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يا له من يوم حار ملاذا يجب أن نعمل يف هذا الجو 

اتفق معيك يا دانا كم امتنى لو اجلس عىل رسيري يف هواء املربد املنعش 

يااااه والعب عىل جهازي اللوحي 

اممم نعم وصنع بعض الفيديوهات املمتعة بكامريايت ، كم اشتقت لها 

يا له من يوم حار انه حقا ً يوم مناسب لـ …! 

هااا مناسب ملاذا يا جدي أكمل حديثك ارجوك ! 

للجهاد يف رحلة اىل الجدول القريب وصيد بعض االسامك وميكن أن نتناولها 

يف الهواء الطلق وسط االشجار 

شكرا لك يا أيب ، لقد أنقذتنا من تذمرهام 

بفضل تذمرهام سنذهب يف رحلة رائعة ههه ، كم اشتقت اىل رحالت 

الصيد ، هااا هههههههههههه .

جدي لقد جلسنا هنا ما يقارب الساعتان ومل نصطاد أي سمكة 

الساعتني يا سعود ) ملا يقارب الساعتني ( 

فيصل !! 
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ساعتان او ساعتني يف النهاية لن تصطاد شيئا 

ملاذا ؟ 

النك مل تضع طُعام ً يف صنارتك 

الصرب يا اوالد ، الصيد يعتمد عىل الصرب اصربوا وستحصلون عىل الجائزة ، جائزة ! 

هل سنصطاد كنزا ً من اعامق الجدول ؟ 

رمبا 

لقد اهتزت هل رأيتم سناريت ، هياااا هيااا فلتسحبي الخيط رسيعا ً 

فردة حذاء ! ههههه يا له من صيد مثني ههههههه .

يبدو أن فرصتنا جاءت عىل طبق من فضة 

الفضة يف أيدينا ستصبح ألومنيوم 

ال تكن متشائًم يا ثعلوب 

حسنا ستصبح نحاسا ً

هذا افضل واالن فلنذهب اىل الخطة 

انا احب الخطط جدا انا ممتاز يف تنفيذها 

تقصد يف إفسادها 

توقفا عن الشجار سنتناول اليوم سمكا ً لذيذا ً 

اممم فهمت سنذهب لنصطاد هل احرض الصنارة ؟ 

ومن يحتاج لصنارة ولدينا عائلة تصطاد من أجلنا . 

لقد امسكت صناريت سمكة أخرى ، انظروووا 

وانا ايضا ً ، سمكة صغرية افضل من ال يشء يا دانا 

توقف عن اغاظة اختك يا سعود 

لقد مللت ال فائدة 

الصرب يا دانا 

الجائزة يا دانا ، ستكون فردة الحذاء األخرى هههههههه ، 
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سعووود !!! هيا نجمع بعض أعواد الحطب حتى نبدأ شوي السمك الذي اصطدناه .

أمل أقل لكام أننا سنأكل اليوم سمكا شهيا ً 

اشعر اننا سنفشل مثل كل مرة 

ال سننقض ونأخذ السمك وهو مشغولون بجمع الحطب ولن يشعروا بنا ، هيا .. 

ممومو ، ما الذي حدث ؟ الاا سمكنا الغايل ، ال فائدة ال تطاردهم يا سعود لقد ابتعدوا ، 

هذه الثعالب الشقية رسقت السمك كله 

هل ميكنكم مساعديت ! الصنارة تنجذب بقوة 

هيا برسعة نساعد دانا ، وااااو هههه يا لها من سمكة كبرية 

هههه اخربتِك يا دانا 

نعم يا جدي هذه هي جائزة الصرب ههههههه .

اين السمك يا ثعاليبو ؟ لقد متنا من الجوع 

ما هذا ؟ اين السمك ايها الطاهي ؟ 

وضعته يف النار ليك أشويه ونسيته فاحرتق متاما ً ، لذا سنتناول اليوم مرقة السمك 

املحروق 

ماذااا ؟ حرقت السمك يا ثعاليبو ؟ 

تعقل يا سامر ااااه 

كام توقعت فشلنا يف النهاية .


