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تعتبر فرقة محترف الفدان للمسرح بتطوان من أهم دعامات   

هً و، 2002نة تطوان، فمنذ تأسٌسها سنة الفعل المسرحً بمدٌ

تبلور عددا من المشارٌع الفنٌة والمسرحٌة التً أغنت الساحة 

بتطوان ومثلتها فً كبرٌات التظاهرات المسرحٌة الوطنٌة والدولٌة 

وحازت فٌها الجوائز المتعددة، كما ٌشكل مهرجان الفدان العربً 

للمسرح  باكورة ابداعات الفرقة التً سوقت لصورة تطوان 

فل، إضافة إلى إطالقها لجائزة المسرحٌة فً كبرٌات المحا

رضوان احدادو للنص المسرحً وإنتاج عروض مسرحٌة متنوعة 

المدارس موجهة للكبار و الصغار، و ٌسهر على تسٌٌر هذه الفرقة 

طاقم من األطر المحترفة فً المجال برؤٌة واضحة تصبوا 

 لالرتقاء باسم محترف الفدان للمسرح.
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حدثٌن  "إيسلي"تحكً مسرحٌة 
متزامنٌن، الحدثان معا ٌرتبطان 

والتً  4481بمعركة إٌسلً سنة 
هزم فٌها المغاربة ضد الفرنسٌٌن 

 .هزٌمة نكراء
قرار السلطان  الحدث األول

المولى عبد الرحمان بن هشام معاقبة 
قواد الجٌش المنهزمٌن فً المعركة 
عقوبة مبدعة وهً حلق لحاهم نكاٌة 
لهم، وتسلط المسرحٌة الضوء على 
قصة أحد القواد وهو ٌحٌى بن 
إبراهٌم بن موسى، الذي اختبأ فً 
منزله شهرا كامال إلى أن نبتت 

ق لحٌته، دون أن ٌسمح ألي مخلو
 بأن ٌرى وجهه األمرد.

وهو بٌع الجندي  الحدث الثاني
المدعو موسى وهو ابن القائد ٌحٌى 
لسالحه للفرنسٌٌن وفراره من أرض 
المعركة، وقد كان شائعا فً هذه 
الفترات التارٌخٌة بٌع الجنود 
 لسالحهم لألعداء ولكل من معه نقود.

ٌتزامن الحدثان فً وحدة عضوٌة 
متوترة، حٌث ٌفر االبن موسى إلى 
الجبل، فٌطلبه السلطان إلعدامه 
كغٌره من الجنود الذٌن باعوا 
أسلحتهم، وحٌث ٌمتنع األب عن 
الخروج لتسلٌم ابنه أو حتى للدفاع 
عنه، كما ٌمتنع الحقا عن االلتحاق 
بالجٌش المغربً فً حرب طنجة،  

رته الظهور دون السبب هو عدم قد
لحٌة، وهكذا تتصارع الرغبات 
وتتقاتل إلى أن تخبو إلى النهاٌة 

 الحتمٌة إعدام االبن. 
وتطرح المسرحٌة أٌضا قصصا 
أخرى تعبر عن موقع المرأة فً هذا 
العصر عن طرٌق مثال امرأتٌن هما 
ثرٌا زوجة إبراهٌم وخدٌجة زوجة 

 .موسى

 السبياعأحمد 
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ٌنسجم التصور العام للعرض 

المسرحً مع اختٌارات الكاتب، تم 

على توجهٌن، األول التركٌز فٌه 

ٌتجلى فً االشتغال على المسرحٌة 

التارٌخٌة كصنف درامً فً الكتابة 

الذي ٌستلزم التدقٌق فً المعطٌات 

واحترام الحقبة من جانب التارٌخٌة 

المالبس والموسٌقى وباقً المكونات 

الجمالٌة للعرض لدرجة تجعل 

المتفرج ٌكتشف عوالم تارٌخٌة دون 

دخٌل زمانً. االختٌار الجمالً الثانً 

ٌهدف إلى مسرحة الفضاءات 

التارٌخٌة لتستقبل العرض بكل 

مكوناته محاولة منا لرد االعتبار 

جاوز ألرث تارٌخً مهمل ال ٌت

عالقته بالحاضر فً عدد محدود من 

 الزوار األجانب.
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كل نص مسرحً ٌدفع المخرج إلى 

موظفا فً ذلك  ،اكتشاف عوالم جدٌدة

التقنٌات الالزمة للمرور من النص 

إلى العرض. الجانب التقنً جد مهم 

التصور خصوصا   فً ترجمة هذا

عندما نتحدث عن مسرحة الفضاءات 

التارٌخٌة، أوال من الجانب الهندسً 

الذي ال ٌراعً مقومات العرض 

إلٌطالٌة ) العالقة: بمفهوم العلبة ا

ات ، المنظور وتقنٌقاعة /خشبة

الخشبة ...( وثانٌا تناقض التقنٌات 

الحدٌثة فً مجال الصوت والصورة 

مع الحقبة التارٌخٌة التً تتطرق الٌها 

المسرحٌة التارٌخٌة مما قد ٌساهم فً 

تكسٌر اإلٌهام وخلق مفارقات بٌن 

النص والعرض. فً حٌن أن الهدف 

األساسً من هذه التجربة هو جعل 

 .المتفرج "ٌنصهر مع العمل"
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 أحمد السبياع
 

كاتب وباحث مسرحً. بدأ 
العمل فً المسرح ممثال. ثم أعد عددا 
من النصوص العالمٌة للخشبة من 

لجون راسٌن،  قبٌل برٌتانٌكوس
والبخٌل لمولٌٌر، واشتغل على الحكً 
الشعبً فمسرحه. ثم فً مرحلة الحقة 
كتب نصوصه الخاصة بدأها باللعبة 
األخٌرة وأتبعها بأمر، ثم توالت 
نصوصه المسرحٌة من قبٌل كالكاج، 
امرأة وحٌدة تؤنسها الصراصٌر، 

امرأة تتقن إعداد القهوة، الرحٌق 
سلً. هذه األخٌر، نادي الشمس، إٌ

النصوص التً تم االشتغال علٌها من 
قبل فرق مسرحٌة احترافٌة بالمغرب. 
تعامل مع مخرجٌن متخصصٌن من 
قبٌل د. محمود الشاهدي، سامٌة 
أقرٌو، خالد جنبً، ٌاسٌن أحجام، 
عماد فجاج، محمد بوغالد نعٌمة 
زٌطان ٌوسف العرقوبً وآخرون. 
ُنشر البعض من نصوصه المسرحٌة 

هات نشر مختلفة، ونظمت من قبل ج
لغالبٌتها حفالت توقٌع قدمها أساتذة 
متخصصون من قبٌل د. مسعود 
بوحسٌن د. عبد المجٌد شكٌر د. أنس 

 العاقل د. عادل القرٌب وآخرون.  
أطر العدٌد من ورشات المسرح، 
خاصة فً مجال الكتابة المسرحٌة. 

دد من الندوات الوطنٌة وشارك فً ع
  والعربٌة.

لدٌه اهتمام بمجال سوسٌولوجٌا 
المسرح، فهو ٌعد دكتوراه حول 
جمهور المسرحً المغربً، وهً 
دراسة سوسٌولوجٌة تحاول مقاربة 
عالقة المسرح المغربً بجمهوره، 
والتغٌرات الطارئة على هذه العالقة 
من البداٌة إلى اآلن، ثم ٌدرس مكانة 
المسرح داخل المجتمع المغربً 

 بة عن هذه المكانة.لنتائج المترتوا
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 محمود الشاهدي 

 باحث مسرحي، مخرج

 للفن العالً المعهد خرٌج

 شعبة الثقافً، والتنشٌط المسرحً

 حاصل، إخراج تخصص التشخٌص،

 جامعة من ماجستٌر على

 المشارٌع تسٌٌر فً ستراسبورغ

 العرض فنون فً  دكتراه و الثقافٌة

 .الجامعة نفس من

 بتبنً تمٌز كمخرج مساره

 إٌمانا الفنً، التعدد ٌحاكً أسلوب

 بٌن من .المسرحٌة الفرجة بشمولٌة

 التوجه، هذا سلكت التً عروضه

 لعبد التسامح فً تمارٌن مسرحٌة

 بٌن، بٌن مسرحٌة اللعبً، اللطٌف

 الٌوسفً، لعصام الكلمة أخد مسرحٌة

 .حنا الشارع، مسرحٌة ثم

 الجوائز من مجموعة حصد

 أحسن و مسرحً، عمل ألحسن

 الوطنً المهرجان إطار فً إخراج

 مهرجانات و ،االحترافً للمسرح

 فً دولٌا أعماله عرضت كما .أخرى

 .مناسبات عدة
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 ٚاٌرٕشٍظ اٌّظززً ٌٍفٓ اٌؼاًٌ اٌّؼٙذ خزٌدح

 فزق أػّاي ِغ ػذج فً شارود ،اٌثمافً

 .ِغزتٍح ٚأخٕثٍح

 ػٍى ذشرغً اٌغٕائً، ٚ اٌّظززً تاٌؼًّ ذٙرُ

 ِسّٛد ِغ ِخزخٙا اٌفٓ ِٓ إٌٛع ٘ذا

 ورّارٌٓ أػّاٌٗ، ِدّٛػح ِٓ فً اٌشا٘ذي

 . ٌمذٌّح ا ٌٕح اٌّذ ،زٕح ٓ،تٍ اٌرظاِر، تٍٓ فً

 فً اٌّٙزخاْ ِّثٍح أزظٓ خائشج ػٍى زاسخ

 "ٔاٌضح ترطٛاْ تّظززً االزرزافً اٌٛطًٕ

 .2015 ٌظٕح "

 

 هاجر الشركي
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 اٌرٕشٍظ ٚ اٌّظززً ٌٍفٓ اٌؼاًٌ اٌّؼٙذ خزٌح ِّثً

 ِاخظرٍز ػٍى زاصً اٌرشخٍص، شؼثح اٌثمالً،

 ِٓ اٌدّاٌٍح اٌرزتٍح ٚ اٌفًٕ اٌرؼٍٍُ فً ِرخصص

 إطّاػًٍ ِٛالي خاِؼح ٌألطاذذج اٌؼٍٍا اٌّذرطح

 ِغ تاالشرغاي وّّثً اٌفًٕ ِظارٖ اذظُ. تّىٕاص

 اٌذي اٌشئ ٚاألخأة اٌّغارتح اٌّخزخٍٓ ِٓ ػذد

 اٌّظززٍح األػّاي ِٓ اٌؼذٌذ فً اٌّشاروح ٌٗ خٛي

 طالِرىُ، ػٍى ٔشٌٛ تٍّاْٚ، اٌظًٍ،: تٍٕٙا ِٓ

 تٍه ٌّد، ٌُ ٌٍْٕٛ خْٛ اٌّاذش، ، اٌزاتٛس ٔدّح،

 ٌسً ِٛالذً، الٌح تٍٕٛوٍٛ، ، خاري ٌا خاري ٍٔه،

 ،اٌىٙف اٌشِاْ فارص ، اٌخاي ِٛالخ اٌفالذ، ػٍى

 فً تاٌّشاروح وّّثً ِظارٖ ذٍّش وّا اٌّظىْٛ،

 طز:  ٚاٌظّٕائٍح اٌرٍفشٌح  األػّاي ِٓ ِدّٛػح

 وٛفرً، طٛتزِارود اٌذٚار، فً ٔاٌضح اٌّزخاْ،

 اٌزخاي، ٌزٌذٖ ِا اٌؼّز، ٌٍٍح اٌدسٍُ، فً طاػح

 فً ِشارورٗ إٌى إضافح اٌصٛرج، اٌرغطٍح، خارج

 prison break , 40 North,le   أخٕثً أػّاي

bureau des legende  

 اٌّّثٍٍٓ اػذاد اٌرّثًٍ تاالضافح اٌفًٕ ِظارٖ ػزف

 ػٓ ٔاٍ٘ه ِظززٍح اػّاي إخزاج فً ٚاٌّظاػذج

 .اٌّغزتٍح اٌّذْ ِٓ ػذد فً اٌّظزذ ٚرشاخ ذأطٍز

هحرين الذين عصام  
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شخص اٌؼذٌذ ِٓ ِظززً تازث، ِّثً 

األدٚار ػٍى خشثح اٌّظزذ فً أػّاي ٌٌٍٍّٛز 

ٚإدٚارد أٌثً ٚصًٌّٛ تىٍد ٚػثذ إٌّؼُ ِذتًٌٛ 

ٌٍٍٕٚٓ اٌزًٍِ، ًٚ٘ أػّاي لذِد داخً ٚخارج 

 اٌٛطٓ.

ذٍمى ذىٌٕٛاخ فً اٌّظزذ ٚاإلدارج اٌفٍٕح 

ٚاٌذًٌٚ، ٚاٌرظٌٛك اٌفًٕ ػٍى اٌّظرٌٍٛٓ اٌٛطًٕ 

أوظثرٗ دراٌح تاٌّداي إضافح إٌى ذدزتح ٍِذأٍح 

ألوثز ِٓ ػشز طٕٛاخ، ٚطاُ٘ فً ذأطٍز ِدّٛػح 

ِٓ إٌذٚاخ ٚاٌٍماءاخ اٌّظززٍح ٚاٌثمافٍح 

 ٚاٌٛرشاخ اٌرىٌٍٕٛح فً اٌّظزذ ٚاإلدارج اٌفٍٕح.

زاصً ػٍى اإلخاسج فً اٌمأْٛ تثسث زٛي 

ِذٌز "، اٌّغزتً"زّاٌح زمٛق اٌفٕاْ فً اٌرشزٌغ 

خائشج ٌّٙزخاْ اٌفذاْ اٌؼزتً ٌٍّظزذ،  ػاَ

ِظرشار فً ٚ رضٛاْ ازذادٚ ٌٍٕص اٌّظززً

 اإلػالَ ٚاٌرٛاصً ٚاٌرظٌٛك اٌفًٕ.

 رضا الذغووهي
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دح اٌّؼٙذ اٌؼاًٌ ٌٍفٓ اٌّظززً خزٌ

اٌرشخٍص.  (، شؼثح2018اٌرٕشٍظ اٌثمافً )طٕح ٚ

شارود فً ِٙزخاْ اٌّظزذ اٌؼزتً فً دٚرذٗ 

اٌظاتؼح تاٌّغزب، وّا شارود وّّثٍح فً ػزٚض 

ِظززٍح، وّظززٍح أػزاص اٌذَ ِٓ إخزاج ػثذ 

اٌؼاطً اٌّثاروً، زٍُ ٌٍٍح صٍف ِٓ إخزاج وزٌُ 

اٌرزٚطً، زّاَ إٌظا ٌّسّذ أٍِٓ تٍٕٛب ٚ إخزاج 

  فاطّح ِمذاد، ِٛخ فٛضٛي لضاء ٚ لذر ِٓ

إخزاج ػادي اٌغاشً. وّا شارود فً اٌشزٌظ 

ٌٍّخزج خًٍٍ  Le coup de silence)اٌمصٍز )

 زظأً.

ِٓ تٍٕٙا ذمٍٕح أٌٍىظأذر  لاِد تذٚراخ ذذرٌثٍح 

((Méthode Alexendre ٓفٓ اٌثٍٙٛاْ، ف ،

اٌسٍمح  وّا لاِد ترٕشٍظ ٚرشاخ فً اٌّظزذ 

 ٌألطفاي ٚ اٌشثاب.

 

 سارة بواتي
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ِّثً ِظززً ٚفٕاْ وٍِٛذي، ِٕشظ ذزتٛي، 

فً ِدّٛػح ِٓ األػّاي ِٕٙا  ٌؼة أدٚار ِظززٍح

زذٌمح )غٍزج اٌّخذٚع، وٛخٍطٛٚ، طرٍىاج، لصح 

ٚلذَ اٌؼذٌذ ِٓ  اٌسٍٛاْ، اٌظثاق اٌّظرسًٍ(،

 اٌظىٍشاخ فً ِخرٍف اٌّذْ اٌّغزتٍح.

ٌشغً ػٍى ذمذٌُ اٌظٍظٍح اٌىٍِٛذٌح "اٌٙثًٍ"، 

 ٌمٍد اطرسظاْ اٌدّٙٛر ِسٍٍا ٚٚطٍٕا.اٌرً 

، االػالٍِاخ ٚاٌرظٍٍزدتٍَٛ فً  زاصً ػٍى

اٌفًٕ فً اٌرىٌٛٓ شٛا٘ذ ػذج زاصً ػٍى ٚ

 ٌٍّظزذ فزلح ِسرزف اٌفذاْ ػضٛٚ .ٚاٌّظززً

، ِٚٓ ِٕظًّ ِٙزخاْ اٌفذاْ اٌؼزتً ترطٛاْ

 ٌٍّظزذ.

 

  هحسن حوود

 



 

14 
 

  

طٍٕٛغزاف تازث، خزٌح 

اٌّؼٙذ اٌؼاًٌ ٌٍفٓ اٌّظززً 

َ، 2007ٚاٌرٕشٍظ اٌثمافً فٛج 

شارن فً ػذج أػّاي ِظززٍح 

ِٚصُّ ِالتض  وظٍٕٛغزاف 

)طال اٌطزذ، ٌفٙاِرٛر،  ٚأارج

اٌطاتؼاْ، اِز، ذزٍٍِٕض، 

اٌؼظاص، فً اػاًٌ اٌثسار، رخً 

اٌخثش اٌسافً، طؼذ اٌثٕاخ، 

اٌشاػز، ذززاي، دٌز ِشٌح، 

ٚاف...(. زائش ػٍى أرتغ خٛائش 

 تاٌّٙزخاْ اٌٛطًٕ ٌٍّظزذ.

تؼذج  اشرغً وّصُّ دٌىٛر  

 أػّاي طٍّٕائٍح ٚذٍفشٌح.

 

 ٌٍفٓ اٌؼاًٌ اٌّؼٙذ خزٌدح

فٛج  اٌثمافً اٌرٕشٍظ ٚ اٌّظززً

 االدارج ، زاصٍح ػٍى دت2004ٍَٛ

، 2010طٕح  تاٌّأٍا اٌثمافٍح

 اٌظٍّٕا ِرخصص ِٚاطرز

 .2014طٕح  اٌٛثائمٍح

 اٌفزق ِٓ اٌؼذٌذ ِغ اشرغٍد

 ٚتاٌظٍّٕا اٌّسرزفح اٌّظززٍح

 اٌفٍٕح تاإلدارج ٚاٌرٍفشٌْٛ، ٚأٌضا

 اٌثمافٍح ٚاٌفؼاٌٍاخ ٌٍّٙزخأاخ

 اٌذٌٍٚح. ٚ اٌٛطٍٕح

 ِٓ اٌؼذٌذ ػٍى زاصٍح

 األسٌاء ذصٍُّ ِداي فً اٌدٛائش

 .اٌّظززٍح

 

 شذال سناء

 

 الخطابي رشيذ 
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 ِؤطز ، ٌشرغ1989ًطٕح  رطٛاْت ٌٚذ

تاٌّزوش اٌثمافً االدرٌظً  ِظززً

 ػٍُ فً اخاسج ػٍى زاصًٚ تظثرح،

 اٌّىرثٍاخ ِرخصص دتٍَٛٚ االخرّاع،

 .اٌفٓ طٛطٌٍٛٛخٍح فً تازث

 اوظثرٗ اداري ٚ ِظززً ذىٌٛٓ ذٍمٓ

 دراٌح طٕٛاخ ػشزج طٛي ػٍى

 .ٚاالداري اٌفًٕ تاٌّداي

 ٌٍّظزذ، اٌفذاْ ِسرزف تفزلح ػضٛ

 ِظززٍاخ ػذج فً تاٌفزلح ذمًٕ  ػًّ

 غٍزج اٌظرٍىاج، اٌّظرسًٍ، اٌظثاق)

لصح زذٌمح  وٛخٍطٛٚ، اٌّخذٚع،

 اٌسٍٛاْ

، 1989اٌٍذ ِذٌٕح ذطٛاْ طٕح ِٓ ِٛ

ِظززً ٚػضٛ خّؼٍح ِسرزف فٕاْ 

اٌفذاْ ٌٍّظزذ ٚاٌرٕشٍظ اٌثمافً 

ٚرئٍض خّؼٍح أزالَ اٌطفٌٛح تّذٌٕح 

  ذطٛاْ.

اٌؼذٌذ ِٓ االػّاي رن فً شا

-غٍزج اٌّخذٚع-ِشرً-وٛخٍطٛ-اٌفٍٕح:

 اٌظثاق اٌّظرسًٍ. -لصح زذٌمح اٌسٍٛاْ

زاصً ػٍى ػذج شٛا٘ذ فً 

ِٓ  اٌرىٌٛٓ اٌّظززً ٚاٌفًٕ،

إٌّظٍّٓ ٌّٙزخاْ اٌفذاْ ٌٍّظزذ 

 ترطٛاْ.

 

 هحوذ عبو

 

 هحسن البودرار
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 1983ِٛاٌٍذ ِذٌٕح ذطٛاْ طٕح  ِٓ

فٕاْ ِظززً، زاصً  ،تشّاي اٌّغزب

ػٍى دتٍَٛ ِذرب تاٌّخٍّاخ اٌصٍفٍح، 

اٌثىاٌٛرٌا فً اَداب، اإلخاسج فً 

اٌذراطاخ األطاطٍح، اٌّاطرز فً اإلدارج 

 ٚاٌرٍّٕح. 

فً زاصً ػٍى اٌؼشزاخ ِٓ اٌشٛا٘ذ ٚ

شٛا٘ذ ِؼرزف  ،اٌفًٕ ٚاٌّظززًاٌرىٌٛٓ 

 .تٙا فً ِخرٍف اٌرخصصاخ

 فزلح ِسرزف اٌفذاٌْ ِؤطض ػضٛ

فً  -ذمًٕ– ، ٚشارنترطٛاْ زذٌٍّظ

ِدّٛػح ِٓ األػّاي اٌّظززٍح 

)اٌذراخح، اٌخزذٍد، غٍزج اٌّخذٚع، 

وٛخٍطٛ، لصح زذٌمح اٌسٍٛاْ، طرٍىاج، 

اٌظثاق اٌّظرسًٍ(. ٚلذَ طاُ٘ فً اٌؼذٌذ 

 ِٓ األػّاي اٌّظززٍح تاٌّذٌٕح.

 1989ِؤطز فًٕ ٚذزتٛي ِٓ ِٛاٌٍذ 

شفشاْٚ اٌّغزب، زاصً ػٍى االخاسج 

تىٍٍح اَداب ترطٛاْ، دتٍَٛ اإلػالًِ فً 

اٌّىرثٍاخ، دتٍَٛ ِذرب اٌّخٍّاخ 

 اٌصٍفٍح.

ٚطٍٕح ٚدٌٍٚح فً ذٍمى ػذج ذىٌٕٛاخ 

 اٌرٕشٍظ اٌثمافً،،اٌّداي اٌّظززً 

 االػالَ ٚاٌرٛاصً، اٌرظٌٛك اٌفًٕ ،

إضافح اٌى اٌّّارطح اٌٍّذأٍح ٌرظغ 

 طٕٛاخ.

فً خٍٍح اٌرٛاصً ٌؼذج اػّاي  شارن 

لصح -غٍزج اٌّخذٚع-وٛخٍطِٛظززٍح 

اٌظثاق اٌّظرسًٍ. وّا -زذٌمح اٌسٍٛاْ

طاُ٘ فً ذأطٍز اٌؼذٌذ ِٓ إٌذٚاخ 

 ٚاٌٛرشاخ تّذٌٕح ذطٛاْ.

فٍٕح ٌشرغً زاٌٍا ضّٓ اإلدارج اٌ

ٌفزلح ِسرزف اٌفذاْ ٌٍّظزذ ِٚذٌز 

ِظاػذا ٌّٙزخاْ اٌفذاْ ِٕٚظما ػاِا 

 ٌدائشج رضٛاْ أزذادٚ ٌٍٕص اٌّظززً.

 

 عبذ هللا الطالب

 

 كرياء البوثنانيز
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واذة ِظززً ٚ إػالًِ ٚ تازث فً 

ئٍض خّؼٍح ِسرزف إٌمذ اٌفًٕ ، ٚ ر

 .اٌرٕشٍظ اٌثمافًاٌفذاْ ٌٍّظزذ ٚ

زاصً ػٍى اإلخاسج فً 

اٌمأْٛ اٌؼاَ شؼثح اٌؼٍَٛ اٌظٍاطٍح، 

ٚػٍى ِاطرز اٌسىاِح ٚطٍاطح 

اٌدّاػاخ اٌرزاتٍح تداِؼح ػثذ اٌّاٌه 

 اٌظؼذي تّزذًٍ.

ٔصٍٓ  6102اٌف طٕح 

ِٛخٗ ٌٍىثار "الٌح  ِظززٍٍٓ أٌّٚٙا

اٌثأً ِٛخٗ ٌألطفاي اٌخادَ " ٚٚ

"اٌظثاق اٌّظرسًٍ "، شارن فً 

ٓ اٌّٙزخأاخ اٌّظززٍح اٌؼذٌذ ِ

اٌذٌٍٚح ِّثال ٚ ِؤٌفا اٌٛطٍٕح ٚ

ِساضزا فً اٌؼذٌذ ِٓ ِخزخا ٚٚ

اٌّٛاضٍغ اٌفىزٌح اٌّزذثطح 

 تاٌّّارطح اٌّظززٍح . 

  

 بالل بلحسين
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