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داستان شماره :۱
آورده اند که امیراسماعیل ساامان در روهاااب فار و فااراا سایار ما راد و در میاداا ما ار اتاد و اار سات
هده فه دادخیاا م آماد داد او را ما داد و اار ااه ماد
آمااد اماناااا ساایاره در راایر م ا
سراب خید فاه م

در میاداا ار اتاده ما ماناد و ک ا نا د او نما

رااج و ااار ک ااا فیناایار م ا درااد او را دساات یرب م ا کاارد و ف ااد فااه

راج و را ر خادا را ما

گاجن گتنادچ سا ک ی اج کاه در روه فااران و فر ا ارا کاار

م ا کن ا ت گااجچ س ا ک آا اسااج کااه در ارن ینااه اراااا نرر اااا و فینیاراااا داتن ا
دساات یرب نیاهمنااد رن روهب فاار عااادد م یااید در فیااروا ماارو ماا

اار فارااند و فااه رااارب و

رااج رااترب را درااد کااه در کراات ارب

فرآمااده فااید و اه آا ما خاایردن نرما را رماایدچ نیاااده راای و فن اار کااه ارا رااتر دا کااه داردن ناارا فر ااج و
فاه رااج و گااجچ دا امیاار داردن امیاار رمااید رااتر را ر تنااد و ساایارب را رماااا داد کااه ااا اکناایا فاارو و
سارفاا را فیاور و خید در امااا حاارا متی اا مانادن سایار ناا اه سااعت ساارفاا را فاا راراااب راتر فیااورد
و سااارفاا فاار هماااهه نر ااته فاایدن امیاار روب فااه او کاارد و گااجچ رااتر م ا در کرااج مردماااا ااه م ا کناادت
سارفاا گجچ او رمیاده و اه فییاه راتراا رر تاه اساجن امیار حاا ک کراج را ا ااار کارد و گاجچ راتر ما
در کرااج اای ر تااه و اه آا خاایرده اسااجن احاان کااه در ااار نیفااج اه آا فردارااته اب ااه انااداهه فاایده اسااجت
مرد گج و امیر رمید فیاب نناه را فاه نارق و اج فاه او دادناد و آن ااه روب فاه ا اراا کارد و گاجچ ا ار ما
اه خید داد ندا اه ایا ا داد نتیان

ر جن

