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ملاذا تقدم لنا يوميا الكثري من األصناف عىل االفطار يا جدي ؟
حقا يا جدي الفول والجنب والبيض والعسل والفطري والخيار والطامطم
ههههه الن جسمنا يحتاج كل هذه االصناف من الطعام فكل عضو يف
جسمنا يحتاج لعنرص كغذاء له موجود يف هذا الطعام
ولكن هناك كائنات كثرية ال تأكل اال صنفا ً أو صنفني من الطعام !
هذا من عظمة الخالق سبحانه وتعاىل فقد جعل لكل كائن غذاء يناسبه
يختلف عن غذاء الكائنات االخرى
ولكني ال احب البيض
البيض رضوري لغذاء وتكوين األسنان والعظام
لقد شبعت
وانا ايضا
قوال الحمدلله
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هل ميكن أن نخرج لنلعب يف الحديقة مع مومو ؟
ههههه بالطبع
ملاذا رضبتني هكذا يا سعود
حتى تخرجي معي وتنظري ماذا سأفعل
وماذا ستفعل ؟ تعايل معي وسرتين ..
مومووو موومووو تعال عندي لك هدية هههه
متهل ! متهل يا سعود ! فقد أفقد توازين واسقط
ما رأيك ؟ انها بيضة لذيذة جدا
نعم لذيذة ومفيدة لصحة العظام
انظر اننا نقرشها هكذا واآلن اصبحت جاهزة لالكل  ،تفضل ! هيا كُلها  ،موموو رااائع ،
مومو سوف يأكلها هاها  ،ما رأيك ؟ شهية جدا أليس كذلك ها ؟ هيا أكملها يا مومو
ههههه ان مومو افضل منك يف تناول البيض يا سعود .
مومو ! مموومممووو ماذا جرى لك يا مومو ماذا جرى لك ؟ ما الذي جرى ملومو ؟؟؟ كنا
كنا نلعب بالكرة وفجأة سمعنا رصاخه وال ندري ماذا جرى
لكنه يضع يده عىل بطنه لعله اكل شيئا فاسدا ً
سعووود هل أعطيت مومو شيئا ليأكله ؟ ال ال ال مل أعطه شيئا  ،ان حرارته مرتفعة جدا ،
يجب ان نسعفه فورا  ..البيطري ليس موجودا ً أخىش ان يصيب مومو سوء قبل ان نصل
اليه
دعني اكشف عليه ولكنيك لستي بيطرية  ،انا طبيبة وميكنني إسعافه حتى يصل
البيطري .
مومو يعاين من مشكلة يف األمعاء نتيجة تناوله طعام غري صالح
ال يوجد طعام فاسد يف املزرعة وهو يأكل دامئا من شجرة املوز
رمبا أكل موزة فاسدة
ال ميكن !
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بهرجا ماهرراجييي !
يقول انه وجد قرش بيض عىل االرض يف الخارج بالقرب من شجرة مومو
قال كل هذا يف بهرجا ماهرراجييي ! ؟
اجل انا اترجم كالمه حرفيا ً  ،قرش بيض ! هل اكلت بيضتك يا سعود ؟
ن ن ن نعم بالتأكيد
هل تكذب يا سعود
ال ال بالطبع ال
سعووود
لقد ظننت أنها ستفيده ومل أرغب يف رميها لذا أعطيته إياها ليأكلها
اذن انت كذبت علينا وعرضت حياة مومو للخطر
أنا آسف كنت اظنها لن تؤذيه
سأحاول اسعافه واآلن انتظروين خارج الغرفة
جدي ! انا اسف مل اكن اقصد
لكن عدين أال تكررها ثانية واآلن ادعو ملومو أال يصاب بسووء
اعدك يا جدي  ،أعدكم جميعا اال اكذب ثانية  ،يارب اشفي مومو
بهرجا ماهرراجييي !
ما الذي يقوله قامر ؟
ههههه يدعو ل مومو بدوام الصحة والعافية والشفاء وان يعود ليلعب من جديد
كل هذا ؟
امي ؟ هل انقذتيه ؟
لألسف موموو سيتناول معنا العشاء ألنه أصبح بخري
ههههه ال تقلق يا مومو انه ليس بيضا ً هذه املرة  ،انه بعض املوز  ،هههههه.

awqafalodhaibi.org/video

3

