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ا داد ت یدفترمادرش به او  زمانی کهدیوید بالداچی نوشتن را از کودکی آغاز کرد. درست از 
اش دگیمسیر نویسن بخشروشناییهایش را بنویسد. )بعدها وقتی برای این جرقه که داستان
ران مادچرا که  ماندبکه دفتر را به او داده تا ساکت  اعتراف کرد وی تشکر کردمادرش بود از 

 (!دناحتیاج به استراحت دار هرازگاهینیز 
اولین رمان خود با نام قدرت مطلق را منتشر کرد که این داستان در قالب  6991دیوید در سال 

 34 وعدرمجموی به کارگردانی و هنرمندی کلینت ایستوود ساخته شد.  ی با همین نامفیلم
 باساقتاز آنها  از برخیاند و ها بودهترینپرفروش از جهانرمان برای بزرگساالن نوشته که در 

در و کشور  08زبان در بیش از  34به بیش از در جهان . آثار او شده استسینمایی و تلویزیونی 
 برای خوانندگان جوان به چاپ رسیدهنیز هفت اثر از وی  و رفتهفروش ه میلیون نسخه ب 648
 .است

دبیرستان هنریکو ویرجینیاست و از ریچموند  در 6918سال آگوست  پنجمدیوید متولد 
(HenricoHigh School) دانشگاه از مدرک لیسانس خود را  یو .است التحصیل شدهغفار

ی از دانشکده و مدرک حقوقش را (Virginia Commonwealth University)ولث کامن
به مدت  ازآنپسو  دریافت کرد (University of Virginia School of Law)حقوق ویرجینیا 

 نویسیرمانمشغول شد. آن زمان بود که شروع به  واشنگتنی حقوق در نه سال به کار در رشته
 کرد و سه سال برای نوشتن کتاب قدرت مطلق وقت گذاشت.



های بسیاری . او تالشاست عالف بشردوست یک عالوه بر نویسندگی و داشتن آثار متعدد،دیوید 
کرده است. این  (Wish You Well Foundation)متی ی آرزوی سالهیی خیربرای موسسه

شده در جهت سوادآموزی به  تأسیسموسسه که توسط دیوید و همسرش میشل در آمریکا 
 یموسسهاین موسسه طی همکاری با  8880کند. در سال ها و بزرگساالن فعالیت میخانواده

زم را ال سازیآگاهتا از دیدند تدارک ی جسم و ذهن ای به منظور تغذیهفیدینگ آمریکا برنامه
سوادی انجام دهند. از طریق این برنامه بیش از یک میلیون جلد گرسنگی و بی ،فقری درباره

 های نیازمند تقسیم شد.آوری و بین خانوادهجمع ،کتاب نو و استفاده شده
 کنند.در ویرجینیا زندگی میاکنون اش دیوید و خانواده
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 ناشر سخن

 

 انتخاب در صادق و امن مکانی را ما کتابفروشی سال، 53 طی که همراهانی و دوستان

 و بودیم همراه ناگسستنی رفیقانی چون مدت این طی در و ایددانسته خود کتاب

 طریق از کشورمان نقاطاقصی از ارتباط این کرونا گیرهمه بیماری شروع رغمعلی

 با تا شدیم آن بر اکنونهم دارد، ادامه کماکان مجازی هایصفحه و کامک سایت

 سبک عزیز دوستان شما عالیق و سالیق از مدت این طول در که تجربیاتی از استفاده

 .کنیم اقدام خود کتاب اولین انتشار به نسبت ایم،کرده

 ز،نی کند ومی پر لذت به آن مطالعه با را شما ساعات هم که است داستانی کتاب این

 .داردمیوا تحلیل به را مغز تفکر، و سنجینکته با

 دالیل از یکی اندیشه شروع و ذهن بیداری آن دنبال به و مغز تحریک که باوریم این بر

 ردهک همراه کتاب شخصیت با را ما که هاییکتاب خصوصبه است، کتابخوانی اصلی

 .دهدمی سوق ماجراجویی سوی به و

 بدون تاس حقوقی ماجرای درگیر باشد، پلیس اینکه بدون است جنایت پیگیر "آرچر"

 وجوشجنب محرک و دارد دوست را فعالیت او ذهنی جهش و نیرو باشد، وکیل اینکه

 .است اشگذشته ذهنی تجربیات و آگاهی او، روزانه

 کرد، خواهید کمک خود ذهنی تفکر و تحرک به لحظه هر رمان این خواندن با هم شما

 ذهن هم داستان این آورد،درمی حرکت به ناخودآگاه را بدن که شاد موسیقی همانند

 ار کتاب که است این ما پیشنهاد. کندمی "آرچر" تحرک و تفکر جریانات وارد را

 .ببرید لذت بیشتر او همراهی  از تا بخوانید تأمل با و آرام

 

 ظروفچی ویال
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 فصل یک

 

 روز خوبی برای آزادی از زندان بود.

 اتوبوس خودکاردرهای  .کردمیاستنشاق ها بعد از مدت برای اولین بارهوای آزادی را 

. گفتندمی خوشآمد 1آرچرشدنشان و بوی روغنشان به آلوسیوس با صدای وووشِ باز

پیک،  که در یک طرف سه دکمه  ییقهمدل ویکتوری با  ایقهوهی نمانخ شلوارکتاو 

خریده بود  را به  2داشت و قبل از رفتن به جنگ از کاتالوگ فروشگاه روباک سییرز

هیچ پیلی نداشت و پاکتی هم بود و شلوار  ترکوتاهتن داشت. کت از حالت عادی 

زیادی داشت و مناسب جنگ نبود. به همین  یپارچههمه اینها احتیاج به  چراکه نبود

دلیل کمربندی هم در کار نبود. یک کراوات باریک، یک بلوز سفید چروک و کهنه، 

بودند که   ییهالباس، تنها 74، سایزساده یدررفتهزهوارو یک جفت کفش آکسفورد 

کفشش ابرهای زیر از  رفتمیبه سمت اتوبوس  کشانکشانکه  طورهماناو داشت. 

 ، در قسمت تاجگششکالتی رن دارلبه. کاله خاستبرمیکوچک غبار به هوا 

ه را بعد از داشت. کال  دورش بر ایرفتهرو ورنگ 5و نوار ابریشم برگونیِ فرورفتگی

 توجیه این کارش ویکی از معدود دفعاتی که ولخرجی کرده  ،برگشتن از جنگ خرید

 .بود پیروزی جهان بر اهریمن هم

زندان  هالباسبودند که حین رفتن به زندان پوشیده بود و حاال با همان  هاییلباساینها 

 یکانون بازپرورمردمان شریف  ،خوردمیافسوس  داریخنده. به طرز کردمیرا ترک 

حتی اتو کنند. روی  و یا تمیزرا  هالباسبه خودشان زحمت نداده بودند که  حتی

                                                           
1 Aloysius Archer   
2  Sear's. Roebuck فروشگاهی زنجیرهای در آمریکا  
3 Burgundyمنطقهای تاریخی در فرانسه که به شرابهایش شهرت دارد. رنگ شرابی  
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رد، ک شدنمیبه حبس نبرده بود ولی خوب کاری  شبود که او با خود هاییلکهکالهش 

 . رفتمیبدون کاله جایی  بایدنیک آقا 

شده  ترباریکو  ترخشکاز کمرش آویزان بود. کمری که در حبس  یشلوار بسیار شل

 یهعضلبود. ولی تمام آن وزن  ترسنگینیازده کیلو  دقیقاًبود. وقت زندان رفتن، 

ند ضخیم یک تاک تنوم هایساقه مثلبازو، سرشانه، سینه، کمر و پا بود. عضالتی که 

بود.  مترسانتی 181 دقیقاً بدون کفشروی سرتاسر بدنش کشیده شده بودند. قدش 

ر قد بسیا گیریاندازهندازه گرفته بودند. آنها در کار قدش را ادر ارتش پیش  هاسال

در تالش بودند تا  رزمانشهماو و  زمانی که دقیق بودند، در حالیکه چندین بار

دیوانه نجات دهند؛ در  وضعخلاز دست یک مشت  را در جهان وسیعی هایسرزمین

کرده  دقتیبی اشگرسنهشکم، یا غذا برای او یک-ام یاسلحهمهمات برای  تأمین

 بودند. 

زندان باشگاهی ساده داشت که او نهایت استفاده را از آن برده بود. البته نه فقط به 

، برای یکی دو کردمیو یا سخت تالش  دویدمی، زدمیبدنسازی. وقتی وزنه  منظور

که با یک مشت تبهکار داخل زندان گیر افتاده  کردمیساعت هم که شده فراموش 

و بدون جلد که برخی  پورهپاره هایکتابپر از  کوچکی هم یکتابخانه آنجااست. 

ولی با همه اینها برای او وجود داشت صفحاتش در بدترین جای ممکن گم شده بودند 

وسترنی بودند که در آنها مرد  هایداستان اشموردعالقه هایکتاببودند.  باارزش

جنایی که در آنها مرد داستان به  هایرمانیا  رسیدمی اشموردعالقهداستان به دختر 

 . به نظرش برایکردمیدستگیر  همی داستان را و آدم بده رسیدمی اشموردعالقهدختر 

رمزآلود بسیار  هایرمانیک زندانی تفریح جالبی بود. او از معماهای مطرح شده در 

قبل از رسیدن به پایان کتاب آنها را حل کند. متوجه شده  کردمیو سعی  بردمیلذت 

 . رسدمیدرستی هم  هایجواببود که با گذشت زمان به 

خورده و . غذاهایی که اگر کرمکردمیگفت در کل بدون غذای زندان سپری  شدمی

برای بلعیدنشان نداشت. روزگارش را  ایانگیزهبودند که  مزهبیفاسد نبودند به قدری 
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ه ک هاییسبزیو  شدندمیکه از باغی در همان نزدیکی چیده  گذراندمی هاییمیوها ب

یا  ، نان نرم از مرغ سرخ شده هاییتکه. و گاهی کردندمیدر زندان رشد  ایباغچهدر 

رمزآلودی وارد زندان  هایروشسیب داغ که شکل کلوخ بودند و به  هایکلوچه

ست که دنبال کار خیر هستند و یا اکار  بانوان دلسوزی  گفتندمی. برخی شدندمی

شود. باقی وقتش مشغول خرد کردن  آزاد یگرددنبال شوهری که سه تا پنج سال 

 جاهمان باز بعد روز که –کنار جاده  هایزبالهزرگ با پتک، جمع کردن ب هایسنگ

چون  .شدندمیکه به ناکجا ختم  بزرگ با سرعت زیاد بود هایگودالیا  کندن  -بودند

 ه سردیب پهن با نگاهیعینک آفتابی و کاله لبه و دولول ایساچمهمردی با یک تفنگ 

 . خوردمییخ به او گفته بود فقط به درد همین کارها 

هنوز سی سالش نشده بود، هرگز ازدواج نکرده بود و هیچ فرزندی نداشت. با یک نگاه 

 و با ماندن پشت سوختهآفتابرا دید که پوستش زیر  ترمسنمردی  شدمینه یدر آی

تلخ از دست دادن آزادی اثراتشان  یتجربهزندان پیر شده بود. جنگ جهانی و  هایمیله

را روی او گذاشته بودند. این دو تجربه جوانی او را ربوده و در عوض از او انسان 

  به نوعی به کارش هم بیاید.در برخی شرایط  توانستمیسرسختی ساخته بودند  که 

موی یک  یاندازهبهزمان زندان رفتن موهای بلندی داشت ولی روز اول موهایش را 

بعد سعی کرد ریشش را بلند کند که آن را هم اصالح کردند.  سرباز کوتاه کرده بودند.

 چیزهایی در مورد شپش و مخفی کردن جنس قاچاق گفته بودند.

 بلند شدمیکوتاه نکند یا حداقل تا جایی که  ابود که دیگر موهایش ر خورده قسم

 هایهدفبود. او قصد داشت با تمرکز روی  ایپاافتادهپیشموضوع  مسلماًکند. 

 فقط تمرکزش روی گذران زندگی بود. حاالرا شروع کند ولی  اشزندگیبزرگ، 

لی به شک پاافتادهپیشکارهای و از او دور شده بودند  نیافتنیدستو آرزوهای سخت 

 ند.رسیدمیمنطقی برایش قابل اجرا به نظر 

 واردررفتههزسرش را خم کرد و کالهش را برداشت تا از برخوردش با سقف آن ماشین 

شدند. در راهرو شروع جلوگیری کند. درهای اتوبوس با صدای هیس و تپ تپ بسته 
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. اتوبوس به طرز عجیبی گشتمیی خالی یکجا، مردی آزاد که دنبال به حرکت کرد

پر بود. خوب شاید هم عجیب نبود. او با خود فکر کرد که این وسیله تنها راه جابجا 

 بسازند. به نظر آهنراهنبود که در آن فرودگاه یا ایستگاه  ایمنطقهشدن است. اینجا 

بود  ازآنجاهایی .اندنشدههرگز در این منطقه پهن  هابزرگراهمشکی  هایروبان آمدمی

که بتوانند با آن بیش از  اندنداشته اینقلیه یوسیلهاز زمان  ایبرههکه مردم در هیچ 

 روزگار محو شده بودند.  یصفحهها از انگار آن ،هشتاد کیلومتر سفر کنند

. شاید زمانی که او زندان ترآلودهاو آلوده بودند، شاید هم  یاندازهبهباقی مسافرها هم 

. اندبودهخاص خودشان  هایمیلهآن مردم هم همان روز پشت  کردمیا ترک خود ر

قبل از دوران جنگ یا چیزی شبیه به آن تنشان کرده بودند، با  هایلباسآنها  یهمه

گرسنه بدون هیچ نوری از امید. این  هاینگاه، کثیف، چشمانی خشک هایناخن

ست که از پیروزی ااالن چند سالی  کردمیفکر  چراکهرا متعجب کرد  آرچرموضوع 

در یک جنگ جهانی گذشته و دیگر همه چیز باید سر جای خود قرار گرفته  انگیزشگفت

ر معنا نبوده که د ه آنباشد. اما بعد دوباره به این موضوع فکر کرد که این پیروزی ب

اضر حدر حال  رسیدمییکسان باران رحمت باریده باشد. به نظر  طوربهسراسر کشور 

 بود. "ارواح"مشغول سفر با 

حتی یک نگاه دوستانه هم در  همه با شک و ترس و گاهی هر دو به او خیره شده بودند.

که او نبوده بشر تغییر کرده باشد. یا شاید از اول  ایدورهآن جمعیت ندید. شاید طی 

تشخیص دهد چون هنوز به طور کامل به  توانستنمیهم همین بوده است. هنوز 

 بود. رنگشتهندگی عادی بز

، دارلک شرتتیاز خودش که روی یک  ترمسنی خالی دید. کنار مردی یکجا آرچر

روی پایش  ایسیخیحصیری سیخ کاله مرد به تن کرده بود. نمانخیک سرهمی 

 ایپارچهدارش هر کدام سایز یک نوزاد بودند و یک ساک ساق هایکفش. گذاشته بود

مانی به صندلی برسد با چش آرچرکه  ایلحظهگرفته بود. تا  اشبستهپینهرا با دستان 

 دارکهل یپارچهبا  آرچرورقلمبیده او را زیر نظر گرفته بود. یک ثانیه قبل از اینکه 
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 رودمیکه روی گاز سر  ایقابلمهصندلی برخورد کند، مرد بازتر نشست. درست مثل 

 بنشیند.  صندلی یلبهمجبور شد  آرچرپخش شد و 

اشغال کرده بود  االنبرایش مهم نبود. سلولش در زندان هم از فضایی که  اصالًاما 

قرار نبود هرگز جای  کدامشانهیچبود که  سلولیهمجادارتر بود. او با چهار مرد دیگر 

 دیگری بروند.

 . روممیاما حاال، حاال من دارم جایی 

 "ایستگاه جوینت؟"

منظورت "پرسید:  چرخاندمی اشدستیبغلدر حالیکه چشمانش را به طرف  آرچر

 "؟چیه

ولی ریش و سبیلش  شدمی. موهایش تازه داشت سفید کردمینگاه  مرد داشت به او 

 ".تو ایستگاه زندان سوار شدی" سفید بود. کامالً

 "؟واقعاً"

 "آره، چند وقت توی اون قوطی بودی؟"

نور خورشید و آسمان وسیع و  یآزاردهنده یسر چرخاند و از شیشه به تاللو آرچر

ی خیلی وقت. هی راست"ش نکرده بود نگاه کرد، دارلکهصاف که حتی یک تکه ابر هم 

 "سیگار همرات نیست که دود کنم؟

 "شه سیگار کشید.اینجا نمی هرحالبهتونی؟ تونی سیگار بکشی، میاالن که نمی"

 "گی؟میچرا پرت "

و این ر"ود اشاره کرد و گفت: ویزان بآروی مقوا که از باال  ینوشتهدستمرد به 

 "گم.می

 قوانین. بازهم

جنگی و حتی توی . روی ناوامکشیدهمن توی قطار سیگار "سرش را تکان داد.  آرچر

اتاق  م  تویآمدمیکه بهم گفتن پدرم وقتی من داشتم دنیا  طوراینکلیسای لعنتی. 
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 1ال مالپ. حتی گفتن مادرم وقتی من دنیا اومدم سیگار هکشیدمیانتظار سیگار 

 "اینجا چیه رفیق؟ یقضیهدهنش بوده. حاال 

 "مده.آمشکل پیش  قبالً دانیمی"

 "چه مشکلی؟ مثالً"

سیگار توی دهنش بوده خوابش برده و کل اون اتوبوس لعنتی  کهوقتییک احمق  مثالً"

 "ش گرفته.یآت

 "زدن به کار همه.دیگه حاال باید گند میره آ"

 "خوب هم نیست.ت که به نظرم برا درهرصورت"مرد گفت: 

 ".برممیازشون لذت  هرازگاهیخیلی چیزها برام خوب نیستند ولی "

 "چیکار کردی که افتادی حبس؟ آدم کشتی؟"

 ".من هرگز کسی رو نکشتم" ن داد و گفت:اسرش رو تک آرچر

 "گن.می وهمه همین ر"

 "طوره.آره همین"

 "بودی. گناهبیگمونم تو "

 ".این کار رو کردم واقعاًنه " :اقرار کرد آرچر

 "چه کاری؟"

 "کشتم.و یکی ر"

 "چرا؟"

 ".پرسیدمی سؤالخیلی "

 لبخند زد و مرد خیلی متوجه تهدید پشت این حرف نشد. آرچر

 "ری؟کجا می"

                                                           
1  Pall mall 
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روی  ،ن را مرتب تا کردآو  درآوردکتش را  ".هرجایی غیر از اینجا"گفت:  آرچر

 ن قرار داد.آروی هم پایش گذاشت و کالهش را 

 "؟هاستلباسکل وسایلت همین "

 "همش همینه."

 .آوردداخل جیبش را گشت و بلیت را بیرون  آرچر

درجه.  54بودند  بازنیمه هاپنجرهدرجه بود ولی داخل اتوبوس با اینکه  21بیرون هوا 

 دند.عجیب بو ند...رسیدمیثل گرمای فر بود و بوهایی که به مشام م وزیدمیبادی که 

 هاروزنه ظاهراً. ترعجیبو خیلی  بود ترگرمعرق نکرده بود. زندان خیلی  اصالً آرچر

 دوباره به کار افتاده بودند. اششامهو 

 ".1پوکاسیتی"بلیت چنین خواند:  رنگکم ینوشتهاز روی 

 رهکوده قبالً. هگیرمی نوسروسامکه داره به سرعت  مشنیداما  نرفتم جااونتا حاال "

 جنگ ازمردم بعد  یوندمی شهر واقعی. هتبدیل شده به ی هاگلهاز مراتع  بعداًبوده ولی 

 "رن اون طرف.می

 "کنن؟وقتی رسیدن اونجا چیکار می"

 "شون رو باهاش در بیارن برادر.هر کاری که بتونن خرج"

 "خوبی میاد. ینقشهبه نظر "

 ".ادمی طوراینبودی؟ به نظر که  تو جنگ" دقیق او را نگاه کرد و پرسید: ترمسنمرد 

 "بله."

 "خیلی از جاهای دنیا رو دیدی. بندممیشرط "

 "برم. خواستمیشون جاهایی نبودن که دلم آره ولی همه"

 "از این ایالت خارج شدم. اون هم رفتم تگزاس که دام بخرم. باریکمن فقط "

 ".نرفتمتا حاال تگزاس "

                                                           
1 Poca city 
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 "؟رفتیراستی نیویورک "

 "آره."

 "؟واقعاً" :نشست و پرسید ترصافمرد 

آزادی  یمجسمهافتاده.  اونجاجنگ گذرم به  به خاطر" عادی سرش را تکان داد. آرچر

. شدمسوار همه چیز  2کُنی یجزیره توی .رفتم 1. باالی ساختمان امپایر استیتدیدمرا 

ن در حال قدم زدن ورقصش هایلباسرو با  5حتی چند نفر از اعضای گروه روکتس

 ".دیدمن وخیاب توی

پاهاشون همون شکلیه که  واقعاًراستش رو بگو، ": و گفترا لیسید  هایشلبمرد 

 "گن؟می

 "بود.3هاشون شبیه النا ترنرو صورت 7خیلی بهتر. پاهاشون شبیه بتی گربل"

 "دیگه چی؟" خیلی مشتاقانه پرسید:

 1یک غذای حاضری هم وسط سنترال پارک خوردم. با دلبرکی که تو فروشگاه میسیز"

هم آبمیوه خوردیم. بعد او از توی جورابش  و باروی یک زیرانداز نشستم  کردمیکار 

ور انگ آبتونم بگم که از  می قدرهمین. توش چی بود؟ درآوردیک فالسک نوشیدنی 

 "و شب بهتری. بهتر بود. روز خوبی داشتیم،

 "؟کنیمیخوب پس اینجا چه کار " را خاراند و گفت: اشگونهمرد 

که خودت گفتی همه بعد  طورهمونذاره، زندگی گاهی مسیر عجیبی پیش روت می"

 "از جنگ به این سمت سرازیر شدن.

                                                           
1 Empire state building آسمانخراشی در منطقهی منهتن در نیویورک که تا سال 1791 رکورد

 بلندترین ساختمان جهان را داشت.
2 Coney Island.جزیرهای در جنوب غربی بروکلین در نیویورک که لونا پارکی بزرگ دارد  
3 Rockettes گروه رقص آمریکایی 
4 Betty Grable 
5 Lana Turner 
6 Macy's فروشگاه زنجیرهای بزرگ در آمریکا   
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جای  آرچرنشست و اجازه داد  ترصافخود شده بود،  نشینهممرد به وضوح مجذوب 

 بیشتری داشته باشد.

 طورایناز جنگ زمان زیادی گذشته، یا حداقل " گفت: آمدمیدر حالیکه کش  آرچر

ه من اینکه ب هگم هکننمیکه بیشتر زندگی  باریکبه نظر میاد. ولی خوب هر کسی 

 "دروغ گفته باشن.

ما میگه که دوتا زندگی داریم، یکی االن و یکی بعد از ، کلیسا به یک لحظه وایسا"

 "مرگ. زندگی جاودانه.

 ".هباش طوراینفکر نکنم برای من "

 "دونه.آدمیزاد هرگز همه چیز رو نمی"

 "دونم.فکر کنم من می"

به عنوان مردی آزاد  هامدتسرش را به عقب خم کرد و برای اولین بار بعد از  آرچر

 چشمانش را بست.
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 فصل دو

 

اده پی پوکاسیتی، هفت ساعت بعد در از طی کردن تعداد زیادی ایستگاه پس آرچر

شد. افراد زیادی سوار و پیاده شده بودند. برای صرف شام و دستشویی رفتن در یک 

در پشت ساختمان داشت.  ایعمومیتوقف کرده بودند که توالت  راهیبینغذاخوری 

 رچرآهشت شب بود.  تقریباًساعت  هر دو ساختمان ممکن بود با بادی تند فرو بریزند.

، ، آن مرد دهاتی. اتوبوسشدمیایستاده بود و اتوبوس در تاریکی شب دور  آنجا

را در چنگ گرفته بودند و  شاندارایی یهمهو باقی آن مردم مضطرب که  سؤاالتش

 . کردندمیخاکی را در جستجوی طال طی  یجاده 1ردی از لپرکان هیچبی

 گر درونشبعد آدم خیر و مالحظه ایثانیهو  "بروند به جهنم شانهمه" فکر کرد: آرچر

ما همیشه به شانس  یهمهاین بود که ش اعتقاد ".خوب، شانس یارشان" گفت:

احتیاج داریم و شاید او اکنون بیش از همیشه به آن احتیاج داشت. موضوع این بود 

 که آیا روی دور شانس بود؟

 مدنبالبسازم و امیدوار باشم بدشانسی  رویا اینکه خودم مجبورم شانس لعنتی خودم 

 .هنباش

 ش را پوشید و به اطراف نگاه کرد. کالهش را گذاشت، کت

به او گفته بودند که باید عفو  هازنداناز طرف سازمان  ونپوکاسیتی بود، چدر 

که به او داده بودند را بیرون کشید. باالی  هاییبرگهمشروطش را در اینجا بگذراند. 

ن . در پاییهازندانسازمان صفحه با حروف تایپی درشت و برجسته نوشته شده بود 

های ی از کارترکوتاهلیست  ترپاییننوع و صفحه لیست بلند باالیی از کارهای مم

                                                           
 لپرکان: افسانهای ایرلندی دربارهی جن کوچکی به شکل پیرمردی ریشدراز که جای طالی نهفته را به 1

دهد.هر کسی که بتواند او را بگیرد نشان می  
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 بر زندگی او حکومت کنند. آیندهداشت. قرار بود این قوانین در سه سال  مجاز وجود

با اینکه آزاد بود ولی افساری از شرایط مشروع بر این آزادی آویخته شده بود که او 

. به او بچسبد طوراین تواندمیکه حبس  دانستمی. از کجا باید آوردنمیسردر  هااز آن

چیزی  بزنی و بدانی که وپادستصبح وارد تارعنکبوتی شده باشی و برای رهایی  انگار

 . آمدسمی برای شکارت خواهد 

واجد شرایط شناخته شدن  رفتار وپیش از پایان محکومیتش به دلیل حسن  آرچر

. آزاد شده بود نها داشت، با عفو مشروط آکه با  ایجلسهتوسط هیئت عفو، در اولین 

با جسارت تمام وارد اتاق  کشدمیچه چیزی انتظارش را  دانستنمیدر حالیکه 

در آن قرار داشت با سه صندلی پشت  وولشلشده بود که یک میز  ایخفهکوچک و 

میز و یک صندلی مقابلش. دو زندانبان تنومند او را تا این اتاق همراهی کرده بودند. 

 زدندمیلک شده از عرقش، فریاد  یپارچهلباس زندان به تن داشت، به نظر تمام منافذ 

 ".خطر مستمر"و  "گناه"

مردها کوتاه و چاق بودند و در فضای  پشت میز سه نفر نشسته بودند. دو مرد و یک زن.

پوک  ودب دستشان که هاییبرگ. طوری به سیگارریختندمیاتاق حسابی عرق  یبسته

دهنده یا زنی که وسط گروه آزادیند. آمدمی حوصلهبیکه به نظر خودخواه و  زدندمی

ت . کالهی با جزییات زیاد بر سر داشرسیدمیو موقر به نظر  قدبلندگیرنده نشسته بود 

پهنش روباهی مرده  هایشانهوصل شده و دور  ایپارچه ایپرنده طرفشیککه به 

 آویخته بود.

به سرعت متوجه شده بود که قدرت اصلی اوست و تمام توجهش را روی او  آرچر

ت و ش. با چشمان درنمودمی نقصبی اشپشیمانیمتمرکز کرده بود. ندامتش واقعی و 

روی هر کلمه بیان کرده  ایخالصانه تأکیدرا با  و جمالتشبه او زل زده  اشایقهوه

ه مصنوعی به لرز یپرندهدیده شد. روباه و  هاچشمآن  یگوشهبود، تا جایی که لرزشی 

آن خانم را پاسخ داد، رایزنی  سؤاالتافتادند. به محض اینکه حرفش تمام شد و تمام 
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مردها سریع تسلیم  چراکهسرعت و به نفع او به پایان رسید.  بین اعضای گروه به

 آن زن شدند. یملوکانهفرمان 

 و این بود بهای آزادی که او با کمال میل پرداخته بود.

گفته بود قرار داشت. با اکراه در  هازندانکه سازمان  جاییهمان دقیقاً 1هتل دربی

قائل شد. معماری هتل او را یاد جاهایی که در آلمان ها دلش یک امتیاز مثبت برای آن

 هاسالتمام آن  آرچرخوشایندش نبود.  اصالًکه این موضوع  انداختمیدیده بود 

 ببیند.  اینجای از مغلوبان جنگ هایشانهگردد و نرنجنگیده بود که به وطنش ب

فرش حرکت کرد. گرمایی که در طول روز در تنش جمع شده بود آهسته روی سنگ

در پاهای بلندش جاری شد. با اینکه دیگر شب شده بود ولی هوا همچنان صاف و 

 انگار. شودمیجمع  پوستش کردمیبدون ابر بود. هوا به قدری خشک بود که حس 

و چروک به  هم تنفس کرده بود. دو مرد پیر گردوغبارحین نفس کشیدن همراه هوا 

بزرگ دفن شده بود خم  یفوارهیک  یسایهکه زیر  2چکرز یصفحهطرز ناجوری روی 

شده بودند. فواره در کل از مرمرسفید و طوسی ساخته شده بود. وسط فواره بچه 

 یلبالدار چاق و عریانی معلق بودند که در دستانشان چنگ و فلوت داشتند و هایفرشته

 .آمدمیقطره آب هم بیرون ناز آن همه فواره حتی یک 

به جای راه رفتن  آرچر. کردندمیاو را تماشا  آمدن زیرچشمی هاینگاهبا  هامرد

. در زندان برای رفتن به جاهای دور، یعنی دورتر از کشیدمیپاهایش را روی زمین 

 قطعاً .کشیدمی. به همین دلیل پاهایتان را شودمیدستشویی، به پاهایتان پابند زده 

خود را  خواستمی آرچرهمین است.  دقیقاًکه هدف هم  شودمیحرکت کردن دشوار 

 از شر این حرکت رها کند ولی در عمل کار سختی بود.

                                                           
1 Derby Hotel 
2 Chekers  یک بازی دو نفره که روی صفحهی تختهای انجام میشود 
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ه ن فاصلآ، از مکدمیجانش را  یشیرهحس کند مثل انگلی که در سکوت  توانستمی

ارزان و چروک و آن راه  هایلباس. او را در آن کنندمیخیره او را تعقیب  هاینگاهبا 

 رفتن عجیب. 

 .آیدمیکنان  لخلخ ،دارسابقهمراقب باشید آقایان، یک مجرم  -ایستگاه زندان

 شدیمنزدیک  بازچکرزو مردان  ایفرشته یفوارهکثیفش به  هایکفشکه با  طورهمان

تی پوکاسی نظر دردر جواب سر تکان ندادند. به  یکهیچسالم سر خم کرد.  ینشانهبه 

 این کار مرسوم نبود.

را کامل باز کرده آن را پشت سرش رها کرد تا  بفرش جلوی هتل رسید دربه سنگ

 شپوش مخملی او را در خودکف کردمیبه هم کوبیده و بسته شود. در حالیکه حس 

که صدای زنگ  طورهماناز روی آن گذشت و به زنگ روی میز کوبید.  کشدمی فرو

فش واکس ک خبر ازروی آن  ینوشتهبه تابلویی چشم دوخت که  رفتیمرو به سکوت 

 شیو مردانه. و افتر سروصورتاصالح  یعالوهبه. دادمی با سرعت و قیمت مناسب

و شلوار  طوسی ایجلیقهتمیز،  چنداننه، بلوز سفید طاسبا سری  سالمیانمردی 

ا به او ت آمدبیرون  ایپوسیدهبرگونی  یپردهاز پشت  ایرفتهورنگمخمل کبریتی 

 چرآرپرمو بودند که  قدرآنرا تا کرده بود و دستانش  هایشآستینگوید. ب خوشآمد

چاق  و کرکی روی دستانش النه  هایسنجاقک انگارچنین چیزی ندیده بود.  حالتابه

روی او هم مثل رسید می یک تمیزکاری الزم داشتند، به نظر هایشناخنکرده بودند. 

 نشسته بود.  گردوغباریک الیه  آرچر

راضی به نظر  ایزاویهو  و از هیچ نظر کردمیرا ارزیابی  آرچربا نگاهش  کهدرحالی

 ".بفرمایید" گفت: ،رسیدنمی

 ".خواستممیاتاق "

 "درست اونجا روی دیوار هستند. مشکلی ندارید؟ هاقیمتام. متوجه"

 "ی هم دارم؟ه ادیگ یچاره"
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 یدا کرد مرد نگاهی به او انداخت.در جیبش دالرهای چروکیده را پ آرچر کهدرحالی

 "سه شب."

را به او داد. پول را داخل دخل گذاشت و  هاپول آرچرمرد دستش را دراز کرد و 

 شلی هم دورش انداخت. یگیره

 ".لطفاًآدرس و امضا "

 "؟هاجباری"

 "بله."

 "چرا؟"

 ".هقانون"

 حضور داشت. جاهمهقانون این روزها  آمدمیبه نظر 

آدرس اینجا "به او داده بود را گرفت و گفت: با اکراه خودکار قطوری که مرد آرچر

 "؟هچی

 "چطور؟"

 "چون آدرسم اینجاست."

 مرد غرولندکنان آدرس را گفت.

 اجبار آدرس را نوشت و با خطی خوش اسمش را امضا کرد.به  آرچر

 "؟اینه شما اسم واقعاً" انداخت و گفت: آرچرضای نگاهی به ام طرفآنمرد از 

رایجی مثل اسمیت و جونز دارید  هایفامیلبا   هاییمشتری اکثراًشما نکند چطور؟ "

 "؟وننممیو برای مدت کوتاهی  میانکه با یک خانم 

 "هی رفیق، اینجا از اونجور جاها نیست."

مرمری لخت که بیرون  هایفرشتهاون  طورهمیندونم شما خیلی باکالسید. بله می"

 "هستن.

 "تو اهل کجایی؟"بود پرسید:  کشیدهدرهممرد در حالیکه ابروهایش را 

 ". در حال حاضر اینجا.جاهمه"
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، آخرطبقه  116اتاق " .آوردمرد کشویی را باز کرد و یک کلید برنجی درشت بیرون 

 و به سمت چپش اشاره کرد. "آسانسور از اون طرفه

 "چطور؟ هاپله"

 ".ن طرفوهماز "

 "نداری؟ ایوسیلهصبر کن هیچ" راه افتاد مرد گفت: آرچرکه  ایلحظه

 "ن کنم تنم کردم.وشحمل کهاینبه جای " جواب داد: آرچر

کوچک زندان  هایسلول درواقعرفت. به نظرش آسانسورها  هاپلهبه جای آسانسور از 

 چه؟ وقتآن، افتادنمیالزم  بود درها باز شوند این اتفاق  زمانی کهبودند و شاید 

 اعتماد بود. گرفتمیواضح بود چیزی که زندان از شما 

را باز کرد و به آرامی آن را بررسی کرد. کل زمان دنیا را در اختیار  116درب اتاق 

ا داشت. دیگر مجبور نبود مثل چند سال گذشته هر دقیقه از هر ساعت در هر روز ر

فکر کرد ممکن است دلش برای این کار تنگ شود. تخت را کنترل  ایلحظهبشمارد. 

. تختش در زندان بتنی بود که به شکل تشک دادمیکرد، لق بود و صدای جیرجیر 

. کشو را باز کرد و در آن انجیل، آمدپس به نظرش این تخت خوب  ،بودند ساخته

 پاکت نامه و خودکار دید.

 هم که به راهه. نویسینامهخوب مسیح و وسایل 

 هایپولو کالهش را هم روی آن قرار داد.  زان کردو از میخ آوی درآوردش را کت

به ترتیب ارزش و با دقت روی تخت پهن کرد.  را هااسکناس. آوردرا بیرون  اشتاشده

 هازندانان . سازمماندنمیهتل را جدا کرد چیز زیادی باقی  یهزینه ازاینکهپس

 اما به نوعی مثبت.  خساست به خرج داده بود

از شرارت دوری کند. این چیزی  شدمیباعث  ینو امجبور بود کار کند تا زنده بماند 

 نبود که از روی حدس و گمان بداند.

نوشته شده بود، در پاراگراف  جاهمان. درست آوردعفو مشروط را بیرون  هایبرگه

 اول.
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شما را از بازگشت به خصایص سرکشانه و در نتیجه زندان، دور نگاه  سازپولشغل 

 خواهد داشت. این را فراموش نکنید.

 نگاهی انداخت. هم به پایین صفحه 

و شهرداری پوکاسیتی بود.  هادادگاهساعت نه در ساختمان  رأساول فردا  یجلسه

مدام  یا گرفتمینظر  از قوانین و ضوابطی که باید در آرچراین اسم طوالنی به ترس 

 . زدمی، دامن کردمیرعایت 

 اسم افسر عفو مشروط او. بود. 1اسمش ارنستین کربتری

 .آمدمیارنستین کربتری برای یک افسر اسم خیلی خوبی به نظر 

 .شدنمیسلول هرگز باز  یپنجرهپنجره را باز کرد، فقط به این دلیل که در زندان 

را به درون کشید و بدون شوق شهر را بررسی کرد.  پوکاسیتیهوای گرم و خشک 

رود ببه این فکر کرد که آیا هر کجا  آرچرپوکاسیتی او را به یاد گذشته انداخت. 

 خواهد ماند؟  طورهمیناوضاع همیشه 

که برای خواب خیلی  دادمینشان  او 2الجینروی تخت دراز کشید. ساعت مچی 

در لیست کارهای  17 یشمارهزود است. برای نوشیدن هم زیادی دیر بود. البته 

که زن ممنوع.  گفتمیهم  13 یشمارهکه بار و نوشیدنی ممنوع.  گفتمیممنوع 

 احتماالًکه البته به طور خاص منظورش زنان بدکاره بود.  11 یشماره طورهمین

 دادمیای را بررسی کرده بود که به وضوح نشان گسترده آمار هازندانسازمان 

 اصالً نوشندمیکسانی که مشروب  یرکنار سامجاورت یک عفو مشروطی و الکل در 

اره، زنان بدک تردقیق، یا به بیان شوندمیوارد قضیه  هازنوقتی  و چیز خوبی نیست

 . شودمیآخرالزمان 

 مشروب در مقادیر خطرساز بود. خواستمی آرچرالبته در آن لحظه تنها چیزی که 

                                                           
1 Ernestine Crabtree  
2 Elgin یک برند ساعت معروف در آمریکا  


