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می کامل اخبار
در شهر بیهاچ در شمال غرب بوسنیا ،بیشی از ده رقی در گورستان مرکزی این شهر به افراد گمنام تعلق دارد.
روی سنگ برخ از این رقیها نوشته شده :گمنام .این رقیها در اصل به مهاجران تعلق دارند که برای فرار از
تهدیدها ،کشورهای شان را ترک کردهاند اما سفر شان در اینجا تمام شده است.
امام عبدالعزیز ،خطیب مسجد الفتییح در بیهاچ به مهاجر نیوز یمگوید که مرگ این مهاجران خییل دردناک
سیده شدهاند .او یمگوید« :
است زیرا آنان دور از خانواده و کشور شان در این گوشه از جهان یبه خاک ر
مرگ این مهاجران برای این دردناک است که آنان در آرزوی یک زندگ بهی از کشورهای شان فرار کردهاند
اما در راه مهاجرت جان دادهاند».
عبدالعزیز تا حال بر جنازه سه تن از مهاجران نماز خوانده است .یک تن از این سه مهاجر در دریا غرق شده
بود ،دویم مریض بود و سویم هم در درگیی میان مهاجران جان خود را از دست داده است.
به گفته عبدالعزیز ،اولی جسدی که به مسجد آورده شد به عبدالحامد نوری ،یک مهاجر افغان از هرات
تعلق داشت .این مهاجر در سال  ۲۰۱۹در شهر بیهاچ دفن شد.

عبدالعزیز ،امام مسجد الفتییح در بیهاچ .عکس از مهاجر نیوز
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« ر
بیشت وقتها مهاجران سند هویت ندارند»
امام مسجد بیهاچ در ادامه یمگوید« :وقت جسد یک مهاجر پیدا یمشود پولیس تحقیقات برای شناسان
هویت او را آغاز یمکند .این تحقیقات چند روز دوام یمکند اما بیشی وقتها مهاجر سند هویت ندارد و
روند تحقیق به زودی به پایان یمرسد».
او یمگوید در صورت شناسان جسد و تعیی هویت فرد ،اگر خانوادهاش خواهان به دست آوردن جسد
باشند مقامها آن را به کشور مربوطه انتقال یمدهند .در غی آن جسد به عنوان یک فرد گمنام در بوسنیا
دفن یمشود.
سیده یمشود .من غسل و نماز میت
عبدالعزیز یمگوید« :یک مهاجر مسلمان مطابق آداب اسالیم به خاک ر
را انجام یمدهم و از نمازگزاران یمخواهم که برای او دعا کنند ».به گفته او ،بیشی وقتها مهاجران دیگر در
مراسم تدفی یک مهاجر رشکت یمکنند.
ی
ی
ناامن زندگ یمکنند»
«آنها در جاهای
در گورستان بیهاچ ،رقیهای کوچک نی دیده یمشود .نعمان ،یک کودک مهاجر ،در  ۲۰۲۰در اینجا به خاک
سیده شده است .کیس درباره این مهاجر و کشورش معلومات ندارد .اما به نظر یمرسد که ایم کودک پیش
ر
ی
از رسیدن به یک سالگ جان داده است.

سیده شده است .عکس از مهاجر نیوز
نعمان ،یک کودک مهاجر در اینجا به خاک ر
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زالتان کووی چ ،رئیس انجمن اس او اس بیهاچ به مهاجر نیوز یمگوید که مهاجران به دالیل مختلف جان
خود را از دست یمدهند :بعض وقتها مسافرت در هوای شد یا دریا افراد آسیب پذیر را یمکشد و برخ
اوقات هم درگیی میام مهاجران باعث وقوع حوادث ناگوار یمشود.
او یمگوید« :کارمندان انجمن ما به مهاجران کمک یمکنند که با مشکالت روبرو هستند اما گایه حوادث
ی
ناگوار پیش یمآیند .ییک از دالیل مرگ مهاجران این است که آنان در رشایط دشوار و مناطق ناامن زندگ
یمکنند».
او یمگوید برای جلوگیی از حوادث دردناک ،مهاجران باید در کمپها جابجا شوند و امکانات و وسایل کاف
در دسیس شان قرار بگید».
مهاجری که جسدش به افغانستان انتقال داده شد
در ییک از رقیهای گورستان بیهاچ کیس دفن نشده است .این رقی متعلق به جسد یک مهاجر افغان است که
چندی پیش به کشورش انتقال داده شد.
دامی ،یک رقیکن بوسنیان به مهاجر نیوز گفت که مهاجر افغان برهانالدین نام داشت و از والیت لغمان
افغانستان بود .این مهاجر که در سال  ۱۹۹۷تولد شده بود ،جسدش در  ۹رفیوری امسال به درخواست
خانوادهاش از رقی بیون آورده شد و از طریق ساراییوو به افغانستان انتقال یافت.
دامی یمگوید که برهانالدین در درگیی میان مهاجران زخیم شده و در شفاخانه جان داده بود .

در آتشسوزی دیروز در اردوگاه پناهجویان در کاکسبازار بنگالدش 15 ،نفر جان خود را از دست داده،
 500نفر مجروح گردیده و  400نفر ی
نت مفقود شدند
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س ازمان ملل اعالم کرد ،در آتشس وزی دیروز در اردوگاه پناهجویان در کا سبازار بنگالدش 15 ،نفر جان
خود را از دست داده 500 ،نفر مجروح گردیده و  400نفر نی مفقود شدند.
یوهانس وان در کالو نماینده بنگالدش در کمیس اریای عاا پناهجویان س ازمان ملل ا هار داش ت ،در رن
آتشسوزی در اردوگاه پناهجویان بالوخاا در کا سبازار 400 ،نفر مفقود شدند.
کالو با اش اره براینکه ،در آتشس وزی حداقل  15نفر جان باخته 500 ،نفر مجروح ش ده و در نتیجه
س وخی حداقل  10هزار شپناه ،حدود  45هزار نفر رنخانمان ماندند ،تا ید کرد ،تا کنون در هیچکدام از
اردوگاههای پناهجویان در بنگالدش آتشسوزی این چنیت رخ نداده است.
کالو ض من اش اره به فعالیتهای ا یپ های س ازمان ملل در منطقه ،تح ی ن کرد ،در این فاجعه بزرگ و
ویرانکننده ،پیلکلینیکها و مرا ز توزی ع نی بصورت غیقابل استفاده درآمدهاند.
یوهانس وان در کالو گفت ،فعالیتهای امدادرس ان س از آتشس وزی را با س ازمان جهان مهاجرت
هماهنگ کرده و در این فعالیتها ،زنان و کودکان را در اولویت قرار دادهایم.
در این میان مقامات بنگالدش اعالم کردند ،تحقیقات در مورد علت بروز آتشسوزی را آغاز کردهاند.
براساس گزارش سازمان ملل ،شمار پناهجویان که از ماه آگوست سال  2017بدینطرف در نتیجه لم و
بیداد بودیستهای میلگرا از آراکان به بنگالدش فرار کردهاند ،به  900هزار نفر رسیده است.

کشت «اوشی وایکینگ »اجازه به دست آورده است تا بیش از  ۱۰۰مهاجر را که نجات داده است ،در
جزیره ایتالیان سیسییل پیاده کند .این سازمان روز سه شنبه اعالم کرد ،مقام های ایتالیان بندر اگوستا را
برای پیاده کردن مهاجران تعیی کرده اند .
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مهاجران در کشتی اوشین وایکینگ پس از این که شنیدند ،اجازه دارند در بندر اگوستا در جزیره سیسیلی پیاده شوند ،خوشحال
هستند عکس از: Hippolyte / SOS

این کشت که متعلق به سازمان امدادگر » «SOS Mediterraneeاست ،قرار است حواا هر روز سه
نامیده رسیده باشد .در هفته گذشته تیم «اوشی وایکینگ» یط دو
شنبه ( ۲۳مارچ  )۲۰۲۱به بندر ر
عملیات مختلف ،مجموعا  ۱۱۶مهاجر را که در خطر غرق شدن بودند ،نجات داد و سوار کشت خود کرد.
براین أساس آزمایش کرونای پنج تن از این مهاجران مثبت بوده و آن ها در قرنطینه قرار گرفته اند.
شمار زیادی از مهاجران سیع یم کنند سوار بر قایق های کوچک خود را یط یک سفر خطرناک از طریق
بحیه مدییانه به اروپا برسانند .بسیاری از آن ها سفرشان را از سواحل لیبیا آغاز یم کنند.
لیبیا که در شمال افریقا قرار دارد و درگی جنگ داخیل است ،برای مهاجران یک کشور مرکزی ترانزیت است.
نجات مهاجران توسط سازمان های خصویص از نظر سیایس مجادله برانگی است .در اغلب موارد کشت
های سازمان های امدادگر اجازه یم یابند که در ایتالیا و برخ اوقات در مالتا لنگر بیاندازند.
گارد ساحیل لیبیا بسیاری از مهاجران که سیع یم کنند خود را با قایق به اروپا برسانند ،به لیبیا بازیم گرداند.
طبق اطالعات سازمان ملل دراین سال بیش از  ۲۳۰مهاجر در بخش مرکزی بحیه مدییانه جان باختند.

یک مهاجر افغان در یونان که فرزند خود را در جریان مهاجرت از دست داد
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یک عروسک خریس و یک قلب سفید شت تنها نشانههان است که آرامگاه کودک  ۶ساله را از سایر
پناهجویان آرمیده در آرامستان پوشیده از کاج متمایز یمکند؛ اینجا جزیره ساموس در یونان است ،جان
ِ
که آرام آرام در حال بدل شدن به مدفن جان صاحبان رویاهای شیین است.
در کتیبه رقی این کودک آمده است« :او در یک کشت شکسته غرق شد .باد و دریا که نه؛ سیاستها و ترس
مقح بودند ».پدر  ۲۵ساله این کودک افغان که در غم از دست دادن تنها فرزندش روزگار دشوار پناهجون
سیی یمکند ،با یک چالش مضاعف نی مواجه است .او به دلیل به خطر انداخی جان رسش در جریان
را ر
سفری پرمخاطره از ترکیه به جزیره ساموس تحت قضاوت قرار گرفته و در صورن که اتهام او ثابت شود
به مدت  ۱۰سال روانه زندان خواهد شد.
اشکبار خاطره تلخ آن شب شد زمستان یمگوید«:به خاطر آینده بچه ما آمدیم یونان ،هیچ
او با یادآوری
ِ
پدر و مادری نیمتواند جان بچه را به خطر بیندازد ،ما مجبور بودیم».
فعاالن حقوق پناهجویان بر این باورند كه این اقدام قضان روا شده علیه این پدر داغدیده نشان دهنده
سخت شدن سیاستهای مهاجرن یونان است؛ ر
تالیس که شاید رایه باشد برای شپوش گذاشی بر
سهلانگاری احتماا گارد ساحیل.

سازمان عفو بی الملل در گز ر
اریس که روز سه شنبه ر
نرس کرد ،نیوهای امنیت لبنان را متهم کرد که با مهاجران
سوریان به شدت بدرفتاری کرده اند .مقام های این سازمان از نهادهای دولت لبنان خواستند که به
بازداشت های خودشانه ،شکنجه و بدرفتاری با مهاجران پایان دهند .

: picture-alliance/AP Photo/H. Mallaیک زن مهاجر سوریایی در لبنان عکس از

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

http://www.morr.gov.af 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

براساس گزارش سازمان عفو بی الملل ،در سال های  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۹مهاجران سوریان در دست کم ۲۶
مورد در جریان بازجون و در بازداشتگاه شکنجه شده اند .سن چهار تن از قربانیان کمی از  ۱۸سال بوده
است.
سازمان عفو بی الملل در این گزارش موارد محرومیت از خواب یا جلوگیی از دسییس به مواد غذان و
تحقی مهاجران بازداشت شده سوریان را ثبت کرده است .در ادامه این گزارش آمده است ،برخ از این
مهاجران براساس اتهامات تروریست بازداشت شده اند و نیوهای امنیت لبنان مسئول بدرفتاری و شکنجه
آن ها هستند.
ی
فرانسیسکا ویلمار ،کارشناس امور پناهندگ در سازمان عفو بی الملل گفت« :ما از حکومت لبنان درخواست
یم کنیم که به بازداشت های خودشانه مهاجران سوریان ،شکنجه و بدرفتاری با آن ها پایان دهد ».او
گفت ،تا به حال در مورد هیچکدام از اتهامات شکنجه تحقیق نشده است ،در حاا که چندین قربان در
محکمه در این باره گزارش داده اند .در لبنان از سال  ۲۰۱۷قانون ممنوعیت شکنجه وجود دارد ،اما در
عمل به اجرا در نیم آید.
ویلمار در ادامه گفت« :مقام های لبنان موازین حقوق ر
برس را در روند بازداشت ،بازجون ،تعقیب قانون
و محاکمه ناعادالنه (مهاجران بازداشت شده سوریان) کامال نادیده گرفته اند».
عفو بی الملل به این خاطر از نهادهای دولت لبنان خواست ،رشاییط را فراهم کنند که روند محاکمه عادالنه
باشد .افزون براین محاکمه افراد ملگ دیگر نباید در محکمه های نظایم انجام شود و اعضای گروه های
مسلن که حقوق ر
برس را نقض یم کنند ،باید پاسخگوی اعمال شان باشند.
طبق اطالعات این سازمان حایم حقوق ر
برس از سال  ۲۰۱۱تا به حال حدود  ۱،۵میلیون مهاجر سوریان
ی
در لبنان به ش یم برند .برخ از آن ها در رشایط غیانسان زندگ یم کنند ،مدرک اقامت مطمئت ندارند و
قربان تبعیض یم شوند.

صدها نفر در آتن ،روز شنبه  ۲۰مارس در حمایت از پناهجویان به خیابانهای پایتخت یونان آمدند و
ی
خواستار رسیدگ به وضعیت مهاجران و پناهجویان در این کشور شدند .
به گزارش یورونیوز ،این تظاهرات که از میدان اومونیا در مرکز آتن رشوع و به خیابان مقابل پارلمان یونان
منتیه شد .در این اعیاض ،گروه های مختلف پناهجو از کشورهای مختلف با خواستههان یکسان حضور
داشتند؛ از خواستههای این افراد یمتوان به مواردی چون بهبود وضعیت اردوگاههای پناهجون ،ترسی ع در
ی
ی
روند رسیدگ به درخواستهای پناهندگ ،تهیه پناهگاه برای پناهجویان رنخانمان و ارائه امکانات بهداشت
ر
آموزیس اشاره کرد.
و
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ی
گرویه هم خواهان رسیدگ شی عتر به وضعیت زنان و کودکان ،توقف توافقنامههای ضدپناهجون ،توجه
ی
به سالمت پناهجویان در همهگیی کرونا و باز کردن مرزها و اعطای حق انتخاب محل زندگ به پناهجویان
بودند.

تظاهرات پناهجویان در آتن پایتخت یونان

با شیوع بیماری کووید ،۱۹-پناهجویان کشورهای مختلف که خود را برای رسیدن به اروپا به یونان
ی
رساندهاند ،با دشواریهای بیشیی نسبت به گذشته رو به رو شدهاند .رسیدگ به وضعیت پناهجویان و
ی
پناهندگ و دریافت مدارک به دلیل تعطییلهای ر
نایس از قرنطینه و تعطییلهای طوالنمدت
انجام مصاحبه
در یونان ماههاست به تعویق افتاده و آنها در برزخ بالتکلیق برس یمبرند.

تظاهرات در حمایت از وضعیت پناهجویان در آتن یورونیوز
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در این تظاهرات همچنی سازمانهای غی دولت فعال در زمینه حقوق ر
برس و پناهندگان حضور داشتند و
ی
خواستار رسیدگ به وضعیت نابسامان و نامشخص افرادی شدند که برخ از آنها حت سالهاست در کمپ
ی
زندگ یمکنند و سالمت جسیم و روخشان در مخاطره است.
در میان پناهجویان حاض در این تظاهرات ،شهروندان کشورهای افغانستان و ایران نی حضور داشتند که
ی
به امید آینده بهی شزمی خود را ترک کردهاند و هنوز در یونان و کمپهای پناهندگ باف ماندهاند.

ی
تظاهرات پناهجویان در اعیاض به وضعیت خود در کمپهای پناهندگ در یونان یورونیوز

در روزهای گذشته غرق شدن یک کودک  ۶ساله افغان که همراه پدرش عازم یونان بود بحثهای زیادی را
در خصوص حقوق پناهجویان به راه انداخته است .در حااکه که پدر کودک ،فرزند  ۶ساله خود را از
دست داده ،به اتهام به خطر انداخی جان فرزندش ممکن است به  ۱۰سال حبس محکوم شود .
فعاالن حقوق پناهجویان بر این باورند كه این اقدام قضان روا شده علیه این پدر داغدیده نشان دهنده
سخت شدن سیاستهای مهاجرن یونان است.
سیاستهای پناهجون دولت یونان سالهاست مورد نقد قرار گرفته و بسیاری از گروههای مدافع حقوق
ی
پناهجویان معتقدند دولت این کشور با وجود دریافت کمکهای ماا اتحادیه اروپا ،در رسیدگ به وضعیت
این آوارگان کمکاری یمکند.
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یحیا جواهری  ۶۶سال قبل از امروز در شهر مزار رشیف به دنیا آمد .او شاعر ،نویسنده و روزنامهنگار بود.
در دانشکده حقوق دانشگاه کابل درس خوانده بود اما کمی به کارهان پرداخت که منطبق با رشته
تحصییلاش باشد؛ بیشی با دنیای ادبیات و شعر (و البته مهمتر از همه با دنیای خودش) درگی بود .با
وجودیکه در دوره حیاتش کمتر شناختهشده بود ،وا شعرها و کتابهایش گوایهست بر ماندگاری او در
تاری خ شعر و ادبیات افغانستان.
از جواهری تا نون هشت مجموعه شعر به چاپ رسیده و سه مجموعهی جدید آن (مبهم در موهوم،
نرس یمشود .مجموعه شعرهای ر
دیرآباد ،جغرافیای عشق) در سال پیش رو ر
نرسشده عبارتاند از «شهر
هزارچهرهی من»« ،آنسوتر از ستاره»« ،انار چلهنشی»« ،فال و تماشا»« ،ماه در فنجان»« ،خط اول
عشق»« ،جواهر کنج شال» ،و «اال غزل» .او که خودش را شاعر «کوچهها» یمنامید ،و هیچچی دیگر به
غی از کوچه منبع الهامش نبود ،روز سهشنبه هفتهی قبل از دنیا رفت.
جواهری شاینده اشعار مشهور است که از آن جمله یمتوان به مثنویای اشاره نمود که در وصف بامیان
شوده است« :یک جهان اعجاز دارد بامیان /سینهای پرراز دارد بامیان…  ».اشعار اینچنیت نهتنها او را
برای متخصصی و پژوهندگان بلکه حتا برای مردم عادی نی محبوب کرده است.
سنت دیرپای شاعری
نام بلخ (زادگاه یحیا جواهری) بیش از هرچی دیگر با نام یک شخصیت استثنان و فراموشنشدن در کل
تاری خ ر
برس رقم خورده است :موالنا جاللالدین محمد بلیح .کارهای موالنا ،که بهی است در اینجا ما ضفا
از او به عنوان یک شاعر نام ربییم ،تضمیت است برای زندهماندن و غنامندی شعر و زبان فاریس .و این
دریافت البته محصول نگاه از روزنه شعر و زبان به کارهای موالنا است و به بقیه زوایای آن اشارهای ندارد.
بلخ از این لحاظ شزمی مهم برای فرهنگ و ادب فاریس است .به این ترتیب ،از دوران موالنا (قرن هفتم
هجری) تا بهحال کماکان شعر و شاعری در بلخ به حیات خودش ادامه داده است .ضف نظر از بقیه دوران،
در این سالهای سی نی در بلخ شاعران مهم و مطرح فعالیت داشتهاند .از این میان یمتوان به کسان
چون عفیف باخیی ،یحیا جواهری ،ابراهیم امیت ،صدا سلطان ،سهراب سیت ،عنایت شهی و مهدی
شباز اشاره کرد.
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یحیا
جواهری به تاری خ  ۲۶حوت در کابل درگذشت /عکس از شبکههای مجازی.

آنطور که پیداست که کارهای این شاعران ضفا جنبه ذوف و تفنت ندارد بلکه ر
نایس از دغدغههای عمیق
ی
اجتمایع ،فرهنیک و تارییح است و هر کدام به سهم خودشان برای شکوفان شعر و زبان فاریس ،و مهمتر
ی
از همه برای بهی شدن وضعیت ،تالش یمکند .شکلگیی انجمنها و نهادهای چون «انجمن فرهنیک
ی
ادن بلخ» و «انجمن شاعران و
ادن پرواز»« ،انجمن ر
پرتو»« ،حلقهی فرهنیک زلف یار»« ،انجمن ر
نویسندگان والیت بلخ» نتیجههای عیت این تالشها است .از اینرو بهی است درک و شناخت دقیقتر از
ی
کارهای یحیا جواهری با در نظرداشت واقعیتهای فرهنیک چندسال اخی در والیت بلخ و شهر مزار صورت
بگید .کارهای او با ارزش و قابل توجه است و از اینرو یمتوان او را ییک از شاعران مهم بلخ نامید.
شاعر کوچهها و پاسدار فرهنگ فاریس
هر متفکر و یا هر شاعری که نتواند نسبت خود را با وضع موجود مشخص کند تالشهایش محکوم به
شکست است .از اینرو ،تفکرات و اشعار انیایع و بریده از عالم واقع در هیچ رشاییط قابل دفاع نیست و
اهمیت ندارد .یحیا جواهری احتماال به این نکته توجه داشته و در اشعارش تالش کرده از عالم واقع و
رشایط موجود زیاد دور نشود .از همیرو است که او یمشاید «من شاعر کوچههای ناآرامم /هر کوچه صدا
کند مرا با نامم /نه زن ،نه رشاب ،نه بهار و باران /کوچهست یگانه منبع الهامم…  ».در «کوچه» چهچیی
جریان دارد ،یا به عبارت بهی کوچه بیانگر چیست؟ مگر غی از این است که واقعیتها را باید در کوچه
سکوچهها و در سطن شهر جستوجو کرد!
در کنار این ،یحیا جواهری به واقعیت دیگر هم توجه داشته و آن همانا سنت و فرهنگ دیرپای زبان فاریس
است .این که جواهری بیش از شعر جدید به قالبهای کالسیک توجه داشته نی ر
نایس از دغدغهی او در
قبال فرهنگ و سنت زبان فاریس بوده است .عیل امیی ،پژوهشگر و استاد دانشگاه ،در گفتوگو با
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اطالعات روز در این زمینه یمگوید «با توجه به کیفیت اشعار آقای جواهری یمتوان گفت ایشان از پاسداران
فرهنگ فاریس در افغانستان بود».
درگت عشق و اجتماع
جواهری در شعرهایش به مسائل مختلف پرداخته است ،از مسائل سیایس موجود گرفته تا به مسائل
ی
فرهنیک و تارییح کشور .به تبع این تنوع شعری او از شاعران متعدد نی متأثر بوده است .ژ فر حسیت
دوست و ر
ناش کتابهای آقای جواهری در گفتوگو با اطالعات روز در مورد تأثیپذیری یحیا جواهری از
شاعران دیگر یمگوید « استاد جواهری از شاعران زیادی متأثر بود ،همانطور که هر شاعر دیگر این
خصیصه را دارد .اما به احتمال زیاد بیشی از همه متأثر از غزلیات عشقری بود .به قول خودش :بعد از
رفیق جان و جهانم به پایتخت/چشم و چراغ من غزلیات عشقریست».

ا رییت کتابهای یحیا جواهری را انتشارات برگ در مزار رشیف به چاپ رسانده است.

جواهری مدن را بهعنوان روزنامهنگار برای ر
نرسیات مختلف مقاله نوشته است و تحلیلهای قابل توجه از
وضعیت دارد .تق واحدی (رماننویس و از دوستان یحیا جواهری) یمگوید «در زمانهان که یحیا جواهری
به کار روزنامهنگاری مشغول بود تحلیلهای بسیار عمیق از وضعیت بیون یمداد که نشان از میان آگایه
و مطالعاتش بود .حاال که هرازگایه به آن مقالهها ش یمزنیم متوجه یمشویم که چقدر تحلیلهای
واقعبینانه و حتا پیشگویانه از وضعیت بیون داده است».
سیدرضا محمدی ،شاعر و نویسنده ،درباره شعرها و کارنامه آقای جواهری یمگوید «استاد جواهری فقید،
یک انسان فوقالعاده بود که نقش مهیم در آموزش ادیبان و نسلهای مختلف نویسندگان داشت .حضور
مداوم او در عرصههای روزنامهنگاری و آموزش و راهنمان ادیبان جوان ،از او چهرهای خاص ساخته بود».
آقای محمدی عالوه یمکند «جواهری در شعر اما هیچوقت ،شاعر جدی نبود ،شعر را دا یمنوشت و
درگی مسأله شعر نبود ،نه شگردهای نو برایش اهمیت داشت نه ادبیات به مثابه روشنفکری .به این لحاظ
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در ادامهی شاعران چون صوف عشقری ،شایق جمال و دیگر شاعران مردیم قرار یمگرفت .شاعران که
شعرشان در میان مردم جایگاه یمداشت و مبتت بر عاشقانهشان بود اما مضمون بیش از آن نداشت که
در ردیف شعر جدی امروز بیاید ،مانند شاملو ،فروغ یا واصف باخیی و قهار عایص که دغدغه انسان و
کشف حکمت و ساخی فرهنگ را داشتند».
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