یک
صبح اولين تولد

نوزادي توي يك جعبه ويولنسل ،وسط كانال پيدا شد.

او تنها موجود زندهای بود كه در كيلومترها آب ديده میشد.

تنها چيزي كه به چشم میخورد يك نوزاد بود و تعدادي ميز
و صندلي و اسباب و نوك دماغهی يك كشتي كه داشت توي

اقيانوس ناپديد میشد.

صداي موسيقي در محوطهی كشتي پيچيده بود .موسيقي

چنان بلند و دلنشين بود كه هيچکس متوجه نشد آب دارد

از زير فرشها بیرون میزند .حتي بعد ا ز اینكه صداي جيغ

و فرياد وحشتزدهی مسافرها بلند شد ،نواختن ويولنها
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همچنان ادامه داشت .بعضي از جيغها درست با نت دوي
باالی سازها هماهنگ شده بودند.

این بچه به لطف گرماي موسيقي يك سمفوني از بتهوون،

صحيح و سالم وسط كانال پيدا شد .او كيلومترها از محل
حادثه دور شده بود و آخرين نفری بود كه نجات پيدا كرد.
كسي كه او را داخل قايق نجات كشيد يكي از مسافرهای

همان كشتي بود .او يكجورهايي محقق بود و این تخصص

محققهاست كه به همهچيز خوب توجه میكنند .او متوجه
شد ك ه این نوزاد ،دختربچهای است با موهايي روشن مثل رعد

و برق آسمان و لبخندي معصومانه شبيه آدمهاي خجالتي.

اگر آن شب صدايي داشت و میتوانست حرف بزند ،يا نور

ماه و سياهي شب تارهاي صوتي داشتند تا تصوير آن مرد

را توصيف كنند ،چنين میگفتند :مردي با صورت باريك،
قيافهی اشرافي ،ابروهاي كماني و دست و پاهاي كشيده .او

چارلز ماكسيم بود.

چارلز بچه را طوري بغلش گرفته بود كه انگار كوزهی
سوراخی است و آب دارد از آن چكه میكند .اما كام ً
ال مصمم

به نظر میرسید .چارلز تصميم گرفت بچه را پيش خودش
نگه دارد.
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بچه تقریباً یک ساله بود .این را میشد از نوار قرمزرنگي كه

جلو لباسش زده بودند فهميد چون رويش عدد يك گلدوزي

شده بود .چارلز پيش خودش گفت« :این بچه يا يك سالشه
يا تو يك مسابقه اول شده! و از اونجايي كه معموالً نوزادها تو

مسابقات رقابتي مهارت خاصي ندارند ،پس میتونيم فرض

اول رو در نظر بگيريم ،این طوري بهتره».

نوزاد با انگشتهاي كوچك و گلآلودش اللهی گوش مرد

را چنگ زد .چارلز در حالي كه به صورت بچه نگاه میكرد

گفت« :تولدت مبارك كوچولوي من».

چارلز درست همان روز براي بچه اسم هم پيدا كرد .او

سوفي را برايش انتخاب كرد.

و رو به بچه گفت« :تو روز عجیب و ناراحتكنندهای داشتي

پس بهتره يك اسم ساده و عادي برات پيدا كنم؛ میتوني

مري ،بتي يا سوفي باشي ،يا ...ميلدرد؛ هرچي كه خودت
بخواي».

بچه درست سر كلمهی سوفي ،لبخند زد.

ـ آهان! پس سوفي هستي.

كتش را برداشت و دور سوفي پيچيد .بعد يك كالسكه

گرفت و او را با خودش به خانه برد .كمي باران میباريد ولي
5

بامنشینان

براي هيچکدامشان نگرانكننده نبود .چارلز معموالً کاری به
آب و هوا نداشت و سوفي هم درست همان روز از حجم بسيار

زيادي آب نجات پيدا كرده بود.

چارلز تا به حال با هيچ نوزادي سر و كار نداشته و تمام راه

هم به همين موضوع فكر میكرد.

ـ هي كوچولو ،متأسفم .من بيشتر با كتاب سر كردهام تا با

آدمها .در واقع با كتاب راحتتر میتونم كنار بيام .فهميدنش

برام آسونتره!

كالسكه حدود چهار ساعت در راه بود .چارلز ،سوفي را

گوشهی زانويش گذاشته بود و طوري برايش از خودش
حرف میزد كه انگار در يك مهماني چاي بعد از ظهر با هم

آشنا شدهاند .او سي و شش ساله بود و حدود صد و هشتاد
سانت قد داشت .معموالً با آدمها به زبان انگليسي ،با گربهها

به زبان فرانسه و با پرندهها به زبان التين صحبت میكرد.

يك بار چيزي نمانده بود خودش را با كتاب خواندن در حال

اسبسواري به كشتن دهد.

چارلز رو به بچه كرد و گفت« :ولي از این به بعد خيلي

بيشتر مراقبم ،حاال ديگه تو هستي! تو كوچولوي ويولنسلي!»
چارلز خانهی قشنگي داشت ولي اص ً
ال مناسب بچهداري
6

یک

نبود .پر از پله ،زمين ليز و لبههاي تيز بود .با خودش گفت:

«صندليهاي كوچیكتري میخرم و قاليچههاي كلفت قرمز
میاندازم .خب ببينم كوچولو از كجا میتونيم قاليچهی قرمز

تهيه كنيم؟ آه سوفي فكر نمیكنم تو بدوني!»

خب ،تعجبي نداشت كه سوفي جوابي ندهد او آرام چشمش

را بسته و خوابش برده بود .وقتي از خواب بيدار شد با سر و

وضع مرتب داشتند توي خيابان قدم میزدند و بوي درخت و

برگ و كود اسب به مشام میرسيد .سوفي با همان نگاه اول

ی خانههاي
عاشق خانهشان شد .آجرهاي نماي خانه از هم ه 

لندن روشنتر بودند و حتي توي شب برق میزدند .زيرزمين

خانه ،انبار كتابهاي اضافي و نقاشي و چند جور عنكبوت

بود .سقف هم كه مال پرندهها بود ،چارلي بين این دو طبقه

زندگي میكرد.

وقتي بچه را حمام كرد آنقدر سفيد و شكننده شده بود
كه با خودش فكر كرد واقعاً بچه زیادی ريزه ميزه و خندهدار

است .بچه توي بغلش خيلي كوچولو به نظر میآمد .در همين
فکرها بود كه صداي در آمد .بچه را آرام روي صندلي گذاشت

و كتاب نمايشنامهی شكسپير را كنارش قرار داد تا بچه غلت
نخورد ،بعد از پلهها پايين رفت تا در را باز كند .وقتي برگشت،
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خانمی با موهاي پرپشت خاكستري همراهش بود .سوفي

نگران به نظر میآمد .چارلز با دو دست بلندش كرد و باال

و پايينش برد .كمي مكث كرد و از چتري كه كنار ديوار بود

دورش كرد و رفت طرف پيشخان .چشمها و همهی صورتش

میخنديدند« :نگران نباش كوچولو!»

بعد خم شد طرف آن خانم و گفت« :اجازه بدين شما رو

به هم معرفي كنم .ایشون خانم اليوت از آژانس بينالمللي
كودكان هستن و ایشون هم سوفي از اقيانوس».

زن آهي كشيد و دستش را به طرف لباسهاي بچه توي

سبد برد و با اخم گفت« :بدش به من! بچه رو بده».

چارلز لباس بچه را از دست او كشيد و گفت« :من این بچه

رو از وسط اقيانوس گرفتم خانم! اون هيچکسی رو نداره كه
مواظبش باشه و من چه خوشم بياد ،چه نياد مسئولم!»
چشمهاي سوفي از تعجب گرد شده بودند.

اون خانم خيلي سريع گفت« :ولي نه براي هميشه».

ـ ببخشيد؟! شما چي گفتين؟!

ـ این بچه در اختیار شماست ولي فرزند شما نيست!
اين زن زيادي رسمي صحبت میكرد .كام ً
ال میشد حدس

زد هيچ سرگرميای جز نظم و انضباط دادن به كار آدمها ندارد.
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ـ به هر حال آقا این شرايط موقتيه.
ن این
ـ فكر كنم بهتره بعدا ً در اين مورد جر و بحث كنيم چو 

بچه سردشه!

بعد به طرف بچه رفت و سعي كرد لباسهايش را تنش

كند .بعد روي بازويش بلندش كرد و گفت« :میبيني؟ به نظر

بچهی باهوشي ميیاد».

سوفي انگشتهاي ظريف و كشيدهای داشت و رنگ

موهايش درست مثل رعد و برق آسمان بود .چطور میشد در
مقابل این بچه مقاومت كرد.

ـ ببينيد آقا! من چند وقت ديگه ميیام و به شما سر ميزنم

تا ب ه این امور رسيدگي كنيم .يك مرد به هيچ وجه نمیتونه

چنين مسئوليتي رو به تنهايي قبول كنه!

ـ بسيار خب .اگر شما نمیتونين دوري ما رو تحمل كنين

باز هم تشريف بيارين ولي مسئوليت این بچه با منه ،متوجه
میشين؟

ـ آقا این يك نوزاده و شما مرد هستين!

ـ بهبه چقدر خوب تشخيص میدين!

ـ شما خيال دارين با این بچه چي كار كنين؟!

چارلز با تعجب نگاهي كرد و گفت« :من دوستش دارم و
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همين كافيه!»

بعد سیبی دست سوفي داد و بالفاصله دوباره گرفتش و با

آستينش آنقدر آن را سابيد تا مثلآینه برق افتاد.
ـ تمام رازها و اسرار بچهداري رو بلدم!

بچه را روي پايش گذاشت و سيب را دستش داد و ماجرای

آن نیمهشب وحشتناک را تعریف کرد.

اين داستان شروع يك زندگيایدهآل نبود ولي معلوم بود

كه همهچيز خیلی خاص است و راه زيادي در پيش روست.
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دو
در دفتر آژانس بينالمللي كودكان واقع در خيابان

وستمينستر ،قفسهای بود كه توي آن پروندهای با رنگ قرمز

عالمتگذاري شده بود .این پرونده مربوط به قيمهاي كودكان

بود و شخصيت این قيمها تا حدي بررسي شده بود .داخل
این پرونده ،پوشهی آبيرنگی بود كه روي آن نوشته شده بود:

"چارلز ماكسيم" و توي آن نوشته بودند :ماكسيم مردیست
اهل مطالعه ،طوري كه انتظار میرود مدارج باالي دانشگاهي
داشته باشد ،او به نظر سخاوتمند میآيد و بسيار تند و خشك
و نخراشيده اما سختكوش است.
به طور غير عادي قدش بلند است ولي به گزارش دكترها
11

بامنشینان

از سالمت كامل برخوردار است.
بسيار لجوج است و سرسختانه بر این باور است كه میتواند
قيم يك دختربچه باشد.

جالب اینجاست كه این خصوصيات انگار مسري بودند

چون سوفي هم قدبلند ،سخاوتمند ،اهل كتاب و سرسخت
شد .وقتي هفت ساله شد ،پاهاي كشيدهی نازك بلند درست

مثل چوب گلف داشت و در كارهايش بسيار مصمم و تا حدي

كلهشق بود.

چارلز براي تولد هفت سالگياش يك كيك شكالتي پخت.

خب خيلي هم موفقيتآميز نبود چون وسط كيك فرو رفته
ِ
كيك
بود .اما سوفي با كمال خوشحالي اعالم كرد كه این

مورد عالقهاش است چون این چاله باعث میشد تا مخلفات

بیشتری روي كيك بریزند .او گفت« :من دوست دارم كيكم
"ويجه" باشه با يه عالم مخلفات».

چارلز گفت« :از شنیدن حرفت خوشحالم ولي گمانم

منظورت از این کلمه ،ويژه بود ،نه؟ تولد به احتمال زياد

هفت سالگيت مبارك باشه عشق من .خب حاال با كمي تولد

شكسپيري موافقي؟» سوفي عادت داشت پيشدستيها را

تابستان
میشكست براي همين چارلز كتابِ روياي نيمهشب
ِ
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