الحلقة التمهيديّة

قصص قصيرة لألطفال
سلسلة قصصيّة
مغامرات بنت بوزيديّة

ّ
صغار...
أعزائي ال ّ
أحمل إليكم هذه المجموعة القصص ّية من ضمن "قصص قصيرة لألطفال"،
مجموعة ش ّيقة من القصص القصيرة في مجملها والّتي حرصت على أن تكون
واضحة المعاني واأللفاظ ،تعلم أهدافا بأسلوب بسيط...
نرجو لكم متابعة ط ّيبة...

"...سعاد ...سعاد ...سعاد ،قومي حاال لمتى ستبقين نائمة؟ وعدت أباك أن تهتمّي
بالبقرات اليوم ويجب أن ال تخلفي بوعدك"
 "وعد ،ولن أخلف لكن دعيني أنم لفترة قصيرة بعد".ّ
وتتأخري عن موعد
 "آه ،يا لكي من بنت كسولة .أخاف أن تغرقي بال ّنومالمدرسة".
خرجت األ ّم من غرفة ابنتها ...أغلقت الباب دون أن تل ّح عليها أكثر .وما هي إالّ
لحظات معدودات إالّ وكانت سعاد أمام أمّها في المطبخ وك ّل عالمات السّرور
تعلو تقاسيم وجهها الصّغير.
 "جاءت سعاد ،صباح الخير يا أمّي". "صباح الخير".ّ
"تأخرت؟"
 "هل أنت راضية عن سلوكك؟" هكذا ر ّدت األ ّم على ابنتها" ،اذهبي اآلنلمساعدة أبيك في حضيرة البقر".
أسرعت الطفلة نحو الحضيرة.
 "صباح الخير يا أبي". "صباح الخير". "آسفة ّتأخرت كنت أريد القيام في الساعة الخامسة ،ومرّ ة قمت من نومي في
الرّ ابعة أنا لست كسولة أبدا."...

أجاب األب وهو منهمك في حلب البقرة" :ال بأس يا ابنتي تستطيعين االعتذار
فيما بعد ،احضري ال ّدلو الثاني وضعي علفا جديدا للبقرات الّتي تأبى الخروج".
 "حاضر."...هكذا تعيش صديقتنا "سعاد" مع عائلتها المتواضعة في قرية من قرى معتمدية
الرقاب من والية سيدي بوزيد.
سعاد بنت لطيفة ،مطيعة لوالديها نشيطة ،ترعرعت في مزرعة صغيرة محاطة
بجمع من الحيوانات كانت تلعب معهم طوال الوقت وتعتني بهم فليس لسعاد إخوة
لكنها تنتظر وعائلتها مولود جديد إ ّنه أخاها الّذي طال انتظاره ،فبقربه سنمضي
مع سعاد أجمل مغامرات شائقة تابعوا أحداثها معنا على سبورة .نت
وإلى أن نلتقي في أولى مغامرات وحكايات سعاد تلك الفتاة القرو ّية البوزيد ّية
الس ّبورة وأن يستمتعوا بما يحتويه
أتمنى ألبنائنا األحباء أن يستفيدوا بخدمات ّ
الموقع من قصص ...وأرجو من هللا أن تنال إعجابكم.
يتبع...

