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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

خوب شد! طنزم
مطلـبـم کاکا «ترمپ» سفله است

قامتش ازغـم دو تا شد خوب شد

تغییر زمامداری در امریکا عکس العمل های مثبت و منفی در سراسر جهان به میان آورد ،ما را به خوب و
بد دنیا که کی آمد و کی رفت ،غرض نیست ،هر کسی و هر ملکی می داند و کارش ،اما نظر من چنانست
که مردمان جهان نظر به شرایط و وسایط نو ،چنان بهم نزدیک و پیوند خورده اند که اگر برگی در گوشه
ای ازدنیا تکان بخورد ،مردمان سراسر جهان را به خود متوجه می سازد ،چه رسد به تغییر و تبدیل زعمای
خود خواه ابرقدرتان امروز ،مانند «ترمپ» که خود را در سراسر جهان حاکم و ذیدخل می دانست.
لهذا من سقوط «ترمپ» را به خیر جهان می دانم ،اگر چه سیاست عمومی ابرقدرت امریکا «جوبایدن» را
هم به همین راه سوق خواهد داد ،اما نه به سفاهت و قباحت «ترمپ» مغرور و خود خواه.
طنزی به همین مناسبت تقدیم می کنم:

برجهان لطف خـدا شد ،خوب شد

حاجت مـردم روا شد خوب شد

حلقۀ پیمان خود خـواهی شکست

این عجب کار بجا شد ،خوب شد

در بـالیی بـود دنـیـا سردچـار

عاقبت دفـع بال شد ،خوب شد

ابتـدا این کار می شد بـد نبود

خوب شد در انتها شد خوب شد

از وجودش غم سر غم می رسید

عالمی ازغـم رها شد خوب شد

طالـبـان را شـوکـت بســیــار داد

این امیدش زیر پا شد خوب شد

آسـیـا از آفـت او شـد خالص

زیر سنگ آسیا شد خوب شد

با سفاهت حکمرانی می نمود

حکم او اینک خطا شد خوب شد
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مطلـبـم کاکا «ترمپ» سفله است

قامتش ازغـم دو تا شد خوب شد

نیکنامی زیب مردان است «اسیر»
او بـه بـد نامی چها شد ،خوب شد
م .نسیم «اسیر»  0۸نومبر20م ،فرانکفورت

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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