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یادداشت
عالمت های شگفت انگیز  در  انتصاب رئیس جدید

مدیر جدید کانون پرورشی
و حقوق کودک

بیــش از ۱۰ روز از انتصــاب مدیرعامــل جدید کانون پرورش فکــری و نوجوانان 
می گذرد. نظر نویسندگان و فعاالن مطرح حوزه کودکان و نوجوانان به این انتخاب در 
شبکه های اجتماعی انعکاس داشت، اما مدیرعامل جدید خیلی زود نشان داد جای 
نگرانی بیش از آن اســت که تصور می شد. حامد عالمتی تحت تأثیر اتفاقات سیاسی 
روز، برنامــه دیدار با خانواده یکی از شــهدای مدافع حرم را ترتیب داد و دســتپاچه 
عکسی از این جلسه منتشر کرد که ناقض حقوق کودکان بود؛ نشستن بر بالین کودکی 
که در خواب است و نمی داند وقتی در آرامش چشم ها را بسته، ممکن است مدیر تازه 
یک سازمان مرتبط با کودکان با دوربین باالی سرش نشسته باشد. این تصویر به خوبی 
به ما می گوید که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با سکانداری این مدیر جوان 
به کدام بیابان سر خواهد گذاشت. حاال در اولین روزهای مسئولیت مدیرعامل جدید 
باید ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک را که دولت ایران نیز به آن پیوسته، به مدیرعامل 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوان یادآوری کنیم کــه درباره حریم خصوصی 
کــودکان تأکید می کند «در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات کودک نباید مداخله 
خودســرانه کرده یا به عزت و آبروی او تعرض کرد». باید به مدیرعامل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بگوییم به جز تعرض به حریم خصوصی کودکان، مســئله 
اســتفاده ابزاری از کودکان نیز جرم اســت، اگر پای منافع و اهداف (مادی یا به قصد 
شهرت و محبوبیت) افراد در میان باشد؛ چرا که کودک، قدرت انتخاب و تصمیم  گیری 
ندارد. به ویژه که این کودک حتی ندید که ســوژه مدیر یک ســازمان شده است. اقدام 
خالف حقوق کودک مدیرعامل جدید نشان می دهد دوره ای در کانون آغاز شده که در 
آن دیگر بحث از بی توجهی به اساســنامه کانون و ادبیات کودکان فراتر رفته و از این 
به بعد فعاالن حقوق کــودک هم باید با نگرانی اقدامات رئیس جدید را دنبال کنند. 
مرور مســیری که وزیر آموزش و پرورش در حکم انتصاب عالمتــی بر آن تأکید کرده، 
نشان می دهد با وجود ســفارش به تحکیم و تقویت ارکان کانون، برنامه ها بیشتر در 
جهت اهداف و فعالیت های نهادها و سازمان های دیگر است، نه تقویت کانون. در این 
رویکرد تحولی، مواردی برشمرده شده که مدیرعامل کانون باید در اجرای آن اهتمام 
و جدیت داشــته باشد. در این موارد بارها به همکاری کانون با سازمان ملی تعلیم و 
تربیت که از زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش اســت و سایر نهادهایی که نام 

مشخصی از آنها برده نشده، تأکید شده است:
-تمرکز ویژه برنامه های کانون در ســطح استان ها و شهرستان ها بر دوره پیش از 

دبستان و مهد کودک ها با هماهنگی و همکاری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک
-هم افزایی و انجام فعالیت های مشــترک با معاونت پرورشی و فرهنگی سازمان 
ملی تعلیم و تربیت کودک و سازمان صداوسیما در راستای توسعه فرهنگ مطالعه 

و کتاب خوانی در میان دانش آموزان با تأکید بر تقویت هویت ملی و انقالبی ایشان
-طراحی و توســعه الگوهای جدید خردپروری (تربیت فکری) بر اساس 
مبانی اندیشــگانی اســالمی با به کارگیــری ظرفیت مجموعه هــای انقالبی 

مردمی در این زمینه و ... . 
به نظر می رســد با ایــن برنامه ها، به جای آنکه دغدغه ای بــرای افزایش خروج 
مربیان کارکشــته کانون در این ســال ها وجود داشــته باشــد، کانون می رود تا شبیه 
ســازمان های غیرخالقی شــود که کمترین دســتاورد را با وجود صــرف اعتبارهای 
هنگفت داشــته اند. ســال ۹۶ که فاضل نظری برای مدیرعاملی کانون معرفی شد، 
شــهرام اقبال زاده، نویســنده، مترجم و منتقــد ادبیات کودکان، به حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری وقت نامه ای سرگشــاده نوشــت که بــا این نامــه «در بین ادبیات 
کودکی ها ولوله ای برپا شــد». اقبــال زاده در نامه انتقادی اش بعد از اشــاره هایی به 
وضعیت اسفبار فرهنگ و انتشار کتاب و آموزش و پرورش کودکان، گفته بود: «به گمان 
من، نبــود برنامه راهبردی مدون و حضور مدیران ناآشــنا با ادبیات کودک - مدیرانی 
که شــناختی ژرف از مقوله کودکی و نقش و اهمیت دوران کودکی ندارند- و فقدان 
ثبات مدیریتی، باعث پدید آمدن چنین وضعیت اســفناکی شده است. کنار گذاشتن و 
یا دلســردکردن برخی مدیران کارآزموده خود کانون یا مدیران مجرب خارج از کانون 
موجب تشــدید وخامت این وضعیت شده اســت. بی تردید، مدیرانی که بی شناخت 
کافی، چنین پســت حساســی را پذیرفته اند، هم تقصیر و هم قصور دارند! به طریق 
اولــی، مقامــات باالتر نیز در ایــن خطای راهبردی شــریک اند!». شــرکای خطاها یا 
موفقیت هــای مدیر این افراد هســتند کــه مدیرعامل جدید را بــرای کانون پرورش 
فکری کودکان برگزیده اند: وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر ارشــاد، وزیر اقتصاد، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه و رئیس صداوســیما. بعد از انتشــار نامه اقبال زاده، 
۴۰ نفــر از نویســندگان و فعاالن ادبیات کودک آن را امضــا و به انتخاب نظری انتقاد 
کردنــد، اما اتفاقی نیفتاد. فاضل نظری چهار ســال مدیرعامــل ماند و بعد از آن هم 
مهدی علی اکبرزاده آمد که یک ســال و ســه ماه مدیرعامل بود و حاال حامد عالمتی 
بدون هیچ سابقه همکاری با کانون این مسئولیت را پذیرفته است. اگر حامد عالمتی 
در ســازمان دانش آموزی و اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزی فعالیت های 
درخور تقدیری داشــته است، بهتر نبود در همان مجموعه مجال خالقیت و فعالیت 
بیشــتری می داشــت تا با باالبردن کیفیت این ســازمان ها، نام آنها را در ردیف کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارتقا بخشد؟

نرگس جودکی

آزاده بی زارگیتی: عمری گذشــته حاال. چیزی حدود ۲۰ ســال که به شکل جدی نوشته ها و 
فیلم  هایم بازتاب زندگی اجتماعی زنان اســت و تالش می کنم در آثارم زنان وجه غایب و در 
حاشــیه نباشند. از همین رو شاید در نخســتین مقاالتم سال ها پیش که در هیئت دانشجویی 
جســت وجوگر به تهران آمدم، بی درنگ در کتاب نامه فصــل زنان به همراه نظریه پردازان این 
حوزه که هنوز از آنها می آموزم، تالش می کردم تا به خوانشــی از مفهوم جنسیت و زنان در 
کلیله و دمنه بپردازم، ردپای زنان را در کلیات سعدی بجویم و سرنوشت «رابعه بنت کعب» 
یا روشــنک نوع دوست -از نخســتین زنان گیالنی که به تأســیس مدارس دخترانه در رشت 
همت گذاشته بود- را در مقاله هایی پژوهشی بازنمایی کنم. روندی که تا امروز در آثارم و در 
مجله زنان امروز ادامه دارد. شاید بتوانم به واسطه آثارم، الگوهای از پیش تعیین شده پیشین 
را به گفت وگو بخوانم و از خالل آنها در حد کوچک خودم نگاهی روشنگرانه و رهایی بخش 
ارائه دهم. آثاری که در هر ساحتی بیش از همه جنبه اجتماعی و انتقادی داشته اند شاید در 

بهتر اندیشیدن ما مؤثر بوده باشند.
از همین  رو بود که ســال ها بعد مستند «فرشته ای روی شانه راست من» را ساختم شاید. 
مصائب ســاخت «ســپیده دمی که بوی لیمو مــی داد » -بازنمایی زندگــی پنج زن مصدوم 
شــیمیایی- را از  همین  رو به جان خریدم و با مســتندبلند «نیمه پنهان ماه» که شــش سال 
ناپیوسته از عمرم را وقفش کردم، تالش کردم تا با وجود همه خألهای تاریخی و آرشیوی به 
رخدادی همچون جنبش مشــروطیت و بازخوانی حضور زنان در جنبش مشروطه بپردازم؛ 
چراکه فکر می کردم اکنون ما به شــدت نیازمند خوانش ها و بازنویسی های جدیدی در تاریخ 
هســتیم. حاال راه چاره را در سینما می جستم، انگار در سینمای مستند که به تعبیر گریرسون 

بیش از همه می توانست در آگاه کردن مردم مؤثر باشد.
دختران نجار، دونوازی برای یک رؤیا

پس از ســاخت «اهل آب» که مستندی شاعرانه و مینی مال بود و به بازنمایی تالش ها و 
زندگی روزمره دو زن ماهیگیر در جزیره هنگام می پرداخت، من که همیشــه عاشــق ساختن 
فیلمی در ســرزمین مادری ام رشت بودم، به واسطه دوســتی گیالنی، آشنایی بیشتر با لیال و 

صدیقه گرامی برایم میسر شد.
پــس از طی کردن دوره پژوهش، نوشــتن فیلم نامه آغاز شــد و پس از مدتی ســرانجام با 
همراهی و همدلی دوستان بسیار عزیزی ایده ساخت مستند بلند «دختران نجار، دونوازی برای 
یک رؤیا» ســرانجام به ثمر رســید. دختران نجار بخش دیگری از تجربه  های دنباله دار من در 

ارتباط با زیست اجتماعی زنان پیرامونم بود که بی شک با بقیه  آثارم پیوندی درون متنی دارد.
این مســتند ســینمایی روایتی از زندگی و تالش های لیال آوخ و صدیقه مؤمن نیا است که از 

نخستین زنان نجار ایران هستند. یک جور کلیشه زدایی از مفهوم شغل. خط اصلی فیلم عاملیت 
و تالش آنهاست در مسیر تحقق رؤیاهایشان. زنانی که می خواهند تعبیر کهن از مفهوم شغل را 

تغییر دهند و جایی برای خودشان و شغلشان در این فرهنگ مردانه بگشایند.
  آنها در این مسیر ناچارند با هزاران مانع و با تمام جهان بجنگند انگار. خانواده و جامعه 
بــا همه مهر و عالقه ای که به آنها دارد، دختران نجار را در این هیئت پذیرا نیســت و از آنها 

انگار همان تصویر ازلی-ابدی زن سنتی را می خواهد.
از آنجایی  که شــهر و جغرافیا بخش مهمی از هر فیلم مســتندی اســت بی شک، بر آن 
شــدم تا به بهانه این مستند، تاریخ اکنون شهر را هم دریابم و تماشاگر را با رفتارها، هنجارها 
و خرده فرهنگ های رشت از طریق زندگی این دختران بهتر بشناسیم و در واقع یک جورهایی 

قصه رشت را هم بگوییم و با آن برای مخاطبانمان خاطره سازی کنیم.
رشــت با جنگل و دریا و باران های بی امانش، رشت با آسمان گرفته و موسیقی و فرهنگ 
و معماری بی نظیرش موتیف های خوش آهنگ و خاصی داشــت که هر تماشاگر پرسه زنی را 
سر ذوق می آورد تا همین که خود را به صدای باران خیال انگیزش بسپارد، غرق در آرامش و 
خوشــی شود. آن قدر عاشق شهر عزیزم بود که بسامد کلمه رشت در کتاب شعرم شاید یکی 

از باالترین بسامدهاست.
اما برای هدف من به عنوان زنی که از دوران کودکی اش تاکنون عاشــقانه با رشــت پیوند 
داشت و در کنارش یک مستندساز اجتماعی هم بود، بسنده کردن به این زیبایی ها کافی نبود. 
واقعیت این اســت که کاربرد نماهای شــهری برای من، غیر از ترسیم حال و هوای شاعرانه 

رشت عزیزم، نوعی زیرمتن اجتماعی هم بود.
اینکه نشــان دهم همین شــهر باران خیز، همین شهر نخســتین ها که می توان لقب شهر 
مهربان را به او پیشــکش کرد، گاه با تمام شــاعرانگی و مهربانی اش برای کسانی که در آن 
زندگی می کنند و می خواهند نخســتین ها را مرتکب شوند، به ویژه زنان، مثل هر شهر دیگری 
یک جور تضاد را به وجود می آورد و سلسله مراتبی را قائل است که در فیلم می بینیم. نسبت 

جنسیت و شهر در بسیاری مناسبات اجتماعی هنوز عادالنه نیست.
شــهر هنوز هم نقش های هویتی را بر مبنای کلیشــه های ســنتی و ساختار قدرت تعیین 
می کند. شــهر هنوز زن را به فضای خصوصی و مرد را بــه فضای بیرونی (عمومی) دعوت 
می کند و به این ترتیب نقش های اجتماعی هنور در قالب مناســبات جنسیتی و صلبی معنا 

می گیرد. این است که هنوز یکی می تواند نجار باشد و دیگری نه!
بازنمایی این زیرمتن های اجتماعی از شــهر در کنار خاطرات و خوشــی هایش شاید 
بخشــی از تعهد اجتماعی ای بود که به عنوان مستندســاز حس می کردم. شاید بتوانیم 
با افشــاگری در باب کاستی ها، با واقعیت خودمان از شــهر روبه رو شویم تا تالش کنیم 

شهروندان بهتری باشیم برای بهبود اوضاع پیرامونمان.
آرزویم این بود تا به  واســطه تولیــد این اثر، بازنمایی زندگی دختــران نجار و تالش های 
لیال آوخ و صدیقه مؤمن نیا نشــان دهم هر انســانی عالقه مندی ها و توانمندی های خودش 
را دارد؛ پس بهتر اســت از نگاه جنسیتی و سلســله مراتبی به مسائل دست برداریم تا دنیای 
برابر و بهتری بســازیم. «دختران نجار» در کنار «اهل آب» در کنار فیلم دیگری در آینده _اگر 
زنده بودم و اگر میســر شــد_ بناست سه گانه ای باشد و تالشــی برای ایجاد فضای گفتمانی 
جدیدی در باب شــغل و جنســیت از خالل ســینما. «دختران نجار، دونوازی برای یک رؤیا»، 
مانند برخی دیگر از آثارم حضور جهانی دلگرم کننده و خوبی داشــت اما طی خلق هر اثری 
بیش از همه آرزو و امیدم این اســت که شــاید به واسطه آثارم، مفاهیم اجتماعی و تاریخی 
اندکی تغییر کنند و تماشــاگر آثارم پس از تماشای آثار من دیگر آن آدم قبلی نباشد. دوستی 
می گفت: مستندســاز فرشــته ای  است در کار ساخت جهان. فرشــته بودنش را نمی دانم اما 
می دانم مستندســاز متعهد همه تالش و آثار نقادانه اش به سبب ساختن جهانی بهتر است؛ 

جهانی که البته خود آن مستندساز هرگز سهمی از آن ندارد انگار...!

آینگی حضور زنان

ما هــر روز اخباری دربــاره میزان عصبانیت، احســاس 
بدبختی و پرخاشــگری در ایران و دیگر کشورهای همسایه 
می شنویم. خودمان هم این واقعیت را پذیرفته ایم که دیگر 
باید جزء عصبانی ترین، پرخاشــگرترین افراد جهان باشــیم. 
پذیرفته ایم که مدام در کشــورهای جهان توصیه شــود به 
«ایران» ســفر نشود و مدام هشــدار داده  شود که قرار است 
اتفاقات بدی برایشــان در کشور ما رخ دهد. گردشگری هم 
اگر می آید از کشــورهای همسایه اســت و برای خرید مواد 
غذایی ارزان تر. احســاس می کنیم ارتباطمــان با جهان در 
حال قطع شــدن اســت. نکته ای که ما را با تمــام جهان و 
نظرســنجی ها متفــاوت می کند، میــزان تأثیرگــذاری کرونا 
و همه گیــری ناشــی از آن و اثرات منفی اقتصــادی آن بر 
کشورمان اســت . به هرحال آن طور که مؤسسه نظرسنجی 
گالوپ در تحلیلی که چندی پیش منتشــر کرده، کرونا تأثیر 
بســزایی در میزان احساســات منفی سراســر جهان داشته 
اســت؛ مثال اینکــه در حال حاضــر مردم تجربیــات منفی 
بیشــتری را پشت سر می گذارند. اســترس، غم و نگرانی در 
سراســر جهان افزایش یافته اســت و از همه مهم تر اینکه 
در یک سال گذشــته، مردم کمتر احساس استراحت کرده و 

لذت کمتری را تجربه کرده اند. سال گذشته به عنوان دومین 
سال شــیوع همه گیری محسوب می شد و این انتظار بود که 
نســبت به ســال اول، مردم جهان حال و روز بهتری داشته 
باشند. برخالف تصور و بر اساس آخرین به روزرسانی ساالنه 
جهانی گالوپ در مورد احساســات منفــی و مثبت روزمره 
مردم، سال دوم همه گیری برای جهان حتی از سال اول هم 

سخت تر بود.
هشدار به سیاست گذاران

در سال ۲۰۲۱ جهان کمی غمگین تر، نگران تر و پراسترس تر 
از سال قبل شد. مانند هر سال، گالوپ از بزرگساالن ۱۲۲ کشور و 
منطقه درباره پنج تجربه منفی و پنج تجربه مثبت در روز قبل 
از نظرســنجی پرسید و نتایج را جمع آوری و تحلیل کرد. طبق 
این نظرسنجی، تعداد بیشــتری از شرکت کنندگان احساسات 
منفی را تجربه می کنند. در ســال دوم همه گیری، مردم حتی 
با عدم اطمینان بیشتری نســبت به سال قبل زندگی کرده اند. 
با وجود واکسن ها، تعداد بیشتری از مردم بر اثر کووید۱۹ جان 
خود را از دســت دادند. با این حــال، همه گیری به طور کامل 
مقصر افزایش احساسات منفی نیست. داده های گالوپ نشان 
می دهد جهان برای یک دهه در مسیر منفی قرار داشته است. 

با این حــال، افزایش و تداوم تجربیات منفی در ســال ۲۰۲۱، 
هم زمان بــا کاهش تجربیات مثبت، نشــان می دهد که برای 
سیاســت گذاران مهم است تا دریابند و بفهمند چرا جهان در 
این مسیر قرار دارد و به دنبال راه هایی باشند که بتوانند مسیری 

را که  چنین به سوی سرازیری پیش می رود، تغییر دهند.
مردم افغانستان نگران ترین در ۱۶ سال گذشته

همان طــور که حــدس زده می شــد، یکی از کشــورهای 
خاورمیانــه در صدر کشــورهای غمگین قــرار گرفت و پس 
از اتفاقی که در افغانســتان با خــروج ارتش آمریکا و حضور 
طالبان رخ داد، مردم افغانســتان کمترین میزان تجربه مثبت 
و بیشــترین میزان تجارب منفــی در جهــان را دارند. زندگی 
افغان ها قبل از بازگشــت طالبان به قدرت در ســال ۲۰۲۱ در 
حال بحران بود. بیشــتر افغان ها برای تأمین غذا و ســرپناه با 
مشکل مواجه بودند، تعداد کمی احساس امنیت می کردند و 
هر سال زندگی شان بدتر می شد. اما هرقدر هم که این تصویر 
تیره و تار اســت، نظرســنجی های گالوپ که در ماه آگوســت 
و ســپتامبر انجام شد -با عقب نشــینی ایاالت متحده و کنترل 
طالبان - نشــان داد که افغان ها در حال ازدســت دادن اندک 
ذخیره شادی خود هستند. افغانستان از سال ۲۰۱۷ به جز سال 

۲۰۲۰ که گالوپ نتوانست کشور را به دلیل همه گیری بررسی 
کند، هرســاله به عنوان کشوری با کمترین میزان تجربه مثبت 
در جهان شــناخته می شــد. با این حال، وقتی تنها ۳۲ درصد 
مردم این کشور از تجربه مثبت خود خبر دادند، رکورد جدیدی 
در میزان غم و ناراحتی در جهان ثبت شــد. در واقع این میزان 
شاخص تجربه مثبت نه تنها پایین ترین میزان برای افغانستان 
بود، بلکه رکورد پایین ترین میزان شادی در ۱۶ سال گذشته در 

میان تمام کشورهای جهان بود.
تجربه نگرانی ۸۰ درصد مردم افغانستان

قبــل از اینکه طالبان کنترل را به دســت بگیرند، تجربیات 
مثبت روزانه محدود بود، اما این احساســات در ســال ۲۰۲۱ 
از افغانســتان ناپدید شــد. کمتر از ۲۰ درصد از افغانستانی ها 
گفته اند که در روز قبل احســاس لذت کرده اند، لبخند زده اند، 
چیــز جالبی یاد گرفته اند یا احســاس آرامش داشــته اند. ۸۰ 
درصد افغانســتانی ها اعالم کرده اند احساس نگرانی دارند و 
بیش از ۷۴ درصد آنها دچار استرس روزانه هستند. افغانستان 
با فاصلــه باالیی رکورد نگران ترین و غمگین ترین مردم جهان 
را از آن خود کرده اســت. هیچ کشور دیگری در روند ۱۶ساله 

آمارسنجی گالوپ این میزان نگرانی را گزارش نکرده است.

گزارش

پرده نشین - بهروز شعیبی - ۱۳۹۳
محمد حسین (حامد کمیلی): حاج آقا گفتید تا جوون هستید زودتر ازدواج کنید تا کمتر گناه کنید. 

ازدواج کردیم بیشتر گناه کردیم.
 هر روز سر مردم رو کاله می ذاریم تا بتونیم شکم زن و بچمون رو سیر کنیم... .

دیـالـوگ روز

پرنده آبى

«سایه»  در کشور همسایه
فرهاد فرامرز:* مرگ هوشــنگ ابتهاج، «سایه»، بدون شــک یک رویداد متأثرکننده 
نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای کشــورهای فارســی زبان به ویژه افغانستان نیز بود. 
در نخستین ساعاتی که خبر مرگ سایه در رسانه ها منتشر شد، شبکه های اجتماعی 
شــهروندان افغانستان پر شده بود از عکس، شــعر و دکلمه های سایه. شماری از 
عالقه مندان اشعار سایه در «توییتر» و «کالب هاوس» با برگزاری برنامه کارکردهای 
او را گرامی داشــتند و یک عده مرگ او را به جوامع فارســی زبان تسلیت می گفتند 
و برخی هم خاطراتشــان را از شعرها و آهنگ هایی که از شعرهای او ساخته شده 
اســت، نوشتند. اما واکنش یک عده از شاعران، اهالی سیاست و جوانان افغانستان 
جالب و تأمل برانگیز بود: امراهللا صالح، معاون پیشــین ریاست جمهوری در نوشته 
کوتاهی مرگ سایه را به همه فارسی زبانان تسلیت گفته و نوشته است «پیکر او به 
خاک سپرده می شود، ولی«سایه»اش تا جهان است به زبان فارسی طراوت می دهد. 
احمد مســعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز همدردی اش را نسبت به 
مرگ ســایه با متنی کوتاه بیان داشــته است. پرتو نادری از شــاعران شناخته شده 
افغانستان در یادداشتی از آشنایی اش با اشعار سایه گفته است و از خاطراتی که در  
سال های آشنایی  اش با او داشته. او نوشته است: «وقتی خبر مرگش را شنیدم، چنان 
بود که گویی یک دوست ۵۰ ساله خود را از دست داده ام». محمدافسر رهبین،  رایزن 
فرهنگی پیشین افغانستان در ایران، در سوگ سایه غزلی با این مطلع نگاشته است: 
«غریب و غم زده و بی دیار سایه شکست/ کنار پنجره ای انتظار سایه شکست». جاوید 
فرهاد از شاعران نام آشنای افغانستان نیز در «غزل مویه ای» همدردی اش را این گونه 
ابراز کرده: «امروز غروب غزل و حس و زبان اســت/ هوشنگ ترین سایه ات ای شعر 
نهان است...». یعقوب یسنا، اســتاد دانشگاه بیرونی نیز مرگ سایه را تسلیت گفته 
و در بخشی از نوشــته اش آمده: «سایه منظومه ذوقی و فکری شاعرانه معناداری 
داشت که با دیدی رمانتیک به عشق، زندگی، زمان، زبان و مرگ می نگریست. جالب 
این بود که این دید را با اســتفاده از گذشته زیبایی شناسی شعر فارسی از حافظ و... 
به زیبایی شناســی شــعر معاصر فارســی یعنی به اخوان، نیما، بهبهانی و... پیوند 
می زد». ســایه از میان نسل خودش، شناخته شده ترین شــاعر نزد اهالی فرهنگ و 
ادب افغانستان اســت. سایه و هم نسالن او را در افغانســتان از دهه های ۵۰ و ۶۰ 
هجری خورشــیدی بعد می شناسند،  اما سایه در میان نسل جوان افغانستان، با این 
غزلش «امشب به قصه دل من گوش می کنی/ فردا مرا چو قصه فراموش می کنی» 
که توســط هنرمند پرآوازه افغانستان، احمد ظاهر خوانده شده، بیشتر معرفی شده 
اســت. احمد ظاهر در کنار اینکه برای خیلی از هنرمندان بعد خودش الگو شــد و 
تأثیرگذار بود، با انتخاب و آهنگ کردن شــعرهایی از شاعران معاصر ایران به ویژه از 
ابوالقاســم الهوتی با غزل «تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن ای میهن/ بود 
لبریز از عشــقت وجودم میهن ای میهن»، سیمین بهبهانی با این غزل «ستاره دیده 
فروبست و آرمیده بیا/ شراب نور به رگ های شب دوید و بیا» و فروغ فرخزاد با شعر 
«مرگ من روزی فرا خواهد رســید/ در بهاری روشــن از امواج نور» و... سبب شد تا 

توجه نسل جوان و نسل آینده افغانستان را به این شاعران جلب کند.
هرچند به باور آگاهان، شــاعران معاصر افغانســتان (از ۱۳۲۰ به بعد) با شعر 
و شــاعران معاصر یا پس از نیما  یوشــیج توســط مجله های موســیقی (۱۳۲۰) و 
سخن (۱۳۲۲) آشنا شــده اند، اما با آهنگ شدن شعرهای شــاعران یاد شده به ویژه 
اشــعار سایه توسط احمد ظاهر، این آشنایی بیشــتر و بیشتر شد. در این میان، سایه 
از محبوبیــت خاصی نزد اهل فرهنگ و ادب افغانســتان برخوردار اســت که البته 
این محبوبیت، در کنار دیگر ویژگی ها، می تواند بیشــتر به یمن گســترش شبکه های 

اینترنتی و در دسترس بودن آثار او باشد.
*خبرنگار افغانستانی

مردم افغانستان غمگین تر می شوند


