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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ش اردوگاه کاراتونانیمهاجرت  ر یوز   4 ------------------------------------------------ (وزیمهاجر ن(میهست پهی: ما در حال گستر

 5 -------------------------------------------------وزارت( تیسا بیصورت گرفت) و  یخانواده در غور مساعدت نقد 96به 

 6 ---------------------- شوند ونیناسیواکس یدر همه کشورها شامل برنامه ها د یبا انیدهکده کودکان "اس او اس": پناهجو 

 7 -------------------------------- وزارت( تیسا بیشدند) و  د یمستف یشده در قندهار از مساعدت  نقد جا یخانواده ب 244

 8 ------------------------------------ (وزیشد)مهاجر ن ا یدر آلمان خواهان کمک به مهاجران در بوسن ی  سایکل  یانجمن امداد

 10 ------------------------------------------------- (یآزاد و یقابله دارد ) راد کیکه تنها   ابیدر فار  یاخان چهار باغ ولسوایل

 13 -------------------------------------------------------------------------------------- نسل نامراد) هشت صبح( یکاوه؛ گلو 
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ن کامل  اخبار متر

وضعیت در اردوگاه پناهجویان کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان به قول نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت 
 بهبود یافته است. 

ً
او گفته است که "اکنون خواسته های که مبنن بر ایجاد تشناب ها ی بیشتر یونان، عمدتا

  ."و موجودیت حمام در این اردوگاه بود برآورده ساختیم

نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت یونان گفته است مشکالیر را که پناهجویان با فرا رسیدن فصل زمستان با 
 .گردیده استآن در این اردوگاه روبرو بودند تا حدی برطرف  

 میکند، برای مهاجر نیوز گفت که 
ی

یک خانواده پناهجوی افغان که در این اردوگاه در حال حاضن زندگ
ات آمده است اما کافن نیست. مادر این خانواده که نیم خواهد نام اش افشا شود گفت که "در سه  تغیتر

ن در هر منطقه  منطقه کمپ حمام ها برای زنان و مردان ایجاد شده اند و با آب گرم  ۱۰مجهز اند. همچنتر
تشناب برای زنان و  ۳۰تشناب سیار برای مردان گذاشته شده اند که در مجموع  ۱۴تشناب برای زنان و 

 ."تشناب برای مردان در نظر گرفته شده است ۴۲

ن یم گوید که هنوز هم کار در اردوگاه جریان دارد و تالش یم گردد با جغله ان دازی و بلند این خانواده همچنتر
ند. تصاویر دیروز از داخل کمپ نشان یم  ن جلو جمع شدن آب باران در داخل کمپ را بگتر کردن سطح زمتر

 .دهند که هنوز هم آب باران به ویژه در ساحه که تشناب های سیار گذاشته شده اند جمع یم شود

 

وری  ۱اردوگاه کاراتیپه بعد از بارش شدید باران )  (۲۰۲۱فتر

مه گفته است که اردوگاه کارتیپه که بعد از آتش سوزی اردوگاه موریا ایجاد شد، در جریان که مردم او در ادا
ش پیدا یم کرد و آماده یم شد. این کار ساده ای نیست  یم کنند باید گستر

ی
 .در این اردوگاه جدید زندگ
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ات در اردوگاه آمده است اما هنوز   ن تایید یم کند که تغیتر هم پناهجویان با مشکالیر زیادی  خانواده افغان نتر
ان باالی  ن دست و پنجه نرم یم کنند. مادر این خانواده یم گوید که تشناب ها به دلیل استفاده زیاد و متر
پناهجویان در این کمپ، بسیار کثیف اند. او یم گوید قبال تشناب ها روز یکبار اما حاال روز دوبار پاککاری 

 ".یف هستندیم شوند. اما هنوز هم بسیار کث

برنامه بعدی ما » :گفت« زین آنالین»نوتیس میتاراکیس وزیر مهاجرت یونان ضمن مصاحبه با رسانه 
ایط بهتر شود.  وزیر مهاجرت « ساخت پنج اردوگاه جدید و مدرن در جزایر است، تا زمستان سال آینده شر

حد زیادی از مردم ایجاد کرد. در سیستم پذیرش برای شمار از  یونان یم گوید که با این حال، نمیتوان یک
 .هزار پناهجو و مهاجر حضور دارند ۱۵حال حاضن 

یک گروه کاری آژانس »این وزیر به جواب سوایل در مورد عقب راندن اجباری پناهجویان در آب ها گفت: 
ب راندن محافظت از مرز های اتحادیه اروپا، تحیققایر انجام داده است و اقدامات غتر قانوین به منظور عق

 «.پناهجویان را رد کرده است

"مثل هر کشور دیگری ما این حق را داریم که از مرزهای ما محافظت  اما میتاراکیس در ادامه یم گوید که
ن المل انجام یم دهیم  کنیم و ما این کار را مطابق با مقررات اروپا و حقوق بتر
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خانواده   96مساعدت  نقدی را برایدلو  13به روز دو شنبه گان والیت غور ین و عودت کنندمهاجر آمریت امور

 آن والیت توزیع نمود. امنی در نا عودت کننده و بیجاشده ناشی از جنگ و

  ،حوادث سیر ،غور نیمهاجر مرآحضور با  ACTED دفتر جانباز هزار افغانی پول نقد  20خانواده مبلغ  به هر

 . شد عیتوزدفتر  این ندهیو نما رییس اقتصاد

 ) مهاجر نیوز(

دهکده کودکان "اس او اس"، سازمان غتر دولنر کمک به اطفال، انتقاد یم کند که بسیاری از کشورهای 
اتژی های واکسیناسیون کرونا، پناهجویان را در نظر  این سازمان خواستار تغیتر  .نگرفته اندجهان در استر

اتژی شده است   .در این استر

وری( گفته است که  سخنگوی دهکده کودکان "اس او اس" بیش از یک سوم از "امروز سه شنبه )دوم فتر
کشوری که تاکنون برنامه های واکسیناسیون را تهیه کرده اند، انسان های  را که در حال فرار اند، شامل   ۱۱۴

 .ه های شان نکرده اندبرنام

از جمله در کولمبیا، پناهجویان حنر به ضاحت از برنامه های واکسیناسیون کنار گذاشته یم شوند. رئیس 
جمهور این کشور، ایوان دوکه گفته است، مهاجران از کشور همسایه ونزوئال که بدون مدرک قانوین در 

ن نیم شوند  یم کنند، واکستر
ی

 .کولمبیا زندگ

صادی جهاین ناشر از بیماری کرونا وضعیت پناهجویان را بدتر کرده است. بسیاری از آن ها به رکود اقت 
 تهدیدشان یم کند

ی
ش ندارند و خطر گرسنگ  .امکانات ابتدای  دستر

ن با پناهجویان به عنوان انسان  دهکده کودکان در ادامه گفته است: "این که در تطبیق روند واکسیناسیون نتر
قابل قبول استهای درجه دو ب  ".رخورد یم گردد، غتر

 در فرار هستند، در کشورهای  با درآمد ۸۰درصد از  ۸۵ 
کم و یا  میلیون نفر در جهان که در حال حاضن

ن کافن  متوسط  یم کنند و به این خاطر با چالش های جدی روبرو هستند. این کشورها در تهیه واکستر
ی

زندگ
عظییم روبرو هستند. به قول دهکده کودکان "اس اواس"، برای کشور و شهروندان شان با مشکالت 

ن الملیل باید  ن شوند و جامعه بتر ن مانند هرکس دیگری باید این امکان را داشته باشند که واکستر پناهجویان نتر
 .از این لحاظ اطمینان حاصل کند
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نیازها و حفاظت از منافع و حقوق  اواس" یک سازمان مستقل و غیردولتی است که برای پاسخگویی بهدهکده کودکان "اس 

 کودکان از جمله کودکان پناهجو و خانواده های شان در جهان تالش می کند

ن دهکده کودکان "اس  دولنر توسعه بتر برای  ۱۹۴۹الملیل است که از سالاواس" یک سازمان مستقل و غتر
پاسخگوی  به نیازها و حفاظت از منافع و حقوق کودکان از جمله کودکان پناهجو و خانواده های شان 

 .تالش یم کند

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

8 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 244دلو از مساعدت نقدی برای   13شنبه دو گان والیت قندهار به روز عودت کنند مهاجرین و ریاست امور

 آن والیت خبرداد. شده ناشی از جنگ در خانواده بیجا

ولسوالی های ارغنداب، ژیری، پنجوایی، میوند  والیات هلمند ارزگان و از حمالت طالبانها قبال از اثر این خانواده

 توسط این اداره شناسایی شده بود. به مرکز والیت بیجا و والیت قندهار

با  بوده کهIOM ین المللی مهاجرت یا  از طرف سازمان بافغانی  350و  هزار 15شده به هرفامیل  مبلغ  کمک یاد

 شده توزیع شد. موسسه یاد و حضور نماینده این اداره

 پناهجویان در مرز بوسن
ی

یا با کرواسیا، از حکومت انجمن دیاکوین در آلمان ضمن انتقاد از وضعیت زندگ
آلمان خواست که به آن ها کمک کند. سه شنبه بعد از ظهر صدراعظم آلمان به قصد تبادل نظر راجع به 

  .سیاست مهاجرت با سازمان های مختلف دیدار یم کند

یندگان انجمن امدادی کلیسای  به نام دیاکوین در آلمان قبل از دیدار انگال مرکل، صدراعظم این کشور با نما

 شد که در مرز بوسنیا با کرواسیا گتر مانده اند
 .سازمان های حایم مهاجران، خواهان پذیرش پناهجویاین

ن گفت قابل » :ماریا لوهایده، از اعضای هیئت رئیسه دیاکوین روز دوشنبه در برلتر ایط غتر مردم تحت شر
 یم کنند و پیوسته 

ی
وکه صنعنر زندگ سیع یم کنند به منظور ارائه تحمل در جنگل ها و تاسیسات متر

 وارد اتحادیه اروپا شوند
ی

  «.درخواست پناهندگ

قابل تحمل خواند. لوهایده در ادامه گفت،  او برخورد یر رحمانه پولیس مرزی کرواسیا با پناهجویان را غتر
مانده اند، باید از آن جا )به کشورهای دیگر( انتقال داده ش ۱۰حاال این  ده و تقسیم هزار پناهجوی  که گتر

 «.شوند. ... آلمان یم تواند این مهاجران را قبول کند
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 :بسیاری از مهاجران در شمال بوسنیا در کمپ های موقت و ساختمان های متروکه زندگی می کنند./عکس

لوهایده از حکومت آلمان فدرال خواست که در شاش اروپا از کمک به پناهجویان در مرز بوسنیا با کرواسیا 
 .پشتیباین کنند

نباید به وضعیت کنوین عادت کنیم. آلمان و کشورهای « به هیچ صورت و هیچ وجه»لوهایده گفت، ما  
  «.اتحادیه اروپا نباید این موارد نقض قانون را بیشتر از این تحمل کنند

های اجتمایع، مرکل سه شنبه بعد از ظهر با نمایندگان سازمان های مختلف از جمله با نمایندگان اتحادیه 
 و سازمان های حایم مهاجران دیدار یم کند. 

ی
، علیم، فرهنگ ، اقتصادی، سیاش، ورزشر انجمن های مذهنر

ی کرونا است  .هدف از برگزاری این جلسات تبادل نظر راجع به سیاست مهاجرت در دوران همه گتر

ن  ت، سخنگوی حکومت آلمان فدرال این نهمتر دیدار از این نوع است که برگزار  بربنیاد اطالعات اشتفان زایتر
 .یم شود

 .آغاز شده است ۲۰۱۵برگزاری این جلسات از زمان بحران مهاجرت در اروپا و آلمان در سال 
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ریابی ولسوالی خان چهار باغ در والیت فافرشته یولداش، یگانه قابله  

 .داردخان چهار باغ ولسوالی ای که تنها یک قابله 

های یک دهه اختر فاریاب در شمال افغانستان دور است، اما هنوز چهار باغ از ناامنن هرچند ولسوایل خان
 .های فعالیت برای زنان در این ولسوایل محدود استهم زمینه

شود بدون همکار سال یم ۱۰چهار باغ والیت فاریاب است که در ولسوایل خان فرشته یولداش یگانه قابله
ین روزهای هفته به علت ازدحام مریضان تا شام در مرکز دهد، یماش ادامه یمبه وظیفه گوید که بیشتر

 .کندچهار باغ کار یمصیح جامع خان

گوید وی در یک خانواده روشن به دنیا آمده اما در ابتدای کارش یم قابله فرشته در صحبت با رادیو آزادی
در جامعه مردساالر کار کردن در مرکز صیح برایش مشکل بود. اما حاال به علت نبود قابله دیگر در این 

 .کنندمرکز، مردم محل حضور وی را استقبال یم
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 مرکز صیح خان چهار باغ والیت فاریاب

ن ا شود مه که از طرف شب نیستم باز مردم خودشان تر یمز خودش باشد مفیدتر و مهمفرشته گفت: "هرچتر
یت نیم ها و یا ریزیکنند، خونتوانند به شفاخانه دیگر بروند در خانه والدت یمبه مشکالت هستند. اکتر
   آیند اگر یک قابله موظف و یا یک قابله دیگر نشینند باز صبح یمیگان مشکالت دیگر تا صبح یم

ی
که از قابلگ

یم وال هم باشد یک داکتر دیگر هم شود. مشکالت زیاد است نوکریعایل فارغ شده باشد اینجا باشد بهتر
 ".شودتر یمباشد از طرف شب یک قابله دیگرهم باشد خوب

 به گفته داکتر عزیز مرکز صیح .کندداکتر عزیز آمر این مرکز صیح نبود همکار زن برای فرشته را تائید یم
 .کندجامع برای این ولسوایل کفایت نیم

ی در این مرکز صیح حاضن نیم باشد. از سوی هم نبود البراتوار و به گفته خودش از طرف شب هیچ داکتر
 .چهار باغ از حق استفاده از آنان محروم اندامبوالنس موضوع دیگریست که ساکنان محیل خان

م میداندچهار ساعته صیح را به مردم خان ۲۴وی خدمات   .باغ نیاز متر
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یت باشندهداکتر عزیز یم های آن مردم غریب و نادار اند، درآمد شان خییل گوید: "چون در این ولسوایل اکتر
ن است. از یک طرف وضعیت کرونای  و از طرف دیگر زمستان شدید وضعیت مردم را خییل خراب  پایتر

یت کرده، تمام مردم به کلینیک مراجعه یم ها هم خوب است یک نفر داکتر و یک خطوط راهکنند و اکتر
 کرده نیم

ی
 ".توانندنفر کلینیک به مریضان رسیدگ

ن یم ساعته یک ایل دو روز قبل از  ۲۴گویند به علت نبود قابله دیگر و خدمات صیح برخن ساکنان محیل نتر
ندمراجعه به مرکز صیح از آن وقت یم  .گتر

تواند روی این علت از اش را به داکتر مرد گفته نیمگوید مریضن یمسهیال یگ از مراجعان امروزی است که 
 .اش برگشته استاین که امروز برایش نوبت نرسیده است، دوباره بدون معاینه به خانه

بینیم شفاخانه اندخوی دور است آمدن به آنجا مشکل است. در هیمن سهیال گفت: "بسیار عذاب یم
آییم زنان حامله و یا هم مریضن دیگر حتما از طرف شب شد، از راه دور یمکلینیک شب و روز باید داکتر با

 ".چهار باغ بسیار با مشکالت مواجه هستیمشود، ما مردم خانپیدا یم

 

  مرکز صیح در ولسوایل خان چهارباغ والیت فاریاب

ن نبود قابله دیگر در مرکز صیح خان  .کندیمچهار باغ را تائید ریاست صحت عامه فاریاب نتر

چهارباغ را داکتر محمد نعیم مصمم، رئیس صحت عامه فاریاب به رادیو آزادی گفت، ارتقاع کلینیک خان
نفر بشمول البراتوار دو قابله و امبوالنس پیشنهاد کرده، به وزارت  ۱۹در سال گذشته از هشت نفر به 

 .اند اما تا هنوز پاسیحن از وزرات نیامده استصحت عامه فرستاده



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

13 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

چهار باغ از مشکالت ناحیه صیح خی زماین خالص خواهند وی مشخص نگفت که ساکنان محیل خان اما 
 شد؟

 

 

کند. آنچه قبای محکیم قایم یم رابطه بسیار « مادر» کم با یک بیت از مثنوی واین از نسل من، دستهر ج
 شوند، اصالت و شهسواد منقلب و مفتون یمشنفتنش مستمعان یر  کند و از بقا و جال به تن این مثنوی یم

 خطوط موازی عروضن مزین روی اوراق نیست،  .بودن آن است
ً
معاین و  این خالیق با این مثنوی، ضفا

خالف عرف و تداول شعرای  اند. صانع این مثنویمفاهیم مطروحه در این شعر نفس کشیده و زیسته
 کیای  خویش بر زبان را به رخ بکشد و شعر را مایه  کند و ش آن ندارد که سیطره و زبانش میناگری نیمهم

ن حرف دلش را د تفاخر و مباهات خویش . همان سان کهارد، یر قرار دهد. عزم گفتر ویر  هیچ جالل و جتر
ن پایک و خلوص ان را در چشم من گلوی است. همتر کند. نسل نامرادم یم است که خالق این اثر، کاوه جتر

 برای گشودن پهلوهای پنهان زیبای  
ان تا پهنه این نبشته، کوششر  .اندک سواد محرر است اشعار جناب جتر

ان، همه در  قالب غزل نقش هسنر یافته  ترشان در های کالسیک و به طور خاص بیشبقالاشعار کاوه جتر
های کالسیک دیگر جایگاه رفیع روزگاران انداخت، قالب است. با تندبادی که نیما یوشیج در شعر پارش راه

 شاعری نظتر سعدی را دیگر به زر ناشه هم خریدار قماشهم گذشته را باخت. شاملو و 
ً
 های او که اصال

این معروفش در دانشگاه برکیل به یک غزل از سعدی و نبو  ادبیات »تمام آنچه او  دند. شاملو در سختن
یل اشعار موزون و قالب دانست، تاخت. هجو ها را شعر نیمخواند و آنیم« منظوم ن های کهن تبدیل و تتن
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رض و غایتم از این ای از نقدهای شاملو همدل و موافقم. غمن با پاره به عادت شاملو شده بود. البته،
یهای کالسیک برای شکلنکته است که شاعران نیمای  نسبت به ظرفیت قالب سخن، این شعر جدی  گتر

 و بدگمان بودند. شاملو حتا شعر نیمای  را که
ن برد، از وزن به گونه نامساوی بهره یم و معاض در آن، ظنتر

ان و امثال مثنوی که بماند ج دانست، غزل و قصیده و یم« کنندهخفه» ای خودشان. کاری که آقای جتر
دانش کردند، ان  های کهن برای پرشدن از هتن به معنای نوین و جدی بود. کاوهتثبیت ظرفیت قالب هتن جتر

هدر تجربه جوان پارش فراخنا و وسعت  امکان نوین و معاض بودن غزل های ناب شعری خودش به گستر
 .ناپذیر استنسل من اجتنابهم تری بخشیده است. تأثتر شعر او بر شعر شاعرانبیش

ن نکته بارز، آوردن جسارتاما در مورد آنچه این اشعار احتوا یم که شاعر در شعر است. این کند، اولتر
ی عمیق و دقیقش نسبت به کند. هتن به معنانیم اصالت و حقیقت شعرش را قرباین مصلحت و سنت

شعر »کند. به تعبتر یک شاعر سمبولیست فرانسه: به و چهچه رصد نیمبه تفاوت است و واکنش جمیع یر 
در این نبشته بسیار  ها برای استناد در همه موارد متذکر نمونه«. به نیت در اقیانوس افکندن شود را باید 

ن  توانند به نسخهمشتاقان یم نیست و  و وافر است؛ اما مجال آوردن همه در این مختص  مبسوط همتر
نبض زمانه را کس جز ما »شود آورد، این بیت شهتر است: که یم  نبشته رجوع کنند. در این مورد مثایل

 بگو که چند است؟ یک –شناسد نیم
ً
 «شب بهای سکست لطفا

انه از واژهنکته دوم، بهره ها است. این مورد محتوای شعر توده گان فرهنگ عامیانه و مروج در میانوری دلتر
 به میانگاین مخاطب بخیه یمزنده زیسته و تار و پود  را با تجربه

ی
 زند. شعر را از آن جایگاه شیک فرهنگ

 کند. اینبرد و فاصله میان شاعر و شنونده را پر یمجامعه یم
ً
کلمات شکوهمند و حایک از دانش   که شعر الزاما

تواند، که شاعر یمعایم، به همان شکیل که هست، باشد. این گر حال یکواند بیانتبلند شاعر نیست و یم
ینخودش باشد. مثال گلو و صدای نسل « تروریست ترانه و »ای کاری بسیار است. با تورق سادههای این شتر

” رجور و تیا“جان من »کنید:   های بسیاری خواهید دید. به این بیت توجه، نمونه«آفتاب تعطیل»و 
 .«نم دارم پر  به دعای تو دو تا دیده –است، چرا مشکوگ؟ 

ات در و تلخ ای به آن در ابتدای نوشته رفت. عصیانکه اشاره« نامرادی»رسد به نوبت یم کایم را مانند ختر
را با « امید»بزرگ شد. نوشداروی « رخنامه و انتحاری»با  اند. نسیل کههای من توزی    ع کردهنسلمیان هم

نسیل که  .آمیخت و ش کشید. در خانه، کامو و کافکا خواند و در مسجد قاعده بغدادی درهم« یاس»ر زه
دراز دارد. باری، هنگایم که دید در چه  با رویای کوه در دل مرداب، نیلوفروار ش برآورد. طومار این نسل ش 

بدیل شده است، دچار ارزش تحیاتش به پوزخند هراسناک یر  گندایر گتر مانده و حتا حق بدییه
ف به یر  انگاری یا هماننیست

ناعادالنه  معنای  و نهیلیسم شد. نهیلیسم یعنن دیگر دست و پا نزدن و معتر
میان جواناین که در بیست سال اختر  در و پیکر. این صوریر از نهیلیسم در  بودن این دم و دستگاه یر 

ان .اند، بسیار شایع و فراگتر استبالیده هم صدای رسای این نسل نامراد شده است. در این مورد  کاوه جتر
 فلسفه باطل شگرداین زنده»بسیار است. تمام این غزل:  هم مثال

ی
دیگر که فقط یگ  هایو بش بیت« گ

یک شاخه گل برایت »آورم: سازی این تفکر یمبویم ها را و آن را هم در جهت نشان دادن توان شاعر در از آن
 .«اگر نمردم، از دست انتحاری آن هم –رد سوغات خواهم آو 

 مدرن، ریشه  حرف بعدی هم ابداع تصاویر و استعارات و مدرن بودن این اشعار است. هر اثر 
ً
ی واقعا هتن

ط نوین و یا مدرن بودن، به کار  ن واژه در سنت خود دارد. شر  در سبک اشعار بستر
ً
های انگلیش و یا حتما
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، نیست. به ن مندانه با زمانهگمان   غریر شعر گفتر  خود و  من مدرنیت در برقراری یک ارتباط صادقانه و هتن
ن است. یعنن جهان را با هیچ عینک ایدیولوژیک و تعهد به ارزش آگایه کاذیر ندیدن و  های مدرن داشتر

ی نه فقط فراتر از جهان  های سیاه و شخ نکردن. اینجوهر قلم خود را ضف درفش ها بینن گونه اثر هتن
ن است است،  نتر

های ناب انساین بنا شده است. عشق و سعادت و آزادی و چون بر دغدغه .بلکه فرازماین
ین را که قید این امثال تارییحن ندارد، تا همیشه  ها، تمنای بشر بوده است و هماره خواهد بود. این بیت شتر

 .«ت خود هم دارمگله از بخت پدر لعن – بحث تنها ش آن چهره گلگون تو نیست»توان خواند: یم

پشت این شب تاریک، روز » :های بسیاری ماند. عمیق بودن این شعراست که ناگفته در پایان هم گفتنن 
ما بهشت و حور غلمان »نقدهای نهفته در این اثر:  .«آفتاب فردا هم شام در عقب دارد –روشن است اما 

 به روی»های ستودین در این شعر: زیبای  «. سدر داری یمبابایش، به هر شمایه گور   –را به دور انداختیم 
ت پرنده ن مشخصات دیگر از قلم ماند،  یک شمار «. دادکه تنت بوی آسمان یمبرای این –ای افتاد دامن ستر

، از اشعار « من»این نبشته، خوانش و دریافت  همه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. در ثاین
ان بوده است. هیچ نظر من نباشد، اما تحلیل و موارد هم د نیست که خود شاعر هم در همهبعی آقای جتر

ن  فهم ن اشعار را کش با رویکرد من از آثار او همتر انتقادی بخواند، ممکن به  های  بود که آوردم. اگر همتر
ن است که مند به جای »هست. چنان که تارکوفسگ گفت:  نتایج دیگری برسد. باری، خوانش بنده همتر هتن

م« زند. ندارند، حرف یم های  که توان حرف زدنآن ان به جای ما حرف زد. من این مرد بسیار محتر  کاوه جتر
 .دانمرا صدا و نماد نسل خودم یم

 

 

 

 


