يکي از دانشآم��وزان او داموس راجرز بود که
در هيچي��ک از کارهاي گروهي کالس ش��رکت
نميکرد و فقط دوست داشت نقاشي بکشد .تمام
نقاشيهاي داموس شبيه هم بودند :يک کلبه که
در و پنجره نداش��ت ،يک پرنده که بيپر و بال
بود و يک اسب که پا نداشت ...او هميشه همين
را ميکش��يد و از بس آن نقاش��ي را کشيده بود،
وقت نقاشي کردن تقريبًا به دفترش نگاه نميکرد
و دس��تش از روي عادت ميکشيد .مشکل ديگر
داموس اين بود که اصلًا حرف نميزد طوري که
همه فکر ميکردند مشکلي دارد .پدر داموس در
جلسه مشاوره گفته بود داموس يک ساله بود که
مادرش را از دس��ت داد .آن روزها يکي دو کلمه
ساده را به زبان ميآورد اما ديگر دهانش را بست
و حت��ي يک کلمه حرف ن��زد .متخصصها معتقد
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کار قبلي خيلي بزرگتر و مجهزتر بود .مسئوليت
آموزش و س��رگرمي ش��ش کودک هشت تا ده
س��اله را به او دادن��د .مش��اورههايش هم ادامه
داش��ت .او ديگر وقت نداشت به دل شکستهاش
فک��ر کند و براي بهبود کارش بايد ش��اگردهاي
جديدش را خوب ميش��ناخت تا ميتوانست با
آنها ارتباط بگيرد .دانشآموزان او بهرة هوش��ي
کمي نداش��تند ولي ب��ه دليل پريش��اني ذهن و
پايين بودن تمرکز ،نميتوانس��تند از اس��تعداد
خ��ود بهخوبي اس��تفاده کنند بنابراي��ن گاهي به
حالتي ش��بيه انفجار ميرس��يدند و واکنش��هاي
غيرقاب��ل پيشبين��ي و عجيبي ب��روز ميدادند.

 ميشل فوکو

س��وفيا گفت ول��ي راهش خيلي دور اس��ت.
کالرک کمي فکر کرد و گفت:
׳׳اتفاقًا مدتي بود که ميخواس��تم پيشنهاد کنم
بهتر اس��ت ب��راي چند ماه از هم دور باش��يم چون
حس ميکنم رابطه من و تو برايم تکراري ش��ده!׳׳
س��وفيا باورش نميش��د ولي حقيقت داش��ت و
نامزدش ديگر او را دوست نداشت .اين موضوع
نيازي به اثبات نداش��ت و با شکهاي سوفيا فرق
داش��ت حتي کالرک چند عکس به او نشان داد
و گفت تازگيها با دختري دوست شدهام و حس
ميکنم من و او ميتوانيم تمام خألهاي همديگر را
پر کنيم ...گاهي وقتها حقيقت خيلي خشن است.
س��وفيا نزديک به يک س��اعت در خلوت گريه
ک��رد .مادرش به اتاق او رفت و گفت اگر کالرک
نتوانست تو را سربلند کند ،جبرانش اين است که
خودت ،خودت را س��ربلند کني .به نيويورک برو
و روي پاي خودت بايست .ضمنًا تو کسي نيستي
ک��ه بخواهي نامزدت را به زور نگهداري .عش��ق
مثل پروانه اس��ت .اگر آن را در مش��ت بگيري،
ميميرد ،اگر هم دس��تت را باز کني ،فرار ميکند.
چارهاش اين اس��ت که مثل گل باشي تا پروانه
هميش��ه کنارت بمان��د .ظاهرًا کالرک
ک��ه پروانه تو بود ،حاال گل جديدي
پيدا کرده .اين اصلًا مهم نيست
چون هم گله��ا خيلي زيادند
هم پروانهها.
س��وفيا کم��ي ديگ��ر
گريه کرد .او کاملًا باورش
ش��ده بود که کالرک به او
عاطفهاي ندارد .به کالرک
پيام داد ׳׳من ب��ه نيويورک
ميروم .اميدوارم مشغله کاري
و محل زندگي جديد کمکم کند تا
زودتر فراموش��ت کنم .برايت آرزوي
ش��ادي و موفقيت ميکن��م.׳׳ چند دقيقه بعد
کالرک جواب داد :׳׳تو هم موفق باش��ي.׳׳ سوفيا
به پيش��نهاد مادرش دوش گرفت .حالش کمی
بهتر ش��د .از خانه بيرون رفت و اندکی در مراکز
خري��د چرخي��د .وقتي که به خانه برميگش��ت،
به خورش��يد نگاه کرد و گفت ب��هزودي تو را در
نيويورک خواهم ديد.
ف��ردا از نيويورک برايش پيامي آمد .او بايد
صبحروزدوشنبهسرکارشحاضرميشد.آنروز
پنجشنبه بود .پدرش پيشنهاد کرد زودتر حرکت
کند تا در آنجا بتواند مقدمات کارهاي سکونتش
را انجام بدهد .و برايش بليت رزرو کرد .سوفيا با
کمک مادرش چمدانش را پر کرد و بست و عصر
همان روز به سوي نيويورک پريد .زندگي و شهر
و ش��غل جديد هيجانهاي خودش را داشت و فکر
س��وفيا را تاحدودي از کالرک دور کرد .مجتمع
آموزش��ي کودکان اس��تثنائي نيويورک از محل

روزهاي بيکاري براي سوفيا سخت و
خسته کننده بود .مادرش به او دلداري
ميداد و هر روز رزومه دخترش را
به مؤسسههاي مختلف ايميل
ميکرد .حال سوفيا زياد
خوب نبود

بودند دس��تگاه تکلّم او مش��کلي ن��دارد و هرچه
هست از اعصاب اوست.
س��وفيا در کالس توجه خاص��ي به داموس
داشت و بيشتر از بقيه بچهها کنارش مينشست
و با او حرف ميزد .يک بار داموس ليوان آبرنگ
را روي لباس او ريخت .واکنش س��وفيا مهرآميز
ام��ا مادرانه بود .داموس چند بار ديگر همين کار
را تکرار کرد و واکنش سوفيا تغييري نکرد .روزي
س��وفيا کنار ميز داموس نشس��ت و به نقاشي او
نگاه کرد .مداد را برداش��ت و ب��راي خانهاي که
داموس کشيده بود ،در و پنجره گذاشت .کنار آن
خانه داموس را کشيد که داشت روي سوفيا آب
ميريخت .داموس نقاشي را برداشت و پا به فرار
گذاشت .پدرش و مدير آموزشگاه قبلًا به او گفته
بودند داموس هرازگاهي ميگريزد اما خيلي زود
برميگ��ردد بنابراين اگر فرار کرد ،نگران نش��و.
بااين حال س��وفيا دنب��ال داموس رفت و نزديک
ب��ه ده دقيقه با او دويد و گفت صبر کن ...خس��ته
شدم ...بايس��ت ...اما داموس توجهي نميکرد و
آنقدر دويد تا خس��ته شد و روي نيمکتي نشست.
س��وفيا هم ايستاد و چند نفس عميق کشيد و به
سوي داموس رفت .داموس با چشماني
اش��کبار نگاهش کرد و کاغذ مچاله
ش��ده نقاش��ي را ب��ه س��وي او
گرفت .سوفيا کاغذ را صاف
کرد و روي آدمهاي نقاشي
انگش��ت گذاشت و گفت:
׳׳اين تويي اين هم منم!׳׳
ب��راي پ��در داموس
و مربيه��ا و پزش��کش
باورکردن��ي نب��ود .داموس
حرف ميزد اما فقط با س��وفيا.
او ديگ��ر حاض��ر نب��ود ب��ه خانه
برگ��ردد و ميخواس��ت کنار س��وفيا
باش��د .پزش��ک و پدر داموس و سوفيا توافق
کردند داموس چند روز ِ
پيش سوفيا باشد .در آن
مدت کوتاه دام��وس تغييرات زيادي کرد :وارد
کارهاي گروهي کالس ش��د ،غير از سوفيا با يکي
ديگر از همکالسهاي��ش کمي حرف زد .مهمتر
اينکه نش��ان داد تمام درس��هايي را که تا آن روز
آموزگارانش داده بودند ،آموخته است.
اتف��اق جديدي هم افتاد :مايک ،پدر داموس
از سوفيا تقاضاي ازدواج کرد .سوفيا پرسيد :چرا؟
مايک گفت :به خاطر پس��رم .سوفيا گفت :׳׳اينجا
خاطرهاي ديگري هم هس��ت :من و تو! بنابراين
نميتوانم فقط به خاطر داموس با تو ازدواج کنم.
خاطر خودم اهميت بيش��تري دارد.׳׳ مايک اين
عقيده را خودخواهانه دانست و تقاضايش را پس
گرفت .س��وفيا در رفتارش ب��ا داموس و پدرش
تغييري نداد و مانند گذش��ته براي داموس يک
بقیه در صفحه 31

