
 ...مهنة غير عادية بالنسبة لوسيلة النقل غير اعتيادية تلّقت سهام عّدة دورات تكوينية إلى
... سائًقا على يد مكّونين من فرنسا التجربة مّكنتها من تقويد هذه الوسيلة70جانب 

una profesión raraِمنهنة غي عادية    

 en lo que se refiere aسِبالسِنبسبة ِل ـ      

un medio de transporteقَويسيلة قَنلقل     

inhabitualَغي ِاعِتيادية             

تَّلقس ت يِسنهام  ha recibido Sihamقَتَل

قَدورات قَتوكوينية ِع ةّد ة 
numerosos cursos de formación

اًلقا70سِإىل جاسِن ب   يسائ
junto a 70 conductores

a manos deقَعلى قَيد          

نِّوني          formadoresُموَك

قَرنبسا         de Franciaِم ن َف

la experienciaالقَترجسِربة        

تَّوكقَنس ت+ها ِم ن   le ha posibilitadoقَم

قَويسيلة قَتلقويد هِذِه ال
conducir este medio

nuestra formación القَتوكوي ن ِديال+نا  

 duró 21 días    يوم           21دام 

نيّلقينا ف+ه  hemos recibido en ellaتَل

lo teóricoالقَنَظري              

lo escritoالوِكتاب          

au meme temp  قَوتقس ت ف قَنسفس ال
lo prácticoالقَتبطبيلقي             

dentro del tranvíaداِخل الترامواي 

 ما إن تدخل سهام مقصورة القيادة حّتى تتبّد ل رّقة الفتاة بصلبة السائقة فأن تقود
 متًرا ليس بالمر البديهي60عربًة طولها يفوق 

قَح ةّتى ما سِإ ن قَتدُخل... 
nada mas entrar en... y

 la cabina de mando      قَملقصور ة اللِقياد ة

لَّدل... سِب ـ... cambia... por قَتقَتقَب

la elegancia de la  jovenسِرنيّتقة السَفتا ة  

 قَصالبة البساِئلقة
la sobriedad de la conductora

قَعربة َفَأ ن قَتلقود 
y es que que conduzca un vagón

اًرا60طول+ها قَيسفوق   مت
de una longitud que supera los 60 metros

رمَألمر القَبدينهي  قَس سِبا َلي
no es  algo usual 

...يوم تلّقينا فيه النظري والكتابي  21كوين ديالنا دام الت
au   و meme temp التطبيقي، التطبيقي داخل الترامواي

سائقة الترامواي
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cada profesión tiene َأ ةّي ِمنهنة ِل ـ+ها

sus dificultadesالُصوعوبات ِديال+ها 

peroوَلوِك ن                       

قَوعتَّل تمس ت             yo he aprendidoأنا قَت

القَتوكوي ن ديال+نا
nuestra formación

القَنَظري والقَتبطبيلقي
 el práctico y el teórico

تَّ ن+ن +نِّوك ن+ن َأ قَمي اللي تا-
que me posibilita que yo

قَنتسفادى َأ ةّي ُصوعوبات
supere todas las dificultades

وهذا ف ح ةّد ذاته ت ةّدي
y esto en si mismo es un reto

una honra paraقَشقَر ف ِل ـ            

سِربية  قَمرغ قَرأ ة  نيّل ِام cada mujer marroquíُك

ّلبت على الحواجز النفسية تحٍّد رفعته سهام ونجحت  ...وأزاحت عنها الخوف فمعقو ل النساء... تغ
تقدن  الترامواي

أي مهنة ولها الصعوبات ديالها ولكن أنا تعّلمت التكوين ديالنا، النظري والتطبيقي، اللي 
تايمّكنني أّنني نتفادى أّي صعوبات وهذا وهذا في حّد ذاته تحّدي وشرف لكّل امرأة مغربية

قَوعس ت+ه يِسنهام قَرَف قَح ٍّد  قَت
un reto que superó Siham

قَحس ت        قَرج tuvo éxito, aprobóقَن

قَعلى             قَرغتَّلقَبس ت  superóقَت

سِج ز القَنسفبسية احَلوا
las barreras psicológicas

قَع ن+ها اخَلو ف قَحس ت  َأازا
se le quitó el miedo

y es queَف ـ                   

es normal queقَموعلقول            

las mujeres conduzcanالسِنبساء قَتلُقد َن 

el tranvíaالترامواي             
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