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 الشخصيات 
 

 

طالبة يف املدرسة وهي جمتهدة يف دراستها وفتاة عقالنية إىل حد ما، وتتقبل آراء  : زهرة 
 .اآلخرين

 
طالبة يف املدرسة وهي صديقة مقربة ألنغام، وأسلوب تفكريها سطحي بعض  : روعة

  . الشيء 
 

املدرسة وهي طالبة كسولة جداً صديقة روعة املقربة، وأسلوب تفكريها طالبة يف  :أنغام
سطحي بعض الشيء وال تقبل آراء اآلخرين وتفكر أبسلوب أانين يف أغلب  

   .األحيان
 

  طالبة يف املدرسة وهي بسيطة ومرحة وحتب الفكاهة، وتسمع النصيحة وتقبلها.  : صفاء 
 

ب التفكري املعمق ابألشياء، وحتلم أبن تعرض ما  طالبة يف املدرسة وهي متفوقة، وحت : أمل
  تفكر به وأن تقدم أشياء مميزة للمجتمع. 

 
 

 



 الفصل األول
 املشهد األول 

 )املدرسة، أو ابحة املدرسة(

الطالبات يف وسط أصوات إزدحام )روعة، أنغام، صفاء، أمل واقفات يف اسرتاحة بني حصتني دراسيتني 
 ( روعة أتكل )سندوتش(، وتقبل عليهن زهرة ومعها )كيس شيبس(، .. سرتاحة و اال

 

 وأخرياً، ، ، اسرتاحة بعد حصص الدراسة املتعبة . . .   صفاء: 
مل تكن متعبة هلذه الدرجة اي صفاء، بل كانت حصة التاريخ ممتعة جداً، أليس ابألمر   أمل: 

حتديداً، أن ا يف هذا املكان املمتع أن تعريف أكثر عن األشخاص الذين عاشوا قبلنا ورمب
   تعريف قصصهم، وأفكارهم، وأهدافهم، و ...

 )مقاطعًة أمل( هل ميكن أن نغيري هذا املوضوع، إهنا اسرتاحة .. اسرتاحة،   أنغام: 
 أتعرفن اي بنات أين ابألمس اشرتيت )موابيل( جديد )وهي خترجه من جيبها( . .  

 عل ....  إنه رائع ابلف روعة: 
 مبارك.  أمل: 

 إنه مجيل جداً سأشرتي واحداً مثله قريباً، ،  صفاء: 
 ، كانت حلقة رائعة ..  الشوكوالتةصحيح، هل شاهدمت ابألمس احللقة اجلديدة جلوهرة 

 هتمام ابلغ( قطعة شيبس من زهرة، وتسأل صفاء اب)وهي أتخذ  أنغام: 
 وما هو موضوع حلقة األمس؟ 

 ومن هي جوهرة الشوكوالتة، هل هي )يوتيوبر( جديدة ..  زهرة:



 ستغراب شديد( )اب روعة: 
ماذا، ، أال تعرفني جوهرة الشوكوالتة!!؟ إهنا وخالل فرتة قصرية جداً من نشر 

 فيديوهاهتا على اليوتيوب أصبحت من أشهر البنات يف اململكة . .  
 وهي بنت ذكية جداً.  أنغام: 
 .متابع ألف مخسمائةة جداً، ولديها ابلفعل هي ذكي روعة: 
 )تسأل صفاء(  أنغام: 

 مل تقويل يل ماذا كان موضوع احللقة؟ 
كانت حلقة رائعة جداً، لقد نفذت وعدها للجمهور وطلبت من حمل احللوايت أكرب  صفاء: 

، وأكلتها هي وأصدقائها، كان  سنتيمرت ومخسني مرتقطعة شوكوالتة واليت كان طوهلا 
 حتدايً عظيماً. 

 ستغراب شديد( )اب زهرة:
 من الشوكوالتة!! هذا جنون حقاً.  سنتيمرت ومخسني مرت

 إهنا عبقرية.  روعة: 
ستغراب شديد( عبقرية ألهنا أكلت شوكوالتة!! وأين تكمن العبقرية يف أن حنضر )اب أمل: 

 أكرب قطعة شوكوالتة وأنكلها أمام الناس!! ؟ 
 )وهي أتكل قطعة شيبس(  زهرة:

 لقد كثر هذا النوع من الفيديوهات، وأان أرى أن هذا املوضوع هو جنون.
 )بتهكم واضح(  روعة: 

ملا وجدمتا كل هذه األعداد الضخمة تتابعها وتنتظر حلقاهتا،   جنون جنون! لو كان 
 وإين أراها ذكية جداً وجنحت يف الوصول هلدفها وهي اآلن مشهورة جداً. 

 )تسأل أمل مستنكرًة(  أنغام: 
وهل تستطيعني أن أتكلي هذه الكمية من الشوكوالتة وأمام هذه األعداد من  

 املشاهدين ودون حرج؟ 



 ة الكالم لروعة( )موجه أمل: 
 الشهرة وحدها ليست هدفاً جيداً وال اعتقد أن الشهرة ابلضرورة أن تعرب عن النجاح،

 )موجهة الكالم ألنغام( 
وأان اي أنغام ال أشعر برغبة أبن آكل أكثر من احتياجي سواًء أكان أمام املشاهدين أم 

 ال ...  
  تناديين أبنغام. قولت لك مراراً وتكراراً أال أنغام: 
 ، أال يعجبك امسك، إنه اسم رائع ومعناه مجيل جداً. وماذا أانديك أمل: 

 )بصوت متأمل( 
 أنغام ..  

 ولكنه اسم طويل جداً وقدمي.   أنغام: 
 )أبسلوب منزعج( 

ــ اننو ، ، نون ألف نون واو ، قويل يل: اننو.  وقولت ــ ـــ  لك من قبل أن تناديين بـــ
ن الشهرة  اننو، املهم كنت أريد أن أقول إوماذا يعين )اننو( على العموم كما تريدين اي أمل: 

واملال ال جيب أن يكوان هدفاً، وإمنا الشهرة هي مسؤولية كبرية، ومن هنا أجد أن 
 احلقيقي هو ما الذي ميكن أن نقدمه للناس من خالل هذه الشهرة. اهلدف 

 ستخفاف( )اب روعة: 
 وما الذي ميكن أن نقدمه من وجهة نظرك!!؟ 

 أان اتفق مع أمل متاماً   زهرة:
 )تتكلم وهي تفكر(  

اعتقد أنه ميكن أن نقدم موضوعات عن الغرائب والطرائف والتطور احلاصل يف بلدان 
 مثاًل، مبا ال خيالف ثقافتنا.أخرى 

بل وميكننا أيضاً أن نقدم تفاصيل من ثقافتنا واليت نتفاخر هبا لكي تراها الشعوب   أمل: 
 األخرى.



 )بصوت حامل(  صفاء: 
 تعلمتها من أمي؟  هل ميكن على سبيل املثال أن أقدم طريقة حتضري أكالت معينة

 ار بداخلنا. . طبعاً، وميكن أن نقدم أي شيء يعرب عن أفك أمل: 
 مهاًل، ولنفرض أين اتفقت معكن هل تعتقدن أن الشهرة هي أمر سهل وبسيط؟   أنغام: 

تعجب الناس وال أمل تفكرن أبن مثل هذه املوضوعات اليت ترغنب يف تقدميها قد ال 
  جيدة؟ حتقق نسبة متابعني

 الناس. هتمام عىن وقيمة حقيقية ميكن أن حيظى ابأي شيء خمتلف وله م أمل: 
 )تتكلم برتكيز أكرب( 

 أي شيء خمتلف وله معىن
 )حبماس(  زهرة:

 أي تفاصيل عن ثقافات خمتلفة . . .  
 )بصوت حامل ومضحك(  صفاء: 

 أي أكالت خمتلفة . . .  
 ستغراب شديد( )اب أنغام: 

 أي شيء خمتلف وله معىن!!!! 
 مهاًل مهاًل ... )ضاحكة(  روعة: 

 املوضوع وصل لألكالت املختلفة،  
هذا كان جمرد نقاش عما تقدمه جوهرة الشوكوالتة، أراكن تتكلمن وكأن املشروع  

 حقيقياً!!! 
 ومل ال؟ ... مل ال يكن مشروعاً حقيقياً، طاملا أننا نريد أن نقدم أشياء مفيدة؟  أمل: 

 
نقدم كل ما نراه مناسباً ومفيداً، وإن مل ترغنب يف الظهور أمام الكامريا  نعم ميكننا أن  زهرة:

 فيمكننا أن نقدم ما نريد دون أن نظهر.



 متاماً، املهم أن نعرض أفكاران.  أمل: 
 أوفر لكن مكان، لدينا يف املنزل غرفة فارغة ميكن أن حنوهلا الستديو. وأان س زهرة:

 وأان عندي كشافات إضاءة للتصوير ميكنين أن أحضرها. صفاء: 
 )بصوت ضاحك(  روعة: 

 أننت جمانني ولكين أحب جنونكن . . 
 وميكنين أن أحضر حاسويب فهو ذو إمكانيات قوية. وأان معكن يف هذا املشروع 

 عظيم، وهبذا الشكل ال ينقصنا إال الكامريا لنصبح جاهزين.   أمل: 
ميكننا أن نستعيض عن الكامريا مبدئياً ابلكامريا املوجودة يف موابيلي اجلديد فهي قوية  أنغام: 

 جداً. 
زهرة إن مل متانع طبعاً، يف متام الساعة  عظيم جداً . . ما رأيكن أن نلتقي اليوم يف منزل  أمل: 

 اخلامسة، لنبدأ بتجهيز االستديو اخلاص بنا؟  
 ال مانع طبعاً، أهاًل وسهالً  زهرة:

 )أبصوات متفرقة ومتعاقبة(  اجلميع: 
 موافقة، موافقة .....  

 

 

 

 

 


