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أين هذا الكتاب ؟ يبدو انني مل احرضه اصال سأحتاج لعمل زيارة رسيعة للمدينة 

ما رأيك يف هذه الرسومات امللونة كخلفيات لفيديوهايت القادمة عن املزرعة يا 

سعود ، ملاذا تبدو سوداء هكذا ، الن الشاشة انطفأت يا عبقري 

انا سعيدة بفكرة التعاون االلكرتوين هذه ، فكرة رائعة من جدي يف اليوم 

املسموح الستخدام الحواسب ، صحيح ما دمنا سنستخدمها ملاذا ال نتعاون معا 

ًبدال ً كل منا وحده ؟ 

كٌل وليس كَل ألن اسم كان مرفوع بالضمة ، ضمة او فتحة املهم اننا معا ً ،

دعني أبحث لك عنه عىل شبكة املعلومات ، ال أظن انك ستجده ، ثانية واحدة 

؟ ها هو ميكننا رشاء نسخة إلكرتونية او مطبوعة ، احرضها الكرتونية يا جدي ، 

أجل ستتمكن من البحث فيها برسعة وتكبري الكتابة لتقرأها بدون نظارة 

وأين سأقوم بتنزيل هذه النسخة ؟ عىل املنحل ! 
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سأشرتي لك اآلن حاسبا ً آيل ، لن أمتكن من التعامل معه ، سنساعدك عىل التعلم يا 

جدي ، لقد كرب سني عىل تعلم هذه التكنولوجيا ، ال أحد كبري عىل التعلم والتغري ، هيا 

يا جدي ، انا سأجعلك محرتف ألعاب إلكرتونية ، حسنا ً .

خطتنا هذه املرة بسيطة 

متتاز خطتنا بشيئني ، ما هام ؟ ها ها ما هام ؟ اوال ً انها بسيطة وثانيا ً انها تفشل دامئا ً 

، بالضبط لهذا ستكون خطتنا أال نضع خطة ، اال افهم شيئا ً رمبا بسبب اين جائع ! اقصد 

ان محاوالتنا لرسقة املزرعة تفشل دامئا ً 

ملاذا ال نصبح طيبني ، مثل ذلك القرد يف املزرعة ؟ يععع ، فكر يف االمر جيدا ً مميزات ان 

نصبح طيبني كثرية ، طعام ومأوى يف املزرعة وأصدقاء من البرش سيعاملوننا بلطف 

وانا سأصبح متفائال ً اممم انا موافق ، ما دام هناك طعام ومأوى انا ايضا ً موافق ، هيا 

بنا ها هيا هيا هيا بنا 

ماذا نفعل اآلن يا ثعلب ؟ يجب ان نثبت لهم حسن نوايانا وأننا تغرينا ، كيف هذا ؟ ان 

نصبح نباتيني مثال ؟ فكرة ولكن يف البداية دعونا نساعدهم يف أي يشء وهم سيفهمون 

اننا تغرينا ، اذن هيا بنا اىل الداخل.

بهراااجاااا مهراااجيييي ! شكرا لك يا قامر مبارك عليك يا أيب ، دعني اقوم بتشغيله لك 

يا جدي ، اصرب يا سعود دع جدك يقوم بتجربته ، هذا صعب جدا ً ، املس هذا الزر عىل 

الشاشة يا جدي ، ماذا حدث ؟ اوه ! لقد ملست زرا ً اخر يا جدي 

أتعرفون ما كان يجب ان اوافقكم ، ال احد يتغري بعد هذا العمر ، ولكن يا أيب .. هذا 

قرار نهايئ ، خذ هذا الحاسب 

ما هذه الضوضاء بالخارج ، يبدو كصوت العنزة سلمى تستغيث ، هيا هيا برسعة اىل 

الحظرية ، لقد وقع املوقد وأشعل القش 

الااا احرض املاء برسعة يا قامر النار تقرتب من سلمى ، الثعالب ماذا يفعلون ! انهم 

ينقذونها ، انتم أنقذمتوها ومل تأكلوها كيف هذا ؟ هل تغريت طباعكم ؟ لقد تغري 

الثعالب ، هذا يشء عجيب ! 
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ليس عجيبا ً الكل ميكنه ان يتغري لألفضل، معك حق يا ام سعود ، معك حق معك حق 

تعالوا معي ، مومو ! تعال وقابل اصدقائك الجدد ، اهدأ يا مومو لقد أصبحوا طيبني 

وسيبقوا معنا يف املزرعة ، أين تذهب يا جدي 

سأذهب للبحث عن طريقة لعمل شبكة إطفاء للحظرية عىل االنرتنت ، ستستخدم 

الحاسب ؟ اذا تغريت الثعالب لألفضل فاألوىل ان افعل مثلهم ، مل يفت االوان عىل التغيري 

بعد البحث سأواجهك يا جدي يف لعبة الشطرنج عىل الحاسب ، وأنا قبلت التحدي 

سأقوم بتدريب اصابعي عىل ملس الشاشة من اآلن .


