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اهالی شهر »ومی کی ها« آدم کوچولوهای چوبی بودند. همه ی آدم چوبی های این شهر را نجاری به نام »ایالی«
ساخته بود. کارگاه او باالی تپه، رو به دهکده قرار داشت. »پانچلو« هم یکی از این آدم چوبی هشا بشود کشه در ششهر

ومی کی ها زندگی می کرد. 
هر کدام از ومی کی ها با دیگری متفاوت بود و ویژگی های مخصوص خشودش را داششت. بشرخی از آن هشا بیشنی هشای
بزرگ داشتند. برخی چشم های درشت. برخی از آن ها قدبلند و بعضی کوتاه قد بودنششد. امششا همششه ی آن هششا را ایالی

ساخته بود و همه درکنار هم در دهکده زندگی می کردند. 
کار ومی کی ها این بود که تمام روز به یکدیگر برچسب بدهند. آدم چوبی هایی که زیبا تر بودنشد و چشوبی نشرم وصشاف
داشتند یشا رنگششان یک دسشت و ششفاف بشود، همیششه سشتاره می گرفتنشد امشا ومی کی هشایی کشه چوبششان زبشر بشود و
رنگشان پوسته پوسته شده بود، دایره میگرفتند. آن هایی که توانایی و مهارتهای خاص داشتند نششیز سششتاره میگرفتنششد.
بعضی از ومی کی ها سرتاپایشان ستاره هایش طالیی شده بود. هشر بشار کشه یشک سشتاره طالیی می گرفتنشد، احسشاس
خوبی پیدا می کردند و این باعث میشد بازهم سعی کنند کارهشای خشوب بیششتری انجشام دهنشد تشا سشتاره ی دیگشری

گروه دیگر هر کاری می کردند باز هم دایره می گرفتند.  بگیرند. اما 
پانچلو یکی از آن هایی بود که همیششه دایشره می گشرفت. حشتی وقشتی سشعی می کشرد کارهشای خشوبی انجشام دهشد، بشاز هم
نمی توانست و دایره میگرفت. نظر آدم چوبی های دیگر درباره پانچلو این بود که لیاقت او این است کششه دایششره هششای
زیادی بگیرد. چون آدم چوبی خوبی نیست. بعد از مدتی او هم خودش باورش شده بود که آدم چوبی خوبی نیسششت و

تنها با ومی کی هایی که مثل خودش دایره های زیادی داشتند احساس خوبی داشت.
روزی پانچلو آدم چوبی دید که هیچ ستاره یا دایره ای نداشت. فقط یک آدم چوبی بود. اسم او لوسیا بود. نششه اینکششه
دیگران سعی نکرده باشند به او برچسب بزنند بلکه هیچ برچسبی به اونمی چسبید! پانچلو هم دوست داشت مانند

او باشد. 
از او پرسید: چه کار باید بکنم که برچسب ها به من نچسبند؟ 

لوسیا پاسخ داد: خیلی آسان است. من هر روز به دیدن ایالی می روم.
 پانچلو پرسید: ایالی کیست؟

لوسیا جواب داد: ایالی نجار است. من در کارگاه کنارش می نشینم و با او صحبت می کنم. میتوانی خودت پیش او
بروی. ایالی آنجاست باالی تپه.

کار درستی نمی دانست.  پانچلو تصمیم گرفت به دیدار ایالی برود. زیرا برچسب زدن را 
پانچلو به باالی تپه رفت ووارد کارگاه ایالی شد. بشا دیشدن کارگشاه و وسشایل آن چششم هایش گشرد ششد. چهارپایشه ی
ایالی به قدری بزرگ بود که هم قد پانچلو می شد. ترسیده بود و میخواست برگردد که شنید کسی صدایش می کند.

پانچلو پانچلو! چقدر خوشحال هستم که تو را می بینم. نزدیکتر بیا. 
پانچلو ناباورانه پرسید: شما اسم مرا می دانید؟ 

ایالی پاسخ داد: خب معلوم است که می دانم. چون خودم تو را ساخته ام. 



ایالی خم شد و پانچلو را روی میز گذاشت. بشا دیشدن دایشره هشای پشانچلو گفت: بشه نظشر می رسشد نمره هشای خشوبی از
دیگران نگرفته ای!

پانچلو می خواست توضیح بدهد که ایالی گفت: عزیزم مجبششور نیسششتی در برابششر من از خشودت دفششاع کشنی. بشرای من
مهم نیست که ومی کی ها درباره دیگران چه فکری می کنند. تو هم نباید اهمیت بدهی. آن ها شبیه خودت هسششتند.

قضاوتشان چه اهمیتی دارد. مهم این است که به نظر من تو خیلی ویژه و بی نظیر هستی. 
پانچلو ناباورانه خندید و گفت: چرا من برای شما مهم هستم؟ 

ایالی دستش را روی شانه های او گذاشت و گفت: زیرا مال من هستی. 
پانچلو گفت: من لوسیا را دیدم که هیچ برچسبی به او نمی چسبید!

نجار به آرامی پاسخ داد: زیرا او تصمیم گرفته است کشه فقشط بشه نظشر من دربشاره ی خشودش اهمیت بدهشد. هشر چشه
بیشتر به عشق من اعتماد کنی کمتر به برچسب ها اهمیت خواهی داد و دیگر به تو هم نمی چسبند. از امروز هر روز

به دیدن من بیا تا به تو یادآوری کنم که چقدر برای من مهم هستی. 
پانچلو همانطور که از در بیرون می رفت، با خودش فکر کرد که چقدر عشق ایالی حس خشوبی بشه او می دهشد و او را

از قضاوت دیگران بی نیاز می کند. 
با این فکر، اولین دایره از او کنده شد و به زمین افتاد. 


