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جورجیا ِمی مورتون جونز
)دخترعمه ی باهوِش پنی(

کاسمو
)بهترین دوسِت پنی که تازگی ها 

کله اش را از ته 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 گوشه ای 

ُچرت می زند.(

 و فامیل های بینوایش آشنا شوید:
با

پنی
)که هیچ وقت هیچ خراب کاری ای 

تقصیِر او نیست.(
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راستش را بخواهید اسِم 
من واقعاً پنی قشقرق 

نیست، پنلوپه جونز 
است! 

لقِب »قشقرق« را بابایم به شوخی 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 
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که اسمشان را می گویم خودشان را قاتِی ماجرا نمی کردند.

1. جورجیا ِمی مورتون جونز، 
دخترعمه ام. کسی که نباید آن کیِف 
چرِم اصِل جادارش را )که یک جای 
مخفی هم داشت( با خودش می آورد.

ب. لیلیا بابیلوف،
پرستاِر جورجیا ِمی مورتون جونز. 

کسی که بهتر بود همان اول یک 
آسپیرین می خورد.

کجایش خنده دار است. تازه من اصالً هم قشقرق نیستم، فقط 
به قوِل مامان بزرگ »آهن ُربای دردسر« م. مامان می گوید 
اگر مامان بزرگ همان قدر که حواسش به رومیزی ها 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 
و  تخم مرغ آب پز، ورقلمبیده است  تا  چشم هایش مثل دو 
به خاطر همین همه بهش می گویند دکتر چشم مگسی( و بابا 
هم این قدر مشغول حلّ وفصل بحران های شورای شهر نبود، 
آن وقت شاید آن ها می توانستند بحران های پالک ۷۳ خیابان 

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

مثالً آن فاجعه ای که سِر ماجرای رونی )موش کالسمان( 
پیش آمد، آن قدرها هم فاجعه نمی شد اگر این چند تا آدمی 
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اما خب ... فاجعه اتفاق افتاد و دلیلش این بود که ...

ماجرا با حرف های آقای شومان، مدیِر مدرسه مان، شروع شد. 
آقای شومان همیشه حرف های تکراری می زند، حرف هایی مثل 
این ها: »این هزارمین باره که بهت می گم پنلوپه جونز! می شه 
برعکس نَشینی و لطف کنی مثِل آدم باسنت رو بذاری 
روی صندلی و پاهات رو هم روی زمین؟« اما این بار آقای 
شومان یک حرِف تازه زد. گفت می توانیم دسته جمعی برای 

کالسمان یک حیواِن خانگی انتخاب کنیم،
 آن وقت آخِر هر هفته یکی از ما به نوبت 

باید ازش مراقبت کند تا  
مسئولیت پذیری را 

یاد بگیریم. به نظرش 
خوکچه ی هندی 
بهترین گزینه بود.

۳. کاسمو مون ِوبستر،
بهترین دوستم )با اینکه پسر است و دقیقاً 
یک هفته از من بزرگ تر(. کسی که نباید آن 

هزارتوی لعنتی را درست می کرد.

چهار( بابا،
پـدرم! کسـی که نبـایـد ادعــا می کـرد یـک 
آدم بزرِگ مسئولیت پذیر است، به خاطر 

اینـکه همـان جور که مامان می گـوید اصـاًل 
مسئولیت سرش نمی شود.

ث. خانِم پترسون، 
معلِم کالسمان که مثل چوب خشک الغر و 
دراز است. کسی که همان اولش بهتر بود 
پیشنهاِد خوکچه ی هندی را قبول می کرد.



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

مجموعه ی شش جلدی 



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی ِکِرم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


