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اركضا برسعة إىل املنزل 

ما الذي حدث يا اوالد ؟ ما الذي تبحثان عنه يف مالبسكام ؟ 

مل يكن حقا خطئنا هذه املرة ، ان مومو هو من ألقى الكرة باتجاههم 

مبارشة 

باتجاه ماذا ؟ 

النحل ، يا إلهي !! 

فشل جديد 

ال افهم كيف فشلت هذه الخطة ! 

لو ان خطتك هي تعريضنا لهجامت النحل القاتلة ميكن ان نعتربها نجحت 

ظننت ان النحل سيهاجم األرسة فقط 

احسنت ، هل لدينا مرهم لعالج لدغات النحل يا شباب ؟ 

لقد رحل النحل اخريا ً الحمدلله ، البد وانه يختبئ عىل األشجار فلنفرتق 

ويذهب كل منا اىل احد الحظائر 

اىل الحظائر ملاذا ؟ 
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لنطمنئ عىل أبقاري وطيوري الغالية ، أمتنى أال يكونوا قد تعرضوا لهجامت النحل 

الغاضب 

ال تقلق يا أيب ان حيوانات املزرعة جدا ذكية وانا واثق بأنهم بخري 

فلنذهب اآلن .. 

يوجد نحل يف الحظرية احرتسووا ! اركضوا بأقىص رسعة ، هل انتم بخري ؟ 

قام النحل مبطاردتنا يف الحظرية ، البقرة كويك لدغتها نحلة 

كاد النحل ان يصل إيّل لكنني كنت رسيعا ً و .. اااااه ، 

سعووود ! لقد قرصته النحلة 

لدغته يا أيب لدغته 

) صوت بكاء ( انها تؤملني بشدة 

متسك يا سعود تحتاج لغسل مكان اللسعة ووضع قطعة ثلج وبعد صودا الخبز ، 

سأحرضها فورا ً 

يجب أن نترصف قبل أن يتفاقم االمر ، فيصل ، دانا هيا معي يجب أن نعيد النحل إىل 

القفائر قبل أن يهرب بعيدا ً خارج املزرعة 

ولكنه سيلدغنا نحن ايضا ً 

كل خطر ميكن تجنبه إذا أخذنا حذرنا والتزمنا بوسائل الحامية منه 

وأين هي هذه الوسائل ؟ 

ها هي 

يا لها من فكرة رائعة يا أيب 

نعم وخاصة مع رش هذا العطر الرائع املصنوع من رحيق االزهار 

االن لننترش يف ارجاء املزرعة ولنجعل النحل يتبعنا عائدا ً اىل منزله 

سأذهب للحظرية لعالج البقرة كويك ، موموووو !!!


