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امي  ..رائحة الشواء تبدو شهية  ،ولكنها غريبة بعض اليشء
أجل ! وكأنك تشويني شجرة
ولكني اعد املكرونة وال اشوي شيئا
اسمها املعكرونة  ..ها ،
ماذا تقولني ؟ من أين تأيت هذه الرائحة  ،حرريق  ،املزرعة تحرتق ؟
ماااذااا ؟
علينا ان نتصل باملطافئ  ،خط الهاتف تعطل بسبب الحريق
سأحتاج ملرهم حروق اذا تعرض أحد للنار
إن تعرض ألن إن تفيد الشك يف الحدوث
ليس هذا وقته يا فيصل
لو كانت الهواتف املحمولة تعمل كنا اتصلنا باملطافئ
احسنت يا سعود
اعجبتك فكريت يا أيب ! ال ال ولكن استخدام لو للرشط يف املايض افضل من
استخدام ان
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لو قلت أي يشء يخص اللغة العربية مجددا ً سينتهي بنا األمر مشتعلني .
هواتفنا بطارياتها فارغة أين الشواحن ؟
ال اعرف وال وقت لدينا للبحث عنها اآلن  ،سأحتاج منكم مساعديت عىل تعبئة
املاء يف هذا اإلناء  ،هيا بنا .
ألقي املاء عىل النار يا سعود وليس عىل وجهي
حتى النار مل تطفئ غضب دانا
بهذا املعدل سنسيطر عىل الحريق ولكن لن نتمكن من القضاء عليه
لو كان هنا جهاز هاتف محمول مشحون كنا استخدمناه يف إرسال استغاثة
للمطافئ
تعالوا معي برسعة ..
ها هو الهاتف
هذا الصندوق ؟
اشعر اننا اذا فتحناه سيخرج منه مارد عمالق مثل حكايات ألف ليلة
انه اخر جهاز هاتف محمول احرضته منذ ثالثني عاما ً فقط مغطى بالرتاب
وبعض العناكب
احرتسوا من البكرتيا الرتابية
ليس لدينا وقت ابدأوا بتشغيله وشحنه وسأقوم بإيقاف الحريق بإناء املياه حتى
تلحقوا يب
سنبدأ بتشغيله  ،امتنى ان يعمل  ،ناولني مفك الرباغي يا سعود
شاشة هذا الجهاز أكرب من شاشة الحاسب يف غرفتي
انه اكرب من غرفتي نفسها  ،انتهيت ..
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واآلن سأحاول توصيله برشيحة هاتفية خارجية  ،سنحتاج لشبكة قوية ،
سيبدأ بالعمل والتقاط الشبكة
هل ميكننا ان نلعب عليه بعد أن نرسل االستغاثة ؟
سأسمح لك بهذا  ،ولكن هل تعلم أن هذا الجهاز عليه العاب منذ ثالثني
عاما ؟
لقد رصفت النظر عن الفكرة
أرسلنا الرسالة لرقم املطايف وردوا عليا بأنهم سيتحركون فورا ً
هذا الجهاز انقذ املزرعة ومأل مالبسنا بالرتاب .
حسنا  ،،للتكنولوجيا عدة فوائد  ،رمبا نقنع جدي ان ال يعيده للصندوق
مجددا  ،هيا بنا لنساعد جدكام  ،ها قد وصلت سيارة االطفاء .
متت السيطرة عىل الحريق وانقذوا مومو  ،وانقذوا الشواحن ايضا شكرا
مومو  ،وأنقذوا القداحة
ولكن ملاذا يحمل مومو قداحة اصال ؟
انت من لعبت بالقداحة وسببت الحريق ؟ موموووو !!
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