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خرطوِم دراز



پوملو زیِر ُگِل قاصدک خوب و خوش بود.



اما یک خرطوِم زیادی بزرگ!!!

برای یک فیل کوچولو موچولو!!!



خیلی وقت  ها خرطوِم پوملو 

پیچ می  خورد و می  رقصید...

و پوملو آن را زیر پایش ِله می کرد.



خرطوِم دراِز پوملو الی سنگ  ها گیر می  کرد. گاهی هم، وقِت شکار حشرات، 



پوملو راستی راستی باید با این خرطوِم درازش 

چه کار می  کرد؟ 

می توانست آن را مثِل گردنبند دور گردنش ببندد.

بله! بله! فکر خوبی بود!

اما آن وقت چه جوری نفس می کشید؟



پوملو می توانست خرطومش را دور سرش بپیچد 

و یک کالِه ِگرد و پیچ پیچی درست کند.

پادشاه ها  کالِه  شبیه  کالهش  اصاًل  این جوری  اما 

نمی شد. پس به درد نمی خورد. 



امیلیانو! چه پیشنهادی برای خرطوِم دراز من داری؟پوملو به دیداِر امیلیانو، آفتاب  پرست قشنگ، رفت.



ِای وای!

پوملو با این خرطوِم پیچ پیچی دیگر 

نمی  توانست راه برود،

فقط باید ِقل می  خورد!



برای  مسخره  ای  فکِر  هم  بچه حلزون  

خرطوِم پوملو داشت.

به  نباید  که  کرد  فکر  خودش  با  پوملو 

حرِف حلزون گوش کند.



خرطوِم درازش کارهای بامزه ای کند.پوملو می  توانست با 



پوملو می  توانست با خرطوِم درازش 

توت فرنگی  های خوش مزه  ی باالی بوته  ها را بخورد.



پوملو می  توانست با خرطومش 

الی گوجه فرنگی  ها تاب بخورد.



حتی می  توانست حباب  های ِگرد و خوشگلی 

از توی خرطومش بیاورد بیرون.



پوملو می  توانست شب ها، زیِر ُگِل قاصدکش، 

بنشیند و کتاب بخواند.



ترس های پوملو



پوملو زیر ُگِل قاصدکش نشسته بود و می ترسید!



شب ها از پیازچه ها می ترسید!



از پروانه  ها هم می  ترسید؛

چون  نمی  توانست واقعًا واقعًا به آن  ها اعتماد کند.



از باران هم می  ترسید...

می ترسید باران

همه ی رنگ  ها را پا  ک کند.



پوملو می  ترسید همه چیز یک دفعه ای وارونه شود!



پوملو می  ترسید وقتی به گردش می رود، 

فیِل دیگری بیاید و جای او را زیِر ُگِل قاصدک 

بگیرد.



و  دراز  همین طور  خرطومش  می ترسید  پوملو 

درازتر شود...

یا اینکه یک  روز بیدار شود و ببیند خرطوم ندارد!



پوملو می ترسید یک  روز قوری شود!



یعنی بعد از باغچه چه چیزی وجود داشت؟پوملو می  ترسید باغچه یک جایی تمام شود...



را  هیچ کسی  زباِن  یک روز  که  می  ترسید  پوملو 

نفهمد، حتی زباِن دوستش، ژی ژی، را! 



پوملو می  ترسید یک  روز توی یکی از قصه  ها برود 

و گوِل گرِگ بدجنس را بخورد.



پوملو از این هم می ترسید:

اگر یک  روز ُگِل قاصدکش از پیشش برود، 

آن وقت چه   کسی از پوملو مراقبت می  کند؟



پوملو می  ترسید یک  روز گیالس را با هسته  اش 

بخورد،

و توی دلش درخِت گیالس 

سبز شود!



پوملو می  ترسید وقتی ما کتاب را ورق می  زنیم 

و می  رویم صفحه ی بعد،

ِله و َلَورده شود...



روزهای شاد



پوملو زیر ُگِل قاصدکش نشسته بود و 

راستی راستی حالش خوب بود.



بعضی روزها 

خیلی دلش می  خواست

روی برگ   ها ُسرُسره بازی کند...



یا توی پوست گردو بنشیند 

و روی شبنم ها 

قایق  سواری کند...



از میان هویج ها برود مسافرت.یا سواِر صدف ژی ژی شود و 



بعضی روزها پوملو دوست داشت

ابر ها را بشمارد!



بعضی وقت ها هم دلش می خواست فواره شود و

مورچه  ها را شگفت زده کند! 



پوملو دوست داشت البه  الی ُگل  های ُسنبل قایم شود.



خوشش می آمد با حلزون  ها مسابقه بدهد.



پوملو از اینکه عصر ها 

همراِه گانتوک، الک پشِت مهربان،

گردش کند،

خیلی خوش حال می شد...



بعدش هم دوست داشت غروِب آفتاب 

را تماشا کند.



پوملو دوست داشت گالبی را با خرطومش 

توی هوا نگه دارد! 



پوملو خوشش می آمد کاردستی درست کند.

در روز های خوب و شاد، پوملو

دوست داشت کارهای جالب و بامزه بکند. 



اما چیزی که پوملو را بیشتر از هر چیزی 

خوش حال می کرد،

این بود که او را راحت و آرام بگذارند...
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روز  بود. یک  ندیده  را  دنیا  فیلسوِف صورتی، هنوز خوب  فیل  پوملو، 
توی  افتاد  اولش  است!  خبر  چه  َبرش  و  دور  ببیند  خواست  دلش  صبح 
بود.  افتاده  اتاق  توی  که  دید  را  لنگه جورابی  هم  بعد  آشپزخانه!  قورِی 
پوملو نمی دانست جوراب چیست؟ فکر کرد یک تونل تنگ و کوتاه است!!! 
رفت توی تونل... بو می داد!! پوملو فیل صورتِی کنجکاو و متفاوتی بود. او 

گشت و گشت و با چیزهای ناشناخته ی زیادی آشنا شد. 
اگر تو هم دوست داری با دنیای ناشناخته ها آشنا شوی، خرطوِم پوملو را 

بگیر و همراه او برو به دیدن ناشناخته ها...
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اگر مثل پوملو یک فیل فیلسوِف صورتی کوچولو بودی، با خرطوِم درازت 
چه کار می کردی؟ مثاًل با خرطومت کالِه ِگرد و پیچ پیچی درست می کردی؟ یا 
با  اینکه  یا  می خوردی؟  تاب  و  می شدی  آویزان  گوجه فرنگی  شاخه های  از 

خرطومت توت فرنگی های خوش مزه و رسیده را از باالی بوته ها می چیدی؟
پوملو، فیل صورتِی فیلسوف، وقتی خوش حال است، ابرها را می شمارد! یا 
اینکه توی پوسِت گردو می نشیند و روی شبنِم برگ ها قایق سواری می کند. 

تو چی؟ دوست داری وقت هایی که خیلی خوش حالی، چه کار کنی؟
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خواب های  می بیند.  خواب  صورتی،  فیلسوِف  فیل  پوملو، 
خواب های  بامزه،  خواب های  ت��ار،  خواب های  عجیب و غریب، 
ُسرُسره ای... مثاًل خواب می بیند مایوی خال خالی تنش کرده و 
همه نگاهش می کنند، یا خواب می بیند که پرواز می کند!  تو هم 
مثل پوُملو خواب  می بینی؟ عجیب ترین خوابی که دیدی چه بوده؟
دوست داری با خواب های شگفت انگیز پوملو، فیل فیلسوف، 

همراه شوی؟

خوابهایشگفتانگیز

3

کو
ِدس

نا َب
مو

را

رامونا َبِدسکو
 تصویرگر: بنجامین شو

مترجم: بیتا ترابی 

Hoopa Hoopa

H
o

o
p

a

ISBN 978-622-204-247-9
www.hoopa.ir

نشرهوپا

گروه سنی

قیمت: 17000 تومان
کوچولو هوپا 

یک  آخر  می کرد!  زندگی  باغچه  توی  صورتی،  فیلسوف  فیل  پوُملو، 
همین طور  و  بود  شلوغ  کنسرت های  عاشق  او  نبود.  معمولی  بچه فیِل 
عاشق یازدهمین تربچه توی سومین ردیف باغچه. پوُملو فیل متفاوتی 
بود، فیلی که شبیه هیچ فیلی نبود. او عاشق یک سنگ کوچک خاکستری 

بود؛ می دانید چرا؟ چون آن سنگ را هیچ کسی دوست نداشت! 
تو هم دوست داری با عاشقانه های یک فیل فیلسوِف صورتی همراه 

شوی؟
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عشق های کوچک
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پوُملو، فیِل فیلسوِف صورتی، گاهی کار و زندگی اش را ول می کرد 
و می نشست و از خودش سوال می کرد. مثاًل می پرسید آیا عنکبوت ها 
خودش  از  پوُملو  قرمزند؟  گوجه فرنگی ها  چرا  می بینند؟  خواب 
نباشد، چه کار می کند؟  آنجا  که هیچ کسی  برود  جایی  اگر  می پرسید 
یا اینکه مورچه ها به چی فکر می کنند؟ پوُملو خیلی زیاد فکر می کرد 
و یک عالم سوال داشت. تو هم مثل پوُملو زیاد فکر می کنی و سوال 

می پرسی؟ عجیب ترین سوالی که تا حاال به فکرت آمده چی بود؟ 

5
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پوُملو، فیل فیلسوِف صورتی، یک روز صبح از خواب بیدار شد و احساس کرد 
باغچه مثل همیشه  اما  باغچه زندگی می کرد،  او توی  که همه چیز عوض شده! 
توت فرنگی ها  کرد  احساس  افتاده؟  اتفاقی  چه  بفهمد  کرد  سعی  پوُملو  نبود. 
مزه ی همیشگی شان را ندارند و شلغم ها هم مثل همیشه جوابش را نمی دهند. 
پوُملو مطمئن شد باغچه مثل همیشه نیست. کم کم احساس تنهایی کرد. بعد 

فکر کرد که باید از باغچه اش برود، ولی کجا؟ فکر می کنی پوُملو چه کار کرد؟
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باغچه ی آنجا
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خواب های 
شگفت انگیز

سفر دور و دراز
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