


Tomorrow, for the first time, I 
decided to fast.

 I insisted and set my iPad alarm, 
but when it rang,

The aroma of my favorite egg and 
cheese omelette, pulled me out of 

bed.

But mom said it was not easy for 
children to fast.

 I was way too sleepy to even move 
my arm.

But my plate was only half full when 
I heard Azan Al-fajr... 
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قررت أن أصوم غدا ألول مرة

لكن ملا رن  وجدت نفيس جدا نعساناصممُت وعريت منبهي عىل األيباد

لكن ماما قالت أن الصوم ليس سهال عىل الصغار

 لكن أحزنني أن الفجر أذن ومازال الطعام ميأل نصفتحمست أن أقوم ألن السحور بيض مقيل مع الجنب

الصحن



When I woke up, I wasn’t hungry, 

I decided to go to a secret place
to hide and eat. 

but after a short while, I became 
very hungry .

Then I remembered that God knows 
all my secret places. How could I 

possibly cheat? 
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استيقظت  يف الصباح ومل أشعر أبدا بالجوع

قررت أن آكل دون أن يراين أخويت

 لكن أزعجني أن عقرب الساعة كان يتحرك مثل حلزونةفرحت ملا قالت ماما أنه مل يتبق للمغرب إال ثالث ساعات

تجر ست قوقعات

لكني تذكرت أن الله يراين ويرى عائلتي

لكني بعد ميض وقت قليل رصت ال أشعر إال بالجوع

When mom announced that there 
were only three more hours for Iftar, 

I cheered.

Then I noticed how slow the time was 
passing and yelled, «I need help here!» 
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While I was watching, I forgot I was 
starving, 

but when the chocolate bar ad 
played, I almost cried.

1516

but I changed my mind when I heard 
the music of Shawn the Sheep.

I closed my eyes and tried hard 
to sleep, 
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وجدت الحل أن أغمض عيني وأحاول بجد أن أنام

ثم اندهشت أين ملا شاهدت الكرتون نسيت جوعي

 يا ترى هل يسمح الله للصائم أن يأكل من البسكوتة

قضمة؟ أوقضمتني؟
!لكن كيف أكلت البسكوتة كلها؟ وبعدها بسكوتتني

 لكن إعالنات املعكرونة واللنب املحىل ذكرتني بجوعي

حتى سالت دموعي

لكن تبخرت الفكرة ملا بدأ عىل التلفزيون كرتون طم طم

You know what???
I think God would let me have a bite 

or two of Mom’s cookies, right?

Uh-oh! How on Earth did I devour a 
whole entire piece? Then another 

two?
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Suddenly, I was surprised to hear 
the call for Maghreb Prayer!

It was good that mom prepared 
my special Meatballs;

it was even better that no one wondered about the empty cookie can 
sitting in the pantry;

but best of all, I realized that since there were no more cookies left, I could 
fast from Fajr all the way to Maghreb tomorrow. Insha-Allah tomorrow I will 

succeed. Tomorrow will be the first time I fast.
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وخصوصا أن ماما أعدت يل الكبة اللبنيةأخريا  أذن املغرب فشعرت بسعادة غري عادية،

وخصوصا خصوصا أن أحدا مل ينتبه أين اختفت البسكوتات الذهبية

وخصوصا خصوصا خصوصا أنه مل يتبق عندي وال بسكوتة واحدة،

وهذا يعني أين سأصوم غدا من الفجر إىل املغرب غدا أصوم ألول مرة.




