
كيكو واليد



كيكو واليد



 هذا هو كيكو
واإلى جانب كيكو، ميكنك اأن ت�صاهد �صديقته اليد.

وي�صاأل كيكو: »ولكن يف ماذا يفيد اأن تكون اليد �صديقتنا؟« 
وجتيب اليد: » �صتعرف بعد قليل ملاذا« 



تقول اليد: »داكوداك، كيكو« 
»�صاأكون طائرتك . ميكنك اأن تركبني، �صاأقلع.«

وينطلق �صوت ي�صبه هدير الطائرة: فراِاوؤوم.

يقول كيكو:»اأهال اأيتها اليد، اأهال، اأريد اأن اأطري،
ولكن لي�س لدي جناحني« 



يقول كيكو: »اأهال اأيتها اليد، اأهال .تريد رجالي اأن 
ترق�صا ولكن لي�صت هناك مو�صيقى«

تقول اليد »داكوداك كيكو«
»�صاأكون عازف املو�صيقى. لدي بيانو واأ�صابعي 

تعرف كيف تعزف النوتات املو�صيقية.« 

ويعزف البيانو: بلني، بلونغ، بالنغ  



تقول اليد: »�صاأكون اأنا احللواين ال�صغري«
»ماذا تريد: حلوى بالتفاح اأو بال�صوكوالته اأو بعرق 

ال�صو�س اأو باملوز؟«

ي�صرخ كيكو: »اأريد حلوى بالتفاح وال�صوكوالته وعرق 
ال�صو�س واملوز يف نف�س االآن« 

»ميام، ميام، ميام«

يقول كيكو:»اأوي اأوي اليد. اأريد �صيئا لذيذا،
ولكن ال اأعرف من اأين«



يقول كيكو »اأهال اأيتها اليد، اأهال. اأريد اأن 
األعب لعبة الذئب، ولكن ال ميكنني اأن 

األعب وحدي«

تقول اليد: »�صاأكون رفيقك يف اللعب«

وت�صاأل »هل ميكنني اأن اأمل�س �صعرك؟«

يقول كيكو:»ميكنك طبعا«

وت�صاأل اليد: » هل ميكن اأن اأمل�س اأنفك«

يقول كيكو: »نعم ميكنك«.

ت�صاأل اليد »هل ميكن اأن امل�س يدك؟«

يقول كيكو »نعم ميكنك«.



ت�صاأل اليد »هل ميكنني اأن اأمل�س ما حتت 
لبا�صك الداخلي؟«

ي�صرخ كيكو: »ال«
»ال ميكنك«

تقول اليد: »ح�صن جدا«.
»لي�س لدى اأي كان احلق يف اأن يلم�س ما 

حتت اللبا�س الداخلي«. اإنها قاعدة : »ال 
نلم�س هذه االأجزاء من اجل�صد«

»واإذا فعل اأحدهم ذلك، فبلغ االأمر اإلى 
اأحد االأ�صخا�س . وباخل�صو�س ال حتتفظ 

بذلك �صرا.«



»اأهال اأيتها اليد، اأهال اأيتها اليد
اأريد اأن اأ�صافر اإلى بالد االأحالم، ولكن ال اأعرف كيف 

اأذهب اإلى هناك«

»داكوداك ، كيكو. �صاأر�صدك اإلى الطرق
تقول اليد متدد على �صريرك ال�صغري، واغلق 

عينيك، و�صت�صل من تلقاء ذاتك«.

كيكو: زززززززز



حوايل واحد من خم�صة اأطفال هم �صحايا العنف اجلن�صي، مبا يف ذلك 
التحر�س اجلن�صي.

وقد اأعد جمل�س اأوروبا هذا الكتاب يف اإطار حملته امل�صماة »واحد من 
خم�صة« ملناه�صة هذا النوع من العنف املوجه �صد االأطفال.

 �صعار »واحد من خم�صة«.
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