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اليوم بعد االفطار سآخذكم يف رحلة اىل البحرية العجيبة
حقا ! ولكن ملاذا هي عجيبة يا جدي ؟
انها عجيبة الن مياهها صافية جدا ً حتى انك ترى كل ما بداخلها من
مخلوقات واألعشاب البحرية وغريها
وااااو ! البد وأنها جميلة للغاية
انها كذلك بالفعل ولكن هناك رشط  ،سنذهب للبحرية مشيا ً وليس
بالسيارة
ملاذا علينا ان نذهب سريا عىل األقدام يا جدي ؟
ان جدك يا دانا يهتم كثريا بالرياضة كام تعلمني وامليش صباحا ً من افضل
واهم الطرق للمحافظة عىل لياقتنا وصحتنا البدنية
انا موافق !َ وكم تبعد هذه البحرية عن املزرعة ؟
يف الرحالت ال تسأل عن مسافات
عندك حق يا أيب فلنستعد لإلنطالق فأنا متشوقة لرؤية تلك البحرية
ولكن يا جدي ان بعدنا عن املزرعة أخىش أن تنقض عصابة الثعالب
الخبيثة عىل حيوانات وبيض املزرعة
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ال تقلق يا سعود فلقد استعان جدكام البارحة بحارس أمني وقوي للمزرعة
وسيحرص عىل عدم دخول أي لصوص اىل مزرعتنا بعد اليوم
الحمدلله ميكننا االن ان نستمتع برحلتنا بال قلق
وااااو هذه االشجار وتلك املناظر تشبه الغابات التي أراها يف التليفزيون
بل عىل التلفاز !
يا لها من غابة ضخمة مليئة باألشجار ! ملاذا ال نقطع هذه االشجار ونصنع منها
الكثري من االثاث الجميل ؟
إن لألشجار فوائد جميلة يا دانا فهي تنقي الجو من غاز ثاين اكسيد الكربون
الضار ومتنحنا االوكسجني الذي تتنفسه جميع الكائنات الحية عىل كوكبنا كام أنها
تعد موطنا للطيور والحيوانات
انها حقا طيور جميلة  ،يجب علينا حقا ان نزرع املزيد من األشجار حتى ننعم
مبثل تلك الطيور الجميلة
نعم احسنتي يا دانا يجب علينا زرع املزيد من األشجار  ،ها نحن قد اصبحنا عىل
مشارق البحرية
نعم اكاد اشم رائحة ماء البحرية
ها قد وصلنا للبحرية العجيبة
وااااو انها حقا ً راااائعة
قل سبحان الله يا سعود
سبحان الله انني ارى األسامك وهي تسبح تحت املاء  ،سبحان الله  ،مياه البحرية
شديدة النقاء  ،هل ميكن ان نسبح يف هذه البحرية
ال ! ال احد يسبح يف هذه البحرية  ،الكل يأيت هنا لالستمتاع بهذه املناظر الخالبة
والتأمل يف عظمة وإبداع الخالق سبحانه وتعاىل
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هل ميكننا اللعب عىل شاطئ البحرية يا جدي ؟ نعم بالطبع يا صغرييت .
لقد اختفت الكرة  ،انا مل اعد أراها
ما هذا ؟ انها حفرة عميقة  ..ال بد ان أحد ما حفرها عىل الشاطئ ثم ذهب
ما رأيكام أن ندعهام يحاوالن حل هذه املشكلة بنفسيهام
اتفق معك يا فيصل امتنى ان يأتيا بفكرة ذكية تساعدهام عىل اخراج الكرة
نعم يجب عليهام اعالن عقلهام للخروج من تلك املشكلة
جاءتني فكرة
ما هي تلك الفكرة ؟
سأربط نفيس بحبل وانزل اىل قاع الحفرة وأجلب الكرة
ولكن أين هو الحبل ؟ كام ان تلك الحفرة ال تسع لك بالتأكيد
لألسف يا سعود يبدو ان عليكام التفكري يف طريقة اخرى
اووه لقد وجدتها
اخربينا رسيعا ً بفكرتك
دعني أسأل جدي سؤاال ً  ،هل يا تُرى يا جدي احرضت دالء ً ؟
ملاذا يا دانا  ،ما الذي ستفعلينه بالدالء ؟ لقد تذكرت للتو يا أيب درس الطفو الذي
درسناه العام املايض  ،هيا يا سعود لتساعدين يف ملء هذه الحفرة باملاء
أحسنتي التفكري يا دانا وأحسنتام معا ً التنفيذ
شكرا ً لكم سنعاود اللعب االن قبل انتهاء اليوم
اوووه الاااا موومموووو ؟؟؟!
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