مرحباً
أهلاً وسهلاً بكم أيه
الأصدقاء أعرفكم على نفسي
أنا سمية وهذه قطتي الجميله
والآن حان وقت أن أروي لكم القصص المثيرة
التي تتكون من ثلاث قصص رائعه 
هيا 

القصة الأولى:
كنت قد أتفقت أنا وصديقتي سعاد
على أن نخبئ قطتي عن الغلمان المشاكسين
الذين يرمونها بالحجارة ويضربونها بالعصا والتلذذ في تعذيب
القطة المسكينه هاقد حان موعد مجئ الأولاد المشاغبين
الذين تمتعوا بتعذيب قطة صغيرة ليس لها أي ذنب كنت قد
أستعديت جيداً للأختبا خلف الشجرة الكبيرة التي كان الأولاد
قد يقفون أمامها هؤلا الأولاد المشاكسين الذين لا يسمحون
لأي هرة تأتي باتجاه هذه الشجرة الكبيره التي كانوا يقفون
أمامها ها قد أتى الأولاد قالت لي سعاد بصوت خافت:سميه
بسرعه شدي الحبل جيداً حتى يقع الأولاد في الشبكه ثم قلت
لها:أنظري أنها أول قدم تقع في الشبكه ثم قالت سعاد:هيا أرفعيها
رفعنا الولد الذي وقع في الشبكه حتى يأتي أصدقاءه لمساعدته
فهربت القطه من أيدي الأولاد الأشقياء وهربنا معها 
لكن ذات يوم كنت قد آويت إلى فراشي وحان موعد
النوم لكني صرخت فجأة حينما رأيت فأراً يتسلل إلى
داخل حجرتي وهو يريد أن يأكل المتبقى من طعام عشائنا
جائت قطتي فزعة وألتهمت الفأر بسرعه وأخذت تهأدني
وهي تقول:لاتخافي هذا لأنكي لم تظعي ماتبقى من طعامك
في كيس وأعطيتيه للكلاب الجائعه حتى لاتزعجكي في منتصف
اليل .شكرت قطتي كثيراً لأنها أولاً ساعدتني وثانياً ذكرتني أن أعطي
ماتبقى من طعامي للكلاب الجائعه وهذه أول قصة  رويتها لأخي الصغير



القصة الثانية: 
كنت قد أستعديت للذهاب إلى مدرستي 
وكانت قطتي حزينة جداً لأنني سوف أفارقها
لكنني وعدتها أن لا أتأخر ..
بعد أن جهزت كل كتبي ووضعتها في حقيبتي
لم يبقى سوى الفطيرة والمصروف ذهبت لأخذها
من أمي ووضعت حقيبتي عند قطتي لكنني نسيت
أن أغلقها سنحت للقطة الفرصه فقفزت داخل الحقيبه
وحين أخذت فسحتي وركبت الباص لاحضت شيء يتهزهز
داخل الحقيبة ففتحتها وفؤجت بقطتي أغلقت الحقيبة بسرعه
وأنتظمت في جلستي وبعد قليل سمعت صوتاً ففتحت الحقيبه
فرأيت قطتي تأكل الفطيرة جن جنوني فلم أستحمل فصرخت نظرت
كل الفتيات لي أنحرجت وأنتظمت في جلستي لكنني فوجئت بصديقتي
تسألني :مابك ياسميه هل هناك شيء في الحقيبة يضايقكي فلم أجبها
فعادت علي السؤال كراراً حتى أجبتها:حسناً سأخبرك لكن عديني أن لاتخبري
أحد... فأجابتني:حسناً لكن أخبريني..؟؟ فقلت:كنت ذاهبة لأجلب فسحتي
من أمي وتركت حقيبتي مفتوحه .. 


القصة الثالثه:
ضحكت علي صديقتي لكني لم أفهم وسألتها:ما الذي يضحك..؟؟ لكنها
لم تجبني وأخبرت كل الفتيات حزنت لأنها أخبرتهم لكني تعجبت حينما
رأيتهم كلهم يضحكون ...؟؟ حتى أني تعجبت أن أمي لم تتصل علي 
لتسألني أين قطتي هي أعتادت أن تعطيها الطعام بعد ذهابي إلى المدرسه..؟؟
لكنني فوجئت بالمعلمة تقول:وقبل أن نبدأ الدرس نريد أن نرى قططكم
الجميلات وكل صديقاتي فتحن حقائبهن وأخرجوا منها قططهم إلا أنا فقد
تعجبت كثيراً مما فعلوا.؟ لكن المعلمة قالت لي:ياسمية ألم تحضري قطتكي؟
قلت:لا لقد أحضرتها ثم فتحت حقيبتي وأخرجت القطة ثم قالت المعلمة:أكيد
أنك لم تعلمي بوجود حفل القطط ياسمية سوف أشرح لك اليوم سيقام حفل
سنوي للقطط حيث ستبدأ كل واحدة بأظها ر قطتها على المنصه وتقول قصة
عن قطتها وتقول إسمها هل فهمت وسوف يبدأ تكريم قططكم وإعطائكم هدايا
لم أتمالك نفسي حتى قلت:شكراً الآن فهمت وأعدك أن أجتهد بقول قصة عن
قطتي.........



وإلى اللقااااااااء
وأعدكم أن أروي لكم قصص أكثر عن قطتي
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سمية.
