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أمي .. أيب .. لقد اصابنا امللل ال يوجد يشء جديد نفعله 

ميكنكام أن تحلبا البقرة ، مل تحلباها منذ مجيئكام أو ميكنكام أن تحلبا العنزة ايضا 

هل كل املقرتحات عن الحلب ؟ 

بالطبع ال .. تستطيعان جمع بيض الدجاج 

يشء مختلف عن  انشطة املزرعة يا أيب ؟

ما رأيكام يف مفاجأة ستصنعانها بنفسيكام 

ليست فطرية من قشطة حليب البقرة 

ههه ال سوف يصنع كل منكم طائرة لقد احرضت لكم االجزاء 

طائرة !! ال اصدق ، طائرة تطري ، نعم طائرة تطري 

هل ميكننا االنضامم واالستمتاع مع االوالد ؟
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بالطبع يا فيصل 

ال اصدق ان جدي احرض لنا طائرات بأجهزة التحكم عن بُعد 

انا ايضا انتظر الغد بفارغ الصرب ليك اراها .

صباح الخري يا جدي أين الطائرات ؟ هل نخرج لتجميعها االن ؟ 

صربا صربا نتناول االفطار اوال ً ثم نخرج كلنا .

هذه املرة خطتنا للدخول اىل املزرعة مبتكرة ومختلفة متاما ً 

رائع اذا سنفشل بصورة جديدة متاما ً 

ليس مع املدفع الثعلبي 

 هل هذا هو مدفع رمضان ؟ 

نعم وقد رسقته من رمضان شخصيا ً 

هل سترضب سور املزرعة بهذا املدفع الضعيف ؟ 

ال لدي خطة افضل ، هذا املدفع سوف يطلقنا من وراء السور اىل حظرية الدجاج 

احب الدجاج 

اذا استعد اللتهام الكثري منها .

وهذه هي الطائرات ابدأا التجميع واستمتعا 

ماذا ؟ هذه ليست طائرة بالتحكم عن بُعد انها طائرات ورقية 

انا مل اقل انها طائرات تحكم عن بُعد 

ستكون لعبة غري ممتعة 

وكيف عرفت وانت مل تجربها ابدا ً ؟ 

أشعر بأنها ستكون مملة 

هذه كانت لعبتي املفضلة وانا يف سن عمرك قبل ان يخرتعوا االلعاب االلكرتونية 

يااااه هل تتذكر يا فيصل كانت تطري عاليا 

دانا أحكام بعد التجربة ، فهي خري دليل 

حسنا دعنا نقوم بتجربتها يا سعود 
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هههه هيا هيا ابدأوا يف تجميعها ، الذيل من الكرانيش والورق امللون .

هيا يا ابطال ، الدجاج بانتظارنا احب الدجااااج . 

هااا ما رأيك يا سعووود ! 

ههه مل اكن اعرف انها ممتعة بهذا الشكل ههههه ، رائعة يا جدي ، لقد احببتها كثريا ً 

عندما تهدأ الرياح اجذبا الخيط لرتتفع الطائرة الورقية ألعىل انا خبري يف هذا 

ما زالت طائريت اعىل من طائرتك يا فيصل ، هههههههه رائع ما هذا ؟ عصابة الثعالب ! 

أتلفتم طائريت الورقية 

ضاع الدجاج اقفز اقفز برسعة قبل أن نضيع نحن ايضا ً 

تلفت الطائرة الورقية لقد احببتها كثريا ً خسارة ! كانت لعبة ممتعة 

عادت يل ذكريات قدمية خسارة ، وانا ايضا ً 

ميكننا ان نصنع طائرات جديدة 

حقا يا جدي ! انت احىل جد يف الدنيا ، هذه املرة طائريت ستكون اعىل من طائرتك 

اممم.


