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س��وفيا بيکر که داراي كارشناس��ي ارش��د
روانشناس��ي و مدرك تدريس به دانشآموزان
اس��تثنايي است ،با پدر و مادرش در لسآنجلس
زندگي ميکرد و زندگي بيمش��کلي داش��ت .او
در مجتمع کودکان اس��تثنائي ׳׳وايت׳׳ به دو کار
مش��اوره و تدريس اش��تغال داش��ت و از شغل و
محل کارش بسيار راضي بود .هر روز صبح با پدر
و مادرش صبحانه ميخورد و با هم گپي صميمانه
ميزدند بعد س��وار ماشينش ميشد و به مؤسسه
واي��ت ميرف��ت .در آنجا تا ظه��ر چند کالس با
کودکان اس��تثنائي داش��ت که هم به خودش هم
ب��ه بچهها خوش ميگذش��ت و بدون کس��الت
کالس را به آخر ميرساندند .ظهر با همکارانش
ناه��ار ميخورد ،گاهي هم نام��زدش ׳׳کالرک׳׳
به ديدنش ميآمد و ناهار را با هم به رس��توراني
در هم��ان نزديکي ميرفتند .پس از ناهار به يكي
دو نفر از والدين مش��اوره ميداد و بعد از نوشتن
گزارش��هاي کاري ،به خانه ميرفت .هفتهاي دو
ب��ار هم با کالرک قرار داش��ت که يک بارش در
خانه خودشان بود و در کنار خانوادهاش با او شام
ميخورد .اين زندگي بيدغدغه و روتين ،به مذاق
س��وفيا خوش ميآمد و حس ميکرد زندگي چه

زيباست.
ي��ک روز صبح که س��وفيا به مؤسس��ه رفته
ب��ود ،در تابلو اعالنات آگهي جديدي ديد که در
آن نوش��ته بود اين مؤسسه به دليل ورشکستگي
مجبور است تعديل نيرو کند .سوفيا جزء کارکنان
اليق بود به همين دليل به او پيش��نهاد کردند که
پارهوق��ت به تدريس ادامه دهد ،مش��اورهها هم
حذف شوند .اين براي سوفيا موقعيت خوبي نبود
و حقوق��ش به يکس��وم ميرس��يد و او که به دو
بانک قس��ط ميداد ،حس��ابي به مشکل ميافتاد.
س��وفيا کار پارهوقت را پذيرف��ت ،اما اعالم کرد
همينکه کار بهتري پيدا کند ،از مؤسس��ه وايت
خواهد رفت.
روزهاي بيکاري براي س��وفيا سخت و خسته
کننده بود .مادرش به او دلداري ميداد و هر روز
رزومه دخترش را به مؤسسههاي مختلف ايميل
ميکرد .حال س��وفيا زياد خوب نبود چون انتظار
داشت نامزدش کالرک بيش��تر از قبل کنارش
باشد و به او قوت قلب و اميدواري بدهد ،ولي انگار
سر کالرک جايي گرم بود و براي دلداري دادن به
سوفيا وقت و انگيزه خاصي نداشت! سوفيا معتقد
بود زني وارد زندگي کالرک شده .مادرش سعي
ميک��رد او را آرام کن��د و ميگفت چون خودت
عصب��ي و بيکار هس��تي ،روي رفتارهاي نامزدت
حساس شدهاي و سوءظن پيدا کردهاي.
س��وفيا دخت��ري عاطف��ي ب��ود و دل��ش
بيتوجهيه��اي کالرک را ت��اب نم��يآورد و از
درون ميس��وخت ولي چون ع�� ّزت نفس بااليي
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داش��ت ،پي��ش کالرک چيزي ب��روز نميداد و
رفتارش مثل س��ابق بود .اين وض��ع دو ماه طول
کش��يد تااينكه اعصاب س��وفيا آرامتر شد .رفتار
کالرک هم کمي تغيير کرد و زمان بيشتري را به
سوفيا اختصاص ميداد .در اين دو ماه پدر سوفيا
در پرداخت قسطهاي بانک به او کمک کرد ضمنًا
به دخترش گفت فقط تا ي��ک ماه ديگر ميتواند
کم��ک کند .س��وفيا به فکر رفت ک��ه چه کند .از
روزي که مؤسس��ه وايت درآمد او را تا يکسوم
کاه��ش داده بود ،چند کار برايش پيدا ش��ده بود
که با روحيه او منافات داشت .حاال داشت نتيجه
ميگرفت که کاش يکي از آن کارها را قبول کرده
بود و نميگذاشت مشکالت اقتصادياش بيشتر
ش��وند و به اتاق مادرش رفت ت��ا به او بگويد هر
شغلي که پيدا کرد ،از طرف او تقاضاي کار بدهد.
وقتي که وارد اتاق ش��د ،مادرش داش��ت بيرون
ميآمد .چش��مهايش ميدرخش��يد .دخترش را
بغل ک��رد و گفت ׳׳يه خبر خوش! برات ش��غلي
برات پيدا کردم که درس��ت مثل شغل قبلي در
مؤسس��ه وايته اما وضعيت خيل��ي بهتر و حقوق
بيشتري داره.׳׳ سوفيا ناباورانه به لپتاپ مادرش
نگاه کرد .درست هماني بود که مادرش توصيف
کرده بود فقط يک اش��کال بزرگ داشت :آن کار
در نيويورک بود! امکان نداش��ت بتواند آن همه
از ش��هر و خانواده و نامزدش دور ش��ود .س��وفيا
به مادرش گفت اي��ن کار را نخواهد پذيرفت اما
بحثه��اي مادرش وادارش کرد کار را قبول کند و
برود آنجا را ببيند اگر دوس��ت نداشت ،برگردد.
س��وفيا با اطمينان گفت به هرحال جوابش منفي
اس��ت چون کالرک هرگز اج��ازه نميدهد براي
کار به ش��هري به آن دوري برود .آنها يکديگر را
بسيار دوست داشتند طوري که حتي يک روز هم
تاب نميآوردند از هم دور باشند .نامزدش بارها
گفته بود ׳׳تو تنها بهانه زندگي من هستي!׳׳ سوفيا
به مادرش گفت ׳׳درست است که مدتي است که
کالرک س��رش جايي گرم است اما گرايش او به
آن زن فقط هوس است ولي مرا عاشقانه دوست
دارد و نميتواند دوري مرا تحمل کند.׳׳ مادرش
حرف او را تأييد کرد و گفت ׳׳بد نيست امتحانش
کني تا معلوم ش��ود چقدر دوستت دارد.׳׳ سوفيا
با اطمينان گفت کالرک در اين امتحان س��ربلند
خواهد شد.׳׳ سوفيا براي محک زدن کالرک کار
در نيوي��ورک را ب��ا او مطرح ک��رد و گفت اگر تو
موافق باشي ،اين شغل را قبول کنم.

گل باش تا پروانه بيايد

س��وفيا منتظر بود نامزدش شوکه شود و از او
خواهش کند ب��ه نيويورک نرود ،اما نظر او کاملًا
برعکس بود و گفت:
׳׳فکر خوبي است .شايد ديگر نتواني کاري به
اين خوبي پيدا کني.׳׳

