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در طـرف راسـت، بـاالی تختخواب هـای دیـواری، سـه یـا چهار 

 پنجـره بـه چشـم می  آیـد کـه آنهـا را بـا پارچۀ سـیاه پوشـانده اند.

کف اتاق، نزدیک در، سـطل و مالقه ای گذاشـته اند. فانوسـی 

وسط اتاق روی زمین است که فتیلۀ آن را خیلی پایین کشیده اند 

ـ   اسـکاتی، ایـوان،  ـــ و نـور کمـی بـه اطـراف می تابانـد. پنـج مـرد ـ 

و پل    ـــــ روی تخت هـای خـود خفته انـد.  سوانسـون، اسـمیتی 

ده دقیقه از نیمه شبی پاییزی در سال 1915 گذشته است.

اسمیتی به آرامی در تختش غلت می زند، از کنار تخت به بیرون 

خم می شــود و انگار که بخواهد مطمئن شــود همه خوابند، به 

یک یــک مــردان نــگاه می کند. ســپس به دقت از تختــش بیرون 

می آید و ســراپا لباس پوشــیده، در وســط اتاق می ایســتد. فقط 

کفــش ندارد. می ایســتد و با ســوء ظن بــه اطراف نــگاه می کند. 

هنگامــی کــه دوبــاره مطمئــن شــد، خــم می شــود و بــا احتیــاط 

چمدانی را از زیر تخت رو به روی خود در  می آورد.

درست در همین لحظه سر و کلۀ دیویس در درگاه ظاهر می شود 

کــه قهوه جــوش بــزرگ داغی بــه دســت دارد. با دیدن اســمیتی 

 لحظه ای می ایستد. حالتی از تعجب و سپس سوءظن صورتش
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را می پوشــاند و کمــی در درگاه خــود را عقب می کشــد تا بتواند 

بدون آنکه دیده شود، اسمیتی را تماشا کند.

کی از پنهان کاری و ترس از فاش شدن  همۀ حرکات اسمیتی حا

رازی است. دسته کلید کوچکی در می آورد و قفل چمدان را باز 

می کنــد. ایــن کار او کمی ســر و صدا درســت می کند. اســکاتی 

بیدار می شود و از باالی تخت او را می پاید. اسمیتی دِر چمدان 

را باز می کند، قوطی سیاه کوچکی در می آورد و آن را به دقت زیر 

تشــکش جــا داده، چمدان را دوباره بــه زیر تخت هل می دهد. 

 سـپـــس دوبــاره مــی رود روی تخــت می خـــوابد و چشـــم هایش

را می بـندد.

کنــار فانــوس  دیویــس وارد خوابــگاه می شــود، قهوه جــوش را 

ِ یکی یکِی خفته ها می رود، به شــدت  ݭݭݫ ݫ ݫ می گــذارد. بعــد به طــرفݫ

آنهــا را تــکان می دهــد و آهســته بــه هــر یکــی چیــزی می گویــد: 

»نزدیک بوق هشته، اسکاتی«، »پا شو و بدرخش، سوانسون«، 

»بوق هشــته، ایوان«. اســمیتی خمیازۀ ُپر سر و صدایی می کشد 

کــه در خــواب عمیقــی بــوده اســت. بقیــه از  و وانمــود می کنــد 

کـش وقـــوس می آینــد، خمیازه  تخت هایشــان پاییــن می آینــد، 

ݭِ  ݫ ݫ ݫ ݫ  می کشند و کفش هایشان را می پوشند. بعد، یکی یکی به طرفݫ

ونــد، فنجان ها و قاشـــق هایشـــان را  ِ در می ر ݭݭݫ ݫ ݫ قفـســـۀ نزدیکݫ

برمی دارنــد و کنار هم روی نیمکت ها می نشــینند. قهوه جوش 

دست به  دست می شود. آنها بیسکویت هایشان را با سر و صدا 

سق می زنند و در سکوتی سنگین قهوه شان را مزمزه می کنند.

گهان از جا برمی خیزد، عصبی( هوا از کجا می آد تو؟ )نا دیویس: 

همه یکه می خورند و با تعجب به او نگاه می کنند.

)خود را ســر پا جلو می کشــد. با چهرۀ چاقالو  و مصمم سوئدی اش،  سوانسون: 

ترش رویانه( چه هوایی؟ من که چیزی حس نمی کنم.
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ی  )هیجـان زده( ولـی مـن حـس می کنـم... یـه نقشـه س. )رو دیویس: 

گهـان از خشـم  نیمکـت می ایسـتد و بـه اطـراف نـگاه می کنـد... نا

ی تخت باال، کوفتی! )از رو منفجر می شود.( بد آلمانِی احمق 

کـه پـل می خوابـد، خـم می شـود و بـه پنجرۀ بسـته می کوبد.(  جایـی 

گـزارش بـدم، حسـابی خدمتـش  کـردم  خـوب چیـزی پیـدا 
کور کـردن پنجره هـا چیـه،  کوفتـی رو! فایـدۀ  برسـن، نکبـت 

کله خر می ره و بازشون می ذاره؟ وقتی اون 
)خمیازه کشان، بیشتر از آن خواب  آلود است که از چیزی برانگیخته  سوانسون: 

شــــود، بــــا بی خیالی( اونا نمی تونــــن اون یه ذره نــــوری که از یه 

پنجره می ره بیرون رو ببینن.
که نـیـســــتن، سوانـســــون! نمی فهمی  کـــور  )اعـتــــراض کنان(   اسکاتی: 

کـــه ایـــن دور  و  بر یایـــی   نشـــون  دادن نـــور بـــا اون همـــه زیردر
پالسن، چه خطری داره؟

تــکان  تأییــد  عالمــت  بــه  را  پشــمالویش  گاو  کلــۀ  همچــون  )ســِر  ایوان: 

 می دهد.( راس می گه، اسکاتی. من دوس ندارم بریم رو هوا،

نه به خدا!
)کمــی تحقیرآمیــز( فکــر نکنم برخــورد بــه زیردریایی هــای اونا  اسمیتی: 

همچیــن خطــری هم داشــته باشــه، به هر حــال تــا وقتی که 
نرفتیم تو منطقۀ جنگی نداره.

)او و اســکاتی بــا ســوءظن به اســمیتی نــگاه می کنند، با خشــونت(  دیویس: 

کــه تو این جوری فکر می کنــی، آره؟ )صدایــش را پایین می آورد 
گــه خیلی دلت می خواد  و به آهســتگی حرف می زند.( خب، ا

بدونی، ما االن تو ناف منطقۀ جنگی هستیم.
 تأثیـر این گفتـه غافلگیر کننده است. همگی در جا میخکوب شده

و به دیویس ُزل می زنند.
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از کجا می دونی، دیویس؟ اسمیتی: 

)با خشــم( چون وقتی رفتیم تو منطقه، دریس شنید که اولی  دیویس: 

 به ســومی خبــر داد که ناخــدا رو بیــدار کنه... تقریبــًا پنج تا
بوق زده. خب، حاال چی می گی؟

)آشــتی جویانه( اوه، من که به حرف تو شک نکردم، دیویس.  اسمیتی: 

ولی خودت می دونی که اعالمیه نمی چسبونن که جاشوها 
بدونن رسیدن منطقه... به خصوص تو کشتیای پشتیبانِی 

مهماتی مث این.
)بــا قاطعیــت( مــن از این ســفر خوشــم نمــی آد. دفعــۀ بعدی  ایوان: 

ته که فقط چوب  می رم رو کشتی بادبانی بوستون به ریور پال
بار می زنه و رو آب می مونه، به خدا!

)بــا بی قــراری( امیــدوارم نیرو دریایــی انگلیــس بفرستتشــون  سوانسون: 

جهنم، اون زیر  دریاییای کوفتی رو!
)به اسمیتی نگاه می کند. او درحالی که چانه اش را روی دست هایش  اسکاتی: 

 گذاشته، به در خیره شده و در خیال سر می کند. بی منظور ( فکر کنم

از زیر  دریاییا نیس که ما باس بترسیم.
)مشتاقانه تأیید می کند.( راس می گی، اسکاتی. دیویس: 

منظورت  مینه؟ سوانسون: 

به مین هم فکر نکرده بودم. اسکاتی: 

یــا. دیگــه نــه بــه میــن  کشــتیا رفتــن رو هــوا و تــه در خیلــی  دیویس: 

می خورن، نه اژدر می خوره بهشون.
تا حاال چیزی راجع به جاسوسای آلمانی و کارای کثیفشون  اسکاتی: 

تو جنگ به گوشتون نخورده؟ 
او و دیویس به اســمیتی نگاه می کنند که غرق تفکر اســت و به 

حرف های آنها گوش نمی کند.
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و حقه هایی که می زنن آدمو خر کنن! دیویس: 

آره. من خودم تو روزنامه چند بار خونده م. سوانسون: 

خــب... )می خواهــد حــرف بزنــد، اما جلــوی خــودش را می گیرد و  دیویس: 

کوتاه می آید.( من فقط می گم باس مواظب باشین. 

نیمکــت  روی  بــا مشــت  و  را می خــورد  قهــوه اش  )آخریــن جرعــۀ  ایوان: 

دل درد  بــرام  بوگنــدو  قهــوۀ  ایــن  بگــم،  بهتــون   می کوبــد.( 

می آره، آره! 
همه با نفرتی رضایت بخش به او نگاه می کنند.

)بــا طعنــه( نگــران نباش، ایــوان. اگه بریــم رو هــوا، دیگه الزم  اسکاتی: 

نیس غصۀ درد شکمتو بخوری. 
جک وارد می شود. او آمریکایی جوانی است که چهرۀ جدی و 

گشاده و درشتی دارد و روپوش پوشیده.

هشت تا بوق، بچه ها. جک: 

)ابلهانه( من صدای بوقی نمی شنوم. ایوان: 

گاه  نــه، تو اصــاًل صــدای بــوق نمی شــنوی، خــره... )ناخــودآ جک: 

صدایش را پایین می آورد.( ما االن تو منطقۀ جنگی هستیم.

)مضطرب( قایقا آماده ن؟ سوانسون: 

آره، می تونیم تو یه ثانیه بندازیمشون رو آب. جک: 

کــه دور و برمونه قایق  بــا اون همه دینامیــت و بند و بســـاطی  دیویس: 

 چــه غلطــی می تونه بکنه! یه اژدر که به ایــن لگن بخوره، به
یه چشم به هم زدن همه مون می ریم جهنم.

اونا ما رو نمی زنن، می فهمی؟ من خبر دقیق دارم. کی نوبت  جک: 

سکانشه؟
)با ترش رویی( من باید برم! )به کندی بیرون می رود.( ایوان: 

کی دیده بانه؟ جک: 
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فکر کنم نوبت منه. )به دنبال ایوان می رود.( سوانسون: 

)طعنه زنان( چقدرم فایدۀ کوفتی داره، دیده بانی! نه می تونیم  جک: 

یــم، نه هم می تونیــم، اگه بخوایم، بجنگیم. )به اســکاتی  در ر
و اســمیتی( شما دو تا، برین دنبال ســر ملوان یا شمارٔه چهار، 

بذارین بدونن که بیدارین. 
ݭِ در می رود، ســپس برمی گردد و منتظر اسمیتی  ݫ ݫ ݫ اســکاتی به طرفݫ

می شــود که هنوز در همان حالت ســرش را روی دســت هایش 

 حواســش بــه ایــن ماجراهــا نیســت. جــک 
ً
گذاشــته و ظاهــرا

به شدت بر شانۀ او می کوبد و او یکه خورده به خود می  آید.

پشــت کشــتی و گزارش، عالی جناب! تو معلومه چته... تو   

هپروت ِسیر می کنی؟
ݭِ اســکاتی می رود.  ݫ ݫ ݫ اســمیتی بــدون اینکه جــواب بدهد به دنبــالݫ

جک با اخم به پشت  سر او نگاه می کند.

این یارو آدم عجیبیه. سر از کارش در نمی آرم.  

بــا لحنــی  مــی آورد.  پاییــن  را  بقیــه هــم همین طــور. )صدایــش  دیویس: 

معنــی دار( فکر کنم اگه مواظب نباشــیم، می تونه از بقیه مون 

عجیب ترم بشه.
)با سوءظن( چطور مگه؟ جک: 

ورود دریسکول و کوکی صحبت آنها را قطع می کند.

)اعتراض کنــان( واویال بود اگه فکــر نمی کردم این دیده بانِی رو  کوکی: 

عرشه تموم می شه و برمی گردم. 
او و دریسکول می آیند و فنجان هایشان را برمی دارند.

اگه بزنن، دلم نمی خواد این جوری  گیر  بیفتم. )قهوه می ریزد.(  

)برای خودش قهوه می ریزد.( چه فرقی می کنه کجا باشی. قبل از  دریسکول: 

اونکه بتونی اسمتو  بگی، رفتی رو هوا، تیکه بزرگه ت گوشته. 




