
 
 

       

  
                

با خواندن خبر برچيده شدن خانه شاملو و اشياء و يادگار های زندگی مشترک و عاشقانهء او با آيدا 
اين چند کلمه . که می خواهد بکندحاال هرکسی هر قضاوتی  .  دلم فشرده شد و اين شعر را نوشتمسرکيسيان

حرفهايی ست که از مدت ها پيش قصد گفتنشان را داشتم و به راستی دردناک است رفتار ما ايرانی ها با مردان 
سحر.م                    ! و زنانی که آنها را به ظاهر عزيز می داريم  
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 ميــراثِ شــامـلـــو  
 
 
 

 شاملو رخت ازين  جهان بربست

  يکسره شد ، کاروان رفت و کار

جامهء عزا پوشيدنو ِ  شعر  

 وين خبر در جهان مخابره شد

 بعدِ  مرگ ُمراد ، اشگ مريد

مرمره شد روان به  رودباری  

واختآن به سرکوفت وين به سينه ن  

  زنجره شد صدایشِگ َر، ضجه

  که زان پيشتر به ميمنه بودهر

 زين خبر رهسپار ميسره شد



 آن به بيمار سان و اين به مزار

ره شدـِرفـِ فِ چرخ چرخان به سان  

عمو زادهآن ،  خوانده اين پسر  

کابره شد ُم عّم و پسر  سرِ   

پيرِ  قليان گذار محفل ، زيد  

  آتش بيار مجمره شدو ،مرَع

امورِ ی خطابه خوان ـّآن به خط  

  نقل و خاطره شدِ وين ُرمانساز

ودکا کردِ طر  ُبِ آن يکی ذکر  

 واندگر ميرِ  بزم و شبچره شد

 اين به شعر اندر آزموده ترين

 وان به نثر از يالنِ  نادره شد

رقعهء ُمراد به کفهريکی   

  پرگار و قوسِ  دايره شدسرِ 

 اين يکی چارنعله شاعر شد

پنج روزه شاعره شدواندگر   

مشهورشاعری ، رفت زی خاک   

  صاحب سنگِ  گور و مقبره شد

 آتش کينه ماند  و شوکتِ شعر

  ياِد شاعر دچار نائره  شد

  سنگ گور بشکستندُمسلمين 

قوای قاهره شدوقتِ  قهرِ    

 روز ميراث خوارگان آمد

مذاکره شدبر سر ُمرده ری   

پيپ خواست وين پاپوشآن يکی   

ره شدسُتارُاخواستاندگر و  

  آن يکی در کشيد و اين ديوار

 واندگر پنجه سای پنجره شد

 همچو برقی که اوفتد به شجر



شاجره شدشاخِ  شجر ُمِ سر   

شاعر ز حلقه شد بيرونِ  ياِر  

مسخره شدِ  از اين جدال خسته  

 ابن احمد ، سياوش ، آخر کار

 صاحبِ  خيکِ  روغن و کره شد

زار هزاره ششسيصد و بيست و  

خاطره شدداد و ميراث ، بی ُم  

يغما دادِ  کم ُح، قاضی شرع   

ی صادره شدشهر تسليمِ  رأ  

  بور و آيدا  مجبوردوستان 

! خانهء شاملو مصادره شد  

 کاروانی نبود تا بزنند

!صرف دو پول ناسره شد حمله ،   

سحر .م  
17.1.2008پاريس ،   

http://msahar.blogspot.com/ 

 

 

 

 
 


