
 گزارشگر رنگین

  

 محفل شکوهمند سپاسمندی از شاعر، نویسنده وفعال

 پرتو نادری  مدنی ،                       
 

                                                              
  

 

درشهر هامبورگ آلمان،محفل  2102اگست  22از طرف کانون فرهنگی افغانستان وآلمان، شام جمعه 

بسیار شکوهمندی به مناسبت قدردانی از فراورده های قلمی وزحمات محترم پرتو نادری دایر گردید. 

محفل با خیرمقدم گفتن حضارشرکت کننده ازطرف جناب محترم فضل هللا رضایی از فعالین کانون که 

نده سمت گردانندگی برنامه را نیزداشت، آغاز شد. جناب رضایی از زحمات و کارهای سترگ نویس

وشاعر شهیر وطن، پرتو نادری یادآورشد، شرح حال جذاب او را همراه با نام بردن از آثارش به 

خوانش گرفت. محترم رضایی عالوه نمود که متأسف هستیم نتوانسته ایم، ایشان را دعوت نمائیم. پس 

پخش   لوناز دیکلمه شعری از پرتو نادری ، دکلمه شعر به صدای خود شاعر یعنی پرتونادری درسا

شد. متعاقب آن از شاعران ونویسندگانی نام برده شد که درسخنرانی پیرامون محترم پرتو نادری سهیم 

 بودند:

                                                       

  
  

 محمد حیدر اختر ناشر تارنمای رنگین درحال سخنرانی            
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 احراری شاعرو مادرمعنوی جامعه فرهنگی در شهر هامبورگ آلمان پیام خانم صاعقه  ــ      
 

 شبگیر پوالدیان، پیرامون شعر وسیر شعر سرائی پرتو نادری         -

 بانو فخریه صفرزاده، سخنی پیرامون پرتو نادری با دیکلمه شعر او         -

 وادیب وارسته و متعهد محمد حیدر اختر ناشر رنگین، پرتو نادری شاعر ، نویسنده         -

 محمد هاشم احدی، خوانش ترجمه شعرآلمانی به زبان فارسی         -

 علی احمد زرگر پور، خوانش شعر         -

 ناصر اکبری خوانش شعر         -

 نصیرمهرین، ویژگی های حیات فرهنگی ، اجتماعی پرتو نادری         -

یی از طرف محترم فضل هللا رضایی قرائت شد. آنگاه رئیسه در ختم قسمت اول، متن تقدیر نامه ی زیبا

کانون بانو فخریه صفرزاده ازمؤرخ ونویسنده ی ارجمند، محمد نصیرمهرین خواهش نمود که این 

تقدیر نامه را درغیاب محترم پرتونادری به عنوان امانت بگیرند تا روزی در اختیار آن بزرگوار قرار 

 های ممتد به پایان رسید.بگیرد. این قسمت با کف زدن 

 
 

                                          

 

رئیسه کانون فرهنگی خانم فخریه صفرزاده هنگام سپردن تقدیرنامه ی جناب پرتو نادری برای مؤرخ   

 ونویسنده محترم نصیرمهرین .

 

پرتالش وهنر پس از صرف غذای شام، قسمت هنری برنامه آغاز شد. این قسمت را که فرهنگی 

دوست ارجمند، جناب محمد ابراهیم حجازی تنظیم واداره نمود، با یاد پرتو نادری وتحسین زحمات 

اوآغاز شد. جناب حجازی پیرامون هنر وهنرمند صحبت نموده وهنرمندان عزیز وهمکاران تخنیکی 

 ایشان را معرفی نمود که افتخار شرکت در این بخش را داشتند.
 

  

 استاد خوشحال فاروق         -
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 فردین احمدی         -

 سهیل نوروزی         -

 آقارضا رحیمی         -

 بیژن جان         -

 وحید توکل         -

                                                   
 

 جناب محمد ابراهیم حجازی  در وقت قدردانی از هنرمندان عزیز                      

هنرمندان عزیز همه با جبین گشاده هنرنمایی نموده و اسباب رضایت عمیق شرکت کنندگان را فراهم 

نمودند. هرکدام ایشان حضوراستاد عبدالوهاب مددی را گرامی داشته وبا شکسته نفسی پیش از رفتن به 

 سوی ستیژ عرض سالم می نمودند.
ل به هنرمندان وگرفتن عکس های یادگاری شب با اهدا دسته های گ 1این بخش برنامه نیز ساعت 

 وگرامی داشت مجدد پرتو نادری ، به پایان رسید.

در این محفل برعالوه تعدادی از فرهنگیان ،نویسندگان وهنرمندان، دوستان ایرانی، اعضای انجمن 

زنان کانون فرهنگی ، اعضای انجمن فرهنگی افغانهای شهرهامبورک، ناشر وهمکاران رنگین نیز 

 ور داشتند.حض

گزارشگر رنگین از شاعران ونویسندگان محترم خواهش نمود که متن سخنرانی ها و مقاالت خویش را 

 برای نشر به سایت رنگین بفرستند. انشأهللا در آینده به نشر میرسد.
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