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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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     امیدوارم شانم بیاریب

امیدوارم شانس بیاری!

خیلی هیجان زده بودم. آخر، مگر یک موش توی زندگی اش چند 
بار قرار است جزیره اش را به مقصد  ترک کند؟

توی فرودگاه بلیتم را روی پیشخان گذاشتم و از یکی از کارمندان 
فرودگاه پرسیدم: »ببخشید، بخش پذیرش 

 کجاست؟«
کارمند نگاهی سرشار از دلسوزی بهم انداخت.

 منظورت  
کارمند نگاهی سرشار از دلسوزی بهم انداخت.

گفت: »
« به یک جعبه اش���اره کرد. وقتی راه افتادم 

بروم سمت جعبه، گفت: »امیدوارم شانس بیاری!«
شانس بیاوری؟؟؟ پیش خودم فکر کردم این حرف یعنی چه؟

 چرب 
شانس بیاوری؟؟؟ پیش خودم فکر کردم این حرف یعنی چه؟

پش���ت جعبه یک خانم م���وش چاق وچله با 
ایستاده بود. با سوءظن نگاهم کرد.

»مطمئنی می خوای سوار این هواپیما بشی؟«
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     امیدوارم شانم بیاریب     امیدوارم شانم بیاریب

 بهم که: »مطمئنی می خوای سوار این هواپیما 
بشی؟... لحظه ی آخر که قرار نیست بزنی به چاک؟ ها؟«
پلک زدم و سردرگم پرسیدم: »چرا باید بزنم به چاک؟«

همان لحظه یک موش با قیافه ی مشکوکی آمد طرفم. با جیرجیری 
آهنگین گفت: »سالم دوست پشمالوی من!« خم شد جلو و محکم 
 .
آهنگین گفت: »سالم دوست پشمالوی من!« خم شد جلو و محکم 

باه���ام پنج���ه داد: »من 
ولی اگه دوست داری ماهی گیِر خالی صدام کن.«

لرزیدم و پنجه ام را نگاه کردم، مبادا شکسته باشد. نیش ماهی گیر 
تا بناگوش باز شد و گفت: 
»اوم���دم اینج���ا که بهت 
بیمه ی عمر رو پیشنهاد 
کن���م. هی���چ فک���ر کردی 
ممکنه هواپیماتون س���ِر 

راه راه 

»

. قلبم به س���رعت قل���ب ماریو موش���تِی دونده،  رنگم
ش���روع کرد تاپ تاپ کردن. زیِر لب گفتم: »اِِهم، خب، دوس���ت 

ندارم به همچین چیزی فکر کنم.«
 گفت: »می فهمم... 

ندارم به همچین چیزی فکر کنم.«
مؤدبانه سر تکان داد و با لحن 

یه  هواپیماها  این  که...  بگم  می خوام  کنی.  فکر  باید  ولی خب. 
لحظه توی آسمونن، یه لحظه روی زمین. از کجا معلوم که... اصاًل 

می دونی هر سال چند تا هواپیما سقوط می کنن؟«
آب دهانم را قورت دادم. دوست نداشتم بدانم.

ماهی گی���ر حرف���ش را ادام���ه داد: »فک���رش رو بک���ن. اگه بیمه ی 
عم���ر داش���ته باش���ی، بع���د از مرگت، یه کس���ی هس���ت ک���ه از 
! بی���ا اینجا رو امضا کن و  مراقب���ت کنه. یاالاّ
عم���ر داش���ته باش���ی، بع���د از مرگت، یه کس���ی هس���ت ک���ه از 

خیال خ���ودت و من رو راحت کن.« یک تکه کاغ���ذ را زیر پوزه ام 
تکان تکان داد.

فکر کردم: »عجب موش سیریش���یه!« ولی 
 ریخت پایین. 
فکر کردم: »عجب موش سیریش���یه!« ولی 

بعد یک دفعه قلبم 
، چه  راستی راستی اگر من

به سر بنجامیِن کوچولویم می آمد؟
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     امیدوارم شانم بیاریب

آینده اش چی می ش���د؟ یعنی مجبور می شد جای دانشگاه رفتن، 
گوش���ه ی خیابان بس���اط کند و پنیر کپک زده گدایی کند؟ ش���اید 

بیمه ی عمرشدن آن قدرها هم فکر بدی نبود.
خودکارم را درآوردم. ولی قبل اینکه امضا کنم، ماهی گیر پنجه اش 
را گرفت باال و پرسید: »فقط قبل اینکه قرارداد ببندیم، یه سؤال 
 
را گرفت باال و پرسید: »فقط قبل اینکه قرارداد ببندیم، یه سؤال 

کوچولو داشتم... تو که با پرواز
نمی ری، می ری؟«

پل���ک زدم و ج���واب دادم: »اِِهم، اوم، خب، آره، راس���تش می رم. 
چطور مگه؟« ماهی گیر به سرعت برق وباد کاغذ قرارداد را از 

پنجه ام کشید بیرون.
جیر کرد: »خب پس. ولش کن... من نمی تونم 
مس���افر های این آژان���س رو بیمه کن���م. بدترین 

آژانس هواپیماییه!
»

آژانس هواپیماییه!
          

یک دفعه انگار پنیر توی دلم رنده کنند، دل و روده ا م پیچید به هم. 
آه! عجب روزی!

واپنیرا به حال من!

همان طور که س���یبیل هایم را می جویدم، راه افتادم که هواپیما را 
پیدا کنم.

تابل���وی کوچکی به دیوار چس���بانده بودند که رویش نوش���ته بود: 
، پروازه���ای خارج���ی«. ان���گار ی���ک م���وش  «
ب���ا گچ تندو تن���د نوش���ته ب���ودش و رفته ب���ود. پیچیدم ت���وی یک 
راه���روی تاریک. هواپیما آخِر راه���رو منتظرم بود. وقتی دیدمش، 
ع���رق س���ردی روی پش���تم نشس���ت و موهای���م س���یخ ش���د.

پدربزرگ ویلیام 
 بود. به نظر نمی آمد حتی تا 

ویلیام ویلیام 
هواپیما خیلی 

آخر باند فرودگاه هم دوام بیاورد.
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     واپنیرا به حال منب     واپنیرا به حال منب

وقتی نزدیک می ش���دم، یک موش مکانیک را دیدم که با چکش 
روی یک���ی از بال های هواپیما می کوبید. ُغرُغ���ر کرد: »این هم از 

این! شاید این دفعه دیگه سقوط نکنیم!«
چمدان���م را محک���م چن���گ زدم و از پلکان هواپیما ب���اال رفتم. یک 

مهمان دار خپل بلیتم را گرفت.
هس���تین. 

دار خپل بلیتم را گرفت.
گفت: »ش���ما توی بخش 

 ، کنم  فکر 
هان؟«

م���ن را ب���رد طرف صندل���ی ش���ماره ی 17. یک صندل���ی کوچِک 
درب وداغ���اِن تَق وَلق ک���ه به جای کمربند ایمنی ی���ک تکه طناب 
داش���ت! زور زدم جیر نکش���م. ولی عرق س���ردی ک���ه روی کمرم 

نشسته بود، تبدیل به دوش آب یخ شد!
بااحتی���اط نشس���تم. بع���د کمربند طناب���ی ام را با دو تا گره بس���تم 
 
ام را با دو تا گره بس���تم 

دوِر خ���ودم. آه! چط���وری خ���ودم را ب���ه همچین 
انداخت���ه بودم؟ آن وس���ط، مهمان دار خپل از بلندگ���و اعالم  کرد: 
 »کس���ی نمی خواد چتر نجات بخره؟ این آخری���ن فرصته! یا بخرین 

یا بپرین!«
»کسی نمی خواد چتر نجات بخره؟«
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     دوباره پدربزرطفببب     دوباره پدربزرطفببب

1- سرسرا
2- چاپخانه )جایی که کتاب ها و روزنامه ها چاپ می شوند.(

3- بخ  حسابداری
4- سالن تحریر )جایی که نویسندگان، تصویرگران و طراحان 

کار می کنند.(
5- دفتر جرونیمو استیلُتن
6- آشیانه ی چرخ بال

ساختمان روزنامه ی 
جریده ی جوندگان

1

2

3

4

5

6

درباره ی نویسنده:
متولد نیوموش سیتی، ماکاموشی، جزیره ی جوندگان 
جس��ور. ج��رونیمو اس��ت��یلُتن دان��ش آموخته ی ادبی�ات 
موش م�ح�ورانه و ف�ل�س�فه ی نوم�وشی تط�بیقی است. 
در بیست سال گذشته سردبیر جریده ی جوندگان، 

ُپرتیراژترین روزنامه ی نیوموش سیتی بوده.
استیلُتن به خاطر دو تا از کتاب هایش، »نف�رین ِهَرِم 
پنی�ری« و »در ج�س�ت وج�وی گن��ج غرق شده« برنده ی 
جایزه موشیتزر ش���د. ه�م�چ�ن�ی�ن ج��ایزه ی ب�ه�ت�رین 
شخصیت اندرسون سال 2000 را به خود اختصاص داد. 
یکی از کتاب های ُپرفروش���ش هم موفق به دریافت 
ج�ایزه ی به�ترین کت�اب الک�ترونیکی ج�ه�ان در ای بوک 
2002 ش�د و کاره�ای�ش در س��رتاس��ر ج�ه�ان به چ�اپ 

رسیده است.
آقای استیلُتن در اوقات فراغتش پوسته ی پنیر عتیقه 
جمع می کند و گلف بازی می کند. ولی بیش���تر از هر 
چی�زی از قص�ه گفتن ب�رای برادرزاده اش، بنج�امین، 

لذت می برد.

ایزه�ایزه�ایزه �ج�ج
2002

رسیده است.
آقای استیلت

جمع می
زی از قص�زی از قص�زی از قص �چی�چی

لذت می
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     دوباره پدربزرطفببب     دوباره پدربزرطفببب

1- شهرک صنعتی
2- کارخانه های پنیرسازی

3- فرودگاه بین المللی هواپِیموش
4- ایستگاه رادیویی و تلویزیونی گوش موش

5- بازار پنیر
6- بازار ماهی
7- شهرداری

8- قلعه ی اَخ و تُف
9- هفت تپه ی ماکاموشی

10- ایستگاه قطار نیوموش سیتی
11- مرکز خرید

12- سینما
13- باشگاه ورزشی

14- تماشاخانه ی گربه برفی
15- میدان سنگ آوازه خوان

16- سالن گودا
17- هتل پنج ستاره

18- بیمارستان دولتی موش ها
19- باغ گیاه شناسی

20- ِخرت   و  پِرت  فروشی تراپوال
21- پارکینگ

22- موزه ی هنرهای معاصر
23- دانشگاه و کتابخانه

24- دفتر روزنامه ی موش امروز
25- دفتر جریده ی جوندگان

26- خانه ی تراپوال
27- مرکز طراحان لباس
28- رستوران موش کلبه

29- مرکز حفاظت از محیط زیست
30- اداره ی بندر و دریانوردی

31- میدان ملکه   موش
32- زمین ُگلف

33- استخر
34- زمین تنیس چمنزار ِخِجل

35- شهربازِی َخز فِرفِری
36- خانه ی جرونیمو

37- بافت تاریخی
38- کتابخانه ی عمومی

39- کارگاه کشتی سازی
40- خانه ی تِه آ

41- لنگرگاه نیوموش سیتی
42- فانوس دریایی مهپاره

43- مجسمه ی آزادی
44- دفتر هرکول موش آرو
45- خانه ی پتونیا زیبا پنجه

46- خانه ی بابابزرگ ویلیام

نقشه ی نیوموش سیتی
1

2
3

48
9

32

18

11

1013

12

19

17
46

45

23 16
21

14
28 26 20

15
22

5
740

36

37
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33

38

31
29

42
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3041

43
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34

39 35
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رود
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جون
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     دوباره پدربزرطفببب

1- دریاچه ی یِخ غول پیکر

2- قله ی َخِز یخ زده

3- یخچال لیزان لغزان

4- قله ی مورمور

5- پیست اسکی

6- سرزمین موش های خون آشام

7- کوهِ خون آشام

8- آتشفشان جزغاله  موش

9- دریاچه ی گوگرد

10- گذرگاه پی پی گربه

11- قله ی بوگندو

12- جنگل سیاه

13- دره ی خون آشامان مغرور

14- گردنه ی ترس و لرز

15- گذرگاه سایه

16- قلعه ی ناخن خشک

17- پارک حفاظت شده

18- گردشگاه ساحلی الس موشاس

19- جنگل فسیل

20- دریاچه چه چه

21- دریاچه چه

22- دریاچه 

23- پرتگاه ِچدار

24- قلعه ی واالگربه

25- دره ی کاج های غول آسا

26- چشمه سار ِچدار

27- باتالق گوگردی

28- چشمه ی آب گرم قدیمی

29- آبراه موش صحرایی

30- تنگ دره ی مجنون موش

31- مرداب پشه کوره

32- کوهستان هیوال

33- صحرای موشاهارا  

34- آبادِی  شتر خسته

35- تپه ی کله کلم

36- جنگل تله موش

37- پشه آباد
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نقشه ی ماکاموشی

به سمت تنگه ی جوندگان

گربه های راهزنکشتی  جزیره ی گربه نَره

جزیره ی دزدان سرِ گردنه

مجمع الجزایر 
یوزپلنگ صخره ی 

چنگال گربه

به سمت اقیانوس 
موشانتیک

به سمت دریای موش ها

جزیره ی َخزپَرت

ساحل موش دژ

بندرگاه 
گربه ی خیابانی

به سمت اقیانوس 
موِش آرام

جزایر همستر

صخره های مرجانی

چدارستان

بندر موش

َسن موشیسکو

نیوموش سیتی

ییالق 
پنیر سوئیسی

ماکاموشی، جزیره ی جوندگان جسور



دوستان موش موشی عزیزم!
ممنون که این کتاب را خواندید. تا کتاب بعدی شما 

را به خدا می سپارم.
به زودی با یک ماجراجویی سیبیل چسب و هیجان انگیزِ 

دیگر به سراغتان می آیم. قول می دهم!

مجموعه کتاب های ماکاموشی، جزیره ی جوندگان جسور

Hoopa




