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تقدیم 
به ِجیسن ِرینولدز، کسی 

که همیشه سطح توقع را باال می َبرد.
ن.ا  

برای همه ی کسانی که مورد تبعیض و بی عدالتی 
قرار گرفته ان. یادتون باشه بهش عادت نکنین و 
حتمًا برای تغییرش گام بردارین!
ر.ق  



ما از بدترین کاری که در زندگی مان انجام داده ایم، بهتریم.
برایان اِستیِونِسن
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مسیر

۱

هنوز یه عالمه راه مونده

شـاید مسـخره به نظر برسـد؛ ولی تابلویبهآالبامای1زیباخوشآمدید
از نظـر ویلیام اِسـکوب المار، واقعًا زیباسـت. البته نه بـه  زیبایِی بهترین 
دوستش، ِشنیس الک وود؛ آن هم با آن پیراهن زردش. ولی آن قدری 
زیبـا هسـت کـه اسـکوب از روی صندلی شـاگرِد وینه ِبیگـوی2 ماماجی 
سـرش را به عقب خم کند، چشـمش را ببندد و نفسـش را رها کند در 

نسیمی که از پنجره ی باز داخل ون می پیچد.
با بازدم، حبس خانگِی بابا را بیرون می دهد. با َدم، عطر خوش آزادی 

را به داخل می کشد. عطری با بوی کاج و کمی هم دود کامیون.

Alabama .1؛ ایالتی در جنوب آمریکا
Winnebago .2؛ نوعی ون مناسب مسافرت

مسیر

۱



»ردیفی اسـکوبادوب؟« این را ماماجـی از روی صندلی راننده می گوید. 
روی تکه ابـری بـا روکـش کتان نشسـته تا بتوانـد بهتر جلویـش را ببیند. 
دست های کوچک و لکه لکه و رنگ پریده اش را هم دقیقًا در حالت ده و ده 

دقیقه روی فرمان قرار داده. ماماجی فقط یک متر و نیم قد دارد.
اسـکوب هر موقع اسـم مستعارِ کاملش را می شـنود، حالش به هم 
می خورد. وقتی پنج سـالش بود، ماماجی این اسـم را رویش گذاشت. 
آن موقـع فکروذکـرش شـده بـود آن کارتـون قدیمـی کـه تـوی خانه ی 
ماماجی تماشـا می کرد. کارتون درباره ی سـگی بود که دوسـت داشـت 
معما حل کند. از نظر ماماجی خیلی بانمک بود که نوه اش نمی توانست 

اسکوبی دو را تلفظ کند.
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بعد هم چون شنیس همسایه ی ماماجی بود، این اسم را یاد گرفت 
و از آن بـه بعـد توی مدرسـه همین طوری صدایـش زد. به خاطر همین، 

این اسم رویش ماند.
خب، بخش اسکوبش که باقی ماند، البته بد هم نبود. تازه باحال هم بود.

ولی آخر اسکوبادوب؟
می گوید: »ماماجی؟ نظرت چیه بچسبیم به همون اسکوب؟ بقیه ش 

یه کم... بچه گونه ست. البته جسارت نباشه ها.«
ماماجی می گوید: »اختیار داری! معذرت می خوام آقای اسکوب.«

»چیزه... می تونی آقاش رو هم حذف کنی.«
این حرف، ماماجی را به خنده می اندازد.

خنده ی ماماجی لبخندی روی لب اسکوب می آورد. دلش نمی خواهد 
کسـی بدانـد؛ ولـی هیچ صدایی را توی دنیا بیشـتر از خنـده ی خش دار 
مادربزرگش دوست ندارد. بابا اصاًل خوشش نمی آید؛ می گوید اعصابش 
را به هم می ریزد چون برایش یادآور سیگاری بودِن ماماجی در گذشته و 
احتمال ابتالی او به سرطان ریه در آینده است. اما اسکوب را یاد دوران 
دبسـتان می انـدازد؛ همان زمانی کـه ماماجی کارت بازی هایـی را یادش 
مـی داد که برای سـنش زود بـود. حتی حاال هم اسـکوب هنوز نمی داند 
چطـور ممکـن اسـت چنین صدای خشـن و غرش ماننـدی از دهان فرد 

نحیفی مثل ماماجی بیرون بیاید.
ماماجی می گوید: »ولی جدی پرسیدم؛ حالت که خوبه؟ زیادی که تند 

نمی رم، هوم؟« و یک چشمک ُپرچین وچروک تحویلش می دهد.
حـاال نوبت اسـکوب اسـت کـه بخندد. سـرش را از روی نقشـه ی راه 
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بلند می کند تا نگاهی به  سرعت سـنج بیندازد. وقتی سوار ماشین شدند 
و کمربندشـان را بسـتند، ماماجـی نقشـه ی نـو و تانخـورده را دسـتش 
داد. طبـق سرعت سـنج، وینه ِبیگـوی جدیدی که او و ماماجی سـوارش 
هسـتند، می تواند با حداکثر سـرعت 200 کیلومتر بر سـاعت حرکت کند؛ 
ولـی ماماجـی هنوز عقربه را به 100 هم نرسـانده. می گوید: »تند که عمرًا 
ماماجـی؛ ولی فکر کنم اگه قانون حداقل سـرعت وجود داشـته باشـه، 

حتمًا می شکونی ش.«
ماماجی می گوید: »خیلی خب بابا. راستی حاال که حرفش شد، نگفتی 
از این ماشین خوشگله ی مدل جدیدم خوشت می آد یا نه. شما جوون ها 
این روزها همین جوری می گین دیگه؛ مگه نه؟ ماشین خوشگله؟« لحنش 
چاپلوسانه ست؛ شبیه فروشنده های ماشین دست دوم. از همان هایی که 

موهایشان را با روغن عقب می زنند.
اسکوب نخودی می خندد و سرش را به معنای نه تکان می دهد. بعد 

نیم نگاهی به عقب می اندازد.
راسـتش را بخواهیـد، وقتـی یکهـو سـروکله ی ماماجی پیدا شـد و از 
اسکوب پرسید دلش می خواهد باهم بروند پی یک ماجراجویی کوچولو، 
اسکوب این ماجراجویی را فقط راه دررویی از تنبیهش دید و به هیچ چیز 
دیگری فکر نکرد؛ حتی مقصد سفر! تازه اوضاع وقتی بهتر شد که ماماجی 
گفـت: »ممکنـه چند روز نتونی بری مدرسـه.« )ای ول!( هنوز مورد سـوم 
فهرست بابا را انجام نداده بود. )ماشین ظرف شویی را خالی کن! ( بابا هر 
روز روی تخته سفید آشپزخانه برایش فهرست کارهای روزانه را می نوشت. 
به سـرعت کار را تمام کرد و چمدانش را برداشـت. با خط خرچنگ قورباغه 
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یادداشـتی عجوالنه برای بابا نوشـت و گفت که آن شـب پیش ماماجی 
می ماَند و بعد با بیشترین سرعتی که کتانِی ارزانش اجازه می داد از خانه 

زد بیرون. حتی گوشی اش را هم جا گذاشت.
البتـه بیشـتر به خاطر اینکه بابـا نتواند بهش زنگ بزند؛ ولی این را به 

ماماجی نمی گوید.
یک ماهی می شـد که چمدان توی کمد اسـکوب جا خوش کرده بود. 
بابا قول داده بود آن سال او را به جزیره ی سنت سایِمنز ببرد، البته انتخاب 
 اول اسـکوب شـهربازی یونیِورسـال اسـتودیوز1 بود؛ ولی بابا گفت دیگر 
سن شهر بازی رفتنت گذشته. )پارسال هم هنوز سنش نرسیده بود؛ ولی 
خب، بگذریم.( بنابراین اسکوب با توجه به توضیحات و توصیه های بابا، 

سه روز قبل از تاریخ حرکت، چمدانش را بست.
فقط مسـئله اینجاسـت که نرفتند. مشـکالتی در مدرسه پیش آمد و 
اسـکوب هم قاتی ماجرا شـد؛ در نتیجه مسـافرت بی مسـافرت. حبس 

خانگی آغاز و تعطیالت بهاری قبل از شروع، خراب شد.
اسـکوب دلش نیامده بود چمدان را باز کند؛ به خاطر همین قایمش 
کـرد. حـاال هـم که برای خـودش روی نیمکـت اتاقک غذاخـوری، توی 

ماشین خوشگله ی ماماجی جا خوش کرده بود.
آن قدر برای بیرون زدن از خانه عجله داشت که اول دوزاری اش نیفتاد 
دیگر سوار همان مینی کوپر قبلی نیستند؛ تا اینکه ماماجی ازش خواست 
از جایـش بلنـد شـود، آن هـم وقتی ماشـین در حال حرکت بـود. ازش 
خواسـت از یخچـال یـک پمـپ برایش بیـاورد. )پمپ مخفـف پروتئین 

Universal Studios .1؛ شهربازی های استودیوی فیلم سازی یونیورسال
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مخصوص پیرزنی است؛ نوشیدنی مخصوص ماماجی که به آن تضمینی 
هم می گفت.(

اسکوب با خودش فکر کرد: یخچال؟ کم کم یک چیزهایی دستگیرش 
می شد.

بـرای اولین بار برگشـت پشت سـرش را ببیند. آن قـدر تعجب کرد که 
آدامس پرید توی گلویش و نزدیک بود خفه شود.

ماماجی دو بار زد روی داشـبورد و گفت: »پسـر جدیدم خوشگله؛ مگه 
نـه؟ رفیقمـون آخریـن مدلـه. تصمیم گرفتم بـه یاد پدربـزرگ مرحومت 
اسمش رو بذارم سینیور. من و اون قباًل یه وینه ِبیگو داشتیم؛ قبل از اینکه 
بابات به دنیا بیاد و باباجی ت...« مکثی کرد و بعد ادامه داد: »بگذریم؛ من 
که دیگه جوون نمی شم. خونه م رو فروختم و این جیگر رو خریدم...«

اسکوب خشکش زد. گفت: »خونه تون رو فروختین؟«
»اوهوم. خیلی هم خوب فروختمش. خدایی دست این ارزش گذاری 
خالـص1 درد نکنـه. همین طـور ایـن قرتی مرتی هایی که می خواسـتن تو 

خونه یه کارهایی بکنن چی می گن؟ آها، به زندگی برش گردونن.«
»عجب!« )دیگر چه می توانست بگوید؟ ماماجی خانه اش را فروخته بود!(

»آخر پمپم رو می آری یا نه؟«
اسـکوب آب دهانش را قورت داد، کمربندش را باز کرد و رفت عقب 
ماشـین. اگـر بابـا ایـن صحنـه را می دیـد، حتمـًا از دهانش آتـش و از 

گوشش دود می زد بیرون.
وقتـی داشـت در یخچـال کاماًل واقعی، )تـازه با فریزر جداگانـه!( را باز 

1. نوعی ارزش گذاری بر قیمت خانه ها که با کسر مبالغ رهن و قسط و... قیمت واقعی ملک را مشخص 
می کند.
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می کرد، ماماجی توضیحی مختصر و مفید درباره ی امکانات سینیور ارائه 
داد. »اون چراغ های باالی سرت رو می بینی؟«

اسکوب باال را نگاه کرد و گفت: »آره...«
ماماجی گفت: »اِل ای دی هسـتن؛ تکنولـوژی روز دنیا! یه مایکروِویو 
هم دارم، با یه گاز صفحه ای دوشعله و دوتا تلویزیون ُالترا اِچ دی که هر 
برنامه ای رو دلت بخواد می تونی تماشـا کنـی! البته منظورم برنامه های 

مخصوص بچه های زیر سیزده ساله؛ شاید هم کوچک تر.«
اسکوب چشم غره ای رفت.

مـامـاجــی حـرفــش را ادامـه داد. »دست شـویی هـم همون جـا بغل 
نیمچه انباریه؛ به عالوه ی یه توالت سـیفون دار و یه دوش! اتاقک غذاخوری 
رو هـم کـه می بینـی؟ دوتا نیمکت رو که به هم بچسـبونی، می شـه تخت. 
حـاال کـه حرفـش شـد، یـه دونـه تخـت اون عقـب بـرای مـن هسـت و 
 یکـی دیگـه هـم واسـه تو، بـاالی اتاقـک راننـده. اون بـاال پنجره منجره هم 

داره َبّچک!«
از لحن ماماجی معلوم بود دارد مغرورانه لبخند می زند.

این باعث شد اسکوب هم لبخند بزند. حتی با اینکه ماماجی او را َبّچک 
خطاب کرده بود.

اسـکوب نوشـیدنی ماماجی را برداشـت. یخچال تا خرخره پر بود. آن 
موقع تازه متوجه شد دیگر هیچ وقت نمی تواند روی آن الستیک کهنه توی 
حیاط پشـتی ماماجـی تاب بخورد یـا اینکه کتاب موردعالقـه اش را بردارد 
و ولو شـود روی صندلی لب پنجره توی اتاق زیرشـیروانی. نمی توانسـت 
بپذیرد که از آن موقع به بعد، قرار بود آن ماشین خانه ی ماماجی باشد. آن 
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ماشـین خارق العاده که همه ی وسـایل الزم برای زندگی را تویش داشت؛ 
ولی چیزی بیشتر از یک شیء نبود.

چه وحشتناک!
ماماجی با انگشت هایش روی فرمان ضرب گرفته و با این کار او را به 
زمان حال برمی گرداَند. اسکوب نفسی عمیق کشید و فضای پشت سرش 
را برانداز کرد. هنوز نتوانسـته بود هضم کند که در صورت نیاز، فقط کافی 
است پنج متر برود تا به دست شویی کوچک برسد. تازه سیفون هم دارد! 
پـس فاضالبـش کجا می رود؟ به فاضالب شـهری که وصل نیسـت. آب 

حمام و ظرف ها چی؟
خانـه ی ماماجی یکـی از آن وان های مدل قدیمی بـا پایه های فلزی 
و ُپرزرق وبـرق داشـت. قبل ترهـا از آن توپ هـای مخصـوص حمـام هم 
می خریـد. بیـن خودمـان بماند؛ اسـکوب عاشـق این بود کـه یکی  دوتا 
از ایـن توپ هـا بردارد و بـرود توی وان. توپ های انـدازه ی لیمو که مثل 
قرص جوشـان کف می کرد و بعدش وان پر می شـد از یک عالمه رنگ 
جیغ و هیجان انگیز. شـلپ! فشششـش... آب به رنگ آبی درمی آمد و 

کمی می درخشید. انگار داشتی توی کهکشان آب تنی می کردی.
ولی خانه ی متحرک وان ندارد؛ پس دیگر خبری هم از حمام کهکشانی 

نیست.
سرش را که بیشتر می چرخاَند، چشمش می خوَرد به آن آشپزخانه ی 
نصفه ونیمه. غمی که یک دفعه به قلبش چنگ انداخته بود، حاال بیشتر هم 
می شـود. یاد نان برشـته های معروف ماماجی افتاده؛ نان های فرانسوی 
 درجه یـک. اول آن هـا را تـوی ماهی تابـه ی ُچدنـی اش سـرخ می کـرد، 
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بعد می گذاشت چند دقیقه ی دیگر هم بمانند تا بیرونشان کامل برشته 
شـود. عمرًا بشـود روی این گازِ صفحه ای به دردنخور از آن نان ها درسـت 
کـرد. حتـی دیگر نمی تواند بنشـیند روی تـاب ایوان و نوشـیدنی آرنولد 

پامِر1 فوقِ شیرینش را مزه مزه کند. یا کنار شومینه مطالعه کند.
در واقـع ایـن ون اصاًل حس خوبی به او نمی هد؛ ولی ماماجی آن قدر 
شـوق وذوق دارد که اسـکوب دلش نمی آید با بیان احساسش، بزند توی 

ذوق او.
ماماجـی می گویـد: »خب؟« هم زمان چشـم های آبی  روشـنش را از 
جـاده برمـی دارد تـا بـه او نگاه کنـد. از نظر اسـکوب، بعد از چشـم های 
عسلی شنیس، ماماجی زیباترین چشم های دنیا را دارد. ماماجی ادامه 

می دهد: »نظرت چیه َبّچک؟«
اسـکوب دسـتش را روی دسـتگیره ی سـمت خـودش می کشـد و 
احساسـات واقعی اش را قورت می دهد. با اشتیاقی ساختگی می گوید: 

»به نظرم عالیه ماماجی!«
نمی فهمد ماماجی متوجه دروغش می شود یا نه.

ماماجـی می گوید: »خوبه. آش کشـک ماماجیه دیگـه؛ بخوری پاته، 
نخوری پاته. هنوز هم که یه عالمه راه مونده.«

Arnold Palmer .1؛ نوشیدنی ترکیبی حاوی چاِی یخی و لیموناد
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مسیر

۲

پولش رو حساب کن

راسـتش مشـکل از شش ماه پیش شروع شد؛ توی همان سه هفته ی 
عجیبی که مدرسـه در زمان بین جشـن شکرگزاری و تعطیالت زمستانه 
بـاز بـود. در طـول آن مـدت برایس ِبِندیکـت به دالیلی نامعلـوم ِدریک، 
برادر کوچک شنیس را اذیت می کرد. برایس دوست سابق اسکوب بود 
)ماماجـی همیشـه می گفـت: »تا وقتی با هم دوسـت بودین که برایس 

رفت تو خط فوتی بال و یهو احساس کرد از دماغ فیل افتاده.«(
دریـک َصـرع1 دارد؛ البتـه بیمـاری اش تـا قبـل از مسـخره بازی های 

برایس، خیلی اهمیت نداشت.
اوایـل، مسـئله خیلی هم جـدی نبود؛ مثـالً چند دفعه وقتی اسـکوب، 

1. نوعی بیماری که فرد مبتال دچار لرزش و تشنج شدید می شود.

مسیر

۲
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شـنیس و دریـک توی کافه تریا سـرِ میز نشسـته بودند، برایـس راهش را 
طوری کج کرد که از بغل آن ها رد شود. بعد آرام زد پس کله ی دریک و عربده 
کشید: »چه خبرها ِدری جون؟« جوری که کل کافه تریا صدایش را شنیدند.

چند روز این کار را تکرار کرد؛ بعدش این ضربه های آرام تبدیل شد به 
ُهل دادن و بعد هم سیلی زدن. یک بار برایس آن قدر محکم دریک را زد 
که او از درد فریاد کشید. یکی از معلم ها نزدیکشان بود؛ ولی حواسش 
به آن ها نبود. )اگر حواسش بود که به احتمال زیاد برایس اصاًل این کار 
را انجام نمی داد.( بعد که معلم برگشت ببیند چه اتفاقی افتاده، برایس 

غیبش زده و دریک هم هیچی نگفته بود.
در نتیجه بقیه هم هیچی نگفتند.

روز بعـد، برایـس دریک را توی راهرو گیر انداخـت که دوباره اذیتش 
کنـد. اسـکوب درسـت زمانی به آن ها رسـید که بازوهـای دریک به طور 
غیرارادی به لرزش افتاده و باعث شده بود همه ی همه ی کتاب هایی که 

دستش بود، بیفتند زمین.
تعجبی نداشت که برایس فکر می کرد این ماجرا خیلی خنده دار است؛ 
هم این و هم ُمشتی که از شنیس خورد. شنیس برای حمایت از دریک 

به سینه ی او مشت زد.
بعدش برایس شانه ی دریک را محکم ُهل داد و رفت. اسکوب بالفاصله 
دوید سـمت شـنیس و برادرش تا در جمع کردن کتاب ها کمکشـان کند. 
وقتی همه چیز را جمع کردند، متوجه شد دریک به سختی جلوی خودش 

را گرفته که گریه نکند.
برعکِس او، شنیس واقعًا داشت گریه می کرد.
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دلـش می خواسـت  زندگـی اش،  تـوی  بـار  اولیـن  بـرای  اسـکوب 
وحشی بازی دربیاورد، می خواست بکوبد توی کله ی آن برایس احمق.

ماماجـی در واکنش به داسـتان اسـکوب می گویـد: »اوه! اوه!« دارند 
کمـی زودتـر از موقـع، در رسـتورانی بـه اسـم یانکی هـای1 لعنتـی شـام 
می خورنـد. منـوی غذاخوری بهتر از این نمی توانسـت غذای اسـکوب را 
توصیـف کنـد؛ بال مرغ هـای لیموفلفلـی، خوشـمزه و آتشـین. تزیینـات 
رسـتوران یک کـم حـس  و حـال غـرب وحشـی دارد. روی دیوارهـا پر از 
پوسترهای نمایش سوارکاری، نعل اسب و کاله گاوچرانی است و چندین 
کمند و زین از سـقف آویزان شـده. یک سـرِ خشک شده ی گاو هم روی 

دیوار هسـت که شاخ های غول آسـای زیادی گنده اش 
خیلی ترسـناک هسـتند. ماماجی حرفش را ادامه 

می دهد: »خب حق داشتی اسکوبادوب.«
اسـکوب آه می کشد. خوشحال است که حداقل 

بعضی از بزرگ ترها شرایط را درک می کنند. می گوید: »می دونستم درک 
می کنی ماماجی.« همیشه درکش می کند.

ماماجی می پرسد: »خب، خود دریک چی گفت؟«
»یه جـوری رفتـار کرد انـگار براش اهمیتـی نداره. گفت: ُقلـدره دیگه؛ 

ُمدلشه. با این حرفش عصبانی تر هم شدم.«
»می فهمـم. خیلـی سـخته یـه کسـی که بـرات مهمـه این جـوری به 

همچین قضیه ای بی توجهی کنه؛ مگه نه؟«
اسکوب سر تکان می دهد که یعنی قبول دارد. »آره واقعًا!«

Yankee .1؛ ساکنان ایالت های شمالی آمریکا؛ اصطالحی که ساکنان جنوب برای نشان دادن خارجی 
بودن و غریبه بودن شمالی ها، استفاده می کنند.

دیوار هسـت که شاخ های غول آسـای زیادی گنده اش 
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با گذشـت زمـان، دسـت انداختن های برایس شـدیدتر شـد. یک روز 
بعـد از مدرسـه، شـنیس بـا اسـکوب درددل کـرد و گفت دریک شـب ها 
درسـت نمی خوابد و کابوس می بیند. مطمئن بود این کابوس ها به خاطر 
اذیت وآزارهای برایس است. تازه با اینکه در آن مدت مرتب داروهایش را 

مصرف می کرد؛ تعداد حمله های صرعش از قبل بیشتر شده بودند.
اسـکوب به ماماجی می گوید: »اون موقع بود که متوجه شـدم دریک 
بعضی وقت ها... انگار دیگه توی این دنیا ِسیر نمی کنه. حتی یه بار، یکی 
داشت سر میز ناهار باهاش حرف می زد، ولی دریک هیچ واکنشی نشون 

نمی داد. همین جوری ِبروِبر جلوش رو نگاه می کرد.«
بچه ها نگاه هایی حاکی از تعجب ردوبدل کردند و پچ پچ ها باال گرفت.

دریک هم که همان طور بی حرکت نشسـته بود سـرِ جایش، پلک زد 
و پلک زد و پلک زد.

»برایس اومد و دریک رو زد؛ کل هیکلش مثل یه تکه چوب پرت شد 
جلو. از نظر برایس صحنه ی خیلی خنده داری بود.« اسکوب چشم هایش 
را تنگ می کند. دوباره خونش به جوش آمده. ادامه می دهد: »انگشـت 
صورتـی و گنده ش رو گرفت سـمت دریـک و زد زیر خنده. بعد هم مثل 
دریـک پلـک زد. گفـت: انگاری از اون حمله ها بهش دسـت داده. موقع 
گفتن حمله ها، با انگشـت توی هوا گیومه کشـید.« اسـکوب سرش را به 

نشانه ی تأسف تکان می دهد.
ماماجی هم همین طور.

»بعـدش گفـت: حیـف از اون ُمدلی ها نیسـت که می لرزن و زبونشـون 
 بیرون می مونه... بعد هم زبون گنده ی زشـتش رو انداخت بیرون و ادای 
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تشـنج کـردن درآورد. شـنیس مثـل فنر از جـا پرید و یه چیـزی گفت که 
مـن تکـرار نمی کنـم؛ این بار نـگاه برایس برگشـت سـمت اون. مثل نگاه 
آدم بدجنس هـای تـوی کارتون ها که می خوان بزنن یکـی رو لت وپار کنن! 
دیگـه بعـدش کـه یه قدم رفت به  طرفش، من...« اسـکوب آهی کشـید و 
حرفش را ادامه داد. »کنترلم رو از دست دادم ماماجی. یهو پریدم سمتش.«

اسکوب هیچ وقت فراموش نمی کند خانم ماناسمیث چطور از تعجب 
فریاد کشید. برای اینکه اسکوب با یک حرکت ناگهانی از جایش پا شد، 

پرید روی میز و به سمت برایس حمله ور شد.
بعد افتادند روی زمین. برایس به پشت افتاده و اسکوب هم رویش بود.

مشت می زد.

مشت می زد.

مشت می زد.
نمی دانـد چـه مـدت بـه زدن ادامـه داد. فقط یادش اسـت کمی بعد، 
یکی از مشـت ها خطا رفت. چیزی داشـت می کشـیدش عقب و عقب و 
عقب تـر. وقتـی به خـودش آمد، متوجه شـد که این بـار به جای یک زن 

جوان سفیدپوست، مردی میان سال با پوست قهوه ای بهش زل زده.
آقای آرَمند، مدیر مدرسه ی متوسطه ی ِکیسی ام. ویکس َمگنت.

چیـزی نگذشـت کـه مرد دیگری هم به او پیوسـت؛ مردی هیکلی با 
پوستی کمی روشن تر: آقای ِجیمز رابرت المار جونیور.

پدر اسکوب.
»و این بود آغاز یک پایان.« اسکوب این را می گوید و بعد گاز گنده ی 

دیگری به گوشت لیموفلفلی می زند.
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