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Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια           Φερεϋντούν Φαριάντ  

 

Στο βιβλίο παρακολουθούμε την καθημερινή ζωή δύο αγοριών φτωχικής 

οικογένειας στην Περσία. Ο Αλβάν γράφει ωραίες εκθέσεις και λατρεύει τους 

χαρταετούς. Ο Μεϊλού, ο μεγαλύτερος αδελφός, αγαπά τα περιστέρια. Ο 

καλύτερος φίλος του Αλβάν είναι ο Σαλέμ. Τα καλοκαίρια, τα παιδιά 

χωρισμένα σε δύο ομάδες, την ομάδα Τακ και την ομάδα Ζαρίν, παίζουν 

πετροπόλεμο. Όμως ξεσπά πραγματικός πόλεμος. Γίνονται μεγάλες 

καταστροφές και σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και οι 

δύο μικρές αδελφές του Σαλέμ, η Τουλή και η Σεκουλή. Τα παιδιά 

υπερασπίζονται ενωμένα την πατρίδα τους. Κι ο Αλβάν ονειρεύεται ότι 

κάποτε ο πόλεμος θα τελειώσει. 

 

Οι βροχοσταγόνες του μεγάλου συννεφόδεντρου γέμισαν όλο τον ουρανό με 

μικρά πράσινα λιόφυλλα*. Τα φύλλα τύλιξαν ολόγυρα τ' αυτόματα και τα 

ντουφέκια και τα έκαναν σαν ανάλαφρα κλωνάρια δέντρων. Απ' τις κάννες 

των όπλων, αντί για σφαίρες, μπαρούτι και καπνό, τινάζονται λουλούδια, 

πεταλούδες, λιμπελούλες* και μπομπόνια. Τα παιδιά της ομάδας Ζαρίν 

πυροβολούν την ομάδα Τακ όχι με σφαίρες, αλλά με μικρά μπουκέτα 

λουλούδια και πολύχρωμες πεταλούδες. Κι απ' αντίκρυ, η ομάδα Τακ 

απαντάει με λιμπελούλες και μπομπόνια*. Ο αέρας έχει γεμίσει μυρωδιές απ' 

τα λουλούδια κι απ' τα μπομπόνια. Ήταν σαν μέρα Πρωτοχρονιάς ή σαν 

γιορτή των Αγίων Πάντων. Τα παιδιά των δύο αντίθετων μαχαλάδων* 

ξεσπούν σε γέλια και τα γέλια τους ανεβαίνουν ως τον έβδομο ουρανό*. 

Γέλια, γέλια, χαρές και αγάπες κυριεύουν τα πάντα. Ο Αλβάν, εκεί ψηλά, πλάι 

στο πελώριο δέντρο που οι ρίζες του είναι στον ουρανό και τα κλαδιά του σ' 

όλον τον κόσμο, ο Αλβάν με τα χρωματιστά μπαλόνια του πετάει ανάλαφρα, 

πλημμυρισμένος από χαρά και νιώθει πως ο ήλιος και το φεγγάρι είναι δυο 

ρόδες στο δικό του ποδήλατο. Θέλει να πηδήσει στη σέλα των άστρων και 

κρατώντας το τιμόνι του ανέμου να φύγει μες στο άπειρο. 
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Άξαφνα, κάτω στη γη, ανάμεσα απ' τους καπνούς και τα σκοτάδια, βλέπει ένα 

περιστέρι ν' ανεβαίνει. Το περιστέρι είναι ο Ριπιδάτος, τ' αγαπημένο 

περιστέρι του Μεϊλού. Λίγο πιο κει, η Τουλή κι η Σεκουλή, οι αδερφές του 

Σαλέμ, για δες, στους ώμους τους έχουν φυτρώσει κάτι μικρά χρυσά φτεράκια 

και φτερουγάνε πίσω απ' το Ριπιδάτο κι έρχονται κοντά του. Ο Αλβάν απ' την 

πολλή χαρά έγινε ανάλαφρος σαν πούπουλο. Το μυρωδάτο αεράκι περνάει απ' 

το διάφανο βλέμμα του κι απ' τ' ολόδροσο χαμόγελο του. 

 

Τούτη τη στιγμή, ο Σαλέμ, καβάλα σ' ένα κίτρινο περιστέρι, πλησιάζει τον 

Αλβάν. Οι δυο φίλοι αναπήδησαν κι έδωσαν τα χέρια. Και τότε, όλα τα παιδιά, 

κι απ' τις δυο ομάδες, πιάστηκαν χέρι χέρι σ' ένα μεγάλο κύκλο χορού. Ο 

Αλβάν έτρεξε ίσα στο χαρταετό του τον Κοκκινολαίμη και πήρε το μεγάλο 

τηλεγράφημα κρεμασμένο στο σπάγκο του. Πάνω στο τηλεγράφημα βλέπει 

γραμμένη την έκθεση του που πρέπει να διαβάσει στην τάξη του σχολείου του 

τον επόμενο χρόνο. Όλα τα παιδιά τον παρακαλούν να τους τη διαβάσει. Ο 

Αλβάν πλησιάζει το χαρτί κοντά στα μάτια του κι αρχίζει να διαβάζει αργά 

αργά τις λέξεις και τις φράσεις γεμάτες φως. Έτσι που διαβάζει, είναι σαν να 

διαβάζει για τους ανθρώπους όλου του κόσμου, κι έτσι ψηλά που στέκεται 

μοιάζει σαν να 'ναι η ψυχή όλων των παιδιών του κόσμου κι έχει να πει ένα 

παγκόσμιο μήνυμα. 

Η έκθεσή του αρχίζει μ' αυτά τα λόγια: 

Τα όνειρά μου είναι όλο περιστέρια, χαρταετούς και πολύχρωμα μπαλόνια... 

 

● Εξηγώ τις λέξεις 

 

* λιόφυλλα (το λιόφυλλο): φύλλα ελιάς * λιμπελούλες (η λιμπελούλα): έντομα 

που ζουν δίπλα σε νερά * μπομπόνια (το μπομπόνι): κουφέτα * μαχαλάδων (ο 

μαχαλάς): συνοικιών, λαϊκών γειτονιών * ως τον έβδομο ουρανό: η φράση 

σημαίνει ότι νιώθουν τα παιδιά τρισευτυχισμένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου 

 

─ Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές 

─ Ποια είναι η καταγωγή και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας; 

─ Ποιες πληροφορίες μας δίνει για τον Αλβάν και ποιες για τον Μεϊλού; 

─ Ποιες ήταν οι συνέπειες του πραγματικού πολέμου; 

─ Πώς περιγράφει τον «πόλεμο» μεταξύ των ομάδων των παιδιών; 

─ Ποια ήταν η επιθυμία του Αλβάν; 

─ Ποια εικόνα αντικρίζει από εκεί ψηλά; 

─ Πώς συμφιλιώθηκαν οι ομάδες των παιδιών; 

─ Με ποια φράση ξεκινάει η έκθεση του; 

─ Ποιες εικόνες είναι δημιούργημα της φαντασίας του συγγραφέα; 

 

● Ερωτήσεις – Δραστηριότητες βιβλίου 

1. Να εντοπίσετε μέσα στο κείμενο εικόνες που να αποδίδουν το όραμα της 

παγκόσμιας ειρήνης. (συζητάω) 

2. Να ζωγραφίσετε όποιες από τις εικόνες του κειμένου σας αρέσουν. 

(ζωγραφίζω) 

3. Ας πούμε ότι ο ήλιος και το φεγγάρι είναι δυο ρόδες στο δικό σας 

ποδήλατο. Πού θα ταξιδεύατε μ' αυτό; (γράφω) 

 

 


