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 سپهر همدلی
 

 انه در دل ها کند کین آوردـگر تعصب خ
 دین آورد شت  ـرام و وحـش و بوکوحـداع

 دـنـش دوران کـه را آدمکــدرسـب مـالـط
 ن آوردـیـق مسکـتل خلـر قـکودکان را به

 د از کف نسل جوانـآزادی ربای ق وـعش
 مچین آوردـه را با ضرب قـدیشـتفتیش ان

 ن جاری کندـام دیـرا بزیر نتیزی ـزن س
 و پیشین آوردـمچـر هـبردگی را بار دیگ

 لـنۀ جنگ جمـیـن و کـیـنۀ جنگ صفـتـف
 نگ و آیین آوردـرهـف م  ـس بام ـیخ ظالـش

 ینـشـد آتـایـودی را نمـعـران و سـکین ای
 ام و لبنان و فلسطین آوردـدر عراق و ش

 تم را به زیر ران تازی افکندـش رسـرخ
 ر زین آوردـر سـن بـرا در جامۀ دی وـدی

 بنام کیشها را تازیجنگ فارس وترک و
 خطۀ چین آوردازعرب تا هند و روس و

 باهم رقیبکندرا ونپشتازبک وتاجیک و
 اق و جنگ خونین آوردـتان نفـانسـدر فغ

 مسلمان را کند از هم جداهندو وسیک و
 آورداز دل طالب ستان امراض چرکین 

 واژگانب و قوم و نژاد و ـر نام مذهـزی
 ین آوردـتبداد ننگـیض و اسـنه و تبعـیـک

 دل بیرون کشدز محبت راجذبۀ عشق و
 ونین و تبرزین آوردـجای آن شمشیر خ

 جباران کندرحیم را قهر حمان لطف ر
 یاطین آوردـش ظلمتگان ـرشـر افـر سـب

 از بهاران تازگی دزد خزان را اعتدال
 رنگین آورد تانـارسـزار و انـمرگ گل

 نغمۀ مستی بود آخرحرام شاد و رقص
 یاسین آوردسوگ وخموشان گوربرسر

 شب باورانن ـاز فتنه و تزویر ایذرالح
 زندگانی مرگ ونفرین آورد جای شور  
 در دل انسانیت جایی ندارد ظلم و کین

 ی به میهن مهردیرین آوردعشق وآزاد
 حقیقت را نگر خورشید  درخراسان نور     
 دهـا ماه و پروین آور سـپهرهمـدلیاز               
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