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جدي .. جدي مرحبا يا سعود ، مرحبا يا اوالد 

هل نسيت يا جدي ؟ نسيت ماذا ؟ اليوم هو نهاية االسبوع يا أيب ، كل اسبوع 

وانتم بخري وأنت بكل خري ولكن اليوم موعد استعادة هواتفنا املحمولة وحواسبنا 

اللوحية 

اه نعم نعم لقد نسيت هيا بنا اىل املعمل ، هههه ) صوت فرح ( ،

تفضل يا سعود ، هههه شكرا يا جدي ، كم أوحشني حاسبي اللوحي 

سينشغلون االن بحواسبهم وهواتفهم ، تريد حاسبا ً لوحيا ً يا مومو ؟ يا الله ، ي 

أوالد ! نعم يا أيب لدي ّ لكم هدية ، هدية ؟ ما هي يا جدي هاا ؟ ستنقسمون 

اىل فريقني ، فريق الكبار وفريق الصغار وسنعقد عدة مسابقات ، انا احب 

املسابقات ، الفريق الفائز سيحصل عىل يوم اضايف من استخدام الحواسب او 

الهواتف املحمولة ، هل ستكون هناك مسابقة للكلامت املتقاطعة ، رمبا 
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ملاذا ال نبدأها معا ً ، هيا بنا هيا هيا ، املسابقة االوىل حاميل الدالء يسريون 

اىّل انا ومومو بعد ملء الدالء فوق رؤوسهم باملاء ومن ميلء الوعاء 

الزجاجي اوال ً هو الفائز ، تبدو سهلة للغاية ، سنفوز بالتأكيد 

هيا يا سعود ارسع ! اههههه برسعة يا فيصل سعود سيسبقك ، احرتس 

يا سعود ، يبدو اننا سرنبح ، ملاذا سكبت املاء خارج الوعاء يا فيصل ؟ مل 

اقدر املسافة بصورة سليمة ، هيا مجددا ً توقفوا !! لدينا فائز هنا هي هي 

فزناااا ) صوت  فرح ( 

واالن املسابقة التالية البحث عن الكنز هل تذكرون قصة البيضة الذهبية ، 

نعم نذكرها جيدا ً ، الفريق الذي يصل للبيضة اوال هو الفريق الفائز هياااا 

هل وجدتم البيضة الذهبية ؟ 

ما زلنا نبحث يا جدي ، لقد وجدت ورقة مطوية وبها جملة غريبة ) 

البيضة الذهب ملن ذهب اىل من لسعته كاللهب ( ال افهم شيئا وال انا 

لسعتها كاللهب ! نعم عرفتها هيا بنا ، هههه النحل لسعته كاللهب ، 

البيضة تحت املنحل ، لدينا فريق فائز هنا 

الفريقان متعادالن يف املسابقتني ، اذا ننتقل اىل املسابقة االخرية ، املسابقة 

املعرفية ولكن بعد الغداء هيا بنا اىل البيت 
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سنحسم االمر ونفوز ان شاء الله ، ما زلتام متعادلني حتى يف املسابقة 

املعرفية ، اسألنا سؤاال اضافيا ً يا ايب ، لقد فرغت اسألتي اليوم والنتيجة 

هي التعادل ، نريد مسابقة اضافية هيا هيا يا جدي ، لقد تعبت من 

املسابقات اليوم ، اذا نكمل غدا مبسابقة جديدة ، نعم نعم ولكن ماذا عن 

هواتفكم وحواسبكم اللوحية ، ال يهم سأذهب ألستعد ملسابقات الغدد 

وانا ايضا ، سنفوز غدا ً ان شاء الله 

ان شاء الله ، نجحنا يا مومو ، موومووو !


