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لنضحك قليال هوبااااا ههه .. أأأأي ما هذا ؟ ) سعود يضحك ( كان شكلك مضحكا ً يا 

دانا هههههه 

لرن كيف ستضحك عندما يرتطم هذا البومرانج برأسك 

هههههههههه مل تصبني هههههه ، لقد ارتطمت بشجرة مومو وايقظته ، كان هذا مضحكا 

ً جدا ً هههههه 

اهدأ يا مومو مل يصبك يشء 

ولكنه أصاب هذا املسكني 

اووه ياريب ما الذي فعلته ! هيا هيا نأخذه للبيت برسعة 

ارجو ان تكونوا مستمتعون باالجازة يف املزرعة ، مستمتعني وليس مستمتعون ، املهم اننا 

نقيض وقتا ً ممتعا ً يف كل أحوال اإلعراب للكلمة ، ماذا هناك يا أوالد هل انتم بخري ؟ 

نحن بخري ولكن هذا العصفور ليس بخري ، ماذا حدث ؟ 

كان هذا بسبب سعود هو ألقى عليا البومرانج اوال ً 

هذا ترصف يسء يا سعود 
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كنت امزح مع دانا فقط ، هل ميكننا مساعدة العصفور املسكني 

لقد كرس جناحه سنحتاج لعمل جبرية وأحتاج عود خشب ورشيط طبي الصق 

لدي ما تحتاجني يف معميل سأقوم بإحضارها ليك 

انا قادم معك ملساعدتك يا جدي .

لنا يومان مل نأكل شيئا ً 

سنرسق بيضا ً من املزرعة ولكن رسقة البيض من املزرعة اصبحت خطرة جدا ً ، اذا 

اقرتبنا سيصنعون من فرائنا معاطف 

لن نقرتب سوف نخطف بيض العصافري من فوق الشجر دون أن يشعروا بنا احرض السلم 

يا ثعاليبو 

نسيت ان اخربك انني اكلته 

ماذا ؟ اكلت السلم !! 

كان مصنوعا من البلوط وانا كنت جائعا فأكلته 

أكلت السلم أيها النهم !! 

سأذهب إلحضار البامبو لصنع سلم جديد بينام تطاردان بعضكام البعض مع أنني أعرف 

أننا سنفشل كالعادة .

هو اآلن بخري يحتاج ألن يبقى يف العش فوق الشجرة يك يتعاىف 

سأعيده للعش فوق الشجرة بنفيس هذا املسكني تأذى بسببي 

سأجعل قامر يأيت بسلم يف هذه املهمة 

اريد ان ارافقكام انا ايضا ً للمساعدة ، حسنا هيا بنا 

قاماار ) ينادي ( مهراجا ماهراجييي ! احرض السلم ستصعد دانا للشجرة لتعيد هذا 

العصفور لعشه 

مهراجا ماهراجييي ! 
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ستعود االن لعشك يا مسكني انا اسفة 

ستصعد دانا السلم الن وزنها خفيف وقامر وسعود ومومو ميسكون السلم من أسفل ، وانا سأناول 

دانا العصفور 

مهراجا ماهراجييي ! ) بصوت متعب ( 

عصابة الثعالب !! السلم الااا ! داااناااا ) صوت أنني ووجع ( ماذا حدث ؟ الثعالب يرسقون بيض 

العصافري 

البومرانج مجددا ً هذه املرة من اجل الخري يا جدي 

السلم مييل الاااا ، فشلنا مجددا ً 

سآكل هذا السلم 

مهراجا ماهراجييي ! 

ليس االن ، هرووووب .


