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بــه نــام ایــزد بخشــاینده، فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه بهانــه ای انتشــار مجــدد نشــریه بــاخ بــا شــما مخاطبــان گرانمایــه 
بــه گفتگــو بپردازیــم. چــاپ جدیــد هــر نشــریه بــه ســان طلوعــی نویــن در عرصــه آگاهــی و دانــش اســت. بــه ویــژه در زمینــه 
فرهنــگ و آداب و رســوم کــه چالــش هــای بــزرگ  و تعییــن کننــده مــی باشــد. بــا عنایــت بــه اهــداف نشــریه، حفــظ ســنت 
هــا و آداب و رســوم وظیفــه ی هــر قشــر و جامعــه ای اســت تــا بــا یــادآوری و ترویــج آن در عصــر حاضــر مانــع از جایگزینــی 
ــار  ــداوم انتش ــک ت ــدون ش ــردد. ب ــه گ ــی آن جامع ــمند فرهنگ ــای ارزش ــی ه ــن زیبای ــن رفت ــت و از بی ــای نادرس ــگ ه فرهن
نشــریه بــدون مشــارکت شــما ســروران گرانقــدر و عالقــه منــدان حــوزه فرهنــگ و هنــر میســر نخواهــد بــود. اســتقبال شــما 
بــا ارســال مقــاالت نغــز و پرمایــه باعــث شــکوفایی ایــن نشــریه در جمــع اندیشــمندان حــوزه فرهنــگ و هنــر و ارتقــاء آگاهــی 
ــا ارســال مقــاالت و نوشــته هــا و تصاویــر  ــذا انتظــار داریــم مثــل همیشــه ب ــه ایــن حــوزه خواهــد گردیــد. ل مــان نســبت ب
کــه حاصــل فعالیــت و پژوهــش هــای شماســت بــر غنــای علمــی نشــریه بیافزاییــد. در آخــر نیــز بــر خــود الزم مــی دانــم از 
محققیــن و همکارانــی کــه حاصــل تــالش و زحمــات خــود را توســط ایــن نشــریه در اختیــار تشــنگان فرهنــگ و هنــر قــرار 
ــی  ــفره علم ــن س ــا در ای ــم ت ــی نمای ــوت م ــوزه دع ــن ح ــتاقان ای ــان و مش ــش پژوه ــر دان ــوده و از دیگ ــی نم ــد قدردان دادن

گســترده مشــارکت موثــر را داشــته باشــند.
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هفتــه اول مهــر بــود، شــور و شــوق شــروع درس همــه جــای 
ــرو و  ــو راه ــاب ن ــر و کت ــوی دفت ــود. ب ــه ب ــه را فراگرفت مدرس

ــه نیمکــت  ــود. قشــنگی مدرســه ب همــه کالس هــا را مدهــوش خــود کــرده ب
ــا  ــی داد. حس ه ــای م ــود ج ــوز را روی خ ــش آم ــه دان ــل س ــه حداق ــود ک ــی آن ب ــای چوب ه

ــود حتــی در و پنجــره و نمــای آجــری دیــوار مدرســه نیــز شــوق  دوســتانه تــر و خنــده هــا واقعــی تــر ب
شــعر و ســخن داشــتند. اولیــن جملــه روی تابلــو ســبز رنــگ کالس از زبــان نــام حــک شــده روی ســنگ مرمرینــی 
کــه در ســینه دیــوار مشــرف بــه حیــاط جــای گرفتــه بــود، توســط معلــم بــا خــط زیبایــی نوشــته شــد. »تارزنــی کــه 
تــار بندگــی اش را بــه خوبــی نواخــت« و  ســپس معلــم گفــت اولیــن جلســه تحصیلــی ســال را می خواهــم از تــار زنــی 

بگویــم کــه از تعمیــر تــار ســازش بــه تعمیــر تــار بندگــی اش رســید.
 

 همــه ســاکت بودنــد در حالــی کــه عالمــت ســوال بزرگــی در ســر همــه هویــدا بــود و معلــم شــروع کــرد بــه ادامــه 
دادن. ســخت بــود درس خوانــدن، ســخت بــود پیشــرفت چــون همــه بــه زندگــی ایلیاتــی خــو کــرده بودنــد. آن روزهــا 
ایــل را آبــادی می خواندنــد و اگــر کســی قصــد مانــدن در شــهر داشــت می گفتنــد فالنــی از آبــادی دل کنــده اســت 
و در شــهر می مانــد و کمتــر کســی بــود کــه از حــال و هــوای ایــل دل بکنــد. همانطــور کــه داشــت صحبــت می کــرد 
نیــم نگاهــی نیــز از پنجــره بــه بیــرون داشــت گویــا نــام حــک شــده بــر ســردر مدرســه چشــمش را بــه خــود دوختــه 
بــود. کارش نواختــن موســیقی ایــل بــود و آوازه تــار زدنــش همــه را مجــذوب و شــیفته خــود کــرده بــود. پــدرش محمد 
ــان اصفهــان  ــر یکــی از خوانیــن شهرســتان دهاق ــادرش دخت ــه شــمار می رفــت و م ــل قشــقایی ب ــردی از ای خــان م
ــد.  ــات و شــرایط یاریــش نمی کردن ــا هماننــد شــما امکان ــی در تحصیــل داشــت ام ــه و هــوش بســیار باالی ــود. عالق ب
ســن و ســالش بــه چهــل می رســید امــا اشــتیاقش بــه علــم و هنــر بــه گونــه ای بــود کــه انــگار تــازه متولــد شــده 
ــود. هــر از گاهــی معلــم  ــود و ایــل در نزدیکــی اصفهــان ســیاه چــادر خــود را بپــا کــرده ب ــه وقــت ییــالق ب ــود. ب ب
ــر نظــر داشــت امــا مــا همچنــان نمــی دانســتیم  در میــان حرفهــا و قــدم زدنهایــش، تــک تــک دانش آمــوزان را زی
ــراب  ــود خ ــده ب ــودش ش ــی از وج ــه جزئ ــگی او ک ــار همیش ــتار و ی ــد. روزی س ــت می کن ــی صحب ــه کس ــورد چ در م
می شــود و بــرای تعمیــرش عــازم اصفهــان مــی گــردد. از ایــن رو از شــخصی ســراغ تــار ســازی را گرفــت و آن شــخص 
بــا خوشــرویی آدرس تارســازی را بــه او داد و گفــت: ضمنــًا ایــن را نیــز بــدان، همانطــور کــه تــار ســاز انســان خــراب 
می شــود، تــار خــود انســان نیــز خــراب می شــود و نیــاز بــه تعمیــر دارد. قبــل از اینکــه تــار ســازت را بســازی تــار 

بندگــی ات را بســاز .

ــه کل فرامــوش کــرد و پرســید کجــا  ــل را ب ــه ای ــر او گذاشــت کــه بازگشــت ب ــن گفتــه شــخص چنــان تاثیــری ب ای
ــاند  ــا رس ــه آنج ــود را ب ــتابان خ ــت و ش ــازار گرف ــه ب ــوزه ای را در ت ــم. آدرس ح ــر کن ــودم را تعمی ــار وج ــم ت می توان
ــرای تحصیــل بنویســد. پــس از آن  ــاد توانســت نامــش را ب ــا اســرار زی ــود ب ــا اینکــه چهــل ســال ازش گذشــته ب و ب
حکیــم جهانگیــر خــان قشــقایی علــوم مختلــف را فــرا گرفــت، بســاط تعلیــم و آمــوزش را در مدرســه صــدر اصفهــان 
گســتراند و بــزرگان از نقــاط مختلــف بــرای درک محضــر او راهــی اصفهــان شــدند و حــاال نیــز نــام ایــن حکیــم بــر 
ســردر مدرســه شــما حــک شــده اســت. حکیــم جهانگیــر خــان قشــقایی کــه بهتــر اســت او را بیشــتر بشناســید. 
ــژه فلســفه  ــه وی ــه حکمــت، فلســفه ب ــار بندگــی اش را نواخــت و در زمین ــد از چهــل ســالگی فقــط ت ــه بع کســی ک
ــود و در ایــن زمینــه شــاگردان بزرگــی تربیــت کــرده اســت. حکیــم جهانگیــر  مالصــدرا و ریاضیــات صاحــب نظــر ب
خــان قشــقایی در کلیــه ســطوح و در رشــته هــای مختلــف بــه تدریــس و تعلیــم پرداخــت و پــس از 83 ســال عمــر در 

ســال 1328 هجــری قمــری در اصفهــان در گذشــت. 
)خاطره ای از شاگرد ایل- مدرسه حکیم جهانگیر خان قشقایی شهرک گل افشان   سمیرم- اصفهان(

 تارزنی که تار بندگی اش را به خوبی  نواخت   
محمد مغانلو

بــي بــي مریــم بختیــاری از زنــان مبــارز عصــر مشــروطیت بــود کــه در ســال 1251 هـــ.ش در ســرزمین بختیــاری بــه دنیا آمــد. بی 
بــی مریــم در میــان ایــل بختیــاری معــروف بــه ســردار مریــم کــه بــه مثابــه زندگــي ایلیاتــي در فنــون تیرانــدازي و ســوارکاري 
مهــارت خاصــی داشــت و از آنجایــی کــه همســر و جانشــین خــان بــه شــمار مــی رفــت عــده اي ســوار در اختیــار داشــت و در 

مواقــع ضــروري بــه یــاري مشــروطه خواهان مــي پرداخــت .
ــچ  ــن راه از هی ــت و در ای ــان برخاس ــداري از آزادي خواه ــه طرف ــه ب ــود ک ــود ب ــر خ ــنفکر عص ــرده و روش ــل ک ــان تحصی او از زن
چیــز دریــغ نورزیــد. ســردار مریــم بختیــاري، یکــي از مشــوقین اصلــي ســردار اســعد بختیــاري جهــت فتــح تهــران محســوب 
مي شــد. وي طــي نامه هــا و تلگراف هــاي مختلــف بیــن ســران ایــل و ســخنراني هاي مهیــج و گیــرا، افــراد ایــل را جهــت مبــارزه 
بــا اســتبداد صغیــر )اســتبداد محمدعلــي شــاه( آمــاده مي کــرد و بــه عنــوان یکــي از شــخصیت هاي ضداســتعماري و اســتبدادي 
عصــر قاجــار مطــرح بــوده اســت. ســردار مریــم بختیــاري قبــل از فتــح تهــران مخفیانــه بــا عــده اي ســوار وارد تهــران شــده و 
در خانــه پــدري حســین ثقفــي منــزل کــرد و بــه مجــرد حملــه اي ســردار اســعد بــه تهــران، پشــت بــام خانــه را کــه مشــرف بــه 

میــدان بهارســتان بــود ســنگربندي نمــود و بــا عــده اي ســوار بختیــاري، از پشــت ســر بــا قزاق هــا مشــغول جنــگ شــد.

او حتــي خــود شــخصا تفنــگ بــه دســت گرفــت و بــا قزاقــان جنگیــد. نقــش او در فتــح تهــران، میــزان محبوبیتــش را در ایــل 
افزایــش داد و طرفــداران بســیاري یافــت بــه طــوري کــه بــه لقــب ســرداري مفتخــر شــد. در جریــان جنــگ جهانــي اول بــا وجــود 
ــده اي  ــا ع ــت و ب ــا پرداخ ــا انگلیس ه ــت ب ــه مخالف ــد ب ــت مي کردن ــی ها حمای ــاري از انگلیس ــل بختی ــران ای ــی از س ــه برخ آنک
از تفنگچیــان و ســرداران خــود جانــب متحدیــن را گرفــت و بــا آنــان نبــرد مــی کنــد. رشــادت و دالوري ایــن زن بختیــاري بــه 
ــود کــه آوازه شــهرت و آزادگیــش در سرتاســر میهــن پیچیــد و منــزل او مأمــن و پناهــگاه بســیاري از آزادي خواهــان  حــدي ب

عصــر مشــروطه شــد.

جریــان مبــارزات ســردار مریــم بختیــاري بــا انگلیس هــا در طــي قــرارداد 1919 و کودتــاي 1299 همچنــان ادامــه یافــت در ایــن 
ــاري شــد و مدتهــا  ــل بختی ــاي 1299 پــس از مخالفــت و عــزل از اصفهــان وارد ای ــان کودت ــر محمــد مصــدق در زم ــگام دکت هن
مهمــان ســردار مریــم بــود. دکتــر مصــدق تــا پایــان عمــر همــواره از ایــن بزرگــواری و شــجاعت بــی بــی مریــم بختیــاری بــه 
نیکــی یــاد مــی کــرد ســرانجام ســردار مریــم بختیــاري ســه ســال پــس از تیربــاران فرزنــد برومنــدش علیمــردان خــان بختیــاری 

بــه دســتور رضاشــاه، در ســال 1316 هـــ.ش در اصفهــان زندگــي را بــدرود گفــت و در تخــت پــوالد بــه خــاک ســپرده شــد.  

بانوی سردار
رسول کاظمی
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معلم ایل
  محمــد بهمــن بیگــی ) زاده 26 بهمــن 1298 درگذشــت 11 اردیبهشــت 1389( نویســنده و بنیانگــذار 

آمــوزش و پــرورش عشــایری
ــاد  ــز ی ــل نی ــدر ای ــوان پ ــه عن ــه ب ــایر بلک ــوزش عش ــدر آم ــوان پ ــه عن ــا ب ــه تنه ــه از او ن ــی ک ــد بهمن بیگ محم

ــه  ــقایی ب ــه قش ــه عمل ــو از طایف ــره بهمن بیگل ــر تی ــان کالنت ــواده محمودخ ــقایی و در خان ــل قش ــان در ای ــود، ایش می ش
ــه  ــه آورد ک ــه خان ــرد و ب ــک منشــی اســتخدام ک ــدرش  ی ــه جهــان گشــود.   در هشــت ســالگی پ ــگام کــوچ چشــم ب هن
هــم بــه محمــد درس بدهــد و هــم بــرای او نامــه بنویســد. محمــد دو ســال نــزد آن منشــی درس خوانــد و الفبــای ســواد را 

ــه تهــران آمــد و در مدرســه علمیــه تهــران مشــغول تحصیــل شــد. آموخــت. وی همــراه مــادر از کوهدشــت ب
  پــس از پایــان دوره دبیرســتان بــه دانشــکده حقــوق وارد شــد و دوره کارشناســی حقــوق را در ســال 1321 بــه پایــان رســاند. 

او قبــل از شــروع بــه همــکاری بــا اصــل چهــار ترومــن، بــا معرفــی یکــی از ســران ایــل قشــقایی بــه آمریــکا رفــت و پــس از مــدت 
بســیار کوتاهــی بــه میهــن بازگشــت. او در ادامــه فعالیت هــای خــود بــه ســمت آمــوزش عشــایر رو آورد، و چادرســیاه ویــژه آمــوزش 
خــود را از ســال 1331 بــر پــا کــرد.  او توانســت بــه کمــک دوســتانی کــه بــا او همــراه شــدند برنامــه ای را بــا پنــج اصــل در زمســتان 
1332 بــه تصویــب برســاند کــه طــی پیــام رســمی بــه ریاســت آمــوزش و پــرورش اســتان فــارس بــرای اجــراء ابــالغ شــد. بــر پایــه 
ــه های  ــم مدرس ــا نه ــم ت ــای پنج ــرای پایه ه ــیار و ب ــه های س ــارم مدرس ــا چه ــای اول ت ــرای پایه ه ــد ب ــایر بای ــوزش عش ــه آم برنام
ــدرک  ــا م ــوزان ب ــذب دانش آم ــرای ج ــایر ب ــژه عش ــم وی ــت معل ــه تربی ــک مدرس ــد ی ــن، بای ــد. همچنی ــا می ش ــر پ ــبانه روزی ب ش

ــه وجــود می آمــد.  ــر مدرســه های چــادری نیــز ب ــرای نظــارت ب ــان کالس نهــم ســاخته می شــد و گروهــی ب پای
ــه در  ــد و 13۷8 مدرس ــنده ش ــارت بس ــادری و کار نظ ــه های چ ــی مدرس ــر پای ــه ب ــا ب ــن، تنه ــود ای ــا وج ب

ــا بهمن بیگــی و دو ناظــر دیگــر، بیــژن بهــادری  ایــالت و عشــایر بنیان گــذاری شــد. اداره ایــن مدرســه ها ب
ــراد  ــتند اف ــایر نتوانس ــان عش ــه در می ــا ک ــد. ازآن ج ــپرده ش ــویی، س ــگ دره ش ــادر فرهن ــکولی و ن کش
باســوادی بــرای آمــوزش پیــدا کننــد، آمــوزگاران دیپلمــه شــهری را بــا وعــده اســتخدام رســمی و فراهــم 
کــردن امکانــات الزم بــرای آســایش آنهــا بــه ســوی ایــل کشــاندند. امــا پــس از یــک ســال روشــن شــد که 

ایــن آمــوزگاران نمی تواننــد در میــان عشــایر زندگــی کننــد و بــه هنــگام کــوچ بــا آنهــا همــراه شــوند. بــه 
ــن  ــد.« از ای ــغال می دی ــگ زرد را ش ــد و س ــید و آب می ش ــل می ترس ــهری در ای ــه ش ــان بهمن بیگی:»بچ بی

رو، چــاره را در آن دیــد کــه از خــود ایلیاتی هــا داوطلــب بگیــرد و آنهــا را آمــوزش بدهــد و بــرای آمــوزگاری 
ــود  ــه ای نب ــرد و مدرس ــد می ک ــک بازدی ــایری دور و نزدی ــه های عش ــه مدرس ــع او از هم ــازد. در واق ــاده س آم

کــه خــودش تــک تــک دانش آموزانــش را آزمایــش نکــرده باشــد. یکــی دیگــر از راهکارهایــی کــه باعــث 
پیشــرفت کار بهمن بیگــی شــد، دعــوت از دولتمــردان و اثرگــذاران آن زمــان بــرای ســفر بــه آن مناطــق 

ــواد و  ــپس س ــوان و س ــوش وت ــه ت ــا هم ــی ب ــنتی و ایلیات ــرم س ــی گ ــل، پذیرای ــه ای ــوت ب ــود؛ دع ب
ــی  ــت مال ــذب حمای ــد ج ــه امی ــیدن، ب ــه رخ کش ــل را ب ــای ای ــکفته بچه ه ــتعداد نوش ــی و اس توانای
ــرورش  ــوزش و پ ــرکل آم ــی، مدی ــم فاطم ــر کری ــا، دکت ــه ه ــن برنام ــی از ای ــت. در یک ــی دول و قانون
ــدن  ــیار دی ــه های س ــتادی وزارت، از مدرس ــای س ــان و مدیرکل ه ــی از معاون ــراه جمع ــارس، هم ف
کردنــد. نتیجــه دیــدار آن شــد کــه: وزارت موافقــت کــرد حقــوق آمــوزگاران را بپــردازد، فاطمــی یکــی 
از پشــتیبانان ایــن برنامــه شــد و از بهمن بیگــی خواســتند بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش درآیــد و 

ایــن کار را بــه طــور رســمی ادامــه دهــد.
بهمن بیگــی دانشســرای تربیــت معلــم عشــایری را بنیان گــذاری کــرد و 26 ســال 
ــی  ــد بهمن بیگ ــتگی محم ــت.دوران بازنشس ــده داش ــه عه ــایر را ب ــوزش عش ــتی آم سرپرس

ــی  ــای او در زندگ ــا و نظریه ه ــا و خاطره ه ــت تجربه ه ــه ثب ــتر ب و کار بــا عشــایر بیش
ــاب در  ــد کت ــل آن چن ــه حاص ــت ک ــته اس ــرورش گذش ــوزش و پ قالب و آم

اســت. خواندنــی  و  گیــرا  داســتان هایی 
)نشریه کیهان فرهنگی، شماره 230(

نگاهی به پیشینه ترکان جنوب ایران

ــاب  ــنده کت ــقایی  نویس ــل قش ــد 1348 در ای ــنده متول ــاعر و نویس ــری: ش ــوض اهلل صف * ع
ــال. ــم ی ــره ای و یتی ــی نق ــوری ،ماه ــوان امیرتیم ــر، دی ــامی کالنت ــش س ــدی در آت های،تول

مورخــان کالســیک ایــران از آن جملــه رشــیدالدین فضــل اهلل همدانــی در جامــع التواریــخ بنــی اشــکان را تورانــی و از اقــوام تــورک 
ــتم  ــاهزادگان در سیس ــزرگان و ش ــس ب ــود مجال ــان و وج ــتم حکومتش ــکانی و سیس ــده از دوران اش ــار بازمان ــه آث ــد. ک ــته ان دانس
ــر  دوران اســتیالی اعــراب مســلمان و  ــا ب ــه عمــده صحبــت م ــن مقول ــا در ای ــد. ام ــد میکن ــورد را تایی ــن م حکومتــی اشــکانیان ای
دوران پــس از آن اســت. از اینکــه هپتــال هــا بــر شــرق ایــران دوران ساســانی مســتولی شــدند و شــاخه ای از آنهــا بــا نــام آق هــون 
) هــون هــای ســفید( بــه فرماندهــی قــوال بــرای کمــک بــه شــاه ساســانی و ســرکوبی مــزدک بــه جنــوب ایــران آمدنــد و حکومتــی 
محلــی تشــکیل دادنــد. آق هونهــا پــس از ســرکوب مزدکیــان توســط انوشــیروان  حکومتشــان ســاقط شــد. مردمــان عــادی شــبان 
ــم.  ــران داری ــورکان را از ایــن دوره بطــور مســتمر در جنــوب ای ــای ت ــدگار شــدند. رد پ پیشــه آق هــون در دامنــه هــای زاگــرس مان
ــه شــیراز لشــکر  ــه در ســال 933 میــالدی یعنــی یکصــدو هفــت ســال قبــل از پیــروزی ســلجوقیان در دندانقــان ب علــی عمادالدول
کشــید. کشــته شــدن مرداویــچ ، پایــان فرمانروایــی زیاریــان بــر ایــران مرکــزی را رقــم زد. شــمار بســیاری از تــورکان در شــیراز بــه 
علــی عمادالدولــه پیوســتند. از میــان فرماندهــان تــورک تــوزون و بجکــوم از عمادالدولــه اطاعــت نکــرده و راهــی بغــداد شــدند و بــه 
ــر آمــدن ســلجوقیان، ص 222(. ایــن نقــل و انتقــاالت  ــا ب ــران از ساســانیان ت ــی رســیدند )ریچــارد فــرای، در تاریــخ ای مقامــات عال
ــورکان را در  ــه ت ــور فعاالن ــکارا حض ــت. و آش ــاده اس ــاق افت ــیراز اتف ــلجوقیان در ش ــدن س ــل از آم ــال قب ــت س ــت یکصدوهف حاکمی
شــیراز نشــان مــی دهــد. آخریــن شــاهزادگان بویــه در ایــران مرکــزی و جنوبــی توســط ســلجوقیان برافتادنــد و شــیراز کرســی امــارت 
امیــران ســلغوری شــد کــه خــود شــاخه ای از تــورکان اوغــوز بودنــد. ایــن مــوارد کــه حاکمیــت و حضــور تــورکان را قبــل از حملــه 
مغــول در شــیراز و جنــوب ایــران بازگــو مــی کنــد. وجــود حکومــت ســلغوری موجــب شــد تــا جنــوب ایــران از دســتبرد مغــوالن در 
امــان بمانــد. بــا برافتــادن حکومــت مغــوالن و برآمــدن تیموریــان شــاهزاده تیمــوری اســکندر و بایقــرا بــه جنــگ بــا یکدیگــر برمــی 
خیزنــد کــه  قشــقایی هــا در ایــن زمــان در گندمــان چهارمحــال و بختیــاری ییــالق داشــتند بایقــرا را ســرکوب کــرده و در شــیراز 
بــه امیرتیمــور گورکانــی تحویــل دادنــد. آنچــه از ایــن نوشــته مختصــر بــر مــی آیــد تــورکان همــواره تحــت عناویــن مختلــف و از آن 
جملــه بعــد از تیموریــان بــا نــام کلــی قشــقایی در جنــوب ایــران در مقــام حاکمیــت بــوده و حضــوری قطعــی و دیرپــای داشــته انــد.

 )تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی ازصفویه تا پهلوی، دکتر منوچهر کیانی(

صفــری  اهلل  *عــوض 

 حکایت
بیــر گــون جوانلیقــدا نادانلیــق ائدیــب آنامیــن اوســتونه بــرک قیشــقیردیم. او، قلبــی اینجیمیــش حالــدا کونجــده 

اوتــوردو، آغالییــب دئــدی، »کورپــه لیگیــن اونودوبســان کــی، بئلــه کوبودلــوق ائدیرســن؟

آنا اوغلونو زولو گورجک هامان، 
بئله سویله دی: ای پلنگ اووالیان!

یادا دوشسه ایدی اوشاقلیق چاغین، 
کی قوینومدا گوجسوز چکه ردین فغان، 

بو گون ائیله مزدین منه ظولملر، 
کی، سن گوجلوسن ایندی، من ناتوان.«               
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ــه کنجــی نشســت و گریــان همی گفــت: مگــر خــردی  ــر مــادر زدم، دل آزرده ب ــه جهــل جوانــی بانــگ ب وقتــی ب
فرامــوش کــردی کــه درشــتی میکنــی؟ 

چه خوش گفت زالی به فرزند خویش
چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

گر از عهد خردیت یاد آمدی
که بیچاره بودی در آغوش من
نکردی در این روز بر من جفا
که تو شیرمردی و من پیرزن

اصل حکایت، باب ششم در ضعف وپیری )گلستان سعدی(  
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