دليل الطالب المختصر
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نبذة عن كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة:
تم اعتماد كلية دار الكلمة الجامعية للفنون
والثقافة عام  2006من قبل وزارة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية ,وهي مؤسسة أهلية
للتعليم العالي في فلسطين مهمتها تزويد
الفرص التعليمية ذات الجودة العالية في برامج
البكالوريوس والدبلوم المعتمدة إلى الطلبة
من قطاعات المجتمع الفلسطيني كافة.
وتركز تخصصاتها على برامج الفنون المرئية
واألدائية واإلرث الثقافي والدراسات السياحية
والتصميم ،وتعنى بنشر قيم الديمقراطية
وحرية التعبير والفكر من أجل بناء مجتمع
واع وحر.
مدني فلسطيني ٍ
الرسالة:
تفك�ه
تهدف كلية دار الكلمة الجامعية إىل تهيئة الطالب/الطالبة وتطويره/ها بما يخص ملكة ي
البداعي وقدراته النقدية عن طريق التعليم المبتكر المصمم بحسب مقاييس القرن الواحد
إ
ش
والع�ون.
توفر الكلية الجامعية فرصا تعليمية بديلة عما هو متوفر ف� الجامعات والمعاهد أ
الكاديمية ف ي�
ّ
ي
ين
البداعية للطلبة لتلبية الحاجات
ات
ر
المها
عىل
يعتمد
فلسط� وذلك بتقديم منهاج كامل متكامل
إ
ف
ن
الفلسطي� والمساهمة ي� إثراء الحياة الفكرية
االقتصادية والثقافية واالجتماعية والتعليمية للمجتمع
أي
ين
فلسط� بع� تزويد الشباب بالتدريب والمهارات الكاديمية والمهنية.
والثقافية ف ي�
ين
تهدف كلية دار الكلمة الجامعية إىل ي ن
للخريج� منهم ،طبقا
تمك� الطلبة إليجاد فرص عمل جديدة
ين
البداعية ي ن
ين
النتاجية ش
المؤهل� من
لتمك� الطلبة
لحاجات
الب�ية والمهارات إ
فلسط� ،وتشجيع إ
ف
الفلسطيني�،ن
المشاركة ي� تشكيل مستقبلهم اعتماداً عىل عملهم وإتاحة الفرصة للشابات والشباب
ي
ن
الفلسطي� جميعها ،للدراسة مع بعضهم البعض ومع يغ�هم ،من يغ�
من قطاعات المجتمع
ي
آ
ت
ين
الفلسطيني� ،بهدف التطوير وزيادة الوعي والتسامح واح�ام ثقافات وفكر ومعتقدات الخرين.
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ال�امج التالية:
تقدم كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ب

برامج البكالوريوس:
ال�نامج
ب
الداخل
التصميم
ي
السياحة الثقافية
والمستدامة
افيك
التصميم الجر ي
النتاج الفيلمي
إ
الفنون المعارصة
الفنون أ
الدائية

عدد الساعات المعتمدة
124
124

مدة الدراسة
 4سنوات
 4سنوات

124
124
124
124

 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 4سنوات

برامج الدبلوم المتوسط:
ال�نامج
ب
النتاج الفيلمي الوثائقي
إ
الفنون التشكيلية المعارصة
فن الصياغة
الدراما أ
والداء المرسحي
أ
الداء الموسيقي
أ
ين
السياحي�
الدالء
ين
الفلسطيني�

مدة الدراسة
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان
سنتان

عدد الساعات المعتمدة
72
70
70
75
73
77

برامج الدبلوم المهني:
ال�نامج
ب
فنون الطبخ وخدمة
الطعام
ضيافة الطعام المتقدمة

عدد الساعات المعتمدة
37

مدة الدراسة
 11شهراً

40

 11شهراً
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إجراءات القبول والتسجيل
تعليمات تقديم الطلبات:
ن
المهــ�
 1.1تبــاع بطاقــة طلــب االلتحــاق لدرجــة البكالوريــوس والدبلــوم المتوســط والدبلــوم
ي
المتخصــص مقابــل رســم قــدره ثالثــون دينــاراً غـ يـر مسـ تـردة .يتــم ش�اء بطاقــة طلــب االلتحــاق
مــن :
ف
ض
العر� ي� مدينة بيت لحم أوبيت جاال أوالخ�.
•أحد فروع البنك ب ي
ين
فلسط� ف ي� بيت لحم.
•فرع بنك
ف
ن
المال ي� مب� كلية دار الكلمة الجامعية بيت لحم – جبل مرير .
•المكتب ي
ت
2.2تعبئــة طلــب االلتحــاق الك�ونيــا وبإســتخدام رمــز الطلــب ورمــز المــرور الخــاص بالطالــب
(الموجــود ف ي� بطاقــة طلــب االلتحــاق) ف ي� الرابــط الموجــود عــى بطاقــة طلــب االلتحــاق.
3.3تتواصــل دائــرة القبــول والتســجيل مــع الطلبــة بعــد التســجيل إ ت ن
و� لتحديــد موعــد
اللكــر ي
المقابلــة
آ
4.4عند الحضور للمقابلة الرجاء احضار المرفقات التية:
•صورة شخصية
•صورة عن شهادة الميالد
•صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة.
•صورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
•متطلبات القبول مستوفاة (حسب ما هو مذكور تحت كل تخصص).
الرسوم الجامعية:
ـال غـ يـر ربحيــة .تســعى لتقديــم خدمــات تعليميــة
ان كليــة دار الكلمــة الجامعيــة مؤسســة تعليــم أعـ ي
ـ�ة مــع المحافظــة عــى الرســوم ف� الحــد ال ن
متمـ ي ز
د� الممكــن .تشــكل رســوم الطالب %30مــن التكاليف
ي
الحقيقيــة ،ممــا يــؤدي إىل اعتمــاد الكليــة عــى بت�عــات مــن أفراد،ومؤسســات محليــة وأجنبيــة .وعليــه
ـال:
فــان أقســاط ورســوم الســاعة المعتمــدة هــي كالتـ ي
الرسم
1
2
3

رسوم الساعة المعتمدة لدرجة البكالوريوس
رسوم الساعة المعتمدة لدرجة الدبلوم
رسوم التسجيل

-6-

المبلغ
بالدينار
40
30
45

مالحظات

تدفع ف ي� كل فصل لجميع
التخصصات

المساعدات المالية والمنح واإلعفاءات:
المنح/اإلعفاءات الداخلية:
تحــرص الكليــة الجامعيــة عــى أن ال تكــون المشــاكل الماليــة عائقـاً ف ي� ســبيل إكمــال الطالــب المؤهــل
دراســته الجامعيــة ،ولذلــك تســعى إىل إبقــاء الرســوم ف� الحــد أ
ال ن
د� الممكــن مــع المحافظــة عــى
ي
المســتوى العــال للتعليــم والخدمــات أ
الخــرى .وتماشــياً مــع هــذه السياســة تبــذل الكليــة الجامعيــة
ي
جهدهــا لتوفـ يـر مجموعــة مــن المنــح والقــروض والتســهيالت الماليــة الـ ت
ـ� تســاعد الطلبــة خــال
ي
مســرة دراســتهم الجامعيــة وتخفــف عنهــم وعــن ذويهــم أ
العبــاء الماليــة ت
الم�تبــة عــى الدراســة.
ي
االلكــر ن
ت
و�
الموقــع
زيــارة
يمكــن
عليهــا
ولالطــاع
الماليــة
والمســاعدات
والقــروض
المنــح
تتنــوع
ي
التابــع لكليــة دار الكلمــة الجامعيــة.
اإلقراض من خالل صندوق إقراض الطلبة:
تقــدم وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم والتعليــم العــال قروض ـاً للطلبــة الملتحقـ ي ن
ـ� ف ي� مؤسســات التعليــم
ي
ـال الســتكمال دراســتهم الجامعيــة فصلي ـاً ضمــن الـ شـروط التاليــة:
العـ ي
1.1أن يكــون الطالــب/ة منتظمــاً ف
العــال ومحتاجــاً مــن الناحيــة
التعليــم
مؤسســات
إحــدى
�
ي
ي
الماليــة.
2.2أن يكون قد اجتاز بنجاح فصال دراسياً عىل أ
اس االعتيادي.
ر
الد
بالعبء
قل
ال
ً
ي
3.3أن ال يكون تحت التحذير أو المراقبة أ
الكاديمية.
4.4يحــق للطالــب/ة الحصــول عــى ســبعة قــروض طــوال دراســته/ا الجامعيــة كحــد أعــى (ثالثــة
قــروض لطلبــة الدبلــوم المتوســط) ،بحيــث ال يتجــاوز القــرض بأعــى مســتوياته  %75مــن
مجمــوع أ
القســاط.
ويتم تنسيق تعبئة الطلبات واستكمال الوثائق المطلوبة من قبل منسق شؤون الطلبة.
التقسيط:
يحــق للطالــب/ة الــذي أنهى/أنهــت دراســة فصــل كامــل بالكليــة ،أن يســدد الرســوم الدراســية مــن
خــال تقســيط المبلــغ عــى دفعــات وذلــك ضمــن الـ شـروط التاليــة:
ت
ال� سجل لها للفصل ال يقل عن ( )9ساعات معتمدة.
1.1أن يكون عدد الساعات ي
ث
2.2أن يكون قد أكمل بنجاح ( )12ساعة معتمدة فأك�.
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نبذة عن البرامج ومتطلبات القبول والمهن المتاحة:
برامج البكالوريوس:
التصميم الداخلي:
ت
ال� هي ف ي� جوهرها شكل من اشكال
ال�نامج الطالب للعمل ف ي� مجال التصميم
يؤهل ب
ي
الداخل ،ي
أ
ف
ث
ثال� البعاد والشكل ،كم ويجمع
الفن
التعب�ي تهدف اىل تقديم حلول لمشاكل إ
ي
النسان ي� الفضاء ي
ال� تشمل اللون والملمس والشكل مع عنارص ث
البداعية ت
ال�نامج ي ن
أك� وظيفية ،مثل
العنارص
ب�
إ
ب
ي
ن
والمصمم�ن
ن
الفنان�
مه� جديد من
ال�نامج
ي
ي
التخطيط وإضاءة الفضاء .يعمل ب
عىل تأهيل جيل ي
يمتلكون المعرفة والمهارات الالزمة ليعملوا ف
الداخل خاصة وان هذا القطاع ف ي�
التصميم
مجال
�
ي
ي
تطور مستمر من حيث ازدياد الطلب عىل تصاميم فريدة ومعارصة ف ي� جميع مناحي الحياة ,خاصة
من العائالت الشابة.
متطلبات القبول:
وغ�ها .بحيث يعتمد
وتجاري
واد�
علمي
التخصصات:
كل
تقبل
مصدقة،
توجيهي
•شهادة
ي
بي
القبول عىل نتيجة إمتحان التوجيهي بنسبة .%20
•ملف أعمال “ ”portfolioيحتوي عىل رسومات أو منحوتات أو أعمال يدوية أو حرفية أو
أ
ن
ت
والبداعي.
الف� إ
تصاميم يدوية أو بالحاسوب ي
ال� أنتجها وتدل عىل ميوله ي
وغ�ها من العمال ي
عىل أن يكون هذا الملف مطبوع وليس عىل جهاز الهاتف الخلوي .ويعتمد القبول عىل ملف
أ
العمال بنسبة .%20
•انتاج تصميم لمكان ما (يمكن أن يكون مفتوح أو مغلق) بإيحاء من النص المرفق صفحة (،)٢٢
وهو اقتباس من كتاب ئ أ
ج�ا .ويشكل العمل أيضا نسبة %20
ج�ا ابراهيم ب
«الب� الوىل» للكاتب ب
من عالمة القبول .ويمكن أن يتم تنفيذ التصميم بتقنية الرسم أو الكوالج أو التصوير أو يغ�ه
من تقنيات الفنون اليدوية و/أو الرقمية.
•يوم مفتوح ،بحيث يقوم المتقدم بتنفيذ تمرين رسم لطبيعة صامتة ،يشكل نسبة  %20من
معدل القبول ،ومقابلة شخصية تشكل أيضا نسبة  %20من معدل القبول.
المهنة:
ف
ش
ش
يؤهل الخريج للعمل مبا�ة مع �كات الهندسة المعمارية .قد يرغب الخريج بالتخصص ي� نوع
ين
الداخل تصميم
الداخل من أجل تطوير المعرفة التقنية وتشمل أنواع التصميم
مع� من التصميم
ي
ي
المسكن ،التصميم التجاري ،تصميم اماكن الضيافة ،تصميم اماكن الرعاية الصحية ،الخ
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التصميم الجرافيكي:
افيك والدعاية والتسويق والطباعة .يمكن للطالب التخصص ف ي�
يشمل أسس ومبادئ التصميم الجر ي
والعالم الرقمي المتعدد
أحد المسارات التالية :مسار الطباعة ،مسار تصميم الصفحات العنكبوتية إ
الوسائط ،ومسار تصميم التعبئة والتغليف.
متطلبات القبول:
وغ�ها .بحيث يعتمد
علمي
التخصصات:
كل
تقبل
مصدقة،
توجيهي
•شهادة
واد� وتجاري ي
بي
القبول عىل نتيجة إمتحان التوجيهي بنسبة .%20
•ملف أعمال “ ”portfolioيحتوي عىل رسومات أو منحوتات أو أعمال يدوية أو حرفية أو
أ
ت
ن
والبداعي.
الف� إ
تصاميم يدوية أو بالحاسوب ي
وغ�ها من العمال ي
ال� أنتجها وتدل عىل ميوله ي
عىل أن يكون هذا الملف مطبوع وليس عىل جهاز الهاتف الخلوي .ويعتمد القبول عىل ملف
أ
العمال بنسبة .%20
أ
•انتاج تصميم لغالف كتاب ئ
ج�ا ،بإيحاء من النص المرفق
ج�ا ابراهيم ب
«الب� الوىل» للكاتب ب
صفحة ( ،)٢٢وهو اقتباس من الكتاب .ويشكل العمل أيضا نسبة  %20من عالمة القبول .ويمكن
أن يتم تنفيذ التصميم بتقنية الرسم أو الكوالج أو التصوير أو يغ�ه من تقنيات الفنون اليدوية
و/أو الرقمية.
•يوم مفتوح ،بحيث يقوم المتقدم بتنفيذ تمرين رسم لطبيعة صامتة ،يشكل نسبة  %20من
معدل القبول ،ومقابلة شخصية تشكل أيضا نسبة  %20من معدل القبول.
المهنة:
ف
ش
ش
والكث� من المؤسسات
والعالن والمطابع
يؤهل الخريج للعمل ي� �كات التصميم و�كات الدعاية إ
ي
ش
وغ� الربحية.
وال�كات الربحية ي
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السياحة الثقافية والمستدامة:
ال�نامــج الطالــب لفهــم صناعــة الســياحة ف ي� مجملهــا وقيمتهــا وكذلــك أفضــل الممارســات ف ي�
يؤهــل ب
ف
ن
ـ� مــن خــال تســليط الضــوء
إدارة الســياحة لتوفـ يـر فهــم شــامل لــدور الســياحة ي� االقتصــاد الوطـ ي
الدارة المســتدامة .يوفــر
اتيجيات
عــى مفهــوم االســتدامة وأشــكال بديلــة للســياحة وكذلــك اسـ تـر
إ
ال�نامــج المعرفــة للخريجـ ي ن
ـ� حــول كيفيــة توليــد الفوائــد االقتصاديــة والثقافيــة مــن الســياحة ،ممــا
ب
ال�نامــج فك ـرا مبتك ـرا ومســتداما
يــؤدي للحفــاظ عــى الثقافــة الفلســطينية ومواردهــا .كمــا ويقــدم ب
حــول التنميــة الســياحية ,يتضمــن شإ�اك المتخصصـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال إدارة الســياحة الثقافية والمســتدامة,
ـ� عـ بـر إجـراء البحــوث الميدانيــة واقامــة مشــاريع مشـ تـركة مــع
ويركــز ب
ال�نامــج عــى التدريــب العمـ ي
المؤسســات العاملــة ف ي� القطــاع الســياحي وتدريــب الطلبــة ف ي� المؤسســات ذات العالقــة لتأهيلهــم
لفتــح ش�كات الســياحة الخاصــة بهــم ,ان رغبــوا.
متطلبات القبول:
أ
أ
ش
د� أو العلمــي أو الريــادة والعمــال أو ال�عــي أو
•شــهادة التوجيهــي مصدقــة بفروعهــا ال ب ي
ق
ـد� ،عــى ان ال يقــل معــدل مقدمــي طلبــات االلتحــاق ف ي� امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة
الفنـ ي
عــن  70بالمائــة.
•شهادة البجروت لطلبة
فلسطين� .1948
ي
الــ� يتحــدده الجامعــة ف
المعايــر ت
•اجتيــاز امتحــان الكفــاءة ت
يز
الــ�
وفــق
يــة
االنجل�
اللغــة
�
ي
ي
ي
ي
ال�نامــج.
يحددهــا ب
•اجتياز المقابلة الشخصية.
النشــطة المتعلقــة بالســياحة ،وســتعطى أ
ـ� خلفيــة قويــة ف� أ
•أن يكــون لــدى المتقدمـ ي ن
الفضليــة
ي
ف
للطلبــة الذيــن ســافروا إىل الخــارج وشــاركوا ي� الفعاليــات المتعلقــة بالســياحة.
ـ� والحاصلـ ي ن
•عــى الطلبــة المتقدمـ ي ن
ـ� عىل شــهادات مثــل التوفــل ( )TOEFLأو آيلتــس ( )IELTSأو
( )G.C.Eأو ( )SATأو ( )IBأو أي شــهادة أخــرى أن يقومــوا بمعادلتهــا مــن وزارة ت
ال�بيــة والتعليــم
ف
و� حــال عــدم وجــود اي مــن الشــهادات الــ�ت
ـال قبــل تســليمها للجامعــة مــع الطلــب ،ي
العـ ي
ي
ف
ز
نجل�يــة قبــل نهايــة الســنة
تــم ذكرهــا ســابقا عليــه الحصــول عــى شــهادة الكفــاءة ي� اللغــة إ
ال ي
أ
بال�نامــج.
الوىل مــن التســجيل ب
المهنة:
يؤهــل الخريــج للعمــل ف ي� اماكــن الضيافــة ,المطاعــم ,وكاالت الســفر ,ش�كات النقــل الســياحي,
الخدمــات الســياحة بشــكل عــام ,المؤسســات الحكوميــة المســؤولة عــن النشــاط الســياحي ,مراكــز
ش
والنــر.
المؤتمــرات ,التدريــس ف ي� المؤسســات التعليميــة ف ي� مجــال الســياحة ,البحــث
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اإلنتاج الفيلمي :
يشــمل تطويــر المهــارات ف� مجــاالت إنتــاج أ
الفــام المختلفــة ،مــن أفــام روائيــة أو خياليــة أو
ي
أ
وغ�هــا .التعــرف عــى مراحــل إنتــاج الفــام كافــة ،ابتــد ًءا مــن
دعائيــة أو تعليميــة أو وثائقيــة ي
والخـراج
والضــاءة والصــوت والمنتجــة إ
تحديــد الموضــوع إىل البحــث وكتابــة الســيناريو والتصويــر إ
ف
الخـراج ،ومســار التصويــر،
والتســويق .يمكــن للطالــب التخصــص ي� أحــد المســارات التاليــة :مســار إ
ومســار التوليــف (المنتجــة) ،ومســاركتابة الســيناريو ،ومســار الصــوت.
متطلبات القبول:
وغ�هــا بنتيجــة ٦٥
ـاري
ـ
وتج
واد�
ـي
ـ
علم
ـات:
ـ
التخصص
كل
ـل
ـ
تقب
ـة،
ـ
مصدق
ـي
ـ
توجيه
•شــهادة
ي
بي
 ٪فمــا فــوق.
ن
لل�نامــج ان يشــاهدوا فيلــم قصـ يـر واالجابــة
•امتحــان القبــول :يطلــب مــن الطلبــة النتقدمـ يـ� ب
عــى بعــض أ
الســئلة المتعلقــة بــه ،يتــم احتســاب  ٪٣٠مــن عالمــة القبــول عــى هــذا االمتحــان.
ين
لل�نامــج التقــاط بعــض الصــور
•اختبــار رؤيــة فنيــة :يطلــب مــن الطلبــة
المتقدمــ� ب
الفوتوغرافيــة ضمــن مفهــوم يحــدد خــال االختبــار ،يتــم احتســاب  ٪٣٠مــن عالمــة القبــول
عــى هــذا االختبــار.
أ
ن
المتقدمــ� اقنــاع لجنــة مــن الســاتذة بــان لديهــم
•مقابلــة شــخصية :يطلــب مــن الطلبــة
ي
ف
بال�نامــج  ،كمــا ســيتم نقــاش بعــض إجابــات الطلبــة ف ي� االختباريــن
ـكا� لاللتحــاق ب
الحافــز الـ ي
السـ ي ن
ـابقي� .يتــم احتســاب  ٪٤٠مــن العالمــة عــى هــذه المقابلــة.
المهنة:
أ
ف
ئ
ن
ـر� كافــة
ســيتوفر للخريجـ يـ� فــرص عمــل جديــدة وإبداعيــة ي� مجــاالت إنتــاج الفــام إ
والعــام المـ ي
ومؤلفــ� وكاتــ� ســيناريو ،وغ�هــا مــن أ
ين
ين
ين
ين
ومنتجــ�
وممنتجــ�
كمخرجــ� ومصوريــن
العمــال ذات
ي
بي
العالقــة.
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الفنون المعاصرة:
ت
ـ� ومســاقات ف ي�
تشــمل فــن الرســم بألــوان الزيــت أ واالكريليــك والنحــت فوفــن الفيديــو والفــن ال�كيـ ب ي
إدارة المعــارض والنقــد الفـ نـ� وال ثن�وبولوجيــا المرئيــة � فلسـ ي ن
ـط� وفلســفة علــم الجمــال يمكــن
ي
ي
ت
للطالــب التخصــص ف� أحــد المســارات التاليــة :مســار فـ ن
ـ� أو مســار ال�بيــة الفنيــة.
ي
يّ
متطلبات القبول:
وغ�هــا .بحيــث
علمــي
التخصصــات:
كل
تقبــل
مصدقــة،
توجيهــي
•شــهادة
واد� وتجــاري ي
بي
يعتمــد القبــول عــى نتيجــة إمتحــان التوجيهــي بنســبة .%20
•ملــف أعمــال “ ”portfolioيحتــوي عــى رســومات أو منحوتــات أو أعمــال يدويــة أو حرفيــة أو
أ
ن
ت
ـ�
تصاميــم يدويــة أو بالحاســوب ي
ـ� أنتجهــا وتــدل عــى ميولــه الفـ ي
وغ�هــا مــن العمــال الـ ي
والبداعــي .عــى أن يكــون هــذا الملــف مطبــوع وليــس عــى جهــاز الهاتــف الخلــوي .ويعتمــد
إ
القبــول عــى ملــف أ
العمــال بنســبة .%20
•انتــاج عمــل فـ نـ� ،بإيحــاء مــن النــص المرفــق ف� صفحــة ( ،)٢٢وهــو اقتبــاس مــن كتــاب «البـرئ
ي
ي
أ
جــرا .ويشــكل العمــل أيضــا نســبة  %20مــن عالمــة القبــول.
جــرا ابراهيــم ب
الوىل» للكاتــب ب
ويمكــن أن يتــم تنفيــذ العمــل بتقنيــة الرســم أو النحــت أو الكــوالج أو التصويــر أو غـ يـره مــن
تقنيــات الفنــون.
•يــوم مفتــوح ،بحيــث يقــوم المتقــدم بتنفيــذ تمريــن رســم لطبيعــة صامتــة ،يشــكل نســبة %20
مــن معــدل القبــول ،ومقابلــة شــخصية تشــكل أيضــا نســبة  %20مــن معــدل القبــول.
المهنة:
ن
ت
ـخص ينتــج أعمــاال فنيــة للبيــع،
ـ� شـ ي
فنــان يشــارك بمعــارض فنيــة ويمكــن أن يؤســس محــرف فـ ي
كمــا ويمكــن أن ينخــرط الخريــج ف ي� ســلك التعليــم ف ي� مــدارس أو مؤسســات ترعــى الفــن ،وأن يعمــل
منســقاً لنشــاطات فنيــة ف ي� مؤسســات فنيــة أو منســقا لمعــارض ف ي� صــاالت عــرض أو متاحــف.
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الفنون األدائية:
فلســط� ف� مجــال الفنــون أ
ن
الدائيــة ،فهــو برنامــج متكامــل يتنــاول
ال�نامــج االول ف ي�
يعتــر هــذا ب
ب
ي ي
ت
والــ� يمكــن
قواعــد وأســس الفنــون االدائيــة المختلفــة ،ويضــم حقــ� الموســيقى والمــرح،
ي
للطالــب أن يتخصــص فيهــا ،فحقــل الموســيقى يشــمل دراس يــة العلــوم الموســيقية أ
الساســية ،منهــا
أ
البداعــي،
ـ� والمهــار ت يا� إ
ـ� والدراســات التاريخيــة والنظريــة ،مــن خــال التطبيــق العمـ ي
الداء العمـ ي
أ
ف
كمــا ويتفــرع حقــل الموســيقى إىل ثالثــة مســارات بحيــث يمكــن للطالــب أن يتخصــص ي� مجــال الداء
الموســيقى ،أو التأليــف الموســيقي ،أو ت
ال�بيــة الموســيقية .كذلــك بالنســبة لمجــال المــرح ،حيــث
يشــمل دراســة علميــة ألســس أ
الداء المرسحــي وأســاليبه ومدارســه المختلفــة عمليـاً ونظريـاً ودراســة
مجــاالت أ
الداء المرسحــي المتعــددة .كمــا ويتفــرع المــرح أيضــا إىل عــدة مســارات بحيــث يمكــن
للطالــب أن يتخصــص ف ي� مجــال التمثيــل ،أو االخـراج ،أو الكتابــة المرسحيــة ،أو النقــد المرسحــي ،أو
تقنيــات المــرح ،أو التصميــم المرسحــي.
الدائية -أ
متطلبات القبول ل�نامج الفنون أ
الداء الموسيقي:
ب
•شــهادة التوجيهــي مصدقــة حســب أ
الصــول  -تقبــل كافــة التخصصــات  -عــى ان ال يقــل
معــدل التوجيهــي عــن  65بالمائــة.
•اجتياز امتحان القدرات الموسيقية.
•مقابلــة شــخصية ،تهــدف إىل التعــرف عــى موهبــة الطالــب الموســيقية ودافعيتــه لاللتحــاق
بال�نامــج.
ب
الدائية -الدراما أ
متطلبات القبول ل�نامج الفنون أ
والداء المرسحي:
ب
أ
•شــهادة التوجيهــي مصدقــة حســب الصــول  -تقبــل كافــة التخصصــات  -عــى ان ال يقــل
معــدل التوجيهــي عــن  65بالمائــة.
•اجتياز امتحان القدرات المرسحية
•مقابلــة شــخصية ،تهــدف إىل التعــرف عــى موهبــة الطالــب المرسحيــة ودافعيتــه لاللتحــاق
بال�نامــج.
ب
المهنة:
ف ي� مجــال الموســيقى ،يمكــن للخريــج أن يكــون عازفــا ،أو مغنيــا ،أو مؤلفــا موســيقيا ،أو مدرســا
مؤهــا ،يســتطيع العمــل ف ي� المراكــز الثقافيــة والمعاهــد الموســيقية والمــدارس الحكوميــة والخاصــة،
وكذلــك تشــكيل فــرق موســيقية وقيادتهــا ،امــا ف ي� مجــال المــرح فيمكــن للخريــج العمــل ف ي� كافــة
جوانــب العمــل الدرامــي المرسحــي كأن يكــون ممثـا ً مرسحيـاً أو مخرجـاً ،أو ناقــدا مرسحيــا ،أو كاتبــا
مرسحيــا ،أو متخصــص ف ي� مجــال تقنيــات المــرح ،وكذلــك يمكــن أن يعمــل كمصصــم للمــرح .كمــا
يمكنــه العمــل ف ي� التدريــس والتدريــب المرسحــي.
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برامج الدبلوم المتوسط:
اإلنتاج الفيلمي الوثائقي:
يشــمل التعــرف عــى مراحــل إنتــاج أ
الفــام الوثائقيــة كافــة ،ابتــدءا مــن تحديــد الموضــوع إىل البحث
والخراج والتســويق.
والضــاءة والصــوت والمنتجــة إ
والتصويــر إ
متطلبات القبول:
وغ�ها.
واد� وتجاري ي
•شهادة توجيهي مصدقة ،تقبل كل التخصصات :علمي ب ي
ين
لل�نامــج التقــاط بعــض الصــور
•اختبــار رؤيــة فنيــة :يطلــب مــن الطلبــة
المتقدمــ� ب
الفوتوغرافيــة ضمــن مفهــوم يحــدد خــال االختبــار ،يتــم احتســاب  ٪٤٠مــن عالمــة القبــول
عــى هــذا االختبــار.
المتقدمــ� اقنــاع لجنــة مــن أ
ين
الســاتذة بــان لديهــم
•مقابلــة شــخصية :يطلــب مــن الطلبــة
ف
بال�نامــج  ،كمــا ســيتم نقــاش بعــض إجابــات الطلبــة ف ي� االختباريــن
ـكا� لاللتحــاق ب
الحافــز الـ ي
السـ ي ن
ـابقي� .يتــم احتســاب  ٪٦٠مــن العالمــة عــى هــذه المقابلــة.
المهنــة :مخــرج مســتقل يعمــل عــى إنتــاج أفــام خاصــة بــه كمــا يمكــن أن يعمــل الخريــج مصــوراً
أو «مونتـ يـر» أو منتجـاً
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الفنون التشكيلية المعاصرة :
يشــمل دراســة أساســيات وتقنيــات الفــن التاريخيــة مــن رســم وتصويــر ونحــت وطباعــة ،و فلســفة
ت
ـ�
الفــن الحديــث والفــن المعــارص
والتدريــب عــى اســتخدام لغــات الفــن المعــارص مــن الفــن ال�كيـ ب ي
وفــن أ
ف
الداء وفــن التصويــر الفوتوغـر يا� والفــن الرقمــي وفــن الفيديــو.
متطلبات القبول:
وغ�هــا .بحيــث
وتجــاري
واد�
علمــي
التخصصــات:
كل
تقبــل
مصدقــة،
توجيهــي
•شــهادة
ي
بي
يعتمــد القبــول عــى نتيجــة إمتحــان التوجيهــي بنســبة .%20
•ملــف أعمــال “ ”portfolioيحتــوي عــى رســومات أو منحوتــات أو أعمــال يدويــة أو حرفيــة أو
أ
ن
ت
ـ�
تصاميــم يدويــة أو بالحاســوب ي
ـ� أنتجهــا وتــدل عــى ميولــه الفـ ي
وغ�هــا مــن العمــال الـ ي
والبداعــي .عــى أن يكــون هــذا الملــف مطبــوع وليــس عــى جهــاز الهاتــف الخلــوي .ويعتمــد
إ
القبــول عــى ملــف أ
العمــال بنســبة .%20
•انتــاج عمــل فـ نـ� ،بإيحــاء مــن النــص المرفــق صفحــة ( ,)٢٢وهــو اقتبــاس مــن كتــاب «الب ـرئ
ي
أ
جــرا .ويشــكل العمــل أيضــا نســبة  %20مــن عالمــة القبــول.
جــرا ابراهيــم ب
الوىل» للكاتــب ب
ويمكــن أن يتــم تنفيــذ العمــل بتقنيــة الرســم أو النحــت أو الكــوالج أو التصويــر أو غـ يـره مــن
تقنيــات الفنــون.
•يــوم مفتــوح ،بحيــث يقــوم المتقــدم بتنفيــذ تمريــن رســم لطبيعــة صامتــة ،يشــكل نســبة %20
مــن معــدل القبــول ،ومقابلــة شــخصية تشــكل أيضــا نســبة  %20مــن معــدل القبــول.
المهنــة :ســيتمتع الخريــج بمهــارات عمليــة فنيــة وحرفيــة عــى حــد ســواء ،تمكنــه مــن العمــل ف ي�
العديــد مــن المجــاالت ،منهــا مجــال العمــل الحــر كفنــان منتــج ،ومجــال ت
ال�بيــة والتعليــم ،ومجــال
ّ
ف
وغ�هــا.
إدارة وتنســيق مشــاريع فنيــة ،والعمــل ي� المؤسســات الثقافيــة والفنيــة ي
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فن الصياغة:
يشــمل دراســة أساســيات العمــل وتقنياتــه ف� صياغــة المعــادن الثمينــة مــع ت
ال�كـ ي ز
ـ� عــى مهــارات
ي
والنتــاج.
والبــداع إ
التصميــم إ
متطلبات القبول:
وغ�هــا .بحيــث
وتجــاري
واد�
علمــي
التخصصــات:
كل
تقبــل
مصدقــة،
توجيهــي
•شــهادة
ي
بي
يعتمــد القبــول عــى نتيجــة إمتحــان التوجيهــي بنســبة .%20
•ملــف أعمــال “ ”portfolioيحتــوي عــى رســومات أو منحوتــات أو أعمــال يدويــة أو حرفيــة أو
أ
ن
ت
ـ�
تصاميــم يدويــة أو بالحاســوب ي
ـ� أنتجهــا وتــدل عــى ميولــه الفـ ي
وغ�هــا مــن العمــال الـ ي
والبداعــي .عــى أن يكــون هــذا الملــف مطبــوع وليــس عــى جهــاز الهاتــف الخلــوي .ويعتمــد
إ
القبــول عــى ملــف أ
العمــال بنســبة .%20
الحــ� بإيحــاء مــن النــص المرفــق صفحــة ( ،)٢٢وهــو
•انتــاج تصميــم /تصاميــم لبعــض
يّ
اقتبــاس مــن كتــاب «البـرئ أ
الوىل» للكاتــب جـ بـرا ابراهيــم جـ بـرا .ويشــكل العمــل أيضــا نســبة %20
مــن عالمــة القبــول .ويمكــن أن يتــم رســم التصميــم يدوي ـاً او بالحاســوب ،بلونَـ ي ْ ن
ـ� أو أك ـرث .
•يــوم مفتــوح ،بحيــث يقــوم المتقــدم بتنفيــذ تمريــن رســم لطبيعــة صامتــة ،يشــكل نســبة %20
مــن معــدل القبــول ،ومقابلــة شــخصية تشــكل أيضــا نســبة  %20مــن معــدل القبــول.
المهنة:
يمكــن أن يؤســس الخريــج مشــغل صياغــة وينتــج أعمــاال ً ومجوهــرات للبيــع .ويمكــن أن يعمــل
موظف ـاً ف ي� أحــد مشــاغل و/أو مصانــع الصياغــة المنتـ شـرة بك ـرث ة ف ي� محافظــة الخليــل وبيــت لحــم
ورام هللا.

- 16 -

الدراما واألداء المسرحي :
يشــمل دراســة علميــة ألســس أ
الداء المرسحــي وأســاليبه ومدارســه المختلفــة عمليـاً ونظريـاً ودراســة
مجــاالت أ
الداء المرسحــي المتعــددة.
متطلبات القبول:
وغ�ها.
واد� وتجاري ي
•شهادة توجيهي مصدقة ،تقبل كل التخصصات :علمي ب ي
أ
ين
المتقدمــ� اقنــاع لجنــة مــن الســاتذة بــان لديهــم
•مقابلــة شــخصية :يطلــب مــن الطلبــة
أ
ف
عــر اختبــار الداء.
الحافــز
بال�نامــج ب
الــكا� لاللتحــاق ب
ي
المهنة:
ف
يمكــن للخريــج العمــل ي� كافــة جوانــب العمــل الدرامــي المرسحــي كأن يكــون ممثــا ً مرسحيــاً أو
مخرجـاً ،كمــا يمكنــه العمــل ف ي� تدريــس وتدريــب المــرح عــى مســتوى المــدارس والمراكــز الثقافيــة.
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األداء الموسيقي:
أ
أ
بالضافة
يشــمل دراســة العلــوم الموســيقية الساســية ،منهــا الداء والدراســات التاريخيــة والنظريــة ،إ
ت
البداعــي.
ـ� والمهــار ت يا� إ
إىل ال�بيــة الموســيقية مــن خــال التطبيــق العمـ ي
متطلبات القبول:
وغ�ها.
واد� وتجاري ي
•شهادة توجيهي مصدقة ،تقبل كل التخصصات :علمي ب ي
أ
ين
المتقدمــ� اقنــاع لجنــة مــن الســاتذة بــان لديهــم
•مقابلــة شــخصية :يطلــب مــن الطلبــة
أ
ف
عــر اختبــار الداء.
الحافــز
بال�نامــج ب
الــكا� لاللتحــاق ب
ي
المهنة:
ف
يمكــن للخريــج أن يكــون عازفــا ،أو مغنيــا ،كمــا يســتطيع العمــل كمــدرس ي� المراكــز الثقافيــة
والمعاهــد الموســيقية والمــدارس الحكوميــة والخاصــة ،وكذلــك تشــكيل فــرق موســيقية وقيادتهــا.
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األدالء السياحيين الفلسطينيين:
يشــمل دراســة تاريــخ فلسـ ي ن
ـط� وجغرافيتهــا والحضــارات المتعاقبــة عليهــا وثقافاتهــا ودياناتهــا ومــا
ـ� عـ بـر
خلفتــه تلــك الحضــارات مــن آثــار متنوعــة عـ بـر العصــور .تشــمل الدراســة التطبيــق العمـ ي
الزيــارات الميدانيــة لمختلــف المواقــع.
متطلبات القبول:
وغ�ها.
علمي
التخصصات:
كل
تقبل
مصدقة،
توجيهي
•شهادة
واد� وتجاري ي
بي
أ
ن
المتقدمــ� اقنــاع لجنــة مــن الســاتذة بــان لديهــم
•مقابلــة شــخصية :يطلــب مــن الطلبــة
ي
ف
بال�نامــج.
الحافــز
الــكا� لاللتحــاق ب
ي
ف
ت
المعايــر الــ�ت
ز
االنجل�يــة وفــق
الــ� تحــدده الجامعــة ي� اللغــة
ي
ي
•اجتيــاز امتحــان الكفــاءة ي
ي
ال�نامــج.
يحددهــا ب
المهنة:
دليل سياحي ،موظف ف ي� مجال السياحة ،مدرب.
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برامج الدبلوم المهني المتخصص:
فنون الطبخ وخدمة الطعام:
الساسية وإعداد أ
يشمل دراسة مهارات الطبخ أ
ال�قية والعالمية ،فنون ي ن
الطباق الرئيسة ش
تزي�
أ
ت
ال�
الطعام وتقديمه ،تعلم السس الصحية إلعداد الطعام وحفظه واالحتياجات الغذائية الخاصة ي
الدارة والتحليل االقتصادي ومهارات االتصال والتواصل
تستدعي انتباهاً خاصاً لنوعية الغذاء ،أسس إ
وإدارة الحسابات والتسويق.
المهنة:
ف
طباخ  ،مساعد طباخ ،نادل ،مساعد اداري ي� مطعم ،منسق حفالت.
ضيافة الطعام المتقدمة:
يشمل تعلم دراسة المهارات التقنية العالية ف ي� إعداد وخدمة الطعام رفيعة المستوى ومتطلبات
ف
الدارية الالزمة ف ي� مجال خدمة الطعام
العمل ي� أقسام مختلفة من المطبخ ودراسة المهارات إ
وال ش�اف وإدارة الحفالت والمناسبات ،وفن اللباقة العامة وأصول االتيكيت
كالتسع� والتسويق إ
ي
ف
و� خدمة الطعام خاصة.
المتبعة عامةً ي
المهنة:
ف
شيف ،صاحب مطعم ،مساعد إداري ي� مطعم ،منسق حفالت.
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النص المقتبس
من كتاب «البئر األولى»
للكاتب جبرا ابراهيم جبرا
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النص المقتبس من كتاب «البئر األولى» للكاتب جبرا ابراهيم جبرا
مقدمة:
الب� أ
هذه ئ
الوىل
كلمــا أردنــا التحــول إىل دار جديــدة نســكنها ،كان أول مــا نســأل عنــه هــو الب ـرئ  .هــل توجــد ب ـرئ ف ي�
ف
و� حالــة جيــدة؟ هــل ماؤهــا طيــب؟ أم أنهــا لــم تُـ ن ز
ـ�ح مــن طينهــا
حــوش الــدار؟ هــل هــي عميقــة؟ ي
منــذ سـ ي ن
ـن�؟
كانــت آ
رئ
البــار أنواعـاً ،بقــدر مــا كانــت الــدور ،وكانــت خرزاتهــا أنوعـاً كذلــك .وخــرزة البـ أشــبه بســجل
تاريخــي للــدار ئ
ـن� ،تـ تـرك حبــال الــدالء ،وهــي تـ ن ز
وب�هــا معـاً :مــع تقــادم السـ ي ن
ـ�ل ف ي� البـرئ وتصعــد،
آثارهــا ف ي� «فــم» الخــرزة ،فتصقلــه أوالً ،ثــم تحفــر فيــه أخاديــد تعمــق مــع مـض ي الزمــن ،وتتكاثــر.
أمــا آ
البــار الـ تـ� تر ّكــب عــى كل منهــا قــوس مــن حديــد تتوســطها بكــرة ،يُـ ن ز
ـ�ل الحبــل بهــا ويُرفــع
ي
الكبــرة ت
الــ� ينعــم أصحابهــا ش
بــ�ء مــن
وهــي تقرقــع ،فكانــت قليلــة ،وال يوجــد إال ف ي� الــدور
ي
ي
ي
ـ�ل الميــاه إىل آبارهــم مــن عــى الســطوح بأنابيــب مدفونــة .وقــد تر ّكــب عــى هــذه آ
الرفــاه ،وتـ ن ز
البــار
ن
ـ� أهليهــا عــن الــدالء.
المحظوظــة مضخــات تُغـ ي
ئ
ت
ـدا� :ينســكب مــاء المطــر مــن مــزراب
ـ� كنــا نــأوي إليهــا كانــت دائمـاً مــن النــوع البـ ي
غـ يـر أن الــدور الـ ي
ف
تجمــع المــاء ي� الحــوض نفســه ،وتصــب
ســطح الواحــدة منهــا إىل الحــوش ،ويلتقــي بمــا ينحــدر مــن ّ
رئ
الميــاه كلهــا ف ي� حفــرة ال يزيــد عمقهــا عــى المـ تـر الواحــد قــرب البـ  ،وعــى ارتفــاع قليــل مــن قعرهــا
ت
ت
رئ
ـ� تحملهــا معهــا ميــاه
مــرب يتصــل بباطــن البـ  ،ففــي هــذه الحفــرة ت�ســب الشــوائب الطينيــة الـ ي
رئ
المطــر المنصبــة فيهــا ،قبــل أن تدخــل إىل المــرب الــذي يــؤدي بهــا إىل أعمــاق البـ  ،وقــد صفيــت
وغ�هــا مــرة أخــرى إىل
قليـاً .ولكــن التصفيــة لــن تتــم إال بعــد أيــام ،إذ تت�ســب الشــوائب الطينيــة ي
قــاع البـرئ نفســها.
الب� ،كلما مرت عليها بضع سنوات ،من الرواسب ت
ولذلك كان ال بد من تنظيف ئ
الم�اكمة.
آبــار كهــذه هــي الـ تـ� حفظــت الحيــاة ف� المــدن والقــرى ف� المناطــق الجبليــة مــن فلسـ ي ن
ـط� طــوال
ي
ي
ي
العصــور ،حيــث كان االعتمــاد كلي ـاً عــى أمطــار الشــتاء ،الـ ت
ـ� تســقى بهطولهــا الحقــول المزروعــة
آ ي
ـروا� المــ�ى بأشــجار الزيتــون ،والمشــمش واللوز،
بالقمــح والشـ ي
ـع� والــذرة ،كمــا تســقي الوديــان والـ ب ي
آ
ش
ال�تقــال،
ودوال العنــب ،وتحفظهــا البــار للــرب والســقاية لبقيــة مواســم الســنة( .أمــا بيــارات ب
ي
فهــي ف ي� الســهول المحاذيــة للســواحل ،ولســقايتها وســائل أخــرى منتظمــة) ومحظوظــة هــي القــرى
الـ تـ� تنعــم بعـ ي ن
ـ� ،يكــون ماؤهــا ف ي� صفــاء البلــور ،وبــرودة الجليــد.
ي
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ول ـئ ن كنــا نحتفــظ بالمــاء ف ي� الزيــر ف ي� ركــن مــن الــدار ،فنغــرف منــه بطاســة كلمــا أردنــا الـ شـرب أو
ف
رئ
و�
ـ� شن�بــه بــارداً منعش ـاً .ي
الطبــخ ،فــإن مــاء الب ـ  ،أيــام الحــر ،هــو الــذي نصعــده بالدلــو ،لـ ي
وحواك�نــا نســقيها مــن مــاء البـرئ  .وإذا نضــب
أيــام الشــتاء ،يبــدو مــاؤه أقــل بــرودة مــن مــاء الزيــر.
ي
هــذا المــاء ،وجــب علينــا أن « نشــحده» مــن آبــار الجـ يـران ،أو أن نشـ تـريه مــن الســقاء الــذي كان مــن
شــخصيات بيــت لحــم التقليديــة ف� تلــك آ
الونــة ،وبخاصــة ف� االحيــاء القريبــة مــن «عـ ي ن
ـ� القنــاة»،
ي
ي
ف
ت
ن ت
ـ� قنيــت ي� عهــد بعيــد ،لكيمــا تتيــر
ـ� تجــري مياههــا مـ فـن الينابيــع الجبليــة الـ ي
تلــك العـ يـ� الـ ي
للكثـ يـر مــن النــاس الذيــن لــم تكــن ي� بيوتهــم آبــار.
كان الســقاء يحمــل المــاء مــن هــذه العـ ي ن
ـ� ف ي� قربــة ســوداء كبـ يـرة عــى ظهــره .ولكــن مــع توفــر صفائح
أ
نز ف
ن
ـا� الســتعماالته الخاصــة،
الب�يــن ي� ســنوات الحــرب العالميــة الوىل -إذ جــاء بهــا أوال ً الجيــش العثمـ ي
ف
ت
ـأ� بالمــاء ي� صفائــح أربعــة محملــة عــى ظهــر
ثــم جــاءت بهــا ش�كات النفــط بعــد ذلــك -جعــل يـ ي
حمــاره ،وقــد تدثــر هــو بمريــول جلــدي أســود يتقــي بــه مــن البلــل المســتمر .وكثـ يـراً مــا اضطررنــا
ـ� بأنفســنا ،لمــلء جرارنــا وتنكاتنــا بـ ي ن
إىل الذهــاب إىل العـ ي ن
ـ� جمــوع شــديدة الضجيــج والصيــاح مــن
النســاء أ
والطفــال ثــم نحملهــا إىل الــدار ،مهمــا بعــدت ،فرحـ ي ن
ـ� بهــا.
القامــة ف ي� دار ال تتمتــع بوجــود بــرئ ف ي�
البــرئ ! كــم كانــت مهمــة وأساســية .وأيــام اضطرارنــا إىل إ
حوشــها ،كانــت أيــام قاســية حقــاً.
والب ـرئ ف� الحيــاة إنمــا هــي تلــك الب ـرئ أ
ال ّوليــة الـ ت
تتجمــع
ـ� لــم يكــن العيــش بدونهــا ممكن ـاً .فيهــا ّ
ي
ي
التجــارب ،كمــا تتجمــع الميــاه ،لتكــون المــاذ أيــام العطــش .وحياتنــا مــا هــي إال سلســلة مــن آ
البــار.
ّ
ف
المتجمعــة مــن غيــث الســماء وهمــي
نــرب إليهــا الميــاه
ّ
نحفــر واحــدة جديــدة ي� كل مرحلــةّ ،
ـتبد بنــا الظمــأ ،و�ض ب الجفــاف أرضنــا.
التجــارب ،لنعــود إليهــا كلمــا اسـ ّ
والبــرئ أ
ت
الوىل هــي بــرئ الطفولــة .إنهــا تلــك البــرئ
تجمعــت فيهــا أوىل التجــارب والــرؤى
الــ� ّ
ي
أ
أ
أ
أ
ت
ـ� جعلــت تنهمــر عــى الطفــل ،فأخــذ
والصــوات ،أوىل الفـراح والحـزان ،والشــواق والمخــاوف ،الـ ي
إدراكــه ت ز
ي�ايــد ،ووعيــه يتصاعــد ،لمــا يمــر بــه كل يــوم ،يعانيــه أو يتلــذذ بــه .وكلمــا اســتقى مــن
أ
تلــك البـرئ ازداد مــع ريّــه فهمــه لهــذه التجــارب والــرؤى والصــوات ،بأفراحهــا وأحزانهــا ،وإذ يمتــح
ـ� وعكــر .وقــد يكـرث الطـ ي ن
مــن مائهــا ،لــن يعــرف مــا الــذي ســيصعد إليــه مــن صفــو قريــر ،أو طـ ي ن
ـ�
ٍ
ت
رئ
ـ� لــن يكــون لــه
والعكــر ،ويقـ ّـل الصفــو القريــر .ولــم ال؟ إنــه بذلــك يعيــش ويتغــذى :إنهــا فالبـ الـ ي
عنهــا غـ نـى .وإذ يعــود إليهــا كل مــرة ،فهــو إنمــا يــرد ينبوع ـاً دائــم الفيــض ي� طوايــا إنســانيته.
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