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ماذا تفعل تحت الرسير يا سعود ؟ 

قطعة الشيكوالتة الكبرية التي كانت معي باألمس ال اجدها 

وهل تظن انها قفزت واختبأت تحت الرسير ؟ 

ال ولكني خبأتها تحت الوسادة وال اجدها اآلن ورمبا تكون قد وقعت 

وهل هناك من يضع الشيكوالتة تحت الوسادة 

ال يهم االن املهم ان اعرث عىل قطعة الشيكوالتة لقد كانت بالبندق 

وكيف تنوي ان تقوم بالبحث ايها املحقق 

بالظبط سأعمل مثل املحقق واجد قطعة الشيكوالتة .

انا جائع ! 

لقد اكلت منذ ساعة هذا ال يعقل 

انا يف مرحلة النمو لذا اجوع كثريا ، ميكننا الذهاب للمزرعة ورسقة بعض الدجاجات 

ستطري الدجاجات يف السامء قبل ان منسك بها 

الدجاج ال يطري يا ثعلوب 
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سيتعلم الطريان ليك تفشل خطتنا كاملعتاد 

يطري او يسري انا جوعااااان ! 

هيا بنا قبل ان يأكلنا هذا الجوعان .

هل وجدت شيئا ايها املحقق سعود ؟ 

انظري آلثار االقدام هذه رمبا كانت اثار اقدامك ، هذا اثر قدم كبرية ، هيا هيا معي 

نتتبع اآلثار 

سعووود ! 

أيب ، صباح الخري 

ماذا تفعالن ؟ 

املحقق سعود يحاول حل لغز اختفاء قطعة الشيكوالتة 

فهمت هههه انتام تلعبان هذا يشء جميل 

لقد وجدنا اثار أقدام كبرية تبدأ من غرفتي وتنتهي عندك 

هذا طبيعي هل نسيت أنني صعدت معك للغرفة أمس ليك اقوم بتغيري املصباح التالف؟ 

هذا صحيح لقد نسيت شكرا يا أيب 

اذا تذكرت اي يشء بخصوص الشيكوالتة اتصل بنا عىل الفور هههههه 

حسنا أيتها املحققة دانا 

املحقق سعود أين ذهبت ؟ 

تعايل برسعة لقد وجدت دليال ً سيساعدنا ! 

ما ان اقطع الحبل حتى نطري ونعرب السور 

أخىش أن نطري ونرتطم بسور 

ال تكن متشامئا ً ، هووبااااا ) يقفزان ( مل نرتطم بسور وارتطمنا بالطني 

من الجوع ارى الطني كأنه شيكوالتة .

) سعود يشم ( ماذا تفعل ؟ ورقة الشيكوالتة خاصتي ، لقد عرفت من الذي رسق قطعة 

الشيكوالتة 
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من ؟ رائحتها توابل اذا من رسقها هو قامر 

غري معقول 

سوف يعرتف عندما نواجهه ، هيا بنا 

مهراجا ماهر اجييي ! 

اعرتف يا سيد قامر ملاذا رسقت قطعة الشيكوالتة خاصتي ؟ 

مهراجا ماهراجييي ! 

ماذا تقول يا سعود ؟ وجدت ورقة قطعة الشيكوالتة وعليها رائحة بهار هندي ، اذا هو الفاعل 

هذا سوء ظن ال يليق و.. ماذا يحدث ؟ 

أخربتكام اننا سننجح هذه املرة 

الشيكوالتة عىل فم الثعالب ، إذا هم السارقون ويأخذون الدجاجة بالشيكوالتة 

قاماار أغلق البوابة جيدا ً واحرص عىل عدم رجوع هذه الثعالب للمزرعة مجددا ً 

مهراجا ماهراجييي ! 

وأنتام االثنان إىل املنزل ، ما فعلته اليوم يا سعود من سوء ظن بالسيد قامر حرام ) ان بعض الظن 

اثم ( 

لقد ظننته الفاعل ، رائحة البهار كانت تشري إليه 

اذا عندما سألتني يف الصباح ، كنت تظن انني اخذتها ؟ 

اسف يا أيب عىل سوء الظن لقد اكتشفت يف النهاية أن السارق هو الثعالب 

يف الحقيقة انا من أخذ الشيكوالتة والبهارات كانت يف يدي أثناء الطهي 

انتي يا أمي ؟! 

نعم فقد وجدتها أسفل الوسادة وكادت تسيح وتلطخ الرسير فأخذتها ووضعتها لك يف الثالجة 

مل يخطر هذا ببايل 

اذا انت مدين للجميع باالعتذار وبقطعة شيكوالتة يل وللسيد قامر وملومو وأمي وأيب وجدي 

هكذا لن يبقى يل من اليشء سوى ورقتها برائحة البهار هههههه .


