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 الطیر" داستانهائی از "منطق  

 م(پنج)قسمت 

 اسیر  هندوستان و شاه  محمود 
   

     

 اسیر ،ر محمودـر در لشکــشد مگ      ادشاهی بود پیرـــدوان را پـــــــهن

 شاه پیر ،بت آناق  ــــــشد مسلمان ع      اسیر ،محمود بردندش بر   ونـــــچ

 او ،الم جدائی یافتـــم ز دو عــــه      او ،افتــــی یــــم نشان آشنائــــــه

 دل ازو برخاست، در سودا نشست      تنها نشست ،بعد ازان در خیمه ای

 بتر از روز بود شب، شب ازروز       سوز بوددر  و در گریه روز و شب

 از کار او ،مود راـــــــشد خبر مح      ای زار اوـه ناله ،ون بسی شدــــچ

 زان بیشتر ،مــلکت دهصد م   :گفت      خواند محمودش به پیش خویش در

 ریه و زاری مکن تو بیش ازینــگ      خویش ازین نوحه مکن بر ،تو شهی

 لک و جاهرای م  ــب ریمــــمن نمیگ      ای پادشاه :تـــــش گفخسرو هندو

 ر کند از من سؤالــــــدر قیامت گ      ردا ذوالجاللـــزان همیگریم، که ف

 خم جفا، تون منیـــــاشتی با چـــک      وفا مرد بی ،هدــــعای بد :ویدـــــگ

 رازـــــــپرسوار سرف ،هانیــــبا ج      مود بازــمح ،وـــا نیامد پیش تـــــت

 بیرون بود ،وفا ود از خط  ــــاین خ      ؟این چون بود ردی یاد من،ـتو نک

 ز بهر دیگری ،ودــر تو، تو خــبه      د لشکریــــــرد بیحـــــپس بباید ک

 و یا دشمنتـــوانم، بگــــدوستت خ      از منت ،اد نامدــــــی یــــسپاه بی

 د روانبو   ،ینــــاداری چنــــــدر وف      وز تو جفا ،اـــــن وفتا به کی از م

 این بیوفائی را جواب ؟؟؟چون دهم      این خطاب ،گر رسد از حق تعالی

 شنو ،وکاریــــوان نکــــــدرس دی      شنو ،اداریـــرف انصاف و وفــح
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 وتاه کنــکورنه بنشین دست ازین       زم راه کنـــع ،اداری توــر وفـــگ

 وانمردی رواـــاب جــــدر ب تنیس      رچه بیرون شد ز فهرست وفاــــه

 

 شرح بعض کلمات و نکات:

، که به حساب اطالق میگردید "سرزمین هندوها"در دری قدیم به  ست، "هندو"جمع کلمۀ ظاهراً  ، کهــ "هندوان"

 به کار رفته است. "هندوستان"در معنای  وان""هنددر متن داستان شیخ عطار پس میشود.  "هندوستان"امروزی 

 چنین آورد: افغان" کک کهزاد"با  "رستم زال"ضمن پرورش داستان رزم خود،  در شاهنامۀ، ردوسیفابوالقاسم حکیم 

 روهــگ مر این داستان را ز پیشین      پژوه ان دانشـــدهق :تــــچنین گف

 راه بود دوانـهنر دشت، زی ــدگ      اه بودـرگـــدشت خ ،به یک سوی

است، اینک متروک گشته طرف" " یاسوی" "معنای  به، که ی""ز   کلمۀ. "به طرف هندوستان"؛ یعنی ی هندوان""ز  ــ 

 .مورد استعمال نداردزیان، روزبان امدر و 

کابلی  ام   واست، که هنوزهم در زبان ع "عسکر"، که از شعر باال مشهود است، در معنای "سپاهی"ــ کلمۀ زیبای 

ساخته اند، که از نگاه منطق نظامی  "سپاهی و عسکر"را جاینشین  "سرباز"دارد. در فارسی ایران کلمۀ وسیع تداول 

در  "شهید ــ جانباز و عسکر ــ سرباز" نوانیکی از مقاالت قدیمم زیر ع  ناشامل و بیمورد است. درین باره ضمن 

لنک آن مقاله  کامل سخن گفته ام.و تفصیل با بسط  د ــ آزاد افغانستان""افغانستان آزاپورتال  2۰12جون  2۴صفحۀ 

 نشوند: مندان سرگردان اندازم، تا عالقه را می
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ار میبینیم. عط  شیخ رائج بود. چنان، که در شعر  /فارسیاست، از قدیم در زبان دری "بدتر"، که مخفف "بتر"ــ کلمۀ 

الزم افتد، درینجا ست. اگر امتثالی در زبان امروز دری افغانستان هم ه ام  از کلمات بسیار متداول و ع این کلمه

 م، که:را پیش میکشمثل مشهور کابلی ال ضرب

 «از بد بترش توبه!!!»

 تعمال نیستیم.شاهد صریح چنین اس در فارسی ایران

همین حاال در کالم عطار به کار رفته است، در زبان گفتار ما میباشد و  "نیامد"، که حالت تخفیف یافتۀ "نامد"ــ کلمۀ 

ً هم  را  "نیامد"عوض اصل آن؛ یعنی ار نمیبندد و دررا به ک "نامد"کس هیچ  استعمال میشود. در فارسی ایران وسیعا

 استعمال میکنند.

 (2۰2۰وری فبر ۷ــ  همبورگمعروفی ــ . )خ
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