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التعلم عرب املشروع

رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون

القدس وغزه حتت جبني القمر

 مقولة بدل املقدمة:

عند ذكر التمر، يراودك مذاق اإطاللة القد�س ال�ضهية.  وعند ذكر احلناء، تفوح يف الأفق رائحة عطر غزة.  فما بني التمر واحلناء كانت 
لنا جتربة، وما بني ال�ضورة واحلكاية ع�ضنا تفا�ضيلها.

مل تكن فكرة التجربة قد راودتني، ومل اأكن ب�ضدد العمل عرب امل�رشوع، رمبا هي الرغبة يف التعلم اأوًل، والرغبة يف عمل خمتلف ثانيًا، 
ان؛  ان للبحث والتطوير الرتبوي/موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطَّ ما دفعني خلو�س هذه التجربة �ضمن برنامج التكون املهني يف مركز القطَّ

جتربة �ضكلت بالن�ضبة يل م�ضاراً قادين بهذا الجتاه.

للتعلم عرب امل�رشوع مكرمات كثرية، منها العي�س بعيون بحثية؛ عيون متاألقة دومًا مت�ضائلة تعيد اكت�ضاف ما كان عاديًا ليظهر املاألوف 
على �ضكل تفا�ضيل مده�ضة.  الده�ضة يف مثل هذا النوع من العمل، ل تكون )تلك البداية( فقط، بل هي �ضكل دائم من النخراط، 
هذا ما اكت�ضبته الطالبات الباحثات وبقي يالزمهن طوال الوقت، فكان لهن م�ضاحتهن للتجربة، وروؤية ومعاي�ضة احلياة يف القد�س 
»بعيون بحثية«، الأمر الذي �ضكل بالن�ضبة لهن اإطاراً ذهنيًا وروحيًا جديداً باملكان.  ما اأن تذهب اإحداهن اإىل البلدة القدمية، حتى 

ت�ضبح باحثة دون اأن تقرر ذلك، ولكنها تت�رشف من تلقاء نف�ضها على هذا النحو.

درج  على  املتجولت  البائعات  اإحدى  مع  توقفت  مالب�س،  ل�رشاء  القدمية  البلدة  داخل  ال�ضوق  اإىل  ذهابها  اأثناء  الباحثات  فاإحدى 
اأنها تخرج من بيتها ال�ضاعة الرابعة �ضباحًا، وت�ضل القد�س ال�ضاعة العا�رشة، ما  البائعة  اإليها مطوًل حني اأخربتها  القد�س، وحتدثت 
يت�ضبب اأحيانًا بتلف جزء من املح�ضول الذي تاأتي لبيعة، واأحيانًا تقوم �رشطة الحتالل مب�ضادرته منها.  وحني �ضاألتها الباحثة مل ل 

القدس وغّزة ..
تاريخ وحضارة
)مشروع تعلم(

ع�يدة �س�مل
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تقومني ببيعه بال�ضفة؟ ما الذي يدفعك للقدوم وحتّمل املعاناة 
وامل�ضقة؟

اأجابت البائعة بكلمات ب�ضيطة وعميقة: »بكفي ميا اأن اأفوت 
منذ  عليه  تعودت  الذي  الأذان  �ضوت  واأ�ضمع  القد�س  اإىل 
ثالثني عاًما«.  مل تكن ال�ضيدة تاأتي بحثًا عن الرزق فقط، بل 

بحثًا عن ال�ضكينة مبكان يعج بالحتالل!

 مقدمة: الزمن املتجدد

ان للبحث والتطوير  �ضمن �ضل�ضلة جتارب قام بها مركز القطَّ
الرتبوي، كنت قد اّطلعت على عدد منها كان جاري العمل 
عليها يف حينها، مل اأكن اأعلم بفكرة هذه املبادرة من قبل حتى 

اأتتني فر�ضة امل�ضاركة بها �ضمن جتربة خا�ضة مبدر�ضتي.

بدايًة من حكايتي مع التعليم التي لحظت فيما بعد انعكا�ضها 
التاريخ  مادة  تقبل  عن  وعجزي  العمل،  م�ضار  على  املبا�رش 
الغيبي، عمدت  احلفظ  منهاج  وفق  املدار�س  تعلم يف  كمادة 
دون  التاريخ،  مبادة  �ضلة  له  ب�ضيء  امل�رشوع  امل�ضاركة يف  اإىل 
حاجة  هي  وما  �ضاأ�ضلك،  الجتاهات  من  نوع  اأي  اأحدد  اأن 

طالبي، وما اأقتنيه بحقيبتي كمعلمة.

فكل  بدايتها،  يف  ال�ضيء  بع�س  مبهمة  كانت  الأمور  جميع 
�ضيء  على  العمل  يف  رغبتي  هو  اأمامي  بال�ضوء  ي�ضع  كان  ما 

يالم�س مادة التاريخ.

 إضاءة على املشروع

يتم  م�ضاريع  �ضل�ضلة  �ضمن  ياأتي  املتجدد«  »الزمن  م�رشوع 
العمل عليها �ضمن برنامج التكون املهني، بحيث يتم تطبيق 
م�رشوع »الزمن املتجدد« بني مدر�ضتي را�س العامود ال�ضاملة 
غزة،  يف  رقية  ال�ضيدة  ومدر�ضة  القد�س  يف  للبنات  الثانوية 
ان للبحث والتطوير الرتبوي، واملتابعة  باإ�رشاف من مركز القطَّ
اللغات  م�ضار  مدير  الرمياوي،  مالك  من  والداعمة  املبا�رشة 
والعلوم الجتماعية يف املركز، وعبد الكرمي ح�ضني، باحث 
اللذين �ضاندا  اللغات والعلوم الجتماعية،  ومن�ضق يف م�ضار 
ودعما خطى �ضري امل�رشوع يف كلتا املدر�ضتني خطوًة بخطوة.

 مشروع الزمن املتجدد

م�رشوع  يف  للم�ضاركة  العا�رش  ال�ضف  طالبات  اختيار  مت 
وغزه،  القد�س  عن  يتحدث  م�رشوع  وهو  املتجدد؛  الزمن 
تاريخ وح�ضارة كل منهما ومكانتها، وال�ضورة التي ر�ضمت 
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اإليهما؟ كيف  يرمزون  يرونهما؟ كيف  باأعني طالبها: كيف 
الذي  وما  مدينتهم؟  عن  يعرفونه  الذي  ما  عنها؟  يتحدثون 

يرغبون يف معرفته؟

فالهدف من هذا العمل هو التعريف بالتاريخ ومواكبة تفا�ضيله 
بحيث  احلايل،  للزمن  و�ضوًل  املتجدد،  بالزمن  مروراً  كافة، 
وحاجتهم،  الطالب  اإنتاج  من  تاريخ  تعليم  م�رشوع  ي�ضكل 
فهم  لديهم؛  جديدة  تعليمية  اإ�ضرتاتيجية  بناء  على  عمل  ما 
التعلم،  عملية  يف  ومنتج  اأ�ضا�ضي  جزء  امل�رشوع-  -عرب 
الكتابة، والت�ضوير، وقراءة  ما بني  تنوعت م�ضاركتهم  حيث 
املقابالت،  واملبادرة، وعمل  والقرتاح،  والتفكري،  املراجع، 
الق�ضرية،  الأفالم  عرب  والتوثيق  �ضغريه،  كتيبات  واإعداد 
والبحث يف العالقة بني الأماكن والأ�ضخا�س واملتغريات عرب 
الزمن، فما كانت ت�ضل اإليه الطالبات عرب امل�رشوع، كن يرينه 
اإجنازاً ي�ضتحق التوثيق، اإ�ضافة اإىل جو الت�ضوق طوال خطوات 
العمل بامل�رشوع، فهي التجربة الأوىل يل ولهم يف التعلم عرب 

امل�رشوع.

 للقدس مالمح هي البداية

�ضور  جمموعة  ي�ضاهدن  الطالبات  كانت  اعتيادية  جل�ضة  يف 
اأماكن  املدر�ضة حني اختلفن على حتديد  يف جملة على حائط 
بعيد  من  اأراقب  بقيت  القدمية.   بالبلدة  ال�ضور  بع�س  التقاط 
وال�ضور.   املعلومات  بع�س  على  اختالف  من  يجري  ما 
يجهلن  الطالبات  من  به  باأ�س  ل  عدداً  اأن  حينها  لحظت 
املعرفة  اأّدعي  ل  وكي  وتاريخها،  القد�س  مالمح  عن  الكثري 
املطلقة، فخالل جتربتي معهن اكت�ضفت اأين اأي�ضًا مل اأكن اأعي 
الكثري عن القد�س.  حينها، راودتني فكرة توظيف امل�رشوع 
بهذا امل�ضار، ومل ل فما بدا يل للوهلة الأوىل هو عدم معرفة 

الطالبات الكافية بالقد�س، من هنا كانت البداية ... .

حول  باحلوار  معهن  اأتفاعل  وبداأت  للطالبات  توجهت 
الب�ضيطة  الطالبات  معلومات  بني  الختالف  كان  القد�س.  
ي�ضكل خالفًا ملمو�ضًا ونزاعًا على امتالك حق املعرفة، حينها 
بداأت بتوجيه الأ�ضئلة للطالبات حول القد�س وال�ضور املعلقة 
عن  تعرف  اأنها  منهن  واحده  كل  تظن  وما  احلائط،  على 
القد�س حتى اندجمت الطالبات بحلقة حوار متناغمة مل يكن 
الطالبات  اإي�ضال  اإىل  اأ�ضعى  كنت  ولكني  م�ضبقًا،  لها  خمططًا 
نقوم  اأن  باإمكاننا  اأنه  الطالبات  باإخبار  قمت  حينها،  اإليها.  
نتفق  حقيقية  معرفة  اإىل  والتو�ضل  ال�ضور  تلك  يف  بالبحث 

�ضمن  التعلم  فكرة  اللحظة  حتى  اأطرح  ومل  جميعًا،  عليها 
اأعلم بعد مدى جاهزيتهن  اأكن  الطالبات، فلم  م�رشوع على 
للعمل على امل�رشوع.  كل ما مت التفاق عليه هو البحث يف 
ال�ضور، قمنا بتحديد موعد للقاء يف يوم اآخر بعد انتهاء الدوام 
املدر�ضي، على اأن حت�رش كل طالبة جمموعة �ضور من مراجع 
قدمية؛ كتب، جمالت، جرائد، والبحث حول خلفية ال�ضورة.

بعد ثالثة اأيام، قمنا اأنا والطالبات باإح�ضار جمموعة كبرية من 
ال�ضور للقد�س، وبلدتها القدمية، واأ�ضواقها، واأزقتها.  تبادلت 
اإليها.   وتعرفن  عنها  وحتدثن  بينهن،  فيما  ال�ضور  الطالبات 
كانت خطوة مفيدة للغاية، ومفتاحًا لأبواب كثرية مو�ضدة مل 
تكن الطالبات يعرفن �ضيئًا عنها، حيث كانت عالمات الفرح 
تثبيت  يف  بداأن  حني  الطالبات  على  تبدو  املتوا�ضع  بالإجناز 
ال�ضور على لوحة كبرية، مع و�ضع عنوان يعرف كل �ضورة.  
امل�رشوع،  التعلم عرب  الطالبات عن فكرة  من هنا حتدثت مع 
فما كان يبدو عليهن من ال�ضعادة والنخراط يف العمل، كان 
دافعًا قويًا لطرح فكرة التعلم عرب امل�رشوع عليهم والتفاو�س 

للعمل عليه.

 التفاوض مع الطالبات للتعلم عرب 
املشروع

القد�س مدينة عريقة، لها مكانة دينية لدى الديانات الثالث، 
الكثري.  وميكننا  نعلم عنه  ومكان ح�ضاري وثقايف وفني ل 
عنه  واحلديث  حوله  وال�ضتق�ضاء  عنه  والتعلم  فيه  البحث 
لأ�ضخا�س اآخرين، ونقل �ضورة القد�س لهم بعيوننا كما نراها 

ّورت لنا ولهم. نحن ل كما �ضُ

التي  واملتغريات  تاريخها  عرب  القد�س  عن  للتعلم  فر�ضة  هي 
مرت بها، وتوثيق التجربة لالآخرين، واحلديث عنها واإي�ضال 
لفكرة  الطالبات  حتم�ضت  ون�ضورها.   نراها  كما  �ضورتها 
التاريخ،  عن  نتعلمه  ما  �ضننتج  وكيف  امل�رشوع،  عرب  التعلم 
الأ�ضئلة عليهم  بع�س  بداأت بطرح  لالآخر.   �ضنو�ضله  وكيف 
لأ�ضتق�ضي مدى اإدراكهن وجاهزيتهن لالنخراط يف امل�رشوع:

فما هي اأهمية البحث بتاريخ القد�س بالن�ضبة لنا كاأ�ضخا�س  «
نعي�س فيها؟

هل مهم بالن�ضبة لنا عمل م�رشوع عن القد�س؟ «
من  « كبري  عدد  مع وجود  امل�رشوع؟  هذا  دورنا يف  هو  ما 

كتب التاريخ التي تتحدث عن القد�س؟
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هل البحث يف تاريخ مدن اأخرى �ضيكون جمديًا اأكرث؟ «
ما اخلطوات التي ينبغي علينا العمل عليها؟ «

على  قويًا  رداً  تعك�س  واقرتاحاتهن  الطالبات  اأفكار  بداأت 
نرى  اأن  )نريد  جتربتنا(  عرب  نتعلم  اأن  نريد  )نحن  التفاو�س 
التاريخ ل حتكي  ... كتب  اأكرث  ونعاي�ضها  القد�س عن قرب 
 ... حالهم  ل�ضان  يرويها  كما  اأجدادنا  عاي�ضوها  مواقف 
بالتاأكيد لدينا رغبة يف التعرف على تاريخ مدن اأخرى، ولكن 

بعد اأن نتعرف لتاريخ مدينتنا اأوًل ...(.

مع  قدمًا  التقدم  نحو  تدفعني  اإجابات  كانت  جميعها 
عليهن  طرحها  فور  امل�رشوع  بفكرة  فتم�ضكهن  الطالبات، 
واإجاباتهن الواعية ملا �ضنقدم عليه، كانت موؤ�رشاً جيداً خلو�س 

التجربة.

تلك  القد�س؛  على  نتعرف  اأن  وطالباتي  اأنا  قررنا  حينها 
من  ون�ضتقي  جبينها،  ثنايا  بني  ن�ضكن  التي  اجلميلة  ال�ضقراء 

عرق م�ضامها ول نعرف عنها الكثري.

�ضنقوم بعمله  الذي  اآخر، ولكن ما  للقاء  قمنا بتحديد موعد 
البدء  تقرتحن  التي  الأوىل  اخلطوة  هي  ما  القادمة؟  املرة  يف 

اأن  ميكن  التي  املقرتحات  هي  وما  القد�س؟  اإىل  لنتعرف  بها 
الأماكن  بع�س  زيارة  مهام؟  �ضل�ضلة  �ضمن  لحقًا  بها  نعمل 
اأماكن  زيارة  دين؟  ورجال  وجتار  اأ�ضخا�س  مقابلة  بالقد�س؟ 
اأثرية بالقد�س؟ التقاط �ضور تتحدث عن القد�س؟ ال�ضتماع 

اإىل حكايا كبار ال�ضن؟

 احلكاية  ... شكل آخر للتعلم

ال�ضن؛  كبار  من  القد�س  عن  احلكايا  بجمع  الطالبات  بداأت 
يف  حوى  من  وكل  والأقارب،  والأعمام،  واجلدة،  اجلد، 
هذه  يف  جميعًا  ت�ضاركنا  القد�س  عن  به  يخربنا  ما  جعبته 

احلكايا.

را�س  منطقة  �ضكان  من  وهو  ال�ضن،  كبار  اأحد  ذكر  حني 
عن  ورثة  القدمية  البلدة  يف  بيتًا  ميتلك  اأبي  »كان  العامود: 
جدي الذي ورثه عن والده واأورثه اإياه جده فهو بيتنا ورثناه 
اليهود  اأحد  1981.  جاء  العام  بقينا فيه حتى  عن جد اجلد، 
برفقة ال�رشطة ومت اأخذ البيت وطردنا بالقوة بحجة اأن لديهم 
من  هم  مزيفة،  اأوراق  لكنها  للبيت.   ملكيتهم  تثبت  اأوراقًا 
لأنه  البيت،  اأوراق  اأملك  ل  فاأنا  بيوتنا،  يحتلوا  كي  زيفوها 
يدهم  ي�ضعوا  اأن  ما  ولكنهم  اأجدادي،  عن  جداً  قدمي  ورث 

على �ضيء ياأخذوه«.

حادثة  على  والأجداد  الآباء  �ضهادة  تروي  اأخرى  ق�ضة  ويف 
حريق امل�ضجد الأق�ضى، وتهاود �ضيارات الإطفاء يف احل�ضور 

لإطفاء احلريق.

واأخرى تتحدث عن �ضكل القد�س املعماري قدميًا، واأبواب 
القد�س.   يف  لبيعها  الب�ضائع  جلب  وطريقة  وزقاقها  القد�س 
وعن الطرق التي كانت تخلو من احلواجز واملعابر قدميًا، فلم 
يكن يف�ضل القد�س عن ال�ضفة �ضيء كما هو الآن، وعن �ضهولة 
الذهاب اإىل م�رش عن طريق غزه دون حواجز، فالقد�س كانت 

يف نعيم ما و�ضفوه قبل الحتالل.

بع�س حكايا الأجداد كانت تتحدث عن ب�ضاطة احلياة يف 
والرجال،  الن�ضاء  مالب�س  يف  تتمثل  كانت  التي  القد�س، 
وكيف  والأحزان،  بالأعرا�س،  وطقو�ضهم  واأغانيهم، 
كبار  حكايا  من  اإليه  ا�ضتمعنا  ما  وفق  قدميًا.   تقام  كانت 
ال�ضن، اأدركنا اأن التغري عرب الزمن املتجدد مل يكن جغرافيًا 
احلكايا،  تلك  فمن  اأي�ضًا.   فني  ثقايف فكري  بل  فح�ضب، 
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العر�س،  ومرا�ضم  الزواج  كطريقة  طريف  هو  ملا  ا�ضتمعنا 
الزفاف،  يوم  حتى  العرو�س  روؤية  من  العري�س  مينع  وكيف 
ما  ومنها  العر�س،  حمام  اأثناء  العري�س  ي�رشب  كان  وكيف 
والتقاليد،  العادات  و�ضاح  �ضببها  كان  ما  وغالبًا  موؤمل،  هو 
بيننا  امل�ضاعر  تناقلت  منها وما هو غريب.   وما هو بطويل 
ك�رشيان دم واحد ي�رشي يف اأج�ضادنا جميعًا، حتى اأ�ضبحنا 

متعط�ضني ملعرفة املزيد.

 توقف كان ال بد منه

ل  اأن  اإدراكي  مع  تراودين،  العمل  يف  التعمق  فكرة  بداأت 
عالقة يل مبادة التاريخ التي مل اأت�ضالح معها يومًا، الأمر الذي 
تطرقت اإىل ذكره �ضابقًا.  ولكن هنا دافع التعلم مل يكن عرب 

مادة اأو منهاج، بل هو تعلم متاح بالو�ضائل وال�ضبل كافة.

القلق من  ي�ضاأم مراودتي بني احلني والآخر،  القلق مل  اأن  بيَد 
الإخفاق، القلق من الو�ضول اإىل مرحلة ل اأعلم كيف �ضاأتابع 
من  القلق  للعمل،  الطالبات  دافعية  تراجع  من  القلق  بعدها، 
ف�ضل امل�رشوع، ول اأذكر عدد املرات التي توجهت بها ملركز 
القطان واإخبارهم مبخاويف جتاه ف�ضل امل�رشوع، وكيف كانوا 
اأ�ضبحت تلك املخاوف  يقدمون يل الن�ضائح والدعم، حتى 
الأمام  نحو  قدمًا  وامل�ضي  لال�ضتمرار  قوي  دافع  مبثابة  كلها 
مليًا  فكرت  امل�رشع،  عرب  نتعلم  اأننا  بيد  واثقة.   بخطوات 

بالأمر ما الذي يتوجب عليَّ القيام به؟

الطالبات  اأن  اأم  للتعليم؟  مادة  لدي  هنا معلمة؟ هل  اأنا  وهل 
�ضيقمن بالبحث من اأجل التعلم؟ اإذا كانت الطالبات �ضيقمن 

مبهمة البحث عن املعرفة، اإذن هن باحثات �ضغار.

 للمسمى أثر ...

يف اللقاء التايل قمت مب�ضاركة الطالبات باأفكاري واإخبارهم 
اأنه يف م�رشوعنا هذا نحن نبحث عن املعرفة معًا، فلي�س لدي 
علينا، يف كل مرحلة  يتوجب  ما  واأن  اإياه،  بتلقينهم  اأقوم  ما 
غاية  لتحقيق  مهمة  بتحديد  نقوم  اأن  امل�رشوع،  مراحل  من 
وتتغري  عليها،  بالتفاق  نقوم  حمددة  اإ�ضرتاتيجية  وفق  معينه 
الإ�ضرتاتيجية ح�ضب كل مهمة، وبهذا �ضنت�ضارك يف البحث 
عن املعرفة معًا، والتعلم معًا، بحيث ت�ضبح كل م�ضاِركة منكن 
»فريق  ا�ضم  عليه  �ضنطلق  بحث  فريق  �ضمن  �ضغرية  باحثة 

الباحثات ال�ضغار«.

كان لوقع ال�ضم دافع قوي وتاأثري جيد على عزمية الباحثات 
تخ�ضي�س  ال�ضغار  الباحثات  جمموعة  قررت  حيث  ال�ضغار، 
امل�رشوع،  �ضمن  منظم  ب�ضكل  والعمل  للم�رشوع  وقت 
واإطالق ت�ضمية على كل مهمة يقمن بها؛ بدءاً باملهمة الأوىل 

التي �ضمينها »القد�س تاريخ وح�ضارة«.

بينهن،  فيما  واملهام  الأدوار  بتوزيع  الباحثات  قامت  كما 
�ضاعد  فامل�ضمى  امل�رشوع،  م�ضوؤولية  من  كبرياً  جزءاً  وحتملن 
حدود  من  ونقلهن  بامل�رشوع،  الباحثات  اهتمام  تعزيز  على 
م�ضاحة  اإىل  التعلم  ومادة  الدرا�ضة  مبقعد  املح�ضورة  الطالب 

البحث الوا�ضعة واملت�ضعبة.

 شكل املشروع

الآن  فامل�رشوع  ف�ضيئًا،  �ضيئًا  بالتال�ضي  الرتباكات  بداأت 
يتخذ �ضكله اللولبي منذ بدئه بالتلعثم الذي اأحاط به و�ضوًل 
لتمكني من نقطة البداية، مروراً با�ضطحاب الباحثات لنقطة 
النطالق بالبحث عرب م�ضار كان ي�ضوده الغمو�س، و�ضوًل 
اإىل النفتاح على امل�رشوع وتبنيه من قبل الباحثات، ت�ضاعداً 
بخطوات البحث عن املعرفة، حيث قمنا بتحديد موعد للقاء 
هذا  وعن  الفكرة،  هذه  عن  فيه  نتحدث  اأ�ضبوع،  كل  ثابت 
اأ�ضئلة قمت بطرحها  البداية راودتني جمموعة  امل�رشوع، ففي 

عليهن:

اأ�ضئلة حول الدور والأهمية:

ما هو دورنا يف هذا امل�رشوع؟ «
القد�س مع وجود عدد كبري  « بتاريخ  البحث  اأهمية  ما هي 

من الكتب التي تتحدث عن تاريخ القد�س وح�ضارتها؟
ما هي اأهمية هذا امل�رشوع بالن�ضبة لنا كطالب مقد�ضيني؟ «

اأ�ضئلة حول الرغبة يف املعرفة:

ما الذي نرغب يف معرفته؟ «
ما الذي تتوقعن حتقيقه؟ وما الذي يتوجب عمله؟ «

اأجل  بالبحث من  ال�ضغار وتعلقهن  الباحثات  بدت يل رغبة 
التعلم من جتربتهم اخلا�ضة، حني قالت اإحدى الطالبات: نريد 
اأن نتعلم عن القد�س ما مل ُيذكر يف الكتب حتى اليوم.  عبارة 
التعليمي  والنظام  املنهاج  �ضلطة  من  املعرفة  حترير  اإىل  ت�ضري 
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اإ�ضقاطها على  ويتم  م�ضبقًا،  املعدة  واملعلومات  للتلقني  التابع 
الطالب وفق روؤية املعدين لها اأو العاملني على اإعدادها �ضمن 
والبحث  حتريرها  ميكن  كيف  التاريخية،  الكتب  اأو  املنهاج 
بالباحثات  تعلم خا�س  ومنظور  روؤية  �ضمن  من جديد  فيها 
املتجدد،  القد�س  زمن  يف  البحث  يف  يرغنب  فهن  ال�ضغار، 

مروراً بتفا�ضيل احلياة فيها.

الرمياوي  مالك  من  م�ضامعي  طرقت  مقولة  راودتني  حينها 
القطان  مركز  يف  الجتماعية  والعلوم  اللغات  م�ضار  مدير 
اإبراهيم  للبحث والتطوير الرتبوي عن القد�س، وهي لـ جربا 
ال�ضغار  الباحثات  اأمام  عري�س  بخط  بكتابتها  وقمت  جربا، 
مدينة  هي  بل  من حجر،  مدينة  لي�ضت  »القد�س  فيها:  يقول 
�ضها الب�رش، وهي اأكرث مدينة  التوق اإىل اهلل، وهي اأكرث مدينة قدَّ

دّمروها«.

الدينية على مر  البحث يف مكانة القدس   
السنني

انطالقًا من تلك املقولة، عزمت الباحثات ال�ضغار على حتديد 
مهمة البحث التالية، التي متحورت حول مكانة القد�س الدينية 

مو�ضعًا  القد�س  تكن  مل  ال�ضنني  مر  على  ال�ضنني.   مر  على 
جغرافيًا جرت عليه اأحداث �ضجلها التاريخ فح�ضب، بل هي 
قيمة رمزية حتتل مكانًا خا�ضًا يف قلب كل ديانة.  ينبغي البحث 
والتحليالت،  املراجع،  على  بحثهن  اعتمدن يف  بحيث  فيها 
ال�ضغار  الباحثات  با�رشت  وفيما  الدين.   رجال  ومقابالت 
قمت  والدينية،  التاريخية  القد�س  معامل  اأ�ضهر  يف  البحث 
واأهمية  الإ�ضالمية،  الديانة  يف  القد�س  اأهمية  يف  بالبحث 
اليهودية،  للديانة  القد�س  واأهمية  امل�ضيحية،  للديانة  القد�س 
حيث متكنت الطالبات من جمع املعلومات من رجال الدين 
الإ�ضالمي والديانة امل�ضيحية وال�ضتماع اإىل ارتباطهم بالقد�س 
بني  القرب  �ضكل  حيث  ديانة،  كل  لدى  ومكانتها  دينيًا، 
باملكانة كالقرب بني كني�ضة القيامة وم�ضجد عمر بن اخلطاب، 
ا�ضتمرت  باملكان.   الكينونة  وعالقة  روحاين  عقائدي  قرب 
بني  املختلفة  النظر  ووجهات  بالآراء  البحث  يف  الباحثات 
من  اإليها  وال�ضتماع  املعلومات  بعد جمع  الثالث،  الديانات 
بعمل  ال�ضغار  الباحثات  قامت  القد�س،  يف  دينية  �ضخ�ضيات 
كتيب �ضغري بعنوان مكانة القد�س يف الديانات الثالث، وكان 

هذا اأول نتاج جتربتهم يف حتديد ما يردن تعلمه.

يطمحن  ما  هذا جل  يكن  مل  لكن  البداية،  بذرة  هذه  كانت 
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عرب  الباحثات  بداأت  اإليه.   الو�ضول  يف  ال�ضغار  الباحثات 
اللقاءات بتحديد اأكرث ما الذي يرغنب يف معرفته.

املنهاج،  �ضلطة  التحرر من  الباحثات من  الآن، متكنت  حتى 
والتحرر من الثقل التاريخي والفهم التقليدي للتاريخ، فالتعلم 
القد�س  جغرافيا  من  الروؤية  عك�س  على  �ضاعد  امل�رشوع  عرب 
التاريخ،  قدا�ضة  اإىل  القد�س  تاريخ  ومن  اجلغرافيا،  قدا�ضة  اإىل 
القد�س حياة وعوامل  ففي  اليومية وحيويتها.   احلياة  وقدا�ضة 
القد�س  التاريخ و�ضاعدت على طم�ضها، هي  جتاوزتها كتب 
بجميع جوانبها ما ترغب الباحثات يف التعلم عنه، اجلاليات 
املقد�ضية، حارات القد�س، مقاهي القد�س، الباعة، ال�ضحف، 
الفن، امل�ضاكل احلياتية واملتغريات عرب الزمن، ما الذي اختلف 

على القد�س عرب ال�ضنني؟

يف اخلطوة التالية، قررت الباحثات العمل على حتديد البحث 
يف متغريات البلدة القدمية عرب الزمن، اأهي حالة تغيري م�ضتمر 
وطم�س مالمح املكان وهويته؟ اأم هي حالة زكام تعاين منها 

القد�س دون مناعة؟

العزة  بنا  تثري  املا�ضي،  ت�ضتنبط �ضمواً من وحي  فالقد�س بالد 

الزمن  عرب  تغريت مالحمها  وقد  بها  كيف  لل�ضمود،  وتدفعنا 
�ضاهدها  من  ونحن  جديد،  اآخر  زمن  بعد  اأي�ضًا  تتغري  وقد 
وعلى  عليها  �ضاهدين  نكون  اأن  ميكننا  كيف  و�ضهدها، 
نقدم  اأن  بعد.  حينها بدت فكرة كيف ميكننا  فيما  تاريخها 

القد�س مدينتا عرب الزمن املتجدد.

 عني على األدب

�ضل�ضلة مهام بخطوه  بالعمل �ضمن  ال�ضغار  الباحثات  بداأت 
من  م�ضتوحى  ال�ضم  القد�س«.  لنا  »قالت  �ضموها  ثانية 
عنوان كتاب الكاتب املقد�ضي حممود �ضقري برواية »قالت لنا 

القد�س«.

ن�ضيب  الأدب  لزاوية  كان  امل�رشوع  على  العمل  فرتة  طوال 
من اهتمام الطالبات بالبحث حول الُكتاب املقد�ضيني، ومن 
اأبرزهم الكاتب املقد�ضي حممود �ضقري.  لكنني �ضاأحتدث عن 

تلك التجربة على حدة.

 عمليات البحث

مهام  ب�ضل�ضلة  القيام  الباحثات  تخطيط  ت�ضمن  �ضبق،  فيما 
�ضميناها بـ »قالت لنا القد�س«.  ر�ضمت الباحثات خطوات 

العمل التي �ضيقمن بها، من:

م�ضبقًا  « ال�ضغار  الباحثات  قامت  حيث  م�س�در:  جمع 

القد�س  عاي�س  ومن  ال�ضن  كبار  من  املعلومات  بجمع 
حكايات  �ضمن  املفكرين  الدين  ورجال  وعا�رشها  قدميًا 
قدمنها  التي  املقرتحات  ومن  التاريخ،  على  و�ضهادات 
القدمية  ال�ضور  األبومات  لحقة،  كمهمة  عليها  للعمل 
القد�س،  تاريخ  التي تتحدث عن  الأدبية  الن�ضو�س  وتلك 
اأفالم عن القد�س، اأعمال فنية تتحدث عن القد�س، م�ضادر 
اقرتحتها الطالبات تختلف يف روؤيتها وتتحد يف م�ضمونها 

وجوهرها )القد�س(.
معًا  « قراءتها  امل�ضادر  جمع  عملية  اإمتام  بعد  امل�س�در:  قراءة 

والتاأمل فيها.
البلدة  « اأحياء  زيارة  ال�ضغار  الباحثات  قررت  مق�بالت: 

القدمية، وعمل مقابالت مع التجار والأهايل وال�ضخ�ضيات 
البارزة املتحدثني با�ضم �ضكان البلدة القدمية ورجال الدين.

ت�سوير: بداأ تفكري الباحثات يتجه نحو اأي نوع من ال�ضور  «

نحتاج، وما الذي يجب توثيقه بال�ضورة، وكيف نلتقطها 
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بطريقة متكننا من توظيفها لحقًا، ما هي اإمكانية الت�ضوير 
بال�ضور؛  بالتوثيق  الباحثات  روؤية  ت�ضعبت  لدينا؟  املتوفرة 
ينبغي  الذي  ما  الب�رش،  املكان،  احلجر،  �ضن�ضور  فهل 
الت�ضوير  امل�رشوع، مهمة  للتعلم عرب  �ضويًا  ت�ضويره؟ عدنا 
هي اأي�ضًا جمال تعلم تعلمت من خالله الباحثات ما الذي 
ينبغي الرتكيز عليه، ما الذي �ضي�ضكل �ضاهداً على جمريات 
�ضورة  �ضابقًا  التقطت  التي  ال�ضور  �ضمن  فمن  الزمن.  
لعدد من ثمار البندورة التالفة، وقد و�ضعت على جانب 
يقطعون  الذين  الفالحني  معاناة  ال�ضورة  حتكي  الطريق.  
بتلف  يت�ضبب  الذي  بالقد�س، الأمر  لبيع حم�ضولهم  املعابر 
لوجه  اأخرى  و�ضورة  لل�ضوق.   و�ضولها  قبل  منها  جزء 
طفل يظهر من بني م�ضتديرة كعك، و�ضورة لبائعة خ�ضار 
وهن  الدير  راهبات  من  و�ضيدة  العامود،  باب  درج  على 
عليه  �ضهدت  فما  اخل�ضار،  ثمن  حول  ف�ضاًل  يخ�ضن 
ال�ضورة من الف�ضال على الثمن �ضوى ابت�ضامة ود متبادلة 

بني ال�ضيدتني.
جمع  « يف  التقارب  اأو  التطابق  بني  مقارنة  هي  مق�رن�ت: 

الباحثات  امل�ضادر واملقابالت وال�ضور معًا، حتى تتمكن 
ال�ضغار من حتليلها.

التحليل: �ضمن العودة للمهام ال�ضابقة جميعها، ولكي يتم  «

حتليل  بعملية  يقمن  اأن  الباحثات  اقرتحت  املعرفة  توثيق 
اإليه عرب امل�رشوع، ومبنطقيته وتوافقه مع  لكل ما يتو�ضلن 
حاجتهن، ومبا يرغنب يف م�ضاركة الآخرين به عن القد�س.

التوثيق: اقرتحت الباحثات طرقًا عدة للتوثيق، منها توثيق  «

يف  وو�ضعها  �ضغرية،  جملدات  �ضمن  وطباعتها  التجربة، 
مكتبة املدر�ضة لتكون متاحة اأمام جميع الطالبات.  عمل 
فيلم ق�ضري مدته 15 دقيقة، يتحدث عن القد�س عرب الزمن 
�ضور  معر�س  عمل  طالبها.   بعيون  القد�س  املتجدد، 
ت�ضوير  من  القد�س  حتاكي  انتقائية  �ضور  املدر�ضة،  يف 
روؤية  وفق  �ضورة  لكل  عنوان  و�ضع  ويتم  الباحثات، 

الباحثات ال�ضغار.

م�ضرتكة  كمهام  العمل  بتوزيع  ال�ضغار  الباحثات  قامت 
مبا  يتناق�ضن  الباحثات  كانت  مهمة  كل  نهاية  ويف  للبحث، 
جمعن يف جعبتهن عن القد�س، يف اأبرز خطواتهم يف البحث 

وال�ضهادة على املكان.

 ظهور العني الثالثة أو الطرف اآلخر ...

الكامريا،  عني  يف  القد�س  بتوثيق  ال�ضغار  الباحثات  قامت 

لتتحدث  فيها،  احلياة  ملظاهر  خمتلفة  �ضور  بالتقاط  وذلك 
على  التغريات  ر�ضد  لغاية  واأي�ضًا  املدينة،  تلك  ب�ضاطة  عن 
اليومي، حيث �ضكلت  املكان، وتوثيق �ضور احلياة ب�ضكلها 
العي�س  احلياة وطرائف  يظهر عمق  بناء  �ضل�ضلة  ال�ضور  بع�س 
�ضنفعل  ملن  التفكري  يف  اأكرث  للتعمق  دفعهن  ما  القد�س،  يف 
اآخر  هناك  اأن  اأم  فقط،  نحن  نعرفه  اأن  اأجل  من  هل  هذا؟ 
لالآخر؟ ومن  اأنف�ضنا  �ضنقدم  م�ضاركته جتربتنا؟ وكيف  ميكننا 
�ضيكون الآخر؟ كانت هناك اأطروحة لوجود وحتديد الآخر؛ 
القد�س وهن طالبات  ما  لها  �ضنقول  التي  اجلهة  اأو  ال�ضخ�س 
مدر�ضة ال�ضيدة رقية يف غزة؛ وهي مدر�ضة اإناث مبنطقة بيت 
لهيا، طالبات من الفئة العمرية نف�ضها لطالباتي، كانت فكرة 
طاملا  التي  املدينة  القد�س؛  على  لتعريفهن  بالهتمام  جديرة 

حلمن بزيارتها.

اإن لهذا الآخر مكرمات كثرية ... فوجوده اأعطى للم�رشوع 
�ضريى،  من  هناك  لأن  التزامًا،  اأكرث  الباحثات  احليوية، جعل 
ما  له  �ضتعر�س  فمن  للقد�س،  قربًا  اأكرث  الباحثات  وجعل 
بالقد�س مثلنا، هو قد يكون  لي�س على �ضلة  القد�س هو  هي 

فل�ضطينيًا يحبها، لكن ل ميكنه اأن يراها اإل من خاللنا.

�ضغفًا  اأكرث  ال�ضغار  باحثاتي  لدى  امل�رشوع  دافعية  اأ�ضبحت 
وحتم�ضًا، فهناك من �ضريى القد�س بعيوننا كما راأيناها.

حني قمنا بعر�س الفكرة على مدر�ضة ال�ضيدة رقية، كان هناك 
بدورهم  رقية  ال�ضيدة  مدر�ضة  طالبات  تقوم  اأن  فكرة  اأي�ضًا 
بتقدمي غزة وتقدميها لنا بعيون طالباتها.  كيف يرين غزه، ومبا 
القد�س ومبا ميكننا و�ضفها  نرى  لنا، وكيف  ميكنهن و�ضفها 
يف  نرغب  الذي  فما  يكفي؟  وحده  هنا  الكالم  وهل  لهن؟ 

معرفته عن مدينة غزه؟

غزة  .... تلك املدينة التي طاملا كانت زيارتها حلمًا لنا، وما 
يتقن  التي  املدينة  القد�س  عليه عن  نعرفهن  اأن  باإمكاننا  الذي 

لزيارتها؟

 غزة – القدس مشروع تواصل ...

واأكرث  حما�ضًا  اأكرث  الأمر  اأ�ضبح  اآخر،  هناك  اأ�ضبح  حني 
خ�ضو�ضية، فنحن نبحث ب�ضيء لنا لنقدمه نحن، ون�ضهد عليه 
نحن، وكان الأمر ذاته لطالبات مدر�ضة ال�ضيدة رقية، اللواتي 
بداأن بتعريفنا على غزه بعيونهن.  ولدعم حلقة التوا�ضل بني 
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طالبات مدر�ضة ال�ضيدة رقية والباحثات ال�ضغار، قمنا بعمل 
�ضفحة تتمكن من خاللها طالبات املدر�ضتني من ن�رش ال�ضور 
توا�ضل  رابط  �ضكل  الذي  الأمر  مدينتهن،  عن  واحلكايات 
ال�ضغار  الباحثات  املدر�ضتني.  فما ترغب  بني طالبات  جيداً 
يف معرفته عن غزه التي طاملا �ضدهن ال�ضوق اإليها، هو كل ما 
يتعلق باحلياة بغزة )تراثهم – عاداتهم – بيوتهم – عائالتهم 

– م�ضاعرهم – معاناتهم – اأوجاعهم(.

كان لل�ضورة دور كبري يف ذلك.  يف البداية، ركزت طالبات 
مدر�ضة ال�ضيدة رقية بغزة على ال�ضور التي تظهر الباعة املتجولني 
من الأطفال واملباين ال�ضكنية املهدمة ومولدات الكهرباء، تلك 
ال�ضور التي باتت تداهم اأغلب البيوت يف غزة.  ومن جانب 
التوا�ضل الآخر، كانت الباحثات ال�ضغار يف القد�س يطرحن 
اأ�ضواق  �ضور  املدينة،  يف  اليومية  احلياة  تعك�س  التي  ال�ضور 
القد�س واأبوابها، و�ضور لكعك القد�س، �ضور حلركة ال�ضياحة 
بائعة خ�ضار  بني  فيها، و�ضور جتمع  الدينية  الأماكن  ولبع�س 
الدير  من  م�ضيحية  وراهبة  العامود،  باب  درج  على  م�ضلمة 
الأعياد  اأخرى لطقو�س  ال�رشاء.  و�ضور  اأثناء  يتبادلن احلديث 
يف القد�س، وغريها الكثري من ال�ضور التي ت�ضمنت حكايات 

تبادلنها الباحثات فيما بينهن، كما اأ�ضبح لدى الباحثات من 
فيما  وم�ضاركته  تبادله  ميكنهن  ملا  كبرية  دافعية  الطرفني  كال 
بينهن، حيث قامت طالبات مدر�ضة ال�ضيدة رقية بعمل جولة 
ال�ضور  واإرفاق  هناك،  املتاحف  اأحد  وزيارة  غزه،  مدينة  يف 
واملعلومات والق�ض�س وم�ضاركتها مع الباحثات ال�ضغار، يف 
الوقت الذي قامت فيه الباحثات ال�ضغار بعمل جولة يف اأنحاء 
البلدة القدمية، واأ�ضواق القد�س، و�ضوًل اإىل كني�ضة القيامة التي 
التي  الطقو�س  اأهم  عن  ال�ضوؤال  عند  فيها  الباحثات  توقفت 
يقوم بها امل�ضيحيون عند زيارة الكني�ضة.  وتطرقت الباحثات 
اأي�ضًا لل�ضوؤال فيما لو كان هنا ق�ض�س حدثت يف الكني�ضة مثل 
هيكلي  تغري  اأي  حدث  وهل  تاريخية،  اأو  اأ�ضطورية،  ق�ض�س 
عمر  م�ضجد  لزيارة  الباحثات  توجهت  ثم  ومن  املبنى،  على 
بن اخلطاب، واحلرم القد�ضي ال�رشيف، املكان الذي تعر�ضت 
الت�ضوير،  كامريا  مل�ضادرة  الحتالل  قبل  من  الباحثات  فيه 
الأمر  اخلارجية،  امل�ضجد  ل�ضاحات  باإدخالها  ال�ضماح  وعدم 
الذي ترك ت�ضاوؤلت كثرية لدى الباحثات، منها: ملاذا مل يقم 
مبنعنا  قام  ومَل  القيامة؟  كني�ضة  داخل  الت�ضوير  من  مبنعنا  اأحد 
من الت�ضوير داخل احلرم القد�ضي ال�رشيف؟ مل يكن لديَّ اأي 

جواب �ضوى: هذا هو الحتالل.
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 الرؤية عن كثب

القد�س  يف  التفا�ضيل  من  الكثري  اإىل  ينظرن  الباحثات  بداأت 
بالعني البحثية التي تبحث عن اإجابة جلميع الت�ضاوؤلت حول 
املقد�ضني يف ظل  ال�ضكان  ما يرغنب يف معرفته كطبيعة حياة 
عي�ضهم.   اأماكن  يف  حتى  وم�ضاركتهم  معهم  اليهود  تواجد 
الباحثات  وذهبت  ال�رشيف،  القد�ضي  احلرم  �ضاحات  غادرنا 
ال�ضغار لزيارة اإحدى العائالت التي ت�ضكن يف البلدة القدمية 
احلياة  وي�ضاركهم  بيتهم  من  جزء  على  الحتالل  ا�ضتوىل  قد 
العائلة،  لدى  بها  حتدثن  عدة،  اأ�ضئلة  للباحثات  كانت  فيه.  
منها: كيف كانت حياتهم قبل اأن ي�ضاركهم الحتالل مكان 

�ضكنهم؟ وما امل�ضايقات التي يتعر�ضون لها؟

العائلة تتكون من اأم اأرملة واأبن يف الع�رشين من العمر م�ضاب 
بحالة من عدم اإدراك الوعي ب�ضبب اعتداء اليهود عليه و�رشبة 
على راأ�ضه، ما ت�ضبب له بخلل، واأخت يف بداية الثالثني من 
الأربعة يف  واأطفاله  مع زوجته  وي�ضكن  متزوج  واأخ  العمر، 
اأما اجلزء الأكرب من املنزل  بيت مكون من غرفتني للمعي�ضة، 
فقد ا�ضتوىل عليه الحتالل واأ�ضكنوا فيه اإحدى الأ�رش اليهودية.

تلك الأحداث التي طاملا �ضمعت عنها الباحثات ال�ضغار عرب 
ن�رشات الأخبار، اأو �ضاهدنها من خالل التلفاز، عاي�ضنها يف 
تلك التجربة عن كثب، �ضاهدن وا�ضتمعن لطبيعة حياة هوؤلء 

النا�س يف القد�س ومعاناتهم.

التقطت الباحثات جمموعة �ضور للمكان لتبقى �ضاهدة على 
ما اأحدثه الحتالل يف حياة تلك العائلة، وعلى ما تتعر�س له 
الكثري من العائالت يف البلدة القدمية خا�ضة، والقد�س عامة.

غادرت الباحثات املكان، ويف جعبتهن الكثري من احلكايات 
مغادرتنا  اأثناء  اليوم.   حتى  خميلتهن  يف  عالقة  بقيت  التي 
اأ�ضواق البلدة القدمية من باب خان الزيت، و�ضوق العطارين، 
بطريق  اخلام�ضة  واملرحلة  الواد،  وطريق  القطانني،  و�ضوق 
البلدة  جتار  مع  وقفة  ال�ضغار  للباحثات  كانت  الآلم،  درب 
القدمية البائعني املتواجدين يوميًا داخل اأ�ضوار البلدة القدمية، 
وال�ضاهدين الأوائل على كل ما يحدث داخل هذه الأ�ضوار.  
القدمية،  بالبلدة  ذكرياتهم  البائعني عن  مع  الباحثات  حتدثت 
القد�س،  اأ�ضوار  داخل  جتارتهم  تواجه  التي  امل�ضاكل  وعن 
�ضاهدين  وكانوا  القد�س  له  تعر�ضت  وما  �ضهدوه  ما  وعن 
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باحلرم  ن�ضب  الذي  احلريق  حادثة  عن  التجار  حتدث  عليه.  
احلريق،  اإطفاء  التجار مبحاولة  قام  ال�رشيف، وكيف  القد�ضي 
وعن خدمة الإطفاء التي تاأخرت متعمدة بالو�ضول للمكان، 
وعن الكثري من حماولت التهويد التي حتدث بالبلدة القدمية، 
الأق�ضى،  امل�ضجد  حتت  حتدث  التي  كاحلفريات  موؤخراً، 
وم�ضاهدتهم  احلفر،  اأدوات  لأ�ضوات  الدائم  �ضماعهم  وعن 
لالأ�رشار التي حدثت يف العديد من املنازل ب�ضبب احلفريات.  
متكنت الباحثات ال�ضغار من م�ضاهدة الكثري من ال�ضور التي 
ذهاب  لهم  ي�ضببه  الذي  ال�رشر  وعن  التجار،  عنها  حدثهن 
ال�ضكان العرب لل�رشاء من املحال التجارية الإ�رشائيلية باملنطقة 

العربية.

 للتعلم جماالت أخرى ..

اأ�ضوار  داخل  البحثية  جولتهن  من  ال�ضغار  الباحثات  عادت 
مب�ضاعر  املمزوجة  احلكايا  من  الكثري  يحملن  وهن  القد�س، 
التي يتعر�س لها املقد�ضيون من قبل الحتالل  الأمل واملعاناة 
من  الباحثات  لتتمكن  كافيًا  واحد  لقاء  يكن  مل  يوم.   كل 
اأمور  فهناك  عليه،  و�ضهدن  �ضاهدنه  ما  كل  وتوثيق  احلديث 
حياتية عديدة ل ميكن تعلمها عرب املنهاج، ولكن البحث يف 
الباحثات  من  جعلت  كثب،  عن  وم�ضاهدتها  الأمور  تلك 
ال�ضغار منتجات ملا يردن تعلمه، وما يرغنب يف م�ضاركته مع 

بالتفكري  الإيجابي  وقعها  التجربة  لتلك  كان  فقد  اآخرين.  
يف  م�ضادر  من  بجمعه  قمنا  ما  كل  نوظف  اأن  ميكننا  كيف 
الباحثات  التجربة.  عندها بادرت  م�ضدر واحد يوثق تلك 
تلك  نتاج  يعر�س  ق�ضري،  فيلم  عمل  فكرة  بطرح  ال�ضغار 
هنا  لديهن  وكان  الفيلم،  بعمل  الطالبات  قامت  التجربة.  
مت�ضع اآخر للتعلم غري املمنهج ل�ضتخدام الكمبيوتر، والعمل 
اأعدت  كامل.   حي  م�ضهد  وبناء  ال�ضور،  ق�ضا�ضات  على 
الباحثات الفيلم، واأطلقن عليه عنوان: »قالت لنا القد�س«، 
وقمن باإر�ضاله لطالبات مدر�ضة ال�ضيدة رقية مل�ضاركتهن تلك 

التجربة.

 .. احللم جسر للتواصل ...

ولأن ل �ضيء هنا ي�ضبه ما هو هناك، ولأن احللم حق م�رشوع 
ياأتي باأمل جديد، كان ل بد من بنك اأحالم للباحثات ال�ضغار 
)اأحالم �ضخ�ضية(، بحيث تقوم كل باحثة يف القد�س بتحقيق 
واأخذ  غزة،  رقية يف  ال�ضيدة  مدر�ضة  طالبات  من  طالبة  حلم 
اأن  اأمل  على  لها  واإر�ضالها  احللم،  حتقيق  على  �ضاهدة  �ضور 
ياأتي يوم تتمكن من الو�ضول للقد�س وحتقيق ذاك احللم مره 
اأخرى، واأي�ضًا تقوم كل طالبة يف غزة بتحقيق حلم لإحدى 
الباحثات ال�ضغار يف القد�س، وبجمع جميع الأحالم يف بنك 

اأحالم الباحثات ال�ضغار.
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 األدب شكل آخر للتعلم

كلها،  ثمارها  جُتَن  مل  الأحالم  ولأن  بداية،  نهاية  لكل  ولأن 
كان لهذه النهاية التي مل تنته بعد، ولدة فكرة جديدة، ولأن 
القد�س  القد�س، ولأن  لنا  قالت  فيها، ولأنها  ما  فيها  القد�س 
فكريًا  ومرجعًا  رمزاً  دائمًا  كان  ولأنه  املتجدد،  الزمن  هي 
للباحثات ال�ضغار، ولأنهن ا�ضتطعن روؤية القد�س عرب كتاباته، 
كان ل بد لنا من الوقوف مطوًل عند الكاتب املقد�ضي حممود 

�ضقري.

كانت البداية من رواية اأحالم الفتى النحيل للكاتب حممود �ضقري، 
بوقائعها  املرتبطة  الرواية  تلك  بقراءة  الطالبات  بداأت  حني 
بالكتب  �ضقري  اإ�ضدارات  تكن  فلم  القدمية،  والبلدة  بالقد�س 
بحث  مبو�ضوع  مبا�رشاً  ارتباطًا  مرتبطة  كانت  فقد  العادية، 

الرتبوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  بداأ  حني  الطالبات، 
الأمر  �ضقري،  حممود  املقد�ضي  الكاتب  باإ�ضدارات  بتزويدنا 
الذي �ضّهل على الباحثات قراءة تلك الكتب، وروؤية القد�س 
القد�س،  عن  �ضقري  كتابات  بع�س  اقتب�ضن  كما  �ضطورها،  بني 
لفتتاح  ا�ضتعدادا  بها،  املدر�ضة  مكتبة  جدران  بتزيني  وقمن 

مكتبة املدر�ضة، بح�ضور هذا ال�رشح الفكري املقد�ضي.

نهاية.   نقطة  اإىل  للو�ضول  الوقت  طوال  الباحثات  تعمل  مل 
الإن�ضان واملكان، عالقة  به هو عالقة حياتية بني  يبحثن  فما 
م�ضتمرة ل انتهاء فيها، فكل لقاء، وكل يوم، وكل جولة، هي 
اإليه  بداية جديدة للتوقف والبحث وامل�ضاركة يف ما تتو�ضل 

كل من مترات القد�س وحناء غزة.

مدر�سة را�س الع�مود ال�س�ملة




