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يا اوالد ، سأذهب للمدينة يف أمر هام ولكني احتاج منكم جميعا ً املساعدة 

يف حراسة املزرعة ، ألن يقوم بقامر بحراسة البوابة ؟ بالتأكيد ، ولكن يف الفرتة 

االخرية قامت عصابة بالثعالب بالدخول للمزارع عرب أنفاق وطرق مبتكرة ، ال 

تقلق يا جدي سنكون مستعدين ، اريدكم ان تبقوا يف الخارج من االن وتتابعوا 

املزرعة مبنتهى الحرص ، سأحرض بعد الشطائر وألحق بكم 

قاماار ! مهراااجاااا مهراااجيييي ! سأعود ليال ً اريد منك ان تحرس البوابة مثل 

االسد الرابط ، مهراااجاااا مهراااجيييي ! 

ماذا تفعلون ؟ هذه نوبة حراسة وليست نوبة لعب 

ال تقلقي يا عزيزيت أنا اراقب كل يشء وأنا أقرأ الجريدة 

وانا عني عىل الطائرة الورقية وعني عىل املزرعة 

انا ارسم الحظرية ألالحظ أي اختالف يحدث متاما ً مثل كامريا املراقبة 
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فيصل ، سأدخل للمنزل استيقظ وابقي عينيك مفتوحني ، أكيييد أكيد انا مستيقظ 

سعووود سأدخل املنزل ألغسل وجهي ابقي عينيك مفتوحتني ، بالتأكيد يا أيب 

سأدخل فقط ألضع الطائرة الورقية بالداخل ، دانا أبقي عينينك مفتوحتني ، 

بالطبع ال تقلق 

يا مومو فقط راقب املكان لحني عوديت من املنزل ، سأحرض ألوانا ً بدال من التي 

معي .

أمسكنا العنزة الصغرية ، أخريا ً سآكل اللحم ، هيا بنا اىل الكوخ قبل أن يرانا أحد 

وتفشل الخطة كاملعتاد هيا .

مهراااجاااا مهراااجيييي ! 

قامر انت نائم ؟؟؟ كيف ترتك االوالد يحرسون املزرعة وحدهم هيا معي برسعة ، 

يا أوالاااد يا أوالاااد ، أيب لقد عدت 

هل هذا ما أوصيتكم به من االلتزام بحراسة املزرعة لقد دخلت لعرش دقائق 

فقط وتركت سعود ودانا للحراسة ، انا دخلت عرش دقايق ألعيد الطائرة الورقية ، 

وانا ايضا ألحرض بعض االلوان 

والنتيجة ان الثعالب هجموا عىل الحظرية وخطفوا العنزة الصغرية سلمى 

ليأكلوها ، لقد خذلتموين جميكم ومل تلتزموا ، ماااء ، سلمى ؟ 

مهال اذا كانت العنزة بخري فامذا خطفت الثعالب ؟ 
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هيا افتحوا للعنزة الصغرية حتى نأكلها ، أمسكوا به ، لقد خطفوا مومو وكل هذا 

بسبب عدم التزامكم ، اعتذر منك يا أيب هذا خطئي ، بل خطئنا كلنا 

مهراااجاااا مهراااجيييي ! موموو انت بخري هههه الحمدلله ولكن ماذا فعلت مع 

عصابة الثعالب. 

يا رأيس لقد رضبني رضبا ً موجعا ً ، كل هذا بسببك يا ثعلب خطفت قردا ً 

يلعب الكاراتيه ااااه .


