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 گفته به َمه چی
  

 خاطرات گذشته که اقبال چاپ نيافت از
  

  گفته  چی به مهساغر  ، می زد  ون  دلمـــاز  خ     گفته   چی  به مه ،  دلبریـــــمست  ديشب  ز  سرِ 

  گفته  چی به مهسر   بر رــــاين  ساغ َمَکش اما       ونم  ھمه  نوشت  باد ــــــ، خنگار  من گفتم  که 

  گفته چی  به مه،  يکسر  مـــبر ھ  جھانکافتاده        بنگر و   نظر ر  بگشا  ـــخــــآ گفت   خنديده  و

  گفته چی  به مهر ــــــکاف ،گفته  چی به مه  مسلم     فته  چی گ به مه ــته،  ترسا چی  گفــ به مه ھندو

  گفته چی  به مه  ھتلر چی گفته، به مه لــرچــچ     ، ديدی که چه خونھا ريخت  اين جنگ جھانی را

  گفته  چی به مه لشکر  ،ھمی  ريزد سویر ــــھ    ز شوق   ــ، امروز چنين کآن  روز  چنان  کردند

  گفته چی  به مهلشکر    ،چی  گفته به مهعسکر      ريقا  ـــــــاف  ۀپھندر   ، اــــــــــــامريک  ۀدر  قار

  گفته چی  به مهتا  سر   ،ــرافاتيمــــــخمغروق        ی  سود  نمی باشيم ــــــــب،  ازين  سودا نيز   ما

  چی  گفته به مهر  ـــکچا   ،گفته چی به مهنوکر    ھشياران    و ــــ،  ديوانه  چـــو  بيدارانچ  خوابيم

  چی  گفته به مه ،  مادر چی  گفته  مه  به دختر      ھم  ان  ــــــــــــــجبه   افتاده  ، ھستی ۀدر   دائر

  گفته چی  به مه شوھر  ،گفته چی  به مهانم  ـــخ     پردازد  ن  رهذ يک  الـــــــــــــــــاطف تر بيتدر 

  چی  گفته به مه دفتر   ،چی  گفته  به مه رزاــمي     رده  ک به پا  شور صد نــــــــــکتماشا  در  شعبه

  چی  گفته به مه  موتر  اين  کاکه  جوان  امروز   مردم     سرِ   ادهـــــــــــــج راند  در ھمیتيز بس  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  گفته چی  به مه  گرزر  ،چی  گفته به مه رمسگ     که  دغل بازند    صد شور قيامت خاست  از بس

  چی  گفته به مهمھتر   چی  گفته  و  به مهکھتر       روا ـــــــبی پ  ھمه مردان، سرشار اند ھمه زنھا

  گفته  چی به مهر  ــــپنچ   ميدان  درين  تاده کاف     رد  ــــــبا  موتر  بخت  ما  اين  ره  نتوان طی ک

  گفتهچی   به مه،  دکتر  چی  گفته  به مه دارو       دم  و  نوشيدم  ـــــــــبس  دي درمان  دردم  نشود 

  چی  گفته به مه  ورـــــــمح  رددگ ھمیکه گويا       رخ  فلک  اکنون  دور   دگری   دارد ـــــاين  چ

  چی  گفته به مه ر ـــ،  ساغمستیاز    ُمنعم  زند     يک  لقمه  نمی  يابد    ـــاـج  بيچاره  غريب  اين

  چی  گفته به مه  سراين  جام  بر  يا چون  نکشم     ريزانم  ــتو ن  ونــخ ام ـپس من  ز چه رو در ج

  چی  گفته به مه  از سر شوق ذرم  باـــھم  گمن       تو   وفایراه  ،  در ـــــــــــربانتگفتم  که  به  ق

  چی  گفته به مه بر   ميکن  دل ه  کنی چـآن  پس     سر تا  پا   رق اند  زــــ، غعالم  که  درين  سودا

  گفته  چی به مهمحشر     نــگدلم  اف  در  ملک      »  واھی نشوی رسواھمرنگ جماعت باشــــخ«

  چی  گفته به مه چی  گفته  و ديگر  به مهپيشين       بزن  بگذر  ون کن ، بردار وــو بُکش  خ برگير

  خود يک روز به دام انداز »اسير«اره ــــــــبيچ

  گفته  چی به مهپرپر   ر سازشــــروز دگ يک 

  

  

  صدراعظم وقت انگلستان :  چرچل

  لماندراعظم وقت اص  :  لرھيت
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