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 به َمه چی
  

 خاطرات گذشته که اقبال چاپ نيافت از
  

   ساغر بمه چی گفته از  خون  دلم   می زد  ،  ،  دلبر  َبَمه چی    گفته     ديشب   ز   سر  مستی 

  گفتم    که   نگار  من  ، خونم  همه  نوشت  باد     اما   َمَکش   اين  ساغر  بر  سر  بمه چی گفته

  چی گفتهخنديده   و  گفت   آخر  بگشا   نظر   و    بنگر     کافتاده   جهان  بر هم  ،  يکسر  بمه  

  هندو   بمه  چی  گفته  ،  ترسا   بمه    چی گفته     مسلم   بمه   چی   گفته  ،  کافر بمه  چی گفته

  بمه چی گفته»٢«بمه چی گفته،هتلر»١«اين جنگ جهانی را ، ديدی که چه خونها ريخت     چرچل

  لشکر بمه چی گفتهآن  روز  چنان  کردند ، امروز چنين کز شوق     هر  سوی   همی  ريزد  ،  

         افريقا     عسکر  بمه  چی  گفته  ،  لشکر  بمه  چی گفتهۀدر   پهن  ا  ،  ـ امريک    ۀدر  قار

  ما   نيز   ازين  سودا  ،  بی  سود  نمی باشيم     مغروق    خرافاتيم  ،   تا  سر    بمه  چی گفته

    نوکر  بمه چی  گفته   ،   چاکر  بمه  چی  گفتهخوابيم   چو  بيداران  ،  ديوانه  چو  هشياران   

   افتاده   به   جان   هم     دختر   بمه  چی  گفته  ،  مادر   بمه چی  گفته     هستی  ، ۀدر   دائر

  پردازد     خانم   بمه   چی گفته  ،   شوهر   بمه چی گفتهره   نذال   يک   ــــدر   تر بيت   اطف

  در  شعبه   تماشا  کن  صد  شور  به پا کرده     ميرزا  بمه  چی  گفته  ،  دفتر   بمه  چی  گفته

  بس   تيز   همی  راند  در  جاده   سِر  مردم     اين  کاکه  جوان  امروز   موتر بمه  چی  گفته

  ه  چی گفتهصد شور قيامت خاست  از بسکه  دغل بازند     مسگر  بمه چی  گفته  ،  زر گر بم
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  زن هاهمه سرشار اند ،  مردان همه بی پروا    کهتر   بمه  چی  گفته  و  مهتر  بمه  چی  گفته

  با  موتر  بخت  ما  اين  ره  نتوان طی کرد     کافتاده   درين    ميدان   پنچر     بمه چی گفته

    ،  دکتر   بمه چی  گفتهدردم  نشود   درمان   بس  ديدم  و  نوشيدم     دارو  بمه  چی  گفته 

  اين  چرخ  فلک  اکنون  دور   دگری   دارد     گويا  که   همی  گردد   محور بمه  چی  گفته

  بيچاره  غريب  اين جا   يک  لقمه  نمی  يابد     ُمنعم  زند  از   مستی  ،  ساغر بمه چی  گفته

  م  اين  جام  بر سر بمه چی  گفتهريزانم     يا چون  نکشــپس من  ز چه رو در جام خون تو ن

  گفتم  که  به  قربانت  ،  در  راه   وفای  تو     من  هم  گذرم  با  شوق از سر  بمه چی  گفته

  سر تا  پا     پس   آنچه  کنی  ميکن  دل بر بمه  چی  گفته ، غرق اند  زعالم  که  درين  سودا

  ن  محشر  بمه  چی   گفتهگ دلم  افدر  ملک »     خواهی نشوی رسواهمرنگ جماعت باش«

  برگيرو بُکش  خون کن ، بردار وبزن  بگذر     پيشين  بمه  چی  گفته  و ديگر بمه چی  گفته

  خود يک روز به دام انداز»اسير«بيچاره 

  يک روز دگر سازش پرپر بمه چی گفته

  

  ش شهرکابل ١٣٣٣قوس١١» اسير«نسيم  .م
  صدراعظم وقت انگلستان ــ ١
  دراعظم وقت آلمانص ــ ٢
 


