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!!!ست همه کس ایرانی  

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

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

[ ایتار تاس]با نقل قول از [ البرز ۷]اردیبهشت ۶۲در نشریۀ . کنند به جهان معرفی می ،نخورده

اهل جنوب ایران و  ذاتا از "ک اوباماربا"  MITتاریخی دانشگاه که نظر به  تحقیقات ،نوشته اند

وطن شان حسرت  قه مندی بهو عال بر دانشمندان ایران این حقیقتۀ با مطالع. باشد شیعه می

توانیم در پیدا نمودن مردان  که چرا ما نمی ،و بر غفلت و بی توجهی خود تعجب کردم خورده

حاصل این حسرت و تعجب  ؟؟؟یمجهان معرفی و افتخار کمائی نمائه نامور خود تالش کرده، ب

  :گذرد می الً از نظر دوستان این سلسلهکه ذی ،شعـری شد

 

 ست در این عالم اسباب ایرانی ،هست چـهآن رست     هــــ شاب ایرانیو  شیخچه  نپایا بی یین دنیارد

 ست لقاب ایرانیاحب اص و دارــامـــنـ زن      که بـاشـد  و  ردم نساز ج ،ــــانــــهج ناوایپِیش تمام 

 ست وشه از اوتاد و از اقطاب ایرانیار و این فخامت را     که در هرگــاین افتخ ،ه چشـم کـــم مبینب

 ست اب ایرانیــند ایجـک ای تا می ر پیمانهبه هــــعالم       ـــــارۀین قــچند به ،ــوـجز دانشمند و دانش

 ست تاب ایرانیعالمید ورشــخـ ر در دلـــگ اال     رسد ود بش ،ردیـــاکی  اگـر گـَـــه َدور ُکـّرۀ  خـب

 ست مصروف این گرداب ایرانی بنگری  ِکه هربه گردد      خویش ِگرداِگرد می و َدور زمین ِگرد است

 ست ایرانی در خـواب رــگـو ،یایران ر بیدار،ـــبنده ای بینی     اگنجُ  اــــجکهـر ،کـرّ ــــــحای ته دنیب

 ست اب ایرانیـــجندر پ ندهگُ  رِ دلـی ردر مـــــــدر بنگال     وگــ به هند و سند و ،امور بینیا گـر زن ن

 ست اب ایرانیــدین بنچ ز ،"انیی ساب"و  "ائیسـن"     "د جمال الدینی  س"و یا  "انموال"ـــو در باب گـم

 ست ایرانی "یتابب" و "وقیلجس" و "لواص"و  "مدین"     "ایقش"و  "نیتغمس" و "اریق"و  "یللخ"و  "یخلیل"

 ست ایرانی پاپ*ست چندین  ریعم از که ،دانی نمینصاری را      شوکت و شان ،ر کنبه واتیکان نظـ
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 ست باب ایرانی که مام و ،هردو داده این نعمت را     به "کـندرس" و "دارا"رد ـک داه پیک ،دا روزیخ

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

 ست مهتاب ایرانی ست دردانم     جوانمردی، که پا مانده  یممـی آیـد چه سـان آخــر، نکـس نه یـاد بـ

 ست و انساب ایرانیــه ری  ه نسل و ذُ بر بـــیغمحقیقت را     که پ این همی گفت ،ـــائیـرد دانـم :دمینش

 ست خودهم ناب ایرانی که بابایش ز ایران است و     !!!اشدبر ببیخ دـشای ،ژدهدهید این مـ "اوباما" به

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

 ست "ایرانی" ابارۀ بیتــ، که این بیچدمــوینــبگ

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

 
 

 
 (۶002فبروری  2۶فورت، نکاــ فر" اسیر"نسیم . م)

 

  

 


