
بوداغی قیردی.
سئوز بو داغی قیریالرکن لوگال-ایندا دیلی باغالندی !
ایشیب هر ایش گؤردو چاره بیلینمهدی !
او گوندن ،گونلر هفتهلر ،آیالر ایللر ،گئچیب-گئتدی...
آغیزالر باغالنار کن  ،کؤنوللر ایتیردی  ،سؤز -سؤزجویونو
قوالقالر ایتیردی  ،سس-سمیرینی
گونلر گونشسیز قالدی  ،گئجهلر گوندوزسوز
ایللر فصیلسیز قالدی  ،آغاجالر حاصیل سیز
اوشاقالر ایتیردی آتا-آنانی ،اورکلر ایتیردی محبت سئوگینی
چؤل حیوانسیز  ،پیه مالسیز  ،جان یوخوسوز  ،یئر یاغیش سیز قالدی
ایالنالر یووادا مه لدی...
*
سینهلر هاواسیز قاالر کن  ،کوتله هجوم ائتدی قصره  ،لو-قال-ماراه دوشدو قفسه،
اونو آتدیالر بیر اوزاق داغا ،حسرت قالدی اوجاغا باغا .
یالقیز قاالرکن دوشوب اؤلدو ،جندیینی قورد-قوشون بؤلدو.
جاناوار باالسینا ،ات-قان اولدو .لو-قال-ماراه.
لوگال-شیمو
لوگال-شیمو و نوگیا-الر
کاهین ،لوگال ماراه-ین تاختینی ییخدی .اؤز آدینی لوگال-شیمو قویدو .

*
لوگال-شیمو اوتاغیندا گزیر .و اؤز-اؤزونله دانیشیر :
( ME iləقدرت ایله) قیزیل  ،بیرلشه گرک  ،تانریالر قدرت ایله ،بیرلشن تک .امما
بو آج-اوجون الیندن ،نئجه قورتولوم من؟
بونالر آز قالیر منی یئسینلر .مه یی بؤلسونلر ،قیزیل-گوموشو ،خوش یاشامی دا!
یوخ !هر آتا بیر جیلوو  ،هر سورویه بیر چوبان الزیمدیر  .قول-قاراواش ،آج-اوج ،نه
بیلرگوج ندیر ،آغالیق ندیر .
**
بو آرادا لوگال-شیمو-یا خبر گتیردیلر :
قول-قاراواش  ،یور-یوخسول  ،هامی بیرلشیب ،قییام ائدیبلر ؛ آزادلیق ایستیرلر .هر ایکی طرفدن چوخ آدام اؤلوبدور .
او تلسیک یاخین آدامالرینی چاغیریب تدبیر ایستهدی  ،هامی بیرلیکده دئدیلر:
"نوگیا"`الر !کاهین نامتار-ی قاصد ائدیب ائرئشکیگال و نئریگال-ال ( اؤلولر دنیاسی نین االهه و
تانری سینا) پیغام وئردی کی ،اؤلکه الده ن چیخیر !
امما ائرئشکیگاال اونون سؤزونه باخمادی ،و یئر آلتیندان نوگیا-الری (اسکلت لری)
یاردیم اوچون گؤندرمهدی.امما ایشیب اووسونال ایشینی گؤردو .
نامتار (جان آالن) هر اسکلت-ین یئرینه بیر قیامچی جسدینی یئرالتینا آپاردی ...
بئلهلیکله قییامین اودو سؤندو .
امما لوگال-شیمو یالنیز نوگیا-الر ایله حاکیم اولدو و حوکومت ائله دی.
ناشه یازیسینی یازیب قیراغا قویدو ...
**
۴
یول

الما و اوروک
اورییم ،آی اورییم  ،نه چیرپینیرسان اورییم
دالغا دئسهم آز اوالر  ،قوی سنه دنیز دئییم
جوشوب داشان دنیزیم  ،نه چیرپینیرسان اورییم
آل مندن داغداغانی  ،آل مندن اوزونتونو
آل مندن اینیلتینی ،آل مندن قوربتی
آل مندن آجیغی  ،آل مندن نیفرتی
وئر منه دایانیش  ،اول منه دایاق
وئر منه سئوگینی  ،اول منه یولداش
گئدیرم ائویمه،
گئدیرم اوروکا
من .
*
آی گئجه -گوندوزون اوفوق جیزگیسی  ،آچ گوندوزون قاپی سین منه
آی گونش ،سر قیزیل ساچالرین  ،آچ قیزیل گوندوزون منه
آچ قاپینی ،آچ ائوی  ،آچ اودون -اوجاغین منه
گئدیرم اوروکا
من.
آچ چایالری  ،آچ داغالری  ،گؤستر انسانی ،حیوانی منه
گؤستر آغاجی ،علفی ،گؤستر ائویمی منه
گئدیرم اوروکا
من .

ناشه
۵
الما و ناشه
الما
گؤی اوزونده سوزه ن نانشه  ،سو اوزونده اوزن نانشهقارتالیم دورنام نانشه  ،دنیزده بالیغیم نانشه
کی-ائن-گیر` -این اولدوزو  ،ائلیمین آسالن قیزی
الیمدن گلن یاردیم  ،سئوگی ایله سنین اولسون
دردینه چاره یوخسا ،چاره لر سنین اولسون.
نانشه
نه گؤرموشهم یازمیشام  ،آل اوخو "دوب"`الری المایاشام بوردا آغیر گئچیر  ،آغیر-آغیر ،آخیر گئچیر
دیرناق-ایله داش قازماق  ،داشدان سو چیخارتماق
یاشام بوردا آغیر گئچیر .
بیری آغا ،بیری قول
بیری یئییر ،بیری باخیر

بیری وارلی ،بیری یوخسول
بیری یئییر ،اونو باخیر
یاشام بوردا آغیر گئچیر .
نه گؤرموشهم یازمیشام  ،آل اوخو دوب`الری الما
بیری دیری ،بیری اؤلو  ،بیری وورور مینی اؤلور
یاشام بوردا آغیر گئچیر .
*
"هامی ایشلر ،هامی یئیر
هامی دئییب هامی گولر"
درد اولوبدور اوره یمده
زامان بوردا آغیر کئچه ر
جانیم الما ،گؤزوم الما
یاشام بوردا آغیر کئچه ر .

الما
الی قوروسون یازا نین ،یازینی ترسه یازیبهامی یازیالر یازیالندا" ،کی-ائن-گیر"-ی ترسه یازیب
ساغدان یازیالن ،سولدان اوخوندو
سولدان یازیالن ،ساغدان اوخودو
الی قوروسون یازا نین ،یازینی ترسه یازیب
هامی یازیالر یازیالندا ،بیزیم کینی ترسه یازیب.
*
انسان اولمویان یئرده  ،تولکولر فرمان وئره ر
دیریلر اولمویان یئرده  ،اؤلولر فرمان وئره ر
ایته ات اولمویان یئرده  ،سوموکلر فرمان وئره ر.
*
الی قوروسون یازا نین ،یازینی ترسه یازیب
هامی یازیالر یازیالندا" ،کی-ائن-گیر"-ی ترسه یازیب.
*

کؤلگه لر کؤلگه نین
گوندوزلر یولچونون اولسون
قیزیل الر اکینین،
گوموشلر آیین اولسون
گئجه لر یوخونون
گوندورلر تویون اولسون.
*
الما قوربان نانشه`یه
گئنه گؤرو شریک نانشه
گئدیرم ائویمه
گئدیرم اوروکا
من .
نانشه
الیم الینده ،گولوم تئلینده ،گل گئدک ،دنیز ترکینه ،مهمان اول انکی` قصرینه.سمادان آلیب رنگی نی دالغاالر ،شفقه بنزیئر اینجه بالیق الر ،دنیز دیبینده زمرد قصری
وار،
گل گئدک ماویلرترکینه .
آی مینیب قایئغین ،گوی اوزونده  ،جاالنیب ماویلر هر سؤزونده
گز-دوالن گل ساحیله ،گؤتورو م سنی ،انکی قصرینه.
**

الما اوروکو گزه ندن سونرا ساحیلده ناشه ایله گؤروشوب ،دنیزین دیبینده کی الجیورد
سارایینا ،ناشه نین عاییالسی ائوینه گئتدیلر .
نین-خور-سان-گا (ناشه-نین آناسی):
سنده منیم بیر باالمسان ،خوش گلیبسن قیزیم المایئدیم (قیز) اولسون ،سککیز ،خوش گلیب سن ،باال.
الما :
-آنا بیلدیم  ،آتا بیلدیم ،اؤز ائویم بیلدیم ،گلدیم .

کی-ائن-گیر قادینی

انکی
انکی :
ایچدین نام`-ین سویونو ،گلیب چیخدین یئره باال  ،خوش گلیبسن بیزه الما .الما :
انکی بابا ،آنا نین-خور-سان-گا ! گئتدیم گون باتان یئره ،ملکلر یاتان یئرهاوروکو گزدیم گلدیم  ،ائوینیزی اؤز ائویم بیلدیم ،گلدیم .
انکی :
نه گؤردون اوروک` دا باال ،سؤیله بیزه قیزیم الما .الما :
هر انسانین باشی اوسته بیر "سوموک " دوروبآپاریرالر تاخیلی ،وورورالر آنبارا بابا!
کیمی آجدیر ،کیمی نه ساغ .کیمی قورخور ،کیمی قاچیر .
*
یئر-گؤی جاناوار ،صحرادا شیر
اینییم آج

اوتومو اؤزگه نین مالی یئییر .
قارا گئییملی سوموک لر ،اوروک-دا سان گئچیر .
آدام بیلمه ییر هارا گئتسین بابا.
*
آرخالر تمیزلنمه ییر ،کیر آخیب گئتمه ییر
اکینلر قالیب سوسوز ،بول تاخیل یئتمه ییر
اوروکو لوگال تاالییر
کی-ائن-گیری "سوموک" داغیدیر
باغ-باغچا یئمیش گؤرمه یئر
*
نه گؤروشون دادی وار ،نه گولوشون دوزو
آدام بیلمه یئر هارا گئتسین آنا
هر انسانین باشی اوسته،
بیر سوموک(اسکلت) دوروب بابا.
ناشه :
یاشام دیر ،یاشام آغیر گئچیر  ،آغیر-آغیر آخیر گئچیر...
انکی :
آپاردی تقدیر-داشی` نی  ،اوغرو ایم-دو-گودآخیتدی خالقین گؤز یاشینی  ،آبدال ایم-دو-گود.
اوروک` دا بیر دوب-سار وار ،اونون آدی "مود" باشی
گئدین گؤرون نه سؤیله یئر ،بلکه تاپدی او قوش-باشی .
۶
مود :
بویورون-بویورون ایلشین ،انکی بابانین قیزالری  ،خوش گلدینیز  ،صفا گتیردینیز ،بویورون-بویورون ایلشین.

الما :
دوب-سار` ایمیز ساغ اولسون  ،بیر سورغوموز وار سیزه ،سئوینه ریک ،جاواب وئره ر سیز بیزه.
ناشه :
ایم-دو-گود اوغورالییب تقدیر-داشی` نیتاپا بیلریک می اوغرونو ،تقدیر-داشی` نی؟
مود :
انکی بابا  ،بیلمهین یئرده  ،کیمسه بیلمز بو سورغویا بیرجاواب!گلین گئچین بو سورغودان ،بوایشدن ،بادا گئدر ،یازیق عمور بو ایشده
دونیا بئش گوندور ،اودا خوش گوندور ،آغریماز باشینیزا دستمال باغالمایین .
بیری یئخیالرکن ،بیر تپیکده ،سیز وورون  .قویمایین قالخسین او چامیردان
سیزی ساالر خندیه او قویویا ،الین توتوب چکرسینیز چامیردان.
قیزیم ،توتون می معشوقو  ،بوراخین آن-سو` نو  ،تقدیر داشینی.
ازلدن سوموک ایشلهدیر ،بو دونیانین چارخینی.
فلکین چارخی دوالنیر اولدن
ترسینه  ،کیمسه چئویره بیلمه ییب ازلدن اونو
یاشایئش یئل دیر ،ها یاندان گلیر ،او یانا سوزون ،اؤزونوزه مال-دؤولت دوزون .
الما :
سیزه بیر سؤزوم وار  ،دوبسار آغا ،اونوتمایین :قاییق یاتارسا سویا باتار ،شهر یاتارسا  ،قانا باتار !
قیزالر :
الوداع می معشوق.الوداع بئش گون  ،خوش گون .-سیز ساغ

بیز سالمت .۷

ناشه قارداشی آسال-لو-خی-دن تقدیر داشی نین هارادا اولدوغونو سوروشدو.
آسال-لو-خی ناشه -یه دئدی ،یاخشی دیر کی ،عمیسی انلیل ایله دانیشسین .

انلیل ،انکی تکین ایم-دو-گود`او اونا گؤستردی.
*

عکس :دوبسار و قلم

آنجاق الما انکی بابانین سؤزو ایله نام آدیندا بیر دوب-ساری(کاتبی) آختاردی.
یولدا ،ائولره یاخین ،بیر آرخ قیراغیندا ،اوشاقالر اویناییردیالر:
الما:
!-e i dumu-nita, gen-am3-mu-še
-ای اوغالن اوشاغی گل بورایا !

اوشاق:
!-he-am! silim-ma
هن! سیلیک لیک اولسون(ساغلیق اولسون!)الما:
-silim-ma ! dumu-ĝu10, ĝe26-e nin-lamma-me-en.
ساغلیق اولسون! باالم ،من نین الما-یام .
?ne-ta é dub-sar me-ta-me
هارادان دوبسارین ائوینه گدر؟
اوشاق:
?-aba? e dub-sar
کیم؟ دوبسارین ائوی؟الما:
-he-am, dub-sar Nam
هن ،کاتب "نام"اوشاق:
!-gu2-e
بو طرف! -اوشاق الی له گؤستردی.بو آندا بیر یاشلی قادین گلدی:
 "گلین من سیزه گؤستریم"-دئدی .*
نام
الما دوبسارین ائوینی تاپیب اونال دانیشدی :
دوبسار :

سیز نئجه بورایا گلیب چاتدینیز ،سوموکلر هر یئری توتوبالر .من ایستهسهم گؤرونره م ،ایستهمه زسهم گؤرونمره م . ملک کی ،ملک؛ انکی بابا نئجهدیر؟ساغ .اما کیرلی یاشاییشدان اوره یی کدرلیدیر .بوتون دوشونن انسانالرین ،گؤزه ل تانریالرین ،اوره یی غملیدیر .من انکی بابانیچوخ سئوره م ،بیر طرفدن او منیم ده بابامدیر .
نئجه ؟من اوشاق ایکن ،اؤزگه ،بیزیم کندی تاالدی .قیرانی قیردیالر ،قیرمایانی قول لوغاآپاردیالر .من آتا-آناسیز قاالرکن داغا قاچیب گئتدیم .آیالر ایللر بویو مئشهده قالدیم .اورادا
ایم-دو-گود و انکی بابا ایله تانیش اولدوم .بابا منی ائوینه گؤتوردو ،منه یازیب-اوخوما،
ادب-ارکان ،اوخ آتما ،قمه وورما ،و ها بئله بیر شئیلری اؤیرتدی.
بابا انکی منیم ده بابامدیر .
 بابا سؤیلهدی :آپاردی تقدیر-داشی نی ،او اوغرو ایم-دو-گود  ،آخیتدی خالقین گؤز یاشینی  ،او آبدال ایم-
دو-گود .
هارادا تاپا بیلریک اوغرونو ،تقدیر-داشینی؟
ایم-دو-گود ایله دانیشماق گرک  ،تقدیر داشینین یئرینی ،سوروشماق گرک .ائلین دیلینی ائلدار بیلر  ،قوشون دیلینی قوشباز بیلر ،او قوشال دانیشماق گرک .
**
قوی سنه سویله ییم ،تانریالر مله یی ،سؤکوک -یووادا قالدی ،قوشالرین تله یی.
باشیمین قضاسی ،قوزوالر مله یی.
مئشه ده یالقیز قاالرکن ،حیوانالر ایچینده ،اؤیرندیم حیوان دیلینی ،قوش دیلینی من.
آتادان اوزاق دوشدوم ،آنادان دا ،اونوتدوم آنا دیلیمی  ،اؤز دیلیمی من.
وار اولسون انکی بابا ،دادیما چاتدی ،اؤیرتدی منه ،آنا دیلیمی .
حیوانالر ایچینده ،حیوان اولموشدوم ،ایتیرمیشدیم ،قوش دیلیمی من.
*

سئودیم حیوانی ،سویو ،آغاجی
داغ -تپه نی  ،دره نی من .
آغاج اسنده ،منده اسدیم ،اوشودوم سویوقدا ،یارپاق ایله من .
بیردن  ،جئیران قاچدی ،قوشالر اوچدو ،تانیدیم او ،گؤزه گؤرونمز ،قورخونو من .
بیردن فیرتانا قوپدو ،یووا پوزولدو ،پوزغون یووادا ،سئنیق بوداقدا،
بیرجه بیرتله یی قورودوم من.
*
بیر درین دوستوم وار ،دره لر کیمی ،اوجادیر اوجا ،داغالر کیمی
آتا دیر مئشهیه ،آناالر کیمی.
بیر درین دوستوم وار ،آدی خوم-بابا  ،سئویله دی منه ،بیر آتا کیمی:
« نه آتام وار ،نه ده آنام
« نه ده کیمسه بؤیودوب منی.
داغ-داشدان دوغولموشام  ،اورمانی قوروموشام  ،یوخومو ورمیشم آغاجا من.
همیشه اویاغام  ،اویاق قالمیشام ،مئشه نی سووارمیشام ،گؤز یاشیمال من.
چوخداندیرجانیمی اورمانا قوربان دئمیشم ،قورخماییرام بیرده دوغولمایاجاغام من.
قورخوم یوخدور اؤلومدن  ،مئشهم گئتمز گؤزومدن  ،سئوگیم ائدر ابدی منی ».
**
آتادان اوزاق دوشدوم آنادان دا ،وورولدوم درین مئشهلره من ...
**
صاباح گلین گئدک ایم-دو-گود` دون یوواسینا ،او آبدال قوشون اویناغینا اوواسینا...
-----۸

ایم-دو-قود
قاباقدا ناشه ایله الما  ،اونالرین دالیسیجا نام گلیر .
اوچو ده یاراقلی  ،اوخا قمهیه  ،آت ایله گئدیرلر ،مئشهلی داغالرا .
قیزالر آغ پالتارلی  ،چاریقلی  ،باشالریندا  ،بیر گول تاج
گؤن دیمز اوزلرینه کؤلگه سالیبدیر.
نام ،باتیق چنه لی ،قاراشین اوزلو ،دالدا باغالنمیش اوزون تئللری؛
گؤزه چارپان ،بیر چینی آچیق ،گؤزه ل بیر دری گئییب دیر،
دیزدن یوخاری.
بؤر-بؤجوک ،قوشالر گولگه آرایئیر ،ایالن الر سوسوز یووادا مله یئر.
یول الری یاریرالر ،آتلی الر ایتی ،اوزاقدان گلن سس لرده
دیه سن مال-داوار مله یئر ...

**
ایم-دو-قود
مئشهده بیر چینار ،باشی بولودالر ایچینده ،بیر اولوب ایم-دو-قود  ،بولودالر ایله
یوواسی بولوددور ،اؤزو بولود ،سسینده ایلدیریم چاخیر ،بولودالر ایله ...
*
نام :
آی ایم-دو-گود ! آی ایم-دو-گود ! یاتیبسان اویان !نام گلیب گؤرسون سنی  ،گئچمیشه گؤتورسون سنی .
آی ! یوواسی بولوددا  ،اؤزو بولود  ،گؤستر منه ایلدیریم سسینی .
گؤی بولود گورولدی  ،چاخدی ایلدیریم  ،ایتی بیر سس دوشدو مئشهیه داغا .
ایم-دو-گود:
 نام !خوش گلیبسن باالم! یئکه لیب سن نام!گلیب سن ،صفا گتیریبسن .نه عجب؟
سن هارا  ،بورا هارا؟
ایم-دو-قود یئنیب قوندو قایایا :
سسیندن سؤزلو آداما اوخشاییرسان  .آت اوخون باالم !نام :
ایم-دو ! گلمیشهم تقدیر داشینی سوروشام .دونیانین چارخی ترسینه دوالنیر ،ایم-دو !
ها ...ها ...ها ! تقدیر داشینی! دونیانین باش داشینی !هن؟ ترسینه دوالنیردنیا؟
دیریلرین داشی همیشه ترسینه دوالنار ،نام! ...
ها ...ها ...ها ! ...آ کیشی! بو بیر اسکی ناغیلدیر
نئچه مین ایللیک  ،اسکی ناغیل ...
اونو انلیل ده بیلیر  ،انکی ده بیلیر .

ناشه :
 بو نئچه مین ایللیک ناغیل؟ !الما
او نئچه مین ایلدیر یاشاییر؟!نام :
 او بولودالرایله دوغولوب دور ،اوندا بولود عمری واراونون تاریخی کئچمز ،زامانسیزدیر ایم-دو-گود.
الما
او بولودالرایله یاشید دیرمی؟! ...*
ایم-دو :
نین-اور-تا داشی الیمدن آالندا  ،اونو آتدیم دنیزین الپ اورتاسینا .نام :
آخی آدامدا  ،باغیشال! قوشدا ،تقدیر داشینی دنیزه آتارمی؟ایم-دو ،سنده هئچ بیر عقل وار می؟
هارادان بیلیرسن  ،دوز دنیزین اورتاسینا آتیبسان؟
او ایری -بویروق جایناقالریال دنیزی اؤلچموشدون مو ،ایم-دو؟
نییه ،نچون داشی اوغورالدین ؟
ایم-دو :
اوغورالمادیم ،قاپیب قاچدیم .اونو ساخالماق اوچون انلیل ده اردم یوخدور.
داشی بوینوندان آچیب آتمیشدی قیراغا
گئتمیشدی ایناننا ایله کئف-داماغا.
اونو اوغورالمادیم  ،قاپیب قاچدیم.
انلیل آغلینی وئرمیشدی ایناننا` نین آغلینا
ایستک لرینی داشا یازمیشدی،
هامیسینی سیلدیم .

نام :
اللرین آغریماسین ،باغیشال!جایناقالرین آغریماسین!
اونالری سیلدین  ،باشقا یازیالرینی دا سیلدین !
آخی دوستوم! گوج بیرجه سنین کی دیر ،یوخسا هامینین؟
آخی سنده هئچ بیر عقل-هوش وارمی
کایناتین گوجونه صاحاب اوالسان؟ ...
ایندی بیز او داشی هارادا تاپا بیلریک؟
ایم-دو :
لوقال -ین قصری آلتیندا بیر الغیم وار،دوز گئدر داشا  ،چارخا ...
نام :
ساغ اولسون ایم-دو ! جاوابیمی آلدیم .بولودالر جان ،یاشاسین ایم-دو!...
۹
خوم-بابا
نام :
بو نه هایدی  ،بو نه قیشقیریق؟ خوم-بابا` نین سسی گلیر ...هایدی دوستالر! هایدی ! اورمانا ساری هایدی !...
خوم-بابا ،نام` این آتینی گؤروب تانیدی :
خوم-بابا :
آتلیالر آی آتلیالر!جانیم قوربان آتلیالر
خوم-بابا داردا قالیب ،هایدی گلین آتلیالر

لو-گال فرمان وئریب ،سوموک دولوب اورمانا
کسیب تؤکوب سیدرالری ،تاالن سالیب هریانا
سارای تیکیر اؤزونه  ،آغا-ارباب سؤزونه
ائوی قامیش یوخسولون ،الی داردا بوشلونون
هایدی گلین آتلیالر ! آتلیالر آی آتلیالر!...
نام :
بیرینی سولدان  ،بیرینی ساغدانتوتون اوخا سوموک`لری ...
*
ناشه و الما `نین هر بیر اوخو ایله ،بیر سیرا قارا گئییملی سوموک اود توتوب یانیر .

خوم-بابا امود الینده ،اله بیل ساخسی قیریر .امما قیریالن سوموک` لر یئنیدن اویوشوب
آیاغا قالخیرالر !
نام` این اوخو عسگرلری هدف توتوبدور .بو آرادا نامتار حاضر اولوب جان آلماغا !
الما :
اوالن ،نامتار! آل بو سومولک `لرین جانینی،قویما بیتیش سینلر !...
نامتار :
آخی من نئجه بونالرین جانینی آلیم ،سوموک ده کی ،جان یوخدور !...
دوشمان بیر آز ناجاق جیدا قالدیراندان سونرا ،قاچماغا مجبور قالیب آرادان چیخدی .
خوم-بابا ،الما و ناشه ایله تانیش اولدو ...

کور-نو-گیا(گئدر-گلمز)
۱۰
ایگی-کور-زا

اوچ یولداش گیزلی یولدان الغیما گیردیلر ،و کور-نو-گیا` یا (گئدر-گلمزه  ،اؤلولر
دیارینا) ساری یوال دوشدولر .
الما :
باخ گیریش قاپیسی !ناشه :

-ایگی-کور-زا )(igi-kur-ra; yer altının gözü

نام :
گیریش قاپیسی !الما :
قاپیچی آچ قاپینی !آچ یولو! آچ قاپینی !
اوتو دئییب قوناق گلک
ائرئش-کی-گال لی
گؤرک گرک .
قاپیچی :
دیریلر آیاق باسماز«گئدر-گلمزه» .یولچو !
بو یوال آیاق باسان
گئری قاییتماز یولچو !

ناشه :
اوتو گئدیب  ،ناننا گلیبسیزه گونش ،بیزه آی گلیب .
توت رزه نی ،قاپیچی ! آچ قاپینی ،قاپیچی !
اوتو دئییب قوناق گلک
ائرئش-کی-گال`لی
گؤرک گرک .

قاپیچی :
منیم بورجوم دئمکدیر  ،سیزین بورجونوز ائشیتمکگلین گئدین ایکینجی پاپییا  ،یول قاییتماز ،بیرینجی قاپییا!
نام :
توت رزه نی ،قاپیچی! آچ قاپینی ،قاپیچی!اوتو دئییب قوناق گلک
ائرئش-کی-گال` لی
گؤرک گرک .
قاپیچی:
آدین نه دیر  ،سویون نه؟نام :
آدیم نام  ،سویوم دا نام .قاپیچی :
نام! قوالغیما دیمهییب بئله بیر آدام !سؤزه باخمایان  ،تانری تانیمایان
اؤزباشینا! اؤزگور اوالن !
قوالغیما دیمهییب بئله بیر آدام !
ایکینجی! آدین نه دیر ،سویون نه؟
آدیم الما  ،سویوم دا الماقاپیچی :
آدین چاتیب قوالغیما الما !نام سویونو ایچیب یئره اینن الما !

سؤزه باخمایان ،تانری تانیمایان
اؤزباشینا ! اؤزگور اوالن! یئره اینن الما !
اوچونجو! آدین نه دیر  ،سویون نه؟ناشه:
آدیم ناشه ،سویوم ،انکی قیزی ناشه .قاپیچی :
دنیز اؤلکهلی  ،انکی قیزی  ،سن هارا-بورا هارا؟دیریلر آیاق باسماز گئدر-گلمزه یولچو !
سن هارا-بورا هارا ؟
ناشه :
 توت رزه نی ،قاپیچی!آچ قاپینی ،قاپیچی !
اوتو دئییب قوناق گلک
ائرئش-کی-گال `لی
گؤرک گرک .
قاپیچی :
گلین گئدین دؤردونجو قاپییا ...دؤردونجو قاپیچی :
داشین بیرینجی کلمهسی ؟مه! Meگلین دئدینبئشینجی قاپییا . . 5قاپیچی :

داشین ایکینجی کلمهسی ندیر؟آن! Anگلین دئدین آلتینجی قاپییا ..6قا.
داشین اوچونجو کلمهسی ندیر؟کی! Kiگلین گئدین یئددینجی قاپییا . .7قا.
داشین دؤردونو کلمهسی ندیر؟نام ! Namخوش گلدینیز گئدر-گلمزه نام !بورا آیاق باسان ،گئری قاییتماز نام!
ملکلیگی تؤکون بوردا !
انسانلیغی تؤکون بوردا !
پار-پالتاری ،یار-یاراغی  ،تؤکون بوردا !
خوش گلدینیز اؤلولر دیارینا !
لوت گلین لوت گئدین !
دیری گلین اؤلو گئدین !
غم -غصه یئمیین
آج اولدونوز ،تورپاق یئیین
سوسادینیز ،شیرین سوالر ایچین
قانلی چایدان ،اودلو چایدان
گؤزیاشی ایله دولو چایدان .
خوش گلدینیز اؤلولر دیارینا !

قیزالر :
اؤلوم-اؤلوم دئییبقورخوتما بیزی قاپیچی !
اؤلوم بیزی توتا بیلمز
الی بیزه چاتا بیلمز .
او گلنده من گئدره م
من گلنده او گئدر
اؤلوم بیزی توتا بیلمز
الی بیزه چاتا بیلمز .
*
اؤلوم-اؤلوم دئییب
قورخوتما بیزی قاپیچی !
پار-پالتارا ناجاغا
ساریلمیشیق یاراغا
خورما دئییلیک ازیلک
آرپا دئییلیک سپیلک
آیریلماریق یاراقدان
پار-پالتاردان ،چاریقدان .
چوخ اؤزونو یورما قاپیچی !
بوش-بوشونا دانیشما قاپیچی !
نام :

آی-گونش` این قوناغیبوش اوالرمی اوتاغی؟
چوخ اؤزونو یورما قاپیچی !
بوش-بوشونا دانیشما قاپیچی !
قاپیچی :
ایناننا ناز ایله گلدی ،ناز ایله سویوندوگوج ایله گلن ،گوج ایله سویونار .
تئز اولون سویونون !لوت اولون ! لوت!
آنادان دوغما! اؤزونو یورما!
لوت اولون ! لوت!
نامتار :
بورادا نه های-ها-هایدی؟ نه قالما-قالدی؟قاپیچی :
اینان-نا سویوندو  ،بونالر سویونمور !نامتار:
قوی گئتسین لر! آنام بیلر ،آتام بیلر ،من بیلره م  .قوی گئتسین لر !خوش گلدینیز بیزیم اؤلکهیه قوناقالریم...گئدین آنامین گؤروشونه…
امما باخمایین اونون جان آالن گؤزونه !...
۱۱
قصر

اؤلولرین سسی گلیر :
 .۱دسته :
تانریسان ،گلمه بورا! ملکسن ،گلمه بورا ! تئلله یینی توکمه بورا !انسانسان ،گلمه بورا ! حیوانسان ،گلمه بورا ! توکونو تؤکمه بورا !آغاجسان ،گلمه بورا !علفسن ،گلمه بورا! یارپاغینی تؤکمه بورا ! .۲دسته :
قوزو اولدوم ،آنامی امدیم  .قورد گلیب یئدی منی !خسته بیر قورد اولدوم  ،قارتال گلیب یئدی منی !گؤیده بیر قارتال اولدوم  ،اوخ گلیب توتدو منی !سو گلدی باسدی منی  ،یئل گلدی آسدی منیقورویوب تؤکولدوم  ،چؤللره باسدی منی !

اوچ یولداش اوچ چایین کؤرپوسوندن گئچدیلر .اودلو ،قانلی  ،گؤزیاشی چایالری نین
شاققیلتیسی کسیلدی .
اوتو ،قیزیل تئللرینی هر یئره سریبدی و او...و یوخاریالردان قوناقالرا شیرین گولوش
ایله خوش گلدین دئییردی .
اما اؤلولر قارانلیقدان باشقا بیر شئی گؤرموردولر.
ائرئش-کیگال-ین قصری گنج ایگید قیزالر ایله قورونوردو .بوردا دوغوب چوخالما
یوخدور ،و زامان ،ائله بیل دوروبدور.
نامتار اوچ یولداشی قصرین قاباغیندان گؤتوردو و آناسی ائرئش-کیگال -ین حضورونا
گئتدی ...
نامتار :

 یوکسک تانریمیز ،ائرئش-کیگال وار اولسون !یئر اوزوندن قوناق گلیب ،قوی گؤنلونوز شاد اولسون!
ائرئش-کیگال :
گلسین لر !الما :
سئویملی تانریمیز ائرئش-کیگال وار اولسون !
الما یام یوکسک تانریمیز ناما` نین مله یی
اؤز سورغوم یوخدور ،ائل سورغوسونو گتیرمیشهم
اؤز دردیم یوخدور ،ائل دردینی گتیرمیشهم .
ناشه :
انکی قیزی ناشه .اؤز سورغوم یوخدور ،ائل سورغوسونو گتیرمیشهم
اؤز دردیم یوخدور ،ائل دردینی گتیرمیشهم .
نام :
یوکسک تانریمیز  ،انکی نین بئجردیی انسان
اوروک -ون دوبساری نام !
اؤز سورغوم یوخدور ،ائل سورغوسونو گتیرمیشهم
اؤز دردیم یوخدور  ،ائل دردینی گتیرمیشهم .
ائرئش-کیگال :
-یئر اوزونون سورغوسو نه دیر؟ دردی نه؟

الما :
 بؤیوک سئویملی تانریمیز ،هاچاندان بری ،یئر آلتی یئراوستونون ایشلرینه قاریشیر ؟ناشه :
تقدیر داشی یئر آلتینا گلیبدیر ،ازن وررسیزمی آختاراق ؟نام :
مین ایللیک اؤلولر سیزین ،بو گونکو دیریلر بیزیم ،یترلی می ،تانریم؟ائرئش-کیگال :
داشی آختارین ! یئر آلتی قاریشماز ،یئر اوستونون ایشینه !الما :
سوموک یئر اوزونه حاکیم دیر !ائرئش-کیگال اوجا سسله :
نامتار ! بو نه سؤزدور؟نامتار :
ائرئش-کیگال ساغ اولسون !دوغرو دور! ایشیب` ین اسکلتلری یئر اوزونه صاحاباولوبالر !
ائرئش-کیگال :
اوغلوم نامتار ! نه چون اونالرین جانینی آلماییرسان؟ ندن یئری میر فرمانیم منیم؟
نامتار :
ائرئش-کیگال ساغ اولسون ! من یئره توکولن جانالری ییغیرام .کیمسه نین جانینی آلماغاحاقیم یوخدور!
بیری ایله دوشمان دئییلهم .ترسینه هامیال دوستلوغوم وار .قالدی کی ،اسکلتین جانی
یوخدور ،بوتون سوموکدور !
ائرئش-کیگال :

زامانا آی زامانا! خاراب قاالسان زامانا ! گؤر نه فیکیرلر ! نه ایشلر !...آمان !...یئنی دؤوران الیندن ،آمان !...گؤتور !گؤتور ایگید قیزالری گئت !گون باتمامیش
ایشیبی و اونون بوتون اسکلتلرینی یئغ گتیر بورایا!
قوناقالر گئتسین داشین دالیجا! بیر نئچه ایگید قیزی دا قوش اونالرا!
ؤلولر بیزیم ،دری لر یئرین ،تئترلی دیر هر زامان.

نامتار قوشونو یئر اوزونه آپاردی .اوچ یولداش  ،یئددی ایگید قیز ،میندیلر قاییغا گئتدیلر
چایالرین بیرلشن یئرینده ،دنیزین آلتینا جومدوالر .الجه بیر گؤی داش بیراسکی چارخا
آسیلمیش ایدی ".بیزده ن یئرلر" دسته سی اونا گؤزتچی ایدی .هامیسی ناجاقلی !
هامیسی یاراقلی !چوخ دؤیوش ووروشدان سونرا اؤالن اؤلدو قاالن قاچدی .اوچ
یولداش ،یئددی قیز تقدیرداشینی آلیب قایئتدی الر .
نامتار دا ،ایشیبی و اونون اسکلتلرینی توتوب ائرئش-کیگالین حضورونا گتیردی .
ائرئش-کیگال و نئریگال
بو آرادا ائرئش-کیگال اری تانری نئریگال` ایله دانیشدی.
ایسته ییره م تقدیر داشینی اؤزومه ساخالیام! -ائریش-کیگال دئدی.یوخ! آنونناکی` لرین الیندن قورتوالجاغیمیز اولماز .داشین ییهسی انکی `دیر .دنیزینآلتینداکی شئی لر اونونکودور.
نئرگال دئدی .قوناقالر قاییدا بیلمزلر !  -ائریش-کیگال دئدی.نیه؟ اونالر ،اؤز یئرلرینه ،بیزه بیر دسته جاناوار وریبلر " .مین ایللیک اؤلولر سیزین ،بو گونکو دیریلر بیزیم" دمه دی لرمی؟ -...ائریش-کیگال دئدی.
بو دانیشیقدان سونرا ائرئش-کیگال گلیب تاختا چیخدی:
-هامیسینی آپارین دوستاغا! -او دئییب فرمان وئردی ...

اوچ یولداش تقدیر داشینی گؤتوروب یئر اوزونه قاییتدیالر و اونو انکی یه وئردیلر .انکی
بابا ترسه چارخین اوواند اوزونو داشا یازدی .هله لیک...
چون داشین اسکی یازی سی سیلینمز ایدی…

خالق لوگال -ی تاختدان سالدی و اؤزونه یئنی بیر حاکیم تیکدی .

قول-قاراواش  ،بور-بورجلو آزاد اولدو .یوخسولالر مال داوار صاحابی اولدوالر .هامی
ایشلهدی ،هامی یئدی هامی دئدی ،هامی گولدو...
هره گئتدی اؤز ایشینه...
بو آرادا انکی بابا الما یا خبر وئردی :اندی کی ،اؤلولر دونیاسیندان گئری گلیبدی ،گؤیه
قاییدا بیلر ،یولو آچیقدیر ...
اما الما ! نه ایستییردی گؤیه قاییتسین ،نده یئرده بند اوال بیلیردی  .او نه یئرلی ایدی نده
گؤیلو ...
تلهیه دوشموش بیر آزغین قوش کیمی
اوریی چیرپینیردی بیر اووچو الینده ...

توفاند،ا بیر آغاج  ،بیر بوداق کیمی
یئرده چیرپینیردی ،بیر اؤزگه کؤلگه کیمی ...
۱۲
انکی بابا اوچ یولداشی بیر یئره ییغیب دئدی:
 فیکر ائلمه یین تقدیر داشی الیمیزه گلیب چاتدی هر شئی دوزه لیب قورتولدو! یوخ !انسانین نام-ی (ایراده سی) ،دوشونجهسی(فیکری) وار ،او قدرت سئور(گوژچو) ،و اهل-
ا -کئف دیر .
بو دؤرد عنصر تقدیردن ،تانریالرین امریندن قیراقدا دیر .بو اساسدا انسان اؤزونه «
جرگه» یارا دیر و بیر-بیرایله ووروشا ،چکن-برکیشه گیریر .الزم دیر بو عنصرلری
هامینین خوش یاشایشی اوچون ایشه ساالسان .بیردسته اوچون یوخ .
بونا گؤره یاخشی حیات یاراتما ایشی سونسوز دور.
بیر-بیرینیزدن آیریلمایین ،یاشام اوالنا قدر .چالیشمانین سونو یوخدور ،انسان دورانا
قدر.
قوی دیلین آچیق اولسون ،بلکه حیاتین اوزو گولسون.
*
بو دانیشیقدان سونرا ،اوچ یولداش هردن بیر  ،بیر یئره یغیشیر دیالر و خالقین حیاتی
اوچون اللرینده گلن ایشه اسیرگهمیردیلر .

*
اما الما ! تلهیه دوشموش بیر آزغین قوش کیمی  ،اوره یی چیرپینیردی بیر اووچو
الینده ...

او دردینی انکی` یه دئدی ،جاواب آلدی :
"نام و الما ،انسان ایله ملک ،بیر-بیرینی سئویرلر .عایئله قورماق ایستییرلر .اولمایانبیر ایش !
اما آغلیما بیر فیکیر گلیر ،الما گرک ملکلیگی آتا ،انسانلیغی توتا! اودا بؤیوک
تانریمیز ،ناما نین ایشیدیر .
ایشیدیر-میشیدیر ،او بؤیوک تانری نین ایشیدیر  -" .دییب سؤز وردی ناما ایله دانیش
سین ...
*
انکی بابا گئدیب دانیشدی .آنونناکی` لر ییغینجاق قوردوالر کی :
سئوگیلی لرین بیرلشمهسینه بیر یول تاپسینالر .هامی قرار وئردی :ملک انسان اوالبیل،
نئجه کی ،انسان دا ملک اوالبیلر .
اما ملک انسانلیغین آجی-شیرینینی بیلمه لی ،وعاغیل اوزه رینده اونو سئچمهلیدیر ...
*
نام ،الما` یا دئدی :
گل بو ایشدن گئچ! اؤزویون گؤیدن یئره سالما ! انساندا بیر شئی یوخدور .اودا بیرجوره حیوان دیر.
 -ملکده ده بیر شئی یوخدور ،اودا بیر تتره ک خیال کؤلگهسیدیر! -الما دئدی .

سئوگی دلیلیکدیر ،بزه نده ،زئر دلیلیک .بلکه ده ،بیر ایکی تایلی ایلگی دیر ،عقل و دویغو آراسیندا -الما دئدی .نه بیلیم الما ،بلکه ده بونالرین و باشقا بیر شئیلرین ،هامیسیدیر  .بلکه ده ،ساده جه بیریولداشلیق دیر ،الما.
نام! نه بیلیم ندیر .هر نه دیر کی ،اودور دا -الما دئدی ....*
چوخ فیکیر دانیشیقدان سونرا  ،چوخ زحمتیندن سونرا  ،و چوخ گون هفته آیدان سونرا ،
بؤیوک قادین تانری  ،ناما -نین امری ایله  ،ملک دؤندو انسان اولدو...
*
بئلهلیکله سئوگی ،بوتون چتینلیکلره گوج گلدی ...
سون

