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چیزهایی که دربارهی منباید بدانید
کک َمکهای صورتم :یکبار آنها را مثل بازی «نقطه
به نقطه» به هم وصل کردم ،اما هیچ شکلی درست نشد.
فقط صورتم خطخطی شد.
خجالت که میکشم ،سرخ میشوم .فقط این نیست .وقتی
عصبانیمیشوم،گرمممیشود،ناراحتمیشوم،دستشوییام
میگیرد و چیزهای دیگری که هنوز کشفشان نکردهام .همهی این
وقتها سرخ میشوم( .واقع ًا خجالتآور است!)

کلهی پوک

تیشرت راهراه عزیزم .بابابزرگ گورخر صدایم
میزد.
همیشهی خدا شلوارک میپوشم .حتی زمستانها .مامان
بهاممیگویدعجیبغریبخان!

کفشهای کتانیام .احتما لـ ًا از یک مارک مزخرفند.

همه

فکر میکنند من عجیب و غریبم ،حتی
مامان .هر چند مامان به روی خودش نمیآورد.
بچههای مدرسه همیشه از من دوری میکنند .بیشتر
زنگهای تفریح برای خودم تنهایی میچرخم.

یک مثال میزنم .یکبار معلممان ،خانم ِجنی ،ما را برد
به زمین بازی و گفت روی چمنها دراز بکشیم .بعد
گفت« :به ابرها نگاه کنید و بهام بگید چی میبینید».

بقیه ،چیزها را طوری که من میبینم ،نمیبینند .من
بیشتر وقتها توی َه َپروتم.

ما همگی در سکوت به ابرها نگاه کردیم .چیزهای
زیادی آن باال بود ،شبیه یک سیرک توی یک روز
شلوغپلوغ.
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درست نمیفهمم چرا ،اما توی کلهام بچهای هست
که شبیه بچههای دیگر نیست.

سینگرین گفت« :من یه اردک میبینم».

خانم ِجنی گفت« :همهی اینها که گفتید خیلی جالبند.
تو چی ریکی؟ چی میبینی؟»

مندیچاو گفت« :من یه خرگوش کوچولو میبینم».

بهاش گفتم که چی میبینم.

ماهود گفت« :یه ماشین اونجاست».
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«یه اسب اون باالست .روی بیست و دوتا پاش
ایستاده .یه اسب ن ِر وحشی و آزاد .ابرهای کوچولوتر،
اسبهای دیگه هستند .اونها همهجا دنبالش میرن.
اسم اسبم تندره».
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نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بينالمللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى ِکرِم استفاده میکند ،چرا که:
نور را كمتر منعكس میكنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
سبكتر از كاغذهاى ديگرند و جابهجايى كتاب آسانتر مىشود.
و مهمتر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر

