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جرونیمو استیلُتن

موش زیرک و خوش فکر،
 سردبیر جریده ی جوندگان

 

ِته آ استیلُتن

خواهر جرونیمو و خبرنگار
ویژه ی جریده ی جوندگان

تراپولا استیلُتن

یک موش دلقک و بی نمک، 
پسرعموی جرونیمو و صاحب 

مغازه ی ِخرت و پِرت فروشی

بنجامین استیلُتن

موشچه ی نُه ساله ی شیرین
و دوست داشتنی،

برادرزاده ی تو دل بُروی جرونیمو

در جزیره ی ماکاموشی کی چه کاره است؟

دوستان موش موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای



موش ُغّران

صبح آفتابِی یکی از روزهای ژوئیه بود. خورشید خیلی  بود، 
جوری که می شد کِف پیاده رو ساندویچ پنیر بپزی.

رفتم غذاخوری نبش خیابان که صبحانه بخورم، مثل همیشه. یک 
قهوه و  سفارش دادم، مثل همیشه. بعد 
رفتم دکه ی روزنامه فروشی، مثل همیشه. می خواستم 

 روزنامه ام را بگیرم...
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ای وای! دوباره یادم رفت خودم را معرفی کنم... اسم من استیلُتن 
. من سردبیر   است، 

هستم، محبوب ترین روزنامه ی اینجا، جزیره ی ماکاموشی. 
داشتم می    گفتم، رفتم نسخه ای از روزنامه ام را بگیرم مثل همیشه، 
ولی یک چیز مثل همیشه نبود، نتوانستم یک نسخه از روزنامه ام 

را هم پیدا کنم، حتی یک دانه! 
خیلی گیج شدم. باید از روزنامه فروش می پرسیدم چه خبر شده. 
گفتم: »ببخشــید  من دنبال نســخه  ی همیشگِی 

 می گردم.«
انگار  معذب شد. چون سبیل هایش را خاراند و 

گفت: »اِاِاِ... اوووم... جریده ی جوندگان ندارم!«
رو  همه ش  چرا؟  »آخه  شدم.  گیج  بیشتر  خیلی  دیگر  لحظه  آن 

فروختی؟«
 سرش را به نشانه ی »نه« تکان داد و زل زد به 

پنجه هایش. 
تندتند گفت: »آقای استیلُتن، راستش رو بخواهید... من دیگه 

جریده ی جوندگان نمی فروشم.«

ُگنده ی موشی ام چی شنیده اند. »از  نمی شد گوش های  باورم 
ِکی؟« 

 به کپه ی روزنامه ها اشاره کرد. عنوان همه  شان 
یک چیز بود: 

توضیح داد که: »امروز صبح یک موش  اومد اینجا. 
یـک خـروار پـول بهـم داد کـه هیـچ روزنامـه ای به جـز مـوش ُغـّران 
 نفروشـم. بعـدش هـم همـه ی نسـخه های جریـده ی جونـدگان رو 

برداشت و برد.«
 . زل زدم به 

جیرم درنمی آمد.
 گفت:

»متأسفم آقای استیلُتن...
... ولی کاسبی کاسبیه!«

ِچکی را جلوی پوزه ام 
تکان تکان داد که از 
طرف موش ُغّران 

بود. 
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جریده ی جوندگان 
دارد ورشکست 

می شود! گزارشگر 
ویژه ی موش 
ُغّران خبردار 

شده که دیگر هیچ 
دکه ای روزنامه ی 

جریده ی جوندگان 
را نمی فروشد. 

کتاب فروشی ها هم 
دیگر کتاب های 

نشر استیلُتن را 
نمی فروشند. اگر 
می خواهید باقی 
ماجرا را بدانید، 
موش ُغّران را 

نگذارید زمین. 
دلتان برای 

جریده ی جوندگان 
تنگ نمی شود، قول 

می دهیم!

صفرهایش حتی از سوراخ های یک قالب پنیر سوئیسی غول آسا 
هم بیشتر بود.

برداشتم.  را  ُغّران  موش  از  نسخه ای  شد.  بلند  کله ام  از  دود 
می خواستم ببینم آن موش تک چشم دنبال چی بوده. همین که 

چشمم خورد به گزارش صفحه ی اول، سبیل هایم فر خورد.

دویدم.  داشت،  جان  پنجه هایم  تا  اداره،  سمت  رفتم  بدوبدو 
باید می فهمیدم اوضاع از چه قرار است! توی راه، از کنار یک 
همیشه.  مثل  کردم،  نگاه  ویترینش  به  شدم.  رد  کتاب فروشی 
به  را  کتابم  جدیدترین  از  نسخه ای  همیشه  شیشه  اش  پشت 

نمایش می گذاشتند.
ولی آن روز صبح مثل همیشه نبود. کتاب جدیدم توی ویترین 
نبود. دویدم توی کتاب فروشی. همه جایش را باال و پایین کردم، 

از  حتی    اما 
مجموعه ی خودمان، انتشارات 
استیلُتن، پیدا نکردم. به جایش، 
همه ی کتاب ها چاپ انتشارات 
جدیدی بودند: نشر موش ُغّران!

موش تک چشم

کتابفروشی
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     ناّرکترشوم     ناّرکترشوم

، از دیدن من دست پاچه  انگار صاحب 
شد. خفاش پنجه کمی  است، ولی همیشه از فروش 

کتاب های من راضی بوده.
استیلُتن!  آقای  شنیده اید،  رو  خبرها  »به گمونم  کرد:  جیرجیر 
متأسفم، ولی من دیگه نمی تونم کتاب های انتشارات استیلُتن رو 
بفروشم. امروز صبح زود، یک موش تک چشم بهم پیشنهاد خوبی 

داد...«
خفاش پنجه چکی از طرف نشر موش ُغّران نشانم داد. این یکی 

آن قدر صفر داشت که سرم گیج رفت. 
 یک کلمه ی دیگر هم جیر نزدم و از 

مغازه رفتم بیرون.
خیلی  می کردم،  رو  فکرش  که  اونی  از  »اوضاع  کردم:  ُغرُغر 

خراب تره.« 
با عجله رفتم مرکز پنیر سوئیسی شماره ی هفده. سبیل هایم داشت

                    دویدم توی دفترم. از ته دلم جیر کشیدم:
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