
 

WWW.AmiriArdakani.ir  
 

 نَخشِن حالِ طبیعت

 

 ر، سنگینِنن دَمِ دَندِفتن و اَبی تو رَه رَ
 

 ن تو کَپَر، سنگینِنهسِبی تو کُه رفتن و شَ

 

 بویِ بهارت مُدِنَم ای گلِ خوشفراغُ اِ
 

 ی شُو و افسوسِ سحر، سنگینِن  آه و ناله

 

 ش نی فرقی تگه بوجنسِ طال هم اِ ترُتَوَ
 

 دارِل بِنِیو زخمِ تَوَر، سنگینِن  اِسی

 

 زغال ل سِبِر کِردنِ تَش یا که خُرُنگِ وقتِ
 

 ر، سنگینِنی تَو هیمه هگُنَداغِ سُختِن 

 

 کُهبُردن اِ شُش هلَعُمرِن گَ یِهکه  چوپونی سِ
 

  لَر، سنگینِن  بُزَلِی ماگایَلُ و کَهلِفه

 

  ل پیر اِبُدَن  عُمرِن با گایَ یِهگابونی که  سِ
 

  که شِ شیر نی دِ اثر، سنگینِن یوصفِ ماگا

 

    ک! شم تشنه و گُسنَن، بیماگای که خُشَ پیشِ
 

  گیرِ گُدَر، سنگینِنی سخت و نفسهمارِ

 

 نبُدَ هنداهِب هَمدَمِ هَمَشداری که  اِسِ
 

  سنگینِنسفر،  یِلِ رفتهندههجرِ باهِ

 

  سینصُب تا پَ پَرِتمی لرو گُلَگُنجی که  اِسِ
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 بای قند و شکر، سنگینِن  خُشِردن سیر کِ

 

 ش کِردنِ الی دار و کَمَرچُگُنجی که بَ پیشِ
 

 بای داسِ دو پَر، سنگینِن شِهبریدن لونَ

 

 و دلیر سلحشور بانِمحیط یِهل چِشِ پیشِ
 

 سپر، سنگینِنه و سینهلَپازِن گَ قتلِ

 

 لِ تیر خَردَه اِ سَر بِرِ پازَنَ لپیشِ چِشِ
 

 هُوَلِ نَندِه اِ بَر، سنگینِن  شتنِ آکُ

 

 و علف گلزار چشمه و نی  هر دشتی کهتو اِ
 

 کَهَر، سنگینِن   یَلِ اسبِشِهنهناله و 

 

     ملوسرگ و دِ نی دارَلِ پُربَتو جنگل که اِ
 

 ، سنگینِن سربه کاکُلی و شونه  یَلچَهچَه

 

     همَش سُختَن و پیوار اِبُدَنجنگل که  او سِ
 

 ، سنگینِن لِ تَرخَردنِ غصه اِ بای چِشِ

 

 پَر    آمبِن اِ لِ جنگل که شهید ظِحافِ اِسِ
 

 بَر، سنگینِن  ل رنگِ سیاه کِردن اِیِجِمِ

 

  ش دِ رمقنیسُ ه کهتیر خَردَ یندهباهِاو  سِ
 

 ل و پَر، سنگینن بالَاِ بای  شوقِ پر زِیدن

 

 آلتِ صید    بِنکه هر جا  ،سَمزهرابه و برق و 
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 ، سنگینِن و پَکَر گیج لِماهیِ دیتَنِ

 

     ایِن نارنجکمرمی که برکه و بَ اِ تو هر
 

 ، سنگینِن رسَو  بالهیبدیتَنِ ماهیِ 

 

 گیر اِ بُدَن   نفس، سخت و هوا گَرد و دوالغِ
 

 چون فراگیر اِبُدَن تا به خزر، سنگینِن 

 

 م فَتُّ و فراوون اِ بُدَن    ر مصرف سَای قدَ
  

 که دِ القیدی و انکار و گذر، سنگینِن

 

 نی     زِنِی اُوسَنی که نون و اُوُش سالمسِ 
  

 نوزادِ دو سَر، سنگینِندِ تحمل غمِ 

 

 بُدَن  اِخشک  اُوَلبشتی، اِ بیل که تو ای سالَ
  

 لِ تَر، سنگینِنلُ و دیلَکِلَهِ مَشکَلَه

 

 که سِ اُو جون مِکِنِت    پیر اِبِدَن بس ،باغبون
 

 ، سنگینِنضررو  ش و اُفتنِتَ سِ باغُشچون 

 

 اِ باغ    و وابسته چارهبی لِکشاورزِسِ 
 

 میوه و بَر، سنگینِن خَشکِدِن دارَلِ پُر

 

 بحث و ستیز دَننَبُعُمرِن  یِهل که تو دهاتَ
 

  سَرِ اُو، کشمکش و چونه و جَر، سنگینِن

 

 تَه کِشِدَن ی اُوسفرهمِگَم مُ خَوَر مِن که 
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   ، سنگینِنحیف و صد حیف که باور ای خَوَر

 

 اِ سَر  عمر طبیعت مَت  ممِن که مِگَ یقینمُ 
 

 ، سنگینِن بشر اوالدِولی باورشِ سِ 

 

  مِدوندقدرِ طبیعت نِن و خُش گِنگِ آدم تا
 

 خَردِنِ آه و غم و خینِ جگر، سنگینِن

 

 شِن!حالِ طبیعت نَخ مِن، نِمِگَم بِس هدِیَ
 

 گَپ زِیدَن اِ بای گوشَلِ کَر، سنگینِن کهبَس

 

 !بُدُنیتقدرِ طبیعت گَم مِدِ اِ مردم نِ
 

 اما و اگر، سنگینِن ن نه وفتَشنُچون 

 

 !اِدبارمدیرَل  ضعفِگَم بِکه صالح نی  دِ
 

 ، سنگینِنرشَوتَتوپگِلِه و  شنُفتن چون
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