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تقدیم به میلی، کاترین و ِفِردی،

آهن ُرباهای دردسِر دوست داشتنی.
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آرایشگر می شود و بازرس مدرسه

 و دستیار وفادارش

صفحه ی 11

صفحه ی 57

صفحه ی 101

صفحه ی 140

آرایشگر میشود
صفحه

صفحه

آرایشگر میآرایشگر می

پنج پیشنهاِد درجه یِک 

 برای دفِع بال

 و بازرس مدرسه

ِ
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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 قشقرق نیستم، 
فقط به قول مامان بزرگ »آهنربایدردسر« م. مامان 

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

است! 

www.ke
tab

am
ko

o.i
r



1415

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

است.
ب. من اجازه ندارم بروم دیدِن نمایش میمون 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.

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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هیچ وقت آب پرتقال را از توی 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 در
حّدانتظارشنیستند، 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، 
اخـراج کـرده بود. با اینکـه عمـه 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 اصالً شبیه بابا 
نیست؛ مثالً نه هیچ وقت توی عمرش 
مثل بابا شلوار چروک پوشیده، نه 
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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 دیگران!(

ِجسمیخائیل
»جوآنا« این کتاب، و یک عالم کتاب 
دیگر مثل این نوشته. ریزه میزه، 
بامزه، باهوش، آب زیرکاه و عاشق 
موسیقی است. قبل از آنکه 
نویسنده بشود، همیشه دلش می خواست 
ستاره ی نمایش یا قهرمان سوارکاری 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 روز 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.

جوآنانادین
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هوپا منتشر کرده است:

مجموعهی ششمجموعه ی شش جلدی
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