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تحریریه ی روزنامه ی           
جریده ی جوندگان



      

8

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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خیلی حالم خرابه دکتر َخزآرام، نه؟!

                                    با اینکه مبِل راحتی بود و از پشِم گرم و نرِم
گربه درست شده بود، اما من خیلی راحت نبودم، بیشتر نگران بودم! 

»دکتر َخزآرام! خیلی حالم خرابه! نه؟«
دکتر َخزآرام به پشتِی صندلی اش تکیه داد و با آن لهجه ی خنده دارش 
گفت: »ُخف اول فایَد چند تا سؤال ازت ِفُپرسم. ِفگو ِففینم، از ِکی 

شروع شد؟«
آه کشــیدم. خب من هیچ وقت شجاع تریِن موِش 

جزیــره ی ماکاموشــی نبــوده ام. بگذاریــد یک 
جوِر دیگر بگویم: من یک خرده بُزِدل موشم. 

هیچ وقــت تــوی مهمانی های ترســناک مثل هالوویــن بهم خوش 
نگذشــته. جشن اســتقالِل پنیر که شروع می شــود، می خزم توی 

سوراخ موشم و بیرون نمی آیم.

                                    با اینکه مبِل راحتی بود و از پشِم گرم و نرِم
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خآراا، نهیخ خآراا، نهیخ     خیلی حالر خرابه دکتر خر      خیلی حالر خرابه دکتر خر

آتش بازی و این جور کارها حالم را خراب می کند. اما مدتی بود 
هر چیِز ریز و درشتی من را از جا می پراند. »خب اولش از اینکه 
ترِس  یه دفعه ای  بعدش  می ترسیدم،  دندون موش پزشکی  برم 
 من رو گرفت. بعدش از اینکه سواِر هواپیما 

بشم، ترسیدم. بعدش از مارها، بعد از فضاهای بسته و 
بعد هم از موش هایی که یه جا جمع می شن، 

ترسیدم. بعدش ترس از ارتفاع و بعدش هم ترس از تاریکی به 
جونم افتاد.« نفس عمیقی کشیدم، درباره ی ترس هایم حرف زده 
بودم و حتی آن موقع هم ترس ولرزم گرفته بود. »راستی دکتر! یه 

چیزی رو یادم رفت بگم. من از گربه ها هم می ترسم!«
دکتر َخزآرام پنجه اش را توی هوا تکان تکان داد و گفت: »تو یه 

موشی، معلومه که فایَد از ُگرِفه ِفترسی.«
 از جایم بلند شدم و جیر کشیدم: 

ِترسی.« رفد از گرفد از گرِف د از گموشی، معلومه که فاید از گموشی، معلومه که فای

»خواهش می کنم دکترَخزآرام، راستش رو بهم بگین! من طاقتش 
رو دارم. حالم خیلی خرابه؟«

دکتر َخزآرام خیلی جدی سرش را تکان داد و گفت: »می تونه َخراف 
فاِشه، می تونه نَفاِشه. َفسِتگی ِفه خودت داره.«

سرم را خاراندم و پرسیدم: »خیلی طول می کشه حالم خوب بشه؟«
دکتر یک چیزهایی توی دفترچه اش نوشت و گفت: »شاید طول 

ِفِکشه، شاید هم طول نکشه، َفسِتگی ِفه خودت داره.«
حســابی موش گیجــه گرفتــه بــودم. خب اگر قــرار بــود همه چیز به 
خودم بســتگی داشــته باشــد، پس چرا بایــد آن قدر پــوِل بی زبان 
به روان موش پزشــک های نیوموش سیتی می دادم؟ گفتم: »خیلی 

باید واسه ی درمانم خرج کنم دکتر؟« 



خآراا، نهیخ      خیلی حالر خرابه دکتر خر

دکتر از جایش بلند شد و گفت: »شاید َخرِجت زیاد ِفشه، شاید 
زیاد نشه. َفسِتگی ِفه خودت داره.«

مثــل آنکه آقــای روان موش پزشــک می خواســت مثــل صفحه ی 
گرامافونی که گیر کرده، ِهی همین حرف را تکرار کند. پنجه اش را 
گذاشت روی شانه ام و دوباره گفت: »یادت فاِشه، همه چیز َفسِتگی به 
 
ِگی به  چیز ف ِام و دوباره گفت: »یادت فاِشام و دوباره گفت: »یادت فاش

خودت داره... تو فایَد 
وگرنه هرگز خوف نخواهی شد. قرار ما چهارشنِفه ی َفعدی. حساِف 

این جلسه هم می شه صد اسکناس موشی. مّچکرم.«
از مطب دکتر َخزآرام که بیرون آمدم، احساس می کردم سبک بار 

شده ام. روحم که نه، جیبم کامالً سبک شده بود.
 

ام. روحم که نه، جیبم کامالً سبک شده بود.
خب، اگر             

                                               می گفت
                                        خوب شدنم به خودم بستگی
                        دارد، پس البد به خودم بستگی

               داشت دیگر. 

خب، اگر  خب، اگر                        
                                              

                                        خوب                                        خوب
                        دارد، پس البد به خودم بستگی

تا سه روز نمی توانستم از خانه بیرون بروم. اگر یک دفعه ای رگبار می زد، 
چه؟ اگر یک گربه ی غول پیکِر سه کله سِر راهم سبز می شد، چه؟

بله، باید با این واقعیت روبه رو می شدم: حالم داشت روزبه روز 
خراب تر می شد! با خودم گفتم: »پنیِر مشکل گشا به فریادم برسه. 

».
شد! با خودم گفتم: »پنیر

دیگه از هر چی که بگی 
. روز چهارم

با صدای بی حالی گفتم: »سالم. استیلُتن هستم، 
. بفرمایین.«
با صدای بیحالی گفتم: »سالم. استیلت

تِه آ بود، خواهرم، خبرنگار ویژه روزنامه مان. آخ ببخشید، هنوز به شما 
نگفته ام؟! من سردبیِر یک روزنامه هستم. معروف ترین 

روزنامه ی جزیره ی ماکاموشی، اسمش هست: 
جریده ی جوندگان. خواهرم جیر کشید:
 سه 

ی جوندگان. خواهرم جیر کشید:
»جرونیمو! 

روزه نیومدی دفتر!«

کجا غیِبت زده جرونیمو؟
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     آخِر داستان به اینوا می رسیر که...     آخِر داستان به اینوا می رسیر که...

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 
جســور. جــرونیمو اســتــیلُتن دانــش آموخته ی ادبیـات 
موش مـحـورانه و فـلـسـفه ی نومـوشی تطـبیقی است. 
در بیست سال گذشته سردبیر جریده ی جوندگان، 

ُپرتیراژترین روزنامه ی نیوموش سیتی بوده.
استیلُتن به خاطر دو تا از کتاب هایش، »نفـــرین ِهَرِم 
پنیـری« و »در جـسـت وجـوی گنــج غرق شده« برنده ی 
جایزه موشیترز شد. هـمـچـنـیـــن جــــایزه ی بـهـتـرین 
شخصیت اندرسون سال 2000 را به خود اختصاص داد. 
یکی از کتاب های ُپرفروشــش هم موفق به دریافت 
جـایزه ی بهـترین کتـاب الکـترونیکی جـهـان در ای بوک 
2002 شـد و کارهـایـش در ســرتاســر جـهـان به چـاپ 

رسیده است.
آقای استیلُتن در اوقات فراغتش پوسته ی پنیر عتیقه 
جمع می کند و گلف بازی می کند. ولی بیشــتر از هر 
چیـــزی از قصـه گفتن بـرای برادرزاده اش، بنجـامین، 

لذت می برد.

جـایزه
2002

رسیده است.
آقای استیلت

جمع می
چیـــزی از قصـه

لذت می
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     آخِر داستان به اینوا می رسیر که...     آخِر داستان به اینوا می رسیر که...

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- 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
1

2
3
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     آخِر داستان به اینوا می رسیر که...

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

1
7

234

6

5

14

13 11

8 25

9
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32

2022
17 19

18

23

16 26
35 29

27
24

30 28
31

36
37

34
33

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




