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تحریریهی روزنامهی
جریدهی جوندگان



در جزیرهی ماکاموشی کی چهکاره است؟

دوستان موشموشی عزیزم!
به دنیای
خوش آمدید!
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جرونیمو استیلتُن

تِهآ استیلتُن

موش زیرک و خوشفکر،
سردبیر جریدهی جوندگان

خواهر جرونیمو و خبرنگار
ویژهی جریدهی جوندگان

تراپولا استیلتُن

بنجامین استیلتُن

یک موش دلقک و بینمک،
پسرعموی جرونیمو و صاحب
ت وپ ِرتفروشی
مغازهی ِخر 

موشچهی نُهسالهی شیرین
و دوست داشتنی،
برادرزادهی تود لبُروی جرونیمو

موش ُغ ّران
آفتابی یکی از روزهای ژوئیه بود .خورشید خیلی
صبح
ِ
جوری که میشد ِ
کف پیادهرو ساندویچ پنیر بپزی.

بود،

رفتم غذاخوری نبش خیابان که صبحانه بخورم ،مثل همیشه .یک
قهوه و

سفارش دادم ،مثل همیشه .بعد

رفتم دکهی روزنامهفروشی ،مثل همیشه .میخواستم
روزنامهام را بگیرم...

غ
ناّرُ ش وم

ای وای! دوباره یادم رفت خودم را معرفی کنم ...اسم من استیل ُتن

است،

 .من سردبیر

غ
ناّرُ ش وم

باورم نمیشد گوشهای ُگندهی موشیام چی شنیدهاند« .از
ِکی؟»
به کپهی روزنامهها اشاره کرد .عنوان همهشان

هستم ،محبوبترین روزنامهی اینجا ،جزیرهی ماکاموشی.
داشتم میگفتم ،رفتم نسخهای از روزنامهام را بگیرم مثل همیشه،
ولی یک چیز مثل همیشه نبود ،نتوانستم یک نسخه از روزنامهام
را هم پیدا کنم ،حتی یک دانه!
خیلی گیج شدم .باید از روزنامهفروش میپرسیدم چه خبر شده.
گفتم« :ببخشــید
انگار

میگردم».

همیشگی
من دنبال نســخهی
ِ

معذب شد .چون سبیلهایش را خاراند و

گفت« :اِاِاِ ...اوووم ...جریدهی جوندگان ندارم!»

آن لحظه دیگر خیلی بیشتر گیج شدم« .آخه چرا؟ همهش رو
فروختی؟»
سرش را بهنشانهی «نه» تکان داد و زل زد به

یک چیز بود:
توضیح داد که« :امروز صبح یک موش

یـک خـروار پـول بهـم داد کـه هیـچ روزنامـهای بهجـز مـوش غُ ـ ّران
نفروشـم .بعـدش هـم همـهی نسـخههای جریـدهی جونـدگان رو
برداشت و برد».
.
زل زدم به
جیرم درنمیآمد.
گفت:
«متأسفم آقای استیل ُتن...
 ...ولی کاسبی کاسبیه!»

ِچکی را جلوی پوزهام

پنجههایش.

تکانتکان داد که از

تندتند گفت« :آقای استیل ُتن ،راستش رو بخواهید ...من دیگه

طرف موش غُ ّران
بود.

جریدهی جوندگان نمیفروشم».
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اومد اینجا.

غ
ناّرُ ش وم

صفرهایش حتی از سوراخهای یک قالب پنیر سوئیسی غولآسا

موش تکچشم

هم بیشتر بود.

بدوبدو رفتم سمت اداره ،تا پنجههایم جان داشت ،دویدم.
دود از کلهام بلند شد .نسخهای از موش غُ ّران را برداشتم.
میخواستم ببینم آن موش تکچشم دنبال چی بوده .همینکه

کتابفروشی رد شدم .به ویترینش نگاه کردم ،مثل همیشه.

چشمم خورد به گزارش صفحهی اول ،سبیلهایم فر خورد.

پشت شیشهاش همیشه نسخهای از جدیدترین کتابم را به

باید میفهمیدم اوضاع از چه قرار است! توی راه ،از کنار یک

نمایش میگذاشتند.
ولی آن روز صبح مثل همیشه نبود .کتاب جدیدم توی ویترین
نبود .دویدم توی کتابفروشی .همهجایش را باال و پایین کردم،
اما حتی
نشر استیل ُتن را
جرید هی جوندگان
نمیفروشند .اگر
دارد ورشکست
یخواهید باقی
د! گزارشگر م 
یشو
م
ماجرا را بدانید،
ویژ هی موش
موش ُغ ّران را
ُغ ّران خبردار
نگذارید زمین.
شده که دیگر هیچ
دلتان برای
دکهای روزنام هی
جرید هی جوندگان
جرید هی جوندگان
یشود ،قول
تنگ نم 
را نمیفروشد.
ها هم میدهیم!
ی
کتابفروش 
بهای
دیگر کتا 

از

مجموعهی خودمان ،انتشارات
استیل ُتن ،پیدا نکردم .بهجایش،
همهی کتابها چاپ انتشارات

جدیدی بودند :نشر موش ُغ ّران!

14

یشورفباتک

مشچ کتشوم

انگار صاحب

مشچ کتشوم

 ،از دیدن من دستپاچه
است ،ولی همیشه از فروش

شد .خفاشپنجه کمی
کتابهای من راضی بوده.

جیرجیر کرد« :بهگمونم خبرها رو شنیدهاید ،آقای استیل ُتن!
متأسفم ،ولی من دیگه نمیتونم کتابهای انتشارات استیل ُتن رو
بفروشم .امروز صبح زود ،یک موش تکچشم بهم پیشنهاد خوبی

داد»...
خفاشپنجه چکی از طرف نشر موش غُ ّران نشانم داد .اینیکی
آنقدر صفر داشت که سرم گیج رفت.

یک کلمهی دیگر هم جیر نزدم و از
مغازه رفتم بیرون.
غُ رغُ ر کردم« :اوضاع از اونی که فکرش رو میکردم ،خیلی
خرابتره».
با عجله رفتم مرکز پنیر سوئیسی شمارهی هفده .سبیلهایم داشت
دویدم توی دفترم .از ته دلم جیر کشیدم:
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