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  : النص

قرب عيد األضحى فذهب رامي صحبة أبيه في سوق األغنام حيث اشترى له 

كبشا أقرن ألين وعندما عاد إلى المنزل زّينه بأشرطة ملّونة وأخرجه إلى ساحة الحّي 

  .كي يتباهى به بين أصدقائه

ف والتصفيق بينما وقف سـامي  كان األطفال يشّجعون كباشهم وقد تعالى الهتا

يرقب المشهد في مكان منزو حزينا كئيبا وقد علت الحمرة وجنتيه ثّم أجهش بالبكـاء  

ال تحزن يا صـديقي سـوف   "فانتبه رامي لصديقه فتقّدم منه ورّبت على كتفه وقال 

  "نتآزر كي ال نحرمك فرحة العيد

به وعنـد المسـاء نـام    فاتفق مع أصدقائه أن يجمعوا له مبلغا مالّيا يساعدونه 

  ...سامي وهو يحلم 
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