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برای همه ی دختران شجاع





تو جادو را باور داری؟



کوچک تر که بودم، می نشستم پای یک برنامه ی تلویزیونی 
درباره ی پسری که مداد جادویی داشت. اگر پسرک گرسنه اش بود، 

یک کاسه خوراِک کاری می کشید و کاسه ظاهر می شد. 
اگر با دوست هایش در خطر بود، مأمور پلیس می کشید. 

پسرک قهرمان کوچولویی بود که همیشه از آدم هایی 
که به کمک احتیاج داشتند، مراقبت می کرد.



این شد که من هم دلم خواست مداد جادویی داشته باشم!



اگر من مداد جادویی داشتم...

روی درِ اتاقم یک قفل می کشیدم 
تا برادرهایم نتوانند اذیتم کنند.

... زمان را نگه می داشتم تا هر روز 
صبح بتوانم یک ساعت بیشتر بخوابم.



... بوی بد کپه ی زباله های نزدیک خانه مان را 
پاک می کردم.



و ازش استفاده می کردم تا دیگران را خوش حال کنم.
مثالً...

... قشنگ ترین پیراهن های دنیا را 
برای مادرم می کشیدم.

... بهترین ساختمان ها را برای پدرم می کشیدم که بتواند یک عالمه مدرسه 
باز کند تا بچه ها بتوانند مجانی درس بخوانند.



یک توپ درست وحسابی می کشیدم تا من و برادرهایم دیگر مجبور 
نباشیم با جوراب کهنه ای که تویش پر از آشغال است، بازی کنیم.



هر شب قبل از این که بروم توی رخت خواب، 
برای خودم یک مداد جادویی 

آرزو می کردم.


