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تحریریه ی روزنامه ی             
جریده ی جوندگان
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دوستان موش موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای

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؟



بگذاری���د ببین���م. ماجرا دقیقاً از آنجا ش���روع ش���د که... ش���وخی 
ها! نمی کنم 

ی���ک روز غ���روب، خوش ح���ال و آس���وده روی کاناپه ام ل���م داده 
بودم، کنترل تلویزیون را توی پنجه ام گرفته بودم و پش���ِت سِر هم 
که یک دفعه یک تبلیغ تلویزیونی 

چشمم را گرفت.
یک خانم جونده با موهای طایی داشت مثل یک 

عربده می کش���ید: »دارین کچل می ش���ین؟ موهاتون کم پش���ت 
ش���ده؟« بعد پ���وزه اش را 
آورد جل���و و چس���باند ب���ه 
دوربی���ن و جی���ر زد: »آره! 
دارم با خودت حرف می زنم 

»!

من جوان تر از آنم که کچل شوم!



1213

     من جوان تر از آنز که کچا شونم     من جوان تر از آنز که کچا شونم

از جا پریدم. چش���م های ریز س���یاهش انگار مستقیم به من خیره 
شده بود!

محکم و قاطع دستور داد: »همین حاال به حرفم گوش کن! پنجه ت رو 
ببر باال و بکش جلوی سرت. 

»
آب دهان���م را ق���ورت دادم. پنجه های لرزانم را ب���ردم باال و جلوی 
سرم را لمس کردم.  انگار راستی راستی 
موهای جلوی س���رم کم پش���ت ش���ده بود! یعنی موهایم داشت 

می ریخت؟
موش تلویزیون شروع کرد برایم سخنرانی کردن: »گوش کن ببین 
! تو به یه چی���زی احتیاج داری که  چ���ی می گم 
موهات رو تقویت کنه! اگه فوری به موهات نرس���ی، کله ت کچل 

می شه، عینهو توپ بولینِگ خوش موش شانس خونه!«
بازویش را عین یک بولینگ باز حرفه ای پرت کرد جلو و نعره کشید: 

« و همان طور بهم زل زد. «
جلوی سرم را لمس کردم.
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     من جوان تر از آنز که کچا شونم     من جوان تر از آنز که کچا شونم

دیگر راستی راستی داشتم نگران می شدم. من جوان تر از آنم که 
کچل ش���وم. تازه اول ِچلِچلی ام اس���ت. بله، شاید حتی بهتر باشد 
بگویم در آستانه ی بهار زندگی ام هستم. ُدمم نرم و منعطف است 

و استخوان هایم به ِچِرق چوروق نیفتاده.
صدای جیروداد بلندتری از تلویزیون رش���ته ی افکارم را پاره کرد: 
! امروز روز خوش شانسی ته! آره،  »بیدار شو 
این جوری هاس!  کله ی کچلت پیش منه! بهتره 
 ! همین االن پنجه به کار بش���ی و س���فارش بدی 

وگرنه خودت می مونی و ُدمت!«
یک ورق و کاغذ جور کردم و فوری یادداشت برداشتم.

م���وِش ت���وی تلویزیون یک 
کاه خود و یک بطری بزرگ 
پر از مایعی سبز نشانم داد:

»این یک کاه خود ویژه ست که

تولید می کنه. اول  رو روی موهات می مالی 
و بع���د این کاه خود رو م���ی ذاری روی کله ت! حداقل دو تا س���ه 
ساعت باید همون جا بمونه. کاه خود سرت رو  می ده و 
 ! ریشه ی موهای خسته و فرتوتت رو از خواب 

گرفتی چی می گم؟«
سرم را تکان دادم.

م���وش تلویزیون جیر ک���رد: »خیله خب. پس منتظر چی هس���تی 
» کچل؟! همین االن سفارش بده! 

مثل هیپنوتیزم شده ها پنجه ام را  کردم و تلفن را برداشتم. 
. شماره ی روی صفحه ی تلویزیون را گرفتم: 

پنج���ه ای به موهایم کش���یدم و گفتم: »می خواس���تم ی���ه کاه خود 
سفارش بدم.«
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منشی پش���ت خط سرفه کرد 
و گف���ت: »فک���ر کن���م تازگ���ی 
برنامه ی ویژه ی تلویزیونی ما،

رو 
دیدی، ها؟«

می خواستم  گرفت.  سرفه ام 
بگوی���م م���ن ک���ه هن���وز کچل 
نشده ام! ولی جیرم درنمی آمد!

منشی گفت: »خجالت نکش، 
کله کچل! خیلی زود کاه خودت رو 

می فرستم! 
رو هم می خواهی دیگه، نه؟  بطری بفرستم؟ االن حراجش 

کردیم. می دونی که...«
». گلویم را صاف کردم و گفتم: »

منشی  
و با  زمزمه 
کرد: »ب���ه نظر موش باش���خصیتی 
می آیی! واس���ه همی���ن می خوام یه 
 رو به���ت بگ���م!... چند تا 

بطری بیشتر برامون نمونده!!!«
جیرم بند آمد. یعنی راستی راس���تی 
آن همه موش کچل آن بیرون برای 
خودش���ان پرسه می زدند و محلول 

معجزه آسا نیاز داشتند؟
منش���ی انگار که 

حرف���ش   ،
را ادامه داد: »خیلی ها بهمون زنگ 
می زنن. این محلول داره عین پنیر 
داغ توی جش���نواره ی زمس���تونی 

فروش می کنه!
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اگ���ه جای تو بودم چند تا بیش���تر س���فارش می دادم!  
»

نگران و عصبی سیبیل هایم را جویدم. بدون محلول نمی توانستم 
کاه خودم را سرم کنم. اگر محلولم تمام می شد، چه؟ آن وقت توی 
دردسر بزرگی می افتادم. می شدم یک عدد موش کچِل بدبخِت 
تا، نه ت���ا بطری، نه! سرس���خت. تته پته کردم: »پس بهتره

 تا، نه، بنویس  تا یا شاید هم  تا، آره من  تا... نه! 
چطوره  تا بطری سفارش بدم؟«

منشی زمزمه کرد: »چه انتخاب خوبی! دوازده تا بطری براتون کنار 
می ذارم. همین االن سفارشتون رو به پنجه تون می رسونیم.

چند دقیقه بعد، زنگ در به صدا درآمد.
موشی با یک خروار موی  پرپشت روی کله اش، پشت 
در ایستاده بود. کفش اسکیت پایش بود و یک بسته توی دستش.

؟« پرسید: »آقای 
ت���کان دادم: »بل���ه.  س���ر 

خودمم.«
نیش���ش را ب���از 
و   ک���رد 

همه ی س���ی ودو 
دندانش را نشانم 

داد.

اتحادیه ی کچل ها
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