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سنقيض شهرا كامال يف مزرعة الجد
ليس شهرا كامال فقط تسعة وعرشون يوما
الفارق بسيط يا ابو سعود
انا احب الدقة كام تعلمني
إذا كان هكذا فسنقيض مثانية وعرشين يوما وخمسة عرش ساعة
امي هل سيسمح لنا الجد باستخدام لحواسب اللوحية ؟
نعم ولكن ملدة يوم يف نهاية األسبوع
خسارة
امل تكتفيا باللعب طوال الطريق ؟
انا مل اكن العب مثل سعود كنت اراجع الفيديو الذي راجعناه سويا عىل
اليوتيوب
ال ترفعيه عىل اليوتيوب حتى اراجعه معايك
باقي لدينا ساعة من األربع ساعات التي نقضيها يوميا يف االجازة
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حسنا لقد وصلنا استعدوا للهبوط
هبوط ؟ ههه هل تحولت السيارة اىل طيارة ؟
اسمها طائرة  ،ملاذا تنظرون ايل هكذا ؟
حمدا لله عىل سالمتكم  ،هل كانت الرحلة مجهدة ؟
جديييي  ،سأعانق جدي اوال يا دانا
احرتس يا سعود  ،الحاسب !! الااا !
احسنت يا مومو  ،قرد ذيك يعيش عىل هذه الشجرة ويساعدين احيانا ً
شكرا إلنقاذك جهازي  ،هيا ناولني إياه
يف الحقيقة سيناوله يل وكذلك أنت يا سعود ستعطيني جهازك  ،ولكن يا جدي …!
اسمع كالم جدك يا سعود
وأنتام ايضا  ،هيا ناوالين هواتفكام  ،هذه هي القواعد هنا سنقيض الوقت معا ً .
نصف ساعة مرت بدون حاسب لوحي  ،سأصاب بالجنون !!
ال اعرف كم وصل كم عدد املشاهدات ملقطع الفيديو االخري
يجب أن نصل ألجهزتنا
وكيف ستفعل هذا يا عبقري ؟
سمعت جدي يقول ل مومو ان يضع الهواتف مبخبأ يف حظرية الدجاج
وكيف ستعرث عن املخبأ ؟
سنبدأ بالبحث عن حظرية الدجاج
اىل أين يا فيصل ؟
سأذهب للتنزه قليال يف املزرعة  ،سألحق بك بعد قليل
هل ترين هذا يا دانا  ،يشء غريب ملاذا يفصح جدي عن مكان املخبأ بسهولة ؟ انظري
ها هو باب املخبأ ولكن اين املفتاح ؟
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ماذا تفعالن هنا ؟
يف الحقيقة كنا نبحث عن اجهزتنا املخبأة ولكن ماذا تفعل أنت أيضا ً يا أيب ؟
يف الحقيقة انا ابحث عن هاتفي ايضا ً وانا سأنضم معكم
سأنضم اليكم وليس معكم هاا !
معكم  ،اليكم  ،املهم أن نصل لألجهزة .
مكتوب هنا ان املفتاح مخبأ يف قن دجاجة
حسنا سنقوم بعمل فريق بحث  ،أنا سأرفع الدجاج وسعود ودانا سريفعون البيض
 ،كام تبحث امكم عن املفتاح وهكذا  ،هيا بنا ..
وجدته .
احسنتم ! جدي ؟ لقد جعلتكم تلعبون معا ً لعبة البحث عن املفتاح
ها ؟ كنت تعرف من البداية ؟
بالطبع ولكن ال تنكروا استمتاعكم بالبحث معا ً .
الحقيقة كان امرا ً ممتعا ً كنت سأصنع فيديو رائع عن هذه املغامرة ولكن ملاذا
ال تعمل األجهزة
يف الحقيقة لقد خبأت االجهزة هنا وأعطيت بطاريتهم ل مومو ؟
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