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أرسع ! ال يصدرن احدكم اي صوت ايها الحمقى ، احذرا ان يسمعنا 

الحارس فتكون نهايتنا 

اااه كم كنت امتنى ان ننجح هذه املرة ومنسك ببعض الدجاج اللذيذ 

ايها االحمق اي دجاج تتحدث عنه ، فقط ادع الله أن نخرج من هنا ساملني 

انا غري مطأمن أبدا ً 

اصمتا وإال كانت نهايتكام عىل يدي انا وليس عىل يد حارس الجد 

اذهب انت اوال يا سامر ، أيها األحمقان ابتعدا عني . 

ما الذي جاء بك يف تلك الساعة يا مومو ؟ 

يف هذه الساعة يا سعود وليس يف تلك الساعة 

اممم ما الذي تحاول قوله ؟ هل هناك يشء ما يف الخارج ؟ 

اعتقد ان هناك شيئا ما يف املزرعة فيجب أن نذهب ونلقي نظرة ، 

فلنذهب ونرى ماذا حدث ! 

ماذا هناك يا جدي ؟ ملاذا توقفت ؟ 
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اعتقدت ان عصابة الثعالب جاءت لزيارتنا يا أوالد ، 

هل هؤالء الذين يحاولون دامئا رسقة الدجاج والبيض من املزرعة ؟ ولكن ما الذي 

حدث لهم ؟ 

البد وأنهم تعرثوا عند محاولة تسلق السور ، يا لهم من لصوص أغبياء 

لصوص أو غري لصوص أنهم مصابني ويحتاجون للمساعدة 

فلندعهم هنا يا أمي ، أنهم ال يستحقون املساعدة لقد أتوا لرسقتنا كام انهم 

مجرد حيوانات 

نعم سعود محق يا امي ، يكفي انهم ايقظونا من النوم 

ال يا اوالدي يجب ان نساعد املحتاج واملصاب ، جيدا كان أو سيئا ً ، حيوانا ً 

او انسان ، ان كل كائن حي خلقه الله سبحانه وتعاىل يتأمل ويشعر كام يشعر 

االنسان بالضبط 

نعم هيا نساعدهم اوال ثم نعاقبهم فيام بعد .

مل أفعل شيئا ً ، ثعلب وثعلوب هم من حاولوا الرسقة ، هام من حاوال الرسقة 

ال يتحرك اي منكم قد تؤذون أنفسكم ، يجب ان نطمنئ عليكم اوال 

أيا منكم 

ليس االن يا فيصل فليساعدين الجميع لصنع جبريتني من ألواح الخشب .. لقد 

انتهينا من تطبيق االسعافات االولية ، أنهم جاهزون االن للنقل اىل الطبيب 

البيطري 

لسنا بحاجة للطبيب سنذهب للمنزل 

ان مل تكن بحاجة اىل الطبيب ، لنتحدث عن كيفية عقابكم ، الااااا 


