
موش و گربه
در

خانه ی اشباح
نویسنده: جرونیمو استیلُتن

تصویرگر: لَری کیز و راترتو  راتونچی
مترجم: فریبا چاوشی

جزیره ی جوندگان جسور 2



موش و گربه
در خانه ی اشباح

نویسنده: جرونیمو استیلُتن

تصویرگر: لَری کیز و راترتو  راتونچی
مترجم: فریبا چاوشی

جزیره ی جوندگان جسور 2



موش و گربه در خانه ی اشباح

Hoopa

www.hoopa.ir
info@hoopa.ir

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون
کوچه ی دوم الف، پالک 3/1، واحد دوم غربی

صندوق پستی: 1431653765
تلفن: 88998630

 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا 
محفوظ است.

 استفاده از بخش هایی از متن کتاب، فقط برای 
نقد و معرفی آن مجاز است.

نویسنده: جرونیمو استیلُتن
 تصویرگر: َلری کیز و راترتو راتونچی 

مترجم: فریبا چاوشی
ویراستار: نسرین نوش امینی

مدیرهنری: فرشاد رستمی
طراح گرافیک: مهدخت رضاخانی

ناظر چاپ: مرتضی فخری
چاپ اول: 1396
تیراژ: 2000 نسخه

قیمت: 15000 تومان
شابک دوره: 978-600-8655-86-2

شابک: 978-600-8655-87-9

سرشناسه: استیلُتن، جرونیمو  
Stilton, Geronimo

 عنوان و نام پدیدآور: موش و گربه در خانه ی اشباح/ نویسنده جرونیمو استیلُتن؛
تصویرگر لَری کیز و راترتو راتونچی؛ مترجم فریبا چاوشی ؛ ویراستار نسرین نوش امینی.

تهران: هوپا،   ۱۳۹۶.   مشخصات نشر: 
 مشخصات ظاهری:   ۱۳0ص. : مصور)رنگی(.

 فروست: ماکاموشی، جزیره ی جوندگان جسور؛ 2.
 شابک: دوره:  2-8۶-8۶55-۶00-۹78  ؛  ۹78-۶00-8۶55-87-۹   

 وضعیت فهرست نویسی: فیپا
   IL Castello Di Zampaciccia Zanzamiao, [2000].   :یادداشت:عنوان اصلی 

 یادداشت: گروه سنی: ب،ج.
 موضوع: داستان های ایتالیایی

Italian fiction :موضوع 
 شناسه افزوده: کیز، لَری، تصویرگر

Keys, Larry :شناسه افزوده 
 شناسه افزوده: راتونچی، راترتو، تصویرگر
Rattonchi, Ratterto :شناسه افزوده 

 شناسه افزوده: چاوشی، فریبا ،۱۳۶7- ، مترجم
 رده بندی دیویی:    ۱۳۹۶ م۴۹۴  الف  82۳/۹2  دا

 شماره کتابشناسی ملی:  ۴7۶8۱۶۶  

Geronimo Stilton names, characters and related indicia are copyright, trademark and 
exclusive license of Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved.
The moral right of the author has been asserted.

Text by Geronimo Stilton
Original cover by Lorenzo Chiavini
Illustrations by Lorenzo Chiavini, Roberto Ronchi
Graphics by Merenguita Gingermouse, Angela Simone, Benedetta Galante

© 2000 Edizioni Piemme S.p.A., Palazzo Mondadori - Via Mondadori, 1 - 20090 Segrate
© 2017 for this Work in Persian language, Houpaa Publication 
International Rights © Atlantyca S.p.A. – via Leopardi 8, 20123 Milano, 
Italia – foreignrights@atlantyca.it- www.atlantyca.com

Original title: IL CASTELLO DI ZAMPACICCIA ZANZAMIAO
Based on an original idea by Elisabetta Dami

Translation by: Fariba Chavoshi
www.geronimostilton.com 

Stilton is the name of a famous English cheese. It is a registered trademark of the Stilton 
Cheese Makers’ Association. For more information go to www.stiltoncheese.com

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by 
any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any 
information storage and retrieval system, without written permission from the copyright 
holder. For information address Atlantyca S.p.A.

نشر هوپا در چهارچوب قانون بین المللی حق انحصاری نشر اثر)Copyright(، امتیاز انتشار ترجمه ی فارسی 
این کتاب را در سراسر دنیا با بستن قرارداد از ناشر آن، Atlantyca، خریداری کرده است.

ناشران و مترجمان دیگر مخالف عرف  از سوی  به زبان فارسی  اثر  این  انتشار و ترجمه ی 
بین المللی و اخالق حرفه ای نشر است.

جزیره ی جوندگان جسور 2



67

تحریریه ی روزنامه ی             
جریده ی جوندگان



جرونیمو استیلُتن

موش زیرک و خوش فکر،
 سردبیر جریده ی جوندگان

 

دوستان موش موشی عزیزم! 
خوش آمدید! به دنیای

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 بروی جرونیمو

در جزیره ی ماکاموشی کی چه کاره است؟



یک شب مه آلود اکتبر ...

شبی مه آلود از شب های اکتبر بود.
آخ! چقدر دلم می خواست توی سوراخ موش گرم و نرم 
خودم بودم. آن وقت با کتابی خواندنی و یک لیوان ِچدار گرم 

خلوت می کردم. مطمئنم شب خوبی از کار در می آمد. 
ولی آن شب خانه نبودم. کاش توی بولینِگ یابخت ویا اقبال مشغول 
بازی  بودم یا توی رستوران محبوب فرانسوی ام، جیرجیرباشی شام 
خوشمزه ای نوِش جان می کردم. ولی نه. آن شب از تمام موش هایی 
گیر کرده  که می شناختم دور بودم. بله ... وسط یک

بودم! می خواهید بدانید چرا؟
بگذارید بگویم ...

اُه راستی! اول بگذارید 
خودم را معرفی کنم.

اسم من استیلُتن است، 
.
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و  می کنم  زندگی  نیوموش سیتی  توی  من 
سردبیر یک روزنامه ام. بله، درست است. 

من یک موش روزنامه نگارم. روزنامه ای را می چرخانم 
به اسم جریده ی جوندگان. محبوب ترین روزنامه ی ماکاموشی، 
جزیره ی جوندگان جسور! فقط یک رقیب داریم و آن 
هم روزنامه ی موش امروز ا ست. که آن هم برای خودش 

قصه ای دارد.
ببینم، کجا بودیم؟ آهان، بله، چطوری از آن جنگل تاریک سر 
در آوردم. خب من از نیوموش سیتی زده بودم بیرون تا بروم 
دیدن عمه پشمکم. عمه جانم رفته بود و روی تپه های شیرین پنجه 
زندگی می کرد. برای اینکه بروم آنجا، باید از جنگل تاریک 
می گذشتم. تا حاال آنجا رفته اید؟ هر وقت از آنجا می گذرم، یاِد 
جنگلی می افتم که هانسل و گرتل تویش گم شده بودند. مثل 

چی تاریک و ترسناک است!
تازه از کنار تخته سنگ چنگال گربه گذشته بودم که ابری 

روی ماشینم جا خوش کرد. حس می کردم یکی از اعضای گروه سه 
موش کور شده ام. حتی پنجه های جلویی ام را هم نمی دیدم! یک 

خرده نقشه را باال و پایین کردم، ولی بی فایده بود. گم شده بودم!
جاده باریک تر شــد و باالخـره رسـید به جـاده ای خـاکی. لـعنـت به 
هر چی پنیر گندیده  است! اصاًل اوضاع خوبی نبود. درست وسط 

ناکجاآباد گیر افتاده بودم. به خودم لرزیدم.
کی می دانـد چه جور مـوش های وحشــی ای در اعـمـاق این جــنگل 
تاریک و ترسناک زندگی می کنند؟ اگر روی ماشینم می پریدند 

چی؟ اگر روی خودم می پریدند چی؟
سعی کردم با پنجه های لرزان شماره تلفن خواهرم ته آ را بگیرم. ای 
پشگل موش به این سرنوشت! تلفن همراهم اصالً  آنتن نمی داد. 

آخ! چقدر دلم می خواست توی خانه ی خودم بودم!
نیم ساعت دیگر توی ِمه غلیظ رانندگی کردم.

رادیو را روشن کردم تا از شر فکر و خیال خالص شوم، ولی هیچ 
شبکه ای را نمی شد گرفت. به جایش صدای تیلیک تیلیِک به هم خوردن 

دندان هایم را گوش دادم.
بعد یک دفعه توی ِمه یک تابلو ظاهر شد. رویش نوشته بود:
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آن قدر شوکه شده بودم که جیرجیرم در نمی آمد. دوباره نقشه ام 
توی نقشه  را باالپایین کردم. فکر کردم عجیباً پنیرا! هیچ

به چشم نمی خورد.
نقشه را تا کردم و چپاندم توی جیب کتم. خب، یک راه  بیشتر 
نداشتم. راه افتادم طرف قلعه. پیش خودم خیال کردم وقتی رسیدم 

آنجا، راه را می پرسم. 
بعد یک دفعه  درست کنار ماشینم فرود آمد! جنگِل 

تاریک یک لحظه روشن شد. 
یاد آن مـوقع افتـادم که عمو سینـماچی ام توی سـینـما جــیرجــیر قبِل 
اینکه فیلم تمام شود، چراغ های سالن را روشن کرد. تماشاچی ها 
قاتی کردند. همه ی موش ها می خواستند پولشان را پس بگیرند. 
بعد از آن جریان، عمو سینماچی مجبور شد تمام مدت با ماشیِن 
پف فیل درست کن کار کند. رئیسش نمی گذاشت یک میلی متر 

هم نزدیِک کلید برق شود.
پلک زدم و توی نور درخشان صاعقه چیزی دیدم. جایی در دوردست، 

به چشم می خورد.  ساختمان فرسوده ی
درست همان لحظه ماشینم ایستاد!
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     هالووین، یک سال بسدممم     هالووین، یک سال بسدممم
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 
چیزی از قصه گفتن برای برادرزاده اش، بنجامین، لذت 

می برد.
1- سرسرا

2- چاپخانه )جایی که کتاب ها و روزنامه ها چاپ می شوند.(
3- بخش حسابداری

4- سالن تحریر )جایی که نویسندگان، تصویرگران و طراحان 
کار می کنند.(

5- دفتر جرونیمو استیلُتن
6- آشیانه ی چرق بال

ساختمان روزنامه ی 
جریده ی جوندگان
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3

4

5

6



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
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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
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نقشه ی ماکاموشی

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



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




