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  "اسير " نسيممد ـــاستاد مح    

  ٢٠٠٩بروری ف١٢      فرنکـفورت، 
  

  
  
  

  !!!همه کس ايرانيست
  

يران چه عالمانه و ماهرانه در جست و جوی برادران و دانشمندان همسايۀ غربی ما ا
پا خطا  افتخارات تاريخی خود هستند و چه موشگافانه آنها را رديابی کرده و تا دست از 

ايتار [با نقل قول از ]  البرز٧[ ارديبهشت ٢۶در نشريۀ . نخورده به جهان معرفی می کنند
اهل  باراک اوباما ذاتا از  M.I.Tنوشته اند که نظر به  تحقيقات  تاريخی دانشگاه] تاس

قه مندی به    بر دانشمندان ايران  و عالاين حقيقتۀ با مطالع. جنوب ايران و شيعه می باشد
 و بر غفلت و بی توجهی خود تعجب کردم که چرا ما نميتوانيم در وطن شان حسرت خورده

. يمرفی نمائ معجهان معرفی و افتخار کمائینمودن مردان نامور خود تالش کرده، بپيدا 
  . حاصل اين حسرت و تعجب شعـری شد که ذيًال از نظر دوستان اين سلسله  می گذرد

  

   ايرانيستاين عالم اسباب در ه هست چـآن درين دنيای بی پايان چه شيخ و شاب ايرانيست     هـر            

   ايرانيست صــاحب القاب و ارنـامـد  که بـاشـد  ن جـهـان از جـنس مــرد و زن    اتـمـام پـِيشـوايــ

  بـه چشـم کـــم مبين اين افتخار و اين فخامت را     که درهـرگـوشه از اوتاد و از اقطاب ايرانيست

  بـهـر پـيـمـانـه ای تـا می کـند ايجـاب ايرانيست ز دانشـمـند و دانشـجـو بـه چند ين قـــارۀ  عالم     

  عالمـتاب ايرانيست  خـورشـيد  بـه َدور ُکـّرۀ  خـاکی  اگـر گـَــردی  شــود بـاال     رسد گر در دل

  ايرانيست بنگری مصروف اين گرداب زمين ِگرد است و َدور خويش ِگرداِگرد ميگردد     بهرِکه 

  ايرانيست گـر در خـواب و  ايرانی بـه دنـيـای تـحـرک ، هـر کـجا جـنـبنده ای بينی     اگر بيدار، 

  در پـنـجاب ايرانيست دلـيـر گـُنده  ا گـر زن نــامور بينی به هند و سند و در بنگال     وگــر مـرد 

  ين باب ايرانيستچـنـد ز ی و ابـی سـيـنـا ا سـيـد جمال الدين     سـنـائمـگـو در بـاب مـوالنـا و يــــ

  ـوقی و بـيتاب ايرانيستـ و شـايق     نـديـم و واصـل و سـلجخلـيـلـی و خـلـيل و قــاری و مستغــنی

  *ـريست چندين پاپ ايرانيستـبه واتيکان نظــر کن شوکت و شان نصاری را     نميدانی که ازعمـــ  

  خـدا روزی کـه پـيـدا کــــرد دارا و سـکـندر را     به هردو داده اين نعمت که مام و باب ايرانيست

  ، ايرانيستنمود آالبـارت می ـمايکل جکسن برگشته بخت امروز    که روزی با مههمين بيچاره 
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  ـر، نـميدانم     جوانمردی که پا مانده است در مهتاب ايرانيستـسـان آخه بــه يـاد کـس نـمـی آيـد چ

  يرانيستی همی گفت اين حقيقت را     که پـيغمبر بـه نسل و ذريــه و انساب اشـنـيـدم مـرد دانــــائ

  به اوباما دهيد اين مـــژده ، شايد بی خـبر بـاشد     که بابايش ز ايران است وخودهم ناب ايرانيست

  اين طنز را بنوشتم و زان روز می ترسم] اسير[

  بگويـنـدم کـه اين بـيـچــــــــارۀ بـيتـاب ايرانيست

  
  

 .ذرت ميخواهمـروی ضرورت شعـری مع] پ[به ] ب [قافيۀ نکته سنجان محترم در تغيير از   *         
 


