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 شغنانی رحسینی حسنیا
 ۱۹۳۱حمل  ۷

 

 شـــــــــــگـــون بـهــــــــــــار مـبــــــــــــارک!

شتتاهل بزاتت ار  هتتم ماننتتل اتتابرا    تتل  امستتا  متتار بیستتو چ ارتتار  

متیدد   9111همایش نورچز  پامیزیرا  مانتزیا  بودیم. از اتابرا  

بلینسو پامیزیرا  مانتزیا  نخستین رچزها  فصل برار ) نورچز عابم 

افزچز( را ازامی داشته چ انترا  نورچز  را همانطوریکه از نیاکان خود به ارث بتزد  

ااتتزا  مواتتیحی ممرتتی متتزد  از  دریتتن همتتایشب  انتتلب بتته اوانتتان ختتویش متتی  موزاننتتل. 

ه ختوانیب ااتزا  ر صترا  ممرتی پتامیزب رنت  پاپ ازفته تا شعزخوانیب محابشغنانب چ 

س از شتپ ادامته داشتو چ فتا  چ دیرتز بزنامته هتا  اابتپ تتا پتکزدن تخم متز  تواتا ا 

 اشتزاک کننلاان از بزنامه بذت بزدنل.

 

از امره میرمانان از امرور  ب درین همایش نه تنرا پامیزیرا  کانادا برکه دیرز دچاتان 

   محیم کانادا نی  اشتزاک نمودنل.  تاایکستان چامرور  ازبکستان 
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درین همایش شاعز خوب شرز ما منوربی  رچشن نی  حضور داشتنل. هزانل عل    از 

دچاتتتتتان چ همو نتتتتان رچ  بزختتتتی از معتتتتا یز نتوانستتتتتنل در ممفتتتتل اشتتتتتزاک نماینتتتتلب 

رچیرمزفتتته از شتتکوهمنل  نتتورچز ایتت   کااتتته نیتتل. نتتورچز یرانتته ایتتنی ااتتو کتته بتتا 

 ایاای چ دینی بیرانه ااو. نورچز پیونل دهنل  دبرا  مزد  ااو. ازاییرا  

 

نتتتز ا تتتوا  پتتتامیز  ااتتتو. یکتتتی از اهتتتلاش همتتتایش حفتتترب اعتتتتد  چ تتتتزچی  فزهنتتت  چ ه

بزا ار  اینرونه ازدهم  ییرا ا پ مییونل تا نسل اوان ما در غزبو نیت  از فزهنت  چ 

 انترا  پسنلیل  نیاکان خویش حزااو نماینل. 

 

ص پتامیز  کته تواتا اوانتان متا ااتزا شتلب ارتو  چ زی تایی خا تی بته ایتن اازا  ر ت

بته  کته بخییل  بود. یکی از خصو یات ارزشمنل این همایشب مزدمی بودن  ن بتودب اته

 همکار  چ ارم فعا  همو نان ماب که همه با هم همکار  میکزدنل بزا ار شل. 

 

 چازخوانانی اون ححتلاد خوش  ملاویی  تواا منوربی  رچشنب اازا  موایحی تواا 

ب نجیتتپ تتتزنم ) یکتتی از  چازخوانتتان ختتوش  چاز شتترز مانتزیتتا (  چ  ااتتزا   هنتت  نیتتزچ

 امنک یکی دیرز از بزنامه ها  این همایش بودنل. 

 

پاراه شعز زی ا  براریه   را که منوربی  رچشن درین همایش  زائو نمودنتلب ختلمو 

 میلاریم.خواننلاان اایو چزین ایما  شغنان تحلیم 

 

 امیپ اه شپ ااوب یک ش ی رچح اف ااو

 شادیم که عیــل عـجـــم اینجـــــا بزپااو

  مــل  نورچز  و چ بازـذشـزچز اـدی

 «.اابیکه نکواو از برارش پیلااو» 

 نورچز ا  نویل براران خوش  مل 

 ا  رازدار فصل زمستان خوش  مل 

 بادا ازامی محل  نیک چ خجسته ات

 ارستان خوش  مل فصل حیات بخش 

 بر ل به اوش ال اخن از رن  یار افو

 هزانل هستی خار بلامان خوش  مل 

 یعحوب چار ایم بزا  تو دچختم

 ا  یواف ع ی  به کنعان خوش  مل 



 

hossaynim@hotmail.com                                                                                                                   www.shughnan.com 

 بر ل به شاخسار کنل نغمه برز ال 

 ا  مز  خوشنوا چ خوش ابمان خوش  مل 

 "رچشن" برار  لق چ  فا چ بزادریسو

 بلخیان خوش  مل . به به خوش امل  ز

 

همایش با اخنزانی کوتا  تواا ع ل  مممل عطا حوابی ااعو دچ بعل از نیمه شپ پایان 

 یافو. 

 

 همایش مانتزیا  به رچایو تصویز:

 

 
 شاد  این کودکان باالتز از همه ای  ااو.
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فیرم تزدار ختوش  چق شترز متا در هنرتا  عکست زدار  از ختانم زی تا  زبتانعری در هنرتا  

 محابه   در بار  نورچز به زبان انرریسی.  زائو
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 ححلاد نیزچ چ نجیپ تزنم چ ح یپ شا  در هنرا  اازا  موایحی

 
 نورچز این همران ااو.
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 شیزینیرا  نورچز ب ب اس نو چ عیل   ا فا  را بییتز بوال می  چرد.
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