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لقد اصابني امللل هل ميكنني الخروج والتجول خارج املزرعة ؟ 

ال هذا غري آمن يا دانا البقاء داخل املزرعة افضل ، ميكن ان تقيض بعض الوقت 

يف الرسم 

نعم ميكني رسم بعض الدجاجات وهي تبيض وتكايك باكاااك ههههه 

توقف عن املزاح يا سعود 

ملاذا انتي حزينة يا دانتي الصغرية ؟ اريد قضاء وقت خارج املزرعة عىل سبيل 

التغيري يا جدي ، اذا سنتزه كلنا معا ً خارج املزرعة ، ) صوت فرح ( 

ومن الذي سيحرص الدجاجات وهي تبيض وتكايك باك بااككااااك 

قامر سيقوم بهذا هيا بنا .

هذه فرصتنا بعد خروجهم من املزرعة ، لندخل ونأكل ما نريد ،
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) ضحكة رشيرة ( ماذا سنفعل يف الحارس ؟ سرنش عليه من البخاخ منوم ثم 

نرسق مفاتيحه ونفتح البواب ، هل احرضت البخاخة يا ثعاليبو ؟ 

رائحته جميلة هل تريد تجربته ؟ 

ليس عىل وجوهنا نحن يا عبقري ، خطة عبقرية ) ينام ( عندما استيقظ سأسحب 

منك هذا البخاخ .

ما رأيكم بهذه النزهة اللطيفة والسري اىل شاطئ النهر ؟ جميلة يا جدي 

ما رأيك يا دانا ؟ هاا اين دانا ؟ دااااانااااا أين انتي ؟ 

اخىش ان تصاب بأي مكروه 

تذكرت لقد توقفت خلفي بخطوات لربط حذائها وقالت انها ستلحق بنا ، اين 

حدث هذا ؟ بالقرب من املزرعة 

البد انها تاهت هيا بنا نعود ونبحث عنها برسعة . 

مهراااجاااا مهراااجيييي ! مهراااجاااا مهراااجيييي ! مرحبا يا غذايئ اللذيذ ، نّومنا 

الحارس وفتحتي لنا الباب ما اطعمك ، الحقوا بها برسعة 

ألول مرة تنجح خطتك يا ثعلب انا يف غاية القلق ، وانا يف غاية الجوع .

الحمدلله وصلت املزرعة ، مهراااجاااا مهراااجيييي ! 

استيقظ استيقظ يا عمو قامر ، اريد ان اعود لجدي 

ماذا يحدث ؟ سنأكل اليوم لحام مشويا ً ، توقفوا توقفوا يا ارشار 

يبدو اننا سنأكل لحام ً كثريا ً اليوم ، النجدة النجدة استيقظ يا قامر 

يبدو اننا سنأكل رضبا ً مربحا ً هرووووب ! جدي ، دانا هل انتي بخري يا بنيتي ؟ 

أنقذمتوين يف الوقت املناسب 
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أخطأيت يا دانا عندما تحركتي وحدك وابتعديت عن املجموعة ، ملاذا تعرضني نفسك 

للخطر 

ونحن اخطأنا لعدم االطمئنان عىل ان الجميع معا ً وبخري 

انا اسفة لن اكررها مرة اخرى 

وانتي يا سلمى ما كان يجب ان تخرجي من الحظرية وتفتحي البوابة 

وقامر كان يجب ان يكون اكرث حرصا ً يا جدي حتى ال يتعرض لخدعة الثعالب ، معك 

حق يا سعود ، مل ألحق بهم 

ال يهم هيا بنا االن نعود معا ً لنكمل نزهتنا سويا ً 

ال ال انا سأبقى اليوم يف املزرعة .


