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قصص معلمني

"جناح الطالب جناحي .. 
وإبداعهم إبداعي”

�صهاد ال�صيد

حني طلب مني اأن اأكتب ق�صتي يف امل�صرية التعليمية، اجتاحتني رغبة جاحمة يف الكتابة، اأم�صكت الرياع حتى اأكتب ما اأريد، فا�صطدمت 
و�صقاءها،  احلياة  تعب  اأح�صانه  ما�س حمل يف  املا�صي؛  اإىل ذكريات  اأرجعني  م�صموع، وجدار  يكون �صمته  رمبا  ال�صمت.  �صمت  بجدار 

وحماطني بعباءة الفرح من حتقيق اأهداف حلمت بها.

طاملا حلمت و�أنا طالبة على مقعد �لدر��شة، �أن �أ�شبح معلمة ترتك 

مع  طردية  بعالقة  مرتبطاً  تاأثريه  ويبقى  ين�شى  ل  �لأذهان،  يف  �أثر�ً 

مع  عمري  �أيام  �أجمل  �لدر��شية  مرحلتي  كانت  �ل�شنني.   تقدم 

فاأم�شيت معهما ع�شر  �ملحبوبات،  معلماتي �ملخل�شات و�شديقاتي 

و�أنا يف �ل�شف �لأول،  �أتذكر نف�شي  �لعمر، وما ز�لت  �شنو�ت من 

لإي�شال  و�لن�شاط؛  باحليوية  �ملفعم  معلمتي  ووجه  جل�شت؟  و�أين 

�أ ب ج ... من�شك  �ملعلومات لنا، ونحن متلهفون لنعيد من ور�ئها 

وجود  ذلك  من  و�لأروع  عليها،  وننادي  يدينا،  بني  �حلروف  هذه 

�شديقتني بقيتا معي منذ �ل�شف �لأول حتى نهاية �ملرحلة �لدر��شية 

�لثانوية.

�آه كم �أنا م�شتاقة لهما، يا ليت �لأيام تعود و�أعي�س معهما �شاعة و�حدة 

يف �ملدر�شة، كما �أحببنا معلمة �لعلوم يف �ملرحلة �لأ�شا�شية �ملتو�شطة، 

لطيفة،  ر�ئعة  ب�شخ�شية  تتمتع  فهي  �ملعلمات،  باقي  عن  مميزة  كونها 

فاأ�شلوبها يتمتع باملرونة �لتي جتعلنا نخطئ ون�شحح، د�ئما كانت تقول 

لنا: »من ل يخطئ ل ينجح«.  �أجمل ح�ش�شها هي ح�شة �ملخترب، 

كانت جتهز �ملو�د، وجتعلها بني �أيدينا لنجرب، ونعمل �لتجربة، ونتو�شل 

�إىل �لنتيجة بكتابتها على �للوح.

لإعادة  �ل�شتعد�د  كل  ولديها  �آر�ئنا،  عن  بالتعبري  لنا  ت�شمح  كانت 

تغلغل  فحينها  عقولنا.   يف  تر�شخ  لنتيجة  نتو�شل  حتى  �لدر�س 

بد�خلي حلم متنيت �أن �أحققه و�أ�شبح معلمة علوم، كما كانت.

بتقدير  �لعلمي  للفرع  �لعامة  �لثانوية  و�أنهيت  �لأيام وم�شت،  �شارت 

يف  كنت  خاللها  من  لأنني  جد�ً؛  �شعبة  �ل�شنة  هذه  فكانت  جيد، 

�أ�شتطيع  هل  �لتايل:  �ل�شوؤ�ل  عن  �أجيب  حتى  نف�شي،  مع  �شر�ع 

�إكمال در��شتي �جلامعية؟ فلن �أقبل نهائياً �ن تكون �لإجابة »ل«.

لأن  حلمي؛  ببعد  ينذرين  وتفكريي  عام،  مدة  �لبيت  يف  بقيت 

قبل  �لق�شط  دفعت  �إذ�  �إل  بالدخول  لك  ت�شمح  لن  �جلامعات 

�لدر��شة؛ فالظروف �ملادية لن ت�شمح يل باإكمال در��شتي �جلامعية.

بعدها، ل �أعرف ما �لذي حدث؟! حدث �شيء ما، �شجنت نف�شي 

بني نري�ن �حلرية، هل �أقبل بالزو�ج؟ فالقدر �أقوى منا جميعاً، وقطار 
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�لفر�ق �أعلن ��شتقر�ره يف حمطتي ونقلني �إىل حياة �أخرى.

تزوجت و�أفكاري جتول يف ر�أ�شي هل �حللم �شاع؟ لذلك مل يكن يل 

�أي مطالب للزو�ج �شوى مطلب و�حد، هو �أن �أكمل در��شتي �جلامعية.

فيه  �أجد  ل  �مل�شتقبل،  من  خويف  يزد�د  كان  ومبرورها  �لأيام،  مرت 

ومو�عيد  مو�عيده  بتنظيم  عيون  طبيب  عند  مرة  عملت  حلمي، 

�ملر�شى، وقمت بتجميع �أول ق�شط للف�شل �لأول للدر��شة �جلامعية، 

و�أنهيت �لعمل وقررت حينها �أن �أخرج من هذ� �خلوف و�أحتدى �حلياة.

دون تردد وخوف �أخذت �شهادتي و�أور�قي �لر�شمية، وذهبت بها �إىل 

�أمامي؛ لإكمال  جامعة �لقد�س �ملفتوحة؛ لأنها كانت �حلل �لوحيد 

)�أ�شاليب  �لرتبية  ق�شم  يف  بها  و�شجلت  �أولدي،  وتربية  در��شتي 

تدري�س �لعلوم(.

بد�أت بالدر��شة، وكنت �أ�شعى �أن �أكون من �ملتفوقني، لكي متنحني 

�جلامعة منحة در��شية للف�شل �لتايل، وهكذ� حتى �نتهيت من �جلامعة 

وتخرجت يف �لعام 2006.

بالن�شبة  نهائياً  �شهلة  تكن  فلم  �جلامعية،  در��شتي  �أنهيت  هلل،  �حلمد 

طفلني  وجود  ب�شبب  �لوقت  و�إد�رة  �لق�شط  بتوفري  ناحيتني:  من  يل 

�شغريين، فلم تكن فر�شة �لدر��شة متاحة يف وقتها، لأنهما متعلقان بي 

كثري�ً، فابني �ل�شغري كان ياأخذ �لكتاب من بني يدي.

�لرتبية  وز�رة  يف  �لوظيفة  لمتحان  تقدمت  �لتخرج،  من  عام  بعد 

حينها  �شعرت    .2008 �لعام  يف  �لوظيفة  على  وح�شلت  و�لتعليم، 

حياتي  مرحلة  و�نقلبت  �ل�شنني،  تعب  على  تغلبت  كبرية،  بفرحة 

�أح�شاين ر�شالة عطاء  �أحمل بني  �إىل معلمة لالأجيال  من ربة منزل 

و�إخال�س ينقل لالأجيال �لقادمة.  كان حت�شريي للح�شة �لأوىل وهي 

بعنو�ن: »حتولت �لطاقة« لل�شف �خلام�س �لأ�شا�شي، بكتابة �أهد�ف 

�لدر�س على �ل�شبورة، و�إح�شار و�شائل تعليمية حم�شو�شة؛ لتحولت 

�لطاقة مثل: مكو�ة، وم�شباح يدوي ... .

ويف �آخر ع�شر دقائق قبل نهاية �حل�شة، قمت باإعطاء كل طالبة ورقة عمل 

تت�شمن ملخ�س �لدر�س وهدفه، و�لإجابة عنه بخم�س دقائق، ومناق�شة 

كبري  مقوى  ورق  على  نف�شها  �لعمل  ورقة  بعمل  �لطالبات  مع  �لورقة 

وعر�شها على �ل�شبورة، و�حل�شول على �لتقومي �لنهائي للح�شة، وحتقيق 

�أهد�فها، بحيث ي�شتغرق وقت �ملناق�شة خم�س دقائق نهاية �حل�شة.

تقدير  على  و�حل�شول  �حل�شة  لتحقيق هدف  ب�شعادة  �شعرت حينها 

جيد جد�ً من قبل مديرة �ملدر�شة، ومعلمة علوم لها خربة. قبل �لبدء 

�أ�شتطيع تو�شيل  باحل�شة �شعرت بالقلق و�لتوتر، ب�شوؤ�ل نف�شي: هل 

�آر�ء  �شيكون  وماذ�  و�شهل؟  مب�شط  ب�شكل  للطالبات  �ملعلومات 

�لطالبات يف معلمتهم �جلديدة؟

نظرتي �إىل تدري�س �لعلوم تتجاوز ح�شره يف منهاج �أريد �أن �نهيه، �أو 

معلومات يقدمها �ملعلم ويحفظها �لطالب ويح�شل على عالمة كاملة، 

بل �أريد �أن �أ�شل مع طالبي �إىل �أرقى �لأهد�ف، و�أكرثها �إفادة للحياة 

�لعلمية و�لعملية.

معلم  تتمثل يف  �لتعليم  �أجرب  �أن  قبل  �ملعلم  مهنة  �أن  �أعتقد  كنت 

يف  �ندجمت  بعدما  لكن  �لطالب.  ويخترب  �ملعلومات،  باإعطاء  يقوم 

وخروجه،  �ل�شف  ودخول  نف�شي  بتجريب  وقمت  �لتعليم،  مهنة 

وم�شاهدة �لطالب و�لتعرف على �آر�ئهم و�شماعها، تغلغلت بد�خلي 

�أحافظ على مهنتي  �أن  قيمة هذه �ملهنة و�ملحافظة عليها.  عهد علي 

�أتوقع �أن �أحبها بهذ� �ل�شكل؛  باإخال�س؛ لأنني �أحببتها كثري�ً، ومل 

فهي من �أ�شمى �لر�شالت و�أرفع �لوظائف.

حتقيقه  �ملر�د  �لهدف  هو  ما  �أحدد  در�س،  لأي  �حل�شة  �إعطاء  قبل 

�أحياناً  �أتفاجاأ  منه، و�لتاأكيد عليه وعلى مفاهيمه �لأ�شا�شية، ولكنني 

قلياًل،  �حل�شة  م�شرية  يغريون  قد  �لذين  �لأذكياء  �لطالب  ببع�س 

لكنهم ي�شتحقون �لهتمام، حني يجيبون على �ل�شوؤ�ل بطريقة ذكية 

و�شحيحة، ويحق لكل طالب �لتفكري و�لتعبري عن ر�أيه بالطريقة التي 

يريدها، فال يوجد يل طريقة حمددة لتفكري �لطالب و�إجبارهم عليها.

فاإذ�  �أكرث،  �أو  مرة  و�إعادته  �ل�شوؤ�ل  قر�ءة  �إىل  بحاجة  �لطالب  بع�س 

كانو� يحتاجون �إىل ذلك فليكن، فمن ل يقر�أ ل يفهم، فالإعادة حتقق 

لهم �لنتيجة.  �لتنويع يف �لأ�شاليب ر�ئع، و�أمتنى �أن �أح�شل على عدد 

كاف من �لأ�شاليب، ودخول �ل�شف يف كل ح�شة باأ�شلوب م�شوق 

وممتع، حيث �تبعت �أ�شلوب �لتمثيل لتحقيق �أهد�ف تربوية، و�أ�شلوب 

�لتجريب، باأن يجرب كل طالب بنف�شه حتى ي�شل �إىل �ملعلومة.

�أرغب يف �أن ي�شل �لطالب يف نهاية كل ح�شة، �إىل �لهدف من ور�ء 

�لدر�س، وكيف فهم �ملادة، وماذ� تعلم منها؟ فهذ� بحاجة �إىل �أ�شاليب 

ب�شرد  �أقوم  �لدر�س،  �بتعادهم عن  �نتباههم، ويف حالة  ل�شد  متنوعة، 

ق�شة ترجعهم �إىل �ملادة بلهفة.

غرفة  د�خل  جمموعات  �شكل  على  �مل�شابقة  �أ�شلوب  على  �عتمد 

من  �خلروج  بهدف  معي،  �ل�شتمر�ر  على  ي�شجعهم  حيث  �ل�شف، 

على  مبنياً  �لهادئ،  و�حلو�ر  باملناق�شة  موؤثر  تعليم  �إىل  �لتلقني  روتني 

�أفكار �لطالب، فاأنا وطالبي ج�شد وروح، فنجاح �لطالب هو جناحي، 

و�إبد�عهم �إبد�عي، و�شاأحافظ على هذه �ملهنة.

�صهاد ال�صيد
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