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 13/06/2016                   م. نسیم اسیر

 همه کس ایرانیست!!
 

ول ق ترکیه، از ثبت مثنوی حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی، به عنوان میراث مشترک ایران و خبر ۀبا مطالع

نی دی افتخارات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و چون ایران عادتا   نکردم،، تعجب بی بی سی

با  میالدی 200۹سال  خود می شمارد، چنانکه در همسایه ها را از ممالک، مخصوصا  

اوباما  ایران اعالن نمود که پدر امریکا، متصال   رئیس جمهور« بارک اوباما»انتخاب شدن 

تقبیح ازین ادعا، منظومه  مریکا می باشد. من درا در مهاجر شیعه مذهب و ایرانی االصل و

 به دست نشر می سپارم:  دیگر حسن یکبار ای سرودم که اینک به حیث تکرار

** * ** 
 

 همه کس ایرانیست

 

 همه، زین عالم اسباب، ایرانیستبد  خوب و ز    شاب، ایرانیست فتنه، شیخ و از درین دنیای پر

 صاحب القاب، ایرانیست و دارــکه باشد نام    زن رد وـمس ـنـج ان جهان ازـام پیشوایـمـت

 اقطاب ایرانیست از اوتاد و گوشه از که درهر    این فخامت را و مبین این افتخار به چشم کم

 

 پیمانه ای تا می کند ایجاب ایرانیست به هر    مــعال ۀارـدانشجو، به چندین ق دانشمند و ز

 خورشید عالمتاب، ایرانیست دل در د گرـرس    االـود بـردی شـگ رـی اگـاکـخ ۀرـک ه َدورـب

 که بنگری مصروف این گرداب، ایرانیست هره ب     رددـخویش گرداگرد میگ َدور وزمین ِگرد است 

 

 خواب، ایرانیست در گر ایرانی و بیدار، اگر    نبنده ای بینیـا جـکج رـرک، هـه دنیای تحـب

 ، ایرانیستپنجاب نده درـگ   یرـرد دلــم گر و    بنگال در سند و وبه هند  بینی زن نامور اگر

 ایرانیست چندین باب ز "ابی سینا" و "سنائی"    "سید جمال الدین"یا  و "موالنا" باب در وـمگ

 ایرانیست "بیتاب" و "سلجوقی" و "واصل" و "ندیم"    "قـشای" نی وـمستغ اری وـق خلیل و و "خلیلی"
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 2از 2

 عمریست چندین پاپ ایرانیست دانی که از نمی    نصارا راشان  کن شوکت و نظر به واتیکان

 باب ایرانیست نعمت که مام و داده این دو به هر    را" سکندر" و "دارا"دا کرد ـیـدا روزی که پـخ

 می نمود آالب، ایرانیست که روزی با مهارت    برگشته بخت امروز "مایکل جکسن" همین بیچاره

 

 مهتاب، ایرانیست پا مانده است در جوانمردی که    مـــدان کس نمی آید چه سان آخر، نمی به یاد

 ه و انساب ایرانیستـذ ری به نسل وکه پیغمیر     ی همی گفت این حقیقت راــرد دانایــشنیدم م

 هم ناب ایرانیست خود ایرانست و که بابایش ز    باشد شاید بی خبر ژده،ـدهید این م "اوباما"به 

 

 روز می ترسمزان  را بنوشتم و این طنز« اسیر»

 ناباب ایرانیست ۀارـبگویندم که این بیچ

 

 فرانکفورت م 200۹فبروری «اسیر» م.نسیم

 

    

 


