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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؟



آن روز صبح عجب وضع شلم شوربایی جلوی دفتِر روزنامه ام درست 
ش���ده بود! وقتی از ایستگاه مترو بیرون آمدم، ده ها  با 

 دیدم که همه جای 
خیابان ایس���تاده بودند. همه ش���ان پوزه هایشان را 

ب���اال گرفته بودن���د و زل زده بودند به پنجره ی 
دفتِر من! جمعیت با هم نعره می زدند:

»اس���تیلُتن! بی���ا بی���رون! اس���تیلُتن! بیا 
بیرون!«

اوه! اوه! یک حسی بهم می گفت این 
موش ها ب���رای امضاگرفتن از من 

آنجا جمع نشده اند.
خوشبختانه هیچ کدامشان من 
را نشناختن. آخر می دانید که... 
استیلُتن منم. جرونیمو استیلُتن!

استیلُتن! بیا بیرون!
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     استیلُتنا بیا بیرونا     استیلُتنا بیا بیرونا

پاورچین پاورچین از وسط جمعیت  و از پله های پشتی 
خزیدم توی دفتِر روزنامه. ِهن ِهن کنان دویدم و خودم را رساندم به 
دفترم. نفسم حسابی گرفته بود. باید دوباره باشگاه رفتن 
را ش���روع می ک���ردم. منشی ام،موِش���ال، دوید طرفم و 
 کشید: » یه خبر وحشتناک!« 
کتابچه ی راهنمای تلفنی را که تازه چاپ کرده بودیم، 
 « گف���ت:  و  داد  تکان ت���کان 
نیوموش س���یتی که تازه چاپش کردیم، افتضاح از 
آب دراومده! حتی یه شماره تلفن درست هم توش 

نیست! حتی یکی!«
کتابچ���ه را گرفت���م و ورق زدم. رنگ���م 
عین پنیر موزارال س���فید شده بود: »آدرس ها!... 
شماره تلفن ها... همه شون اشتباه چاپ شده ن؟!« 

: »به خاک سیاه  سیبیل هایم را دوپنجه ای کشیدم و  
نشس���تم!«صدای جیروداد جمعیت را ش���نیدم و سرم را از پنجره 
بیرون بردم. یک آتش بزرگ وس���ط خیابان روش���ن کرده بودند و 

!!! داشتند کتابچه های تازه مان را تویش 

یک موش عصبانی با پنجه نش���انم داد و جیر زد: »اوناهاش! اون 
جرونیمو استیلُتنه! همونی که کتابچه تلفِن اشتباهی رو چاپ 

کرده! همونی که نیوموش سیتی رو به گند کشیده!«
جمعیت دوباره شعاردادن را از سر گرفتند: »استیلُتن! 

حیا کن! روزنامه رو رها کن!«
یک دفع����ه همه ی تلفن ه����ای دفتر با هم ش����روع کردند 

. تلفِن روی میزم را جواب دادم.
صدای خشمگینی از پشت خط ُخرناس کشید: 
»می خ���وام ب���ا اون کله پنیرِی َدَغل، اس���تیلُتن 

حرف بزنم!«
جیرجیرکن���ان گفتم: »اِِه���م! آقای  نیس���تن!« از ترس 
صدایم نازک شده بود. خدا را شکر کسی که تلفن زده بود، نفهمید 
اس���تیلُتن منم. گفتم: »نمی دونم کجا رفته. شاید رفته بیمارستان 
بس���تری ش���ده. آخه ناخن پنجه ش رفته توی گوشتش. شاید هم 
رفته سالمندموش خانه ی جیرجیرویان به پیرموش ها کمک کنه. 

همه ش داره از این کارهای خیر می کنه. می دونین که!«
تصمیم گرفتم دوشاخه ی همه ی تلفن ها را بکشم. ولی دستگاه های 
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     استیلُتنا بیا بیرونا

فکس پش���ت س���ر هم نامه ه���ای ُپر از بدوبی���راه تُف 
می کردن���د بی���رون. ایمیل ه���ای تهدیدآمیز مثل 
نقل ونبات روی صفحه ی کامپیوترم پیدا 

می شدند: 

موِش���ال پنجه هایش را به هم گره کرد. اش���ک هایش سرازیر شد 
! این یه فاجعه ی  روی پ���وزه اش و جیر کش���ید: »

تمام عی���اره! حت���ی به ج���اِی ش���ماره ی خودم���ون، 
شماره ی کارخونه ی دستمال توالِت  رو 

چاپ کردیم!«
نال���ه کردم: »نگ���ران نب���اش موِش���ال! همه چی���ز تحِت اختیارمه!« 
چش���م هایم را بستم. شاید داش���تم  می دیدم. چند 
ثانیه صبر کردم و بعد چش���م هایم را باز کردم. جوندگان از بیروِن 
ساختمان داشتند گلوله های پنیر گندیده به پنجره ی 

دفترم پرت می کردند.
نه.  نمی دیدم. یک  

راست راستکی بود!

همان لحظه کج پنجه، سرویراستارم،  کوبید به در.
پنجه اش به ُدمش گیر کرد و تلوتلو خورد توی دفتر و گفت: 

! پسرعموتون، تراپوال، اومده!« «
جیر زدم: »من توی دفترم نیستم!«

ک�ج پنج�ه از ج�ا پرید و چ�ای پنی�ری اش از توی ل�یوانش پاشی�د بی�رون.
دس���تپاچه گفت: »ول���ی می گه کارش خیل���ی ضروری���ه!« تکرارکردم: 

بعدش یک دفعه پس���رعمویم تراپوال 
و  ب���ا آن هی���کل  

 
چپید توی دفترم. تاالپی نشست روبه رویم 

پنجه اش را انداخت روی میزم  و دو تا
و لبخند موذیانه ای زد.

عجب َخزُمخی!
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     جَیره، پیتَا و چمدان     جَیره، پیتَا و چمدان

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

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

کار می کنند.(
5- دفتر جرونیمو استیلُتن

6- آشیانه ی چرر 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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     جَیره، پیتَا و چمدان     جَیره، پیتَا و چمدان

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- شهر بازی َ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
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     جَیره، پیتَا و چمدان

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




