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)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

پنی
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بابـایـم  را  »قشـقـرق«  لـقـِب 
بهشـوخی گذاشـته روی 
من. به خـاطِر 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 »آهنُربایدردسر« ام.
مامـان مـی گوید اگر مامـان بزرگ همـان قـدر که 
رنگ ووارنِگ  دستگیره های  خریدِن  به  حواسش 

راستش را بخواهید اسِم من واقعًا 
پنـی قشـقـرق نیـست، پنلـوپه 

جـونز است! 
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آشپزخانه است، حواسش به من هم بود، این قدر دردسر درست 
نمی کردم. مامان بزرگ هم می گوید اگر مامان همه اش سرگرِم 
جواب دادن به تلفن های دکترسیِمنت نبود )رئیِس مامان را 
می گوید که چشم هایش 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.

اما این آهن ُربای دردسر بودن، وقتی تصمیم می گیری زندگِی
تازهایشروعکنی، خیلی خیلی اعصاب ُخردُکن می شود. 
هیچوقت  دیگر  تصمیم می گیری  که  وقتی است  منظورم 
دردسر درست نکنی و ُخب، این با خاصیِت آهن ُربایی ات 

اصالً جور درنمی آید.
ماجرا این بود که من و مامان بزرگ و بَری )گربه ی مامان بزرگ( 

و خواهِر بزرگم، ِدیسی )که خیلی اعصاب ُخردُکن است( داشتیم 
سریاِل تلویزیونی نجاِت حیوانات را تماشا می کردیم. همان 
سریالی که همیشه توَیش حیواناتی تا پای مرگ می روند، اما 

بعدش بهطوِرمعجزهآسایی زنده می مانند.



تصویرهای این کتاب را »ِجس« 
کشیده. ِجس عاشق این است 

که با رنگ های روشن و طرح های 
خیالی، شخصیت های بامزه بسازد و 

مردم را بخنداند. توی دنیا بیشتر از همه جا خانه ی نقلی اش 
را دوست دارد. خانه ای که توی آن با حیوان کوچولویش زندگی 
می کند. بیشتر از همه وقتش را به این کارها می گذراند: طراحی، 
اسکن کردن، قلم زدن، چاپ، قالب زدن و بعضی وقت ها هم 
کار کردن با کامپیوتر وحشتناکش. ِجس عاشق چرخ زدن و 
پیدا کردن چیزهای محشِر عجیب و غریب است، آن 
هم توی بازارچه های اجناس دسِت دوم و خیریه ها. 
یک روز خوب برای او روزی است که َلم بدهد 
توی یک ساحل آفتابی و یک عالمه خورشِت 

کاری و بستنی بخورد. )البته نه با هم!(

ِجس میخائیل
»جوآنا« این کتاب، و یک عالم 
کتاب دیگر مثل این نوشته. 
ریزه میزه، بامزه، باهوش، 
و عاشق موسیقی  آب زیرکاه 
است. قبل از آنکه نویسنده بشود، همیشه 
قهرمان سوارکاری  یا  نمایش  می خواست ستاره ی  دلش 
باشد، اما به جایش کارهای دیگری کرد: نجات غریقی استخر، 
گویندگی اخبار رادیو، نظافت خانه ی سالمندان و شعبده بازی. 
عاشق این است که برای صبحانه عصاره ی مالت روی نان 
ُتست بخورد و مربا روی نان ُتست، ِدِسرش باشد. یک روِز 

خوب برای جوآنا روزی است که شیرینی بپزد، توی 
اینترنت بچرخد، توی کافه های پاریس بنشیند 

و با دخترش )که او را خیلی یاد پنی قشقرق 
می اندازد( بازی کند.

جوآنا نادین



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

مجموعه ی شش جلدی 



هوپا، ناشر کتابهای خوردنی
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