
121 رؤى تربوية - العددان 56-55

التمي�يز في إرباك الحواس

قرص شمس أصفر يبزغ لتوه من بني سحب السماء، وميد 
أشعته إلى كل ذرة يف ذلك املكان، همهمة كائنات بشرية، 
أجنحة فراشاٍت عمالقة تهم بالطيران لترتقي سلم زهوٍر 
عديدة األلوان. كل ذلك حفز »العاملات الصغيرات«، كما 
الناعمة  أكفهن  ومددن  أنفسهن،  على  الطالبات  أطلقت 
وفتحن  الوثيرة،  األلوان  مخمل  حتسس  بغية  الغضة، 
برائحة  املمزوج  األخاذ  العلوم  عالم  جمال  نحو  عيونهن 
الشغف، لم يقفن يف ذلك اليوم أمام الطاوالت باستقامة، 
شرنقاتها،  من  لتوها  تخرج  صغيراٍت،  كفراشاٍت  إمنا 
وتكور أجنحتها على ورد طازٍج عسلها، لتمتص أول رشفة 

من جتريب احلياة بنفسها.

وموهبة  العميقة،  الرشفة  تلك  من  احلواس  إرباك  إنه 
والقلوي  قزح،  قوس  بألوان  امللون  احلمض  بني  التفاعل 
لبيكربونات  القصدير  بصواني  املمتد  الناصع  األبيض 
الصوديوم، واملنتظر موعد تالمس السائل احلمضي امللون 
املوجود بتلك املاصات كعصا سحرية تلون ذراته البيضاء، 
من أجل والدة جديدة ملركب جديد مزهر مليء بفقاعات 
ملونة، ونتوءات داخل املركب األبيض، التي تعشقها العني 

تجربتي األولى
مع أيام العلوم 2016
ضجيج األلوان .. وإلهام التجارب

ميسرة أبو شعيب

لدى  مألوفاً  يكن  لم  الذي  األمر  الصواني،  تلك  بوسط 
الطالبات، ما زاد يف ذلك اإلرباك لديهن.

»جتريب األلوان والتفاعالت الكيميائية«
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أواًل. كيفية التخطيط للنشاط
يف خطوة سابقة، كنت أقرأ عبر املوقع اإللكتروني ملؤسسة 
مجلة  تطرحها  التي  املوضوعات  القطان،  احملسن  عبد 
رؤى تربوية، وكنت قد قرأت عن النقاريش العلمية التي 
تنفذ من قبل الطالب وأولياء أمورهم، وكان هناك عرض 
العلوم  أيام  عن  وقرأت  باملجلة،  العلوم  لتجارب  مفصل 
بفلسطني، جذبني املوضوع كثيراً. أعجبتني الفكرة وقمت 
بتجميع أفكار عدة لهذا املشروع من املقاالت التي قرأتها 
واطلعت عليها حول العلوم والتعليم، والتي متحورت حول 
جعل الطالب ينفذون التجارب، وقمت بعرضها على مدير 
نقاريش  أنشطة  فيه  ننفذ  مركزي  شيء  لفعل  منطقتنا 
علمية وجتارب يقودها األطفال، حيث أرسلت له مخططاً 
وأفكاراً حول هذه املواضيع على أمل تنفيذها مع معلمات 
علوم ذوات خبرة، ومساعدتي يف هذا املجال، وبذلك نغير 
يف اجتاهات الطالب للعلوم. فيما بعد، كانت هناك بعض 
املدارس يف مناطق مختلفة قد نفذت فعاليات أيام العلوم، 
حيث دعاني مدير املنطقة إلحدى تلك الفعاليات، وزرت 

مدرسة واحدة وأعجبتني الفكرة.

عمدت فيما بعد إلى تطبيق بعض من تلك األفكار على 
ومع  الفصل  داخل  البسيطة  املنهجية  التجارب  من  جزء 
طالبي. وجدت أنه أمر مثير لالهتمام ورائع على الرغم 
البداية.  يف  السيما  فصلي،  طالب  على  صعوبته  من 
أرفض  ولم  للبحث،  وتوجيههم  معهم  استمرت محاوالتي 
من  ناجتة  تقدميها  الطالب  حاول  منهجية  غير  جتارب 
أناقشها معهم؛ لتقدمي معرفة  البحث اإللكتروني، فكنت 
بعض  لفهم  معرفة  وإعطائهم  الطالب،  مع حياة  تتقاطع 
مرحلة  طالب  أنهم  السيما  البسيطة؛  العلمية  الظواهر 
الطالب  اجتاهات  من  بعضاً  تغيير  حاولت  ابتدائية. 
الفصل  أيام  آخر  يف  فعلها  وكيفية  العلوم  جتارب  نحو 
الدراسي الثاني، بهذا الفعل نقلت الفكرة نفسها، وهي أن 
يتفاعل الطالب مع املواد بنفسه، ويصمم ويخطط بنفسه 
للتجارب، وال يهم إن أخطأ أو أصاب، املهم جتربة التعلم 
واالستكشاف من خالل التجريب. ودعمت ذلك بالواجبات 

املنزلية ومبساعدة الوالدين.

الصيفية  اإلجازة  وجاءت  سريعاً  الدراسية  السنة  انتهت 
واجلمال  واالستكشاف  التفتح  بشرارات  املليئة  الرائعة 
املمتد الذي يسري حتى اآلن بعروقي وأنا أغرس أناملي 

تخوم  إلى  بعد  يصلن  لم  بأنهن  الحقاً  الطالبات  تتفاجأ 
مع  أكثر  والتفاعل  التجارب،  مكونات  مع  والتعامل  اللذة 
التجريب  أن  وليجدن  أكثر،  عنها  ليتحرين  املواد،  تلك 
األبدي  العلوم  عالم  من  والنهم  النهل  بداية  هو  والبحث 
الذي يجذبهن نحو تذوق املزيد من حالوة جتريب الرشف 
مرات ومرات، ومينحهن اجلرأة للتحرر من قيود وقوانني 
ذلك  منهجية  خارج  العالم  الكتشاف  الفراشات،  أسراب 
التي تقودهن حتث تأثير الوصول  السرب، حيث اجلرأة 
وكيفية حتويل  الفهم،  أوجهها  أحد  يف  التي  املعرفة  إلى 

األشياء املجردة إلى محسوسة وقريبة منهن.

الت�أمل فعٌل صغري .. لكن أثره عظيم

أن  املعرفة  إلى  يقودنا  وتأمله  جاٍر  نهر  على  الوقوف  إن 
احلياة جارية ال تتوقف، وما نحن إال مطلّون على ضفٍة 
الزمن  مضمار  يف  الومضة  بعمر  يُحسب  محدد  لزمن 
الالمتناهي. لذلك، تأمل الفعل ال يقل أهميًة عن الفعل 
نفسه بل يطوره، والسيما أن التأمل هو فعٌل صغير، لكن 
من  اخلروج  إنه  نتوقع،  أو  نعتقد  مما  وأكبر  كبير،  أثره 

دائرة الفعل.

فعل  يف  التأمل  موضوع  عدة يف  جوانب  عن  سأحتدث 
البحث  برنامج  ينفذه  الذي   2016 العلوم  أيام  نشاط 
التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان كل  والتطوير 
ما  اجلوانب  هذه  من  عدة.  أطراف  مع  بالشراكة  عام، 

يلي:

كيفية التخطيط للنشاط 

تنفيذ النشاط ومراقبة ما حدث فيه

تسجيل ما متت مالحظته من
الطالبات واملعلمة )تأمالت(

تطوير هذا الفعل واالستفادة القصوى منه
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داخل لوحة املفاتيح وأكتب لكم هذه التجربة مع طالبات 
إلى  الوصول  بشغف  يدق  بداخلي  نبض  وكل  جديدات، 

مناطق رائعة مع تلك الطالبات.

مقر  يف  متواجدة  كنت  حينما  الصيف،  يف  البداية  كانت 
احملسن  عبد  التربوي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج 
قاعة  يدخلون  معلمني  مجموعة  إلى  ونظرت  القطان، 
يجلسون  ووجدتهم  لتونا،  منها  خرجنا  التي  التدريب 
مهم  شيء  مبناقشة  تُهم  كعائلة  مستديرة  طاولة  على 
للغاية. أحببت ذلك الدفء، وودت لو أتسلل لتلك العائلة 
وأستمع  أنضم  أن  طلبت  املهم.  احلدث  ذلك  وأشاطرهم 
لهم، فتفاجأت بأنهم يتحدثون عن أيام العلوم والتحضير 
لها، استمعت لهم باهتمام وشغف وحب. وكمعلمة مرحلة 
أساسية تدرس مادة العلوم أيضاً، ولدي دراية مسبقة عن 
املوضوع، حاولت فهم طبيعة تنفيذ الفعالية والعمل داخلها. 
وأثناء املناقشة التي دارت بني معلمي العلوم تعرفت أكثر 
التي  النشرة  قراءة  عبر  وذلك  العلوم،  أيام  موضوع  على 

وزعت أثناء احللقة، حيث كانت عن »علم املواد«.

ضجيج األلوان .. إلهام التجارب
ُطلب منا تقدمي جتارب للمهرجان، فقدمت جتربة تناولت 
اللون  التجربة  تلك  من  جذبني  الالفا،  مصباح  فكرة 
األلوان هي  أن  لي  التجربة. فتفتح  املوضوع مع مكونات 
علم  وهو  املهرجان،  موضوع  مع  تتقاطع  ومواد  مكونات 
املواد. بعدها، لم أكتِف بتلك التجربة، صرت أبحث عن 
ندمج  وتنفيذ جتارب علوم  األلوان، وكيف ميكن تصميم 

فيها األلوان مع مكونات التجربة؛ أي تقدمي جتارب علوم 
فيها دمج لأللوان، والبحث عن مناطق عميقة تتقاطع مع 

مهارات احلياة للطالبات والتأثير يف ذلك اجلانب.

قررت تكوين فريق عمل من مجموعة طالبات باملدرسة، 
وكيفية  العلوم،  مادة  عن  معهن  وحتاورت  بهن  واجتمعت 
الدراسي،  املنهاج  يف  املوجودة  التجارب  وتنفيذ  تصميم 
املدرسي،  املنهاج  من  جتربة  خطوات  بوصف  وقمن 
سألتهن: هل تردن إمساك املواد واألدوات الالزمة لفعل 

هذه التجربة بأنفسكن؟

قالت إحداهن: أمتنى ذلك يا مس!

أود إضافة مالحظة أن املدرسة التي نحن فيها مشتركة 
وتعاني  نهائياً،  مختبر  فيها  يوجد  وال  مدارس،   3 بني 
معلمات املدرسة من ضيق احلصة الدراسية ذات الثالثني 

دقيقة فقط!

نحن  حياتنا  يف  لنا  مهمة  األلوان  هل  الطالبات  سألت 
كبشر؟ حتدثن عن أهمية األلوان وروعتها، وكيفية دمجها 
مبعظم أفعالهن داخل املدرسة، بدءاً من تلوين الكراسات 
اخلاصة بهن للتعلم، وحبهن لأللوان، وتذوق األشياء امللونة 

يكون له سحر وروعة أكبر.

السبورة  على  كتبت  احلياة،  هي  األلوان  إحداهن:  قالت 
كلمة احلياة، ثم سألت: كيف نربط األلوان يف حياتنا؟

كيف ت�تقاطع األلوان في حياتنا بشكل كبري؟

تدخل يف طعام اإلنسان

احلياة

زخارف ومتعة

رموز وداللة وتعبيرعن حاالت تخص اإلنسانأدوات للرسم والتلوين

مكونات طبيعية خلقها اهلل لإلنسان صنع صبغات ومواد ومساحيق جتميل
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وحاولت  كبير،  بشكل  الطالبات  إجابات  إلى  استمعت 
التركيز على أنها مكونات موجودة يف الطبيعة، والسيما أن 
الطالبات يستخدمنها بشكل واسع يف حياتهن الدراسية 
كأدوات يف الكتابة والتدوين، ويف حصص الرسم أو وسيلة 

للتعبير.

اإلنترنت عن جتارب  أكثر عبر  للبحث  الطالبات  حفزت 
خاصة بعلم املواد، وبوجه آخر البحث عن أهمية األلوان 
ودمجها باملواد، وتقاطعها مع مادة العلوم، وكيفية االستفادة 
فهم حقائق علمية.  وتسهيل  بالتجارب،  األلوان  دمج  من 
الطالبات  ضحكات  تعالت  احلديدي،  الكرفان  ذلك  يف 
التجارب  ويردن عرض  التجارب،  من  بعضاً  بأنهن جلنب 
املوجود  للورق  ونظرت  للطالبات  استمعت  وجتريبها. 
لكن وقت االستراحة  رائعة،  التجارب  كانت  أيديهن،  بني 
وكانت  الطالبات،  جتارب  وقرأت  األوراق  جمعت  ضيق. 
عن تفاعل اخلل والقلوي »تغير لون ورقة عباد الشمس«، 
اخلشب  عن  وجتربة  األلوان،  بركان  عن  أخرى  وجتربة 
واحلديد واملاء »ظاهرة الطفو«، وجتربة أخرى عن صنع 

البالستيك من احلليب.

رجعت إلى البيت وحاولت تطوير تلك التجارب وعرضها 
التجارب  تلك  وجتعل  الطالبات  تفاجئ  مغايرة  بطريقة 
ممتعة أكثر. بحثت عبر اإلنترنت وسألت معلمات العلوم 
اإلجابات  آخذ  لم  التجارب،  لبعض  العلمي  التفسير  عن 
الكافية، فبحثت أكثر عن األساس العلمي لتلك التجارب.

معلمتني  مع  املركز  يف  التجارب  بتنفيذ  البداية  يف  قمنا 
مثل  جتارب  أيضاً،  العلوم  تدرسان  املدرسة  يف  أخريني 
املتحركة«،  الكهربائية  »واألنقليس  كرافت«  »الفراشة 
أسنان  »ومعجون  الشمع«،  »وانصهار  األلوان«،  »وصواني 

الفيل«، »ومصباح الالفا«، »وانفجار سباركلي«.

وتتعرف  تتعلم  أن  باملركز  التجارب  تنفيذ  عند  حاولت 
الطالبات على:

األساس العلمي للتجارب: معرفة ماهية التجارب وطبيعة 
علمية،  بطريقة  املواد  على  احلاصلة  واألمور  التفاعالت 
إضافة إلى دمج التربية الفنية باملواد والتغيرات احلاصلة 
عليهن  األسئلة  طرح  بواسطة  ذلك  ومت  املواد.  على 

لتوضيح  باملدرسة  املوجودتني  العلوم  معلمتي  ومساعدة 
وحترر  الفيل،  أسنان  معجون  كتجربة  العلمية،  األسس 
ذرتي األكسجني من بيروكسيد الهيدروجني بفعل اخلميرة 

أو اليود.

املستطاع  قدر  إشراكهن  وتنفيذها:  التجارب  أداء  كيفية 
يف أداء التجارب وكيفية تقدمي التجارب للزائرين والتدرب 
على احلوار واملناقشة، وكذلك إرسال املعلومات بطريقة 
يفهمها األشخاص وكيفية احملاورة العلمية للزائرين، إلى 
إشراك  وكيفية  األسئلة  طرح  مهارات  من  بعض  جانب 
األشياء  وفعل  املواد  وإمساك  التجارب  بتجربة  الزائرين 

بأنفسهم.

بعد تنفيذ التجارب جلسنا بحلقة دائرية وقمنا باملناقشة 
واحلوار فيما بني الطالبات ومعلمات العلوم عن التجارب، 
وما هي األسس العلمية، وهل ميكن أن ندمج األلوان مع 
التجارب.  بفعل  املساعدة  أثناء  العلوم، ووصف شعورهن 
التجارب  لفعل  استعدادهن  عن  الطالبات  عبرت  وقد 
داخل  التجارب  تنفيذ  يف  الطالبات  وشاركت  بأنفسهن. 
وقد  العلوم،  أيام  يف  املدرسة  شاركت  حيث  املدرسة، 
الصفوف،  جلميع  كاماًل  يوماً  املدرسة  مديرة  خصصت 
التربوي/مؤسسة  والتطوير  البحث  برنامج  مع  بالتنسيق 
مع  عدة  بتجارب  فيه  شاركنا  القطان،  احملسن  عبد 
ونشاطات  العلوم،  معلمات  من  أخرى  وجتارب  طالباتي، 
ومعطر  املنزلية،  املنظفات  كصناعة  األمور  أولياء  مع 
األرضيات، واجلل العطري، ومزيل العرق، وصناعة طينة 
تفاعل  عن  الناجتة  الهيليوم  بالونات  وجتارب  األشغال، 
التي  البنات  غزل  صنع  وآلة  الطعام،  كربونة  مع  اخلل 

اجتهدت بصنعها يف البيت.

ثانيًا. تنفيذ النشاط ومراقبة ما حدث فيه
لم تعد ساحة اجلندي املجهول مجهولة باجلنود املوجودين 
داخلها ذلك اليوم، كانت أشبه بعالم كبير بكائنات معطاءة 
دون قيود أو شروط. كان ذلك العالم مقسوماً إلى قسمني 
معلومات  يعطي  األول  متجانس؛  متخالط  عالم  داخل 
برائحة  األرحام، ممزوجة  من  اخلروج  قيد  طازجة  حية 
األدرينالني املتدفق يف األيدي املتلطخة بعشٍق للمكونات، 
وفهم  وبسالسة  ملل،  دون  الثرثارة  األفواه  وبشرايني 
للتجارب، ويف نهايات األطراف العصبية لعرق البصر لتلك 
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العيون املتوقدة بفخر، واملتدفقة باحلب واالمتنان للعالم 
باحلضور  واملشارك  للمعلومات،  املستقبل  وهو  الثاني 

بدافع االستكشاف والشغف.

وصف ذلك اليوم عظيم، بشكٍل يجعلني أقف حتية إجالل 
الشرنقة  تلك  من  وخروجهن  الناضجات  لفتياتي  وإكبار 
الصغيرة املخبأة يف مكاٍن مظلم، وحتليقهن بأجنحة نسور 
إلى أقصى حدود  لتحلق  والنشاط  باملثابرة  مليئة  مفردة 

السماء وأبعد.

احلديث يطول كثيراً عن ذلك اليوم، فحتى طفلي الذي بني 
أحشائي شاطرني ذلك الفرح حّد الرفسات الالمتناهية 
من استنشاقه هواٍء ملئ بفرح الطالبات والزائرين، وشعوره 
منظر  جمال  صدق  من  قلبي  دقات  وعظم  مبشاعري 
طالباتي وهن داخل فعل تلك التجارب، ومدى االستفادة 
من النشاط، ومدى اكتسابهم خبرات هائلة ال أنتهي عن 
ذكرها هنا من معرفٍة )منهجية وحياتية( كمعرفة مكونات 
التجارب وإمساك األدوات والتحدث أمام الزوار بحرية، 
)تعلم  املهرجان  داخل  لزميالتهن  جديدة  آفاق  وتفتح 

يّف  املتوقد  الشغف  يسعني  لن  قلت  إن  أبالغ  ال  مجاور(. 
لآلن من ذلك اليوم ونتاجات ما بعد ذلك اليوم.

ال شيء مستحياًل )وصف التجارب(

التجربة األولى: صواني األلوان
تعتمد الفكرة على دمج ألوان طعام عدة باخلل موضوعة 
بأكواب منفردة أوالً، ثم وضع صودا اخلبز على ارتفاع 3 
سنتيمترات بصواني قصدير، ثم أخذ اخلل امللون بقطارات 
ووضعها فوق صودا الطعام القلوي على شكل نقط ليتفاعل 

اخلل مع صودا اخلبز القلوي ولتتمازج األلوان.

صودا  أن  سببه  وذلك  يتفاعالن،  واخلل  الصودا  إن 
اخلبز هو قاعدية، واخلل هو حمضي، وخلط األحماض 
تصنع  وبالتالي،  هذه.  الفعل  ردة  مثل  يسبب  والقواعد 
التفاعالت نتوءات ملونة داخل صودا اخلبز )بيكربونات 
آخر  وبجانب  رائع،  فني  وينتج عمل  البودرة،  الصوديوم( 
عند خلط األلوان املذابة باخلل معاً داخل الصواني إلنتاج 

ألوان جديدة.

مشاهد من جتربة صواني األلوان

التجربة الثانية: تجربة انصهار ألوان الشمع
لوحات  أعلى  البعض  بعضها  بجانب  شمع  ألوان  رص  يتم 
بيضاء أو ملونة من الورق املقوى، وثبيتها مبادة السليكون. 
نُعرض  ثم  رسومات صامتة سوداء،  اللوحات  أسفل  ويكون 
على ألوان الشمع املتراصة حرارة من جهاز مجفف الشعر 
من األعلى، فينصهر الشمع كشكل مطر على تلك األشكال، 
السليكون،  فرد  داخل  الشمع  ألوان  يتم وضع بعض من  أو 

فنية  لوحات  لصنع  ينصهر  الشمع  وجعل  الفرد،  وتشغيل 
منقطة ألشكال متراصة، حيث اعتمدت التجربة على انصهار 
املواد الصلبة كألوان الشمع باحلرارة، حيث املسافات البينية 
للجزيئات الصلبة تتباعد بفعل تعريض حرارة لها، ما يجعلها 
تتحول من احلالة الصلبة إلى احلالة السائلة. وهي ظاهرة 
متدد املواد، وعندما تفقد هذه اجلزيئات حرارتها، تعود إلى 

حالتها الصلبة فيما يعرف بالتقلص.
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مشاهد من جتربة انصهار ألوان الشمع

التجربة الثالثة: طالء األظافر والفلني
الكثافة،  عن  عالقات  الستكشاف  التجربة  هذه  تهدف 
املواد  بعض  مكونات  واستكشاف  السطحي،  والتوتر 
طالء  مركبات  تأثير  واستكشاف  والسيراميك،  كالفلني 

األظافر على الفلني والرخام.

يف البداية يتم ملء أحواض بالستيكية باملاء الدافئ، ثم 
يتم وضع قطرات متنوعة من طالء األظافر داخل أحواض 
املاء، توسيع القطرات بأعواد النكاش لتوسيع جيوب طالء 
من  رأسي  بشكل  الرخام  أكواب  غمس  يتم  ثم  األظافر. 
خارجها مع فعل حركة دائرية باألكواب، وإخراجها فوراً 
من احلوض وتركها حتى جتف. بأحواض أخرى نكرر فعل 
وضع الطالء مع املاء، ثم نغمس اجلزء اخلارجي للفلني 

ونتركه ليجف.

من  نوعني  على  التجربة  هذه  من  الطالبات  حصلت 
املواد  السطحي،  التوتر  )الكثافة،  عن  األول  املعرفة؛ 
كالفلني  املواد  تكوينات  عن  والثاني  االلتصاق(،  املذيبة، 
والسيراميك وطالء األظافر وبعض من املعلومات الفنية 

كالتزيني، وإنتاج قطع فنية مميزة.

املاء، تطفو  عند وضع قطرات الطالء األخف كثافة من 
إلى أعلى وتتماسك على السطح وتصنع غشاء متماسكاً 
بفعل ظاهرة التوتر السطحي للسطح السائل الذي يلتصق 
مادة  الفلني  أن  كما  الفلني.  أقداح  بعد على سطح  فيما 
تستخرج من حلاء شجر بلوط الفلني، وهي ماّدة إسفنجية 
خفيفة الوزن، وهي ال متتص املاء بسهولة، وميكن ضغطها 
إلى حالتها األولى بعد أن  أنها تعود  إلى حد كبير، غير 
الفلني  مثل  صلبة  مواد  تعريض  وعند  الضغط.  يزول 
من  مصنوعة  هي  التي  األظافر  كطالء  ملونة؛  مواد  مع 
أو  البوتيل  أسيتات  )مثل  مبسيل  املذاب  النيتروسيليلوز 
أسيتات اإليثيل(، وذلك يكون إما بتصفيتها وإما بتلوينها 

مبختلف األصباغ.

التي  النيتروسليلوز  األساسّية: سالسل  املكونات  تتضمن 
اللون واخلصائص بشكل  ليكتسب الشريط  تبعيدها  يتم 
كاٍف، إضافة إلى أن التلوين قد يكون، أيضاً، بسبب وجود 
وكروم  األخضر،  الكروم  أكسيد  مثل  الكيميائية  املواد 
وأمونيوم  احلديديك،  والفيروسيانيد  الهيدروكسيد، 
وثاني  الستانيك،  وأكسيد  احلديديك،  الفيروسيانيد 
األحمر،  والكارمن  احلديد،  وأكسيد  التيتانيوم،  أكسيد 
تلوين  مادة  وهي   )ultramarines( األلترامارينز  ومادة 
أو  مذيبة  مواد  مكوناتها  تتداخل يف  أنه  زرقاء، والسيما 
وتعمل  )الفلني(،  البوليمرات  مع  تتفاعل  فإنها  أحماض، 
على إذابتها، وترك نتوءات داخل الفلني، ما ينتج ألواحاً 

فنية رائعة.

أما مادة البورسالن الصيني، فهي مادة مقاومة ملثل هذه 
املواد بحكم تركيب جزيئاتها.

مشاهد من جتربة طالء األظافر والفيلني
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وافقت على اخلروج مع طالباتي، وسألت ماذا تردن من 
الطالبات:  إحدى  قالت  التأمل؟  يف  تساعدنا  نشاطات 
نريد شموعاً تساعدنا على التأمل، قطبت حاجبي، وقلت 

شموع؟! أجبتها باملوافقة بإمياءٍة من رأسي.

رجعت إلى املنزل، وظلت كلمة شموع عالقة برأسي. بحثت 
عن الشمع يف التأمل، وملاذا ربطت تلك الطالبة الشمع مع 
كلمة تأمل؟ حتدثت مع صديق لي عن املوضوع، وأخبرني 
الستذكار  الشمع  تستخدم  اليوجا  متارين  من  بعضاً  أنه 
أحداث مريحة لإلنسان، وأن بعض األشخاص يستخدمون 
الشمع للتركيز، فأدرجت نشاطاً تأملياً باستخدام الشمع 
ضمن األنشطة التي سأفعلها مع الطالبات يف ذلك اليوم. 
واسعة،  حديقة  إلى  الطالبات  أيام  عدة  بعد  اصطحبت 
صاحب  مع  نسقت  وقد  األثاث،  من  فارغة  قاعة  وفيها 

املكان الستقبالي مع الطالبات.

الطالبات يف فعل التأمل حول جتارب العلوم

دائرة )الفعل/التأمل(
طلبت من الطالبات اجللوس بحلقة دائرية رسمتها على 
النشاط،  تنفيذ  أي  الفعل(  دائرة  هذه  )وقلت  األرض 
لنتأمل ونراقب ما كان داخل ذلك النشاط يف يوم تنفيذكن 
للتجارب، يف ساحة اجلندي املجهول. راجعنا اخلطة من 
أعجبتهن  وهل  التجارب  تصميم  عن  وحتدثنا  البداية 
التجارب احملورة مني، وكيف يف املرات القادمة ستحاول 
لتصبح  التجارب  ويطورن  بأنفسهن  يبحثن  أن  الطالبات 
للتجارب،  الطالبات  أداء  عن  تطرقُت  ثم  متعة،  أكثر 
ذلك  يف  املوجودة  واإليجابيات  السلبيات  عن  وحديثهن 
اليوم، رسمت دائرة كبيرة على لوحة بيضاء ألصقتها على 
اجلدار وكتبت: ما أحببت من النشاط، فكتبت الطالبات 

الطالبات  من  مالحظته  تمت  ما  تسجيل  ثالثًا. 
والمعلمة »ت�أمالت«

الطالبات، حيث  كتابات  انتظار  أيام عدة على  بعد ُمضي 
طلبت منهن وصف ما فعلنه بذلك اليوم كتابًة، وكان الهدف 
وصف ملا أضافت الطالبات لديهن من خبرات ومعلومات 
ومهارات، وصلتني رقوق الطالبات، وكانت عبارة عن أوراق 
محفوفة بزينة مدججة، ومغلفة بحٍب للفعل الذي أجنزته 
الطالبات، فيه نوع من الوصف التطبيقي ملا فعلته الطالبات 
إضافة إلى آرائهن الشخصية حول الزائرين واملكان، وما 

شعرن به وهن يقمن باحملاورة مع الزائرين واحلضور.

تأمل فعل الكتابة .. معايشة ال عيشًا
حينما تأملت كتابات طالباتي وقرأت ما كتنب، كنت أالحق 
فعل  انخراطهن يف  كان  مدى  أي  وإلى  الطالبات،  تفكير 
التجارب، وما مدى اخلبرات والنتاجات التي تزودت بها 
الطالبات من ذلك الفعل. من ناحية أخرى، كنت أبحث عن 
كيفية وصف الطالبات للفعل، وهل المس فعل التجارب 
شيئاً من حيواتهن. كنت أحاول حتسس وصول الطالبات 
عبر الكتابة عن الفعل داخل املهرجان أو املدرسة لتعايش 
تلك التجارب فيما بعد داخل محيطهن كطالبات يف طور 
التعلم واالستكشاف )معايشة ال عيشاً فقط( كنظرة بحاٍر 
إلى املاء، وليس إلى السمكة. ووجدت بعضاً من كتابات 
الطالبات تلبي رغباتي أنا كمعلمة، فأردت اجللوس معهن 
مع  أخرى  مناطق  وفحص  بروية  واالستماع  أكثر  بتعمٍق 
عبر  اليوم  ذلك  من  احلاصل  التعلم  وتعميق  الطالبات، 
جتارب  عن  املوسع  والبحث  االستكشاف  بذرة  غرس 
العلوم. باجتاه آخر، كان هناك سؤال كبير وجوهري يف 
داخلي؛ وهو أننا ملاذا نكتب؟ ملاذا كنت سأكتفي بكتابات 
طالبات عن ذلك اليوم؟ لذلك قررت اجللوس مرة أخرى 

مع الطالبات والتأمل يف تطوير التجارب.

رابعًا. تطوي�ر هذا الفعل واالستفادة القصوى 
منه

من  عودتي  بعد  املدرسة  داخل  الطالبات  مع  جلست 
السابقة،  الطالبات  كتابات  حول  وتشاورنا  اإلجازة، 
خارج  مفتوح  مكان  إلى  نخرج  أن  الطالبات  فاقترحت 
أسوار املدرسة، والسيما املكوث داخل املدرسة محدود من 
الساعة السادسة والنصف إلى الساعة العاشرة صباحاً 
الوقت.  هذا  بعد  أخرى  مدرسة  تواجد  بسبب  فقط، 
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نقاط ميكن  إلى  بالطالبات  الوصول  الطالبات، فحاولت 
الكتابة عنها بطريقة أخرى يف املرات القادمة.

يهم  وال  يحترق،  كشمعة  اإلنسان  ترى  العرايشي  ليان 
الضوء  َتهب  أن  املهم  جسدها،  انتهاء  الشمعة  تلك 

والدفء لآلخرين
أرض  على  رمال،  فيها  كؤوس  داخل  مثبتة  متناثرة،  شموع 
غرفة واسعة باتساع أحالم الطالبات وحبهن للمعرفة، دخلت 
الطالبات تلك الغرفة التي ُجهزت مسبقاً، فأخذت كل طالبة 
مكانها باجللوس أمام الشمعة، وطلبت منهن إغماض أعينهن 
من أجل تأمل كيف من املمكن تطوير التجارب، وجعل العمل 
موسع وأكثر فائدة لديهن، ويخدم الطالبات يف مادة العلوم 

ويساعد على تنمية املهارات احلياتية عند الطالبات.

بعد انتهاء التمرين، وصفت الطالبات ما شعرن به وهن 
يحلقن بأحالمهن، فقالت الطالبة حال مشتهى أحلم بوجود 
مختبر علوم باملدرسة اجلديدة، وكيف سيكون لها أثر يف 
نقل كيفية جتريب جتارب العلوم داخل املنهاج للطالبات 
األخريات دون خوف مع مراعاة قواعد السالمة، وكيف 
ستنقل التجارب مبسطة لزميالت أخريات داخل الفصل 

من ذوات االحتياجات التعليمية اخلاصة.

الطالبات أثناء فعل التأمل

الشمعة  احتراق  عند  العرايشي  ليان  الطالبة  وحتدثت 
واستنزافها، يزداد لهب الشمعة بازدياد ذوبان اجلزء العلوي 
من الشمعة ناحية الفتيل املتوسط للشمعة، وتراقص ذلك 
وأكملت  تتنفسه،  كانت  اللهب بشدة وبشدة مع كل نفس 
قائلًة: إن اإلنسان كتلك الشمعة أحياناً قد يحترق لينير 

لآلخرين طريقهم، وال يهم إن انتهى جسد الشمعة.

على الورق ما أحبنب من النشاط واستمعنا لهن، ثم طلبت 
العلوم  أيام  عن  كتاباتهن  من  بعض  لقراءة  اإلذن  منهن 
الطالبات  كتابات  من  بعضاً  )سأحلق  صديقاتهن  أمام 
الطالبات بصورة  كتابات  التقرير(، ثم حتدثنا حول  آخر 
مفصلة أكثر، وحتدثن عن بعض الزوار املزعجني، وبعض 
معلمي العلوم املتواجدين مع طالبهم حيث قاموا بالشرح 
للطالبات لكي يتحدثن.  عن التجارب، ولم يتركوا مجاالً 
حتدثت، أيضاً، الطالبات عن ُحب الناس لتجاربهن، وأن 
أو  املنصهر  الشمع  ألوان  لوحات  من  بعضاً  أخذ  البعض 
واملغموسة  الفراشات  كأشكال  املقصوصة  الفلني  قطع 
عن  كذلك  الطالبات  حتدثت  كتذكار.  األظافر  بطالء 
إتقانهن للمعلومات التي حاولن إيضاحها للزائرين، وأنهن 
كن فخورات بأنفسهن أمام الزائرين، والسيما زميالتهن 
اليوم،  ذلك  يف  الطالبات  زارت  التي  املدرسة  وناظرة 
القطارات  بإمساك  املشاركة  حاول  البعض  بأن  وأعجنب 
البيضاء، واندهاشهم من  البيكربونات  ووضع اخلل على 
لألطفال  بحرية  سمحن  أخريات  وطالبات  الفقاعات، 
مع  ذلك،  عن  راضيات  وكن  التجريب،  متعة  بتجريب 

االهتمام مبعايير السالمة حني استخدم األطفال املواد.

تلك  يف  وأفكارهن  آرائهن  حول  مالحظاتي  أسجل  كنت 
كانت  فيما  اإلدراك  مالحظة  من  كجزء  أيضاً  اللحظة 
ستفيدني  املالحظات  تلك  أن  وأعتقد  الطالبات،  تفعل 
بأن  النشاط  ذلك  يف  الطالبات  من  أردت  ُمقبلة.  ملراٍت 
تثمن اللحظات اجلميلة بالكتابة عنها ألنفسهن ولذواتهن، 
كالتي  خيبة  فيها  مواقف  عن  أيضاً،  الكتابة،  ومحاولة 
بنوٍع  فيها  شعرت  وقد  املهرجان،  يف  الطالبات  صادفت 
من الهزمية كشرح املعلم عن الطالبات، وإمساكه بأدوات 
وعدم ترك املجال واحلرية للطالبات املشاركات بالتعبير 
عن التجارب، أو استهزاء بعض من الزوار مبالبس إحدى 
مع  التعامل  منهن  أردت  األلوان.  من  املتسخة  الطالبات 
مع  بعد  فيما  والتعامل  عنها  الكتابة  عبر  املواقف  هذه 
اخليبات  هذه  السترضاء  منهن  كمحاولة  اخليبات،  تلك 
وحتويلها لشيء جميل أو نقطة انطالق لتقويتهن للتعامل 

مع مواقف مشابهة قادمة.

حينما قرأت كتابات بعض الطالبات، كانت أشبه بكتابات 
الكتب املدرسية، املوضوعة داخل إطارات مثاًل )فوائد - 
نقاط - تعميمات - خطوات عمل( لم أتلمس فيها بصمة 
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شدتني كلمتها األخيرة ... حتى وهي غارقة ببقايا ذوبانها 
الفتيلة مبنتصف دموعها،  تبقى  ومنسكبة كشخص منتٍه 

تأخذ من ذلك السائل املنصهر وترجوه ليكمل معها.

تلك  ما عظمة  الطالبة،  تلك  من  الوصف  ذلك  روعة  ما 
العقول، ما أجمل اإلنسان املوجود بداخلها، حينما قالت 
يوفر  أن  اجلامعة،  يف  ُمحاضر  وهو  والدي،  من  أريد 
من  يستلف  وأن  القادمة،  للتجارب  الالزمة  املواد  جميع 
مختبر اجلامعة األدوات كامليكروسكوب، وحتويل التجارب 
أحياناً  املعلمة  تعجز  التي  تلك  محسوسة،  إلى  املجردة 

بتنفيذها لعدم توفر مختبر.

وأضافت الطالبة يارا نّصار أنه يجب ربط جتارب العلوم 
باملتعة، وتنظيم مسابقات قائمة على العلوم كما الحظتها 
يف بعض املواقع اإللكترونية، وأن الطالبات يحتجن لتعلم 
عبر املتعة والتجريب، وتعلم بعض الظواهر الطبيعية وقت 
حدوثها، كعدم اختالط الشمع املنصهر مع الرمل املوضوع 

داخل الكأس أثناء النشاط، أي تقصد تعلماً حلظياً، وأنها 
تود معرفة تعلم الظواهر فور حدوثها.

موضوعة  شمعة  ومسكنا  الوقوف،  الطالبات  من  طلبُت 
عدم  سبب  عن  الطالبات  بسؤال  وقمت  الكأس،  داخل 
بسبب  أنه  فقلن  الرمال،  مع  املنصهر  الشمع  اختالط 
للمخلوط  وتطرقنا  والرمل،  الشمع  تكوينات  اختالف 
منهن  طلبت  كما  املتجانس،  وغير  واملتجانس  واملركب 
شمعة،  به  املشتعل  الكأس  داخل  الرمل  إلى  ماء  إضافة 
الشمع  بدأ  عندما  أنه  حيث  جميلة،  متعة  هنا  وحدثت 
املستنزف من الشمعة بالنزول على جانبي جسد الشمعة، 
بالتجمد مبجرد ملس سطح املاء، وتشكيل طبقة متراصة 
تعالت  الشمعة،  تلك  ومع جسد  السطح  على  ومتماسكة 
ضحكات الطالبات من جمال الصدفة، فأضاف لتعلمهن 
خالل  من  وذلك  الكثافات،  عن  وتعلمن  الطفو،  ظاهرة 
استغاللي للحظة، وسؤال الطالبات عن سبب تشكل تلك 

املتعة التي أحببنها.

مشاركة الطالبات يف جتربة الرمل والشمع

الشمعة،  لهب  مالمسة  خليل  نغم  الطالبة  طلبت  حينما 
القوة  الفعل  بهذا  تستمد  أنها  حديثها  من  أوحت  كأمنا 
من اللهب، لتفكر بشكل إيجابي، وجتعل من نقاط ضعفها 
السابقة )كره العلوم( لهذه املادة نقطة انطالق للتعلم من 
موارد أخرى غير كتاب العلوم أو املعلمة كما قالت، وأنها 

لن تبقى متلقية للمعلومات فقط.

إن اجلرأة تقودنا إلى الوصول إلى املعرفة التي يف أحد 

جرأة،  للعلوم  بكرهها  الطالبة  فاعتراف  الفهم،  أوجهها 
للتجارب  العلوم  أيام  أثناء  نغم  الطالبة  جتريب  وتأثير 
جعل لديها جرأة إضافية لتتغلب على هذا الكره، وحتويله 
إلى نقطة قوة، من خالل إضافة متعة لتعلمها وهو عبر 
االستكشاف والبحث عبر محركات البحث، أو من خالل 
التجريب اآلمن لتجارب وجدتها على صفحات اإلنترنت.

كما  للعلوم  مختبراً  الطالبات  تخيلت  األخير  النشاط  يف 
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يحببنه أن يكون، ورسمنه وأوضحن فيه أدوات يحتجنها 
سمته  كما  العظيم  وملشروعهن  القادمة  ألعمالهن 
للعلوم داخل املدرسة، وعند  الطالبات؛ وهو تكوين نادي 

االنتهاء احتفظت الطالبات بالرسمة لتقدميها للناظرة.

الطالبات يخططن لتصميم مختبر علوم يف مدرستهن

بعد عودة الطالبات للبيت، هاتفني ولي أمر الطالبتني يارا 
وميرا نصار شاكراً على النشاط املقدم للطالبات، وحتدث 
عن استعداده للمساهمة بتوفير أدوات للمختبر اجلديد، 

فآمن بفكرة أن يالمس الطالب للمواد ويجرب.

ت ثالثة أيام على ذلك النشاط، بعدها أتت الطالبات  مرَّ
فعلتها  التي  التجارب  مجال  ضمن  جديدة  بتجارب 
الطالبات داخل أيام العلوم. جلست مع الطالبات وسألتهن 
عن تلك التجارب، فكانت جتربة الطالبة ليان العرايشي 
)التنر(،  مادة تسمى  بإضافة  الفلني  عن صنع صمغ من 
أي  اخلشب؛  وطالء  الشقوق،  سّد  يف  املادة  تلك  وفائدة 
أصبحت الطالبات يف حالة بحث عن جتارب تفيدهن يف 
حياتهن العملية، وطورن التجارب التي فعلنها سابقاً ولم 

يكتفني بتنفيذها أمام الزوار.

املتأرجحة  )الشمعة  الشمع  أيضاً جتارب عن  كان هناك 
- الشمعة التي تطفو - شمعة ال تنطفئ - الطباعة على 
التربوي  والتطوير  البحث  برنامج  احتضن  وقد  الشمع( 
هؤالء الطالبات وقدمن فيه بعضاً من تلك التجارب، يف 

نهاية ورشة تأملية مع الطالبات داخل مقر البرنامج.

أيام العلوم هي فرصة لتجريب الطالب بأنفسهم ونقل 
املعارف للطالب اآلخرين، إضافة إلى املتعة مع التعلم، 

ككل  التجربة  هذه  من  الطالبات  حققته  الذي  فالتعلم 
صقلت  حياتية  مهارات  تعلمن  فالطالبات  ممتعاً،  كان 
العميق  التعلم  إلى  إضافة  شخصياتهن،  جوانب  بعض 
الذي يترك أثراً على املدى الطويل، والسيما احملسوس 
وامللموس، أي جتربة غنية أثرت بالطالبات اللواتي متنني 
أن تعود تلك األيام، حيث قامت الطالبات بتصوير فيديو 
وللقائمني  للمركز،  رسالتها  طالبة  كل  خالله  من  بثت 
وفرصة  مساحة  الطالب  إعطاء  بضرورة  التعليم  على 
ليصنعوا  الطالب  ترك  إلى  التوجه  للتجريب، وضرورة 

تعلمهم وحدهم.

يتمكن  حيث  باأللوان،  العلوم  ربط  اجلميل  من  أن  كما 
جتاربهم  خالل  من  واالستكشاف  التعلم  من  الطالب 
بالثروة املوجودة  ولوحاتهم وتعلمهم املتواصل، وستتفاجأ 
أو  زخرفة  من مجرد  أكثر  فاللون  الطالب.  داخل هؤالء 
زينة أو متعة للعني، فنحن نستعني باأللوان لوصف حاالت 
ومشاعر منر بها. من الرائع، أيضاً، أن تغير نظرة الطالب 
الرتابة  عن  بعيداً  آخر  نهج  أو  باللون  دمجه  عبر  للعلوم 
األشياء  تعليمهم  نحو  وننطلق  الطالب  لنجذب  والتقليد 
أنني  كما  واهتمامهم.  وحبهم  متعتهم  مواضع  خالل  من 
عن  تعبر  الطبيعة  بأن  املعلمني  لزمالئي  ومضة  أومض 
مرعب،  بركاني  النفجاٍر  النظر  فعند  باأللوان،  نفسها 
نرى فيه لوحة إلهية رائعة ... لنوجه طالبنا عند تدريس 
تلك الظواهر كيف تتجلى األلوان فيها كاألحمر واألصفر 
راحة  إلى  لننظر  البراكني،  نار  عن  الناجت  والبرتقالي 
الطبيعة بلونها األخضر املميز، أو تكوينات شقوق بعض 

الصخور، أو ألواٍن لبعض البكتيريا املتكونة.

لنستغل إبداع األلوان يف مادة العلوم؛ سواء من الطبيعة، 
أو من افتعال اإلنسان.

يف النهاية، أورد هنا اقتباسات من كتابات الطالبات:

إعادته.  أمتنى  كلها،  حياتي  أيام  أجمل  من  اليوم  »ذلك 
نفذت جتربة غريبة جداً وممتعة، وهي صواني األلوان، 

أعطت يف النهاية شكاًل غريباً لكن الطريقة ممتعة«.
)فاطمة الدرميلي(

أناس  مع  صداقات  كونت  اليوم،  ذلك  حدث  ما  »جميل 
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املعرفة  معهن  وتبادلت  تشاركت  جديدات.  وطالبات 
واملعلومات، جميلة اللمة واجلمعة لألهالي واملعلمني أيضاً 

داخل ذلك املكان«.
)حال مشتهى(

»طالء األظافر واستخدامه إلعادة إنتاج لوحات فنية جميلة 
تتفاعل مع املواد البالستيكية أو البوليمرات كان الطالقة 
لتجميل أشياء كثيرة من حولة ... وحتويل الكاسات غير 
كذلك  وامليداليات،  باأللوان  نابضة  أشياء  إلى  امللونة 
ظاهرة  منه  وتعلمت  أحببته  الذي  األظافر  طالء  نشاط 

التوتر السطحي وااللتصاق وتفاعل املذيبة على األجسام 
املتنوعة«.

)ليان العرايشي(

لي سعادة  الفن ممتع، جلب  العلوم ودمجه مع  »استهواء 
جميع  لآلن  مبخيلتي  زالت  ما   .. اليوم  ذلك  توصف  ال 
والزوار،  األهالي  من  االستفسارات  وجميع  الضحكات 
لكي  الفرصة  لي  أتاحت  التي  كثيراً  مبعلمتي  أفتخر 

أشارك يف املهرجان«.
)يارا نصار(

مدرسة غزة االبتدائية املشتركة )ج(

من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني2017 يف روضة مدارس املستقبل يف رام اهلل.


