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كان لذيذا جدا ً ، اجل ههه ، هيي! 

ما هي هذه البقع ؟ شجرة التوت االحمر أمثرت هل هذا حقيقي ؟ 

نعم يا ايب ومثارها لذيذة جدا ً ، يا سالم سأذهب آلكل التوت االحمر واستعيد 

ايام زمااااان ، هيييي ) صوت فرح ( 

توت احمر ازرق هذه البقع لن يزيلها مسحوق الغسيل 

ال تقلقي يا عزيزيت سنأكل كمية قليلة جدا مقدار كف يد وسأحتفظ لك 

مبالبسهم نظيفة ، هذا أقىص ما وصلت أيدينا ، انا طويل وميكنني ان أصل للمزيد 

هل سنأكل مقدار قبضة يد فقط كام اخربت امي ؟ 
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من املمكن ان نزيد قليال ً انه التوت االحمر اللذيذ ، هههه لذيييذ ، لذيذ جدا .

هذه املرة سنحفر نفقا ً اىل حظرية الدجاج وال تكن متشامئا ً يا ثعلوب 

انا متفائل ولكننا سنفشل مثل املرة السابقة ، البيض اللذيذ احبه مقليا ً 

اذا هيا نبدأ الحفر ، احفر احفر احفر ، ال تلقي مخلفات الحفر فوق رأيس يا 

ثعاليبو 

بداية موفقة للفشل .

لقد امتلئ معديت بالتووت وأنا أيضا ً ولكنه توت احمر لذيذ ، التوت الباقي 

بعيد عن ايدينا ويجب ان نصرب حتى ينضج ويسقط وحده ، او ربنا نحصل عىل 

مساعدة مومو ، قفزة صغرية يا مومو عىل الشجرة واسقط لنا بعض التوت االحمر 

اللذيذ .

لقد نجحنا ، اخفض صوتك سيستيقظ الدجاج ويفضحنا ، مندهش اننا نجحنا 

ليس بعد اجمع البيض بهدوء دون ان يستيقظ الدجاج 

ال دعها يا ثعاليبو سآخذ هذه البيضة ألين سآخذها ، يا للطمع ، انا من الثعالب 

كيف ال أكون طامعا ً ، اقنعتني ! الااااا.

هيا هيا اقفز اقفز بقوة اكرب يا مومو ، ماذا تفعلون ؟ يا ريب ! أمي ستغضب 

بسبب املالبس التي تلطخت ، لقد أتلفتم شجرة التوت االحمر ! يا إلهي ، لقد 

طمعت يف املزيد من التوت ومل اكتفي 
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مهراااجاااا مهراااجيييي ! الثعالب يف حظرية الدجاج ، هيا بنا برسعة 

لقد فروا هذه املرة ولكنهم مل يحصلوا عىل الكثري من البيض .

كل هذا بسبب الطمع يا ثعاليبو ، فشلت الخطة وخرسنا الخطة كلها ، مل اكن متفائال ً 

بهذه الخطة من البداية 

ولكني نجحت يف احضار بيضة ، حقا ً !! ها هي ، الااا امسكوا هذه البيضة .


