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فصل اول

یوجینیـا لینکلـن آدمی عمل گرا و کاری بود؛ اهل شـعر و 
قیل وقال و شوخی نبود. 

اعتقاد داشت که آدم باید حواسش به کارش باشد. 
اعتقاد داشت که آدم باید کارش را درست و کامل انجام 

بدهد. 
نی نی لینکلن، خواهر کوچک تر یوجینیا، عاشـق همه جور 

و همه شکل شعر و طنز و قیل وقال بود. 
مخصوصًا عاشق شوخی بود. 
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یوجینیـا به نی نـی گفت: »ما واقعًا با هـم فرق داریم. تو 
خیلی بی دست و پایی اما من حسابی کاری هستم.«

نی نی گفت: »بله خواهر.«

یوجینیـا گفـت: »راسـتش تو سـربه هوایی و مـن خیلی 
حواس جمع هستم.«

نی نی گفت: »ُخب، بله. گمان می کنم حق با تو باشد.«
یوجینیا گفت: »گمان نکن، مطمئن باش! وقتی می گویم 

سربه هوا هستی و من حواسم جمع است، شک نکن.«
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نی نی گفت: »هر چی تو بگویی خواهر.«
یوجینیـا گفـت: »معلـوم اسـت که هر چی مـن می گویم 

درست است.« 

ُخـب، رابطـه ی یوجینیا لینکلن و نی نی لینکلن همیشـه 
این جوری بود. 

تا روزی که آن بسته  ی ُپستی غیرمنتظره رسید. 
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پستچی گفت: »بسته ی ُپستی برای یوجینیا لینکلن.« 
یوجینیـا گفـت: »من یوجینیـا لینکلن هسـتم اما منتظر 

هیچ بسته ای نیستم.«
پستچی لبخند پت وپهنی زد و گفت: »به هرحال منتظرش 

باشید یا نه، بسته را می گذارم این جا.«
نی نی لینکلن گفت: »وای خدا، یک بسته ی غیرمنتظره .« و 
دست هایش را زد به هم. »خیلی خیلی خیلی هم غیرمنتظره! 
یوجینیـا تـو غافلگیـر نشـدی؟ مـن کـه واقعـًا جا خـوردم. 

هیجان  انگیز نیست؟«
یوجینیا گفت: »اصاًل هم هیجان انگیز نیست؛ ناراحت کننده 
اسـت؛ بی فکری اسـت. مـردم نباید بسـته های غیر منتظره 
بفرستند.« ژنرال واشینگتن، گربه ی یوجینیا، جوری خودش 

را به کنار جعبه می مالید که انگار صاحبش است. 
گربه صدا کرد: »میییییییووووو.«

یوجینیا به گربه گفت: »بس کن.« و به بسته زل زد. 
یوجینیا گفت: »نمی خواهمش.«

پسـتچی گفـت. »چـی؟« روی لباسـش نوشـته بـود: من 
سریییعم. من فردریکم. 

یوجینیـا گفـت: »مـن ایـن بسـته ی پسـتی را تحویـل 
نمی گیرم فردریک.«
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لبخند فردریک خشـکید و گفـت: »صبر کنید ببینم. مگر 
شما یوجینیا لینکلن نیستید؟«

یوجینیا گفت: »خودم هستم.« 
»مگر این جا پالک پنجاه  و دو خیابان دیکاوو نیست؟«

یوجینیا پاسخ داد: »چرا همین جاست.«
فردریـک گفـت: »پس این بسـته مال شماسـت و جای 

هیچ بحثی هم نیست.«
بعد آرام ضربه ای به بسته زد و کالهش را یک وری کرد و 
سوت زنان از پیاده رو به سمت وانت حمل بسته های پستی 

رفت؛ انگار که اصاًل توی این دنیا نبود. 
تا پستچی رفت فرانک، صاحب خانه ی پالک 50 خیابان 
دیکاوو، پیدایش شد و گفت: »می بینم که یک بسته ی بزرگ 
برایتان آمده است. می خواهید کمکتان کنم خانم لینکلن؟«

خانم واتسون، صاحب خانه ی پالک 54 خیابان  دیکاوو،  فریاد 
زد: »آهای! یعنی توی آن جعبه ی خیلی بزرگ چی هستش؟«

یوجینیا گفت: »نظری ندارم.« 
خانـم واتسـون گفت: »یک لحظه صبر کنیـد، االن من و 

مرسی می آییم آن جا و می بینیم.«
یوجینیـا داد زد: »الزم نکرده بیایی! آن حیوان خانگی ات 

را هم نیاور!«
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انه  انم واتسـون و مرسـی از  اما دیگر دیر شـده بود. 
ارج شده بودند و داشتند می آمدند. 

یلی غیرمنتظره اسـت این طور  نی نـی گفت: »وای که 
واهر من که تا حا این قدر غافلگیر نشده بودم.  نیست 
» لش چی هست چرا در جعبه را باز نمی کنی تا ببینیم دا

یره  یوجینیـا دسـت هایش را به کمـرش زد و به جعبه 
یلی ناراحت بود. کارهای زیادی روی دستش  یلی  شد. 
مانده بود و وقت سروکله زدن با یک جعبه ی غیرمنتظره ی 

به آن بزرگی را نداشت. 
رناکی توی جعبه  فرانک گفت: »من فکر می کنم چیز 

باشد.« 
یوجینیا گفت: »مسخره بازی درنیاور.«

وراکـی  انـم واتسـون گفـت: »شـاید کسـی برایتـان 
فرستاده، شاید یک سبد میوه باشد.«

» ر کی برای من سبد میوه می فرستد یوجینیا گفت: »آ
مرسی جعبه را بو کرد. 

فرانک گفت: »آدرس فرستنده شرکت بلیزین تراپ اشموکر 
» است. شرکت بلیزین تراپ دیگر چه جور شرکتی است

» یوجینیا گفت: »من چه می دانم
ر کرد و جعبه را بیشتر بو کشید.  ر مرسی 
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گاهـی زندگی آن قـدر آزاردهنـده و غافلگیرکننـده بود که 
نمی  شـد تحملش کـرد و یوجینیا حاال دقیقًا چنین حسـی 

داشت. 
خانم واتسون زد زیر آواز. »بازش کن، بازش کن.« 

نی نـی گفـت: »خواهـر بـه  نظرم بایـد بـازش کنی. حس 
می کنم چیز شگفت  انگیزی توی جعبه است.«

یوجینیا لینکلن گفت: »چه حس مسخره ای داری.«
بااین حـال یوجینیـا، برخـالف تمام نظراتش، خم شـد و 

بسته ی غیرمنتظره  را باز کرد. 
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یوجینیا نوارچسـب دور بسـته را بریـد و بین ضربه گیرها 
را گشت. 

نی نـی کـف زد و گفـت: »یعنـی چـی  توی جعبه اسـت؟ 
خیلی هیجان انگیز است! خیلی غیرمنتظره است!« 

خانم واتسـون گفت: »خیلی هیجان انگیز است. امیدوارم 
یک سبد میوه باشد. شاید پر از پرتقال و موز یا حتی یکی دوتا 

آناناس بزرگ باشد. مرسی عاشق سبد میوه  است.«
سبد میوه ای در کار نبود. 

یک آکاردئون بود. 

فصل دوم
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نی نـی، یوجینیا، خانم واتسـون، فرانک، مرسـی و ژنرال 
واشینگتن، ایستادند و به جعبه ی باز خیره شدند. 

فرانک گفت: »یک آکاردئون است.« 
یوجینیا گفت: »بله.«

خانم واتسون گفت: »من امیدوار بودم که یک سبد میوه 
باشد.«

یوجینیا گفت: »بله، تا حاال چند بار این را گفتی.«
خانـم واتسـون گفت: »ُخب، آکاردئون هم معرکه اسـت. 
درست مثل سبد میوه. مرسی فقط عاشق سبد میوه است.«
یوجینیـا گفـت: »کی اهمیت می دهد که مرسـی عاشـق 
چی هسـت؟« دسـت به کمر ایسـتاد و به آکاردئون نگاه کرد 



19

و بـا خـودش گفت کـه چیزی مسـخره تر، پرسـروصداتر و 
احمقانه تر از آکاردئون وجود ندارد. 

البته به جز مرسِی عاشق سبد میوه. 
خانم واتسون گفت: »ُخب، من باید بروم خانه.«

یوجینیا گفت: »چه خوب،   مرسـی را هم با خودت ببر.«
خانم واتسون رفت. 

اما مرسی آن جا ماند. 
یوجینیا چشـم هایش را بسـت؛ اصاًل وقت سـروکله زدن 
با یک حیوان را نداشـت. توی ذهنش سـه تا کوتوله با کاله 

پردار آکاردئون می زدند و داد می کشیدند: »َدَرَرَر، َدَرَرَر.«

یوجینیا لینکلن از صدای َدَرَرَر خوشش نمی  آمد. 
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 از کاله پردار هم خوشش نمی  آمد. 
چشـم هایش را باز کـرد و گفت:  »فرانکلین، دوباره اسـم 

شرکت روی جعبه را بگو.«
فرانک گفت: »بلیزین تراپ اشموکر.«

یوجینیا گفت: »کجا هست؟«
فرانک گفت: »نیویورک سیتی.«

یوجینیا گفت: »خب، همین االن این را پس می  فرستم.«
نی نی گفت: »اما خواهر،  آکاردئون خوبی به نظر می رسد. 
شـاید کسی خواسـته این را به تو هدیه بدهد. شاید دلیلی 

دارد که به دستت رسیده.«
یوجینیـا گفت: »چه مزخرف! قطعـًا هیچ دلیلی ندارد که 

یک آکاردئون بگیرم.«
یوجینیا به سمت تلفن رفت و با اطالعات مخابرات تماس 
گرفت و گفت: »شرکت بلیزین تراپ اشموکر نیویورک سیتی 

را می خواهم؛ فورًا وصل کنید.«
در جایـی خیلی دور، تلفـن زنگ خورد. صدایی که به طرز 
آزاردهنده ای دلنشین بود، از گوشی تلفن شنیده شد. »شرکت 
بلیزین تراپ اشموکر،  ِگَلدیس اشموکر هستم. امری دارید؟«

یوجینیا گفت: »بله، یک آکاردئون اشتباهی به دست من 
رسیده است و می خواهم همین االن پس بفرستمش.« 


