
نم گنر 

لینا عاشور



:این کتاب متعلق است بھ



روزی یک خیار بود. یک روز بعد از ظھر او 
برای رفتن بھ خانھ بھ اتوبوس مدرسھ رفت

اتوبوس



سپس راننده بھ خیار گفت: "سالم خیارسبز" خیار تعجب کرد کھ چرا 
من سبز ھستم؟

اتوبوس



 مدتی از پنجره بیرون نگاه ,ھنگامیکھ قصد رفتن بھ رختخواب را داشت
کرد و فکر کرد، کھ آبی بودن چگونھ خواھد بود



روز بعد کھ از خواب بلند شد. خیار مثل ھر روز دندانھایش را مسواک زد 
و بھ آینھ نگاه کرد



و طبق معمول بھ سمت اتوبوس رفت



سپس گوجھ  فرنگی قرمز رنگ بھ خیارابی  گفت؛ سالم خیار ابی؛



خیار روی یک صندلی نشت و در کنار او یک بادمجان سیاه نشتھ 
بود. آنھا با ھم از اتوبوس بیرون آمدند و بھ مدرسھ رفتن



 ,پسری توپ را بھ سمت خیار آبی انداخت و گفت: تو انجاه خیار ابی
لطفآ توپ را بھ من پس بده



 خیار بھ سمت اتوبوس رفت,وقتی مدرسھ تمام شد



با اتوبوس بھ خانھ رفت و مشق شب خود را انجام داد



 کاش ھیچ رنگی نھ میداشتم,سپس بھ رختخواب رفت و با خود گفت



روز بعد کھ از خواب بیدار شد. دیگر رنگی اصلی اش نبود



,او بھ ایستگاه اتوبوس رفت و اتوبوس فقط بھ حرکت خود ادامھ داد
زیرا راننده اتوبوس نمیتوانست او را بیبند



او غمگین بھ خانھ رفت



 بھ ستاره ,عصر خیار کنار پنجره ایستاد و بھ آسمان سیاه نگاه کرد
ھای طالیی و ماه نقره ای را نگاه کرد و فکر کرد. من میخواھم 

دوباره سبز باشم



روز بعد خیار دوباره رنگ قدیمی خود را پیدا کرد و فکر کرد، من خود 
 یعنی رنگ سبز,را برای آنچھ کھ ھستم دوست دارم



اما  دشاب , تسا   یک  هچنآ  زا  توافتم  هک   . دنکیم وزرآ  یسک  تاقوا  یضعب 
رایخ  بیترت  نیمه  هب  و  یشاب . عناق  یتسه  هک  هچنآ  تسا , یلاع  هشیمه 
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