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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؟
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اسم من استیلُتن است، جرونیمو استیلُتن...

یــک روز صبــح، مثل موشــی که وســط رژه ی گربه ها گیــر افتاده، 
خیِس عرق از خواب بیدار شدم. نیوموش سیتی در ماه آگوست 
 همیشــه گرم است. ولی آن سال از همیشه بدتر بود. هوا آن قدر

 بود که نفسم باال 
نمی آمد و آفتاب سوزان 
همه جا را داغ کرده بود. 
حس می کردم پشم هایم 

آتش گرفته.
 

شیر آب سرد را باز کردم
 و آب یخ سرازیر شد 

روی سر و بدنم.
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     اس. من استیلُتن است، جرونیمو استیلُتن...

از حمــام پریــدم بیــرون. صبح های تابســتان، هیچ چیز مثــل دوِش 
آب ســرد موش را ســِر حــال نمی آورد. زیر لب یکــی از ترانه های 

موردعالقه ام را زمزمه می کردم:

بعد از دوش گرفتن، تصمیم گرفتم یک صبحانه ی سیبیل چسب 
برای خودم آماده کنم. خرامان رفتم طرف  
. پر از غذاهای خوش مزه بود... پنیر، پنیر و باز هم پنیر!

بیســکویت  می خــوردم؟ یــا کمــی مربــا روی پنیــر 
یــک پاکــت شــیر   می مالیــدم؟ باالخــره 
ویتامینــه  با طعــم  انتخاب کردم. خیلــی خوش مزه 
بود. پنجه ای به شــکمم کشــیدم. چه شــروع محشــری بود 

برای آن روزم!
از سوراخ موشم رفتم بیرون و راه افتادم سمت اداره. فکر کردم 

یک پاکت شیر ویتامینه  با طعم موزاِرال انتخاب کردم.شاید امروز آن قدرها هم گرم نباشد.



     اس. من استیلُتن است، جرونیمو استیلُتن...     اس. من استیلُتن است، جرونیمو استیلُتن...

اشتباه می کردم. زمین خیلی داغ بود، جوری که دود از پنجه هایم 
بلند شد. هوا آن قدر سنگین بود که داشتم  می شدم.

تصمیم گرفتم سوار مترو شوم. قطار داشت راه می افتاد. درست 
قبل از اینکه درهایش بسته شود، پریدم توی قطار. اوَوه! اگر درها 
یک ثانیه زودتر بسته می شد، ُدمم الی در قطع می شد! تِلِپی نشستم 

روی یکی از صندلی های خالی.

همــان لحظــه، فهمیــدم کنــار موشــی نشســته ام که خیلــی خوب 
. می شناســیدش؟ دســتیار خیلــی  می شناســمش، 

نوجوان من توی دفتر روزنامه.
آه، چــه بی ادبانــه! پــاک یادم رفته بــود خودم را معرفی کنم. اســم 
. من نویســنده  مــن اســتیلُتن اســت، 
و روزنامه نــگارم، ســردبیر محبوب تریــن روزنامــه ی ماکاموشــی. 

روزنامه ای به اسم جریده ی جوندگان.
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