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!!!همه کس ایرانی ست  

و ماهرانه در جست و جوی  (؟؟؟)"عالمانه"چه  ،"ایران" ،و دانشمندان همسایۀ غربی مابرادران 

پا خطا نخورده،  هستند و چه موشگافانه آنها را ردیابی کرده و تا دست از  (؟؟؟")خود"افتخارات تاریخی 

که نظر  ته اند،نوش[ ایتار تاس]با نقل قول از [ البرز ۷]اردیبهشت ۶۲در نشریۀ . کنند به جهان معرفی می

این ۀ با مطالع. باشد اهل جنوب ایران و شیعه می ذاتا از" بارک اوباما"  MITتاریخی دانشگاه تحقیقاتبه 

توجهی خود تعجب  شان حسرت خورده و بر غفلت و بیمندی به وطن بر دانشمندان ایران و عالقه واقعیت

ن معرفی و به جهاایشان را خود تالش کرده، توانیم در پیدا نمودن مردان نامور  کردم، که چرا ما نمی

 ؟؟افتخار کمائی نمائیم؟

 :گذرد که ذیالً از نظر دوستان این سلسله می ،ری شدحاصل این حسرت و تعجب شع

 

 در این عالم اسباب ایرانی ست ،هست آنچـه شاب ایرانی ست     هــــرو  شیخچه  پایاندرین دنیای بی 

 و صاحب القاب ایرانی ست نـــامـــدار زن      که بـاشـد  و  مرد نسجهــــــــان، از ج تمام  پِیشوایان

 به چشـم کـــم مبین، این افتخار و این فخامت را     که در هرگــوشه از اوتاد و از اقطاب ایرانی ست

 انی ستکند ایجـــاب ایر ای تا می ر پیمانهبه هــــچندین قـــــــارۀ عالم       به ز دانشمند و دانشجـــو،

 ورشید عالمتاب ایرانی ستــخـ اکی  اگـر گـَـــــردی، شود باال     رسد  گـــر در دلـه َدور ُکـّرۀ  خـب

 مصروف این گرداب ایرانی ست ِکه  بنگری به هرگردد      خویش ِگرداِگرد می و َدور زمین ِگرد است

 ایرانی ست در خـواب وگـــر ،ایرانی ر بیدار،ـــبنده ای بینی     اگُجن هـرکجــــا ک،به دنیای تحـــــــرّ 

 اب ایرانی ستـــجدر پن ُگنده رِ دلـی ردر مـــــدر بنگال     وگــــ ا گـر زن نامور بینی، به هند و سند و

 اب ایرانی ستــدین بچن ز ،"ابی سینا"و  "سـنائی"     "د جمال الدینسی  "و یا  "انموال"گــــو در باب م

 ایرانی ست "بیتاب" و "سلجوقی" و "واصل"و  "ندیم"     "شایق"و " مستغنی" و "قاری"و  "لیلخ"و " خلیلی"

 ایرانی ست پاپ*عمری ست چندین از  نمی دانی، کهبه واتیکان نظـر کن، شوکت و شان نصاری را     
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 ب ایرانی ستبا که مام و ،هردو داده این نعمت را     به" سکـندر" و" دارا"رد ـک که پیدا خدا روزی،

 ایرانی ست ود آالبنم می ،ـارتــکه روزی با مهـ   امروز  ، بخت برگشته "مایکل جکسن"بیچاره همین 

 مهتاب ایرانی ست بـه یـاد کـس نمـی آیـد چه سـان آخــر، نمی دانم     جوانمردی، که پا مانده ست در

 ــه و انساب ایرانی ستری  ه نسل و ذُ بر بـــیغمحقیقت را     که پ این همی گفت مرد دانـــــائی، :شنیدم

 خودهم ناب ایرانی ست که بابایش ز ایران است و!!!     د بیخبر باشدـشای دهید این مـژده،" اوباما"به 

 و زان روز می ترسم این طنز را بنوشتم "اسیر"

 ست "ایرانی" ارۀ بیتابــبگــــویندم، که این بیچ

 
 .خواهم ری معـذرت میروی ضرورت شع[ پ]به [ ب]ییر قافیۀ نکته سنجان محترم در تغ از* 

 
 

 
 (۶002فبروری  2۶نکفورت، اــ فر" اسیر"نسیم . م)

 

  

 


