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کتاب، که مثل قهرمان این  کودکان ناشنوا  تقدیم به 
قدرت های فوق العاده  دارند.





من یک بچه ی معمولی بودم. با وسایل مامانم بازی می کردم.

یک

شلی و خواهر بزرگ ترم سارا تلویزیون 
َ

با برادر بزرگ ترم ا
تماشا می کردم.

پشت دوچرخه ی پدرم می نشستم.

یوهوووووووو !

ِکرم ابریشم پیدا می کردم. خنده کنم من، دست بزنم من،و آواز می خواندم.با دوستم ِاما، 

             پا بکوبم من،

             شادانم...
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اما بعد همه چیز عوض شد.

سی سی؟
ـُرج! یه اکری  ج

بکن! زود باش!

 من را به بیمارستان می رسانند.
ً

پدر و مادرم فورا
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تو رو خدا کمکمون 

کنید، حالش خیلی 

          بده!

... و به اتاقی می برند.من را از پدر و مادرم جدا می کنند...
کمرم فرو می کند. یک نفر سوزنی توی 

مایعی که از ستون فقراتش گرفتیم 

نشون می ده که ِمنَنژیت داره. مغزش 

ممکنه َوَرم کنه و...

ولی اون فقط 

چهار سالشه!
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بیدار می شوم. در اتاِق دیگری هستم. 

باید َسرت رودکتر می آید...

اصاًل درد    اندازه بگیریم!
نداره!

... بعد پرستار می آید...

... اما سرم درد می کند. خیلی درد می کند!
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ِهی بازویم را سوراخ می کنند و سرم را اندازه می گیرند! به نظر می رسد حاالحاالها باید اینجا باشم. 

کودک بیمار دیگر هم اتاق می شوم.  که با یک  اما بعد از چند روز درمان، حالم به قدری خوب می شود 

کرده. اما چی؟ یک چیزی فرق 
خوب نمی توانم بفهمم چه اتفاقی افتاده. 

سی سی... سی سی! یه کم 

بستنی می خوای؟ هوم...

              گمونم چیزی نمی خواد...

چرا هیچ کس به من بستنی نمی دهد؟
هم اتاقی ام همه اش دارد بستنی می خورد! 
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شلی و سارا به اتاق من نمی آیند تا با من حرف بزنند؟
َ

چرا ا

اونا ممکنه میکروب داشته باشن، 
برای همین نمی تونن بیان 

باال...

چرا دیگر چیزی از تلویزیون سر درنمی آورم؟

کت است. همه چیز خیلی... سا
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اما آن قدرها هم بد نیست.
یک عالمه هدیه ی عالی می گیرم!

کم کم حالم بهتر می شود. یکی از هدیه ها را می پوشم. و 
که بلند شوم! وقتش است 

اما نمی توانم بایستم...
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حتی نمی توانم راه بروم!

البته می توانم سینه خیز بروم. بعد از چند روز تمرین، دوباره تعادلم را به دست می آورم. 

حالم خیلی بهتر شده!
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کاماًل خوب شده ام! باالخره... باالخره!... از بیمارستان می روم...حتی فکر می کنم 

... و برمی گردم خانه. 
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بزرگ ترین معجزه ی قرن:
خواهر و برادرم با من مهربان شده اند!

کاغذی ساخته و آن ها را جاهای مختلف خانه قایم  شلی صدها قایق 
َ

ا
کرده، فقط برای من...

گذاشته. ... و توی هرکدام از قایق ها یک جایزه 

آبنبات!

کنار تختم می نشیند... که خوابم ببرد.و سارا شب ها  ... تا وقتی 
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هر روز صبح خوشحال از خواب بیدار می شوم.
که خانه ام. که باشد.خیالم راحت است  نزدیِک مامان می مانم، هرجا 

گم می کنم. گهان او را  اما نا
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کجاست؟ صدایش می زنم، اما او جوابم را نمی دهد!مامان 

کنم او هم می داند. کرده. فکر  که همه چیز فرق  وقتی باالخره پیدایش می کنم، می دانم 

من نمی تونم 
بشنوم...

18



که از بیمارستان برگشته ام. دو هفته است 
که ظاهرم خوب نباشد. اینکه نمی توانم خوب بشنوم دلیل نمی شود 

من عاشق لباس شنایم هستم.

هر روز. همه  جا.فقط آن را می پوشم... و دیگر هیچ...

خیلی قشنگ
شد م!

دو
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اما امروز مامان می گوید باید »لباس« 
بپوشم.

کار را می کنم. دلم نمی خواهد! اما این 

حتماً قراره 
بریم یه جای 

خاص!

کجا داریم می رویم.  کاش می دانستم  یک ساعت بعد، توی ماشین هستیم. ای 

تو رو خدا نریم بیمارستان.

تو رو خدا نریم بیمارستان.
   تو رو خدا...

آخیش!
اینجا بیمارستان 

نیست.

ولی این آقا 

که خیلی شبیه 

دکترهاست!
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