رفيق المعلمين والمعلمات
في المتحف الفلسطيني

مكرسة لتعزيز ثقافة فلسطينيّة منفتحة
سسة ثقافيّة مستقلّة،
المتحف
الفلسطيني مؤ ّ
ّ
ّ
ولي ،يق ّدم المتحف ويساهم في إنتاج روايات
وحيوية على المستويين
ّ
المحلي وال ّد ّ
ّ
عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظور ٍ جديد ،كما يوفّر بيئة حاضنة للمشاريع
أهم المشاريع الثّقافيّة
اإلبداعيّة والبرامج التّعليميّة واألبحاث المبتكرة ،وهو أحد
ّ
سسة التّعاون.
المعاصرة في فلسطين ،وأحد
أهم مشاريع مؤ ّ
ّ
االفتتاحي ،يهدف إلى تسليط الضّوء على
الفلسطيني
تحيا القدس ،معرض المتحف
ّ
ّ
القدس بفعل ٍ
مستمر من
حاضر المدينة المُعاش ودعم سكّانها في ضوء ما تقاسيه
ّ
ُ
سياسات إقصائيّة ناجم ٍة عن إجراءات عسكرة المدينة وعزلها وخنقها .يسعى المعرض
الستكشاف المدينة باعتبارها مجازيًّا نموذ ًجا شه ِ َد نشوء العولمة وانهيارها ،ويتطلّع
إليجاد أجوبة من أجل استلهام مستقبل أفضل ،وذلك من خالل أربعة مقاطع ،تمثّلها
وفر ٌة من الموا ّد السّمعيّة والبصريّة ،واألعمال الفنّيّة ،والمواد البحثيّة ،والشّراكات مع
ّعليمي والعامّ ليركّزا على دور الفرد
برنامجي المعرض الت
سسات مقدسيّة .صمّمنا
مؤ ّ
ّ
ّ
في إعادة صياغة المشهد وتشكيله بجوانبه السّياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة والثّقافيّة
والبيئيّة لمدينة القدس ،وليتفاعلوا بشكل ّ
إنساني
ثقافي
خلق من أجل تفعيل حراك
ّ
ّ
عن المدينة.

المتحف الفلسطيني
شارع المتحف ،ص.ب ،48 .بيرزيت ،فلسطين
هاتف970+ ]2[ 294 1948 :
فاكس970+ ]2[ 294 1936 :
info@palmuseum.org
لمزيد من المعلوماتwww.palmuseum.org :
تابعونا على الفيسبوك :المتحف الفلسطيني
تابعونا على تويتر@palmuseum :
تابعونا على إنستغرامpalmuseum :
شاهد مقاطع فيديو مميّزة على قناتنا على يوتيوب
©المتحف الفلسطيني
صورة الغالف :ريهام عبد الرحمن

للريادة في تصميمات الط ّاقة والبيئة في فلسطين (.)LEED
يعتبر المتحف الفلسطيني أ ّول مبنى أخضر حاصل على الشّهادة ال ّذهبيّة ّ

هيّا لنستعد!
ً
جزيل الهتمامكم بمعرض تحيا
شكرا
مرحبًا عزيزاتي المعلّمات وأعزائي المعلمين!
ً
ّعليمي ،ولحرصكم على تنمية
الفلسطيني ولتفاعلكم مع برنامجه الت
القدس في المتحف
ّ
ّ
ّ
البصرية والفنّيّة.
وطلبكم بتاريخ فلسطين وثقافتها ،وصقل ثقافتهم
معرفة طالباتكم
ّ
الفلسطيني إلى مساندتكم في تهيئة
يهدف رفيق المعلّمات والمعلّمين في المتحف
ّ
ّ
طلبكم وطالباتكم للتّفاعل مع ثيمات المعرض وعناصره الفنّيّة ،ولذلك يرغب فريق
الفلسطيني باقتراح مجموعة من األنشطة التّفاعليّة التي يمكنكم تنفيذها مع
المتحف
ّ
ّ
وطلبكم في الغرفة الصّ ّفيّة قبل زيارتكم لمعرض تحيا القدس ،باإلضافة
طالباتكم
إلى تزويدكم /ن بمجموعة من التّعليمات العا ّمة التي يجب على ّ
الطلب اتّباعها داخل
الفلسطيني ومعرض تحيا القدس لضمان تجوال آمن ،يحافظ على المتحف
المتحف
ّ
ّ
الفلسطيني كملكية عا ّمة لكافة أفراد المجتمع ،ويحقق المتعة القصوى للجميع .فهل
ّ
أنتم مستع ّدون للتّخطيط لنشاط ممتع برفقة ّ
طلبكم؟

تصوير :أنتونيو أوتومانيللي

نشاط 1
ماذا؟
كل ما تحتاجونه لتنفيذ هذا النّشاط هو صورة مثيرة لالهتمام ألي شخص في القدس .من
ّ
أي شخص تعرفونه ،أو لربّما صورة تجدونها
أو
عائلتكم
أفراد
أحد
صورة
تكون
أن
المحتمل
ّ

صورة ليست مه ّمة ،فطلبتكم
على مواقع التّواصل
االجتماعي ،أو اإلنترنت .هويّة الشّخص في ال ّ
ّ
سيشكّلون هذه الهويّة .الهدف من هذا النّشاط هو تحفيز ال ّ
طلبة للحديث عن تصوّراتهم لحياة

ددة في مدينة القدس.
الفرد
الفلسطيني ودوره في صياغة المشهد بجوانبه المتع ّ
ّ

كيف؟
•بإمكانكم أن تعرضوا أمام طلبتكم صورة ملونة أو باألبيض واألسود لشخص
في القدس مأخوذة في الوقت الحاضر أو خالل األعوام الخمسين الماضية.
ثم تطرحوا عليهم مجموعة من األسئلة المح ّفزة للخيال ،مثل :من الشّخص
• ّ
الموجود في الصّورة باعتقادكم؟ من تتو ّقعون أن يكون قد التقط هذه
الصورة؟ أين تظنّون أن تكون التُقطت بالتّحديد؟ هل بإمكانكم أن تتخيّلوا
ماذا يفعل هذا الشخص في حياته اآلن؟ إلخ.
•قد تشجّعون ّ
طلبكم أيضًا على تخيّل ماذا يفعل الشّخص التّي تظهره الصّورة
في هذه اللحظة ،وذلك عبر طرح األسئلة التالية :أين يتواجد هذا الشخص
اآلن؟ ماذا يفعل في هذه اللحظة؟ بماذا يشعر؟ هل يواجه مشكلة في الوقت
الحل الذي تقترحونه لهذه المشكلة؟
الحالي؟ ما
ّ

•سيكون الطالب في هذه المرحلة مستع ّدين بنا ًء على إجاباتهم لألسئلة السابقة
لكتابة قصة قصيرة ج ًدا في حدود  55كلمة ،بإمكانكم دعوتهم لكتابة هذه
القصص دون ذكر أسمائهم عليها.

الطلب قد أتّموا كتابة هذه القصصّ ،
ّ
هل ساعدتموهم
•بعد  ١٥دقيقة ،سيكون
على جمعها ووضعها في صندوق وإغالقه بإحكام؟ إذا احتفظتم بالصّندوق
مغلقًا على حاله إلى حين موعد معرض تحيا القدس فستفتحونه معًا بعد زيارة
المعرض.
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أو نشاط 2
ماذا؟
لتنفيذ هذا النّشاط ستحتاجون إلى لوحة كرتون مقوّى كبيرة ،وورق  A4أبيض أو دفاتر رسم،
وألوان خشبيّة ،وأقالم رصاص ،وشريط الصق .يقوم ال ّ
صور والعبارات األكثر
ط ّلب بالتّفكير بال ّ

ثم
انتشا ًرا على مواقع التّواصل
االجتماعي ،وفي محيطهم ،وفي الحيّز العامّ عن القدسّ ،
ّ
يتخيّلون أنفسهم قادمين من المستقبل ،ويعبّرون عن رأيهم بهذه العناصر كما لو كانوا الجيل

القادم من المستقبل .يهدف هذا النّشاط إلى تحفيز ال ّ
ط ّلب للحديث عن تصوّراتهم حول الواقع
ال ُمعاش في مدينة القدس وكيفيّة تح ّدي هذا الواقع.

كيف؟
ً
بداية عرض صور أو عبارات أو أخبار أو مقاطع فيديو قصيرة منشورة
•بمقدوركم
االجتماعي وبين أفراد المجتمع
في الصّحف المحلّيّة ،أو على مواقع التّواصل
ّ
المحلي على الطّالب ومناقشة هذه العناصر لتحفيزهم على التّفكير بمواد أخرى
ّ
تؤثّر على صياغة وعيهم بالواقع المعاش في القدس.
•ربّما تطلبون أيضًا من الطّالب أن يخرجوا ورقة وقلمًا ويرسموا أ ّول خمس صور
أو يكتبوا العبارات الخمسة األولى التي تخطر في ذهنهم عن مدينة القدس
وسكّانها الفلسطينيّين.

ثم تطرحوا عليهم األسئلة
•بإمكانكم بعد ذلك أن تناقشوا معًا ما أنتجه الط ّ ّلبّ ،
المستقبلي عن هذه
التّالية :ماذا سيكون انطباع شخص قادم من الجيل
ّ
التّصوّرات؟ ما الذي يمكن أن يرغب ببقائه أو زواله؟ ما هو الواقع الذي قد
يرغب في العيش فيه؟
•تستطيعون أن تح ّفزوا الطالب ليتخيلوا أن ّهم هذا الشّخص القادم من المستقبل،
وأن يختاروا شيئ ًا واح ًدا يريدون أن يرونه بشكل مختلف في المستقبل في
مدينة القدس.
•اآلن قد يكون من الجيّد إعطاء الط ّ ّلب  15دقيقة لكتابة تصوّرهم أو رسمه ،أو
الورقي المقوّى.
ورقي ،وتعليق منتجاتهم النّهائيّة على اللّوح
سم
خلق مج ّ
ّ
ّ

•بعد انتهاء الم ّدة ،تستطيعون تعليق المعروضات على اللوح برفقة الط ّ ّلب،
ومناقشتها ،وإبقاء اللوح معّلقًا على حائط الغرفة الصّ ّفيّة إلى حين زيارة معرض
تحيا القدس.
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على ال ّ
الفلسطيني
طريق إلى المتحف
ّ
الفلسطيني ،ننصحكم بمحاورة ّ
طلبكم حول بعض
خالل تو ّجهكم إلى المتحف
ّ
اإلرشادات التي يجب أن يتّبعونها لتحقيق المتعة واإلفادة المعرفيّة القصوى من
زيارتهم لمعرض تحيا القدس.

تعليمات خالل تواجدكم في المعرض
•األعمال الفنّيّة معروضة ليتفاعل الجميع معها ويستمتعون بها،
نحن على ثقّة بأن ّكم ستعاونوننا للحفاظ عليها سليمة وتجنّب
العبث بها .لذلك ،يجب أن تساعدونا في التّشديد على عدم لمس
المركزي لتحيا القدس.
األعمال الفنّيّة ،خصوصًا في المعرض
ّ
•تناول المأكوالت والمشروبات داخل صاالت العرض قد يؤثّر على
األعمال الفنّيّة المعروضة ونظافة المعرض بشكل عام ،لنستمتع
اخلي
بطعامنا وشرابنا في األمكنة المخصّصة لذلك كالمقهيين ال ّد
ّ
والخارجي.
ّ
•جميع ال ّز ّوار يرغبون باالستمتاع باألعمال المعروضة في معرض
تحيا القدس والتّعلّم منها ،لنحاول قدر اإلمكان تجنّب الوقوف
واالزدحام في مكان معين لم ّدة زمنيّة طويلة أو رفع أصواتنا
بطريقة تزعج اآلخرين.
الفلسطيني مجموعة من المتطوّعين والمرشدين
درب المتحف
• ّ
ّ
المميّزين لمساعدتكم خالل تواجدكم في معرض تحيا القدس،
أي شيء يتعلق بمعروضات المعرض،
فال تترددوا بسؤالهم عن ّ
أي تفاصيل أخرى ذات صلة.
أو مرافق المتحف وخدماته ،أو ّ
لكل الفلسطينيّين ،فلنحافظ على
الفلسطيني هو بيت
•المتحف
ّ
ّ
نظافته عبر رمي القمامة في األماكن المخصّصة لها فمثالً البالستك
يوضع في سلة البالستيك ،ومخلفات الطعام في سلة مخلفات
البيولوجي الثّ
قافي
جرا .كذلك ،لنحافظ على التّنوّع
الطعام ،وهلم ً
ّ
ّ
في حديقة المتحف عبر تجنّب قطف األزهار أو اإلضرار بالنّباتات.
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الفلسطيني وخدماته
مرافق المتحف
ّ
مكتب االستقبال
الفلسطيني .سيكون موظّفونا سعداء
يقع مكتب االستقبال بالقرب من مدخل المتحف
ّ
ج ًّدا بمساعدتكم واإلجابة عن جميع استفساراتكم.
غرفة المعاطف
الفلسطيني .عند دخولكم إلى
تقع غرفة المعاطف في الطّابق األ ّول في المتحف
ّ
المتحف ،سيو ّجهكم أحد موظّفينا إلى هناك لتضعوا حقائبكم ومعاطفكم ،والتي
يمكنكم استرجاعها عند مغادرة المتحف.
الح ّمامات
الفلسطيني بجانب المصعد ،والطّابق
األرضي من المتحف
تقع الحمّامات في الطّابق
ّ
ّ
األول بجانب المقهى ،وهي مجهّزة بالكامل بورق التّواليت والصّابون وورق التّنشيف.
يمكن للجميع دون استثناء استخدام الحمّامات ،فهناك حمام مخصّص لذوي االحتياجات
الخاصّة.
المقهى
الفلسطيني على جهة اليسار من مكتب
يقع المقهى في الطّابق األ ّول في المتحف
ّ
االستقبال .يوفّر المقهى مشروبات ومأكوالت لذيذة وصحّيّة وتناسب متّبعي جميع
الحميات الغذائيّة من نباتيّين ،وخُضريّين ،و َمن يعانون من مرض السّكري ،وغيرهم.
دكّان الهدايا
الفلسطيني على جهة اليمين من
يقع دكّان الهدايا في الطّابق األ ّول في المتحف
ّ
مكتب االستقبال .يوفّر ال ّدكّان تشكيلة رائعة من األغراض التي صُمّمت من مواد
صديقة للبيئة على أيدي فنّانين وحرفيّين فلسطينيّين مبدعين ،باإلضافة إلى منشورات
الفلسطيني القيّمة ،ومنتجات ذات استعماالت متنوّعة.
المتحف
ّ
(إدراج صورة للخارطة)
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الفلسطيني
خارطة المتحف
ّ
ئيسي
الر
الطّابق ّ
ّ
١١

٨

٢
المدخل

١

٣

٤

٦

األرضي
الطّابق
ّ

٥

٧
٩

١٠

االستعالمات
الحمّامات
غرفة المعاطف
المقهى
المصعد
دكّان الهدايا
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الفلسطيني
تعليمات لتجوال آمن في المتحف
ّ

الفلسطيني بشكل رئيس عليكم /ن لضمان سالمة الطّالب وتجنّب
•يعتمد المتحف
ّ
تعرض أحد الطّالب
الجسدية .في حال
ألي حوادث قد تؤثّر على صحّتهم
ّ
ّ
ّ
تعرضهم ّ
ّ
لي يمكنكم استعمالها بمساعدة أحد
و
أ
إسعاف
ات
د
مع
ر
ف
تتو
ة،
ي
ح
ص
لحادثة
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
الفلسطيني.
المتحف
موظّفي
ّ

•خالل تجوال الط ّ ّلب في الحديقة واستمتاعهم باأللعاب التي صمّمناها خصّيصًا لهم،
حاولوا التأكّد من التزام الط ّ ّلب بالمسارات المخصّصة للتجوّل في الحديقة ،فالقفز
ألن حجارة السّناسل غير ثابتة.
عن السّناسل
الحجرية غير آمنّ ،
ّ

ألي مواد قابلة
•خالل حواركم مع طالبكم ،نرجو أن تتأكّدوا من عدم حيازتهم ّ
ّ
والولعات ،وغيرها.
لالشتعال أو من الممكن أن تسبّب الحرائق كأعواد الثّقاب،
ما الذي تغيّر؟

نحن متأكّدون أن في جعبة ّ
طلبكم الكثير للتّعبير عنه بعد زيارتهم لمعرض تحيا
ّ
الحر عمّا يجول في
القدس .هل تو ّدون االستعانة بأنشطة تساعد في حثهم للتّعبير
ّ
خاطرهم دون خوف أو تر ّدد؟ يمكنكم تنفيذ هذه األنشطة المقترحة ،والتي هي
الفلسطيني
استكمال لألنشطة التي ن ّفذتموها معهم قبل زيارة المتحف .فريق المتحف
ّ
متحمّس ج ًّدا لمعرفة التّغييرات التي طرأت على رؤية طالبكم للواقع المعاش في
القدس وطرق التّص ّدي للتّح ّديات التي تواجهها المدينة وسكانها الفلسطينيّين.
ً
لذلك ،يمكنكم مراسلتنا بالمخرجات التي أنتجها ّ
مرفقة
طلبكم بعد زيارتهم للمعرض
اإللكتروني
بوصف عن طبيعة وكيفيّة تفاعلهم مع األنشطة بعد ال ّزيارة على البريد
ّ
التّاليactivities@palmuseum.org :
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استكمال نشاط 1
ماذا؟
صورة التي استعملتموها قبل زيارة
بعد زيارة المتحف ،نقترح عليكم أن تستخدموا نفس ال ّ

المتحف كمح ّفز ٍ لمساعدة ّ
طلبكم في التّعبير عن انطباعاتهم عن المعرض ،واألثر الذي أحدثه في

دروس التي سيحملونها معهم للمستقبل .الذي
الراهن في مدينة ال ّقدس ،وال ّ
وعيهم عن الوضع ّ
ً
فبدل من موضعة الشّخص في الحاضر ،سيكتب
صة،
سيختلف في النّشاط هو زمن كتابة الق ّ

ال ّ
ط ّلب قصصهم متخيّلين أنّهم يكتبونها بعد عشر سنوات من اآلن.

كيف؟
•آن أوان إخراج الصّندوق الذي خبّأ فيه الطّلبة قصصهم التي كتبوها قبل زيارة
المتحف ،بإمكانكم اآلن أن تطلبوا من عدد من الط ّ ّلب أن يختاروا قصصًا
عشوائيّ ًة من الصّندوق.
•من أجل مناقشة القصص مع الطّالب بإمكانكم طرح األسئلة التّالية :ما العناصر
التي يمكن أن تغيّروها في القصص بعد التّفاعل مع معرض تحيا القَدس؟
هل تقترحون تغير مكان القصّة ،أو دور الشّخصيّات فيها ،أو المشكلة التي
الحل لهذه المشكلة؟ إلخ.
تواجهها هذه الشّخصيّات ،أو
ّ

•بإمكانكم بعد ذلك أن تشجّعوا الط ّ ّلب على التّفكير في حياة هذا الشخص بعد
 10سنوات من اآلن ،وذلك عبر طرح مجموعة من األسئلة عليهم ،مثل :ما الذي
ستحل المشكلة التي يواجهها بعد
سيشعره هذا الشّخص بعد عشر سنوات؟ هل
ّ
ً
مستقبل؟ إلخ.
 10سنوات؟ كيف؟ ماذا سيفعل هذا الشّخص في حياته
•سيكون الط ّ ّلب جاهزون اآلن لكتابة قصة قصيرة ج ًدا مكوّنة مما يقارب 55
كلمة عن حياة هذا الشّخص في المستقبل بنا ًء على إجاباتهم لألسئلة السّابقة،
فلربّما تشيرون عليهم فعل ذلك دون ذكر أسمائهم في القصص.

م يختارون
•بعد االنتهاء من كتابة هذه القصص يعيدها الط ّ ّلب إلى الصّندوق ،ث ّ
ف.
بعض القصص لقراءتها ومناقشتها مع زمالئهم في الصّ ّ

 | 7رفيق المعلمين والمعلمات في المتحف الفلسطيني

أو استكمال نشاط 2
الورقي المقوّى الذي صمّموه قبل زيارة
•نقترح أن تطلبوا من الطالب تأ ّمل اللوح
ّ
مرة أخرى بشيء واحد يرغب شخص من جيل
معرض تحيا القدس ،والتّفكير ّ
المستقبل أن يراه بشكل مختلف في المدينة.
•لربما تخصّصون بعد ذلك  20دقيقة ليع ّدل الط ّ ّلب ما كتبوه أو رسموه أو
سمات ورقية أخرى.
سدوه سابقًا ،أو استبداله برسومات وكتابات ومج ّ
ج ّ
الورقي،
•بعد انتهاء الطّالب من إجراء التّعديالت ،بإمكانهم أن يتأ ّملوا اللّوح
ّ
قبل أن تبدؤوا بنقاشهم حول مكوّنات اللوح الجديد عبر طرح مجموعة من
األسئلة مثل :ما العناصر التي أثّرت عليكم بشكل كبير في معرض تحيا القّدس
وحثّتكم على القيام بهذه التّغييرات؟ كيف سيستفيد جميع الفلسطينيّين من
هذه التّغييرات في المستقبل؟ إلخ.
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أصدقاءنا المعلّمات والمعلمين،
حر ّية عدم التقيد بهذه األنشطة ،وتصميم أنشطة أخرى
تذكروا ّ
أن لكم ّ
تح ّفز ّ
طلبكم على التّعبير عن ذواتهم فيما يتعلّق بمواضيع التّح ّديات التي
نواجهها كفلسطينيّين في القدس ،وما دورنا كأفراد في تغيير هذا الواقع
نحو واقع أفضل للجميع.
مرة أخرى!
فريق المتحف
الفلسطيني متح ّمس لرؤيتكم قريبًا ّ
ّ

www.palmuseum.org

