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برعاية

ال�سالم عليكم......
�أحبابي براعم الإميان
هاهو قد �أقبل �شهر اخلري والربكة� ..شهر رم�ضان..
ً
�ضيفا عزيزًا علينا يف
ن�سعد به وي�سعد الكون كله� ،شهر يحل

كل عام لنزيد من ح�سناتنا بال�صيام والقيام وال�صدقات وفعل اخلريات.

وما �أجمل �أن ي�أتي رم�ضان يف �أ�شهر العطلة ال�صيفية ليكون لدينا مت�سع من الوقت لقراءة القر�آن

الكرمي وحفظه ،وكرثة ال�صالة والدعاء �إلى اهلل �سبحانه وتعالى.

ومن رحمة اهلل تعالى بنا �أن ي�ضاعف يف هذا ال�شهر احل�سنات وتنزل فيه الرحمات� ،شهر مدحه القر�آن
الكرمي فقال اهلل تعالى:

{�شَ ْه ُر َر َم َ�ض َ
ّا�س َو َب ّ ِي َناتٍ ّ ِمنَ ا ْل ُه َدى َوا ْل ُف ْر َقانِ }
ان ا َّلذ َِي ُ�أن ِز َل فِي ِه ا ْل ُق ْر� ُآن هُ ًدى ّل ِل َن ِ

(البقرة)185 :

فتعمر فيه امل�ساجد ويكرث فيه تالوة القر�آن الكرمي يف كل وقت وحني.
فمرحبا �شهر رم�ضان� ،شهر كرمي وعظيم ي�سعد النا�س ب�صيام �أيامه فهيا بنا..
فلنعمل ونت�سابق لر�ضوان اهلل.
سليمان خالد الرومي

�أهال رم�ضان� ..ص 6

ا�صدقاء جدد� ....ص 26

مجلة خاصة باألطفال
تصدر شهريًا عن الوعي
اإلسالمي
العام الثامن والثالثون -العدد 436
رمضان  1433هـ -يوليو  -أغسطس  2012م

ج�سمي ي�ؤملني � ...ص 2

رئيس التحرير
فيصل يوسف العلي
سكرتير التحرير
سليمان خالد الرومي

�سما وهادي� ...ص 30
العم �صالح� ...ص 5

�صامت �سمرية � 000ص 24

التحـــريــــر
خالد خالوي
سلمى الميمني
نور غراوي
االستشارة الفنية والتربوية
رزان الشيخ حسين

أحب براعم اإلميان
أحمد سلطان سهو
المطيري

رســـــــوم
عماد صقر
حسام دندشي
تنفيذ وإخراج
ماهر خضر
المراسالت باسم رئيس التحرير
صندوق بريد - 23667 :الصفاة  - 13097الكويت
هاتف -22470156 -22467132:فاكس22473709 :
info@ baraem.alwaei.com
مكتب مصر :دار اإلعالم العربية
 4ش الجالء مبنى دوحة ماسبيرو الطابق 6
مكتب  - 606تليفاكس 0020225761213
alwaei@ arabmediahouse.net
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ن�صائح العم بو �صالح
�أحبائي براعم الإميان

رس��وم  :عماد صقر

قال اهلل تعالى:

{ َ�ش ْه ُر َر َم َ�ض َ
َات ّ ِمنَ ا ْل ُه َدى َوا ْل ُف ْر َقانِ }
ا�س َو َب ّ ِين ٍ
ان ا َّلذ َِي ُ�أن ِز َل فِي ِه ا ْل ُق ْر� ُآن هُ ًدى ّل ِل َّن ِ
شهر رمضان شهر كريم وعظيم ،فأكثروا في هذا الشهر الكريم من فعل الخيرات مثل

البقرة آية 185

الرحم
صلة
األقارب
ألهل و
وزيارة ا

حفظ وقراءة القرآن ا

لكريم

المداوم
ة على صالة التراويح
في المسجد

الحرص
على مساعدة
الفقراء والمساكين

جزاكم اهلل خريًا
رَّ
وكث اهلل من �أمثالكم
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�أه ـ ـ اًـل رم�ض ــان
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سيناريو :حمدي هاشم حسانين
رس������������وم  :رش����������ا رب����ي����ع

7

�سامل و�سارة

مائدة الإفطار

سيناريو :خالد خالوي
رس��وم  :عماد صقر

اقترب أذان
المغرب سنبدأ بالتمر والعصير
ثم نصلي المغرب ونتناول وجبة
اإلفطار

أحب
كثيرا
العصائر
ً
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ً
رفقا
بمعدتك يا سالم
أكثرت من شرب
العصير

عندك حق ياسارة..
ال أستطيع التنفس من
كثرة شرب العصير

كان من
هدي النبي أن يفطر
على تمرات أو القليل من
الماء

وهكذا
لن تستطيع تناول
وجبة اإلفطار
ال بأس
من اإلفطار على
عصير ولكن ال تكثر
منه

هيا نذهب
لصالة المغرب يا سالم

آه ألم في
معدتي لقد أسرفت
في شرب العصير

آه بطني
يؤلمني ..وأشعر بتثاقل
وقد ال أستطيع الذهاب
للصالة في المسجد

معك حق يا سارة
أبدا
لن أكرر ذلك ً

الطعام
شهي وجميل ولكني ال
أستطيع تناوله اآلن

هذه عاقبة اإلسراف
في شرب العصير
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إعداد  :رهف أبو شعر
رسوم  :حسام الدندشي

ُع ْد �إلينا �ساملًا يا �أبي!
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كانت ليلة قمرا َء ضاحكة في غرفة نوم سمير
انهمرت فجأة من عينَي
وسلمى ،إال أن الدموع
ْ
سلمى وهي تهمس بالدعاء مما جعل وجنتيها
سمير إلى
تلتمعان حتت أشعة القمر .انتبه
ٌ
أخته وسألها بلهفة :ملاذا تبكني يا سلمى؟!
التفتت سلمى إلى سمير في سريره وقالت:
ْ
«الص َمد» أن يعي َد
كنت أدعو اهلل تعالى باسمه َّ
أبانا من سفره سا ًملا يا سمير وقد اختار
ألم تسمع عن
الطريقة األخطر للعودةْ ..
تكررت
حوادث السرقة واالختطاف التي
ْ
على تلك الطريق؟
اً
منديل
نهض سمير من سريره وناول أخته
ثم قال :هوني عليك يا سلمى ،أال تعرفني شدة حرص أبينا والتزامه الدائم
بإجراءات السالمة؟ ولكن ..ماذا يعني اسم اهلل «الصمد»؟
الصم ُد» ..يعني ذلك
«األح ُد
ْ
َ
َ
نظرت سلمى إلى أخيها باهتمام وقالت :اهللُ
أنه اإلله الواحد واملعبود الذي تقصده املخلوقات في حوائجها ،وإننا في أمس
احلاجة في هذه الليلة أن يعود إلينا والدنا سا ًملا يا أخي ،فما نفع احليطة
واحلذر إن لم يلتجئ اإلنسان إلى ربه في كل حلظة وفي كل أمر؟
تناول سمير املصحف الشريف وق َّبله ،ثم فتح على سورة اإلخالص في
يم
الر ْح َم ِن َّ
الصفحة األخيرة من القرآن الكرمي وقرأِ :ب ْس ِم اهلل َّ
الر ِح ِ
ُ
الص َم ُدَ .ل ْم َي ِل ْد َو َل ْم ُيو َل ْدَ .و َل ْم َي ُكن َّلهُ ُك ُفو ًا أَ َح ٌد}
{قلْ ُه َو اللهَّ ُ أَ َح ٌد .اللهَّ ُ َّ
(اإلخالص) ..سلمى! أنت حتبني وال َدنا أكثر من كل شيء في هذه الدنيا،
أليس كذلك؟ ول َم ال ،وهو الذي يتميز عن كل الناس مبكانته وأفضاله
علينا؟
قالت سلمى :دعني أطلعك على سري الصغير يا سمير!
سر
شنف
سمير أذنيه وحملق بعينيه مقتر ًبا من أخته وقال :سر؟! ُ
ٌ
أي ٍ
يا سلمى؟

سر ال أحتفظ به لنفسي فقط ،بل أمتنى أن يشاركني
ْ
خفضت سلمى صوتها وكأنها تهمس :هو ٌ
أمر أعتزُ به وأفتخر ..كيف ال يا سمير ،وهو
به كل الناس .اهلل تعالى هو احلبيب األول في قلبي ،وهو ٌ
واألمهات واألوال َد دون أن يكون له شريك أو زوجة أو ولد أو حتى والد؟ ..أال
الذي خلق لنا اآلبا َء
ِ
ترى كل احلنان الذي سكبه في قل َبي أمنا وأبينا؟ أال ترى حبنا واحترامنا لهما وقد أسكنهما اهلل في
كف ًوا أحد ..اً
قلوبنا؟ من هو الذي يستحق كل احلب ًإذن؟ ومن هو الذي ليس له ُ
شبيها
مثيل أحد..
ً
أحد ..من يا سمير ،من؟
نظر سمير إلى السماء بقلق وأخذ يدعو :يا إلهنا! يا ُ
أعد إلينا أبانا احلبيب
اهلل
الص ُ
ُ
األحد َ
مدْ ،
سا ًملا هذه الليلة وجنه من شرور ذلك الطريق ،آمني.
ودخلت أم سمير..
تح الباب بهدوء
ْ
فجأةُ ،ف َ
 هل وصل ْت ِك أخبار جديدة عن أبي يا أمي؟ ابتسمت األم بفرح ثم قالت :لم أعلم أنكما مازلتماَ
مستيقظني يا حبي َبي ،لكنني لم أستطع أن أنتظر حتى الغد ،وكنت ُ أريد إيقاظكما ..إنه بألف خير
واحلمد هلل ،وهو سيكون بيننا بعد نصف ساعة على األكثر بإذن اهلل.
معا سورة اإلخالص:
معا بفرح عظيمً :
حمدا هلل األحد َ
الص َمد!! وأخذا يقرآن ً
صاح سمير وسلمى ً
يم
الر ْح َم ِن َّ
ِب ْس ِم اللهَّ ِ َّ
الر ِح ِ
ُ
الص َم ُدَ .ل ْم َي ِل ْد َو َل ْم ُيو َل ْدَ .و َل ْم َي ُكن َّلهُ ُك ُفو ًا أَ َح ٌد}.
{قلْ ُه َو اللهَّ ُ أَ َح ٌد .اللهَّ ُ َّ
وانهمرت الدموع من عيون اجلميع.
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«براعم الإميان» تزور

م�ست�شفى �رسطان الأطفال
زات جملة «براعم الإميان»
م ��ؤ���س�����س��ة م�ست�شفى
����س���رط���ان الأط���ف���ال
()57357ف���������ـ���������ي
ج���م���ه���وري���ة م�����ص��ر
ال��ع��رب��ي��ة ،و ك��ان يف
ا�ستقبال وفد املجلة
مدير امل�ست�شفى وعدد
م���ن امل�����س���ؤول�ين  ،حيث
ق��ام الوفد بجولة تفقدية
لأج��ن��ح��ة و�أق�������س���ام امل�ست�شفى

وب���زي���ارة ع���دد م��ن الأط���ف���ال املر�ضى
وق���دم لهم ه��داي��ا املجلة ،وقد
عرب الأطفال عن �سعادتهم
بزيارة جملتهم املحبوبة
«براعم الإميان» .
وم���ن جانبها ع�برت
�إدارة امل�ست�شفى عن
�شكرها لوفد املجلة
ع��ل��ى ه���ذه ال��زي��ارة،
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متمنني تكرارها.

 ...و تزور

جمعية ال�شيخ احل�رصي

ك���م���ا ق������ام وف���د
املجلة �أي��� ً��ض��ا ب��زي��ارة
جمعية ال�شيخ احل�صري
مبدينة ال�ساد�س من �أكتوبر
بجمهورية م�صر العربية،
حيث كان يف ا�ستقباله م� ِّؤ�س�سة
وم���دي���رة اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ي��دة
يا�سمني احل�صري ،وق��ام الوفد
ب��ال��ت��ج��ول يف �أق�����س��ام اجلمعية
وااللتقاء بعدد من الأطفال الذين
ترعاهم واالطالع على املعر�ض امل�صور
لر�سوم الأطفال ،وقدم لهم الوفد هدايا
املجلة.
من جانبهم قدم �أطفال اجلمعية حفلاً
خا�صا ال�ستقبال
ًّ
وفد جملتهم املحبوبة «براعم الإميان».

 ...ويف جمعية قرية الأمل
ق��ام��ت جم��ل��ة «ب���راع���م الإمي�����ان»
بزيارة جمعية قرية الأم��ل لرعاية
الأط����ف����ال ب��ج��م��ه��وري��ة م�صر
العربية ،للتعرف على �أن�شطتها
و�أق�سامها املختلفة ،والتقى
وفد املجلة بالأطفال الذين
ترعاهم اجلمعية وقدم لهم
جم�لات «ب��راع��م الإمي���ان»
والإه���داءات اخلا�صة التي
نالت �إعجابهم ،كما عربت
�إدارة اجلمعية عن امتنانها
بهذه الزيارة من جملة �أطفال
الكويت.
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إعداد  :ميساء حسين
رسوم  :مازن حموي
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أفنان صبري السنوسي

نور ياسر جاد

يا

سمين يا

سر-ج
معية ال

شي

خا
لحصري

أمال عبدالحميد فوزي

فوزي هاني فوزي

هدى هاني فوزي
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حسين

خضر-جم

عية ال
شيخ الح

صري

تسنيم أحمد عبدالحميد

سجود محمد حسن

بسملة محمـــــــ
سالمـــــــ

مريم عمرو طــه ع

مــــــــد أحمد
مـــــــة

سلمى محمد أحمد
سالمة

عبداهلل محمد أحمد
سالمة

أريج كرم عبدالحكيم

أروى عزالدين عبدالوهاب

أ

ةع

ام

س

يد

-ج

مع

ية

ال

لح

خا

شي

ي
صر

أحمد محمد فاروق

اس

ما
ءف

طــه عبدالغني

تح

ي-

ج
معي

ة ال

أحمد كرم عبدالحكيم
ش
يخ ا

لح

ص
ري

عبدالرحمن محمد
ابراهيم عبدالغني

ضحى محمد ابراهيم
عبدالغني

ابراهيم محمد ابراهيم
عبدالغني
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ابحث في القرآن الكريم عن األحرف
الناقصة لتعرف اسم الصحابي ...

م�ساب قا ت قر�آنية

�صحابي جليل �أ�سلم
ستجد الحروف في بدايات اآليات
وهو ابن ثماين ع�شرة،
المذكورة.
و�صفه الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم بقوله :
«�أعلم �أهل �أمتي باحلالل
1.1سورة النساء ،اآلية  79واحلرام» ،فمن هو؟
2.2سورة المدثر ،اآلية 10

3.3سورة البقرة ،اآلية 194
4.4سورة آل عمران ،اآلية 34

1

2

3

4

5.5سورة القيامة ،اآلية 4
6.6سورة المزمل ،اآلية 3

5

6

7.7سورة النبأ ،اآلية 26
8.8سورة عبس ،اآلية 15

7

8

9

9.9سورة المائدة ،اآلية 63

سورة كريمة
نزلت فيها أربع آيات متتالية
عن شهر رمضان ،ما هي؟

آية في القرآن الكريم ورد فيها بأن اهلل
أعد للصائمين والصائمات مغفرة وأجرا
كريما ،ما هي؟ وما اسم السورة التي
ً
وردت فيها؟
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عبا�س  -ال�سعودية
منتظر م�صطفى
-1
عبداملنعم  -م�صر
ل
ما
ك
ن
ميا
�
إ
-2
زيز عيطة -م�صر
رية حممد عبدالع
� -3أم
ثنيان -ال�سعودية
حى نا�صر ف�ضل ال
 -4و�ض
حمد �سيف  -م�صر
�
أ
ة
رف
ع
مي
 -5مر
م �إبراهيم -م�صر
د �أحمد عبداملنع
 -6حمم
د امللكاوي -الأردن
 -7رائ
عبدالغفور -م�صر
يل
تو
م
د
م
� -8أح
عبداحلميد -م�صر
داهلل ر�ضا حممد
عب
-9
نيم �أ�شرف  -الهند
 -10حممد ت�س
حمد نا�صر  -م�صر
� -11أ
م �إبراهيم  -م�صر
د �أحمد عبداملنع
هن
 -12م
بن طالب  -اليمن
هلل �سهل عبدامللك
 -13عبدا
خالد عامر  -م�صر
-14
حمن عامر  -م�صر
 -15عبدالر

املواد الالزمة:
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سعود �أحمد -م�صر
 -1معان حممد م�
د ال�شبيبي -اليمن
عبدالبا�سط حمم
 -2بثينة
عبداحلليم -م�صر
عماد عبدالغفار
-3
الزواوي  -تون�س
ن
ما
نع
ي
رب
� -4ص
ار ال�شهاوي -م�صر
د �صالح عبدال�ست
م
ح
� -5أ
سيد القزاز -م�صر
� -6أروى �أ�سامة ال�
د القا�ضي -املغرب
 -7نوفل حمم
معة �صالح -م�صر
�شام عزت ال�سيد ج
 -8ه
ي �إبراهيم -م�صر
 -9تهاين الزنفل
�سن العلفي -اليمن
رحاب حم�سن حم
-10
حممد �صابر -م�صر
ة
� -11آي
سيد ح�سن  -م�صر
� -1أ�سامة ح�سن ال�
الطحالء -اليمن
2
حم�سن عبدالكرمي
م
ال
�س
�
إ
-1
3
مد حممود -م�صر
حممد �أ�شرف حم
-14
ني �صبحي -م�صر
ب�سام حممد ح�سن
-15

ق
ط
ط
ت
م
ر
ي
ّة رمضانية

1.1ن�صف
كوب من معجون التمر.
2.2ن�صف
كوب من اللوز املحم�ص.

3.3ربع كو

ب من زبدة الف�ستق.

طريقة التح�ضري:

1.1نخ
ت��ار ب�ضع حبات م��ن ا
لل��وز ال�ستخدامهم يف
ت�شكيل �أذين ا
لقطة وعينيها وفمها.
2.2نقطع اللوز املت
بقي �إلى قطع �صغرية.
3.3ن
خل��ط معج��ون التمر وا
لل��وز املقطع م��ع زبدة
ال
ف�ستق يف وعاء ون�شكل
من العجينة النهائية
كرات �صغرية.

4.4نزين الكرات بالل
وز كما يظهر بال�صورة.
5.5جتهّز قبل �أذان امل
غر
ب
لي
تم
ا
ل
إف
ط
ار
عل
ى التمر
وامل��اء �أد ً
اء ل�سن��ة ر�س��و
ل اهلل �صل��ى اهلل عليه
و�سلم.
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و�صحتني وهنا
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ّ
جميعا
هل علينا هالل رمضان باخلير والبركات ..ففرحنا به
ً
وحمدنا رب السموات..

�صامت �سمرية
ت�����أل�����ي�����ف :رن��������ا ال����م����ص����ري
رس��������وم :ف��������اروق ال���ج���ن���دي
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وفي أحد بيوت قريتنا الصغيرة ..كانت تعيش فتاة جميلة تدعى سميرة..
تبلغ من العمر سبع سنوات ..كانت تصلي في أغلب األوقات..
وحتفظ من كتاب اهلل أجمل اآليات..
لكنها في احلقيقة ..لم جترب أن تصوم من أيام رمضان وال دقيقة..
وفي يوم من األيام عادت من املدرسة باكية ..ألن املعلمة أعطت صديقتها راقية
جنمة المعة ..ألنها صائمة..
وعندما روت ألمها ما حدث لها ..ضمتها بقوة إلى صدرها..
غدا بإذن اهلل ستصومني أول يوم من أيام
وقالت اليوم استعدي للسحورً ..
شهر السرور..
صباحا كاألميرة..
تسحرت الصغيرة ..وذهبت إلى مدرستها
ً
فرحت معلمتها بها ..وكل األطفال صفقوا لها..

ظهرا إلى بيتها ..واضعة جنمة المعة على جبينها...
وعادت ً
استقبلتها والدتها فرحة ..وكانت مستبشرة بلقاء طفلتها املرحة..
وعند الوضوء لصالة العصر ..حدثتها نفسها أن تشرب اً
قليل من ماء النهر ..ولكن الصغيرة..
تراجعت في اللحظة األخيرة..
وقبل اإلفطار ..جاعت سميرة واجلوع قهار..
ففكرت أن تأكل في اخللوة ..اً
قليل من اخلبز واحللوى..
خرجت نحو الغدير ..لتخفي سرها اخلطير...
لكن صرصو ًرا حجمه كبير ..أخذ على أرجلها يسير..
فكاد عقل املسكينة يطير..
عادت إلى منزلها مسرعة تبكي ..وملا حدث معها تروي وحتكي..
عانقتها أمها بحنان ..وقالت إن اهلل معنا في كل مكان ..يرى ويسمع كل إنسان..
يعاقب من عصى أو خان ..ويثيب املتقني الصادقني بأعلى اجلنان..
شديدا..
ندما
درسا
ً
ً
جديدا ..وندمت على فعلتها ً
تعلمت سميرة ً
وعند اإلفطار ..رفعت يدها للعزيز الغفار ..ودعت دعاء اإلفطار..
وأكلت ما لذ وطاب من الطعام..
ثم ذهبت لتنام ..وحتلم بأجمل األحالم.
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جدا �أ�صدقاء جدد
ق�صة لل�صغار ًّ

سيناريو :يمنى حلبي
رسوم  :سهير خربوطلي

ش��عر تامر أنه وحي��د عندما ذهب إلى المدرس��ة أول مرة

كان بعض األوالد يجرون ،وبعضهم كان يقفز
بالحبل  ،وبعضهم كان يرتاح على العشب األخضر

ج���ل���س ف����ي ال����ص����ف ق������رب ول���د
ل��ط��ي��ف ق�����ال إن اس���م���ه أح��م��د

26

ل��ع��ب أح���م���د وت����ام����ر ب���ال���ك���رة م���ع س��ام��ر

حتى أخته سارة وجدت صديقة لطيفة في مثل عمرها

وف����ي ن��ه��اي��ة ال����ي����وم ،ع����رف ت���ام���ر أن����ه يحب
ال��م��درس��ة؛ ألن��ه تعرف فيها على أص��دق��اء جدد
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من�صور ال�صادق

�إع ��داد � :س ��لمى امليمن ��ي

زور ابن الزرزور
اللي عمره ما «چذب» وال حلف زور
ذبح بقة وتر�س �سبعة اجدور
وخلى ال�شحوم واللحوم على ال�صواين تدور
و�صلوا على نبينا حممد عليه ال�صالة وال�سالم..

حزايتنا اليوم بطلها طفل خلوق وبار ب�أمه ا�سمه
«من�صور» ،كان من�صور يعي�ش مع �أمه بعد ما توفى �أبوه
اهلل يرحمه وهو �صغري ،فكانت �أمه «دامي» حتر�صه
�إنه ي�صدق بكالمه وما يچذب �أبد لو �شنو �صار ،ولأنه
هو ي�سمع كالم �أمه ويطيعها ما كان يچذب.
وبيوم من الأيام طلب من�صور من �أمه �إن يروح يدر�س
عند �شيخ بالقرية اللي «ميهم» ،وقبل ما ي�سافر راح
ي�سلم على �أمه ويحب را�سها ع�شان يودعها.
�سلمت عليه �أمه وقالت له :يا من�صور «�أبيك» توعدين
وعد ..اوعدين يا ولدي �إنك ما «تچذب» مهما كان
املوقف اللي انت فيه.
ووعد من�صور �أمه وتوكل على اهلل لل�سفر بعد ما
دامي
مي�����ه�����م
�أب�����ي�����ك
ت���چ���ذب
����ش���وي���ة
ه���������دوا
ب�����چ�����ى
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دائ�����������������م�����������������ا
ج��������ن��������ب��������ه��������م
�أري�����������������������������دك
ت����������������ك����������������ذب
ق������������ل������������ي������������ل
ت����������������رك����������������وا
ب������������������ك������������������ى

�أمه حطت له «�شوية» «زاد» وعطته �أربعني دينار،
و«خ�شهم» من�صور حتت «هدومه» ع�شان حمد يعرف
مكانهم ويحافظ عليهم من عيون «احلرامية».
و�سافر من�صور مع النا�س ،وهم ما�شيني «بالطريج»
طلعوا لهم حرامية «باقوا» كل �أغرا�ضهم وما «هدوا»
�شي ،وكان من�صور واقف مبكانه و�شافه كبري احلرامية
وناداه ب�صوت عايل :تعال يا ولد
راح له من�صور قال :نعم
ف�س�أله احلرامي :معاك فلو�س؟
رد من�صور :اي معاي
قال له :چم عندك؟
قال :عندي اربعني دينار خا�شهم حتت هدومي!
زاد
خ�����ش��ه��م
هدومه
احلرامية
با لطر يج
ب�����اق�����وا
ن���ب�������ش���وا

ال����������ط����������ع����������ام
خ����������ب�����������أه����������م
م���ل���اب���������������س�������ه
ال�����ل�����������ص�����و������ص
ال���������ط���������ري���������ق
�����������س����������رق����������وا
ف��ت�����ش��وا وب��ح��ث��وا

واال احلرامي م�ستغرب!
يقول :معاك كل هالفلو�س وتقول بعد! احلني بنفت�شك
واذا طلعت تچذب راح �أ�سجنك.
قال من�صور :ال �أنا ما �أچذب عليك وتقدرون ت�شوفون
ب�أغرا�ضي.
وبعد ما «نب�شوا» باغرا�ضه طلعت لهم �أربعني دينار.
احلرامي �شاف من�صور وقال له :لي�ش قلت يل ان معاك
فلو�س مادام تدري �إين باخذهم منك؟
رد من�صور بكل حزم� :أنا وعدت �أمي �إن ما �أچذب �أبد لو
كنت ب�أي موقف وما �أقدر �أخلف وعدي معاها!
ف�شاف احلرامي من�صور ال�صغري وا�ستحى و«بچى»

وقال :انت ما تبي تخلف وعد عطيته لأمك و�أنا
خنت الوعد مع ربي� ..أخوف النا�س و�أبوق فلو�سهم
و�أغرا�ضهم..
لكن احلني �أتوب لربي وخليكم كلكم �شاهدين علي �إين
تبت لربي وطلب من �أ�صحابه �أن يرجعون الأغرا�ض
والفلو�س اللي خذوهم من النا�س ،ورجعوا ملن�صور
فلو�سه ،فا�ستان�سوا النا�س �إن حاللهم رجع لهم..
وبچذي يا عيال ن�شوف �شلون بربكة من�صور ال�صغري
تاب احلرامي و�أعوانه لأنه ما چذب وما خلف وعد �أمه،
وع�شان چذي �أحر�صكم حبايبي على ال�صدق ع�شان
ير�ضى عنكم اهلل �سبحانه ور�سولنا الكرمي ووالديكم.
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ج ُّدنا يف دارنا
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�سيناريو  :رنا نق�شبندي
ر�سوم  :ح�سام الدند�شي

31

32

َر َم َ
ان َ
�ض ُ
خ رْ ٌ
ي ُكلُّ ُه
ُ
���م����وا
������ان َج�
َر َم��������� َ������ض�
����������اء َف������ َ���س���� ِّل� ُ
َ
�����ي�����م َت� َ
�����ق������دَّ ُم������وا
�����ع
و�إ َل�������������ى ال����� َّن ِ
ِ
����م
و�إذا �أ َذان��������ـ�������� ِـ��������ي
ُم�����������سْ ����� ِل� ٌ

�������و ِم ال �أ َت َ
�������م
�������ك������� َّل ُ
يف ال���������� َّ�������ص� ْ
�����م
�����ائ� ٌ
��������س�������� ُأق�������ول �إ ّن��������� ِـ���������ي �� َ�����ص� ِ
ُ
َح ًّ
واهلل
������رمُ
������ق������ـ������ا � ْأك�������ـ�������ـ�������ـ� َ

َ
ْي������� ُك������� ُّل� ُ
ُ
������ه
���������ان َخ�������
�������������������ض
َر َم
رْ ٌ
ٌ
�����م�����وا
َو ِه�������������دَ ا َي
�������������ة َف����� ْل����� َت ْ
�����ع����� َل ُ
ٌ
�����������ة
وح������������ َّي�
َو ِع������������������ َب������������������ا َد ٌة ُر ِ

����م
َو ِب�
������ي �� َ����س����� َي����� ْن����� َع� ُ
��������������ه ال������� َّت� ِ
ِ
������ق� ُّ

�شعـــر � :إيهاب عبدال�سالم
ر�سوم  :عــــمــــاد �صــــــقر

�شهر اخلري
قال رسول اهلل :
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