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 تحریریه ی روزنامه ی 
جریده ی جوندگان



دوستان موش موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای

جرونیمو استیلُتن

موشزیرکوخوشفکر،
سردبیرجریدهیجوندگان

 

ِته آ استیلُتن

خواهرجرونیمووخبرنگار
ویژهیجریدهیجوندگان

تراپولا استیلُتن

یکموشدلقکوبینمک،
پسرعمویجرونیمووصاحب
مغازهیِخرتوپِرتفروشی

بنجامین استیلُتن

موشچهینُهسالهیشیرین
ودوستداشتنی،

برادرزادهیتودلبُرویجرونیمو

در جزیره ی ماکاموشی کی چه کاره است؟



با  تندتند خوردم.  را  بلند شدم و صبحانه ام  یک روز صبح زود، 
خودم گفتم: »روز از نو، پنیِر دانمارکی از نو!« بعد دوان دوان راه 

افتادم و رفتم سمت مترو. نمی خواستم  برسم سِر کار.
کنم. اسم من  را معرفی  یادم رفت خودم  باز هم  ببخشید،  آخ، 

 . استیلُتن است،
روزنامه ی  من سردبیر جریده ی جوندگان هستم، محبوب ترین 

ماکاموشی. 
خ���ب، صبر کنی���د ببینم، کجا 
ب���ودم؟... آهان، بله، داش���تم 
م�ی رفت���م دفت����ر روزنام�����ه. 
وقت���ی رس�����یدم آنج���ا، روی 

پاک�ت نام��ه ی می���زم 
دیدم.

اس���م م���ن روی پاکت نام���ه 

پاکت نامه ی زرد اسرارآمیز
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مااکموشی، نیوموش سیتی، 
جریده ی جونداگن. خیابان پنیرسوئیسی هفدهم، 

استیلتُن، ناشر.برسد به پنجه ی: جناب آقای جرونیمو 

در  آمازون  رودخانه ی  روی  کجاست؟  می دانید  

بلیت ها به ناِم من؛ برادرزاده ام، بنجامین؛ خواهرم، تِه آ و پسرعمویم، 
تراپوال ثبت شده بودند. چرا پروفسور از ما خواسته 
برویم آمازون؟ یعنی چه کمکی می خواست؟ همه چیز خیلی مرموز 

بود.
زن���گ زدم به خواهرم، ت���ه آ، خبرنگار ویژه ی جری���ده ی جوندگان. 
هیجان زده گفتم: »مواظب باش از هیجان س���کته نزنی! پروفسور 

الکتریک پنجه برامون بلیت فرستاده که بریم آمازون پیشش.«
خواهرم جیر زد: 

» خدایا شکرت! چه گزارشی جور کنم 
برای جریده ی جوندگان!« بعدش تندتند، پشِت هم، بلغور کرد که: 
»تو وس���ایل سفر رو جور کن. من هم بقیه رو خبر می کنم. پونزده 

دقیقه ی دیگه توی فرودگاه همدیگه رو می بینیم.«
خب، بین خودمان بماند ها! خواهرم عاشق دستوردادن است!

خودنمای���ی می کرد. دس���تخط فرس���تنده را ش���ناختم، پروفس���ور 
الکتریک پنجه بود.

پروفسور دانشمند معروفی است که سِر یکی از ماجراجویی های 
بی شمارم با او دوست شدم.

پاکت نامه را پاره کردم. پنجه هایم از هیجان 
پیغام هایی که از پروفسور می رسند، همیشه هیجان انگیزند، ولی 
نبود که هیجا ن زده ام کرد، چیز دیگری بود:  این دفعه، پیغامش 
چهار تا بلیت هواپیما به مقصِد  در 

کروکودیلیا!
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 سمت مغازه ی تواناموش، بهترین فروشگاه تجهیزات 

ورزشِی شهر. برای سفرمان به مناطق  خرت وپرت 

خریدم و بعد  رفتم فرودگاه.

برادرزاده ام، بنجامین، محکم بغلم کرد 

 : و 
خوش حالم  خیلی  »عموجرونیمو! 

که قراره باهات برم سفر!«
لبخند روی پوزه ام نشست. خدایا، 

چقدر برادرزاده ام را دوست داشتم!

گوش هام ُپِر پنیر نیست! خیر!
بعدش خواهرم سرم جیر کشید: »همه چی گرفتی  

یا نه؟ هان؟ بله؟ نشنیدم؟« و پنجه اش را دِم گوشش گرفت. 
نگذاشت حتی دهانم را باز کنم که جوابش را بدهم. فوری ُدمم 
را نیشگون گرفت و گفت: »گوش هات ُپر پنیره جرونیموش یا 

خودت رو زدی به َکری؟«
گفته بودم خواهرم خوب بلد است روی اعصابم راه برود؟

ته آ چمدانم را تَلَْق باز کرد و بعد، 

چیزهایی که برای س���فر برداش���ته بودم، این ها بودند: چهار جفت 
چکمه ی ساق بلنِد ضدآب، چهار دست شلوار 

ی���ک  پش���ه بند،  ب���ا  کاله  ت���ا  چه���ار  ن���رم،  گ���رم  و 
و چیزهای دیگر.
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ته آ راضی و خوش حال گفت: »خوبه، انگار همه چی برداشتی.«
ولی همان لحظه، یک نفر پرید وسط. »همه چی؟ بگو مرگ من!« 
و ِهرِهر زد زیر خنده. »اگه این جانب تشریف نمی آوردم مهم ترین 

» چیز دنیا رو یادتون می رفت بیارید که!... 
به طرف صاحِب صدا برگشتم. خوب می دانستم کی جیر می کند، 
تراپوال بود. آن موش می توانست صد کیلو غذا را  پسرعمویم 

چنددقیقه ای یک لقمه ی چپ کند. 

بل���ه، غذاخ���وردن برای تراپ���وال فقط یک س���رگرمی نبود، همه ی 
زندگی اش بود!

آن لحظه، داشت یک تکه 
را زیر 

گفت: »بفرما، پسرعمو، یک لقمه بزن.« 
ولی تا آمدم گاز بزنم، کرد.

اخم هایم رفت توی هم. 
تراپوال ِکرِکر خندید. 

همیشه گول می خوری، جری روُمخ!«»
بعد دور گردنش را نشانم داد و گفت: »پیش 
پای تو این چاقو رو برنده شدم، توی یک مسابقه ی پنیرخوری. دیگه 
از این به بعد همه جا با خودم می برمش که خدایی نکرده هله هوله ای 

از چنگم درنره.«
یک دفعه یک موش که عضله هایش پِلِق پِلِق از آستین 
تی ش���رتش زده بود بیرون، آمد طرفمان. داش���ت یک ساندویچ 

چدار می ُلمباند.

خواهرم، ته آ، خبرنگار 
ویژه ی جریده ی جوندگان

ولا
راپ

م، ت
موی

سرع

پ
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تراپوال نگاهی به ساندویچش انداخت و چاقویش را از غالفش 
بگیرم، یک  را  جلویش  و  بجنبم  به خودم  آمدم  تا  بیرون کشید. 

 از ساندویچ را بُرید!
موش عضله ای چرخید طرفمان. بدجوری قاتی کرده بود و چپ چپ 
خیال  من را نگاه می کرد. جیر کشید: »

کردی با کی طرفی؟«
می خواستم برایش توضیح بدهم، ولی گوش نکرد.

آمد طرفم و من هم پنجه گذاشتم به فرار. 
جیر کشید: »مگه پنجه ام بهت نرسه. ُدمت رو گره می زنم دور 

سرت!«
قایم شدم توی اتاق استراحت.
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