
  بزرگ منطقۀ واشنگتندر  ايرانی  باستانی مهرگان با همکاری چندين گروه فرهنگی جشنبرگزاری 

ايرانی در منطقۀ واشنگتن بزرگ: کانون دوستداران فرهنگ فعّال گروه فرهنگی و هماهنگی چندين  یبا همکاربرای نخستين بار 
روز يکشنبه بيستم اکتبر جشن  (همکاری ما ايرانيان) و کارگاه هنر،، ياران "هما" ايران، بنياد فرهنگی دماوند،جامعۀ مندايان

آيين باستانی مهرگان با حضور جمع انبوهی از ايرانيان مقيم منطقه با ارائۀ برنامه ای متنوع و پر محتوا، شامل بزرگداشت 
نو و ، همسرايی خرد ساالن و بزرگساالن و موسيقی موسيقی و رقص محلّیمهرگان، جشن خچه و خاستگاه يتارسخنرانی در بارۀ 

  برگزار گرديد. ،هر وينا، ويرجينياشدر تاالر بزرگ دبيرستان جيمز مد يسن در  سنتی ايرانی

خاستگاه آن ضمن تشريح  سخنران آن  طیکه  آغاز شد اردشير لطفعليان دبير بنياد فرهنگی دماوند انبرنامه با سخنبخش نخست 
با ارائۀ نمونه هايی از شعر سرايندگان متقدم و باز تاب اين جشن در ادبيات و منظوم منثور ما شرح گان به تاريخی جشن مهر
همسرايی گروهی از بزرگساالن وابسته به کارگاه  و دانش آموزان کالس های فارسی در نوبت بعدی آواز جمعیمعاصر پرداخت. 

و   اعتمادی آذرنوش ,زاده بخشی زهره لبافی شهناز ,زهدی شيرين ,مهوش وطنخواهی ,فيروزآبادی فيروزه :ها خانمبا شرکت  ،هنر
داراب شباهنگ (کی بورد)  آقايان نوازندگی  با  ضيا حسين ,منش جمشيد ,منش کی کامل،  فخرايی کامبيز ،یيمنش عباس:آقايان

اين بخش رقص ايرانی به وسيلۀ خانم اميری و موسيقی ايرانی با شرکت اجرا گرديد. بهمن ظهيری (ويلن) و مهدی مشگريز (دف) 
  دربر می گرفت.نيز علی بلوريان(کی بورد) و بهمن امين (آواز) را آقايان 

  
" (هما) را معرفی کرد و به طور فشره به تشريح هدفهای آن پرداخت. ايرانيان یآقای فريدون جيزان گروه "همکار در بخش دوم 

رقص محِلی  ،با شرکت آقايان حسين کشاورز (آواز) و داراب شباهنگ (سه تار) یپس از اجرای قطعاتی از موسيقی سنتی ايران
د نوازندگان موسيقی محلّی آذری اين بخش با هنرنمايی آقای ناصر کمالی که با صدای گرم خوديگری توسط خانم اميری اجرا شد. 

کف زدنهای   ورا همراهی کرد و همچنين اجرای چندين آهنگ جذاب محلی خوزستان توسط گروه "شرجی" در ميان تشويق پرشور 
هنان فرهنگ دوست منطقه از يجشن با استفبال پرشوری که توسط هم مران پايان يافت. گروه های سازمان دهندۀ اين ضحا متدم

جشنها و آيين  ديگر هرچه پر شورتر ور برپا داشتن ظاری خود را به منکقصد دارند همدستجمعی آنها به عمل آمد،  کارنخستين 
 های ملّی ايرانيان مانند يلدا و نوروز ادامه دهند. 
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