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دوستان موش موشی عزیزم! 
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،

برادرزادهیتودلبرویجرونیمو



باز هم دیرم شد!

« ساعت نُه صبح  «
بود و من، جرونیمو استیلُتن، دوباره دیر می رسیدم سِر کار! در 
کمتر از یک دقیقه، از تختخواب ِقل خوردم پایین و در کمتر از دو 
دقیقه، لباس پوشیدم. درست است که موش سحر خیزی نیستم، 
ولی توی آماده شدن خیلی تر و فرزم. همان طور که دندان هایم را با 
مسواک می زدم، زیر لب ُغرُغر  خمیر دندانی با طعم
کردم: »لعنت به هر چی پنیر کپک زده ست! از صبح های شنبه 
متنفرم!« بعدش تیز از پله ها دویدم پایین، پایم گیر کرد به ُدمم و 

از آن باال ِقل خوردم و افتادم جلوی در.
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تِلِپ! تِلِپ! برای موش ساکت و آرامی مثل من، همچین  ِتِلپ!
سر و صدایی خیلی زیاد بود. خیابان های شهر نیوموش سیتی، پایتخت 
ماکاموشی، جزیره ی جوندگان جسور، مثل همیشه شلوغ پلوغ 
بود. گمانم همه مثل من دیرشان شده بود. توی خیابان ُپر بود از 
وانت های تحویل پنیر و صدای بوق از همه طرف به گوش می رسید. 
موش های خانگی، موش های صحرایی و انواع و اقسام جونده های 
دیگر، سوار اتومبیل و تاکسی  یا کفش   ورزشی موشیداس به پا، 

داد زدم: »تاکسی!« و پریدم توی یک اتومبیل. 
»برو خیابان هفدهم، محله ی پنیر سوئیسی.« چند دقیقه بعد تاکسی 
جلوی دفتر تحریریه ی روزنامه نگه داشت. وای! یادم رفت بگویم، 
من سردبیر یک روزنامه ام، روزنامه ای به نام جریده ی جوندگان!

و خودم را انداختم توی اتاق. این 
                                         هم برای خودش ورزشی بود! حسابی 
                        به ِهن و ِهن افتاده بودم. شاید نباید بی خیاِل 
عضویتم در باشگاه ورزشی موشکا می شدم. هنوز توی فکر ورزش 

و باشگاه بودم که خانم منشی ام، موشال، آمد سر وقتم.
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موشال که عینکش از یک گوشش آویزان شده بود، داد کشید: 

جونده های  » آقای  تشریف آوردن
چاپخونه،  کارگرهای  طراح ها،  ببینن:  رو  شما  تا  منتظرن  زیادی 
مسئول راه اندازی آب سرد کن ... و در ضمن، حسابدار هم می خواد 

 باهاتون صحبت کنه.«
بدو بدو رفتم طرف میز کارم. 

موشال هم دوید عقبم و دنباله ی حرفش را گرفت: »دستگاه کپی 
خراب شده. یه موش دیگه از بخش سفارشات پستی استعفا داده. 
» در ضمن،

سرم داشت منفجر می شد. حتی سیبیل هایم هم درد می کرد. خدا چنین 
روزی را نصیب بدجنس ترین 

      دنیا هم نکند!

وقِت ناهار، سر و کله ی خواهرم، ته آ، با موتورسیکلتش پیدا شد. ته آ 
خبرنگار اختصاصی »جریده ی جوندگان« است. 

ته آ گفت: »می خوام امروز واسه ناهار ببرمت بیرون. توی رستوران
میز رزرو کردم.« 

کرد: »باید راز  بعد پنجه ام را گرفت و توی گوشم
خیلی مهمی رو بهت بگم.«

بعد خودم را  به هر زور و ضربی که بود از 
موتور سیکلت ته آ کشیدم پایین. دندان هایم هنوز داشت از ترس 

به هم می خورد. 
کشیدم:  همان طور که سیبیل هایم را صاف و صوف می کردم،
باید این جوری  »می خواهی سکته م بدی؟  
ویراژ بدی؟ خطرناکه! باالخره یه روز کارمون می کشه به بیمارستان. 

بعد باید بخوابیم اونجا و با نِی، پنیر خامه ای میک بزنیم!!!«
خواهرم همان طور که می  رفت توی رستوران، خندید و گفت: »جیر! 

راز ته آ
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1-سرسرا
2-چاپخانه)جاییکهکتابهاوروزنامههاچاپمیشوند.(

3-بخشحسابداری
4-سالنتحریر)جاییکهنویسندگان،تصویرگرانوطراحان

کارمیکنند.(
5-دفترجرونیمواستیلُتن

6-آشیانهیچرخبال

ساختمان روزنامه ی 
جریده ی جوندگان
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2
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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، »نفـرین ِهَرِم 
پنیـری« و »در جـسـت وجـوی گنــج غرق شده« برنده ی 
بـهـتـرین  جایزه موشیترز شد. هـمـچـنـیـن جــایزه ی 
شخصیت اندرسون سال 2000 را به خود اختصاص داد. 
یکی از کتاب های ُپرفروشش 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 بیشتر از هر 
چیـزی از قصـه گفتن بـرای برادرزاده اش، بنجـامین، 

لذت می برد.
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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 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 ته 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 نره

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 یخزده

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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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
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