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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!خوش آمدید! به دنیای



مثل گوله پنیِر رنده شده...

روز قبل از بود.
آن روز صبح، ساعت با صدای زنگ تیز و بلندی بیدارم کرد! 
خرناس کشیدم. از اینکه صبح زود بیدار شوم، متنفرم! به خصوص 
وقتی هوا سرد است. از پنجره بیرون را نگاه کردم و آن موقع 
بود که دیدمشان. دانه های برف! برف دانه های کوچولو، نرم و 

.
های کوچولو، نرم و 

سفید، درست مثل 
پنجه هایــم  خوش حــال 
را کوبیــدم بــه هــم. من 

! عاشق
و  تلفــن  طــرف  دویــدم 
زنــگ زدم بــه بنجامین. 
برادرزاده ی تودل بُرویم 

را می گویم.
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     م.. گوله پنیِر رنده شده...     م.. گوله پنیِر رنده شده...

به بنجامین گفتم: »من باید صبح سر کارم باشم. ولی بعدازظهر با 
هم می ریم پارک. می ریم  درست کنیم.«

بهش گفتم یک عالمه لباس گرم بپوشد. هوا سرد بود. و البته 
خودم هم حسابی خودم را پوشاندم.
این ها لباس هایی است که پوشیدم:

فکر کنم فهمیده باشــید که از ســرما خوشــم نمی آید. با پوشیدن 
آن لباس هــا، گرمــای دلپذیــری را احســاس می کــردم. راســتش 

یک خرده هم زیادی گرمم شده بود.

4. یک کاپشن بادگیر با 
آستر اضافی

6. یک گوش پوش و 
کالهی هماهنگ با آن

7. یک جفت دستکش 
ضّدآب لبه پشمی

8. ده جفت جوراب پشمی بلند و 
یک جفت چکمه ی مخصوص برف 

8

یک کاپشن بادگیر با  4
5. یک شال گردن 

پشمی زرد و بلند

1. یک زیرپیراهنی گرم 
و یک زیرشــلواری بلند 

گرم
2. دو پیراهن یقه اسکی و سه 

ژاکت کلفِت خزگربه ای

3. یک شلوار اسکی
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     م.. گوله پنیِر رنده شده...

عین اجاق گاز کافه ی موش روغنی ُگر گرفته بودم! برای احتیاط 
 هم به چشمم زدم. آن قدر روی هم 

عین اجاقگاز کافهی موشروغنی گ

روی هم لباس پوشیده بودم که ده دقیقه طول کشید تا عینک را 
قبــل از اینکه از سوراخ موشــم بــروم بیرون، به دقــت دور و برم را به چشمم بزنم!

نگاه کردم. 
یــک هفتــه ی تمام همه جای خانــه ام را تزیین کرده بــودم. قرار بود 
 تــوی خانــه ی مــن مهمانــی شــام 

ی تمام همه

بگیریم. 
یک جور رسم است. هر سال، همه ی فامیل، دوستانم، همسایه ها، 
پســتچی، آرایشــگر و یک عالمه جونده ی دیگر را به خانه ام دعوت 

می کنم. 
بله، فکر کنم آن سال نصف شهر برای  

توی خانه ی شخص شخیص بنده مهمان بودند.
برگزارکردن مهمانی خیلی کار می بََرد. به خصوص برای موشی 
مثل من. چون دوست دارم همه چیز تمام وکمال و  

باشد.
یــک پــادری جدید بــا طرح خوشــامدگویی بــرای جلــوی دِر خانه 

یک کریسمس درجه یک!
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     یک کریسم  درجه یکی     یک کریسم  درجه یکی

خریــده بــودم. عکس باباموش  نوئل با ســورتمه ی معروفش روی 
آن نقش بســته بود. روی در یک  با پاپیونی زرد 
آویزان کرده بودم. و یک پرچم باالی دِر اتاق نشیمن زده بودم که 

رویش نوشته بود:

، اتاق نشــیمنم را  حلقه هــای گل و بــرگ با 
آراســته بودند و بله، صدالبته یک درخت کریســمس هم داشتم. 
آن سال زیباترین درخت کاج بازار را خریده بودم، خوشگل ترین 
کاجــی کــه قدوقــواره اش هــم بــه سوراخ موشــم می خــورد. حتی 
ریشــه هایش هــم هنوز به تنــه اش آویزان بودند! بله، شــاید وقتی 
، می کاشــتمش توی باغچه ی خانه ام. 

هایش هــم هنوز به تنــه
کریســمس 

ولی آن موقع با تکهپنیرهای پالستیکی تزیینش کرده بودم.
من عاشق گل وگیاهم. 

فکــر کنم چــون ســبزپنجه ام، هر چیــزی بخواهم می توانــم پرورش 
بدهم.

آن سال زیباترین درخت کاج بازار را خریده بودم.
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     یک کریسم  درجه یکی

را روشــن کــردم کــه ببینــم چه شــکلی 
می شود. نیشم باز شد. عالی بود!

بعد دِر یخچال را باز کردم. توی بشقابی 
طالیی، یک نان زنجبیلی به شکل خانه ای 
 خودنمایی می کرد. رویه اش 
بســتنی بود و بــا موش های کوچولوی 
 تزیینــش کــرده بودند. 
اسکی ســواری  موش هــا  از  بعضــی 
می کردند. بعضی هایشان موش برفی 
می ســاختند. واقعــاً که بــرای خودش 
شــاهکاری بــود. از شــکرپنجه خریــده 
شیرینی فروشــی  بهتریــن  بودمــش، 

نیوموش سیتی.
آب نبــات و شــیرینی هایش بدجــوری 
گــران اســت، ولی بــاز هم مــی ارزد. 
تازه من دوست دارم توی کریسمس 

حسابی از خجالت شکمم دربیایم.

را روشــن کــردم کــه ببینــم چهشــکلی 
شود. نیشم باز شد. عالی بود!

بعد دِر یخچال را باز کردم. توی بشقابی 
طالیی، یک نانزنجبیلی بهشکل خانهای 
 خودنمایی میکرد. رویهاش 
بســتنی بود و بــا موشهای کوچولوی 
 تزیینــش کــرده بودند. 
اسکیســواری  موشهــا  از  بعضــی 
کردند. بعضیهایشان موشبرفی 
ســاختند. واقعــاً که بــرای خودش 
شــاهکاری بــود. از شــکرپنجه خریــده 
شیرینیفروشــی  بهتریــن  بودمــش، 

نیوموشسیتی.
نبــات و شــیرینیهایش بدجــوری 
گــران اســت، ولی بــاز هم مــیارزد. 
تازه من دوست دارم توی کریسمس 

حسابی از خجالت شکمم دربیایم.

می توانم گوجه ســبز پرورش بدهم، می توانم هویج پرورش بدهم. 
کاش می شــد درختی پیــدا کنم که میوه اش پنیر باشــد. آن وقت 
دیگــر هیچ وقت الزم نبود بروم مغازه ی ببین و بخر. خب... شــاید 

یک روز همچین درختی پیدا کنم.
بــه درختم گفتم: »امیــدوارم از جایت راضی باشــی.« بعد یکی از 

شاخه هایش را نوازش کردم. 
 حــرف می زنید؟ من می زنــم. به نظرم این 

هایش را نوازش کردم. 
شــما با 

کار خوش حالشــان می کنــد. ولی به هیچ کس نگویید. شــاید فکر 
کنند یک تخته ام کم است.

نزدیــک درخــت یــک اســباب بازی 
موزیکال ویژه گذاشته بودم.

مـادربزرگ بزرگه ام، پریشـان خزخانم، 
بهم هدیه داده بودش. 

پنــج فرشــته ی طالیــی رویش بــود و 
یــک  قرمــز وســطش. وقتی 
کوکش می کردم، موســیقی فِراستی 
موش برفــی را اجــرا می کــرد. شــمع 
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