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تحریریه ی روزنامه ی           
جریده ی جوندگان
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دوستان موش موشی عزیزم! 
خوش آمدید!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؟
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همه چیز با یک نامه شروع شد، یک نامه با عطر و بوی گل سنبل. 
شما عطر سنبل دوست دارید؟ من که دیوانه ی بوی سنبلم. واقعًا 
 است. فکر می کنم به خاطر همین هم 

شما عطر سنبل دوست دارید؟ من که دیوانه
خیلی

سنبل  روغن   ، ماساژ مرکز  توی  که  هست 
به تن موش ها می مالند. من عاشق ماساژم. واقعاً خستگی ام را 
درمی کند. این قضیه ی ماساژ هم برای خودش داستانی دارد که 

بعدها برایتان می گویم.
خیلی ُخب. کجا بودیم؟ آهان! بله. داشتم 

قضی���ه ی نامه را می گفت���م. آن روز 
صبح رفتم دفتِر روزنامه و دیدم یک 

نامه ی ُسرخابی روی میزم است. 
اس���م من را رویش نوش���ته 
.

اس���م من را رویش نوش���ته 
بودند، 

ای وای! همیشه یادم می رود 

نامه ای با عطر و بوی سنبل
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     نامه ای با عطر و بوی سنبن

خودم را معرفی کنم. من سردبیِر روزنامه ای هستم به نام جریده ی 
جوندگان. ُپرفروش ترین روزنامه ی جزیره مان، ماکاموشی.

خالصه... داشتم می گفتم. نامه با یک تکه موِم ُسرخابی ُمهروموم 
« نقش بسته بود. هوووم... 

گفتم. نامه با یک تکه
ش���ده بود و روی آن هم حرف »

«. معلوم بود دیگر. از همین چیزها 
ش���ده بود و روی آن هم حرف 

رنگ ُس���رخابی و حرف »
معلوم بود کی نامه را فرستاده.

ماکاموشیپنیر سوئیسیخیابان هفدهم جریده ی جوندگانجرونیمو استیلُتن

جرونیموی عزیز جان

توی نامه نوشته بود:

جرونیموی عزیز جان!

چهارشنبه صبح به دیدارت می آیم.
چیِز مهمی هست که حتماً باید درباره اش جیر کنیم.

با عشق و جیر فراوان
عمه پشمک تو

نام���ه را تم���ام ک���ردم. نگاه���م چرخی���د روی تقوی���م رومی���زی ام و 

چهارشنبه؟! چهارشنبه 
که امروز بود!

همان لحظه دِر دفترم باز شد و سر وکله ی عمه پشکم پیدا شد.
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     جرونیموی عنینجان     جرونیموی عنینجان

مثل همیش���ه ی���ک لباس ُس���رخابی پوش���یده بود ک���ه دوِر یقه و 
مچ هایش توردوزی شده بود. یک چتر ُسرخابِی چین چینی که روی 
دس���ته ی صدفی اش دو تا حرف »پ« حک شده بود و یک کیف 
ُسرخابی هم دستش بود. نقره ای اش 
هم به گردنش آویزان بود. توی این گردن آویز عکس ش���وهرش، 

عمو پنبه ریش، است.

ت���وی گردن آویز، یادگاری گران بهای دیگری هم هس���ت: یک تاِر 
س���یبیل عموپنبه ریَش���م! عمو روِز ازدواجش���ان این تاِر سیبیل را 

داده به عمه پشمک.
ِ���م! عمو روِز���م! عمو روِز

به نشانه ی 
عموپنبه ریش کاپیتان کارُکشته ای بود که بیست سال پیش زده 
بود به دِل دریا و راه افتاده بود سمت جزایر موشا الپاگوس. رفته 

بود دنبال یک گنج اسرارآمیز و هیچ وقت هم برنگشت.
 .

بود دنبال یک گنج اسرارآمیز و هیچوقت هم برنگشت.
قلب عمه پشمکم  

باید هم می شکست. عمو پنبه ریَشم تنها عشق حقیقی زندگی اش 
است.
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     جرونیموی عنینجان

یک چیزی بگویم؟ آخر کدام موش���ی حاضر می ش���ود به خاطر یک 
موِش دیگر تاِر س���یبیلش را بَکَند؟  
حتی فک���رش را ه���م که می کن���م، پ���وزه ام تیر 
می کشد. شاید به خاطِر همین است که تا این 
سن و سال هنوز نیمه ی گم ش���ده ی موشی ام را 
پیدا نکرده ام. باید به فهرست ترس هایی که توی دلم دارم، ترس 

از َکنده شدن سیبیل را هم اضافه کنم.

عجب ِجنِتل موش باشخصیتی!

هنوز داشتم به َکنده شدن تاِر سیبیلم فکر می کردم که عمه پشمکم 
دوید س���متم. من را محکم گرفت توی بغِل نرم و گرمش و نوِک 
پوزه ام را ماچ کرد. عطر شیرین گل سنبل دماغم را ُپر کرد. وای 
که چقدر عمه پش���مکم را دوس���ت دارم! من را یاد دوران خوِش 
موش���چگی ام می اندازد. وقتی موشچه  کوچولو بودم، عمه پشمک 
برایم  
می خوان���د. قص���ه ی پش���م طال و س���ه گرب���ه، قصه ی ج���ک و پنیر 
س���حرآمیز، قصه ی ش���نل قرمزی و گربه ی ناقال. قصه هایش یکی 
از یکی قش���نگ تر! اصالً عمه پش���مکم بود که به من فهماند چقدر 
است. یعنی هنوز هم توی کیف 
پش���مکم بود که به من فهماند چقدر  از یکی قش���نگ

دنیای قصه ها 
جادار ابریشمی و ُسرخابی اش از آن شکالت پنیری های خوش مزه 

داشت؟
عمه پش���مک گفت: »عزیزجان! برادرزاده ی گل���م! می دونی چند 
وقت���ه ندیدم���ت؟« یک دفعه جی���ر زد: »عج���ب ِجنِتل موش مهم 
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