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هذه املرة وضعت خطة ممتازة لرسقة املزرعة 

أشعر اننا سنفشل مثل كل مرة 

دعني ارشح لك الخطة ، سنحفر نفقاً هنا ونخرج يف وسط الحظرية ثم 

نرسق البيض ونرجع 

لقد أحرضت معدات الحفر كام طلبت يا ثعلب 

احرتس يا ثعالييبوووو 

أشعر بالتفاؤل اننا سيقىض علينا .

كم افتقد حاسبي اللوحي 

يااااه لو كانت الكامريا معي 

اعرف كنتي ستصنعني فيديو لليوتيوب وتحصدي ثالث مشاهدات 

تقصد ثالثة ماليني 

ال ثالثة فقط انا وايب وامي وسنشاهد الفيديو ملجاملتك 

كف عن التنمر يا سعووود ! 

واااو هل الحظتي هذا ؟ 
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نظر ! انكمشت اوراقها مبجرد ان ملستها ، يا لها من زهرة عجيبة .

لقد تأخر األوالد سأخرج ألناديهام 

ال تقلقا طاملا هام يف املزرعة فال خوف 

بهرجا مهراجي ، بهراجا مهراجي ! 

من انت ؟ البد انه متسلل هيا نأخذه لجدي ؟ بهراجا مهراجي !

هيا ، سنحفر النفق من هنا 

أشعر أن النفق سينهار فوق رؤوسنا 

انت تسبب يل التوتر توقف عن التشاؤم وستكون األمور عىل ما يرام 

اااااه ، هل عرفت سبب تشاؤمي 

ثعالييبوووووو ! 

من هذا ؟ 

بهراجا مهراجي ! 

انه متسلل جاء ليرسق املزرعة ولكننا أمسكنا به 

ليس متسلال أنه قامر حارس املزرعة عاد من إجازته 

بهراجا مهراجي ! 

ماذا يقول ؟ 

ههههه يقول لكم مرحبا بالهندية 

نعتذر عىل سوء الفهم ولكنه اخافنا عندما كنا ننظر للزهرة العجيبة 

أية زهرة ؟ 

زهرة تنكمش أوراقها مبجرد اللمس 

لو كان معي حاسبي اللوحي كنت دخلت عىل موقع جوجل وبحثت عنها 

لدي جوجل هنا بالفعل هل تريد تجربته ؟ 
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اخييريررا جوووجل هههه فكرة جيدة ، هيا بنا ! 

بهراجا مهراجي ! 

ابن الحاسب ؟ 

وما حاجتنا إليه ؟ 

ليك نفتح موقع جوجل ! 

هذا هو املوقع .. 

املكتبة !! 

ستجد كل ما تريده يف هذه الكتب وانظر أليست هذه الزهرة التي رأيتها ؟ 

اسمها النبتة الخجولة 

كل ما تبحثان عنه ستجدونه يف مكتبتي 

هل ميكنني أن أنقل زهرة خجولة اىل غرفتي يف قصيص زرع 

بالتأكيد واحدة لك وواحدة لدانا ، سأجعل قامر يساعدكام هيا .. هيا يا قامر اقتلع 

زهرتني بجذورهام لسعود ودانا 

بهراجا مهراجي ! 

شكرا يا قامر ، شكرا يا جدي 

ال تنىس ان تردم الحفرة يا قامر 

بهراجا مهراجي !

اخربتكام اننا سننجح ، نحن اآلن داخل املزرعة ، أرى نورا يف نهاية النفق ) ضحكة رشيرة 

 )

اممم ! الاااا ، اين الجاروف يا ثعلوب ؟ ثعلووب ، اين انت ؟ يا ثعلب أين أنت ؟ 

لقد قلت انني لست متفائال ً لقد نجحنا يف أن نتوه عن بعضنا ، ثعلوووب ؟ يا ثعاليبووو 

! اين انتام ؟


