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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

در جزیره ی ماکاموشی کی چه کاره است؟

جرونیمو استیلُتن

موشزیرکوخوشفکر،
سردبیرجریدهیجوندگان

 

ِته آ استیلُتن

خواهرجرونیمووخبرنگار
ویژهیجریدهیجوندگان

تراپولا استیلُتن

یکموشدلقکوبینمک،
پسرعمویجرونیمووصاحب
مغازهیِخرتوپِرتفروشی

بنجامین استیلُتن

موشچهنُهسالهیشیرین
ودوستداشتنی،

برادرزادهیتودلبُرویجرونیمو



اسم من استیلُتُن است

اسم من استیلُتن است، جرونیمو استیلُتن.
به نظر خودم یک موش خیلی معمولی ام.

یک شغل نسبتاً معمولی دارم. سردبیر روزنامه ای هستم به نام 
جریده ی جوندگان. محبوب ترین روزنامه ی نیوموش سیتی.
از چیزهای معمولی خوشم می آید. 

چیزهایی مثل موسیقی کلاسیک 
و کتاب های خوب. 

       همیشه کت وشلوار می پوشم و   
   کراوات می بندم. خوشم نمی آید  

توی شلوغی بین مردم بایستم.
وقتی پیتزا سفارش می دهم بیشتر 
دوست دارم معمولی باشد. بدون 

ماهی ریزه و چیزهای اضافه!
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اسامناستیلُتُناست
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خوشم نمی آید.  از
تن���م نمی کنم. و 

آید. خوشم نمیآید. خوشم نمیآید. 
لباس ه���ای خال خال���ی ی���ا راه راه یا

همیشه ی خدا یک برش پنیر آمریکایی ساده را به یک قالب پنیر 
فلفلی تند هالپانو ترجیح می دهم.

همان طور که می بینید ترجیح می دهم زندگی آرام و بی دردس���ری 
داش���ته باش���م. می دان���م ش���اید به نظ���ر بعضی 
موش ها بی نمک یا حتی حوصله َسربَر باشم. 
ش���اید هم راس���ت بگویند. ول���ی خب من 

این طوری دوست دارم!
حاال چرا دارم این ها را به شما می گویم؟

                    
 

کار خیلی زیاد

اوض���اِع کار توی دفتر روزنامه خیلی ش���لوغ و درهم ش���ده بود. 
آن قدر کار س���رم ریخته بود که ماه ها وقت نکرده بودم موی سرم 

را کوتاه کنم! باید راهِ حلی پیدا می کردم.

آن وقت یک             عالی به سرم زد. 

تصمیم گرفتم یک دستیار استخدام کنم.
ی���ک آگهی ت���وی روزنامه چاپ ک���ردم و صدها موش، س���ابقه ی 

کارشان را برایم فرستادند.
شان را خواندم. یکیهمه شان را خواندم. یکی شان از بقیه بهتر بود.

گفتم: 

زنگ زدم به منشی ام، موشال، و ازش خواستم بیاید دفترم.
گفتم: »موشال، لطفاً همین االن یه قرارداد جفت وجور کن. یه دستیار 
همه چیزتموم پیدا کردم. اینجا نوشته اسمش پینکی پیکه. جوون 
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کارخیلیزیاد کارخیلیزیاد

به  و  محشری داره  باهوشه. مهارت های و 
آخرین اخبار روز کامالً  آگاهه. دقیقاً همون چیزی که ما می خواهیم! 

»
آخرین اخبار روز کامال  آگاهه. دقیقا

یه موِش 
موش���ال اخم کرد و پرس���ید: »نمی خواهین اول بی���اد اینجا باهاش 

مصاحبه کنین؟«
دلم نمی خواس���ت صبر کنم. پینکی پیک به نظر محش���ر می آمد! 
گفتم: »احتیاجی به مصاحبه نیست... من سال هاس که سردبیِر 

روزنامه ام. کافیه پوزه ی یه جونده رو ببینم، فوری می فهمم کارش 
که پینکی قراره توی 

ام. کافیه پوزهی یه جونده رو ببینم، فوری می
خوبه یا بده.

کارش محشر باشه.«
موشال گفت: »بله، همین طوره... ولی مطمئنین که...«

پری���دم وس���ِط حرفش: »س���یبیل های م���ن هیچ وقت به���م دروغ 
نمی گن!« دلم نمی خواس���ت بیش���تر از این جروبح���ث کنم. کاماًل 

مطمئن بودم که درست می گویم!
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رلیشعسیس... رلیشعسیس...

1-سرسرا
2-چاپخانه)جاییکهکتابهاوروزنامههاچاپمیشوند.(

3-بخشحسابداری
4-سالنتحریر)جاییکهنویسندگان،تصویرگرانودراحان

کارمیکنند.(
5-دفترجرونیمواستیلُتن

6-آشیانهیچرخبال

ساختمان روزنامه ی 
جریده ی جوندگان

1

2

3

4
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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!
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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 موِش 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- شهِربازی َ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
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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

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- آبادی  شتر خسته

35- تپه ی کله کلم

36- جنگل تله موش

37- پشه آباد

نقشه ی ماکاموشی
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