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خواب های پوملو



پوملوبیشتِروقتهاخوابمیدید...

خوابُگِلقاصدکشرامیدید.



بعضیوقتهاهمپوملوخواِبحیوانهاییرا

میدیدکهاصاًلوجودنداشتند!



بعضیوقتهاخوابمیدید

کهپروازمیکند!

پوملوخوابِسرزمینهایدیگرراهممیدید.



پوملوخوابمیدیدبهارشده.



خوابمیدید

کهیکمایوِیخالخالیتنشاست...

شایدهممایویِراهراه )خوبیادشنمیآمدمایویی

کهدرخوابداشت،خالخالیبودیاراهراه(.



پوملوخوابهایپریشانو

بههمریختههممیدید.



پوملوخوابهایآراموآبیمیدید.



گاهیخوابهایُسرُسرهایمیدید.

بعضیوقتهاپوملوخوابهاییمیدیدکه

دوستداشتفراموششانکند.



پوملوبعضیوقتهاخوابهایبیسَروتَهمیدید.



بعضیوقتهاهمخوابهایتاروعجیبمیدید.



بعضیوقتهاپوملوخوابهاییمیدیدکه

اصالًازآنهاسردرنمیآورد...

خوابهاییکهنمیتوانستآنهاراتعریفکند

خوابهاییکهبهیادشنمیماندند.



حتیبعضیوقتهاپوملوخوابمیدیدکه

سبزیجاتحرفمیزنند!



گاهیپوملوخوابمیدیدیکجایی،درباغیدیگر،

فیِلدیگریهستکهزیِرُگلی

شبیهبهُگِلقاصدِکپوملوزندگیمیکند.



گاهیخوابمیدیدکهمثِلژیژی،یکحلزوناست.

بعضیوقتهاهمخوابهایی

میدیدکههمهچیزدرآنها

بزرِگبزرگشدهبود.



گاهیپوملوخوابچیزهاییرامیدید

کهوجودنداشتند!

گاهیهمخوابهاییمیدید

کهدرآنورجهوورجهمیکرد.



گاهیپوملوخوابمیدید

کههمهنگاهشمیکنند.



سیب  زمینِی عجیب وغریب



پوملوامروزصبحزیِرُگِلقاصدکباتعجباز

خودشپرسید:»دارمخوابمیبینم؟«



سیبزمینِیعجیبوغریبیپوملورانگاهمیکرد.



سیبزمینِیعجیببهپوملولبخندزد.



سیبزمینیچیزهاییگفتکهپوملو

هیچیازآنهانفهمید.



سیبزمینیِعجیبجوریحرفمیزدکه

هیچکسینمیفهمیدچهمیگوید!



کمیگیجوحواسپرتبهنظرمیرسید.اوسیبزمینِیبامزهایبودکه



پوملودلشخواستبهسیبزمینِیبامزه،هدیهبدهد.

اماچههدیهایمیتوانستسیبزمینیرا

خوشحالکند؟



ژیژیپیشنهاددادبهسیبزمینیَکَلمهدیهبدهند،

اماسیبزمینینمیدانستکلمچیست.



شوند الَکش سوار همه که داد پیشنهاد گانتوک

اماسیبزمینی ببرند، بهگردش را وسیبزمینی

معنیگردشرانمیدانست.



زنبورهابرایسیبزمینیعسلآوردند،

اماسیبزمینیخیلیازعسلخوششنیامد.



ریتااصالًازسیبزمینیهاخوششنمیآمد.



آخرشپوملوبرایسیبزمینیقصهتعریفکرد...

قصهایکهپُرازخوابهایرنگِیپوملوییبود.



جشن در باغچه



امروزهممثِلهمیشه

پوملوفکریتویسرشبود.





ریتاخودشراشبیِهُگلدرستکردهبود.

حلزونهاهمقطارشدهبودند.



گانتوکخودشراشکلِرئیسِسرخپوستها

درستکردهبود.



ژیژیخودشرابهچیزیتبدیلکردهبود

کههیچکسیازآنسردرنمیآورد!



راشکلدزداندریایی زنبورهاهمخودشان

درستکردهبودند:
دزددریاییشمارهی1:وحشتناک

دزددریاییشمارهی2:ترسناک

دزددریاییشمارهی3:تیزدندان

دزددریاییشمارهی۴:ژولیپولی

دزددریاییشمارهی۵:خطرناک

دزددریاییشمارهی۶:تیزچنگال

دزددریاییشمارهی7:پولدار

دزددریاییشمارهی8:آشپزباشی

فقطدوتااززنبورهایعسلنمیخواستنددزد

دریاییشوند.

آنهادلشانمیخواستبه»موک«و»پوپون«��

تبدیلشوند.

��.موکوپوپوناسمدوشخصیتانیمیشنیاست.



شکِل را خودشان گوجهفرنگیها

پوملوکردهبودند.



مورچههاهمخودشانرامورچههای

قرمزکردهبودند.

اوه!نه!ببخشید!مورچههاخودشانراشکِل

توتفرنگیهایجنگلیدرستکردهبودند.



هویجهاخودشانراشبیِهموشک

درستکردهبودند.



حتیسیلویو،عنکبوِتسیاههمکفشهای

قرمزپوشیدهبود.



پوملوهمخودشرابهشکِلیکفیِلشاد

وبزرگدرآوردهبود.



کرمهایشبتابهم

کناِرهمدیگرطنابیرا

چراغانیکردهبودند.



پیشی میخوابند، پیشی سایهی زیر همه امشب،

خودشراشبیِهُگِلقاصدکدرستکردهبود!





Hoopa Hoopa

H
o

o
p

a

ISBN 978-622-204-285-1
www.hoopa.ir

نشرهوپا

گروه سنی

قیمت: 17000 تومان
کوچولو هوپا 

رامونا َبِدسکو
 تصویرگر: بنجامین شو

مترجم: بیتا ترابی 

1

کو
ِدس

نا َب
مو

را

سفرِ دور و دراز 

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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گروه سنی

قیمت: 17000 تومان
کوچولو هوپا 

2

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؟

ترس های بزرگ
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3

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؟
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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؟

4

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؟

6

باغچه ی اینجا
باغچه ی آنجا
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ترسهایبزرگ

عشقهایکوچک

سؤالهایبیجواب

باغچهیاینجا
باغچهیآنجا

خوابهای
شگفتانگیز
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