
 

 

     

 

حكيً ِمد يّتقد ذكاًء ِرْغً صغر سّنُ فإّنُ كان يّتصف بامكياسة ِحْسن امّتدبير كان 
قاتُ في اميطامعة ِأْجتَاد في امّدراسة ىّيا جعنُ يتحّصه عنٓ  ِْ امّمد يقضي أْغنب أ

 .أْعنٓ اميراتب  بين أْترابُ 

  .يحّب اميرح ِامّنعب ِيحّب أيضًا امّسباحةأّىا خٕل عْطنة امّصيف فإّن امّطْفه 
 امّذٍاب إمٓ امّشاطئ شديد قائظ طنب حكيً ىن ِامدٌ في صباح يّو ىشيس 

 :قائٕ
 أبي أرجّك ٍه تْسيح مي بامّذٍاب إمٓ امّشاطئ ؟-

 :أجاب األب 
 .نعً بكّه تأكيد سأرافقك فأنا أْيضا أريد امّتيّتع بامّسباحة-

 أمعابُ ِأدِاتُ امتي سيأخذٍا ىعُ حضرمينحّ غرفتُ  ىسرعًا فرحًا حكيً جرْ 
 األْسرة إمٓ  امّسّيارة تقهّ  اْنطنقتِىا ٍي إٔ دقائق ىْعدِدة حتٓ. إمٓ امّشاطئ

ًّ نزلِا ِصهِمّيا امّشاطئ  أخذ .  غراضًَِضعّا أ امجييع ِأخذِا ىكانا ظنيٕ ث
ا  يْيرح ِيْنعب حّل ِامديُ ثً أحضر دْمّشرر  يْخرج أْمعابُ ىن حقيبتُ ِحكيً
ًّ أخذ يىألٌ ىاًء ا صغير بأناىنُ قْنعتُ امّصغيرة امجيينة ميشيد ْجيع امّرىال ث

 .               امّرقيقة  تحت أْنظار اإلْعجاب ِ امفْخر مّامدْيُ 

ًّ تشييد قْصرٌ امّرىني امحصين   يْنعب شرر  كرتُ ِْخرج حكيً أِبعد أْن أت
 ِيْسبح حتٓ يْحضرٍا حكيًتْبتعد امكرة ِيْبتعد بدأْت ِيْقذف بَا إمٓ امياء ِ

عن ىكان  كثيرًا  امّطفه ْبتعدمقد ا "أين أّىي ِ أبي ؟ :" حكيً ،ِفْجأة انتبُ 

اإلصٕح كتابي حّل امشاطئ ىع إنتاج  



 

 

ِكان امّمد يتأّىه اميْصطافين  ِشعر بامقنق تيّنكت امحيرة فؤاد حكيً.  ِامدْيُ 
فْجأة تّّجُ حكيً إمٓ شرطّي  كان جامسا في خْيية  ، معّنُ يْنيحَيا 

 :ادرٌ بامكٕوِباألْىن 
ًْ أْعثر عنٓ عائنتي أْرجّك ٍْه يْيكنك ىساعدتي عنٓ - ت ِ م َْ سّيدي مقد ت

 إيجادًٍ؟
 :ٍِنا سأل امشرطي امّطْفه 

 ٍه تْحفظ رْقً ٍاتف ِامدك حّتٓ يْيكنني أّتصال بُ ؟
 :أجاب حكيً 

 .سّيدي نعً يا-
ىّد حكيً امشْرطي برْقً ِامدٌ فاّتصه بُ ِ دعاٌ إمٓ اميجيء إمٓ امخْيية حيث 

 .كان أبن يْنتظر قدِىُ
ِىا ٍي أ محظات حّتٓ حظر امّامدان ِشكرا امشرطّي عنٓ تْقديً اميساعدة 

 :فقال رجه األىن منّطفه
 .عنْيك أن تْحذر ِٔ تْبتعد عن ِامدْيك 

 :أْردف حكيً قائٕ 
 .أعدك بذمك يا سّيدي 

 . ِبْعد تْجديد امّشكر منّشرطي غادر أفراد األْسرة امخْيية فرحين بنقاء اْبنًَ اميدّمه
 

 


