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پنی
)که هیچ وقت هیچ خراب کاری ای 

تقصیِر او نیست.(

جورجیا ِمی مورتون جونز
)دخترعمه ی باهوِش پنی(

کاسمو
)بهترین دوسِت پنی که تازگی ها 

کله اش را از تَه کچل کرده.(

ِدیسی
)خواهِر اعصاب خردُکِن پنی(

مامان و بابای 
صبوِر پنی

عمه دیدِی 

عصاقورت داده

)میو! من گربه ی مامان بزرگم.(بَری

مامان بزرگ
 )که بیشتِر وقت ها یک گوشه 

ُچرت می زند.(

 و فامیل های بینوایش آشنا شوید:
با
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لقب »قشقرق« را بابایم بهشوخی گذاشته روی من. 
به خاطر این می گویم به شوخی، چون که هر وقت این را 
می گوید، مثل غاز قات قات می خندد. من که نمی دانم 
کجایش خنده دار است. تازه من اصالً هم قشقـرق 
نیستم، فقط به قول مامان بزرگ »آهنربایدردسر« م. 

راستش را بخواهید اسِم من واقعًا 
پنـی قشـقـرق نیـست، پنلـوپه جـونـز 

است! 
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همیشه رفته بود روی اعصابم، چون فردا می خواهد برود دیدِن 
نمایش میموِن دیوانه و واسه ی همین خیلی خوش خوشانش 

است.
ب. من اجازه ندارم بروم دیدِن نمایش میموِن دیوانه، چون 
مامان می گوید آنجا امکانرخدادن فاجعه خیلی زیاد است. 

تازه اش هم قیمت بلیتش ۸ پوند و 75 پنی است و من 
هنوز از آن باری که تصادفی زنگ زدم هند، 7 پوند و 

50 پنی به مامان بدهکارم.
۳.  هیچی کورن فلکس واسه صبحانه نداشتیم، چون 

بَری، گربه ی مامان بزرگ، تِه آخرین کاسه اش را هم در آورده 
بود. با اینکه مامان صد دفعه به مامان بزرگ گفته 

که بَری فقطوفقطبایدغذایمخصوص
خودشرابخورد.

مامان می گوید اگر مامان بزرگ همان قدر که حواسش به خوردن 
پنیر و بیسکویت است، حواسش به من هم بود، این قدر دردسر 
درست نمی کردم. مامان بزرگ هم می گوید اگر مامان همه اش 
سرگرم جواب دادن به تلفن های دکتر سیِمنت نبود )رئیس مامان 
را می گویم که چشم هایش مثل دو تا تخم مرغ آب پز، ورقلمبیده 
است و به خاطر همین همه بهش می گویند دکتر چشم مگسی( و 
بابا هم این قدر مشغول حلّ و فصل بحران های شورای شهر نبود، 
آن وقت شاید آن ها می توانستند بحران های پالک 7۳ خیابان 

رولینز رود )یعنی خانه مان( را حل کنند.
پس همان طور که می بینید، من خیلی هم تقصیرکار نیستم.

بگذریم. امروز صبح با اینکه تعطیل بود، بیدار که شدم به خاطر 
چند تا چیز خیلی حالم گرفته بود:

1. ِدیسی، خواهر یازده ساله ی اعصاب ُخردُکنَم، امروز دوبرابِر 
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قوطی اش سر کشیده. )فکرش را بکنید! همه همین کار را 
می کنند، حتی ِدیسی! با اینکه مامان می گوید این کار خیلی 
غیر ِبهداشتی است.( یک چیز دیگر هم درباره ی عمه بگویم: 
همیشه خدمتکارهایشان را به خاطر اینکه درحّدانتظارش
نیستند، اخراج می کند. مامان بزرگ می گوید که حتی ملکه ی 

سبا هم درحّدانتظار عمه دیدی نیست. 
بگذریم! مامان گفت تا شب برنمی گردد و توی کلینیک »زگیل« 
بابا هم باید برای حل مشکل  دکتر سیِمنت کلی کار دارد. 
تیرهای مهار ساحلی به شورای شهر می رفت. برای همین امروز 
مسئولیت ما افتاد گردن مامان بزرگ. عمه دیدی این را که 
فهمید، چشم هایش را تنگ کرد و چپ چپ نگاه کرد. آخر بعد 
از آن باری که مامان بزرگ به جورجیا ِمی مورتون جونز اجازه داد 
ِگل بخورد )جورجیا فکر می کرد خوردِن ِگل بهش قدرت زیادی 
می دهد(، دیگر عمه دیدی اصالً دلش نمی خواهد بچه اش را 
بدهد دست مامان بزرگ. اما به قول مامان بزرگ، گداراچه

بعدش اوضاع از این هم قاراشمیش تر شد. یکهو 
زنگ دِر خانه را زدند، عمه دیدی بود که جورجیا 
ِمی مورتون جونز، دخترعمه ام، را انداخت توی 
بغل ما. آخر عمه دیدی امروز یکجلسهی
حیاتیبانیـویورکبویز داشت و از 
آن طرف هم »کاتیا رامانوف«)پرستار جورجیا( 
را به خاطر اینکه درحدّانتظارشنبود، اخراج 
کرده بود. با اینکه عمه دیدی خواهر باباست، 
مامان بزرگ می گوید بعضی وقت ها پیش 
خودش فکر می کند که حتماً عمه وقتی به 
دنیا آمده، توی بیمارستان با یک بچه ی 
دیگر عوض شده، چون عمه دیدی اصاًل 
شبیه بابا نیست؛ مثالً نه هیچ وقت توی 
عمرش مثل بابا شلوار چروک پوشیده، 
از توی  نه هیـچ وقت آب پرتقـال را 



من کلی قشقرق دیگر هم به پا کرده ام. 
آن ها را هم بخوانید.

مجموعه ی شش جلدی 
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