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تقدیم به هرکسی که وقتی کنارش بودم، هستم و خواهم بود، شاد و خوشحالم. 
ا.ک

تقدیم به معلمم یوالنتا؛ او در من چیزی را دید که خودم نمی توانستم ببینم. تقدیم به خودم 
در تابستان ۱۹۸۱. و تقدیم به همه ی خوانندگان کوچک و نه چندان کوچک که از دوست 
شدن با دیگران و دوست داشتن نمی ترسند. 
ا.د

تقدیم به حسین که روباه  را دوست دارد. 
آ.ک



صبر کنید ببینم؛
فکر کنم 

این جوری نبود. 
این داستان

جور دیگری شروع می شود. 

یکی بود یکی نبود، پسری بود به اسم پل. 



نیر
پ





توی یک شهر بزرگ
پارک خیلی خیلی 

قشنگی بود. 
آن آخرآخرهای 
پارک از خیلی  

وقت پیش

درخت
خیلی خیلی

بلندی
روییده بود. 





این درخت با همه ی درخت ها فرق داشت؛
نه چون خیلی کهنسال و خیلی بلند بود، 

چون چندتا آدم توی این درخت زندگی می کردند: 

پسری به اسم پل،
مادرش

و پدرش. 

می شد گفت آن ها یک خانواده ی خیلی عادی بودند
البته اگر به روی خودمان نیاوریم که آن ها توی 

یک درخت زندگی می کردند. 


