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داستان اول: بچه ی سوراخ
داستان دوم: مدرسه هیچی بلد نشدیم
داستان سوم: نیمروشکمی و چایینافی
داستان چهارم: برادران نیوتن
داستان پنجم: کیلیک خیلیک و کیلیک چیلیک
داستان ششم: اسب لوک و تلویزیون تاریک
داستان هفتم: قاشق های تنها و گوسی بع بعو
داستان هشتم: ُچر و ُخف های سرزمین خواب
داستان نهم: گوسفند + ریل = گوریل
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داستانهایدوقلوهایخلوچل1 1011 بچهیسوراخ

مامانتاریکمیخواستبرودبیرونبرایخودشماتیک
وریملبخردوهیچدوستنداشتدوتابچهیکلهپوکرا

دنبالخودشراهبیندازد.
گوشهیناخنهایشراجویدوگفت:»بچهها!بیاینیهکم

قایمموشکبازیکنیم.«
خلقابلمهراازرویکلهاشبرداشتوگفت:»ولیماکه

موشنداریمکه...«
چلباکفگیرقایمزدتویسرخلوگفت:»مامانگفت

موشک،میموِنگراز!«
خلگفت:»موشک؟بامامان؟ولیماکهماماننداشتیم.«
چ��لومامانتاریک،خلران��گاهکردند.خیلیعجیب
نگاهشکردند.انگاریکآدمفضاییبود،یایکخیاردریایی.
خلگفت:»آهان!یادمبیفتاد.منمیگمبیاینقایممیمونک

بازیکنیم.«
بعدهمانطوربلندبلندباخ��ودشحرفمیزد:»ماکه

میموننداریم.خباصاًلگرازهاباموشهابرنتوس��وراخ
اومدهبودنبیرون.«

چلقابلمهراگذاش��ترویس��رخلوگفت:»میبینی
مامان؟!بهجایاینکهحرفزدهباشه،دارهراهمیره.«

خلگفت:»ولیماکهپانداشتهبودیمراهبریم.«
چلگفت:»منمیگممامان!بیومدیماصاًلسوارموشک

شیمبریمدوتاییقایمباشیم.«
مامانتاریکهمانطورکهلباسهایشرامیپوش��ید،
گفت:»ش��مادوتابرینرویتختچش��مبذارینتاصد
بشمرینمنقایممیشم.بعداونوقتبیاینپیدامکنین.«

خلگفت:»پسموشهاروچیکارمیکردیم؟«
چلگفت:»توبیا.منبعداًبهتمیگم.«

خلگفت:»ولیماکهموشنداشتهبودیم...«

چلگفت:»زودباشچشمامونرودربیاریم!«



داستانهایدوقلوهایخلوچل1 1213 بچهیسوراخ

خلگفت:»نخیر!مامانخودشگفتچشماتونروبذارین.«
چلگفت:»نخیر!چشمامونروبایدبذاریمرویتخت.«

خلگفت:»ولیماکهچشمنداشتهبودیمکه...«
چلقابلمهراگذاشترویسرخل:»حاالکهچشمهات

رودرنمیآری،کالهخوددستهدارمیآدرویکلهت.«
خلگفت:»برقارفت.«

چلگفت:»تعطیالت!اونقابلمهروبردارازرویکلهت!
برقاهیچینمیخواستنرفتهباشن.«

آنوقتیکجورابخیلیبوگندورابسترویچشمهای
خودشوگفت:»نه...یهبارتویعمرتراستگفتهبودی!«

ودادزد:»مامان!برقارفته.«
مامانهمانطورکهدِراتاقرامیبست،گفت:»مندیگه

قایمدارمقایممیشم.تاصدبشمرین.« دارم

خلوچلتازهچشمهایشانرااززیرقابلمهوجوراببوگندو

آزادکردهبودندکهزنگدررازدند.صدایزنگمثلآهنگ
ماشینآشغالیبود،ولیمامانمیگفتبتهووناست.

خلگفت:»درروبازنکن.بذارسمفونیبتمنگوشکنیم.«
چلگوشنکرد.دررابازکردوگفت:»کیه؟«

همسایهش��انبود،بایکبچهیکوچولوکهتویبغلش
میخندید.

همسایهگفت:»مامانتونخونهستبچهها؟«
خلگفت:»ماکهخونهنداشتهبودیم...مامان؟مامانهم

کهنداشتهبودیمهیچیدیگهما...«
چلگفت:»ایندیوونهیُمنگولنش��انه،بله،زودپیداش

میکنم.«
یککفشبرداش��توزیرشرانگاهکرد.خلرفتزیر

فرشرادید.چلتویجیبروپوشمامانشراگشت.
همسایهگفت:»دنبالچیمیگردین؟«

چلگفت:»مامانمون...االنپیدامیشه.آخهقایمشدهبود.«



داستانهایدوقلوهایخلوچل1 1415 بچهیسوراخ

خلگفت:»تویقوطیش��کرهمنبودکه.شمامیدونین
کجاست؟«

همسایهیکوریخندیدوگفت:»نه!میشهوقتیپیداش
کردین،بگیناینکوچولویمارونگهدارهتامنبرگردم؟«
وآنوقتبچهراداددس��تچلوتویراهفوتیکردو
رفت.خیلیخوشحالبودکهازاینبچههایکلهپوکندارد.
خلگفت:»اینبچهروازکجاتدرآوردی؟ماکهبچه

نداشتیم.«
چلگفت:»مگهباچشماتندیدیهمسایهمونآورد؟«
خلگفت:»ولیماکهچش��منداریم.چش��مهامونزیر

تخته...«
چلگفت:»مامان!بیادیگهمندارممثلاینخلمیشدم.«
خ��لدوبارهرفتتویفکروب��اخودشبلندبلندحرف
زد:»مایهدونهمامانداشتیم،چشمداشتیم،چیشدحاال
نداریم؟یهبچهداریم.مامانقایمشدرفت.گرازااومدن.«

آنوقتپریدپشتپشتیهاقایمشدودادزد:»چل!چل!
بیا...گرازهاحملهکردن!«

چلدس��تخلراازپش��تپشتیکشیدوگفت:»ببین
بوقمکانیکی!ماداریمقایمموشکبازیمیکنیم.حاالهم

بایددنبالمامانمونبگردیم.«
خلازپشتپشتیبیرونآمدوگفت:»آهان!حاالیادم

اومد.خبمنکهخیلیوقتهمامانروپیداکردهم.«
چلگفت:»کجاست؟«

خلگفت:»اوناهاش!الیپتو!«
چلگفت:»بروبینیمبابا!اونکهبچهبرایهمسایهبود.«
خلگفت:»ش��یکمترفتهباش��ه!اصاًلم��نازخودش

بپرسیدم.«ورفتپیشبچهگفت:»تومامانمایی؟«
بچهخندیدودستهایشراتویهواتکانداد.

خلگفت:»دیدیگفتم؟تاماپیداشکردیم،خندید.«
چلآمدباالیس��ربچهوگفت:»یعنیمامانمونرفت



هوپا تا حالا سه تا کتاب 
ديگه هم از همين نويسنده 
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یمبایهعالمهبچهی
چندتاقصهیبانمکوخندهداردار
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است.قصهی

قصهی کنند.
می زندگی گر

همدی از جدا

با تنها و یکه
باید خودشان

که بچههایی

مشکالتشاندستوپنجه
گیبجنگندوبا

زند

ب،کودکانبا
انهایاینکتا

نرمکنند.داست

دلگرممیکند.
صرابهزندگی

شرایطخا



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشرهوپاهمگامباناشرانبینالمللی،ازکاغذهایمرغوببازمینهیِکِرماستفادهمیکند؛زیرا:
اینکاغذهانورراکمترمنعکسمیکندودرنتیجه،چشمهنگاممطالعهکمترخستهمیشود؛

اینکاغذهاسبکترازکاغذهایدیگراستوجابهجاییکتابهایتهیهشدهباآن،آسانتراست؛
ومهمترازهمهاینکهبرایتولیداینکاغذهادرختکمتریقطعمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


