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را از کودکی آغاز کرد، درست از زمانی که مادرش  دیوید بالداچی نوشتن
هایش را بنویسد. )بعدها وقتی برای این دار داد تا داستانبه او یک دفتر خط
اش بود، از او تشکر کرد. مادرش بخش مسیر نویسندگیجرقه که روشنایی

ی اعتراف کرد که دفتر را به او داده تا ساکت بماند. باالخره مادران نیز هرازگاه
 احتیاج به استراحت دارد.(

اولین رمان خود با نام قدرت مطلق را منتشر کرد  1996دیوید در سال 
که این داستان در قالب فیلم به کارگردانی و هنرمندیِ کلینت ایستوود 

ها رمان برای بزرگساالن نوشته که تمام آن 43ساخته شد. در مجموع دیوید 
اند و تعدادی از ها بودهترینپرفروش المللی جزوهای بیندر کشورش و رده

اند. آثار او به بیش از ها برای تولید آثار سینمایی و تلویزیونی به کار رفتهآن
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میلیون نسخه در سراسر جهان به  150کشور در  80زبان در بیش از  45
اند. همچنین از این نویسنده هفت اثر برای خوانندگان جوان به فروش رسیده
 چاپ رسیده.

در ریچموند ویرجینیاست. او از دبیرستان  1960آگوست  5دیوید متولد 
التحصیل شد و مدرک لیسانس خود ( فارغHenrico High Schoolهنریکو )

( و مدرک Virginia Commonwealth Universityولث )را در دانشگاه کامن
 University of Virginia Schoolی حقوق ویرجینیا )حقوقش را از دانشکده

of Lawی حقوق ( دریافت کرده و پس از آن به مدت نه سال به کار در رشته
نویسی کرد و سه در واشنگتن مشغول شد. آن زمان بود که شروع به رمان

 سال برای نوشتن کتاب قدرت مطلق وقت گذاشت.
 عالدیوید یک بشردوست فعالوه بر نویسندگی و داشتن آثار متعدد، 

ی آرزوی سالمتی      ی خیرهری برای مؤسسههای بسیا. او تالشاست
(Wish You Well Foundation کرده است. این مؤسسه که توسط دیوید و )

ها و همسرش میشل در آمریکا تأسیس شده در جهت سوادآموزی به خانواده
این مؤسسه طی همکاری با  2008کند. در سال بزرگساالن فعالیت می

ی جسم و ای تدارک دیدند به منظور تغذیهی فیدینگ آمریکا برنامهمؤسسه
سازی الزم را انجام سوادی آگاهگرسنگی و بی ،ذهن تا از ارتباط بین فقر

شده دهند. از طریق این برنامه بیش از یک میلیون جلد کتاب نو و استفاده
 های نیازمند تقسیم شد.آوری شده و بین خانوادهجمع

 کنند.ندگی میاش در ویرجینیا زدیوید و خانواده
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 سخن ناشر
 

 واقع در کتاب نیا. ستیبالداچ دیوید آرچر مجموعه از جلد نیدوم قمارباز مرد

 آشنا او با «خوب کار کی» کتاب در که است آرچر وسیآلوس یهاییماجراجو ادامه

 فروش و فراوان استقبال با «خوب کار کی» کتاب همانند هم کتاب نیا م،یشد

 قرار مزیتاورکیوین یهانیترپرفروش جدول در هفته نیچند و شد  اههمر ییباال

 .گرفت

 به کمک لیدل به جنگ از پس و بوده دوم یجهان جنگ در ارتش شاهنگیپ آرچر

 تیمحکوم دوران ادامه زندان، از موقت یآزاد از پس و افتاده زندان به جوان یدختر

 با آنجا در آرچر فساد، از پر و درشروبه یشهر گذراند،یم یتیپوکاس خودرادرشهر

 تیمحکوم از فرار یبرا او. شودیم روروبه یکیتار یرازها و تیجنا قتل، نیچند

 کشف را شهر نیا اسرار بتواند تا شودیم شاو کارآگاه با یهمکار به مجبور دوباره

 .کند

 تیمحبوب  بالفاصله و داده نشان مخاطب به کتاب در یرگذاریتاث تیشخص آرچر

 تیشخص گرید یهاجنبه با مردقمارباز کتاب در کرد، دایپ خوانندگان انیم در یادیز

 .میشویم روروبه معما و دلهره از پر و جذاب اریبس داستان کنار در او

 بر عالوه چراکه بوده، عموم توجه مورد شهیهم یسینوداستان نوع نیا نماند ناگفته

 نشان روزمره یزندگ در میمستق یهگاآ و ریتاث خود ینوبههب موضوع تیجذاب

 .دهدیم

 

 

 کاوه عصاره
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یکفصل   

 
سمت سوار بر اتوبوسی فرسوده به 1آلوسیوس آرچر ،ای جدیدبا ظهور دهه

دنبال  ،است تا جایی که ممکن بودخومیغرب به مقصد کالیفرنیا حرکت کرد. 
یک لیوان  هر از گاهی وعده غذا در روز،سقفی باالی سر، سه  ،زندگی بگردد

نشدنی از سیگار الکی ی تمامو یک ذخیره وحسابیدرستمشروب 
یک حرفه. الساعه به  درواقع ،و یک کار ..تا دهانش بیکار نماند. 2استرایکش

اهی خومیمثل دنبال آب گشتن در بیابان بود که فقط آب  ،آن احتیاج داشت
فقط  ،کردمیی. اگر کار پیدا نکنمیکجا پیدایش برایت مهم نیست از اصالً  و

 ای نداشت.آمد و یک احمق هیچ آیندهیک احمق به حساب می
 ،کالهش را از سرش برداشت و قبل از اینکه دوباره آن را سرش بگذارد

 اش کشید. دستی به موهای کوتاه مشکی
  داره؟تر از دهنم برداشتم. حاال چه اشکالی بزرگ یلقمهلعنتی، انگار 

آرچر هنوز تشنه نبود. بعد از جنگیدن در جنگ جهانی دوم، برای جرمی 
ی ظریف به زندان افتاد. قانون متوجه این نکته ،مرتکب نشده بود درواقعکه 

 البته باید به دلیل حماقتِ ؛ها انداخته بوداو را پشت میله به هر حالنشده و 
ن نقش داشت. به نظر . در این حماقتش یک زشدمی زیاد مجرم شناخته

 داد.بودند، آرچر مشاعرش را از دست می شدوروبَرها رسید وقتی زنمی
حسابی قوی  ،متر بود و بدنش در جنگ و بعد در زندانسانتی186قدش 

برند، اما این ترها جان سالم به در نمیقوی شده بود. در جنگ و زندان لزوماً

                                                           
1 Aloysius Archer 
2 Lucky strike یک برند سیگار آمریکایی  
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و  کردمیمغزش خوب کار د. کنمیشانس آدم را بیشتر  مشخصه قطعاً
هوس  ،کردمیای پیدا داد و کار آبرومندانهتیزهوش بود. اگر فرصتی دست می
بود  امیدوارای زندگی خوبی را شروع کند. این را داشت که برود و یک گوشه

فصل  ،بیاورد. مشتاق بود در این شهر دست هباین فرصت را در کالیفرنیا 
تجربه به اسم ویلی با ک کارآگاه خصوصیِا تحت تعلیم یاش رجدید زندگی

کاری آسان  هیچرسید. این روزها اما اول باید به مقصد می، شروع کند 1دش
در کشوری که  آن هم ،مسافرت راه دور به آن سر مملکت مخصوصاً ،نبود
 آمد تمامی ندارد.قدر وسیع بود که به نظر میآن

ای و چشمش به تابلوی فلزیبیرون را نگاه کرد  ،ی کثیف اتوبوساز پنجره
 «.ترین شهر کوچک در جهانبزرگ 2رینو» افتاد که از زیرش رد شدند:

. به شدمی نظرش آدم با این جمله کنجکاو، اما بهمتوجه نوشته نشد اصالً
 ترمینال اتوبوس رسیدند. آرچر از باالی سرش کیف چرمی جدید و بزرگش

سفید  ی روشن به تن داشت. روی بلوزاراه قهوهشلوار راهورداشت. یک کترا ب
 یو کاله بزرگ بستهی اگرهبا تکرا  دارطرحاش یک کراوات سبز رسمی

. چیز اش داخل کیفش بودای روی سرش بود. تمام داراییبا بندی قهوه دارلبه
ز زندان زیادی نبود، اما خیلی بیشتر از چیزی بود که چند وقت پیش با خود ا

 بیرون آورده بود.
برای اقامت جایی را به او معرفی  ،نشسته بود پیشخوانختری که پشت د

شور و موهای بلوندی داشت که مثل خز سمور وشرپرکرد. دختر چشمان آبی 
آرچر را یاد عکسی از آوا  ،دار دختراندام قوس دور گردنش پیچیده شده بود.

شت. بعد داانداخت که زمان جنگ در کالهش نگه میبا لباس شنا  3گاردنر
ای به او داد و برای شام رود، دختر نقشهاز اینکه به او گفت به کالیفرنیا می

 رستورانی به او معرفی کرد.

                                                           
1 Willie Dash 
2 Reno شهری در ایالت نوادا در آمریکا  

3 Ava Gardner بازیگر و خوانندهی آمریکایی  
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 «.توی شهر دیدمتبعداً  اسم من جینجره. شاید» گفت: پهن یبا لبخند

ته برای ادای احترام کالهش را از سرش برداشت و لبخندی زد. آهس آرچر
 لبخندش به اخم تبدیل شد. الی کهدر حبه راهش ادامه داد 

سعی  .برای آرچر اهمیتی نداشت ،هم بود 1حتی اگر خود جینجر راجرز
 شور.وشرهای پرفاصله را رعایت کند. لعنت به آن چشم کردمی

 «.گم شدی سرباز آدمیبه نظر »صدایی شنید: 
رو بیرون در گرمای مطبوعی بود که از پیادهآرچر بیرون ترمینال، غرق 

ه بساله هفتاد کشید. گوینده مردی بود تقریباًزد و او را در آغوش میمی
رپشت ش پاش سفید و سبیلموی تاج خروسی ترکه. نردبان و به باریکیِ درازیِ

ای به تن شلوار تیرهوکت اش پایین آمده بود.بود. سبیلش تا نزدیکی چانه
با  مشکی لهداشت که الزم بود یک دستمال خیس رویش بکشد. یک کاله 

یک ساعت جیبی با زنجیری  ای هم روی سرش بود.شدهرنگ چرکنوار شرابی
 ای که شکم وجلیقه ؛وصل بود شی سفید پر از لکرنگ به جلیقهاینقره
 ی تختش را پوشانده بود.سینه

استرایک از جیبش الکی یآرچر کیفش را زمین گذاشت. یک پاکت نصفه
کفی کفشش کشید و سیگارش را روشن کرد. بیرون آورد، کبریتی را به 

ا بزمین پرت کرد. مرد به را مثل فشفشه در دستش تکان داد و  کبریتچوب
داد. با  لذت به سیگارش نگاه کرد تا اینکه آرچر سیگاری بیرون کشید و به او

 سیگار را گرفت و با فندکی کرومی ،ای که در صورتش پیدا بودقدردانی
ا دقت همدیگر رهر دو از پشت دود سیگار بهزدند.  کپُند روشنش کرد. چ

 ند.کردمینگاه 
رفت. گرما مثل خورشید بعد از یک روز سخت کاری داشت پایین می

به  رفت. آرچر کمیمیفرورو در پیاده ،ای که در حال فروکش کردن بودشعله
  «.تازه وارد شهر شدم»: خودش لرزید و گفت

متوجه » نگاه کرد و سرش را تکان داد.بوس مرد به کیف و ترمینال اتو
                                                           
1 Ginger Rogers بازیگر، رقاص و خوانندهی آمریکایی  
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 «.شدم
 «.رم هتلگم نشدم. دارم می»
 «.منظورم از نظر مکانی نبود. از نظر کنایی گفتم»
 «.ی. شاید هم شانسی یه حرفی زدیآرده میکبه نظر تحصیل»
دن. فقط ها اجازه نمیه. بعضیکنمیزمان مغز ما رو پر  ،اگه اجازه بدیم»

تموم  ،جور که شروع کردن شون رو همونزندگی ذارن ویه سرپوش می
های که رگ را دست لرزان و باریکش «.ی جاهلن، مثل یه بچهکنمی

من رابرت ». دراز کرد ،رویش بود های سیاهیای داشت و لکبرجسته
شما کی  .2گن بابی اچمیاما دوستام و بعضی دشمنام به من  ،هستم1هاولز

 «؟هستید
 «؟اید بدونیدخومیچرا »: گفت آرچر با او دست داد و

 «.حساس نشو .صحبتی باهات کرده باشم پسرفقط خواستم یه »
 «.نکنمیآرچر صدام »

 «ی رینو؟آاولین باره می»هاولز پرسید: 
رم جای دارم می» .کی به سیگارش زد و آرام سرش را تکان دادآرچری پُ

 «.دیگه. اینجا تو مسیرم بود
؟ هالیود هم اونجاست. آنجلسلسسیسکو؟ فرانری کالیفرنیا؟ سنمی»

شراب  یمزهها با طال فرش شدن، آبش هم های دنیا، خیابونترین زنخوشگل
 «.دهمی
 «.ش حقیقت ندارهکدومهیچاینا »
اما مفت هم نیستن پسر.  ،ب شاید دختراش قشنگ باشن. خنه اصالً»

 «.شه باد هوامی ،های منحرف یاینجاست که همه
 شمال یه جاییه ،هگمیطور که نقشه این .رم کالیفرنیام میراستش دار»
 «.آنجلسلس

                                                           
1 Robert Howells  
2 Bobby H. 
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جوریه انگار جلوی دوربین جالب به نظر بیای. شاید االن دارم ت یهقیافه»

 «.مکنمیبعدی نگاه  1به گری کوپر
ین اای ندارم گری کوپر باشم و جلوی دوربین برم. منظورم عالقه اصالً»

دارم  ،مکنمیهر بار که دهنم رو باز  درواقع .نیستمنیست که اهل بازی کردن 
 «.مکنمینقش بازی 

 «؟یات چیهؤپس ر»
رو هآن را روی پیاد ،ی کفش راستشآرچر سیگارش را تمام کرد و با پاشنه

م هاصالً  شناسم.اما من تو رو نمی ،قصد توهین ندارم بابی». خاموش کرد
 «.گردمها نمیدنبال دردسر از طرف غریبه

سال وسناین نظر هم دنبال ماجرا نیستی. از اصالً» .هاولز اخمی کرد
 «.خودمی

 «.لطف داری .ممنون»
 «؟ترین شهر کوچک در جهانگن بزرگنی چرا به رینو میدومی»

 آرچر سرش را تکان داد.
یا حتی  بوستونچیزایی که تو نیویورک یا فیالدلفیا یا  یچون همه»

 «.شهجا پیدا میاین ،آنجلس دنبالش باشیسل
 «؟مکنی من دنبال چیمیفکر »
ن؟ رفتی جنگ، درست یمردهای جوون بعد جنگ دنبال چ یهمه»
 «؟گممی
 «.موضوع مال پنج سال پیشه»
 «ره.میها از یادمون نای بود. به این زودیاما جنگ بزرگ و طوالنی»

 «!؟مخب نگفتی من دنبال چی»: آرچر دوباره پرسید
 «.ش باشهکه ضمیمهای هیچ وظیفه بدون ،اوقات خوش»
ها وکیل ،زنی. از نظر منها حرف میب االن هم مثل وکیلضمیمه؟ خ»

 «.ها منفورترین موجودات هستنبعد از گورکن
                                                           
1 Gary Cooper بازیگر آمریکایی  
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 «؟دوست داری خوش بگذرونی بدون اینکه عواقبی داشته باشه»
 تا حاال فکر». آرچر فکر کرد پیرمرد مست است یا مواد زده یا هر دو

 «.م همچین چیزی امکان ندارهردکمی
 «.توی رینو ممکنه»
 «آد؟میچی گیرت  ،یگمیب خوش به حال رینو. این چیزا رو به من خ»
 «؟باور نداری آدم فقط محض خیرخواهی کاری برای کسی بکنه»
 «.از هفت سالگی ،آورده رونه بابانوئل رو قبول دارم، نه پول باد»
 «.خاکستری و پیرهروحت زیادی  ،برای یه آدم جوون»
 «.شمپیرتر می ،چی هم بیشتر اینجا بمونم با تو حرف بزنمهر»
 «.داره پسر تأسفشور جوونی خیلی وقته از وجودت رفته. جای »

آرچر سیگار دیگری روشن کرد و به مرد چشم دوخت. منتظر حرکت بعدی 
 .گذراندوقتش را می ،ترین شهر کوچک جهاناو بود. حداقل داشت توی بزرگ

بهت  اما بذار یه موضوع دیگه رو ،کنممیت رو درک خب بدبینیخیلی»
 «.ردهگمیموضوعی که به منافع شخصی من بر ؛بگم

 «.رسهنستم کار به اینجا میدومیب حاال شد. خ» وزخندی زد.آرچر پ
هایی باشی که از اون آدم آدمیبه نظر » اش کشید.هاولز دستی به چانه
 «.ت کننبلدن از خودشون مراقب

 «.نستمدومیب این رو که خ»
 «؟تونی از بقیه هم مراقبت کنیب بگو ببینم، میخ»
 «؟منظورت از بقیه چیه»
 «.منظور منم»

 «؟چرا باید کسی مراقبت باشه»: آرچر پرسید
 «.گفتم که دشمن دارم»
 «؟چرا دشمن داری»
 ،بخ هام.منم یکی از اون ،که دشمن دارن ها هستنانه بعضی آدمتأسفم»
 «؟یگمیچی 
دشمنای منم بشن. پس روز خوبی داشته  ،قصد ندارم دشمنای تو اصالً»
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 «.باشی

رویش را برگرداند و  .آرچر کالهش را برای ادای احترام عقب داد
ذاری یک مرد محتاج رو تنها می». دست راه افتاد. هاولز صدایش کردبهکیف
 «؟سرباز

کامیون پیاده شه. اون همونیه  انقدر منتظر بمون تا یکی از»: آرچر گفت
 «.گردی بابیکه دنبالش می
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 دوفصل 
 

میلی کالهش را روی تخت انداخت. اتاق هتل بیشتر شبیه حمام بی اب آرچر
اش ی چوبیآویز از میلهکه دو رخت بود. کیفش را در کمد کوچکی جا کرد

 ،قرار داشت دند و روی تنها صندلی داخل اتاق که کنار تنها پنجرهآویزان بو
نما را کنار زد و به رینو خیره شد. خیلی ی نخرفتههای رنگپردهنشست. 

اما شاید هم مثل آرچر  ،حتی از معمولی هم کمتر ،آمدمعمولی به نظر می
 تر از خودش انجام دهد.های بزرگقادر بود کار

 ،ش داشتکه داخل جیب کتید و از فالسک کوچکی یک سیگار دیگر کش
احتیاج به زنان زیبا و آب با طعم شراب یا بلوارهایی اصالً  چیزی نوشید. آرچر

نداشت. او فقط دنبال یک حقوق ثابت بود و  ،که از طال ساخته شده باشند
یک کار جالبی که انجام بدهد و یک ذره عزت نفسی که پیامد آن حقوق و 

 شغل بود.
که روی کاغذ کاهی  را ای. نامهگلویش را سوزاندسکی آرام پایین رفت و وی

گاه کارآ ،ویلی دش» :آورد. باالی نامه نوشته شده بودبیرون  ،تایپ شده بود
کالیفرنیا.  1رقمی برای بِی تاونتلفن پنجو یک شماره و یک آدرس «خصوصی

با همان  کارت طرف هم بود. یک کارت خیلی خشک و رسمی ،همراه نامه
بین کوچیک به چشم تصویر یک ذره ،تلفن. درست زیر اسمآدرس و شماره

البته  ؛رد هم خوشش بیایدبود از م امیدوارنظر آرچر جالب بود. بهرد که خومی
 بود ویلی دش از او خوشش بیاید. امیدوار درواقع

برای دش  2ای بود که آرچر به پیشنهاد آیروینگ شاواین نامه جواب نامه

                                                           
1 Bay Town 
2 Irving Shaw 
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 ؛رچر در پوکاسیتی مالقات کرده بودنوشته بود. شاو کارآگاه پلیسی بود که آ
گذراند. شاو و دش دوستان قدیمی بودند جایی که آرچر عفو مشروطش را می

تواند الزم برای کارآگاه شدن را دارد و دش میی و شاو معتقد بود آرچر زمینه
با این امید  ،بودذکر کرده  مربی خوبی برای او باشد. آرچر در نامه اسم شاو را

 اش را بدهد. که دش جواب نامه
ن برود تا بلکه به او پیشنهاد کرد به بِی تاو ،تنها جواب نامه را داددش نه

به او  کار نداده بود، فقط این فرصت رای شود. به آرچر وعدهببیند چطور می
ر د. آرچکاری گیرش بیای ،داده بود تا برود و شاید با توجه به نظر دش

 است.خومیفقط یک شانس  ،نداشت وعیدووعدهاحتیاجی به 
د و نامه و کارت را دوباره داخل جیبش گذاشت. از پنجره به بیرون زل ز

ما ا ،وقت شام است. در راه هتل کلی رستوران دیده بود متوجه شد تقریباً
 موردش حرف زده بود. ش را جلب کرده بود چون جینجر دریکی توجه

ا برداشت و کلید سنگین اتاقش را داخل جیبش گذاشت. کلید کالهش ر
 ند از آن استفادهعنوان یک سالح سرد کُشد بهمی سنگین بود که قدرآن

 کرد. آرچر راه افتاد تا شکمش را سیر کند.
راهی نبود. جایی بود پایین یک خیابان فرعی دور  1دنسینگ بردزی تا کافه

راه سبز راه هایبانهسای ،های بزرگ کافهپنجرهاز بافت اصلی شهر رینو. باالی 
ای به آن وصل برنجیی از جنس چوب بلوط و کوبه در .شدمی و قرمز دیده

زد. آرچر با ای سوسو میفانوس گازی ،شده بود. روی دیوار سمت راست
سیگارش را روشن کرد. بوی متان او را یاد جنگ انداخت.  ،ی فانوسشعله

با خودتان فکر  ،کردمیهایتان را پر نی مثل باروت ریهآنجا اگر بوی گند
 برده جای دیگر. ،اید یا کسی جنگ را برداشتهمرده ید حتماًکردمی

 هفت بود و کافه به شلوغیِ در را باز کرد و کافه را برانداز کرد. ساعت دقیقاً
های بهتری فقط اینجا مردم لباس ،های مسافرتی بودترین بخش کشتیارزان

های ها با پاپیونخوردند. پیشخدمتتری میهای شیکشان بود و مشروبنت

                                                           
1 Dancing Birds Cafe پرندههای رقصان  
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شان جا آوردن وظایفههای سفید کوتاه سراسیمه مشغول بمشکی و کت

داری ندید که اما هیچ موجود بال ،های رقصان گشتبودند. آرچر دنبال پرنده
یا قرار بود  ،کند. یا اسم اینجا را اشتباه انتخاب کرده بودند 1رقص جیترباگ

 زده شود.یک جایی حسابی شگفت
ر مثل همانی که د ،های بازی نمایش با پردهیک صحنه ،در انتهای کافه
 چهار زن ،دست ایستاده بودبههمان طور که کالهدید.  ،سالن تئاتر هست

ودند. هر پای دراز بیرون آمدند. بسیار ناجور لباس پوشیده بووبلوند با دستم
 ند.جلویشان گرفته بود ،ر مصنوعی پرندههای بزرگی از پَبال هاآن یک از

 سمتبهشلوار پنگوئنی روی صحنه آمد و ویک مرد قدکوتاه با کت
 ،ای قرار داشتدو مشت گره کرده بود و روی پایه که به بزرگیِ میکروفونی

شتریان ها قرار است برای سرگرمی مرفت. با شور و هیجان اعالم کرد که خانم
تا  البته ؛نمایش پرندگان رقصان را اجرا کنند ،شغول صرف شام هستندکه م

 بیش از نیمی از میزها مشغول نوشیدن بودند. ،دیدجایی که آرچر می
پرها را  .ها شروع کردند به خواندن و پا کوبیدن روی صحنهخانم

آرچر  سمتبهزده . یک مرد پاپیوندادندچرخاندند و خودشان را تکان میمی
ک ی ،دنو اعالم کرد که اگر حاضر باشد با کس دیگری سر یک میز بنشی آمد

 جای خالی دارند.
 «.همشکلی ندار»: آرچر با مهربانی گفت

هدایت کرد.  ،میزی که کنار صحنه قرار داشت سمتبهآرچر را  پیشخدمت
 داشت و حسابی کوتاه یچندساله پشت میز نشسته بود که قدومردی پنجاه
فهمید  شدمی اش و چشمان متمرکزشحالت مالیم و شاهانه پروار بود. از

ه کرا کنند کارش این است که دستور بدهد و دیگران برایش دستورات را اج
 همان توانست به آن درجه برسد والبته اگر آدم می ؛خیلی هم کار خوبی بود

 منوی سنگینی دست آرچر داد که با خط خوشی نوشته پیشخدمت جا بماند.
 د. سفارش آرچر سه انگشت ویسکی و یک انگشت آب بود. شده بو

                                                           
1 Jitterbug یک رقص دونفره  
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 «.شینمن بممنونم که اجازه دادید سر میزتو»: آرچر گفت
 ها بود.اما به او نگاه نکرد. چشمش به پرنده ،مرد سری تکان داد

 .مرد برگشت و نگاهی به ویسکی کرد ،وقتی سفارش آرچر را آوردند
 «شه سفارش داد.ایی که میانتخاب خوبی بود. یکی از بهترین چیزه»

  «؟هایی موجود دارنخبر دارید چه مشروب»
گیالس شامپاینش را « .1مکس شاینر ،جورایی. من صاحب اینجا هستمیه»

 باال برد و به لیوان آرچر زد.
 برای میزبازهم  وقتم آقای شاینر. من آرچر هستم.تون خوشاز مالقات»

ون ای خوبی برای دیدن نمایش بهتممنون. برام عجیب بود که چطور چنین ج
 «.میز دادن

 صحنه چرخاند. سمتبهنگاهش را  «آد؟میتون رقاص خوشهای از پرنده»
 طوالنی کرد. او هم در جواب ینگاه ،ای که ته صف بودآرچر به پرنده

 برد و پایش را باال ،ابروهایش را باال داد و طی اجرای یکی از حرکات رقصش
سایر  همراهبهلبخند جذابی تحویل او داد و بعد  ،بیاورد قبل از اینکه پایین

 دیگر صحنه رفت. سمتبهپاکوبان  ،گروه
 «؟چطور ممکنه کسی خوشش نیاداصالً »

 «؟اومدید تازه به این شهر»: شاینر پرسید
 «؟از کجا فهمیدید»
 «.های ثابت رو می شناسماکثر مشتری»
 «.هکنمی این شهر توی مسیرم بود. اتوبوس فردا حرکت»
 «؟ریدکجا می»
آرچر خیلی سربسته جواب داد. دوست نداشت توضیح بیشتری  «.غرب»

 بدهد.
 «.ری کالیفرنیاپس می»: شاینر گفت

 «.شاید»

                                                           
1 Max Shyner 
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 «.فتی تو اقیانوس آرامامی ،تر از اون بریغرب ،جونخب پسر»

. «درسته»: جواب داد ،اش نوشیدای از نوشیدنیجرعه در حالی کهآرچر 
 «؟پیشنهادی ندارید»: برداشت و پرسید منو را
با سس  ،کنیممیها تهیه استیک و مارچوبه. هر دو رو از همین نزدیکی»

 «؟نی چیهدومیبِرنِز. 
آمد و یک  پیشخدمتآرچر آخرین باری که  «.فهمممی ،رمخومیاالن »

. دبه او سفارشش را دا ،مشروبش اضافه کردی انگشت ویسکی به باقیمانده
 «؟قته که اینجا رو داریدچند و»

 ،تنها مال جای دیگه هسدنیا اومدم. خیلیه خیلی وقته. من توی رینو ب»
 «.شدن جاجابهها نی که بعد از جنگ خیلیدومیاالن.  مخصوصاً

 «.خودم هم یکی از اونا هستم»: آرچر در جواب گفت
رو  هامن اونجا خیلی ،ریکار؟ اگه دنبال کار میری چیکالیفرنیا می»
 «.شناسممی
 «.کارایی ردیف کردم هممنون. فکر کنم ی»
رن اون کسایی مثل تو می ،واسه همین .کالیفرنیا حسابی در حال رشده»

 «.خیلی هم راضیم ،طرفا. من یکی از همین جایی که نصیبم شده
 «؟اون کیه»: اشاره کرد و گفت ،ای که نگاهش کرده بودآرچر به پرنده

انگشتش را  «.ها. دختر خوبیهاز بهترین رقصنده یکی ،1لیبرتی کاالهان»
اد بره سراغ بازیگری. خومیفکرش رو نکن. »: آرچر گرفت و گفت سمتبه
 «.مونهانه خیلی اینجا نمیتأسفم

ای نظری من که گفتم فقط یه رهگذرم. درمورد اون یا هیچ زن دیگه»
 «.ندارم

 «؟اهل قمار هستی» .شاینر به جلو خم شد و نگاهی سنگین و پرسشگر کرد
 «.کل زندگی من قمار بوده»
 «.منظورم توی کازینو بود»

                                                           
1 Liberty Callahan 
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 آرچر سرش را تکان داد.
 از دالری دهتا اسکناس ون کشید و پنجشاینر یک مشت پول از جیبش بیر

 شان جدا کرد.بین
به حساب من شانست رو امتحان کن.  ،1این رو بگیر و برو ویل هاوس»

 «.اونجا هم مال منه
پول یدید؟ اگه آره که باید قبل از بی رهگذرا پول میبه همه»: گفت آرچر

 «.تون برداریدشدن دست از این کارِ
و ادکلن  بوی شامپاین از نفس به جلو خم شد که آرچر متوجه قدرآنشاینر 

ی ریزی هست که باید یک نکته». های سرخش شداز گونه 2اُلد اسپایس
مهم نیست بازی چی باشه، کازینو اصالً  .مورد کازینو بدونی رفیق جواندر

ولی توی تاس و  ،ویک و رولت کمتررو داره. حاال تو بازی بیستپیش دست
ای نیست که کازینو جلو نباشه. من بیشتر. اما هیچ بازی ،های اسالتماشین

حتی اگه مجبور شم اول یه چیزی  ،بکشم سمت کازینو کارم اینه که مردم رو
 «.مکنمیمدت سود در بلند .دستی بهشون بدم

 «!ریزه کههم میه سیستم جذب نیروتون ب ،ب با این هشداری که دادیدخ»
 مثل اینکه موضوع ذات آدم رو یادت رفته. من پول رو». یدشاینر خند

رو  کوتاه بیشتر از اون پول بعد توی یه مدتِ  .پاشمکم دون میهدم و یمی
 «.ردونیگمیبر

فی پشت قمار کردن هست. زندگی نفهمیدم چه هد وقتهیچ»
 «.قابل اطمینانهخود غیرخودیبه

دم با ش می مونه. مرقمار سر جا ،خیلی بعد از اینکه من و تو بمیریم هم»
یه  ،دنهاشون رو به نسل بعد انتقال میو ضعف آنمیسری ضعف دنیا یه

 «.موننها زنده میی داروین. فقط احمقچیزی مثل نظریه
 «.ممنون .رماما با پول خودم می ،به کازینوتون بزنم ریسَ شاید یه»

                                                           
1 Wheelhouse 
2 Old Spice 
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 «؟مطمئنی»
 «.کامال مطمئنم»

های شاینر پول را کنار گذاشت. سیگار کوتاه و باریکی روشن کرد و حلقه
چند  آدمیآدم عجیبی هستی آرچر. یادم ن» .سقف فوت کرد سمتبهدود را 

کسی هستی که پول رو  ولی تو تنها ،این حرکت پول دادن رو تکرار کردم بار
 «.نگرفت

 «؟وگاس چیه؟ باهاشون در رقابت نیستیدبه کازینوهای السراجع نظرتون»
وگاس رو شه شهر ارواح. حتی کسی اسم الساونجا می ،بیست سال دیگه»

 «.مونه. حاال ببین کی گفتمهم یادش نمی
ویسکی  استیک و مارچوبه را آوردند و آرچر تمام غذا را با دو انگشت دیگر

 پایین داد.
 «؟شه حداقل غذا رو مهمون من باشیمی»
 «؟کار کنمدر ازای اون باید چی»
پیداش  غرب. حتماً سمتبهتر دو بلوک پایین ،نو بزنفقط یه سر به کازی»
 «.یکنمی

 ها روی میز گذاشت.آرچر یک دالر برای غذا و نوشیدنی
 «؟هاوسری ویلیعنی نمی» شاینر با حالتی ناامید پرسید:

 «.نه شما ،فقط با شرایط خودم ؛رممی ،چرا»
 «.ببینی چه خبره قبل از ساعت ده خبری نیست. یه وقتی برو که واقعاً»

لیبرتی کاالهان مشغول اجرای آهنگی بود و به پیانوی بزرگی که روی 
کالهش را برای او  ،تکیه داده بود. آرچر وقت رفتن ،صحنه آورده بودند

کننده به آرچر زد و بدون اینکه از ریتم خارج خیره یبخنداو هم ل .برداشت
طرز وحشتناکی خوب بود. صدایش به ،نظر آرچربه به خواندن ادامه داد. ،شود

یبرتی با پرهای مصنوعی با او ل ،کردمیکه آرچر آشیانه را ترک  همان طور
 بای کرد.بای

 د.که از استیل آن خانم خوشش آمده بو کردمیباید اعتراف 
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