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 یهادی خرسند       

  قاآسايت اصغر : منبع

  

    ش حسوباما و همسر َما

  آمد دد گاو ز صحراـــــــــمش حسن با دو ع

  !وباما آمدادی که اــــــــــــبا زنش گفت به ش

  ن بادمجانـــــــــــبک پلوئی دم بکن و پوست

  رغ و مسما آمدــــــــــــــکه به جانم هوس م

 !سمت نيامد، ديدم نــــــهمسرش گفت که اي

  آمد. آ.اس.راف يوـــــــــــبه گمانم که در اط

  ه نيامد سر کارــــــــــرأی من و تو ک تازه با

  ا آمدـــــــــــــــــــروی آرای همان مردم آنج

  رق برای من و تو، بيچاره؟ـــــــــــکند فچه 

  ر مداوا آمدــــــــــــــــــدرد ما را مگر او به

  زونتر بدهد از فردا؟ــــــــــــــگاومان شير ف

  ه اوباما آمدــــــــــــــــــــبابت ذوق زيادی ک

  هد؟ير دــــيا که گاو نرمان هم پس از اين ش

  و هورا آمد؟ رف با هیــــروی شوقی که ط

  واستی از بهر ناهار؟ــــکو برنجت که پلو خ

  ر از عالم رؤيا آمدـــــــــــــــمگ مرغ بريان

  زده آمده اي، پنداریــــــــــــــــــآنچنان ذوق

  ريه باال آمدـــــــــــــــــپسرخاله ات از ق که

  ری شيرين بودـــــــــرفع تبعيض نژادی خب
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   ما مثل مربا آمدـــــــــــــــــــۀکه به صبحان

  برده اهی که دلت راـــــــــليکن اين مرد سي

  صه و انشا آمدــــــــنه سياهی است که در ق

  دان جهانـــــــــسفي اين سياهيست که با پول

  زايش سرمايه به سودا آمدـــــــــــــــــــپی اف

  *"شيرينی عالم با اوست ه ُچرده کهآن سي"

  رصتش ده که ببينی پی يغما آمدـــــــــــــــــف

  واهد چرخيدـــــدر به همان پاشنه خ همچنان

  ردن لوال آمدــــــــــــــــــک اين يکی از پی نو

  راقی روشنــــــــان و عــــــچشم پر ماتم افغ

  آمد ه به دنياازـــــــــــــــــــبوش تازه نفسی ت

  دار محمد مگرش رحم آيدـــــــــــــــــبه طرف

  رهی امت موسا آمدـــــــــــــــــــــاينکه با هم

  "اوبامازدگی"ت ــــــــهمسر مشدی حسن گف

  ی ما آمدـــــــــــــــــــميکروبش از نفس خاتم

  ون ز اوباما برگشتـــــــنظر مشدی حسن چ

  برگشت راــــــجانب صحبا دوتا گاو خودش 
********  

  

  مصراع حضرت حافظ شيرازی*          

  

  

 


