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 ر و ز ه  دعــیـ
 

ان مبارک باد؛ امید (، بر همگدمساز شدهما  تاریخیتکاملی جشن و سرور مدنیت  آدابعید روزه )که با 
ی و طرب که با صلح و صفا و امنیت و اطمینان همراه است، ابشاد است که ماهیت زنده دلی، طبع خوش،

 م داخلی و منطقوی پیروز شود.یزرترو در کشور و دسیسه هایو بی ثباتی  بر وبای رعب و وحشت، ناامنی

  
 جشن و سرور

 
 عید وطن جاودان بود و و سرورجشن 

 جان و دل مبارک پـیـر و جوان بود از
 ی شـودـم کم هـالل نـازک دل بـدر مـک

 ودـاه شـب آسمان بـخـورشـید روز و م
 

 سـوری و نسترن و روی سنبل هردم ز
 ودــعـطر نسیم شـوق و محـبت وزان ب

 نجابتیـمر و ـعــاده و شـزم بـل بـــما اه
 ودــایـن ارث مـا ز عـنـعـنـۀ بـاسـتـان ب

 

 رفته استازحال  محتسب و گوره زاهد ب
 ودــامـروز جـشـن و هـلهـلـۀ زنــدگان ب

 اده بـزن بـه کـوری چـشـمان محتسبــب
 ودــجـاِم بهـشـت میکـده عـنبـر فـشـان ب

 ره هاـکلچه بود زیب سـف حلوا و نقـل و
 ودــۀ تـر همچنان بیـل و چای و میـوـآج

 

 دار و اختالطــذت دیـلـطـف و صفـا و ل
 ودـــبهـر شــفـای خـسـته دالن ارمغان ب

 رب تنکـعیش و ط یکسو بساط میله و
 ودـــسـوی دیگـر شــرارت آتـشـفـشان ب

 

 نـم وحشت طالب مگـو سخـیـدیگر ز ب
 ودـــبا مـردمی که حـامی امـن و امان ب

 ندـصفا قصه میک صلح وطرح  گرچه ز
 ودـــچال و فریبش عیان ب ا وـمکر و ری
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 اکـد چـه بـنـحمایت ظالــم ک ظالـم اگـر
 ودـــا حـدیث آسـمان و ریسمان بـایـن ج

 وبـلـد قـپـدر سـینه هـای مردم ما می ت
 ودــق و محبت نشان بـعـش تا از صفا و

 

 ارــــیـکان روزگـآخــر بگــو ز هـمـت ن
 ودـق آزادگان بــه الیـــی کــبـا لـهـجـه ی

 منـدرون فاش می ک راز عشق و اسرار
 ودـــکی فـروغ حـق و حقیقـت نهـان ب تا
 

 ا بهـر مرغکانـهـن مـیـر شـاخسـار مــب  
 ودــان آشـیان بـو ام ن ـیارب همیشه امـ  
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