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د �دم ب�
د در ��� زار� 
 


	ت ����د،    ��ا��ا��ان ��د�� ه���د آ� از ��اب آ�دن �	
آ��ده را با ت%ه( آر�ا&%اه� �اب%د ��$��د و ب�  !  د
�� حال 

ان ��اب اس, .  
آ:ا آ� .  ا�9 8$�7ا حا5� �6 345 12� ر�0ا�� در /
� زار اس,

. روز�اري ا�>ه 
�>ه ;�ان ب%ده اس,  

 

 ��و (از �Bاب� �درس� دارا
�A%ن آ<از آ�دم آ� ?اد آ<از �%��ا
<�� Dا��ب��ا�J	ارش ب� د
�� . در دوران HاGار اس,) ا�د Eا

د ��Kد، آ�L� ابH ان دورMباد �اه . آ�$ آ� �ادر زن -�ادر 
�6 �ادر %ه� D دا�P ا��ا�� ب%د آ� تا �%ن -ا�OآO4 ه( ب%د  

دارا
�A%ن در دها�� .  آ%تاه ��ا�ددا�اد را ب� �K� ��K$د،
 QRH �زار اس, آ �
ت%Eخا��، ب� �%ازات �ا�5 ���و و 4H� از /

اه ب%ده اس, 9�. �دا از س� تBصOات �ا بJ	رد. Eا��خ, �ا�5ا
د   

 

WX4H تVات� تابان . س��Uا تابان آ4H �U� از ورود ب� /
� زار اس,
HX� س�باز �A5هاي ب%ده و ا/ن �KZ از 8%UM� �Yه��J �%رد 8

�7س�ا�� آ� ���%ا��د آ�U اآ9K ]اا آ��د، �Bداري Z%اب�د، 
%�د و ا
4ا�H را ب� ��ا/ت�ان  )R�Y زن �K�Eه�� \[�ص�ي 8ا

). ب�^ار�د(ب�^ار�د ) ��ا/تKان(   

 

س��Uا سارا !ان س��Uا و�%س Hدa اس, آ� Eدرها`ان ��AJ��د، _9$ 
روب�وي ! ا را ب� بL� بازها ب�Aو�داس, در آن ا�dاف �1�ادها �

س��Uا Eاساژ ح�0ت اب%ا
0A� اس, آ� WX4H تVات� دهBان و Gا�1� 
.  باربد در آ:ا ب%ده اس,  

 

ده، تابR%ي اآ�ا�D �اg اس,،  ��h1ت �د اس, آ�ب1د س��Uا �%ر
�6 تO�i آارب�ي  ,jز �ب بXBو ب1د از ا� ���$ D�در و �Eج�ه ها

!ه اس, تا حداH� بK%د دارو�ا��ساده ه( ��ارز�د  

 

ب1د ]اا�ا�� ;�ان �Hار آ� ب� تVات� �ص� تO�i �ام �اY�� ب%ده 
در ا��ان رس( اس, . �ادآور س�د �R8 �ص�، Eدر تVات� ا��ان. باد

آ�� آ� ه�� ?ا�D را ! آ� آد�7ا Eس از ��گ ��K%�د Eدر ��l 6>ي
آ�� ار�o� اش ب� با ا�د�K� �%��ا�ا�� وارد �Yه�P �ا آ�د و دس, 

 ��48داp وا/ رس�د و او ]اا�ا�� را ب� �6 آاباره درG� س� ت4د
وrH 5ح4, از تVات�هاي /
� زاري ��K%د !� �اد تVات� �ص� . آ�د

�� اY��د، ا�ا وا�1H, ا�9 اس, آ� س�د �R8 �ص� �� 8%ام ب%د و 
ا�د ر�K� ا�9 تO�iات ه�%ز در ا��Bام �ادر . �� ب��%ات

اه As�� باد�ا�5ا 9�
د .  

 

 �Hي از آن با�oا �س�( آO� ��تا/ر تاب��ا�� ��ا�د ه �ب1د ب
6
�$� و <Oه و ذاu$
. ?ا�ده اس, i� <Gازه هاي �Yوش س�( ا  
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 Qو 8ج� ��Yا�ب1د آ%l� ��R اس, آ� اآ�%ن ب� باربد تO�i �ام 

ا�د l%ن در ا��ان . اس, آ� ا�9 �ا�J	اري ب� �%ش �%ش �����Kد
 س��Uا وG%د دا�� 6در ا�9 آ%l� . ا��وز ه� �ا�� uv از ��R اس,

 �Hا ب%ده اس,3اس, و حداsاز آ �$� wب� ار�%�.  �8ق �Yو� آ� 
دو آاباره ��> آ� �$� از آsا �%
9 روژ، ��R1\ ب� آ�a ارباب 

)�R�2 ه�%ده اس, ب� Eاساژ ��uش. ب%ده باد)   Q��y آاباره .
تVات� ت%آ� . ا �A�� ا�د آ� �uوE� �ام دا�� اس,آاباره د��J ر

در !  آ%l� ب%ده اس, و س��Uا 7Gان، �7زاد، سح� و �ادر ��> 
 6�اآ�%ن در !��جا ب%ده باد آ� ه�%ز دو R�Y( ?ا�D ��ده�د با 

z�Rف ب��اري از ب9 . بXاآ�%ن ب�� �ب9 ب�, ب%ده اس, آ �l%آ �ت
�6 . ب��7ا باز ده اس, �l%س� آ �د آ��K��� ديK� وش�Y �اب%�

�د 
	ت از د��ا . :} ح��E 9اه �ام و Hد ب�Rدي ��> دارد%J��
�H Dاس( دس��Aوش ��> در !  آ%l� . ��ده ام و آ�� باورش ?�K%د

ب�اط {9 آ�ده اس, و �AJ�� ��دا| آ� او اه�  د��ا �4%ده اس, آ� 
 ا�� �� Eس �lا ا��جاس, او؟ 

 

 در ��جد ب>رگ /
� زار باز�ده رHاب, �	هQ تVات� Eارس در �Bاب�
اآ� آ�`� آ� Y%ت4ا
��, �%ب� ب%ده اس,، ا/ن . و �دد ب%ده اس,

. ب�Y z�Rوش بدي ده اس, در ��K� تVات� Eارس  

 


UB� ساب\ را ا�اد�� �ام sاده ا�د آ� آن ��> �� �8ق  �l%آ

UB� ب%ده اس, و ��ص%ر 7G%د �. �Yو  

 
�R1Y انG�� اUات� 48دي ب%ده اس,س��Vان، .  ت��و ب1د س��Uاهاي ا


� و ا
�ز ب%ده اس,/ .    
 در سا��Uان �E 6اساژ ��R1\ ب� آHاي 5اح� از وآXي 1320در سال 

 D� ��A ب� وG%د �� آ�د آ� ب� 800داد��uي، سا
9 ?ا��K ب� ��جا
اGاره 48دا��  �%  درآ�ده ب%ده اس, و او ]اا�ا�� �Yه�P را 

Eس از �6 �اه و ��( .  ا�9 �$ان Eا�� �	اري آ�ده ب%ده باددر
 �J�آار و ا��Xف با �د�� تVات�، ]اا�ا�� در ا���ار ��وه7اي د

,Yا� O�iت �
.�Hار ��Y, و سا��Uان تVات� ب� س��Uا /   

 

 سا��� د 1347و ب1د ��جد ��ح%م حاج ا�  ا
��hR� اس, آ� در سال 
د در ��ان �8ق �Yو�7ا و آاباره ها و �Kان داد آ� Jl%�� ��ج

ب��Hار �ا�د ب� اB�8اد ��د�� آ� حr ا�� �8ق �%ر ب%ده با�د، 
. �	ه� ا�د  

 
و ب1د آ� 7lارراه . و ب1د از آن آ� آ%l� ب�
9 اس, و آ%l� ��7ان


� زار اس, و ��ابان اه ساب\ /)�R1Y ��Xو 72%ري اس ( ��آ� �	
 و در �9U ��ز ��ان /
� زار �% و و حا
D ب� ه( ده9 آج� ��$��د

ده اس, ارم و . Hدa ��> ه���د X�7ا سUدر ��ابان 72%ري، س��
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ده اس, رودآ� �Eوu� اUب1د از آن س�� . �l%6 آ��Bاب� آن در 
آاY� اي اس, ب� �ام ه����دان آ� د/
, ��$�د ب� Hدرت �ا�J	اري 

��د ا��ا��ان آ� ب� بدل آار، س�اه� 
�JK و آار�� تد%J�� ارآات
ه����د، !ا�J%�� آ� در 
%س آ:Rس ب� �%ا��ده، رHص�ده، و ب>�� 

��د ه����د، آ� حr ب� %�9 و �%��ده تR%ز�%ن ��>%J�� .  
 

، آاY� �7Kد، )Rl%آ4اب �7دي �R1Y(آ4R� �ا�dه، بار �اآ��( 
G%اه�ي . آاباره س%س9 و آاY� آ����ال در ا�DZ 9 ب%ده اس,

�ان ب� ��ابان�A��,زار �% اس �
.  �ادري و اب�داي /  
 

با/ت� از 7lارراه آ%l� ��OEاس, آ� ��>ل �OKا
دو
� ��OEا در 
 در U�H1360�7ا�� از س��ال ه>اردس�ان در سال . ا��جا ب%ده اس,

D ا�rKJ �ا�dات ���%,. ا�9 �ا�� سا��� د D�A� �ب1د . آ:ا آ
و 4H� از ]ام . ه Qdب��اد �s ا
X4<� آ�د و ب1د از آن د �%ز

. ا�9 ح�7Yا ب��اد �Yح {R%ي ب%ده اس,  

 

�>د�7l 6ارراه آ�, ب� ��>ل و��ا�� �$� از ب��Jان ساب\ 
 6�ا
Bا��ان رس�دم آ� از 7l� سال D�E تا آ�%ن �� ز�د�� 

آsا ا��وز �Yا�%ش ده ا�د وg آ
�ت . �ا�%اده ار�w ب%ده اس,
�Jاب�Hا08اي �ا�%اده آ �د !�%J�� س%
 8ا\ ا�دي ه���د آ� در 

! ا�� ا�9 �ا�� Hد`� ب� س� اهDR ��اب �K%د. آ:Rس آواز ��خ%ا�د  

 

 




