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حاويل ان تقفزي اعىل من هذا يا سلمى 

كيف حالكم يا اوالد ؟ نحن بخري يا جدي 

خذ كيس البذور هذا وضعه يف معميل عىل الطاولة 

هل ميكن أن نؤجل هذا لبعد االنتهاء من اللعب 

ال هذا رضوري وكن حريصا ً عىل محتوى الكيس سأذهب للمدينة يف شأن هام 

وأعود بعد قليل ، حارض يا جدي 

ألن تذهب لوضع الكيس كام طلب جدي ، نعم ولكن لنلعب قليال ، ال تقيل 

الكيس يف الهواء هكذا قد يسقط عىل األرض ، ال تقلقي انا اسيطر عىل االمر و.. 

! يا الله لقد تناثرت البذور عىل االرض ، ال تلوميني يا دانا الهواء هو من حرّك 

الكيس، وماذا سنفعل االن ؟ 
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سأبحث عن بذور مشابهة وأضعها يف الكيس وأضعه يف املعمل 

ولكن ماذا عن جدي ؟ لن يلحظ الفارق ولن أخربه ان الكيس انسكب هاا ؟ ستكذب 

عليه ؟ إنها كذبة بيضاء هيا هيا بنا نبحث عن بذور مشابهة برسعة 

أين ذهب ؟ ثالثة رأيس من حبوب العطارة من أربعة حروف ، ترى ما هي ؟ 

هل رأيت عبوة الكمون يا فيصل ؟ 

اهاااا كمون احسنتي يا زوجتي 

كيف سأكمل طهي الغداء االن ، رمبا وضعتيه يف مكان ما ، استمري يف البحث ، هذا يشء 

عجيب 

احسنتي مجددا ً اثنان افقي معنى كلمة مدهش من اربعة حروف ) عجيب ( ، بالتأكيد 

سيكتشف جدي هذه الخدعة ، ال اظن هذا ولكن جدي سيكتشف انها كذبة ، قلت لك 

انها كذبة بيضاااااء بيضاء ، هيا هيا نكمل اللعب ، 

سعود ! جددددي ) صوت خائف ( ! هل وضعت الكيس يف املعمل ؟ بالطبع ! وحافظت 

عليه سليام ً دون ان تتناثر منه حبة واحدة ؟ وال حبة يا جدي ، شكرا ً يا سعود 

ملاذا تنظرين إيّل هكذا ها انها كذبة بيضاء، ها هو الكيس سأعمل عىل هذه البذور يف 

الغد ان شاء الله ، ال أصدق ان جدي احرض لنا طائرات بأجهزة التحكم عن بُعد ، انا 

ايضا انتظر الغد بفارغ الصرب ليك اراها 

سعوووود! يا سعوووود ! ماذا هناك يا جدي ؟ ماذا حدث يا جدي ؟ هل انت متأكد ان 

كيس الحبوب مل ينسكب ؟ طبعا يا جدي ، ما هذا إذا ً ؟ يا إلهي ، الكيس كانت به بذور 

وعشبة رسيعة النمو تسبب النعاس والخمول ، احرضتها لدراستها يف معميل 

الكذبة البيضاء أصبحت سوداء يا سعود ، ال يوجد كذب أبيض وكذب أسود ، الكذب 

كله حرام ، ظننت أنك ستغضب إذا أخربتك بالحقيقة ، أغضب منك افضل من ان تكذب 

وتتسبب يف كارثة للجميع ، آسف يا جدي لن افعلها مجددا ً 
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وانِت يا دانا كنتي تعرفني وهذا يجعلك رشيكته يف الخطأ ، لقد حذرته 

ولكني خفت ان تغضب ايضا ً أسفة 

واالن ساعدوين إلحضار بعض املواد من املعمل لجعل الحيوانات تفيق من 

السبات 

حارض يا جدي ولكن هل ميكنني ان آخذ كيس الحبوب القديم ؟ ملاذا ؟ 

ليك أعيد الكمون بداخله إىل امي 

اخربتها انه رمبا يكون قامر قد أخذه ليطهو به ، يا ريب ، اوووه ظننتها كذبة 

بيضاء اخرى .


