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هيا هيا يا دانا لقد اقرتبنا من االمساك بهذه الفراشة 

اخىش ان نبتعد عن البيت ! 

ال تقلقي ما زلنا داخل املزرعة 

مهراجا ماهراجييي ! 

ماذا تقول يا قامر ؟ أظنه يريد ان يخربنا ان نرجع للبيت وال نبتعد اكرث من 

هذا 

وكيف عرفت ما يقوله ؟ هل تفهمني الهندية ؟ 

كان كالمه واضحا ً جدا ً مهراجا ماهراجييي ! 

اهااا حسنا ً ميكنك العودة وسألحق بك بعد ان امسك بهذه الفراشة .

لدي خطة جديدة 

لدي شعور جيد تجاه هذه الخطة لهذا انا متفائل ولكني اعتقد انها 

ستفشل عندما تخربنا بها 

هههه اذا ال تخربنا بها يا ثعلب 

وكيف ستقومون بتنفيذها إذا مل أخربكام بها يا عبقري ؟ 

صحيح ، ماذا نفعل ؟ 
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لدي فكرة ، سأكتب لكام تعليامت الخطة نفذا املكتوب بدقة والحقا يب 

فكرة ممتازة من اليسء أنها ستفشل كالعادة .

دانا أين سعود ؟ نحن ننتظركم من أجل الغداء 

سعود كان يطارد فراشة حتى سور املزرعة 

هذا تهور غري مقبول ، عصافري بطني تصوصو 

تزقزق يا أيب تزقزق 

تصوصو أو تزقزق املهم انني جائعون 

اغسيل يديك قبل تناول الطعام 

الوقت يف املزرعة مير برسعة 

ههه صحيح لنا اسبوع هنا مر كأنه أسبوع بالضبط ههههه 

لقد بدأت أقلق عىل سعود 

قال انه سيلحق يب ، سأخرج للبحث عنه 

سآيت معك وأنا أيضا 

سعووود ) ينادي ( هاا ! هذه هي مصيدة الفراشة خاصته ، البد انه قريب من هنا 

قامر ابحث معنا مهراجا ماهراجييي ! 

يا سعوووود ، سعوووود ) بصوت عايل ( 

أين ذهب قامر ؟ هل اختفى مثل سعود ؟ 

لقد نام من التعب ، فلنستمر يف البحث 

مهراجا ماهراجييي ! ) بصوت نائم ( .

رائع ، الحارس نائم ملاذا مل يصل ثعلوب وثعاليبو حتى اآلن ؟ ما هذا ؟ البد أنه يشء غايل 

لدى البرشيني 

مهراجا ماهراااجييي ! ) يتكلم وهو نائم ( 

الاااا الحارس سيستيقظ ، أين هؤالء األذكياء 

اتركها يا لص ، هذا صوت سعووود ناحية البوابة هيا بنا 
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قامااار مهراجا ماهراجييي ! ) يتكلم وهو نائم ( 

سعود اين كنت ؟ هذا تهور يا بني لقد اقلقتنا عليك 

كنت اطارد فراشة ثم صعدت فوق هذه الشجرة وأكلت مثرتها فنمت ، ثم استيقظت 

فوجدت الثعلب يحاول التسلل فهاجمته 

انها شجرة العضعض املنوم هااا ! 

اعتذر منكم لن افعل هذا مجددا ً 

سيتم حرمانك من الغداء ملدة ساعة 

سااااعة !! هذا كثييري 

يف الحقيقة ستحرمون جميعا ملدة ساعة حتى امتكن من تسخينه مجددا ً ههههه لقد برد 

بالتأكيد هههههههه 

مهراجا ماهراجييي !

ملاذا مل تلحقا يب ايها العبقريان وتنفذا ما كتبته لكام ؟ 

هل كان هذا عىل ورق الشجر لقد اكلته 

عندما أخرج من هذه الشبكة سوف احطم رأسيكام 

ملاذا دخل أصال ً داخل شبكة صيد الفراشات ؟ 

رمبا يظن انه فراشة هههه .


