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اهدأ اهدأ يا سامر .. اشعر اننا سنفشل يف رسقة البيض من املزرعة مثل كل 

مرة 

لقد فشلنا عرشين مرة فقط واآلن هيا ساعداين انت وثعلوب عىل تسلق 

السور 

رمبا يجب ان نستخدم السلم الذي احرضته ! 

معك السلم منذ البداية ومل تذكر هذا ؟ اااه 

اهدأ يا ثعلب اهدأ سوف تفضحنا .. 

هزمتك يا دانا مجددا ً ، انا العب بالقطع الحمراء اذا انا الفائزة ، اوه يبدو 

هذا حقيقيا لألسف 

انا سعيد انكم تقضون وقتا ً معا ً ، العودة للطبيعة يشء جميل ، هاااا ! 

هذه اول مرة منذ زمن أرى فيصل يقرأ مجلة 

جريدة يا ام سعود وليست مجلة 

ال يهم املهم ان تغسل يدك من أثر الحرب املوجود يف هذه الجريدة قبل 

االكل ، هههههه .. 
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ما هذا الصوت ؟ 

يبدو كصوت مواء الدجاج 

صوت نقنقة يا سعود انها دجاجات وليست قطط 

ملاذا تصدر هذا الصوت ؟ ليس هذا موعد إطعامها ، سأتفحص األمر .

عصابة الثعالب الثالثة ؟ 

نجحنا أخريا يف رسقة البيض 

يجب ان امنعهم ، مدفع التفاح 

احرتس يا فيصل ! 

سأواجههم انا يا أيب ، سأساعدك يا سعووود ، سأساعدك عىل االلتحام ، ليس هذا وقته 

انسحبوا للبيت ! 

هل سنرتكهم يرسقون البيض يا جدي ؟ 

لقد هزمونا يا سعود مبدفع التفاح ، هزمونا الننا واجهناهم فرادى ، لن يهزمونا اذا 

واجهناهم معا ً ، سنهزمهم اذا كنا متحدون 

متحديييني خرب كان منصوب 

املهم يا فيصل ان نضع خطة برسعة حتى ال يذهب البيض يف خرب الكهنة ، هيا بنا .

ملاذا تدفع البيض ناحية السور 

احاول اقناعه ان يتسلق السور دون جدوى 

السلم يف الناحية االخرى خارج املزرعة لو كان هنا لكان صعد البيض عليه 

ال اعتقد ان البيض سيتمكن من الصعود عىل السلم ! 

ملاذا ؟ 

ألنه بيض يا اذكياء ، البيض ال يصعد السالمل 

وماذا نفعل اآلن ؟ رسقنا البيض وال نستطيع الخروج به 

لدى فكرة ، سنخرج من البوابة .
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إنهم يتجهون بالبيض ناحية البوابة 

حسنا ً لقد فهمتم الخطة ، يجب ان نعمل معا ً يف نفس التوقيت ، معا ً 

سننجح يا جدي بإذن الله 

توقفوا يا لصوص 

سيواجهنا الجد وحده ؟ 

سعووود ، يا سعووود ، دانا .. اآلن !! انا ال احب الفحم ، فيصل ! ام سعود 

! الشبكة اآلن ! احسنتم يا اوالد ، كان عمال ً جامعيا ً رائعا ً .

اخربتكم أننا سنفشل مجددا ً هذه هي املرة الواحد وعرشون 

اصمتااااا 


