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 با مشارکت نهادهای فرهنگی منطقه واشینگنت دی سی در ویرجینا سالن اجتماعات مدرسه جیمز مدیسون واقع در 
شهر ویینا برگزار شد.  یکشنبه ۲۰ اکتبر ما شاهد برگزاری جشن مهرگان ۲۰۱۹ بودیم که با هماهنگی وابتکار 
جمع جدید هما (هماهنگی ما ایرانیان) وبا برنامه ریزی واجرای مشترک کانون دوستداران فرهنگ ایران، بنیاد 

فرهنگی دماوند، کارگاه هنر(PACC) و انجمن منداییان واشینگنت دی سی برگزار شد.

در این مراسم که مورد استقبال فراوان ایرانیان منطقه قرارگرفت با خوش آمد گویی، اعالم برنامه و شعرخوانی 
توسط خانم زهره هاشمی آغاز شد.

 ابتدا دکتر اردشیر لطفعلیان به ایراد سخنرانی در مورد تاریخچه آئین باستانی مهرگان پرداخت. 
سپس کودکان محصل فارسی زبان با سرپرستی خانم مرجان به اجرای سرودهایی با شعر فردوسی “خداوند 

جان وخرد ”  به همراهی دف، سرود ایران، شعر مهرگان از ادیب برومند و شعر پائیز پرداختند. اسامی 
سرپرست محترم گروه خانم مرجان رضوانی و دانش آموزان: کیان سلو-رضوانی ،آرمان سلو-رضوانی، کیانا 

کامران ، آریانا کامران ، آبتین و آرشام محمودپور، دانیال پارسا گلدبرگ ، کیانا حاج علی گل ، اریانا و ارمان 
حیدری ، ایریس عابدی ، النا عقبایی، صدف و صنم دلیل التجاری، نورا بخشی .

 نوبت بعدی به گروه کر “هم سرایان” از کارگاه هنر به سرپرستی داراب شباهنگ رسید که  به ترتیب سرود 
مهرگان،  دلشدگان، نغمات فولکلور اقوام ایرانی و تصنیف برگ خزان با صدای خانم فیروزه فیروزآبادی را 

اجرا کردند. اعضای گروه کر “هم سرایان” عبارت بودند از خانم ها:مهوش وطنخواهی، فیروزه فیروزآبادی, ماه 
منظر معانی , شهناز لبافی, آذرنوش و کیانوش اعتمادی و آقایان: مظفرحمیدی ، کامبیز فخرایی, کامل کی 

منش, جمشید منش, حسین ضیا, حسین گلکار . نوازندگان: داراب شباهنگ (کیبورد) و  بهمن ظهیری( ویولن).
پس از آن نوبت به هنر نمایی و رقص خانم ویونا هراتی میرسد که با پخش آهنگ زیبای حجت اشرف زاده با 

شعر “وطنم”  همراه بود.  
باالخره پایان بخش قسمت اول جشن مهرگان اجرای موسیقی ایرانی توسط آقایان علی بلوریان و بهمن امین 

بود که به تنفس و پذیرایی شام انجامید.

بخش دوم برنامه ها با معرفی هما (همکاری ما ایرانیان) توسط آقای فریدون جیزان مسئول هماهنگی جشن آغاز 
شد. وی هدف اصلی هما را تاکید بر تسهیالت ھمکاری و فعالیت ھای مشترک بین افراد و نهادهای ایرانی جهت 

برگزاری وسیع و موثر برنامه ها عنوان نمود.
 سپس برنامه “ساز و آواز سنتی موسیقی ایرانی” توسط آقایان حسین کشاورز (آواز) و داراب شباهنگ (سه 

تار) اجرا گردید. 
بعد از آن نوبت به رقص محلی  و زیبای خانم امیری که با آهنگ ساری گلین اجرا شد.

 برنامه “ساز و آواز آذری ” با گارمون توسط ناصر کمالی به همراهی کیبورد علی بلوریان بدنبال اجرا گردید.
 نهایت اجرای موسیقی محلی” نی انبان” توسط گروه شرجی پایان بخش جشن مهرگان ۲۰۱۹ بود. گروه 

شرجی شامل نسیم (نی انبان)، عمران (ضرب و تمپو)، یحیی (تمپو) وفرید (دایره).



پس از استقبال گرم از اولین برنامه مشترک گروههای فرهنگی در منطقه طبق نظرخواهی دست اندرکاران گام های 
بعدی خود را در برگزاری مشترک آئین های ملی وباستانی مانند شب یلدا، نوروز و نیز با تهیه و به اشتراک گذاری 

تقویم مشترک،  برنامه های نهادهای فرهنگی در منطقه را با پیگیری هما (همکاری ما ایرانیان) دنبال نماید تا به 
هم افزایی وایجاد محیطی یکپارچه تر از جامعه متکثر ایرانی ال اقل درحوزه های فرهنگی همت گمارد.

 
سپاس ویژه از آقای علی بلوریان در راه اندازی سیستم صوتی و تهیه فیلم و ویدیو توسط  آقایان مقیمی و تروند و 

عکاسی توسط آقای مسعود آالفی و طراحی گرافیک برای پوستر و بروشور توسط داراب شباهنگ




