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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

           ۰۸/۰۸/۲۰۱۶              عبدالرحمن پژواک 

 پژواِک ُگنگ

 ای صبح نودمیده بناگوش کیستی     وی چشمۀ حیات لب نوش کیستی؟

 رهی معیری  

 

 عبدالرحمن پژواک

 

 روغ بر و دوش کیستی؟فـنـۀ ـیـآی وش کیستی؟    ـاگـای مـاه بازتاب بن

 لب نوش کیستی؟ ه ساتگینـای الل لب آتشین کیست؟ ارـادگـن داغ یـای

 لب خاموش کیستی؟ َمحرم ای غنچه  نگشائی به خنده لب م باغبانـاز بی

 جلۀ گناه خــطاپوش کیستی؟حُ در   عشق مرا نهفته ای یا عشق خویش را؟

 در بستر خیال در آغوش کیستی؟ چشم نیم باز با گیسوی ُکشوده و با

 تو مست ازچه باده و در هوش کیستی؟ وـرین تآفـمن مست آن نـگاه ُگــنه 

 کیستی؟ فراموش تعبیر خواب های  ای زندگیـای خاطرات خفتۀ روی

 خاموش کیستی؟ُگنگ نالۀ  پژواکِ   رمزیست در نگاه خموشت که آشناست

 و آیینه بی نیاز، سکندر پژواک، از

 وش کیستی؟ـدرویش ُمستمند نمدپ

  

 :معنی بعضی لغات آمده در این شعر

 .ُبن گوش، بیخ گوش، پشت گوش، نرمۀ گوش: ُبناُگوش

 .اتاقی که عروس و داماد شب اول عروسی را در آنجا بسر ببرند: حجله

 .نوعی لباس بلند، لباس بلند مردانه، جمع آن اقبیه :َقبا
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 2از 2

ساتگینی، ساتگن، ساتگی، ستاکن، ساتکین، قدح شراب، قدح بزرگ شراب که آن را لبریز  :ساتگِینِ 

 .کرده و بر سر سفره می گذاشتند

 .َمحَرم: خودی و خویش نزدیک، خویشاوندی که زناشویی با او حرام باشد. جمع آن محارم

 .ُگنگ: گنگه، کسی که گپ زده نمی تواند

 به  سپاهیزارــاروپایی الکساندر، نام پسر فیلیپ پادشاه مقدونیه که با چهل هسکندر: ِاسکَنَدر، ماخوذ از کلمۀ 

  اخهایــو کت داد ــوش را شکســد داریـالپیش از می ۳۳۱له کرد و در ــحم، )بخشی از ایران امروز( پارس

این اه در ـــش مــش. س رو به سوی آریانا )افغانستان امروز( آوردــشهنشاهان پارس را آتش زد. سپباشکوه 

ردان گنگ ـــشعر "م تاد پژواکـن دوران را اســـسرزمین میان شکست و پیروزی دست و پا زد.  داستان ای

 .پاروپامیزاد" تصویر کرده است

 .ُمستَمند: بینوا، بیچاره، اندوهگین، گله مند

 .فرش و سایر اسباب می سازند، پارچۀ ضخیمی که از پشم می مالند و از آن کاله: َنَمد  

 مرحوم عبدالرحمن پژواک، شخصیت ملی، ادبی و سیاسی. وبسایتبا تشکرات از   

 

 پایان

 

 


