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ماذا تفعل يا سعود ! 

هل نسيتي غدا هو نهاية األسبوع وسيسمح لنا جدي باستخدام الحواسب 

اللوحية ، اخييريررا ً سأذهب لتجهيز فكرة فيديو عن الحياة يف املزرعة ههه 

وأنا سأستمر يف تدريب أصابعي ألجل ألعايب االلكرتونية ، سأنتظر الغد من اآلن 

، ال اصدق ان جدي احرض لنا طائرات بأجهزة التحكم عن بعد ، انا ايضا انتظر 

الغد بفارغ الصرب ليك أراها 

أيب امي ! اين جدي ؟ لقد اضطر للذهاب اىل املدينة وسيعود يف املساء ان شاء 

الله ، ماذا ؟ املساء ؟ 

هل تفتقدان جدكام لهذه الدرجة ؟ اجل ضاع التدريب هدرا ً وضاعت الخطط 

واالحالم ، انا ال افهم شيئا ً وال انا 

دانا هيا لدي فكرة تعايل معي ، أمل تأخذوا … ، تأخذا وليس تأخذوا . 
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هل أنت متأكد أن ما نفعله صحيح ، بالطبع جدي كان سيعطينا الهواتف 

الحاسوبية اليوم وهو االن بالخارج طوال اليوم فام املشكلة أن نأخذها من 

معمله ؟ 

يبدو كالمك منطقيا ً أال تريدين ان تحصيل عىل حاسبك اللوحي لتسجيل الفيديو 

الجديد ، الحقيقة نعم ، توقفي عن الكالم وابدأي يف البحث معي ، ليست هنا 

وال هنا 

احرتس ! لقد انكرست القنينة وانسكب السائل ماذا سنفعل اآلن ؟ سيغصب 

جدي بشدة ، سأحاول جمع السائل باالسفنجه 

هل متزح ؟ ماذا عن القنينة املكسورة ؟ 

يجب ان تساعديني بقنينة مشابهة ومنألها بسائل احمر ثم نعيدها 

ماذا تفعلني يا دانا ؟ كنت ظآمنة سأعيدها فورا ً ، ألن تأخذا ال.. !

يترصفان اليوم بغرابة 

من أين سنحصل عىل سائل احمر ؟ 

وجدتها سنعرص بعض الفراولة ، فراولة ؟ وكيف ستحرضها ؟ سأصعد فوق 

الشجرة وألقي لك بالفراولة ، انظر ملكان إلقاء الثمرات يا عبقري 

مهراااجاااا مهراااجيييي ! انتظر يا قامر ، بضع مثرات وانزل 

مهراااجاااا مهراااجيييي ! مهراااجاااا مهراااجيييي ! 

هيا هيا برسعة اىل املعمل قبل ان يعود جدي ، واالن نعيد القنينة ملكانها وكأن 

شيئا مل يحدث ، احرتس حتى ال تكرس شيئا ً آخر لن نقيض اليوم يف عرص الفواكه 

وملؤها يف قنينات ، ال تقلقي انا اسيطر عىل االمر هنا 

ماذا تفعالن يف معميل ؟ جدي !! تسللتام للمعمل بدون اذين وحطمتام العديد 

من االشياء انا غاضب منكام جدا ً 
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الخطأ بسببي أردت ان نأخذ الهواتف الحاسوبية يف اليوم املسموح وعرفنا أنك يف 

املدينة 

هذا ال يربر التسلل للمعمل دون إذين وملاذا مل تأخذها الحواسب اللوحية من 

والدتكام ، لقد تركتها معها ؟؟ ماذا ؟ ألن تأخذا … ماذا تفعلني يا دانا ؟ ألن 

تأخذا ال… ؟ يترصفان اليوم بغرابة ، يا إلهي لهذا كانت امي تسألنا ونحن 

متعجلني ، ألن تأخذا ال.. ؟ الحواسب ، يا الله كانت مع امي طوال الوقت 

انتام معاقبان عىل هذا الترصف بالحرمان من الحواسب اللوحية اليوم واالسبوع 

القادم , اوووه كانت الحواسب يف متناول أيدينا طوال الوقت ، اخربتك اخربتك 

انني أشعر ان هذا الترصف خاطئ 

قامااار ! اريدك ان تنظف هذه الفوىض يف خمس دقائق 

مهراااجاااا مهراااجيييي !


