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شهال فهیمی 

خود را صفر کنیم

ويژگی های معلمــان ابتدايی، به خصوص معلم كالس 
اول، چيست؟

 معلــم كالس اول بايد مهربان  و صبور باشــد. دانش آموز 
كالس اول پادشــاه خانه اش بوده و حاال قرار است در كالسي 
بنشيند كه براي او به وسعت دنياست. لذا اگر معلم مهربانی و 
صبوری را به اندازة کافی داشته باشد، حالوت روزهای مدرسه 

به كام او و دانش آموزانش خواهد نشست.

به نظر شــما چگونــه می توان جايــگاه معلمان را در 
جامعه ارتقا داد و مقامشان را پاس داشت؟

 معلمی يکی از حســاس ترين شغل های هر جامعه است؛ 
شغلی که پايه و اســاس فرهنگ، ادب، علم و پيشرفت کشور 
را رقم می زند. بزرگان در وصف جايگاه معلم سخن ها گفته اند، 
امــا از ميان تمام آن ها، جمله ای که من خيلی دوســت دارم 
و هميشــه برای معلمان فرزندانم نوشــته ام اين است: »نقش 

آموزگار در دل هاست. دگری جای او نمی گيرد.«
در روزگار جديد معلم از ياددهنده به راهبر تبديل  شده و البته 
اين جايگاه بااليی است. از نظر من، اگر معلم واقعًا معلم باشد، 
اين خودش راه است؛ راهی برای صعود يا سقوط دانش آموز، و 
نيز راهی برای حفظ جايگاه خود يا از دســت دادن اين جايگاه. 
معلم نه تنها خود بايد ارجمند باشــد، بلکه بايد بکوشــد نگاه 

جامعه نيز نسبت به اين شغل بهبود يابد. معلم بايد در جايگاهي 
قرار گيرد كه مردم خوبی ها و شايستگی ها و حتی شايستگان 
را در تراز با او بسنجند و حرمت گذاری كنند. خواستة معلمان 
سرزمين من شأن و منزلت اجتماعی است؛ شأنی که شايستة 

زحماتشان باشد.

چكيدۀ 28 سال تجربۀ معلمی خود را در چند جمله به 
معلمان جوان بگوييد.

 به معلمان جوان می گويم: تکيه بر جای بزرگان نتوان زد 
به گزاف/ مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی

جاده و مسير آموزش پر از فراز و نشيب است. شما جوانی و 
عمر خود را در اين راه می گذاريد. قدر لحظه لحظة زندگی خود 
و ديگــران را بدانيد. با علم و آگاهی و مهارت در کالس حاضر 
شويد. يادگيری سخت است، اما از آن سخت تر ياد دادن است. 

با نيروی محبت و صبوری کارها آسان می شود.

چگونه می توان احساس نياز به يادگيری را در معلمان 
تقويت كرد؟

 يکــی از اصول معلمی که مــن هم خيلی به آن معتقد و 
پايبند بودم، اصل »خود صفر کردن« در معلمی است. يعنی در 
ابتدای هر سال فکر کنی اولين سال معلمي ات است و از کالس 

گفت وگو با آموزگاری از خطه خراسان جنوبی

گو 
ت  و 

گف

 حميده  قربانی يكی از آموزگاران بازنشسـته و پيشكسـوت شهرسـتان های درميان سربيشـه 
و بيرجند در اسـتان خراسـان جنوبی اسـت. ۲۸ سـال سـابقۀ تدريس دارد و تمام اين سـال ها 
آمـوزگار پايۀ اول بوده اسـت. مدرك كارشناسـی مديريت دولتـی از مركز تربیت معلم الزهرا )س( 
دارد و عالوه بر تدريس، سـرگروه آموزشـی، مدرس اسـتانی و كشـوری ارزشيابی كيفی  توصيفي 
و تأليـف يـك مجموعـه كتاب با عنـوان »کتاب هـای بـاران ویژۀ نوآمـوزان پیش دبسـتانی« را 
در كارنامـۀ فعاليت هـای خـود دارد. زحمـات و تالش هـای دلسـوزانۀ اين معلـم باتجربه، بهانۀ 

گفت وگـوی كوتـاه ما با ايشـان بوده اسـت.
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و دانش آموز چيزی نمی دانی و بايد در اين زمينه کســب علم 
و آگاهی کنی. آن وقت اســت که فکر می کنی يک نيمه يا يک 
تکه از پازل معلمی ات گم شــده و جست وجوگر می شوی. رو 
به ســمت باال حرکت می کنی، تغييرات را سريع تر می پذيری. 
راحت تر عادت هاي خود را تغيير می دهی و تدريس به روزتری 

ارائه می  كنی.
اما اگر فکر کنی چمدان معلمی ات پر اســت و چون سال ها 
تدريس داشته ای، پر از علم و اطالعات هستی، مثل يک دايره، 
فقط دور خودخواهی چرخيد و در نهايت سردرگم خواهی شد. 
يا آن قدر خود را در اوج خواهی ديد که هيچ تالشــی برای باال 

رفتن بيشتر نخواهی کرد.

چه آرزويی داريد؟
 بــرای معلمان زحمتکش ســرزمينم ســربلندی، برای 
دانش آمــوزان عاقبت بخيری و برای آموزش وپرورش كشــورم 

عدالت آموزشي آرزومندم.

 جشن نوشتن
در مدرســة ما رســم بود روزی که دانش آموزان كالس 
اول حروف اسمشــان را يــاد گرفتند و توانســتند آن را 
کامل بنويسند، جشن کوچکی در کالس گرفته شود و به 
دانش آموز هديه ای داده شود. من هم خصوصيات اخالقی و 
رفتاری خوب و نيک آن دانش آموز را روی گلبرگ های گل 

می نوشتم و به او هديه می دادم.
روزي وارد مدرســه شدم. مدير مدرسه گفت برای کالس 
شما مشکلی پيش آمده است. بچه ها را به سالن اجتماعات 
هدايت کرده ايم. کالســتان را آنجا برگزار کنيد تا مشــکل 
برطرف شــود. به سمت ســالن رفتم. 
وقتی در را باز کردم، با صحنه اي مواجه 
شــدم كه مات و مبهــوت ماندم. همة 
دانش آموزانم به همراه والدينشان داخل 
ســالن جمع شــده بودند. با ورود من 
آهنگ شادی نواخته شد و بچه ها فرياد 
شادی سر دادند. روی ميز پر از گل های 
رز زيبا بود که به ســاقة هرکدامشــان 
کارتی آويزان بود. آن روز نه روز تولد من بود، نه روز معلم. 
مانده بودم پس اين جشن براي چيست؟ چشمم به تابلوي 
داخل سالن افتاد كه روی آن نوشته بودند: آموزگار عزيزمان 
روزها انتظار کشــيديم تا نامتان را آن گونه که می گوييم، 

بنويسيم و بخوانيم.
آن روز دانش آموزانم خواندن و نوشتن »نام من« را جشن 
گرفتند و روی کارت ها هم خصوصيات اخالقي مرا نوشــته 

بودند! چه قدر آن روز برايم لذت بخش و به يادماندنی شد!

 جای بوسۀ معلم
 در دبستان پسرانه و در پاية اول مشغول خدمت بودم. دانش آموزی 
به نام حسين داشتم که مطالب درسی را کمی ديرتر ياد می گرفت 
و در شــناخت نشانه های الفبايی از ديگران قدری عقب تر بود. من 
معمواًل در ارزشيابی کالسی، وقتی قرار بود حسين پای تخته بيايد، 

از کلمات و عبارت هاي ساده تری استفاده می کردم.
آن روز زنگ آخر بود و بچه ها خســته از برنامة روزانه. روی تخته 
جملة به نســبت طوالنی و مشکلی را به شــکل نامرتب نوشتم و 

خواستم يک نفر داوطلب شود و جملة کامل را بنويسد.
حسين با شتاب پای تخته آمد؛ طوری که نتوانستم مانع حضورش 

شــوم. نگران بودم نتوانــد از پس اين 
تمرين برآيد و ســرخورده شود. اما در 
کمال ناباوری ديدم تمرين را به درستی 
انجــام داد و لبخند رضايت روی لبانش 
نقش بست. بچه ها شروع به دست زدن 
کردند. با اشتياق فراوان به سمتش رفتم 
و گونه اش را بوســيدم. زنگ مدرسه به 

صدا در آمد و بچه ها به خانه رفتند.
صبح روز بعد وقتی وارد مدرسه شدم، پدر و مادر حسين به همراه 
پدربزرگ و مادربزرگ جلوی در کالســم منتظر بودند. با شــادی 
زياد تعريف کردند ديروز وقتی حســين به خانه آمد، به او گفتيم 
دست و صورتت را بشور تا ناهار بخوريم. حسين گفت دست هايم 
را می شــويم، ولی صورتم را نه؛ چون جای بوسة خانم معلمم پاک 

می شود. می خواهم جايش بماند و آن را به همه نشان بدهم.
پيشرفت حسين از آن روز خيلی بهتر شد. االن حسين عزيز من 

دانشجوی پزشکی است و اميدوارم در کارش موفق باشد.

چه برنامه ای برای بازنشستگی خود داريد؟
 بازنشستگی دورة جديدي از زندگی من است. قصد دارم 
زمان بيشــتری برای بعضی عالقه هايم، وقت بيشــتری برای 
فرزندان و همسرم، و رسيدگی به امور شخصی ام بگذارم و اگر 

خدا بخواهد خاطرات و تجربه هايم را به رشتة تحرير درآورم.

   خاطرات 


