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جهضیجات :
ک
رد مهزد د یل ثامگدازی احمدخن مهسی  ،دو شاهچزاغ گفیو شده
است کو:
ثا زمان امیز ع ضدالدهکو دثلمی کسی از مدفن ح ضزت
احمد اخن مهسی ( غ ) اطالعی ثداست ه انچو زهی قیز زا
ث
جهشاثده جهد تل گلی یۣس دو ن ظز نمی زسید کو رد اطزاف
م
ان  ،خادو های متعدد شاخیو ه شکن اهالی جهد .از حمکو پیززیی
رد ثای ین ان تل  ،خادو ای گلی داست ه رد هز ست حمعو ،
ثلت اچز ست می دثد چزاعی رد تهابت زهسیایی رد ثاالی
تل خاک می ردحشد ه ثا طلهغ ضیح زهشن است  ،خید ست
ه
حمعو مزاقت می جهد  ،زهسیایی چزاغ دو م ین کتفیت ادامو
داست ثا چهد اثدنشید شاثد رد اخن مکان ،مقیزه ثلی از
ت
امامزادگان ثا اهکیاء ّاّل ثاشد  ،هیز ان است کو امیز
ع ضدالدهکو زا یز اخن امز اگاه نماحم ،هنگام زهز پیززن دو
ه
م ین ق ضد دو صزای امیز ع ضدالدهکو دثلمی زقت ه کتفیت
انچو زا دثده جهد دو عزش زشابید  .امیز ه خاضزخن از
مت
بیاتۣس رد عجت شدثد  .ردثازثان کو اخن مهضهغ زا ثاهز
ثگزده جهدثد  ،هز لدام دو شلتقو چهد چیزی بیان گزدثد  .اما
ض
امیز کو مزدی زهشن میز جهد ه ثاطتی ثاک ه خالی از عزش
داشت فزمهد  :اهل ین شت حمعو شخ ضا دو خادو پیززن

می زهم ثا از مهضهغ اگاه شهم  .چهن ست حمعو فزا زسید
ح
شاه دو خادو پیززن امده ه دهز از خدم ه شم انجا چهابید ه
پیززن زا فزمهد هز هقت چزاغ زهشن گزدثد مزا بیداز کن .
م
چهن ثلت اچز ست شد پیززن یز حست عمهل زهسیایی
یزجهزی قهی یز از دثگز ست های حمعو مشاهده گزد ه از
شدت شعفی کو دو هی دست داده جهد یز ثال ین امیز
ع ضدالدهکو امده ه یی اختیاز سو مزبیو فزثاد زد" :شاه! چزاغ"

حش
امیز بیداز شد ه ثاگهان از چهات یزثده ه مش زا متهجو
س
متی نمهد کو پیززن چزاغ زا دو اه نشان می داد ه چهن علیا ه

حش
ع
اشکازا مش جهز چزاغ زا دثد رد شگفتی جیت نماثد ه چهن
زه دو سمت چزاغ یز ثاالی تل یزامد ایزی از چزاغ ثدثد ه
چهن دو ثای ین امد ثاز جهز چزاغ ثا زهسیایی زثاد چهد نمایی
ش
می گزد  ،خالصو ابیکو امیز خ صی زا جهت کاهس رد ان من طقو
مامهز می کید ه .....مقیزه فززثد ازشد مهسی خن جعفز( غ )
ح ضزت شاهچزاغ بیدا می گزدد ه دو دستهز امیز یز ثاالی ان
خایگاهی شاخیو می شهد کو ثا امزهز زثازیگاه عاشقان اهل بیت
ع صمت ه طهازت می ثاشد.

