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معرفی
)وقتیجاییمیرویم،خودمانرامعرفیمیکنیم.(

سلستین: »سالم به همگی! من سلستین هستم. یک موِش کوچولو! 
ما را ‘موش کوچولو’ صدا می زنند. هیچ توجه کرده اید که چرا همیشـه 
به ما می گویند ‘موش کوچولو’؟ بله فقط وقتی که از ما نمی ترسند. اما 
وقتی از ما می ترسند ما را با انگشت نشان می دهند و فریاد می کشند: 
‘یـه مـوش! یـه مـوش!’ و جـوری داد می زننـد که انـگار در 
حمامشان خرس دیده اند. تازه اگر خیلی شجاع باشند 
بـا جـارو دنبالمـان می افتنـد؛ اگـر هـم بترسـند که 
می پرنـد روی صندلـی و هـی داد می زننـد: ‘موش! 

موش!’. 
اما وقتی نمی ترسند، یعنی وقتی ما را نمی بینند، 
همیشه می گویند ‘موش کوچولو’. مخصوصًا وقتی 
که می خواهند قصه تعریف کنند: ‘یه روز یه موش 
کوچولویـی بـود.’ خب ایـن احمقانه اسـت، چون 

وقتی از ما می ترسند ما را با انگشت نشان می دهند و فریاد می کشند: 
‘یـه مـوش! یـه مـوش!

حمامشان خرس دیده اند. تازه اگر خیلی شجاع باشند 
بـا جـارو دنبالمـان می افتنـد؛ اگـر هـم بترسـند که 

می پرنـد روی صندلـی و هـی داد می زننـد: 
موش!

همیشه می گویند 
که می خواهند قصه تعریف کنند: 

کوچولویـی بـود.
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موش هـا هـم مثل تمام موجـودات عالم جثه های کوچولو، متوسـط و 
بزرگ دارند؛ ما موش ها وقتی به دنیا می آییم خیلی کوچولو هسـتیم 
اما بعد رشد می کنیم و بزرگ می شویم و خب شاید خیلی زنده بمانیم، 
تا جایی که فقط یک دندان برای ما باقی می ماند و بیماری رماتیسـم 
همه ی بدنمان را می گیرد. خب، من سلستین هستم، یک موش مثل 

بقیه ی موش های دنیا.«

ارنسـت: »من ارنسـت هسـتم. من یک خرسـم. به ما می گویند ‘یه 
خرس گنده’. دقت کرده اید که همیشه ما را این طوری صدا می زنند؟ 
وقتـی کـه از مـا می ترسـند، مثاًل اگر یکـی از ما را در جنـگل ببینند با 
انگشت نشانمان می دهند و داد می زنند: ‘یه خرس! یه خرس!’، بعد 
آن قدر بلند جیغ می کشند که انگار یک لشکر موش را در آشپزخانه شان 
دیده انـد، بعد هـم پا به فرار می گذارند. البته اگر آدم های 
بدی نباشـند. چون اگر آدم های بدی باشـند با تفنگ به 
ما شلیک می کنند. شلیک واقعی! اما وقت هایی که ما 
را نمی    بینند و فقط درباره ی ما حرف می زنند، همیشـه 
می گویند: ‘یه خرس گنده’. مخصوصًا وقتی می خواهند 
قصـه بگوینـد: ‘یـه روز یه خـرس گنده ای بـود...’ این 
احمقانه اسـت، برای اینکه خرس ها هم مثل بقیه ی 
موجودات هسـتند، یعنی بعضی از خرس ها چاق اند 
و بعضـی الغـر. عـده ای هم نه تپل و نـه الغر. من هم نه 
خپلم و نه الغر. البته آخر زمستان خیلی ُمردنی می شوم )چون 

آن قدر بلند جیغ می کشند که انگار یک لشکر موش را در آشپزخانه شان 
دیده انـد، بعد هـم پا به فرار می گذارند. البته اگر آدم های 
بدی نباشـند. چون اگر آدم های بدی باشـند با تفنگ به 
ما شلیک می کنند. شلیک واقعی! اما وقت هایی که ما 
را نمی    بینند و فقط درباره ی ما حرف می زنند، همیشـه 

می گویند: 
قصـه بگوینـد: 

احمقانه اسـت، برای اینکه خرس ها هم مثل بقیه ی 
موجودات هسـتند، یعنی بعضی از خرس ها چاق اند 
و بعضـی الغـر. عـده ای هم نه تپل و نـه الغر. من هم نه 
خپلم و نه الغر. البته آخر زمستان خیلی ُمردنی می شوم )چون 
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چیـزی برای خـوردن پیدا نمی کنـم( و آخرهای تابسـتان هم خیلی 
تپل می شـوم )بس که غذا می خورم(. آخر من نه خرس پشـمالو ام 
و نه خرس عروسـکی. من ارنسـت هسـتم. یک خرس مثل بقیه ی 

خرس های دنیا.«

نویسـنده: »سـالم! من هم نویسنده ی این کتاب هستم. همان کسی 
کـه ایـن قصـه را بـرای شـما تعریف می کنـد. من قصه ی ارنسـت و 
سلسـتین را می گویم. ارنسـت و سلسـتین دوست صمیمی هستند، 
هرچنـد دربـاره ی همه چیـز بـا همدیگـر مخالف انـد. اگـر خودشـان 
دوتایـی بخواهند داستانشـان را تعریف کننـد، هیچ کدام از ما قصه را 

نمی فهمیم. می خواهید امتحان کنید؟
فقط کافی  است از آن ها بپرسید: ‘ارنست، سلستین، شما چطوری 

با هم آشنا شدین؟’«

سلستین: »توی سطل آشغال.«
ارنست: »راست می گه!«

سلسـتین: »مـن توی یه سطل آشـغال دربسـته گیر افتـاده بودم. 
صبح شده بود، ارنست اومد درپوش سطل رو برداشت و من رو دید 

و خواست بخوره.«
ارنست: »حقیقت نداره!«

سلستین: »یعنی تو نمی خواستی من رو بخوری؟«
ارنست: »فقط محِض خنده بود، وانمود کردم که دارم تو رو می خورم!«
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سلسـتین: »وانمود کردی؟ آره جون خودت! تو واقعًا می خواستی 
من رو بخوری! اگر با زبون خوش راضی ت نکرده بودم، داشـتی من 

رو خام خام یه لقمه  می کردی.«
ارنست: »من به عمرم هرگز لب به موش نزدم، سلستین! اگر هم 

می خواستم بخورم، با تو شروع نمی کردم.«
سلسـتین: »اون روز اون قـدر گرسـنه بـودی کـه حاضر بـودی هر 

موشی رو بخوری!«
ارنست: »اصاًل این طور نبود!«

نویسـنده: »مالحظـه می کنیـد؟ برای اینکـه قصـه را بفهمید، بهتر 
است خودم آن را تعریف کنم.«
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دنیایباالدستودنیایپاییندست
)دنیایخرسهاوموشها(

اوِل اوِل داسـتان، ارنست و سلسـتین همدیگر را نمی شناختند. خب 
این خیلی طبیعی است، چون سلستین با بقیه ی موش ها زیرِ زمین 
زندگـی می کـرد و ارنسـت هـم با سـایر خرس ها روی زمیـن زندگی 
می کرد. خانه ی موش ها زیرِ زمین است و خانه ی خرس ها هم روی 
زمین. همیشه همین طور بوده و هیچ کس ندیده که تا حاال خرس ها 

و موش ها با هم دوست باشند و معاشرت کنند. 
اما همیشـه شـب که می شـود، موش ها کوله پشـتی بر دوش، راه 
می افتند و برای جمع کردن آذوقه به دنیای باالدسـت می روند. البته 
خیلی آرام و بی سـر وصدا. چون اگر خرسـی در خانه اش موش ببیند، 
واویال! یعنی اگر یک خرس ببیند که یک موش به خانه اش پا گذاشته 

است، اوضاع بدی پیش می آید!
موش هایی که کوله های سبز دارند، مسئول جمع کردن خرده های 
نان، ماکارونی، نخودفرنگی، آب نبات، قند، مغز فندق، حبه های انگور، 
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تکه هـای پنیر، گیالس )وقتی که فصلش باشـد!( هسـتند و خالصه 
هر نوع آذوقه ای که باید در دنیای پایین دست باشد، جمع می کنند.

موش هایـی که کوله های قرمز دارنـد، تکه پارچه های رنگی، دکمه، 
زیرشـلواری، زیپ، سنجاق سـر، سوزن، بند رخت، قرقره ی نخ، کاموا 
و خالصه هرچیزی را که می شود با آن دوخت و دوز کرد و پوشید جمع 

می کنند و به دنیای زیرِ زمین می آورند. 
موش هایـی هم که کوله های خاکسـتری دارند، ابزاری مثل میخ، 
پیچ، سـنجاق، سـوزن، سـیم، نوارچسـب، آچار، پیچ گوشـتی و حتی 
فلزیـاب و خالصـه هرچیزی را که برای تعمیرات بـه کار می آید جمع 

می کنند و با خودشان می آورند. 
و اما دست آخر، موش هایی که کوله ی سفید دارند. 

°°°
سلستین: »دست نگه  دار آقای نویسنده! 
صبـر کـن. تو حـق نداری بگـی که توی 
کوله های سـفید چی بوده! آخه این یه 
رازه و فقط موش هایی که کوله ی سـفید دارن 

این راز رو می دونن.«
نویسـنده: »مثـل خود تو، که از اول داسـتان 

می دونستی سلستین؟«
سلستین: »بله دقیقًا!«

نویسـنده: »خـب، اصـاًل خـودت بگـو کـه تـوی 
کوله  ی سفیدت چی داشتی؟«

سلستین
صبـر کـن. تو حـق نداری بگـی که توی 
کوله های سـفید چی بوده! آخه این یه 
رازه و فقط موش هایی که کوله ی سـفید دارن 

این راز رو می دونن.
نویسـنده

می دونستی سلستین؟می دونستی سلستین؟
سلستین
نویسـنده: 
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سلسـتین: »هنوز زوده که بگـم! باید اول تعریف کنی که همه چیز 
چطوری شروع شد.«

نویسنده: »خب همه چیز چطوری شروع شد؟«
سلستین: »یعنی از اول، اینکه اصاًل داستان چطوری شروع شد؟ 

البته، اگه دوست داشته باشی.«
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همهچیزچطوریشروعشد
)اولبایداینمسئلهتمامشودتاقصهشروعشود!(

همه چیز از آنجا شـروع شـد که اولین دندان شـیری لئون کوچولو افتاد! 
حاال لئون کوچولو کی بود؟ لئون بچه خرس نق نقوی ژرژ و لوسَین است! 
ژرژ و لوسـین کی هستند؟ معلوم اسـت! بابا و ماماِن لئون کوچولو. ژرژ 
یک خرس گنده ی پشـمالوی سـبزه اسـت و لوسین یک خرس تپل با 
موهای بور. اگر بخواهید ژرژ را بشناسید باید بگویم که او شیرینی فروشی 
بزرگـی دقیقـًا دیوار به دیوار مدرسـه دارد و وقتی که زنگ تفریح مدرسـه 
می خورد، به بچه ها شیرینی می فروشد. لوسین هم که کمی بعد بیشتر 
خواهید شـناخت، دقیقًا روبه روی شیرینی فروشی ژرژ، درست آن طرف 
پیاده رو یک مطب دندان سـازی دارد. او دندان های خرس هایی را که از 
خوردن شـیرینی و شـکالت خراب شده است، با دندان های مصنوعی و 

سفیدی که می سازد عوض می کند!
خب، برگردیم به شبی که دندان شیری لئون افتاد. درست همان 
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شـب سلسـتین )با کوله پشـتی سـفیدش( وارد خانه ی ژرژ، لوسین 
و لئـون شـد. او پاورچیـن پاورچیـن به اتـاق لئون کوچولـو رفت و در 

دمپایی های او پنهان شد و شروع کرد به کشیدن نقاشی!
)راسـتی! مـن پـاک فرامـوش کـردم که بگویم سلسـتین عاشـق 
نقاشی کشیدن است و چون چپ دست است، تمام طرح هایش را با 
دسـت چپش می کشـد. او از زمانی که بچه موش کوچولویی بود، هر 
چیزی را که می دید یا تصور می کرد، نقاشی می کرد. کار موردعالقه اش 
نقاشی و طراحی بود و غیر از آن هیچ کار دیگری را دوست نداشت و 
به جز نقاشی هم به چیز دیگری فکر نمی کرد، راستش را بخواهید کار 
دیگـری هم بلد نبود و اصاًل به خاطر نقاشـی بـود که زندگی اش ادامه 

داشت. و همین نقاشی هم باعث شد که داستان شروع بشود(. 
سلسـتین داشـت لوسـین و ژرژ را نقاشـی می کـرد و آن دو هـم 

مشغول قربان صدقه ی دنداِن افتاده ی لئون بودند. 
ژرژ به لوسین گفت: »نگاه کن! اولین دندون لئون باالخره افتاد!«

لوسین گفت: »درست مثل یک مروارید واقعیه!«
ژرژ در تأیید حرف لوسین ادامه داد: »بدون حتی یک ذره پوسیدگی!«

لئـون از تـوی تختش ناله کنان گفت: »به هر حال من بدون دندون، 
خیلی بی ریخت شده ام!« 

لوسـین گفـت: »گریه نکـن عزیزم! خیلـی زود یه مـوش کوچولو 
می آد اینجا!«

لئون غرغرکنان گفت: »کدوم موش؟«
لوسین توضیح داد: »موش توی قصه دیگه!«
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لئون می گوید: »تا حاال چیزی درباره اش نشنیدم!«
لوسـین می گویـد: »خـب معلومـه عزیزم. چـون تا حـاال دندونت 

نیفتاده بود!«
لئون گیج شده بود: »چه ربطی داره؟« 

ژرژ توضیح داد: »ربط اقتصادی داره. این اولین معامله ی پرسـود 
زندگی ته پسرکم!«

لوسـین ادامه داد: »داسـتان اینه که وقتی دندونت افتاد، ما اون رو 
می ذاریم زیر بالشت. بعد موقعی که تو خوابی، یه موش کوچولو می آد 

و دندونت رو برمی داره و به جاش سکه می ذاره زیر بالش!«
لئون: »چندتا ِفکه می ذاره؟« )چندتا سکه می ذاره؟(

لوسین گفت: »چه می دونم، شاید یکی.«
لئون ِجر زد: »باید دوتا فکه بذاره!« )باید دوتا سکه بذاره!(

ژرژ گفت: »باشه! قبوله! دوتا سکه می ذاره.«
لئون در آخر گفت: »به هر حال موش های کوچولوی ِقفه یا هرچی! 

اون ها افاًل وجود ندارن!«
سلستین تا این حرف را شنید، از خنده منفجر شد! طوری که تمام 
وسـایلش از شـدت خنده  ی او می لرزیدند. ناگهان مداد از دسـتش 

افتاد و ِقل خورد وسط اتاق. 
َتَلق! 

ژرژ درحالی که گوش هایش را تیز می کرد گفت: »این چه صدایی بود؟«
سلستین گفت: »َاه عجب شانسی!«

و رفـت تـِه دمپایـی و قایم شـد و صبر کرد. از ترس نفسـش باال 
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نمی آمـد. درسـت زمانـی کـه احسـاس کـرد دیگر خطـری تهدیدش 
نمی کند، آهسته و با احتیاط از دمپایی بیرون آمد. خواست مدادش 

را بردارد که یک دفعه... 
لوسین جیغ بلندی کشید: »یه موووششش!«

ژرژ جارو را برداشت و داد زد: »کو؟ کجاست؟«
لوسین باز جیغ زد: »اونجااا!«

َشَتَرق!
جـارو به سـمت جایـی کـه سلسـتین بـود افتـاد. ولـی او به موقع 

جاخالی داد. 
شترق! شترق! شترق! حمله با جارو! و خطا! خطا! باز هم خطا!

سلسـتین شـیرجه زد توی دمپایی لئون و کوله پشتی سفیدش را 
برداشت. 

ژرژ با تعجب پرسید: »اون کجاست؟ اون کجا ست؟«
لوسین داد زد: »رفته توی دمپایی!«

ارنست با جارو کوبید روی دمپایی لئون، اما حاال سلستین پشت 
چراغ رومیزی پنهان شـده بود. چراغ خرد و خاکشـیر شـد اما دیگر 
سلستین تندی رفته بود زیر کمد. کمد هم شکسته و داغان شد ولی 

سلستین از یک درِ باز فرار کرده بود. 
لوسـین پریـد روی نزدیک تریـن صندلـی و بـا تمام قـدرت جیغ 

کشید: »رفت توی اتاق خواب ما! بگیرش. رفت توی اتاق خواب ما!«
اتاق خـواب، اتـاق نشـیمن، سـالن غذاخـوری، ژرژ و جارویـش 
همه جای خانه را خراب کردند. همه ی اسـباب بازی های لئون از روی 
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تخـت بـه پاییـن پرتاب شـدند. لئـون زار مـی زد: »دیگه بفه )بسـه(! 
همه ی خونه رو ُپکوندی!«

در همیـن گیـرودار لوسـین فریـاد زد: »توی آشـپزخونه! اون رفت 
توی آشپزخووونههه!«

واقعیـت داشـت؛ سلسـتین تـوی آشـپزخانه بـود. ژرژ هم درسـت 
پشت سـر او ایسـتاده بود. اما در همان لحظه سلستین خیلی راحت از 
پنجره ی آشـپزخانه پرید پایین. او بدون اینکه فکر کند، چشـمانش را 
بست و افتاد در سطل  زباله ای که درش باز مانده بود. سلستین خودش 
را مثـل گلولـه جمع کرد، قلبش تندتند می زد، چون همان موقع ناگهان 
سروکله ی ژرژ در آستانه ی در ورودی خانه پیدا شد. البته با یک تفنگ!
ژرژ با صدای بلند فریاد زد: »کجایی تو؟ اگه پیدات بکنم، یه بالیی 

سرت می آرم.«
همسایه ی ژرژ پنجره اش را باز کرد و با عصبانیت گفت: »ساکت!«

همسایه ی دوم داد زد: »همه تون ساکت شین بابا!«
و همسایه ی سوم: »چرا نمی  ذاری تلویزیون ببینیم آخه؟«

ژرژ درحالی که وانمود می کرد ترانه ای زمزمه می کند، روی نوک پا و 
تفنگ در دست، دور سطل زباله قدم می زد و می خواند: »کجااایی تو؟«

و باز گفت: »کجااایی؟ برای قایم شدن خودت رو به  زحمت ننداز 
موش کوچولوی لعنتی، من پیدات می کنم. و وقتی هم پیدات بکنم، 

اون وقت اینجا، وقتی پیدااات بکنم.«
سلستین جوری ترسیده بود که جرئت بیرون آمدن از سطل را نداشت. 

°°°

سلسـتین: »درسـته! تو خیلی خوب داسـتان رو تعریف 
کردی آقای نویسنده. من خیلی ترسیده بودم و قلبم آن قدر 
تندتند می زد که جرئت نداشتم از توی سطل بیرون بیام. 
و ایـن حماقـت محض بـود، برای اینکه چیزی نگذشـته 
بود که ژرژ سـر رسـید و سـطل رو با آشـغال ها و وسایل 
خردوخاکشیرشـده ی خانـه اش پر کرد. همین طور کیسـه 
پشِت کیسه. طوری که نزدیک بود توی سطل زباله لِه بشم! 

می دونی آخرین چیزی که توی سطل انداخت چی بود؟«
نویسنده: »نه نمی دونم!«

سلستین: »دندون شیری لئون کوچولو!«
نویسنده: »خب بعد؟«

سلسـتین: »خـب، ایـن همون چیـزی بود که مـن دنبالش بودم! 
چیـزی که توی کوله پشـتی های سـفید پیدا می شـه. دندان شـیری 

بچه خرس ها!«
نویسنده: »خب! آها! حاال فهمیدم. بعد چی کار کردی؟«

سلستین: »بعد؟ خب خیلی سریع دندون رو گذاشتم توی کوله ی 
سفیدم. ژرژ هم درپوش سطل را گذاشت و من موندم و تاریکی.«
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سلسـتین: »درسـته! تو خیلی خوب داسـتان رو تعریف 
کردی آقای نویسنده. من خیلی ترسیده بودم و قلبم آن قدر 
تندتند می زد که جرئت نداشتم از توی سطل بیرون بیام. 
و ایـن حماقـت محض بـود، برای اینکه چیزی نگذشـته 
بود که ژرژ سـر رسـید و سـطل رو با آشـغال ها و وسایل 
خردوخاکشیرشـده ی خانـه اش پر کرد. همین طور کیسـه 
پشِت کیسه. طوری که نزدیک بود توی سطل زباله لِه بشم! 

می دونی آخرین چیزی که توی سطل انداخت چی بود؟«
نویسنده: »نه نمی دونم!«

سلستین: »دندون شیری لئون کوچولو!«
نویسنده: »خب بعد؟«

سلسـتین: »خـب، ایـن همون چیـزی بود که مـن دنبالش بودم! 
چیـزی که توی کوله پشـتی های سـفید پیدا می شـه. دندان شـیری 

بچه خرس ها!«
نویسنده: »خب! آها! حاال فهمیدم. بعد چی کار کردی؟«

سلستین: »بعد؟ خب خیلی سریع دندون رو گذاشتم توی کوله ی 
سفیدم. ژرژ هم درپوش سطل را گذاشت و من موندم و تاریکی.«
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دنیایتاریکسلستین در
) )قصهیخرسهایغولپیکرشرور

در آن تاریکـی، سلسـتین خاطـرات بـد را بـه  خاطـر آورد؛ خاطـرات 
بچگـی اش، زمانـی کـه خیلی کوچک بود و در پرورشـگاه بزرگ شـده 
بود. )پرورشـگاه جایی اسـت که در آن از بچه موش های بی سرپرست 
نگهـداری می کننـد. والدیـن این بچه موش هـا که تعدادشـان هم کم 

نیست، اغلب با تله موش جانشان را از دست داده اند!(
سلسـتین تالش کرد تا تمام فکرهای آزاردهنده را از سـرش دور کند، 
امـا زور خاطـرات بد از زور او بیشـتر بود! حاال شـبح این خاطرات، تماِم 
تاریکی سطل را اشغال کرده بود. پیش از همه، به یاد »خاکستری« افتاد! 
بدترین خاطره ی زندگی اش! »خاکستری« اسم مدیر پرورشگاه بود. یکی 
از بزرگ ترین و بدجنس ترین موش های خاکستری دنیا، با یک دندان 
پیش. سلستین از او خیلی می ترسید. خاکستری هر شب به خوابگاه 
بچه موش ها می رفت و برای آن ها یک داستان می خواند. او درحالی که 
وانمود می کرد دنبال صفحه ی داستان می گردد، به بچه موش ها می گفت: 
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»ببینم امشـب چه داسـتانی رو باید بخونیم، کوچولوهای من؟« اما هر 
شـب همان داسـتان تکراری را می خواند؛ داستان خرس های غول پیکر 
شرور. داستان درباره ی بچه موشی بود که اصالً باور نمی کرد خرس های 
بد وجود داشـته باشـند و سـرانجام به خاطر همین باور غلط، زنده زنده 

خوراک یک خرس گنده ی بدجنس شد!
همیـن کـه قصه به اینجا می رسـید، خاکسـتری با لبخنـدی موذیانه 
می گفـت: »بــرادرهاش، خواهــرهاش، عمــوزاده هاش، خاله زاده هـاش، 
دوسـتانش و خالصـه همـه ی دنیا بـه او می گفتنـد: ‘مراقـب خرس های 
گنـده ی بدجنس بـاش!’. ولی او به حـرف هیچ کس گوش نمی کرد، فکر 
می کـرد خیلی زرنگـه!« و عاقبت... قورت! یـک خرس گنده ی بدجنس او 

را یـک لقمه  ی چـپ کرد. 
وقتـی که خاکسـتری این داسـتان را می خواند، سـایه ی بزرگش 

مثل یک پرنده ی شکاری روی تختخواب بچه موش ها می افتاد. 
خاکستری با صدای بلند می خواند: »االن باالی سرِ همه ی ما یه خرس 

گنده ی بد داره راه می ره!«
همه ی بچه موش ها با ترس و لرز به سقف نگاه می کردند و انگار 

صدای قدم های خرس را می شنیدند.
دوبـاره خاکسـتری می گفـت: »خب به من بگیـن وقتی یه خرس 

گنده گرسنه بشه، چی می خوره؟«
و بچه موش ها که دیگر تمام قصه را از َبر بودند یک صدا می گفتند: 

»هر چیزی که گیر بیاره!«
درست است! هر چیزی را که پیدا کند می خورد!
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خاکستری درحالی که انگشت های الغرش را به نشانه ی تهدید تکان 
می داد می گفت: »عسل، ماهی، هویج، عروسک، کفش، آنتن تلویزیون، 
شـکالت، کـره با ظرف کره خوری، چـرخ دوچرخه، یه جعبه میخ، تلفن، 
کاسـنی فرنگی، گل ختمی و خالصه که همه چیز رو می خوره! اما بین 

این  همه چیز، چی رو از همه بیشتر دوست داره؟«
صدای لرزانی می گفت: »یه بچچچه موششش؟«

خاکسـتری پوزخندزنـان می گفـت: »فقط یه بچه موش؟ بیسـت تا! 
هزارتا بچه موش! اون ها ساندویچ موش، موش کبابی، کلوچه ی موش، 
لواشـک موش، موش سرخ شده، موش تابه ای، ته چین موش، موش 

آب پز و نیم پز و حتی خام و نپخته رو هم می خورن!«
سلسـتین از تـرس نمی توانسـت تمـام جملـه را تکرار کنـد؛ روی 

تختخوابش گلوله می شد و می پرسید: »خاِم خام؟«
»بله فرزندم! کاماًل زنده زنده و نپخته با کفش ها و کوله پشتی هاشون!«

این قسمت داستان، صدای خاکستری مثل ِفش ِفش مار می شد. 
سلستین اما باز هم تکرار می کرد: »دروغه! این دروغه و خاکستری 
این حرف ها رو برای ترسـوندن ما می زنه! خرس گنده ی موش خوار 

اصاًل وجود نداره!«
البته سلسـتین، در عمق قلبش فقط کمی باور می کرد که ممکن 
اسـت خرس های غول پیکر شـرور وجود داشـته باشند. چون در آن 
زمان بچه موشی کوچولو بود و کوچولوها خیلی چیزها را بدون اینکه 
بخواهنـد، بـاور می کننـد! حـاال در تاریکی سطل آشـغال، سلسـتین 
هیچ کـدام از حرف هـای خاکسـتری را بـاور نداشـت! او دیگر بزرگ 


