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هذه املرة سنرسق املزرعة ليال حتى ال ننكشف 

ستكون هذه اول مرة نفشل فيها ليال ههه 

لن نفشل يا ثعلوب سوف ننجح هذه املرة ، لقد احرضت زمارة االحتفال 

أيها االحمق سوف تفضحنا أعد ايل زماريت يا ساااامررر 

اشعر بالتفاؤل يف اننا سنفشل برسررعة .

لقد مللت من لعبة املكعبات هذه ، أريد حاسبي اللوحي كم اوحشني 

انا ايضا بحاجة لتصوير مقطع الفيديو الجديد الذي اتفقنا عليه يا امي 

ليس هذا وقته اآلن سأقيس لكام الحرارة 

ثالثة افقي ! كلمة من ثالثة حروف تعني رجل ؟ 

ولكني ال اشعر بحرارة ، فقط اشعر بامللل 

ملل ! احسنت يا سعود ، واالن اربعة افقي .. 

ملاذا تجلسون منعزلني عن بعضكم هكذا 

نشعر بامللل يا جدي 
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ملاذا ال تساعداين يف نقل بعض األغراض من القبو 

فكرة جيدة هههه افضل من الجلوس مع املكعبات ، هيا بنا ! 

هذا القبو ممتلئ بالرتاب ، هاااتشيووو .. 

لقد عفرت الرتاب عيّل ) الحمدلله - يرحمك الله - يهديكم الله ويصلح حالكم ( 

ماذا تريدنا ان نفعل يا جدي قبل أن يعطس سعود مجددا ً ؟ 

سنحمل هذا الصندوق القديم من هنا لتوسعة املكان .. 

انه ثقيل جدا وماذا يوجد بداخله ؟ 

بعض االغراض القدمية سيفلت من يدي احرتساااا ، 

ما هذه الورقة ؟ 

يبدو أن الصندوق كان به رف رسي ظهر بعدما تحطم اسفله ، وماذا يوجد يف 

الورقة يا جدي ؟ 

انها خريطة كنز .. كنز القرصان بطاطا ، كنز القرصان بطاطا كنز القرصان بطاطا .

هل سمعتم ما سمعت ؟ 

ال انا سمعت صوت كبد بطني من الجوع 

انهم يتحدثون عن كنز يا قليل العقل 

هل تصنع خطة جديدة يا ثعلب ؟ بالطبع 

وتفشل مثل كل مرة ها ؟ 

بالطبع اقصد ماذا تقول ؟ سننجح هذه املرة ، سننتظر بعدما يخرجون الكنز 

ونرسقه برسعة ، هل لديكم تعليق ؟ 

انا لدي 

ماذا تريد أن تقول يا ثعاليبووو 

انا جوعااااان 
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ستفضحنا يا عديم العقل 

أخريا سنفشل يف الخطة قبل أن نبدأ .

ما هذا ؟ وجدنا خريطة كنز القرصان بطاطا ، هيا بنا جميعا سنخرج الكنز معا ً 

البسوا املالبس الثقيلة الجو بارد بالخارج 

ارتدوا وليس البسوا يا عزيزيت 

هذا ليس وقت التصحيح اللغوي يا فيصل ، هيا .. مرسوم يف الخريطة شجرة كبرية ، البد 

انها هذه الشجرة 

اممم ال هذه الشجرة تبدو كبرية بينام الشجرة يف الخريطة صغرية 

رمبا كربت يا أمي من ايام القرصان حتى اآلن 

لو كانت معي الكامريا كنت صنعت فيديو رائع 

سنحفر بعد خطوتان لليمني ثم أربع لألمام ، بعد خطوتني وليس خطوتان 

املهم اننا سنحفر هنا ، حسنا حسنا .. 

مبجرد أن يخرجوا الصندوق سننقض عليهم ونخطفه برسعة اآلن هيا برسعة 

الكنز يا لصوص الكنز يا لصوص ، توقفووووا 

ضاع الكنز يا جدي ، مل ألحق بهم ال يهم الكنز املهم اننا معا ً وبخري أنتم الكنز يف النهاية 

هااا جدييي سقطت ورقة من صندوق الكنز 

يا خرب !! ههههه 

ملاذا تضحك ؟ 

ههههه االن فقط عرفت ملاذا يسمى بالقرصان بطاطا ههههههه .

أخريا نجحت خطتي ورسقنا شيئا 

ما زلت أشعر أننا سنفشل 

نفشل ! لقد نجحنا افتح الصندوق واخرج لنا الكنز ، ما هذا ؟؟؟


