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تقدیمبه
سیلَونترامبلی

غولکوچولوییکه
رویکوهیکاغذیایستادهاست.



سرزمینغولها

از وقتی که به دنیا آمده ام توی سرزمین غول ها 
زندگی می کنم.

توی این سرزمین، بابام گنده ترین غول است. پاها 
گنده ای  و کاله  دارد، سر  گنده ای  و کفش های 

دارد. دست ها و اتومبیلش هم گنده است.
من خیلی کوچک هستم. اسم من سیلَون است.
راستش مشکل بزرگی دارم. خیلی حساسم. 

به قول مامانم هر چیزی ممکن است باعث 
 شود که شب کابوس ببینم. او می گوید: »سیلَون، 
تو خیلی حساسی، هر چیزی ممکن است باعث 

 شود که شب کابوس ببینی!«
مثاًل اگر توی روز گربه ای ببینم، شب کابوس 
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گربة خیلی گنده ای را می بینم که دنبال موش ها 
می کند. اگر دارم توپ بازی می کنم، شب کابوس 
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ترکیدن توپم را می بینم. اگر دارم ابرها را تماشا 
می کنم، شب کابوس  باران سراغم می آید!

هر شب با عجله به تختخواب مامان و بابام 
می روم. آن جا بهترین جای دنیاست، چون توی 
تختخواب مامان و بابام دیگر کابوس نمی بینم. 
دلیلش هم این است که مامان و بابام هیچ وقت 

کابوس نمی بینند!
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تختخوابمامانوبابام

حتی اگر یک عالم جا توی تختخواب گندة غول ها 
باشد، باز هم من اجازه ندارم پیش مامان و بابام 
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تو  »سیلَون،  می گوید:  که  بابام  قول  به  بخوابم. 
نباید پیش ما بخوابی!«

»حتی اگر کابوس وحشتناکی ببینم؟«
»فقط وقتی که مریض می شوی  می توانی پیش 

ما بخوابی!«
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ُخب بعضی وقت ها وسط یک کابوس خیلی 
ترسناک مریض می شوم. آن  وقت می روم پیش 
آن ها و خودم را بینشان جا می دهم. مامانم که دارد 
خواب هفت پادشاه را می بیند. اما بابام ُغرُغرکنان 

شده؟« چی  باز  »سیلَون،  می گوید: 
مریض  نیست...  »چیزی 

شده ام!«
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»چه بالیی سرت آمده؟«
»سرما خورده ام، کمی هم بینی ام گرفته!«
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همین چند وقت پیش گلوم زخم شد،  گوشم 
سرما خورد و خالصه از سرتاپام مریض شد. تازه 
چند تا مریضی دیگر هم بود مثل یخ زدگی پاها، 

شکم درد و گرفتگی گلو.
مریض  راستی راستی  من  که  می فهمد  بابام 
شده ام یا نه. دست های گنده اش را روی پیشانی ام 

می گذارد و کمی صبر می کند.
او هیچ وقت گول نمی خورد. همیشه زیر لب 

می گوید: »عجب! عجب!«
بعد من را در تختخواب سردم می گذارد. من 
از او می پرسم: »فقط دو دقیقه پیشم می خوابی؟«
او هر بار همین جمله را می گوید: »شب به خیر 

پسرم!«
شب به خیر! شب به خیر! شب به خیر گفتن که 
کاری ندارد. من دلم می خواهد روی تختخواب 
حیوان های  و  هیوالها  تا  بخوابم  کوچکی  خیلی 

وحشی نتوانند زیرش قایم شوند!





دورنانها

هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم تعجب 
می کنم که پس چرا شب هیوالها یا حیوان های 

درنده من را نخورده اند.
موقع ناهار مامانم مرتب می گوید: »سیلَون، دور 

نان ها را هم بخور تا مثل غول ها بزرگ بشوی.«

خواب دیدم:
برابر  بودم، سه  را خورده   نان ها  از َبس دور 
یک غول معمولی شده بودم. دیگر نمی توانستم 
وارد هیچ خانه ای بشوم. مجبور بودم توی کوچه 
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زمستان. سرمای  وسط  حتی  بخوابم،  خیابان  و 
به  بدو بدو  ترسناک،  کابوس  این  از  بعد 
تختخواب گرم و نرم مامان و بابام رفتم. بابام داد 
کشید: »سیلون، آخر چرا پاهای یخت را به من 

می زنی و بیدارم می کنی؟ دست بردار بچه!«





خرسیها

خسته  خیلی  کوچکم  این که  از  وقت ها،  بعضی 
می شوم. آن  وقت با خرس هایم غول بازی می کنم.
من رئیسشان می شوم و آن ها باید به حرف هایم 
گوش کنند. راستش خرسی ها دوست ندارند از 
من اطاعت کنند. به همین خاطر عصبانی می شوم 

و می گویم:
»دندان هایتان را مسواک کنید! دست هایتان 

را بشویید! زود بروید و بگیرید بخوابید!«
من خیلی کوچکم، به همین دلیل حرف هایم 
را گوش نمی کنند. ُخب هر وقت غول گنده ای 

بشوم، مربی رام کردن بچه خرس ها می شوم.



24  خواب های غول کوچولوـ  1

خواب  دیدم.  ترسناکی  خیلی  کابوس  شب 
دیدم:

از  آن ها  ندارند.  دوستم  دیگر  خرسی هایم 
اتاقم بیرون رفتند و مثل اشباح, در خیابان پر از 

کامیون های گنده, شروع کردند به راه رفتن.
و  می دویدم  کامیون ها  چرخ های  بین  من 
می خواستم خرسی هایم را نجات بدهم. اما یکهو 
کامیونی زد به من. سه تا معلق در هوا زدم و 
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ناگهان دوباره افتادم... روی تختخواب مامان و 
بابام. بابام داد کشید: »سیلون! آخر با پانزده تا 

خرسی ات توی تختخواب ما چی کار می کنی؟«
وای! بابام شمردن بلد نیست. آخر من هفده 

تا خرسی دارم!





سگها

من سگ ها را خیلی دوست  دارم!
سگ ها  می زنم،  هی  قدم  پیاده رو  توی  وقتی 
دنبالم می آیند. دورم می چرخند و دوست  دارند 
با من بازی کنند. آن ها هم خیلی از من خوششان 
می آید. مخصوصًا اگر یک استخوان دستم باشد، 
این  کارم  وقت  آن   نمی کنند.  ولم  اصاًل  دیگر 
می شود که هی استخوان را پرت کنم و آن ها تند 

بروند و استخوان را برایم بیاورند.
توی  به سگ های  بشوم،  گنده ای  غول  وقتی 
خیابان غذا می دهم. توی پیاده رو بدو بدو می کنم 
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همدیگر  با  هم  شاید  بیایند.  دنبالم  آن ها  تا 
استخوان بازی کنیم.

خواب سگی را دیدم. صاحبش 
سگ  آن  گردن  به  همیشه 

قالده  می زد و او را به گردش 
آن قدر  قالده اش  می برد. 
می توانست  که  بود  دراز 
به  کردن  جیش  برای 



خواب های ترسناک غول کوچولو  29

ِهه،  ِهه  ِهه  برود!...  ماه 
چقدر بامزه و خنده دار است!

چیزی که خیلی بامزه نیست این است که من 
خیلی حسودی ام شده بود. خیلی دوست داشتم 
روی ماه پیش آن سگ بروم... که البته باید از 

اتاق مامان و بابام رد می شدم.
بابام فریاد کشید: »نه! آخر این چه وضعش 
است سیلون! توی لباس خوابت جیش کرده ای! 

تختخوابمان را خیس کرده ای!«
دادم  قول  ببخشد،  را  من  بابام  این که  برای 

دیگر خواب هیچ سگی روی ماه را نبینم.




