
آقای صحنه* |*متن مجری عید نوروز   

1 
 

 کالمآغاز 

 خاک یصفحه بندنقش نام هب

 افالک رویان مه افروز عذار

 خداوندی که در ذاتش علل نیست

 نیست خلل ملکش در که داری جهان

 ه دادهمر را روشنایی نامـــق

 داده هخام و دوات را عطارد

 دهیتیمی را حبیب خویش خوان

 هدرسانــ« دنیاو ا»به  ادنایش ز
 «کرمانی، مثنوی گل و نوروزخواجوی »

ـــالمی  طاس هار، پیشـــکش به گرمی مهر و ل فت ب

؛ مدعوین و گرامی دوســـتان محضـــر شـــما ع ی ان

 . ی .............ارجمند برنامه

نب  جا ماد رااین قدم دارم، مسععع وا   عرض خیرم

مهربانان و مهرآفرینان محضر ارزشمند یکایک شما 

مه. نا ـــر در بر ند همچنین  حاض ـــم ـــر ارزش محض

)در صــورت داشــتن مهمان ویبه ابتدا نام و ســ   ............ 

 شود( سمت در این قسمت ذکر

نون  ک بهــارا مندل آرا،  کــه  نوای  بــا دا ین و  گ رن

ســـمن و ســـنبل و ســـوســـن از راه ، همراه آهنگین

به نوروز  شـــادبان بنده را پذیرا باشـــید.، رســـدمی

 و سال نو بر شما مبارک باد.کامتان خون، 

 :برنامه )ش ر(میان 

 برآمد باد صبح و بوی نوروز

 به کام دوستان و بخت پیروز

 لمبارک بادت این سال و همه سا

 همایون بادت این روز و همه روز
 «س دی»

 برنامه )ش ر(:میان 

  نوروز بمانید که ایام شمایید

 آغاز شمایید و سرانجام شمایید

 آن صبح نخستین بهاری که به شادی

 آورد از چلچله پیغام شماییدمی

 
 خورشید گر از بام فلک عشق فشاند

 ییدخورشید شما عشق شما بام شما
 

  عشق از نف  گرم شما تازه کند جان

 افسانه بهرام و گل اندام شمایید

   
  ایام به دیدار شمایند مبارک

 نوروز بمانید که ایام شمایید
 «میراده دغ ادی» شاعر:

 برنامه )متن اابی(:میان 

ی ســ یدی از شــکوفه بر تن، با جامهبا آید. میبهار 

 سوسن در بر. ایتاجی از سنبل بر سر و با دسته

های ها را به بوی خون گلآید و مشام جانمیبهار 

هار نوازد. رنگینش می مان شـــکوه میب با ه ید،  آ

 ، همان شور شیرین، و همان وجود مهرآفرین.دیرین

ست.  بهار، نویدآغاز  تولدی صفیر شروعی دوباره ا

 نو، دوباره زاده شدن و بار دیگر زیستن.

نو کردن وجود  و لوده اســتآهای پالودن جانندای 

 سرشار از عشق و سراسر شکوه. ی، زیر بارانفرسوده

بار دیگر طبیعت بی، کین روِز نوادر پ   ، راجان ه 

شی ستان را به و  دهحیاتی تازه بخ ضایرخوت زم  ف
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ـــتپرمهر  تان مبدل کرده اس با نوای مســـ ، همراه 

نه از تن بر کن و تو نی   خت که ـــتی، ر هان هس ج

 به قول حافظ شیرین سخن:که  بهاری شو.

 گویم چو گل از غنچه بیرون آیسخن در پرده می»

 «م میر نوروزیکه بیش از پنج روزی نیست حک

 برنامه )متن اابی(:میان 

یده ید ســـ  هاران و دم مد ب ید پیرزن .آ ـــف  موی س

 به قدم بهار سب گیسوی و شاد دختر و رفت زمستان

 سوسن. باردمی خوشی آسمان از. گذاشت طبیعت

. کنندمی هدیه را بهارانه ســرزندگی عطر نســرین و

ـــرمی زیبا نغمه قمری و بلبل  بهاری ترانه و دهندس

شت. خوانندمی  ری  هایگل با سب  لباس دمن و د

 . است پوشیده بهاری

: رساندمی همه گون به را خبر و چرخدمی صبا باد

هار مد ب هاران یمن به نی  من! آ  با نواهم و همراه ب

 دارم.تقدیم شما می را تبریکاتم بهترین کائنات

دوستان را در بوستان بهار شما  جمال زیباست چه 

بان را  باترین شــــاد یدن و زی نه  تانبه ســـوید روا

 کردن...

 برنامه )ش ر(:میان 

 است خون نوروز نسیم گل ی چهره بر

 است خون افروزدل روی چمن صحن در

 نیست خون گویی هرچه گذشت که ید   از

 است خون وزامر  که مگو ید   ز و بان خون
 «خیام»

 :برنامه )ش ر(میان 

 دعید آمد و مرغان ره گل ار گرفتن

ل داد دل زار گرفتن
ُ
 دوز شاخه گ

 ننوروز همایون شد و روز می گلگو

 دپیمانه کشان ساغر سرشار گرفتن
 «فروغی بسطامی»

 برنامه )ش ر(:میان 

ای از وجود خداوند باری تعالی جلوهبه راستی بهار 

حی و از قدرت بی حد خالق  کوچکینمای است. 

 توانا.

فصلی است که در آن، به هر سو نظر کنیم بهار 

ناپیدای آن خالق پیدا و پنهان را ای از وجود جلوه

 یابیم.می

 کند:را چنین بیان می زیبایی که شهریار آنمفهوم 

 مبیناز همه سوی جهان جلوه او می

 مجلوه اوست جهان ک  همه سو می بین

 لچون به نوروز کند پیرهن از سب ه و گ 

 مبینآن نگارین همه رنگ و همه بو می

 ختام:حسن 

 که تا انتهای برنامه همراه ما بودید.س اسگ ارم 

 بی آسمانت، شاد شاد روزهایت، مراد بر روزگارت

، دور غصه هر از قلبت، بهار چشمانت سهم، غبار

 عمر، قشنگ تقدیرت و بخت، سرور پر عشقت ب م

 روحت و جسم ،تابناک سرنوشتت ،بلند شیرینت

 باد. ناب ناب نوروزت و پاک پاک

 باشید. ، پیروز و برقرارپناه ی دان پاکدر 
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 ها:دااااشت

 

 


