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داخل خانه ای به سبک بورژوایِی انگلیسی، شامگاهی انگلیسی 

دمپایی  با  و  انگلیسی  مبل  در  انگلیسی  اسمیِت  آقای  است. 

انگلیسی اش  پیپ  انگلیسی  آتشی  کنار  انگلیسی اش   راحتی 

انگلیسی  انگلیسی می خواند. عینکی  روزنامه ای  و   را می کشد 

کنار او، در مبل  کوچک جوگندمِی انگلیسـی دارد.   و سـبیل 

 انگلیسی دیگری، خانم اسمیِت انگلیسی جوراب هایی انگلیسی 

وصله می زند.

لحظه ای سکوت طوالنِی انگلیسی.

ساعت دیواری انگلیسی هفده ضربۀ انگلیسی می زند.

ِا، ســاعت ُنهــه. مــا ســوپ و ماهــی و ســیب زمینی بــا پیــه  خانم اسمیت: 

خــوک و ســاالد انگلیســی خوردیــم. بچه ها آب انگلیســی 
نوشــید ن. امشــب خــوب غــذا خوردیم، چــون حومۀ لندن 

می شینیم و نام خانوادگی مون اسمیته.
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.

    صحنٔه یکم    
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ســیب زمینی با پیــه خوک خیلی خوشــمزه س، روغن ســاالد   

مونــده نبود. روغن بقال نبش خیابون از روغن بقال روبه رویی 
خیلی بهتره، حتی از روغن بقال پایین ساحل هم بهتره. البته 

منظورم این نیست که روغن اونها بده.
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.

باوجوداین، روغن بقال نبش خیابون همیشه از همه بهتره.  
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.

ایــن  دفعــه ماری ســیب زمینی رو خــوب پخت، دفعــۀ آخری   
اونها رو خوب نپخته بود. من سیب زمینی رو اگه خوب پخته 

شده باشه دوست دارم.
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.

ماهیه تازه بود. نزدیک بود انگشت هام رو هم باهاش بخورم.   
دو دفعه کشــیدم. نه، ســه  دفعه. مزاجم رو به هم  ریخت. تو 
هم سه  دفعه کشیدی، اما دفعۀ سوم کمتر از دو دفعۀ پیش 
کشــیدی، درحالی که من خیلی بیشــتر کشــیدم. امشــب از 
تو بیشــتر خوردم. چی شد این جوری شد؟ معمواًل تو بیشتر 

می خوری. اشتها کم نمی آری.
آقای اسمیت با زبان صدا درمی آورد.

ولی ســوپه شــاید یه کم شــور بود. نمکش از تو بیشتر بود. هاه!   
هــاه! هــاه! تره فرنگیش هــم زیاد بود، پیازش کم. حیف شــد 
به ماری پیشــنهاد نکردم یه کم بادیانه بهش بزنه. دفعۀ دیگه 

می دونم چی کار کنم.
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.
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پسرکوچولومون خیلی دلش می خواست آب جو بخوره. بدش   
نمــی آد تــا ِخرِخره آب جــو بخوره. به خودت رفته. دیدی ســر 

میز چه جوری ُزل زده بود به بطری؟
اما من از پارچ تو لیوانش آب ریختم. تشنه ش بود. آبه رو خورد.   
هلــن به من رفته. کدبانوی خوبیــه. صرفه جوئه، پیانو می زنه، 
هیچ وقت هم هوس خوردن آب جو انگلیســی به ســرش نزده. 
درست مثل دختر کوچیکمون که فقط شیر و حریره می خوره. 

معلومه، فقط دو سالشه. اسمش پگیه.
اون پای ِبه با لوبیاسبز فوق العاده بود. شاید بهتر بود با دسر یه   
کوچولو شــراب بورگونی اســترالیایی می خوردیم. اما  گیالس 
من مخصوصًا شــراب رو ســر میز نیاوردم که بچه ها سرمشق 
نگیرن شکمو بشن. باید یادشون داد که در زندگی کم خوراک 

و سنجیده باشن.
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.

میسیز پارکر یه بقال رومانیایی می شناسه که اسمش پوپسکو   
یــه  کار ماســت  تــو  اومــده.  از قســطنطنیه  تــازه  و  روزنفلــده 
متخصص برجسته س. فارغ التحصیل مدرسۀ ماست بندی 
آدریانوپولیســه. فردا می رم یه تغار ماســت محلــی رومانیایی 
ازش می خــرم. این طرف ها، حومۀ لندن، که همیشــه از این 

چیزها گیر نمی آد.
آقای اسمیت در حال مطالعه با زبان صدا درمی آورد.

کلیه و آپاندیسیت و آپارتاسیت خیلی  ماســت برای معده و   
که  گفتــه، همــون  کینــگ بهــم  خوبــه. ایــن رو دکتــر مکنــزی 
پزشــک بچه های همســایه مون خانوادۀ جونــزه. دکتر خوبیه. 
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کــه  می کنــه  تجویــز  رو  داروهایــی  فقــط  اون  قابل اعتمــاده. 
کرده  باشــه. قبل از اینکه پارکر رو بده عمل  شــخصًا امتحان 
کنــن، اول داد کبــد خودش رو عمل کردن، بدون اینکه اصاًل 

مریض باشه ها.
کرد اما پارکر ُمرد؟ پس چرا دکتر خودش نجات پیدا  آقای اسمیت: 

برای اینکه عمل دکتر موفقیت آمیز بود، عمل پارکر نبود. خانم اسمیت: 

معلوم می شه مکنزی دکتر خوبی نیست، یا عمل هردو باید  آقای اسمیت: 

موفقیت آمیز می بود، یا هردوشون باید تلف می شدن.
چرا؟ خانم اسمیت: 

وقتــی نمی شــه هــردو معالجه بشــن، یه دکتر وظیفه شــناس  آقای اسمیت: 

کشــتی در دل امواج با  بایــد همراِه بیمارش بمیره. ناخدای 
ن زنده نمی مونه. کشــتیش از بین می ره. بعد از او

کرد. کشتی مقایسه  که نمی شه با  بیمار رو  خانم اسمیت: 

که نه؟ کشــتی هم مرض هــای خاص خودش رو داره؛  چرا  آقای اسمیت: 

دکترت هم مثل یه ناو ســالمه؛ برای همین، می بایســت با 
کشتیش. بیمارش از بین می رفت. درست مثل ناخدا با 

اوه. فکر این رو نکرده بودم... شــاید هم درســت می گی...  خانم اسمیت: 

در این صورت، چه نتیجه ای می گیری؟
اینکه همۀ دکترها یه مشــت حقه باز بیشتر نیستن. همین طور  آقای اسمیت: 

همۀ مریض ها. تو انگلیس فقط نیروی دریایی کارش درسته.
اما نه ملوان ها. خانم اسمیت: 

معلومه. آقای اسمیت: 

مکث.

)همان طور روزنامه به دست( یه چیزی هست که من نمی فهمم.  آقای اسمیت: 
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چرا تو بخش ثبت احوال روزنامه سن افراد متوفی رو همیشه 
مــی دن، اما ســن نوزادهــا رو هیچ وقت نمــی دن. این هیچ 

معنی نداره.
هیچ وقت این رو از خودم نپرسیدم! خانم اسمیت: 

باز هم لحظه ای سکوت. ساعت دیواری هفت ضربه می زند. 

سکوت. ساعت دیواری سه ضربه می زند. سکوت. ساعت 

دیواری دیگر ضربه ای نمی زند.

)همچنان سرگرم روزنامه اش( ِا، نوشته بابی واتسن ُمرده. آقای اسمیت: 

ِکی ُمرده؟ خدای من، بیچاره،  خانم اسمیت: 

که،  چرا قیافۀ متعجب ها رو می گیری؟ خودت می دونســتی  آقای اسمیت: 

دو ساله ُمرده. یادته یه  سال و نیم پیش رفتیم مراسم تدفینش؟
کــه یادمــه. مــن فــوری یــادم اومــد، امــا نمی فهمم  معلومــه  خانم اسمیت: 

خــودت چرا وقتی ایــن موضوع رو تو روزنامه دیدی، این قدر 
کردی. تعجب 

این که تو روزنامه نبود. االن درست سه سالی می شه حرِف  آقای اسمیت: 

فوتشه. من از راه تداعی یادش افتادم!
حیف! چقدر خوب مونده بود. خانم اسمیت: 

نشــون  رو  بــود. ســنش  بریتانیــا  ن خوشــگل ترین جســد  او آقای اسمیت: 

نمی داد. بیچاره بابی، چهار سال بود ُمرده بود هنوز گرم بود. 
یه جسِد واقعًا زنده. چقدر هم شاد بود!

حیف، زن بیچاره. خانم اسمیت: 

منظورت مرد بیچاره س. آقای اسمیت: 

نه، تو فکر زنش بودم. اون هم مثل خودش اسمش بابی بود،  خانم اسمیت: 

بابی واتسن. چون اسمشون یکی بود، باهم که می دیدی شون 
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نمی شــد از هــم تشخیصشــون بدی. بعــد از مرگ َمــرده واقعًا 
کدوم اون یکــی. باوجوداین،  کدوم ایــن یکیه  معلوم شــد 
هنــوز هم بعضی ها زنه رو با متوفی عوضی می گیرن و بهش 

تسلیت می گن. تو می شناسیش؟
یه  دفعه بر  حسب اتفاق تو مراسم تدفین بابی دیدمش. آقای اسمیت: 

من تا حاال ندیدمش. خوشگله؟ خانم اسمیت: 

اجزای صورتش متناسبه. بااین حال، نمی شه گفت خوشگله.  آقای اسمیت: 

زیادی بلند و زیادی چاقه. اجزای صورتش متناسب نیست. 
بااین حال، می شه گفت خیلی خوشگله. یه کم زیادی کوتاه و 

زیادی الغره. معلم آوازه.
ساعت دیواری پنج ضربه می زند. زمانی طوالنی.

کنن؟ ِکی قراره ازدواج  حاال اون دوتا  خانم اسمیت: 

کثر بهار آینده. حدا آقای اسمیت: 

عروسی شون حتمًا باید رفت. خانم اسمیت: 

باید براشون هدیۀ عروسی ببریم. چی ببریم؟ آقای اسمیت: 

که موقع عروســی  چــرا یکی از هفت تا ســینی نقره ای رو  خانم اسمیت: 

خودمــون بهمون هدیه دادن و بــه هیچ دردمون نخورد 
بهشون هدیه ندیم؟

کوتاه. ساعت دیواری دو ضربه می زند. سکوتی 

واقعًا حیفه زن به این  جوونی بیوه شده. خانم اسمیت: 

حاال خوبه بچه دار نشده بودن. آقای اسمیت: 

کم داشتن! بچه! زن بیچاره با بچه چی کار  فقط همین رو  خانم اسمیت: 

می تونست بکنه!
کنه.  هنوز خیلی جوونه. قشــنگ می تونــه دوباره ازدواج  آقای اسمیت: 

چقدر لباس عزا بهش می آد!




