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تحریریه ی روزنامه ی             
جریده ی جوندگان
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دوستان موش موشی عزیزم! 
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 بروی جرونیمو

در جزیره ی ماکاموشی کی چه کاره است؟
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کتک کارِی اول صبح ...

همـه چـیز از آن روز صـبح شـروع شد. داشـتم مـی رفـتم اداره کـه 
یک پیرزن جلویم را گرفت. نه اشتباه نکنید. نمی خواست ساعت 
بپرسد یا ازم امضا بگیرد. ای وای! راستی بهتان گفته بودم؟ من 
یک نویسنده ی مشهورم و روزنامه ای را می چرخانم به نام جریده ی 
اسم من  باشید.  را شنیده  تعریفم  دیگران  از  جوندگان. شـاید 

استیلُتن است.  !
بگذریم. داشتم می گفتم. این 
خانم موش از طرفداران من 
نبود. برعکس، یک دقیقه ی 
تمام زل زد به پوزه ام و بعد 
چـتـرش را کشـید بـیـرون و 

محکم کوبید توی کله ام!
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     کتک کارِی اول صبک ...

، جیر جیر کردم: »ولی آخه واسه چی؟«
پیرزن پنجه اش را کوبید زمین و جیر کشید: »موش جوان! خیلی 

رو داری! ماجرای ایستگاه اتوبوس رو یادت رفته؟«
سرم را تکان دادم. اصالً نمی فهمیدم از چی حرف می زند.

پیرزن با حرص گفت: »دوشنبه صبح پنجه ی من رو   و 
حتی به خودت زحمت ندادی ازم معذرت بخواهی. بی نزاکت!«

و بدون هیچ حرف دیگری راهش را کشید و رفت!    
پاک گیج و منگ شده بودم. 

من تا حاال توی زندگی ام 
این موش را ندیده بودم! 

   خـیــــــــــــــــــــــــــــلی رو داری!

دردسر توی ناخنک   خانه

رفتم  . توی ایستگاه یکی از دوست هایم را دیدم.
اسمش بنی سیبیل آبی است ولی بیشتر موش ها صدایش می زنند 
پنیرخوره! به خاطر اینکه همه چیز را درباره ی  می داند. 

هر چیزی که فکرش را بکنید، رنگ، اندازه، قالب، بافت. حتی یک 
ماشین معروف اختراع کرده به نام پنیروِمتر. حس بویایی اش در 
سرتاسر جزیره مان، ماکاموشی، معروف است. بوی پنیر دانمارکی 

را از دو کیلومتر آن طرف تر حس می کند. عجب 
دماغی دارد! عجب استعدادی!

بنـی تا چشـمش به مـن افتاد، اخم کرد و جیر 
زد: »عجب دوستی هستی جرونیمو! این چه کاری بود که دیشب 

با من کردی؟«
بِر بِر نگاهش کردم و گفتم: »دیشب؟« دیشب چه کار کرده بودم؟ 
آهان! آره! غروب نشسته بودم و تلویزیون تماشا کرده بودم. من 
خیلی اهل تلویزیون دیدن نیستم، ولی بعضی وقت ها از برنامه ی 
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     دردسر توی ناخنک خانه     دردسر توی ناخنک خانه

ِتـر
ومـ

یـر
پـنـ

افسـانه های جوندگان 
باستان خوشم می آید.
دیشب آن قسمتش 
را دیدم که درباره ی 
موش غارنشین است. 

محشر بود! 
می خواستم آن قسمت را 
برای بنی تعریف کنم، ولی 
انگار عالقه ای به شنیدنش نداشت.

خـرناس کشـید: »دروغ قشـنگـی گفـتی جـرونیمـو! ولـی دیـشـب 
تلویزیون نمی دیدی. داشتی توی  من رو مسخره 

می کردی.«
از  یکـی  بودم.  گیج شـده  راسـتی راسـتی  حاال 
رستوران های معروف شهرمان است. بعضی وقت ها ما موش ها 
می رویم آنجا قهوه بخوریم و پنیر بزنیم به بدن. ولی من ماه هاست 

آنجا نرفته ام.
بنی جیر کشید: »خودم می دونم موش الغری نیستم، ولی نامردیه 

بنیسیبیلآبی

که صدام کردی نهنگ  پشمالوی  ُدم دار! ... راستی راستی دلم رو 
شکستی جرونیمو! بعد این همه سال فکر می کردم با هم رفیقیم.«

با حیرت نگاهش کردم! به حق پنیرهای ندیده و نخورده! گفتم: 
»ولی من دیشب اصالً  نبودم!«

انگار این حرف بدتر عصبانی اش کرد. جیر زد: »حاالم که بهم می گی 
دروغگو! خیله خب دیگه! بسه! از این به بعد خبری از پنیر مجانی 

نیست! امسال عید هم تقویم ِچدار ساالنه م رو بهت نمی دم!«
زبانم بند آمده بود. سرم از سورتمه ی شهربازی ماکاموشی هم 

تندتر چرخ می زد. 
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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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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




