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 شاناژدهاکُ

ها را خط انداخته  که کوه ییبا اژدها یسوار گاوهاشان نگاه کرده باشند به جنگ حضر تقل ها یکه زرشک ستیمهم ن نیا

به زرشک، رد  دهینرس ی از گردنه یوقت ،یکه حاال سنگ شده اند و هر کس ستیهم مهم ن نی. الکیبود تا برسد به م

است که  ییاژدها ی چپ مانده و کوه دست راست خون آلوده کوه دستِ یرو ییسنگ ها ندیتواند بب یشود م یم

شده  دهیکش چیدره ضربه خورده و تا برسد به قله، خط انداخته و مارپ یهم قبول که اژدها از تو نیکشته. ا یحضرتقل

 است به آن باال. 

که  دیگو یم یکیرود  یزرشک باال م ینییسرپا ،ییها، از سرباال یلکیم مرغِیس یمانده که وقت ییمهم است که جا نیا

 داستان، اتفاق افتاده است.  نیبوده که ا ییهمان جا نجا،یا

 کیبکند، سوار قاطرش شده و  کسانیتازد تا آنجا را با خاک  یکرده و م لکیاژدها، قصد م دهیفهم یوقت یتقلحضر

 رشیشمش ،یده حضرتقلید یبه زرشک، از جلوش در آمده. اژدها وقت دهیرفته و نرس نیو از باراج دهیکوب نیراست از قزو

 کیتا دور بزند و از  دیایب نییکرده کوه را پا یعقب نشسته و سع یدهد، کم یسرش تکان م یرا برق انداخته و رو

 وانیا یود، نشسته تور آن طرف شاه لک،یکه م ندیبرود باال تا برسد به گدوک و بعد از گردنه فالر بب گریطرف د

 جنگ شان شروع شده.  نجایدره و ا یآمده تو یالبرزکوه، اما حضرتقل

 یبشود که فقط سرش از او سر و گردن فشیتوانسته حر یوقت نم چیکه اگر آمده بود ه امدهین نییاز قاطر پا یحضرتقل

آورده. اژدها سر باال آورده  نییسرش پا یباال یهوا یضربه را رو نیرا باال برده و چرخانده و اول رشیبلندتر بوده. شمش

قاطرش زده. کاطر جفتک زده و  دارد. با دمش محکم به کفلِ  یو دست بر نم ستین یمعمول یآدم ،یلتقحضر ده،یو د

 یافسار را محکم گرفته و برگشته. با سه ضربه، اژدها را سه تکه کرده. دمش مانده تو یتقلبه جلو پرتاب شده. حضر

 کوه مانده.  یل خورده به ته دره و سرش همچنان باالاز وسط کوه قِ نشیی. کمر به پارودخانه

دست  یکه حضرتقل نیکمک نکردن شان است و ا لشیکه سنگ شده اند دل نیبودند. ا دهید ها یها را زرشک نیهمه ا

 تنها از پس اژدها برآمد. 
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 از  یکیسال بعد،  یها گردد که قرار بود سال یها بر م یلکیبه امامزاده م تشیحکا ست،ین نیاصل ماجرا هم ا

را با خاک  لکیرفت و م یکه اگر اژدها م ردیپناه بگ لکیدست حاکم روزگارش در برود و در م زا یحضرتقل ینواده ها

 بماند.  یباق یتقلحضر ادیشد که  یآنجا ساخته نم یامامزاده ا گریکرد، معلوم است که د یم کسانی

 و سکته  شود یکه خسته م نیا ای ردیم یکه از زهر اژدها، بعد از نبرد، همانجا م ستین هم معلوم یتقلخود حضر

 کند.  یم فیماجرا را تعر یکیشود،  یبه زرشک رد م دهیها از کوه نرس یلکیم مرغیس یکند که در هر حال وقت یم

 تنه  کیاند و خودش  کمکش نکرده ها یو زرشک ییبوده و اژدها یکه حاال حضرتقل ستین نیباز هم اصل ماجرا ا

کشان بدر از اژدها زدهیس یکه شب ها ینور نیداند که ا یهنوز نم یسکه ک نجاستیکشد، ماجرا ا یزند اژدها را م یم

 . ستیرود نور ک یباال م

شده سر راهش  یاز الموت رد م یاز نوادگان حضرتقل لیاسماع یسال بعد وقت یها مانده و سال شیهم سرجا لکیم

ترساندش  یکس نکهیا ای ردهکه هزارسال شده تا حاال و همچنان معماست که خودش م یمانده، شب لکیم یشب تو کی

 رد بشود.  لکیکشتش که نتواند از م یکس ای

آنجا  یو امامزاده ا ردیسر پا بماند تا نواده اش همانجا بم لکینرفت به جنگ اژدها، تا م یمگر حضرتقل دیگو یم یراو

 « حاال؟ یچ که» دیگو یدرست. م میگویبسازند؟ م

 «.ردیبگ لکینه، مردنش را در م ایکشته شدن  یتوانست جلو ینم یعنی لک،یرود م یدانست م یخب او که م» دیگویم

آمده  ثیاما در احاد دیآ یبر م ییها ییتوانا نیبزرگ چن یدانسته، خب از آدم ها یکه او م نیدانم واهلل، ا ینم میگویم

 که حاال  ستیهم ن نیا یمهم حت ی. در ثانرندیقرار است انجام شود بگ که یکار یجلو ستندیکه بزرگان قادر ن

پنجشنبه جمعه غلغله  یها تا شب کنند یآنجا بنا م یا و بعد هم امامزاده کشندش یم ای ردیم یم لکیامام زاده در م

هر هفته گوشت  لکیکنند و بعد م یآنجا قربان اورندیب یزیچ یبز ،یشیم ،یا و هر کدام بره کیار دور و نزدبشود از زوّ

 یرود باال و با نور یو م دیآ یدر م لکیاز امامزاده م ینور ،یبدر زدهیاست که شب هر س نیداشته باشد. مهم ا یقربان

 شوند.  یم یکیکشان آمده باال، که از اژدها

 « .ستیهم مهم ن نیاند اما ا دهیرا د نیها هم ا یلکیهمه درست، تمام م ها نیا» دیگویم یراو
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 «  ست؟یپس مهم چ گرید» میگو یم

 « .دیامامزاده شارش شیروند پ یشدند م یکیدو نور که با هم  نیکه ا» دیگو یم

آسمان غرمبه آمد قارچ جمع بکنند راه  یروند تا وقت یبه در، وقت طوفان و کوالک م زدهیکه شب س ییزن و دخترها

روند  یشود در امان بمانند. م یم لیباال بروند تا باران که س کشانیاز تنها کوه نزدشوند  یکنند و ناچار م یرا گم م

کوهستان  یشدند باال یکی لکیکه نور اژدهاکشان و امامزاده م ندیب یشوند. م یگروه م د،یامامزاده شارش سقف ریز

 .دیگنبد شارش یالموت و بعد آمدند و رفتند تو

 . شانیگردند سرجا یبر م یدو تا نور چه وقت نیا دید دی. باستین یمهم زیبه نظر من چ یهم حت نیا میگویم

 کند.  یت نمیروا گرید یراو

 دانم.  ینم یزیمن هم چ

 به در  زدهیس یو هر سال وقت شهی. اما همشانیسرجا گردند یبر م یک اند که نورها دهیوقت ند چیها هم ه یلکیم

 روند شارشید. یم یو امامزاده با هم ک یحضرتقل نندیبام خانه شان تا بب شیپ یرو نندینش یشود م یم

 ۸۳ ریت


