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برای همه ی آدم های معمولی 
که دنیا را تغییر می دهند.



من ِهِلن ِکِلر هستم.





وقتی کوچک بودم، درست مثل تو بودم.
عاشق بازی کردن،

و عاشق دیدن همه ی گل های درخشان و زیبا.
تازه، عاشق تکرارکردِن حرف دیگران هم بودم. در شش ماهگی، می توانستم بگویم...

چهطوری؟

چای،چای،چای.

خودتچهطوری؟

گفتچای

میخواهد؟

چهطوریهمچین

اکریمیکند؟

نمیدانم!

هیچچیزنمیتواند

جلویشرابگیرد.



روزی که یک ساله شدم، شروع کردم به راه رفتن.
راستی، یک کلمه ی دیگر هم بود که همیشه عاشقش بودم.

اینهمآب.
بهبه.

درست مثل هر بچه ی دیگری، مگر نه؟
اما یک چیز باعث شد متفاوت بشوم.

وقتی نوزده ماهه بودم، بیمارِی سختی گرفتم.
دکترها می گفتند زنده نمی مانم.

من زنده ماندم، اما آن بیماری نابینا و ناشنوایم کرد.



دنیارااینشکلیمیدیدم.



چشمهایتراببندوگوشهایترابگیر.
مننمیتوانستمچیزیببینم.

یابشنوم.   

درستاست. 
هیچچیز! 



می دانم ترسناک به نظر می آید.
برای من هم ترسناک بود.

آن وقت ها مردم نمی دانستند با کسی که نابینا و ناشنواست، چه طور کنار بیایند.
بستگانم فکر می کردند من هیوال هستم.

میبینیدچهطوری

رفتارمیکند؟

دستشراکردتوی

بشقابمن.غذایمرا

خورد!

بهبهبهبه!

میخواهدلیوان

آبشراپیداکند.

قاشقوچناگلشرا

همپرتکرد!

رفتارشخیلی

بیادبانهاست.نباید

اینجاباشد!

آن ها حق داشتند؛ رفتارم زیاد مؤدبانه نبود. من حسابی درمانده شده بودم.
در دنیای تاریکم، نمی توانستم بفهمم کسی به من توجه می کند یا دلواپسم است.

نمی توانستم ببینم یا بشنوم چه کار دارم می کنم.


