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 03/05/2017               ولی احمد نوری

 
 بناگوش کیستی؟ ای مـاه، بازتاب

 

 استقبال استاد عبدالرحمن پژواک از یک مصراع "رهی معیری"

 ای صبح نـو دمیده بناگوش کیستی

 وی چشمۀ حیات لب نوش کیستی؟

 رهی معیری
 

** * ** 
 

 پژواِک ُگنگ
 عبدالرحمن پژواک

 

 آییـنـۀ فــروغ بـر و دوش کیستی؟    ؟کیستی (1)بناگوش ای ماه بازتاب
 

 لب نوش کیستی؟ (2) الله ساتگین ای    این داغ یـادگار لب آتشین کیست؟
 

 لب خاموش کیستی؟ (3) غنچه َمحرم ای    باغبان نگشائی به خنده لب از بیم
 

 کیستی؟ خطاپوشگناه ( 4)در ُحجلۀ     خویش را؟ عشق مرا نهفته ای یا عشق
 

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

 هوش کیستی؟ چه باده و در تو مست از    مـن مست آن نگاه ُگـنه آفـریـن تـو

                                                           

  بُن گوش، بیخ گوش، پشت گوش، نرمۀ گوشبُناُگوش:   -1

  ی گذاشتندسر سفره م ساتگن، ساتگی، ستاکن، ساتکین، قدح شراب، قدح بزرگ شراب که آن را لبریز کرده و بر ساتِگیِن: ساتگینی، -2

  حرام باشد.  جمع آن محارم که زناشویی با اوخودی و خویش نزدیک، خویشاوندی َمحَرم:   -3

  بسر ببرند اتاقی که عروس و داماد شب اول عروسی را در آنجاحجله:   -4
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 2از 2

 تعبیر خواب هـای فرامـوش کیستی؟    خفتۀ رویـای زندگی ای خاطرات
 

 خاموش کیستی؟ نالـۀ (5) پژواِک ُگنگ    رمزیست درنگاه خموشت که آشناست

 
 

 و آیینه بی نیاز،( 6)پژواک، از سکندر

 کیستی؟ (8)نمدپوش (7) درویش ُمستمند

 

** * ** 

 

 

 

                                                           

  گنگه، کسی که گپ زده نمی تواندُگنگ:   -5

 از ایران پارس )بخشی سپاهی به از کلمۀ اروپایی الکساندر، نام پسر فیلیپ پادشاه مقدونیه که با چهل هزارسکندر: اِسَکنَدر، مأخوذ  -6

سپس رو به   را شکست داد و کاخ های با شکوۀ شهنشاهان پارس را آتش زد. پیش از میالد داریوش 331امروز( حمله کرد و در 

داستان این دوران را استاد   سرزمین میان شکست و پیروزی دست و پا زد. شش ماه در این سوی آریانا )افغانستان امروز( آورد

 .تصویر کرده است" مردان گنگ پاروپامیزادر "در شع پژواک

 بینوا ُگنگ، بیچاره، اندوهگین، گله مندُمستَمند:   -7

 فرش و سایر اسباب می سازند پارچۀ ضخیمی که از پشم می مالند و از آن کالهنََمد:   -8

 نوعی لباس بلند، لباس بلند مردانه، جمع آن اقبیهقَبا:   -9

 

 

 


