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 هاي مجازات و تنبیه:دشواري -3

 کندهدایت می فردي را به انظباط فردهایی که راه

داد. کان میهایش را در هوا تزد و مشتکوبید و فریاد میمارك در ساعت ورزش پایش را به زمین می
هامات نزد آموزگار از ات خود کرده بود. مارك با سیلییک بار دیگر بازي پرهیجان فوتبال او را از خود بی

 :دهمب میجوا اینکه به کلماتم فکر کنم به طور خودکاریافتم که بدون  و خودم را عصبانی خود رفت

ون گویند تقصیر من است، ولی این طور نیست! تقصیر جیسکند! همه میجیسون تقلب میمارك: 
ز زمین خارج شوم، ااست! او بود که توپ را به بیرون زمین پرتاپ کرد، نه من! خانم کِنِر مرا مجبور کرد 

در گروه او  دهدرا شروع نکرده بودم، جیسون این کار را کرد و حاال هم تام اجازه نمی ولی من دعوا
 بازي کنم. من از این مدرسه متنفرم!

ازي کند. براي بخواهد با تو کس نمیام. تعجبی ندارد که هیچتو را تحمل کرده خیلیبس کن! آموزگار: 
-نند که عقدهها دوست ندارند با کسی بازي کبچهکنی. هاي لوس و غرغرو رفتار میاینکه تو مثل بچه

 کند.هایش را سر دیگران خالی می

 اما ...مارك: 

ر سي دیگر که ورزش داري دیگر بشنوم. فهمیدي؟ دفعه يحتی حاضر نیستم یک کلمهآموزگار:  
 نشینی چون رفتارت مطابق سن آنهاست.ها میکالس کودکستانی

بودم، اما یبایست بیش از این بردبار ممیدانستم پشیمان شدم. می به محض اینکه حرفهایم تمام شد،
هاي من حبترسید صاش حرفم شده بود. به نظر نمیبارها و بارها با مارك براي حرکات بچگانه قبالً

 کوچکترین اثري در او کرده باشد.

رفتم. من امیدوار بودم که چه چیزي را در وجود او کامل کنم؟ آیا ي روز از فکر مارك بیرون نمیبقیه
میان ما ایجاد کرده بود؟  ايارتباطی راهطور نبود. آیا این و را از بین برده بود؟ نه، اصالًاتنبیه آشفتگی 
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