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]يا أهَل المسرِح، تعاَلوا مَعنا، لِنجعَل المسرَح مدرسًة لألخالِق والحريِّة[
ٍد القاسميُّ. الّشيُخ الّدكتوُر سلطاُن بُْن محمَّ

ٍد القاسميِّ – رعاُه هللاُ. يِخ الّدكتورِ سلطاَن بِْن محمَّ موِّ الشِّ شكرٌ وعرفاٌن إىل صاحِب السُّ

ــرارُة، وبدْعِمــِه وتوجيهاتِــِه انْطلــَق اْلمشــروُع، وبِرعايِتــِه وُمتابعِتــِه وَدْعمــِه  ِمــْن ثاقــِب فْكــرِه انْطلقــِت الشَّ

ــَق بفضــِل هللاِ، وفضــِل الّدكتــورِ ســلطاَن الّريــاَدَة  الُمســتمرِّ أقــرَّ منهــَج المســرِح يف المدرســِة اإلماراتّيــِة، لنحقِّ

يف الوطــِن العــريبِّ، بجعــِل المســرِح مــاّدًة مدرســّيًة يف الّصفــوِف جميِعهــا، ولُنْثبــَت مجــدًدا أنَّ اإلمــاراِت 

الغاليــَة التقبــُل إالّ بالمركــزِ األوَِّل.

ُز ِقيــَم الّتنشــَئِة الّصالحــِة، وُتْكســُب الّطلبــَة مهــاراٍت شــخصّيًة،  وإِيمانًــا بــأنَّ المســرَح مدرســٌة أُخــرى، ُتعــزِّ

ــِة  ربيــِة والّتعليــِم مــاّدَة المســرِح، وأدرَجْتهــا يف الُخطَّ ُز ثِقتهــْم بأنفِســهْم وذواتِهــْم، فقــْد أقــرَّْت ِوزارُة التَّ ُتعــزِّ

يقِّ، ومرتًعا للّثقافــِة، وقّيَضْت  رِة للّصفــوِف كاّفــًة لِتكــوَن فضــاًء لإِلبــداِع، وســماًء للّســموِّ والــرُّ ِة المطــوَّ راســيَّ الدِّ

بيــَن، والمعّلميــَن، لَِتْنفيــِذ  لهــا جميــَع اإلمكانــاِت الاّلزمــِة، مــَن اســتقطاِب الُخبــراِء الُمتخّصصيــن، والمدّر

ُهــْم بَِوْعــٍي وبصيــرٍة.  ــِة التــي تؤّهــُل المعلميــَن األكفــاَء، الذيــن ســيؤّدوَن مهامَّ البرامــِج التدريبّي

كُة الفاِعلــُة التــي حظينــا بهــا َمــَع "الهيئــِة  ولــْم يكــْن لهــذا العمــِل أْن يــَرى الّنــوَر لــوال الّتعــاوُن المثمــُر، والّشــرا

العربّيــِة للمســرِح" التــي َلــْم تبخــْل علينــا بالِخْبــراِت وبــذِل الجهــوِد المخلَصــِة ِمــْن أجــِل تحقيــِق الغايــِة 

المرجــّوِة. فللمشــرفين عليهــا الّشــكُر الجزيــُل واالمتنــاُن العميــُق علــى مــا قّدمــوُه ومــا يقّدمونــُه لهــذا المنهــِج 

كَة الفاِعلــَة بيــَن الــِوزارِة ومؤّسســاِت المجتمــِع التــي نأمــُل  مــْن دعــٍم ومتابعــٍة، وإّن هــذا األمــَر ليترجــُم الشــّرا

أْن تزهــَر وتــؤيتَ ثمارَهــا يف حيــاِة أبنائِنــا وبناتِنــا قريًبــا بــإذِن هللاِ. 

يــادَة المأموَلــَة، التــي اتخْذناها يف دولــِة اإلماراِت العربّيِة المّتحدِة  ُق الرِّ وبتكاتــِف الجميــِع، وبوعيهــْم، ســنحقِّ

نهًجا ونِْبراًســا.
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

رُس الدَّ
ِة ِة المسرحيَّ خصيَّ أداُء الشَّ

ϑ :الّناتُج
يتمكَّــُن المتعلِّــُم مــن المبــادِئ يف األداِء اإليمــايئِّ للتَّعبيــرِ عــن نفِســه وعــن شــخصّياٍت 

ــٍة. صامتــٍة يف مواقــَف تمثيليَّ

نواتُج التَّعلُِّم:
- يصبُح قادًرا على التَّعريِف بنفِسِه وسَط المجموعِة.

الِمحوُر: التَّمثيُل

َمْدَخٌل

ِفــُق علمــاُء النَّْفــِس أنَّ %7 فقــْط مــن االتِّصــاِل عنــَد اإلنســاِن يكــوُن بالكَلِمــاِت،  يــكاُد يتَّ
ــوِت، و %55بلغــِة الَجَســِد. و %38 بنبــرِة الصَّ

1
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حصٌة واحدةٌ



9
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 ماذا أعرُف؟

ٍة: ٍة إيمائيَّ - أستحضُر أسماًء لشخصّياٍت مسرحيَّ

 ..................................................... •

..................................................... •

..................................................... •

إلثراِء معاريف

 ماذا يجُب أْن أعرَف؟

ϑ  :اإليماُء
ϑ  ،َفنُّ التَّمثيِل الّصامِت، وتستخَدُم هذِه التَّسميُة للدَّاللِة على شكِل أداٍء 

يستنُد على التَّعبيرِ بالحركِة، واإليماءِة، ووضعيِة الجسِد، وتعابيرِ الوجِه من 
دوِن كالٍم، وأيًضا للدَّاللِة على نوٍع معيٍَّن من العروِض المسرحيَِّة يستنُد 

كِل من التَّمثيِل. ]المعجم المسرحي ص 87[   على هذا الشَّ

ماذا ُيستحَسُن أْن أعرَف؟

ِة ممارسِة فنِّ اإليماِء أو التَّمثيِل الّصامِت  ِة عن كيفيَّ بكِة العنكبوتيَّ ُح يف الشَّ - سأتصفَّ
. كثَر إىل تِقنّياِت هذا الَفنِّ ألتعرََّف أ
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

أنشطتي

ُة: أنشطتي التَّطبيقيَّ

1• التَّمريُن

10

ورِ اآلتيِة: ُر عنه كلُّ ممثٍِّل إيمايئٍّ يف  الصُّ - أصُف ما يعبِّ
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2• تمريني
ِة؟  - أقوُم بتجسيِد هذِه الحركاِت اإليمائيَّ

ِة؟ ُر عن هِذه الَحَركاِت اإليمائيَّ ًة تعبِّ - اقترُح ُجمًل وصفيَّ

1 ............................................................................................................................................

2 ............................................................................................................................................

3 ............................................................................................................................................

4 ............................................................................................................................................

5 ............................................................................................................................................

6 ............................................................................................................................................

7 ............................................................................................................................................

8 ............................................................................................................................................

9 ............................................................................................................................................

10 .......................................................................................................................................

11 . ......................................................................................................................................

12 .......................................................................................................................................

123456
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االنزعاِج الخجِلالُمتعِة وتُّرِ  التَّ

ُر بحركاِت الجسِد ومالمِح الوْجِه أشعُر بـــ : عنَدما أعبِّ

كّراُس الّطالِب

ϑ  ]       [ ِة وأضُع أصُف إحساسَي أثناَء قيامي بالَحَركاِت اإليمائيَّ
يف الّدائرِة الُمناسَبِة.

ϑ  :أصُف سبَب شعوري يف ُجملٍة
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

هْل كانَْت حركايتَ اإليمائيَُّة واضحًة؟• 

وِت؟•  هل استطْعُت التَّعبيَر بالحركِة بداًل من الصَّ

ال نََعْم

ال نََعْم

ϑ .أدوُِّن ملحوظايت حوَل هذا الدرِس

13
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

رُس الدَّ
ِة ِة المسرحيَّ خصيَّ أداُء الشَّ

ϑ :الناتج
يتمكَّــُن المتعلِّــُم مــن المبــادئ يف األداِء اإليمــايئِّ للتَّعبيــرِ عــن نفِســه وعــن شــخصّياٍت 

ــٍة. صامتــٍة يف مواقــَف تمثيليَّ

نواتُج التَّعلُِّم:
- يصبُح قادًرا على التَّعبيرِ عن شخصيٍَّة مسرحيٍَّة حسَب مبادِئ فنِّ اإليماِء

الِمحوُر: التَّمثيُل

َمْدَخٌل

ًة باعتمــاِد الحركــِة فقــط ومــن  ــِل المســرحيِّ أْن يلعــَب شــخصيًَّة مســرحيَّ يمكــُن للممثِّ
دوِن صــوٍت. 

2
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حصٌة واحدةٌ
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ماذا أعرُف؟

- ما معنى التَّمثيِل الهزيلِّ؟

 ........................................................................................................................................... •

............................................................................................................................................. 

- ما االرتجاُل المسرحيُّ؟

 ........................................................................................................................................... •

............................................................................................................................................. 

إلثراِء معاريف

 ماذا يجُب أْن أعرَف؟

ϑ  :األداء الهزيل
ــُل بــأداِء  ـذي يعتمــُد علــى حــركاٍت وتعابيــَر ُمضحكــٍة يقــوُم بهــا الممثِّ نــوٌع مــن التَّمثيــِل الَـّ

حــِك وأيًضــا للنَّقــِد الــاّلذِع. ــخريِة والضَّ ــٍة هدُفهــا إثــارُة السُّ شــخصيَّاٍت هزليَّ

ϑ  :االرتجاُل
ــرٍ َســَلًفا انطالًقــا مــن  ــُل بــأداِء شــيٍء غيــرِ ُمحضَّ االرتجــاُل يف المســرِح يعنــي أْن يقــوَم الممثِّ
ــٍن، و بهــذا يكــوُن ألدائـِـه صفــُة االبتــكارِ و اإلبــداِع، وال ينفــي ذلــك وجــوَد  فكــرٍة أو موضــوٍع معيَّ
ــٍع، ويف  ــُل بهــا بشــكٍل مفاجــٍئ وغيــرِ متوقَّ حــاالٍت ومواقــَف ارتجاليــٍة مــن نــوٍع آخــَر يقــوُم الممثِّ

. ]المعجــم المســرحي ص 20[   هــذِه الحالــِة يكــوُن االرتجــاُل خروجــا عــن النــصِّ
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

ماذا ُيستحَسُن أْن أعرَف؟

ٍة.  ٍة هزليَّ ِة ألبحَث عن صورٍ لمشاهَد تمثيليَّ بكِة العنكبوتيَّ - أستعيُن بالشَّ

أصــُل كلمــِة Improvisation يف الفعــِل اإليطــايلِّ يعنــي ألـّـَف شــيًئا مــا دوَن تفكيــرٍ أو تحضيــرٍ 
ــِة Improvisus الَّتــي تعنــي مــا هــو غيــُر  ُمســَبٍق، و هــو مأخــوذٌ يف األصــِل مــن الكلمــِة الاّلتينيَّ
ـَم بــه مــن غيــرِ أْن يهيَئــه، واالرتجــاُل  ــِة ارتجــَل الــكالَم يعنــي  تكلَـّ ــٍع. و يف اللُّغــِة العربيَّ ُمَتَوقَّ

ــُل بــأداِء شــيٍء غيــرِ محّضــرٍ مســبًقا.  ]المعجــم المســرحي ص 20[ يف الَمســرِح يعنــي أْن يقــوَم الممثِّ
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حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

أنشطتي

ُة: أنشطتي التَّطبيقيَّ

1• التَّمريُن
َل الهزيلَّ والممثَِّل اإليمايئَّ. - أصنُِّف يف أسفِل الجدوِل الممثِّ

مارسيل مارسوجاك  ليكوكباستر كيتون

شاريل شابلن

 .....................................................

.....................................................

.....................................................

 .....................................................

.....................................................

.....................................................

الممثُِّل اإليمايئُّالممثُِّل الهزيلُّ
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2• تمريني
- أصُف ما توحي به هذِه الّصورُة. 
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َتيِن: خصيَّ - أتخيُل العلقَة الَّتي تجمُع بيَن الشَّ

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ُة ]1[ خصيَّ الشَّ

ُة ]2[ خصيَّ الشَّ
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كّراُس الّطالِب

ϑ .رِس أدوُِّن ملحوظايت حوَل هذا الدَّ
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ϑ .رِس أدوُِّن ملحوظايت حوَل هذا الدَّ

ϑ لُتها؟ ِة الَّتي مثَّ ِة المسرحيَّ خصيَّ كيَف أقّيُم أدايئَ للشَّ
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رُس الدَّ
ِة ِة المسرحيَّ خصيَّ أداُء الشَّ

ϑ :الّناتُج
ــٍة صامتــٍة يف  يتمكَّــُن المتعلِّــُم مــن تِقنّيــاِت اللَّعــِب الهــزيلِّ للتَّعبيــرِ عــن شــخصّياٍت هزليَّ

ٍة. مواقــَف تمثيليَّ

نواتُج التَّعلُِّم:
- يمتلُك تقنّياٍت يف اللَّعِب الهزيلِّ من خالِل مواقَف تمثيليٍَّة صامتٍة

المحوُر: التَّمثيُل

مدخٌل

3

ٍة،  يعتمُد اللَّعُب الهزيلُّ واإليمايئُّ يف جميِع أشــكالِه على شــخصّياٍت متخّيلٍة أو واقعيَّ
ــِل أثنــاَء مرحلــِة تحضيــرِ  َدْت مالمُحهــا وأبعاُدهــا ُمســَبًقا، ليســهَل أداؤهــا مــن  الممثِّ تحــدَّ
ًفــا يف ذلــَك مجموعــًة مــن المبــادِئ وتِقنّيــاِت التَّمثيــِل  الــدَّورِ الُمْزَمــِع تقديُمــه، موظِّ
كتســَبها ُمســبًقا، ومــن خــالِل مجموعــٍة مــن  ــوِت والحركــِة الَّتــي ا علــى ُمســتوى الصَّ
ــِة.  ِة الهزليَّ ــخصيَّ ــَل علــى تركيــِب مالمــِح الشَّ يــِن والتَّدريبــاِت الَّتــي تســاعُد الممثِّ التَّمار
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حصٌة واحدةٌ
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ُة؟  ُة المسرحيَّ خصيَّ - ما الشَّ

 ........................................................................................................................................... •

............................................................................................................................................. 

ِة؟  ِة المسرحيَّ خصيَّ - ما أبعاُد الشَّ

 ........................................................................................................................................... •

............................................................................................................................................. 

إلثراِء معاريف

ِة دورٌ أو ِفْعــٌل مــا يف كلِّ األنــواِع  ِة المســرحيَّ ــخصيَّ ُة: يكــوُن للشَّ ُة المســرحيَّ ــخصيَّ الشَّ
ــِة الَّتــي تقــوُم علــى الُمحــاكاِة، مثــَل اللَّوحــِة والرِّوايــِة والمســرِح والفيلــِم  ــِة والفنيَّ األدبيَّ

ــِة. ــِة والّدرامــا اإلذاعيَّ الّســينمايئِّ والّدرامــا التِّلفزيونيَّ

ــُة التَّحــّوِل مــن عنصــرٍ ُمَجــرٍَّد إىل عنصــرٍ  ُة لهــا خصوصيَّ ــخصيَّ أّمــا يف المســرِح، فالشَّ
ــُد بشــكٍل حيٍّ على المســرِح من خالِل جســِد الممثِِّل وأدائِه،  ملموٍس، عندما تتجسَّ

لتصــَل أحاسيُســها ومشــاعُرها للمشــاهِد الَّــذي يتفاعــُل معهــا بشــكٍل مباَشــرٍ.

 ماذا أعرُف؟

 ماذا يجُب أْن أعرَف؟
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ϑ :ُّالُبْعُد الجسدي
ـِة، إن كاَن ذكــًرا أو أنًثــى،أو  يتَّصــُل هــذا الُبعــُد بطبعيــِة الجســِد الماّديَـّ
شــابًا أو شــيًخا ُمِســنًّا، وكذلــَك مــن خــالِل الّطــوِل والــوزِن ولــوِن الَبشــرِة 
والقبــِح والَجمــاِل، التَّشــّوهاِت والعاهــاِت، وذلــَك ألنَّ نظــرَة اإلنســاِن 
كبيــراً علــى  الُبْعــِد، وتؤثــر تأثيــراً  مــا تعتمــُد علــى هــذا  للحيــاِة كثيــراً 
ــِة وحركاتــِه علــى خشــبِة المســرِح. أســلوِب تفكيــرِِه وممارســاتِه الحياتيَّ

ϑ :ُّالُبْعُد االجتماعي
ــِة الَّتــي تنتمــي إليهــا  بقــِة االجتماعيَّ ـُق هــذا الُبعــُد بمســتوى الطَّ يتعلَـّ
ــخصيَُّة ودرجــِة التَّعلُّــِم، والُمســتوى الثَّقــايفِّ ومهنِتــه ومــكاِن ســكِنه  الشَّ

...

ϑ :ُّالُبْعُد النَّفسي
ــِة، هــل هــَي  ِة والّذهنيَّ ــخصّياِت النَّفســيَّ يبّيــُن لنــا هــذا الُبْعــُد طبيعــَة الشَّ
شــخصيَّةٌ قــادرةٌ علــى االبتــكارِ والَخْلــِق، هــل تعــاين مــن ُمركَّبــاِت نقــٍص، 
هــل هــَي ســريعُة االنفعــاِل أم هادئــةٌ، هــل هــَي حّساســةٌ أم صلبــةٌ، 
والحقيقــُة أنَّ ا البعــَد النَّفســيَّ يرتبــُط ارتباًطــا وثيًقــا بــكلٍّ مــن الُبْعــِد 
الجســديِّ والُبْعــِد االجتماعــيِّ، فهمــا  يؤثِّــراِن َســْلًبا وإيجابـًـا علــى الُبعــِد 

ِة. ِة المســرحيَّ ــخصيَّ النَّفســيِّ للشَّ
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ماذا ُيستحَسُن أْن أعرَف؟

ِع يف الموضوِع. ِة للتَّوسُّ بكِة العنكبوتيَّ - يمكُن أْن أستعيَن بالشَّ

خــالِل •  مــن  الُمتفــرِِّج،  وابتســامِة  ضحــِك  إثــارِة  إىل  يهــدُف  الهــزيلُّ  الموقــُف 
العناصــرِ. مــن  مجموعــٍة  توظيــِف 

عناصُر الموقِف الهزيلِّ

خريُة السُّ

سوُء الفهِم شخصّياٌت هزليٌَّة

مقالُب فكاهيٌَّة
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أنشطتي

ُة: أنشطتي التَّطبيقيَّ

1• التمرين
ُلهــا باعتمــاِد المواصفــاِت اآلتيــِة، وأضُعهــا يف مكانِهــا  ــٍة أتخيَّ ٍة هزليَّ ُد أبعــاًدا لشــخصيَّ - أحــدِّ

الُمناســِب داخــَل الجــدوِل:

عصبيٌُّمَتَعْجرٌِفُمهرٌِّجوسيٌمطويٌل

َمرٌِحأبلُهسميٌنأصلُعغنيٌّ

حارٌسجباٌنسائٌققصيرٌفقيرٌ
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ϑ :ُّالُبْعُد الجسدي

ϑ :ُّالُبْعُد االجتماعي

ϑ :ُّالُبْعُد النَّفسي
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كّراُس الّطالِب

ϑ كيَف أقّيُم أدايئ اإليمايئَّ الحركيَّ؟ ولماذا؟
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ϑ .رِس أدوُِّن ملحوظايتَ حوَل هذا الدَّ
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رُس الدَّ
ِة ِة المسرحيَّ خصيَّ أداُء الشَّ

ϑ :الّناتُج
ــٍة  يتمكَّــُن المتعلِّــُم مــن تِقنّيــاِت يف مقاربــِة اللَّعــِب الهــزيلِّ للتَّعبيــرِ عــن شــخصّياٍت هزليَّ

ــٍة. صامتــٍة يف مواقــَف تمثيليَّ

نواتُج التَّعلُِّم:
ِة. ِة الهزليَّ خصيَّ بَِة الشَّ - يصبُح قادًرا على ُمقاَر

المحوُر: التَّمثيُل

مدخٌل

4

ـذي يعتمــُد باألســاِس  ُيْدِخــُل اللَّعــَب الهــزيلَّ اإليمــايئَّ يف مجــاِل التَّمثيــِل الّصامــِت الَـّ
ـٍة أو  ــٍة فرديَـّ ــٍة إيمائيَّ ٍة هزليَّ ــٍة. لتقديــِم عــروٍض مســرحيَّ علــى تِقنّيــاٍت جســديٍَّة وحركيَّ

ــٍة. جماعيَّ
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حصٌة واحدةٌ



31
حقوق الطبع ©  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارات العربية المتحدة

خصّيات األُْخرى؟ َة عن بايق الشَّ َة الهزليَّ َة المسرحيَّ خصيَّ - ما الَّذي يمّيُز الشَّ

إلثراِء معاريف

ــِل أْن يركِّــَز علــى مالمــِح  ــِة يجــُب علــى الممثِّ ِة الهزليَّ ــخصيَّ مــن أجــِل مقاربــِة أداِء الشَّ
ـُب عــن  الَّتــي تترتَـّ َوفــَق األحــداِث  الّثالثــِة، وكذلــك  ِة اســتناًدا إىل أبعاِدهــا  ــخصيَّ الشَّ

ـذي وِضَعــْت فيــِه.  الَموقــِف الهــزيلِّ الَـّ

 ماذا أعرُف؟

 ماذا يجُب أْن أعرَف؟

ماذا ُيستحسُن أْن أعرَف؟

ِع يف الموضوِع. ِة للتَّوسُّ بكِة العنكبوتيَّ - يمكُن أْن أستعيَن بالشَّ
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أنشطتي

ُة: أنشطتي التَّطبيقيَّ

1• التَّمريُن
َة الفعِل الهزيلِّ بالفعِل المؤّدي لها: - أصُل بسهٍم ردَّ

شخٌص يأكُل موزًة ويرمي القشرَة على األرِض.• 

جرِة                                                            •  صديقاِن يرمياِن الحجَر إلسقاِط الثِّمارِ من الشَّ

يجلُس على بيضٍة.• 

مكَة نفَسها.•  صّياداِن يصطاداِن السَّ

استفزاُز ثورٍ.• 

هجوُم النَّحِل.• 

شخٌص يغسُل وجهُه بالّصابوِن فانقطَع الماُء.• 

تقُع حجرةٌ على رأِس 
صديِقه

يصطدُم بالباِب

مطاردةٌ

سقوٌط

وخزٌ شديٌد يف أطراِف 
الجسِم

يقفُز واقًفا

ِجداٌل وتشنٌُّج
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2• تمريني
- من خلِل هذه الّصورِ، أختاُر عنوانًا مناسًبا للموقِف الهزيلِّ.

2

1

3
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............
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4

5
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....................................................................................

3• تمريني
َتيِن يف النَّشاِط الّسابِق. ُد العلقَة الَّتي تجمُع بيَن كلِّ شخصيَّ - أحدِّ

1 ...............................................................................................................

2 ...............................................................................................................

3 ...............................................................................................................

4 ...............................................................................................................

5 ...............................................................................................................

6 ...............................................................................................................

7 ...............................................................................................................
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كّراُس الّطالِب

ϑ كيَف كاَن أدايئ الهزيلُّ؟

ϑ  ما التَّحسيناُت الجديدُة الَّتي يمكُن أْن أضيَفها إْن سمَحْت يل
ِة من جديٍد. ِة الهزليَّ خصيَّ الفرصُة بإعادِة أداِء الشَّ
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ϑ .رِس أدوُِّن ملحوظايتَ حوَل هذا الدَّ



أو  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  إصادر  بإعادة  اليسمح  والتعليم.  التربية  لوزارة  محفوظة  الحقوق  جميع 

تخزينه يف نطاق استعادة المعلومات، أو نقله بأي شكل من األشكال، من دون إذن مسبق من الناشر.


