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 نهار. النوم. غرفة داخلي.-1

 تزين التي غرفته في المدرسي زيال يرتدي السابعة، الساعة منبه رنين أثر نومه من يستيقظ عمره من 12 صاحب سند نرى

 قائلة: المنزل من السفلي الطابق من أمه تناديه األثناء هذي فيو جدرانها، رسوماته

 األم

 جاهز. الفطور سند

 سند

 قادم.

 

 نهار. .المطبخ داخلي.-2

 بحب. والدية ويقبل وسعادة بحيوية الفطور لسفرة والديه إلى سند ينضم

 ويرثها شركته في له ينضم حتى سند ابنه يكبر أن ويطمح البالد، في كبيرة شركة ويدير يمتلك ناجح أعمال رجل )محمد( األب

 منه.

 )محمد( األب

 بني؟ اي دراستك هي كيف

 سند

 الفنون. مادة في ممتاز تقدير على حصلت بخير

 )محمد( األب

 الرياضيات؟ ومادة

 سند

 ممتاز. تقدير على أيضا فيها حصلت

 )محمد( األب

 األعمال. إدارة كلية دخول تستطيع حتى الرياضيات في التقدير هذا على حافظ رائع،

 سند

 زمالئي. تعجب ورسوماتي رسمال أحب الفنون كلية دخول أريد أنا ولكن !األعمال إدارة كلية

 :استهزاء بأسلوب األب يقول 

  األب

 الفنون! كلية

 األم

 بني. اي الشركة في اباك وتساند البالد في مهم أعمال رجل وتصبح وتتخرج تكبر سوف هللا باذن غدا  

 سند

 ولكن..

 قائال: أباه قاطعه



3 

 

 األب

 رساما ؟ّ! تصبح أن تريدو البالد في الشركات أهم من واحدة صاحب محمد ابن أنت سند يا واقعيا   كن

 سند

 أرسم. أن أحب

 األب

 أخرى. مرة الهراء هذا عن تحدثني ال رجاء   قليل، من لك وضحت

 

 المدرسة. الى نخرجووي سند وجه غطىي الحزن نرى ثم

 نهار .الفصول ممر -المدرسة داخلي.-3

 جميع في معه كان الذي )بالل( الطفولة صديق لديه كان ولكن له، أهله دعم عدم بسبب ومكسور حزين وهو المدرسة سند دخلي

 ويسعده. يحب ما ليفعل دائما يشجعه وكان والعادية المميزة أوقاته

 بالل

 .الخير صباح

 ابتسامة. ب بالل على التحية يرد سند نرى

 بالل

 اليوم؟ حزين أنت مال  

 سند

 .رساما . أصبح أن يريدونني ال يوالد  

 بالل

 لماذا؟

 سند

 مني. يريدانه ما هذا بجانبه، وأكون الشركة في ألبي أنضم أن علي يجب هوأن ،بي الئقا   رونهي ال

 بالل

 الصف. الى لندخل هيا ،قناعهمإل المحاولة يمكننا صديقي يا تحزن ال لكنو جيد ليس هذا

 المدرسة. جرس رنين صوت نسمع ثم الصف ندخلوي وبالل سند نرى

 نهار. الخارجية. الساحة-خارجي.المدرسة-4

 و ، سنوات( 7 )بعد عبارة الشاشة على تظهر ثم أصواتهم ضجيج نسمع و المدرسة من الخارجية الساحة في الطالب تجمع نرى

 بها. لتحاقاال رقط  و الكليات عن عالناتإل أوراق بأيديهم يمسكون الطالب نرى

 بالل

 متحمس. أنا للكلية نذهب سوف أصدق، ال

 سند

 صديقي. يا النجاح لك أتمنى ،الطائرة مقود خلف أراك حتى متحمس وأنا

 بالل
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 نهائي؟ بشكل األعمال دارةإ كلية يف أستسجل سند يا عنك ماذا لك، شكرا  

  قال: ثم تنهد

 سند

 نعم.

 :أكمل ثم

 سند

 أكثر. إحزانهم أريد ال ومخاصمة بشجار انتهت إلقناعهم محاوالتنا بنفسك رأيت لقد فيني، يوالد   أمل أخيب أن أريد ال

 بالل

 سعيد. كن ولكن مناسب تراه ما افعل صالح، ابن أنت

 ضاحكا : قال

 سند

 سعيد. سأبقى لذا أتركك لن فأنا تقلق ال

 .يتعانقوا وبالل سند نرى ثم

 مقهى.ليل. خارجي.-5

 بالل يدخل ثم المقهى في الطاوالت أحد على يجلس سند نرى ،األسبوع نهاية إجازة أيام أحد في ،(سنتين مرور بعد) عبارة تظهر 

 .سند ةطاول إلى وينضم منطفئا   يبدو الذي سند بعكس مبتهجا   المقهى الى

 بالل

 معك؟ األيام تجري كيف صديقي؟ يا حالك كيف

 سند

 كثيفة. فدراستي الوقت من الكثير أملك ال ،المنزل إلى الكلية ومن الكلية الى المنزل من روتينية أيامي رىت كما ،هللا الحمد بخير

 بالل

 .الرسم عن لكالمك اشتقت الرسم أخبار وما جميل،

 سند

 الوقت. أملك ال كثيفة دراستي لك قلت كما أيضأ، اشتقت وانا

 لهم. ينضم و المقهى يدخل ينال( ) المدرسة من صديقهم نرى ثم

 ينال

 .شباب يا مرحبا

 بالل

 مدة. منذ نراك لم اهال ينال

 سند

 حالك؟ كيف مرحبا

 ينال

 هللا، الحمد بخير



5 

 

 بالل

 معك؟ األيام تجري كيف

 ينال

 عنك؟ ماذا سند أدرس، أنا وها الطب كلية في سجلت جيدة،

 سند

 األعمال. إدارة كلية في أدرس أنا

 ينال

 صحيح؟ نالطيرا كلية في سجلت أنا بالل رائع،

 بالل

 للسماء. أنتمي فأنا قيصدي يا صحيح

 الجميع. يضحك

 ينال

 عليها؟ اعتدنا التي وحيويتك طاقتك أين سند يا هادئا أراك

 سند

 كثيفة. فهي للدراسة جهدي أعطي

 ينال

 العامة. كالثانوية ليست فالكلية صحيح،

 بالل

 طاقتك؟ لك يعيد أن يمكنه شيئا أتريد سند

 سند

 ؟دكعن ذاما

 بالل

 أخذ يتم سوف المرشحة الرسومات جميع عرض يتم لن فيه، المشاركة فرصة أتاح للفنون معرض عن إعالن رأيت باألمس

 جدا. جميلة فرسوماتك لوحاتك بأحد فيه تشارك أن البد برأيي ،فقط المميزة الرسومات

 ينال

 جميل. هذا

 سند

 الفكرة. لهذي رافضون يوالد   الوضع، تعرف انت بالل

 بالل

 واحدة؟ بلوحة المشاركة في الضرر ما لكن اعرف نعم

 سند

 المجازفة. أريد ال بالل يا أدري ال

 بالل
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 المجازفة. تستحق يأبر

 ل.نهار.يالتسج مكتبخارجي.-6

 .والديه يخبر ولم سجل ولكنه التردد سند وجه على يبدوو ،المعرض في واحدة بلوحة للمشاركة للتسجيل سند بالل ذيأخ

 ليل. الفنون. معرض داخلي.-7

 سند

 بالتوتر. اشعر

 بالل

 لعرضها. رسمتك اختاروا فقد فخورا   وكن استرخ

 سند

 .يدرأ ال أدري ال

 السعادة تغمره بدأت بها اإلعجاب ءوإبدا موهوبين رسامين بينهم ومن رسمته رؤية عند الحاضرين فعل ردة سند رأى ما بعد

 والراحة.

 سند

 أشعر مختلف كوكب في أعيش أني أشعر والفن الرسم يتضمن شيء ضمن أكون عندما زمن، منذ بها أشعر لم بسعادة أشعر

 رائع. بشعور

 بالل

 المجازفة؟ استحق أنه القول يمكننا جميل، شيء هذا

 دسن

 بالتأكيد.

 زياد. عامر الشهير الرسام سند مع للتحدث يأتي ثم منه الزوار أغلب خروج ونرى المعرض ينتهي

 عامر

 سند؟

 والحماس. الدهشة تعابير وجهه على يبدوو عامر إلى سند لتفتي

 سند

 تفضل نعم

 عامر

 مبدع. فعال أنت اللوحة بمشاعر أشعر إلها أنظر عندما لها، مثيل ال رسمتك أن لك أقول أن أريد

 سند

 بالفخر. أشعر مثلك شخص من ضخم إطراء هذا لك شكرا

 عامر

 لرسوماتك. نظرك دعن بالفخر تشعر أن البد بالطبع

 :أنفاسه تحبس والسعادة يقول

 سند
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 .لك شكرا

 عامر

 أريد الحياة، له يضفي الناس مع مشاركته عند الفن العالم، عنها يعرف وال مدفونة كهذي موهبة أرى أن يينيرض ال بني يا أسمع

 لوحاتك.ب القادم يمعرض في معي تشارك أن

 وسعيد. متفاجئا   سند وجه نرى

 سند

 أقول. ماذا أعلم ال ماذا؟!

 عامر

 .فقط ولوحاتك لوحاتي سيتضمنو أيام لثالث سيدوم حسنا، قل

 سند

 لي. شرف ذاه

 نهار. المنزل. داخلي. -8

 سند. له ينضم ثم التلفاز ويشاهد االريكة على يجلس األب نرى 

 سند

 أبي. يا الخير مساء

 األب

 .الخير مساء

 سند

 أمر. على أطلعك أن أريد

 حديثه. سند يكمل ثم للتلفاز، مشاهدته في يستمر األب نرى

 سند

 أيام. لثالث يدومسو القادم األسبوع في زياد عامر الرسام لوحات بجانب للفنون معرض في لوحاتي بعض عرض يتم سوف

 األب

 ؟بعد منه ننته ألم الموضوع نفس على عدنا هل

 سند

 الواقع. في رفضها استطيع ال فرصة هذي و لمعرضه أنضم أن يعل عرض عامر الرسام

 األب

 عنه. أتغاضىس فقط أيام ثالثل سيدوم أنه بما ولكن ،ذاه تعلم أنت يعجبني ال االمر هذا

 ليل. عامر. معرض داخلي. -9

 رسامين بينهم ومن بالزوار مزدحم الداخل من المعرض نرى ثم الدخول، طابور في يقفون والزوار الخارج من المعرض نرى

 سند. لوحاتل صور يلتقط والبعض اإلعجاب وجوههم على ويبدو سند لوحات حول ومجتمعين مهمين
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 االجتماعي، التواصل مواقع وفي الفن أخبار بين التلفاز في المهمين الرسامين أسامي بين محمد سند اسم نرى المعرض نتهاءا بعد

 الخاصة. الرسم طلبات وأيضا سعيد جدا   سند يبدو ذلك وأثناء تصله بدأت كبيرة معارض في للمشاركة ةدعو بطاقات نرى ثم

 ه.وصل التي الطلبات بعض نفذ و المعارض بعض في شارك و الدعوات بعض ىلب   سند نرى و

 ليل. سند. نوم داخلي.غرفة -10

 المحمول. سند فهات على منزله من بالل يتصل

 سند

 صديقي. يا مرحبا

 بالل

 األماكن. من الكثير في اسمك أرى بدأت مشهور، يا مرحبا

 سند

 والفعاليات. المعارض من الكثير في شاركت ،صحيح

 بالل

 سعيد. دائما أراك أصبحت لسعادتك وسعيد بك، فخور ينإن

 سند

 اثناء لك شعوري وصف أستطيع ال ،بنفسي يشعرني فهو الرسم بدون حياتي أتخيل ال أصبحت أتعلم؟ سعادتي، هو الرسم الرسم،

 منه. أمل   وال جميل ولكنه الرسم

 بالل

 سند. يا رائع هذا

 سند

 مشكلة. من أعاني ولكني

 بالل

 صديقي. يا قل

 سند

 أني أشعر أفعل ماذا أدري ال كثيفة تعلم كما ودراستي كثيرة الرسم طلبات والرسم، الدراسة بين الموازنة أستطيع ال فأنا الوقت،

 حقه. األول الطرف إعطاء محاولتي عند الثاني الطرف في قصرت فقد ينجح ولم أوازن أن حاولت متورط

 بالل

 فيه. لتعيش أحدهما تختار أن هي المشكلة لهذي الحل أتى، قد اإلثنين بين االختيار وقت أن أخاف

 سند

 سعيد . أعيش أن أريد

 بالل

 إذا. الرسم

 سند

 ي.والد   مواجه علي يجب نعم،



9 

 

 نهار. المطبخ. داخلي. -11

 والديه. مع الفطور طاولة على سند ينضم

 سند

 الخير. صباح

 .التحية. إليه يهوالد يردان

 سند

 بقراري. إعالمكم أريد

 مبتسمه. إليه أمه تنظر

 سند

 بينهم. الموازنة أستطع لم أناف هحق وأعطيه للرسم أتفرغ حتى اإلدارة كلية من أخرج أن قررت

 :فطوره يأكل وهو استهزاء بنبرة األب يقول

 االب

 ذلك. فعل يمكنك بالتأكيد حسنا

 سند

 أبي. يا جاد أنا

 األم

 سند؟ يا تقوله ما تسمع هل

 سند

 يخنقني. بل عدنييس ال تريدانه فالذي مني، تريدانه ما ال سعيدا   يجعلني ما أفعل أن أريد نعم،

 يده. من الملعقة ويضع فطوره إكمال عن األب يتوقف

 االب

 في لك المعد المنصب وتترك الشركة في المجهز مكتبك وتترك دخولها للجميع يمكن ال التي األعمال إدارة كلية تترك أن تريد

 تريده؟ ما أهذا اللوح، بعض وتلون تذهب حتى المستقبل في الشركة رئاسة وتترك الشركة

 سند

 سعيد. يجعلني ما أفعل أن أريد

 األب

 أصدق. أكاد ال

 سند

 ...خذلكم أريد أكن لم

 قائال : أباه يقاطعه

 األب

 وفعلت.

 سند
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 تتفهمونني. أن أرجو كنت

 األب

 وجهي. عن أغرب سند

 الفطور. طاولة من ينهض ثم فطوره صحن على سند ينظر

 نهار. سند. مرسم داخلي.-12

 عن إعالن ينشر وهو بلوحاته المملوء الخاص مرسمه في يجلس سند نرى ثم أشهر( 6 مرور )بعد عبارة الشاشة على يظهر

 جتماعي.اال التواصل وسائل في الشخصية حساباته على الخاص معرضه افتتاح

 ليل. سند. معرض داخلي. -13

 لوحة. تباع دقيقتين كل وفي بالزوار يعج المعرض نرى 

 بالل

 وصلت. أين الى أنظر بك فخور أنا

 سند

 أفعله. بما سعيد أني هذا من واألفضل

 بالل

 وسعيد. جميل بشعور يشعرك لم إن تفعله ما فائدة ما صديقي، يا المهم هذا بالطبع

 .جامدة وجهه فتعابير اباه أما لفخراو الفرحة أمه وجه على ويبدو ويسارا   يمين ا ينظران المعرض إلى سند أبوان يدخل

 سند

 تفضال. أبي! أمي،

 األم

 سعيدة أنا وجهك، تفارق ال أصبحت البسمة أن لي بالنسبة هذا من واألهم أنجزته، ما الى أنظر بك، فخورة إنني بني يا سند

 بني. يا لسعادتك

 

 األرض. الى االب ينظر

 األب

 .تفعله بما نجحت لقد

 قائال : أكمل الصمت من لحظات بعد

 األب

 أحسنت.

 سند

 لكما. شكرا الكثير لي يعني كماكالم   شكرا،

 األم

 سعيد. وهو وجهك رؤية سوا اريد ال لك، داعمين سنكون القادمة خطواتك في معك سنكون

 .الفخر يملؤها التي راتالنظ يبادلهو إليه أباه يلتفت ثم والده إلى سند ينظر
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 االب

 بالطبع.

 .رسوماته أحد من منزل يخلو يكاد وال البالد، في ينامرس  ال شهرأو أكبر هو أصبح حتى سند واستمر


