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تقدیم به جوزف والتر و اِلسی ماد، که بعضی وقت ها 

خراب کاری راه می اندازند، اما تقریبًا هیچ وقت تقصیِر 

آن ها نیست و این خیلی چیِز خوبی است.
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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 ته کچل کرده.(

ِدیسی
)خواهِر اعصاب خردُکن 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
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لقِب »قشقرق« را بابایم به شوخی گذاشته روی من. به خاطِر این 
می گویم به شوخی، چون که هر وقت این را می گوید، مثِل غاز 
قات قات می خندد. من که نمی دانم کجایش خنده دار است. 
تازه من اصالً هم قشقرق نیستم، فقط به قوِل مامان بزرگ 

راستش را 
بخواهید اسِم من واقعًا 

پنـی قشقرق نیست، پنلوپه جـونز است! 
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مامـان بزرگ  اگر  مـی گوید  مامـان  »آهن ُربای دردسر« م. 

همان قدر که حواسش هست شربِت سینه اش را سِر ساعت 
درست  دردسر  این قدر  بود،  هم  من  به  حواسش  بخورد، 
نمی کردم. مامان بزرگ هم می گوید اگر مامان همه اش سرگرِم 
جواب دادن به تلفن های دکتر سیِمنت نبود )رئیِس مامان را 
می گوید که چشم هاش مثِل دو تا تخم مرِغ آب پِز ورقلمبیده 
است و به  خاطر همین همه بهش می گویند دکترچشم مگسی( 
و بابا هم این قدر مشغوِل حلّ وفصِل بحران های شورای شهر 
نبود، آن وقت شاید آن ها می توانستند بحران های پالِک ۷۳ 

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

مثالً اگـر االن سر تا پام آبـی شده، خـیلی تقصیـِر من نیـست، 
همین طور آبی شدِن بهترین دوستم، کاسمو مون ِوبستر، و همین طور 

آبی شدِن لباس قویِی مهمانِی خواهرم و همین طور آبی شدِن 
شیک ترین رومیزِی خانه مان. همه ی این ها زیر سِر آقای شومان، 
مدیر مدرسه مان، است که همه اش دارد سِر من غر می زند و 
چیزهایی مثل این می گوید: »پنلوپه جونز! این دفعه ی هزارمه 

که بهت می گم. قاشق برای غذاخوردنه، نه اینکه 
بذاری ش روی دماغت و باهاش 

آکروبات بازی کنی.« توی این 

یک  آبی شدن،  ماجرای 
همه  از  بیشتـر  چـیزی 
من را ناراحت می کند. 

آن هم این است که من 
فقط می خواستم کمک کرده باشم!

ماجرا از این قرار بود که چهارشنبه ای 
بریِجت گریمز، شاگرد اوِل کالسمان و 

عزیزُدردانه ی آقای شومان، یونیفرِم 
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مدرسه را نپوشیده بود )یونیفرم مدرسه ترکیبی است از بلوِز 
قرمز، شلوار یا دامِن طوسی، جوراِب سفید و کفِش سیاه که 
همه مناسِب محیِط مدرسه هستند(. اما خانِم پترسون، معلِم 

کالسمان که مثل چوب خشک الغر و دراز 
است، حتی یک کلمه هم به بریِجت 
چیزی نگفت. به نظرم اصالً منصفانه 
نبود، چون قبلش به کاسمو مون ِوبستر 
پوشیدِن شنِل جنگجویاِن  به خاطِر 
فیلِم جنِگ ستارگان گیر داده بود. 
آفتابگردان )ماماِن کاسمو که البته 

اسِم واقعی اش باربارا اسـت( 
بـه او اجـازه می دهد که 
هر لباسی دلش خواست 

بپوشد، چون به آزادی و 
تازه  دارد.  اعتقاد  خودبیانگری 

به خاطِر پوشیدِن چکمه ی پالستیکی به من هم گیر داده بودند، 
البته نه اینکه ماماِن من هم به آزادی و خودبیانگری اعتقاد 
داشته باشد، نه، به این خاطر مجبور شدم چکمه بپوشم که یک 
لنگه کفشم افتاده بود توی فاضالب. آخر می خواستم ببینم کفشم 
از الی سرپوِش فاضالب رد می شود یا نه، که خب معلوم شد 
می شود. همین را هم به خانِم پترسون گفتم، ولی فایده ای نداشت.



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.
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