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وقت خواب خرس، همه چیز باید خیلی مرتب و منظم باشد.
باید لیوان آبش دقیقاً روی میز، کنار تختش باشد.

باید بالش مورد عالقه اش حسابی پُفدار باشد.
باید کاله خوابش درست روی سرش قرار گرفته باشد.

و مهم تر از همه، باید خانه اش ساکِت ساکت باشد.

لطفاً مزاحم 
نشوید!





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



خرس وقتی در را باز کرد، موش کوچولوی خاکستری با 
چشم های شاد و براق را دید که چمدان کوچولویی توی 

دستش گرفته و بیرون ایستاده بود.





زد:  فریاد  می لرزید،  سبیل هایش  خوشحالی  از  که  موش 
»آمده ام امشب این جا بخوابم!«



خرس با دلخوری گفت: »قرارمان سه شنبة آینده بود.«
موش گفت: »نه، مطمئنم که گفتی امشب.«

خرس گفت: »آه.«



خانه اش  توی  شب  که  نداشت  مهمانی  حال  به  تا  خرس 
بخوابد. مهمان ها ممکن بود خانه اش را به هم بریزند و سر 
و صدا کنند. خرس موقع خواب دلش می خواست خانه اش 

ساکت باشد. ساکِت ساکت.

غروب را چکرز بازی کردند و شیرکاکائوی داغ خوردند و 
حسابی خوش گذراندند، تا این که وقت خواب شد.



نکنی.  و صدا  باشد سر  »یادت  به موش گفت:  خرس 
خانه باید ساکِت ساکت باشد.«

 موش گفت: »باشد، حتماً.«



خرس لیوان آبش را کنار 
تختش گذاشت،

کاله خوابش را روی 
سرش مرتب کرد،



بالشش را پُف داد،

و روی تختش دراز کشید. همه جا ساکِت ساکت بود. 
چشم هایش را بست.


