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 ثبغيطاليبى ٍ هْرثبى اٍِالى آلالّيي آدي ايلِ 

مئچي ًيي  اٍچ  ثبالسي  . ثيري ٍارهيص ، ثيري يَِخوَش ، ثير مئچي ٍارهيص 

ثيري ًيي آدي ضٌَگَلَم ، ثيري ًيي آدي  ضًَگَلَم ، اٍِ ثيري ًيي  دُ  . ٍارهيص 

 .آدي هٌَگَلَم

 ثَُ مئچي ّر گَى گئذيت هئطِ دُ ٍ چؤلذُ اٍِتاليبر ، گئري قبييذاًذا  ثَُيٌَُزًٍذا  

آستبًبدا  دايبًيت قبپيٌي . اٍِت ، آغسيٌذا  سَُ ، دؤضلريٌذُ  سَد  گَتيرُ رهيص

 –آتيال ، ديٌگيلذُ يِ - دؤيَرهيص ، ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم آتيال

 : ديٌگيلذُ يِ  قبپي ًيي داليٌذا گَليت سَِرٍُضبرهيص

 ميوذير؟- 

 !ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ،  هٌَگَلَم - 

 !آچيي قبپيٌي ، هَي گَلين 

 آغسيوذا سَُ گَتيرهيطَن ، 

 .دؤضَهذُ  سَد گتيرهيطَن

 .ثَُيٌَُزٍهذا  اٍِت  گتيرهيطَن

مئچي ايچَري . ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ،  هٌَگَلَم سئَيٌيت  تئس قبپيٌي آچبرهيص 

.        يئذيرُ ر ، ايچرُ ر ، يبتيردارهيص. گيريت اًٍِالريي  اٍِتًََُُ  سَُيًََُُ  ٍئرُ رهيص
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  گئذُ ًذُ ، گئٌِ  دُ ّر گَى اٍچًََى اٍزًٍذى  اؤپَة (1)صبثبح  اؤرٍضِ 

! تبپطيرارهيص ، ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم  قَُرد آلذادار ، آپبرار يئيَر ، ّب

 !ّر مين  قبپيٌي  دؤيذٍ هَي دئيَي سؤزلري  ائطيتوِ هيص آچوبييي

 گًَلريي ثير گًََ قَُرد اؤزًٍِ  سؤز ٍئردي مي ، ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، 

يبٍاش - يبٍاش. مئچي ًيي قبپي سي ًيي آغسيٌب گلذي.  هٌَگَلَهَ  يئيِ جِ يَن

 .قبپيٌي  دؤيوِ يِ  ثبضالدي

 ديٌگيلذُ يِ قبپي ًيي داليٌب  گليت –ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم  ديٌگيلذُ يِ 

 :سَس لٌَذيلر

 ميوذير؟- 

 :قَُرد دئذي

 !هٌََن  مئچي يَن ، ثبالالرين ، آچيي قبپيٌي- 

ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم  اٍِ سبعت ثيليرلر مي، قبپيٌي دؤيَي آًبالري 

. قَُرد ًِ قَذَر يبلَاردي ، قبپيٌي آچوبديالر. دئييل، قَُرد دٍُر، اًٍِالرا  مَلَل گلير

قبچيت . قَُرد  قبپيٌي  سيٌذيرهبق ايستِ ييردي ، ثير دُ گؤردٍ مي، مئچي گلير

 اٍِرادا گيسلٌَذي مي،  گؤرسَى مئچي قبپيٌي ًئجِ .   داليٌب گيردي(2)ثير  مَِلَُى 

 

 :ديب يازي

 بوته : كْول (2چيَمن             - اْوتالق ، چاي: اؤروش  (1
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 : دؤيِ دئذي–اٍِ  ثيري طرفذى مئچي گليت قبپيٌي دؤيِ .  آچير 

 !ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم- 

 !آچيي قبپيٌي ، هَي گَلين

 آغسيوذا  سَُ گتيرهيطَن

 دؤضَهذُ  سَد  گتيرهيطَن

 .ثَُيٌَُزٍهذا  اٍِت  گتيرهيطَن

مئچي .  اٍِيٌبيب  گليت قبپيٌي آچذيالر– ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم اٍِيٌبيب 

ثير آز . ّويطِ مي  ميوي اًٍِالرا  سَُ ، اٍِت ، سَد  ٍئردي. ايچَري گيردي

 .ثبالالري قبپيٌي  دؤيَلذٍ يًََ  سؤيلِ ديلر. ثَُرداى  صحجت ائلِ ديلر- اٍِرداى

 : مئچي دئذي

 .اٍِ خبئي قَُرد  دٍُر- 

 .سًَِرا  ثبالالريي  اٍزًٍذى  اؤپَة  گئتذي

.  مئچي ًيي سؤزلريٌي  قَُرد  اؤيرُ ًويطذي. ايٌذي  سيسُ  خجر ٍئرين  قَُردداى 

يبٍاش گئذيت قبپيٌي دؤيوِ يِ  - سًَِرا  يبٍاش. مَِلذاى  چيخيت ثير  آز گؤزلَذي 

 :  اٍِيٌبيب  قبپي ًيي داليٌب  گليت  ضَِرٍُضذٍُالر–چَپيص لر اٍِيٌبيب . ثبضالدي

 ميوذير؟ -  
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 :قَُرد  سَس يٌي  مئچي ًيي  سَسيٌِ  اٍِخطبديت  دئذي

 !ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَم- 

 !آچيي قبپيٌي ، هَي گَلين

 آغسيوذا  سَُ گتيرهيطَن

 دؤضَهذُ  سَد  گتيرهيطَن

 .ثَُيٌَُزٍهذا  اٍِت  گتيرهيطَن

. جَلذ قبپيٌي آچذيالر. ثبالالري  ائلِ ثيلير مي، ثًَُالري  چبغيراى  آًبالري  دير

قَُرد . ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم قبچيت  گيسلٌَذيلر. قَُرد  اٍِ سبعت  هٌَگَلَهَ  يئذي

. مئچي ًيي  قَِرخَُسًَُذاى  قبچيت  گئتذي. چَِخ  آختبردي ، اًٍِالري تبپوبدي

ائلِ  مي، قَُرد  گئتذي ، ضٌَگَلَم ، ضًَگَلَم گيسلٌَذينلري يئردى  چيخيت  

. آخطبم  دٍضذٍ . ثير مٌُجِ  اٍِتَُرٍُة  آغالهبغب  ثبضالديالر. قبپيٌي ثبغالديالر

. مئچي اؤرٍضذى  قبييذيت  قبپيٌي ًِ قَذَر دؤيذٍ ، اًٍِب  جََاة  ٍئرُ ى  اٍِلوبدي

. اًٍِب  گؤرُ  جََاة ٍئرهِ ديلر. چَپيص لر  ائلِ ثيلذيلر  مي،  گئٌِ اٍِ  قَُرد دٍُر

دالجبدال  ثير ثَُيٌَُز ، ايني . مئچي گئري چَنيليت قبپييب  ثير  ثَُيٌَُز ايليطذيردي

ثَُيٌَُز ، ضٌَگَلَم ايلِ  ضًَگَلَم  گؤردٍ  مي، قبپيٌي  سيٌذيراجبق ، گليت  

 قبپيٌي  .   ثبخذيالر مي، آًبالري  دير(1)قَُالق  ٍئرديلر ، ثبالجب  دئطينذى

 باجا ، روزنه: دئشيك   (1
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 :مئچي اًٍِالرداى  سَِرٍُضذٍُ. آچذيالر

 ثَس،  هٌگَلَم  ّبًي؟ - 

مئچي حيرصلِ ًيت . احَاالتي آًبالريٌب  داًيطذيالر. اًٍِالر ثبضالديالر آغالهبغب

 :دئذي

 . ائَدُ  اٍِتَُرٍُى. يبخطي ، قَُرد ايلِ  هٌَيوني قبلسيي ، سيس  قبپيٌي  ثبغالييي- 

آز گئتذي ، چَِخ گئتذي ، گليت ثير داهيي . ثعلي ،مئچي دٍضذٍ يَِلَُى آغسيٌب 

 :ايچَري دى  سَس گلذي. آيبقالريٌي يئرُ  دٍيوِ يِ ثبضالدي. اٍستًَِ چيخذي

 اٍِ ميوذي داهيي اٍستِ-  

 تَُپپَر دؤيَر- تبپپر

 آيبغيي داهيي اٍستِ؟

 :مئچي دئذي

 ثبالهي سَي يئويسَي؟- 

 :تَلنَ دئذي

 .گئت قَُرداى سَِرٍُش يَِخ ، هَي يئوِ هيطَن،-  

 :مئچي اٍِراداى دَهيرچي ًيي  يبًيٌب  گليت دئذي
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 . دَهيرچي قبرداش، هٌَين  ثَُيٌَُزالريوي قيليٌج  ميوي ايتي ائلِ ، ًيسُ ميوي ضيص- 

 .سٌَِ  ثير مبسب  قبيوبق ، ثير  مبسب  دا سَد  ٍئرُ جِ يَن

ثير آزداى مئچي ًيي  ثَُيٌَُزالري قيليٌجذاى داّب ايتي . دَهيرچي راضي  اٍِلذٍُ

مئچي گئتذي چيخذي قَُردٍُى . مئچي اًٍَُِى  قبيوبغيٌي ، سَدًٍَ ٍئردي. اٍِلذٍُ

ثَُ  ٍقت  قَُرد دا ثير قبزاى آش آسويطذي ، اٍِجبغيي اٍستًَِ . داهي ًيي اٍستًَِ 

. مئچي داهي  دؤيٌَذُ  ثًََُى  آضي ًيي ايچيٌِ  تَِرپبق تؤمَلذٍ. ، ثيطيريردي

 :اًٍِذا  قَُرد چبغيردي

 اٍِ  ميوذير  داهين  اٍستِ- 

 تَِز  تؤمَر ضبهين اٍستِ؟ 

 آضيوي  ضَِر  ائيلِ دي

 گؤزٍهَ  مَِر  ائيلِ دي؟

 :مئچي جَاة ٍئردي

 !هٌََن ، هٌن ، جبًبٍار-  

 قَِضب- ثَُيٌَُزٍم  قَِضب

 ثبالهي  سَي  يئويسَي

 !گَل  گيرُ ك ثير سبٍاضب
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 :قَُرد جَاة  ٍئردي

 .چَِخ  گؤزُ ل ، گَل  سبٍاضب ، ائلِ  هَي  سٌَي آختبريردين- 

. ديطلريٌي  قيجيرتذي ، ايستِ دي مئچي ًي  يئسيي. قَُرد  سؤزًٍَ توبم ائلِ دي

گئري  چَنيليت ايرُ لي گَلذي ، اًٍِب  ائلِ  ثير ثَُيٌَُز  . مئچي اًٍِب  اَهبى ٍئرهِ دي

قَُرد  ثَرك دى  . ٍٍُردٍ مي ، ثَُيٌَُزالر  ايني قبريص اًٍَُِى  دؤضًَِ  ايطلِ دي

مئچي  اٍِ سبعت  اًٍَِى  قبرًيٌي  ييرتيت  هٌَگَلَهَ  . اٍُالييت  يئرُ  ييخيلذي

 :قَُرد  قيطقيريت  دئذي. چيخبرتذي، ثبغريٌب ثبسذي ،  گؤزلريٌذى  اؤپذٍ

 ٍاي  قبرًين ، ٍاي- 

 :مئچي دئذي

 !هٌَگَلَهَ يئوِ يَيذيي- 

 !ٍاي  قَُرسبغين  دئوِ يَيذيي

ضٌَگَلَم . مئچي ثبالسي هٌَگَلَهَ  گؤتَرٍة  ائَُ يَِلالًذي. خبئي  قَُرد اؤلذٍ

 –اًٍَُِى  اٍزًٍذى . ، ضًَگَلَم ، هٌَگَلَهَ  گؤرُ ًذُ  چَِخ  سئَيٌذيلر

 . ضبدليق ائلِ ديلر. گؤزًٍذى  اؤپذٍلر

 

 


