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صباح الخري يا أوالد ، غري معقول هل ما زالوا نامئني اىل هذا الوقت ! 

سعوود ! دانا ! فيصل ، يا أم سعووود ، رمبا خرجوا للمزرعة ولكن هذه 

ليست عادتهم قبل االفطار سأخرج لهم عىل كل حال ، ماذا تفعلون يف 

الخارج يف الصباح الباكر ، اين ذهبوا ؟ سعوووود ! دااااناااا ! رمبا يحرضون 

اللنب والبيض من الحظرية من اجل االفطار ، يا اوالد !! اين انتم ؟؟ ليسوا 

هنا أمل تريهام يا سلمى ؟ وال انتي يا كرمية ؟ مل يبقى اال املنحل بالتأكيد 

هم هناك ، وال هنا ايضا ؟ مهال اين الثعالب ؟ لقد فعلها الثعالب وخطفوا 

عائلتي كيف يل أن أثق بهم هذا خطئي من البداية ولكنني لن أتركهم ، 

سأنقذهم فورا ً ، مومووو ! قامااار ! قامااار ! ملاذا ال تردوا عيّل يا ...؟ يا 

إلهي لقد خطفوا قامر ومومو بالتأكيد ، ما هي هذه الورقة ؟ 
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) أيب العزيز اليوم هو اخر ايام االجازة وعلينا العودة ملدينتنا وترك املرزعة وألنني 

اعرف انك ستتأثر برحيلنا ألن االوالد سيبكون كثريا ً بسبب هذا فقد قررت ان يكون 

الرحيل دون وداع حتى ال ننفجر كلنا بالبكاء ، ملحوظة احتجت قامر ومومو معي أيضا ً 

ملساعديت وسيعودون للمزرعة مبجرد االنتهاء من مهمتهم ( كيف هان عليهم ان يرتكوين 

دون وداع ؟ سوف افتقدهم كثريا ، هذا ما كان ينقصني ، انقطاع التيار الكهربايئ ، ما 

الذي يحدث بالخارج ، ماذا ؟ 

ترااا كل عام وانت بخري بهراااجاااا مهراااجيييي ! اردنا ان نصنع لك مفاجأة وان نشكرك 

عىل استضافتك الجميلة طوال هذا الشهر فاتفقنا عىل هذه الخطة ، كانت من تأليفي 

واخراجي فكام تعرف انا متخصصة يف صنع الفديوهات ههه 

وقامر ؟ كان معنا بالفعل من أجل رشاء لوازم االحتفال 

ومومو والثعالب ؟ قاموا بتحديد حركات بهلوانية من اجل ان يحتفلوا بك ، كل هذا من 

اجيل انا ؟

تستحق أكرث من هذا أيب ولكن هذه ابسط طريقة نقول لك بها شكرا ً شكرا ً شكرا يا 

جدي ، شكرا يا جدي .

بهراااجاااا مهراااجيييي ! هل ميكن ان نحرض مرتجام ً لقامر ، سأحاول ان تتحدث 

بالعربية .

ماذا ؟ بهراااجاااا مهراااجيييي كانت افضل هههههه 


