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 هذا هو كيكو
واإل≈ جانÖ كيكو، Áكنك اأن تûساهد Uسديقته اليد.

وي�ساأل كيكو: »ولكن يف ماذا يفيد اأن تكون اليد Uسديقتنا?« 
وŒيÖ اليد: » �ستعر± بعد قليل ملاذا« 



،Òاأريد اأن اأط ،Óاأيت¡ا اليد، اأه Óيقول كيكو:»اأه
 »Úولكن لي�ش لد… جناح



تقول اليد: »OاكوOا∑، كيكو« 
»�ساأكون طاFرتك . Áكنك اأن تركÑني، �ساأقلع.«

وين£ل≤ Uسوä يûسÑه هدير ال£اFرة: aرااpوDوم.



يقول كيكو: »اأهÓ اأيت¡ا اليد، اأهÓ .تريد رجÓ… اأن 
ترق�سا ولكن لي�سâ هنا∑ مو�سيق≈«

تقول اليد« OاكوOا∑ كيكو«
�ساأكون عاR± املو�سيق≈. لد… بيانو واأUسابعي 

تعر± كيف تعõ± النوتاä املو�سيقية.« 

ويعõ± الÑيانو: بلÚ، بلون≠، بÓن≠  





يقول كيكو:«اأو… اأو… اليد. اأريد �سيÄا لذيذا،
ولكن ل اأعر± من اأين«



تقول اليد: » �ساأكون اأنا احللواÊ ال�س¨Ò« »ماذا تريد: 
حلوi بالتفاì اأو بالûسوكولته اأو بعرق ال�سو�ش اأو 

»?Rباملو

ي�سرñ كيكو:اأريد حلوi بالتفاì والûسوكولته وعرق 
ال�سو�ش واملوR يف نف�ش الBن« 

ميام، ميام، ميام«



يقول كيكو« اأهÓ اأيت¡ا اليد، اأهÓ. اأريد اأن 
األعÖ لعÑة الذÖF، ولكن ل Áكنني اأن 

األعÖ وحد…«

»Öيقك يف اللعaتقول اليد:«�ساأكون ر

وت�ساأل »هل Áكنني اأن اأمل�ش �سعر∑?«
يقول كيكو:«Áكنك طÑعا«



وت�ساأل »هل Áكنني اأن اأمل�ش �سعر∑?«
يقول كيكو:«Áكنك طÑعا«

وت�ساأل اليد: » هل Áكن اأن اأمل�ش اأنفك«
يقول كيكو: »نعم Áكنك«.

ت�ساأل اليد«هل Áكن اأن امل�ش يد∑?«
يقول كيكو«نعم Áكنك«.



 â– كنني اأن اأمل�ش ماÁ ت�ساأل اليد« هل
لÑا�سك الداخلي?«

ي�سرñ كيكو: »ل« »ل Áكنك«



تقول اليد:« ح�سن جدا«.
لي�ش لدi اأ… كان احل≤ يف اأن يلم�ش ما 

–â اللÑا�ش الداخلي«. اإن¡ا قاعدة :«ل 
نلم�ش هذ√ الأجõاA من اجل�سد«

»واإذا aعل اأحدهم ذلك، Ñaل≠ الأمر اإل≈ 
 ßش ل –تفUسو�ÿش . وباUاîاأحد الأ�س

بذلك �سرا.«



اأهÓ اأيت¡ا اليد، اأهÓ اأيت¡ا اليد
اأريد اأن اأ�ساaر اإل≈ بOÓ الأحÓم، ولكن ل اأعر± كيف 

اأذهÖ اإل≈ هنا∑«

»OاكوOا∑ ، كيكو. �ساأر�سد∑ اإل≈ ال£رق«
تقول اليد« “دO عل≈ �سرير∑ ال�س¨Ò، واZل≤ 

عينيك، و�ست�سل من تلقاA ذاتك.«



RRRRRRRR :كيكو



حوايل واحد من خم�سة اأطفال هم �سحايا العنف اجلن�سي، مبا يف ذلك 
التحر�ش اجلن�سي.

وقد اأعد جمل�ش اأوروبا هذا الكتاب يف اإطار حملته امل�سماة »واحد من 
خم�سة« ملناه�سة هذا النوع من العنف املوجه �سد الأطفال.

 �سعار »واحد من خم�سة«.

C 2011 جميع احلقوق حمفوظة
ت�سميم: Grey -هولندا

 Note to scale : سركة الإنتاج�
Punga : ر�سوم

�سكر لريكي �سريفر ومانون �سيكل.
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يو�سí هذا الكتاب لÓأطفال قاعدة »ل نلم�ش هذ√ الأجõاA من اجل�سد«. 
 äال�سلوكا Úو√ لأطفالكم لتعلموهم الفرق بAكنكم اأن تقرÁو

املقÑولة وال�سلوكاä املمنوعة . واإذا كنتم ترÑZون يف معرaة املõيد 
حول هذا املو�سوع ، Áكنكم ت�سفí املوقع التايل: 
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