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 داوطلبان  صفحه نخست

سفیر دانایی ام، اهل روستای «علی چوپان»
فعالیت های داوطلبانه مهاجری افغانستانی در ایران او را نامزد جایزه نوبل ادبیات کودکان کرده است

2 آذر 99 فاطمه عسگری نیا 

نادر موسوی چهل وپنج  ساله اهل افغانستان. این معرفی کوتاه و جمع وجور از مردی است

که  35 سال پیش همراه خانواده اش به ایران آمد، اما برای شناختن بیشتر نادر باید از

فعالیت های داوطلبانه اش در آموزش دانش آموزان مهاجر گفت، فعالیت هایی که او را نامزد

دریافت جایزه «آستریدلیندگرن» یکی از معتبرترین جوایز ادبی در حوزه ادبیات کودک و

نوجوان کرده که به نوبل کودکان شهرت دارد. فراهم کردن بستر آموزش برای کودکان مهاجر،

ترویج فرهنگ کتابخوانی بین مهاجران، ترغیب خانواده های افغانستانی به ادامه تحصیل

دختران شان و چاپ کتاب هایی با محتوای آموزشی و فرهنگی متناسب با فرهنگ کشور

افغانستان، همه و همه در کارنامه کاری این مهاجر افغانستانی می درخشد. در گپ وگفتی

Privacyصمیمی با نادر موسوی او از روزگار بیست وچند ساله اش در ایران برایمان می گوید.  - Terms
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اهل روستای «علی چوپان» از توابع مزار شریف افغانستان است. نقطه ای ناامن در افغانستان که به

علت جنگ مردمش راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند تا از آسیب های جنگ در امان بمانند.

نادر هم حدودا هشت ساله بود که دل از این دیار کند و به ایران آمد، اما مقصد او و خانواده اش

تهران نبود، آنها ابتدا ساکن بندرعباس شدند.

دل کندن از علی چوپان برایش سخت بود. از خانه بزرگی که مثل قلعه بود و وقتی گوش می انداخت

صدای جمعه خان، حبیب اهللا و شفیقه را می توانست بشنود، دوستانی که همه را جنگ فراری داده

بود: «تنها یادگاری هایشان روی طاقچه کاهگلی خانه مانده بود، بوجول ها (اسباب نوعی بازی) و

تشله های رنگارنگ! (تیله).»

زمستان 61 به بندرعباس رسید. سرزمینی که قرار بود نادر فصل جدید زندگی اش را در آن نقش ببندد:

«به محض رسیدن، پدر شروع کرد به آموزش من و خواهر، برادرهایم؛ آن هم به سبک

مکتب خانه های قدیم افغانستان. فراش مدرسه ای که در نزدیکی های خانه مان بود هم برای رساندن

من به درس و مشق های عقب مانده ام کوتاهی نکرد. شهریور در آزمون مدرسه شرکت کردم و کالس

سوم را قبول شدم. بعد از دوره ابتدایی، دوره راهنمایی را هم با جدیت دنبال کردم تا جایی که در

آزمون مدارس نمونه دولتی پذیرفته شدم.»
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دیپلم را که می گیرد قانون منع انتخاب رشته مهاجران در برخی شهرها اعالم می شود: «تهران، مشهد،

تبریز، خراسان و شیراز تنها شهرهایی بود که می توانستیم انتخاب رشته کنیم و خوشبختانه موفق

شدم با رتبه خوبی در دانشگاه تهران قبول شوم.»

تأسیس مدرسه فرهنگ

اخذ مدرک لیسانس او از دانشگاه همراه می شود با اشغال کامل افغانستان به وسیله طالبان و

افزایش مهاجرت هموطنانش به ایران. هموطنانی که خیلی هایشان غیرقانونی مهاجرت کرده بودند و

به علت نداشتن مدارک کافی بچه هایشان از درس خواندن بازمانده بودند: «هر روز تعداد زیادی از

بچه های افغانستانی را می دیدم که ترک تحصیل کرده و راهی بازار کار می شوند. هضم این ماجرا که

جنگ و مهاجرت آینده بچه های سرزمینم را نابود کند، برایم سخت بود. با دوستان دوران دانشگاه

تصمیم گرفتیم در محله نعمت آباد منطقه 19 تهران مدرسه ای ویژه این بچه ها تأسیس کنیم.»

خانه ای اجاره کردند، با عشق در و دیوارش را رنگ کردند، تجهیز مدرسه کار سختی بود، اما اتحاد او

و هموطنانش موانع را کنار می زد: «به بازار کهنه فروشی عبدل آباد رفتیم. فرش و موکت دست دوم

خریدیم و تخته برای کالس تهیه کردیم و نام مدرسه را فرهنگ گذاشتیم.»

همان تابستان ۷۹ موفق شدند حدود ۲۵۰ دانش آموز افغانستانی را جذب مدرسه کنند: «برای جذب

معلم ها از دختران دیپلمه افغانستانی دعوت به کار کردیم. بعد از این دوستان فارغ التحصیل مان در

رشته علوم تربیتی را پیدا کردیم و با برگزاری دوره های تربیت معلم طی روزهای پنجشنبه و جمعه هر

هفته آموزگاران مدرسه را پشتیبانی کردیم.»

تهیه کتاب از میان بازیافتی ها

تهیه کتاب برای مدرسه نوپای مهاجران کار آسانی نبود. آموزش وپرورش زیر بار این کار نمی رفت، اما

این مسأله هم آنها را دلسرد نکرد.
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به دوستان مهاجر خود در مراکز بازیافت زباله شهرداری تهران سر زدند و از آنها خواستند تمام

کتاب های درسی مقطع ابتدایی را که قابل بازگشت به چرخه آموزش هستند، برایشان جمع آوری

کنند: «کار نشد ندارد! درست است یکی، دو سالی مجبور به تهیه کتاب ها از این مسیر بودیم، اما از

 سال 79 که ارتباط مان با آموزش وپرورش منطقه 19 گل انداخت، دیگر دغدغه کتاب نداشتیم، تنها

کمبود مدرسه میز و نیمکت بود.»

برقراری ارتباط با آموزش وپرورش منطقه این مشکل را هم برای آنها حل کرد، البته نه با میز و

نیمکت های نو: «آموزش وپرورش اعالم کرد انباری دارند که میز و نیمکت های شکسته و

بدون استفاده شان آنجاست و ما می توانیم با تعمیر آنها مدرسه مان را تجهیز کنیم. وقتی به انبار رفتیم

با کوهی از میز و نیمکت های تلنبارشده روی هم روبه رو شدیم. همه را به هم ریختیم. هر میز و

نیمکت نو که پیدا می کردیم انگار گنج پیدا کرده بودیم. باالخره مدرسه ما مجهز به میز و نیمکت

شد.»

آموزش دروس با موضوعات افغانستان

حفظ هویت افغانستانی و آموزش فرهنگ افغانستان به بچه ها دغدغه نادر بود: «خیلی از بچه ها

چیز زیادی درباره افغانستان نمی دانستند. مجله طراوات را تهیه کردم، با محتوایی سرشار از فرهنگ و

قصه های افغانستانی، بچه ها را هم در این کار مشارکت دادم. هر کدام موضوعی درباره افغانستان

برای چاپ می دادند.»

بعد از آن سراغ کتاب های درسی می رود. با الهام از کتاب تعلیمات اجتماعی ایرانی و قصه خانواده 

هاشمی، کتاب بازگشت را تدوین می کند: «کتاب بازگشت، قصه خانواده افغانستانی را روایت می کند

که بعد از اتمام جنگ به کشورشان بازمی گردند و شهر به شهر را به بچه هایشان نشان می دهند، از

آداب و رسوم افغانستانی ها می گویند و قصه های شنیدنی را روایت می کنند.»
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نادر کتاب های ریاضی و مسأله هایش را هم متناسب با بچه های افغانستانی طراحی و تدوین

می کند: «تمامی نام های به کار رفته، مسأله ها و… متناسب با بچه های افغانستان است؛ مثال در

مسأله ریاضی اگر قرار است بچه ها فاصله دو شهر را محاسبه کنند، آن دو شهر از شهرهای افغانستان

خواهد بود.»

پیک گل سرخ

اما یکی از ابتکارات جالب نادر موسوی در حوزه آموزش دانش آموزان مهاجر تهیه و تدوین پیک

نوروزی ویژه کودکان افغانستانی بود: «از پیک های نوروزی آموزش وپرورش چیزی سهم ما نمی شد.

بچه ها به شدت غصه می خوردند.  سال اول نشستم و اولین پیک نوروزی مهاجر را با عنوان جشن گل

سرخ تهیه و تدوین کردم. تمام کارهای این پیک به صورت دستی انجام و بین همه دانش آموزان

مهاجر توزیع شد، یک  سال به خودمان آمدیم دیدیم که  30هزارنسخه از این پیک چاپ کرده ایم.»

پیک نوروزی حلقه های جدید کار را در میان مهاجران تشکیل می دهد:

«خیلی از بچه ها آموزش نرم افزارهای طراحی و صفحه آرایی را دیدند و این کار باعث شد تا ما یک

تیم تخصصی گرافیک در کنار خود شکل دهیم.»

تشکیل شورای سرپرستی مدارس مهاجران
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وقتش رسیده بود که سروسامانی به مدارس مهاجران بدهند تا آموزش کودکان با نظم بیشتری دنبال

شود: «با تشکیل شورای سرپرستی مدارس مهاجران کیفیت آموزشی مدارس را ارتقا دادیم. خیلی از

متخصصان آموزشی ایرانی به یاریمان آمدند و تالش هایمان موجب شد تا فرمان پذیرش

دانش آموزان مهاجر در تمام مدارس ایران صادر شود.»

حاال  21 سال از تأسیس مدرسه فرهنگ به دست نادر و دوستان مهاجرش می گذرد؛ مدرسه ای که 1300

دانش آموز دارد و دیگر یک مدرسه خودگردان نیست، بلکه مدرسه ای بین المللی است.

بسیاری از معلمان این مدرسه امروز دانش آموزان سال های پیش این مدرسه  هستند و خیلی هایشان

برای ادامه تحصیل به کشورهای اروپایی رفته اند.

مجتبی از همین مدرسه شروع کرد و امروز پزشک است، متین رشاد در دانمارک تحصیل می کند و

سمیرا هم در کانادا مشغول تحصیالت تکمیلی است. بچه هایی که اگر پایشان به مدرسه فرهنگ باز

نمی شد، معلوم نبود امروز چه سرنوشتی داشتند.

ترویج کتابخوانی

«یکی از فعالیت های مهم ما برای بچه ها ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است و در این مسیر

فعاالن ایرانی حوزه کتاب ما را یاری می دهند.» اینها را نادر می گوید.

نمایشگاه های «یاد یار مهربان» به وسیله شهرداری تهران فرصتی می شود برای تقویت فرهنگ کتاب

و کتابخوانی در بین دانش آموزان مهاجر: «به محض اطالع از این نمایشگاه در آن ثبت نام کردم،

بعدا اعالم شد که مدارس مهاجران نمی توانند در آن ثبت نام کنند، اما نام مدرسه ما دیگر ثبت شده

بود. از این طریق موفق شدیم هر  سال تعداد قابل توجهی کتاب برای مدارس مهاجران تهیه کنیم و

حاصل آن فعالیت حدود ۶ کتابخانه با ۵هزار عنوان کتاب در مدارس مهاجران است.»

Privacy  - Terms

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/


5/23/2021 سفیر دانایی ام، اھل روستای «علی چوپان» - شھروند آنالین

https://shahrvandonline.ir/27479/سفیردانایی%E2%80%8Cام،-اھل-روستای-علی-چوپان/ 7/9

مهاجرکتابافغانستان

مجله طراوتی که نادر در ابتدای کار مدرسه راه انداخته بود هم بعد از سال ها جای خود را به مجله

کودکان آفتاب می دهد: «این مجله ویژه دانش آموزان اتباع از  سال 96 تاکنون تهیه و منتشر

می شود.»

نادر موسوی حاال یکی از نامزدهای دریافت نوبل کتاب کودکان است، «آستریدلیندگرن» یکی از

معتبرترین جوایز ادبی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، او امیدواراست این جایزه را از آن خود کند

تا بتواند قدم  های بزرگی را در مسیر آگاهی بخشی کودکان و نوجوانان بردارد.

 6 ماه پیش نورالهدا رونقی می گوید

عزیزان من: خبر خوب باال را خواندم و از عشق کودکان آفتاب, مدرسه آفتاب ,نادر موسوی, و مژگان نظری از دوری از

کودکانی که هر گز آنها را ندیده ام گریه کردم 0 قول میدهم هر چه زود تر مدرسه را بسازیم و از دیدن شما در

مدرسه خودتان همگی دلشاد شویم.
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