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تقدیم به دو نفری که اولین آموزگاران من بودند 

و گفتند نویسنده ای قوی هستم:

کلویی واندشنایدر و جیل مولر

پ.ز.م

تقدیم به رزی

ج.ه



دیوارهای باشگاه مدرسه ام خیلی بلند است. 

قبالً هیچ وقت بلندی شان به چشمم نیامده بود؛ 

اما امروز باید از این دیوارها باال بروم. 



کایال مثل آب خوردن از دیوار باال می رود. 

وقتی به باالی دیوار می رسد، می خندد 

و برایمان بازو می گیرد. 



من نه به باالی دیوار می رسم،

نه می خندم. 

با این عضله هایی که من دارم، 

همان جا پایین دیوار گیر می کنم. 



من قوی نیستم. 

بعضی روزها حتی نمی توانم کوله پشتی ام را 

بلند کنم. 

روزهای دیگر حتی کارهای ساده هم سخت 

می شوند. 

مامان و بابا بهم می گویند اگر قوی باشی، 

از پس مشکالت زندگی برمی آیی.

مثل وقت هایی که همه چیز سخت می شود 

یا هیچ  چیز طبق برنامه پیش نمی رود. 



من هم می پرسم: »چطوری می توانم قوی باشم؟«
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