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تا حاال کسی به خانة خرس نیامده بود.
همیشه این طور بود و خرس هم مطمئِن مطمئن بود که 

از مهمان اصالً خوشش نمی آید.
حتی روی در خانه اش هم کاغذی چسبانده بود و رویش 

نوشته بود:

ورود مهمان 
ممنوع





دِر  کسی  شنید.  تق تق  صدای  خرس  صبح،  روز  یک 
خانه اش را می زد.



وقتی خرس دِر خانه اش را باز کرد، دید یک موش کوچولوی 
خاکستری با چشم های شاد و براق جلویش ایستاده.

خرس نوشتة روی در را به موش نشان داد و گفت: »ببین، 
نوشته ‘ورود مهمان ممنوع’. حاال برو دنباِل کارت.«

ورود مهمان 
ممنوع



خرس در را بست و برگشت توی خانه و مشغول 
آماده کردن صبحانه اش شد.



روی میز، برای خودش یک فنجان و یک 
قاشق گذاشت.



اما وقتی در قفسه را باز کرد تا یک کاسه 
بردارد، دید...



یک موش آن جاست! یک موش کوچولوی خاکستری با 
چشم های شاد و براق.





خرس فریاد زد: »مگر بهت نگفتم برو 
دنباِل کارت!«

موش گفت: »شاید بد نباشد با هم کمی 
چایی بخوریم.«

خرس دستور داد: »بیرون!«
»خیلی  گفت:  کوچولو  موش 
می خواهم.  معذرت  ببخشید. 

همین اآلن می روم.«



بیرون  خانه اش  از  را  کوچولو  موش  خرس 
کرد و در را محکم بست.



مشغول  دوباره  و  خانه  توی  برگشت  بعد 
آماده کردن صبحانه اش شد.



نان  تکه  یک  تا  کرد  باز  را  جانانی  در  وقتی  اما 
بردارد، دید...



یک موش آن جاست! یک موش کوچولوی خاکستری 
با چشم های شاد و براق.





خرس عصبانی شد و فریاد زد: »اصالً باورم نمی شود! 
برو بیرون! بزن به چاک!«

موش گفت: »خیلی دلم می خواهد یک تکة کوچولو 
پنیر بخورم.«

خرس فقط پنجه اش را به طرف در گرفت.



موش گفت: »خیلی خب، باشد. دارم می روم. خداحافظ.« 
و زود از در بیرون رفت.



این بار خرس در را محکم بست و قفل کرد.



و برای محکم کاری، پنجره ها را هم قفل کرد.



بعد، دوباره برگشت توی خانه و مشغول آماده کردن 
صبحانه اش شد.



اما وقتی در یخچال را باز کرد تا تخم مرغ بردارد، دید...



موش آن جاست!   
کوچولوی  موش  همان  که،  )می دانید 

خاکستری با چشم های شاد و براق.(
خرس با عصبانیت گفت: »شرت را کم 

کن!«





موش به خودش دل و جرئت داد و پرسید: »این صدای ترق 
و تروِق آتش شومینه است؟«

می لرزید،  بدنش  عصبانیت  از  و  نمی شد  باورش  که  خرس 
دیگر  رسیده!  لبم  به  جانم  نمی شود!  »باورم  زد:  فریاد 

تحمل ندارم!«



موش کوچولو زیِر لب گفت: »خیلی ببخشید. معذرت می خواهم. 
اآلن من را می بینی، بعدش دیگر نمی بینی. دیگر رفتم.«

از قیافه اش معلوم بود که راستی راستی از کارش ناراحت است. 
موش همان جا ایستاد و منتظر ماند تا خرس قفل در را باز کند 

و دوباره از خانه بیرونش کند.



این بار خرس، قبل از این که دوباره 
توی خانه برگردد و مشغول آماده 
کردن صبحانه اش شود، در را محکِم 

محکِم محکم بست و قفل کرد،

پنجره ها را بست و از پشت به آن ها 
تخته کوبید،


