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 نام کتاب : بر باد رفته

 نويسنده: مارگارت ميچل
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 مقدمه

 در رهگذر باد

 ».اسم من مارگارت ميچل است، مي خواهم در مجله شما کار کنم دوست دارم خبرنگار بشوم «

 اين سخن از دهان دختري کوچک اندام و ظريف، موخرمايي و آبي چشم در آمد که مقابل ميز اَنگوس پارکرسون

جله آتالنتا ساندي ايستاده بود. در آن ايام رسم نبود زنان اينطور جسورانه و رک و راست صحبت کنندسر دبير م . 

 زني که صاف و پوست کنده آرزوهاي خود را به زبان مي آورد سبکسر و جلف به شمار مي رفت. ولي آن دختر
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مي تراويد که همه را تحت تاثير قرار کوچک اندام وقاري داشت که اين وصله ها به او نمي چسبيد. از نگاه صداقتي  

 :مي داد و رام مي کرد

سالگي قدم گذاشته بود. در خانواده اي شريف و خوشنام زاده شده بود. نخستين درس هاي زندگي را از 22تازه به   

ندپدرش که وکيل محترمي بود، آموخت. آقاي جرج بنجامين ميچل، پدر مارگارت را مدافع بيچارگان لقب داده بود . 

 موکالنش کارگران ضعيف و فقيري بودند که مورد ظلم و جور کارفرمايان قرار مي گرفتند، و بي دليل اخراج مي

 .شدند، و چون پول کافي براي استخدام وکيل نداشتند. پُرسان پُرسان به دفتر وکالت مدافع بيچارگان مي آمدند

د کهوقتي مارگارت به مدرسه قدم گذاشت،دائماً از پدر مي شني : 

 کتاب بخوان دختر جان، تاريخ بخوان. دست، قبل و فکرت را به کاوش بيانداز. از همين کاوش هاست که نقش «

زمين جاويد مي شود، تاريخ بخوان، که رگ حيات تمدن ماست ه یانسان بر عرص . « 

ني براساس آنچه از گفتهاين حرف ها گرچه در آن زمان خارج از فهم کودکانه او بود، اما در اولين سال هاي نوجوا  

 .هاي پي در پي درک کرده بود، يکي از اعضاي دائمي کتابخانه عمومي آتالنتا شد

 از دبيرستان که در آمد، مدتي در کار وکالت به پدر کمک کرد. دفتر او را سر و صورت مي داد و براي مراجعه

ا برود، اما سال بعد مرگ ناگهاني پدر همه چيز راکنندگان وقت مالقات مي گذاشت. قرار بود به کالج کاالميتي آتالنت  

 به هم ريخت. مادرش سه سال پيش فوت کرده بود، و اينک تنها و بي کس به آينده اي نامعلوم مي نگريست. به اين

 ترتيب با هراس از آينده اولين پيشنهاد ازدواج را بدون معطلي پذيرفت، به اين اميد که مامني استوار بيايد. اما

دهايش در همان اولين قدم به تاريکي گراييد. شوهرش ميک کامينگز مردي بي لياقت، فاسد، و بي مسئوليت بودامي . 

ماه بيش نپاييد، و تنهايي و هراس باز از راه رسيد. راه حل اين بود که شغلي پيدا کند. تا به زندگي سر و ده ازدواج  

نوشتن داري چرا سري به آتالنتا ساندي نمي زني؟ امتحان کن،تو که استعداد «ساماني بدهد. يکي از دوستانش گفت،   

 ».ضرر ندارد

 آنگوس پارکرسون در حالي که روي صندلي بزرگ و گردانش به چپ و راست مي چرخيد نگاهي دقيق به قد و

من سر خب ـ خانم کوچک ـ امروز«بااليش انداخت، و چون آن روز از دنده ی راست بلند شده بود، لبخندي زد و گفت،   

بود 1925دسامبر  20» حالم، بدم نمي آيد فرصتي به شما بدهم. . 

دالر است. توقع دارم ساده و روان بنويسيد 22حقوق شما هفته اي «پارکرسون پس از لختي سکوت ادامه داد،  . 

شديد که هيچ،مطالب بکر و تازه پيدا کنيد، تقليد نکنيد، ادا در نياوريد، شش ماه به شما فرصت مي دهم، اگر موفق   

 ».اگر نشديد، عذرتان را خواهم خواست
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 دو سه ماه بعد آقاي پارکرسون فهميد خبرنگار استخدام نکرده، بلکه به يک گنج دست يافته. حاال بهترين خبرنگار
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 .سراسر اياالت متحده عضو تحريريه اش بود. از غرور سر به آسمان مي ساييد

را درباره کارگران مهاجر ايتاليايي تهيه کرد و روي ميز سر دبير گذاشت، به بعد از آن مارگارت اولين گزارش خود  

 اتاق خود بازگشت و به انتظار نشست. ساعتي بعد پارکرسون ضربه اي به در کوفت، وارد شد، و نگاهي به دختر

فکر مي کنم«کوچک اندام که پشت ميز بلندي نشسته بود انداخت. پُکي محکم به سيگار برگ کلفتش زد، و گفت،   

بعد عينکش را ته» اين ميز کمي براي شما بلند است. شايد اگر مسلط بنشينيد هيجان انگيزتر خواهيد نوشت.  

 .دماغش هُل داد و خارج شد. چند دقيقه بعد نجاري با اره از راه رسيد و پايه هاي ميز را به اندازه ده سانت کوتاه کرد

اما هيجان انگيز مي نوشت، عنصر خيال را به پرواز وا مي داشت، و از آنجامارگارت خبرنگاري بود که خوب و ساده،   

 که تاريخ زياد خوانده بود، بيخ و بن هر ماجرايي را بيرون مي کشيد و به سوابق تاريخي وقايع اشاره مي کرد. درباره

سياستمداران و سياهپوستانهمه چيزمي نوشت، برايش فرقي نمي کرد، از ييالق رفته هاي يکشنبه و حوادث ايالتي تا   

 و مهاجران، و تئاتر و سينما و موسيقي گزارش هاي خواندني تهيه مي کرد. هنوز مهلت شش ماهه به انجام نرسيده

 .بود که ستاره درخشان تحريريه شد

ييک روز به موسسه ی صنعتي جورجيا پوِور رفته بود، او را به دفتر مردي به نام جان مارچ، رئيس روابط عموم  

 راهنمايي کردند. اين موسسه در امور ارتباطات فعاليت مي کرد، و دستگاه هاي مکالمه راه دور مي ساخت. اخيراً در

 کارخانه مذکور مسايلي پيش آمده بود. اختالفاتي ميان کارگران و مديران به وجود آمده بود، اعتصاباتي صورت

پشت پرده به ميان آمده بود. اتحاديه کارگران ايالت دخالت گرفته بود، و پاي بعضي رشوه خواري ها و زد و بندهاي  

 .کرده بود، و نام بعضي مقامات شهرداري، و تعداي مشاوران فرماندار در زمزمه هاي دِر گوشي برده مي شد

رجان مارچ با لبخند او را در دفتر خود پذيرفت، و گفتگوها آغاز شد. وقتي از دفتر روابط عمومي بيرون آمد دنيا د  

 نظرش تغيير کرده بود. جان مارچ مردي سليم النفس، خوش صحبت، و جذاب بود، و مهم تر اين که همسري

به ازدواج منتهي گرديد. زندگي 1925نداشت. مالقات ها چند بار ديگر هم تکرار شد و سرانجام در چهارم جوالي   

آغاز شد. تقريباً يک سال از ازدواجش 10مشترک در آپارتمان کوچک آقاي مارچ واقع در خيابان سارجنت، شماره   

به دفتر پارکرسون وارد شد و استعفانامه خود را روي ميز گذاشت، و به 1926مي گذشت که يک روز در ماه مه   

من ازدواج کرده ام، و حاال شوهر دارم. هر زن شوهردار پيش از آن که شاغل باشد خانه دار«عنوان توضيح گفت،   

جان مارچ ناميده مي شوماست. اکنون من خانم  .« 

يعني ديگر نمي خواهي پيش ما کار کني؟ چرا؟ خيلي از زنان کار مي کنند، ربطي هم به زندگي« پارکرسون گفت،   

21مشترکشان ندارد، نکند از حقوقت راضي نيستي؟ اگر اينطور است، مي توانم هيات مديره را راضي کنم هفته اي   

توانم پيدا کنم. کمي فکر کن، زود تصميم نگير. اگر پيش ما بماني، آينده خوبي داري،دالر بدهند. من بهتر از تو نمي   

 مي تواني وارد سياست شوي، نماينده کنگره بشوي، سناتور، شايد هم فرماندار، شرايطش را داري، آمريکا سرزمين

ل ديگر دندان روي جگرروياهاي رنگارنگ است، و تو خبرنگار خوشنامي هستي، سر و زبان هم که داري، چند سا  
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 بگذار، موقعيت اجتماعي خوبي پيدا مي کني، خيلي ها از خبرنگاري به مقامات باال رسيده اند، مگر تو چه از آن ها کم

 » داري؟

 اين حرف ها مورد نداشت، گرچه از سر عالقه گفته مي شد. مارگارت البته بدون رويا هم نبود، اما نه از آن دست که

ت. جنون نوشتن داشت. تصميم گرفته بود به هر قيمت که شده رماني بنويسد. کسي خبر نداشتپارکرسون مي گف  
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 که رماني تا نصفه نوشته و رها کرده، و رمان ديگري را به پايان برده و در سطل آشغال انداخته. از آنچه نوشته بود،

گشتخشنود نبود. چيز کامل تري مي خواست، در ذهنش دنبال يک شاهکار مي  . 

کتابخانه عمومي آتالنتا خانه دومش شد. هر شب تعدادي کتاب زير بازوان ظريفش مي گرفت و 1926در تابستان   

هر وقت توده اي« به خانه مي رفت. دوستانش که به سالم کردن و جواب نگرفتن عادت کرده بودند، مي گفتند،   

بگو، و مطمئن باش که به مارگارت سالم کرده ايکتاب را توي خيابان کارنگي در حال عبور ديدي، عصر به خير  . « 

سالگي هنگام سقوط از اسب 20از پاييز به بعد حمل کتاب را کنار گذاشت. پايش درد گرفته بود، همان پايي که در   

نه، رماتيسم«ديگري گفت، » واريس گرفته اي«ضرب ديده بود. پزشکان نظريات متفاوت مي دادند؛ يکي گفت،   

بيماري استخوان است«خر هم گفتند، ، دست آ»است .« 

 نتيجه اين شد که هفته ها در بستر خوابيد. گفتند پايش بايد بي حرکت باشد، و گچ گرفتند. در اين دوره بحراني کار

بر عهده گرفت» جان«حمل کتاب را شوهرش  . 

هن هن کنان به خانه شماره غروب که از کار بر مي گشت، سر راه به کتابخانه مي رفت و کتاب ها را کول مي کرد و  

 :خيابان سارجنت مي برد. يک بار که از اين بارکشي هاي اجباري به تنگ آمده بود. غُرغُرکنان گفت 10

 ».پگي، عوض اين که بنشيني و کتاب هاي ديگران را بخواني، بهتر است خودت يک کتاب بنويسي«

دارم همين کار را مي کنم ممکن است تعجب کني، مدتي است«مارگارت لبخندي زد و گفت،  .« 

 به سنت هاي خانوادگي توجه داشت، ساده مي نوشت، و درباره مکان ها و حوادث دقت عجيبي به کار مي برد. دلش

 مي خواست نثرش روان و دلنشين باشد. مايل بود روشي برگزيند که خواننده ميان خود و قهرمان کتاب فاصله اي

بر بود. از آن پس در آن اتاق کوچک، پشت ميز خياطي پايه شکسته اي که بيناحساس نکند، از استعداد خود با خ  

به خانه بر مي گشت، مي» جان«دو پنجره قرار داشت مي نشست، قلم به دست مي گرفت و از صبح تا غروب، وقتي   

ز فصل هاي وسطنوشت. بعد شام نيز تا دم صبح به نوشتن ادامه مي داد. قواعد رمان نويسي را به هم ريخته بود. ا  

500000شروع کرد، و بعد هم فصل آخر را نوشت. مدام پس و پيش مي کرد، مي نوشت و دور مي انداخت، کتاب   

 .کلمه اي بر باد رفته داشت آهسته شکل مي گرفت

گذاشته بود. دوستاني که به ديدارش مي آمدند او را پشت همان ميز خياطي ميان انبوهي» سيلو«اسم خانه خود را   
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اغذ مي يافتند. هنگام کار معمواًل به لباس منزل قناعت مي کرد. از آنجا که چشمانش به نور حساسيت داشت هنگامک  

 .نوشتن چتري سبز مي گشود و از بازتابش بهره مي برد

 روزي به صرافت افتاد که براي رمانش تنها کيفيت اديبانه کافي نيست. الزم ديد که حوادثي از جنگ نيز به آن

سال پيش را از کتابخانه 21ايد. از آن پس کتاب ها تبديل به روزنامه هاي قديمي شد. نسخه هاي مربوط به بيفز  

 کرايه مي کرد، کشان کشان به منزل مي آورد، ساعت ها ورق مي زد و يادداشت بر مي داشت. با خط ريز، تنگِ هم

ژه ساده پيدا نمي شد. هر وقت فصلي را بهمي نوشت. صفحات را چنان پر مي کرد که جاي خالي حتي براي يک وا  

 پايان مي برد نوشته ها را در پاکتي مي گذاشت و تغييراتي را که بعد به نظرش مي رسيد روي پاکت مي نوشت. اغلب

 .اتفاق مي افتاد که پشت و روي پاکت را نيز سياه مي کرد

روي آن نشست. دوستانش همين کار را مي ارتفاع پاکت ها به اندازه ميز خياطي شد، آنقدر که مي شد 1982در   

 کردند. هيچ يک از آن ها نمي دانست که روي نسخه خطي مشهورترين کتاب جهان نشسته اند. گاهي چند پاکت را

 .زير پايه شکسته کاناپه مي گذاشت که لق نخورد. روي بعضي هم حساب و کتاب روزانه را مي نوشت
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وقتي هم براي مهماني و معاشرت با دوستانش کنار مي گذاشت. معاشرت با وجودي که خيلي سخت کار مي کرد،  

اگر مي خواهي مهماني ات گرم شود، پگي مارچ را دعوت کن«هايش نسبتاً مفصل بود. بانوان آتالنتا مي گفتند،  .« 

سر،وقتي که هراس بزرگ اقتصادي داشت از راه مي رسيد، و سرا 1925عاقبت در يکي از شب هاي بهاري سال   

باالخره«جهان را در بر مي گرفت، قلم را روي ميز گذاشت، برخاست، خميازه اي کشيد و خطاب به شوهرش گفت،   

 ».تمام شد

 همه بخش هاي کتاب را نوشته بود جز فصل اول را. کتاب در حقيقت هنوز شروع نداشت. اما کليات فصل اول در

ي کرد، هنوز سه سال ديگر کار داشت. در اين احوال کوهذهنش دور مي زد. قسمت هايي هم بود که بايد تغيير م  

 .پاکت در سرارسر خانه روي هم انباشته شده بود، آنچنان که راه عبور را تنگ کرده بود

نقل مکان نمودند. پاکت ها 4خداحافظي کردند و به خانه بزرگتري در خيابان سانِست، شماره » سيلو«چندي بعد از   

همه را ـ که به قول خودش قابل چاپ نبود ـ در گوشه اي انبار کردند. با وجودي که کتاب رارا نيز همراه بردند، و   

 قابل چاپ نمي دانست، براي تکميل آن از صبح تا شب کار مي کرد. فقط گاهي براي هواخوري با اتومبيلي که تازه

بود که حادثه اي به وقوع خريده بودند، ساعتي به گشت و گذار مي رفت. در يکي از همين فرصت هاي تفريحي  

 :پيوست و اين بار از ناحيه کمر صدمه ديد. کاميوني با سرعت به اتومبيل کوفت

 ماشين مرا چون تکه حلبي مچاله کرد، و ستون فقراتم صدمه ديد. ماه ها کرست آهني پوشيدم، اما بي فايده بود،«

 ».کارم به جراحي کشيد، درد مي کشيدم، اما هيچ وقت آخ نگفتم
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*** 

آغاز شد. جان و پگي مارچ زوج خوشبختي بودند که مثل ديگران کريسمس را جشن گرفتند، در حالي 1982سال   

 که تقدير نقش ديگري داشت. مردي که مقدّر بود تغيير دهنده ی سرنوشت باشد هارولد التام نام داشت. هزاران مايل

 .دورتر زندگي مي کرد

وسسسه انتشاراتي بزرگي که در سراسر جهان شهرت داشت و نويسندگان، حتيالتام معاون بنگاه مک ميالن بود، م  

 نامداران دنياي ادب، حاضر بودند هر کاري الزم بود بکنند تا مورد لطف مديرانش قرار گيرند. التام مرد دانش

د. چشم و گوشآموخته اي بود، با ادبيات آشنايي داشت و ُرمان خوب را با شامه تند و تيزش از دور تشخيص مي دا  

 :گسيل مي داشت تا بروند و استعدادهاي جديد را کشف کنند. يک روز يکي از مشاوران به دفترش آمد و گفت

 خبر دارم در آتالنتا زني گمنام به نام مارگارت ميچل کتابي نوشته، اين کتاب را البته هيچکس جز شوهرش «

رف زدنش باشد، مي توانم بگويم کشف مهمي کرده امنخوانده، ولي اگر نوشتنش هم آنطور که مي گويند مثل ح .« 

 التام سوالي نکرد. ولي شامه تيزش به کار افتاد. فکر کرد اگر نصف اين حرف ها هم درست باشد به گنجي پنهان

به 1982فوريه  22دست يافته. اين بود که بدون سر و صدا بار سفر بست، سوار قطار پاسيفيک جنوب شد و در   

شب زنگ خانه مارگارت را به صدا درآورد عت ده و نيمد. ساآتالنتا رسي . 

کيه اين موقع شب؟«مارگارت گفت،  « 

و به سوي در رفت» وقتي باز کنيم مي فهميم.«جان گفت،  . 

ببخشيد، مي دانم موقع مناسبي نيست. اسم من«پشت در التام ايستاده بود. کاله از سر برداشت، تعظيم کوتاهي کرد.   

. درست آمده ام؟ اينجا منزل خانم ميچل است؟هارولد التام است « 

البته، درست آمده ايد، ولي خانم ميچل استراحت مي کنند« جرج به دقت سراپاي التام را ورانداز کرد و گفت،  .« 
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من«به جاي ُجرج، التام جواب داد. با صداي بلند گفت، » جرج، عزيزم، کي بود؟«صداي مارگارت به گوش رسيد.   

ميچل. هارولد التام. ممکن است چند دقيه وقتتان را بگيرم؟ زياد مزاحم نمي شوم هستم خانم .« 

من از خيلي ها شنيده ام که شما کتابي نوشته ايد ... مي خواستم افتخار« بعد از نوشتن قهوه ی دير وقت، التام گفت،   

رديمخواندنش را داشته باشم، ما در بنگاه مک ميالن دنبال استعدادهاي تازه مي گ .« 

دروغ مي گويند. من اصاًل نوشتن بلد نيستم« مارگارت گفت،  .« 

 :التام در خاطراتش نوشت

 نويسندگان معروف براي ديدن من پشت در اتاقم ساعت ها انتظار مي کشيدند. حتي يک لبخند خشک و خالي من«

ولي اين خانم به من بي اعتناييبرايشان افتخار بزرگي بود چه رسد به اين که با چاپ کتابشان موافقت مي کردم.   
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 کرد، در واقع عذرم را خواست. و من آن شب بعد از يک ساعت چانه زدن، دست از پا درازتر به هتل برگشتم. وقتي

 :به رختخواب رفتم خيلي عصباني بودم. اما صبح که بيدار شدم دستم بي اختيار به سوي تلفن رفت. به تلفنچي گفتم

يرمنزل خانم ميچل را بگ _ . 

 :گفت

 منظورتان خانم مارچ است؟ _

 مکالمه ی من با مارگارت به همينجا ختم نشد. اصرار من چند بار ديگر تکرار شد، و انکار او. عاقبت يک روز که او و

 :شوهرش را در رسوران هتل به ناهار دعوت کرده بودم، مارگارت گفت

ا خشم از جا برخاست، سوار اتومبيلش شد و رفت. نيممرا از رو بردي هارولد، از جان من چه مي خواهي؟ بعد ب _  

 ».ساعت بعد کوهي پاکت جلوي پايم ريخت

 از فرط عصبانيت و شتاب فراموش کرد پاکت هايي را که در توالت يا توي قفسه لباس چيده بود همراه ببرد. آنچه

روز از بازگشتش نگذشته بود تلگرافيالتام با خود برد بخش هاي پراکنده اي از اينجا و آنجاي کتاب بود. هنوز يک   

 :از مارگارت به اين مضمون رسيد

 آقاي هارولد التام «

 بنگاه مک ميالن/شيکاگو

 ».لطفا نسخه هاي خطي مرا پس بفرستيد. پشيمان شدم. مارگارت مارچ

جذوب شده بود کهاما التام که در قطار از فرصت استفاده کرده بود و بخش هايي از نوشته ها را خوانده بود چنان م  

 .تلگراف را زير خروارها پرونده مخفي کرد و جواب نداد

 شوراي ويراستاران مک ميالن که کارشان خواندن نسخه هاي خطي و اظهارنظر درباره ارزش ادبي آثار بود وقتي

رد شده بود،پاکت ها را باز کردند دچار وحشت شدند، زيرا کتابي آنطور بي سر و ته هرگز نديده بودند. کاغذها ز  

 سطرها با مداد خط خورده بود، و اصالح شده بود. بعضي از فصل ها تکراري بود، و بعضي هم از قلم افتاده بود. با

پس و» واو«وجود آنچه در مقابل داشتند نثري شيوا، دلنشين و بي سابقه بود که هرگز به خود اجازه ندادند حتي يک   

 .پيش گرفتند

رت استاد کرسي ادبيات انگليسي در دانشگاه کلمبيا –اظهارنظر نهايي نزد پروفسور آِور  آقاي التام کتاب را براي  

 :فرستاد. يک هفته بعد نامه اي از پروفسو دريافت داشت
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 لذت بردم خيلي. کتاب مسحور کننده اي است. نثر نويسنده شيوا و دلنشين است. ماجراهايش نفس آدم را بند مي

فردا روز ديگري است«کنيد ضرر نخواهيد کرد. پيشنهاد مي کنم اسمش را بگذاريد  آورد. اين کتاب را چاپ «. 
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آن ها باري«و اما مارگارت اين نام را نپسنديد. در صدد يافتن نام بهتري بود. چند عنوان به نظرش رسيده بود، مثاًل   

. اما هيچ راضي کننده نبود. تا اين که در، و از اين قبيل»نه در طالع ما«، »سنگ ميل شمار«، »غم انگيز بر دوش داشتند  

شاعر انگليسي را» ارنست داوسون«بر حسب تصادف، گمشده اش را يافت. يک روز که مجموعه آثار  1982اکتبر   

 :ورق مي زد، به سطري برخورد که مي گفت

 ».اي روح گمشده من، خيلي چيزها را از ياد برده ام، خاطراتم يک سره بر باد رفته است«

آيا تارا هنوز برجاست؟ شايد اين کشتزار شکوهمند«کتاب نيز اسکارلت به نجواي درون مي گفت:  921صفحه  در  

 »!با توفاني که از فرار جوجيا گذشت بر باد رفته باشد

 :با عجله تلگرافي براي ناشر فرستاد. صبح روز بعد پشت ميز صبحانه جوابي به اين مضمون از التام دريافت کرد

» فرين به خاطر بر باد رفتهصدبار آ .« 

ماه ديگر کار بي وقفه الزم بود. اصالحات اساسي صورت گرفت، خط زد، دوباره نوشت. صفحات را از 1اما هنوز   

 .وسط قيچي کرد و چسباند. فصل آخر را با تيغ تراشيد و تجديد کرد

به پايان رسيد. آمده چاپ» اد رفتهخاطر بر ب«عاقبت معجزه تکميل شد. پس از ده سال زحمت و بي خوابي سرانجام   

 .شده بود

براي آمريکاييان مثل روزهاي ديگر بود، اما نه براي ميچل، و نه براي مک ميالن. آن روز 2091ژوئن  91سه شنبه   

 اولين نسخه خاطر بر باد رفته پس از يک دوره تبليغات بي سابقه منتشر شد. اوايل صبح همان روز پيام هاي تبريک

نسخه فروش رفته بود و کتابفروشان براي 21111ه مک ميالن را فلج کرد. در همان ساعت هاي اول تلفن خان  

 .دريافت نسخه هاي بيشتر به مک ميالن هجوم بردند

 در دنياي ادب لکوموتيو سريع السيري به راه افتاد و بربادرفته سخن روز شد. در فاصله سه شنبه تا يکشنبه مطبوعات

را به حد اعلي رساندند، و به افتخار اين رمان بزرگ و نويسنده اش توپ ها شليک کردند غوغا کردند. ستايش . 

 منتقدان ادبي اين زن ظريف جنوبي را در رديف تولستوي، توماس هاردي و چارلز ديکنز قرار دادند. عده اي هم بد و

شوق خفه شدبيراه گفتند و دهان به انتقاد گشودند، اما صدايشان در ميان آن همه شور و  . 

،بارها چاپ شد 2012جلد فروش رفت. در طول سي سال، تا  1011111جلد، و در دسامبر  111111در اکتبر   

ميليون جلد تجاوز کرد 09و تعداد نسخه هاي فروش رفته از  . 

ي و چوبروانه بازار کردند و دکوراتورهاي داخلي از همان کاغذ ديوار» آال اسکارلت اوهارا«طراحان ُمد لباس هاي   

 هاي کنده کاري که مارگارت در کتابش آورده بود به مشتريان خود پيشنهاد کردند. ناشران انجيل که رقيب

 :سرسختي در برابر خود ديده بودند، آگهي هاي بزرگ چاپ کردند و با حروف درشت نوشتند

 ».هنوز هم انجيل خواندني تر از برباد رفته است«

ولي روساي مک ميالن نگذاشتند ميليونر شود. هر چه پول بود به کيسه بنگاه مي وضع مالي مارگارت بهبود يافت،  
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جلدي که در 22111رفت. شرارت نشان دادند، ظلم کردند، سرش را کاله گذاشتند، و سهمش را باال کشيدند. از   

درصد دادند 20ابتدا به فروش رسيد فقط  . 
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آدم زرنگ ديگر به نام ديويد سلزنيک به سراغش آمد، از تهيههنوز يک ماه از انتشار کتاب نگذشته بود که يک   

دالر امتياز فيلمبرداري را دريافت کرد. سه سال بعد فيلم برباد رفته 21111کنندگان بنام هاليوود. با پرداخت فقط   

 .به موفقيتي بيش از کتاب به دست آورد

داره ی پست آتالنتا يکي از پستچي هاي خود راهر روز چند کيسه کارت تبريک و نامه براي مارگارت مي رسيد. ا  

 مامور خانه او کرده بود. ديد چشمانش کم شده بود. نامه ها را شوهرش و برادرش مي خواندند. هنگامي که اين

 داستان شگفت انگيز دنيايي را روشن کرده بود، نويسنده اش با چشمان بسته در اتاقي تاريک مي زيست. شايعات به

ديگر نمي بيند،«، »فلج شده«، »مارگارت يک پايش چوبي است« ، »مارگارت کور شده«فت. مي گفتند، سرعت رواج يا  

، و از اين شايعات عجيب»قرار است پزشک مخصوص پادشاه نپال بيايد و چشمانش را معالجه کند، فقط او مي تواند . 

به يکي از دوستانش گفت، بعد از آن همه شرارت و بي وفايي که از جانب مک ميالن بر او وارد شد،  

 .به قدري روحيه ام خراب است که نهايت دارد. قسم خورده ام ديگر ننويسم، و اگر هم نوشتم براي خودم نگه دارم «

 ».ديگر نمي خواهم دروغ بشنوم

مرهمي روي جراحاتش گذاشتند. جايزه پوليتزر به او تعلق گرفت. با اين همه ميلي به نوشتن 2091در اوايل   

اس نمي کرد. مي گفتاحس : 

 براي نرفتن از راهي که يک بار رفته ام، حاضرم در کشتزارهاي آفتاب زده، جنوب پنبه چيني کنم. ولي اين حس «

 ».لعنتي مگر مي گذارد. خدا مي داند، شايد يک روز وسوسه شدم و دوباره قلم به دست گرفتم

نوشتن شد. اوقاتش را بيشتر در موسسات صليب اما هرگز فرصت نيافت. شروع جنگ و بيماري شوهرش مانع از  

 سرخ صرف دلداري مجروحان جنگ مي کرد. در سازمان دفاع غيرنظامي وظايفي بر عهده گرفته بود، به سربازان

دالري ديويد سلزنيک را در 21111آمريکايي در جبهه ی اروپا نامه مي نوشت. کمک هاي نقدي مي کرد. هديه   

 .اختيار صليب سرخ گذاشت

 مدتي بعد همسرش مبتال به بيماري قلبي شد، تا جايي که از شغلش استعفا داد، و در خانه نشست. به زحمت مي

مارگارت لحظه اي از کنارش دور نمي شد، عاشقانه». استراحت مطلق«توانست تکان بخورد، پزشکان گفته بودند،   

د. پيري زودرس دردهاي گذشته را بهپرستاري مي کرد. به زودي تارهاي سفيد در گيسوان سياهش ظاهر ش  

 .سراغش فرستاد. دردهاي کهنه پا و ستون فقرات بازگشته بود

بهتر شده بود، و اين آرامش موقت» جان«شادي از دست رفته را تا حدي بازيافت. حال  2042در اوايل سال   
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يکي درباره زادگاهش آتالنتا، مشهورترين زن ادبيات آمريکا را به فکر انداخت. طرح دو رمان را در ذهنش داشت،  

 .و ديگري راجع به خودش، زندگي زني که سال ها تالش کرده بود

 .به آينده اميدوار شده بود. تازه داشت قهرمانان کتاب هاي تازه اش را پيدا مي کرد. اما تقدير در پي شکار مي گشت

نش افتاده بود. تصوير پدر در برابرروزي داغ و نفس گير بود. از صبح حس عجيبي به جا 2042آگوست  00روز   

 .ديدگانش شکل گرفت، مي آمد و مي رفت. خاطره او، ياد او و نوازش هاي پدرانه اش با خود سيل اشک آورده بود

روي صندلي چرت مي زد، اوهام به سراغ مارگارت آمد. زمزمه هايي که در ذهنش» جان«در گرماي بعدازظهر، وقتي   

هاي ظريفش مي تراويد، ترانه اي مي شدو به موج گرما پيوند مي خورددور مي زد، از ميان لب  : 

 فقط چهره ی من و آسمان؛

 جهان ديگري نيست،
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 تنها چهره ی من و آسمان؛

 .ميان اين دو فقط باد مي وزد

 نوازش هاي مشتاقانه، تنها دستي

 که تمام لذت را مي آورد؛

 .اُفت و خيز ابدي باد

گان حضور دارد،باالي سر من، دنياي زند  

 روياهايي که درون خود احساس مي کنم،

 ازدحام احساس، با بال هايي از توازن رويا؛

 چيز ديگري نيست،

 آيا تو همان بادي که شايد بر چهره ی من افت و خيز دارد؟

 باد بهشت، با مهربان ترين چهره ی دنيا، چهره ی پدر؟

لم داد و خوابش در ربود» جان«همانجا روبروي بي حوصله بود. دلش نمي خواست به چيزي فکر کند.  . 

 شب که از راه رسيد، باد خنکي از پنجره به درون مي ريخت و به آتالنتاي تق ديده مجال تنفس مي داد. مارگارت و

 .جان تصميم گرفته بودند به سينما بروند

را نمايش مي دادند. بيست دقيقه از در تئاتر هنرمندان، نبش پيچ تري و خيابان سيزدهم فيلم انگليسي اليور تويست  

گذشته بود که مارگارت اتومبيل را پارک کرد، زير بغل شوهرش را گرفت تا با هم از خيابان بگذرند 21ساعت  . 

 اتومبيلي ناگهان چون صاعقه ظاهر شد، مارگارت فريادي کشيد، و شوهرش را به عقب هُل داد، راننده پا روي ترمز
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د. اتومبيلش تعادلش را از دست داد، به مارگارت برخورد کرد، و او را ده ها متر با خودگذاشت، ولي دير شده بو  

 .کشيد

فقط يک معجزه مي تواند نجاتش دهد«وقتي دکتر ادوين کولريچ مصدوم را همانجا وسط خيابان معاينه کرد، گفت،  .« 

دادند. همان شب خبر مثل برق به سراسرانتقال » گريدي«مشهورترين زن ادبيات آمريکا را با شتاب به بيمارستان   

آگوست چشم و گوش مردم آمريکا به بيمارستان و اعالميه هاي پزشکي بود. ساکنان 10جهان مخابره شد. تا   

 آتالنتا اغلب کار خود را رها کرده بودند، و شب و روز جلوي بيمارستان انتظار مي کشيدند. چند شماره تلفن

ستان اختصاص دادند. دوستان مارگارت پاي تلفن به پيام ها و پرسش هاي مردممخصوص دريافت پيام به بيمار  

حالش خوب نيست، اما هنوز زنده است«جواب مي دادند روزي صدها بار اين جمله را تکررار مي کردند: .« 

 از سوي هري ترومن رييس جمهور وقت هيأت مخصوص پزشکي مرکب از متخصصان مغز و اعصاب و جراحي

سرپرستي بانوي اول اياالت متحده اليزابت واالس ترومن براي نظارت و اقدامات الزم به آتالنتا وارد شدهداخلي به   

آگوست پزشکان پس از مشاوره اي طوالني تصميم به جراحي 10بود، و هر روز يک اعالميه صادر مي کرد. روز   

گ ها و تصاوير در ذهنش مي چرخيد. عرصه ی آبيگرفتند. اين آخرين راه بود. مارگارت در اغما به سر مي برد، اما رن  

 :رنگي در برابر خود مي ديد

 فراموشت کرده بودم آسمان،

 .آنطور که چشمان خسته ام ديده بود ـ ناشناس، بي نام

 و ظاهر شدي از کالم نوميد و کسالت باري مسافري که من بودم،
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 چون نقشي از تکرار برکه ها

يادر دور دست آب ها، در رو  ... 

 اکنون آرام تو را مي نگرم که آهسته برخاسته اي

 تا سهمت را از من بستاني،

 ... مثل گلبرگي در رهگذر باد

 يکي دو بار از اغما بيرون آمد، و نام شوهرش را بر زبان راند، ولي باز در سکوتي بزرگ فرو رفت، عزلت خاموشش

او را به خود مي خواند. در لحظه اي عاشقانه اي مي زيسترا چيزي بر هم نمي زد، جز صداي زنگي از دور دست که   

 .که در آن زندگي و مرگ برادران توامانند؛ نمي دانست کدام مرگ است، و کدام زندگي؛ هر دو مثل هم بودند

 نفسش سنگين فرو مي رفت و سنگين بر مي آمد. نسيم سبکي پرده هاي سفيد ذهنش را تکان مي داد، و پنجره

گشوده مي شد بر خلوصي به سفيدي بارش برف، به يک سفيدي الهي، به سکوتي ابدي، سرمستي بياتاقش يکسره   
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 زمان همچون بازتاب الماس، به وهمي پايدار که هميشه سفيد بود، به صلحي آرام، لطيف تر از پرواز سنجاقک هاي

وي عزا مي دادپنبه زار، شريف تر از خاک سرخ جورجيا. آن بيرون همه چيز سرد بود، همه چيز ب . 

 نخبه ترين خبرنگاران آمريکايي در اتاق مخصوص جمع بودند، در ميان ايشان فرانک دانيل دوست و همکار قديمي

 اش در آتالنتا ساندي آهسته مي گريست. لبخند معصومانه دختري را به ياد داشت به نام مارگارت ميچل که چند

ودسال با او در معروف ترين مجله جورجيا همکار ب . 

 هنوز نيم ساعت از انتقال مارگارت به اتاق عمل نگذشته بود که استفان برادر مارگارت در اتاق مخصوص خبرنگاران

 :حضور يافت و در حالي که فرانک را در آغوش مي کشيد، آهسته در گوشش گفت

 ».مارگارت ُمرد فرانک «

اب بزرگ فرو رفتپيش از آن که جراحان جمجمه اش را بشکافند دم در کشيد و به خو . 

 :لحظه اي بعد خبرگزاري ها اين خبر را به سراسر جهان مخابره کردند

» دقيقه در بيمارستان گريدي آتالنتا در گذشت 22و  00مارگارت ميچل نويسنده ي آمريکايي در ساعت  .« 

بيکرشانه به شانه همسر رييس جمهور، و سام » جان«جسدش را با تشريفات مخصوص در حالي که شوهرش   

هزار تشييع کننده قدم بر مي داشت، به گورستان اوکلند انتقال دادند و به خاک 211فرماندار جورجيا، پيشاپيش   

 .سپردند. در آرامگاه خانوادگي کنار پدر و مادرش به آرامش ابدي پيوست

 بخش اول

 فصل اول

اي تارلتون که شيفته جذابيّت اوزيبا نبود، اما مرداني مثل دوقلوه ( Hara'O Scarlett ( اسکارلت اوهارا  

 بودند کمتر متوجه اين نکته مي شدند. در چهره اش آميزه اي از سيماي ظريف و اشرافي مادرش فرانسوي و صورت

 متين و شاداب پدري ايرلندي مشاهده مي شد. ترکيب چانه و آرواره اش سيمايي جذاب به وجود مي آورد. از چشم

خت که از رنگ ميشي فاصله مي گرفت و مژگان زبر و سياهش در انتها کميهايش سبزي روشني بيرون مي ري  

 برگشته به نظر مي رسيد. وراي آن ها، ابروهاي پرپشت و سياهش اُريب به سوي باال امتداد يافته، خطي شگفت انگيز
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نمودند، و از آن ها در بر پوست سفيد ماگنوليايي او مي کشيد. پوستي از آن دست که زنان جنوبي به آن افتخار مي  

 .مقابل آفتاب داغ جورجيا با کاله، توري و دستکش، به شدت محافظت مي کردند

**** 

،اسکارلت همراه استوارت و برنت تارلتون در ايوان 0910در بعد از ظهر يکي از روزهاي نشاط انگيز آوريل سال   

ک نشسته بود. آن روز بسيار جذاب به نظر مي رسيدسرپوشيده ی تارا، خانه ی اربابي کشتزار پدرش، در سايه اي خن . 
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 لباس تازه ی گلدار سبز رنگش از پارچه موسلن که حلقه هاي مواج دوازده ياردي داشت کاماًل با کفش هاي راحتي

اينچي لباسش، باريک ترين کمر 10پاشنه پهن مراکشي که پدرش تازه از آتالنتا برايش آورده بود مي آمد. کمر   

اي سه گانه بود و پيراهنش به قدر کافي تنگ بود که پستان هاي برجسته و بلوغ شانزده سالگي او رادر بخش ه  

 نشان دهد. دامن آراسته اش سنگيني خاصي داشت و گيسوانش را با وقار در توري جمع کرده و دست هاي ظريف و

به خوبي پنهان کند. چشمان سبزشسفيدش را بي حرکت روي دامنش تا کرده بود. هنوز نمي توانست باطن خود را   

 .در آن صورت شيرين، بي قراري مي کرد؛ خودسر، پر از شور زندگي، که با رفتار مؤدبانه اش ناسازگار و مغاير بود

 رفتارش با تذکرهاي مودبانه و ماليم مادر و البته مقررات خشک و خشن مامي تحت انقياد بود ولي چشم هايش از

 .آن خودش بود

دوقلوها در صندلي هاي خود لميده و از پس شيشه هاي مشبک به خورشيد نگاه مي کردند و همينطور ميطرفين او   

 خنديدند و حرف مي زدند و پاهاي دراز خود را با آن چکمه هاي سواري تا زير زانو، روي هم انداخته بودند. نوزده

آفتاب سوخته، موهاي بود، کت آبي يک ساله، با شش فوت و دو اينچ قد، استخوان بندي درشت عضالني با صورت  

 .جور و شلوار خردلي رنگ، بيشتر به دو قوزه پنبه شباهت داشتند

 بيرون، آفتاب غروب، اُريب مي تابيد و پرتو خود را به درختان زغال اخته که در زمينه ی سبز تازه دميده و پار از

ند کنار راه بسته شده بودند، حيوان هاي درشتي بهشکوفه بود پرتاب مب کرد. اسب هايي که به دوقلوها تعلق داشت  

 رنگ موي صاحبان خود، قرمز؛ دوروبر اسبان سگ هاي شکاري با بي قراري مي لوليدند و با صاحبان خود استوارت و

 برنت، همه جا مي رفتند. کمي دورتر هم سک بزرگي با خال هاي سياه و پوزه بند، چون اشراف زادگان دراز کشيده

نتظر پسرها بود که براي شام به خانه بروندبود و م . 

 بين سگ ها ، اسب ها و اين دوقلوها يک دوستي عميق ، وراي رابطه معمولي برقرار بود. آن ها همگي سالم و

 تندرست بودند. حيوانات القيد، آزاد، نرم، صاف، زيبا، خوش اندام و سرخوش، پسرها چون اسب هايشان بي پروا و

، بي پروا و خطرناک. البته با دوستان و کساني که رگ خوابشان را به دست مي آوردند، مهربانباجرئت مي راندند  

 .بودند و گرمي و عالقه نشان مي دادند

 اگرچه آرامش زندگي کشتزار از کودکي با آن ها بود اما چهره آن سه در ايوان هيچ ماليمت و نرمشي را نشان نمي

ي را داشتند که تمام زندگي خود را در دل طبيعت مي گذراندند و به ندرت خودکرد. آنان قدرت و چابکي روستاييان  

 را با چيزهاي پيچيده اي که در کتاب ها بود به دردسر مي انداختند. زندگي در کليتون، بخش شمالي جورجيا، نو و

تر. بخش هاي آرام تر و قديميتازه مي نمود، مطابق با معيارهاي اُگوستا، ساوانا و چارلزتون بود اما کمي خام و نارس   
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 تر جنوب، همگي به اهالي شمال جورجيا چشم دوخته بودند، اما اينجا، در جورجياي شمالي، فقدان تحصيالت کالسيک
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 شرمي نداشت. مردها با کارها و مهارت هايشان مورد توجه قرار مي گرفتند. توليد محصول خوب پنبه، سوارکاري

ست، رقص استادانه، همراهي کردن بانوان با ظرافت و احترام، پذيرايي چون يک نجيب زاده باماهرانه، تيراندازي در  

 .ليکور، از جمله کارهايي بود که يک مرد را برجسته جلوه مي داد

 دوقلوها در چنين کارهايي استاد بودند و به همان اندازه با درس و کتاب بيگانه بودند و از مدرسه و دانشگاه نفرت

. خوانواده ی آن ها ثروت زيادي داشت. صاحب بيشترين اسب ها و برده ها در آن ناحيه بود، اما پسرها ازداشتند  

 .فقيرترين دانش آموزان همسايه هم کم سوادتر بودند

 به همين دليل بود که استوارت و برنت داشتند وقت خود را در آن بعدازظهر در ايوان تارا مي گذراندند. آن ها به

دانشگاه جورجيا هم اخراج شده بودند، اين چهارمين دانشگاهي بود که در عرض دو سال آن ها را بيرون تازگي از  

 انداخته بود؛ برادران بزرگتر، تام و بويد، هم به خانه بازگشته بودند و دلشان نمي خواست وقتي که دوقلوها اخراج

اخراج خود به چشم يک شوخي مفّرح نگاه مي کردند وشده اند اين ها در دانشگاه بمانند. گرچه استوارت و برنت به   

 حتي استوارت که از هنگام ترک آکادمي فايت ويل در سال گذشته الي کتاب را هم باز نکرده بود فکر مي کرد اين

مي دونم که شما دو تا از اين که اخراج شدين اصاًل ناراحت« جالب ترين کاري است که کرده اند. اسکارلت گفت،   

و تام هم همينطور، اما بويد چي؟ اون دلش مي خواست درس بخونه و شما اونو از دانشگاه ويرجينيا، آالباما، نيستين  

 » .کاروليناي جنوبي و حاال هم جورجيا بيرون کشيدين. اون هرگز نبايد ترک تحصيل مي کرد

ل کارآموزي کنه. به عالوه اين مسئلهاون مي تونه تو دفتر قاضي پارمالي در فايت وي« برنت با بي اعتنايي جواب داد،   

 » .اصاًل مهم نيس، ما مجبور بوديم قبل از تموم شدن ترم به خونه برگرديم

 » چرا؟ « -

 جنگ، احمق جون! جنگ به هر حال يه روزي شروع ميشه، و تو که فکر نمي کني با شروع جنگ ما بايد توي کالج « -

 » بمونيم، نه؟

اينا همش« و با بي حوصلگي ادامه داد، » وب مي دونين که جنگي در کار نيس، خودتون هم خ« اسکارلت گفت،   

يه توافق -به-حرفه. اشلي ويلکز و پدرش همين هفته پيش به پاپا گفتن که نمايندگان ما در واشنگتن دارن به  

گن. جنگي در کاردوستانه با آقاي لينکلن درباره کنفدراسيون مي رسن. به هر صورت يانکي ها مي ترسن با ما بجن  

 » .نخواهد بود. ديگه از شنيدن اين حرف ها خسته شدم

چرا، عزيزم،« استوارت گفت، » جنگي در کار نيست؟! « دوقلوها مثل آدم هايي که گول خورده باشند فرياد زدند،   

يگارد اون ها رو ازالبته که جنگي در کار است. ممکنه يانکي ها از ما بترسن، اما بعد از ايت که پريروز ژنرال بيور  

 قلعه سامتر بيرون ريخت ديگه مجبورن بجنگن يا مث احمق ها آبروشون در کقابل همه دنيا بره و بدنام بشن. چرا،

 » __ کنفدراسيون

 .اسکارلت از روي بي حوصلگي دهن کجي کرد
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زندگيم هيچ وقت از کلمه اياگه يه دفعه ی ديگه در مورد جنگ حرف بزني، ميرم تو خونه و در رو مي بندم. در تموم  «  

 به اندازه ی"جنگ" خسته نشدم، حاال صحبت از انفصال هم هست. پاپا صبح و ظهر و شب راجع به جنگ حرف مي زنه،

 هر کي مياد اينجا راجع به قلعه سامتر و حقوق ايالت ها و ايب لينکلن حرف مي زنه، اونقدر که حوصلم سر مي ره،

همه راجع به جنگ حرف مي زنن، سربازهاي قديکي هم همينطور. توي مهموني هاي دلم مي خواد جيغ بزنم! پسرها  
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 اين فصل چيز جالبي وجود نداره چون پسرها نمي تونن راجع به چيز ديگه اي حرف بزنن. من خيلي خوشحال شدم

خراب کنه. اگه که جورجيا براي انفصال تا بعد از کريسمس صبر کرد وگرنه ممکن بود برنامه هاي کريسمس رو  

 » .دوباره اسم جنگ رو ببرين، مي رم توي خونه

 اسکارلت هر چه مي گفت راست بود. نمي توانست مدتي دراز درباره ی چيزي حرف بزند که عالقه اي به آن ندارد. اما

بههنگامي که سخن مي گفت لبخند مي زد و چاه زنخدانش را عميق تر مي کرد و مژگان برگشته و سياه خود را   

 شيريني بال هاي پروانه به هم مي زد. وقتي اسکارلت از آن ها خواست به خاطر اين که او را ناراحت کرده اند

 عذرخواهي کنند، پسرها چون افسون شدگان، با عجله از او معذرت خواستند. به هر حال آن ها فکر مي کردند جنگ

ر مي کردند که جنگ کار مردان است، نه زنان، ومورد عالقه اسکارلت نيست. درواقع بيشتر به اين موضوع فک  

 .آشکارا موقعيت او را به عنوان يک زن دريافتند

 .با اجراي اين مانور اکراه از جنگ، اسکارلت دوباره مشتاقانه بحث هاي خصوص را پيش کشيد

 : مادرتون درباره اخراج شما دو تا از دانشگاه چي گفت؟ «

کردند. به ياد رفتار سه ماه پيش مادرشان افتادند، به ياد وقتي افتادند که به دستورپسرها با ناراحتي نگاهي ردوبدل   

 .رئيس دانشگاه ويرجينيا روانه خانه شده بودند

ُخب، اون هنوز فرصت نکرده چيزي در اين مورد بگه. امروز صبح قبل از اين که بيدار بشه زديم« استوارت گفت،   

م هم رفت پيش فونتين هابيرون. وقتي ما اومديم اينجا، تا . « 

 » ديشب وقتي رفتين خونه هيچي بهتون نگفت؟ « -

 .ديشب شانس آورديم. وقتي رسيديم خونه، اون اسبي رو که ماما ماه پيش از کنتوکي خريده بود آورده بودن « -

 –  بياد و اونو ببينهاسب بزگيه، اسکارلت؛ بايد به پدرت بگي فوراً  –خالصه خونه شلوغ پلوغ بود. چه حيوون گنده اي 

 تو راه مهترشو حسابي مالونده، مث يه تيکه گوشت شده بود، دو تا از کاکا سياه هاي ماما رو هم توي ايستگاه

 .جونزبورو لت و پاره کرده بود، و قبل از اين که ما برسيم خونه اسب پير ماما، استرابري رو به حال مرگ انداخته بود

بل بود، يه کيسه قند دستش بود و داشت آرومش مي کرد. واقعاً که توي اين کاروقتي رسيديم، ماما توي اصط  

 استاده. کاکا سياه ها از تير تاق با چشم هاي ورقلمبيده آويزون بودن، خيلي ترسيده بودن. ماما داشت با اسبه حرف
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اسب ها چطور بايد تا کردمي زد، حيوون هم از دست ماما قند مي خورد. واقعاً که هيچ کس مث ماما نمي دونه با  . 

پناه بر خدا، شما چارتا دوباره تو خونه چيکار مي کنين؟ شماها بدتر از طاعون مصري هستين« وقتي ما رو ديد گفت: ! 

از اينجا برين بيرون. نمي بينين حيوون« بعد يهو اسب شروع کرد به خرناس کشيدن و عقب رفتن. ماما گفت: »  

خب، ما هم رفتيم خوابيديم، و امروز صبح قبل» کار شما چارتا فردا رسيدگي مي کنم! عصبيه؟ خوشگل گنده ی من. به   

 » .از اين که بتونه ما رو گير بندازه فرار کرديم، و بويد رو گذاشتيم تا کارها رو راس و ريس کنه

 » فکر مي کنين بويد رو شالق مي زنه؟ « -

خانم تارلتون با آن اندام کوچک، پسرهاي درشت اندام خود را اسکارلت هم مثل بقيه مردم نمي توانست باور کند که  

 .تنبيه کند و آن ها را با شالق سواري کتک بزند، اگرچه بهانه ی اين عمل فراهم بود

 بئاتريس تارلتون زني بود که مشغله فراواني داشت، يک کشتزار وسيع را اداره مي کرد، يکصد برده و هشت فرزند

ترين مزرعه تربيت اسب در ايالت، مال او بود. بسيار تندخو و آتشي بود و از گرفتاري هايي کهداشت، به عالوه، بزرگ  
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 پسراني به وجود مي آوردند خشمگين مي شد و به ستوه مي آمد و از آن که کسي غير از خودش حق نداشت اسب ها

ن، صدمه اي به پسرها نخواهد رسيدو حتي برده ها را شالق بزند، احساس مي کرد حاال با يک بار شالق خورد . 

آن ها به قد و قواره» او بويد رو شالق نمي زنه چون اواًل پسر بزرگشه، به عالوه خيلي گردن کلفته. « استوارت گفت،   

به خاطر همين اونو گذاشتيم خونه تا به ماما توضيح بده. خداي« بلند خود افتخار مي کردند، شش فوت و دو اينچ.   

بايد از شالق زدن ما دست برداره! ما دو تا نوزده سالمونه، تام بيست و يک سال داره، همچي رفتار مي بزرگ، ماما  

 » .کنه که انگار شيش سالمونه

 » مادرتون فردا با اين اسب تازه به مهموني ويلکز مياد؟ « -

ا نميذارن. ميگن مادرمون رو بايدالبته دلش مي خواد، ولي پاپا ميگه اين اسب خيلي خطرناکه. و به هر حال دختره « -  

 » .مث يک خانوم به مهموني ببريم، توي کالسکه

اميدوارم فردا بارون نياد. اآلن تقريباً يه هفته س که داره بارون مياد. هيچي بدتر از اين نيس که« اسکارلت گفت،   

 » .پيک نيک هواي آزاد به پيک نيک خونگي تبديل بشه

هوا صاف و گرم ميشه، مث تابستون. به غروب نگاه کن. تا حاال غروبي به اين سرخيآره، فردا « استوارت گفت،   

 » .نديده بودم. هميشه مي توني وضع هوا رو از غروب حدس بزني

 هر سه به کشتزار بي انتهاي جرالد اوهارا که شخم خورده و آماده براي کشت پنبه در مقابل افق سرخ رنگ گسترده

که خورشيد در آن سوي رودخانه فلينت با افسردگي خون آلودي پشت تپه ها فرو ميبود، خيره شدند. اکنون   

 .نشست، گرماي ماه آوريل فروکش مي کرد و جاي خود را آرام آرام به خنکايي معطر مي داد
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 آن سال بهار زودتر آمده بود. به همراه خود باران هاي گرم و تند آورد و ناگهان شکوفه هاي صورتي هلو و زغال

 اخته، پهنه تيره ی مانداب ها و دامنه ی تپه هاي دوردست را چون ستارگاني سفيدرنگ، خال خال کردند. کار شخم تقريباً 

 تمام شده بود. شکوه خونين غروب، زمين سرخ و تاره شخم خورده ی جورجيا را سرخ تر جلوه مي داد. زمين مرطوب

ها صورتي مي نمود و هنگامي که سايه بر گودال ها مي افتاد قرمز،و گرسنه در انتظار دانه هاي پنبه بود. باالي شيار  

 شنگرفي و خرمايي به نظر مي رسيد. خانه آجري سفيد رنگ کشتزار، مثل جزيره اي در يک درياي سرکش سرخ

 برجاي بود، دريايي از خيزاب هاي سنگ شده ی مارپيچ، منحني و هاللي، وقتي ناگهان در يک لحظه خروشان ترين

اج باال مي آمدند، ظاهر مي شدند. در اين جا شخم ها و شيارها مانند مزارع زردرنگ جورجياي ميانه، ياامو  

 کشتزارهاي سياه رنگ ساحلي صاف و يکدست نبود. دامنه تپه هاي نواحي شمال جورجيا به خاطر جلوگيري از

ي شکل داشتندفرسايش خاک توسط رودخانه هاي جاري در ته دره ها، ميليون هاي شيار منحن . 

 خاک جورجيا وحشي و سرخ بود. بعد از باران، رنگ خون به خود مي گرفت و هنگامي که خشک بود انگار روي آن

 گرد آجر پاشيده اند، بهترين زمين دنيا براي کشت پنبه بود. سرزميني مطبوع از خانه هاي سفيد بود، مزارع

ين تضادها بود، درخشان ترين خورشيد و تيره ترين سايهپرمحصول و مصفا داشت و رودهاي زرد آرام، ولي سرزم  

 ها را داشت. قطعه در قطعه کشتزار و مايل در مايل مزاارع پنبه به خورشيد گرم لبخند مي زدند، آرام و تن آسان. در

کاجکنار آن ها جنگل هاي باکره برآمده بودند، تاريک و خنک حتي در داغ ترين روزها، اسرارآميز، کمي بدشگون.   

 «:هايي که در باد تکان مي خوردند گويي با شکيبايي پيرانه سر و ناله هايي آرام اما تهديدکننده و ترس آور مي گفتند

 » .مواظب باش! مواظب باش! ما يک بار تو را به دام کشيديم. باز هم مي توانيم
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زنجيرها و ابزارها و خنده و شوخي بي سه نفري که در ايوان خانه نشسته بودند صداي سم چهارپايان، جرنگ جرنگ  

 پرواي سياهان را هنگام بازگشت از مزرعه شنيدند. از درون خانه هم صداي نرم و آرام مادر اسکارلت، الن اوهارا به

 گوش رسيد که به دختر کوچک و سياهي که زنبيل کليدهاي او را حمل مي کرد فرمان مي داد. صداي زير بچگانه اي

و بعد صداي پايشان به گوش رسيد که به سوي آشپزخانه مي رفتند. الن مي خواست غذاي» ه خانم. بل« جواب داد،   

 کارگراني را که از کار روزانه بازگشته بودند قسمت کند. صداهاي ديگري هم بود، مثل صداي ظرف هاي چيني و به

 .هم خوردن کارد و چنگال نقره، سر شربت دار تارا مشغول چيدن شام بود

اين صداهاي اخير، دوقلوها فهميدند که ديگر وقت رفتن به خانه فرارسيده است. اما از روبرو شدن با مادرشانبا   

 زياد راضي به نظر نمي رسيدند، به همين دليل در ايوان تارا ماندند، تقريباً به اين اميد که اسکارلت آن ها را به شام

 .دعوت کند

ردا. ما از پيک نيک هاي هواي آزاد و مجلس رقص اطالع نداشتيم، چون اينجاببين، اسکارلت. درباره ف« برنت گفت،   
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 » نبوديم، ولي اين دليل نمي شود تو قول رقص به ما ندهي، فقط به ما. به کسي که قول رقص ندادي، دادي؟

نم و بدونُخب، البته که قول دادم! از کجا مي دونستم که شما همتون بر مي گردين خونه؟ نمي تونستم ريسک ک «  

 » .شريک رقص، تکيه به ديوار بدهم و فقط منتظر شما دو تا باشم

تو بي شريک رقص بماني؟« پسرها با صداي بلند خنديدند.   « 

 ببين، عزيزم. تو قول اولين رقص را به من و آخرين رقص را به استو (مخفف استوارت) مي دهي و شام را هم بايد با «

ش روي پله ها مي نشينيم و ماهي جينسي رو هم مياريم تا برامون فال بگيرهما بخوري. ما هم مثل دفعه پي . « 

 من فال ماهي جينسي رو دوست ندارم. ميدونين به من گفت با مردي ازدواج مي کنم که موي مشکي داره و سبيل «

 » .هاش هم بلند و سياهه، من از مرداي مو مشکي خوشم نمياد

و از مرداي مو قرمز خوشت مياد مگه نه عزيزم؟ حاال بيا و قول بده که همه ی والس هات« نيش برنت تا بناگوش باز شد،   

 » .رو با ما برقصي و شام رو با ما بخوري

اگه به ما قول بدي، ما هم رازي رو بهت مي گيم« استوارت گفت،  . « 

چه رازي؟« اسکارلت کنجکاو چون يک بچه فرياد زد،   « 

شنيديم استو؟ اگه همونه، ميدوني که قول داديم به کسي نگيم هموني که ديروز در آتالنتا « . « 

 » .خب خانم پيتي به ما گفت «

 » خانم کي؟ «

عمه چارلز و مالني –تو مي شناسيش، دختردايي اشلي ويلکز که در آتالنتا زندگي مي کنه، خانم پيتي پات هاميلتون  «  

 » .هميلتون

رگز دلم نمي خواد ببينمشالبته که مي شناسم. پيرزن احمقي که ه « . « 

 خوب، ديروز تو ايستگاه آتالنتا منتظر قطار بوديم با درشکه به ايستگاه اومد، خودش با ما صحبت کرد و گفت «

 » .قراره در مجلس رقص ويلگز، فردا شب، خبر يک نامزدي اعالم بشه

رلي هاميلتون و هاني ويلکز. سال هاست کهمي دونم اين خبر احمقانه چي بوده. نامزدي چا« اسکارلت نااميدانه گفت،   

 » .همه مي دونن که اونا باالخره يه روزي با هم ازدواج مي کنن، اگرچه چارلي خودش رو زياد مشتاق نشون نمي داد
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تو فکر مي کني اون يه احمقه؟ يادم مياد کريسمس گذشته مي گفني دور و ور تو مي پلکه و همش وز« برنت پرسيد،   

کنهوز مي  . « 

من هيچ وقت اونو تشويق به اين کار نکردم، فکر مي کنم اون« اسکارلت با بي اعتنايي شانه هايش را باال انداخت،   

 » .خيلي سوسوله
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ولش کن، چون اين خبر مربوط به اون نيست، نامزدي اشلي و خواهر چارلزه، دوشيزه« استوارت فاتحانه گفت،   

 » !مالني

به کسي شباهت داشت که بي خبر ضربه مهلکي دريافت –د اما لب هايش سفيد شد چهره اسکارلت تغييري نکر  

 کرده باشد و نداند که چه اتفاقي افتاده است. همانطور بي حرکت ماند و به استوارت خيره شد و او نيز بدون توجه

 .فکر مي کرد حالت اسگارلت چيزي جر حيرت اين خبر نيست

خبر سال آينده اعالم بشه چون حال دوشيزه مالني زياد خوب نبوده؛ اما به دليل خانم پيتي گفت که قرار بود اين «  

 اين که همه جا صحبت از جنگه، اعضاي دو خانواده فکر کردن بهتره ازدواج اونا هر چه زودتر انجام بشه. بنابراين

ارلت بايد قول بدي شام رو باخبرش هم فردا شب موقع شام اعالم ميشه. حاال که اين راز رو به تو گفتيم، تو هم اسک  

 » .ما بخوري

البته، قول مي دم« اسکارلت بي اراده گفت،  . « 

 » و تمام والس ها رو هم با ما مي رقصي؟ «

 » .آره، همه والس ها رو «

 ».چقدر تو خوبي اسکارلت، قول مي دم همه پسرها ديوونه بشن «

رلتپيک نيک صيح رو هم بايد با ما باشيبذار بشن، از پسشون برمياييم، ببين اسکا« برنت گفت؛  . « 

 » چي؟ «

 .استوارت درخواست برنت را تکرار کرد

 » .البته، قول مي دم «

 پسرها با خوشحالي به هم نگاه کردند، اما اندکي حيرت هم درصورتشان ديده مي شد. اگرچه آن ها خودشان را

ين آساني چنين رضايتي از جانب او نديده بودندمحبوب اسکارلت به حساب مي آوردند ولي هرگز در گذشته به ا . 

 معمواًل اسکارلت آن ها را وادار به التماس و البه مي کرد و از دادن جواب آري يا نه طفره مي رفت، وفتي آن ها اخم

 مي کردند و عصباني مي شدند مي خنديد و در مقابل خشم آن ها خونسردي نشان مي داد. و حاال او قول داده بود که

 تمام فردا را با آن ها بگذراند. اجازه داده بود در پيک نيک کنارش بنشينند و تمام والس ها (آن ها نمام رقص ها را

 والس مي پنداشتند!) را با او برقصند و شام را با او صرف کنند. به نظر آن ها اين چيزي بود که به اخراج از دانشگاه

 .مي ارزيد

قيت به آن ها دست داده بود، باز هم ماندند و درباره پيک نيک و مجلس رقص وبا احساس رضايتي که از اين موف  

 اشلي ويلکز و کالني هاميلتون حرف زدند، سخن يکديگر با قطع مي کردند، درباره ی آن ها جوک مي گفتند و مي

ود و آن ها تازهخنديدند و اشاره هايي مستقيم مي کردند که اسکارلت آن ها را به شام دعوت کند. مدتي گذشته ب  

 متوجه شدند که اسکارلت بسيار کم صحبت مي کند. فضا تغيير کرده بود. اگرچه دوقلوها متوجه نبودند، ولي آن
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 روشنايي زيباي غروب ديگر نبود. به نظر مي رسيد اسکارلت کمتر به حرف هاي آنان توجه مي کند، اگرچه جواي
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وقلوها مدتي دست به دست کردند، حس مي کردند چيزي هست کههاي درستي به پرسش هاي ايشان مي داد. د  

 درک نمي کنند، چيزي که آن ها را درمانده مي کرد و آزار مي داد و باالخره از روي بي ميلي و اکراه برخاستند و به

 .ساعت هايشان نگاه کردند

هايي سايه وار تبديل مي خورشيد، آن سوي مزارع شخم زده فرو مي نشست و بيشه هاي کنار رودخانه به شکل  

 شدند. پرستوها در فضاي جلوي خانه شيرجه مي رفتند، جوجه ها و غازها و بوقلمون ها در حالي که به سر و کول هم

 .مي پريدند از مزارع باز مي گشتند

و به و به فاصله اي کوتاه، يک سياه قد بلند، همسن خودشان، نفس زنان نزديک شد» جيمز! « استوارت فرياد زد،   

 سراغ اسب هاي بسته شده رفتو جيمز مستخدم مخصوص آن ها بود و مثل سگ ها همه جا اربابان خود را همراهي

 .مي کرد. از بچگي همبازي آن ها بود، هنگامي که دوقلوها ده ساله شدند او را به عنوان هديه تولد به آن ها بخشيدند

تند و بي صبرانه به انتظار اربابان خود ماندند. پسرها بهبا ديدن او سگ هاي تارلتون از روي خاک سرخ برخاس  

 احترام خم شدند و با اسکارلت دست دادند و گفتند که فردا صبح زود در امالک ويلکز به انتظار او خواهند بود. آنگاه

مز بهبه سرعت از پله ها پايين رفتند و به طرف اسب ها يورش بردند و سوار شدند و چهارنعل، در حالي که جي  

 .دنبالشان مي دويد، در جاده سروها راندند و در همان حال سر به عقب گرداندند و براي اسکارلت دست تکان دادند

 وقتي از خم جاده خاکي که آن ها را از ديد تارا پنهان مي کرد گذشتند برنت افسار کشيد و زير يک درخت زغال

پسر سياهپوست هم چند قدم دورتر پشت سر آن ها قراراخته ايستاد و پياده شد. استوارت هم توقف کرد، و   

 گرفت. اسب ها که ديگر فشار افسار را حس نمي کردند گردن ها را پايين آوردند و به خوردن علف هاي لطيف و

 تازه دميده ی بهاري مشغول شدند. سگ ها نير آرام گرفتند و روي خاک سرخ دراز کشيدند و مشتاقانه به پرستوهايي

ند که در هوايي که رو به تيرگي مي رفت دسته جمعي پرواز مي کردند. چهره گشاده برنت گرفته بود وخيره شد  

به نظر تو اون دلش نمي خواست که ما رو به شام دعوت کنه؟« کمي عصبي به نظر مي رسيد. گفت،   « 

. فکر مي کني چرا اين کار روبه نظرم مي خواست. منتظر بودم که اين کار رو بکنه، اما نکرد« استوارت پاسخ داد،   

 » نکرد؟

 چيزي در اين مورد ندارم بگم. اما فکر مي کنم بايد اين کار رو مي کرد. به عالوه، ما تازه امروز برگشتيم و مدت «

 » .زيادي بود که اون ما رو نديده بود، حرف هاي زيادي داشتيم که بزنيم

 » .به نظرم وقتي ما رو ديد خوشحال شد «

اين طور فکر مي کنممن هم  « . « 
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 » .و بعد، نيم ساعت پيش ناگهان ساکت شد، مثل اين که سردرد داشت «

 » .من هم به اين حالتش توجه کردم اما زياد اهميت ندادم «

 » .فکر نمي کني ما خسته اش کرديم «

 » نمي دونم. به نظر تو چيزي گفتيم که عصباني شد؟ «

تندهر دو براي چند لحظه به فکر فرو رف . 

 نمي دونم چي بگم. به عالوه، وقتي اسکارلت عصبانيه همه مي فهمن. اون نميتونه مث دختراي ديگه خودشو نگه «

 » .داره
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 آره، از اين حالتش خيلي خوشم مياد. وقتي از چيزي عصبانيه اصاًل به نظر سرد و نفرت انگيز نمياد، بلکه در مورد «

ر حال حتماً ما کاري کرديم يا چيزي گفتيم که اين طور سکوت کرد و مريض شداون با آدم بحث مي کنه. اما به ه . 

 » .ميتونم قسم بخورم که وقتي ما رو ديد خيلي خوشحال شد و خيال داشت ما رو به شام دعوت کنه

 » فکر نمي کني به خاطر اخراج ما از دانشگاه بود؟ «

به عالوه اسکارلت هم مث ما چندان به درس و کتاب عالقه اي نه ديوونه، ديدي که تا بهش گفتيم خنده رو سر داد، «  

 » .نداره

 .برنت دوباره سوار شد و مستخدم سياه را صدا زد

 » !جيمز «

 » آقا؟ «

 : شنيدي ما راجع به چي با دوشيزه اسکارلت حرف مي زديم؟ «

نم؟نه آقا، آقاي برنت چطور شده که فکر کردين من جاسوسي آدم هاي سفيد رو مي ک «  « 

 جاسوسي، خداي من! شما کاکاسياه ها خوب مي دونين چه خبره، چرا، دروغگو. من با چشمان خودم ديدم که «

 اطراف ابوان مي پلکيدي و پشت بوته هاي ياس قايم شده بودي، حاال بگو ببينم ما چيزي گفتين که باعث عصبانيت

يا بهش برخورده باشه؟ –دوشيزه اسکارلت شده باشه   « 

اب اين سوال، جيمز وانمود کرد که چيزي از مکالمات آن ها نشنيده است، با حرکتي ابروهايش را در همدر جو  

 .کشيد

 نه آقا من اصاًل توجه نکردم که شما چي با هم مي گفتين، نفهميدم چي اونو عصباني کرد. به نظرم اومد که از ديدن «

شده، مث يه پرنده خوشحال بود، تا اون جايي که شماشما خيلي خوشحاله، نشون مي داد که دلش براي شما تنگ   

 خبر ازدواج آقاي اشلي و دوشيزه مالني هاميلتون رو داديد. بعدش اون رفت تو خودش، مث پرنده اي که عقاب
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 » .ديده باشه

 .دوقلوها به هم نگاه کردند و ناخودآگاه سر تکان دادند

چرا. خداي من! اشلي براي او اهميتي نداره، فقط يه دوستي جيمز راس مي گه. ولي من نمي فهمم« استوارت گفت،   

 » .ساده بين اوناس. اسکارلت که عاشق اون نيس، عاشق ماست

 .برنت سرش را به عنوان موافقت تکان داد

ولي فکر نمي کني ناراحتيش اينه که اشلي از ازدواج خودش چيزي به او نگفته، اونا دوست هاي قديمي اند،« گفت،   

هر کس بايد به اون مي گفت. دخترها دلشون مي خواد اولين کسي باشن که اينجور خبرها رو مي شنون قبل از . « 

 ُخب، شايد. ولي اگه نامزدي اونا فردا اعالم نمي شد چي؟ اون وقت به صورت يک راز، يک چيز تعجب آور باقي مي «

ا هم خودمون اگه عمه دوشيزه ملي نمي گفتموند، و يک مرد حق داره نامزدي خودش رو پنهان کنه، حق نداره؟ م  

 هيچ وقت نمي فهميديم. اما اسکارلت بايد مي دونست که اشلي تصميم داره يه روزي با دوشيزه ملي ازدواج کنه. خود

 ما چند ساله مي دونيم. ويلکزها و هاميلتون ها هميشه توي هم ازدواج کردن. هر کسي مي دونست که اين ازدواج يه

ياد، درست مث هاني ويلکز که مي خواد با برادر دوشيره ملي، جارلز ازدواج کنهوقتي پيش م . « 

 ُخب، ديگه ولش کن. اما متاسفم که ما رو براي شام دعوت نکرد، به خدا اصاًل دلم نمي خواد برم خونه و به حرف «

 » .هاي ماما درباره اخراج از دانشگاه گوش بدم. درست مث اين که بار اوله
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 شايد بويد تا حاال اونو آروم کرده باشه. ميدوني که اين بچه چه مهارتي در حرف زدن داره. هميشه مي تونه ماما رو «

 » .آروم کنه

 آره، ميتونه، ولي طول مي کشه. اينقدر بايد راجع به چيزهاي مختلف حرف بزنه و باال و پايين کنه تا ماما باالخره «

و به اون بگه که صداشو براي تمرين وکالت نگه داره. اما وقت کافي براي اينگيج بشه و موضوع رو فراموش کنه   

 کار نداشته. شرط مي بندم ماما هنوز از اين اسب تازه هيجان زده است، و حتماً يادش رفته که ما برگشتيم، وقتي

تيش رو تند مي کنه. و اينيادش ميد که بويد رو سر ميز شام ببينه. و قبل از اين که شام تموم بشه عصباني ميشه و آ  

طول مي کشه و بويد حتي فرصت پيدا نمي کنه که بگه بعد از صحبت رييس دانشگاه با من و تو ديگه 10تا ساعت   

ماما به شدت از رييس دانشگاه عصباني ميشه و 20موندن به صالح ما نبود، بهمون توهين شده بود. و حدود ساعت   

ما نمي تونيم بريم خونه 20نو با تير نزده. نه، قبل از ساعت به بويد اعتراض مي کنه که چرا او . « 

 نگاهي تلخ ميان دوقلوها رد و بدل شد. آن ها از اسب هاي وحشي نمي ترسيدند، بي جهت تيراندازي مي کردند و

خآرامش مردم را به هم مي زدند و همسايگان را به عذاب مي آوردند اما از سرزنش ها و شالق سواري مادر سر  

 .موي خود که بدون مالحظه بر کفل آن ها فرود مي آمد هراس داشتند
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َخب، بهتره بريم پيش خانواده ی اشلي ويلکز. اشلي و دخترها خوشحال ميشن به ما شام بدن« برنت گفت،  . « 

 » __ نه، بهتره اونجا نريم، اونا حتماً به خاطر مهموني فردا سرشون شلوغه، به عالوه «

اَه، فراموش کرده بودم، نه اونجا نمي ريم« ب داد، برنت فوراً جوا . « 

 .اسب ها را هي کردند و مدتي در سکوت راندند، نقشي از آشفتگي بر گونه هاي قهوه اي رنگ استوارت شکل گرفت

 تابستان گذشته استوارت با اطالع دو خانواده و بقيه سکنه به اينديا ويلکز اظهار عشق کرده بود. ساکنان بخش تصور

 مي کردند که خونسردي و آرامش ذاتي اينديا ويلکز بر او نيز تاثير مي گذارد و آرامش مي کند. به هر صورت آن ها

 به شدت اميدوار بودند. استوارت ممکن بود جفت خود را يافته باشد، اما برنت اصاًل راضي به نظر نمي رسيد. او از

خبر داشت، و به آساني نمي توانست عاشق او شود و در عيناينديا خوشش مي آمد ولي از سادگي و سردي او نيز   

 حال دوستي و مصاحبت اسوارت را نيز حفظ کند. اين اولين بار بود که عالقه دو برادر موجب اهتالف آن ها مي شد و

 .برنت از عالقه برادرش به دختري که به نظر او اصاًل قابل توجه نبود، متألم و دلگير بود

ن گذشته در يک جلسه سخنراني سياسي، در جنگل بلوط واقع در جونزبورو، آن دو ناگهان از وجودباالخره، تابستا  

 اسکارلت اوهارا باخبر شدند. سال ها پيش، هنگامي که همه ی آن ها بچه بودند او را مي شناختند و با هم بازي مي

مي رفت. اما حاال به نظر آن ها او خانمکردند، زيرا اسکارلت هم مثل آن ها سوار اسب مي شد و از درخت ها باال   

 .جوان بالغي بود و جذاب ترين دختر جهان به شمار مي آمد

 اولين بار چشمان سبز و رقصان او توجه آن ها را جلب کرد و ديدند که وقتي مي خندد گونه هايش چال مي افتد،

تفسيرهاي زيرکانه ی آن ها باعث خندهديدند که چه دست و پاي ظريفي دارد و کمرش چقدر باريک است. حرف ها و   

 .هاي شادمانه ی او مي شد و فکر مي کردند او آن ها را جفت مناسبي مي داند و هميشه خود را جلو مي انداختند

 آن روز، به ياد ماندني روزها در زندگي دوقلوها بود. از آن به بعد، هر وقت راجع به آن روز حرف مي زدند، تعجب

قباًل متوجه جذابيت اسکارلت نشده بودند. آنان هرگز به يک جواب قانع کننده نرسيده بودند کهمي کردند که چرا   

 چرا آن روز اسکارلت تصميم گرفت به آن ها توجه کند. اسکارلت از روي غريزه نمي توانست تحمل کند که مردي

سخنراني با طبع شکاري و غارتگر او عاشق زني غير از او شده است و موقعيت اينديا ويلکز و استوارت در آن جلسه ی  
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 توافق نداشت. نه تنها براي به دام کشيدن استوارت، بلکه براي افسون برنت نيز دلبري آغاز کرد و هر دو را تماماً در

 .جذابيت خويش غرق نمود

عاشق او بود در دورترينحاال هر دو عاشق او بودند، و اينديا ويلکز و لتي مونرو از مزرعه الوجوي که برنت تقريباً   

 نقطه ذهن آن ها قرار گرفتند. اسکارلت بايد يکي از آن دو را انتخاب مي کرد، دوقلوها هيچ وقت اين سوال را از

 خود نکرده بودند که بازنده چه خواهد کرد. مي خواستند وقتي به پل رسيدند از آن عبور کنند. در حال حاضر آن ها
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تر بودند راضي به نظر مي رسيدند، زيرا حسادتي ميانشان نبود. اين رابطه اي بود کهاز اين که هر دو عاشق يک دخ  

 .همسايگان را خوشحال مي کرد ولي مادرشان را از اسکارلت دلي خوشي نداشت، آزار مي داد

هر دواين کاماًل به نفع شماست که اين دختره آب زير کاه يکي از شماها رو انتخاب کنه، يا شايد هم « مي گفت،   

که شک دارم –تاتون رو بخواد، اون وقت بايد از اين جا کوچ کنين و بريد به يوتا، البته اگه مورمون ها قبول کنن   ... 

 اونچه که منو ناراحت مي کنه اينه که يکي از همين روزها به جون هم مي افتين و به خاطر اون دختره ی دوروي هرزه به

تير مي زنين. اما شايد اين هم خودش فکر بدي نباشههم حسادت مي کنين و همديگر رو با  . « 

 از آن روز سخنراني، حضور اينديا، استوارت را ناراحت مي کرد. اينديا نه تنها او را سرزنش و توبيخ نکرد بلکه نگاه و

ي استوارترفتار او نيز نشان نمي داد که از تغيير رفتار ناگهاني اش آگاه است. او چيزي بيش از يک خانم بود. ول  

 هنگامي که با او تنها بود خود را تقصيرکار و بيمار احساس مي کرد. مي دانست که اينديا را عاشق خود کرده و مي

 دانست که اينديا هنوز هم او را دوست دارد و در ته دلش حسي داشت که به او مي گفت چون يک نجيب زاده رفتار

د و به خاطر نژاد اصيلش و چيزهايي که از کتاب ها به او مينکرده است. هنوز هم به شدت از او خوشش مي آم  

 آموخت و صفات برجسته اي که در خود داشت به او احترام مي گذاشت. اما، لعنتي، در مقايسه با جذابيت درخشان و

صگوناگون اسکارلت، رنگ پريده، مغموم و بي شوق و ذوق مي نمود. هميشه در کنار اينديا، جايگاهش معين و مشخ  

 بود، اما با اسکارلت کوچکترين تصوري از خود نداشت. همين کافي بود که يک مرد را به پريشاني و حواس پرتي

 .دچار کند، ولي اين هم براي خودش عالمي داشت

 ُخب، پس بيا براي شام بريم پيش کيد کالورت. اسکارلت مي گفت کاتلين از چالرزتون برگشته. شايد خبرهايي از «

داشته باشه که ما نشنيده باشيم قلعه سامتر . « 

 کاتلين، نه بابا، يک به دو شرط مي بندم که اون ندونه که سامتر تو چارلزتونه، حتي نمي دونه اونجا پر از يانکي بود و «

 » .ما اونارو بيرون ريختيم. اون فقط مي تونه راجع به مجلس رقص و مردهايي که دوروبرش مي پلکن صحبت کنه

و پرت هاش هم باالخره خالي از تفريح نيست. به هر حال اونجا جائيه که مي تونيم تا وفتي ماما بخوابهُخب، چرت  «  

 » .قايم بشيم

 ُخب، به درک، من از کاتلين خوشم مياد، و دلم مي خواد درباره ی کارو رت و بقيه مردم چارلزتون خبرهاي تازه رو «

ي يانکي اون سر ميز شام بنشينمبشنوم. اما چيکار کنم که نمي تونم با نامادر . « 

 » .زياد سخت نگير، زن بدي نيست «

 سخت نمي گيرم، براش متاسفم. از آدم هايي که براشون احساس تاسف مي کنم زياد خوشم نمياد. زياد خودنمايي «

ه نتيجهمي کنه، سعي مي کنه کارهاي درستي انجام بده، کارهايي که آدم احساس کنه تو خونه خودشه، اما هميش  

 برعکس ميشه. منو عصبي مي کنه! اون فکر مي کنه جنوبي ها وحشي هستن. حتي به ماما هم اينو گفته. از جنوبي ها
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 مي ترسه. هر وقت ما ميريم اونجا تا حد مرگ مي ترسه. مث يه مرغ مردني گوشه ی صندلي کز مي کنه، نگاهش خالي

بلند بشه و پرپر بزنهو ترسانه، با کوچکترين حرکت ممکنه قدقدش  . « 

 » .ُخب، نمي توني سرزنشش بکني، آخه تو به پاي کيد تير زدي «

اون با چوب زد تو سرم وگرنه من اين کار رو نمي کردم، تازه اون که طوريش نشد. شکايتي هم« استوارت گفت،   

نکي بود که داد و فرياد راهنداشت، کاتلين و ريفورد و هانم کالورت هم شکايتي نداشتن. اين فقط اون زنيکه يا  

 » .انداخت و گفت که من وحشي هستم و مردم متمدن هيچ وقت از جنوبي ها در امان نيستن

 » .نبايد ازش ايراد بگيري، اون يه يانکيه و خوب تربيت نشده، به عالوه تو ناپسري شو با تير زدي «

اشه. خودتو، پسر ماما هستي، پسر واقعي ولي آيابه درک. ولي باز هم نمي تونست جواب توهيني که به من شد، ب «  

 وقتي توني فونتين يه تير توي پايت خالي کرد سروصدا راه انداخت؟ نه، فقط دکتر فونتين پير رو صدا کرد که زخمتو

 .ببنده و ازش پرسيد که تيراندازي توني چقدر درد داره؟ بعد گفت مشروب مهارت تيراندازي اونو خراب کرده

توني چقدر از اين حرف ناراحت شد؟ يادت مياد  « 

 .هر دو با صداي بلند خنديدند

ماما واقعاً برگ برنده است، هميشه مي توني روش حساب کني، و بدوني« برنت مشتاقانه با حرکت سر تاييد کردند،   

 » .که کارهاش درسته و جلوي مردم آبروتو نمي بره

امشب وقتي رفتيم خونه، جلوي پدر و دخترها، ديگه آبرو و حيثيت آره اما اصرار داره« استوارت با افسردگي گفت،   

 برامون باقي نذاره. اين يعني ديگه ما نمي تونيم بريم اروپا. يادت مياد که مادر گفت اگه يه دفعه ديگه مارو از

 » .دانشگاه اخراج کنن نمي تونيم به اين سفر بزرگ بريم

، داره؟ چه چيز ديدني توي اروپا هس؟ شرط مي بندم خارجي ها نمي توننُخب، به جهنم، براي ما که اهميتي نداره «  

 چيزهايي رو به ما نشون بدن که اينجا تو جورجيا نداشته باشيم. شرط مي بندم اسب هاشون تندتر از مال ما نيست و

دارهدخترهاشون خوشگل تر از دخترهاي ما نيستن و مي دونم که اونجا ويسکي سياه مث ويسکي هاي پدر ن . « 

 اشلي ويلکز مي گفت اونجا چقدر نمايش ديده و چقدر موزيک شنيده. اشلي اروپا رو دوست داره. هميشه ازش «

 » .حرف مي زنه

تو که مي دوني ويلکزها چه جور آدم هايي هستن. اشتياق غريبي به موزيک و کتاب و نمايش دارن. مادر –ُخب  «  

ويرجينياس. ميگه ويرجينيا منبع اينجور چيزهاس ميگه به خاطر اينه که پدربزرگ اونا اهل . « 

 اين چيزها رو بذار براي اونا. به من يه اسب خوب بده، و يه مشروب خوب، يه دختر خوب براي عاشق شدن، يه «

 » .دختر بد براي عشقبازي، بقيه هم مي تونن اروپاي خودشون رو داشته باشن

مي دونم براي شام بايد کجا رفت. بيا بزنيم به مرداب و بريم سراغ آبل من هم همينطور، هميشه ... ببين برنت! من «  
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 » .ويندر و بگيم که ما چارتايي مون برگشتيم تا به ارتش ملحق بشيم

عجب فکر خوبي! و اونجا مي تونيم خبرهايي از ارتش بگيريم و بفهميم که باالخره چه« برنت با اشتياق فرياد زد،   

ربازا انتخاب کردنرنگي رو براي يونيفرم س . « 

 .اگه مث يونيفرم هاي زوآوه باشه، من يکي که نيستم. در اين يونيفرم گشاد قرمز، خودمو مث زن ها حس مي کنم «

 » .اين لباس ها به نظر من به دامن قرمز زنانه بيشتر شبيهه
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ي گيرتون بياد. آشپزشون مرده،تصميم دارين برين پيش آقاي ويندر؟ اگه اينجوره فکر نمي کنم شام« جيمز گفت،   

 » .آشپز تازه اي هم نياوردن. يکي رو آوردن که خيلي ناشيه. سياها ميگم بدترين آشپز ايالته

 » خداي من، چرا آشپز ديگه اي نمي خرن؟ «

 » .سفيداي بي چيز آشغالي مث اينا، چطور مي تونن سياه بخرن؟ هيچ وقت نمي تونن سياه خوب داشته باشن «

بي پرده در صداي جيمز موج مي زد. موقعيت او محکم به نظر مي رسيد، زيرا تارلتون ها صاحب يکصد برده تحقيري  

 سياه بودند و جيمز هم مثل هر برده سياه ديگري که متعلق به بزرگترين کشتزارها بود، صاحبان کشتزارهاي کوچک

 .تر را که بردگان کمتري داشتند تحقير مي کردند

براي اين حرفي که زدي پوستتو مي کنم. ديگه نشنوم به آبل ويندر بگي بي چيز« محکمي گفت، استوارت با لحن  . 

 درسته که فقيره اما آشغال نيست؛ و لعنت به من اگه نوکرم، سياه يا سفيد، به اون توهين کنه. بهتر از اون مردي توي

 » .اين منطقه پيدا نمي شه، افراد که بيخود بهش درجه ستواني ندادن

من اصاًل اين حرفو قبول ندارم، ارتش افسرارو از ميون پولدارها انتخاب« تهديد ارباب در جيمز موثر نيفتاد، گفت،   

 » .مي کنه نه از آشغاال

 اون آشغال نيس! نکنه مي خواي اونو با آشغاالي سفيد پوستي مث اسالتري مقايسه کني؟ آبل فقط پولدار نيس. او «

لک بزرگ. و اگه سربازهاش اونو به ستواني قبول دارن، ديگه هيچ کاکاسياهي حق ندارهيه خرده مالکه، نه يه ما  

 » .اينجور در موردش صحبت کنه. سوارها ميدونن چيکار دارن مي کنن

 هنگ سوار نظام سه ماه پيش به وجود آمده بود، درست در همان روزهايي که جورجيا از اتحاديه اياالت خارج شده

ام سربازگيري براي جنگ آغاز شده بود. هنگ هنوز بدون نام بود، هيچ تمايلي هم براي پذيرشبود، و از آن هنگ  

 پيشنهادها وجود نداشت. هر کس نظر خود را داشت که يا بي مورد بود و يا نامناسب. درباره رنگ و مدل يونيفرم هم

زوآوه«، »سواران جورجياي شمالي« ،»آتش خواران«، »گربه هاي وحشي کليتون«اوضاع همينطور بود. عناويني چون   

(اگرچه سربازان فقط با تپانچه، شمشير و چاقوي شکاري مسلح بودند و اصاًل تفنگ نداشتند» تفنگداران محلي«، »ها (، 

» ، همگي طرفداراني داشتند»توفنده و آماده«، »رعد افکنان خون«، »خاکستري پوشان کليتون . 
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ه ارتش واگذار شد و برخالف نام هايي که هياهوي بسيار آفريده بودند کلمهکارها باالخره سامان يافت، همه چيز ب  

به عنوان نام هنگ انتخاب شد» سواران«ساده  . 

 افسران توسط افراد و سربازان انتخاب مي شدند. زيرا در آن ناحيه کسي جر کهنه سربازاني که در جنگ هاي

و کهنه سربازان نيز مورد اعتماد و عالقه افراد برايمکزيک و سمينول شرکت کرده بودند تجربه نظامي نداشت   

 .فرماندهي نبودند

 همه از چهار برادر تارلتون و سه برادر فونتين خوششان مي آمد، ولي در عين حال متاسف بودند که نمي توانند يکي

زود مست مي شدند،از آن ها را براي فرماندهي بپذيرند، زيرا تارلتون ها عادت به خوردن مشروب داشتند و خيلي   

 وضع فونتين ها هم مثل آن ها بود. اشلي ويلکز به عنوان سروان انتخاب شد زيرا بهترين سوارکار منطقه به حساب

 مي آمد و رفتار معقوالنه او مي توانست نظم و ترتيب را در هنگ حاکم کند. ريفورد کالورت درجه ستوان يکمي

يندر، پسر يک دام گذار مرداب و صاحب کشتزاري کوچک، ستوانگرفت چون همه او را دوست داشتند و آبل و  

 .دوم شد
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 آبل آدم باهوشي بود، هيکل درشتي داشت. بي سواد و خوش قلب بود و پيرتر از ديگر افراد سوار مي نمود و در

دران و پدربزرگحضور بانوان ادب و احترام را بسيار رعايت مي کرد. اعضاي دسته سوار فيس و افاده اي نداشتند. پ  

 هاي آن ها اغلب مالکين کوچکي بودند و در يک طبقه قرار داشتند و با کار و زحمت، ثروتمند شده بودند. آبل

 بهترين تيرانداز هنگ به حساب مي آمد که مي توانست چشم يک سنجاب را در فاصله هفتاد و پنج ياردي هرف

شنا بود. مي توانست در باران آتش روشن کند، حيوانات را به دامقرار دهد، به عالوه با زندگي در دل طبيعت بسيار آ  

 اندازد و آب پيدا کند. افراد گروه بسيار به او احترام مي گذاشتند . برايش ارزش قائل بودند و چون خيلي او را

خود مديوندوست داشتند درجه افسري به او دادند. آبل بدون غرور به خود افتخار مي کرد، گويي چنين حسي را به   

 بود. اما بانوان کشتزار و بردگان آن ها هيچ وقت نتوانستند فراموش کنند که او اصيل زاده نيست، حتي اگر

 .شوهرانشان فراموش مي کردند

 در ابتدا، هنگ سواران فقط از فرزندان مالکان تشکيل شد، اسباب و لوازم نجيب زادگان هنگ عبارت بود از اسب،

دم شخصي. اما تعداد مالکان ثروتمند در بخش جوان کليتون زياد نبود و براي اين که دستهسالح، يونيفرم و مستخ  

 سوار پر قدرتي به وجود آيد الزم بود که افراد بيشتري به خدمت پذيرفته شوند. اين افراد از ميان فرزندان خرده

وارد معدودي، سفيدپوستان فقيريمالکان، شکارچيان جنگل پايين دست، دام گذاران مرداب، هيزم شکن ها و، در م  

 .که در ميان همطرازان خود وضع بهتري داشتند، انتخاب مي شدند

بودند؛ اما مسئله –اگر در مي گرفت  –اين مردان جوان اخير، درست مثل همسايگان ثروتمند خود مشتاق جنگ   
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تند. همراه قاطرها، اسب ها نيز بهوسوسه انگيز و ظريف پول، خود را نشان مي داد. تعداد کمي از مالکان اسب داش  

 کار مزرعه مي رفتند و اضافه بر آن اسبي وجود نداشت. به ندرت مالکي پيدا مي شد که چهار اسب داشته باشد. قاطر

 اضافي هم براي گسيل به ميدان نبرد موجود نبود، حتي اگر هنگ هم مي پذيرفت. سفيدپوستان فقير اگر حتي يک

شبخت به حساب مي آوردند. مردمان جنگل پايين دست و دام گذاران مرداب نه اسبقاطر داشتند خود را خو  

 داشتند و نه قاطر. آنان صرفاً از دسترنج خود زندگي مي کردند و روزي خود را از شکار جانوران مردابي به دست مي

پل نقد هم نمي ديدند. تهيهآوردند، زندگي آن ها عموماً از معامله پاياپاي مي گذشت و سال تا سال حتي پنج دالر   

 اسب و يونيفرم اصاًل در توانشان نبود. ولي همچنان که ثروتمندان، مغرور مال خود بودند. آنا نيز مصراً به فقر خويش

 افتخار مي کردند، و هرگز از همسايگان مالدارشان چيزي را که بودي ترحم مي داد نمي پذيرفتند. بنابراين براي

در هنگ نام نويسي کرده بودند و باال بردن توان آن ها، پدر اسکارلت، جان ويلکز، باک حفظ روحيه افرادي که  

 مونرو، جيم تارلتون در واقع همه مالکان بزرگ منطقه به جز يک مفر، آنگوس مک اينتاش، پول دادند تا هنگ را با

هيزات پسران خود و افراد معيناسب و نفر تجويز کنند. نتيجه اين شد که هر يک از مالکان موافقت کردند که تج  

 ديگري را فراهم کنند، اما مشکل احراي اين توافق اين بود که اغلب افراد هنگ تصور مي کردند که قبول اسب و

 .يونيفرم از مالکان توهيني به شرافتشان خواهد بود

آمدند. توافق مالکانافراد هنگ هفته اي دو روز براي مشق نظام و دعا براي شروع جنگ، در جونزبورو گرد مي   

 براي تهيه اسب هنوز به طور کامل انجام نشده بود، ولي آن ها که اسب داشتند آنچه را که مانورهاي سوارکاري مي

 پنداشتند در مزرعه پشت ساختمان دادگاه اجرا مي کردند، گرد و خاک فراواني به راه مي انداختند، با صداي خشن

را که از ديوار اتاق هاي پذيرايي برداشته بودند به گونه اي انقالبي در هوا تکانخود هلهله مي کردند و شمشيرهايي   

 مي دادند. آنا که هنوز اسب نداشتند، در پياده روي مقابل فروشگاه بوالرد مي نشستند و به رفقاي سوار خود مي
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ط بندي مي کردند. الزم نبود بهنگريستند، تنباکو مي جويدند و وراجي مي کردند و يا در مسابقه تيراندازي شر  

 مردان درس تيراندازي داده شود. اغلب جنوبي ها تپانچه به دست متولد مي شدند و زندگي خود را بيشتر به شکار

 .مي گذراندند و اغلبشان در تيراندازي استاد بودند

گ سرازير شد. در ميان آن هااز خانه هاي اربابي و کلبه هاي مردابي، انواع اسلحه آتشين بيرون آمد و به سوي هن  

 تفنگ هاي بلند سنجاب زني مربوط به زماني که رودخانه آله گني از اين منطقه مي گذشت، تفنگ هاي کهنه

خدمت کرده بودند، تپانچه هاي دسته نقره مخصوص دوئل، 0920سرگشاد که در جنگ سمينول و مکزيک در   

تفنگ هاي جديد انگليسي ساخته شده از لوله براق و چوب تپانچه هاي کوچک جيبي، تفنگ هاي دو لول شکاري و  

 .مرغوب، ديده مي شد
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 مشق نظامي هميشه در پياله فروشي هاي جونزبورو خاتمه مي يافت و تا فرا رسيدن تاريکي، جنگ هاي ساختگي

ارزيادي صورت مي گرفت و افسران در پرستاري از کساني که توسط يانکي هاي ساختگي زخمي مي شدند بسي  

 سخت گيري مي کردند. در همين نزاع ها بود که استوارت تارلتون، کيد کالورت را زخمي کرد و توني فونتين، برنت

 را تير زد. دوقلوها هنگامي که از دانشگاه ويرجينيا اخراج شدند، هنگ سوار تشکيل شده بود و آنان با اشتياق نام

پيش، مادرشان آن ها را روانه دانشگاه ايالتي کرد و فرمان دادنويسي کردند، ولي بعد از زخمي شدن برنت، دو ماه   

 که همانجا بمانند. با تاسف بسيار دوقلوها هيجان مشق نظامي را از دست دادند و اگر مي خواستند همراه دوستان

 .خود سواري کنند، نعره بزنند و تيراندازي کنند بايد قيد دانشگاه را مي زدند

ب، بيا بتازيم و بريم پيش آبل. مي تونيم از پايين رودخانه ی آقاي اوهارا و چراگاه فونتين ها ردخُ « برنت پيشنهاد کرد،   

 » .بشيم و به موقع اونجا باشيم

اونجا چيزي جز پوسوم و سبزي گيرمون نمياد که بخوريم« جيمز اعتراض کنان گفت،  . « 

د منزل و به ماما مي گيد ما براي شام نمي آييمشما با ما تشريف نمياريد، تشريف مي بري« استوارت غرشي کرد،  . « 

نه من نمي رم! نمي رم! اصاًل دلم نمي خواد خانم بئاتريس منو به جاي شما دراز کنه. اولش« جيزم با ترس فرياد زد،   

 از من مي پرسه چرا گذاشتم شما برين، بعدش ميگه چرا شما رو نياوردم خونه تا درازتون کنه، اونوقت منو جلوي

 اجاق کباب مي کنه مث اردک. براي همه اينا پدرمو در مياره. اگه منو با خودتون پيش اقاي ويندر نبرين، مجبورم

 توي جنگل يمونم، اونوقت ممکنه دزدها منو بگيرن، و من ترجيح ميدم اسير دزدها بشم ولي گير خانم بئاتريس

 » .نيفتم

نگاه مي کردنددوقلوها با خشم و حيرت به چهره مصمم پسرک سياه  . 

 خيلي احمقه اگه خودشو گير دزدها بندازه، حتماً يه چيزي سرهم مي کنه و به ماما ميگه. به اندازه يه هفته حرف مي «

 زنه. قسم مي خورم، کاکاسياها بيشتر دردسرن. گاهي فکر مي کنم اون هايي که از ضد بردگي حرف مي زنن درست

 » .مي گن

به جاي خدمون گير بندازيم. مجبوريم با خودمون ببريمش. اما ببين، سياه ديوونه ی بي خب، ما حق نداريم جيمز رو «  

 حيا، اگه بخواي جلوي سياهاي ويندر بادکني و بگي ما هميشه جوجه کباب و گوشت مي خوريم و شما خرگوش

به ماما مي ميگم و اجازه نميدم با ما به جنگ بياي –پوسوم، به  . « 

سياهاي بدبخت؟ نه آقا، من رفتارم خوبه. مگه خانم بئاتريس منو مث شما تربيت نکرده؟باد کنم؟ براي اون  «  « 

اون هيچ کار خوبي براي ما سه نفر نکرده. حاال راه بيفتيد بريم« استوارت گفت،  . « 
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اوهارا سر اسب را برگرداندند و شالق به کفلش کشيد و چون باد از زمين کنده شد و از پرچين زمين هاي جرالد  
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 .گذشت و در کشتزار پهناور او فرود آمد. اسب برنت هم روان شد و جيمز هم به دنبال. جيمز قاچ زين را چسبيد

 .دوست نداشت از روي نرده ها بپرد ولي اين بار مجبور بود، چون مي خواست همراه اربابش باشد

ي عميق از تپه به سوي رودخانه سرازير شدندهنگامي که راه خود را از ميان شيارهاي سرخ رنگ گشودند و در تاريک  

 : برنت با صداي بلند گفت

 » راستي استو، فکر نمي کني که اسکارلت دلش مي خواست ما رو به شام دعوت کنه؟ «

فکر مي کردم اين کار رو مي کنه. پس تو هم اينجور فکر کردي« استوارت هم با صداي بلند پاسخ داد،   ... « 

د ، اسکارلت در ايوان تارا ايستاده بود ، صداي سم اسب هايي که گويي پرواز مي کردند ديگر بهوقتي دو قلوها رفتن  

 گوش نمي رسيد. مثل کسي که در خواب راه مي رود به سوي صندلي رفت. صورتش از درد مثل چوب خشک شده

بس که دهانش را به لبخندي گشاده بود ، ناخواسته ، لبخندي به زور بر لب اورده بود مبادا دوقولها رازش را دريابند.  

 نگه داشته بود عضالتش کشيده و کوفته شده بود. از ضعف روي صندلي ولو شد. پايش را جمع کرد و زيرش

 گذاشت. قلبش از غصه باد کرده بود تا اينکه حس کرد آنقدر بزرگ شده که دارد سينه اش بيرون مي زند . مي تپيد

ه بود و ناگهان حالتي از بدبختي و بال او را در ربود. پرده اي را هميشه آرزو مياما نه به نظم. دست هايش يخ کرد  

 .کرده ، به دست اورده و اکنون براي اولين بار با ناماليمات زندکي برخورد کرده است

 !اشلي با مالني هاميلتون ازدواج مي کند

يکي از شوخي هاي آنهاست. اشلي نمي تواند ،آه،چنين چيزي حقيقت ندارد! دوقلوها اشتباه مي کنند. حتما اين هم   

چون موش باشد. اسکارلت–نمي تواند عاشق مالني باشد. هيچ کس نمي تواند عاشق دخترکوچک اندامي چون   

 باتحقير ، چهره الغر و بچگانه مالني را به ياد آورد. صورتي که به شکل قلب بود و بي حالت و زشت مي نمود و ماه ها

نديده بود. از سال گذشته که اخرين ميهمامي در دوازده بلوط برگزار شده بود بيش از دو بار بهبود که اشلي را   

چون او را دوست–اوه ، اشتباه نمي کند –آتالنتا نرفته بود . نه ، اشلي نمي توانست عاشق مالني باشد ، چون   

مطمئن بود–داشت!اوه ، اسکارلت کسي بود که او دوست داشت  . 

راه رفتن مامي را شنيد ، سالنه سالنه راه مي فت و از راه رفتنش کف سالن تکان ميخورد. به شتاب اسکارلت صداي  

 قدم بر مي داشت و سعي مي کرد چهره اش را آرام نشان دهد. مامي در برابر اشتباهات ، ترديدي به خود راه نمي

ز آنها راز اوست ؛ و کوچکترين اشارهداد. فکر مي کرد صاحب اوهاراست ، جسم و روح انها متعلق به اوست. را  

 پنهاني کافي بود که او چون يک سگ شکاري بي رحم و درنده عالمت ها و رد پاها را دنبال کند.اسکارلت به تجربه

 مي دانست که اگر مامي را فورا قانع نکند ، مسئله را به الن منتقل خواهد کرد و ان وقت ناچار بود همه چيز را براي

د و يا حداقل يک دروغ باور نکردني بگويدمادرش فاش ک . 

 مامي از سالن پديدار شد پيرزني درشت اندام با چشماني کوچک اما هوشيار و زيرک چون فيل. او سياه براقي بود. يا

 آفريقايي خالص ، تا آخرين قطره خون خود به خانواده اوهارا وفادار بود ، نقطه اتکاي الن و مايه ياس سه دختر او ، و
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وجب وحشت مسخدمين خانه به حساب مي آمد. مامي سياه بود اما رموزي که در رفتارش نهفته بود و حسي ازم  

 غرور که در او موج مي زد بسيار باالتر و بيشتر از اربابانش مي نمود. در اتاق خواب سوالنژ روبيالر ، مادر الن اوهارا

وي که اگر تخلفي در آداب داني فرزندان و مستخدمينمتولد شده بود ، بانويي ظريف ، ساده ، مغرور و فرانس  

 خويش مي ديد ترديدي در تنبيه انها به خود راه نمي داد. مامي پرستار الن بود که بعد از ازدواج همراه او از ساوانا به
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اسکارلت را بهاين ناحيه امده بود. هر کسي راکه دوست داشت به او درس اخالق و تزکيه نفس مي داد و از آنجا که   

 .شدت دوست داشت و به او افتخار مي کرد درس اخالق و تاديب و تهذيب يکسره ادامه داشت

 آقايون تشريف بردن؟ چطور جرات کردي اونا رو براي شام دعوت نکني ميس اسکارلت؟ به پورک گفتم دو تا«

لد شدي ، آفرين به توبشقاب اضافي براي اونا بذاره ، ادبت کجا رفته؟ خوب طرز مهمون داري رو ب !: 

 آه ، خسته شدم از بس درباره جنگ حرف زدن. ديگه طاقت نداشتم سر شام هم از اين حرفا بشنوم. به خصوص«

 ».وقتي که پاپا هم با اونا همراهي کنه و هر سه راجع به آقاي لينکلن داد و بيداد راه بيندازن

» همه زحمتي که خانم الن و من برات کشيديم و حاال هم بدونتو نبايد هيچ وقت ادب رو فراموش کني ، يعد از اين   

 .شال اينجا وايسادي ، هواي شب موذيه ، چقدر بهت بگم که توي اين هوا وقتي چيزي رو شونت نندازي تب مي کني

 ».بيا برو تو خونه ميس اسکارلت

مسئله شال باعث شده مامي اسکارلت از مامي دور شد ، عمدا خود را بي خيال نشان مي داد و خوشحال بود که  

 .توجهي به حالت چهره او نکند

 نه ، ميخوام همينجا بشينم و غروبو تماشا کنم. خيلي قشنگه. تو هم زود ميري وشال منو مياري ، خواهش مي کنم«

 ».مامي ، ميخوام هينجا بشينم تا پاپا برگرده

نه ، سرما:«از روي بي حوصلگي چواب داد  اسکارلت»از صدات معلومه که سرما خوردي «مامي با بدگماني گفت:  

 ».نخوردم ، حاال برو شالمو بيار

روزا ، شال«مامي مثل اردک به سرسرا بازگشت و اسکارلت صداي او راشنيد که به مستخدم طبقه باال فرمان ميداد:  

که وجودش براي سياه بي ارزش! هنوز نفهميده:«و بعد داش را کمي بلندتر شنيد » ميس اسکارلتو بنداز پايين.  

 ».هيشکي ارزش نداره. تا حاال خوب براي کسي کارنکرده ، اين چيه انداختي ، حاال خودم بايد برم باال و شالو بيارم

 ناله پله ها و صداي پاي آرام مامي به گوش مي رسيد. وقتي بازمي گشت دوباره سخنراني خودش را شروع مي کرد و

سکارلت موعظه سر مي داد و اسکارلت احساس کرد که وقتي اين چنين مغموم ودر مورد مهمان نوازي و ورفتار بد ا  

 دل شکسته است اصال حوصله شنيدم اين حرف هاي احمقانه راندارد. از جا برخاست ، مردد بود ، نمي دانست کجا

. پدرش بهبرود تا دردي که در سينه دارد کمي فروکش کند . فکري به نظرش رسيد اندک نور اميدي در دلش دميد  
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 دوازده بلوط ، نزد خانواده ويکلز رفته بود تا در مورد خريد ديلسي زن پورک که نوکر شخصي جرالد اوهارا بود

 مذاکره کند. ديلسي رييس مستخدمه ها و قابله ي دوازده بلوط بود و ازشش ماه پيش که ازدواج کرده بود پورک

ا هر دو بتواندد در يک کشتزار خدمت کنند. و ان روز بعد ازشب وروز به اربابش نق مي زد که ديلسي را خريده ت  

 .ظهر باالخره مقاومت جرال به پايان رسيد وتصميم کرفت براي خريد ديلسي اقدام کند

 اسکارلت با خود فکررکد پاپا حتما مي داند که آيا اين داستان نفرت انگيز حقيقت دارد يا نه. حتي اگر امروز

اشد. شايد چيزي توجهش راجلب کرده باشد ، يا هيجاني را در خانواده ويکلز احساسبعدازظهر چيزي نشينده ب  

اين هم بايد يکي از آن شوخي هاي-کرده باشد. اگر بتوانم قبل از شام او راببينم ، شايد بتوانم حقيقت را کشف کنم  

 .نفرت انگير دوقلو ها باشد

ند بايد حتما سر جاده او را مالقات مي کرد. به سرعت از پلهوقت بازگشت جرالد بود و اگر ميخواست او را تنها ببي  

 ها پايين رفت و محتاطانه نگاه کرد تاببيند که ايا مامي از پنجره طبقه باال مواظب او هست يا نه. از چهره سياه و پهن

گرفت و باال کشيدمامي با ان سر بند سفيد فقط سايه اي از پشت پرده پيدا بود. اسکارلت دامن سبز خود را در چنگ   
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 و به راه زد و تا آنجا که کفش هاي راحتي روبان دار او اجازه مي داد دويد.سروهاي تيره در دو طرف راه شني با الي

 سر او طاقي ساخته بودند و آن خيابان طوالني را به تونلي تاريک تبديل ميکردند. به محض اينکه زير شاخه هاي گره

احت شد که ديگر کسي نمي تواند او را از خانه زير نظر بگيرد ، آنگاه از سرعت خود کاستدار قرار گرفت خيالش ر  

 و آرام تر قدم برداشت. نفس مفس مي زد ، اگر چه بند کفش هايش را محکم بسته بود و مي توانست به دويدن

و قدم به جاده اصلي گذاشت و تا ادامه دهد ، اما ترجيح دا فقط کمي تندتر راه برود. به زودي به پايان راه شني رسيد  

 .وقتي که تپه اي پر درخت را دور زد توقف نکرد ، اکنون اين تپه ميان او و خانه قرار داشت

 برافروخته و نفسبريده روي کنده ي درختي به انتظار پدر نشست. کمي از موقع برگشتنش گذشته بود اما اسکارلت

ا نفسي تازه کند و حالت طبيعي به چهره اش بدهد تا پدرش مشکوکاز اين تاخير خوشحال بود. اين فرصتي بود ت  

 .نشود. هر لحظه منتظر بود صداي سم اسبش را بشنود و ببيند که باسرعت زياد ، مثل هميشه از تپه ها باال بيايد

 .دقايق همچنان مي گذشت اما از جرالد خبري نبود ، به جاده نگريست ، درد دوباره در دلش تلنبار شد

نگاهش خم جاده را که بعد از باران صبح به رنگ خون» نه ، حقيقت ندارد پس چرا پدر نمي ايد؟«خود فکر کرد: با  

 در آمده بود پاييد. در ذهنش مثل يک دونده از تپه سرازير شد و به سوي رودخانه تنبل فلينت رفت و از زمين هاي

وي دوازه بلوط ، جايي که اشلي مي زيست شتافت. اين تنهاگل الود و باتالقي گذشت و تپه مقابل رادر نورديد و به س  

راهي که به سوي اشلي ، به سوي آن خانه که ستون هاي سفيد داشت ، ميرفت ؛-راهي بود که برايش مفهوم داشت  

 .خانه دوازده بلوط مثل تاجي ، چون معابد يونان ،باالي تپه قرار داشت
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لبش شدت گرفتو ضربان ق» اوه، اشلي !اشلي!«با خود گفت: . 

 ز وقتي که براداران تارلتون اين شايعه مسخره را براي او تعريف کرده بودند در ذهنش حس سردي از بي اعتمادي ،

 ترديد و بد بختي رسوب کرده بود که او را به سختي از پاي انداخته بود و اشتياقي راکه از دوسال پيش د رتب و

 .تابش انداخته بود تهديد مي کرد

برايش حيرت انگيز مي نمود که وقتي داشت بزرگ مي شد اشلي تا اين حد برايش جذاب نبود. در روز هاياکنون   

 کودکي بارها او را در رفا و امده ديده بود اما هيچ وقت توجهي نکرده بود. ولي دو سال پيش ف هنگامي که اشلي تازه

د رابه او تقديم داشته بود ، ناگهان ، عشقي عميقاز سفر بزرگ سه ساله خود به اروپا بازگشته بودو احترامات خو  

 .تمام وجودش را فرا گرفت. به همين سادگي

 آن روز اسکارلت در ايوان ايستاده بود و او سواره از راه رسيد ، لباسي خاکستري پوشيده بود و کراوات پهن مشکاي

م جزئيات لباس او را به ياد آورد. چکمهداشت که به پيراهن چين دارش خيلي مي آمد. حتي حاال هم مي توانست تما  

 هايش چه برقي داشت. سنجاق کراواتي که سر مدوسا ( از گورگون هايي بود که به جاي مو ، مار بر سر داشت . در

 اساطير يونان ذکر گورگون ها به خصوص مدوسا از بخش هاي جذاب است ) روي ان کنده کاري دشه بود . هنگامي

افتاد کاله پهن پاناماي اش را در دست داشت ، از اسب پياده شده بود وعنان را به پسرککه نگاهش به اسکارلت   

 سياه سپرده بود. وقتي ايستاد نگاهش را باال گرفت و به او نگريست ، لبخندي زد که چشمان خاکستري اش را

ي در نگاه اسکارلت مي نشاندخمارتر جلوه داد. نور خورشيد بر موهاي بورش تابيده بود و آنها را چون ظرفي نقره ا  

سبک از پله ها باال آمد و دست او را بوسيد. چه صدايي داشن! چه شوري» . چقدر بزرگ شدي اسکارلت:«و گفت   

 .دردل اسکارلت افتاد وقتي صدايش را شنيد ، مثل موسيقي ، کشيده و طنين دار مي نمود
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سته بود ، به سادگي و ديوانه وار ، چون گرسنه اي که غذا ميخواهد ،او را خواسته بود ، از همان لحظه اول ، او را خوا  

 .چون اسبي که تاختن ميخواهد و چون بستر نرمي که در ان مي رامد

 اشلي مدت دو سال در تمام ناحيه با او گردش کرده بود. در مجالس رقص ، در پيک نيک ها و گردش ها ، در مراسم

قانه ، نه ان طور که با دوقلوهاي تارلتون يا کيد کالورت و پسران فونتين بهخوردن ماهي کباب و در روزهاي عاش  

 .گردش مي رفت ، اما اکنون يک هفته بود که اشلي براي ديدنش به تارا نيامده بود

 حقيقت داشت ، اشلي هرکز با او عشق بازي نکرده بود و در چشمان خاکستري اش از آن نگاه گرم و روشن که

مي دانست که اشلي را دوست دارد. نمي-هنوز–ان ديگر سراغ داشت خبري نبود .با اين حال اسکارلت در مرد  

 .توانست اشتباه کرده باشد. غريز ه ، قوي تر از عقل و دانش که زاده ي تجربه بود ، مي گفت که اشلي رادوست دارد

يست ، اسکارلت را حيرتي در مي گرفتاغلب وقتي او را بانگاهي نه خمار و نه پرت ، مشتاقانه اما غمبار ، مي نگر  
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 وسرگشته بر جاي مي ماند. مي دانست که اشلي او را دوست دارد. اما چرا چيزي نمي گفت؟ اين مسئله اي بود که از

 .آن سر در نمي آورد . خيلي چيزها ي ديگر هم بود که نمي دانست

نمي توانست بگويد که او به چه مي انديشد واشلي هميشه با ادب بود اما دور مي نمود ، فاصله داشت ، هيچ کس   

 اسکارلت يکي از آنها بود . وقتي به فکر فرو مي رفت همسايه ها حدس هايي ميزدند و اگر درست همه مي گفتند باز

 طبيعت محتاط و کتمان کارش همه را خشمگين مي کرد. در تمام تفريحات معمول ناحيه ، خبره بود ، شکار ، قعار ،

ت ، و بهتر از همه سواري مي کرد ؛ اما با بقيه فرق داشت ، اين تفريحات براي او هدف زندگي و پايانرقص و سياس  

 .کار نبود. در شوق کتاب خواندن، موسيقي و شاعري بي مانند بود

بياوه ، موهاي بورش ، چرا تا اين حد جذاب بود ، چرا اينقدر مودب بود ، وقتي از خاطرات اروپا حرف ميزد آدم چه   

و چيزهايي که اسکارلت عالقه اي به آنها نداشت ؛ سخن مي گفت ، –قرار مي شد وقتي از کتاب ، موسيقي و شعر   

 چرا ناگهان همه اين ها خواستني مي شد؟

 شب ها پشت هم ، اسکارلت بعد از نشستن با او در تاريک و روشن غروب ، هنگامي که به بستر مي رفت ساعت ها

ماند وبه خود نويد مي داد که در مالقات بعد حتما به او اظار عشق خواهد کرد.اما دفعه بعد مي بي قرار و بيدار مي  

هيچ به جز تبي که او را در بر مي گرفت ،زيادتر و داغ تر-آمد و مي رفت و نتيجه ، هيچ بود . 

ي که بر تارا مي وزيد واسکارلت او را دوست داشت و اورا مي خواست و او نمي فهميد. صادق و ساده بود . مثل باد  

 رودخانه زردي که دور آن مي گشت و در پايان روز از اين پيچيدگي ها چيزي نمي فهميد. و اکنون ،براي اولين بار

 .در زندگي او با يک فطرت پيچيده و ناشناس رو برو شده بود

وياهاي چرخان و روشناشلي در رديف مرداني بود که اوقات فراغت خود را به فکر کردن مي گذراندند. به ر  

 ورنگين فرو مي رفت که ذره اي امکان دسترسي به آنها وجود نداشت. به دنيايي دروني کوچ کرده بود زيباتر از

 .جورجيا وبا اکراه از ان بيرون مي آمد. مردم را تماشا مي کرد، نه انها را دوست داشت و نه به انها نفرت مي ورزيد

را شيرين مي کرد و نه تلخ. کائنات را پذيرفته بود و جايگاه او در ان ، هر جا که بودزندگي را تماشا مي کرد نه ان   

 .به موسيقي اش ، کتابش ودنياي بهترش مربوط مي شد

 هنگامي که افکارش اين همه غريب وناشناخته بود چرابايد اسکارلت را گرفتار خودش مي کرد. راز پنهان او

مثل دري که نه قفلي داشت نه کليدي. آنچه دور و بر او بود واسکارلت چيزي ازکنجکاوي اسکالت رابيدار مي کرد ،   

 آن نمي فهميد اورا وا مي داشت تا اشلي را بيشتر دوست داشته باشد و شگفتي ها و استنکاف طلب و عشق ، عزم
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او را خواهد شنيد زيرا اسکارلت را بر مي انگيخت که او را فقط براي خود بخواهد. شک نداشت که روزي ظهار عشق  

 هنوز براي شناختن شکست ، بسيار جوان و بسياربي تجربه بود.اکنون اين خبر چون غرش تندر فرود آمده بود ،
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 !اشلي با مالني ازدواج مي کرد. نمي توانست راست باشد

رلت ، مطلب مهمياسکا« چرا، همين هفته پيش هنگامي که در غروب از فيرهيل به سوي خانه مي راندند اشلي گفت:  

 ».دارم که ميخوام بهت بگم ولي نمي دونم چطور بايد بگم

 اسکارلت با وقار و ازرم نگاهش را پايين انداخت ،شادي وحشيانه اي قلبش را به تپش انداخت ، فکر کرد لحظه شاد

و»رلت من چه احمقم!حاال نه ، تقريبا رسيديم خونه ، وقت نيست.اوه ، اسکا«کامي فرا رسيده است. بعد ادامه داد:  

 .شالق به اسب کشيد وهر دو تا باالي تپه تارا تاختند

 اسکارلت روي کنده نشسته بود. کلماتي را به خاطر مي آورد که او را سخت شاد کرده بود ، اما حاال ناگهان همان

 !کلمات مفهوم ديگري پيداکرده بود. يک مفهوم مکنون. شايد مي خواست خب نامزدي اش را بدهد

 آه ، چه خوب مي شد پاپا زودتر به خانه باز مي گشت! ديگر حتي تحمل يک لحظه بالتکليفي را نداشت. با بي صبري

 .تمام باز هم چشم به راه دوخت وباز هم به سختي نااميد شد

گاينک خورشيد آن سو افق پنهان شده بود وپرتو سرخش ، در کرانه جهان ، ماليم تر مي نمود. آسمان نيلي به رن  

سبز ، مي زد و سکوت غير خاکي گرگ و ميش روستايي ، مخفيانه او را در کام خود فرو مي-تخم سينه سرخ ، آب  

 کشيد . غبارهاي سايه وار دران محيط وهم انگيز دهقاني سينه مال مي رفتند. شيارهاي سرخ و جاده چاک چاک قرمز

ره بدل مي شدند. آن سوي جاده، درچراگاه ، اسب ها ،، رنگ جادويي خود را از دست مي دادند و به زميني صاف وتي  

 قاطرها و گاوها آرام کنار پرچين ها ايستاده بودند سرشان را باال گرفته بودند و منتظر کسي بودند که بيايد و آنها را

د رابراي شام به اصطبل ببرد. آنها سايه سايه بيشه زاري که چراگاه را محصور مي کرد دوست نداشتند و گوش خو  

 .باحرکت ناگهاني به سوي اسکارلت راست مي کردند. گويي از مصاحبت او خوشوقت بودند و تشکر مي کردند

 در ان گرگ وميش شگفت انگيز ، کاج هاي بلند رودخانه باتالقي که در تابش خورشيد بسيار سبز مي نمودند اکنون

ز اين غول هاي سياه ،ر ودخانه تنبل را پشت خوددر زمينه وسمه اي آسمان ، سياه به نظر مي آمدند. صف طويلي ا  

 پنهان کرده بودند. روي نپه آن سوي رودخانه دودکش بلند سفيد خانه ويکلز ، آرام در تاريکي حصاري از بلوط هاي

 کهن پنهان مي شد و فقط چراغ هايي که براي شام روشن شده بود ، چون نقطه هايي نوراني حضور خانه رااعالم مي

وبت گرم و معطر بهاري همراه باعطر خيس زمين شخم خورده او را با ماليمت احاطه مي کردند و تمامکرد. رط  

 چيزهاي تازه وسبز خود را به سوي هوا مي کشيدند. غروب ، بهار و سبزه هاي تازه دميده در نظر اسکارلت معجزه

کرد مثل آبي بود که مي نوشيد ، هيچگاهاي شمرده نميشد. در نظر او اين زيبايي ها مثل هوايي بود که تنفس مي   

 زيبايي را از روي هوشمندي در اين چيزها نديده بود مگر درچهره زنان ، اسبان ، لباس هاي ابريشمي و اشياء

 ملموس. با وجود اين تاريک و روشن آرامي که بر وسعت حاصلخيز تارافرود افتاده بود ذهن مغشوش او را کمي

سيار دوست مي داشت ، بدون اينکه از اين عالقه آگاه باشد. اين زمين را دوست داشت مثلآرام کرد. اين زمين را ب  

 .چهره مادرش زير نور چراغ ، هنگام دعا
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 هنوز هيچ اثري از جرالد در خم جاده پيدانبود. اگر اسکارلت بيش از اين منتظر مي شد مامي قطعا به جستجويش مي

رد. همان طور که با نگاهش جاده تاريک را مي جست از پايين چراگاه صدايامد واو را کشان و کشان به خانه مي ب  
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 سم اسبي برخاست واسکارت ديد که اسب ها وگاوها با وحشت پراکنده شدند. جرالد اوهارا داشت با آخرين سرعت

 .به سوي خانه مي رفت

ل آمد ، ازدور به پسرکي شبيه بود که رويچهار نعل ، روي اسب کشيده و تنه کلفت وپا بلند شکاري خود از تپه باا  

 اسبي بزرگ نشسته باشد ، باد،موي بلندوسفيدش را به عقب مي راند. اسب را با فريادهاي بلند و ضربات شالق به

 .تاخت تشويق مي کرد

 .اسکارلت با دلواپسي توام با غرور مهر اميز اورا مي نگريست جرالد سوارکار ماهري بود

نمي دونم چرا چن وقته تا گيالس ميزنه دلش ميخواد از روي پرچين بپره ، اونم بعد از«کرکرد ،اسکارلت با خود ف  

 اينکه پارسال همينجا سقوط کرد و پاش شکست. ما فکر مي کرديم ديگه متنبه شده. به خصوص وقتي جلوي مادر

 ».قسم خورد که ديگه نپره

با پدر بيش از خواهرانش بود. پريدن از روي موانع اسکارلت هيچ رو در بايستي با پدرش نداشت ، صميمت او  

 وپنهان نگه داشتن آن از همسرش نوعي غرور کودکانه به اسکارلت مي داد ولي درعين حال ناراحت هم بود ،به ياد

 لجبازي هاي خودش با مامي مي افتاد. از جا برخاست تا بهتر او را ببنيد. اسب تنومند به پرچين رسيد وناگهان خود را

 باال کشيد و چون پرنده اي سبکبال از روي ان رد شد. سوار دائما نهيب مي زد ، شالق مرتبا فرود مي آمد ، باد هنوز

 هم موي سفيدش رابه عقب مي راند. جرالد دخترش را که در سايه درختان ايستاده بود نديد. به جاده که رسيد عنان

 .را کشيد. و با محبت دست بر گردن اسب کشيد

رور خود را خطاب قرار داد و با لهجه مردم ناحيه ميت ( ( ناحيه اي واقع در استان ليميستر ، کنار درياي ايرلندبا غ  

، هنگام 1926قلعه معروف تارا حاکم نشين اين ناحيه بود. وشاهان اين سرزمين در آن اقامت داشتند . در سال   

توي«مايل مربع است. ) گفت: 219در آمد . وسعت آن  سلطنت ادوارد اول پادشاه انگلستان ، به تصرف اين کشور  

اگر چه سي و نه سال درآمريکا زيسته بود اما هنوز» اين دور و ور هيش کي به پاي تو نمي رسه ؛ حتي درتمام ايالت.  

 لهجه خود را داشت . اسب آرام گرفت تا جرالد موهاي آشفته ، پيراهن به هم ريخته و کراواتي را که پشت گوشش

ته بود مرتب کند. اسکارلت مي دانست که احتياط عجوالنه او براي اين است که با سر و ضع مرتب با همسرش رورف  

 به رو شود و مثل يک اصيل زاده سوار بر اسب راهوار از مالقات همسايگان به خانه باز گردد. مي دانست که اين

باز کند ، بدون اينکه مقصود اصلي اش آشکار فرصت خوبي است تا فکر کند که چطور بايد سر صحبت را با پدرش  

 .شود
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 با صداي بلند خنديد و همانطور که انتظار داشت جرالد متوجه صدا شد و او را شناخت . بعد کمي جلوترراند وخم شد

 ، چهره بر افروخته خود را پيش آورد. با زحمت از اسب به زير آمد چون زانويش هنوز خوب نشده بود. عنان را زير

ل گرفت و به طرف اسکارلت آمدبغ . 

خب ، خانم کوچولو داشتي جاسوسي منو مي کردي ، ها؟ مث خواهرت سوالن« گونه اورا نيشگون گرفت و گفت: . 

 »چيزي که به مادرت نمي گي ، ها؟

 صدايش در عين خشونت ، لطف و مهر مخصوصي داشت و اسکارلت زبانش را درآورد و ميان دندان هايش گرفت و

و قبل از هر چيز کراوات او را مرتب کرد. نفس جرالد روي صورت اسکارلت پهن مي شد و از ان رايحه پيش رفت  

 تند بوربون ( نوعي ويسکي ) آميخته با طعم نعنا استشمام مي شد. مثل مردان ديگر ، هميشه بوي تنباکو ، چرم واکس

ف که اسکارلت کامال با آنها اشنايي داشتبويي بود مخصوص ، آميخته اي از بوهاي مختل–خورده و اسب مي داد  . 
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بعد کمي عقب تر رفت تا سر و وضع او» نه پاپا ، من مث سوالن اهل جاسوسي نيستم.« اسکارلت با اطمينان پاسخ داد:  

 .را بهتر تماشا کند

رشتي عضالتجرالد مرد کوچک اندامي بود ، کمي بيشتر از پنج فوت به نظر مي آمد. ولي هنگامي که مي نشست د  

 شانه و گردنش او را الغرتر و بلند تر نشان مي داد. پاهاي ورزيده و توانمندش که تنه درشت او را حمل مي کردند

 هميشه در چکمه هاي براق و واکس خورده قرار داشت و مثل پسر بچه هايي که مي خواهند پز دهند کمي گشاد راه

مي خواهند جدي باشند کمي مضحک به نظر مي آيند؛ ولي خروس مي رفت. اغلب مرداني که قد کوتاه دارند وقتي  

 هاي کوچک ( خروسي است کوچک اندام که در شهر سانتام از شهر هاي جاوه پرورش مي يابد ) اندام هم باالخره

 براي خودشان در ميان مرغ وجوجه هاي خود ارج و قربي دارند ، وجرالد اوهارا هم چنين وضعي داشت. هيچ کس

مي شد که عقيده داشته باشد جرالد اوهارا آدم مضحکي استپيدا ن . 

 شصت ساله بود وموي تابدار وسپيدش چون موجي از نقره مي درخشيد. در صورتش رنگي از هوشمندي ديده مي

 شد وبقاياي جواني را هنوز نشان مي داد از چشم هاي کوچک و ابي رنگش برقي از شوق وشور شباب بيرون مي

ناني که پيوسته در شادکامي زيسته اند و هرگز از رنج و محنت خبري ندارندريخت ، مثل جوا . 

 از پس سالها جالي وطن ، چهره ايرلندي اش هنوز ايرلندي باقي مانده بود. صورت گرد ، قرمز روشن ، بيني کوتاه ،

د. مشکالت براي اودهان گشاد ، وخلق و خويي مبارزه جو. هرگز خود را با مشکالت زندگي آنچنان درگير نمي کر  

 .مثل کشيدن کارت هاي بد در بازي پوکر بود. هنوز يک ايرلندي باقي مانده بود

 در زير اين ظاهر نتراشيده ، قلبي رئوف و مهربان مي تپيد . رنج و محنت ديگران برايش قابل تحمل نبود ، طاقت

کان ناراحت مي شد. اما ازاينکه ديگران بهديدن مجازات بردگان را نداشت ، حتي از ناله بچه گربه ها و گريه کود  
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 ضعف هايي از اين دست پي ببرند وحشت داشت. هر کسي که با لو آشنايي مي شد بعد از پنج دقيقه به مهرباني و

 رحم و شفقت او پي مي برد ، اما وقتي خصوصيت هاي ذااتي اش کشف مي شد ، سخت بر مي آشفت. دوست داشت

د و فرمامي مي دهد ، همه از ترس به خود بلرزند و دستوراتش را فورا اجرا نمايند. اما دروقتي صدايش را بلند مي کن  

صداي آرام و نرم همسرش الن ، و جرالد اين مسئله را–سراسر امالک تارا تنها يک صدا بود که از آن اطاعت مي شد   

مي آورد. الن اوضاع راطوري ترتيب ميهرگز به خود هموار نکرده بود. اين رازي بود که جرالد هرگز ازآن سر در ن  

 داد که همه به ظاهر از دستورات جرالد اطاعت کنند. کارها به نحوي انجام مي شد که جرالد تصور مي کرد اين همه

 .نظم و ترتيب از وجود او صادر مي شود

زرگترين فرزنداسکارلت کمتر از ديگران تحت تاثير حرارت و داد و فرياد و خشم پدرش قرار مي گرفت. او ب  

 خانواده بود وجرالد اطمينان داشت که بعد از اين سه فرزند ، ديگر بچه ديگري نخواهد داشت ، دلش ميخواست يک

 پسر داشته باشد و چون نداشت با اسکارلت همچون پسر بزرگ خانواده رفتار مي کرد. اسکارلت هم از اين رفتار

يگر شبيه پدر بود.خواهران ديگر يکي کارين بود که نام اصلي او رابسيار راضي بود چون طبعا بيشتر از خواهران د  

 کارولين آيرين گذاشته بودند و ديگري سوالن رويايي که اسم واقعي اش سوزان الينور بود و به زيبايي ورفتار زنانه

 .خود بسيار افتخار مي کرد

محبت بيشتري را به وجود اورده بود. اگردر اين ميان ، بين اسکارلت و پدرش يک پيمان وجود داشت که عالقه و   

 جرالد مي ديد که دخترش بجاي اينکه نيم مايل راه طي کند تا از دروازه اصلي وارد شود از پرچين مي پريد ، يا تا

 دير وقت روي پله ها نشسته و با پسري حرف مي زند او را شخصا به شدت تنبيه مي کرد اما دراين مورد اصال حرفي
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ن يا مامي نمي زد. اسکارلت هم اگر مي ديد که پدرش با وجود قولي که داده ، سواره از پرچين مي گذرد يابه ال  

 مبلغي در پوکر مي بازد ، برخالف سوالن راز را نزد خود نگه مي داشت . هر دو به اين نتيجه رسيده بودند که افشاي

کدام نمي خواستند همسر و مادر خود را آزار دهند رازها از جانب آن دو نتيجه جز ناراحتي مادر ندارد و هيچ . 

 در روشنايي کاهنده غروب ، اسکارلت پدرش را نگاه مي کرد و بدون اينکه علت آن رابداند در حضور او خود را آرام

 و دلگرم احساس مي کرد. در وجود پدر چيزي زميني و حتي خشن وجود داشت که او راجذب مي کرد. اگر چه از آن

ي موشکاف به حساب مي آمد ، ولي دليل اين کشش و همنوايي را درک نميکرد. نمي توانست درک کند کهدخترها  

 علي رغم توجه و تربيت منظم الن و مامي ، هنوز نقاط ضعفي دراو وجود دارد که شباهت بسياري به ضعف هاي

 .پدرش داشت

» ه تو باز قولت رو فراموش کردي ، مگه اينکهحاال ديگه سر و وضعت مرتب شد. دلم نمي خواد فکر کسي فکرکنه ک  

 »-خودت بخواي پز بدي. ولي فکرمي کنم ديگه بعد از اينکه پارسال همين جا پات شکست
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» درحالي که با صداي بلند» خب ديگه بسه لعنتي ، کار من به کجا رسيده ، حاال ديگه دخترم به من ميگه بپر با نپر.  

اين دست و پا و گردن مال خودمه. دلم مي خواد بشکنم« را نيشگون گرفت.صحبت مي کرد دوباره گونه اسکارلت   

 »،به کسي چه مربوط ، راستي ، خانوم کوچولو ، جنابعالي بدون شال اينجا چيکار مي کنين؟

 اسکارلت درک مي کرد که پدر ش مي خواهد از شر اين موضوع خسته کننده راحت شود ، دستش را در بازوي او

منتظر تو بودم پاپا. نمي دونستم اينقدر دير مياي. ميخواستم بدونم ديلسي رو باالخره خريدي يا« :حلقه کرد وگفت  

 »نه؟

 البته که خريدمش. اما ورشکست شدم. هم خودشو ديدم هم دختر کوچولوش ، پريسي. جان ويکلز مي خواس اونا«

در معامله رعايت دوستي ها رو مي کنه. باالخره رو همينجوري مفتي بده ، اما قبول نکردم ، گفتم جرالد اوهارا هميشه  

 ».راضيش کردم هر دو شون رو سه هزار دالربده

 »!خداي من ،پاپا. سه هزار دالر؟ تو که مجبور نبودي پريسي رو هم بخري«

» پريسي دختر کوچولوئيه«لحنش کمي مالمت اميز بود.» مث اينکه دوباره دخترم داره از من ايراد مي گيره.  -« 

اره ، ديدمش خيلي هم لوسه جونور احمق. و تنها دليلي که اونو خريدي اين بود که ديلسي:«ارلت به ارامي گفت اسک  

 ».از تو خواست

 جرالد سرش را پايين انداخت ، کالفه بود. در چنين مواقعي اسکارلت معموال مي خنديد تا ناراحتي را ازدل او بيرون

 .کند

تم بکنم. اگه بچه رو نمي خريدم مادرش شب وروز زار مي زد، اونوقت براي ماخب ، چيکار مي تونس« جرالد گفت:  

 چه ارزشي داشت؟ خب اين هم براي خود من تجربه اي شد ديگه اجازه نمي دهم سياهاي ما با سياهاي مزرعه هاي

ير شده ، بريمديگه ازدواج کنن. اينجور معامله ها ادمو ورشکست مي کنه. خب ديگه ، راه بيفت خانم کوچولو ، د  

 ».خونه شام بخوريم

 سايه ها اکنون تيره تر بودند ؛ آخرين انوار سبز رنگ ، اسمان را ترک کرده بودند و خنکي سبکي داشت جاي عطر

 بهاري را مي گرفت. اما اسکارلت درنگ مي کرد ، نمي دانست چطور بايد موضوع صحبت را به اشلي بکشاند طوري

شود. کار سختي بود ، زيرا اسکارلت در اين کار اصال مهارت نداشت ، جرالد هم چون اوکه سوءظن پدر بر انگيخته ن  

 

3 3 

 از اين مهارت بي بهره بود و نمي توانست استادانه نفوذ کند ، با اين وجود ، نفوذ اسکارلت در او بيشتر بود وجرالد به

 .ندرت در اين کارتوفيق مي يافت

» د؟خب ، در دوازده بلوط چه خبر بو « 

 خبري نبود ، مث هميشه. کيد کالورت اونجا بود. وقتي کار معامله ديلسي تموم شد ، همه تو سرسرا نشستيم و چن«
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 گيالس عرق خرما خورديم. کيد تازه از اتالنتا برگشته ، اتالنتا وضع خوبي نداره ، اونجا همه راجع به جنگ صحبت مي

 »- کنن و

دوباره مسئله جنگ را پيش بکشد و ساعت ها درباره آن حرف بزند. به اسکارلت آهي کشيد . جرالد مي رفت که  

 .سرعت موضوع را عوض کرد

 »راجع به مهموني فردا چيزي گفتن؟«

» اون دختر کوچولو–اسمش چي بود -حاال که فکر مي کنم مي بينم که راجع به مهموني فردا هم صحبت کرديم. ميس  

اها ، يادم افتاد. مالني هاميلتون ؛ اسمش همينه ، –ناسيش ، دختر خاله اشلي و شيريني که پارسال اينجا بود ، تو مي ش  

 »- اون و برادرش چارلز تازه از آتالنتا اومدن و

 ».اوه ، پس اومدن«

 آره اومدن. دخترک شيرين و ساکتيه. برخالف زن هاي ديگه در مورد خودش حرف نزد. راه بيا دختر ، فس فس«

بشه و دنبال ما بفرسته نکن. مادرت ممکنه ناراحت .« 

 .قلب اسکارلت از اين خبر ناگهان فروريخت. اميدوار بود حادثه اي ، مالني را در آتالنتا نگه دارد ، جايي که بايد باشد

 .و حاالمي ديد که بر خالف خواست او ؛ پدرش هم او را مي ستايد و از خلق و خوي آرامش تعريف مي کند

 »اشلي هم اونجا بود؟«

بله ، اونم بود. و اگه براي همين«دستش رااز دست دخترش خارج کرد و مستقيما در چهره او خيره شد.  جرالد  

 »اومدي اينجا دنبال من ، پس چرا اينقد ر ِمن ِمن مي کني . از اين شاخ به اون شاخ مي پري؟

مه چيز را بگويداسکارلت چيزي براي گفتن نداشت دلش ميخواست انقدر جرات داشت که به او فرمان دهد ه . 

 اشلي اونجا بود و حال تو راهم پرسيد ، خواهراشم همينطور . گفتن خيلي دلشون مي خواد فردا تو رو توي مهموني«

و حاال ، دختر ، موضوع تو و اشلي چيه؟:«و با عصبانيت ادامه داد » ببينن ، من هم قول دادم که حتما ميري  « 

» بريم خونه پاپا«به پدر چسباند و به او در آويخت.  جوابش کوتاه بود. خودش را»چيزي نيس. .« 

خوبه ، حاال اين تويي که اصرار داري بري خونه. اما من همينجا مي ايستم تا بفهمم موضوع چيه:«پدرنگاهش کرد  . 

 »حاال که فکرشو مي کنم مي بينم که اين روزا خيلي عوض شدي. اشلي به تو چيزي گفته؟ پيشنهاد ازدواج کرده؟

نه«ب اسکارلت مختصر بود:جوا .« 

پيشنهاد هم نمي کنه« جرالد گفت،: .« 

 .در وجود اسکارلت ناگهان شعله هاي خشم زبانه کشيد. جرالد با حرکت دست او را آرام کرد

 زبونتو نگه دار ، دختر خانم! امروز بعد ازظهر از جان ويکلز شنيدم که اشلي مي خواد با ميس مالني ازدواج کنه. اين«

ردا اعالم ميشهخبر ف .« 

 دستهاي اسکارلت جدا شد. پس حقيقت داشت. پارگي شديدي بر قلبش احساس کرد ، گويي جانوري وحشي او را
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 دريده است. به چشم هاي پدر نگاه کرد ، کمي ترحم در آنها ديد ، دردي که در آنها مي ديد از مشکلي بر مي خاست
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لت را دوست داشت. مايل نبود دختر محبوبش را اين چنين دچار مشکليکه چاره اي برايش نداشت. جرالد ، اسکار  

 .کودکانه ببيند. راه حلي برايش نداشت و همين به شدت او را ناراحت مي کرد. الن جواب همه چيز را داشت

 .اسکارلت بايد مشکل خود را نزد او مي برد

همه ما رو؟ نکنه دنبال مردي دويدي که–دي يا فقط خودتو مسخره کر:« مل هميشه که هيجان زده مي شد فرياد زد   

 ».تو رو دوست نداره؟ اونم وقتي که همه جوون هاي اين ناحيه از خدا مي خوان با تو ازدواج کنن

 .خشم و غرور پايمال شده درد را از او دور کرد

» از اين خبر تعجب کردم–هيچ وقت دنبالش ندويدم. فقط  .« 

متاسفم دختر ، به هر«کمي مهرباني هم از لحنش احساس مي شد:» دروغ مي گي!« ت:جرالد در مقابل او ايستاد و گف  

 ».حال تو هنوز بچه اي ؛ البته مشکالت ديگه اي هم هس

مادر وقتي با شما ازدواج کرد فقط پونزده سالش بود من شونزده سالمه« اسکارلت با صداي گرفته اس گفت: .« 

تو دمدمي مزاج نبود. حاال راه بيفت ، دختر ، خوشحال باش ، من هم قولمادرت فرق مي کرد. اون مث «جرالد گفت:  

 مي دم هفته ديگه ببرمت به چارلز تون تا خاله اواللي رو ببيني و سر وصدايي رو هم که دور و بر قلعه سامتر به راه

 ».افتاده نشونت بدم ، در عرض يک هفته اشلي رو فراموش مي کني

غم و خشم ترکيب عجيبي در ذهنش به وجود آورده بودند» ي کنه من بچه ام.فکر م« اسکارلت باخود گفت: . 

 ».فقط در فکر اينه که يک اسباب بازي تازه برام دست و پا کنه شايد که من اين ضربه ها رو فراموش کنم«

ون ازدواج کردهحاال هم براي من لب ورنچين. اگه شعور داشتي تا حاال با استوارت يا برنت تارلت«جرالد آمرانه گفت:  

 بودي. خوب فکر کن دختر. با يکي از اين دو قلوها ازدواج کن ، تا امالک ما يکي بشن ، اونوقت جيم تارلتون و من

 »- براي شما يک خونه قشنگ مي سازيم ؛ درست جايي که کشتزارها به هم مي رسن؛ در يک بيشه کاج و

نمي خوام به چارلزتون برم يا خونه داشته باشم يا با دوقلوهابا من مث يه بچه رفتار نکن! من «اسکارلت فرياد زد:  

حرفش را بريد ولي ديگر کار از کار گذشته بود» -ازدواج کنم. فقط مي خوام . 

 صداي جرالد به طرز عجيبي آرام بود ،شمرده حرف مي د و کلمات را از انبار ذهنش بيرون مي کشيد ، کلماتي که

 .کمتر از او شنيده بود

» فقط مي خواي با اشلي ازدواج کني. ولي اونو به دست نمياري. اگرميخواست با تو ازدواج کنه ، بدون شک من بله ،  

 ».رضايت نمي دادم. به خاطر دوستي هايي که ميان من و جان ويکلز وجود داره

نمي شيمن دلم ميخواد دخترم خوشبخت بشه و تو با او خوشبخت :«به چشمان ترسان او نگريست و ادامه داد  .« 
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 »! آه ، ميشم ! ميشم«

 ».خوشبخت نمي شي ، دختر. خوشبختي وقتي به وجود مياد که زن و شوهر مث هم باشن«

ولي شما خوشبخت شديد ، تو و مادر که مث هم«اسکارلت ناگهان احساس کرد که دلش مي خواهد گريه کند ،   

اش سيلي بخوردديگر به حرفش ادامه نداد ، مي ترسيد براي گستاخي .» نيستين  . 

خانواده ويکلز با همسايه هاي ديگه ما فرق دارن. با هر«جرالد به ارامي به سخنش ادامه داد ،دنبال کلمات مي گشت.   

 خانواده اي که من تا حاال شناختم فرق دارن. اين ها مردم عجيبي هستن ، وبهتره که توي فاميل خودشون ازدواج

نگه دارنکنن و چيزهاي عجيب رو براي خودشون  .« 

 »-چرا ، پاپا ، اشلي اونجور«
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 ساکت باش ، دخترک! من نمي خوام بر عليه اون جوانک حرف بزنم ، چون ازش خوشم مياد. وقتي مي گم عجيب ،«

 مقصودم ديوونه نيس. اون عجيبه، ولي نه مث کالورت ها که هر چي دارن رو اسب ها شرط بندي مي کنن ؛ يا مث

هر زايمان يکي دو تا عرق خور بيرون مي ندارن ، يا مث فونتين ها ، آدم هاي بي پروا و بي شعوريتارلتون ها که در   

 که براي مختصر چيزي آدم مي کشن. فهميدن اين چيزها ي عجيب آسونه. البته ، خدا به من محبت داشت و گرنه

شي ممکنه دنبال زن هاي ديگه بيفتهممکن بود من هم همه اين کارها ر بکنم. منظورم اين نيست که اگه زن اشلي ب  

 باتو رو کتک بزنه ، اگه اين کار ها رو بکنه با زهم تو خوشبختي يا االقل معني اين کارهاشو مي فهمي. اما اون يه جور

 ديگه عجيبه. اصال نميشه فهميد من ازش خوشم مياد ، ولي حرف هاش برام سر و تهي نداره. حاال ، برام بگو دخترک

اي بي معني اون مث کتاب خوندن ، شعر گفتن ، موسيقي و نقاشي چيزي مي فهمي؟ از اين ديوونه بازي هاتو از کاره  

 »سر در مياري ؟

اوه ، پاپا اگه باهاش ازدواج کنم همه اين چيزها رو تغيير مي دم«اسکارلت از روي نا شکيبايي فرياد زد: .« 

؟ پس تو چيزي از زندگي يک مرد نمي دوني ، اشلي رو رهااه ، تغيير مي دي ، مي توني« جرالد با عصبانيت گفت:  

 کن. هيچ زني تا حاال نتونسته کوچکترين تغييري در شوهرش به وجود بياره ،اينو فراموش نکن . و تغيير افراد

غير ممکنه دختر ! همه خانواده اينجوري هستن ، هميشه همينجوري بودن . و احتماال هم خواهند–خانواده ويکلز   

. من بهت مي گم که اونا اصال عجيب به دنيا اومدن. ازاينجا مي کوبن ميرن نيويورک و بوستن براي ديدن اپرابود  

 وتابلوهاي نقاشي. سفارش کتاب هاي فرانسه و آلماني به يانکي ها مي دن! و مي شينن اين کتابا رو مي مي خونن و

خوان يه خورده بهتر باشن ميرن شکار يا پوکر بازي ميخيال پردازي مي کنن ، خدا مي دونه درباره چي ، وقتي مي   

 ».کنن ، يعني کارهايي که هر عاقلي مي کنه

هيچ مردي در اين ناحيه«اسکارلت با خشم به انچه که درباره زن صفتي اشلي به تمسخر مي گفتند اشاره کرد وگفت:  
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ه پوکر مگه همين اشلي نبود که هفته پيش دربهتر از اشلي سواري نمي کنه ، هيچ کس ، شايد فقط پدرش. و اما دربار  

 »جونز بورو در هزار دالر از شما برد؟

پسرهاي کالورت دوباره فضولي کردن ، ديگه قرار نبود مقدارشو بدوني. اشلي مي تونه پا به« جرالد به آرامي گفت:  

نکار نمي کنم که در مشروب خورياون منم دخترک! ا–پاي بهترين سوار کار بياد ، پا به پاي بهترين پوکر باز بياد   

 ».مي تونه تارلتون ها را از پا بندازه. اون همه ي اين کارها رو مي تونه بکنه ، اما نه از ته دل ، اينکه مي گم عجيبه

 اسکارلت ساکت شد ، دلش فرو ريخت. از اين اخري ديگر نمي توانست دفاع کند. زيرا اسکارلت مي دانست حق با

تمام اين تفريحات را از ته دل انجام نمي داد. او به کارهاي مورد عالقه مردم ، واقعا عالقه نشانجرالد است. اشلي   

 .نمي داد

خب ، اسکارلت ، اين«جرالد مفهوم سکوت او را خوب مي دانست. بازويش را به ارامي نوازش کرد و فاتحانه گفت:  

کني ؟ اونا ماه زده اند ( آدمي که کارهاي عجيب وحقيقت رو قبول داري. با شوهري مثل اشلي چه کار مي خواهي ب  

 غريب از او سر مي زند کارهايي مي کند که موافق رسم و عرف نيست. مفهوم ديگرش آدمي است که خلي شده

وقتي به تارلتون ها اشاره کردم ،«و بعد با چاپلوسي ادامه داد:». باشد گاه خل هم معني مي دهد. ) همه ويکلزها  

ا رو به تو تحميل کنم. اونا جوون هاي خوبي هستن. ولي اگه کيد کالورت رو قبول کني ، من هم حرفينخواستم اونه  

 ندارم. کالورت ها آدم هاي خوبي هستن. همشون ، حتي اون پيرمرد که با يک زن يانکي ازدواج کرده. و وقتي من

حرف نزن ، عزيزم ، گوش بده ! تارا رو براي تو و کيد مي ذارم–ُمردم  .« 
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من کيد رو حتي توي يک سيني نقره اي هم نمي خوام ، دلم نمي خواد اونو به من تحميل«اسکارلت با خشم فرياد زد:  

 »-کنين. تارا يا هر ملک ديگه اي رو هم نمي خوام. کشتزارها ارزشي ندارن وقتي

وقتي نمي توني مردي رو که مي خواي داشته باشي:«ميخواست بگويد  .« 

ه جرالد را که به شيوه شواليه ها تقديم شده بود رد کرد ، هديه اي که بعد از الن عزيزن ترين چيز اواسکارلت هدي  

 :به شمار مي رفت. با صداي که به غرش شباهت داشت فرياد کشيد

» هيچ ارزشي نداره؟ –زمين –اسکارلت اوهارا ، اين تويي که اينجا ايستادي و به من مي گي تارا  « 

شقي تصديق کرد. دلش بيش از آن شکسته بود که به خشم پدر اهميت بدهداسکارلت با کله  . 

 ».زمين تنها چيزي در دنياست که به همه چيز مي ارزه«

چون تنها زمين در اين دنيا«از خشم فرياد مي زد و دست هاي کلفت و بازوهاي کوتاه خود را در هوا تکان مي داد.  

فراموش کني! تنها چيزي که ارزش کار کردن ، جنگيدن ومردن رو داره باقي مي مونه ، و تو هيچ وقت نبايد اينو .« 

آه ، پاپا ، مث يک ايرلندي حرف مي زني«اسکارلت با نفرت گفت: .« 
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 ايرلندي بودن باعث خجالت منه؟ نه ، من بهش افتخار ميکنم. اينو هم فراموش نکن دخترک ، که تو هم نيمه«

قطره خون ايرلندي تو رگ هايش باشه ، زمين مثل مادر مي مونه. در اينايرلندي هستي. و براي هيچ کس که يک   

و تو در –کاونتي ميت در اون سرزمين باستاني -لحظه تو باعث شرم من شدي. من ه او زيباترين زمين دنيا رو دادم  

 ».مقابل چيکار ميکني؟ اهانت مي کني

ديل کند ولي جيزي غم انگيز در چهره اسکارلت ،جرالد مي رفت که سخنراني خود را به فريادهاي خشم آلود تب  

 .مانع شد

 ولي تو جووني ، عشق به زمين حتما به سراغت مياد. اگه ايرلندي هستي ،از اين عشق نمي توني فرار کني. مثل يک«

يبچه دلواپس بازيچه خودتي. وقتي بزرگتر شدي ، مي بيني که اين..حاال تصميمتو درباره کيد يا دوقلو ها يا حت  

 ».پسرهاي مونرو بگير ، و مي بيني که من چقدر دارم باهات راه مي يام

 »!اوه پاپا«

 جرالد ديگر تحمل اين حرفها را نداشت. از اينکه بايد بار اين مشکل را به دوش بکشد آزار مي ديد. احساس تاسف

بود ، باز اسکارلت ناراضي مي نمود مي کرد. با وجود اينکه بهترين جوانان ناحيه را به عالوه تارا به او هديه کرد ه . 

 .انتظار داشت هديه اش با شوق و بوسه پذيرفته شود

 خب ، ديگه اخم نکن دختر ، براي من اهميت نداره که تو با کدوم مرد ازدواج مي کني . اين آدم هر کس هست بايد«

ديک نجيب زاده جنوبي مغرور باشه. عشق براي زن ها بعد از ازدواج به وجود ميا .« 

 »!اوه پاپا ، اين طرز فکر ايرلنديه«

طرز فکر خوبي هم هس! اين کار آمريکايي هاس که به خاطر ازدواج عاشقانه ، اين ور و اون ور پرسه بزنن ، مث«  

 نوکرها ، مث يانکي ها. بهترين ازدواج وقتيه که شوهر رو پدرو مادر براي دخترشون پيدا کنن. وگرنه دختر چشم و

ث تو چطور مي تونه بين مرد خوب و مرد بد فرق بذاره.؟ به خانواده ويکلز نگاه کن. چه چيزي نسلگوش بسته اي م  

 اونا رو اين طور مغرور و قوي نگه داشته؟ براي اينکه تو خودشون ازدواج مي کنن. با فاميل هاي خودشون. با

 ».آدمهايي مث خودشون

رلت را در خود گرفترنج گرانباري دوباره اسکا» آه « اسکارلت فرياد زد: . 
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 حرف هاي جرالد آن حقيقت وحشتناک و ناگزير را دوبار نشان داد. جرالد به صورت برافروخته لو نگريست ، پاهاي

 .خود را از روي بي قراري تکان مي داد

بياورد ناشيانه دستش را زير چانه اسکارلت گذاشت ، سعي کرد صورتش را باال»نمي بينم گريه کني:«جرالد پرسيد  . 

 .در چهره خودش نيز شيارهاي اندوه و ترحم مشاهده مي شد
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از او دور شد» نه.«اسکارلت با غضب فرياد زد: . 

 دروغ ميگي. ولي من خوشم مياد . خوشحالم که اين غرور در تو هست ، دختر. دلم ميخواد فردا تو مهموني هم ،«

بزنن بهت بخندن و برات غصه بخورن. که عاشقهمين طور مغرور باشي. دلم نمي خواد مردم پشت سرت حرف   

 ».مردي شدي که نمي تونه جز يک دوستي ساده چيز ديگه اي بهت بده

اوه ، يک عالمه چيز به من ياد داد. با جرات مي گم. کاش مي تونستم«اسکارلت با اندوهي که در دل داشت فکر کرد:  

اوه چي مي شد اگه اين–رش کنم که بگه دوستم داره بگم. فقط اگه يه کمي ديگه وقت داشتم ، مي تونستم وادا  

 »!ويکلزها تو خودشون ازدواج نمي کردن. چي مي شد اگه اين رسم رو نداشتن

 .جرالد بازويش را گرفت و به طرف خود کشيد

» تو–حاال ديگه بريم خونه شام بخوريم. حرفهايي هم که زديم پيش خودمون مي مونه. من چيزي به مادرت نمي گم   

م نبايد بگي. دماغت رو هم بگير دختره .« 

 اسکارلت با دستمالي که از خشم پاره اش کرده بود دماغش را گرفت. هر دو در تاريکي بازو در ازوي به سوي خانه

 به راه افتادند ، اسب هم به آهستگي دنبالشان مي رفت. نزديک خانه ، وقتي قامت سايه وار مادرش را روي ايوان ديد

ه دلش مي خواد دوباره حرف بزند. مادر ، کاله وشال و دستکش پوشيده بود. پشت سرش مامياحساس کرد ک  

 ايستاده بود ، رنگي صاعقه ور در چهر ه اش مشاهده مي شد. در دستش کيف چرمي الن اوهارا ديده مي شد. که

کلفت و آويخته او از خشم معموال داروها و وسايل زخم بندي خود را براي معالجه بردگان در آن مي گذاشت. لبهاي  

 متورم شده بود هنگام خشم لب زيرين خود را آن قدر گاز مي گرفت که باد مي کرد. اسکارلت مي دانست که مامي

 .از چيزي عصباني است که مطابق ميلش نيست

ده سالالن از نسلي بود که پس از هف«اين شما هستيد آقاي اوهارا؟« وقتي آن دو در جاده ظاهر شدند الن گفت:  

آقاي اوهارا متاسفانه در«-زندگي مشترک و به دنيا اوردن شش فرزند هنوز به آداب و تشريفات اهميت زيادي ميداد  

 منزل اسالتري يک بيمار هست. بچه اِمي به دنيا آمده ، اما دارد مي ميرد. بايد حتما تعميد شود. من دارم با مامي به

 ».آنجا مي روم تا ببينم چه مي توانم بکنم

 صدايش لحن خواهش داشت ، البته مي دانست شوهرش موافقت خواهد کرد اما اين خواهش طبعا جرالد را خشنود

 .مي کرد

تو رو به خدا اون آشغال هاي سفيد بايد بيان سراغ تو ، اون هم درست سر«با اين وجود داد و فرياد جرالد بلند شد:  

، درباره جنگ برات تعريف کنم! خيلي خب ، برو خانم اوهارا ، ميشام. من بايد خبرهايي رو که از آتالنتا رسيده   

 ».دونم که اگه اتفاقي بيفته و تو براي کمک نري شب سر راحت روي بالش نميذاري

 ممکن نيست خانوم بتونه راحت بشينه. اگه شبا هم براي سياه هاي بدبخت يا آشغال هاي سفيد اتفاقي بيفته ، اون«

مامي همچنان غر مي زد و به سوي کالسکه اي که پايين پله ها» از غصه خوابش نمي بره. حتما بايد بره و گرنه  
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 .ايستاده بود مي رفت
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عزيزم سر شام تو به جاي من پذيرايي کن«الن با دستي که دستکش داشت گونه اسکارلت را نوازش کرد: .« 

ثير جادوي نيرومند نوازش هاي مادر قرار ميبا وجود اينکه دردي بزرگ در جان داشت باز هم مثل هميشه تحت تا  

 گرفت. رايحه ارامش بخش بهار نارنج که از لباس هاي ابريشمي خش خش کننده اش متصاعد بود افسوني داشت که

 او را از خود بي خود مي کرد . رايحه مطبوع الن اوهارا در نظر اسکارلت معجره اي بود ، معجزه خانه ، که حرمتي

جذوب و آرام مي کردداشت و او را م . 

 جرالد همسرش را در سوار شدن به درشکه کمک کرد و به سورچي دستور داد که در راندن احتياط کند. توبي که

 مدت بيست سال مهتر اسب هاي اوهارا بود ، از اين سفارش کمي ناراحت و درهم شد ، انتظار نداشت پس از اين

ي پهلوي او نشسته بود وهر دو تصويري زنده اما عبوس از آفريقاييانهمه سال او را با وظيفه خود اشنا کنند. مام  

 .واقعي بودند

اگه اين همه کمک به اين اسالتري هاي آشغال نکرده بودم مجبور نبودند پولشون را جاي ديگر«جرالد با خشم گفت:  

وشن. اگه خريده بودم اينخرج کنند. هميشه توي اين فکر بودند اون چند تا جريب زمين باتالقي شون روبه من بفر  

بيا:« بعد ناگهان چهره اش باز شد ، همان حالت شوخ وشاد هميشگي به او بازگشت » منطقه از شر اونا راحت مي شد.  

 ».دختر ، بيا بريم و به پورک بگيم عوض اينکه ديلسي رو بخرم خودشو به ويکلز فروختم

ه همانجا ايستاده بود داد و از پله ها باال رفت. دز اينافسار اسبش را که هنوز در دست داشت به پسرک سياهي ک  

 لحظه افسردگي و دل شکستگي اسکارلت را فراموش کرده بود و همه حواسش را به شوخي با پورک داده بود. به

 دنبال او اسکارلت به آرامي از پله ها باال رفت ، گويي پاهايش توان نداشت. فکر مي کرد تفاوتي که ميان او و اشلي

 وجود دارد عجيب تر از عدم تناسب پدرش با الن روبيالر اوهارا نيست. مثل هميشه متحير بود که پدر پر سر و صدا و

 شلوغ و بي حس و حال او چطور توانسته با زني مثل مادرش ازدواج کند ، کمتر زوجي بودند که اين همه از نظر رفتار

 .، تفکر و عادت باهم متفاوت باشند

 فصل سوم

اوهارا سي و دو ساله بود ، و مطابق آداب آن زمان ، زني ميانه سال به شمار مي رفت ، زني که شش فرزند به دنياالن   

 آورده بود و سه تاي ان ها را دفن کرده بود. زني بود بلند قامت که يک سر وگردن از شوهر پر شروشور و آتشي

ن مواج و چرخانش قامت بلند او را کمي کوتاه تر نشاتن ميخود بلندتر بود. بسيار با وقار و ظريف مي نمود اما دام  

 داد. گردن ظريفش که از ميان پيراهن تافته سياه رنگش جلوه گر بود به رنگ مرمر ، و گيسوان پرپشتش در ان

 توري ظريف سياه ، بر متانت و وقارش مي افزود. از مادر فرانسوي اش که همراه والدين در انقالب هاييتي در
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1200 ، آواره شده بود چشماني سياه و مورب ، مژگاني کشيده و گيسواني بلند و انبوه و سياه به ارث برده بود و از   

 جانب پدرش که سرباز ناپلئون بود وارث بيني بلند و کشيده و ارواره مربع بود که چانه اي خوش حالت به حالوت

به هاي زندي بود ، حالتي داشت که در آن از خودصورتش مي افزود. اما نگاه با وقار و مغرورش فقط حاصل تجر  

 .پسندي اثري مشاده نمي شد ، آميخته اي بود از مهرباني ، توازن ، بزرگ منشي و انديشه مستحکم و رفيع

 زني بود با زيبايي برجسته ، تابشي در نگاه ، گرمي و لطفي در لبخند و موسيقي مواجي در صدا ، که در گوش و چشم

ه و همه مستخدمان ، تصويري خوشايند و دلنواز مي افريد. آهنگ کلماتش به مردم ساحل نشين جورجياافراد خانواد  

 .شبيه بود ، با گرمي خاصي اداي سخن مي کرد و اصال لهجه فرانسوي نداشت. صدايش هرگز به فرمان بلند نمي شد

قرار دهد و فرمان هاي تند و شديد خدمتکاران و دخترانش هرگز سراغ نداشتند که او اکيدا کسي را مورد خطال  
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 صادر کند ، باا اين وجود تمام خواسته هايش فورا در سراسر اماللک پهناور تارا به اجرا در مي آمد ، در حالي که چه

 .بسيار پيش آمده بود که فريادهاي آتشين شوهرش خريداري نداشت

ر بود ، صدايي گرم و لطيف ، چه در موقع تشويق و چه درتا انجا که اسکارلت به ياد داشت ، مادرش هميشه همينطو  

 هنگام تنبيه. رفتاري موثر و ارام ، با مشکالت و گرفتاري هايي که در اداره امور ان خانه بزرگ داشت ، از خصوصيات

يموثر او محسوب مي شد. عجيب بود که اين آرامش با وجود از دست دادن سه پسر هنوز چون ستوني استوار بر جا  

 مانده بود. اسکارلت هرگز مادرش را بيکار نمي ديد. جز در موارد صرف ناهار و يا رسيدگي به امور مالي و محاسبات

 کشتزارها و پرستاري بيماران ، بقيه اوقات مي نشست و خود را با بافتني سرگرم مي کرد. در حصور دوستان که به

را به دوختن پيراهن هاي پاره جرالد و دختران و گاهي مالقاتش مي آمدند قالبدوزي مي کرد اما اوقات ديگر  

 بردگان مي پرداخت. اسکارلت به ياد نداشت که مادرش را بدون انگشتانه طال ديده باشد ، هميشه دخترک سياهي

 با جعبه دوخت و دوز کنار او حاضر بود و با او ازاين اتاق به آن اتاق مي رفت. حتي هنگامي که الن براي سرکشي به

 .اشپزخانه يا نظارت بر کار رختشو ها مي رفت دخترک سياه دنبالش بود

 هرگز مادرش را بدون آرايش معمول زنانه نديده بود ، هيچ وقت بي حوصله و عبوس نبود ، هميشه کامل به نظر مي

االنهآمد ، چه شب و چه روز. لباس پوشيدنش براي شب نشيني ها و مهماني ها و يا حتي براي شرکت در جشن س  

 مالکان در جونزبورو ، دو ساعت طول مي کشيد. مامي و دو مستخدمه ديگر او را ان طور که دلخواهش بود مي

 .آراستند اما اگر تعجيلي در کار بود ، آراستن به سرعت صورت مي گرفت

روس تخته اسکارلت که اتاقش مقابل مادر در سراسرا قرار دداشت ازکودکي با صداي پاها ي برهنه مستخدمان که  

 هاي کلفت مي دويدند آشنا بود. اين مستخدمين در ساعت هاي شب يا سحرگاه مي آمدند و آهسته در مي زدند ، يا

 با صدايي ارام او را صدا مي کردند که خبر بدهند کودکي به دنيا امده يانيازمندي ، کمک ميخواهد. مثل هر بچه اي ،
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مادرش نزديک مي شد و از الي در مي ديد که نفير خواب پدر به گوشاسکارلت هم گاهي پاورچين و ارام به اتاق   

 مي رسد و مادر در نور شمع لباس مي پوشد تا در آن ساعت شب با جعبه داروهاي خود براي کمک به بيماران از

 .خانه خارج شود

ر و صدا نکنين ، آقايهيس ، س:«وقتي پايين پله ها مي رسيد مستخدمان را موکد اما آرام خطاب مي کرد و مي گفت   

 ».اوهارا بيدار ميشه. اونا اينقدر مريض نيستن که بميرن

 خزيدن مجدد اسکارلت در بستر ، با اينکه مي دانست مادرش در خانه نيست و براي کمک به نيازمندان رفته است ،

 .خوشي و لذتي در برداشت و همه چيز به خوبي مي گذشت

الي سر بيماري به سر آورده بود يا چون يک قابله کودکي را به دنيا آورده بود ، آنصبح ، بعد از اينکه تمام شب را با  

 زمان که دکتر فونتين پير و دکتر فونتين جوان تازه داشتند پس از استراحت شبانه به سر کا ر خود مي رفتند ، الن

. در آن لحظه اگر چه دوراوهارا از راه مي رسيد و پشت ميز صبحانه مي نشست و باديگران ناشتايي مي خورد  

 چشمانش از خستگي کبود شده بود اما در رفتارش هيچ اثري از اين خستگي مشاهده نمي شد. در پس اين آرامش

 پوالدين ، نيروي اليزال جاي داشت که تمام ساکنان خانه حتي جرالد ودخترها را وادار به اطاعت مي کرد ، گر چه

يت رانپذيردجرالد حاضر بود بميرد اما اين واقع . 

 گاهي شب ها که اسکارلت روي پنجه پا بلند مي شد تا گونه مادرش را ببوسد و شب بخير بگويد ، متوجه لب ها و

 دهان او مي شد. لبهايش بسيار کوچک و لطيف بودند. دهانش مي توانست جهاتي را دگرگون کند. پيش خود فکر
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ر دل شب هاي طوالني بيرون آمده و چه دلدادگاني زمزمه هاي اسرارمي کرد چه رازهاي مگوي از ميان اين دو لب د  

 آميز او را شنيده اند. اما نه اين حقيقت نداشت ، مادرش هميشه همان بود که بود ، ستوني از قدرت ، سرچشمه عقل ،

 .کسي که جواب هر سوالي رامي دانست

اوانا ، يک دختر پانزده ساله زيبا بود که مانند همهاما اسکارلت اشتباه مي کرد. سالها پيش ، الن روبيالر اهل س  

 دختران همسن و سال خود شور و شوقي داشت و قلبش لبريز از عاطفه بود و در آن شهر زيباي ساحلي ، شب هاي

 طوالني را با دوستان خود زمزمه ميکرد ، اما اسرار نهاني خود را فقط با يک نفر در ميان مي نهاد. در آن سال بود که

همان سالي که پسرعموي سياه–جرالد اوهارا که بيست و هشت سال از او بزرگتر بود به زندکي او قدم گذاشت   

 چشمش فيليپ روبيالر از زندگي او خارج شد. هنگامي که فيليپ با آن چشمان جذاب و روحيه ماجراجويانه اش

بود با خود برد و او را براي يک ايرلنديساوانا را براي هميشه ترک کرد درخششي را که در قلب الن روشن کرده   

 .کوتاه قد گذاشت که کمي بعد او را به عقد خود در اورد

 همين براي جرالد کافي بود ، فرصتي به دست اورده بود تا با دختري اين چنين ازدواج کند و آنر ا يک خوشبختي به
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چيز را به دست آورد. مرد باهوشي بود و ميحساب اورد. اگر الن همه چيز رااز دست داد ، در مقابل جرالد همه   

 دانست که آنچه اتفاق افتاده جز معجزه ، چيزي نبوده است. ايرلندي فقيري که نه ثروتي داشت و نه خانواده اي که

 .او را حمايت کند ، بايد دختر يکي از ثروتمند ترين و نام آورترين خانواده هاي ساکن سواحل جورجيا را مي گرفت

د اوهارا مرد خود ساخته اي بودزيراجرال . 

*** 

 جرالد در بيست و يک سالگي به آمريکا امده بود. مثل همه ايرلندي ها با بقچه اي لباس و دو شيلينگ پول ، شتابناک

 و ناشکيبا وارد شد ، آرزوهاي بزرگ در سر داشت . در ان سوي جهنم ( مقصود کشور انگليس است که درآن تاريخ

1650- 1720غال داشت ) از سربازان اورانژ ( ايرلند را تحت اش  ( orange of William ) يا ويليام 

 سوم پادشاه انگلستان. با دختر عموي خود ماري ازدواج کرد. عمويش جيمز دوم بود که در کشمکش هايي که با

ت با پارلمان درپارلمان داشت به ناچار از انگستان گريخت و از سلطنت خلع شد. ويليام بر سر تصاحب تاج و تخ  

 افتاد و عاقبت پيروز شد وبه پادشاهي رسيد. وي دشمن سرسخت لويي چهاردهم پادشاه فرانسه بود. در هنگام

 پادشاهي او مظالم فراواني بر مردم ايرلند رفت و جنايات بسيار درآن سرزمين صورت گرفت. ) که براي دولت

پادشاهان انگليس مي دادند. ) هر يک صد پوند خرج بر مي داشتندانگليس يا خود ابليس ( لقبي بد که ايرلندي ها به   

 خبر ي نبود ولي دولت در پي گيري قتل تحصيلدار يک مالک انگليسي ، قوي عمل مي کرد ، ازاين رو جرالد مجبور

د زيرا عقيدهخوانده بو» سرباز حرامزاده اورانژ«شد ناگهاني و بادست خالي ايرلند را ترک کند. بله ، او تحصيلدار را   

 .داشت که کسي حق ندارد به يک ايرلندي توهين کند و بي خيال سوت بزند و شکست بوين را به رخ او بکشد

ميان ويليام سوم و هواخواهان و جيمز دوم در گرفت . ايرلندي ها از جيمز 1202نبرد بوين ( جنگ بوين در سال   

ته بود ولي براي اوهاراها و هموطنانش مثل اين بود کهطرفداري مي کردند . ) تقريبا يک صد سال پيش در گرف  

 ديروز اتفاق افتاده باشد. درآن جنگ ايرلندي ها تمام اميد ها ، روياها ، زمين ها و دارايي هاي خود رااز دست دادند

هو گرد و خاکي سنگين برخاست که با خود هراس آورد و بساط شاهزاده استوارت ( . تنها پسر جيمز دوم بود ک  

 ادعاي تاج و تخت انگلستان را داشت. او تحت حمايت چهاردهم قرار داشت. با کلمنثينا سويي يسکا دختر پادشاه

همسرش او را ترک کرد و به دير وارد شد. استوارت در رم درگذشت و در 1204لهستان اردواج کرد ولي در   
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ژ ارتش خود را که نشان هاي سرخ داشتند در ايرلند باقيکليساي سن پيتر دفن شد. ) را در هم پيچيد و ويليام اوران  

 .گذاشت تا دمار از روزگار طرفداران استوارت در آورند

 با اين داليل و داليل ديگر ، ايرلندي ها حاضر نبودند در ايرلند بمانند و شاهد فجايع فاتحان باشند ، مگر اينکه بتوانند

رداقداماتي بکنند که نتايج مفيدي به بار آو . 
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 خانواده اهارا سال ها تحت بدترين شرايطي که فاتحان تحميل مي کردند ، زيستند و دائما متهم مي شدند که بر عليه

 دولت اقداماتي بعمل مي آورند و جرالد اولين اوهارايي نبود که سرزمين خود را رها کرد و در سحرگاهي غمناک

جيمز و اندرو ، که جرالد آن هارا به سختي به خاطر مي آورد جاي وطن کرد و از ايرلند گريخت. براداران بزرگترش  

 ، همراه با جوانان ديگر در ساعات منع عبور و مرور ، فعاليت هايي داشتند و گاهي هم هفته ها غيب مي شدند وباعث

شف کردندنگراني مادرشان مي شدند. بعد از اينکه تعدادي تفنگ را که در خوکداني خانه اوهارا ها چال شده بود ک  

 انان نيز به ناچار به امريکا گريختند. اکنون آنان در ساوانا بازرگان موفقي بودند و گاهي که مادرشان ازآن ها ياد مي

به پشت گرمي اين دو برادر بود که جرالد» فقط خدا مي داند که اينها از کجا به اين ثروت رسيده اند.:«کرد مي گفت   

 .راهي آمريکا شد

به ياد داشته با ش که:« سه هاي گرم و دعاي خير و نصايح پدر ترک کرد. در لحظات وداع ؛ پدر گفت خانه را با بو  

پنج برادر قد بلندش او را وداع گفتند و با لبخند هاي دلگرم کننده به» کي هستي و دست نياز پيش کسي دراز نکن.  

دو پدر و پنج برادرش همگي شش فوت يااو شهامت دادند ،زيرا او کوچکترين فرزند يک خانواده پر جمعيت بو  

 بيشتر قد داشتند و پهناي سينه شان متناسب مي نمود. اما جرالد ، در بيست و يک سالگي ، پنج فوت و چهارم و نيم

 اينچ قد داشت. حداکثر لطفي که خداوند به او کرده بود . اين فقط آدمي مثل جرالد بود که مي توانست کوتاهي قدش

د و ان را مانعي براي خواسته هايش نداند. به عالوه همين کوتاهي قد يکي از علت هاي پيشرفت شد ،را نديده بگير  

 زيرا آموخته بود که آدم هاي کوچک اندام بايد براي بقاي خود در ميان اجتماع از بلند قدها سخت بکوشد. و جرالد

 .سخت کوش بود

اب ديرين و افتخارات گذشته انان براي هميشه از ميان رفتهبرادران بلند قدش ، عبوس و بسيار کم حرف بودند. آد  

 ، فراموش شده بود. آثار اين ويراني به صورتتنفرهاي بي دليل ، گاه از وجود تلخشان بيرون مي ريخت. اگرجرالد

ايستاداوهارا چون برادرانش بلند قد و تنومند بود حتما راه آنان رادنبال مي کرد وتلخ وتاريک در مقابل دولت مي  . 

از هر چيز کوچکي آتشي مي شد ، مچش» او کله خر است وجلوي دهانش رانمي تواند بگيرد.:«مادرش مي گفت   

 بسيار تنومند بود و عضالت شانه اش برامده مي نمود به طوري که از دور هم مي شد اين بر آمدگي را ديد. وقتي

کوچکي بود که وسط چند تا مرغ بزرگ ول کرده باشند ميان برادرانش ،اوهاراهاي بلند قد ، مي ايستاد مثل خروس . 

 برادران ، او رادوست داشتند اما گاهي از کارهاي او خشم مي گرفتند ولي هنگامي که مي خواستند اورا تنبيه کنند

 گويي بچه اي را ادب مي کنند ، مشت هاي بزرگ خود را نرم بر او فرود مي آوردند. اگر چه وسائلي را که براي

ندن و نوشتن همراهش کرده بودند مختصر بود ، اما او حتي از آنها خبر نداشت و اگر هم به او مي گفتند اهميتيخوا  

 نمي داد. مادرش به قدر کافي خواندن و نوشتن به او اموخته بود. کمي هم حساب بلد بود . معلوماتش از اين فراتر

ر دعاهاي کليسا شرکت کند ، از تاريخ ايرلند فقط حوادث تلخنمي رفت. زبان التين را تا حدي مي دانست که بتواند د  

را از حفظ داشت و چند آواز محلي را نيز از دوران کودکي مي» مور «را به ياد داشت ، قطعات مختصري از شعرهاي   
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از دانست ، از موسيقي چيزي سرش نمي شد. اگر چه به مردمي که اهل کتاب بودند به ديده احترام مي نگريست ولي  
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 ناتواني خودش در اين مورد دلگير نبود. در کشوري که مردم بي سواد به ثروتهاي بي حساب رسيده بودند ، چه

 نيازي به اموختن بود ؟ در کشوري که شرط ثروت ، نيرومندي و نترسيدن از کار بود سواد چه معني داشت؟

ار گماردند از بي سوادي او باکي نداشتند. همان توانبرادرانش جيمز و اندرو نيز که او را در فروشگاه خود به ک  

 خواندن و نوشتن و شخصيت سالمت و استعداد برجسته او در چانه زدن ، اعتماد دو برادر را جلب کرد ومحبتش را به

 دل گرفتند. ولي اطالعات مختصر او درباره شعر و ترانه گاهي حسادت برادران را تحريک مي کرد با وجود اين با

رويي ذاتي خود توانسته بود نظر آن ها را به خود جلب کند. آمريکا در سال هاي اول قرن با ايرلندي ها مهربانني  

 بود. جيمز و اندرو که با خريد و فروش کاال کارشان را شروع کرده بودند ، اجناس مختلف را در گاري هاي

م ارام فروشگاهي براي خود درست کردند وسرپوشيده از ساوانا به مناطق مرکزي جرجيا حمل مي کردند و ارا  

 .جرالد هم به انان ملحق شد

و جنوبي ها.چيزهاي زيادي بود که–جنوب را دوست داشت و به تعبير خودش ، به زودي يک جنوبي شد. در جنوب   

رک مي کرداو نمي دانست ؛ ولي از ته دل که صفت بارز او بود عرف و عادت انهارا به خود تطبيق داد ؛ آن طور که د  

 ؛فقط براي خودش. پوکر و مسابقه اسب سواري ، سياست بافي ، قانون ، حقوق ايالتي و ناسزاگويي به يانکي ها ، برده

 داري ، محصول پنبه درجه يک ، خوار شمردن و تحقير سفيد پوست هاي آشغال و غلو کردن در رفتار احترام آميز به

لقه و در مدتي کوتاه ياد گرفت. حتي ياد گرفت که تنباکو بجود. نوشيدنبانوان از جمله چيزهايي بود که او با عا  

 .ويسکي را ديگر خوب بلد بود ، چون با ان به دنيا آمده بود

 ولي جرالد ، جرالد ماند. عادت هاي زندکي و افکارش عوض شد ؛ اما رفتارش را نخواست عوض کند ، گرچه در دراز

 .مدت مي توانست

مزارع پنبه و برنج را که از محل فرمانروايي خود به ساوانا مي آمدند و همراه بانوان زيبا در شکوه اشرافي مالکان  

 درشکه مي نشستند و بردگان به دنبالشان مي دويدند ، مي ستود. اما هرگز نمي توانست به اين شکوه وظرافت دست

ان مي دادند مي شنيد و دوست مي داشت وليپيدا کند. صداي آمرانه و اربابي انهارا که چپ و راست به اين و آن فرم  

 خودش همان روش سخن گفتن سنتي خود را به کار مي برد. بي اعتنايي و غرور آنهارا در قمار مي ديد. مشاهده مي

 کرد که در يک دور ورق ، غالمان ، مزارع و محصول ها دست به دست مي شوند وبازنده بدون ناراحتي ، بعد از چند

، از او جدامي شد. جرالد فقر را شناخته بود وهرگز ياد نمي گرفت که به خاطر ايم ظرافت ها وشيوهشوخي با برنده   

 هاي اجتماعي ، پول و دسترنج خودرا از کف بدهد. نژاد شادمانه اي بودند اين ساح نشينان جورجيا ، با صداي ارام ،

اين ايرلندي جوان نوعي شوق بي قرار داشت ، خشم ناگهاني و تضادهاي جذاب ، جرالد از آنها خوشش مي آمد. اما  
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 درست مثل بادهايي که در روستا مي وزيد وهمه چيز را تر و تازه مي کرد ،مثل مرداب هايي که تب اور نبود . چنين

 طبعي ، او را از ساکنان سست و بي روح اين منطقه نيمه استوايي که دائما تب نوبه زندگيشان را به خطر مي انداخت

ي کردجدا م . 

 هر چه را که به نظرش مفيد مي رسيد اموخت و بقيه را دور ريخت. پوکر را رايج ترين تفريح جنوبي ها يافت و

 نوشيدن ويسکي را؛ استعداد ذاتي او در بازي پوکر و نوشيدن ويسکي دو چيز از سه چيز گرانبهاي زندگي اش را به

ن را لطف و کرم خداوندي مي دانستارمغان اورد ، نوکرش و کشتزارش. سومي زنش بود که آ . 

 نوکرش پورک سياه برقي بود ، استاد اغلب حرفه هاي ظريف. او حاصل قمار جرالد با يکي از مالکان جزيره سن

 سيمونز بود که در توپ زدن دست کمي از او نداشت اما در نوشيدن رم (عرق نيشکر ) به پاي او نمي رسيد. بعدها
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نهاد خريد او را به دو برابر قيمت داد ، اما جرالد جدا نپذيرفت زيرا اين اولين برده او بود ، وصاحب قبلي پورک پيش  

شمرده مي شد. اولين قدم در راه هدف هاي قبلي جرالد بود. جرالد» بهترين برده آن ناحيه ساحلي «اين برده که   

 .ميخواست از مالکان و برده داران بزرگ شود

ش به داد و ستد و بنکداري مشغول شود وروزها به خريد و فروش بپردازد وشبها در نورنمي خواست مثل برادران  

 شمع به حساب ها رسيدگي کند. جرالد به بعضي از جنبه هاي منفي که در کار تجارت وجود داشت توجه مي کرد ،

با روياهاي يک ايرلنديولي برادرانش اصال اين چيزها را درک نمي کردند. او مي خواست يک زمين دار بزرگ شود.   

 که مدتي روي زمين مردم کار کرده بود ؛ ميخواست صاحب زمين شود ، صاحب جريب در جريب زمين سبز که در

 جلوي چشمانش گسترده شود. با بي باکي و سادگي خاص خودش ؛ تصويرهايي از خانه ، کشتزار و بردگان را در

ماليا تهاي–ر از خطراتي که در وطنش وجود داشت خبري نبود ذهن به وجود آورد. و در اين سرزمين جديد ، ديگ  

آينده اش دچار مخاطره نمي شد. اما داشتن اين روياها و -سنگين ، توقيف و تبعيد نبود ، گرسنگي و ناامني نبود  

باجراي آنها در مقوله متفاوت بودند. او کشف کرد که زمان به سرعت در گذر است. نواحي ساحلي جورجيا از جان  

 يک تشکيالت اشرافي کنترل و محافظت مي شد واين خود مانعي بود براي جرالد اوهارا که نتواند به هدف هايش

 .دست يابد

 دست سرنوشت و دست پوکر با هم متحد شدند تا کشتزاري را که بعد ها تارا نام گرفت به او پيشکش کنند ، و او

و به نواحي مرتفع شمال جورجيا کوچ کردفورا بساطش راجمع کرد و از نواحي ساحلي خارج شد  . 

 در يکي از بارهاي شهر ساوانا ، در شبي گرم از شب هاي بهار ؛ داشت استراق سمع مي کرد وبه حرف هاي يک

 ناشناس گوش مي داد . اين مرد يکي از اهالي ساوانا بود که اينک پس ازدوازده سال اقامت در نواحي مرکزي بار

گشته بود. او از برندگان بخت آزمايي زمين بود که موفق شده بود بخشي از زمين هايديگر به واليت خود باز  
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 جورجيا وسطي را خريداري نمايد. اين زمين ها قبال به سرخ پوستان تعلق داشت که از يک سال پيش به تملک دولت

رداخت ، کشتزاري بهدر آمده بود. صاحب زمين ، همان مرد ناشناس ، در آنجا خانه اي ساخت و به کشاورزي پ  

 وجود آورد ، ولي حادثه اي در راه بود ، خانه آتش گرفت و از بين رفت. و اکنون حاضر بود رمين رابه هر قيمتي که

 .ممکن باشد بفروشد

 جرالد که هميشه روياي درست کردن کشتزاري بزرگ را در سر داشت خود را ناشناس معرفي کرد و با او به

اش دو چندان شد وقتي شنيد مهاجرين تازه اي دسته دسته دارند در نواحي شمال کارولينا ومذاکره پرداخت. عالقه   

 ويرجينا ساکن مي شوند. جرالد که سالها در ساوانا زيسته بود به اندازه کافي از وضع زمينهاي آن ناحيه آگاه بود. و

که تا چندي پيش از پشت هر درخت انمي دانست که اغلب مناطق شمالي جورجيا در واقع بيشه هاي تاريکي هستند   

 يک سرخ پوست بيرون مي امد. چندي پيش نيز معامله اي براي برادرانش در اگوستا انجام داده بود و تا يکصد

 مايلي شمال رودخانه ساوانا رفته بود و اطمينان داشت اين مناطق خيلي زود اباد مي شوند. زمين مورد نظر حدود

انب شمال غرب تا ساوانا فاصله داشت و از نزديک آن رودخانه بزرگ چاتاهوچيدويست و پنجاه مايل از ج  ) 

 رودخانه اي است که در شمال شرقي اياالت متحده خارجيست. شاخه اصلي آن ، آپوالچي کرال ، نام دارد که از کوه

مي کند و از جهتهاي بلوريج واقع در جورجيا سرازير مي شود و از شمال غرب عبور کرده ، آتالنت را مشروب   

 غرب به ناحيه مرکزي و از جنوبي اين اياالت وارد مي شود . چاتاهوچي در مرز فلوريدا به رودخانه فلينت پيوند مي

مايل است. ) عبور مي کرد. جرالد مي دانست که زمين هاي ان سوي رودخانه هنوز در 491خورد . طول اين رود   
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ترديد شد که با وجود سرخپوستان چگونه ممکن است زمين هاي زير دستاختيار سرخپوستان است و کمي دچار  

 .رودخانه به زودي آباد شود

 پس از يک ساعت ، ان وقت که دو آشناي تازه ، از حرف زدن خسته شده بودند ، جرالد با معصوميت روشني که از

شد و گيالسهاي ويسکي دم به دمچشمان آبي اش بيرون مي ريخت پيشنهاد پوکر کرد. حريف پذيرفت و بازي آغاز   

 پر و خالي مي شد. هنگامي که شب فرا رسيد و تاريکي فرو نشست ، بازيکنان ديگر از ميدان خارج شدند و تنها آن

 دو نفر باقي ماندند ، جرلد و غريبه تازه آشنا. غريبه نقدينگي خود را باخت. پول هايي که جرالد با آن بازي مي کرد

اوهارا بود و اگر مي باخت نمي توانست تصور کند که چه اتفاقي مي افتاد و چه طور مي توانستمتعلق به برادران   

 صبح فردا در کليسا به گناه خود اعتراف کند. غريبه پيشنهاد کرد بر سر زمين بازي کنند و اين همان چيزي بود که

قرار داد ؛ براي لحظه اي وحشت کرد کهجرالد مي خواست. به عالوه اين سرنوشت بود ه ورق برنده را در اختيارش   

 .اگر ورق باالتري رو بشود پول هاي برده را چه طور بايد پس بدهد

خب ، شک ندارم که بردي و من خوشحالم که«نگاه کرد و آهي کشيد و قلم و کاغذ خواست ؛ » فول آس «بازنده به   
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ين ها پر از علف و کاج شده. حاال ديگه مالاز شر مالياتش راحت شدم. پارسال خونه و زندگيم سوخت ؛ حاال زم  

 ».توئه

هيچ وقت ورق و:« همان شب هنگامي که مست به خانه رفت ، و پورک داشت او را روي تختخواب مي گذاشت گفت   

نوکر سياه پوست که داشت کم کم از اخالق و رفتار ارباب» ويسکي رو با هم قاطي نکن ؛ مگر اينکه ايرلندي باشي.  

مي آمد از خنده ريسه رفت و با لهجه گيچي (ناحيه اي دور افتاده و کم ارتفاع در جنوب ايالت فلوريدا جديد خوشش  

 .مخلوط با کاونتي ميت ، حرفهايي زد که اگر کسي غير ز آن دو نفر آنجا بود حتما ناراحت مي شد )

ر و کولشان باال رفته بودند مي گذشترودخانه گل الود فلينت از ميان درختهاي کاج و بلوط که پيچک هاي انبوه از س  

 و دور مي زد و زمين هاي جرالد را چون بازوهاي گشاده در آغوش مي گرفت. جرالد روي تپه کوچکي که قبال خانه

 اي در آنجا وجود داشت ايستاده بود وبه زمين هاي خود نگريست. در نظر او رديف درختان بلند وسبزي که در

زمين ها بود، گويي انها را با دست خودش کاشته بود تا مالکيت خود را به اثبات رساندهمقابلش قرار داشت مرز آن   

 باشد. روي سنگ هاي سياهي که باقي مانده خانه سوخته بود ايستاده و به خيابان طوالني مشجري که به خانه منتهي

اق وجودش سر بر مي آورد ،مي شد و آن سرش به جاده اصلي وصل بود ، چشم دوخت و با شادي بزرگي که از اعم  

 به خودش قولهايي داد و سوگندهايي خورد و دعاي شکر خواند. اين دو رديف درخت هاي تناور و بلند از ان او بود ،

 اين مرغزا متروک به او تعلق داشت ، زير ماگنولياهاي جوان با آن گل هاي ستاره اي درشت و سفيد ، علف هايي

شخم نخورده پر از نهال هاي کاج و بوته هاي علف بود که داشتند در آن خاک سرخ بلند روييده بودند. زمين هاي  

اين هاهمه به او تعلق داشت ، ايرلندي بي کله اي که با–رنگ ، از چهار طرف ، در امالک جرالد اوهارا پيش مي رفتند   

 .شهامت تمام خطر کرد و همه چيز را به يکدست ورق واگذار نمود

در سکوت ان زمين هاي وسيع متروک ، احساس کرد که روي خاک وطنش ايستاده است چشم هايش رابست و . 

 اينجا زير پاي او خانه اي سفيد رنگ بنا مي شود از آجرهاي سفيد. در طول جاده يک رديف پرچين درست مي شود ،

ا شروع مي ود و تا آنرمه هاي پروار و اسب هاي اصيل پرورش مي يابند و اين زمين هاي سرخ که از پاي اين تپه ه  

 سوي رودخانه ادامه دارد روزي در اين آفتاب درخشان ، به سفيدي قو ، جلوه هايي بديع خواهد داشت ، جريب در

 .جريب پنبه. نيک بختي و سعادت اوهارا دوباره سربر مي دارد
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وام گرفت و زمين ها را گرواندوخته کمي داشت ، مقداري هم از برادرانش که عالقه اي به کشت و زرع نداشتند   

 گذاشت و براي اولين بار مزرعه خودش که تارا نهاده بود بردگاني خريد و ساختماني موقتي با چهار اتاق ساخت و

 .تنها و مجرد زندگي را آغاز کرد. به اين اميد که روزي ديوارهاي سفيذ خانه اربابي تارا باال برود

ي هرز پاک کرد و باز هم از برادرانش وام گرفت و بردگان بيشتري خريدمزارع و کشتزارهاي پنبه را از علف ها . 
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 اوهاراها ازتباري بودند که با هم پيوند ناگسستني داشتند با هم متحد بودند از اين رو در سايه اين اتخاد ، توانسته

مقابل سختي هاي دنيا ،بودند در طول سالهاي طوالني ، رنج هاي بزرگ و ناگامي هاي عظيمي را تحمل نمايند و در   

 .قلعه اي محکم و رفيع بنا کنند. انها پولي را که جرالدمي خواست به او دادند وسال بعد انرا با سودش دريافت داشتند

 به تدريج گشتزارها وسيع تر شد و جرالد زمين هاي بيشتري خريد . اين بار ديگر خانه سفيد رويانبود ، بلکه حقيقت

 .داشت

دگان ساخته شد. از اوان چشم اندازي گشاده و زيبا مشاهده مي شد که تا بستر رودخانه ادامه مي يافتخانه با کار بر . 

 هر وقت جرالد در مقابل اين چشم انداز مي ايستاد ، بالذت عيجبي از سالهايي ياد مي کرد که جز رنج و فقر چيز

مار سرخ پوستان راديده بودند اکنون باديگري نصيبش نمي شد. بلوط هاي تناور و کهنسالي که نسل هاي بي ش  

 سخاوت و گشاده دستي عمارت را از چهار طرف در برگرفته ، شاخساران بلند و کلفت خود را ، سبز و انبوه پيش

 کشيده ، سايه اي دلپذير به وجود مي آوردند. چراگاه ، دوباره سبز شد و علف هاي خودرو با شبدر و چمن برمودا در

تاکيد داشت که هر چه بيشتر سبز شود. در خياباني از سروها که به سوي کلبه هاي سفيد غالمان مر آميختند و جرالد  

 فت ، استحکام و قدرت و شوکتي بي نظير مشاهده مي شد که نماينده حشمت و بزرگي تارا بود. و هنگامي که جرالد

که باالتر از همه چيز سر به بلندي ها کشيدهدر خم جاده مي تاخت از ميان شاخه هاي سبز ، بام خانه خود را مي ديد   

 است قلبش از خوشي به هيجان مي آمد ، زيرا هر طرف که مي نگريست چيزي جز زيبايي نمي ديد ، گويي براي

 .اولين بار به انها نظر مي کرد

 .همه اين کارها را او کرده بود ، مرد عمل ، کوچک اندام و پرشور. جرالد اوهارا

حيه روابط صميمانه و گرمي با همسايگانش برقرار کرده بود مگر با دو نفر ، يکي مک اينتاش کهجرالد در آن نا  

 زمين هايش در طرف چپ کشتزارهاي جرالد قرار داشت و ديگري با اسالتري که هس جريب زمين هاي باتالقي

 .اش بين رودخانه و امالک جان ويکلز واقع شده بود

ايرلندي بودند و از طرفداران شاهزاده اورانژ قلمداد مي شدند و کاتوليک هاي–خانواده مک اينتاش اسکاتلندي   

 خشک و متعصب بودند که مناسک و اداب مذهبي خود را به شدت رعايت مي کردندو همين چيزها کافي بود که

نسلي از ان خاندان جرالد را براي هميشه از آنها متنفر کند. آنان هفتاد سال در جورجيا زيسته بودند و قبل از ان نيز  

 از نواحي شمال. utster . ( ساکن کارولينا بودند اما اولين فرد خانواده که پا به ساحل آمريکا گذاشت از اولستر

 ايرلند است که مردم آن پيرو کليساي کاتوليک رمي هستند.اختالفات مذهبي ميان ايرلندي ها از قرنها پيش ادامه

کيلومتر مربع وسعت دارد ودر قرن نوزدهم يکي از مراکز اموزشي و فرهنگي 12011داشته است. اين ناحيه حدود   

 .ايرلند محسوب مي شده است. ) امده بود و همين براي جرالد کافي بود

 اعضاي اين خانواده اغلب ادم هايي کم حرف و انزواطلب بودند و هميشه با خودشان معاشرت مي کردند. وصلت ها و

ديکان و منسوبيني که در کارولينا داشتند انجام مي گرفت. اما اين تنها جرالد نبود که از آنهاازدواج هايشان هم با نز  
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 خوشش نمي امد ، ديگران هم بودند. مردم آن ناحيه ؛ همسايه دوست و اجتماعي بودند و با هم معاشرت مي کردند
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و مخالفت آنها با برده داري بر سر زبان هاو از گوشه گيري و عزلت دوري مي نمودند. شايعاتي که درباره ضديت   

 بود افکار عمومي رااز مک اينتاش ها رو گردان کرده بود. آنگوس پير ، بزرگ خانواده مک اينتاش اگر چه تا به حال

 حتي يک برده آزاد نگرده بود ولي کاري بر خالف سنت و عرف اجتماع انجام داده بود و تعدادي از بردگان خود را

خيلي ارزان به خريداران دوره گرد فروخته بود تا آنها به لوئيزيانابه قيمت   ) Louisiana . از ايالت جنوبي 

مايل مربع مساحت دارد دو سوتو اولين سفيد پوستي بود که قدم به سه ساحل لوئيزيانا 49229امريکاست که   

آغاز کرد. اين ايالت در سال 2040گذاشت و در طول رودخانه ميسي سي پي کاوش هاي جفرافيايي خود را در سال   

پس از 0999به وسيله فدارال تصرف گرديد . در سال  0912به کنفدراسيون جنوب پيوست و در سال  0910  

منابع و ذخاير عظيم نفت در اين ايالت کشف 2010ترک نظاميان شمالي اين ايالت به حکوت فدراب پيوست در   

ببرند و در مزارع نيشکر به کار گمارند. شايعات در اين مورد قوت گرفتهشد و بهره برداري از آن آغاز گرديد. )   

 .بود

شکي نيس که اين آدم طرفدار لغو بردگي سياهاس ،« روزي جرالد اوهارا با جان ويکلز در اين باره سخن مي گفت ؛   

مي دهاما براي يک طرفدار اورانژ ، اگه قانوني عليه اسکاتلند وضع بشه مسلما وطنش رو ترجيح  .« 

 اسالتري ها داستان ديگري داشتند. انها سفيد پوستان فقيري بودند که حتي نتوانسته بودند احترام اميخته با تنفري را

 .که مردم براي آنگوس مک اينتاش قايل بودند نسبت به خود جلب کنند

را براي خريد ملک رد کرد اسالتري پير که دو دستي به چند جريب خود چسبيده بود ، پيشنهاد جرالد و جان ويکلز  

 ه بود و دائما آه و ناله مي کرد. زنش ، ژوليده موي زشتي بود که ظاهري کثيف و شلخته داشت و مادر يک گله بچه

 قد و نيم قد و بد قيافه بود که با کسي معاشرت نداشتند و از همه دوري مي کردند. هر سال به طور مرتب يکي ا

اضافه مي شد. تام اسالتري صاحب برده نبود. خود و دو پسر بزرگش در چند جريب زهمين بچه ها به جمع خانواده  

 مزرعه پنبه خود کار مي کردند و همسر و بچه هاي ديگرش در باغچه به سبزي کاري مشغول بودند. ولي به هر حال

انم اسالتري داشت ،محصول پنبه انها هميشه از بين مي رفت و باغ سبزي کاري هم که رونق آن بستگي به حاملکي خ  

 .به زحمت مي توانست هزينه اي انها را تامين کند

 منظره گدايي تام اسالتري جلوي ايوان خانه همسايگان به خاطر مقداري تخم پنبه يا تکه اي گوشت ، از مناظر عادي

ند. به خصوص ازبود. اسالتري از همسايگانش نفرت داشت ، تصور مي کرد سعي دارند دارايي او را از چنگش در اور  

 بردگاني که به ارباب هاي پولدار تعلق داشتند بدش مي آمد. سياهاني که در خانه هاي اربابي آن ناحيه کار مي کردند

 به مراتب خودشان را از اين آشغال هاي سفيد باالتر مي دانستند و همين باعث نفرت او شده بود. به عالوه ثبات
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حسادت او را به شدت تحريک مي کرد . برخالف وضع خراب و زندگي فالکت زندگي سياهان نيز مسئله اي بود که  

 بار او ، بردگان سياه خوب مي خوردند ، خوب مي پوشيدند و به فکر روزهاي پيري و ناتواني خود نيز بودند و

بيشتر به خاطر ايندخايري نيز فراهم ميکردند. انان به نام نيک اربابان خودشان افتخار مي کردند ، البته اين افتخار   

 بود که خود را متعلق به آدم هايي مي دانستند که سرشان به تنشان مي ارزيد و آبرو و اعتبار داشتند ، اما اسالتري از

 .همه اين ها محروم بود

 تام اسالتري مي توانست زمين خود را به سه برابر قيمت به هر يک از مالکان که مايل بود بفروشد. انها حاضر بودند

 اين زمين ها را به هر قيمت که بگويد بخرند و منطقه را از وجود چنين ادمي پاک کنند. اما او از فروش يکي دو عدل

 .پنبه در سال و گدايي از اين و ان راضي بود
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تارلتون جرالد اوهارا با تمام زمينداران منطقه دوستي داشت و با بعضي از آنان بسيار صميمي بود. ويکلزها ، کالورتها ،  

 ها و فونتين ها همه ؛ وقتي ان مرد کوچک اندام را سوار بر اسبي بزرگ در مقابل خانه خود مي ديدند خوشحال مي

 شدند و گيالس هاي پايه بلند خود را ، محتوي بوربون همراه با کمي شکر و عرق نعناع ، به هم مي زدند و مي

وبي مي دانستند که وقتي سر وصداي بچه ها ، برده ها وسگ هانوشيدند. جرالد دوست داشتني بود وهمسايه ها به خ  

 بلند مي شود مفهومش اين است که مردي مهربان ، صبور ، غمخوار و خوش مشرب به خانه آنها امده است. وقتي

 پيدايش مي شد سگ ها و بچه ها سر و صدا ميکردند و برده ها هر يک سعي داشتند افسار اسبش را بگيردند همه

مي رختند تا شوخي ها و خوشمزگي ها و متلک هاي او را بشنونددورش  . 

 بچه هاي سفيد عالقه داشتند روي زانوي او بنشينند ، در حالي که بزرگترها راجع به سياست يانکي ها بحث مي

 .کردند ؛ دختران جوان با راجع به عشق هاي خود صحبت مي کردند و اسرار خود را با او در ميان مي گذاشتند

سرهاي جوان همگي مسايل زندگي خود را به او مي گفتند و درباره مشکالتشان او را طرف مشاوره قرار مي دادند وپ  

 .اگر به پولي احتياج داشتند از او مي گرفتند

يه ماهه بدهکاري و هيچي نگفتي ؟ خداي من چرا نيامدي:«معموال در اين طور مواردسرشان داد ميزد و مي گفت   

 »پيش من ؟

خب ، مي:«تار خشم و داد و فرياد او ممکن بود ديگران راناراخت کند ولي جوانان از اين رفتار ناراحت نمي شدند رف  

 »-دونيد اقا ؟ مايل نبودم مزاحمتون بشم ؛ و پدرم

 ».پدرت مرد خوبيه ؛ هيچ شکي نداشته باش . بيا اين پولو بگير و نگذار اون چيزي بفهمه«

ني بودند که دوستي جرالد را پذيرفتندو يک بار هنگامي که به تاخت به خانه ويکلزهاهمسران مالکان آخرين کسا  

اگه زبون درشتي:«لقب داده بود به شوهرش گفت » بانوي بزرگوار و کم حرف «وارد شد ، بانو ويکلز که جرالد او را   
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 ».داره ، در عوض يک نجيب زاده است

طول کشيد تا مالکان به او اعتماد کردند و به جمع خود پذيرفتند. به ده سال گذشته بود و خود نمي دانست. ده سال  

 نظر خودش زمينداران از همان لحظه ورودش به تارا او راپذيرفته بودند ولي نمي دانست که همواره در خفا او را مي

 .پايند

انگليسي هنگام شکار ،هنگامي که چهل و سه ساله شد و اندام فربه و صورت پر صالبتش او را چون تصوير اشراف   

 نشان مي داد ، به اين حقيقت پي برد که تارا ، عزيزترين داريي اش ، و مردم منطقه با مهرباني ها و قلب هاي

 . رئوفشان براي او کافي نيست. زن مي خواست

ت امادهتارا براي خود بانويي مي خواست. آشپز چاقش که روزگاري مثل دوک الغر بود هيچ وقت غذاي او را سر وق  

 نمي کرد و اتاقدارش يکي از کارگران مزرعه بود. هميشه يک وجب خاک روي اثاث خانه نشسته بود. فقط هنگامي

 .که ميهماني وارد مي شد دستي به انها مي کشيد. پورک تنها سياه با تربيت خانه بود که مباشر خانه محسوب مي شد

او هم بعد از چند سال حساسيت هاي خود را از دست داد وو بر مستخدمان ديگر سمت رياست وسروري داشت. اما   

 کارها را از روي بي مييل انجام مي داد ، زندگي بي بند و بار جرالد در طي اين ساله او را نيز بي توجه کرده بود. اين

بقيه کارها بهنوکر فقط اتاق خواب جرالد را مرتب و منظم نگه مي داشت ، غذاي او را با آداب و تشريفات مي داد ول   

 .حال خود رها شده بود
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 سياهان با غريزه افريقايي خود دريافته بودند اراباب انها چون سگي است که فقط پارس مي کند ولي کسي رانمي

 .گيرد. به اين ترتيب با بي شرمي از خوش رفتاري او سوءاستفاده مي کردند

بسيار خوب بود ، بازار معامله داغ بود و با آنها در کمال بي اوضاع خريد و فروش برده ، کنيز و غالم در آن روزها  

 رحمي رفتار مي شد ، شالق دائما باال و پايين مي رفت اما در تارا نه برده اي فروخته مي شد و نه شالقي در کار بود ،

دفقط يکبار مهتري که در تيمار اسب محبوب جرالد ، بعد از شکار تعلل کرده بود طعم شالق را چشي . 

 جرالد با چشمان آبي و تيز بين خود مي ديد که خانه همسايگانش چه طور اداره مي شود و بانوان با ان گيسوان

 دلفريب و دامن ها لغزان چگونه بر مستخدمان و بردگان حکومت مي کنند. او از زحمات شبانه روزي انها در اداره

خر نداشت. فقط نشانه هاي ظاهري و نتيجه زحمات انان آشپزخانه ، پرستاري بچه ، دوخت و دوز البسه و رختشويي  

 .را مي ديد و همين نتايج او را تحت تاثير قرار مي داد

 ( لزوم يک زن در ان خانه يک روز صبح به اثبات رسيد و ان هنگايمي بود که داشت براي شرکت در جشن مالکان

day court . مانروايي کنفدراسيون خوب بودند جشني برپاقبل از جنگ هاي انفصال در ايالت هايي که تحت فر  

 مي شد که تما مالکان سراسر اياالت در آن شرکت مي کردند و احترامات خود را نسبت به مقامات کنفدراسيون
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 ابرااز مي کردند و سپس ماليات هاي خودرا مي پرداختند مامور خزانه حکومتي به هر يک از آنها يادگاري کوچکي

ات مي داد . چنين روزي در ايالت هاي مزکور تعطيل عمومي بود و عالوه بر مالکان مردم ديگرهمراه با رسيد مالي  

 هم در آن شرکت مي کردند. ) لباس مي پوشيد. پورک پيراهن توردار مورد عالقه اش را پيش آورد اما پيراهن

اين فقط به درد خودت مي«:چروک و نامرتب بود. جرالد با خشم پيراهن را به طرف پورک پرت کرد و فرياد زد   

 ».خوره

آقاي جرلد ، چيزي که شما احتياج دارين يک زنه ، زني که:«پورک با خوشحالي پيراهن را گرفت و لوله کرد و گفت   

 ».کلفت و نوکر زيادي داشته باشد

چه ميجرالد ، پورک را به خاطر فضولي اش سرزنش کرد ، ولي مي دانست که حق با اوست. او زن مي خواست ، ب  

 خواست و اگر به زودي اقدام نمي کرد خيلي دير مي شد. ولي مايل نبود با هر کسي که پيش آمد ازدواج کند ، همان

 کاري که اقاي کالورت کرده بود ، با يک زن يانکي ازواج کرده بود که بچه هاي بي مادر او را جمع و جور کند. زن

ار و زيبا مثل خانم ويکلز که قدرت اداره تارا را داشته باشد و مثل خانمبايد يک بانو باشد ، يک بانو اصيل ، زني باوق  

 .ويکلز همه از دستورات او اطاعت کنند

 اما وصلت او با خانواده هاي همسايه دو اشکال داشت. اول اينکه دختران دم بخت ناحيه کم بودند ومشکل دوم که

در ان ناحيه ، هنوز تازه وارد به حساب مي آمد و خارجيجدي تر بود اين بود که جرالد با وجود اقامت ده ساله   

 خوانده مي شد. هيچکس چيزي درباره خاندان و تبار او نمي دانست. اگر چه مردم ناحيه شمال جورجيا مانند ساکنان

 مناطق ساحلي در اين گونه موارد زياد هم سخت گيز نبودند ولي هيچ خانواده اي حاضر نبود دخترش را به مردي

هد که اجداد شناخته شده اي نداشتبد . 

 جرالد مي دانست با وجود اينکه با همسايگانش رابطه خوبي دارد و با انها به شکار مي رود مشروب مي نوشد و درباره

 سياست حرف ميزند ، باز هم آنها حاضر نيستند دخترشان را به عقد او در آوردند. خودش هم اصال راضي نبود که

رباره او حرف بزنند و بگويند که فالن خانواده راضي نشد دختر خود را به جرالد اوهارا بدهدمردم سر ميز شان د . 

 امااين طرز فکر هرگز باعث نشد که او نسبت به همسايگانش احساس تنفر کند. هيچ چيز نمي توانست او راوادار
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ه ها دختران خود را به کساني مي داند کهکند که نسبت به کسي تنفر داشته باشد. درآن ناحيه رسم بود که خانواد  

 بيش از بيست و دو سال در جنوب زيسته باشند و صاحب مزارع و امالک و برده بوده ، اجتماع مرسوم ان روز را با

 .تمام ادابش بپذيرند

تقدير«و » سرنوشت «اسباب را جمع کن ، به ساوانا ميريم. ولي اگه بشنوم که از :«يک روز جرالد به پورک گفت   « 

 ».حرف بزني فورا مي فروشمت. اين ها کلماتي هستن که من اصال خوشم نمياد
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 ممکن بود جيمز و اندور دختراني را بشناسند و براي ازدواج به او معرفي کنند. سابقه دوستي انان با خانواده هاي

دادند ولي کمک زيادي به او ساوانا ممکن بود مفيد واقع شود. جيمز و اندرو هر دو با دقت به سخنان جرالد گوش  

 نکردند. انها رد ساوانا قوم و خويشي نداشتند که دختر مناسبي داشته باشد ودر ميان دوستان نزديک ايشان هم

 .دختري وجود نداشت ، دختران انها سال ها بود که شوهر کرده بودند و بچه هم داشتند

اميل بزرگي هم نداريآخه مشکلت اينه که مرد ثروتمندي نيستي و ف:«جيمز گفت  .« 

 من پول کافي دارم ، فاميل بزرگ هم مي توانم براي خودم دست و پا کنم. دلم نمي خواد با هر َکس و نا َکسي«

 ».ازدواج کنم

خيلي بلند پروازي:«اندور به خشکي نگاهي به او انداخت  .« 

سالخورده اي بودند و در ساواناا عتبار داشتندبا همه اين ها تمام سعي خود را براي جرالد به کار گرفتند. آنان مردان   

 دوستان زيادي پيدا کرده بودند و يک ماه تمام جرالد را خانه به حانه ، شام به شام ، رقص به رقص و پيک نيک به .

 .پيک نيک بردند

بود فقط يک نفر چشم منو گرفته. کسي که وقتي من به اينجا اومدم هنوز متولد نشده:«باالخره جرالد گفت  .« 

 »اين کسي که چشمتو گرفته کيه؟«

سعي کرد با احتياط صحبت کند ، چشمان سياه الن روبيالر او را مجذوب کرده» دوشيزه الن روبيالر :«جرالد گفت   

 بود. گونه اي از رفتار اسرار آميز در اين دختر پانزده ساله ديده مي شد که عجيب مي نمود. به زودي جرالد گرفتار

در دل جرالد باقي گذاشت هيچ زني در تمام دنيا نگذاشته بود شد. اثري که . 

 »!تو به جاي پدرشي«

اما من فکر مي کنم که تازه اول زندگيمه:«جرالد برافروخته فرياد زد  .« 

جري ، اينجا در ساوانا دختر براي تو کم نيس. پدر اون دختر روبيالره. اين فرانسوي ها مثل:«جيمز با نرمي گفت   

 ستاره صبح. ناهيد . زهره. در ادبيات اين ستاره که آن را فوسفوروس هم مي خواندد مامور . . Lucifer ( لوسيفر

يک بانوي بزرگ بود 1خدا بيامرزدش –اعالم ظهور صبح صادق و آغاز روشنايي روز است. ) مغرورن. و مادرش  .« 

مادرش مرده و روبيالر پير ، از من خوشش مياد من اصال به اين چيزا اهميت نمي دم. به عالوه:« جرالد با تنفر گفت  . « 

» دختره تو رو قبول نميکنه:« اندرو سخن او را قطع کرد » به عنوان يک مرد شاي ، اما نه به عنوان يک داماد، نه. . 

 عاشق اون پسره وحشي ، پسر عموش ، فيليپ روبيالره. االن يک سال ميشه بر خالف مخالفت خانواده اش ، شب و

ور وبر دختر مي پلکهروز د .« 

چن وقت پيش به لوئيزانا رفته:«جرالد گفت  .« 

 »تو از کجا مي دوني؟«
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نمي خواست بگويد اين اطالعات را پورک برا يش جمع اوري کرده و اکنون مي داند که» مي دونم.:«جرالد جواب داد   

و فکر نمي کنم اونو اونقدر دوست داشته« فيليپ به اصرار خانواده اش ساوانا را ترک کرده و به غرب رفته است.  

 ».باشه که نتونه فراموشش کنه . پانزده سالگي براي دونستن همه چيز درباره عشق سن کميه

 ».روبيالر ها او ن پسر عموي گردن شکسته رو به تو ترجيح ميدن«

ناحيه کوهستاني ، به جيمز وبه اين ترتيب وقتي خبر نامزدي دختر پي ير روبيالر با يک ايرلندي کوچک اندام از   

 اندرو رسيد آنها هم مثل همه حيرت کردند. عده اي از خود سوال ميکردند که اگر اين خب به فيليپ روبيالر برسد

 چه خواهد شد ؟ ولي زمان مي گذشت و از غرب ، از فيليپ روبيالر خبري نشد. همه مي خواستند بدانند چه شده که

رد کوچک اندام و شلوغ وسرخ چهره که يک سر و گردن از او کوتاه تر است ازدواجالن روبيالر ميخواهد بايک م  

 .کند ، اين براي همه يک راز باقي ماند

 .جرالد هم خودش درست نفهميد که کارها چه طور درست شد. فقط مي دانست که معجزه اي اتفاق افتاده بود

قلب جرالد چنان به تکان افتاد که چيزي نمانده بود هنگامي که الن دست زيبا و کوچک خود را در دست او گذاشت  

 :از پاي درايد. الن گفت

 ».آقاي اوهارا من با شما ازدواج مي کنم«

 خانواده حيرت زده روبيالر هم خود ازنتيجه کار زياد اطمينان نداشتند. نمي دانستند باالخره چه خواهد شد. فقط الن و

. دختر زيبا همچون جن زدگان با سر فرو افتاده ، سراسر شب را به فکر فرومامي مي دانستند چه اتفاقي افتاده است  

 .رفته بود. صبح که شد مصمم از جا برخاست و تصميمش راگرفت

 قبال مامي براي ارباب جوانش يک بسته کوچک آورده بود ، بسته عجيبي بود که از نيو اورلئان رسيده بود ، جعبه

ادکار به فيليپ سپرده بود. همرا آن چهارنامع از الن و يک نامه از اسقف نيواورلئانحاوي تصوير الن بود که به رسم ي  

 .بود. کشيش ياد شده در نامه اشعار داشته بود که فيليپ روبيالر در يک جدال ميخانه اي به قتل رسيده است

» رگزنمي خوام ببينمشون. مياونا بيرونش کردن ، پدر. پولين و اواللي. اونا بيرونش کردن. ازشون متنفرم. ديگه ه  

 – خوام از اينجا برم. جايي که ديگه اونا رو نبينم. ديگه نمي خوام توي اين شهر باشم. نمي خوام اونارويي رو که منو

 ».منو يادش مي ندازن ببينم

عزيزم ، تواما ، :«وقتي شب رو به پايان بود ، مامي که او نيز همراه ارباب جوانش گريسته بود ، اعتراض کنان گفت   

 ».که نمي توني اين کارو بکني

 ».مي تونم و مي کنم. اون مرد مهربونيه . يا باهاش ميرم ، يا راهبه مي شم در چارلزتون«

 همين حرف بود که وقتي به گوش پي ير روبيالر رسيد سخت ناراحت شد. با وجود اينکه تمام منسوبينش کاتوليک

 از شاخه هاي مسيحيت است که به کليساي. prcsbyteri ( بودند ولي خودش پيرو کليساي پرسبيتري
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 اسکاتلند وابسته است. ) بود و فکر مي کرد که اگر دخترش راهبه شود خيلي بدتر است تا به همسري جرالد اوهارا

 .در آيد. داماد جديد هيچ عيبي نداشت جز اينکه خانواده اش از نام آوران نبودند

الر نبود ، به ساوانا پشت کرد و ديگر هرگز به آنجا بازنگشت. و با شوهري ميانسالبه اين ترتيب الن ديگر يک روبي  

 .، مامي ، و بيست برده به تارا نقل مکان نمود
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 سال بعد اولين فرزندش را به دنيا اورد ، اسمش را کاتي اسکارلت گذاشتند ، اسم مادر جرالد. جرالد زياد راضي به

واست اما با وجود اين ، از ديدن آن کودک سياه مو به قدر خوشحال شد که به تمامنظر نمي رسيد چون پسر مي خ  

 .بردگان تارا اجازه نوشيدن رم داد و خودش هم آنقدر خورد که از پاي افتاد

 اگر الن از اين ازدواج ناگهاني احساس پشيمان کرد ، هيچ کس آگاه نشد و بالطبع جرالد هم نفهميد و هر گاه

زيباي همسرش کمي افتاد از چشمانش برق غررو جستن مي کرد. او ساوانا را ترک کرد و تمام چشمش به قامت  

 خاطرات خود را همانجا در ان شهر ساحلي ارا م وا نهاد و از لحظه اي که وارد منطقه شمالي جورجيا شد ، انجارا وطن

 .خود دانست

زيبا ، دل مي برد و چون کشتي عظيمي ، شراع وقتي از ساوانا خارج شد خانه اي را ترک کرد که همچون زنان  

 برکشيده ، در اقيانوسي مواج ، مي نمود. خانه اي زيبا به سبک فرانسوي با گچ بري هاي هوش ربا و رنگ صورتي

 روشن و سرسرايي مجلل و پلکاني مارپيچ و درهاي مزين به کنده کاري هاي فلزي. خانه اي اشرافي اما امتروک غم

 .زده و تنها

لن با ترک ان خانه فاخر نه تنها جايگاهي راحت و زيبا را ترک کرد بکه آداب و رسوم مجللي را رها کرد که در ميانا  

 ديوارهاي آن جا خوش کرده بود وناگهان خود را در جهاني يافت که عجيب و متفاوت بود ، گويي وارد قاره ديگري

 .شده بود

داشت که مردمش کوشا و کاري بودند . وقتي از بلندي تپه اي اينجا در جورجياي شمالي ، سرزمين خشن قرار  

 دردامنه کوهستان بلوريج به اطراف مي نگريست ، هر چه مي ديد پستي و بلندي هاي سرخ رنگ بود. چشمان او به

 .مناظر آرام ساحلي عادت کرده بود اکنون از اين چشم اندازهاي کوهستاني حيرت زده به نظر مي رسيد

ي بود که سرماي شديد زمستان و گرماي طاقت فرساي تابستان را مي شناخت ، توان و نيرويي بي پاياناينجا زمين  

 ساکنان اين سرزمين برايش عجيب بود. آنان مردماني مهربان ، باادب ، سخاوتمند و خوش زبان بودند ولي در عين

ل نشين که او آنها را ترک کرده بودحال با کله شقي و لجاجت باکوچکترين چيزي خشمگين مي شدند . مردم ساح  

 به ماجراهايي که داشتند افتخار مي کردند و از خاطرات خود همچون چيزهايي شگفت انگيز ياد مي کردند و از دوئل

 ها و کينه هايشان به سادگي صحبت مي کردند ؛ ولي مردم جورجياي شمالي در نظر او به گونه اي خشن و تجاوزگر



 
63 

در اينجا جوان ؛ تازه و شورانگيز بود–احل ،زندگي آرام پيش مي رفت جلوه مي کردند. در س . 

 تمام مردمي که الن در ساوانا مي شناخت گويي از يک خمير بودند همه انها در انديشه و آداب مشترک بودند. ولي

زميني متفاوتمردم اينجا باهم تفاوت هاي بزرگي داشتند. کوچ کنندگاني که به جورجيا رسيده بودند هر يک از سر  

 آمده بودند. از نقاط ديگر جورجيا ، از کارولينا ، از ويرجينيا ، از اروپا و از شمال. بعضي از آنان مثل جرالد ،مردمي

 بودند که داعيه ثروت داشتند و شانس خود راامتحان مي کردند. بعضي ديگر هم مثل الن به خانداني قديمي تعلق

غير قابل تحمل مي دانستند و اينگ بهشتي نو را در دور دست ها مي جستندداشتند که زندگي را در وطن قبلي  . 

 .خالصه کسي بدون دليل نيامده بود مگر آنان که خون پدران ماجراجوي خود را هنوز در رگ هايشان داشتند

ين ناحيه ،اين مردم از سرزمين هاي مختلفي آمده بودند و آداب و ايين هايشان نيز مختلف بود ، همه اين ها به ا  

 نوعي عدم رسميت و دوري از تشريفات مي داد که براي الن تازگي داشت. از روي غريزه مي دانست که ساحل

 نشينان در موقعيت هاي مختلف چه واکنشي نشان مي دهند. در جورجيا هيچ کس نمي توانست بگويد که عکس

 .العمل مردم چيست
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رزوي تمام مردم بود. تمام دنيا خواستار پنبه بود و در زمين هاي ايندر ان زمان سرعت در بهبود اوضاع جنوب ا  

 ناحيه وسيع و حاصلخيز ، پنبه به ميزان زيادي توليد مي شد. توليد پنبه چون تپش قلب ناحيه بود. کاشت و برداشت ،

خار مي کرد کهکار هميشگي اين خاک سرخ رنگ بود. ثروت از تمام شيارهاي عميق آن بيرون مي زد و جورجيا افت  

 در هر جريب آن زمينها پوشيده از سفيدي مي شد. هر خانواده در طول يم نسل مي توانست از کشت پنبه ثروتمند

 !شود و خدا مي دانست در نسل بعد ثروت ايشان چقدر زياد مي شد

حيه از ته دل ان چنان ازايمان و اعتماد به آينده در آنها اميد به زندگي و شوق کار به وجود مي اورد. و مردم آن نا  

 زندگي لذت مي بردند که براي الن قابل درک نبود. آنان پول کافي و برده کافي در اختيار داشتند که هر وقت

 بخواهند قمار کنند ؛ و قمار مي کردند و راضي و خوشحال بودند. به نظر نمي رسيد که آن قدر گرفتار کار باشند که

واري و تفريحات ديگر نداشته باشند ، هر وقت به تفريح مي پرداختند از ته دل بودوقت براي ماهيگيري ، شکار ، س  

 .، هفته اي نبود که يک ميهماني يا جشن باشکوه برگزار نشود

ولي به همه آنها-بيشتر وجودش را در ساوانا گذاشته بود. –الن نمي خواست يا نمي توانست يکي از آنها بشود   

ع ياد گرفت که چگونه ازادي و رک گويي آنان را ستايش کنداحترام مي گذاشت و به موق . 

 به زودي به صورت يک همسايه دوست داشتني در آد. او بانويي خانه دار و مهربان بود. مادري خوب و وفادار به

 شمار مي رفتو بعد از آن شکست و تاثر عميق ، به جاي اينکه خود را صرف خدمت به کليسا کند ، تمام وقت خود را

 در تربيت فرزند و خانه داري صرف مي کرد ؛ مهرباني خود را در اختيار مردي مي گذاشت که او را از ساوانا خارج
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 .کرده، درباره خاطراتش هيج پرسشي از او نکرده بود

 وقتي اسکارلت يک ساله شد و به قول مامي قوي تر و سالم تر از هر بچه ديگري به نظر مي رسيد ، بچه دوم الن ،

زان الينور که هميشه او را سوالن صدا مي کردند به دنيا آمد ، و بعد از او کارين را زاييد که در پشت انجيل نام اوسو  

سه پسر که در–را کارولين ايلين نوشتند. بعد از آنها سه پسر ديگر امدند که هر سه قبل از اينکه راه بيفتند مردند   

نام داشتند» جرالد اوهارا ، پسر «اصله اي نداشت دفن شدند. هر سه گوري کوچک ، زير درختان کاج که با خانه ف . 

 از همان روزي که الن به تارا آمد ، اوضاع به کلي عوض شد. اگر چه پانزده سال بيشتر نداشت ولي به هر حال اماده

ت که شيرين ، بابود که مسوليت هاي يک کشتزار بزرگ را به عهده بگيرد. قبل از ازدواج از دختران انتظار مي رف  

 وقار ، زيبا و آرايش کرده باشند. اما بعد از ازدواج انتظارات تغيير مي کرد ، انان بايد خانه داري را مي آموختند و از

 .عهده کارهاي منزل که تعداد افراد آن گاه به يک صد نفر يا بيشتر مي رسيد بر مي امدند

و مامي را داشت که قادر بود غالمان و کنيزان را هر چه قدر هم قلدرالن تمام اين مراحل را گذرانده بود. به عالوه ا  

 .باشند به کار وا دارد. او به سرعت جاذبه و آراستگي را به خانه جرالد آورد و تارا به قدري زيبا شد که سابقه نداشت

تاقي به آن افزوده بودندعمارت تارا اصال بر طبق اصول مهندسي ساخته نشده بود زيرا هر وقت که الزم ديده بودند ا  

 ، اما با توجه و مديريت الن ان چنان جذاب شد که ديگر هيچ کس تصور نمي کرد اصول مهندسي در آن رعايت

يعني خياباني که هيچ خانه اي در کشتزارهاي–نشده است. خيابان سروها که خانه را به جاده اصلي وصل مي کرد   

يه اي تيره و خنک داشت که به روشنايي هاي اطراف ، رنگي از زمرد وسا -اربابي جورجيا بدون آن رسميت نداشت  

 صفايي روشن و دلپذير مي بخشيد. شاخه ها و گلبرگ هاي لوبياي درختي به طاق نماها اويزان بودند و سايه هاي

گوشه ها ،خوش نقشي روي آجرهاي سفيد ايجاد مي کردند. در بعضي از جاها با موردها و ماگنولياها مي آميختند و   

 .برش ها و زاويه هاي تند و بد شکل بناي خانه را مي پوشاندند
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 در بهار و تابستان چمن برمودا و شبدر در چمنزار به رنگ زمرد در مي آمد ، طراوت و تازگي اين چمنزارها به قدري

ه آن برسانند. قوي ترينبود که غازها و بوقلمون هايي که پشت خانه نگهداري مي شدند مي خواستند خودشان را ب  

 .اين پرندگان باالخره خود را به جلوي خانه مي رساندند و در کنار ياسمن ها و گل هاي آهار شادمانه مي پلکيدند

 يک نگهبان سياه کوچولو هميشه جلوي عمارت پرسه مي زد که پرنده ها وارد ايوان نشوند ، اين نگهبان کوچولو

پله ها مي نشست و همه جا را مي پاييد و يک حوله کهنه در دست داشت و مرغ معموالدر آالچيق مي لميد يا روي  

 .هاي متجاوز را کيش مي کرد

 .الن معموال يک دوجين از اين بچه ها را به کار مي گرفت. و اين اولين مسئوليت غالمان در تارا به شمارمي رفت

ند تا کار پينه دوزي را از او بياموزند يا نزد آموس ميوقتي ده ساله مي شدند انها را نزد باباي سالخورده مي فرستاد  
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 رفتند تا چرخ هاي گاري را تعمير کنند و نجاري ياد بگيرند و يا کنار دست فيليپ گاوچران و کافي قاطرچي مي

 ايستادند. اگر هم شوقي براي اين کارها از خود نشان نمي دادند روانه مزرعه مي شدند تا کارگري کنند. در چنين

 .حالتي سياه پوستان مي گفتند که اين بچه ها فرصت ترقي را از دست داده اند

 زندگي براي الن اسان نبود ، خوشحال هم نبود ولي انتظار نداشت که زندگي اساني داشته باشد ،و اگر خوشحال نبود

قبول کرده بود. اعتباربستگي به خودش داشت. در آن ناحيه ، جهاني از ان مردان بود او اين را خوب مي دانست و   

 اداره کارها به مردها تعلق داشت و زنان ، هوشمندي ايشان رامي ستودند. مردان هنگامي که زخم کوچکي در

 انگشت داشتند مثل گاو نعره مي زدند در حالي که زنان حق نداشتند هنگام زايمان هم ناله کنند. مردان در سخن

نان توهين هاي درشت را تحمل مي کردند و در حالي که تلخ ترينگفتن خشن بودند و اغلب مست مي کردند. ز  

 کلمات را مي شنيدند شوهران کله پاي خود را به رختخواب مي بردند. مردان اغلب بي تربيت و رک گو بودند ولي

 .زنان بايد هميشه لطف و مهرباني خود را به آنان پيشکش ميکردند

د گرفته بود چگونه بار اين همه مسووليت را به دوش بکشد و در عينالن چون بانوان بزرگ تربيت شدهب ود و يا  

 حال جذابيت خو را حفظ کند ، و اعتقاد داشت سه دختر او نيز بايد بانوان بزرگي بشوند. درمورد دو دختر

 کوچکترش موف شده بود ، زيرا سوالن براي اينکه محبوب باشد به حرفهاي مادرش گوش مي داد و کارين دختري

التي و سر به زير بود و او نيز دستورات ماد ررا تمام و کمال انجام مي داد. اما اسکارلت ، دختر جرالد ، راه رسيدنخج  

 .به شان و مقام بانوان محترم وشايسته را به سختي پيدا مي کرد

ين ويکلزمامي هميشه با خشم مي گفت که همبازي هاي او خواهران تربيت شده خودش ، يا دختران سنگين و رنگ  

 نيستند ، بلکه دائما با بچه هاي سياه يا پسرهاي همسايه بازي ميکند و ازدرخت ها باال مي رود و سنگ پرتاب مي

صدا مي کرد» خانم کوچولوي بي ادب«کند. مامي از اينکه دختر الن اين طور از آب در آمده بود عصباني بود و او را  . 

دقت زير نظر داشت . مي دانست که هر دختري وقتي بزرگ شد و به ولي الن اين مسئله را با صبر و حوصله و  

 همبازي هاي دوران کودکي خود عالقه مند مي شود و اولين وظيفه يک دختر ازدواج است. پيش خود فکر مي کرد

نکه اسکارلت هوز بچه است هنوز وقت هست تا رموز آراستگي و تفاخر زنانه را به او بياموزد. براي رسيدن به اي  

 هدف ، الن و مامي نيروهاي خود را روي هم ريختند و همچنان که اسکارلت رشد مي کرد شاگرد مناسبي مي شد و

آکادمي«حتي چيزهاي زيادتري هم ياد مي گرفت. علي رغم استخدام معلمين سر خانه و دوسال در س خواندن در   

دران ناحيه به زيبايي او نمي رقصيد. خوب مياطالعات و معلوماتش سطحي بود ولي هيچ دختري » دختران فايل ويت  

 دانست چگونه بخندد تا چاه زنخدانش عميق تر به نظر آيد يا چه طور رابه برود و خرامان دامنش را چرخ بدهد تا
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 هوش از سر هر ببينده به در شود. مي دانست چه طور به مردي نگاه کند و لحظه اي بعد نگاهش را بدزدد و ان چنان
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را شرمگين نشان دهد که مرد بيچاره در لحظه ، شيفته و واله شود. باالتراز همه اينکه آموخته بود چگونه خود  

 .هوشمندي و گاه شيطنت هاي خود را از مردان پنهان کند و خود را ساده و مصعوم نشان دهد

ت هاي ذاتي او را آراسته والن با صدايي گرم و روشي دلپذير و مامي با سخت گيري هاي تهديد آميز صفات و کيفي  

 .پيراسته مي کردند و مي خواستند از اويک همسر خواستني و ايده ال بسازند

تو بايد و قار خودتو حفظ کني عزيزم. بايد متانت داشته باشي. وقتي آقايون حرف ميزنند« الن به دخترش مي گفت:  

وضوع واردي. آقايون از دختراي پررو خوششوننبايد تو حرفشون بدوي. حتي اگه فکر مي کني بهتر از اونا به م  

 ».نمياد

دختراي جوون هميشه عادت دارن اخم کنن ، چونشونو بدن« مامي هم با قيافه اي حق به جانب و کمي گرفته ميگفت:  

 جلو و بگن من شوور مي کنم ، من شوور نمي کنم. اصال ، يه دختر جوون بايد چشمشو بندازه پايين و بگه بله ، آقا ،

 ».هر چي ما مي فرمايين درسته

 آندو با هم انچه را که يک خانم متشخص و متين و فاخر بايد بداند به او مي آموختند ، اما اسکارلت فقط به ظاهر

 توجه داشت . ان فضايل دروني را که وجوه زيبا و ظريف از آنها به بيرون سرايت مي کرد مورد توجه اونبود. نه ياد

نها را مي ديد. انگيزه اي هم براي ياد رگرفتن آنها حس نمي کرد. به نظر او فقط آراستگيمي گرفت و نه اصال آ  

 .ظاهر کافي بود . با همين ظاهر اراسته بود که نزد جوانان محبوب شده بود و اين همان چيزي بود که مي خواست

هرت دارد و اين تقريبا حقيقتجرالد به خود مي باليد که دخترش در آن پنج منطقه شمال جورجيا ؛ به زيبايي ش  

 داشت زيرا جوانان همسايه همگي به او پيشنهاد ازدواج داده بودند و خيلي ها هم از نقاط دورتري چون آتالنتا و

 .ساوانا براي خواستگاري مي آمدند

خويي و زوددر شانزده سالکي به لطف مامي والن ، دختري شيرين و دلربا ولي سبکسر و خودخواه بار آمده بود. تند   

 رنجي را از پدر ايرلندي اش به ارث برده بود و فقط اليه اي سطحي و نازک از شکيبايي و ايثار مادرش دراومشاهده

 مي شد. الن هرگز نمي فهميد که اين اليه تاچه حد سطحي است زيرا اسکارلت هميشه بهترين چهره خود را به

لو ي خشم خود را مي گرفت و شيريني خود را به نمايش ميمادرش نشان مي داد. باطن خود را پنهان مي کرد ج  

 گذاشت و اين ها را همه در حضورمادر انجام مي داد ، اگر غير از اين رفتار ميکرد مادرش با نگاهي مالمت بار چنان

 .او را شرمگين مي کرد که چاره اي جزگريه برايش نمي ماند

و را مي دانست و پيوسته هوشيار و گوش به زنگ ، منتظر فرصتي هاييولي مامي گول نمي خورد ، تمام رفتار و افکار ا  

 بود که اين اليه سطحي را بشکند. چشم هاي مامي تيزتر از الن بود ، اسکارلت هرگز به ياد نداشت که موفق شده

 .باشد مامي را براي زماني دراز گول زده باشد

هامت ، نشاط و جاذبه هاي اسکارلت اظهار تاسف کنند. اين هاالبته اين طور هم نبود که اين دو مادر فداکار براي ش  

 صفات ويژه اي بودند که زنان جنوبي به داشتن آنها به خود مي باليدند. اين طبيعت تندرو و لجوج او بود که انها را
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ت اونگران مي کرد. ان دوگاهي فکر مي کردند که قادر نخواهند بود کيفيت هاي آزار دهنده اي راکه در شخصي  

 سراغ داشتند ازبين ببرند ، ترسشان از اين بود که اين صفات نامساعد نگذارند در زندگي روي سعادت ببيند و

و مصمم بود خود را با وقار ، محجوب و –با اشلي  –شوهر مناسبي پيدا کند. ولي اسکارلت قصد داشت ازدواج کند   

ي شد حتما اجرا مي کرد. اما مردها چرا بايد به اين چيزهاقابل انعطاف نشان دهد ، اگر اين ها موجب جلب مردان م  
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 توجه کنند ، نمي دانست. فقط مي دانست که اين روش بسيار موثر و کارگر است. هيچ وقت به قدر کافي شوق

 نداشت که به دنبال دليل آن بگردد زيرا هيچ اطالعي درباره فعاليت هاي ذهن بشر و اتفاقاتي که درآن مي افتاد

 نداشت.درباره خودش نيز چنين بود. افکار و ذهنيات خود را نمي شناخت. مي دانست که اگر چنين و چنان کند

 وچنين و چنان بگويد ، مردان نيز تسليم مي شوند و مطيع و منقاد ، چنين و چنان مي کنند. درست مثل يک فرمول

رسهايي بود که اسکارلت در دوران مدرسه از آنرياضي بود وزياد هم سخت به نظر نمي آمد. زيرا رياضي از آن د  

 .خوشش مي امد

 اگر دوباره تفکر و ذهن مردان کم مي دانست ، درباره شيوه هاي تفکر زنان اصال هيج نمي دانست يا کمتر مي

ودانست ، زيرا زنان اصالتوجه او را جلب نميکردند ، از انها خوشش نمي امد. در ميان دختران هرگز دوستي نداشت   

دشمنان طبيعي او بودند که –از جمله دو خواهرش -اصوال فقدان چنين رابطه اي را حس نمي کرد. در نظر او ، زنان  

مرد-همان ساز او را مي زدند . 

 .همه زنان به جز مادرش همين طور بودند

ز مي کرد. وقتيالن اوهارا فرق داشت. اسکارلت چيز مقدسي در وجودش مي ديد که او را از ساير انسان ها متماي  

اشتباه مي گرفت. فکر مي کرد مادرش همان مريم است و حاال که بزرگتر شده بود» مريم عذرا«بچه بود مادرش را با  

 دليلي نمي ديد که عقيده خود را عوض کند. درنظر او الن امنيت کاملي را با خود داشت که فقط خدا يا يک مادر مي

بانوي-که مادرش تجسمي از عدالت ، حقيقت ، لطف عاشقانه و حکمت ژرف استتواند آن را ايثار کند. ايمان داشت   

 .بزرگي است

 اسکارلت خيلي دلش مي خواست مثل مادرش باشد. فرقش اين بود که چنين شخصي ، صاحب حقيقت ، لطف و ايثار

بر باد مي رود. و کسي بود که خيلي از شادي هاي زندگي و راحتي عمر را از دست مي دهد و شادماني و جواني اش  

 زندگي کوتاه تر از آن بود که بشود کامراني ها و خوشي ها را وانهاد. روزي که با اشلي ازدواج مي کرد ورفته رفته

 ...پير مي شد ، روزي که وقت براي اين کارها داشت ، حتما مثل مادرش مي شد اما تا آن روز

 فصل چهارم

شام را بر عهده رگفت. ولي اضطرابي گرانبار از خبر تگان دهنده اي آن شب اسکارلت در غيبت مادر ، رياست ميز  
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 که درباره شالي و مالني شنيده بود او را ازار مي داد. با نااميدي آرزو مي کرد کا ه کاش مادرش زودتر از خانه

ريضي هميشگياسالتري ها باز مي گشت ، بدون او خود را گمشده وتنها حس مي رد. اصال اين اسالتري ها با اين م  

 خودشان چه حقي داشتند الن را از خانه دور کنند ، ان هم درست موقعي که اسکارلت خيلي به او نياز داشت؟

 در خالل آن شام مالل انگيز بار ديگر صداي نخراشيده جرالد چون غرش توپ ، کنار گوش اسکارلت شليک مي شد

وهاي خود را با اسکارلت فراموش کرده بود و يکو او حس مي کرد که ديگر توان تحمل ندارد. جرالد گفتگ  

 سخنراني شورانگيز درباره وقايع اخير قلعه سامتر ايراد مي کرد با هيجان مشت بر ميز مي کوبيد و دست هايش را

 در هوا تکان مي داد. سر ميز غذا ، جرالد هميشه حاکم مطلق سخن بود ، در اين اوقات اسکارلت اغلب در افکار خود

شد و صداي او را نمي شنيد ؛ اما امشب نمي توانست گوش خود را بر صداي او ببندد ، وه که در اين لحظات غرق مي  

 .چه اشتياقي داشت که صداي چرخ هاي درشکه را بشنود ، خبر بازگشت مادر چقدر مي توانست برايش شيرين باشد

آن وقت حتما الن از اينکه دخترش خواستارالبته قصد نداشت به مادرش بگويد گه چه بار سنگيني به دل دارد ،   

 مردي شده بود که نامزد داشت ، تکان شديدي مي خورد. اما در عمق اين ماجراي غم انگيز که براي اولين بار
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 برايش پيش آمده بود حور ارامش بخش مادر را طلب مي کرد. هر وقت الن در کنارش بود احساس امنيت مي کرد

نبود که الن با حضورش نتواند آن را سر و سامان دهد هيچ واقعه ناگواري . 

 وقتي صداي چخ درشکه برخاست ناگهان ازجا پريد ، اما هنگامي که درشکه از جلوي عمارت عبور کرد و در حياط

 پشتي ايستاد دوباره در صندلي وا رفت. درشکه الن نبود. او هميشه جلوي پله ها پياده مي شد. چند لحظه بعد سر و

ي پر از هيجان سياهان را از حياط تاريک شنيد و سپس خند ه هاي بلندشان به گوش رسيد. اسکارلت از پنجرهصدا  

 نگاه به بيرون انداخت ، پورک که چند لحظه پيش از اتاق خارج شده بود مشعلي در دست داشت ، چند هيکل سياه

تاريکي شب صداها اوج مي گرفت و فرو ميکه صورتشان در تاريکي قابل تشخيص نبود از گاري پياده شدند. در   

 نشست ، صداهايي شادمانه ،عوامانه و گستاخانه، که گاه روان و آهسته بود و گاه چون جيغ ، گوش خراش. کمي بعد

 صداي پايي که از پله هاي حياط پشتي باال مي آمد برخاست و در سرسرا پشت اتاق پذيرايي ايستاد ، زمزمه هايي در

مي شد . پورک وارد شد وقار و سنگيني هميشگي را نداشت ، دهانش را به خنده گشود و دندان هايهم نيز شنيده   

 .سفيدش را نشان داد

» زن تازه اي که خريدين اومده« نفس نفس مي زد و در چهره اش غرور يک تازه داماد ديده ميشد:» آقاي جرالد  .« 

زه اي نخريدمزن تازه؟ من زن تا:« جرالد نگاهش جدي به او انداخت  .« 

بله ارباب ، چرا خريدين. بله ارباب ؛ آقاي جرالد« پورک د رحالي که مي خنديد و دست هايش را تگان ميداد گفت: .« 

خب ، عروس خانم رو بيار ببينم« جرالد گفت: .« 
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ود. داخلپورک به شتاب خارج شد و به سرسرا رفت. زنش از امالک ويکلز وارد شد ه بود تا يکي از ساکنان تارا ش  

 .شد. پشت سر او ، پشت دامن چست گلدارش ، يک دختر دوازده ساله به درون آمد

 ديلسي زن قد بلندي بود که خود را را ست نگه داشته بود . ممکن بود بين سي تا شصت سال داشته باشد ، در صورتي

تشخيص بود. به طوري برنزي رنگ بي حرکتش حتي يک خط هم ديده نمي شد. خون سرخپوستي از چهره اش قابل  

 که سياه بودنش را تحت الشعاع قرار مي داد. رنگ سرخ پوستش ، پيشاني باريک و بلندش ، استخوا ن هاي برجسته

 گونه اش و بيني عقابي اش که بر روي لبهاي کلفتش پهن شده بود. نشان مي داد که مخلوطي از نژاد سرخ و سياه

ست. راه رفتنش وقاري داشت که گاه از مامي نيز پيشي مي گرفت. مامي وقاراست. قامتش نشان مي داد که با اراده ا  

 .را آموخته بود اما ديلسي آن را در خونش داشت

 .حرف زدنش چون ديگر سياهان جويده و نامفهموم نبود ، کلمات را با احتياط و تامل انتخاب مي کرد

» م شدم. اما ميخواستم شما رو ببينم و از اينکه من وعصر بخير ، خانم هاي جوان. آقاي جرالد ، ببخشيد که مزاح  

 دخترمو خريدين تشکر کنم. ارباب هاي ديگه اي هم مي خواستن منو بخرن ؛اما اونا پريسي رو نمي خواستن ،

 متشکرم که منو از غصه نجات دادين. متشکرم از شما . ميخوام به شما خوب خدمت کنم و نشون بدم که هيچ وقت

و فراموش نمي کنماين لطف شما ر .« 

به نظرمي رسيد از اين تعارفات دستپاچه شده است» هوووم.-هوم:»جرالد سينه اش را صاف کرد  . 

خانم اسکارلت ، پورک«ديلسي به طرف اسکارلت برگشت و چيزي مثل لبخند گوشه چشم هايش را چين انداخت.   

دلم ميخواهد پريسي رو به شما بدم که مستخدمبه من گفت که شما از آقاي جرالد خواستين منو بخرن. حاال منم   

 ».شخصي شما باشه
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 دستش را به عقب برد و دخترک سياه را جلو کشيد. پريسي موجودي بود کمي قهوه اي رنگ با پاهاي الغر مثل يک

دو پرنده. هزاران رشته شبيه به دم خوک به هم بافته شده و به شکل دو چوب خشک از کله اش بيرون زده بود.  

 .چشم تيز و جوينده داشت که چيزي را از دست نمي داد و عمدا با حالت احمقانه اي به او مي نگريست

متشکرم ديلسي. اما متاسفم ، اول بايد ببينم مامي چي ميگه. اون از لحظه تولد مستخدم من:«اسکارلت جواب داد   

 ».بوده

» البته زن خوبيه ، اما شما حاال«ن بود مامي را خشمگين کند. با چنان ارامشي حرف مي زد که ممک» مامي داره پيرميشه.  

 يک خانوم جوون هستين و به يک مستخدم خوب احتياج دارين. پريسي من از يک سال پيش مستخدم خانم اينديا

 ».بوده. خياطي خوب بلده ، ارايش مو رو هم وارده ، مث يک سلموني خوب

کشيد و سالم زنانه اي کرد و لبخند زد. اسکارلت هم به ناچار جوابشسقلمه اي به دخترک زد. پريسي جيغ کوتاهي   
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 .را بالبخند داد

متشکرم ديلسي ، وقتي مادر اومد خونه؛ باهاش صحبت مي کنم«بعد بلند گفت:» دختر بالييه.« با خودش فکر کرد ، .« 

ارج شد . پورک هم رقصبرگشت و با دخترش از اتاق خ» متشکرم خانوم. به شما شب بخير ميگم.« ديلسي گفت:  

 .کنان از دنبال

 بساط شام برچيده شد. جرالد سخنراني خود را از نو آغاز کرد ولي اين بار نه برايخودش راضي کننده بود و نه براي

 شنوندگانش. انچه مي گفت درباره جنگ بود نظراتي مي داد و پيش بيني هاي پر جوش و خروش مي کرد و مي

مقابل اهانت يانکي ها سکوت اختيار کند يانه؟ و دخترها در حالي که خميازه مي کشيدند پرسيد آيا جنوب بايد در  

کارين زير چراغ بزرگي به متکا تکيه زده در سرگذشت عاشقانه دختري غرق شده» بله پاپا ، نه پاپا:«فقط مي گفتند   

د و در سکوت اشک شوق از ديدگانشبود که بعد از مرگ جوان مورد عالقه اش به دير پناه برده تارک دنيا شده بو  

 روان بود و در خيال ، خود را در لباس عروسي مجسم مي کد. سوالن مشغول قالب دوزي روي چيزي بود که به

 مسخره اسمش را کيسه اميد گذاشته بود و با خود فکر مي کرد که ايا مي تواند در جشن فردا با دلبري هاي شيرين

استوارت تارلتون را از کنار اودور کند و احتماال به سوي خود بکشد يا نه. اسکارلت هم خود که اسکارلت فاقد انها بود  

 .هنوز از ماجراي اشلي در تب و تاب بود

 پاپا چطور مي توانست درباره قلعه سامتر و يانکي ها صحبت کند در حالي که مي دانست قلب او شکسته است؟ مثل

ردم چگونه مي توانند اين همه به دردهاي او بي اعتنا باشند و دنياهر جوان ديگري سکارلت تعجب مي کرد که م  

 .چطور مي تواند به گردش خود ادامه دهد ، درحالي که قلب او رنجيده و مجروح است

 ذهنش چنان مغشوش بود که گويي گردباري وزيده و همه چيز را در خود پيچيده است و درهمان حال تعجب

ا اين حد ساکت و بي جنبش مي نمايد و همه چيز مثل سابق سر جاي خود قرار داردميکرد که اتاق پذيرايي چرا ت . 

 ميز ماهوگاني سنگين ، قفسه هاي بزرگ ، کارد و چنگال هاي نقره و فرش هاي روشن که بر کف اتاق مي درخشيد

حت و دوستانه دشات وهمه در جاي هميشگي خود بودند گويي اصال اتفاقي نيفتاده است. اينجا اتاقي بود که فضاي را  

 معموال ، اسکارلت ساعت هاي ارامي را که اعضاي خانواده ، بعد از شام ؛ در انجا مي گذراندند دوست داشت. اما

 امشب از اين منظره خوشش نمي آمد و اگر از خشم پدر و محاکمه او نمي ترسيد از آن اتاق مي گريخت و به اتاق

قديمي مي نشست و تمام غم هاي خود رابا فرياد از دل بيرو ن مي ريخت کوچک الن پناه مي برد و بر آن نيمکت . 

 اتاق کار الن را در آن خانه بزرگ ، بيشتراز هر جاي ديگر دوست داشت. درانجا ، هر روز صبح الن در مقابل منشي
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يلکرسون ، گوشقد بلندش مي نشست و به حساب هاي امالک رسيدگي مي کرد و به گزارش هاي مباشر ، يوناس و  

 .مي داد
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 در اين اتاق بود که افراد خانواده دور هم جمع مي شدند جرالد در صندلي گهواره اي مي نشست و دخترها روي

 .نيمکت هاي کهنه ولو مي شدند و الن هم با قلم پردار مشغول نوشتن مي شد

او بگذارد و ارام بگريد حاال اسکارلت دلش مي خواست انجا باشد ، تنها با الن ، و سرش را بر دامن . 

 مادر خيال ندراد به خانه باز گردد؟

 باالخره صداي چرخ ها ازخيابان شني به گوش رسيد و صداي لطيف و ارام بخش الن که درشکه ران را مرخص مي

 کرد شنيده شد. نگاه هاي مشتاق همه هنگام ورود عجوالنه او بخ طرف در برگشت ، حلقه هاي دامنش نوسان داشت

صورتش خسته و غمزده بود. وقتي وارد شد عطر لطيف و ماليم شاه پسند، ليمو و عنبر در فضا رها شد اين رايحهو   

 لطيف از ميان چين هاي دامنش مي تراويد و در جان اسکارلت مي نشست. و در نظر او نشانه مادري بود. چند قدم

زان ، با خود غر مي زد و تصور مي کرد که صدايشبعد از او مامي مي آمد با کيف چرمي در دست و لب و لوچه آوي  

 .به گوش کسي نمي رسد. در حالي که آن قدر بلند بود که همه شکايت هاي او را مي شنيدند

شالش را که داشت از شانه اش مي افتاد کشيد و به دست اسکارلت داد» متاسفم که دير کردم.:« الن گفت  . 

روشن شده بودچهره جرالد گويي از ورود او گشاده و  . 

بچه تعميد شد؟:«پرسيد  « 

بله ، و مرد بيچاره. مي ترسيدم امي هم بميرد ، ولي فکر مي کنم زنده بمونه:« الن گفت  .« 

خب ، خير بوده حتما که:«چهره دخترها به سوي او برگشت . حيرتزده و پرسشگرو و جرالد فيلسوفانه سر تکان داد   

 «-بچه مرده. پدر بدبخت

جرالد هيچ از کار الن ناراحت نشد و اسکارلت» دير وقته بهتره دعا کنيم.:«سخنش را قطع کرد و گفت  الن به نرمي  

 .مادرش را خوب مي شناخت و مي دانست که رفتارش معموال کسي را ناراحت نمي کند

خواستاين که چه کسي پدر بچه امي اسالتري بود رازي به حساب مي آمد و کشف آن لذتي داشت و اسکارلت مي   

 منتظر توضيحات مادر باشد. هرگز به اين راز پي نمي برد. تصور مي کرد که کار يوناس ويلکرسون باشد چون چند

 بار او را هنگام شب با امي ديده بود که با هم قدم مي زدند. يوناس يک يانکي مجرد بود و چون هميشه شغلش اداره

ين معاشرت اطالعي نداشت. با هيچ خانواده اي نمي توانستکارگران مزرعه بود از زندگي اجتماعي و آداب و آي  

 وصلت کند مگر اسالتري ها که از توده پست و آشغال ، چون او ، شمرده مي شدند. اما يوناس هم که خود را از نظر

ااوسواد باالتر از آنها مي دانست طبيعي بود که حاضر نميشد با امي ازدواج کند و اينکه چند باردر تاريکي شب ب  

 .مالقات کرده اهميتي نداشت

 اسکارلت براي اظهار و ارضاي کنجکاوي خود ، آهي کشيد. در مقابل چشمان مادر اتفاقاتي مي افتاد که گاهي آنها را

 نديد مي گرفت. گويي اصال اتفاق نيفتاده است. الن از آنچه که برخالف عادت و افکار و رفتارش بود تنفر داشت و

را نيز به همين شکل تربيت کند ولي کمتر موفق شده بود. الن بطرف تاقچه رفت تا تسبيح سعي مي کرد اسکارلت  
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 :خود را از جعبه کوچکي که هميشه آنجا مي گذاشت بردارد ، مامي با صداي محکمي گفت

 ».خانم الن ، قبل از اينکه دعا بخونين حتما بايد شام بخورين«

 ».متشکر مامي ، گرسنه نيستم«
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خودم براتون آماده مي کنم و شما بايد بخورين:« خم کرد وگفت مامي ا  « 

 .و بعد به سرسرا رفت و به سوي آشپزخانه راه افتاد

 ».پورک! به اشپز بگو ماهي درس کنه ، خانم الن تشريف آوردن»

آن رااز همان طور که تخته هاي کف سرسرا را زير پايش صداي مي کرد صداي او نيز بلند و بلندتر مي شد و همه  

 .اتاق پذيرايي مي شنيدند

 صد دفه گفتم ، بازم مي گم ،اصال خوبي به اين آشغاالي سفيد نيومده. اصال به ميس الن چه که بلند شد بره اونجا ،«

 »-وقت خودشو صرف اين خونه خراب ها بکنه. بايد يه قابله سياه مي آوردن. من صد دفه گفتم

که به طرف آشپزخانه مي رفت مي گذشت همپنان غرغر مي کرد و صدايشهمانطور که از راهروي سرپوشيده اي   

 رفته رفته ضعيف مي شد. و ديگر به گوش نمي رسيد. مامي هميشه روش مخصوص خود را داشت. و با همين روش

 مخصوص ارباب خانه را در جريان افکارش قرار مي داد. اما خوب مي دانست که مقام و منزلت سفيدها اجازه نمي

د که به حرفهاي يک سياه اهميت بدهند ، بااين وجود هميشه غرغرش به راه بود. مي دانست که اين غرغرهاده  

 فايده ندارد ، سفيدها اعتنايي نمي کنند ، حتي اگردر اتاق بغلي داد بکشد. همين غرغرها او را از توبيخ و شماتت

ااوستنجات مي داد زيرا االقل در آن خانه همه مي دانستند که حق ب . 

 پورک وارد شد ،با سيني و ظورف نقره و دستمال سفره. پشت سرش سياه ده ساله اي حرکت مي کرد و در حالي که

 دکمه روپوش کتاني اش را مي انداخت بادبزني در دست داشت که ار قد خودش بلند تر بود و ازرشته هاي بلند

که در موارد خيلي مخصوص از آن استفاده مي کاغذي درست شده بود. الن يک بادبزن پر طاووس زيبايي داشت  

 .کرد اما بعداز بحث هاي فراوان با پورک ، کوکي و مامي قانع شدند که پر طاووس شگون ندارد

 .جرالد يک صندلي پيش کشيد و الن نشست و چهار صدا ناگهان او را سوال پيچ کردند

» لوط مي خوام بپوشم خيلي شل و وارفته شده ،ممکنهمادر ، تورهاي لباس تازه من که فردا توي مهموني دوازده ب  

 »درستش کني؟

 مادر ، لباس اسکارلت از مال من قشنگ تره ، وقتي اونو پوشيدم مث يک ديو صورتي مي شم. چرااسکارلت لباس«

 ».صورتي منو نپوشه ومن لباس سبز اونو؟ اين لباس صورتي خيلي بهش مياد

» ي مجلس رقص باشم؟ االن سيزده سالمهمادر ، چرا من نمي تونم فردا شب تو -« 
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» کيد کالورت امروز در آتالنتا بود مي -ساکت شيد دخترا ، قبل از اين که شالقمو بل کنم -خانم اوهارا ، باور کنيد که  

مي گفت اونجا اوضاع خرابه ،هيچ حرفي به جز جنگ-ممکنه ساکت شيد و بذاريد اقال صداي خودمو بشنوم؟–گفت   

ميليشيا مشغول تمرينه ، دسته هاي سوار دُُرس شده . خبرهايي از چارلز تون رسيده که مردم ديگهدر بين نيست.   

چهره خسته الن به لبخندي گشوده شد بااينکه» نمي تونن توهين يانکي ها رو تحمل کنن. همه دارن آماده ميشن.  

ب او برگردانددخترها منتظر جواب بودند ولي او به احترام آقاي اوهارا رويش را به جان . 

» او» اگه مردم شريف چارلزتون اينجوري فکر مي کنن ، شک ندارم که ما هم بايد به زودي راه اونا رو پيش بگيريم.  

 هميشه باايماني راسخ ساوانا را از ساير شهرها و بندرها جدا مي دانست و معتقد بود مردم آنجا اصالتا داراي پاکترين

ه آمريکا هستند. درباره چارلزتون هم تقريبا همين طور فکر مي کردو اصيل ترين خون در سراسر قار . 
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 نه کارين ، امسال نه ، سال ديگه مي توني در مجلس رقص شرکت کني و لباس بلند شب بپوشي و انوقت چقدر هم«

لتبه کوچولوي عزيزن خوش مي گذره. اخم نکن ديگه خوشگلم. پيک نيک بله ،ولي رقص باشه وقتي چارده سا  

 ».شده

 ».لباستو بده به من اسکارلت ، بعد از دعا تورهاشو درس مي کنم«

 .سوالن ، اصال از اينجور حرف زدن خوشم نمياد عزيزم. لباس صورتتي خيلي هم قشنگه ، به رنگ صورتت خيلي مياد«

ت بندازيلباس سبز اسکارلت هم فقط به خود ش برازنده س ، ولي مي توني فردا شب گردن بند منو به گردن .« 

 سوالن که پشت سر مادرش ايستاده بود سرش را باال گرفت و فاتحانه نگاهي به اسکارلت انداخت ، مي دانست که او

 هم مي خواسته گردن بند مادرش را براي ميهماني قرض بگيرد. اسکارت زبانش ا براي او در آورد در نظر اسکارلت

هاي خود هميشه براي او مزاحمت ايجاد مي کرد و اگر به خاطر مادرش، سوالن دختر خودخواهي بود که با آه و ناله   

 .نبود سيلي جانانه اي بيخ گوشش خوابانده بود

خب ،آقاي اوهارا حاال بفرماييد اقاي کالورت ديگه راجع به چارلزتون چي گفت؟:« الم گفت  « 

دارد و آنها را کارهاي مردانه مياسکارلت مي دانست که مادرش اصال به مسايلي مثل جنگ و سياست عالقه اي ن  

 . دانست و عقيده داشت زنان در اين مورد نمي توانند نظر درستي بدهند ، پس بايد هوشمندانه خود را دور نگه دارند

 اما بحث درباره اين مسئله جرالد را خوشحال مي کرد و از اينکه موضوع را براي همسرش تعريف کند لذت مي برد ،

کردن شوهرش هميشه موفق بودو الن در خوشحال  . 

 در حالي که جرالد ماجرا را با طورو تفصيل فراوان تعريف مي کرد مامي هم از بانوي خود پذيرايي مي کرد . نان

 برشته ، جوجه سرخ شده ، سيب زميني داغ که کره اب شده روي آن ريخته بودند. مامي نيشگوني از جک ، پسرک

ايد وظيفه اش را انجام دهد .پشت سر الن ايستاد و بادبزن را بارون هاي کاغذي اشسياه گرفت و او تازه فهميد که ب  
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 به ارامي باال و پايين مي برد. مامي کنار ميز ايستاد و لقمه هايي را که به دهان اربابش فرو مي رفت شمرد ، گويي

ارلت مي ديد که او خسته تر از آنمامور بود که به زور به او غذا بدهد تا سير شود. الن تند تند ميخورد ولي اسک  

 .است که بداند چه مي خورد. فقط چهره سخت و خشک مامي او را وادار به خوردن مي کرد

 وقتي ظرفها خالي شد و جرالد تازه به نيمه هاي صحبت خود رسيده بود و داشت درباره اينکه يانکي ها مي خواهند

زادي حتي يک پول سياه هم بدهند حرف مي زد ، الن از جاسياهان را آزاد کنند و حاضر نيستند براي اين آ  

 .برخاست

ميخواهيد دعا را شروع کنيم؟:« جرالد با بي ميلي پرسيد  « 

» کارين«دراين موقع زنگ ساعت به گوش رسيد که ده ضربه مي نواخت. » درست ساعت دهه.-بله ، ديگه دير وقته  

ورک و کتاب دعاي من. ماميخيلي وقت پيش بايد خوابيده باشه. چراغ لطفا ، پ .« 

 با فرمان آرام و محکم مامي ، جک بادبزن را کنار گذاشت و به جمع کردن ظروف پرداخت. مامي کشوي يکي از

 .قفسه ها را کشيد و کتاب دعا را بيرون آورد

ف وپورک وي پنجه پا بلند شد و زنجير را گرفت و پايين کشيد و سطح ميز را روشني شديدي فرا گرفت و سق  

 ديوارها در تاريکي فرو رفت. الن دامنش را با دو دست کمي باال کشيد و روي زمين زانو زد ، کتاب را باز کرد و

 جلوي نور گرفت. جرالد هم در کنارش زانو زد و اسکارلت و سوالن نيز ان سوي ميز در جاي مناسبي قرار گرفتند و

و از درد پايشان جلوگيري مي کرد. کارين که کوچکترازهمه بود زانو زدند. دامنشان زير زانوهايشان مچاله شده بود  
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 و دستش به ميز نمي رسيد کنار صندلي زانو زد و دست هايش را روي آن قرار داد. او اين حالت را دوست داشت ،

 .چون اغلب هنگام دعا چرت مي زد و اين حالت او رااز نگاه مادر دور نگه مي داشت

رعت به سرسرا امدند و در مقابل در اتاق زانو زدند. مامي در حالي که زانو زده بود صداي نالهخدمه منزل هم به س  

 مانند خود را به دعا بلند کرد و پورک گردنش را مثل چوب خشک ، راست نگه داشته بود. روزا و تينا مودبانه با

ي سفيد به سر داشت و ميان همه شاخصپيراهن هاي چيت خود زانو زده بودند. کوکي ، زن اشپز ،الغر و زرد روسر  

 بود. جک که از شدت خواب ديوانه شده بود از ترس نيشگون هاي مامي خود را به زور بيدار نگه داشته بود. به طور

 معمول ،در چنين مواقعي چشمان سياه آنان از شادي برق مي زد ، زيرا دعا خواندن همراه ارابابان سفيد پوست ، ان

حسوب مي شد و واقعه مهمي به شمار مي آمد. عباران و جمالت قديمي دعا که طعم و حسي شرقيروزها افتخاري م  

 داشت در ذهن انها مفهوم روشني بر جاي نمي گذاشت ولي رضايتي قلبي به وجود مي اورد و آنان خم و راست مي

عيسي مسيح به ما رحمت آورد« خدا وند به ما رحمت آورد «شدند و تکرار مي کردند  .« 

 الن چشمانش را بست و دعا را آغاز کرد لحني مواج آرام و تسکين دهنده داشت. نو زرد رنگ و دايره شکلي که
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 روي ميز افتاده بود سرهاي فرو افتاده را نيز روشن ميکرد. الن به خاطر سالمتي و خوشبختي و کرامتي که خداوند به

ده و سياهان آن امالک وسيع ، رحمت و عافيت مي خواستآن خانه عطا کرده بود شکر مي کرد و براي افراد خانوا . 

تمام«بعد از خواندن دعا براي کساني که زير سقف تارا مي زيستند ، پدر ، مادر ، خواهران ، سه کودک در گذشته و   

اشنيز بي نصيب نماندند. آنگاه الن تسبيح سفيدش را ميان انگشتان کشيده »ارواح مسکيني که در برزخ مي زيستند   

 :گرفت و دعاي دسته جمعي آغاز شد. همچون وزش نسيمي آرام ، جواب سياهان و سفيدان طنين خوشايندي داشت

 ».مريم مقدس ،مادر خداوند ما ، براي ما گناهکاران دعا کن ، اکنون و در لحظه مرگ«

ن لحظات مثلعلي رغم دردي که در روحش احساس مي کرد و علي رغم اشک هاي نريخته اش ، اسکارلت در اي  

 هميشه آرامشي را که بر او غالب شده بود مي شناخت. درماندگي و نااميدي آن روز و ترس از فردا تقريبا او را رها

 کرد و اميد باز آمد. اين آرامش به خاطر نزديکي دلش به خداوند نبود ، زيرا مذهب چيزي بود که در ذهن او نمي

حالتي از تماشاي چهره ذلپذير و درخشان مادر و توجه او به خداوند و گنجيد و فقط بر زبانش جاري مي شد. چنين  

 مقدسان و فرشتگان به وجود آمده بود که داشت براي کساني که مورد عالقه اش بودند دعا مي کرد. وقتي الن به

 .درگاه الهي دعا مي کرد اسکارلت ترديد نداشت که خداوند صدايش را شنيده است

سيد و جرالد که نتوانسته بود تسبيح خود راپيدا کند ده تا ده تا با انگشت دعاهايش را مي شمرددعاي الن به پايان ر . 

 افکاراسکارلت دوباره با شنيدن صداي خشن و بي موج او درهم ريخت. اگنون مي دانست که وقت محاکمه وجدان

ان خود را بازپرسي و محاکمه کند وفرا رسيده است. الن به او آموخته بود که درپايان هر روز وظيفه داردکه وجد  

 گناهان خود را يک به يک بر شمارد و از خدا بخواهد که او را ببخشد و قدرتي به او عطا کند که ديگر آن گناهان را

 .تکرار نکند. اما اسکارلت در ان ساعت به بازپرسي قلب خود مشغول بود

تا مادر نتواند صورتش را ببيند. افکارش دوباره غمگنانه سرش را پايين انداخت و تقريبا روي دستهاي خود قرار داد  

 به سوي اشلي بازگشت. اسکارلت ، چه طور او مي تواند وقتي تو را دوست دارد با مالني ازدواج کند؟ پس چه وقت

 مي خواهد بداند که تو چه قدر دوستش داري؟ چه طورمي تواند عمدا اين طور قلب تو را بشکند؟

ک فکر ، درخشنده و تازه ،مثل ستاره دنباله دار به ذهنش رسيدبعد ، ناگهان ، ي . 

 »!آره ؛ اشلي نمي دونه که من دوستش دارم«
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 چيزي نمانده بود که از اين فکر ناگهاني فرياد بکشد. ذهنش از کار ايستاد گويي مدتي طوالني فلج بوده است نفسش

 .بريد و بعد دوباره به کار افتاد

» ت بداند؟ من هميشه با او رسمي بودم و مثل خانم ها فاصله معيني رو حفظ مي کردم احتماال فکرچه طور مي توانس  

 کرد که من هيچ احساسي به جز يک دوستي ساده ندارم. بله ، علت سکوتش همين است! فکر مي کند عشقش هيچ
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 »- حاصلي ندارد. به همين دليل به نظر خيلي

ود اشلي به طور مخصوصي به او نگاه مي کند، در آن موقع چشمان خاکستريياد آن لحظات افتاد که احساس کرده ب  

 اش که چون پرده اي افکارش را پنهان ميکرد گشوده و برهنه به نظر مي رسيد. و نگاهي سراسر نا اميدانه و رنج

 .آلود داشت

» حتماال فکر مي کند حاالحتما قلبش شکسته بود چون فکر مي کرد که من عاشق برنت، استوارات يا کيد هستم. و ا  

 که نمي تواند مرا داشته باشدبهتر است با کالني ازدواج کند و خانواده اش را شادمان سازد. ولي اگر مي دونست که

 »-دوستش دارم

 جواهر لطيفي ناگهان از عميق ترين گودال وجودش به شکل ولوله هاي شادي شليک شد. اين حواب خاموشي و

رفتارش! او نمي دانست! غرور به کمک آرزو آمد تاباور کند ، يقيني را به وجود آورد. اگر رازپوشي اشلي بود ،پاشخ  

 اشلي مي دانست که او دوستش دارد حتما به کنارش مي شتافت. اسکارلت فقط مجبور بود افکارش مغشوش بود ،

ده بود!بايد فکر کنم ببينم که از چهآه! چقدر احمق بودم که تا حاال به فکرم نرسي:« گرفتار و در بند. با خود کي گفت   

 »راهي بايد به او بگويم. اگر بداند دوستش دارم هرگز با مالني ازدواج نمي کن. چه طورمي تواند؟

 تکاني خورد ، دعاي جرالد تمام شده بود و مادرش خيره به او مي نگريست. شتابناک خواندن آغاز کرد خود به خود

هيجني تند آنچنان صدايش را تغيير داده بود که مامي چشمانش را گشود و نگاه کلمات بر زبانش جاري مي شد اما  

 جوينده و پرسان خود را به سوي او پر تاب کرد. بعد از او سوالن هم دعاي خود را به پايان برد و کارين از پي او ، و

 .اسکارلت باز ذهنش در اطراف تازه به پرواز در آمد

اتفاق افتاده بود که در آن ناحيه از انتشار خبر فرار دختر و پسري ، بلوا و رسوايي حتي حاال هم دير نبود! بسيار  

 .بزرگي بر پا شده بود. و نامزدي اشلي هنوز حتي اعالم نشده بود . بله هنوز وقت زيادي داشت

يرادي دارد کهاگر عشقي بين اشلي و مالني نباشد و فقط يک قول و قرار قديمي آنان را به هم پيوند بدهد پس چه ا  

 اشلي قول خود را پس بگيرد و با او ازدواج کند؟ البته ،او چنين کاري خواهد کرد به شرط اينکه بداند اسکارلت او را

بايد راهي پيدا کند ! و بعد–دوست دارد .بايد راهي پيدا مي کرد. راهي که او را از اين عشق آگاه کند   – 

سخي براي اين سوال نداشت. . و مادر با ترديد نگاهش مي کرد وقتي مراسمناگهان از روياي شيرينش بيرون آمد. پا  

 .دعا خواني پايان گرفت چشمانش را کمي بازکرد و نگاهي گذرا به اطراف اتاق افکند

 زانو زدگان ، نور لطيف چراغ ، سياهاني که سايه وار خم و راست مي شدند و حتي اشيا ء اشناي اتاق که ساعتي پيش

مي نمودند ، ناگهان رنگ هيجانات او را به خود گرفتند و اتاق بارديگر دوست داشتني شد. اين لحظه وبس منفور   

 !اين صحنه را هرگز فراموش نمي کرد

ستايش باکره مقدس دوباره آغاز شد و اسکارلت» اي باکره مقدس ، از مظهر ايمان :«لحن نوازشگر مادر برخاست   

و الن همچنان صفات برجسته او را مي ستود و مادر.» براي ما دعا کن :« مي کرد چون ديگران با وقار تمام تکرار   
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 .خداوند ما را به بزرگي ياد مي کرد
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 از کودکي ، اين لحظه براي اسکارلت لحظه ستايش الن بود. حتي بيشتر از باکره مقدس. اگر چه شايد توهيني به

ه النرا به جاي باکره عذرا مي ديد و همچنان که عبارت هايمقدسات بود ولي اسکارلت ، با چشمان بسته هميش  

اسکارلت آنها را» گل سرخ مکنون «، » پناه گنهکاران « ، » جايگاه عقل « ، « شفا دهنده بيماران «قديمي ادامي شد   

راسم ، اينبسيار زيبا مي يافت. زيرا اين ها همه صفات الن بود اما امشب به خاطر جالي جوهر دورنش ، تمام اين م  

 کلمات آرام و پاسخ هاي ارامتر را آنچنان زيبا مي يافت که نظيرش را در خاطره خويش پيدا نمي کرد. و دلش

به خاطر اينکه او را از بد –دربست با خدا بود و با ارادتي تام او را به خاطر راهي که پيش پا نهاده بود شکر ميکرد   

نده بودبختي نجات داده بود و به اغوش اشلي افک . 

که گفته شد همه برخاستند. کمي خسته از نهادن زانو بر زمين ، مامي با کمک دو مستخدمه سياه ،» آمين «آخرين   

 تينا و روزا ، از جا بلند شد. پورک سيخ درازي را از کنار بخاري برداشت ، با شعله ي چراغ افروخت و به سرسرا

وب گردو قرار داشت که چون بسيار بزرگ بود ، در اتاق جا نمي شدرفت. در کنار پله هاي مارپيچ ، گنجه اي از چ . 

 باالي آن چند چراغ و شمعدان نصب کرده بودند. پورک يکي از چراغ ها و سه تا از شمعدان ها را روشن کرد و با

هنمايي کردوقار و سنگيني يک پيشکار سلطنتي که اتاق خواب شاه و ملکه را روشن مي کند جمع را به باالي پلکان را  

 ، چراغ را باالي سرش نگه داشته بود. الن بازو در بازوي جرالد به دنبالش بود و دخترها که هر کدام شمعدان هاي

 .خود را داشتند از پس آن دو روان بودند

يداسکارلت به اتاقش وارد شد ، و شمعدان را روي گنجه قرار داد و درش را گشود و در تاريکي به دنبال لباسي که با  

 دستکاري مي شد گشت. با خوشحالي ان را روي دستش انداخت و به اهستگي از سرسرا گذشت. دراتاق خواب پدر

 .و مادرش نيمه باز بود. قبل از اينکه در بزند صداي الن کوتاه اماگرفته به گوش رسيد

 ». آقاي اوهارا ، بايد يوناس ويلکرسون رو حتما بيرون کنيد«

پس بفرمايد از کجا مباشر ديگه پيدا کنم که جلوي چشنن کاله سرم نذاره«شد جرالد مثل ترقه منفجر  .« 

 اون بايد اخراج بشه ، فورا. همين فردا صبح. سام گُندهه سر کار گر خوبيه فعال ميتونه کارهاي اونو انجام بده تا شما«

 ».يک مباشر ديگه استخدام کنين

س اين يوناس بي شرف ، پدراه ، ها! که اين طور ، فهميدم! پ:« جرالد گفت   -« 

 ».اون بايد صبح اخراج بشه«

خب ،پس اون پدر بچه امي اسالتريه. خب چه انتظاري از يک يانکي و يه اشغال سفيد مي:« اسکارلت باخود فکر کرد   

 »شد داشت ؟



 
78 

مادرش داد بعد از توقفي معقول که فرصتي به جرالد داد که به بستر برود ، در زد و داخل شد وپيراهن را به . 

 هنگامي که لباسش را در آورد و شمع را خاموش کرد نقشه اي که براي فردا کشيده بود داشت کامل مي شد. نقشه

 ساده اي بود با راهنمايي ساده جرالد ، چشمانش را به هدف دوخته بود و به راهي فکر مي کرد که او را مستقيما به

 .مقصودش مي رساند

داده بود اول بايد مغرور باشد. از لحظه ورود به دوازده بلوط بايد شادترين و با روحترين همان طور که جرالد دستور  

 دختران باشد. هيچ کس نبايد تصور کند که قلبش از ماجراي اشلي و مالني ويران شده. با هرمردي که آنجا مي بيند

ا ممکن است اشتياق او را بيشتر او رابايد خوش وبش کند. البته اين کار نسبت به اشلي سنگدلي محسوب مي آيد ،ام  

 بيشتر کند. نبايد از هيچ مردي که به سن ازدواج رسيده غفلت کند ، از آن فرانک کندي پير سبيل طاليي گرفته تا
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 آن پسرک کمروي خجالتي ، چارلز هاميلتون ، برادر مالني. آنها بايد همه مثل زنبورهاي کندو دورش جمع شوند و

هم از مالني فاصله مي گيرد تا به جمع ستايشگران او بپيوندد. او بايد طوري عمل کند که بتواند چند مسلما اشلي  

 دقيقه اي با او تنها باشد دور از همه. مطمئن بود که اين عملي ترين راه است ، راه هاي ديگر ممکن بود چندان ساده

د اين کار را بکند. وقتي باالخره با هم تنها بشوند انو عملي نباشد. اما اگر اشلي اول به طرفش نيايد ، خودش باي  

 وقت اشلي مرداني را که دورش را گرفته بود پيش خود مجسم مي کند و باالخره مي فهمد که اسکارلت دختري است

تکه همه مردان خواستار اويند و بار ديگر ان نگاه ياس اور و غم بار را در چشمانش خواهد ديد. بعد به او خواهد گف  

 با وجود داشتن خواستاران بسيار ، او را به ديگان ترجيح مي دهد. و آن وقت با شيريني و ازرم بسيار چيزهاي گفتني

 زيادي داشت که به او بگويد. البته همه اين کارها را چون يک خانم باوقار انجام مي دهد. حتي خوابش را هم نمي ديد

ز تصور اين کار را نمي کرد. ولي شکل بيان آن نمي توانست مشکليهرگ –که ازادانه اعتراف کند که دوستش دارد   

 .برايش ايجاد کند. اين کار را در گذشته کرده بود و باز هم مي توانست

 در بستر آرميده بود و نور ماه پيکرش را روشن مي کرد. تمام صحنه را در ذهنش مجسم کرد. حيرتي آميخته به

را هنگام اداي آن کلمات محبت اميز مي ديد و تمناي او را براي ازدواج مي شادي جايش را فرا گرفت. چهره اشلي  

 .شنيد

 طبعا به او جواب مي داد که نمي تواند به سادگي به تقاضاي ازدواج مردي که نامزد دارد جواب مثبت بدهد ، اما او

مي داد ، و بعد هر دو تصميماصرارم کرد و سرانجام در برابر آن همه اشتياق و تضرع تسليم مي شد و جواب مثبت   

 -مي گرفتند که همان روز بعد ازظهر با هم به جونزبورو فرار کنند

 !شايد فردا شب او ديگر خانم اشلي ويکلز باشد

عروس –در بستر نشست، زانوهايش را در بغل گرفت و براي مدتي طوالني و شادي بخش ، خانم اشلي ويکلز بود   
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بش را در خود فرو برد . اگر اين راه عملي نباشد چه بايد کرد؟ اگر اشلي آن طور کهاشلي ! ولي باز هم حسي سرد قل  

اگر مرا دوست داشته باشد . و من مي دانم که دارد–من مي خوام نشود  .« 

 صورتش را باال اورد چشمان بي فروغش درمقابل درخشش مهتاب ، روشنايي گرفت. الن هرگز به او نگفته بود که

ه آن ، هميشه دو چيز متفاوت هستند ؛ زندگي به او نياموخته بود که شتاب ، تنها عامل بردن مسابقهارزو و رسيدن ب  

 نيست. در سايه روشن مهتاب نقره اي رنگ ، با شهامتي که داشت در او مي روييد و باال مي گرفت ، دراز کشيد و به

زندگي چهره خوش نشان داده مي کشد . درطرح نقشه پرداخت. نقشه هايي که يک دختر شانزده ساله هنگامي که   

 ان حال ، شکست غير ممکن مي نمود. لباس زيبا و سيماي خوش آب و رنگ و جذاب ، اسلحه اي بود که مي توانست

 .سرنوشت را شکست دهد

 فصل پنجم

به درونساعت ده صبح بود. يکي از روزهاي گرم ماه آوريل. آفتاب طاليي از ميان پردههاي آبي پنجرههاي بزرگ   

 اتاق اسکارلت ميتابيد. ديوارهاي کرم رنگ ميدرخشيد، کف اتاق چون شيشه برق ميزد. اثاثيه رنگ شراب داشت

 .و از فرشها، نقطههاي روشن فرحانگيزي انعکاس مييافت

ام داغتقريباً تابستان شده بود، پس از روزهاي زودگذر بهار، اولين نشانههاي گرماي جورجيانا ظاهر شده بود و از اي  

 خبر ميآورد. گرماي خوشي به درون اتاق ميريخت، بوي مخمل ميداد، بوي شکوفه، بوي درختان تازه سبز شده و
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 رطوبت خاک تازه شخم خورده. از پنجره دو رديف نرگس سفيد و فرحانگيز را در خيابان شني ميديد. ياسمنهاي

ين، سحري به شگفت پديد ميآوردند. زاغچهها و مرغانزود جلوههايي بديع ظاهر ميکردند و چون پارچههاي رنگ  

 مقلد در فکر فرود بر ماگنولياي زير پنجره، يکي با صداي آزاردهنده ديگري با نغمه ی دالنگيز، شوري بهپا کرده

 .بودند

فرو اين صبحهاي نشاطانگيز معمواًل اسکارلت را کنار پنجره ميکشيد و رايحه دالنگيز و نغمههاي دلنواز تارا را  

شکر خدا که«ميداد. اما امروز به موجب افکار مغشوش، هواي تماشاي خورشيد و آسمان الجوردين را نداشت.   

روي تخت، لباس سبز رنگش که تورهاي خردلي داشت، در جعبهاي مشاهده ميشد. آماده بود که به» بارون نمياد.  

خيلي پيش از اينکه رقص شروع شود او و اشلي در راهدوازده بلوط برده شود و به انتظار بماند تا رقص آغاز گردد.   

مثاًل اينکه براي جشن نيمروز چه لباسي بايد بپوشد؟ -جونزبورو بودند تا ازدواج کنند. مشکالت ديگري هم بود   

 چه لباسي او را جذابتر نشان ميداد و نظر اشلي را بيشتر جلب ميکرد؟ از ساعت هشت تاکنون داشت لباسهاي

زمايش ميکرد، ولي هيچيک را نپسنديده بود و حاال با شلوار بلند خواب و کرست کتاني چيندار ايستادهمختلف را آ  

 بود و در افکار خويش غرق شده بود. لباسها همينطور ريخته و پاشيده بود. روي تخت، روي صندليها، همه با
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 .روبانهاي رنگين، اين طرف و آن طرف پراکنده بودند

خيلي مناسب به نظر ميرسيد، بهخصوص که کمربندي صورتي داشت، ولي آن تابستان گذشتهاورگاندي گلي رنگ،   

 که مالني به دوازده بلوط آمده بود يکبار پوشيده بود و او حتماً آن را به ياد ميآورد. خيليها ممکن بود يادشان

تينهاي پف کرده و يقه مدلبيايد که اين لباس را او يکبار پوشيده است. پيراهن بومبازين سياه هم با آن آس  

 پرنسس به پوست سفيدش خيلي ميآمد ولي ممکن بود او را پير جلوه دهد. آن را پوشيد و جلوي آينه ايستاد، سعي

 کرد در صورت و دور چشمانش دنبال چين و چروک بگردد ولي چيزي نيافت. اين لباس هرگز او را در برابر

د. آن موسيلين راه راه سنبلي رنگ هم که در سر آستينها و سينهاشمالحت، جواني و شادابي مالني جلوه نميدا  

 توري به کار رفته بود اگر چه زيبا به نظر ميآمد ولي او را بيش از حد کم سن و سال نشان ميداد. اين يکي ديگر

ت آن راحتماً به درد کاترين ميخورد که نيمرخي مطبوع داشت اما رنگ صورتش کممايه و آبکي بود؛ وقتي اسکارل  

 ميپوشيد در کنار مالني، درست به دختر مدرسهاي شباهت داشت. پيراهن سبز پيچازي، با چينهاي فراوان و

 نواردوزيهاي دالنگيز هم بسيار برازندهاش بود و چشمان سبزش را چون تکهاي از زمرد جلوه ميداد، اما جلوي

سينه آن را پوشاند اما شايد مالني چشمان تيزي سينهاش لکه بزرگي از چربي افتاده بود. البته ميشد با سنجاق  

 داشته باشد. چند پيراهن رنگ و وارنگ ديگر هم بود که اسکارلت فکر ميکرد براي چنين جايي اصاًل مناسبت ندارد،

 .به عالوه، دو تا از آنها را هم ديروز پوشيده بود. ضمناً آنها لباس عصر بود؛ اصاًل به درد جشن روز نميخورد

هايشان پف کرده و يقههايشان بسيار باز بود و شايسته نبود در هواي آزاد روز به تن کند. ولي چارهاي نبود،آستين  

 باالخره يکي از آنها را بايد ميپوشيد. به هر حال او به گردن زيبا، بازوهاي خوش فرم و سينههاي برجسته خود

همچنان جلوي آينه ايستاده بود و اين طرف و آن ميباليد، اين لباس اگر آنها را به نمايش ميگذاشت چه بهتر.  

 طرف ميچرخيد و بهدقت خود را ورانداز ميکرد و ميديد که کوچکترين نقطه ضعفي در اندامش نيست که او را

 شرمگين سازد. گردنش متناسب و خوش حالت، بازوانش ظريف و جذاب و پستانهايش که فشار سينهبند در آنها

جلوه ميکرد. برخالف دختران همسن و سال خود از دوختن روبانهاي رنگي روي احساس ميشد، وسوسهانگيز  

 لباسش خودداري کرده بود تا سنگينتر و متينتر جلوه کند و انحناهاي بدنش را کاماًل ظاهر سازد و طنازياش را
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بود، اما چه ميشدبيشتر کند. خوشحال بود که از مادرش دستهايي ظريف و سفيد و پاهايي کوچک به ارث برده   

 اگر قدش هم مثل مادرش بود. حيف که نميتوانست ساقهايش را نشان دهد. در آينه نگاه کرد و دامنش را باال

 کشيد و با خودش فکر کرد با اين ساقها چه غوغايي ميتوانست به راه بياندازد. ساقهايش بسيار زيبا بود. حتي در

قهايي زيبا چون او داشته باشد و کمرش، هيچکس در فايتويل،مدرسه فايتويل هم دختري پيدا نميشد که سا  

 .جونزبورو و سراسر آن ناحيه وجود نداشت که صاحب کمري به اين باريکي باشد
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 ناگهان يادش آمد که مامي براي کمرش نواري هيجده اينچي تهيه کرده، در حاليکه کمر او هفده اينچ بود، مامي

از کرد و گوش داد. صداي حرکت سنگين مامي را از سرسراي پايين ميشنيد. بابايد آن را تنگتر ميکرد. در را ب  

 .عجله او را صدا کرد، ميدانست که در اين ساعت، مادرش در آشپزخانه است تا دستورات روز بعد را به آشپز بدهد

در». از کنمبعضيها فکر ميکنن من ميتونم پرو«مامي غرغر ميکرد و به سنگيني خودش را روي پلهها ميکشيد،   

 حاليکه نفسهاي عميقي ميکشيد وارد شد. به نظرش آمد که در اتاق جنگي افتاده است. سيني غذا را در دست

 داشت، سيبزميني با کره، کيک مربايي و قطعه بزرگي ژامبون که غرق در سس بود. وقتي سيني غذا را در دست

ي که پوشيدن لباسها در او به وجود آمده بودمامي ديد اشتاقش به سرکشي و خيره سري مبدل شد. با هيجان  

 دستورات مامي را فراموش کرده بود؛ دخترهاي اوهارا قبل از ميهماني بايد خوب بخورند تا در آنجا نتوانند لب به

 .غذا بزنند

 ».بيخودي زحمت نکش، نميخورم. فوراً برگردونش به آشپزخونه«

کمر زدمامي سيني را روي ميز گذاشت و دستهايش را به  . 

 چشم، خانوم، اطاعت ميشه. دفعه ی پيش که من مريض بودم و نتونستم براتون غذا بياورم، يادتونه چه آبروريزي«

 ».کردين، جلوي مردم اونقدر خوردين که باد کردين. خيال کردي، اين دفعه بايد تا لقمه آخرشو بخوري

» کن، تقريباً دير شده. صداي درشکه رو شنيدم که گفتم نميخورم! حاال بيا و به من کمک کن اين کمر رو تنگتر  

 ».جلوي خونه ايستاد

خانوم اسکارلت، بيا و دختر خوبي باش و غذا تو بخور. خانوم کارين و خانوم سوالن غذاشونو«مامي با چاپلوسي گفت:   

 ».خوردن

خب. اما من اونا شايد دلشون بخواد، مث خرگوش ميمونن، همش بايد بخورن«اسکارلت با ريشخند گفت:   

 نميخورم! از ديدن اين سيني حالم بهم ميخوره. يادم نرفته که اون دفعه تموم اين سيني رو به خوردم دادي و به

 .خونه کالورتها فرستادي. اونا بستني داشتن، از ساوانا آورده بودن اونم با چه بدبختي. من حتي نتونستم لب بزنم

ر چي دلم ميخواد بخورمحاال دلم ميخواد امروز خوش بگذرونم و ه .« 

 اين حرف جسارتآميزي بود، در نظر مامي حکم سرکشي داشت. وقتي مسئله تربيت مطرح بود، اختالف نژاد،

 سياهي و سفيدي در نظر او مهم نبود، هيچ فرقي ميان اين دو نژاد قايل نبود. دو دختر ديگر، سوالن و کارين، در

وراتش را اطاعت ميکردند. ولي با اسکارلت هميشه مشکل داشتدستهاي مامي مثل موم بودند و هميشه دست . 

 دختر سرکش و جسوري بود، اصاًل زير بار نميرفت. مامي بايد براي به راه آوردن او دست به فريب ميزد و هر چه

مناگه برات مهم نيس که مردم پشت سر اين خانواده چي بگن، براي «بلد بود به کار ميبرد. با صداي بلندي گفت:   

 مهمه. نميتونم اونجا وايستم و ببينم هر کي رد ميشه بگه من خانومم، بايد قد يه گنجيش عذا بخوره، فهميدي؟

 ».نميذارم تو خونه آقاي ويلکز مث يه فيل بخوري
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مادر من هم يه خانومه، پس چهطور ميخوره؟«اسکارلت حرفش را بريد.  « 

» ن قد تو بود هيچوقت غذا نخورده بيرون نميرفتن، خاله پولين و خالهتو هم وقتي بزرگ شدي بخور. وقتي خانوم ال  

 اواللي هم همينطور بودن. حاال اونا همشون بزرگ شدن، خانوم شدن. خانومهاي جوون تو مهمونيها اگه بخوان

 ».زياد بخورن شوور گيرشون نميياد

» وردن راحت بودم، اشلي ويلکز به من گفت ازاصاًل باور نميکنم. توي اون مهموني که تو مريض بودي و من از غذا خ  

 ».دختراي خوش اشتها خوشش مياد

اوني که مردا ميگن با اوني که دلشون ميخواد از زمين تا آسمون فرقشه. من که«مامي به نفي سرش را تکان داد،   

 ».فکر نميکنم آقاي اشلي از پرخوري تو خوشش اومده باشه

يد و ميخواست با گستاخي جواب مامي را بدهد ولي جلوي خودش رااسکارلت قيافهاش را به شدت درهم کش  

 گرفت. مامي او را گير انداخته بود و ديگر بحثي نبود. مامي با ديدن قيافه عبوس اسکارلت سيني غذا را در دست

 :گرفت و روش خود را تغيير داد و در حاليکه به طرف در اتاق ميرفت گفت

» دم، داشتم به آشپز ميگفتم خانومي به اينه که تو خونه خودش چيز بخوره نه توخوب باشه، معلومه که اشتباه کر  

منظورم خانوم -خونه ديگرون. هيچوقت نديدم يه خانوم سفيد، مثاًل همين خانوم مالني، وقتي به مالقات آقاي اشلي  

ميومد، تو مهمونيها چيزي بخوره -ايندياس .« 

ي صورت متمي خشک شد. مامي با چهره اندوهگين و معصومانه خودنگاه ترديدآميز و پر از سوءظن اسکارلت رو  

 .همانطور ايستاده بود، گويي پيش خود تأسف ميخورد که چرا اسکارلت هم مثل مالني هاميلتون يک خانوم نيست

اون سيني رو بذار زمين و بيا کمر مو تنگتر کن. بعدش سعي ميکنم يک خورده«اسکارلت با عصبانيت گفت:   

اگه االن بخورم نميتونم کمرمو سفت کنمبخورم.  .« 

 .مامي پيروز شده بود، سيني را زمين گذاشت

 »امروز بره کوچولوي من چي ميخواد بپوشه؟«

مامي فوراً پيراهن را برداشت» اونو.«اسکارلت به پيراهن گلدار سبز اشاره کرد.  . 

» ن و اون نشون بدي، بايد بذاري براي شب. تانه، اينو نه، اين لباس صبح نيس. اگه دلت ميخواد سينههاتو به اي  

 ساعت سه اجازه نداري، اين لباس نه آستين داره، نه يخه. يادت رفته وقتي پوستت تو ساحل ساوانا سوخت چقدر

 ».روغن ماليدم تا خوب شد؟ اگه بخواي اين لباسو بپوشي به مادرت ميگم

يک لقمه هم نميخورم. وقتي من لباس پوشيدم مادرم اگه يک کلمه حرف بزني حتي«اسکارلت بيتفاوت پاسخ داد:   

 ».ديگه منو مجبور نميکنه عوض کنم، چون وقت نداريم. دير شده
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 مامي آهي کشيد. ميدانست که اينجا شکست خورده است. بين دو دردسر گير کرده بود. بهتر بود اسکارلت را در

د و آبروي همه خانواده را ميبرد. دو سر کمربند راپوشيدن لباس آزاد بگذارد وگرنه در ميهماني مثل خوک ميخور  

لبه ی تختو محکم بگير، نفست رو بکش باال«در دست گرفت و دستور داد،  .« 

 اسکارلت اطاعت کرد. لبه تخت را گرفت و شکمش را تو کشيد. مامي دو سر نوار را کشيد. برق غرور در چشمانش

 .ديده ميشد

» دمو نداره. کمر خانوم سوالن از بيست اينچ کوچکتر نميشه، هر وقتهيشکي باريکي کمر بره کوچولوي خو  

 ».ميخوام کمرشو سفت کنم حالش بد ميشه، صعف ميکنه
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 ».صداي اسکارلت به سختي از گلويش خارج ميشد. گفت: پوه! من هيچوقت ضعف نکردم

» ميبيني نميترسي، بد نيس ولي فقط توي اتفاقاً عيبي هم نداره که گاهي عمداً ضعف کني، اينکه تو وقتي موش يا مار  

داشت او را موعظه ميکرد» خونه، بيرون که هستي با جووناي که معاشرت ميکني، ميخوام بگم که... . 

 اوه تو رو خدا عجله کن مامي! اينقدر حرف نزن. من بدون غش و ضعف هم ميتونم شوهر پيدا کنم. ياال ديگه«

مياد، پيرهنمو تنم کنمامي جون، سينهبندم تنگه، نفسم در ن .« 

 :مامي با احتياط پيراهن موسيلين راه راه را آورد و کمک کرد تا بپوشد، بعد قالب کمرش را انداخت و دستور داد

 وقتي او آفتاب راه ميري شالتو بنداز رو دوشت. کالتو هم از سرت ور ندار، فهميدي چي گفتم؟ وگرنه شب که«

اسالتري، قهوهاي شدي. حاال بيا غذاتو بخور، عزيزم. ولي تندتند نخور. اينبرگشتي خونه مث اون پيرزنه، خانم   

 ».سيني بايد خالي بشه

 اسکارلت مطيعانه پشت ميز نشست. پيش خود فکر ميکرد که چطور ميتواند حتي يک لقمه از اين غذاها را بخورد،

حوله بزرگي بيرون آورد و به جاي تعجب ميکرد که با اين کمر تنگ معدهاش مگر چقدر جا دارد. مامي از گنجه  

 پيشبند روي سينه اسکارلت انداخت و دنباله ی آن را روي دامنش رها کرد. اسکارلت اول از گوشت شروع کرد، چون

 خيلي دوست داشت و باالخره توانست يک لقمه را فرو دهد. وقتي با بيميلي تکهاي سيب زميني به دهان ميبرد

 :گفت

» وقت ديگه مجبور نبودم بر خالف ميل خودم عمل کنم، اينطور غير طبيعي. ديگه خستهکاش شوهر داشتم. اون   

چقدر شما”شدم از اينکه مجبورم وانمود کنم که بيشتر از يک گنجيش نميخورم. خسته شدم از اينکه هي بايد بگم   

وانمود کنم که اونم به مرداي احمقي که حتي نصف احساسات منو درک نميکنن. خسته شدم از اين که“ خوبيد  

 هيچي نميدونم يا خودمو به نفهمي بزنم تا مردا از من خوششون بياد و درد دالشونو به من بگن... ديگه نميتونم

 ».بخورم
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از اون کيک هم بايد بخوري، گرمه، تازهس«مامي با سنگدلي و بياعتنايي گفت:  .« 

» ه؟اصاًل چرا يک دختر بايد اينقدر احمق باشه که دنبال شوهر بدو « 

 چون اين مردا هم خودشون نميدونن چي ميخوان، اونا فقط فکر ميکنن که چي ميخوان. از پير دخترا فرارياند و«

 دنبال دختراي جوون و کم سن و سال ميگردن که قد گنجيش بخورن و احتمااًل شعور هم نداشته باشن. من فکر

ز خودشون شعور داشته باشننميکنم که مرداي اصيل و خوب هم دلشون بخواد زناشون بيشتر ا .« 

 »فکر نميکني مردا بعد از ازدواج تعجب ميکنن وقتي ميبينن وقتي زنشون بيشتر از خودشون ميفهمه؟«

 خب ديگه اونوقت خيلي ديره، اون وقت ديگه کاري ازشون ساخته نيس. فکر نميکنم بعد از عروسي، مردا از«

 ».اينکه زن فهميدهاي دارن خوشحال بشن

» باالخره من هر کاري دلم بخواد ميکنم و هر چي دلم بخواد ميگم، اگرم مسي خوشش نيومد به درک يک روزي .« 

 ».نه تو از اين کارا نميکني، االقل تا وقتي من زندهام. حاال کيک رو تموم کن، سس رو هم که نخوردي، عزيزم«

» قتي ما پارسال در ساراتوگا بوديم، بهمن فکر نميکنم دختراي يانکي مجبور باشن اينجور احمقانه رفتار کنن. و  

 ».رفتارشون خيلي دقت کردم. اونا از اين قيد و بندها نداشتن، حتي در مقابل مردها

 .از گلوي مامي صدايي مثل خرناس بيرون آمد
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» ادي ازدختراي يانکي! بله خانوم. شايد اونا بتونن هر کاري که دلشون ميخواد بکنن، اما من فکر نميکنم تعداد زي  

 اونا بتونن هر کاري که دلشون ميخواد بکنن، اما من فکر نميکنم تعداد زيادي از اونا تو ساراتوگا به مقصودشون

 ».رسيده باشن

ولي يانکيها هم باالخره عروسي کنن. اونا که نميتونن تنها بمونن، بايد ازدواج کنن و«اسکارلت با حرارت گفت:   

ز اونا هستنبچهدار بشن. تو ساراتوگا خيلي ا .« 

حتماً مردا به خاطر پولشون اونا رو ميگيرن«مامي محکم جواب داد:  .« 

 اسکارلت تکهاي کيک برداشت و در دهان گذاشت. شايد در گفتههاي مامي کمي واقعيت هم بود. شايد معنايي در

ن ناحيه اصرارآن بود، زيرا الن هم همين مطلب را به شکل ديگري ميگفت. در واقع مادران همه دخترهاي آ  

 داشتند، که فرزندانشان را موجوداتي بيپناه، سر به زير و بيدست و پا بار بياورند. در واقع انجام چنين کاري و بازي

 کردن نقشهاي گوناگون، کار آساني بهنظر نميآمد. شايد او بيش از حد سرکش و ناآرام بود. گاهي با اشلي هم

را به او تحميل مينمود. شايد همين اعمال و عيب راندنهاي شادمانه وبحث ميکرد و کشمکش داشت و عقايد خود   

 - قدم زدنها و گردشها مکرر باعث شده بود که او به سوي مالني توجه کند. شايد اگر رفتار خود را عوض ميکرد

يل نميشداما اگر اشلي به حقههاي زنانه او پي ميبرد ممکن بود متنفر شود و امروز تا اينحد برايش احترام قا . 
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به دام» اوه شما چقدر خوبيد«مردي که اينقدر احمق باشد که به خاطر لبخند با غش کردن دختران يا شنيدن جمله   

 .بيفتد، اصاًل ارزشي ندارد. اما گويا همه مردها چنين بودند

ه است. امروزاگر در گذشته رفتارش نسبت به اشلي اشتباه بود، ديگر کاري از دست او بر نميآمد. گذشته، گذشت  

 بايد حتماً رفتارش را تغيير دهد و آن چه درست است انتخاب کند. او را ميخواست و چند ساعت بيشتر براي به

 دست آوردنش فرصت نداشت. اگر غش ميکرد، يا وانمود ميکرد که دارد غش ميکند، دروغ گفته بود، خدمهاي

شت غش کند. اگر خنده، شوخي و سبکسري او را به دامبيش نبود، ولي اگر او را به مقصود ميرساند چه عيبي دا  

حاضر بود از ته دل اين کارها را انجام دهد. حتي اگر -حتي اگر بيش از کاتلين کالورت ميکرد  -ميانداخت   

 .کارهاي شجاعانهاي هم الزم بود، انجام ميداد. امروز، روز آخر بود

او بسيار جذابتر از اين نقشهاي ساختگي است. اگرهيچکس نبود به اسکارلت هشدار دهد که شخصيت واقعي   

 کسي به او ميگفت، احتمااًل خوشحال ميشد ولي باور نميکرد و تمدني که او نيز جزيي از آن به شمار ميرفت، باور

 .نداشت. زيرا در هيچ زمان، نه گذشته و نه حال، هيچکس براي زن امتياز مختصري از اين دست قايل نشده بود

*** 

ن که درشکه در جاده سرخ رنگي که به کشتزارهاي ويلکز منتهي ميشد، پيش ميرفت، اسکارلت احساسهمچنا  

 .ميکرد نوعي شادي گناهآلود در او به وجود آمده است

 مامي و مادرش هيچيک در اين ميهماني حضور نداشتند. در اين ميهماني ديگر کسي وجود نداشت که با نگاههاي

آزار دهد و از اجراي نقشهاش جلوگيري کند. البته سوالن همراهش بود و ماجرا را فردا هشداردهنده دائماً او را  

 براي همه تعريف ميکرد، اما اگر کارها بر وفق مراد ميچرخيد، فريادهاي شادي اهل خانه، از شنيدن خبر نامزدي

رار ميداد. آري، از اينکه الن مجبوراو و اشلي، با فرار آن دو با هم، به قدري بلند بود که خشم آنان را تحتالشعاع ق  

 .بود در خانه بماند خوشحال بود
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 جرالد مست از براندي، همان روز صبح يوناس و ويلکرسون را اخراج کرده بود و الن در خانه مانده بود تا قبل از

ارش پست ميزاينکه او بساطش را جمع کند، به حساب و کتابش رسيدگي کند. اسکارلت، الن را که در دفتر ک  

 .نشسته بود براي خداحافظي بوسيد، منشي قد بلند تارا هم حضور داشت. روي ميز صورتحسابها تلنبار شده بود

 يوناس ويلکرسون، کاله به دست کنارش ايستاده بود، و از اينکه بهترين مباشر منطقه را آنطور توهينآميز اخراج

ه یخود را حفظ کند و اجازه ندهد آثار خشم در چهرميکردند خشمگين بود و بهسختي ميکوشيد خونسردي   

 رنگپريده اما سختش ديده شود. تمام اين بدبختيها به خاطر اين بود که دنبال زن رفته بود. بارها به جرالد گفته

 بود که حاملگي امي اسالتري ممکن است کار خيليها باشد، مردان ديگري هم بودند که آن طرفها ميپلکيدند،
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کار يکي از آنها باشد. اين حرفي بود که جرالد را نيز متهم ميکرد. اما وقتي الن حرف او را شنيد باز همممکن بود   

 در تصميمش تغييري حاصل نيامد. يوناس از همه جنوبيها متنفر بود. از همه از الن اوهارا بدش ميآمد، زيرا او

بودنماينده ی خصوصيات جنوبيها بود که به او شدت از آنان متنفر  . 

 مامي سر مستخدمه ی تارا، نزد الن ماند و براي اينکه دخترها تنها نباشد ديلسي را کنار توبي درشکه چي نشاند. جعبه

 بزرگ لباس دخترها را ديلسي روي زانوهايش نگه داشته بود. جرالد سوار بر اسب شکاري خود کنار درشکه

اجراي ويلکرسون را از گردن خود باز کرده بود، خوشحال بهميراند، کلهاش از براندي گرم بود و از اينکه دردسر م  

 نظر ميرسيد. او مسئوليت را به الن پاس داده بود و ناراحتي او از شرکت نکردن در جشن و غيبت از جمع دوستان

ند و اواصاًل جرالد را ناراحت نکرده بود؛ زيرا بهار خوبي بود، روز خوبي بود، مزارعش زيبا بودند، پرندگان ميخواند  

 خود را بسيار جوان حس ميکرد و خوشحالتر و سرزندهتر از آن بود که به کس ديگري بينديشد. همانطور که

و ديگر آوازهاي ايرلندي را ميخواند و بعضي از شعرهايي» پگي در کالسکه روباز«روي اسب نشسته بود آواز   

 :غمانگيز رابرت امت يادش ميآمد

 دختر زيبا،«

 دور مانده

زميني کهاز سر  

 ».قهرمان جوانش در آن خفته است

 بسيار خوشحال و هيجان زده بود که ميتوانست در آن روز زيبا تمام وقت خود را صرف سخنرانيهاي داغ درباره

 يانکيها و جنگ کند و به سه دختر زيباي خود که با لباسهاي رنگارنگ و چترهاي آفتابي در کالسکه نشسته و در

نه ميرفتند، ببالد. از بحثي که روز گذشته با اسکارلت کرده بود چيزي يه ياد نداشت، کاماًل ازمعيت او به جشن روزا  

 ذهن او محو شده بود. فقط فکر ميکرد که اسکارلت بسيار جذاب است و مايه افتخار اوست و چشمان گيرايش

ودش بينديشد و ذهنش راامروز به رنگ تپههاي سبز ايرلند شده است. اين فکر آخري باعث شد که بهتر به خ  

، که آن را با صداي بلند براي دخترانش»آنها که سبز پوشيدهاند«کاويد و باالخره تصنيفي به يادش آمد به نام   

 .خواند

 اسکارلت با نگاهي مهرآميز و گاه مالمت بار، از آن نگاههايي که گاهي مادران به بچههاي شيطان خود ميکنند،

کاماًل ميدانست که با غروب آفتاب سياه و مست خواهد شد و طبق معمول از تمامپدرش را ورانداز ميکرد، و   

 موانعي که ميان دوازده بلوط و تارا وجود داشت با اسب خواهد پريد و اميد داشت که با لطف خدا و شهامت

به خانه در آيدمرکوبش، گردن خود را نشکند. شايد پل را هم نديده بگيرد و با اسب به رودخانه بزند و غرشکنان   
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 و با کمک پورک که هميشه در چنين مواقعي چراغ به دست بيرون در منتظر بود، روي نيمکت دفتر الن به خواب

 رود. شکي نبود که لباس زيباي خاکسترياش بکلي از بين ميرفت و او مجبور ميشد براي الن قسم بخورد که روي

هم به رودخانه سقوط کردند. البته اين هم دروغ آشکاري بود که هيچ پل در تاريکي، پاي اسبش لغزيده و هر دو با  

 .ابلهي باور نميکرد ولي همگي چنين وانمود ميکردند که حرفش را پذيرفتهاند تا او باور کند که خيلي باهوش است

حال اسکارلت با خود فکر ميکرد که پدرش آدم خوبي است، اگر چه اصاًل احساس مسئوليت نميکند ولي به هر  

 دوست داشتني است. احساس شيريني نسبت به او داشت. صبح امروز حال خوبي به اسکالت دست داده بود، به

 طوريکه همه دنيا را خوب و دلپذير ميديد و همينطور جرالد را بيشتر از هميشه دوست ميداشت. اسکارلت

احب شود، قبل از اين که روز به پايانجذاب بود و خود اين را خوب ميدانست و ميرفت که اشلي را براي هميشه ص  

 رسد؛ آفتاب گرم و لطيف ميتابيد و شکوه بهار جورجيا در برابر چشمانش گسترده بود. در دو طرف جاده،

 تمشکهاي وحشي با برگهاي سبز خود گودالهاي قرمز و نامرتبي را که بارشهاي سيآلساي زميتاني پديد

خ بياباني و بنفشههاي ارغواني صحرايي از شيارهاي سرخرنگ آن خاکآورده بود، ميپوشاند. بوتههاي گلهاي سر  

 خوب بيرون زده بود. در دور دستها، روي تپههاي مشرف به رودخانه، شکوفههاي برفي زغاالخته در مقابل تابش

 خورشيد درخشش هيجانآوري داشت. درختان سيب صحرايي که تازه به شکوفه نشسته بودند در رنگهاي صورتي

د دلبري ميکردند و زير درختها، سايه روشن مطبوعي از سروها پديد آمده بود، پيچکها وحشي رنگارنگو سفي  

 درهم شده بودند و سطحي چون حرير نارنجي و ارغواني و سرخ پديد آورده بودند. نسيمي آرام، رايحه مست

ميآمد کنندهاي را با خود ميآورد و جهان را آن چنان شيرين ميکرد که خوردني به نظر . 

 :اسکالت با خود انديشيد

 »!تا روز مرگ، اين زيباييها را از ياد نخواهم برد. امروز شايد روز عروسي من باشد«

 و با دلي مشتاق، پيش خود مجسم ميکرد که چطور او و اشلي همين امروز بعد از ظهر با امشب از ميان اين همه

کشيشي پيدا کنند. البته عروسي آنها در کليساي اسقفيزيبايي خواهند گذشت و به جونزبورو خواهند رفت تا   

 آتالنتا انجام ميگرفت. البته اين کار ممکن بود الن و جرالد را ناراحت کند. ناگهان از تصور چهره ی مادرش که با

 شنيدن اين خبر، سفيد و هراسان ميشود به خود لرزيد، ولي اطمينان داشت الن وقتي شادي فرزندش را ببيند حتماً 

 او را خواهد بخشيد و جرالد داد و فرياد راه ميانداخت و زمين و زمان را به باد ناسزا ميگرفت و عليرغم

 .حرفهايي که ديروز در مخالفت با اشلي زده بود، از پيوند خانوادهاش با خانواده ويلکز شادمان خواهد شد

نيها بيمورد است، درباره آنها بعد از ازدواجتمام اين نگرا«سعي داشت افکار مغشوش و پريشان را از خود براند.  

 ».فکر ميکنم

 امکان نداشت که در اين آفتاب گرم، در اين بهار، قلب آدمي به تپش در نيايد. هنگامي که دودکشهاي دوازده بلوط

 .را از تپههاي آن سوي رودخانه ديد دلش ناگهان تپيدن آغاز کرد
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» ار مثل اين را خواهم ديد. شايد هم بيشتر و براي بچههايم و نوههايمتمام عمر در آنجا خواهم زيست و پنجاه به  

از اين جمله آخري خوشحال شد» تعريف ميکنم که چه بهاري بود اين بهار، زيباتر از تمام بهاراني که آنها ديدهاند.  

کرار کردمصادف شد و زير لب آن را همراه جرالد ت» چون با آخرين قسمت ترانه ی آنها که سبز پوشيدهاند . 

 سوالن که هنوز در فکر لباس سبز اسکارلت بود و فکر ميکرد که اگر آن را ميپوشيد خيلي زيباتر ميشد پرسيد،

» چرا اسکارلت اين همه خودخواه است و هيچوقت لباس» نميفهمم، امروز صبح تو چرا اين قدر خوشحالي اسکارلت؟  
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ميدوني که«و پشتيباني ميکند؟ آيا رنگ سبز به سوالن نميآمد؟ و کالهش را قرض نميدهد؟ چرا مادر هميشه از ا  

 ».نامزدي اشلي امروز اعالم ميشه. پاپا امروز صبح ميگفت و من ميدونم که تو چن ماه بود که با گرم گرفته بودي

» بحاسکارلت ديگر ادامه نداد، دلش نميخواست صبح به اين زيبايي خراب شود. فردا ص» تو فقط همينو ميدوني.  

 !همين موقع اين سوزي خانم چقدر حيرت زده ميشود

سوزي، اصاًل اينجور نيس. اسکارلت چشمش دنبال برنت است«کاترين معترضانه گفت:  .« 

 اسکارلت نگاه سبز و خندان خود را به خواهر کوچکش انداخت. تعجب ميکرد که چطور يک نفر ميتواند اينقدر

که اين دختر سيزده ساله دل در گرو عشق برنت تارلتون دارد. کسي کهخوشمزه باشد. تمام خانواده ميدانستند   

 نسبت به او احساسي ندارد و او را فقط خواهر کوچکتر اسکارلت ميداند. وقتي الن حضور نداشت دو خواهر اوهارا بر

 .سر اين موضوع، آنقدر او را اذيت ميکردند که به گريه ميافتاد

ذشت کرد و گفتاسکارلت به خاطر مسرت درونياش گ : 

 »!عزيزم، من اصاًل اهميت نميدم، اون هم اصاًل به من توجهي نداره، منتظر توئه که بزرگ بشي«

 .رنگ از صورت ظريف و گرد کارين پريد و در همان حال سعي داشت به زوي خود نياورد

 »اوه، اسکارلت راس ميگي؟«

وچکتر از اونه که به فکر عشق و اين جور چيزااسکارلت ميدوني که مادر ميگفت کارين هنوز ک«سوالن گفت:   

 ».بيفته و حاال تو داري اين جور خيالها رو به سرش ميندازي

خب، تو هم ميتوني پشت سر من دري وري بگي، ولي من که اصاًل اهميت نميدم. تو ناراحتي«اسکارلت جواب داد:   

سه سال ديگه از تو خوشگلتر ميشه -براي فکر ميکني کارين دو  .« 

دخترها، امروز بايد مواظب حرف زدنتون باشين، جلوي زبونتون رو بگيرين، حاال ديگه ساکت«جرالد اخطار کرد:   

 ».باشين، صداي درشکه ميشنوم، بايد تارلتونها يا فونتينها باشن

ميآمد رسيدند، از ميان بيشههاي انبوه، صداي سم اسبها و چرخ“ فيرهيل”و “ ميموزا”نزديک جادهاي که از   

 کالسکه به خوبي شنيده ميشد و صداهاي ظريف و لطيف زناني که سوار درشکه بودند به گوش رسيد. جرالد توقف
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 :کرد و به توبي اشاره کرد که درشکه را سر سه راه نگه دارد. بعد با فرياد گفت

 ».اينها خانمهاي تارلتون هستن«

هيچ زن ديگري نبود که جرالد به اندازه خانم گيسونور شادي از چهره جرالد برخاست. به جر الن، در آن ناحيه   

خودش حتماً سوار اسب است. بانويي با دشتهاي قشنگ روي اسب مث پر سبک«قرمز تارلتون از او خوشش بيايد.   

 است و مثل شالق چرمي محکم و خيلي هم جذاب که آدم دلش ميخواد قاچش کنه. چه حيف که شما همچي

کارين که از اين حيوونها ميترسه، سوالن هم وقتي ميخواد«دخترانش انداخت،  نگاهي به» دستهايي ندارين.  

 »...افسار رو بگيره رلگش ميپره، و تو دختر

من هيچوقت از اسب زمين نخوردم، در حاليکه خانم تارلتون هميشه تو شکار زمين«اسکارلت با خشم گفت:   

 ».ميخوره

هيچوقت هم غش و ضعف نميکنه. خب ديگه، حرف زدن و مث يک مرد دست و پاش ميشکنه و«جرالد گفت:   

 ».بسه، دارن ميان

 

7 3 

 روي رکاب ايستاد و وقتي درشکه تارلتونها از خم جاده پيدا شد کالهش را براي آنها تکان داد. درون درشکه

درهمغوغاي عجيبي بود. دخترها لباسهاي روشن و چترهاي آفتابي داشتند. با جعبههاي لباسشان درون درشکه   

 چپيده بودند و خانم تارلتون هم پهلوي سورچي نشسته بود و افسار اسبها را در دست داشت. بيچاره سورچي

 داشت ميافتاد چون تقريباً جايي برايش نمانده بود. بئاتريس تارلتون هرگز به کسي اجازه نميداد افسار درشکه را

ه گويي تمام چهرهاش را ربوده بود، پوستشدرست بگيرد. چهره الغري داشت، موهاي سرخش حالتي داشت ک  

 بسيار روشن و سفيد مينمود. بسيار سالمت و شادمان به نظر ميآمد و لحظهاي آرام نميگرفت. هشت فرزند به دنيا

 آورده بود، شاداب و مو سرخ چون خودش و آنان را خوب تربيت کرده بود. تمام مردم منطقه ميگفتند او بچههاي

ي مادرانه و انضباط بسيار تند بزرگ کرده است، شعار خانم تارلتون در تربيت فرزندانش اينخود را با نوازشها  

شالق بزن، ولي نه آنطور که روحشان مجروح شود«بود:  .« 

 اسبها را دوست داشت و هميشه و هميشه از آنها صحبت ميکرد. او اسبها را ميفهميد و بهتر از هر مردي از

بها تمام روز را همراه فرزندان او در چراگاهها و دامنه ی تپهها ميگشتند. هنگامي کهآنها مراقبت ميکرد. کره اس  

 از خانه خارج ميشد و به سرکشي مزارع ميرفت، چه غوغايي بر پا ميشد، اسبها، پسرها، دخترها و سگهاي

 .شکاري همه در هم ميلوليدند و دور از چشم او قوانين و مقرارت انضباطي را به هم ميريختند

 خانم تارلتون با اسبهايش درست مثل آدمها رفتار ميکرد، بهخصوص با اسب محبوبش نلي، که هر روز منتظر

 سواري دادن به صاحبش بود. اگر يک روز به خاطر کارهاي خانه نميتوانست به مزرعه برود پسرک سياهپوست را
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به محض اينکه تونستم ميرم پيشش بده به نلي و بهش بگو«صدا ميکرد و مشتي قند به او ميداد و ميگفت:  .« 

 هميشه، مگر در موارد فوقالعاده لباس سواري به تن ميکرد. اگر هم تصميم بيرون رفتن نداشت باز هم لباس

 سواري ميپوشيد. هر روز صبح، در باران و آفتاب، نلي زينکرده آماده بود و جلوي عمارت باال و پايين ميرفت و به

اند تا براي سرکشي به مزارع از خانه خارج شود. اما اداره مزرعه فيرهيل بسيار مشکل بود وانتظار خانم تارلتون ميم  

 وقت زيادي ميگرفت. بسيار اتفاق افتاده بود که خانم تارلتون ساعتها در حاليکه دامنش را در دستهايش مچاله

هم براي خودش ساعتها اينکرده بود از اين سر مزرعه به اون سر ميرفت و به کارها رسيدگي ميکرد و نلي   

 .طرف و آن طرف ميچريد

 امروز در لباسي از ابريشم سياه که پايينش تنگ بود آماده رفتن به جشن شده بود. اگر چه اين لباس، لباس سواري

 نبود اما بسيار ساده مينمود. کاله سياه پردارش هم مانند لباسش ساده اما زيبا بود که به کاله شکاري شباهت زيادي

اشتد . 

 چشمش که به جرالد افتاد، شالقش را باال برد و تکان داد و سپس دو اسب کهر را چون دو رقصنده به حرکت

 درآورد. دخترها هم با ديدن آنها فريادهاي بلند شادي کشيدند، بهطوريکه اسبها ترسيدند و اگر کسي

در حاليکه آنها دو روز پيش با هم نميدانست، فکر ميکرد اين دو خانواده سالهاست که يکديگر را نديدهاند،  

 .بودند. آنان خانوادهاي معاشرتي و اجتماعي بودند و همسايگان خود را دوست داشتند بهخصوص دختران اوهارا را

 آنها به سوالن و کارين بيشتر عالقه نشان ميدادند. هيچکس از دختران ناجيه، مگر کاتلين کالورت که دختري

خوشي نداشت سبکسر بود، از اسکارلت دل . 

 تابستان که فرا ميرسيد جشنهاي روزانه، پيکنيکها و شبنشينيها بيشتر ميشد و به هفتهاي يکبار افزايش

 مييافت. خانواده تارلتون چنان شور و شوقي در اين جشنها از خود نشان ميدادند که گويي اولين بار است که در
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ر کالسکه نشسته بودند همگي لباسهاي رنگي پوشيده بودند،اينگونه مجالس شرکت ميکنند. چهار دختري که د  

 کالههاي گلدار به سر داشتند و چترهاي رنگي در دست، تقريباً همه به هم شباهت داشتند و بسيار شوخ و دلفريب و

 افسونگر مينمودند. از زير کالهها، نمايهاي از سرخي گيسوان بيرون زده بود و تفاوتهاي مختصري را که با هم

 داشتند نشان ميداد. گيسوان هتي قرمز تيره بود، راندا قرمزي مس را روي سرش داشت، کاميال، قرمز توت فرنگي

 .و بتسي قرمز روشن

گروه قشنگيه«جرالد با لبخند و صداي بلند و صداي بلند در حاليکه اسبش را کنار کالسکه آنها قرار ميداد گفت:   

به پاي مادرشون برسنخانم، ولي بايد بگم هنوز خيلي مونده  .« 

 خانم تارلتون چشمان روشن قهوهاي رنگش را به گردش درآورد و لب پايينش را به نشانه خوش آمد گاز گرفت،
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چشماتو درويش کن ماما، وگرنه به پاپا ميگيم«دخترها فرياد زدند:  !« 

» رصت نميدهباور کنين آقاي اوهارا، وقتي ماما مرد جذابي مث شما رو ميبينه اصاًل به ما ف .« 

 اسکارلت هم مثل ديگران خنديد، ولي از اين همه آزادي که دختران تارلتون در مقابل مادرشان بروز ميدادند

 تعجب ميکرد. دختران آنچنان با مادرشان رفتارشان رفتار ميکردند که گويي او نيز همسن و سال خودشان است

ميکرد اين طرز رفتار با مادر توهين به مقدسترين چيزو بيشتر از شانزده سال ندارد. اسکارلت پيش خود فکر   

 عالم است، اما از اين همه آزادي صميمانه هم بدش نميآمد. دختران تارلتون با مادرشان شوخي ميکردند،

 شوخيهايي که گاه توهين به نظر ميآمد ولي در عين حال او را بسيار دوست داشتند و تا حد پرستش به او عالقمند

ارلت در دل مادري چون خانم تارلتون را به الن ترجيح ميداد و فکر ميکرد شوخي با مادر خالي از لذتبودند. اسک  

 هم نيست. اين افکار يک لحظه از ذهنش گذشت و بعد ناگهان از تصور اين نوع شوخي با الن احساس خجالت و

ن همگي در درشکه توي هم چيدهشرمساري شديدي به او دست داد. ميدانست که اين چهار دختر تالتون که اکنو  

 بودند هرگز از اين حرکات سبک، شرمسار و خجالتزده نميشوند. دوباره مثل هميشه خود را با ديگر همسايگان

 .متفاوت ميديد. نوعي سراسيمگي خشمآلود ناگهان او را در خود فرو برد

ابل فهم شکل ميگرفت، اما تحليل آناگر چه دختر باصرافتي بود و انديشهها، در ذهنش بسيار سريع و روشن و ق  

 برايش امکان نداشت. گويي اصاًل اهل اين حرفها نبود. افکار فقط ميآمدند و بدون تحليل و ادراک ميرفتند. پيش

 خود فکر ميکرد که در اين دختران تارلتون نوعي بيخيالي و سادگي ذاتي وجود دارد که بدون ترديد موروثي است

خرگوشهاي صحرايي بزرگ شدهاند اين صفات ذاتي، آزادانه و بيقيد و شرط تشديدو چون با کره اسبها و   

 شدهاند و دخترها و پسرهاي تارلتون از طرف پدر و مادر، هر دو، جورجيايي بودند و با اولين مهاجرين اين سرزمين

مثل خانواده ويلکز بهنزديک بودند و تنها يک نسل فاصله داشتند. آنان خودشان و محيطشان را خوب ميشناختند و   

 خوبي آگاه بودند که دور و برشان چه ميگذرد. ميان تارلتونها و ويلکزها تفاوت فاحشي وجود نداشت، مانند

 اسکارلت، روحيات ضد و نقيض از خود بروز نميدادند، اسکارلت خون آرام و اصيل اشرافيت فرانسوي و خون پر

اشت. دلش ميخواست مادرش را چون بتي پرستش کند و درخروش، هوشمند و دهقاني ايرلندي در رگهايش د  

 عين حال آزاد و رها و القيد باشد و با او چنان گرم و نزديک باشد که بتواند از سر و کولش باال برود، موهايش را به

تمايالتهم بريزد و او را اذيت کند. اما در نهايت ميدانست که فقط بايد يکي از اين دو راه را انتخاب کند. همين   

 متفاوت و ضد و نقيض بود که گاهي او را سنگين و متين و بزرگوار و زماني سبکسر و بيخيال نشان ميداد که حتي

 .ارزش چند بوسه را هم نداشت
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پس امروز الن کجاست؟«خانم تارلتون پرسيد:  « 
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» پسرها هم که پيداشون نيس امروز تو خونه مونده که به حسابهاي مباشر رسيدگي کنه. راستي آقاي تارلتون و . 

 »کجان؟

 آه، اونا چن ساعت پيش پريدن روي اسب و رفتن به دوازده بلوط. رفتن پانچ رو بچشن که آيا بهقدر کافي هست يا«

 .نه. به جرأت ميگم که حساب اونا تا فردا صبح روشن نيست، معلوم نيس چه باليي ميخوان سر خودشون بيارن

خوام که شب اونا رو نگه داره، حتي اگه توي اصطبل جاشون بده. راس و ريس کردن پنجخيال دارم از آقاي ويلکز ب  

 »...تا مرد مست از من بر نمياد. سه نفرشون را شايد بتونم، اما

 جرالد حرفش را بريد تا موضوع را عوض کند. خوب ميتوانست حالت خودش را مجسم کند و لبخند تمسخر

ز خوب به ياد داشت، دخترها هم آخرين ميهماني ويلکز را هنوز خوب به ياددخترانش را. پاييز گذشته را هنو  

 .داشتند

 خوب حاال خانم بفرماييد که حضرتعالي چرا با اسب تشريف نياوردند؟ اصاًل شما بدون نلي مث اينکه خودتون«

 ».نيستين، هر وقت شما رو ميبينم ياد استنتور ميافتم

تخانم تارلتون خنده بلندي کرد و گف : 

 من، يک استنتور؟ پسرک ابله من، شايد منظورت سنتوره. استنتور يه مرتيکهاي بود که صداي گنده داشت مث«

 ».تشت آهني

البته صداي شما هم زنگ مخصوصي داره به خصوص موقع شکار، وقتي سگهاي شکاري رو هي«جرالد جواب داد:   

 ».ميکنين

ف مخصوص براي شما. ولي من نظر خودمو قباًل گفتم. تو شبيه يکبفرماييد مامان جون، اين هم يک تعار«هتي گفت:   

 ».کومانچي هستي، بهخصوص وقتي دنبال روباه ميدوي و جيغ ميکشي

ولي نه مث جيغهاي تو دختر کوچولوي شونزده ساله، وقتي مامان«خانم تارلتون به طرف هتي برگشت و گفت:   

را با اسب نيومدم، براي اينکه امروز نلي زاييدجونت سر و صورتت رو ميشوره و اما اينکه امروز چ .« 

شوق عجيبي ناگهان در چشمانش پديد آمد. او ايرلندي بود و دلش براي اسبها» راس ميگي؟«جرالد فرياد زد:   

 غش ميرفت و برق غريبي از چشمهايش جستن ميکرد و اسکارلت دوباره از مقايسه ی مادرش با خانم تارلتون به

ي الن هرگز زاييدن اسب و گاو با تخم گذاشتن مرغ اهميتي نداشت. از اين چيزها خوشش نميآمدلرزه افتاد. برا . 

کره، کوچيکه يا بزرگ؟«جرالد پرسيد:  « 

 واهلل چي بگم، خيلي خوشگله، با پاهاي کشيده دو ياردي. بايد بياي و اونو ببيني، آقاي اوهارا. اون واقعاً يک اسب«

زهتارلتونه. مث موهاي هتي قرم .« 

صورتش هم شبيه هتيه«کامليا گفت:  .« 

 هتي از عصبانيت چند نيشگون جانانه از او گرفت و او ميخنديد و جيغ ميکشيد و در ميان دامن و کاله و چترهاي
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 .خواهرانش پنهان ميشد

انمي که ازکره اسبهاي من از صبح تا حاال ديوونه شدن، از وقتي خبر نامزدي اشلي رو با اون خ«خانم تارلتون گفت:   

 آتالنتا اومده شنيدن دائماً جفتک ميزنن و لگد پروني ميکنن. راستي اسمش چي بود؟ مالني؟ ها، خدا عمرش بده،

 ميگن دختر خوشگليه، ولي من اصاًل يادم نمياد. آشپز ما زن سرکارگر ويلکزهاس، ميگفت امشب قراره نامزديشون
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لي قراره با يکي از همين فاميلهاي خودشون ازدواج کنه. هاني ويلکزاعالم بشه. سالهاست که همه ميدونن که اش  

 هم قراره با چالز برادر مالني ازدواج کنه. شما چي فکر ميکنين آقاي اوهارا؟ ازدواج ويلکزها با افراد غير از فاميل

 »...قانوني نيس؟ چون

ميکرد آن آفتاب درخشنده دارد پشت اسکارلت ديگر بقيه حرفهاي او را که با خنده همراه بود نشنيد. احساس  

 ابرهايي غليظ و سياه پنهان ميشود و جهان را در تاريکي و سرمايي سخت فرو ميبرد و رنگهاي درخشان آن روز

 بينظير را ميشکند، ميشويد و فرو ميدهد. به نظرش ميرسيد که سبزه زارها سراسر زرد و پژمرده شدهاند،

متاي آن روز يکسره خمود، تيره و غمناک شده است. ناخودآگاه انگشتانش راشکوفهها ديگر نيستند و طبيعت بيه  

 در تشک درشکه فرو ميکرد و لرزش اندامش به چتري که به دست داشت منتقل ميشد. نامزدي اشلي خود مطلبي

با خودبود و صحبت کردن مردم آن هم اينطور بيمالحظه مطلب ديگري. اما بار ديگر طراوت بهار چهره نشان داد.   

 فکر کرد همين خانم تارلتون چقدر حيرت خواهد کرد وقتي ببيند خبر نامزدي اعالم نشد و به جاي آن خبر ديگري

 انتشار يافت. آنوقت همسايهها را دور خود جمع ميکرد و ميگفت اين اسکارلت واقعاً چقدر بال بود و به حرفهاي

ه خودشان را ميرفتند. اسکارلت در اين افکار غرق بود و هتيما درباره مالني گوش ميداد در حاليکه او و اشلي را  

 .هم بادقت اثرات حرفهاي مادر را در چهره او زير نظر گرفته بود و ناآرام و متفکر به پشتي درشکه تکيه داده بود

ن کارمن کاري ندارم که شما چي ميگين آقاي اوهارا، ازدواج فاميلي به نظر م«خانم تارلتون با تأکيد ميگفت:   

 درستي نيس. اصاًل براي اشلي خوب نيس که با يکي از بچههاي هاميلتون ازدواج کنه، براش مناسب نيس، براي هاني

 »...هم مناسبت نداره که با اون جوون رنگ پريده با اون چشمهاي سردش، چارلز هاميلتون، عروسي کنه

ه با چارلز ازدواج نکنه، ديگه شوور گيرش نميياد،هاني اگ«راندا حرف مادرش را قطع کرد و با بيرحمي تمام گفت:   

 در تمام عمرش با يک پسر حرف نزده، چارلي هم هيچوقت بهش محل نذاشته، با اين وجود هاني حاضر شده باهاش

 »...عروسي کنه. اسکارلت يادت مياد چارلي، کريسمس گذشته چطور دنبال تو موس موس ميکرد

حمق نباشو مقصود من اينه که خوب نيس دختر خاله و پسرخاله با هم عروسيساکت دختر، اينقدر ا«مادرش گفت:   

 کنن. حتي بچههاي اونا هم نبايد با هم عروسي کنن. اين کار نسل خانواده رو ضعيف ميکنه. از بنيه ميندازه،

يري ميکننميفهمي چي ميگم. آدم که اسب نيس. تو اسبها، خواهر و برادر، مادر و پسر، پدر و دختر با هم جفتگ  
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 و آدم ميتونه مطمئن باشه که کرههاي خوبي گيرش مياد ولي آدم فرق داره، اينکار، نسل آدمو ضعيف ميکنه، و

 »...يواش ميبيني که يک خونواده گنديد و از بين رفت. اين جور بچهها ممکنه خوشگل باشن ولي بنيه ندارن. شما

بهتر از خانواده ويلکز ميتونين کسي رو نام ببرين؟ اونا از وقتينه خانم جون، من با نظر شما مخالفم. «جرالد گفت:   

 ».که برايان بورو بچه بود تو هم عروسي کردن

 به موقع خودش، ديگه اين کار رو نميکنن. وقت به اندازه کافي نبوده تا اثراتشو نشون بده. اشلي اونقدرا بد نيس،«

اما به قيافه ی دختراي ويلکز نگاه کن، بيچارهها -اونم شيطون خوش قيافهاي به نظر مياد، اگر چه شايد حتي  ! 

 دخترهاي خوبي هستن البته، اما شل و وارفته، يا همين خانم کوچولو مالني. مث دوک الغره، اگه يه باد بياد حتماً اونو

ف ميزنيبا خودش ميبره، ابداً روح نداره، مث کسي که اصاًل ارادهاي از خودش نداشته باشه. هر وقت باهاش حر  

ميفهمي منظورم چيه؟ هر خونواده، خون تازه ميخواد، مث». نه خانم» «بله خانم«جوابت رو فقط با دو کلمه ميده.   

 دختراي مو قرمز من يا همين اسکارلت تو. البته سوءتفاهم نباشه. ويلکز آدماي خوبي هستن و تو هم خوب ميدوني

ف بزنيم. اين خونواده اصاًل حرارت آدماي تازه نفسو ندارن، راسکه من چقدر بهشون عالقه دارم، ولي بيا صريح حر  
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 نميگم؟ توي جاده ی خشک و صاف خوب جلو ميرن ولي حرفمو قبول کن، توي راههاي ِگلي و سخت و ناهموار، ناي

يدويدن ندارن، مرد راههاي سخت نيستن و اگه مجبور باشن، اگه يه وقت مجبور باشن جلوي ناماليمات زندگ  

 .بايستن، فکر نميکنم بتونن. ترديد دارم

 .آدم نبايد که اين قدر نازک نازنجي باشه. تو فقط يک اسب به من بده تا تو هر هوايي، هر جايي، برات سواري کنم

 به عالوه، اين عروسي بازيهايي که تو خودشون دارن باعث ميشه از آدماي ديگه دور بشن، منزوي بشن،

وقت بايد يا سرشون توي کتاب باشه با دائماً با پيانو ور برن. ميدوني من چي ميگم؟ ميگم،گوشهنشين و تنها. اون   

 اشلي به همون کتاب خوندن ميخوره نه شکار. جدي ميگم، باور کن راس ميگم، آقاي اوهارا! به استخوانبندي

ون داشته باشن، رودخانهايبدنشون نگاه کن، چه باريک و شکنندس، اينا بايد از خودشون يه رودخونه با آب فراو  

 »...خروشان و قوي تا بتونن مث حضرتعالي

 .جرالد سخنان او را قطع کرد و نگذاشت کار به جاهاي باريک برسد. سرفهاي کرد

 »اوهوم، اوهوم«

 اصاًل راضي نبود که اين حرفها جلوي دخترانش ادا شود. نگرانياش اين بود که نکند به گوش الن برسد. ولي خانم

تون که تازه موضوع جالبي براي صحبت کردن يافته بود ول نميکرد و همينطور يکريز حرف ميزد و اصالً تارل  

 .اهميت نميداد که طرف او اسب است يا آدم

 آقا جان، من خوب ميفهمم درباره چي حرف ميزنم، براي اينکه خودم دختر خالهها و پسر خالههايي داشتم که«
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خواستن به يکي از همينها بدن. اما من مث کره اسب، درست به موقع، شروع بهتوي هم عروسي کردن، منو هم مي  

نه مامان جون اصاًل دلم نميخواد با اين يارو عروسي کنم. نميفهمين، بابا دلم نميخواد،”جفتکاندازي کردم. گفتم   

سست شد، مادربزرگم خب مامانم وقتي حرفام رو شنيد“ دلم نميخواد بچه قوزي و چالق و کج و معوج داشته باشم.  

 هم طرف منو گرفت. تون هم چيزاي زيادي درباره تخمکشي اسبها ميدونست. ميبيني؟ حق با من بود. اون بود

 که به من کمک کرد تا با آقاي تارلتون فرار کنم. حاال به بچههام نگاه کن! خوش هيکل و سالمت، حتي يکيشون هم

وت و ده اينچه. حاال ويلکزهاالغر و کوتاه نيس. قد بويد خودش فقط پنج ف ...« 

» اين صداي جرالد بود. نگاهي به سوالن و کارين انداخت، نگران بود که مبادا آنها» ببخشيد حرفتونو قطع ميکنم  

 وقتي به خانه برگشتند از مادرشون در مورد اين چيزها سواالتي بکنند و الن او را مردي بيلياقت تصور کند که

ي خود را ندارد. در مورد اسکارلت نگراني نداشت، او در خياالت و روياهاي خود غرققدرت محافظت از دخترها  

 .بود

 .هتي تارلتون او را از سرگشتگي نجات داد

 خداي من، ماما چرا راه نميافتي، دير شده بابا. تازه از اين آفتاب هم خيلي ناراحتم، حس ميکنم پشتم داره«

 ».ميسوزه

اجازه بفرماييد خانم، در مورد اسبايي که قرار بود به هنگ سوار، دلشون ميخواد همه لطفاً يک دقيقه«جرالد گفت:   

 چيزشون آماده باشه. سوار ناحيه کليتون بايد اسب ناحيه کليتون رو سوار بشه. ولي مث اينکه شما دارين لج ميکنين

 ».و ميگين نميفروشم

لحنش سرد و بيتفاوت بود» يگه جنگ ميشه؟کي م«خانم تارلتون مسئله ويلکزها را فراموش کرد و گفت:  . 

چرا خانم. شما نميتونيد«جرالد جواب داد:  ...« 
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ماما، شما و آقاي اوهارا نميتونين اين حرفها رو بذارين تو دوازده بلوط«هتي دوباره مکالمه ی آنها را قطع کرد.   

 »بزنين؟

، فقط يک دقيقه از روي ساعت. در دوازده بلوط همه ازحق با توئه هتي. من ديگه شما رو نگه نميدارم«جرالد گفت:   

 پير و جوون ميخوان موضوع اسبا رو بدونن. راستش اينه که من ناراحت ميشم وقتي ميبينم بانوي محترم و زيبايي

 مث مادر شما بر سر اين مسئله مهم اين همه خسّت نشون ميده. پس وطنپرستي شما چي شده خانم تارلتون؟

اي شما ارزشي نداره؟کندراسيون بر « 

ماما، راندا نشسته روي لباس من، همش چروک شد«بتسي فرياد زد:  !« 

» نگاه نافذش را خيره بر او نگه» خب راندا رو هل بده اون ور و ساکت باش. تو هم به من گوش بده، جرالد اوهارا،  
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و بهش عالقه نداشته باشم، کمتر از توقضيه کندراسيون و اتحاد ايالتي رو به رخ من نکش! من اگه بيشتر از ت«داشت.  

 ندارم. من چهار تا از پسرهامو فرستادم تو هنگ سوار، ولي تو هيچي. پسرهاي من ميتونن از خودشون مواظبت

 کنن، اما اين حيوونيها که نميتونن. براي من مهمه که بدونم چه کسي سوار اسبهاي من ميشه، بايد سوارها رو

ابي باشن. اين اسبا، اسباي حسابيين. اگه بدونم سوارها آدمهاي حسابي هستن اونوقتبشناسم، اونا بايد آدم حس  

 يک دقيقه هم ترديد نميکردم. نميتونم اسبهامو بدم دست اين آدمهاي پست جنگلي که تا حاال االغ سوار

ميشن، علوفهميشدن. نخير آقا، دچار کابوس ميشم وقتي فکر ميکنم اين اسباي نازنين، درست و حسابي تيمار ن  

 ندارن. فکر ميکني ديوونهام که اين خوشگالي عزيزمو با اين دهنهاي لطيف بدم دست چند تا بي سر و پا که

 اونقدر افسارشون رو بکشن که دهنشون پاره بشه؟ يا اونقدر کتکشون بزنن که روحيه شون خراب بشه؟ موهاي تنم

لطف شماس که اسباي منو ميخواين. اما بهتره به آتالنتاسيخ ميشه وقتي بهش فکر ميکنم. خيرآقاي اوهارا، اين   

 ».بريد و چن تا اسب وامونده براي اين بدبختها بخريد. براي اونا چه فرقي ميکنه

خودت خوب ميدوني که«دخترهاي ديگر هم اعتراض کردند. کاميال ادامه داد: » ماما چرا راه نميافتيم.«کاميال گفت:   

ها تو بدي، وقتي پاپا و پسرها از کنفدراسيون دفاع کنن، که ميکنن، مجبور ميشي با گريهباالخره بايد عزيز دردونه  

 ».هم که شده اونا رو بزني

 .خانم تارلتون دندانهايش را از خشم به هم فشرد و سرش را به عالمت نفي تکان داد

» سرعت دور شدو آهسته شالقي بر کفل اسبها فرود آورد و درشکه با » هرگز چنين کاري نميکنم! . 

با همه اين حرفا، زن خوبيه. تند بدو توبي،«جرالد کالهش را بر سر گذاشت و دوباره کنار درشکه بازگشت و گفت:   

 باالخره اونقدر ميگم که خسته بشه و اسبا رو بده. البته حق با اونه، اگه يه مرد، اصيلزاده نباشه اسب ميخواد چيکار،

بره تو پياده نظام، اما بدبختي اينه که توي اين ناحيه، مالکان اونقدر پسر ندارن کهاصاًل سوارکاري بلد نيس، بهتره   

 »يک هنگ تشکيل بدن، تو چي ميگي، دختر؟

بهتره تو يا جلوتر از ما بري يا عقبتر. اونقدر گرد و خاک به خوردمون دادي که داريم خفه«اسکارلت گفت:   

حبت را ندارد. ترسي از درون او را آزار ميداد. افکاري مغشوشو احساس کرد که ديگه حوصله ادامه ص» ميشيم.  

 به او روي آورده بود. دلش ميخواست وقتي به دوازده بلوط ميرسيد، فکرش آرام باشد و صورتش جذاب و

 .دلفريب. جرالد هم مهميز زد و چون ابري سرخ به دنبال درشکه تارلتونها تاخت تا گفتگوي خود را از سر بگيرد

مفصل شش  
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 از رود گذشتند و از تپه باال رفتند. هنوز مسافتي به دوازده بلوط مانده بود تا اسکارلت دود کندههاي خشک را از

 .پشت شاخههاي بلند مشاهده کند و بوي کباب ران خوک و گوشت گوسفند و جوجه را احساس نمايد
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علههاي سرخ کهربايي را رقصان به دل هوااجاقهايي که براي کباب آورده بودند از شب پيش روشن شده بود و ش  

 ميفرستاد. تکههاي گوشت را به سيخ کشيده بودند و روي آتش ميچرخاندند. قطرههاي چربي که روي زغالها

 ميريخت آتش را تيزتر ميکرد و دود برميخاست. اسکارلت حدس ميزد که اين رايحه اشتها برانگيز کباب، از

ر نسيم به مشام او ميرسد. جان ويلکز ميهمانيهاي خود را هميشه در اينبيشهزار بلوط پشت عمارت، سوار ب  

 بيشهزار برگزار ميکرد که با شيب ماليمي به بوستان پر از گل ميرسيد. منظره زيبا و سايه دالنگيز شاخساران و

اي خود رارايحه روحپروري که همه جا به مشام ميرسيد آنجا را بهتر از مکاني ميکرد که کالورتها ميهمانيه  

 برگزار مينمودند. خانم کالورت عالقهاي به جشنهاي کباب در فضاي باز نداشت. ميگفت بوي کباب به درون خانه

 راه مييابد و مدتها همانجا ميماند، ولي اگر از روي اجبار جشن کباب راه ميانداخت، محلي بدون سايبان را

جان ويلکز در تمام ايالت به مهماننوازي شهرت داشت وانتخاب ميکرد که يک کيلومتر دورتر از ساختمان بود.   

 .واقعاً ميدانست که جشن کباب را چطور بايد برگزار کرد

ه یميزهاي دراز پيکنيک که با مرغوبترين روميزيهاي کتاني از پنبهزارهاي ويلکز، پوشيده شده بود، زير ساي  

نار آنها گذاشته بودند. صندليهاي حصيري بادرختان انبوه قرار گرفته بود، نيمکتهاي بدون پشت را نيز ک  

 کوسنهاي نرم هم از دورن خانه آورده بودند تا آنان که از نيمکت خوششان نميآيد روي آنها بنشينند. اجاقها در

 فاصله دورتري گذاشته شده بود تا دود ميهمانان را ناراحت نکند. قطعههاي بزرگ گوشت روي سيخها، بر آتش

آنها ظرفهاي بزرگ و فلزي محتوي سس مخصوص کباب ديده ميشد و باالخره در تمام فضاميگشتند. در کنار   

 بوي کباب به مشام ميرسيد. آقاي ويلکز در اين موقع ده پيشخدمت سياه را به کار ميگمارد که هر کدام سينيهايي

ا برپا بود. آنجا هم البتهدر دست داشتند و مشغول پذيرايي بودند. پشت انبارها فضايي بود که جشن ديگري در آنج  

 بساطي به راه بود و نوکرها و درشکه چيها و خدمتکاران جمع ميشدند و غذا ميخوردند. کلوچه آرد ذرت،

 سيبزميني سرخ کرده و روده سرخ کرده خوک از غذاهاي اين جشن فرعي بود. روده سرخ کرده خوک خوراک

انه هم به مقدار کافي به آنها داده ميشدمورد عالقه سياهان محسوب ميشد. در فصل خودش، هندو . 

 بوي کباب همچنان سوار بر نسيم به مشام اسکارلت ميرسيد و آرزو ميکرد هنگام ظهر بتواند مقدار زيادي کباب

 بخورد. صبحانهاي که با آن کمر تنگ خورده بود ديگر ميلي به غذا در او باقي نگذاشته بود. ميترسيد که مجبور

ه براي دختران جوان صورت خوشي نداشت ولي پيرزنان و پيرمردان ميتوانستند چنين کاري رابشود آروغ بزند ک  

 .بکنند و هيچکس هم بدش نميآمد

 همچنان که درشکه از جاده خود را باال ميکشيد، عمارت سفيد رنگ دوازده بلوط با زيبايي و شکوه خاص خود

و سقف صاف آن چون زني زيبا بود که دلبري را خوب پديدار ميشد. ستونهاي خوشتراش و بلند، ايوانهاي پهن  

 ميدانست و سخاوتمندانه عواطف خود را بيدريغ، در اختيار همه ميگذاشت. اسکارلت دوازده بلوط را حتي بيش از

 .تارا دوست ميداشت زيرا در آن ابهتي افسون کننده مييافت که خانه جرالد اوهارا فاقد آن بود
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بلوط از درشکه پر بود و تعارفات دوستانه همانجا ميان دوستان رد و بدل ميشد جاده عريض و پهن دوازده . 

 خدمتکاران و غالمان خندان بودند و معمواًل در اين جشن بيشتر از همه به آنها خوش ميگذشت. اسبها را به

چمنزارها اصطبل ميبردند و تيمار ميکردند و در همان حال با هم کلکل ميکردند. بچههاي سياه و سفيد در  
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 ميدويدند و اکردوکر يا گرگم به هوا بازي ميکردند. عدهاي عريض جلوي عمارت از جمعيت موج ميزدند و وقتي

 درشکه اوهارا به نزديک پلهها رسيد اسکارلت دختراني را در لباسهاي رنگارنگ مشاهده کرد که دست در دست يا

دهاي هم بودند که از نرده ايوان خم شده بودند و با آنها که دردست در کمر از پلهها باال و پايين ميدويدند. ع  

 .پايين ايستاده بودند صحبت ميکردند

 از درون پنجرههاي گشاده و باز، اسکارلت زنان سالخوردهاي را ديد که با لباسهاي مجلل نشسته بودند و خود را

ان حرف ميزدند. پيشکار خانواده ولگز، تام،باد ميزدند و از چيزهايي مثل بچهداري، مريضي و ازدواج زوجهاي جو  

 سيني نقرهاي در دست داشت و با عجله به اطراف ميدويد و مرتباً به ميهمانان جوان با شلوارهاي خاکستري رنگ و

 .پيراهنهاي کتاني، مشروب ميداد

کر ميکرد که بله، تمامايوان پوشيده از آفتاب هم عدهاي از ميهمانان را در خود جاي داده بود. اسکارلت با خود ف  

 اهالي ناحيه اينجا هستند. پسران تارلتون همراه پدرشان به يکي از ستونها تکيه داده بودند. دو قلوها، استوارت و

 برنت کنار هم ايستاده بودند و آقاي کالورت همراه همسر يانکياش که بعد از پانزده سال اقامت در جنوب هنوز

ت آنها بودند. به اين بانوي شمالي همه احترام ميگذاشتند ولي هنوز فراموششمالي بودنش آشکار بود در معي  

 نکرده بودند که او يک شمالي است و زماني به عنوان پرستار بچه در خدمت ارباب سفيدش بوده است. پسران

ذاشتند. اينکالورت، ريفورد و کيد با خواهر جذابشان کاتلين، سر به سر جو فونتين سياه چرده و سالي مونرو ميگ  

 دو قرار بود با هم ازدواج کنند. آلکس و توني فونتين مشغول زمزمه در گوش ديميتي مونرو بودند و از خندههاي

 .ريز تحويل آنها ميداد. خانوادههايي هم از کشتزار دور دست الجوردي، در ده مايلي دوازده بلوط، آمده بودند

دي هم از آتالنتا و ماکون حضور داشتند. عمارت دوازده بلوط گوييحتي چند نفري از فايت ويل و جونزبورو و تعدا  

 داشت از جمعيت منفجر ميشد، غوغايي از همهمه، شوخي و خنده به راه بود. گاهي هم جيغ زنانهاي به گوش

 .ميرسيد و در ميان غوغاي مدعوين فرو مينشست

خندان و متين به نظر ميرسيد و با گرمي بسيار، مثل جان ويلکز در ايوان ايستاده بود. با موهايي نقره اي، قد بلند،  

 آفتاب تابستاني جورجيا به تازه واردين خوشامد ميگفت. کنارش هاني ويلکز، دختري که محبت خود را از هيچکس

 .دريغ نميکرد، ايستاده بود. او نيز خندان خوشامد ميگفت

فتار متين و حالت آرام پدرش فاصله ی بسيار داشت وآرزوهاي بزرگ و بيقرار او براي جذاب بودن نزد مردان، با ر  
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 اسکارلت فکر ميکرد که شايد گفته ی خانم تارلتون درست باشد. در حقيقت مردان خانواده ويلکز نظر تمام فاميل را

 جلب ميکردند. مژههاي جان ويلکز و پسرش اشلي که از طالي ناب پررنگتر مينمود در چهره هاني و خواهرش

ه نميشد. هاني مژگان بيرنگ و نگاهي چون خرگوش داشت و حالت اينديا را نميشد با واژهاي جزاينديا ديد  

” توصيف کرد“ بينمک . 

 از اينديا اصاًل خبري نبود، ولي اسکارلت ميتوانست حدس بزند که در آشپزخانه مشغول دادن آخرين دستورات به

بعد از مرگ مادرش دردسرهاي بسياري براي اداره آن مستخدمان است. اسکارلت با خود انديشيد، بيچاره اينديا،  

 خانه بزرگ کشيده است و هرگز با کسي غير از استوارت تارلتون دوستي نکرده است و اين اصاًل تقصير من نيست

 .که فکر ميکند من از او زيباترم
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از درشکه پياده شد نگاه جان ويلکز از پلهها پايين آمد و بازوي خود را به اسکارلت عرضه داشت. همين که  

 جستجوگر سوالن را ديد و ميدانست که در جمعيت به دنبال فرانک کندي ميگردد. با تمسخر به خود گفت، واي

 .به حالم اگر نتوانم معشوقي بهتر از اين پيرمرد احمق پيدا کنم! لبخندي بهعنوان تشکر به جان ويلکز تقديم کرد

دويد تا سوالن را در پياده شدن کمک کند و سوالن چنان شيفتگي از خود فرانک کندي با عجله به سوي کالسکه  

 نشان داد که اسکارلت دلش ميخواست سيلي محکمي به صورتش بنوازد. شايد فرانک کندي بزرگترين زميندار

هل سال ازآن منطقه به شمار ميرفت و شايد هم مرد مهرباني بود، اما اينها امتيازي در برابر چهل سالگي او نبود. چ  

 عمرش ميگذشت، الغر و عصبي بود، ريش مختصري داشت به رنگ زرد و رفتار زنانهاش با هياهويي که هميشه به

 راه ميانداخت وقار و سنگيني را از او دور ميکرد. قبل از اين که اسکارلت واکنش خصمانهاي از خود بروز دهد به

ورد و تعارفات خود را همراه با لبخندي پر مهر پيشکش اوياد نقشهاي که داشت افتاد و ناگهان خشمش را فرو خ  

 کرد. مرد بيچاره در حاليکه بازويش را به سوالن تقديم داشته بود همانطور هاج و واج بر جاي خود خشکش زده

 .بود

 اسکارلت در ميان جمع دنبال اشلي ميگشت، هنگامي که با جان ويلکز صحبت ميکرد باز هم نگاهش در پي او بود،

 .ولي او را نيافت. ناگهان فريادهاي خوشامدي به گوش اسکارلت رسيد. دو قلوهاي تارلتون به سويش ميآمدند

 دختران مونرو هم ناگهان به طرفش هجوم بردند تا لباس او را ببينند. لحظهاي بيش نگذشت که اسکارلت شمع

ن بگويند، سر و صدا ميکردند، اما اشليمحفلي شد که از حلقه بزرگي تشکيل شده بود. همه ميخواستند با او سخ  

 کجا بود؟ و مالني و چارلز؟

 در حاليکه سعي ميکرد خود را بيخيال جلوه دهد و به شوخيهاي دوستانش پاسخ گويد، نگاهي هم دزدکي، به

 .درون سرسرا انداخت و گروهي را که کنار هم مشغول خنده و شوخي بودند زير نظر گرفت



 
100 

نگاههايي سريع به اطراف ميافکند چشمش به غريبهاي افتاد که تنها در سرسرا ايستادههمانطور که ميخنديد و   

 بود و ظاهراً بياعتنا به او خيره شده بود. اين نگاه مصرانه، حالتي از شادي در او به وجود آورد، از اين که زيبايي و

اليد، حالتي چون خلسه در او بيدارجذابيتش و يا سينههاي مرمرينش مردي غريبه را برانگيخته است به خود ميب  

 شده بود. کاماًل پير به نظر ميرسيد، حداقل سي و پنج سال داشت. مردي بود بلند قامت و نيرومند. اسکارلت با خود

 فکر کرد که شايد تا به حال مردي را با اين شانههاي پهن نديده است، شايد بيشتر از يک نجيبزاده قوي و خوش

هشان در هم گره خورد، مرد لبخند زد و دندانهايش که سفيدي آنها اسکارلت را به ياد دندانبنيه بود، وقتي نگا  

 حيوانات درنده انداخت، پديدار شد. سبيلش پر پشت و سياه بود. چون دزدان دريايي صورتي سبزه و چشماني سياه

نازي را بعد از ماهها محروميتو بيحيا داشت، به دريانوردي شبيه بود که در کشتي مجلل خود ايستاده و دختر ط  

 ميبيند. پروايي در سيمايش نبود. خونسرد، لبش را به خنده گشوده بود و نگاهي بدگمان از چشمانش بيرون

 ميريخت. نفس اسکارلت براي لحظهاي در سينه حبس شد. احساس ميکرد نگاه اين مرد چون تازيانهاي بر پيکر او

بود، کاماًل بيگانه بود، او را نميشناخت اما شک نداشت که مردي معمولي،فرود ميآيد. چنين شخصي برايش آشنا ن  

 چون ديگران نيست. جذبهاي غريب در ترکيب چهره ی سبزه، پيشاني بلند و ديدگان سياهش به سوي خارج هجوم

 .ميآورد

صدايي از پشت سرشاسکارلت چشمانش را از او برگرداند و اصاًل در جواب لبخند او لبخندي برلب نياورد. ناگهان   

رت! رت باتلر، بيا اينحا! بيا پيش ما، ميخواهم تو را به سنگدلترين دختر جورجيا معرفي کنم«شنيد که ميگفت:  .« 
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 رت باتلر؟ اين نام آشنا به نظر ميرسيد. گويي با خاطرهاي سرگرم کننده اما رسوايي برانگيز و پر سر و صدا همراه

ش بود، بنابراين اين خاطره را فوراً از ذهن خود بيرون انداخت. دو قلوها سعي داشتند او رابود. اما فقط اشلي در خيال  

بايد برم باال موهامو مرتب کنم. همينجا منتطرم«از جمعيت دور کنند و به گوشهاي خلوت بکشانند. اسکارلت گفت:   

 ».باشين، با دختر ديگهاي غيبتون نزنه، چون خيلي عصبي ميشم

فت امروز استوارت را مشکل ميشود مهار کرد. اگر پيش چشم او با ديگري الس بزند حتماً ديوانهپيش خود ميگ  

 خواهد شد. مشروب خورده بود، حالتي تکبرآميز و آماده براي دعوا داشت و اسکارلت به تجربه دريافته بود که اين

اي بزرگ که از پشت خانه ظاهر شده بودمفهومي جز دردسر ندارد. در سرسرا توقفي کرد تا با دوستانش و با ايندي  

 صحبت کند. گيسواني آشفته و درهم داشت که بخشي از آن روي پيشانياش ريخته بود. بيچاره اينديا! چقدر بد

 است که زني اينطور گيسوانش در هم و برهم باشد، مژگاني بيرنگ و گونههايي برجسته داشته باشد و لجاجت و

د، هنوز بيست سالش نشده، اما بيشتر به مستخدمان شباهت دارد. با خود فکرکلهشقي از وجناتش آشکار باش  

 ميکرد که شايد وضع اينديا بيشتر به خاطر اين باشد که استوارت از او جدا شده است. خيلي از مردم ميگفتند که او
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ند که طرز فکر آنهاعاشق استوارت است، با اين حال بسيار مشکل بود که آدم زبان اين ويلکزها را بفهمد و بدا  

 چهگونه است و چهطور فکر ميکنند، اگر اينديا عصباني بود، هرگز نشان نميداد و امروز هم با همان حالت آرام و

 .مهرباني که هميشه اسکارلت را آزار ميداد، با او روبرو شد

ايي که شرم و خجالتاسکارلت با شعف چند کلمه با او حرف زد و به سوي آن پلکان عريض دويد، در اين حال صد  

 از آن ميباريد، نام او را بر زبان راند، وقتي برگشت چارلز هاميلتون را ديد. پسرک خوش قيافهاي با موهاي مجعد

 پر پشت که روي پيشاني سفيدش ريخته بود و چشمان قهوهاي رنگش، درست به سگهاي گله شباهت پيدا کرده

کراواتي سياه، پيراهن چيندارش را آراسته بود. پسرکي بودبود. کت مشکي و شلواري خردلي به تن داشت و   

 خجالتي که وقتي با دخترها حرف ميزد به شدت قرمز ميشد و اسکارلت را با آن حالت گشادگي و سبکسرياش

 ميستود. اسکارلت جز يک تعارف معمولي و سرسري، ارتباطي با او نداشت ولي اين بار وقتي آن لبخند گرم چهره

ديد که دو دست خود را به جانب او دراز کرده، نفس در سينهاش حبس شدشاد او را  . 

 آه اين تويي چارلز هاميلتون، همون نوجوان جذاب، چقدر بزرگ شدي، شرط ميبندم که اين همه راه را از آتالنتا«

 ».اومدي که فقط قلب من بيچاره رو بشکني

دستهاي کوچک و گرم اسکارلت را در دست گرفته بود و چالز به لکنت افتاد. هيجان سراپايش را فرا گرفته بود،  

 به چشمان رقصان و سبزش خيره شد. البته بارها اين شيوه رفتار را در دختران و پسران ديگر ديده بود، اين رفتار

 .جزء حرکات معمولي بود ولي هرگز براي چارلز پيش نيامده بود که دختري با اين حرکتها از او استقبال کند

احساس کرده بود که دختران و پسران با او چون برادر کوچکتر خود رفتار ميکنند. اما او همواره احترام هميشه  

 همه را حفظ کرده بود و جوانان شيطان و پر شر و شور، آن روز نميخواستند يا به خود زحمت نميدادند که سر به

ميمانه با او معاشرت کند و احتمااًل کمي همسر او بگذارند. هميشه دلش ميخواست دختري پيدا شود که بتواند ص  

 الس بزند، همانطور که پسرهاي ديگر که اتفاقاً زشتتر و بدقيافهتر از او بودند، ميکردند. اما در فرصتهايي که

 .گاه به گاه برايش پيش ميآمد اصاًل نميدانست چه بگويد، زبانش به لکنت ميافتاد و همهچيز را فراموش ميکرد

مواقع از دست خودش خيلي عصباني ميشد و سراسر شب را بيدار ميماند و فکر ميکرد که چرا اجازهدر اينگونه   

 .داده اين فرصت از دستش برود و خود را آماده ميکرد و به خود قول ميداد که دفعه ديگر موفق خواهد شد
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التها را از او ميديدند، رهايشدختراني که حاضر ميشدند با او معاشرت کنند بعد از يکي دو جلسه که اين ح  

 .ميکردند و به دنبال کار خودشان ميرفتند

 تعجبآور اين بود که چارلز با هاني هم اين رفتار را داشت، اين دو قرار بود با هم ازدواج کنند، قرار بود پاييز آينده

ر او هم اينطور سکوت ميکرد وبه عقد هم در آيند، اما چارلز هنوز نتوانسته بود حالت خود را تغيير دهد، در حضو  
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 دستپاچه ميشد و چيزي براي گفتن پيدا نميکرد. هميشه حسي از نااميدي، ترس و عشوههاي دخترانه هم آميخته

 .ميشد براي او نيست. تصورش اين بود که هاني آماده است با هر مرد ديگري هم همين رفتار را از خود بروز دهد

چ تغييري در احساس چارلز به وجود نياورد. چارلز پيش خود فکر ميکرد که هانياز اين رو قرار ازدواج آن دو هي  

 قادر نبوده آرزوهاي سرکش او را به خاطر عشقي شديد و آتشين، از آن نوع عشقهايي که در کتابها خوانده بود،

آتش به روح و جسم وبرآورده کند. هميشه خيال ميکرد که بايد دختري پيدا شود و او را ديوانهوار دوست بدارد و   

 .هستياش بزند

 .و اکنون اسکارلت اوهارا پيدا شده بود که با او درباره قلب شکسته خودش حرف ميزد

 فکر کرد چيزي بگويد، اما نتوانست. در سکوت به او نگريست و ستايشش ميکرد، زيرا اسکارلت در او حالتي غريب

راي صحبت کردن و جواب گفتن در خود احساس نميکردبرانگيخته بود و چنان تندتند حرف ميزد که نيازي ب . 

 .چقدر اين حالت را دوست داشت

 ».حاال همينجا باش تا برگردم. ميخوام با تو کباب بخورم، دنبال دخترهاي ديگه هم نرو، من خيلي حسودم«

ه سبزشاصاًل باور نميکرد که اين کلمات شگفتانگيز از ميان لبهاي سرخفام اسکارلت خارج ميشود. نگا  

 .آنچنان از ميان آن مژههاي وحشي بيرون ميريخت که تاب و توانش را ميربود

» عاقبت توانست نفس بکشد. چنين فکري هرگز به خاطرش خطور نکرد که ممکن است» بله، همينجا هستم.  

 .اسکارلت او را به چشم برهاي نگاه کرده باشد که به انتظار قصاب خود مينشيند

شده خود را آرام به بازويش زد و به طرف پلهها روان شد و بار ديگر نگاهش به مردي که رتاسکارلت بادبزن تا   

 باتلر نام داشت افتاد که چند قدم دورتر از چارلز ايستاده بود. به خوبي آشکار بود که صحبتهاي آنها را شنيده

ر او لغزيد، همان نگاه خالي و خيره کهاست، مثل گربه نري که به دنبال جفت بود به او نگاه ميکرد. دوباره نگاهش ب  

خدا به دور، همچي منو نگاه«اسکارلت قباًل هم آن را ديده بود. اسکارلت بياختيار تکيه کالم جرالد را بر زبان آورد:   

سرش را تکان داد و از پلهها باال رفت» ميکنه انگار که لختم. . 

نه نشسته بود و لبهايش را گاز ميگرفت تا شايد قرمزتردر اتاق خواب، کاتلين کالورت را يافت که در مقابل آي  

 شوند. به موهايش گل سرخ زده بود که به رنگ گونههايش ميآمد، چشمهاي شقايق رنگش از همچنان به رقص

ماتلين، اون آدم نفرتانگيزي که اون پايينه،«آمده بود. در حاليکه کمک ميکرد تا کمرش را تنگتر کند پرسيد:   

لر کيه؟بهش ميگن بات « 

 کاتلين آهسته شروع به صحبت کرد و در همان حال نگاهي محتاطانه به اتاق کناري انداخت، جايي که ديلسي و

خداي من مگه نميدوني؟ اصاًل نميتونم تصور کنم که آقاي«مستخدمه دختران ويلکز مشغول وراجي بودند. گفت:   

، تو جونزبورو، مث اينکه ميخوان پنبه معامله کنن، آقايويلکز اونو اينجا راه داده باشه. اون مهمون آقاي کنديه  

 ».کندي هم اونو با خودش آورده اينجا. نميتونسته که تنها ولش کنه
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 »چرا اينطوريه؟«

 

8 4 

 ».عزيزم اون آدم بدناميه«

 »راستي؟«

 ».آره«

بگويند آدم بدنامي استاسکارلت سکوت کرد و به فکر فرو رفت. قباًل هرگز در ميهمانيها کسي را نديده بود که  . 

 .چه هيجانانگيز بود

 »چيکار کرده؟«

 اوه، عزيزم، اون شهرت خوبي نداره. اسمش رت باتلره، اهل چارلزتون، فاميلهاي محترمي اونجا داره ولي اونا حتي«

ادشباهاش حرف هم نميزنن. کارو   رت پارسال قصه شو برام گفت. اون اصاًل شباهتي به هيچکدوم از افراد خونو  

 .نداره. اصاًل با خونوادش مهربون نيس. عالقهاي به اونا نداره، کارو دختر خوبيه، همه چيزو به من گفت، همه ميدونن

 از وستپوينت اخراجش کردن. فکرشو بکن! کارو چيزهاي خيلي بدي درباره اون ميگه. افتضاح بزرگي با يه دختر

 ».داشت، بعدش هم حاضر نشد باهاش ازدواج کنه

» م بگو، زود باشبرا .« 

 عزيزم، مث اينکه تو هيچي نميدوني. کارو همه چي رو بهم گفت و اگه مادرش ميفهميد که اون اين چيزها رو«

 ميدونه حتماً خودشو ميکشت. اين آقاي باتلر يک روز بعد از ظهر يک دختر چارلزتوني رو با درشکه به گردش

ي حدس ميزنم، حتماً دختر خوشگلي نبوده وگرنه بدون همراهميبره. البته من درست نفهميدم دختره کي بود، ول  

 با اين آقا نميرفت گردش. خوب عزيزم، اونا تمام شب رو با هم بيرون بودن و صبح پياده برگشتن و گفتن که

 »...درشکه شکسته، اسب هم فرار کرده و اونا توي جنگل گم شدن و حاال حدس بزن چه

» لت حدس ميکرد مطلب به جاي حساسش رسيده و ميخواست همهچيز را، حتياسکار» نميتونم حدس بزنم، بگو.  

 .اگر بدترين چيزها را، حتي اگر بدترين چيزها بود بشنود

 »!هيچي ديگه، روز بعد، از ازدواج با اون دختر طفره رفت«

» شد و اونو به اون آقا گفت که هيچکاري نکرده و دليلي نميبينه که با دخترک عروسي کنه. برادر دختره عصباني  

 مبارزه دعوت کرد. آقاي باتلر هم گفت ترجيح ميده کشته بشه ولي با يک دختر احمق خر ازدواج نکنه. دوئل انجام

 شد و آقاي باتلر برادر دختره رو کشت. بعدش هم مجبور شد از چارلزتون بره و ديگه هيچکس حاضر نشد اونو تو

فهاي خود را به پايان رساند، درست به موقع، جون ديلسي وارد شد تا بهکاتلين با افتخار حر» خونه ی خودش راه بده.  

 .اسکارلت کمک کند
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دختره حامله هم شد؟«اسکارلت آهسته در گوش کاتلين نجوا کرد:  « 

نه، اما ديگه آبرويي براش باقي نموند«کاتلين به تندي سرش را تکان داد  .« 

خود شد. ناگهان فکر کرد که کاش اشلي هم همين کار را ميکردکاتلين دوباره ساکت شد. اسکارلت غرق در افکار  . 

 او آنقدر اصالت داشت که با من ازدواج کند. اما در همان حال رت باتلر را ميستود که حاضر نشده بود با دختر

 .احمقي ازدواج کند

*** 
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لند، در محوطه پشت خانهاسکارلت روي چهارپايهاي بدون پشت از چوب گل سرخ، زير سايه بلوطي تناور و ب  

ه ینشست. دامن پف کردهاش گرداگرد او را گرفته بود و کفشهاي مراکشي سبزرنگش از زير آن پيدا بود. اين شيو  

 زنان محترم و با وقار بود که هميشه اين طور بنشينند و ادب و منش خود را حفظ کنند. در دستش بشقابي با قطعهاي

صيلزاده دورش را گرفته بودند. جشن کباب به اوج خود رسيده بود و هوايگوشت در آن مشاهده ميشد، هفت ا  

 گرم پر از همهمه و خنده بود. گاهي نسيمي ميوزيد و اليه ی ظريفي از دود را با خود ميآورد و بوي کباب بيشتر

 .ميشد، در اين حال، بانوان و دختران جوان بادبزنهاي دستي خود را به کار ميانداختند

ز خانمهاي جوان روي نميکتها، پشت ميزهاي طويل نشسته بودند، اما اسکارلت از آنها فاصله گرفته بودبسياري ا . 

 ميدانست که اگر روي آن نيمکتها بنشيند فقط يکي دو مرد ميتوانند کنارش قرار گيرند. از اين رو نقطهاي دورتر

 .را انتخاب کرد تا بتواند جوانان زيادتري را دور خود جمع کند

مع زنان شوهردار با لباسهاي سياه در ميان لباسهاي رنگارنگ دختران جوان جلوهاي خاص به آن محيط سبز وج  

 سايه روشن ميداد. آنان نيز مشغول صرف غذا بودند و آن سوتر بانوان مسنتر دور هم جمع شده بودند و کاري به

حاملگي و اصل و نسب يکديگر سخن ميگفتند و کار جوانان نداشتند. زنان مسن دور هم نشسته بودند و از زايمان،  

 .اوقات را به خوشي ميگذراندند

 خانواده مونرو اغلب دور از ديگران، با هم مينشستند و بياعتنا به همسن و ساالن خود که با هم ميآميختند و خنده

ف به اقتضاي هفتادو شوخي ميکردند به کار خويش مشغول ميشدند و دنياي خود را داشتند. مادربزرگ فونتين ها  

 سالگي خود، گاهگاه آروغ ميزد و آليس مونرو که هفده سال بيش نداشت سعي ميکرد از دل به هم خوردگياش

 .در اثر حاملگياش جلوگيري کند

 اسکارلت از گوشه دور افتاده خود نگاههاي تحقيرآميز به آنها ميانداخت و ايشان را چون کالغهاي فربهي پيش

زنان شوهردار اصاًل جالب نبودند. با خودش فکر ميکرد که اگر با اشلي ازدواج کرده بود، اوخود مجسم ميکرد.   

 نيز بايد اکنون در رديف زنان قرار ميگرفت و با لباس تيره در جمع آنان مينشست و حرفهاي صد تا يک غاز
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ام فکرش متوجه قرباني شدنميزد و از تفريح و شوخي و خندههاي آزادانه دور ميماند. مثل همه دخترها آرام آر  

 خودش شد. عليرغم اينکه تا آن لحظه بسيار احساس گرسنگي ميکرد اما اکنون که تکههاي کوچک گوشت را به

 .دهان ميبرد ميل زيادي نداشت

 چشمانش را روي بشقاب متمرکز کرد و بياعتنا و در عين حال با ظرافت تمام به خوردن ادامه داد. معلوم بود که

ه غذا خوردن ندارد و فقط براي همراهي با ديگران در خوردن شرکت ميکند. چنين به نظر ميرسيد که درتمايلي ب  

 اين مرحله هم مامي پيروز شده است. اگر چه سعي داشت از همه جذابتر جلوه کند اما در عين حال خودش را

به اشلي مربوط تمام آن نقشههاييدلشکسته و نااميد حس ميکرد. احساسي ناشناخته به او ميگفت که تا آنجا که   

 که ديشب کشيده بود بيثمر بوده و نقش برآب شده است. جوانان بسياري را به خود جلب کرده بود، ولي اشلي را

 در ميان آنان نميديد. تمام ترسهاي ديروز، دوباره به جانش افتاده بودند، قلبش را به تپش درآورده بودند و

يده بودگونههاي سرخش به سفيدي گراي . 

 اشلي هيچ کوششي براي حضور در حلقهاي که دور او تشکيل شده بود نشان نداده بود، از هنگام ورود تاکنون يک

 کلمه با او حرف نزده بود، يا حداقل از اولين ديدارشان در آن ميهماني. هنگامي که پشت حياط نشسته بود اشلي براي

چقدر از ديدنش خوشحال شده است، بازو در بازوي مالني، و قدخوشآمدگويي پيش آمده بود تا به او بگويد که   
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 مالني به زور به شانههاي اشلي ميرسيد. او دختري الغر و ضعيف بود، ظاهري داشت چون بچهاي که دامن حلقهدار

 مادرش را پوشيده باشد. اين تصوير با شرم ذاتي او ميآميخت و شديدتر ميشد، گويي در چشمان قهوهاي رنگ

 تقريباً درشتش پردهاي از ترس آويزان کرده بودند. گيسوان انبوه و فردارش چون لکه ابري سياه مينمود که در

 ميان تور کاماًل مچاله شده بود. فرقش را از وسط باز کرده بود و دنباله ی گيسويش را از دو طرف آويخته بود و

نهاش زياد و چانهاش بيش از حد کشيده به نظر ميآمدچهرهاش را بيشتر به شکل قلب در آورده بود. فاصله دو گو . 

 با وجود اين حالوتي در آن مجموعه حس ميشد، حالوتي که پردهاي از شرم آن را شيرينتر جلوه ميداد. معلوم

 بود که از دلرباييهاي زنانه بهرهاي ندارد، در اولين برخورد ساده و بيدست و پا مينمود. نگاه ميکرد، اما نگاهش

خوب، مثل نان و شفاف چون آب چشمهها بود. بيحالتي و سادگي صورت و کوچکي اندام، -مثل خاک  بيرنگ  

 مانعي براي نمايش وقار و تناسب حرکاتش نبود، وقارش، از خودش که هفده سال داشت، پيرتر بود. لباس ارگاندي

انه او را ميپوشاند، يک نوار بلندخاکسترياش با آن کمربند آلبالويي و دامن گشاد و چيندار، اندام الغر و بچگ  

 آلبالويي هم از زير کاله زرد تابستانياش آويزان بود. گوشوارههاي درشت با آويزههاي طاليي، از زير تور سرش

 بيرون زده بود و در برابر رنگ قهوهاي چشمانش جلوهاي داشت، چشماني که هنوز نوري از آبگيرهاي زمستاني

اسي بود از برگهاي قهوهاي رنگ در آبهاي آرامجنگلي در آن بود، گويي انعک . 
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 به تعارف لبخندي کمرنگ به اسکارلت زد و قبل از هر چيز لباس سبزش را ستايش کرد، اما اسکارلت سر حال نبود

 دلش ميخواست اشلي را با خود به گوشه خلوتي ببرد، آنقدر ذهنش متوجه اين مسئله بود که نه تنها رعايت ادب را

جواب مناسبي هم به تعارفات مالني نداد. پس از چند لحظه، اشلي و مالني آن گروه جوان را ترک کردندنکرد بلکه  . 

 در جايي جدا از ديگران، مالني روي صندلي قرار گرفت و اشلي روي چمنها ولو شد. آن دو با هم بسيار آرام و

اسکارلت دوست داشت. با هر لبخند برقآهسته صحبت ميکردند و گاه اشلي لبخند ميزد، از همان لبخندهايي که   

 کامکاري و نشاط در چشمان مالني ديده ميشد و او را دلرباتر نشان ميداد و همين امر اسکارلت را بسيار ناراحت

 .ميکرد

 وقتي مالني به اشلي نگاه ميکرد صورت بيمايه اش تغيير ميکرد گويي شرارهاي از آتش در پس آن نهفته بود که

ها بيرون ميريخت. همانطور که يک قلب عاشق، گرمي خود را در صورت به نمايش در ميآورد،لهيبش از گونه  

 .اين تجلي در چهره مالني هاميلتون هم مشاهده ميشد

 سعي اسکارلت اين بود که نگاه از آن برگيرد، اما نتوانست و آتش حسد در وجودش روشن بود و هر وقت نگاهش

و رنج خويش تظاهرات شادمانه خود را بيشتر ميکرد و لطف خود را نسبت بهبه آنها ميافتاد براي کاهش درد   

 جوانان دلباختهاش دو چندان نشان ميداد. از چيزهاي مختلفي حرف ميزد و سيل امتنان خود را در مقابل تعارفات

زهايآنان جاري ميساخت. شادمانه خندههاي بلند سر ميداد و خود را آنچنان سرزنده نشان ميداد که آوي  

، با صداي بلند گفت، هيچيک از آنها راست نميگويند و»بيمعنيه«گوشوارهاش به رقص در ميآمد. چند بار گفت   

 باز گفت حرف هيچ مردي را قبول ندارد. اما گويي چنين بود که اشلي هيچ توجهي به او نداشت. فقط به مالني نگاه

يست و حقيقتي را به نمايش ميگذاشت که تعلق او را بهميکرد و به سخن خود ادامه ميداد و مالني به او مينگر  

 .اشلي بيان ميکرد

 .اسکارلت احساس بدبختي ميکرد
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 از چشم ديگران او اصاًل درمانده و بدبخت نبود. بدون شک او زيباترين دختر جشن بود، در مرکز توجه همه قرار

ر را به آتش ميکشيد و او را شوقي ناگفتني درداشت. ولولهاي که در ميان مردان ميانداخت؛ قلب دختران ديگ  

 .ميگرفت

 چارلز هاميلتون که توجه اسکارلت را نسبت به خود ميديد جسارتي پيدا کرده بود و در طرف راستش نشسته بود و

 برادران دوقلوي تارلتون اگر چه سعي داشتند او را برانند ولي موفق نميشدند. اسکارلت بادبزنش را در يک دست و

قاب غذا را در دست ديگر گرفته بود و ميکوشيد از نگاههاي سنگين هاني که داشت از حسد به گريه ميافتاد،بش  

 بگريزد. کيد کالورت در طرف چپش قرار داشت و با سماجت تمام در پي جلب توجه و محبت او بود و در عين حال
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ادر دو قلو رابطه خصمانهاي بهوجود آمده بود وسعي داشت نگاهش به نگاه استوارت تارلتون نيفتد. ميان او و دو بر  

 گاه کلمات توهينآميزي رد و بدل ميشد. فرانک کندي چون مرغي که دنبال جوجهاش باشد به بهانههاي مختلف،

 در زير آن بلوطهاي رفيع، ميز به ميز، سايه به آفتاب و آفتاب به سايه، دور محلي که اسکارلت نشسته بود،

کيبايي سوالن به پايان رسيد و خودداري را از دست داد و متانت خود را فراموش کرد و باميچرخيد. سرانجام ش  

 نگاههاي پر از نفرت و خشم به خواهرش مينگريست. کارين هم چيزي نمانده بود گريه سر بدهد. برخالف

به او نگفته بود و» چطوري دختر کوچولو؟«اميدهايي که اسکارلت آن روز صبح به او داده بود، برنت پيري بهجز   

 درست همان وقت که به شوخي ميخواست روبان گيسويش را باز کند اسکارلت سر رسيده بود و برنت پشتش را به

 کارين کرده بود. در مالقاتهاي ديگر وضع اينطور نبود. برنت هنگامي که کارين را ميديد به او بيشتر توجه

او بکند و اين خود احساسي به کارين ميداد و فکر ميکرد بزرگميکرد و در اين ميان ممکن بود چند شوخي هم با   

 شده، آنقدر که پسرهاي جوان به او توجه ميکنند. در خيال، او نيز چون اسکارلت و ديگر دختران بزرگتر از خود،

ا که يقينمرد مورد عالقه خود را انتخاب کرده بود و با او نرد عشق ميباخت. ولي اوضاع امروز به او فهماند آنچه ر  

 ميپنداشته، خيالي بيش نبوده است. چنين به نظر ميرسيد که اسکارلت صاحب برنت است. دخترهاي مونرو هم از

 سرهاي فونتين به خاطر اينکه قول و قرار خود را فراموش کرده، به سوي اسکارلت جذب شده بودند سخت عصبي

. ناراحتي آنها از اين بود که توني و الکي در کنار آنو شاکي مينمودند، اما سعي داشتند خشم خود را پنهان کنند  

 .حلقه ايستاده و منتظر بودند جايي در کنار اسکارلت خالي شود تا فوراً آن را پر کنند

تنها کلمهاي بود که توانستند» هرزه«آنها با اشارتهاي ابرو رفتار اسکارلت را تلگرافي به هتي تارلتون اطالع دادند.   

ت بگويند. هر سه دختر بلند شدند و گفتند که به اندازه کافي خوردهاند و آن وقت چترهاي آفتابيدرباره اسکارل  

 خودشان را باز کردند و دست خود را روي بازوي نزديکترين جواني که نشسته بود گذاشتند و گفتند براي گردش

نثار اسکارلت کردند. اين و ديدن باغ گل و تماشاي خانه تابستاني ميروند و نگاهي سراسر تحقير و خشم  

 .عقبنشيني استراتژيک از چشم اسکارلت و مرد ديگري که کمي دورتر ايستاده بود دور نماند

 سه تن از جواناني که دور او بودند برخاستند و اسکارلت با خنده حرکت آنان را که به تعقيب دختران آشناي خود

تاد که داشت با گوشه دامن مالني بازي ميکرد و مشتاقانهميرفتند تعقيب کرد، در اين مسير نگاهش به اشلي اف  

 لبخند ميزد. درد در سينه اسکارلت پيچيد. احساس کرد دلش ميخواهد ناخنهايش را آنچنان در پوست سفيد

 .مالني فرو کند که خون جاري شود. چقدر از اينکار احساس رضايت ميکرد

باتلر در گوشهاي ايستاده و با جان ويلکز حرف ميزند ولي هنگاميکه نگاهش را از مالني برگرفت متوجه شد رت  

 .گويي به حرفهاي او توجهي ندارد. نگاه خيرهاش را مستقيم به صورت اسکارلت دوخته بود و لبخند ميزد
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 اسکارلت از لبخند او دريافت در آن ميهماني، تنها کسي که از راز او خبر دارد و مقاصد نهفته او را ميشناسد

وست، احساس ميکرد رت باتلر بدنام به خوبي ميداند که در پس اين خندهها و دلبريها چه توفاني در جريانهم  

 .است. آنچنان عصباني شد که دلش ميخواست او را هم با ناخنهايش تکهتکه کند

. همه دخترها بهاگر بتوانم تا امروز بعد از ظهر زنده بمانم حتماً به مقصود خود خواهم رسيد«با خود فکر ميکرد،   

 طبقه باال ميروند تا لباس عوض کنند و آرايش خود را براي شبنشيني تجديد کنند و من پايين ميمانم . با اشلي

البته«دلش را به اميدي ديگر خوش کرد: » صحبت ميکنم. مطمئناً او بايد توجه کرده باشد که چقدر طرفدار دارم.  

باالخره دختر خاله اوست و در اينجا غريبه است، آشنايي ندارد و اگر شايد هم اشلي تقصيري داشته باشد، مالني  

 ».توجهي به او نکند مجبور است در گوشهاي تنها بماند

 از اين فکر شهامت تازهاي يافت و توجه خود را معطوف چارلز ساخت، چارلز با چشمان قهوهاي و مشتاق خود به او

بود، يک روز شگفتانگيز و فراموش نشدني. از اين توجه کوچکي کهنگاه ميکرد. امروز براي اين پسر روز خوبي   

 اسکارلت به او نشان ميداد قلبش شاد شده بود، در جهان رويا سير ميکرد و بدون هيچ ترديدي عاشق اسکارلت

 شده بود. در آن سوي محل اسکارلت، هاني دلشکسته و مغموم مينمود. هاني چون پرندهاي بود که جيغهاي

ميکشيد اما اسکارلت پرنده زمزمهگر بود و نغمات دلفريب ميسرود. اسکارلت گاهي به چارلز حملهوحشتناک   

 ميکرد و بعد عقب مينشست، سؤال ميکرد و خود جوابش را ميداد و چارلز خود را بدون اينکه کلمهاي حرف

ت ميکردند و اززده باشد باهوش و پرحرارت حس ميکرد. جوانان ديگر بدون شک احساس نارضايتي و حساد  

 اين رفتار اسکارلت به خشم آمده بودند، ولي چون پسرها با ادب بودند، به روي خود نميآوردند. آنها چارلز را

 ميشناختند و ميدانستند چقدر خجالتي است و حتي دو کلمه حرف هم بلد نيست بزند و همين باعث ميشد خشم

براي اسکارلت يک پيروزي به شمار ميرفت، اما اشلي چه؟ آنان شدت بگيرد. همه آنها آتش گرفته بودند و اين  

 و آخرين تکههاي کباب بره و جوجه و خوک خورده شد، اسکارلت اميدوار بود که اينديا از خانمها دعوت کند که به

 درون عمارت بروند و استراحت کنند. ساعت دو بود و آفتاب به شدت ميتابيد ولي از کار زياد و سه روزه، اينديا

 ظاهراً آنقدر خسته شده بود که وظايف خود را فراموش کرده بود و مشغول صحبت با پيرمرد کري بود که از فايت

 .آمده بود

 جمعيت خسته بهنظر ميرسيدند، حالت ُچرت زدن داشتند و رخوت و بيحالي بر همه مستولي شده بود. مستخدمان

ها پرداخته بودند و همهمه و شوخي به ميزان زيادي کم شدهسياه، غالمان و کنيزان، به جمع کردن و تميز کردن ميز  

 .بود، همه در سايه درختها استراحت ميکردند و ظاهراً منتظر بودند که صاحب ميهماني ختم ناهار را اعالم کند

 زنان خود را باد ميزدند. جشن ناهار تمام شده بود و با شکمهاي پُر، ُچرت ميزدند. جشن ناهار تمام شده بود و

 .هيچکس بدش نميآمد که در اين روز گرم کمي استراحت کند

 در فرصتي که تا آغاز شبنشيني مانده بود مدعوين خوشحال بودند که زماني را ميتواند در آرامش بگذرانند. فقط
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 جوانان بودند که با نيروي تمام نشدني خود هنوز شور و حال داشتند و سر و صدا ميکردند غير از آنها، بقيه

بزده بودند. جوانان در دستههاي مختلف به اطراف سر ميکشيدند و چون اسبهاي سرکش گردنکشيخوا  

 ميکردند و لجام گسيخته بودند و هيچچيز نميتوانست آنها را مهار کند. پشت چهرههاي آرام و جوانشان آتشي

ن و زنان جواني بودند که اگرداشتند که با کمترين تحرکي ممکن بود شعله بکشد و همهچيز را بسوزاند. اينان مردا  

 .چه آراستگي و زيبايي ظاهري داشتند ولي براي هر نوع تجاوز و سرکشي آماده بودند

 

8 9 

 مدتي گذشت و آفتاب داغتر شد، اسکارلت و ديگران به اينديا نگاه کردند. گفتگوها کم کم پايان ميگرفت و به

ا بلند شد. در فاصله چند قدمي ميز ايستاده بود و با حرارتجاي آن االلييها مينشست. ناگهان فرياد جرالد اوهار  

خداي من، مرد داري حرف از صلح با يانکيها ميزني؟ اون هم بعد از اين که«فراوان جان ويلکز را خطاب ميکرد:   

 سامتر رو به توپ بستيم؟ مگه ميشه صلح کرد؟ جنوب بايد با اسلحه نشون بده که اين توهينها رو نميتونه تحمل

 »!کنه، با اراده. ما اراده کرديم و از اتحاد ايالتي خارج شديم، ولي با قدرت اين کار رو کرديم

اوه، خداي من! باالخره کار خودش رو کرد. حاال تا نصف شب بايد اينجا بنشينيم«اسکارلت با خود فکر کرد:  .« 

رارتي تمام يافت. طوفاني به راه افتاد،در مدت کوتاهي، سستي و تنبلي و خواب از سر همه پريد و مجلس، شور و ح  

 مردها از جا برخاستند و با مشتهاي گره کرده گرد آنان را گرفتند. از صبح تا به حال صحبت از جنگ نشده بود

 زيرا جان ويلکز مايل نبود ميهمانياش را خراب کند و صحنههاي مشاجره و داد و فرياد بهوجود آورد، و اين

ل نداشت اوقات خانمها با شنيدن اين بحثهاي داغ و آتشين، تلخ شود و حاال جرالد اوهارا بابهخاطر خانمها بود، مي  

 به زبان آوردن نام ساستر کار را خراب کرده بود و مردان آتشين و غيرتمند، ديگر احترام صاحبخانه را از ياد برده

 .بودند

 :فريادها از همه طرف بلند شده بود

» بله، يک جنوبي با بيست تا يانکي حريفه» «در عرض يک ماه کارشون تمومه» «هاي دزديانکي» «البته که ميجنگيم ...« 

 »...درسي بهشون ميدم که به اين زودي يادشون نره«

» همشونو» «ببين، آقاي لينکلن چهطور به نمايندههاي من توهين کرد!» «صلح؟ ابداً، اونا مقصودشان صلح نيست...  

و» اونا جنگ ميخوان؛ جنگو نشونشون ميديم...» «ل ميدم سامتر رو تخليه کنه!قو -ظرف يک هفته دار ميزنيم   

 باالتر از همه اين صداها، صداي جرالد مثل توپ دائماً به گوش همه شليک ميشد. تمام آنچه که اسکارلت ميشنيد

خوشي را همهجا فرياد و خروش به گوش ميرسيد. جرالد اوقات» حقمونو ميگيريم، با کمک خدا!«اين بود:   

 .ميگذراند اما دخترش، نه

کلماتي بودند که از مدتها پيش اسکارلت را عصبي و ناراحت کرده بودند و حاال از فرياد اين مرد -جدايي، جنگ   
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 تنفر داشت. انتظار او اين بود که مجلس از اغيار خالي شود ولي اين مردان خيال داشتند ساعتها آنجا بايستد؛ ديگر

ر اشلي به دست نميآمدفرصتي براي ديدا . 

 البته جنگي در کار نبود، اين مردان خودشان خوب ميدانستند که جنگي نخواهد شد. ولي دوست داشتند خودشان

 .هم حرف بزنند و حرف ديگران را هم بشنوند

آمده بودچارلز هاميلتون با مردان ديگر همراه نشده بود و اکنون که خود را با اسکارلت تنها ميديد، کمي نزديکتر   

 .و با جرأتي که عشق به او داده بود، زمزمهگرانه اعتراف ميکرد

» من قباًل تصميم گرفته بودم که اگر جنگ شروع بشه به کاروليناي جنوبي برم و به هنگ سوار -من  -خانم اوهارا   

استم نامنويسي کنماونجا وارد بشم. اما ميگن آقاي ويد هامپتون داره هنگ سوار تشکيل ميده و البته من هم ميخو . 

 »!اون آدم خوبيه و بهترين دوست پدرم بود

خوب حاال من بايد چيکار کنم؟ هورا بکشم؟« اسکارلت با خودش فکر کرد:  « 

 رفتار چارلز نشان ميداد که او براي گفتن راز خود، با درون خويش کشمکش دارد. اسکارلت نميدانست چه باد

کرد و تعجب ميکرد که مردها چقدر احمقند که فکر ميکنند زنها به چنينبگويد و همينطور خيره او را نگاه مي  
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 .چيزهايي عالقه دارند. چارلز از حالت چهره اسکارلت چنين استنباط کرد که او از اين تصميم وي متأسف شده است

 :فوراً و با جرأت ادامه داد

» شما متأسف ميشديد؟ -شما  -حاال اگر من ميرفتم  « 

» مقصود اسکارلت اين بود که کمي شوخي کرده» شدم، و شبها اونقدر گريه کردم که بالشم خيس ميشد. البته که  

 باشد. چارلز که فکر ميکرد اسکارلت در ميان چينهاي دامنش بود و چارلز ناگهان دست او را گرفت و به شدت

 .فشرد. از شوق ديوانه شده بود، سر از پا نميشناخت

 »براي من دعا ميکردين؟«

و اطراف را از نظر گذراند شايد کسي آن نزديکيها باشد و او را نجات» بابا اين عجب خريه!«اسکارلت با خود گفت:   

 :دهد. چارلز دوباره پرسيد

 »دعا ميکرديد؟«

» آقاي هاميلتون. سه بار دعا ميکنم، هر شب، حداقل -اوه، بله  !« 

کشيد و چون قهرماني که عازم صحنه ی نبرد است عضالت چارلز نگاه شيفته خود را به اطراف انداخت. نفس عميقي  

 خود را فشرده کرد. آن دو تقريباً تنها بودند و ديگر فرصت به اين خوبي ممکن نبود در اختيار چارلز قرار گيرد و

 .اگر باز هم پيش ميآمد شايد او ديگر اين شهامت را نداشت



 
111 

» شما رو دوست دارم من -بايد يک چيزي به شما بگم. من  -خانم اوهارا  !« 

و سعي ميکرد از ميان ميهمانان، اشلي را که هنوز در کنار مالني بود، ببيند» ها!«اسکارلت بيتوجه گفت:  . 

بله«زمزمه چارلز دوباره شنيده شد.  !« 

 اسکارلت گرفتار شده بود ولي خندهاي روي لبانش ظاهر نشد و جيغ نکشيد و غش نکرد. چارلز هميشه فکر ميکرد

ان جوان در چنين مواقعي جيغ ميکشند و از حال ميرونددختر . 

» و زيباترين دختري« و براي اولين بار ديد که ميتواند حرف بزند. » بهترين... -شما رو دوست دارم! شما بهترين   

از ته قلبم شما رو دوست دارم. نميتونم -هستين که من ميشناسم و شيرينترين و مهربونترين و رفتار شما   

ر داشته باشم که شما يکي مث منو دوست داشته باشين، خانم اوهاراي عزيز من. اگه شما به من اجازه بدين،انتظا  

 »...شهامت بدين، هر کاري بگين ميکنم تا دوستم داشته باشين. من

زچارلز سکوت کرد. گويا ديگر نميتوانست کلماتي را براي اظهار عشق خود پيدا کند. اسکارلت هيچ نميگفت. چارل  

 :ميخواست عمق احساس خود را به اسکارلت نشان دهد. ناگهان گفت

 ».ميخوام با شما ازدواج کنم«

 اسکارلت وقتي کلمه ازدواج را شنيد گويي با تکان شديدي به زمين افتاد. او به ازدواج فکر کرده بود، اما با اشلي و

ين گوساله ی ديوانه بايد امروز را براي اينحاال شنيدن آن از دهان چارلز او را سخت خشمگين کرده بود. چرا ا  

 حرفها انتخاب کند، روزي که او بسيار نگران بود و ميرفت که حواس خود را از دست بدهد؟ به آن چشمان

 قهوهاي رنگ خيره شد، اثري از نخستين عشق يک پسر خجالتي در آن نديد، آنچه ديد عجز و البه و در خواست

يسوخت اينک براي به چنگ آوردن آن التماس ميکرد، از آن روياي معصومانه وبود، پسري که در آتش عشق م  

 .شاديبخش هيچ نشانهاي نميديد
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 اسکارلت با اين حرفها که از دهان عالقمندان و خواستارانش بسيار بيرون آمده بود، به خوبي آشنايي داشت،

ن حد شعور داشتند که در اين ميهماني کباب، وقتي اومرداني به مراتب جذابتر از چارلز هاميلتون، مردان که تا اي  

 ذهنش درگير مطلب مهمتري است، مزاحمش نشوند. او فقط پسري ميديد بيست ساله، قرمز مثل لبو که نگاه

 ابلهانهاي داشت. دلش ميخواست به او بگويد که اين حالت در واقع تا چه حد مضحک است. اما خود به خود آنچه را

من از«آموخته بود به ياد آورد، نگاهش را به زير انداخت و آموختههاي مادر را آهسته بر زبان آورد: که الن به او   

 افتخاري که نصيبم کردين و از من ميخواهيد همسر شما بشم خيلي متشکرم ولي راستش اينه که اين پيشنهاد به

 ».قدري ناگهاني بود که من االن نميدونم چي بايد بگم

مردي مشتاق که جواب صريح ميخواست البته بياثر نبود ولي نتيجه اين بود که همانطور او را اين کلمات براي  
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من تا ابد منتظر«معلق در هوا نگه ميداشت. چارلز از اين کلمات بيسر و ته چيزي نفهميده بود. با هيجان گفت:   

ن که ميتونم اميدوار باشمميشم، انتظار ميکشم تا شما تصميم بگيرين، خواهش ميکنم، خانم اوهارا، بگي !« 

و چشمانش دوباره اشلي را پاييد، او نيز در گفتگوهاي داغ جنگ شرکت نکرده» هوم«اسکارلت فقط در جواب گفت:   

 بود و هنوز هم چهره ی خندان و باز گشاده خود را تقديم مالني ميکرد. اگر اين ديوانه که دستهاي او را ميفشرد

وانست بشنود که آن دو با هم چه ميگويند. بايد بشنود چه ميگويند. مالني به اولحظهاي ساکت ميشد، شايد ميت  

 چه گفت که آن همه اشتياق در چشمهاي اشلي به وجود آورد؟

 .کلمات بريده و نامفهوم چارلز همچنان در گوشش ميريخت

» به او بيندازداو را ساکت کرد، نيشگوني از دست او گرفت، بدون اينکه حتي نگاهي » اوه، ساکت باش! . 

 چارلز ناراحت و شرمگين به اسکارلت نگريست و ديد که دارد به خواهرش مينگرد، لبخندي به لب آورد. اسکارلت

 ميترسيد که يکي از ميهمانان حرفهاي او را شنيده باشد. طبعاً دستپاچه و خجالتزده مينمود و دلش نميخواست

داشت که تا به حال در خود سراغ نکرده بود، زيرا حس ميکرد کسي اين صحنه را ببيند. چارلز احساس مردانهاي  

 .براي اولين بار در زندگي، دختري را گرفتار و دستپاچه کرده است. اين حس، حالت مستانهاي به او بخشيده بود

 احساس چارلز در چهرهاش ديده ميشد و اين نمايش حس، دست او را رو ميکرد و نشان ميداد که چقدر

و ناشيانه عمل ميکند. او نيز در مقابل، دست اسکارلت را نيشگون گرفت تا به قول خودش ثابت کند بيتجربه است  

 مرد است و همه چيز را به خوبي ميداند. اسکارلت نيشگون او را اصاًل احساس نکرد زيرا در اين لحظه امکان يافته

متأسفم که بگم«ا حسن او به شمار ميرفت: بود به صداي آرام و شيرين مالني گوش دهد، شيريني و آرامشي که تنه  

 ».با تو درباره آثار آقاي تاکري موافق نيستم. آدم بدبينيه، بايد بگم مثل آقاي ديکنز يک جنتلمن نيست

 اسکارلت با خود فکر کرد اين حرفهاي احمقانه چيست. آماده بود که با راحتي خيال از ته دل بخندد. او فقط يک

يدانست که مردها درباره زنان اديب چگونه فکر ميکنند... براي اينکه توجه فردي را جلباديب است و اسکارلت م  

 کني و اين توجه را هميشه تازه نگه داري، بايد از او حرف بزني و بعد به تدريج صحبت را به طرف خودت برگرداني

ه اين حرفها چي فکر ميکني. مغزراجع ب«يا » تو چقدر خوبي!«و همان موقعيت را حفظ کني و اگر مالني ميگفت:  -  

آن وقت ممکن بود اسکارلت احساس خطر کند» کوچولوي من ميخواد بترکه وقتي به اين جور چيزا فکر ميکنم. . 

 .مالني آنجا بود و مردي را در مقابلش داشت و آن وقت آنچنان جدي حرف ميزد که گويي در کليسا حضور دارد

ار بود، به همين دليل به جانب چارلز برگشت و لبخندي زد. بار ديگر جاذبه اوچنين موقعيتي در نظر او خيلي خندهد  
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 چارلز را دگرگون کرد. بادبزن را از دست اسکارلت گرفت و به باد زدن او پرداخت، چنان سريع و بيامان اين کار

 .را ميکرد که گيسوان مرتب او را آشفته کرد



 
113 

» هاياشلي تو هنوز عقيدهات را به ما نگفت .« 

 اين صداي جيم تارلتون بود که از گروه مردان ولولهگر دور شده بود و به سوي او آمده بود. اشلي معذرت خواست و

 از جاي برخاست. اسکارلت با خود فکر کرد در ميان اين مردان هيچکس چون او جذاب نيست. هيچکس چون او با

او با قامت بلند خود به سوي مردان پرشور و شر ادب و دوستداشتني نبود آفتاب بر موهاي بورش ميتابيد و  

 ميرفت. معلوم بود که از غفلت خود کمي شرمگين است. سخن آغاز کرد و همه مردان، حتي سالخوردهترين آنان

آقايان اگر جورجيا بخواد بجنگه، من هم ميجنگم. وگرنه در هنگ سوار«ساکت شدند تا گفتههايش را بشنوند:   

چشمان خاکسترياش گشاد شده بود و اثر رخوت آن بعد از ظهر گرم به کلي از او دور شده »نامنويسي نميکردم.  

اما مثل پدرم، اميدوارم يانکيها به صلح عالقمند باشن و جنگي«بود، اسکارلت چنين حالتي را در او سراغ نداشت.   

ره دست و لبخندي به لب، آنها را وادارسر و صداي فونتينها و برادران تارلتون بلند شد و اشلي با اشا» پيش نيايد...  

ولي اگر ما به جاي يانکيها بوديم و -بله درسته، ميدونم که اونا به ما اهانت کردن و دروغ گفتن «به سکوت کرد.   

 .ميديديم که جورجيا داره از اتحاديه ايالتها خارج ميشه، چطور عمل ميکرديم؟ همونجوري که اونا عمل کردن

ا خوشمون نمياومدحتماً از کار اون .« 

در نظر او بحثي يا هم» باز هم شروع کرد، مثل هميشه خودش را جاي ديگران ميگذارد.«اسکارلت با خود گفت:   

 .مجادلهاي يک طرف بيشتر نداشت، يا اين، يا آن، و اين چيزي بود که اشلي درک نميکرد

» نيم. تموم بدبختيهاي دنيا از همين جنگه وآقايان، بهتر است اينقدر کلهشق نباشيم، اينقدر از جنگ صحبت نک  

 ».وقتي تموم ميشه هيچکس نميدونه اصاًل چرا شروع شده

 اسکارلت نفس تندي کشيد. جاي شکرش باقي بود که اشلي در ميان مردان اين ناحيه به شجاعت و دالوري شهرت

ر از ذهن اسکارلت ميگذشت،داشت و اال ممکن بود اين حرفها برايش دردسر درست کند. همچنان که اين افکا  

 صداها از همه طرف بلندتر و آتشينتر ميشد. زير يکي از درختان کهنسال، آن پيرمرد که اهل ويل که کنار اينديا

اينديا سرش را بيخ» چه خبره، موضوع چيه؟ درباره چي حرف ميزنن؟«نشسته بود، بازوي او را گرفت و پرسيد:   

 :گوش او آورد و فرياد زد

» يخوان با يانکيها بجنگنجنگ! م !« 

 »جنگ؟ چي؟«

 پيرمرد عصاي خيزران خود را به دست گرفت و با نيرويي که تاکنون در خود سراغ نداشت برخاست و راست و

کمتر فرصتي پيش ميآمد» من خودم بهشون ميگم جنگ چيه؟ من در جنگ شرکت داشتم.«مستقيم ايستاد و گفت:   

، ظاهراً هر وقت ميخواست در اينباره حرف بزند افراد خانوادهاش مانعکه آقاي مکرآ درباره جنگ صحبت کند  

 .ميشدند

 به سرعت خود را به گروه مردان خشمگين رساند، عصايش را تکان ميداد و داد ميزد، زيرا نميتوانست صداهاي
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 .اطراف را بشنود. همه ساکت شدند و او ميدان را به دست گرفت

» ش بديد، شماها واقعاً دلتون نميخواد بجنگين. من جنگيدم، من ميدونم. وقتيشما جنگ طلبان جوون، به من گو  

 جنگ سمينول تموم شد، اونقدر احمق بودم که در جنگ مکزيک هم شرکت کنم. شما اصاًل نميدونين جنگ يعني
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ه خونهچي. فکر ميکنين سوار اسباي خوشگل ميشين، دخترا براتون گل پرت کنن و شما هم مث يک قهرمان ب  

 برميگردين. خرابي، آوارگي، مريضي، سرخک، خوابيدن توي ِگل و شل و بعد ذاتالريه. آره جانم، کاري که جنگ

 »...با آدم ميکنه، اينه، اسهال و اينجور چيزا

 خانمها از شنيدن اين کلمات ناراحت شدن و احساس دل بههمخوردگي کردند. آقاي مکرآ از بازماندگان

و مثل مادربزرگ فونتين دائماً با صداي بلند آروغ ميزد ولي کسي بر او خرده نميگرفت مهاجرين قديمي بود . 

بدو جلو شو بگير، جلوي پدربزرگت رو«يکي از دخترهاي پيرمرد، به دختر جواني که کنارش ايستاده بود گفت:   

بدتر ميشه. باور ميکني امروزهمهاش دارم ميگم، روز به روز «و بعد به خانم جواني که نزديک او بود گفت: » بگير.  

و صدايش آرامتر شد تا جايي که تبديل به» صبح داشت به ماري که فقط شونزده سالشه ميگفت، خوب دختره...  

 .زمزمه گرديد و ديگر کسي آن را نشنيد. نوهاش سعي ميکرد پيرمرد را به جاي خود برگرداند و در سايه بنشاند

اده بودند و به منظره مردان خشمگين مينگريستند و شوخي و خنده ميکردنداز ميان گروهي که زير درختان ايست  

 و سر به سر يکديگر ميگذاشتند، تنها اسکارلت ساکت بود. چشمانش به سوي رت باتلر برگشت که به درختي تکيه

زيرداده بود و دستهايش را در جيب شلوارش کرده بود. تنها ايستاده بود و هيچ نميگفت. لبهاي سرخش از   

 سبيل سياهش پيدا بود و در چشمان سياهش حسي از تحقير مشاهده ميشد. لبخند ميزد و آنچنان که اسکارلت

عجب، يک ماهه اونا رو از پا در«فکر ميکرد آزاردهنده و تلخ به نظر ميآمد. رت باتلر زير لب با خود ميگفت:   

يک جنگ -ه يک ما -مياريم! اين اصيلزادهها هميشه بهتر از اوباش ميجنگن  ...« 

 »آقايون، اجازه ميديد من هم يک کلمه بگم؟«

 صداي رت باتلر بود. با همين يک جمله، لهجه چارلزتونياش آشکار شد. همانطور دستهايش را در جيب شلوارش

 .کرده و تکيه داده بود. آهنگ صدايش به شکلي بود که همه را تحت تأثير قرار داد

» ديکسون به طرف جنوب، حتي يک کارخونه ی توپسازي هم وجود نداره؟ -يسون آقايون متوجه هستن که از خط م  

 به اين موضوع فکر کردين؟ در تمام جنوب دو سه تا کارخونه ذوب فلز بيشتر نداريم. چن تا کارگاه پارچهبافي و

ک هفتهدباغي داريم؟ ميدونيد که ما حتي يک کشتي جنگي نداريم؟ شماليها با کشتيهاشون ميتونن در عرض ي  

 بندرهاي ما رو محاصره کنن. اون وقت چطور ميتونيم پنبه صادر کنيم؟ شما آقايون جنگجو حتماً به اين چيزا فکر

 ».کردين
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خون داغي به صورتش يورش برد» يعني ميخواد بگه اينها يک مشت ديوونهاند؟«اسکارلت با خود گفت:  . 

ت. جوانهايي که قباًل سر و صدا راه انداخته بودند اينک ساکتآشکار بود که اين فکر تنها به مغز اسکارلت راه نياف  

 بودند. جان ويلکز دوباره نزد رت باتلر بازگشت. شايد براي اينکه به همه بگويد که اين مرد ميهمان اوست؛ به عالوه،

 .خانمهاي زيادي آنجا حضور داشتند

م، و اگر ميکنيم برامون هيچ فايدهاي نداره، هيچيما جنوبيها مشکلمون اينه که سفر نميکني«رت باتلر ادامه داد:   

 ياد نميگيريم. حتماً خيلي از شما مسافرت کردين، ولي چي ياد گرفتين؟ البته نيويورک، فيالدلفيا، اروپا، براي آقايون

 خوبه و گردشگاههاي ساراتوکا هم براي خانمها (در اينجا تعظيم کوتاهي به خانمهايي کرد که زير بلوطي بلند

 ايستاده بودند)، شما به هتلها و موزهها رفتين، در شبنشينيها و مجالس رقص شرکت کردين، تو قمارخونهها قمار

 .کردين. و با اين اعتقاد به خونه برگشتين که هيچجا بهتر از جنوب نيس. براي من هم همينطوره که اهل چارلزتونم

ه شد و دندانهاي سفيدش آشکار گرديد. مثل اين کهلبانش به خنده گشود» اما چن سالي تو شمال زندگي کردم.  
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 مطمئن بود همه ميهمانان ميدانن که او ديگر در چارلزتون زندگي نميکند، اما برداشت و تفسير آنان برايش مهم

نمن چيزهايي ديدم که هيچيک از شما نديده. هزاران نفر از مهاجرين را ديدهام که حاضرند براي يک لقمه نا«نبود.   

هيچکدام از -و چند دالر پول براي شماليها بجنگن. کارخونهها، کارگاهها، اسکلهها، معدن زغال سنگ و آهن   

 ».اينها را ما نداريم. تمام اونچه که داريم پنبه، برده، خودبيني و تکبره

جيب در آورد وسکوتي سنگين همه را در برگرفته بود، زمان دير ميگذشت. باتلر به آرامي دستمال سفيدش را از   

 خاک آستينش را پاک کرد. کمکم زمزمههايي برخاست که بيشباهت به وزوز زنبورهاي خشمگين نبود. اگر چه

 .اسکارلت از ناراحتي خون به چهره آورد بود ولي در دل تأييد ميکرد که اين مرد غريبه و بدنام، راست ميگويد

خت که کارخانه ديده باشد. اما اگر اين مسائل هم حقيقتخودش هنوز يک کارخانه نديده بود، کسي را هم نميشنا  

آن هم در يک -داشته باشد، اين مرد که خود را نجيبزاده و آدم حسابي ميدانست، نبايد چنين حرفهايي ميزد   

 .ميهماني که داشت به همه خوش ميگذشت

لوهاي تارلتون جوانهاي مؤدبي بودنداستوارت تارلتون با چهرهاي در هم به اتفاق برنت به او نزديک شد. البته دوق  

 و هيچوقت در ميهماني افتضاح به راه نميانداختند، حتي اگر عصباني بودند. خانمها هم چون او خشمگين بودند و

 .هيجان داشتند، چون به ندرت پيش ميآمد که ناظر صحنه زد و خورد باشند

آقا، منظورتون چيه؟«استوارت با صداي سنگيني گفت:  « 

منظورم همونه که ناپلئون«بانه به او نگاه کرد اما حالتي از تمسخر در چشمهايش ديده ميشد. جواب داد: رت مؤد  

و به سوي جان ويلکز» گفت خدا هميشه در جنگ از طرف قويتر حمايت ميکنه! -شايد اسمشو شنيده باشين  -گفت   
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ن رو به من نشون بدين. آيا ميتونم حاال اينآقا شما قول داده بوديد کتابخونهتو«برگشت و با احترام تمام گفت:   

 ».تقاضا رو نکنم. متأسفانه که همين امروز، خيلي زود بايد به جونبورو برگردم

 آنگاه به سوي جمعيت برگشت و چون استادان رقص پاشنههاي خود را به هم کوبيد و تعظيم کرد. در اين حرکت او

دي که دورش را گرفته بودند يک سيلي جانانه به شمار ميرفت. آنگاهاعتماد به نفس آشکاري نهفته بود و براي افرا  

 همراه با جان ويلکز در امتداد چمنزار به راه افتاد. سر خود را با موهاي مشکياش باال گرفت و همانطور که دور

 .ميشد انعکاس خنده بلندش به سوي مدعوين ميهماني بازگشت

دار و آزار دهنده و بعد بار ديگر همهمه درگرفت. اينديا ويلکز از جاسکوت چند لحظه ادامه يافت، سکوتي بود کش  

 برخاست و به جانب استوارت تارلتون که خشمگين و برافروخته بود رفت. اسکارلت نفهميد آنها چه گفتند ولي از

مالني به اشلي نگاهي که به استوارت ميکرد دريافت که موضوع از چه قرار است. نگاه اينديا به استوارت، همان نگاه  

 .بود. نگاهي بيقرار و مشتاق. پس اينديا استوارت را دوست داشت

 اسکارلت در خاطراتش به جستجو پرداخت. به ياد آورد که چگونه در ميتينگ سياسي سال گذشته دل از استوارت

ار خودش کمي خجالت کشيدربوده بود. اگر اين کار را نميکرد، چه بسا او تا به حال با اينديا ازدواج کرده بود. از ک  

اگه اين دختر عرضه نداشت اونو نگه داره، من چه تقصيري دارم«ولي بعد با خود گفت:  .« 

 باالخره استوارت سرش را بلند کرد و در چشمان اينديا نگريست و لبخند زد. شايد اينديا از او تقاضا ميکرد که به

ا بلند شده بودند، با آن دامنهاي پرچين و فنردار، زير درختهادنبال آقاي باتلر نرود و دردسر راه نيندازد. خانمه  

 غوغايي به راه بود. بانوان شوهردار، پرستارها را صدا ميکردند تا بچهها را جمع کنند و آماده حرکت شوند، دختران
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ي خوابجوان هنوز هم ميخنديدند، شوخي ميکردند و حرف ميزدند و به طرف عمارت ميرفتند که در اتاقها  

 .طبقه باال لباس عوض کنند و چرتي بزنند

 همه بانوان، غير از خانم تارلتون از حياط پشتي خارج شدند و سايه درختان را براي مردان باقي گذاشتند. او توسط

 جرالد، آقاي کالورت و ديگران محاصره شده بود، که ميخواستند بدانند مسئله اسبهايي که قرار بود به هنگ سوار

ار کند به کجا رسيده استواگذ . 

 اشلي به جايي که اسکارلت و چارلز نشته بودند نزديک شد. چهرهاي متفکرانه داشت و لبخند کمرنگي روي لبانش

 :ديده ميشد. در حالي که دور شدن باتلر را مينگريست گفت

 ».شيطان خود پسنديه، نه؟ به بورژواها شباهت داره«

کرد و نتوانست خانوادهاي به اين نام را در ناحيه خودشان با آتالنتا يا ساوانا اسکارلت به سرعت در ذهن خود مرور  

 .به خاطر آورد
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 »من چنين خانوادهاي نميشناسم. با اونا نسبت داره؟ کي هستن اينها؟«

 حالتي بر چهره چارلز مستولي شد، ناباوري و خجالت. با عشق خود به مبارزه برخاست و سرانجام عشق پيروز شد و

ود را باالخره قانع کرد که دختر بايد نجيب باشد، زيبا باشد، هيچوقت درست نيست که تحصيالت دختري بيش ازخ  

بورژواها ايتاليايي بودن«زيبايياش باشد، با اين استدالل فوراً جواب داد:  .« 

رد ولي ديد که او متوجهآنگاه زيباترين لبخند خود را نثار اشلي ک» اوه، خارجي هستن.«اسکارلت با بياعتنايي گفت:   

 .چارلز است و در صورتش ترحمي خفيف مشاهده ميشود

*** 

 اسکارلت کنار پلهها ايستاد و از کنار نردهها، نگاهي به سرسراي پايين انداخت. کسي ديده نميشد. در اتاقهاي

رد. صداي خندهاي گاهخواب طبقه باال همهمه ی آرام و پيوستهاي جريان داشت، گاه باال ميگرفت و گاه فروکش ميک  

 از ميان آن همهمه خود را بيرون ميکشيد و چون تيري در فضا پرتاب ميشد. جمالتي نيز به وضوح گاه به گوش

دخترها روي کاناپههاي شش اتاق خواب بزرگ به استراحت» بعدش تو چي گفتي؟«، »حاال نه، راستي؟«ميرسيد:   

بودند، کمر کرستها را شل کرده، گيسوان مواج خود را روي شانهمشغول بودند. همه لباسهايشان را بيرون آورده   

 ريخته بودند. چرت بعد از ظهر ار عادتهاي هميشگي جنوبيها بود و اين عادت بهخصوص در ميهمانيهايي که از

 صبح شروع ميشد و نيمه شب پايان ميگرفت، برقرار بود. نيم ساعت اول به صحبت ميگذشت، بعد پردهها را

ند و نجواها آغاز ميشد و رفته رفته به سکوت ميگراييدميانداخت . 

 اسکارلت پيش از آنکه پاي از اتاق بيرون بگذارد مطمئن شده بود که مالني همراه با هاني و هتي تارلتون مشغول

 استراحت است. از پنجره سرسرا ميتوانست تعدادي از مردان را مشاهده کند که زير سايه درختان نشسته بودند،

گيالسهاي بلند، مشروب سبکي مينوشيدند و اسکارلت ميدانست که آنها تمام بعد از ظهر را همانجا به سردر   

 خواهند برد. بعد گوش داد و صداي او را شنيد. همانطور که انتظار داشت اشلي کنار پلههاي خروجي ايستاده بود و

يکردبا بچهها و پرستارانشان و آنان که ميخواستند بروند خداحافظي م . 

 قلبش گويي داشت از گلويش خارج ميشد، به آرامي از پلهها پايين رفت. چه اتفاقي ميافتاد اگر آقاي ويلکز او را

 ميديد؟ اگر از او ميپرسيد که اين موقع روز در سرسرا چه ميکند، چه پاسخي داشت؟ االن بايد کنار دختران ديگر
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کار خطر هم داشت. همين که به آخر پله رسيد صداي مستخدمان را باشد. چه بهانهاي داشت؟ خوب، باالخره اين  

 شنيد که به دستور سر شربتدار ويلکز داشتند سالن پذيرايي را براي رقص آماده ميکردند. در آن سوي تاالر،

اشليکتابخانه قرار داشت که درش باز بود. اسکارلت با شتاب به درون رفت. ميتوانست آنجا منتظر شود تا وقتي که   

 .خداحافظيهايش را تمام کرد او را نزد خود فرا خواند
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 .کتابخانه کم نور بود. پردهها را کشيده بودند. فضاي نيمه تاريک و قفسههاي بلند کتاب، ناگهان قلب او رافشرد

مانطوراينجا محل مناسبي براي يک مالقات عاشقانه نبود. کتاب، آن هم به تعداد زياد، هميشه او را آزار ميداد، ه  

به جز اشلي. از آن اثاثيه سنگين دلش گرفت. در -که از آدمهاي کتابخوان هم دل خوشي نداشت. از همه ی آنها   

 آنجا مبلهاي بزرگ و پشت بلندي ديده ميشد که ظاهراً مردان خانواده ويلکز آنها را براي قد و قامت خود

نمها گذشته بودند. کمي دورتر از بخاري، کاناپه بزرگيساخته بودند، البته کاناپههاي کوتاه هم بود که مخصوص خا  

 بود که معمواًل اشلي ساعتها روي آن لم ميداد و کتاب ميخواند. حاال اين کاناپه در نظرش به حيواني بزرگ شبيه

 .بود

کشيدهالي در را آن قدر باز گذاشت که بتواند بيرون را تماشا کند. سعي کرد آرام باشد و نقشههايي را که ديشب   

 بود مرور کند. اما مقدورش نبود. اصاًل همه چيز يادش رفته بود. دلش آرام ميگرفت و اينطور تاپتاپ نميکرد

 شايد همه چيز يادش ميآمد، اما چه فايده! آخرين خداحافظي اشلي هم تمام شد و زمان بازگشت او رسيده بود. ولي

همه چيزش -که يادش ميآمد اين بود که دوستش دارد  اين هيجان لعنتي مگر ميگذاشت! در آن لحظه تنها چيزي  

 را دوست داشت. آن موهاي طاليي، آن چکمههاي چرمي، شادي و غمش، اندوه و خندهاش را. چه ميشد اگر هم

شايد«اکنون اشلي ديوانهوار از راه ميرسيد و او را در آغوش ميفشرد و آنوقت اصاًل نيازي به سخن گفتن نبود.   

اي مريم مقدس، اي«چشمانش را بست و تندتند چيزهايي بر زبان آورد: » وب باشد، کمکم ميکند...اگر دعا کنم خ  

 »...مادر ما، اي همه محبت، درود بر تو

 صداي آرام و حيرت زده اشلي او را از جا پراند. در سرسرا، جلوي کتابخانه ايستاده بود و از الي در او را

 .مينگريست

» از چارلز يا تارلتونها؟ -ي داري فرار ميکني خداي من، اسکارلت! از ک « 

 آب دهانش را فرو داد. فهميد که اشلي آنچنان هم از حال او بيخبر نبوده است. اوه چقدر در آن لحظه با چشمان

 درخشنده و لبخند فريبندهاش فراموش نشدني شده بود. قوه تکلم از اسکارلت سلب شده بود. دستش را دراز کرد و

ون کشيد. اشلي داخل شد، فهميد که اسکارلت چقدر دستپاچه است. درخششي در چشمانش ميديد کهاو را به در  

 قباًل نديده بود. در آن نور خفيف اتاق، قرمزي گونههايش قابل تشخيص بود. اشلي بياراده در را بست و دست

 .اسکارلت را به دست گرفت

هاي او بدن اسکارلت را به لرزه انداخت. آنچه را که درتماس دست» چي شده؟«تقريباً زمزمهاي کرد و آرام گفت:   

 رويا ميديد اکنون حقيقت پيدا کرده بود. هزاران فکر پريشان چون شهابي شتابناک، از ذهنش ميگذشت و او

 نميتوانست حتي يکي را بگيرد و به صورت سخن تحويلش دهد. فقط ميلرزيد و به صورتش نگاه ميکرد. آه، چرا،

زند؟اشلي حرف نمي  

اتفاقي افتاده؟ رازي رو ميخواهي به من بگي؟«اشلي دوباره پرسيد:  « 
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 ناگهان زبانش گشوده شد و تمام اندرزها و مواعظ الن را از ياد برد. خون ايرلندي جرالد از زبان دخترش سخن

يک راز. دوستت دارم -بله «ميگفت:  .« 

ه رفته ترس و لرزش و پريشاني کنار ميرفت و جايش را بهسکوت برقرار شد. هيچکدام قادر به تکلم نبودند. رفت  

 رضايت و شادماني ميداد. چرا اين کار را قباًل نکرده بود؟ چقدر آسانتر از آن همه نقشههاي زنانه بود که ساعتها

 وقت صرفش کرده بود. اينک چشمانش، با ياد آن بيقراريهاي گذشته، چشمان او را ميجست. نگاه هر دو

بود، ناباوري وجود هر دو نفرشان را اشغال کرده بود. يک فکر ديگر ناگاه در ذهنش، خطي به ترديدبالتکليف   

 کشيد. چه بود آن فکر؟ به ياد حرف پدرش افتاد، بعد از اينکه از اسب زمين خورد، گفت وقتي اسب مرا زمين زد،

ردم تا او را بکشم. نميدانست چرا ياد اينديوانه شدم. با اين که خيلي او را دوست داشتم ناگهان دست به اسلحه ب  

 خاطره افتاده است. چرا اين مرد اين چنين ساکت ايستاده و چيزي نميگويد؟ ناگهان لبخندي کممايه به صورت

 .اشلي نشست و لبانش به حرکت افتاد

» يلي خوباين همه قلبي که تا امروز آتش زدي کافي نيست؟ نميخواهي حتي يک نفر از اين دام رها بشه؟ خ  

 ».اسکارلت، حاال که اينطور ميخواهي دل من را هم مال تو، اگر چه قباًل هم اونو داشتي، حاال دندوناتو توش فرو کن

 اين کلمات دلنشين مثل اين که ايرادي داشت. خوش آهنگ بود، اما يک جايش ميلنگيد. مثل اينکه اشلي ماسکي

همچنان در ذهنش ميچرخيدند و ميچرخيدند، گويي در سيالبي ازبه صورت داشت. اين مطابق نقشه او نبود. افکار   

دليلش را -اشک، به گردابي هولناک در افتادند. از ميان آن همه فکر مغشوش، يکي داشت شکل ميگرفت. شايد   

او فکر ميکرد که اسکارلت ميخواست با او معاشقه کند. اما چنين چيزي حقيقت نداشت، اشلي خوب -نميدانست   

ت. اسکارلت ميدانست که اشلي ميداندميدانس . 

» اوه، اذيتم نکن! آيا دل تو مال منه؟ اوه، عزيزم، دوستت -بايد بگويي  -به من بگو  -اشلي  -اشلي  ...« 

 .اشلي به تندي دستش را روي لبهاي اسکارلت گذاشت. ناگهان ماسک از بين رفت

» که ميگي حقيقت نداره. وقتي اين حرفا رو ميزني ار خودت تو نبايد از اين حرفا بزني، اسکارلت نبايد. اين چيزهايي  

 ».بدت مياد، از منم بدت مياد که اونا رو ميشنوم

 .اسکارلت سرش را عقب کشيد. جرياني سريع و داغ در رگهايش دويد

 »...چطور ميتونم از تو نفرت داشته باشم. بهت ميگم که دوستت دارم، و تو هم بايد به من توجه داشته باشي چون«

اشلي، اهميت نميدي، ميدي؟ برات«سکوت کرد. هرگز در گذشته اين همه بدبختي در صورت کسي نديده بود.   

 »فرقي نميکنه؟

بله! اهميت ميدم، البته که فرق داره«اشلي با صداي سنگيني گفت:  .« 
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که حرفي بزند آستيناگر هم که گفته بود که او را نميخواهد، اسکارلت از اين بيشتر ناراحت نميشد. بدون اين  

 .اشلي را گرفت و کشيد

اسکارلت نميشه از هم جدا شيم و اين چيزها رو فراموش کنيم؟«اشلي گفت:  « 

با من ازدواج کني؟ -نه، من نميتونم. منظورت چيه؟ نميخواي با من «اسکارلت آهسته گفت:  « 

من با مالني ازدواج ميکنم«اشلي جواب داد:  .« 

روي کاناپه مخملي نشسته و اشلي در مقابلش روي بالش زانو زده، دو دست او را به دستيکباره خود را يافت که   

چيزهايي که براي اسکارلت نه معني داشت و نه تفاوت. ذهنش -گرفته و ميفشارد. داشت چيزهايي ميگفت   

 

9 8 

لي ميشد. حرفهايش هيچناگهان خالي شده بود. سريعاً از افکاري که چند لحظه پيش به او هجوم آورده بودند خا  

 تأثيري نداشت، مثل باراني که روي شيشه ميباريد. حرف هيچيک از آنها در گوش ديگري مفهومي نداشت، کلمات

 اشلي، خشن يا تند يا آرام بود و پر از ترحم؛ مثل پدري که فرزند صدمه ديدهاش را دلداري ميدهد. طنين نام مالني

ين و خاکستري رنگ اشلي نگريست. چشماني را که رماني درماندهاش ميکرد،او را به خود آورد و در چشمان بلور  

نگاهي پر از کينه از آن آشکار بود -اکنون پير و بيحرکت مييافت  . 

 پدرم تصميم داره امشب نامزدي ما رو اعالم کنه. ما به زودي ازدواج ميکنيم. بايد بهت ميگفتم، ولي فکر ميکردم«

تو که اين -فکر ميکردم سالهاست که ميدونن. هرگز فکر نميکردم که تو  -يدونن ميدوني. فکر ميکردم همه م  

حيات، حس و ادراک بار ديگر به وجود اسکارلت بازگشت» همه عاشق شيفته داري. فکر ميکردم استوارت... . 

 ».ولي تو خودت گفتي که به من اهميت ميدي، من براي تو با ديگران فرق دارم«

را آزار ميدادگرماي دست اشلي او  . 

 »عزيزم، دلت ميخواد چيزي بگم که ناراحت بشي؟«

 .سکوت اسکارلت به او فشار ميآورد

 ».چيکار کنم که تو حقايق رو درک کني، عزيزم؟ تو اونقدر جوون و بيخيالي که حتي نميدوني ازدواج چيه«

 ».من ميدونم که دوستت دارم«

» ت دارن نيست، مثل من. تو بايد تمام وجود يک مرد رو بخواي وعشق تنها ضامن خوشبختي دو نفر که با هم تفاو  

 اسکارلت، جسمشو، قلبشو، روحشو، افکارشو. و اگر اينها رو نداشته باشي خوشبخت نميشي و من قادر نيستم همه

 اين چيرها رو به تو بدم. من هم نميتونم صاحب فکر و روح تو باشم و اون وقت تو اذيت ميشي، ناراحت ميشي و

و چه تلخ! تو از کتاب خوندن من، از موسيقي و از چيزهايي که من خوشم -االخره وقتي ميرسه که از من بدت مياد ب  

شايد من -و من  -مياد، نفرت داري و اينها منو از تو دور ميکنه، حتي براي چند لحظه.  ...« 
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 »دوستش داري؟«

» سکارلت! اسکارلت! آيا من ميتونم به تو بفهمونم کهاون مثل خودمه، از خون منه و ما همديگرو خوب ميفهميم. ا  

 »ازدواج دو نفر هيچوقت به خوشبختي نميرسه، مگه اينکه مثل هم باشن؟

کي چنين حرفي زده بود؟ گويي» زن وشوهر بايد مثل هم باشن و گرنه خوشبخت نميشن.«گويا از کسي شنيده بود   

ست نميفهميديک ميليون سال پيش آن را شنيده بود، ولي هنوز در . 

 ».ولي تو خودت گفتي که به من اهميت ميدي«

 ».نبايد ميگفتم«

 .جايي در گوشه ی ذهنش آتشي روشن شد و خشم آغاز گرديد . ميرفت که همهچيز را از ميان بردارد

 ».خب، پس تو اينقدر پستي که حاضر شدي اين حرف رو بزني«

 .رنگ از صورت اشلي پريد

» ت بودم. به هر حال من با مالني ازدواج ميکنم. به تو دروغ گفتم، تو رو به اشتباهشايد تو راست بگي، من پس  

 انداختم و در عين حال مالني رو هم به اشتباه انداختم. نبايد اين چيزها رو بهت ميگفتم، چون ميدونستم که

در تو هست در نميفهمي. چطور ميتونم تو رو دوست داشته باشم وقتي ميبينم اين همه شور زندگي و جواني  
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 حاليکه من اصاًل اين چيزها رو ندارم؟ تو ذاتاً نيروهاي پرشور و شري داري، مثل آتش، مثل باد، و چيزهاي وحشي

 »...ديگر و من

 اسکارلت به مالني فکر ميکرد. چشمان قهوهاي رنگش را با آن نگاههاي دور دست، دستهاي ظريف و

ش مجسم ميکرد. وناگهان خشمش ترکيد، همان نوع خشمي که جرالددستکشهاي سياه و سکوت و آرامش لطيف  

 را وادار کرد که آدم بکشد و پدرانش را واداشت که کارهايي بکنند و دودمانشان را به باد دهند. اکنون در وجود او را

نبوداز آن آرامش تبار روبيالر، آن آرامش سفيد که ميتوانست بدبختيهاي بزرگ جهان را تحمل کند، خبري  . 

 چرا نگفتي، چرا قباًل به من نگفتي، احمق، تو از ازدواج با من ميترسي! تو بهتره با همان کوچولوي ديوونه ی احمق«

 زندگي کني، که حرف زدن بلد نيست و تنها حرفي که از ذهنش در  مياد بله يا نه است و چند تا توله بدبخت و

 »...بيزبون مثل خودش پس بندازه! تو

» در مورد مالني اينطور صحبت کنيتو نبايد  !« 

 نبايد تو رو لعنت کنم! حق ندارم؟ حق ندارم از تو لعنتي متنفر باشم؟ تو کي هستي که به من ميگي نبايد؟ احمق«

تو کاري کردي که من باور کردم ميخواي با من ازدواج کني -پست، تو  ...« 

انصاف داشته باش، من هرگز«صداي اشلي حالت دفاعي گرفت:  ...« 
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 نمي خواست با انصاف باشد، با وجود اينکه ميدانست هر چه که اشلي ميگويد حقيقت دارد. آنچه که به يادش

 ميآمد اين بود که اشلي تا آن روز يک قدم از مرز دوستيهاي ساده فراتر نگذاشته و خطايي نکرده است و همين

بود و چيزي گيرش نيامده بود و به جاي او دختربود که اکنون او را و غرورش را شکسته بود. دنبال اشلي دويده   

 رنگپريده و ديوانهاي چون مالني را انتخاب کرده بود. اوه، کاش نصيحتهاي الن و مامي را گوش ميکرد و هرگز،

 هرگز آشکار نميکرد که حتي از او خوشش ميآيد. اينکار بهتر از اين بود که نتيجهاي اينگونه شرمناک نصيبش

 !شود

ريد و چون دستهايشان به هم گره خورده بود، اشلي نيز خود به خود راست ايستاد. صورتش چون آدماز جايش پ  

 .کر و اللي بود که با بدبختي دست به گريبان است و با حقايقي رنجآور رو به رو شده است

» يد بگويد، دنبالديگر نميدانست چه با» بيآبرو -بيآبرو  -ازت بدم مياد، تا وقتي که زندهام. آدم پستي هستي   

 .واژههايي از اين دست مي گشت، کلمات بد را به قدر کافي در ذهن نداشت

» خواهش ميکنم -اسکارلت  ...« 

 دستش را به سوي اسکارلت دراز کرد ولي وسط راه همانجا خشک بر جاي ماند؛ سيلي اسکارلت با تمام قوت به

پيچيد و ناگهان خشم اسکارلت فرو نشست و احساسصورتش فرود آمد. صداي آن چون نفير شالق در اتاق ساکت   

 پشيماني قلبش را تسخير کرد. رد سيلي بر صورت اشلي مشاهده ميشد. ولي هيچ نگفت، دست او را بر دست گرفت

 .و بوسهاي بر آن گذاشت و بعد، قبل از آنکه کلمهاي ديگر بگويد رفته بود و در را به آرامي پشت سر خود بسته بود

اراده و ناگهان نشست، واکنش خشم، زانوهايش را ضعيف کرده بود. او رفته بود و خاطره آن سيلي تااسکارلت بي  

 .پايان عمر در خاطر اسکارلت باقي ميماند

 صداي پاي او را شنيد که رفته رفته ضعيف ميشد. اثر آن خشونت کاماًل او را گيج کرده بود. براي هميشه او را از

که از اين پس اشلي از او متنفر خواهد شد و وقتي چشمش به او ميافتد، به ياد ميآورد دست داده بود. فکر ميکرد  

 .که چگونه بدون اينکه خطايي مرتکب شده باشد سيلي خورده است
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و حتي از ديگران. بدتر از آنان. يادش آمد که چگونه» من هم مثل هاني ويلکز بد هستم.«ناگهان با خود انديشيد:   

ران، هاني ويلکز را مورد تمسخر قرار ميدادند. او نيز بيش از ديگران در اين تمسخر شرکت کرده بودهمين ديگ . 

 لونديها و عشوهگريهاي سبک و جلفش را وقتي به بازوي پسرها ميآويخت به ياد آورد و يکباره آتش تنفرش

ا تنفري که از عشق ويران شده يکنسبت به خودش، به اشلي و به همه دنيا زبانه کشيد. از خودش نفرت داشت و ب  

 دختر شانزده ساله بر ميخاست از آنان هم نفرت داشت. فقط کمي لطافت واقعي در اين عشق حس ميکرد. آن اتکا

 و اطميناني که به جذابيت و زيبايي خود احساس ميکرد، همراه با غرور و وقارش از دست رفته بود. اکنون خود را
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ن حس گمگشتگي، ترسي بود که وجودش را در بر گرفته بود؛ ترس ازگم شده حس ميکرد و وراي اي  

 انگشتنمايي. ميترسيد همه انگشتان کش او شوند و هر جا ميرود نشانش دهند. آيا او هم مثل هاني ميشد؟ آيا

 همه به او ميخنديدند؟ از اين افکار بر خود ميلرزيد. دستش به ميزي که کنارش بود خورد. گلدانها و

ي چيني روي آن بهم خورد و صدايي مهيب در آن اتاق خاموش برخاست، از اين صدا لرزه بر اندامشعروسکها  

 افتاد. با خودش فکر ميکرد که بايد هر چه زودتر کاري بکند وگرنه ديوانه خواهد شد. يکي از گلدانها را برداشت

تکه شد هر تکهاش به سويي پرتاب شد و با خشم تمام آن را به طرف بخاري ديواري پرتاب کرد، گلدان در دم تکه . 

» صدايي از پشت نيمکت بزرگ به گوش رسيد» اين ديگه خيلي زياده. . 

 .هيچ چيز اسکارلت را اينقدر نترسانده بود. دهانش از ترس خشک شد. با دست صندلي را محکم چسبيد

استراحت بود و وقتي زانوهايش از وحشت ميلرزيد. رت باتلر از پشت نيمکت بيرون آمد. او آنجا مشغول  

 .برخاست تعظيم کوتاهي به عالمت ادب کرد

 هيچچيز بدتر از اين نيست که چرت بعد از ظهر آدم با اين صحنهاي که شاهدش بودم خراب بشه. اين خواب به«

 »اين همه جنجال نميارزه. ولي چرا جون من در خطر بيفته؟

و همهچيز را شنيده بوداو واقعي بود. روح نبود. مقدسين ما را حفظ کنند. ا ! 

 ».آقا شما بايد حضورتون رو اعالم ميکردين«

» ولي شما وارد شديد«لبش به خنده گشوده شد و دندانهاي سفيدش بيرون افتاد، چشمانش نيز ميخنديد. » واقعاً؟ . 

ن مهمونيمن مجبور شدم منتظر آقاي کندي بمونم. شما آرامش منو به هم زدين، به عالوه چون احساس کردم در اي  

 »...وجود مزاحم و مطرودي هستم، اومدم اينجا که مزاحم کسي نشده باشم، ولي افسوس! ميبينيد که

 .لبخندي با نرمي لبانش را زينت داد

 خشم اسکارلت دوباره باال گرفت و فکر کرد که اين مرد بيتربيت و گستاخ، همه چيز را شنيده، چيزهايي که قبل از

 .بيانش بهتر بود ميمرد

شما استراق سمع کرديد«با خشم گفت:  .« 

اشتباه نکنيد، استراق سمع براي شنيدن چيزهاي جالبه«او دوباره خنديد، در واقع پوزخندي بود که تحولي ميداد.  . 

من -اين تجربه طوالني منه  « 

شما نجيبزاده نيستين آقا«اسکارلت گفت:  !« 

» و کارهايي که کرديد نميشود شما را يک دختر خانم متين و شما هم دختر خانم متشخص نيستين، بعد از اين حرفا  

اگر چه«به نظر ميرسيد اسکارلت در نظر او جالب جلوه کرده است، باتلر لبخندي تحويلش داد. » و مؤقر دونست.  

 خانمهاي مؤقر و محترم کمتر مورد توجه من هستن، من ميدونم اونا چي فکر ميکنن، ولي خودشون هيچوقت
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ت اين رو ندارن که بگن به چي فکر ميکنن. و اين باعث نفرت من ميشه. اما شما دوشيزه اوهارا، روح ممتاز وشهام  

 کميابي دارين و من کالهم را براي شما برميدارم. من نفهميدم که اين آقاي اشلي ويلکز محترم چه چيز جالبي داره

ودش جلب کنه. بايد جلوي شما زانو بزنه، بايد خداکه ميتونه دختري مثل شما رو با روحي آتشين و سرکش، به خ  

 »...رو شکر کنه، دخترايي مثل شما کميابن، با دروني پر از اشتياق به زندگي ولي درمانده و مغلوب

شما لياقت پاک کردن چکمههاي اونم ندارين«اسکارلت از خشم فرياد زد:  !« 

 .باتلر روي نيمکت نشست و خنده را سر داد

» ل اينکه قرار بود تا آخر عمر از اون متنفر باشين، نيست؟و شما هم مث « 

 .اگر ميتوانست، او را ميکشت. به سرعت با وقار خاص خود از کتابخانه خارج شد و در را به هم کوبيد

*** 

 شتابناک از پلهها باال رفت، هنگامي که به آخرين پله رسيد احساس کرد که چيزي نمانده غش کند. ايستاد و دستش

به نرده گرفت. قلبش از عصبانيت ميتپيد. به او توهين شده بود و شدت هيجان چنان به اوج خود رسيده بود کهرا   

 سينهاش داشت ميشکافت. سعي کرد نفس عميق بکشد ولي مامي کمرش را آنقدر محکم کشيده بود که امکان

ن بود هر کسي چيزي بگويد، اشلي ونداشت. اگر غش ميکرد و روي پلهها او را مييافتند چه ميگفتند؟ اوخ، ممک  

 آن باتلر رذل و آن دختر لوس که خيلي هم حسود بودند، چه چيزها که نميگفتند. براي اولين بار آرزو کرد که

 کاش مثل دختران ديگر کمي نمک با خود داشت تا آن را بو ميکرد، حتي سرکه هم نداشت. هميشه به خودش

سبکسر نبوده است. حاال نميتوانست به سادگي به خودش اجازه دهد که ميباليد که هيچ وقت تزلزل و ضعيف و  

 .غش کند

 رفته رفته حالش رو به بهبود رفت. لحظهاي بعد احساس بهتري داشت، حس کرد خوب شده است. در يک دقيقه

نديا بودميتوانست خود را به اتاق رختکن برساند، لباسش را عوض کند و در يکي از اتاقهايي که مجاور اتاق اي  

 استراحت کند. در اين موقع دخترهاي ديگر حتماً در خواب بودند و توجهي به غيبت او نداشتند. کوشيد آرامش را به

 .دلش باز گرداند و چهرهاش را طبيعي جلوه دهد، تا اگر يکي از دخترها بيدار شد گمان بد به ذهنش راه ندهد

ده، بداندهيچکس هرگز نبايد چيزي درباره ی آنچه که رخ دا . 

 از پنجره عريض سرسراي باال، مردان را ميديد که هنوز زير درختان در صندليهاي خود ولو بودند. چقدر به آنها

 حسادت ميکرد. کاش که مرد بودم و هرگز اين گرفتاريهايي را که االن دارم نداشتم. همانطور که خيره و گيج

ن در مقابل چشم ميساخت، صداي پاي اسبي برخاست که در جادهايستاده بود و از افکار نهاني خود تصويرهاي رنگي  

 مقابل ميتاخت. چند لحظه بعد ايستاد و از سياهپوستاني که آن سوي جاده مشغول کار بودند سؤاالتي کرد، آن وقت

 سر اسب را برگرداند و از چمنزار به شتاب روي به خانه اربابي نهاد، هدفش مرداني بودند که زير درختها
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راحت ميکردنداست . 

 اسکارلت فکر کرد که شايد اين سوار از ميهمانان باشد که دير رسيده است. ولي چرا از چمنزار ميتاخت، چرا از

 چمنزاري که مورد عالقه اينديا بود ميآمد؟ نميتوانست او را بشناسد ولي آن هنگام که از اسب به زير آمد و

يجاني ديده ميشد. جمعيت دروش جمع شدند، گيالسهايدستهاي جان وليکز را فشرد، در خطوط چهرهاش ه  

 بلند و بادبزنهاي رنگي روي ميزها و روي زمين پراکنده بودند. اگر چه فاصله اسکارلت با آنها زياد بود ولي
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 فريادشان به خوبي به گوش ميرسيد، سؤال ميکردند، صدايش ميکردند، جيغ و فرياد ميکشيدند و غوغايي به راه

اده بود. در ميان آن همه سر و صدا، فرياد استوارت تارلتون رساتر به گوش ميرسيد که با شادي داد و بيدادافت  

گويي هنگام شکار بود. براي اولين بار فريادهاي طغيان و تمرد برکشيدند و اسکارلت چيزي» يي يي يايي!«ميکرد،   

تارلتون را ديد که همراه پسران فونتين از جمعيتاز آنها درک نميکرد. همانطور که نگاه ميکرد، چهار برادر   

جيمز، آقاي جيمز، اسبا رو زين کن«جدا شدند و به طرف اصطبل دويدند و همچنان فرياد ميکشيدند،  !« 

چه آتشسوزي شده بود يا نشده بود، احساس» خونه يکي بايد آتيش گرفته باشه.«اسکارلت با خود فکر کرد   

کسي او را ببيند به اتاق خواب برود. دلش کمي آرام گرفته بود. با نوک پنجه در سرسراميکرد بايد قبل از اين که   

 ساکت قدم برداشت. پرده ی سنگين سکوت بر سرسرا خانه افتاده بود، گويي او نيز چون دختران در استراحت به سر

را گشود و آرام به اتاق آرايش ميبرد، تا دوباره شب، در خنده و فرياد موسيقي و نور شمع غرق شود. با احتياط در  

 خزيد. هنوز دستگيره در را در دست داشت که از اتاق مجاور، از ميان شکاف در صداي آهسته هاني ويلکز را شنيد

اسکارلت احساس کرد قلبش تپيدن»امروز اسکارلت بيبند و باري را به حد اعال رسوند.«که بيشتر به نجوا شبيه بود.   

آگاه دستگيره را آنچنان در دست ميفشرد که گويي ميخواست آن را در مشت خرد کندآغاز کرده است، ناخود . 

اونهايي که گوش ميايستن«جملهاي که قباًل شنيده بود، دوباره از ذهنش چون خطي باريک و شتابناک گذشت:   

ويلکز را غافلگير کند؟آيا بايد بيرون برود؟ يا اينکه ناگهان وارد اتاق شود و هاني » گاهي چيزهاي جالبي ميشنون.  

 اما صداي ديگري او را نگه داشت. وقتي صداي مالني را شنيد، ديگر يک گله قاطر هم قادر نبودند او را از جاي خود

اوه هاني، نه، اينقدر نامهربان نباش. اسکارلت فقط شاد و با نشاطه، من که فکر ميکنم خيلي جذابه«حرکت دهند.  .« 

ناخنهايش را در» ، اين حرفا رو اين دختره شل و وارفته داره درباره ی من ميزنه؟اوه«اسکارلت به خود گفت:   

 .چينهاي دامنش فرو ميکرد

 تحمل اين حرفا برايش از بدگوييهاي هاني سختتر بود. هرگز به هيچ زني غير از مادرش اعتماد نداشت. هرگز به

باشد. مالني خوب ميدانست که اشلي را دارد،ياد نداشت که خصصوصيات مادرش را براي اين و آن تعريف کرده   

 بنابراين سعي ميکرد با حالتهاي روحاني و رفتار يک مسيحي واقعي توجه ديگران را جلب کند. فکر ميکرد مالني
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 .ميخواهد پيروزي خود را به رخ ديگران بکشد و خودش را نزد ديگران عزيز کند و اعتباري به دست آورد

ين خدعه را به کار ميبرد. بارها وقتي با مردان درباره دختران ديگر سخن گفته بود ازاسکارلت هم اغلب خود هم  

 همين حقه استفاده کرده بود و نتيجه اين بود که اين مردان احمق ايمان ميآوردند که او دختر خوش قلب و جذابي

 .است و اصاًل شائبهاي از خودپسندي و غرور در او مشاهده نميشود

دختر جون تو بايد کور باشي«با صداي بلند گفت: هاني به تندي،  .« 

هاني صدايش را پايين» ساکت هاني، صدات تا اون سر خونه ميره، همه ميشنون!«صداي سالي مونرو به گوش رسيد.   

همتون ديدين که با هر مردي که برخورد ميکرد براش عشوه مياومد. حتي با آقاي کندي، نامزد«آورد و ادامه داد:   

خودش. من که تا حاال چنين چيزي نديده بودم. حتي تو نخ چارلز هم بود. و با خنده اطمينان بخشي ادامه دادخواهر  : 

 »..البته شما که ميدونين من و چارلز«

راس ميگي؟ تو و چارلز«صداي نجواگري به گوش رسيد.  ...« 
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» ند شد و فنرهاي تخت به جيرجير افتاد. مثلصداي خندههاي بيشتري بل» حاال نه! -خب به کسي چيزي نگين دخترا   

 اين بود که همه دختران ناگهان به سوي هاني هجوم برده بودند. مالني سخناني بر لب آورد که در ميان آن هياهو

 .درست شنيده نشد. گويا داشت از اينکه به زودي خواهر شوهر او خواهد شد اظهار شادماني ميکرد

خوشم نمياد که اسکارلت زن برادر من بشه. سبکترين دختريه که تا به حال ديدم. وليمن اصاًل «هتي تارلتون گفت:   

 ».احتمالش هست که زن استوارت بشه. برنت ميگه توجه زيادي به او نداره. برنت هم ديوونشه

يهاگه از من بپرسين، فقط يک نفر هس که اسکارلت براش غش ميکنه و اون اشل«هاني با آهنگي اسرارآميز گفت:  !« 

 در غوغاي هياهو، نجوا، خنده و مضحکهاي که در اتاق کناري جريان داشت اسکارلت حس کرد پشتش يخ کرده و

 .لرزشي خفيف تمام وجودش را فرا گرفته است

 هاني دختري بود که در ظاهر ساده لوح و ابله مينمود، اما در باطن ديوانه و مشتاق مردان بود. در آن لحظه اسکارلت

درباره او اشتباه کرده است، هاني استعدادي شگفتانگيز در کشف اسرار دختران و زنان داشت. ناآراميفهميد که   

 آزار دهندهاي به او دست داد، به طوريکه حادثه کتابخانه را با حضور اشلي و رت باتلر، به کلي از ياد برد. به

ي هاني ويلکز با آن دهان گشادش و زبانرازداري مردان، حتي مرداني چون رت باتلر ميتوانست اعتماد کند ول  

1لجام گسيختهاش، به سگي ولگرد شباهت داشت که همهجا ميرفت و همه جا پارس ميکرد، قبل از اينکه ساعت   

 .بعد از ظهر فرا رسد، تمام ناحيه از ماجراي عاشقانه او و اشلي با خبر ميشدند

آخرين قطره از تنش خارج شود شايعهسازي پشت سرهمين ديشب پدرش، جرالد اوهارا گفته بود اگر خونش تا   

 دخترش را تحمل نخواهد کرد و اکنون اگر يکي از اين آدمها ماجرا را به گوش او برساند چه خواهد کرد و اکنون



 
127 

 اگر يکي از اين آدمها ماجرا را به گوش او برساند چه خواهد گفت؟ چه خواهد کرد؟ قطرات درشت عرق از صورت

ر بغلش فرو ميريخت و روي لباسش ميافتادو پيشاني و زي . 

هاني خودت ميدوني که چنين چيزي واقعيت نداره، چرا«صداي مالني شمرده و آرام در ميان شلوغي به گوش آمد:   

 »تو اينقدر نامهربون شدي؟

 حقيقت داره ملي و اگر تو خودت اينقدر خوب نبودي و هميشه در وجود مردم دنبال چيزهاي خوب نميگشتي،«

 اون وقت ميديدي که من راس ميگم و من خوشحالم که اينطوره، چون اينها همه فقط از اسکارلت برمياد. اونچه

 که تا حاال اسکارلت اوهارا کرده اين بوده که فقط دردسر درست کرده و نامزد ديگران رو از دست اونا در آورده. تو

حاليکه اونو اصاًل نميخواست و امروز هم سعي کرد آقاي احتمااًل ميدوني که استوارت را از اينديا جدا کرد، در  

 »...کندي رو از دست خواهر خودش و چارلز

بايد برم خونه! بايد برم خونه«اسکارلت با خودش گفت:  !« 

 چقدر دلش ميخواست با افسوني يکباره خود را در تارا ببيند. اگر ميتوانست پيش الن برگردد و فقط او راببيند، به

آويخت، ميگريست و آنچه در دل داشت بيرون ميريخت و تمام ماجرا را برايش ميگفت. اگر يکدامنش مي  

 کلمه ديگر از اين دختراي وراج ميشنيد ناگهان به هاني حمله ميکرد و موهايش را مشتمشت ميکند و توي

ندارد. اما امروز بهصورت مالني هاميلتون پرت ميکرد و به او ميگفت که اصاًل نيازي به دلسوزي و همراهي او   

همه ی دردسرهاي او از همين بود -اندازه کافي خود را کوچک و حقير کرده بود، مثل آن آشغالهاي سفيد  . 
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 با دست لباسش را مرتب کرد، ولي چروکهايش صاف نشد، پس با حالتي وحشي چون حيوان رميده از اتاق بيرون

کرد، ميخواست زودتر به خانه برسد، تا آخر راهرو رفت، از درهايرفت. تمام سرسرا را دويد. به خانه فکر مي  

 .بسته گذشت، در بود و باز هم در. بايد بروم خانه

 !تازه به ايوان جلوي عمارت قدم گذاشته بود که فکر تازهاي او را متوقف کرد. نميتوانست به خانه برگردد

و بدخواهان خود را به حال خودشان رها کند و آن نميتوانست از ميهماني فرار کند! چهطور ميتوانست دشمنان  

 وقت دلشکسته و مغموم در گوشه خانه بنشيند. فرار از آنها به مصلحتش نبود. مشت گره کرده خود را باز کرد و

 دستش را لحظهاي به ستون گرفت، دلش ميخواست سامسون بود و با يک حرکت عمارت دوازده بلوط را يکجا

ميکرد. بايد آنها را خجالتزده کند. بايد به همه نشان دهد. بايد آنها را آزار ميداد، روي سر ساکنانش خراب  

 .بيش از آنچه که او را آزرده بودند

 در دم، اشلي هم از يادش رفت. او ديگر آن مرد بلند قامت رويازده نبود که روزي دوستش داشت، بلکه قسمتي از

و اسکارلت از آنها تنفر داشت، از -ود، تکهاي از آن ناحيه مسکوني بود خانواده ويلکز بود، بخشي از دوازده بلوط ب  
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 همه آنها، زيرا به او خنديده بودند. در شانزده سالگي اش، تنفر از عشق قويتر بود و حاال در قلبش جايي براي

 .هيچچيز نبود مگر تنفر

ر هم هيچي نميگم. به هيچکس هيچيبه خانه نميروم، همينجا ميمونم و تالفي ميکنم و به ماد«با خود گفت:   

برگشت و دوباره راه سرسرا را در پيش گرفت» نميگم. . 

 همينکه برگشت چارلز را ديد که از سوي ديگر سرسرا وارد عمارت شد و با عجله به سوي او آمد. موهايش روي

 .پيشانياش ريخته بود و همچون گلبرگهاي شمعداني قرمز شده بود

فهميدين چي شده؟ شنيدين؟ پل ويلسون همين االن از جونزبورو«سد با صداي بلندي گفت: قبل از اينکه به او بر  

 ».رسيد، خبرهاي تازهاي داشت

 .سخنش را قطع کرد، نفسش بند آمده بود. نزديک او رسيد. اسکارلت چيزي نگفت، فقط به او خيره ماند

» هفتاد و پنج هزار نفرن -داوطلبهاس  منظورم -آقاي لينکن مردها رو به خدمت احضار کرده، سربازا رو  !« 

 درباره آقاي لينکن! اين مردها نميخواهند در مورد چيزهاي مهمتر حرف بزنند؟ آنجا يک ديوانه ايستاده بود و

 انتظار داشت او هم از خبر کارهاي تازه آقاي لينکلن به هيجان بيايد، آن هم وقتي که قلبش شکسته و آبرويش به

 .خطر افتاده است

ارلز به او خيره شد. صورت اسکارلت سفيد شده و چشمان کشيدهاش به سبزي زمرد بود. چارلز تا به حال آتشيچ  

 .اينچنين در چهره کسي نديده بود، هيچکس را نميشناخت که چشماني اينچنين درخشان داشته باشد

خانمها خيلي حساسن، معذرتخيلي دستپاچهام، بايد موضوع را آرومتر براتون ميگفتم، فراموش کردم که «گفت:   

 »ميخوام ناراحتتون کردم. شما که ناراحت نشدين، شدين؟ ميتونم يک ليوان آب براتون ببارم؟

نه«اسکارلت لبخندي نيمه به لب آورد و گفت:  .« 

ميفرمايين بريم روي نيمکت بشينيم؟«چارلز در حاليکه بازويش را ميگرفت گفت:  « 

د. هر دو در آن سوي علفزار روي نيمکتي آهني، زير بزرگترين درخت بلوط،با کمک چارلز از پلهها پايين آم  

 جلوي عمارت نشستند. چارلز با خود فکر ميکرد که زنان چقدر شکننده، و دل نازکند. کمي که از جنگ حرف

امي کهميزني فوراً ناراحت ميشوند و به حال ضعف ميافتند. اين افکار شجاعت و مردانگي او را بيشتر کرد و هنگ  
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 نشستند دو برابر شد. اسکارلت عجيب به نظر ميآمد، از صورت سفيدش نوعي جذابيت وحشي آشکار بود که قلب

 چارلز را به آتش ميکشيد. آيا اسکارلت از شنيدن اخبار جنگ ناراحت بود؟ يا از رفتن احتمالي او به جنگ اينطور

نش مشکل بود. ولي چرا اينقدر عجيب و غريب شده بود؟ چرابه هم ريخته و آشفته به نظر ميرسيد؟ باور کرد  

 دستش اينطور ميلرزيد، چرا وقتي با دستمال تورياش بازي ميکرد انگشتانش تا اين حد شکننده مينمود؟ و آن
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 مژگانهاي فريبنده و برگشته و سياه چرا اينقدر به هم ميخورد؟ درست مثل دختران عاشقي که در کتابها

 .خوانده بود

سکارلت سه بار گلوي خود را صاف کرد و سعي کرد صحبت را شروع کند ولي نشد. وقتي نگاهش با نگاه چارلزا  

 تالفي ميکرد چشمانش را پايين ميانداخت، انگار که او را نديده است. در افکار مغشوش خود جريان حوادث را

هم ندارد که مزاحم من شوند و در آتالنتاچارلز پول زيادي دارد و پدر و مادري «دنبال ميکرد و نقشه ميکشيد.   

اصاًل دلم -زندگي ميکند. اگر فوراً با او عروسي کنم، به اشلي ثابت ميکنم که عشق او اصاًل براي من اهميت ندارد   

 نميخواسته که با او معاشقه کنم و از طرفي، اين کار هاني را از حسادت خواهد کشت و ديگر کسي را پيدا نخواهد

و را بگيرد و همه به او ميخندند آنقدر ميخندند که بترکند. مالني را هم صدمه خواهد زد، زيرا او به چارلزکرد که ا  

به درستي نميدانست که چرا ميخواهد دوقلوها را آزار دهد». خيلي عالقه دارد و همينطور استوارت و ترنت را... . 

ينجا برگردم، براي ديدار مادر و خواهرانم، از آنچه کهوقتي با درشکه به ا«او فقط از خواهران آنها بدش ميآمد.   

 با من کردن پشيمون ميشن، از غصه مريض ميشن، از حسادت ميترکن وقتي لباسهاي قشنگمو ببينند، وقتي

 ».خونهاي که مال خودم باشه و ديگه هرگز، هرگز به من نميخندن

ولي شما« ي پشت سر هم باالخره ادامه داد: و بعد دستپاچگيها» اين حرکت البته معنيش جنگه«چارلز گفت:   

 ناراحت نشين. همهچيز در عرض يک ماه تموم ميشه، در عرض يک ماه اونها رو به زوزه کشيدن ميندازيم. بله

 قربان! زوزه. من که خودم دلم نميخواد اين جنگو از دست بدم. متأسفانه که امشب جشن زياد طول نميکشه چون

ورو بره. برادران تارلتون رفتن تا اين خبر رو به همه بدن. من ميدونم که خانمها خيليهنگسوار بايد به جونزب  

 ».ناراحت ميشن

و همين يک کلمه را کافي دانست. آرامش به وجودش بازگشته بود و جمعيت خاطري در او به» اوه«اسکارلت گفت:   

ش خود فکر ميکرد که ديگر هرگز گرموجود آمده بود. پوششي يخي روي هيجانات او را پوشاند و اسکارلت پي  

 نخواهد شد. راستي اين پسرک سرخ چهره چه عيبي داشت، شايد جذاب هم بود، او به همان خوبي پسرهاي ديگر

 بود و اسکارلت تاکنون به آن توجه نکرده بود. نه ديگر هيچچيز اهميت ندارد، حتي اگر قرار باشد نود سال زندگي

 .کند

» انتخاب کنم؟ به کاروليناي جنوبي برم و به گروهان ويدهامپتون ملحق بشم يا به هنگ نميدونم کدوم يکي رو  

 »نگهبانان دروازه آتالنتا؟

مژههايش را چند بار به هم زد و به چشمان چارلز نگريست» اوه.«: «اسکارلت دوباره گفت:  . 

» با نه، بعد از اينکه اونا رو شکستشما منتظر من ميشين، خانم اسکارلت؟ فقط خدا ميدونه که شما منتظر ميشين   

 »...داديم، اون وقت

 نفس عميقي کشيد، منتظر جواب بود، با چشمان مشتاق به دهان زيبا و لبهاي بوسيدني او خيره شد. اسکارلت
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 .دستش را به آرامي پيش برد و در دستهاي او قرار داد
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 ».دلم نميخواست منتظر بشم«

ا ميفشرد. دهانش باز مانده بود. اسکارلت از زير مژههايش او را نگاه ميکرد، بهچارلز راست نشست. دست او ر  

 نظرش رسيد که قيافهاش به قورباغه ی خنداني بيشتر شبيه است. پسرک چند بار رنگ داد و رنگ گرفت و دهان خود

اسکارلت چيزي نگفت ولي» آيا احتمااًل شما ميتوانيد مرا دوست داشته باشيد؟«را باز و بسته کرد و سرانجام گفت:   

 نگاهش را پايين انداخت و به دامنش خيره شد و چارلز دوباره در دستپاچگي و سر مستي تازهاي فرو رفت. شايد

 يک پسر نبايد چنين درخواستي از يک دختر ميکرد. شايد دور از نزاکت بود اگر اسکارلت به اين سؤال جواب

بکند. قباًل از اين موقعيتها هرگز برايش اتفاق نيفتاده بود. ميخواستميداد. چارلز نميدانست چه بگويد يا چه   

که -از سياه و سفيد برايش فرقي نميکرد  -فرياد بزند، آواز بخواند، او را ببوسد و دور چمن بدود و به همه بگويد   

فشار دهد، آنقدر محکماو را دوست دارد. ولي تنها کاري که ميتوانست انجام دهد اين بود که انگشتان ظريف او را   

 .که نزديک بود انگشترهاي اسکارلت در پوستش فرو رود

 »آيا شما با من ازدواج ميکنيد خيلي زود؟«

هوم«اسکارلت همانطور که با چين لباسش ور ميرفت سرش را تکان داد و گفت:  ...« 

 »...اجازه ميدهيد عروسي ما در يک روز باشد؟ با عروسي مل«

و بعد به چشمان چارلز نگريست و سکوت کرد. چارلز فکر کرد که دوباره اشتباهي» نه.« اسکارلت فوراً گفت:  

 .مرتکب شده است. به هر حال هر دختري دلش ميخواست عروسي مستقلي داشته باشد و با ديگران شريک نشود

ش شهامت ميداد وچقدر مهربان بود اسکارلت و حتماً براي اين اشتباه او را ميبخشيد. اگر هوا تاريک بود خود  

 .دست او راميبوسيد و آنچه را که آرزو داشت ميگفت

 »چه وقت بايد با پدرتان صحبت کنم؟«

» اين حرف را زد که شايد زودتر از فشار انگشتهايش که داشت سوراخ مي شد رهايي يابد» هرچه زودتر بهتر . 

لز با نگاهي که آرزوهاي رنگ و وارنگ ازچارلز ناگهان از جا جست و اسکارلت فکر کرد که ديوانه شده است. چار  

 آن ميريخت او را مينگريست. اسکارلت هرگز تا آن روز هيچ مردي را نديده بود که آنطور به او نگاه کند. در

 نظر اسکارلت، نگاه چارلز بيشتر به گوسالهاي شباهت داشت که فضاي سبز علفزار او را ديوانه کرده بود. چارلز با

همين حاال ميروم و پدرتان را پيدا ميکنم. از اين بيشتر«صورتش را پوشانده بود گفت:  لبخندي که سراسر  

کلمه آخري را خيلي با احتياط بر زبان آورد ولي احساس» عزيزم؟ -نميتوانم منتظر شوم، اجازه ميدهيد   

 .مسرتبخشي داشت
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بله. همينجا منتظر ميشم. اينجا خيلي خنک و خوبه«اسکارلت گفت:  .« 

ز از چمنزار گذشت و آن سوي عمارت پنهان شد و اسکارلت زير آن بلوط کهنسال تنها ماند. از اصطبل، مردان وچارل  

 مهترها داشتند اسبها را بيرون ميکشيدند، نوکران سياه هم پشت سر اربابان خود ميتاختند. پسران مونرو

تارلتون از ميان چمنزار تاختند و برنت کالههاي خود را در هوا تکان ميدادند و به سرعت ميگذشتند. برادران  

در ميان غباري که چون ابر برخاسته» مادر باالخره راضي شد که اسبهارا بدهد، يا يي يي هويايي هووو!«فرياد زد:   

 .بود، سواران ميگذشتند و ناپديد ميشدند و اسکارلت تنها نشسته بود

خود را به رخ ميکشيد و چه دور مينمود اين شکوه و بناي باشکوه و پر عظمت دوازده بلوط بلندي و فرازمندي  

 جالل، از اين دختر تنها. ديگر اين خانه نميتوانست به او تعلق داشته باشد. اشلي او را به عنوان عروس خود از
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رکرياس اين عمارت غوآلسا وارد نميکرد. آه، اشلي! اشلي! من چه کردهام؟ در اعماق وجودش، زير اليههاي غرو  

 ويران شده، حسي محسوس ميلوليدند که قويتر از خودپسندي، وقار و غرور بود. اشلي را دوست ميداشت،

 ميدانست که دوست ميداشت؛ و هنگاميکه چارلز در خم عمارت پنهان ميشد حس ميکرد که هيچوقت تا اين

 .اندازه اشلي را دوست نداشته است

 فصل هفتم

د و در عرض دو ماه بيوه شد. به اين ترتيب از قيودي که از سر بيفکري ودر عرض دو هفته اسکارلت ازدواج کر  

 .بسيار شتابزده براي خود فراهم کرده بود آزاد گرديد، اما اين آزادي از نوع آزادي روزهاي قبل از ازدواج نبود

ري فرا رسيددوران بيشوهري زودتر از آنچه تصور ميرفت به سراغش آمد و همانطور که نگران بود، دوران ماد . 

ميانديشيد، چيز زيادي به ياد نميآورد. زمان و 0910سال ها بعد وقتي درباره حوادث روزهاي آخر ماه آوريل   

 حوادث آنچنان از او دور شده بودند که اگر هم گاهي به يادشان ميافتاد، آنها را به صورت کابوسي بيدليل و

همواره چون نقاطي روشن، وي پر از اوهام و ايهام در ذهنش هولناک به خاطر ميآورد. تا لحظه مرگ، آن خاطرات  

 جرقه ميزد. بهخصوص ايام کوتاهي را که ناچار شد تصميمي شتابناک بگيرد و شبي که ازدواج برگزار گرديد. دو

 هفته! فقط دو هفته کوتاه! اين ايام آرام، چون لحظهاي بيش نبود که در صلح و آرامش گذشت و بعد يک سال ديگر

ا حداقل شش ماه در آرامش نسبي سپري شد. جنوب در آن زمان گرفتار توفان و آتش جنگ شده بود و سيلي  

 حادثه آنچنان در جريان بود که همهچيز را نابود ميکرد و چون گردبادي بزرگ، چيزي جز مرگ، ويراني و

ست ميکرد تا شايدآوارگي برجاي نميگذاشت. آن آرامش دوران قديم ديگر وجود نداشت. الن دست به د  

 اسکارلت فرصت بيشتري براي فکر کردن داشته باشد، اين ازدواج نابهنگام بايد عقب ميافتاد. اما اسکارلت کر و

 .کور شده بود، گويي چيزي حس نميکرد، فقط ازدواج ميخواست، آن هم چه ازدواجي، سريع در دو هفته
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تغيير داده است، به اين ترتيب ميتوانست هر لحظه که به مي دانست که اشلي ازدواج خود را از پاييز به اول مي  

 خدمت احضار شد خود را به هنگ معرفي کند. اسکارلت تاريخ ازدواج خود را يک روز قبل از ازدواج اشلي معين

 کرد. الن اعتراض داشت، ولي چارلز که حاال ديگر درست و حسابي شهامت پيدا کرده بود او را راضي کرد. اصرار

اين ازدواج زودتر انجام شود تا بتواند با خيال راحت به هنگ ويدهامپتون در کاروليناي جنوبي ملحق شودداشت  . 

رضايت داد. تب جنگ به -اگر چه نميخواست  -جرالد اوهارا از آن دو حمايت ميکرد، به اين ترتيب بود که الن   

شکست. تنها چيزي که راجع به ازدواج جرالد هم سرايت کرده بود و در افکارش چيزي نبود، جز پيروزي يا  

 دخترش گفت اين بود که اسکارلت در انتخاب همسر حسن سليقه به خرج داده است. الن نيز ديگر يک کلمه نگفت

 و همان کاري را ميکرد که تمام زنان جنوبي ميکردند، هميشه، در خواب و رويا، در بيداري، وقت و بيوقت، دعا

 .ميکرد که جنوب پيروز شود

 جنوب، هيجانزده و ناآرام بود. همه ميدانستند که جنگ ديري نخواهد پاييد. از اين رو جوانان عجله داشتند که هر

عجله داشتند زودتر با دختران مورد نظرشان ازدواج -چه زودتر، قبل از اينکه جنگ پايان گيرد، نامنويسي کنند   

ه بزنند. ازدواجهاي متعددي در آن ناحيه انجام گرفت و ديگرکنند و بعد به ويرجينيا هجوم برند و به يانکيها ضرب  

 فرصتي براي اندوه و خداحافظي غمبار وجود نداشت، ديگر وقتي براي اشک نبود، زيرا همه از هيجان، فرصت فکر

 .کردن به غم و غصه را نداشتند
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ي تهيه ميکردند و مردها تمرينخانم ها يونيفرم ميدوختند، جوراب و مچپيچ ميبافتند و باندهاي زخمبند  

 تيراندازي و مشق نظام جمع ميکردند. قطارها هر روز پر از مردان جنگي از جونزبورو حرکت ميکرد و به سوي

 آتالنتا و ويرجينيا ميرفت. دستههاي سوار، لباسهاي قرمز، آبي کمرنگ و سبز ميپوشيدند. بعضيها هم کاله

لباسي که دلشان ميخواست به تن ميکردند؛ ولي اغلب آنان آموزش نديدهپوستي به سر ميگذاشتند و ديگران هر   

 بودند، سالح کافي نداشتند، فقط وحشيانه فرياد ميزدند، گويي به پيکنيک ميرفتند. همين فريادهاي شورانگيز،

نگ تمام شدهپسرهاي ناحيه را به وحشت انداخته بود و ناراحت بودند که مبادا پيش از آنکه به ويرجينيا برسند، ج  

 .باشد. از اين رو آمادگي دستههاي جنگاور و سوار سرعت ميگرفت

 در ميان آشوب و غوغايي که به راه افتاده بود، مقدمات ازدواج اسکارلت فراهم ميشد، و قبل از اينکه حتي خود

ت در بازوي پدر داشتبداند لباس عروسي الن را برتن کرده بود و توري او را به چهره انداخته بود و در حاليکه دس  

 از پلههاي عريض تارا پايين ميآمد. سرسراي تارا از ميهمانان موج ميزد. بعدها چنين به خاطر ميآورد که صدها

 شمع روي ديوارها ميدرخشيد و چهره مادرش، دوست داشتني، زيبا و پوشيده از عاطفه و عطوفت و ترحم، در

شاد و گرم از براندي، خوشحال بود که با خانوادهاي قديمي، سکوت براي خوشبختي دخترش دعا ميکرد. جرالد،  
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و اشلي در پايان پلهها بارو در بازوي مالني ايستاده بود -خوشنام و ثروتمند وصلت ميکند  . 

اين واقعي نيست، نميتواند واقعي باشد، اين يک کابوس است، به«اسکارلت وقتي نگاه او را ديد با خود فکر کرد؛   

يشوم و ميفهمم که اين يک کابوس بوده است. نبايد االن فکرش را بکنم، وگرنه در مقابل اين همهزودي بيدار م  

وقتي ديگر نگاه او را نبينم -آدم جيغ ميزنم. حاال نميتوانم فکر کنم. بعداً فکرش را ميکنم. وقتي سرحال باشم  .« 

چارلز با آن صداي گرفتهاش و جوابهاي همه اينها چون رويا بود، گذشتن از ميان ميهمانان خندان، چهره سرخ  

همه چون رويايي بيش نبود. حتي -اسکارلت چه سرد و بيحالت بود. تبريکها، بوسهها و گيالسها و رقصها همه   

حاال ما واقعاً و حقيقتاً با هم خواهريم«احساس بوسه ی اشلي روي صورتش، حتي زمزمههاي شيرين مالني که ميگفت:  « 

ن هيجان و شور و لکنت عمه چاق و احساساتي چارلز، خانم پيتي پات هاميلتون، از کابوس چيزيغير واقعي بود و آ  

 .بيشتر نداشت

 اما نوشيدنها و رقصها پايان گرفت و سحر داشت نزديک ميشد، هنگامي که ميهمانان اهل آتالنتا براي استراحت

و همسايگان به خانههايشان برگشتند که برايبه اتاقهاي خواب رفتند و يا روي نيمکتها و کاناپهها ولو شدند   

 مراسم ازدواج ديگري که روز بعد در دوازده بلوط برگزار ميشد آماده شوند، آن کيفيتهاي رويايي ميرفت که

 رفتهرفته، قبل از اينکه به واقعيت درآيد، مثل بلور بشکند و فرو ريزد و در هيئتي خوفناک نزديک شود. اين

بود که با لباس خواب و چهره سرخ و شرمزده در کنار بستر او ايستاده بود و نگاهش را از تنديس هولناک، چارلز  

 نگاه او ميدزديد. به خوبي ميدانست که زن و شوهر معمواًل در يک بستر ميخوابند، اما هيچگاه به شکلي واقعي به

نمود ولي هيچوقت نميتوانستآن فکر نکرده بود. در مورد پدر و مادرش اين مسئله در نظرش بسيار طبيعي مي  

 تصور کند که ممکن است در مورد خودش هم پيش آيد. اکنون براي اولين مرتبه ميديد که در جشن کباب خانه

 ويلکز چه بر سر خود آورده است. فکر اين که با اين پسر، پسري که هرگز او را دوست نداشته، بايد در يک بستر

يشه از دست داده، داشت او را به مرز جنون ميکشيد. رنجي گرانبار بربخوابد، فکر اين که اشلي را براي هم  

 .وجودش سايه افکنده بود و او به ناچار بايد آن را تحمل ميکرد. چه شتابآميز و بدون فکر تصميم گرفته بود

 راهش چه بود؟ به کجا ميرفت؟
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من بشي فرياد ميزنم، به خدا فرياد ميزنم، فرياداگر نزديک «با صداي زنندهاي که بلندتر از يک نجوا نبود، گفت:   

با تمام قدرتم جيغ ميکشم. از من دور شو. اگر جرأت داري به من دست بزن -ميزنم  !« 

 به اين ترتيب چارلز هاميلتون شب ازدواج خود را در گوشهاي روي صندلي خوابيد. زياد هم از اين اتفاق ناراحت

کرد که ميفهمد؛ که عروسش زودرنج و بسيار محجوب است. ميتوانستنشده بود. چون ميفهميد، يا فکر مي  

فقط، تا وقتي فکر ميکرد که تا چند روز ديگر بايد به -آنقدر صبر کند تا ترديد و ترس از وجود او کنار رود، فقط   
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 .جبهههاي جنگ برود از ته دل آه سردي بر ميکشيد

ينمود، اما ماجراي ازدواج اشلي وحشتناکتر بود. با آناگر چه در نظر اسکارلت، ماجراي ازدواج وحشتناک م  

 پيراهن سبز دلفريبي که براي خودش دوخته بود، در ايوان بزرگ عمارت دوازده بلوط زير نور هزاران شمع ايستاده

 بود و چهره کوچک و اندام کوچکتر مالني هاميلتون را که تا ديروز از جذبه و زيبايي بهره اي نداشت ولي اکنون

ياالنگيز بهنظر ميآمد، تماشا ميکرد. او ديگر امشب خانم مالني ويلکز ميشد. ديگر اشلي براي هميشه رفته بودخ . 

 اشلي او. حاال ديگر اشلي او نبود و آيا اصاًل مال او بود؟ در ذهنش همهچيز به هم ريخته بود. خيلي خسته بود، خيلي

لي چهچيز آنها را جدا کرد؟ اگر ميتوانست به خاطر آورد چهآشفته بود. اشلي گفته بود که او را دوست دارد، و  

 خوب ميشد. براي اينکه مانع شايعسازي و بدگويي مردم شود حاضر شده بود با چارلز ازدواج کند، ولي اين کار

يگرچه ثمري داشت. زماني شايد اهميت داشت ولي حاال ديگر اصاًل مهم نبود. آنچه که مهم بود فقط اشلي بود. حاال د  

 .اشلي رفته بود و او نيز با کسي ازدواج کرده بود که نه تنها دوستش نداشت بلکه اکنون از او متنفر بود

 آه، چقدر غصه ميخورد. اغلب شنيده بود که مردم ميگفتند، فالني با صورتش دشمني داشت، دماغش را بريد، ولي

رايش مفهوم مشخصي نداشت ولي اکنون ميديدمعني آن را نميفهميد، آن هم حرفي بود، مثل ساير حرفها که ب  

 که اين حرف چقدر درباره خودش صادق است. براي اينکه انتقام بگيرد، خودش را آنچنان گرفتار کرده بود که

 راه نجاتي نمييافت. اين افکار با فکر ديگري آميخته بود و در ذهنش رسوب کرده بود؛ بازگشتن به تارا و رهايي از

دوباره دختري باشد که هيچوقت ازدواج نکرده؛ همان دختر رها و آزاد و مشتاق. ميدانست کهچارلز. ميخواست   

 .فقط خودش را بايد سرزنش کند و از اين کار نفرت داشت. الن سعي کرده بود مانع شود ولي گوش نکرده بود

ت مردي ميخنديد که اوشب عروسي اشلي، با چهرهاي بيتفاوت و لبخندهاي ساختگي ميرقصيد و با تحقير به حماق  

 را عروسي خوشبخت ميپنداشتند و نميتوانستند ببينند که در قلب شکسته او چه ميگذرد. خوب، خدا را شکر که

 !نميديدند

 آن شب بعد از اين که مامي کمک کرد تا لباسش را عوض کند، بعد از اينکه بوسه اي بر گونهاش زد و اتاق را ترک

از رختکن بيرون آمد و يکبار ديگر روي صندلي خوابيد، اسکارلت ناگهان گريه را سر کرد و چارلز با شرمي هويدا،  

 داد و آنقدر گريست که چارلز از جاي برخاست و در بستر به کنارش آمد تا او را آرام سازد، گريه همچنان ادامه

 .يافت تا وقتي که ديگر اشکي نبود، سرش را بر شانه ی چارلز گذاشت و ديده فرو بست

 اگر جنگي در نميگرفت، مراسم ازدواج آنها مفصلتر برگذار ميشد، يک هفته تمام در آن ناحيه جشنها و

 ميهمانيهاي پرشکوه و جالل به افتخار آن زوج جوان برگزار ميشد و بعد آنها براي گذراندن دوران ماه عسل به

دست لباس تازه ميدوخت، لباس روزساراتوگا يا وايتسولفور ميرفتند. اگر جنگي در نميگرفت اسکارلت چند   

 سوم، لباس روز چهارم، لباس روز پنجم، تا در ميهمانيهايي که فونتينها، کارلوتها و تارلتونها به افتخارش ترتيب

 ميدادند شرکت جويد. ولي نه جشني وجود داشت و نه مسافرتي. يک هفته پس از ازدواج، چارلز رفت تا به گروهان
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لحق شود و دو هفته بعد، اشلي نيز همراه سوارانش، دوازده بلوط را ترک گفت، ديگر سراسر ناحيهويد هامپتون م  

 .خالي شده بود

 در آن دو هفته اسکارلت هرگز اشلي را تنها نديد و حتي يک کلمه هم بهطور خصوصي با او صحبت نکرد. حتي در

يگذشت تا به ايستگاه راه آهن برود باز هم فرصتلحظه وحشتناک و تکاندهنده جدايي. هنگامي که اشلي از تارا م  

 حرف زدن نبود. مالني کالهي به سر و شالي روي دوش داشت که وقار زنانگياش را دو چندان ميکرد. بازو در

 بازوي اشلي، به خداحافظي از ساکنان تارا پرداخت. همه ی تارانشينان، از سياه و سفيد جمع شده بودند تا در وداع

 .شرکت کنند

و اشلي خم شد و با لبان سرد بوسهاي بر» اشلي تو بايد اسکارلت را ببوسي، اون حاال ديگه خواهر منه.«مالني گفت:   

 گونهاش نهاد. چهرهاي درهم داشت و چنان گرفته به نظر ميرسيد که بالفاصله روي برگرداند و دور شد. حتي

و دلش از رفتار مالني بيشتر ميتپيد. هنگام خداحافظي،کوچکترين لذتي از اين بوسه ی فراق به اسکارلت دست نداد   

 .مالني با گرمي خاصي او را در آغوش گرفت

 .تو حتماً براي ديدن من و عمه پيتي به آتالنتا مياي، نه عزيزم؟ اوه عزيزم ما ميخواهيم تو رو بيشتر ببينيم«

 ».ميخواهيم همسر چارلز رو بهتر بشناسيم

لل آن، نامههاي شورانگيز، آميخته با حجب وحيا و سرمستي و عشق چارلز، پشت سرپنج هفته سپري شد که در خا  

 هم از کاروليناي جنوبي ميرسيد که عشق سوزانش را يادآوري ميکرد، و از نقشههاي آينده سخن ميگفت،

ماننقشههايي که بعد از جنگ خيال داشت به انجام برساند. در اين نامهها مينوشت که دلش ميخواهد يک قهر  

 باشد، به خاطر او، به خاطر همسر زيبايش، به خاطر عشقش و به خاطر عالقهاي که به فرمانده خود، ويد هامپتون

 دارد. در هفته هفتم، تلگرافي از شخص سرهنگ هامپتون دريافت داشت و بعد يک نامه از ستاد فرماندهي که به

دتر تلگرافي بفرستد، ولي چارلز که فکر ميکردتسليت ميگفت. چارلز مرده بود. سرهنگ هامپتون ميخواست زو  

 بيمارياش به زودي برطرف خواهد شد، راضي به اين کار نشده بود، زيرا مي دانست که اسکارلت به شدت نگران

 خواهد شد، آن قدر به انتظار بهبودي ماند تا جان داد. پسر بيچاره نه تنها به آرزوهاي خود دست نيافت بلکه افتخاري

يدان جنگ به دست نياورد. به ذاتالريه مبتال شده بود و بعد از آن سرخک کارش را ساخت و اصاًل فرصتنيز در م  

 .پيدا نکرد که قدم از اردوگاه بيرون بگذارد و به يانکيها نزديک شود

ا ويد هامپتوندر وقت معين، پسر چارلز به دنيا آمد و طبق قاعده ی آن زمان نام فرمانده ی پدرش را بر او نهادند و او ر  

 هاميلتون خواندند. اسکارلت وقتي از حاملگي خود آگاه شد به شدت گريست، آرزوي مرگ ميکرد. اما به هر حال

 ناچار بود رنج بارداري را تحمل کند. هنگام وضع حمل دچار ناراحتي نشد و کودک را به سالمت به دنيا آورد. مامي



 
136 

بانوان متشخص و اصيل هميشه هنگام -بود و ضمناً متذکر شده بود که  قباًل آنچه را که بايد بداند به او آموخته  

 .زايمان درد بيشتري را تحمل ميکنند. اسکارلت عالقه چنداني به فرزند خود نداشت يا اگر داشت ظاهر نميکرد

جود اوستاصاًل از روز اول بچه نميخواست و اکنون که به دنيا آمده بود، هرگز نميشد تشخيص داد که قسمتي از و . 

 اگر چه دوران نقاهت پس از زايمان به زودي به پايان رسيد، اما روحاً سر خورده و بيمار مينمود. شور و نشاطي

 نداشت، اگر چه تمام ساکنان آن کشتزار بزرگ تالش ميکردند او را خوشحال کنند، اما بيحاصل بود. الن سعي

ندهاي از جونزبورو برايش ميآورد ولي اين کارها کمترينميکرد بيشتر به او نزديک شود و جرالد هديههاي ارز  

 .تأثيري در روح او نداشت. حتي دکتر فونيتن هم بعد از تجويز آن همه دارو بهشدت براي حال او نگران شده بود
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 خصوصي به الن گفته بود که اين همه ناراحتي را دارد به خاطر قلب شکستهاش تحمل ميکند، به خاطر مرگ

هرش، با اين قلب شکسته نميتواند درد و رنج را تحمل کند. ولي اسکارلت دلش ميخواست به آنها بگويد کهشو  

 چقدر از مرحله پرتند، مشکل او پيچيدهتر از اين حرفهاست. نميتوانست به آنها بگويد که اندوهش داليل ديگري

لتر از همه غيبت طوالني اشلي او را اينطور به جاندارد؛ در آغاز جواني مادر شده بود، تنها و بيکس مانده بود و باا  

 .آورده و ماتمزده کرده بود

 افسردگي و دلتنگي، گويي براي هميشه در وجودش خانه کرده بود. ديگر آن شور و غوغاي هميشگي در آن ناحيه

م آن مردان شادابمشاهده نميشد، جوانان همه به جنگ رفته بودند و سکوت، تمام کشتزارها را فراگرفته بود. تما  

چهار تارلتون، دوکالورت، جوانان فونتين، مونروها و ديگران، آنان که در جونزبورو، -و سرزنده رفته بودند   

 فايتويل و الوجوي ميزيستند، همه آن جوانان پرشور و جذاب، ديگر نبودند. تنها پيرمردان، عليلها و زنان باقي

را صرف دوختن لباس، بافتن جوراب، زياد کردن محصول پنبه و ذرت ومانده بودند، آنان نيز تمام اوقات خود   

 پرورش خوک و گوسفند و گاو براي ارتش ميکردند. چهرههاي جوان وجود نداشت، فقط ماهي يک بار فرانک

ه یکندي، مرد مورد عالقه سوالن با سوارانش براي جمع کردن سيورسات ميآمدند. مردان اين دسته هيچ يک چهر  

گيرايي نداشت، هر وقت فرانک کندي را ميديد آنقدر از چهره ی زبون و جبون او بدش ميآمد که گاه نيز جذاب و  

 ادب و نزاکت را فراموش ميکرد. تنها آرزويش اين بود که او و سوالن هر چه زودتر ازدواج کنند و شرشان را کم

 .کنند

به حال اسکارلت فرقي نميکرد. او اينک بيوهاي بيشحتي اگر در ميان آن دسته مرد جذابي هم پيدا مي شد باز هم   

 نبود و دلش را گويي در گور گذاشته بودند و حداقل ديگران چنين تصور ميکردند. آري او بيوهاي بود که از اين

 پس بايد فقط در تاريکي گور به سر برد. چنين قضاوتهايي بيشتر او را دچار رنج و الم ميکرد، زيرا از همان اول

لقهاي نداشت و اگر هم سعي داشت خاطرهاي از او به ياد آورد چيزي جز يک گوساله بيتوان و مردني درهم عا  
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 ذهنش مجسم نميشد. لحظهاي را که به او گفت براي ازدواج حاضر است، در يادش مانده بود؛ چارلز چون

و ميشد. اکنون او بيوهاي بيشگوسالهاي او را مينگريست. با همه اينها، حتي اين خاطرات هم داشت آرامآرام مح  

 نبود و بايد مواظب رفتار و کردارش ميبود. شاديها و سبکسريهاي دختران شوهر نکرده برايش جايز نبود. بايد

 مؤقر و دستنيافتني مينمود. اين مطلب را الن روزي به او تذکر داد ديد به همراه يکي از افراد دسته سواران

او مشغول صحبت و خنده است. الن از اين صحنه سخت برآشفت و به او تذکر داد سيورسات در باغ قدم ميزند و با  

 که زن بيوه بيش از زنان ديگر پيش چشم مردم است، بايد بيش از زنان شوهردار مواظب کردار و حرفهايش

گونهفقط خدا ميداند که زنان و بانوان شوهردار چ«باشد. اسکارلت بادقت به حرفهاي مادرش گوش ميکرد که:   

 ».بايد تفريح کنند. به اين ترتيب بيوهها ديگر بايد سرشان را بگذارند و بميرند

 يک بيوه بايد فقط لباس سياه و بدريخت ميپوشيد، اجازه نداشت زينتي به خود بياويزد، ازگل و نوار رنگي و تور و

عزا بود و گردنبندهايي از موي حتي طال و جواهر هم نبايد استفاده ميکرد، مگر سنجاق سينههاي بدشکل که نشانه  

 شوهر مرحومش و يک روسري نازک ابريشمي تيره که تا زانو ميرسيد. بعد از سه سال اجازه داشت آن روسري را

 کوتاه کند و به شانهاش برساند. زنان بيوه اجازه نداشتند بلند بخندند با در گوشي با کسي صحبت کنند و سبکسري و

ه براي آنها در حکم حرکاتي جلف بود که گناه بزرگي محسوب ميشد و هرگز برايجلف بازي در بياورند، خند  

 آن بخششي در کار نبود. زن بيوه اجازه داشت فقط لبخندي کمرنگ، آن هم بسيار اندوهگين و حزنانگيز بر لب
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يلي به او نشان دهد وآورد. و از همه ی اينها وحشتناکتر اين بود که حق نداشت با هيچ مردي سخن بگويد و تما  

 چنانچه مردي آنقدر رذل و پست باشد که به خود اجازه دهد به يک زن بيوه نزديک شود، آن زن بايد رفتاري سرد

 .در پيش گيرد و به او گوشزد کند که شوهرش مرحوم شده و آن مرد گستاخ و بيشرافت را سر جاي خود بنشاند

نصفانه نيست. يک زن جوان پس کي بايد شوهر کند؟ وقتي پير واسکارلت با خود فکر ميکرد که اين اصاًل م  

 بدترکيب شد؟ تازه آن موقع هم همه چهار چشمي مواظبش هستند که ببينند با شوهر تازه خود چه رفتاري دارد. با

 چنين شرايطي مگر شوهر پيدا ميشود؟ اگر هم پيدا شود شوهري است که زنش مرده و چند تا کره قد و نيم قد

د. ازدواج با چنين مرداني خودش يک بدبختي بزرگ محسوب ميشوددار . 

اوه، مثل اين بود که زندگي براي هميشه به پايان رسيده است. چقدر -ازدواج بهقدر کافي بد بود، ولي بيوه شدن   

قمردم احمق بودند که ميگفتند حاال چارلز رفته، ويد هامپتون کوچک براي او دلخوشي بزرگي است. چقدر احم  

 بودند که ميگفتند حاال چيزي دارد که به خاطرش زندگي کند! همه ميگفتند که بچه شيريني است و يادگار عشق

 اوست و اسکارلت طبيعتاً نميتوانست و نميبايست آنها را از اين اشتباه درآورد. ولي حاال چنين افکاري اصاًل در

و گاهي اوقات به زور به خاطر ميآورد که اين بچه بهذهن او منزل نداشت. عالقه چنداني به ويد اظهار نميکرد   



 
138 

 .خودش تعلق دارد

 هر روز صبح که بيدار ميشد براي مدتي دراز، همان اسکارلت اوهاراي سابق بود و آفتاب مثل گذشته به ماگنولياي

يال وکنار پنجره ميتابيد و پرندگان ميخواندند و بوي خوش گوشت سرخ شده به مشامش ميرسيد. دوباره بيخ  

عجب، مثل اينکه«هميشه و از جا ميپريد از خود ميپرسيد:  -جوان ميشد. بعد گريه نوزاد را ميشنيد و هميشه   

و بعد يادش ميآمد که بچه خود اوست و اينها همه چه گيجکننده بود» در اين خانه بچهاي هست! . 

شت، از آن جاده سرخ رنگ طوالني که از تپهو اشلي! اوه، همهچيز اشلي! براي اولين بار در زندگي از تارا نفرت دا  

 سرازير ميشد و به رودخانه ميرسيد، بدش ميآمد. هر وجب خاک، هر درخت، هر چشمه، هر نهر و جويبار، جاده

 و هر تپه او را به ياد اشلي ميانداخت. او به زن ديگري تعلق داشت و به جنگ رفته بود، اما روحش هنوز در گرگ و

سخير ميکرد و در سايه ايوان با آن چشمان خاکستريرنگ خمار به رويش لبخند ميزد. هميشهميش، جادهها را ت  

 وقتي صداي تاخت اسبي را از جادهاي که به رودخانه منتهي ميشد و به دوازده بلوط ميرفت، ميشنيد حدس ميزد

 !که اين اشلي است که ميتازد. اشلي

ري بود که از آنجا خوشش ميآمد اما گويي از آن زمانها بسيارحاال ديگر از دوازده بلوط هم تنفر داشت. روزگا  

 گذشته است. از آنجا بدش ميآمد ولي به سويش کشيده ميشد، ميتوانست صداي جان ويلکز و دختران را بشنود

ارو نامههاي او را که از ويرجينيا ميرسيد همراه آنها بخواند. اين صداها او را آز -که درباره اشلي سخن ميگفتند   

 ميداد ولي او مجبور بود بشنود. از ايندياي خودپسند و هاني الکن و بدصدا متنفر بود، آنها هم از او بدشان ميآمد،

 ولي نميتوانست از آنها دور بماند. و هر بار که از دوازده بلوط باز ميگشت با ترشرويي به بستر ميرفت و از

 .خوردن شام امتناع ميورزيد

غذا بود که الن و مامي را نگران کرده بود. مامي سينيهاي رنگين ميآورد، سعي ميکرد به او همين امتناع از خوردن  

 .بفهماند که حاال او بيوه است و بايد زيادتر غذا بخورد، اما اسکارلت اشتها نداشت

ور بکشد، رنگوقتي دکتر فونتين به الن گفت که اندوه او خطرناک است و چه بسا او را از پاي بيندازد و به دامان گ  

 .از رويش پريد. ميترسيد، ترس تمام وجود الن را پر کرده بود
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 »کاري ميشه کرد دکتر؟«

او» تغيير آب و هوا بهترين کاري است که در حال حاضر در اين دنيا ميشه براش تجويز کرد.«دکتر فونتين گفت:   

 .از معالجات مکرر و بينتيجه خود، ناراضي بهنظر ميرسيد

ين ترتيب اسکارلت، نه به دلخواه، همراه فرزندش به ساوانا رفت تا بستگان خود را در خانوادههاي اوهارا وبه ا  

 روبيالر ديدار کند و بعد براي مالقات با خواهران الن، خالههاي خودش، پولين و اواللي به چارلزتون برود. اما يک ماه
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 .زودتر از آنچه الن انتظار داشت به تارا بازگشت

ر ساوانا به او خيلي محبت کرده بودند، اما عموهايش جيمز و اندرو و همسرانشان پير شده بودند و دائماً برايد  

 اسکارلت از گذشته، که هيچ عالقهاي به آن نداشت، سخن ميگفتند. همان وضع در خانواده روبيال هم تکرار ميشد

 .و اسکارلت فکر ميکرد که در چارلزتون بسيار به بد گذشت

اله پولين و شوهرش، يک مرد کوچک اندام پير، در سکوت، کشتزاري در کنار رودخانه داشتند که از تارا ساکتترخ  

 مينمود. نزديکترين همسايه در بيست مايلي آنان زندگي ميکرد و براي رسيدن به آنها بايد از جادهاي آب

ترهاي سبز خود را بر زمين باتالقي باز کردهگرفته و جنگلي، پر از درختان بلوط با آن شاخههاي بلند و کلفت، چ  

 بودند و اسکارلت را به ياد قصههاي ارواح سرزمين ايرلند که در مه غليظ رفت و آمد ميکردند ميانداختند، اين

ليتون که -قصهها را جرالد برايش تعريف کرده بود. از صبح تا شب کاري نداشت جز اين که به داستانهاي بالور   

يش ميخواند گوش دهدعمو کاري برا . 

 اواللي نيز در ميان ديوارهاي بلند بزرگ و خانه بزرگتر خود در محله باتري چارلزتون ميزيست و دست کمي از

 آنها نداشت. اسکارلت که عادت به مناظر باز و گشاده طبيبعت و تپههاي تو در تو داشت ناگهان خود را در زندان

از زندگي اجتماعي بهتري برخوردار شود ولي غرور و خودپسندي مردم واحساس کرد. البته در اينجا ميتوانست   

 اصرارشان را در حفظ سنتها و آداب گذشتگان و رعايت اصول خفقانآور، نميپسنديد. ميدانست که

 چارلزتونيها، آنانکه با خاله اواللي معشرت ميکردند، همگي به او به چشم بچهاي قابل ترحم نگاه ميکردند و او را

يک ايرلندي تازه وارد ازدواج کرده است. خاله اواللي از اين که اسکارلت رعايت آداب و اصول را نميکرد ازبه   

 ميهمانانش معذرت ميخواست و اسکارلت هنگامي که به اين مطلب پي برد به سختي برآشفت، زيرا حاضر نبود

مغز ايرلندياش از هيچ به همهچيز رسيده هيچکس را به پدرش ترجيح دهد. او به جرالد افتخار ميکرد، کسي که با  

 .بود

 چارلزتوني ها هميشه درباره خودشان و حادثه قلعه ساستر سخن ميگفتند! خداي من آيا آنها فکر نميکردند که

 اگر به روي شماليها آتش نميگشودند، باالخره يک احمق ديگري پيدا ميشد و اين کار را ميکرد؟ اينکه ديگر

ارلت اصاًل حوصله شنيدن اين مزخرفات را نداشت و بهعالوه لهجه شل و وارفته آنها با لهجهافتخاري نداشت. اسک  

 مردم شمال جورجيا تفاوت ميکرد و همين مسئله هم او را بسيار آزار ميداد. فکر ميکرد اگر يک بار ديگر اين

 t’Won - Paa. Maa بهجاي Honse - t’Woon بهجاي hoose(لهجه را بشنود حتماً جيغ ميکشد، 

 از اين لهجه بهقدري عصباني شد که يک بار در مجلسي رسمي درست مثل جرالد انگليسي (. Pa. Ma بهجاي

 .صحبت کرد و به نگاههاي دريده و اشارههاي پنهان و آشکار خاله اواللي اعتناي سگ هم نکرد. بعد به تارا بازگشت

ه بودتنهايي و خاطرات اشلي را به لهجه چارلزتوني ترجيح داد . 
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 الن شب و روز به کار طاقتفرساي مزرعه مشغول بود و براي کنفدراسيون محصول انبار ميکرد و هنگامي که دختر

 خود را که از سفر چارلزتون آنطور الغر و مردني باز ميگشت، ديد، چه وحشتها که نکرد. اسکارلت رنگ به

رد و دلتنگي و افسردگي چيست و چه شبهايي که پشتچهره نداشت. الن ميدانست که دلشکستگي چه مفهومي دا  

 سر هم در کنار جرالد که نفيرش بلند بود، بيدار مينشست و در پي راهي ميگشت که اندوه اسکارلت را تسکين

 .دهد

آنانعمه ی چارلز، خانم پيتي هاميلتون بارها به او نوشته بود که به اسکارلت اجازه دهد تا به آتالنتا برود و مدتي نزد   

 بماند و حاال الن داشت جداً در اينباره فکر ميکرد. عمه پيتي پات نوشته بود که با مالني در يک خانه بزرگ زندگي

و مردي نداريم که از ما حمايت کند و حاال که چارلي عزيز هم از ميان رفته، البته برادرم هنري هست، ولي«ميکنند،   

ايي دارد. شايد اسکارلت از هنري برايتان گفته باشد، نزاکت اجازه نميدهداو با ما زندگي نميکند، خانه و زندگي جد  

 که در اين نامه چيز بيشتري از او بنويسم. ملي و من خيلي بيشتر احساس آرامش ميکرديم اگر اسکارلت عزيز

ا خودش رابتواند اينجا آرامش بيشتري داشته باشد و با پرستاري از سربازان رسيده ما در بيمارستانهاي اينج  

و البته من و مالني هم خيلي دلمان ميخواهد بچه قشنگ او را ببينيم -سرگرم کند  ...« 

 به اين ترتيب اسکارلت يک بار ديگر بار خود را بست و با لباس عزا، همراه با ويد هامپتون و پرستارش پريسي،

غ يکصد دالر در وجه اسکارلت به حواله کردرهسپار آتالنتا شد، با دنيايي سفارش ار جانب الن و مامي و چکي به مبل  

 بانک آتالنتا، از جانب جرالد. او بهخصوص دلش نميخواست به آتالنتا برود، زيرا تصور ميکرد تحمل يک زن احمق،

 احمقترين پيرزنان، و زندگي با همسر اشلي زير يک سقف، اصاًل براي او امکانپذير نسيت ولي تحمل تارا هم با آن

ر امکان نداشت. پس هر تغييري خوشايند بودخاطراتش ديگ . 

 فصل هشتم

به سوي شمال ميرفت، اسکارلت پيش خود فکر 0912همچنان که قطار، در صبح يکي از روزهاي ماه مي سال   

 ميکرد که آتالنتا، احتمااًل چون چارلزتون و ساوانا طاقت فرسا و خسته کننده نخواهد بود و عليرغم نفرتي که از

پيتي پات و مالني داشت، دلش ميخواست ببيند که شهر از زمستان قبل از جنگ که سفري به آنجاديدار عمه   

 .داشت، چه تغييري کرده است

 آتالنتا هميشه عالقه اسکارلت را به خود جلب کرده بود، زيرا از وقتي بچه بود جرالد برايش تعريف کرده بود که

شد فهميد که جرالد تقريباً حقيقت را به او گفته، زيرا اين شهر تنها نه آتالنتا و او همسن و سالند. بعدها که بزرگتر  

 سال از او بزرگتر بود ولي چون جرالد بعضي اوقات حقايق را دستکاري ميکرد اين بار هم کمي از سن آتالنتا کاسته

ان را شنيدهبود تا همسن دخترش شود، اسکارلت فکر ميکرد که اين شهر از بسياري شهرهاي ديگر که تعريفش  

 جوانتر و جالبتر است. ساوانا و چارلزتون اعتبار و قدمت زيادي داشتند، يکي در سدهي دوم خود ميزيست و ديگري
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 وارد سدهي سوم شده بود و در چشمان جوان او، آن دو شهر، چون دو نسل سالخورده بودند، به مادربزرگهايي

شان نشسته بود. ولي آتالنتا از نسل خودش بود، خام بودشبيه بودندکه در تابش خورشيد چين و چروک به صورت  

 .خامي جوانان را داشت و کلهشقي و حرارت و شوق او را
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 داستاني که جرالد برايش گفته بود بر اين حقيقت استوار بود که او و آتالنتا در يک سال نامگذاري شدند. نه سال

ترمينوس خوانده ميشد و بعد مارتازويل و آنگاه در سال تولدپيش از آنکه اسکارلت به دنيا بيايد، اين شهر   

 .اسکارلت اسم آن را آتالنتا گذاشتند

 وقتي جرالد براي اولين دفعه به شمال جورجيا نقل مکان کرد، آتالنتايي وجود نداشت، حتي روستايي هم نبود، فقط

هني به سوي شمال، از ميان منطقه سرخپوستان،حکومت ايالتي احداث خط آ 0991بيابان بود و بيابان. سال بعد، در   

 قبيله چروکي را تصويب کرد. مقصد اين خط کاماًل معين بود، تنسي و غرب، اما تا سال بعد نقطه شروع آن در ايالت

 جورجيا هنوز مشخص نشده بود يک مهندس مساح، چوبي در خاک سرخ آن منطقه فرو کرد و جنوبيترين نقطه راه

و آن را ترمينوس نام نهادآهن را مشخص کرد  . 

 در بخشهاي شمالي جورجيا راه آهن نبود، در ساير نقاط نيز بهندرت وجود داشت. سالها پيش از اين که جرالد و

 الن ازدواج کنند يک دهکده کوچک بيست و پنج مايلي شمال تارا به وجود آمد و رفتهرفته به يک روستاي بزرگ

سوي شمال رفت. تاريخ واقعي احداث راه آهن از همان وقت معين گرديد. خط تبديل گرديد و راه آهن از آنجا به  

 دومي که از آگوستا ميآمد و از مسير غرب به راه آهن تازه احداث شده تنسي ميپيوست. خط سوم از ساوانا ابتدا به

آتالنتا رسيد و بهماکون واقع در مرکز جورجيا رسيد و سپس به سوي شمال رفت و از محل اقامت جرالد گذشت و به   

 اين ترتيب بندر ساوانا از طريق آن دو خط ديگر، به غرب متصل شد. از همان نقطه اتصال، شهرآتالنتا با خط چهارم

 .به جانب جنوب غرب، با شهرهايي چون مونتگمري و موبيل ارتباط پيدا کرد

با تکميل چهار خط آتالنتا با غرب، جنوب، با تولد راه آهن، آتالنتا هم متولد شد و ايستگاهش به زودي توسعه يافت.  

 سواحل، و از طريق آگوستا به شمال شرق مرتبط گرديد. اين شهر به صورت چهار راه تقاطعي شمال و جنوب و شرق

 و غرب در آمد و يک دهکده کوچک، حيات تازهاي يافت و به شهري بزرگ تبديل شد. در زماني درازتر از عمر

لنتا از صورت ايستگاه کوچک خارج شد و به شهري پر جوش و خروش بدل گرديد کهاسکارلت هفده ساله، آتا  

 اکنون ده هزار نفر جميعت داشت و مرکز توجه ايالت بود شهرهاي قديميتر آرامتر و کم جميعتتر ناظر بزرگ

به جوجه شدن مرکزي بودند که مهمترين ايستگاه راه آهن ايالتي در آنجا قرار داشت احساس مرغي را داشت که  

 اردک زشت مينگريست. اين شهر چرا با ساير شهرهاي جورجيا تفاوت داشت؟چرا اينقدر به سرعت بزرگ شد؟

 هرکس به اين سوالها فکر ميکرد جوابي برايش نمييافت. جز راه آهن و وجود عدهاي مردم نيرومند و
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 .سختکوش

سختکوش بودند. بيقرار و پرتوان که از مردمي که در ترمينوس، مارتازويل و آتالنتا ساکن شدند و مردمي  

 بخشهاي قديميتر جورجيا و ايالتهاي دور دست به اين شهر روي آورده بودند، شهري که داشت خود را حول

 مرکز راه آهن توسعه ميداد آنان با شوق آمدند و فروشگاهاي خود را در امتداد پنج خيابان خاکي، که در يک نقطه،

رسيدند، بنا کردند. خانههاي خوب در خيابانهاي وايتهال و واشنگتن ساختند و درنزديک راه آهن به هم مي  

 دشت پهناوري که سالها از آن سرخپوستان بود، جاده پيچتري را کشيدند آنان به آن شهر افتخار ميکردند و به

هرهاي ديگر آتالنتاتوسعهي آن افتخار ميکردند و به خود که مايهي توسعه آنجا بودند افتخار ميکردند. بگذار ش  

 .را هر چه مايلند بنامند. آتالنتا اهميت نميدهد

 اسکارلت آتالنتا را دوست داشت چون شباهتي ميان آن و شهرهايي چون ساوانا، آگوستا و ماکون نميديد درست

دمثل خودش، آتالنتا هم مخلوطي از جورجياي قديم و جديد بود که تازگي آن اغلب از کهنگياش بيشتر مينمو . 
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 بهعالوه يک نوع شخصيت بخصوص داشت که آنرا در نظرش زيباتر و جالبتر جلوه ميداد. اين شهر در سال تولد

 .او نامگذاري شده بود

*** 

 شب قبل هوا منقلب شده بود و باران شديدي باريده بود، اما هنگام ورود اسکارلت آفتاب ميتابيد و به کار خشک

خرنگ داشتند مشغول بود. در فضاي باز اطراف ايستگاه، زمين گآللود در اثر عبورکردن خيابانهاي که گل سر  

 ارابهها، کالسکهها و گاريها بريده شده بود و گودالهاي پرآب در سراسر آن مشاهده ميشد. قافله دراز

وباره بهواگونهاي نظامي و آمبوالنسها پيوسته مجروحان جنگ را به شهر ميآورد و با خواروبار و سيورسات د  

 جبهه باز ميگشت. چه جنجالي به راه بود. ناسزاها، فحشها و فرياد سورچيها شيهه اسبها و داد و فرياد کارگران

 درهم آميخته بود. گل در خيابانها و ميدان بزرگ راه آهن غوغا ميکرد. اسکارلت روي آخرين پله قطار ايستاده

ايش ميرسيد متعجب و متحير به اين اوضاع مينگريستبود و با لباس سياه و توري بلندي که تا پاشنه پ . 

 نميتوانست با آن کفشهاي ظريف در ميان درياي گل و الي پاي بگذارد. در آن ازدحام هوالنگيز، نگاه جستجوگر

 خود را روانه صحنه مقابل کرده بود، بلکه بتواند خانم پيتي پات را پيدا کند. اما اثري از آن پيرزن چاق و سرخرو

ديد. در همان احوال، سياهي سالخورده با موهاي سفيد مجعد پيش آمد در حاليکه کالهش را به احترام برنمي  

 :ميداشت گفت

» فرمانش خيلي» اين خانم اسکارلته، نه؟ اين پيتره، درشکهچي خانم پيتي پات. توي گلها پا نگذاره، خانم اسکارلت.  

ز سکو پايين بياببد ولي با فرمان درشکهچي سياه سر جايشجدي بود. اسکارلت داشت دامنش را جمع ميکرد که ا  
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يک قدم نزديک» شما، هم بد هست، مث خانم پيتي، اونم گلي ميکنه هميشه کفشاش. بگذار بغل کرد من..«ايستاد   

 آمد و بر خالف کهولتش، با يک حرکت، اسکارلت را بلند کرد، ولي در همان حال چشمش به پريسي افتاد که کودک

بغل داشت و روي سکوي ايستگاه ايستاده بود و به آنها خيره شده بود را در . 

اين بچه مال خانم اسکارلته؟ اين دختر کوچيکه براي نگهداري بچه، بچهي آقاي«پيتر لحظهاي تامل کرد و گفت:  

 »چارلز، تنها بچه! دختره، دنبال پيتر بياد، مواظب باشه بچه نيفته، فهميد؟

وي درشکه ميبرد و اسکارلت متحير بود اين چه اوضاعي است، از وضع عمو پيتر و قيافه اوپيتر، اسکارلت را به س  

 خندهاش گرفته بود. پريسي با چهرهاي عبوس دنبال آنها ميرفت اسکارلت حرفهايي را که چارلز درباره پيتر زده

 :بود به ياد آورد

در واقع پدرم را نجات داد -اري ميکرد در تموم جنگاي مکزيک همراه پدرم بود وقتي زخمي ميشد ازش پرست . 

 اين مرد با مهربوني، من و مالني را تو بغل خودش بزرگ کرد. ما خيلي کوچک بوديم که پدرمون مرد. عمه پيتي که

 با برادرش رابطه خوبي نداشت، عمو هنري رو ميگم، در همون روزا، اومد با ما زندگي کرد. مارو ميپاييد. عمه پيتي

دست و پائيه، مث بچه ميمونه، عمو پيتر هم مث بچه باهاش رفتار ميکنهواقعا زن بي . 

 مث بچهها راجع به هيچچيز نميتونه تصميم بگيره، عمو پيتر همهچيز رو براش راس و ريس ميکنه. وقتي پونزده

رد برمسالم شد اين عمو پيتر بود که تصميم گرفت به من مقرري داده بشه.ديگه موقعش رسيده بود که به هاروا . 

 عمو هنري خيلي مايل بود من به دانشگاه برم و فارغالتحصيل بشم. ميخواس در دانشگاه بمونم. وقتي ملي بزرگ

 شد اين عمو پيتر بود که تصميم گرفت که اون موهاشو بلند کنه و به مهموني بره. وقتي هوا سرده يا بارون مياد اين
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شونههاش شال بندازه يا نه... عمو پيتر بهترين سياهيه که من تو عمرم ديدم عمو پيتره که ميگه عمه پيتي بايد روي  

 و وفادارترين. مشکلي که با اون داريم اينه که خودشو مالک جسم و روح ما سه تا ميدونه، البته تا حدي هم درسته

 ».،خودشم اينو ميدونه

کرد که حرفهاي چارلز درست بوده است اسکارلت وقتي در کالسکه نشست و پيتر شالق رو به دست گرفت، يقين . 

خانم پيتي خيلي دلش ميخواست به ايستگاه اومد، اما فايدهاش چي بود؟ من گفتم. توي اين گل و شل،«پيتر گفت:   

 گفتم لباساتون ميشه خراب. ميترسيدن شما رنجيد. اما من موضوع را تعريف کرد براي شما. ميگم راستي اون بچه

ه سياه، آخرش ميندازه زمينرو بگيرين ازين دختر .“ 

 اسکارلت آهي کشيد و نگاهي به پريسي انداخت. پيتر راست ميگفت. اين دخترک سياه هنوز کفايت يک پرستار را

 پيدا نکرده بود. اسکارلت به جاي بلوز و دامن، به او لباسي زيبا با تورهاي آهار پوشانده بود، ولي پريسي هنوز کم

تاري، جوان و بيتجربه مينمود. اگرجنگ پيش نيامده بود، الن هرگز اجازه نميدادسن و سال بود و براي پرس  
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 پريسي همراه اسکارلت باشد اما جنگ که شروع شد خدمتکاران ديگر چون مامي، ديلسي و يا حتي رزا و تينا هر يک

ط دور نشده بود. پرستاريوظايف مهمتر پيدا کردند. تا آن تاريخ، پريسي حتي يک کيلومتر هم از تارا و دوازده بلو  

 کودکي چنين عزيز و باالتر از آن دور شدن از تارا و سفر با ترن و ديدن آتالنتا آن چنان اين دخترک سياه را به خود

 مشغول کرده بود که حواسش کامال پرت شده بود. اسکارلت مجبور شد بچه را از او بگيرد و تمام راه خود از او

ن اوضاع را ميديد آنچنان به او هيجان دست داده بود که دائماً به اين طرف و آن طرفنگهداري کند و حاال که اي  

 .خم و راست ميشد و به چپ و راست نگاه ميکرد باالخره صداي بچه کوچک در آمد و به گريه افتاد

ود. کافياسکارلت دلش ميخواست به جاي پريسي، مامي را داشت. بازوان چاق و قوي مامي بهترين جا براي ويد ب  

 بود مامي فقط دستي به سر و گوش بچه بکشد، فورا ساکت ميشد.ولي مامي اينک در تارا بود و از دست اسکارلت

 هم هيچکاري بر نميآمد.چند بار بچه را از پريسي گرفت. ولي ساکت نشد، هر دفعه فرياد بلندتري ميکشيد و

بنابراين وانمود کرد که اصاًل صداي عمو پيتر را آنقدر بيتابي ميکرد که اسکارلت ميترسيد لباسش چروک شود.  

 .نشنيده است

 در حاليکه درشکه به زحمت در آن شلوغي راه خود را ميگشود و ايستگاه را دور ميزد اسکارلت با خود فکر

هشايد يه وقتي بتونم بچهداري را ياد بگيرم، ولي اصاًل حاضر نيستم به خاطر اونا خودمو مث ديوونهها ب«ميکرد،   

يکي از اون«صورت ويد از شدت گريه و ناآرامي، قرمز شده بود. اسکارلت سر پريسي داد کشيد: » بدبختي بندازم.  

 آبنباتهايي که توي جيبت داري بهش بده، يا هر چيزي که ساکتش کنه. من که حاال کاري نميتونم بکنم، اونم

 ».اينجا

گرفته بود در دهان بچه گذاشت. طفل آرام شد. وقتي سکوت پريسي يکي از آبنباتهايي را که صبح آن روز از مامي  

 بر قرار شد، اسکارلت آهي کشيد و به تماشاي اطراف مشغول شد و کمي سر حال آمد. عمو پيتر باالخره درشکه را از

نتاآن همه گل و الي و گودالهاي پرآب نجات داد و وارد خيابان پيچتري شد. بعد از ماهها، اکنون که دوباره آتال  

 راميديد، حس ميکرد کمي هيجان در او بيدار شده است. شهر چه بزرگ شده بود. از آخرين باري که آنجا را ديده

 .بود هنوز يک سال نميگذشت با اين حال خيلي تغيير کرده بود

جهيسال پيش اسکارلت بهقدري در تألمات روحي خود گرفتار بود و بهقدري از شروع جنگ ناراحت بود که اصاًل تو  

 به شهر نکرده بود امروز شاهد بود که ترس از جنگ و گرفتاري جنوب در اين کشمکشهاي خونين، چقدر چهره
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 شهر را عوض کرده است. ايستگاه راه آهن که تا پيش از جنگ مرکز رفت و آمد مسافران و جهانگردان بود اکنون

و سرباز به جبههها ارسال ميکرد و اهميت نظامي پيدا ايستگاه مهمي شده بود که آذوقه و سيورسات جنگ و مهمات  

 کرده بود و راه اآهن به صورت نقطه اتصال نيروهاي جنوب، يکي در ويرجينيا و ديگري در تنسي در آمده بود. براي
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 تأمين احتياجات جبههها، آتالنتا يک شهر صنعتي شده بود. کارخانجاتات از کوچک و بزرگ همگي به کار تهيه و

د ملزومات اشتغال داشتند. بيمارستانها مملو از مجروحان بود و واحدهاي اداري و انبارهاي راه آهن توسطتولي  

 .افسران جنوبي اداره ميشد تا با نظم و ترتيب نظامي، نيازمنديهاي ارتش را تأمين کنند

بود. شهر چون طفلي کهاسکارلت به اطراف نگاه ميکرد و سعي داشت مناظر گذشته را در نظر آورد، ولي بيهوده   

 .يک شبه به غولي تبديل شده باشد، تغيير کرده بود

 آتالنتا پر سر و صدا و شلوغ، چون کندوي زنبور به نظر ميرسيد، گويي از اهميت خود براي ارتش جنوب آگاهي

. قبل ازداشت و از آن به خود ميباليد. کار شب و روز، بدون وقفه، در بخشهاي صنعتي و کشاورزي ادامه داشت  

 - جنگ چند کارخانه پنبه پاککني و پشمريسي بيشتر وجود نداشت، قورخانه و اسلحهسازي در جنوب مريلند بود

 چيزي که جنوبيها بسيار به آن افتخار ميکردند. جنوب مرکز نشو و تربيت سياستمداران، کشاورزان، پزشکان،

جا نبودند. افراد فني در آنجا تربيت نميشدند. بگذار اينحقوقدانان، و شاعران بود. ولي مهندسين و مکانيکها در آن  

 کارهاي پست در اختيار شماليها باشد. اکنون کشتيهاي توپدار شمال، بنادر جنوب را محاصره کرده بودند و ارتش

 جنوب خود را سخت در مضيقه احساس ميکرد. تنها گاهي خط محاصره شکسته ميشد و يک کشتي از اروپا به يکي

در جنوب ميرسيد. شماليها براي تأمين نيازهاي خود دست کمک نزد اروپاييان دراز کردند و هزاران سربازاز بنا  

 ايرلندي و آلماني چون سيل به ارتش شمال پيوستند. دستمزد قابل مالحظهاي به آنان پرداخت ميشد و جنوب ناچار

 .بود فقط به خود تکيه کند

نهروزي کار ميکرد تا قطعات الزم را براي کارگاههاي اسلحهسازي آمادهدر آتالنتا کارخانجات ماشينسازي، شبا  

 کند. اين نوع کارخانجات مادر، به تعداد کافي وجود نداشت، از اينرو جنوب با حداکثر توان و نيرو کار ميکرد و

بودند و فشاري طاقتفرسا را تحمل مينمود. ماشينهايي که در کارخانجات جنوب کار ميکردند عموماً انگليسي  

 چون قطعات يدکي آنها ديگر وارد نميشد، تمام کساني که اطالعات مختصر فني داشتند به اين کارخانجات فرستاده

 شدند تا کمبودها را با نيروي همت خود جبران نمايند. آنان که در آتالنتا زندگي و کار ميکردند، همه خسته و رنجور

فر غير جنوبي در آن مشاهده نميشد اينک از تعداد کثيري خارجيبهنظر ميآمدند. شهري که تا چندي پيش يک ن  

 پذيرايي ميکرد که در کارخانهها و کارگاهها به خدمت پذيرفته شده بودند تا نيازهاي ارتش را فراهم سازند. آنان

 .اغلب به کار ساختن تپانچه، تفنگ، توپ و باروت اشتغال داشتند

شب و روز ميزد و به جاي خون ملزومات جنگي روانه ايستگاه راه آهن کارخانجات آتالنتا همچون نبضي بود که  

 ميکرد تا به جبهههاي نبرد ارسال گردد. قطارها مملو از اين لوازم، دائماً در حال حرکت بودند. دود سياه کارخانهها

دند. صداييکسره بر خانهها فرو ميريخت. حتي مزارع و باغستانهاي دور دست نيز از اين دود در امان نبو  

 کارخانهها در ساعات شب نيز شهر را آرام نميگذاشت. در گوشه و کنار شهر، جاييکه زمينهاي خالي فراوان ديده

 ميشد، اکنون کارگاههايي بنا شده بود که نيازمنديهاي افسران و سربازان سوار را، چون زين و برگ و کفش و
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ر هم ريل راه آهن، واگن، لوکوموتيو، چادر، دکمه، سگک،کمربند و غالف شمشير، تهيه ميکردند. کارگاههاي ديگ  

 مهميز و شمشير ميساختند. مديران کارخانه ذوب راه آهن کم و بيش ميدانستند که ذخيره سنگ آهن کافي
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 نيست. کارگراني که در معادن سنگ آهن االباما کار ميکردند اغلب به جبهه رفته بودند. آنچه نرده آهني و در و

وازههاي فوالدي و مجسمههاي برنزي، در آتالنتا وجود داشت کنده شده و به درون کوره رفته بوددر . 

 سر فرماندهي ارتش و ادارات مربوط، در خيابان پيچتري قرار داشت. در اين، خيابان افسران، کارپردازان، متصديان

ر و ملزومات جنگي در حومه شهر قرارپست و راه آهن و دژبانان در رفت و آمد بودند. انبارهاي بزرگ خواربا  

 داشت. همانطور که عمو پيتر اين نکات را تعريف ميکرد، اسکارلت تصور داشت که به شهر مجروحان و زخميها

 پا نهاده است. در هر گوشه بيمارستاني ميديد که انواع بيماران مبتاليان به امراض مسري، بيماران بدحال، و آنان که

عصبي شده بودند در آنجا استراحت ميکردند و اسکارلت که از محيط آرام کشتزارها ميآمد،گرفتار ناتوانيهاي   

 از اين همه جوش و خروش و سر و صدا به تعجب درآمده بود. اگر چه غوغاي کارخانجات، گوشخراش و

روح وآزاردهنده مينمود ولي اسکارلت بدش نميآمد و در دل احساس شادي ميکرد و جايي را ميديد که چون   

 قلب خودش دستخوش توفانهاي مهيب و کمرشکن است. هر روز قطارها ميرسيدند و مجروحان را پياده

 ميکردند و ميدان پنجگوش، ناگهان از فوجهاي مجروح پر ميشد. همچنان که درشکه راه خود را از ميان چالههاي

ي غريب را بهتر ببيند. پيادهروهاخيابان بزرگ شهر ميگشود، اسکارلت سعي داشت عمارتهاي ناآشنا و چهرهها  

 از مرداني موج ميزد که در يونيفرمهاي نظامي با درجات مختلف ميآمدند و ميگذشتند.انواع وسايل نقليه از گاري،

 درشکه، آمبوالنس و کالسکه در آمد و شد بودند و سورچيهاي پير و جوان در شتاب بودند تا مسافرين خود را هر

نند. چندي از آنان حامل تلگرافها، نامهها وپيامهاي فوري بودند و چندي ديگرچه زودتر به مقصد برسا  

 .ميکوشيدند بيماران و مجروحان بد حال را زودتر به بيمارستان برسانند

 غريو صداهاي آشنا و ناآشنا، صداي طبل و شيپور، تير و تفنگ و جيرجير چرخها و ناسزاي سورچيها درهم شده،

نداخته بود. ناگهان اسکارلت عدهاي سرباز خسته و ژوليده را ديد که با کتهاي آبي در ميانغوغايي غريب به راه ا  

 گروهاني از خاکستريپوشان جنوب حرکت ميکردند، اينها يانکيهايي بودند که به اسارت جنوبيها درآمده بودند

چقدر جالبه، حتماً از آتالنتا«کرد،  و به اردوگاه منتقل ميشدند. اسکارلت با دلي که به تپش افتاده بود پيش خود فکر  

 »!خوشم مياد. چقدر چيزهاي ديدني اينجا هست

 شهر زندهتر از آن بود که او فکر ميکرد، زيرا در گوشه و کنار، پياله فروشيها، بارها، رستورانهاي زيادي ديده

ود به خانههايي که مخصوصميشد. زنان هرزه دنبال سربازان به راه افتاده بودند و سعي ميکردند آنان را با خ  

 عيش و عشرت بود بکشانند. اينان زناني هرزه بودند که در مقابل چشم پرهيزکاران، به خودفروشي اشتغال داشتند و
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 از همه، حتي آنان، دلبري ميکردند. هتلها، مسافرخانهها و پانسيونها پر از مسافريني بود، که از راههاي دور دست

وحين خود آمده بودند و يا قصد ديدار فرزندان، برادران ،همسران خود پاي به اين شهربراي عيادت بيماران و مجر  

 گذاشته بودند. در اين شهر عصباني و ناهمگون، هر شب جشنهاي عقد و عروسي بر پا بود. جواناني که عازم جنگ

روس و داماد خاليبودند ميخواستند زودتر به وصال محبوب خود برسند. همه گيالسهاي خود را به سالمتي ع  

 ميکردند و صبح با چشماني اشکبار، در ايستگاه راه آهن دامادها را بدرقه مينمودند. در تاريکي شب صداي رقص و

نامهات رسيد، ولي”و “ شيپورها نغمه پايان جنگ را مينوازند”پايکوبي از همهجا بلند بود و ترانههاي زيبايي چون   

ن ترانهها گاه چنان احساسات را تحريک ميکرد که مردم بياختيارشنيده ميشد. اي“ افسوس که دير بود  

 .ميگريستند، حتي آنها که در عمر خود حتي يکبار هم گريه نکرده بودند
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 همان طور که در طول خيابان پر از گل پيش ميرفتند، اسکارلت يک لحظه عمو پيتر را آرام نميگذاشت و دائماً از او

ر نيز از اينکه اين همه اطالعات را از ذهن خود بيرون ميکشد سخت به خود ميباليدسوال ميکرد و عمو پيت . 

 اونجا هست قورخونه. همونجا تفنگها و باروتها رو قايم ميکنن. اين ادارهي معامالت خارجيه. شما نميدونين«

بخرن و بعد از چارلزتون وچيه اين اداره معامالت خارجي. خارجيها ميان اينجا، خانم اسکارلت، که پنبههاي ما رو   

 ويلمينگتون، ببرن مملکت خودشون. بعدش اونا به ما باروت ميدن. اينها چه جور خارجي هستن، من نميدونم. خانم

 پيتي پات ميگفت اونا انگليسي هستن، اما هيش کي زبونشونو بلد نيس. واي واي واي، چه دود غليظي. لباس خانمها

ر کنيم. ذوب آهن ديگه. هميشه کار ميکنه، شب و روز.صداش شبا آدمو ديوونهرو خراب ميکنه، اما ديگه چيکا  

 ميکنه، من که نتونست خوابيد. نه نه نه، چي ميگين؟ نميشه درشکه را نگه داشت، شما نبايد رفت پايين، االن

اين گردش، حاالنميشه برين گردش، يعني چه؟ بايد رفت خونه، شما آشنا نيست با اينجا، بعد با خانم پيتي پات مي  

 بايد رفت خونه، اونا نگران شدن، حاال به اون دو تا خانمي که اونجان سالم کنين، تعارف کنين. اون خانم مري ودره،

 ».اون يکي هم خانم السينگه

 اسکارلت کمي آنها را به ياد داشت. هردو به تارا آمده بودند تا در عروسي او و چارلز شرکت کنند. با عجله به سوي

طهاي که عمو پيتر اشاره کرده بود نگاه کرد و سرش را به عالمت احترام پايين آورد. هر دو در درشکه، جلوينق  

 مغازه پارچه  فروشي نشسته بودند. در پيادهرو صاحب مغازه و دو شاگردش توپهاي پارچه را به دست داشتند و به

دند. خانم مري ودر زن قد بلند و چاقي بود که موهايآنها نشان ميدادند. هر دو خانم، جواب احترام اسکارلت را دا  

 .سرخش به سفيدي ميزد و به شکل خوشايندي آرايش شده بود و با ظرافت، دور صورت گردش خودنمايي ميکرد

 چهره گلگونش نشاني از هوس و ذکاوت و متانت داشت و او را بانويي محترم جلوه ميداد. بانو السينگ از او جوانتر

ي باريک و ظريف بود که روزي زيبايياش در آن شهر، زبانزد خاص و عام بود و اکنون با گذشت ساليانمينمود. زن  
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 .دراز هنوز هم رمقي از آن باقي مانده بود

 اين دو به همراهي بانوي ديگري به نام خانم وايتينگ از مهمترين زنان آتالنتا به شمار ميرفتند، در واقع از ارکان

يک کليسايي را اداره ميکردند و در واقع حکم کشيش و متولي را داشتند. کار ديگرشان اين شهر بودند. آنان هر  

 .بود که به فروشگاهها سر ميزدند و آنها را سر و سامان ميدادند و در ضمن رئيس انجمن خياطي شهر هم بودند

ا روحيات مردم کامالهر کس ميخواست جشني، مجلس رقصي يا مراسمي برگزار کند به آنها مراجعه ميکرد. ب  

 آشنا بودند و ميدانستند چه کسي به مشروب اعتياد دارد، کدام زن اهل کدام فرقه هست، کدام زن آبستن است و

 چه موقع بارش را بر زمين خواهد گذاشت. از تبار و خاندان و شجره ساکنان جورجيا مطلع بودند و خانوادههاي

يا ميشناختند. درباره همه از روي رفتار خوب يا بدشان قضاوت ميکردندصاحبنام را در کاروليناي جنوبي و ويرجين  

 و اگر کسي خالف نظر آنها حرفي ميزد به شدت با او به مبارزه بر ميخواستند. صداي خانم مري ودر از دو نفر

وايتينگ کمديگر رساتر و بلندتر بود. خانم السينگ نظرات خود را با ظرافت و لطافت تمام ابراز ميداشت و خانم   

 حرفتر و ساکتتر از آنان بود و به همه ميگفت که از جنجال و سر و صدا بيزار است. جالب اين بود که اين سه تن

 از هم بيزار بودند و اصاًل به يکديگر اعتماد نداشتند. بياعتمادي و نفرتشان از يکديگر، از آن سه شخصيت مشهوري

د، اما براي حفظ ظاهر و رسيدن به مقاصد پنهانشان با هم معاشرتکه رم باستان را اداره ميکردند بيشتر بو  

 .ميکردند
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به پيتي گفتهام که تو بايد در«وقتي درشکهي اسکارلت به کنار درشکه آنها رسيد، خانم مري ودر با لبخند گفت:   

 ».بيمارستان من مشغول بشي. بيخود به خانم ميد و خانم وايتينگ قول نده

نه قول«اصاًل نميدانست موضوع چيست از اين نوع استقبال خوشش آمد و سري تکان داد و گفت: اسکارلت که   

 ».نميدم. اميدوارم باز هم شما رو ببينم

 درشکه با مرارت بسيار از کنار آن دو گذشت و چند قدم دورتر توقف کرد تا دو بانويي که وسايل زخمبندي حمل

لحظه اسکارلت زني را ديد که لباسي نامناسب و پر زرق و برق به تن داشت ميکردند، بگذرند و گلي نشوند. در اين  

 .و شالي رنگارنگ و منگولهدار روي سر و گردن و بازوهاي لختش انداخته بود

 وقتي آن زن صورتش را برگرداند، اسکارلت چهرهاي ديد زيبا،که آرايشي تند داشت. انبوه گيسوان سرخ رنگش

د. اسکارلت براي اولين بار، در آتالنتا، شهري با آن همه هياهوي کرکننده و خانمهايجلوهاي خاص به او ميبخشي  

بعد آهسته از عمو» باموهايش حتما يک کاري کرده.«سنگين و موقر، يک زن جلف و سبک ميديد. پيش خود گفت:   

 :پيتر پرسيد

 »عمو پيتر اون زن کيه؟«
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 ».من نميدونم«

» اسمش بل«عمو پيتر لب زيرين خود را ورچيد و گفت: » اون کيه؟ زودباش بگو.چرا ميدوني، ميدونم که ميدوني،   

 ».واتلينگه

 .اسکارلت فوراً دريافت که عمو پيتر هنگام گفتن اسم او از کلمه دوشيزه و يا خانم، استفاده نکرد

 »کيه، کارش چيه؟«

خانم اسکارلت، خانم پيتي هيش وخ از«فت: عمو پيتر به آرامي شالقي به اسب زد و راه افتاد. بعد با اندوه فراوان گ  

 اين سواال از من نکرد. بعضي سواال هس که خانمهايي مث شما نبايد بکنند. آخه به شما مربوط نيس. توي اين

 ».شهرخيليها هستن که آشنا شدن با اونا خوب نيس

اه، خداي من، پس بايد زن بدي باشه«اسکارت پيش خود گفت:  .« 

ود، سرش را برگرداند و آنقدر به او خيره ماند تا در ميان جميعت گم شدقبال زن بد نديده ب . 

 درشکه حاال به جايي رسيده بود که فروشگاهها و ساختمانهاي اداري فاصلهبيشتري از هم گرفته بودند. ميانشان

قرار داشتزمين خالي ديده ميشد. رفته رفته از مرکز شهر دور شدند و به مناطقي رسيدندکه خانههاي مسکوني  . 

 ازمقابل هر خانهاي که ميگذشتند، اسکارلت نامهاي آشنايي را بر زبان ميآورد. خانواده ليدن، خانواده بونلز، و اين

 خانه قرمز، نمونه بارز خانههاي جورجيا، متعلق به خانواده مک لور. درشکه آهستهتر ميرفت.از خانهها و

ي  کردند و به سويش دست تکان ميدادند. خيلي از آنها راپيادهروهاي دو طرف، عدهاي او را به نام صدا م  

 .ميشناخت. ولي بعضي را هم اصاًل به ياد نميآورد

 چنين به نظر ميآمد که پيتي پات قباًل ورود او را به همه اطالع داده است. گاهي که درشکه توقف ميکرد زنان آشنا

لند ميکرد و به همه نشان ميداد. همه آنها ميخواستندو بيگانه دورش جمع ميشدند و اسکارلت به ناچار ويد را ب  

 اسکارلت سري به آنها بزند و در کار دوخت و دوز و کارهاي بيمارستاني شرکت کند و اسکارلت هم به ناچار براي

 .اينکه زودتر از دستشان راحت شود به همه وعده مساعد ميداد
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خانههاي ديگر بود ايستاد. دخترک سياهپوستي که جلوي خانهدرشکه در مقابل عمارت سبز رنگي که دورتر از   

ناگهان دکتر ميد و همسرش و پسر سيزده سالهاش از عمارت خارج شدند و در» اومد.«کشيک ميداد فرياد زد:   

 حاليکه دست تکان ميدادند به سويش دويدند. اسکارلت به خاطر آورد که اينها را هم در مراسم ازدواج خود

با توقف درشکه همه به دورش ريختند و خانم ميد روي رکاب درشکه جست تا بچه را بهتر ببيند. دکترديده است.   

 ميد بياعتنا به گل، به خيابان آمد و در طرف ديگر درشکه ايستاد. او بلند قد و باريک اندام بود و ريش نوک تيز

وفاني سهمگين آنها را از هم دريدهخاکستري رنگ داشت، لباسهايش گويي به تنش گريه ميکرد، مثل اينکه ت  
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 است. شهر آتالنتا او را سرچشمه حکمت و درايت و عقل و علم ميدانست، رفتاري متين و بزرگ منشانه داشت و

 سخنوري زبردست و پرقدرت به شمار ميرفت. مردي بود نيک خصلت و نيکسرشت، مهربان و ماليم، که همه

 .شهر او را دوست داشتند

ا فشرد و لپهاي ويد را با دو انگشت گرفت و تعارفات بچهگانهاي به طفل ابراز نمود. دکتر ميددست اسکارلت ر  

 گفت که خانم پيتي پات قول داده که اسکارلت در بيمارستاني که کميته آن توسط خانم ميد رهبري ميشود به

 .خدمت در آيد

دادماوه عزيزم، من تا حاال به هزار نفر همين قول رو «اسکارلت گفت:  .« 

خانم مري ودر، شرط ميبندم، زن حرامزاده، حتما تو رو تو ايستگاه ديده. مث اينکه«خانم ميد با خشم فرياد زد:   

 ».شبا هم اونجا ميخوابه

باور کنين که من اصاًل نميدونستم موضوع چيه؟ همين جوري قول دادم. خب حاال اين کميته«اسکارلت گفت:   

 ».بيمارستان چي هست

و همسرش به هم نگريستند گويي از بياطالعي او تکان خوردهاند. خانم ميد در حاليکه معذرتخواهيدکتر ميد   

البته، ميدونم تو مايلها از اينجا دور بودي و حق داري ندوني. ما کميتههاي پرستاري درست«ميکرد گفت:   

نيم، به دکترها کمک ميکنيم،کرديم که در روزهاي معين توي بيمارستانها کار ميکنن. از سربازا پرستاري ميک  

 باندپيچي ميکنيم، لباس درست ميکنيم، باندها را آمده ميکنيم، و وقتي سربازها تونستند روي پاي خودشان

 بايستن اونا رو مياريم خونهي خودمون و نگهداري ميکنيم تا کاماًل خوب بشن تا بتونن دوباره به جبهه برن

ه نانآورشون به جنگ رفته يا زخمي شده نگهداري ميکنيم، به اون کمکهمينطور از زن و بچههاي خانوادهايي ک  

 ميکنيم. به خصوص اگر فقير باشن. حتي بدتر. دکتر ميد در انستيتوي بيمارستان و توي کميته من کار ميکنه، همه

 ».ميگن او واقعاً بينظيره

خب، خب بسه ديگه خانم ميد،« دکتر ميد در حاليکه از حرفهاي همسرش لذت ميبرد ميان حرفش دويد و گفت:  

 الزم نيس اينقدر جلوي ديگران از من تعريف کني. اين کوچکترين کاري است که من ميتونم بکنم. تو که

 ».نميذاري من به ارتش ملحق بشم

 خانم ميد که خود را عصباني نشان ميداد نميذارم! من؟ تموم مردم شهرنميذارن، خودت خوب ميدوني. ميدوني

قتي مردم شنيدن که اون ميخواد به عنوان جراح ارتش به جبهه ويرجينيا بره، همه خانمها طوماري امضااسکارلت، و  

دکتر ميد با نااميدي سرش را تکان» کردن که اون بايد در شهر بمونه البته شهر بدون تو هيچ کاري نميتونه بکنه.  

بخورم که چرا نرفتهام خب، خب. خانم ميد با يک پسر تو جبهه، شايد کمتر غصه«داد گفت:  .« 
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من هم سال ديگر ميرم، به عنوان طبال من االن خوب ياد گرفتم که«فيل پسر سيزده ساله آنها با اشتياق گفت:   

 ».چطوري طبل بزنم، ميخواين براتون بزنم؟ ميرم طبلم رو بيارم

ردهاي از رنج و غم بر چهرهاش فروو ناگهان، پ» نه جونم، حاال نه،«خانم ميد پسرش را در آغوش گرفت وگفت:   

 ».افتاد سال ديگه هم نه شايد سال بعدش

ولي تا اون موقع جنگ تموم ميشه. تو قول دادي«فيل خود را از آغوش او بيرون کشيد و با ناراحتي گفت:  !« 

 .از باالي سر پسرک پدر و مادرش نگاهي به هم انداختند، اسکارلت اين نگاه را به خوبي ديد

ميد پسر بزرگ دکتر ميد در ويرجينيا خدمت ميکرد و با رفتن او عالقهي اين والدين پير به پسر کوچکشاندارسي   

 .بيشتر شده بود

ببخشين بايد بريم. خانم پيتي، نگران هس، ما دير کرديم«عمو پيتر سينهاش را صاف کرد وگفت:  .« 

 .خانم ميد کمي عقب ايستاد دستش را به عالمت خداحافظي بلند کرد

 ».خداحافظ، امروز بعد از ظهر ميام پيشت از قول من به پيتي بگو اگه تو رو نفرسته به کميتهي ما واي به حالش«

 درشکه دوباره در طول آن خيابان گآللود به حرکت در آمد. اسکارلت لحظهاي تکيه داد و لبخند زد حاال احساس

مش، با شور و هيجاني که از خود نشان ميداد و با شناختيميکرد حالش از چند ماه گذشته بهتر است. آتالنتا با مرد  

 .که از اين هيجانات پشت سر هم داشت، جاي جالبي بود، به او آرامش مخصوصي ميداد

 خيلي بهتر از آن مزرعهي دور افتاده در چارلزتون بود جايي که شب در سکوتش سوسمارهاي بزرگ را در خود پناه

ديواري بلند و آن باغ دلتنگ کننده و مغموم بود، خيلي بهتر از ساوان با آن ميداد خيلي بهتر از آنجا چهار  

 خيابانهاي پهن و رديف نخلهاي بلند و رودهاي گآللود. بله و حتي هيجانانگيزتر از تارا بود و اگر چه تارا برايش

 .بس عزيز بود

نا شده بود حالتي وجود داشت کهدر اين شهر شلوغ با خيابانهاي باريک و گآللودش که در تپههاي سرخرنگ ب  

 قلبش را به طپش و هيجان ميانداخت و با روح سرکش او سازگاري داشت، حالتي خام و نارس، همان خامي و

 ناپختگي دخترانهاي که زير پوشش مواعظ الن و مامي پنهان شده بود. ناگهان احساس کرد به آنجا تعلق دارد. او

رودخانههاي زرد از کنارشان ميگذشتند نبودمتعلق به شهرهاي آرام و قديمي که  . 

 حاال ديگر خانه ها خيلي از هم فاصله داشتند و باالخره آجرهاي قرمز و بام سنگفرش خانه عمه پيتي را ديد. اين

 تقريباً آخرين خانه شمالي شهر بود. بعد از آن خيابان پيچتري باريک ميشد و امتداد مييافت و پس از يک پيچ،

اي انبوه گم ميشد. طارمي چوبي سفيد تازه رنگ شده بود و در حياط جلو آخرين گلهاي نسرين زرددرميان بيشه  

 چون ستارهاي، خودنمايي ميکرد روي پلههاي جلو عمارت دو زن سياهپوش ايستاده بودند و پشت سرشان زن

بخندي گشاد، دندانهايدرشت اندام زرد رنگي ديده ميشد که دستهايش را زير پيشبندش پنهان کرده بود و با ل  

 سفيدش را نشان ميداد. عمه پيتي پات از هيجان روي پاهاي کوچکش باال و پايين ميپريد و يک دستش را روي



 
152 

 سينه فربهش گذاشته بود تا قلبش را آرام سازد. اسکارلت در کنار او مالني را ديد که با نفرتي ناگهاني احساس

يسواني که به شيوه زنان سالخورده آراسته بود لبخندي که بر چهره قلبميکرد اين زن کوچک اندام سياه پوش با گ  

 .شکلش نشسته بود، باعث نفرت او از آتالنتا خواهد شد

*** 
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 وقتي يک جنوبي با اثاثيه خود رنج سفر بيست مايلي را بر خود هموار ميکرد به ندرت سفرش کمتر از يکماه طول

جنوبيها نه تنها رسم ميهماننوازي را خوب ميدانستند بلکه به مسافرت همميکشيد، چه بسا که بيشتر ميشد.   

 عالقه داشتند و ميهمانان خوبي هم بودند و هيچ تعجبي نداشت که يکنفر براي ديدار عيد کريسمس به منزل آشنايان

ل خود به ديدارو منسوبين خود وارد شود و تا جوالي بماند. معمواًل وقتي زن و شوهر جواني در مسافرت ماه عس  

 اقوام ميرفتند و به آنها خوش ميگذشت، تا تولد دومين فرزند خود در آنجا ميماندند. بارها اتفاق افتاده بود که

 عمهها و عموها براي شام يکشنبه دعوت شده بودند و تا سالها بعد که آنها را دفن کردند، همانجا ماندند. ميهمانان

هها بزرگ بود و خدمه بسيار، و سير کردن چند شکم در آن سرزمين فراواني،معمواًل دردسري نداشتند زيرا خان  

 مسئلهاي ايجاد نميکرد. سفر و ديدار اقوام و دوستان امري عادي بود. مسافرين از هر نوعي بودند، عروس و داماد،

تند آنها را مدتي دورزناني که باردار شده بودند يا زاييده بودند، دختراني که عاشق ميشدند و والدينشان ميخواس  

 نگهدارند، دختراني که دم بخت بودند ولي خواستگاري نداشتند و به اميد يافتن شوهر ميآمدند، همه ميتوانستند از

 اين مسافران باشند. چنين مسافرتهايي ميتوانست به زندگي آرام و بيتحرک جنوبيها هيجاني ببخشد.قدم

 .مسافران هميشه گرامي بود

لنتا آمده بود ولي نميدانست چقدر ميماند. اگر سفرش به همان تلخي سفر ساوانا و چارلزتون باشداسکارلت به آتا  

 يک ماه ديگر به خانه باز ميگشت. اگر به او خوش ميگذشت مدت اقامتش نامعلوم بود. ولي به زودي عمه پيتي و

ند و با آنها زندگي کند. بر سر اين موضوع بامالني او را وسوسه کردند و از او خواستند که براي هميشه در آتالنتا بما  

 او بحثها کردند و بارها تقاضاي خود را مطرح نمودند. آن دو او را به خاطر خودش ميخواستند و چون دوستش

 داشتند. آنان تنها بودند و شبها در آن خانه بزرگ ميترسيدند، اما او شجاع بود و به آنها شجاعت ميداد. آن قدر

اندوه آنان را از ميان ميبرد. و حاال که چارلز مرده بود جاي همسر و پسرش نزد خويشانش بود. بهجذاب بود که   

 عالوه نيمي از آن خانه اينک به او تعلق داشت، وصيت چارلز اينطور بود و باالخره اينکه ارتش جنوب به هر دستي

تاري نمايد احتياج داشتکه بتواند خياطي کند، بافندگي کند، باندپيچي کند و از مجروحان پرس . 

 هنري هاميلتون، عموي چارلز که خانوادهاي نداشت و در هتل آتالنتا نزديک راه آهن زندگي ميکرد به طور جدي

 اين موضوع با اسکارلت صحبت کرد. هنري هاميلتون، نجيبزاده کوتاه قد و چاقي بود که شکم بزرگي داشت و
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د. آدمي کمحوصله و عصبي بود که اخالق زنانه داشت و شهامتصورتش به قرمزي ميزد و موهايش نقرهاي بو  

 مردانه کمتر از او ظاهر ميشد و اضاًل نميتوانست با خواهر خود، خانم پيتي پات هاميلتون سازگاري نشان دهد. از

 کودکي آن دو از جهت احساسات و طرز سلوک و رفتار، درست نقطه مقابل هم بودند و هنري هميشه به خواهرش

سالها» چارلز را که فرزند يک سرباز بود لوس و احمق و بيدست و پا بار آورده است.«يداً اعتراض ميکرد که شد  

 پيش، اين برادر، نسبت به خواهرش آنقدر توهين روا داشت که از همان وقت پيتي پات قهر کرد و حاال حتي يک

اعتراضآميز، همراه با اشارتهاي چشم و کلمه هم با او حرف نميزد، مگر زمزمههاي نفرتآلود و حساب شده و  

 ابرو که هرکس آنها راميديد تصور ميکرد يکي قاتل و ديگري وکيل مدافع است. ماجراي دعوا اين بود که پيتي

 پات سالها پيش ميخواست مبلغ پانصد دالر از پولي که نزد برادرش داشت در يک معدن طالي مجهول

کار دعوا باال گرفت و باالخره در برابر اصرار خواهرش به شدت عصباني سرمايهگذاري کند. هنري مخالفت کرد و  

 شد و کلمات تندي بر زبان راند و به او گفت اصال شعور ندارد و نمي فهمد چه ميکند و مانند سن وجودش جز ضرر

 .چيز ديگري نيست
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و پيتي پات فقط ماهي يکبار به اتفاق عمو از روز بعد، رابطه برادر و خواهر تيره و تار شد و از يکديگر جدا شدند  

 پيتر براي گرفتن مخارج ماهانهاش به دفتر او مراجعه ميکرد. هنري از آن خانه رفت و در هتل اقامت گزيد. بعد از

 هر مالقات که ماهانه تکرار ميشد پيتي پات چنان ناراحت ميشد که در بستر ميافتاد و ميگريست و نمک بو

لني روابط بسيار گرمي با عموي خود داشتند بارها خواستند ميانه عمو و عمه را بگيرند و آنها راميکرد. چارلز و ما  

 آشتي دهند اما پيتي پات دهان کوچک خود را ميبست و امتناع ميکرد. چارلز و مالني عقيده داشتند که عمهشان

که اين حادثه براي عمه پيتي يکبايد گذشت بيشتري از خود نشان دهد.چارلز و مالني چنين استنباط ميکردند  

 .هيجان بزرگ بوده است، تنها هيجاني که در زندگي يکنواخت او وجود داشت

 عمو هنري به محض ديدن اسکارلت از او خوشش آمد زيرا عقيده داشت در پس آن همه ظاهرسازيهاي احمقانه،

و مالني بود بلکه آنچه را چارلز بنابرکمي هم احساس واقعي وجود دارد. او نه تنها وکيل داراييهاي پيتي پات   

 وصيتش براي اسکارلت گذاشته بود در اختيار داشت. اسکارلت وقتي مطلع شد که زن جوان و پولداري است، از

 شادي حيرت کرد، زيرا چارلز نه تنها نيمي از خانه پيتي پات را براي او گذاشته بود بلکه زمينهاي زراعتي و شهري

سيد. و ارزش فروشگاهها و انبارهاي کنار ايستگاه راه آهن هم که اينک جزيي از داراييهاي اوزيادي هم به او مير  

 به حساب ميآمد. از هنگام شروع جنگ سه برابر شده بود. از اينرو هر وقت که عمو هنري حساب امالک او را

 .ميداد توصيه ميکرد که بهتر است براي هميشه در آتالنتا بماند

يد هاميلتون بزرگ شد، مرد جوان و پولداري ميشه، اينجورکه آتالنتا داره بزرگ ميشه، قيمتوقتي و«مي گفت:   
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 اين امالک تا بيست سال ديگه ده برابر ميشه و اين پسر بايد جايي بزرگ بشه که داراييهايش دم دستش باشه، اين

و مالني. اوتنها مردي است که از بله، و همينطور از اموال پيتي –جوري ياد ميگيره که چطور اونا رو حفظ کنه   

 ».خانواده هاميلتون باقي مونده، چون من که براي هميشه زنده نيستم

 عمو پيتر از اينکه اسکارلت تصميم گرفته بود براي هميشه در آتالنتا بماند خوشحالتر از همه بود. زيرا از اينکه

ن بحثها و گفتگوها، اسکارلت فقط لبخندفرزند چارلز تحت نظر خودش بزرگ نشود، هراس داشت. درتمام اي  

 ميزد و چيزي نميگفت. نميدانست که باالخره از آتالنتا خوشش ميآيد و آيا ميتواند با اقوام شوهرش روابط

 حسنه برقرارکند؟ گذشته از اينها فکر جرالد و الن را هم ميکرد از جانب ديگر، حاال که از تارا دور شده بود حس

براي آنجا تنگ شده است، براي آن مزارع سرخ و بوته هاي بهاري پنبه و آن سکوت شيرينميکرد دلش به سختي   

 و گرگ و ميش نشاطانگيز غروب. براي اولين بار تقريباً مفهوم حرف جرالد را ميفهميد که گفته بود عشق به زمين

 .در خون اوست

درستي در مورد اقامت خود نميداد و بنابراين با خوشرويي از کنار مسئله ميگذشت و وقت ميگذراند و جواب  

 .خودش را به زندگي بيسر و صدا در آن خانه سرخرنگ خيابان پيچتري عادت ميداد

 اسکارلت با بستگان درجه اول چارلز زندگي ميکرد و خانهاي را که او در آن زندگي کرده و بزرگ شده بود ميديد

و در مدت کوتاهي او را بيوه و مادر کرده بود بهترو ميتوانست پسري را که به همسرياش برگزيده شده بود   

 بشناسد. اکنون ميتوانست درک کند که چرا او اين همه خجالتي بود و اين همه با اوهام و ايهام پيوند داشت و اين

 همه خياالنديش بود. هرچه را از پدرش، آن سرباز شجاع، گردنکش و پرخروش به ارث برده بود، در آن محيط

کاندک از دست داده بود. تحت تاثير رفتار کودکانه عمه پيتي قرار داشت و بسيار بيشتر از يک برادر بهزنانه اند  

 .مالني نزديک شده بود. در نظر او بهتر از اين دو زن در دنيا پيدا نميشد
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به خاطر اينکهشصت سال پيش، وقتي عمه پيتي پات بدنيا آمد، نامش را سارا جين هاميلتون گذاشتند اما پدرش   

 اندام فربه و پاهاي کوچکي داشت و دائما مشغول جست و خيز بود نام مستعار پيتي پات را روي او گذاشت و از آن

 روز ديگر کسي او را با نام واقعي خودش صدا نکرد. با گذشت سالها، تغييراتي در او به وجود آمد و کارهايي از او سر

يکي داشت. از آن کودک بانشاط و پرشور و شر گذشته، حاال فقط همان يکميزد که با اسم مستعارش بسيار نزد  

 .جفت پاي کوچک و هيکل چاق باقي مانده بود که بيهدف ميخنديد و کارهاي مسخره و مضحک انجام ميداد

 هيکل درشت، گونههايي سرخ و گيسواني نقرهاي داشت و هميشه از تنگي کرستش نفسنفس ميزد .با آن پاهاي

سختي راه ميرفت و کفشهايش بيشتر اندازهي پاي بچهها بود قلبي داشت که از هر هيجاني به تپش کوچک به  

 .ميافتاد و غش ميکرد
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 البته همه ميدانستند که اين غشها اغلب ساختگي است ولي از آنجا که دوستش داشتند چيزي نميگفتند و به

انهاش را جدي نميگرفتند. مگر برادرش هنريرويش نميآوردند. همه او را دوست داشتند و خواستههاي کودک . 

 .غيبت را بيش از هر چيز در دنيا دوست داشت ولي نه به اندازه شادي و سروري که سر ميز غذا به او دست ميداد

 ساعتها وراجي ميکرد و درباره ديگران و مسايل مربوط به آنان حرف ميزد ولي به خوبي معلوم بود که اصالً 

و مقاصد شيطاني را دنبال نميکند. اسمها اصاًل در خاطرش نميماند. تاريخها و مکانها اصاًل بهمقصودي بدي ندارد   

 يادش نميآمد و اغلب هنرپيشگان تأتر آتالنتا را با هنرپيشههاي ديگر اشتباه ميکرد و هيچکس دلش نميخواست

ر به او بزند و در مورد اوکه او را بخاطر اين چيزها سرزنش کند. هيچکسي پيدا نميشد که گوشههاي نيشدا  

 .تلخگويي کند. دوستانش ميدانستند که اين زن شصت ساله در واقع کودکي بيش نيست

 مالني هم از بسياري جهات به عمهاش شباهت داشت. خجالتي بود ناگهان سرخ ميشد و تواضع خاصي داشت ولي

احساساتش از«کراه اعتراف ميکرد، حس و هوشش در همه جهت کار ميکرد و توان کافي داشت و اسکارلت با ا  

او هم چون عمهاش به کودکي معصوم شباهت داشت که هيچچيز ديگري جز سادگي» نوعي است که من ميپسندم.  

 و مهرباني، حقيقت و عشق را نميشناخت، مثل بچهاي بود که پستي و شيطان صفتي را نميديد. و اگر هم ميديد

يخواست کساني که در اطراف او هستند نيز شاد باشند و حداقل ازتشخيص نميداد، چون هميشه شاد بود و م  

 مصاحبت هم لذت ببرند. در نتيجه هميشه صفتهاي خوب افراد را ميديد و با مهرباني آنها را مورد توجه قرار

 ميداد. با وجود اينکه گاه کارهاي احمقانهاي از او در خانه سر ميزد ولي همهي مستخدمها او را پاکدل و خوش

 قلب و بزرگوار ميدانستند، هيچ دختر زشتي پيدا نميشد که نکته مثبت و جذابيت خاصي را در وجودشان کشف

 نکند و از خصوصيات جالب آنان سخن نگويد، به همه مردها هر چقدر هم پست و بيارزش بودند مالني با چشم

خوي پسنديده و رفتار انساني بود خوشبيني نگاه ميکرد و صفتهاي شايستهاي در آنها مييافت. به خاطر همين  

 که همه دورش جمع ميشدند و صفات نيکويي را که شايد خود خبر نداشتند از دهان او ميشنيدند و چه کسي بود که

 مفتون و شيفته چنين رفتاري نشود؟ دوستان بسياري داشت، از زن و مرد، اما عاشق نداشت زيرا از آن دسته زنان

د پسندي و غرور بر سر راه مردان دام پهن کندنبود که با عشوهگري و خو . 

 آنچه مالني ميکرد همان بود که از يک دختر جنوبي انتظار ميرفت. دوستانش را دور هم جمع ميکرد و آنها را

 وادار مينمود در آرامش تمام از مصاحبت يکديگر لذت ببرند. به خاطر همين رفتار زنانه و محجوبانه بود که جامعه

هميشه با شادي و صفا و شوخ طبعي همراه بود. زنان به خوبي ميدانستند سرزميني که مردانش راضي زنان جنوبي  

 باشند و غرورشان شکسته نشود و شخصيتشان حفظ گردد، جايي است که آنها هم ميتوانند با صفا و صميميت در آن

 

1 2 7 

انشان را همواره راضي نگهدارند و مرد راضي، اززندگي کنند. بنابراين از گهواره تا گور، زنان ميکوشيدند که مرد  
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 بذل عشق و شهامت دريغ نداشت، در حقيقت مردان، آنچه را که زنان ميخواستند فراهم ميکردند، ولي اعتباري

 براي عقل و هوش آنان قايل نبودند. اسکارلت نيز همچون مالني اين نکات را به خوبي درک ميکرد ولي وظايف خود

تمام و مهارت بينظير انجام ميداد. تفاوت ميان اين دو زن اين بود که مالني بامهرباني و کلمات را با هنرمندي  

 تحسينآميز با مردم سخن ميگفت و دلش ميخواست مخاطبش از ته دل خوشحال شود، و اسکارلت همه اين کارها

 .را ميکرد ، اما فقط مقاصد خود را در نظر ميگرفت

از طفوليت دوست داشت، هيچگاه خشونت و نامهرباني نسبت به او اعمال نگرديد، واز جانب دو زني که چارلز،   

 خانهاي که بايد مردي در آن تربيت ميشد، چون آشيان پرندگان، ساکت و آرام و ظريف بود. در مقايسه با تارا اين

ردان، توتون و روغنخانه، قديميتر، ساکتتر و ماليمتر بود. به نظر اسکارلت اين خانه، مشتاق بوي براندي م  

 ماکاسار بود خانه مشتاق شيههي اسب، مسابقه ی اسب دواني، البته گاهي، تفنگ، داد و فرياد مرد، زين و مهميز و

 .سگشکاري بود

 دلش براي داد و فرياد تارا، هنگامي که مادرش به خانه باز ميگشت تنگ شده بود، دلش براي دعوا مامي با پورک،

ت، براي کشمکشهاي خودش با سوالن و غرشهاي پدرش جرالد. تعجبي نداشت که چارلزروزا و تينا غش ميرف  

 از اين خانه، اين همه خجالتي و بيدست و پا بيرون آمده بود. در اين خانه هيچوقت صدايي بلند نميشد، هيچ

امده بود اکنون دعوايي در نميگرفت، همه در مقابل هم تسليم بودند. اسکارلت که روزي از زير دست مامي بيرون  

 اخالق و رفتار عمو پيتر را ميديد که چون زنان آن خانه سر به زير ميانداخت و فوراً تسليم ميشد، جسارت،

 مديريت، اراده و سختي و سفتي مامي اصاًل در او نبود.عمو پيتر همواره رفتاري آرام، نرم و مهربان داشت به خصوص

 .با بيوه ی آقاي چارلز

همين خانه بود که اسکارلت حال گذشته خود را باز يافت و قبل از اينکه خود بداند روحيه غمزدهاي با وجود اين، در  

 را که در تارا داشت، به حالت معمول بازگشت. او فقط هفده سال داشت سالم پرقدرت بود و اقوام چارلز ميکوشيدند

.و اغلب مالني به نام اشلي اشاره ميکرد وکه هميشه او را خوشحال کنند. اگر گاهي مالني پيش ميآمد تسکين دهد  

 از او حرف ميزد. هر وقت چنين غمي به اسکارلت روي ميکرد هر دو زن بهطور خستگيناپذيري سعي ميکردند

 از هر راهي که ميدانستند اندوه او را از بين ببرند ولي آنان از اين حقيقت مطلع نبودند و سابقه اندوه او را

دند از وضع غذا و خواب ناراضي است، و اغلب به او پيشنهاد ميکردند که بعد از ظهرها بانميدانستند. فکر ميکر  

 درشکه به گردش برود. نه تنها زيباييش را ميستودند، بلکه همواره از شادي فطري او نيز سخن ميگفتند، از زيبايي

ند و ميبوسيدند و سعياندام و دست و پاي ظريف و پوست لطيف و سفيدش تعريف ميکردند، نوازشش ميکرد  

 .داشتند با کالمي اميد بخش و عالقه خود را نسبت به او ثابت کنند

 اسکارلت چندان که بايد به محبتهاي آنان توجهي نميکرد.ولي از اين ستايشها لذت ميبرد. در تارا هيچکس تا

شه حقايق را ميگفت، واين حد از او تعريف نکرده بود و مامي چون از دروغ و ريا و تظاهر نفرت داشت همي  
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 عيبهاي او را آشکارا گوشزد ميکرد. ويد کوچولو ديگر مايه آزار نبود زيرا همه افراد آن خانه، از سفيد و سياه از

 او پرستاري ميکردند و آنچه الزم بود برايش انجام ميدادند حتي گاهي همسايگان نيز بر سر بغل کردن او کارشان

ني به اين بچه در حد جنون بود. حتي گاهي که ويد کوچک گريه ميکرد و امان همهبه مشاجره ميکشيد. عالقه مال  

کوچولوي خوشگل، چقدر شيريني! کاش بچه من بودي«را ميبريد مالني با لطف و محبت ميگفت:  !« 
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عقيده براي اسکارلت مقدور نبود که جلوي احساسات خود را بگيرد. با وجود گذشت زمان و عادت به محيط، هنوز  

 داشت عمه پيتي احمقترين زن دنياست، نميتوانست اداها و اطوار کودکانه او را تحمل کند و از مالني هم خوشش

 .نميآمد، زيرا نسبت به او را تحمل کند و از مالني هم خوشش نميآمد زيرا نسبت به او احساس حسادت ميکرد

امه اشلي را بلند ميخواند نامهها سرا پا شور و عشق نسبت بهمواقعي بود که مالني با افتخار توام با نازهاي زنانه ن  

 همسرش بود و اسکارلت طبعاً نميتوانست چشم ديدن رقيب را داشته باشد، و ناگهان چون مجنوني آواره، از اتاق

 بيرون ميرفت. با همه اينها زندگي در آتالنتا، در کنار اين دو زن زياد هم بد نميگذشت و لحظاتي ميرسيد که

 بسيار احساس شادماني و لذت ميکرد. اين شهر براي او به مراتب بهتر از جاهاي ديگري چون ساوانا و چارلزتون و

 حتي تارا بود، در آن چيزهايي پيدا ميشد که در جاهاي ديگر نديده بود. فقط بعضي شبها وقتي شمع را ميکشت و

چه ميشد اگر اشلي ازدواج نميکرد! چه«فت: به بستر ميرفت آهي سوزناک از ته دل ميکشيد و با خود ميگ  

 ميشد اگر مجبور نبودم در آن بيمارستان طاعونزده کار کنم! اوه کاش ميتوانستم براي خودم يک معشوق دست و

 ».پا کنم

 خدمت اسکارلت در بيمارستان برخالف ميلش فوراً آغاز شد و حتي مجبور شد براي جلب نظر جامعه زنان آتالنتا در

ه نامنويسي کند، کميته خانم ميد وکميته خانم مري ودر. و اين اجبار، چهار روز کار کشنده را در هفته برايشدو کميت  

 به همراه داشت.مجبور بود در محيط بيمارستان لچکي به سر کند و روپوش سفيد بپوشد و از مجروحان و بيماران

ارهاي خود نهايت عالقه و دقت را نشان دهد. زنهايپرستاري کند و مانند زنان ديگر بدون دريافت مزد در انجام ک  

 ديگر وقتي ميديدند که او با شور ميهنپرستانه خود اين خدمات را به گردن گرفته، خوشحال ميشدند و اگر

 ميفهميدند که او در واقع هيچ عالقهاي به اين کارها ندارد بسيار ناراحت و نااميد ميشدند. به هر صورت جنگ

لبي نبود، عالقهاي به اخبار و حوادث و سير آنها نشان نميداد، مگر خبرهايي که مربوط به اشليبرايش مسئله جا  

 ميشد. هميشه وحشت داشت که اصرار او در دانستن ماجراهاي مربوط به اشلي باالخره کار دستش بدهد و رازش

ود پيدا نميکرد و نميدانستفاش گردد. اگر در بيمارستان کار ميکرد به اين سبب بود که چاره ديگري براي خ  

 .چگونه بايد خود را از شر آن راحت کند

 پرستاري اصاًل برايش هيچ لطفي نداشت. جز آه و ناله و فغان و فرياد و هذيان و مرگ و بوي گند، مفهوم ديگري
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ميکرد، پرکسب نميکرد. بيمارستانها از مردان زشت و بدقيافه و کثيف که بوي گندشان از فاصله دور آدم را گيج   

 شده بود. بدنشان جراحاتي داشت که حال آدم را به هم ميزد. هواي داغ و بويناک تابستان تا مغز استخوان نفوذ

 ميکرد و روحش را آزرده ميساخت و حالت تهوع به او دست ميداد و شبها باعث کابوسهاي آزاردهنده

ات مزاحم روي زخم و جراحت مجروحانميشد. ساس و پشه مگس همهجا فراوان بود و ول ميخورد. اين حشر  

 مينشستند و آنها را چنان آزار ميدادند که گاه همگي با هم فريادهاي دلخراشي ميکشيدند و فحشهاي زشت بر

 زبان ميراندند. اسکارلت هم از دست اين حشرات، فغانش به آسمان ميرفت و مواضع گزيدگي را آنچنان

اهي هم با بادبزن، حشراتي را که روي بدنش مينشستند نشانه ميرفت کهميخاراند که از آن خون بيرون ميزد و گ  

 .حاصلش چيزي جز درد نبود. بسياري وقتها آرزو ميکرد کاش نسل هر چه مرد بود از روي زمين بر ميافتاد

ناراحت ناراحتي مالني به اندازه او نبود، به نظر نميرسيد که از بوي گند و تند زخمهاي چرکين و بدن لخت سربازان  

 شود. گاه که لخت کردن مردان زخمي واجب به نظر ميرسيد، اسکارلت با خشم ميگفت، آخر اينکه کار يک بانوي

 نجيب نيست. هنگامي که دکتر ميد براي بستن زخمها نياز به کمک داشت، مالني به کمکش ميرفت و اگر چه رنگ
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قت به انجام برساند. بسيار پيش ميآمد که بعد از اتمام کار،به رو نداشت ولي سعي ميکرد وظيفهاش را در کمال د  

 توان از کف ميداد و به حال تهوع ميافتاد و اسکارلت ناچار به او نيز کمک ميکرد. با اينحال، مالني خنده از لبانش

ه بود. شايددور نميشد و همواره مهرباني را به يادداشت، از اين رو در تمام بيمارستان به فرشته رحمت معروف شد  

 اسکارلت هم بدش نميآمد که چنين القابي به او بدهند اما وقتي فکر ميکرد الزمهاش لخت کردن مردان شپشو و

 زخمي و چرکين است و بايد گلوي مردي را که تنباکو قورت داده مدتي بمالد تا از خفگي نجاتش دهد، پاهاي کثيف

يا کرمهاي بدن مردان را يک يک بردارد، عطاي چنين لقبهايي و پر پشم سربازان را بشويد و زخمشان را ببندد و  

 .را به لقايش ميبخشيد و پشت سر هم فحش و ناسزا به هر چه پرستار و پرستاري بود نثار ميکرد

 اگر به او اجازه ميدادند زيبايي و خوشآب و رنگي خود را به رخ آن مردان بدبخت بکشد و از آنان دلبري کند

ي ميشد، ولي بيمارستان جاي اين کارها نبود و با موقعيتي که داشت جور در نميآمد. زيرا او يکشايد تا حدي راض  

 بيوه بود و انجام چنين اعمالي از بيوهها انتظار نميرفت. بخشهاي سربازان بهبود يافته را به دختران باکره شهر

يگر خدمت کنند و ناظر مناظري باشند کهسپرده بودند زيرا ميگفتند، آنها باکرهاند، و صالح نيست در بخشهاي د  

 ديدنش مناسب حالشان نيست. البته دختران باکره نيز بيکار نبودند و دلبري را فراموش نميکردند و هر کدام از

 ميان مردان جنگي براي خودشان محبوبي انتخاب کرده بودند و اسکارلت گاه ميديد که حتي يک مرد زشت و

غوغايي ميتواند به راه بياندازدبدقيافه در بخش دختران چه  . 

 جز مردان مجروح و نيمه جاني که اغلب هم حالشان وخيم بود، اسکارلت مرد ديگري را نميديد، دنياي او کاماًل يک
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 دنياي زنانه به حساب ميآمد و همين او را بسيار ميآزرد.از همجنسان خود بيزار بود و آنها را قابل اعتماد

تحمل ميکرد. دختراني که در بيمارستان با او کار ميکردند همگي چارلز را ميشناختند، ونميدانست، فقط آنها را   

 به او مهرباني ميکردند و سعي داشتند غمهايش را تسکين دهند. مخصوصاً فاني دختر خانم السينگ و ميبل دختر

ند.اسکارلت هفتهاي سه روزخانم مري ودر که هر دو پدر نداشتند و مادرانشان ميراث ارزشمندي دريافت کرده بود  

 را به دوخت و دوز با دوستان مالني ميگذراند و اين دختران را در آنجا ميديد. رفتار اين دختران با اسکارلت

 رفتاري متفاوت بود، آنان فکر ميکردند اسکارلت ديگر پير شده و دوران آزادي و لذت و سعادت را به سر آورده و

رفتار شود. صحبت آنها اغلب درباره مجالس رقص و دلبري از محبوب بود و بايد با او چون زني قابل ترحم  

 هرگزاسکارلت را در اين صحبتها دخالت نمي دادند. و اسکارلت پيش خود فکر ميکرد، عجب، او که از آنها

گور زيباتر است، خيلي زيباتر، عجب زندگي نکبتي است. چه مردمان بدي هستند اينها،که فکر ميکنند قلب او در  

 !نزد شوهرش خفته است! خير، اينطور نيست! قلب او نزد اشلي در ويرجينياست

 ولي عليرغم اين ناراحتيها، آتالنتا بسيار او را شادمان ميکرد و همچنان که هفتهها پشت سر هم ميگذشت، اقامت

 .او نيز ادامه مييافت

با نگاهي پر حسرت ارابه و گاري هايي را تماشا در آن صبح نيمه تابستان اسکارلت کنار پنجره اتاقش نشسته بود و  

 مي کرد که پر از دختران جوان، سربازان و زنان بود که از خيابان پيچ تري مي گذشتند و به سوي بيشه مي رفتند تا

 براي تزيين بازار که قرار بود حراجي به نفع بيمارستان در آن انجام شود شاخ و برگهاي زيبا جمع آوري کنند. جاده

 سرخ رنگ غرق در سايه درختاني بود که سر بهم آورده بودند و نور خورشيد را به زحمت از خود عبور مي دادند با

 تاخت و تاز اسبها و حرکت درشکه ها توده نازکي از خاک قرمز از زمين برمي خاست. ارابه اول که جلوتر از همه مي

دند آنان قرار بود شاخه هاي مو و شمشاد را قطع کنند ورفت چهار سياه تبر به دست گردن کلفت را با خود مي بر  
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 براي زينت محل همراه بياورند. در پشت لين ارابه سبدهاي بزرگ و کوچک غذا و ميوه، به خصوص هندوانه حمل مي

يشد. دو سياه جوان، يکي بانجو در دست داشت و ديگري ساز دهني مي نواخت و همه با هم آهنگ معروف " اگه م  

 خواي بهت خوش بگذره به هنگ سوار ملحق شو" را مي خواندند. پشت سرشان صف طويلي از دختران سوار، با

 لباسهاي کتاني گلدار و کاله تابستاني و دستکش تورس و چترهاي رنگين مي آمدند و همين ترانه را مي خواندند. در

سربه سر هم مي گذاشتند. گاهي سربازي نحيفدرشکه هاي بعدي زنان مسن تر نشسته بودند که با شوخي و خنده   

 که از مرگ جسته بود در ميان دو زن چاق يا دو دختر الغر ديده مي شد. سوار نظام ارتش افسران و درجه داران

 سوار آرام به دنبال اين جمع روان بود. در اين بين جير جير چرخ ها ، صداي سم اسبها و جرينگ جرينگ مهميزها به

شان اضافه مي شد. برق زينت بانوان و دختران از همه طرف ديده مي شد و بادبزن ها در کار بود وآن غوغاي خرو  
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 چترهاي گلدار و رنگي باالي سر آنها چرخشي شگفت انگيز داشت همه مي خواندند و شادي مي کردند وقهقهه مي

کنند. اسکارلت فکر مي کردزدند و مي رقصيدند تا در جشن آن روز هندوانه بخورند و غروب در حراج شرکت  :" 

 "همه شادند مگر من

 همه برايش دست تکان مي دادند و بعضي از آنها او را صدا مي کردند و او نيز مي کوشيد با لبخند به محبت هاي آنان

 پاسخ دهد و اين کار چه مشکل بود. دردي که در قلبش حس مي کرد اينک به گلويش رسيده بود و بغضي درست

چيزي نمانده بود اشکش سرازير شود همه داشتند به تفريح مي رفتند جز او. همه مي خواستند در جشنکرده بود و   

 شبانه شرکت کنند جز او.مالني و عمه پتي هم او را همراهي مي کردند و با او در خانه مي ماندند زيرا آنان نيز چون

آن مانند يک واقعه معمولي نگاه مي کردند. اما برايعزادار بودند ولي آنها اصال به اين جشن اهميت نمي دادند و به   

 .اسکارلت فرق داشت آرزو داشت که مي توانست همراه بقيه مردم آتالنتا باشد آواز بخواند و برقصد

 و اين ظلم بزرگي بود. اسکارلت خود بيش از ديگران براي برپايي اين جشن زحمت کشيده بود و حاال از شرکت در

هايي کرده بود که هيچ وقت به ياد نداشت، جوراب بافي، کالهدوزي، لحاف دوزي و شال بافيآن محروم بود. کار . 

 ظرف هاي چيني مخصوص شستشوي مو و سبيل را رنگ کرده بود و تعداد زيادي پشتي و کوسن و رومبلي با نقش

پر شده بود و بعضي پرچم حکومت کنفدراسيون قالبدوزي کرده بود؛ ( اگرچه بعضي از ستاره هايش شش پر و هفت  

 ها هم اصال پر نداشت و گرد شده بود اما رويهم رفته نتيجه رضايت بخش مي نمود) روز پيش در انبار کثيف اسلحه

 سازي آنقدر کار کرد که از پاي درآمد و براي دوخت و نصب پرده هاي سنگين و رنگين آنقدر جان کند که از حال

تحت نظر کميته بانوان بيمارستان انجام مي شد و خيلي جدي بنظر مي رسيد رفت. اين برنامه اصال شوخي نبود، چون . 

 کاري بود سخت و خشک و بدون ذره اي تفريح و خنده. با حضور زناني چون خانم مري ودر و خانم السينگ و خانم

ردند کهوايتينگ اصال نمي شد انتظار خنده و تفريح داشت. آنان طوري سخت مي گرفتند و هارت و پورت مي ک  

 گويي با گروهي از بردگان سياه طرف بودند از اينها گذشته صحبت هاي دخترانشان هم آنچنان قابل تحمل نبود. اما

 با وجود تاولي که در انگشتش بود همه چيز را تحمل مي کرد روز پيش وقتي داشت به عمه پتي در پختن کيک براي

 .سربازان کمک مي کرد دستش سوخت و انگشتش تاول زد

 و حاال بعد از اين که مثل يک کارگر مزرعه کار کرده بود بايد در خانه بنشيند و از شادي هاي جشن محروم باشد. نه

 عادالنه نبود که در اين سن بي شوهر و سياه پوش در گوشه عزلت بنشيند آن هم با يک بچه بچه اي که تا کنون

يک سال پيش بود که در جشن هامي رقصيد و به جاي اينصداي گريه اش از اتاق مجاور بلند شده بود. کمتر از   

 لباس عزاي بدرنگ و بدترکيب لباسهاي شاد و زيبا و رنگين مي پوشيد و شور و نشاطي نگفتني در دل مردان، به
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 خصوص سه پسر خاص مي افکند.فقط هفده سال داشت هفده سال و هنوز رقص هاي زيادي در پا داشت و ترانه هاي
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ري در دل. نه اين عادالنه نبود. زندگي اورا به عقب رانده بودد به يک خيابان گل آلود انداخته بود. زندگي اکنونبسيا  

 نقشي از لباسهاي خاکستري و مهميزهاي آهنين و پرصدا، لباسهاي رنگي کتاني و موسيقي پر سرو صدايي که با بانجو

کنون آرزوهايش را دوباره برمي انگيخت. مي خواست نگاه کندنواخته مي شد در مقابلش گشوده بود. اين جلوه ها ا  

 .بنگرد و آن همه شور را يکجا به ذهنش بسپارد

 دست خود را به طرف مرداني که کم و بيش مي شناخت تکان مي داد و در احوال خود فرو رفته بود. پيتي پات

وارد شده بود نگاهي مالمت بار به اسکارلتناگهان وارد شد و او که طبق معمول با حرکات ابلهانه اش بدون خبر   

 :انداخت و گفت

 !ديوونه شدي عزيزم، براي مردها از پنجره اتاق خوابت دس تکون مي دي؟ بهت بگم اسکارلت اصال انتظار نداشتم "

 "اگه مادرت مي ديد چي مي گفت؟

 "خب اونا که نمي دونن اينجا اتاق خواب منه "

ا اتاق خواب توئه و اين خيلي بده عزيزم، نبايد از اينکارا بکني. همه پشت سرتولي ممکنه حدس بزنن که اينج "  

 ".حرف ميزنن. و ميگن... نمي دونم بخصوص اين خانم مري ودر اون که مي دونه اينجا اتاق خوابته

 "و فورا هم ميره به همه پسرها مي گه اينجا اتاق خواب منه، ها؟ اين گربه پير "

لي مري ودر بهترين دوست منهساکت باش عزيزم دا " " 

 باشه بازم همون گربه پيره... اوه معذرت مي خوام عمه جون، گريه نکن! من فراموش کردم که اينجا پنجره اتاق "

 "خوابه. کاشکي از اينجا مي رفتم

 "!عزيزم "

 "خب ميرم. از بس تو خونه نشستم خسته شدم "

...اونوقت مردم چي مي گن؟ ميگن تو احترام چارلي بيچاره رواسکارلت قول بده که ديگه اينجوري حرف نميزني "  

 "...نگه نداشتي

 "!آه عمه جون گريه نکن "

 "!پيتي پات با ناله گفت:" اوه توروهم به گريه انداختم

 دستهايش را در جيب دامنش کرد و به دنبال دستمال گشت. آن درد مبهمي که در گلوي اسکارلت جمع شده بود

ريه ظاهر شد... نه آنطور که پيتي پات فکر مي کرد، دليلش چيزهايي نبود که او مي گفت. به خاطرناگهان بصورت گ  

 .چالز بيچاره نبود، به خاطر صداي چرخ گاري ها و خنده هايي بود که ديگر داشت دور مي شد

وي شانه هايشاز صداي آنها مالني به درون آمد برس مو به دست داشت و گيسوانش با آن شکن هاي ريز ظريف ر  

 .ريخته بود

 "!چي شده؟ عزيزانم "
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 .پيتي پات با ناله گفت:" چارلي!" و به آغوش او فرو رفت و سرش را در گيسوان مواج پنهان کرد

 .لبهاي مالني از شنيدن نام برادر به لرزه افتاد

 "!اوه شجاع باش عزيزم. گريه نکن؛ اوه اسکارلت "
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اخته بود و با صداي بلند زار مي زد زار مي زد براي جواني از دست رفته و آناسکارلت خود را روي تخت اند  

 شادماني هايي که اينک اورا ترک گفته بودند زار مي زد چون کودک نازپرورده اي که هرچه مي خواست با گريه به

د و پاهايش را رويدست مي آورد و اکنون مي ديد که گريه هم درمان درد او نيست. سرش را در بالش فرو برده بو  

 .تشک مي کوبيد و زار مي زد و اشک مي ريخت

 باناله مي گفت:" من هم بايد مرده باشم" شدت پريشاني او بقدري بود که عمه پيتي گريه خود رافراموش کرده بود

 .و مالني کنارش قرار گرفته بود و سعي داشت اورا آرام کند

چارلي چقدر تورو دوست داشت اين آرومت مي کنه. را جع به بچهعزيزم گريه نکن! سعي کن به ياد بياري که  "  

 "خوشگلت فکر کن

 .از اينکه مي ديد کسي از راز دل او باخبر نيست و احوالش را نمي فهمد دردي جانکاه تمام اندامش را دربرگرفته بود

ردن نداشت شايد بخت بااندوه، غم و شکست چنان اورا در گوشه اي گير انداخته بود که براي مدتي تاب صحبت ک  

 او يار بود وگرنه اگر مي توانست سخن بگويد آنوقت رازش فاش مي شد و تمام آن حقايق وحشتبار برمال مي شد

 اگر مي توانست سخن بگويد چون جرالد فرياد ميکشيد و کلمات ناانتظار برزبان مي آورد. مالني شانه هايش را مي

رده پنجره را کشيدماليد و پيتي پات آهسته پيش رفت و پ . 

 :اسکارلت صورت باد کرده و قرمز خود را از بالش برداشت و فرياد زد

 اين کار رو نکن. من هنوز نمردم که شماها پرده هارو مي کشين اگرچه ممکنه همين روزها بميرم. اوه برين بيرون "

 "و منو تنها بذارين

يي که با هم کردند از کنارش دور شدند و از اتاق بيروندوباره سرش را توي بالش فرو کرد. آن دو هم پس از نجوا  

 رفتند. هنگامي که از پله ها پايين مي رفتند اسکارلت صداي مالني را شنيد که مي گفت:" عمه پيتي ازت خواهش مي

 کنم ديگه با اسکارلت راجع به چارلز حرف نزن مي دوني که چقدر اذيت مي شه. دختر بيچاره وقتي اونجوري نگاه

ي کنه مي فهمم که داره سعي مي کنه جلوي گريه شو بگيره. ما نبايد ديگه به زخمش نمک بپاشيمم " 

 .با خشمي فراوان اسکارلت چند بار پايش را روي تخت کوبيد دنبال کلمات بدي مي گشت که نثار آنها کند

سيد. مگر مالني هجده سالباالخره با فرياد گفت:" خداي بزرگ!" ناگهان احساسي به او دست. سوالي به ذهنش ر  

 پاورقي: پارچه اي( } Crepe ( بيشتر دارد؟ چطور مي تواند با اين سن کم ، بدون تفريح براي برادرش لباس کرپ
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م.} سياه بپوشد و دائما در خانه بماند. مالني احتماال نمي دانست يا مي دانست و اهميت نمي -ابريشمي شبيه اطلس  

ر صدا چهار نعل مي تاخت و همه را عقب مي گذاشت زندگي هرگز به انتظار کسي نميداد که زندگي با مهميزهاي پ  

 .نشست

 مشتي به بالش زد و با خود فکر کرد:" ولي او مثل پوب خشک است و هرگز مثل من معاشرتي نبوده بنابراين مثل

اندوهي عميق دوباره به جانش افتاد من هم دلتنگي نمي کند. و ... و به عالوه اشلي را دارد و من... هيچ کس را ندارم!"  

 .و از نو گريستن را آغاز کرد

 با دلي شکسته تا بعد از ظهر در اتاقش ماند.ديگر موقع مراجعت مردم از جنگل بود. با همان سرو صدا و داد و بيداد

خوشحال بودندو گاري هاي پر از شاخه هاي سرو شمشماد. ولي اينبار اين شور و نشاط اورا سر کيف نياورد. همه   

 ولي خسته به نظر مي رسيدند باز هم برايش دست تکان دادند و او با دلتنگي پاسخ داد. زندگي حادثه اي بدون اميد

 .بود و اصال ارزش ادامه نداشت
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 فرار از اين اندوه سنگين از طريقي عملي شد که اصال انتظار نداشت. بعد از شام، خانم مري ودر و خانم السينگ

مدند. مالني، اسکارلت و عمه پيتي با عجله دم پايي هاي خود را پوشيدند و با زحمت قالب کرست هاي خود راآ  

 .انداختند و دستي به موهايشان کشيدند و از پله ها پايين رفتند

 خانم مري ودر با ناراحتي و نگراني گفت:" بچه هاي خانم بونل سرخک گرفته اند" خيلي تند حرف مي زد، خانم

 السينگ ادامه داد:" دختران مک لور هم به ويرجينيا احضار شده اند" صدايش به زحمت درمي آمد بادبزنش را تند

 تند تکان مي داد. صداي بلندي از آن برمي خاست گويي اصال اتفاق مهمي نيفتاده است

 "داالس مک لور مجروح شده "

مري ودر فورا گفت:" چيز مهمي نيست تير به شانه اشهرسه باهم گفتند:" چه وحشتناک، بيچاره داالس..." خانم   

 خورده ولي مسئله اينجاست که اين حوادث در بد مواقعي اتفاق افتاده دخترهايش دارن ميرن به شمال که بيارنش،

 ولي خدا مي دونه که ما اصال وقت نداريم که بشينيم و اينجا حرف بزنيم. بايد فورا به اسلحه سازي برگرديم و تزيين

 "اونجارو تموم کنيم. پيتي ما به تو و مالنب احتياج داريم که بجاي خانم بونل و دخترهاي مک لور رو بگيرين

 "اوه اما دالي ما نمي تونيم بياييم "

 خانم مري ودر با لحن محکمي گفت:" به من نگو نمي تونيم پيتي پات هاميلتون. تو بايد امشب مواظب سياها باشي که

يفه خانم بونل بود. و تو وملي بايد غرفه هاي دخترهاي مک لور رو تحويل بگيريمست نکنن. اين وظ " 

 "...اوه ما نمي تونيم... چارلي بيچاره فقط يک "

 خانم السينگ ميان حرفش پريد به نوعي که گويي همه چيز درست شده است،" مي دونم چه احساسي داري ولي
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 "بخاطر وطن بايد قرباني داد

ستيم کمک کنيم... چرا يکي از همين دخترهاي خوشگل رو شيرين رو تو غرفه نمي ذارين؟اوه کاش مي تون " " 

 .خانم مري ودر دستمالش را درآورد و فين بلندي کرد

 من نميدونم اين روزها اين جوونها چشون شده. اصال احساس مسئوليت نمي کنن. اونهايي که سرشون به تنشون "

ن، خب چيکارشون کنم؟ چوبشون بزنم؟ مي دونم که راس مي گين! اونا ميمي ارزه هرکدومشون يک بهانه آورد  

 خوان وقت کافي براي الس زدن با افسرها رو داشته باشن و مي ترسن لباس تازشون از پشت غرفه ديده نشه. کاش

 "اون کسي که محاصره رو شکسته بود... اسمش چي بود؟

 "خانم السينگ گفت:" سروان باتلر

اي اين دامن هاي فنر دار وسايل مريضخونه وارد مي کرد. اگه امروز يک دونه از اين لباسهاي رو ميآها کاش به ج "  

 بينم مطمئنا فردا ميشه بيست تا، همشون رو هم اون مياره. سروان باتلر... چقدر از اسمش بدم مياد. حاال پيتي من

کنن. هيچ کس تو رو توي اتاق عقبي نمي بينه واصال وقت بحث کردن ندارم. تو بايد بيايي. همه وضع تورو درک مي   

 "ملي هم نبايد نگران باشه، غرفه دختراي بيچاره مک لور غرفه آخره کسي زياد توجه نمي کنه

 اسکارلت گفت:" من فکر مي کنم بايد بريم" سعي کرد اشنياقش را نشان دهد و در عين حال مي کوشيد صورتش

 .جدي و ساده باشد

ن به نام او اشاره نکرده بودند. برگشتند و دقيقا به چهره ي او خيره شدند. حتي در مواقعهيچ يک از آن دو ز  

 .اضطرار هم هرگز به ذهنشان نمي رسيد از زني که تازه شوهرش را از دست داده بخواهند در انظار ظاهر شود

 .اسکارلت نگاه خيره آنها را با چشماني معصوم پاسخ داد
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که همه مون بايد بريم و مراسم امشب رو به يک موفقيت بزرگ تبديل کنيم. افتخارش مالمن فکر مي کنم  "  

 ماست، من هم مي خوام همراه ملي توي غرفه باشم چون... خب من فکر مي کنم توي غرفه دو نفر باشن بهتر از يک

 "نفره. تو چي فکر مي کني ملي؟

که يک زن تازه بيوه شده با لباس عزا در آن ميهماني عموميملي در نهايت درماندگي جواب داد:" خب" از اين فکر   

 .شرکت کند زياد راضي بنظر نمي رسيد

 .نشانه تسليم در چهره خانم مري ودر آشکار شد

 .اسکارلت درست ميگه" برخاست و حلقه هاي دامنش را بجاي خود برگرداند "

" روع نکن. فقط به اين فکر کن که بيمارستان ها چقدر بههردو ... همتون بايد بيايين. پيتي تو هم ديگه بهانه هاتو ش  

 تخت و دوا احتياج دارن. و من ميدونم که روح چارلز چقدر از کمک شما به وطن خوشحال ميشه وطني که براش
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 "جون داد

 پيتي پات گفت:" خب" هميشه وقتي در مقابل شخصي قوي تر از خود قرار مي گرفت تسليم مي شد " اگه فکر مي

که مردم درک مي کننکني  .." 

*** 

 اسکارلت در قلبش ترانه مي خواند و با خودش مي گفت:" چه خوبه که آدم راس بگه! چه خوبه که آدم راس بگه!" و

 شاد وسرزنده پاي به درون غرفه اي گذاشت که رنگ هاي زرد و صورتي داشت و قرار بود دختران مک لور آن را

در يک پارتي شرکت کرده است. پس از تقريبا يک سال عزلت، بعد از يک سالاداره کنند. درست مثل اين بود که   

 پوشيدن لباس عزا و سکوت که نزديک بود به ديوانگي اش بيانجاند واقعا به يک پارتي آمده بود، بزرگترين پارتي

گين پرده هاي رنگينآتالنتا. مردم زيادي را مي ديد و روشنايي زياد و موسيقي زياد و مناظر رنگيني از لباسهاي رن  

 .تورها و يراق هاي رنگين که سروان باتلر مشهور پس از آخرين شکست محاصره از چارلزتون آورده بود

 روي چهارپايه اي که پشت پيشخوان غرفه قرار داشت نشست وبه گوشه و کنار انبار کثيفي که روزي در آن مشق

ر باشکوه شده بود چقدر زيبا بود کميته بانوان چه زحمتينظام مي کردند و اسلحه مي ساختند نگاهي انداخت. چقد  

 کشيده بود تا اين فضاي فقير و تاريک و زشت را اينطور مالدار و روشن و زيبا کرده بود. گويي هر چه چراغ و شمع

 در آتالنتا وجود داشت امشب در اين سالن مي سوخت. روي بدنه توپ هايي که در گوشه سالن گذاشته بودند

نهايي نقره و چيني خودنمايي مي کردند ميزهااز گل و گياه و چراغ و شمع روشن پر بود. از ميان پنجره هايشمعدا  

 .بزرگ سالن نسيمي مي وزيد و رايحه مطبوع گلها را با خود مي پراکند. شمع ها و چراغ ها همه جارا روشن کرده بود

زان بود اکنون به کلي تغيير شکل داده بود و تماما ازچراغ زنگ زده بزرگي که سابقا با زنجيري کلفت از سقف آوي  

 پيچک ها گل ها و ساقه هاي سبز مو پوشيده شده بود. ديوارها پر از شاخه هاي شمشاد و سرو کاج بود. در انتهاي

 سالن جاي مخصوصي براي نشستن زنان و خانم هاي سالخورده درنظر گرفته بودند. بوي گل و گياه همه فضارا در

رق کرده بود. رديف هاي طويلي از شاخه مو از يک گوشه به گوشه ديگر رفته بود و بر باالي پنجره ها و غرفهخود غ  

 ها بصورت ناقوس هاي کوچک و بزرگ خودنمايي مي کرد. هرجا که چشم مي ديد گل و شمع و چراغ بود که بر

 .زمينه پرچم قرمز و آبي کنفدراسيون جنوب جلوه خاصي يافته بود
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 سکوي بزرگي به طرز هنرمندانه اي براي دسته ارکستر ساخته شده بود که تقريبا زير تمام گل ها و گياهاني که در

پنهان شده بود. آن چهار گلدان قيمتي خانم السينگ را -شمعداني، ادريسي، بگونيا و کوليوس -جنوب يافت مي شد   

و در چهار گوشه سالن گذاشته بودند. محل مخصوص بانوانهم که در تمام شهر آتالنتا شهرت داشت، آورده بودند   

 عضو کميته روبروي سکوي نوازندگان بود. روي ديوار باالي سر بانوان عضو کميته روبروي سکو نوازندگان بود روي
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و معاونش استيونز يستصوير بزرگي از رييس جمهور ديو ديوار باالي سر بانوان عضو کميته، يده مي شد. تصويرد    

ان نگاه مي کردند اين دو تن ، اولي با گونه هاي پهن و چشمان ثابت شده بود که گويي داشتند به ميهمان آنان به طرزي نقاشي

 و سرد و

 .دومي با ديدگان روشن چهره الغر و مصمم از شخصيت هاي مورد عالقه جنوبي ها بشمار مي رفتند

رانبانوان مسن عضو کميته که مسئول حراج بودند با سنگيني کشتي هاي بادباني، طول تاالر را طي مي کردند و دخت  

 غرفه ها را که اغلب خنده هايي سبکسرانه تحويل مي دادند به وظيفه خود آشنا مي کردند بعضي از آنان هم به اتاق

 عقبي که مشروبات و آشاميدني ها را در آنجا آماده مي کردند سر ميزدند و عمه پيتي پات با پاهاي کوچکش به

 .دنبال انها تاتي تاتي مي کرد

گاه خود آمدند همگي لباس تيره به تن داشتند و عرق از صورتهاي گوشتالودشان سرازيرنوازندگان به سوي جاي  

 درشکه ران خانم مري ودر( Levy ( بود. روي صندلي ها نشستند و به کوک کردن سازهاي خود پرداختند. لوي پير

همه جا در جشن ها و مراسمرهبري آنان را بر عهده داشت. او از زماني که آتالنتا هنوز مارتازويل خوانده مي شد   

 رسمي و غير رسمي دسته ارکستر را رهبري کرده بود. جلوي ارکستر ايستاد و آمادگي نوازندگان را براي نواختن

 اعالم نمود. تقريبا تمام خانم هاي شهر در آن تاالر حضور داشتند. ارکستر شروع به نواختن کرد، ويولون هاي بزرگ

دئون ترانه مشهور لوريناو کوچک ، بانجو فلوت و آکار  ) Lorena )را آغاز کردند. اين ترانه خيلي آرام بود و براي 

 .رقص مناسب به نظر نمي رسيد. رقص هنگامي شروع مي شد که همه غرفه ها اجناس خود را فروخته باشند

دست داده بوداسکارلت احساس کرد قلبش تندتر مي زند با شنيدن اين والس سنگين حالتي از ماليخوليا به او  . 

 !سالها به آرامي مي گذرند ؛ لورينا "
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 برف دوباره بر چمنزارها مي بارد

 "...خورشيد در دور دست هاي آسمان مي نشيند لورينا

سه، اوه چه والس زيبايي. آرام -دو  -سه، تاب  -دو  -سه، چرخ  -تاب  -سه، چرخ  -دو  -سه، يک -دو -يک  

ي گوش داد. دو دستش را کمي باال آورد و در رويا خود را در حال رقص مجسم نمودچشمانش را بست و به موسيق . 

 مثل اين بود که در عشق گمشده لورينا اثري سکر آور ريخته بودند. چنان مست کننده بود که با اندوه درونش درهم

 .مي شد و بغضي همچون هجوم گريه، به گلويش مي نشست

مي کرد همه چيز را از ياد برده بود غصه هايش را ، دردهايش را، تنهاييش را در اين اوهام و احالم شيرين سير  . 

 ناگهان از خارج تاالر صداي کالسکه ها درشکه ها و گاري ها به گوش رسيد و در چند لحظه صداي خنده و شوخي و

آمد بودند و خدمت مياحوالپرسي هاي بلند بلند تاالر را درخود گرفت. اين صداها با صداي سياهان که در رفت و   

 .کردند در مي اميخت. صداهاي شادمانه توام با تعارفات و سالم ها قطع شدني نبود
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 تاالر گويي جان تازه اي گرفته بود زن و دخترها با لباسهاي رنگي، زير نور چراغ ها و شمع ها منظره اي دلفريب و

ن آمده بود و برخي از زنان سينه هاي باز به سپيديرويايي را پديد آورده بودند تور زير دامن بعضي دختران بيرو  

 عاج خود را به نمايش گذاشته بودند و توري هاي نازک به جاي شال بر بازوان برهنه و مرمرين خود انداخته بودند و

 بادبزن هايي که از پر طاووس و پرقو در دست داشتند دائما حرکت مي کردو نور تاالر را انعکاسي شگفت انگيز مي

اد. بعضي ها گيسوان خود را در توري جمع کرده بودند و بعضي ديگر آبشاري از طال بر شانه هاي برهنه خويشد  

 ريخته بودند و با هر قدمي که برمي داشتند رشته هاي اين آبشار زر همراه با گوشواره هاي بلندشان به رقص درمي

بانوان و دخترکان طناز و دلبران خوب صورت کشيده آمد. نوارهاي رنگين از مخمل و ابريشم و اطلس همه جا همراه  

 .مي شد

 گويي اين گروه پري رخان مي خواستند زيبايي هاي شکوهمندشان را چون سيلي جانانه اي به گوش دشمنان شمالي

 خود بنوازند. آن همه گل که عطرشان در سراسر تاالر پخش شده بود مثل اين بود که براي قدرداني از فرماندهان و

وساي حکومت گرد آمده بود و عالوه بر آن دختران و زنان نيز گل ها و غنچه هاي باغ هاي سراسر آتالنتا را زيورر  

 لباس و گيسوي خود کرده بودند. گلهاي سرخ چاي و غنچه هاي نيم باز صورتي و ارغواني زينت بخش گوشهاي

ي طريف خودنمايي مي کردند دامنها نيزکوچک بود و حلقه هاي ياسمن چون گردن بندي عطرآگين دور گردن ها  

 بي نصيب نمانده بودند عده اي هم بودند که غنچه ها را زيور دامن هاي خود کرده و بر زمينه هاي سبز و ليمويي

 جلوه اي احساس برانگيز فراهم مي اوردند اين ها همه گل هايي بودند که تا پيش از دميدن آفتاب در جيب پسران

ق جاي مي گرفت تا به عنوان هديه اي از معشوق براي هميشه حفظ شودجوان و مردهاي عاش . 

يونيفرم مردان زيادي که اسکارلت مي شناخت مرداني که -در ميان جمعيت يونيفرمهاي زيادي به چشم مي خورد   

جللي بر تندر بيمارستان ديده بود مرداني که در خيابان يا در ميدان مشق ديده بود. اينها عموما لباسهاي شيک و م  

 .داشتند دکمه هاي درخشان و يراق هاي خوشرنگ که چند دور تاب خورده دور سرآستين و يقه دوخته شده بود

 روي شلوارشان نوارهاي زرد و قرمز و آبي و زرد ديده مي شد که رسته آنها را مشخص مي کرد حمايل هاي ارغواني

رم براق بود و مرتب به چکمه هاي درخشانشان برخورد ميو طاليي روي سينه ها قرار داشت . غالف شمشير ها ازچ  

 .کرد و با هر حرکت پا مهميزها جرينگ جرينگ مي کرد
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 وقتي اسکارلت اين مردان خوش قيافه را ميديد غرور در قلبش جمع مي شد. آنها بهم سالم و تعارف مي کردند و خم

قهوه اي رنگ و سبيل هاي زرد داشتند و جوان و خوش مي شدند و دست بانوان متشخص را مي بوسيدند. ريشهاي  

 سيما به نظر مي رسيدند. بعضي ها که در جنگ مجروح شده بودند هنوز کامال بهبود نيافته بودند. دختران افتخار

 داشتند که زير بغل انها را بگيرند و در شهامت آنان شريک شوند و آهسته آنها را راهنمايي نمايند. در ميان اين
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دان جنگي يک يونيفرم از همه زيباتر و درخشان تر بود که به هنگ زوآوه ايالت لويزيانا تعلق داشت و از مدلمر  

 لباس افسران فرانسوي الگوبرداري شده بود؛ شلوار تنگ آبي رنگ همراه با خط هاي سفيد کت کوتاه و چسبان

يره و زشت ديده مي شد و يک دستش بهقرمز و روکفشي کرم. در اين لباس خوش فرم و زيبا مردي با صورت ت  

 نام داشت و مورد عالقه مي بل مري ودر بود. غير از او( Picard Rene( گردن آويخته بود. اين مرد رنه پيکار

 افسران و سربازان زخمي ديگري هم بودند.گويي هرچه افسر و سرباز زخمي در آتالنتا و ماکون بود در آن تاالر

اه آهن متصديان و کارپردازان سيورسات، چاپارها و دژبانها هم فراوان بودند و همگي درجمع شده بودند. اعضاي ر  

 آن سالن بزرگ گرد آمده بودند و دختران از ديدن اين يونيفرم هاي خوشدوخت احساس شادي و شعف بسيار مي

طبلها به گوش مي کردند. آن شب چه پول زيادي براي بيمارستان ها جمع مي شد. از کوچه و خيابان صداي غرش  

 رسيد و صداي قدم هاي منظم جوانان و ارتشيان شنيده مي شد. غريو تشويق و تحسين بلند بود.ناگهان صداي شيپور

 و سنج برآمد و فرياد مردي به گوش رسيد که فرمان هاي نظامي صادر مي کرد لحظه اي بعد گارد ملي و افراد واحد

وارد شدند و با جمعيت درآميختند. سالم و تعارف مي کردند و خم و راست ميليشيا با يونيفرم هاي زيبا و يک شکل  

 مي شدند اين ها جوانان کم سن و سالي بودند که افتخار داشتند مسئول نواختن طبل و شيپور هستند و به خودشان

دان با ريش سفيدقول داده بودند که سال آينده به ويرجينيا بروند البته اگر جنگ تا آن موقع طول مي کشيد پيرمر  

 آرزو مي کردند که کاش جوان بودند با افتخار تمام اين گروه را نگاه مي کردند و پسران جوان خود را در ميان

 ايشان مي ديدند. در واحد ميليشيا مردان ميانه سال و پيرمرداني هم ديده مي شدند ولي اغلب آنها جوان بودند و

اينها سوال مي کردند که چرا به جبهه اعزام نمي شوند چرا اکنون در کنار ليمشکالت و قيود افراد ديگر را نداشتند   

( } Lee Edward Robert ( .نيستند (ژنرال آمريکايي از اهالي استانفورد 0911- 0911پاورقي: (   / 

شتهوارد آکادمي نظامي وست پوينت شد .از دانشجويان برجسته اين دانشگاه بود و در ر 0922ويرجينيا بود. در   

سال بعد در ماموريتهاي مختلفف نظامي شرکت داشت. در 20مهندسي با درجه ستوان دومي فارغ التحصيل شد.   

 جنگ مکزيک تحت فرماندهي ژنرال وينفيلد اسکات جنگيد. بعد از اين جنگ پست هاي مهمي به او حواله گرديد از

ي سوار ايالت تگزاس. با شروع جنگ هاجمله فرماندهي دانشگاه نظامي وست پوينت و فرماندهي کل نيروها  

 استقالل. به فرماندهي نيروهاي جنوب منصوب شد و در ضمن مشاور نظامي جفرسون ديويس نيز بود. وي از نوابغ

 نظامي اياالت متحده جنوب و آمريکا به شمار مي رفت . پس از جنگ هاي استقالل بسيار با احترام با او رفتار مي

ا به وي سپردند اما تنها شغل کوچکي را در ويرجينيا پذيرفت. جنوب به او افتخار مي کرد وکردند و مشاغل مهمي ر  

م -هنگامي که وفات يافت ماهها در عزا فرو رفت.  .{ 

 اين همه آدم چطور در اين تاالر جمع شده اند! اين سالن که تا چند لحظه پيش خيلي بزرگ به نظر مي رسيد اکنون

اي شب تابستاني با رايحه هاي مختلف و شمعهاي خوش بو و گلهاي فراوان، همراه با اليهخيلي کوچک شده بود. گرم  

 ظريفي که از تماس چکمه ها با زمين برمي خاست فضا را پر کرده بود. سر و صدا و همهمه حضار اجازه نمي داد
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لس جنوب " پرچم زيباينغمات دلنشين لورينا به خوبي شنيده شود. لوي پير شيپورش را به دست گرفت و سرود م  
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 ناگهان صدها صدا شروع به خواندن کردند و شيپورچي( Flag Blue Bonnie ( .آبي رنگ" را شروع کرد

 گارد ملي روي سکو پريد و همراه با ارکستر و صداي مردم نواختن را آغاز کرد . آن نت هاي طاليي بلند و صداي

واندند لرزش هاي غرورآميزي بر اندامها انداخته بود و هيجاني بزرگ بهمردان و زناني که سرود ملي خود را مي خ  

 .همه دست داده بود. و مو بر اندام همه راست کرده بود

 !هورا هورا براي حقوق جنوب هورا "

 هورا براي پرچم آبي

 "!که فقط يک ستاره دارد

پورها بيرون مي ريخت و سراسر تاالرکلمات خوش آهنگ از گلوي مردان و زنان و نغمات محکم و پرصالبت از شي  

 را به لرزه انداخته بود. اشک در چشمها جمع شده بود. در آن لحظه همه حاضر بودند خون خود را در راه وطن تقديم

 .کنند

 :پاورقي( } Soprano ( اسکارلت هم بي اختيار به ديگران پيوسته بود. در ميان آنهمه صدا صداي سوپرنواي

م. } لطيفي که در اوج بود از دهان مالني بيرون مي آمد. چشمانش را بسته بود و دستها -گ زنان صداي زبر و ششدان  

 بر سينه در کمال بي خبري کلمات سرود ملي را بر زبان مي راند و اشک از ديدگان فر بسته اش مي چکيد. وقتي

کارلت گفتسرود تمام شد مالني هم مانند ديگران دست زد و آهسته با حجب و حيا به اس : 

 "خيلي خوشحالم به اين سربازها افتخار مي کنم، معذرت مي خوام نمي تونم جلوي اشکهامو بگيرم"

 .نوري از شيفتگي و شادي چهره مالني را پوشانده بود و اورا سنگين تر و باوقارتر و جذابتر نشان مي داد

و افتخار بر گونه هايشان مي درخشيد وهمين جذبه و شور در چهره زنان ديگر نيز مشاهده مي شد. اشک غرور   

 لبخند بر چهره تابانشان جلوه اي نو داشت. چشمانشان برق عجيبي داشت هنگامي که به مردان مي نگريستند اين

 برق به خوبي قابل تشخيص بود. زنان و دختران، به مردان و عشاق، مادران به فرزندان و شوهران و پدران خود با

ردند. در آن لحظه همه زيبا بودند، يک زيبايي درخشان و واقعي. مثل اين بود که اين زيبايي ازچنين برقي نگاه مي ک  

 درونشان برمي خاست. زنان مي خواستند عشق مردان را نسبت به خويش با اين برق هاي آسماني پاسخ گويند، اين

ش مي کردندبي شائبه ترين و خالصانه ترين جواب عاشقانه اي بود که به مردان خود پيشک . 

 مردانشان را دوست داشتند به آنها ايمان داشتند و تا آخرين نفس به آنان وفادار بودند هنگامي که اين دالوران

 خاکستري پوش از آنان در مقابل يانکي ها دفاع مي کردند چطور ممکن بود بدبختي به سراغشان بيايد؟ آيا از اولين

؟ اين چنين شجاع رزم جو، کوبنده و زيبا؟ چه چيز ديگري غير ازسحرگاه جهان؛ چنين مرداني ديده شده اند  
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 پيروزي مي توانست نصيب وطن شود وقتي آنان اين چنين خون خود را پيشکش مي کردند؟ اين زنان وطن خود را

 دوست داشتند همانطور که مردانشان را دوست داشتند وطني که با دل و جان و دست و پا و سر و تن به آن خدمت

کردند وطني که ترانه هاي زيبا برايش مي سرودند به فکرش بودند و روياهاي بزرگي برايش داشتند. وطني که مي  

 اگر الزم بود خيل اين مردان را در مقابلش به قربانگاه مي فرستادند و فقدان ايشان را با افتخار تحمل مي کردند و

پرچم وطن را بر دوش مي کشد رنج از دست دادنشان را بر دوش مي کشيدند مث سربازي که . 

 حسي از غرور و بزرگي در قلبشان موج مي زد، حسي بزرگ چون خروش آبهاي بزرگ براي اتحاد ملي. مي دانستند

 ( } Jackson Jonathan Thomas ( "که پيروزي نهايي در راه است. پيروزيهاي " استون و ال جکسون

(ژنرال آمريکايي اهل ويرجينيا از دانشگاه 0919 -0924( ديوار سنگي ) - Stonewall ( پاورقي: معروف به  
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 وست پوينت فارغ التحصيل شد و در جنگهاي مکزيک شرکت کرد. از نوابغ نظامي بزرگ بود که تاريخ آمريکا کمتر

هبه خود ديده است. علي رغم اعتقادات مذهبي و مخالفت با برخوردهاي شمال و جنوب به ارتش جنوب پيوست و ب  

به فرماندهي نيروهاي جنوب در دره 0910فرماندهي نيروهاي مستقر در هارپرفرزي منصوب گرديد. در نوامبر   

شکست سختي به ارتش شمال وارد کرد. تاکتيک و رهبري او در اين جنگ 0912شناندوآ فرستاده شد و در بهار   

فرماندهي شگفت انگيز ياد مي شود .در ميبسيار معروف است و در تاريخ نظامي آمريکا از آن به عنوان يک روش   

 در نبرد چانسلو رويل زخمي شد و هفت روز بعد در گذشت . با مرگ او ضربه بزرگي به نيروهاي جنوب 0919

م} در منطقه "والي -وارد آمد.  " ) Valley { )پاورقي: مقصود دره شناندوآ -Shenandoah است که کنار 

مايل 21تا  10مايل و عرض آن بين  201نياي غربي قرار دارد. طول اين دره رودخانه اي به همين نام در ويرجي  

م -متغير است.  { 

 ( Richmond ( در حومه ريچموند( Battle' Days Seven ( "و شکست يانکي ها در " جنگ هفت روزه

ها به زانو در مياين اعتقاد را ثابت مي کرد. اگر يک پيروزي ديگر از اين قبيل پيش مي آمد چه بسا که يانکي   

 آمدند و در خواست صلح مي کردند و مردان شاد و خندان به خانه هاي خود بازمي گشتند و بوسه هاي نشاط انگيز

 .رد و بدل مي شد. يک پيروزي ديگر، و پايان جنگ

گورهاي البته چه بسيار صندلي ها که خالي مي ماند و چه بسيار جوانان که ديگر والدين خود را نمي ديدند و در  

 ناشناس در دشتهاي ويرجينيا و کوهستان هاي تنسي تنها و گمنام به خاک سپرده مي شدند ولي چه باک چنين

 پيروزي بزرگي تاوان بزرگي هم الزم داشت. ابريشم براي بانوان و چاي و قند و شکر يافت نمي شد. ولي اين

مرتبا خط محاصره يانکيها را مي شکستند و اين کمبودها براي مردم حکم شوخي داشت. به عالوه کساني بودند که  

( } Semmes Raphael ( اقالم را مي آوردند. و به زودي رافائل سه مس (افسر 0911-0912پاورقي: (  
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 نيروي دريايي آمريکا مستقيما در جنگ هاي وارکروز و مکزيک شرکت داشت اهل مري لند بود و هنگامي که در

ه ستواني داشت بعد ها به ناو جنگي آالمبا منتقل شد و با ابراز لياقت به فرماندهينيروي دريايي خدمت مي کرد درج  

ميليون دالر غرق کرد و به 1کشتي جنگي شمال را به ارزش  12اين ناو رسيد. در طول جنگ هاي شمال و جنوب   

غرق شد دريا ساالر سه درجه دريا ساالري ارتقا يافت ناو جنگي او باالخره توسط ناو کرساژ که ساخت فرانسه بود  

 مس بعد از اين حادثه به اسکادران دريايي جيمز ريور منتقل شد اين قهرمان بزرگ نيروي دريايي پس از خاتمه

م} از ناويان غيور جنوب کشتي هاي شمال را نابود مي کرد و راه بنادر -جنگ به وکالت و روزنامه نگاري پرداخت.   

صدد بود که به نيروهاي کنفدراسيون کمک کند زيرا کارخانه جات پارچه بافيرا مي گشود. و کشور انگلستان در   

 آنها بدون پنبه جنوب بيکار مانده بود. طبيعتا اشرافيت انگلستان طرفدار کنفدراسيون بود از اشرافيت جنوب در

 .مقابل يانکي هاي پول پرست دفاع مي کرد

س که خواستار ابريشم و خنده بودند و مي خواستند نگاهبه اين ترتيب زنان و دختران و بانوان حاضر در مجل  

 مشتاقانه خود را همچنان به مردانشان ادامه دهند مي دانستند که چه خطراتي ممکن است در راه اين عشق و هيجان

 .وجود داشته باشد. اما از مرگ ترسي نداشتند و از هيچ تهديدي نمي ترسيدند

ارلت به تاپ تاپ افتاد و مسرتي آني اورا در برگرفت. اما هنگامي که آنبا اولين نگاه به آن جمعيت قلب اسک  

 لباسهاي فاخر و آن خنده ها و هيجانات را ديد شادي اش تبديل به اندوه شد و حالتي به او دست داد که گويي

سيمسرتش دود شده و به هوا رفته است. هرزني که در مجلس حاضر بود باالخره براي خودش دلخوشي و احسا  
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 داشت، ولي او فاقد احساسي از اين نوع بود. ناگهان حالت بدبيني به او دست دادو نگراني و اضطراب شديدي

 احساس کرد تا حدي که آن تاالر روشن چون روز را تاريک مي ديد و آن چهره هاي زيبا و دوست داشتني را

 .صورتکهايي دوزخي و شيطانب در نظر مجسم مي کرد

اگهان خطي به سرعت برق گذشت و پيش خود فکر کرد که چه تنها مانده است. احساس کرد از ايندر ذهنش ن  

 همه شادي و نشاط که در دل اين زنان است سهمي ندارد. فکر مي کرد که هيچ چيز و هيچ کس را ندارد که در راه

يره شود و اورا از ميدان به در کند بااين آرمان بزرگ قرباني کند وغرق افتخار و غرور شود. اما قبل از اينکه ترس چ  

 خود گفت:" اين فکر ها چيست من مي کنم؟ اين ها افکاري اشتباه و گناه آلود" مي دانست که آرمان بزرگ برايش

 مفهومي ندارد و از شنيدن مکرر آن بيزار و متنفر است. اينطور پيش خود فکر ميکرد که وطن در دلش جايگاه

رديوانگان است. جنگ چيزي است که فقط مردم را به جان هم مي اندازد تا يکديگر رامقدسي نداردوجنگ فقط کا  

 بکشند و در عزاي هم ماتم بگيرند. به عالوه ديگر چطور مي شد جنس هاي لوکس و چيزهاي قشنگ خريد جنگ

ود. تمام ناخنهايشباعث شده بود که اين چيزها ناياب شود. از کار در بيمارستان و باند پيچي زخمي ها خسته شده ب  
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 شکسته بود؛ و اين بيمارستان لعنتي با آن محيط خفقان آور و نامطبوع پر از چرک و کثافت و بوي گند. تازه بايد آه و

 ناله مجروحان را نيز به آنها اضافه مي کرد. چرا بايد دائما از ديدن آن هيکل هاي نتراشيده که چون مردگان متحرک

بلرزد؟رنگ به چهره نداشتند دلش   

 درمانده و نااميد به اطراف نظري انداخت افکاري پليد و مسموم که بوي خيانت از آنها مي آمد ذهنش را پر کرده بود

 و اورا به اين سو آن سو مي کشيد. اوه چرا او نيز چون ديگر زنان چنين احساسات پاکي را نسبت به وطنش در خود

و زبانشان يکي بود و با ايمان ثابتي که داشتند حاضر بودند جان حس نمي کرد؟ اينان وطن پرستاني بودند که دل  

 خود را در راه وطن فدا کنند. نه هيچ کس نبايد درباره او شک کند. نه هرگز! هرگز! نبايد اجازه مي داد کسي به

مي انداخت و حريم ذهنش وارد شود و آن جريان هاي طوفاني و فاسد را ببيند. او هم بايد به نوعي خودش را به ميان  

 ابراز وجود مي کرد. بايد نقش زني را بازي مي کرد که شوهرش جان خود رافداي وطن کرده و حاال افتخارش را به

 ارث گذاشته است. بايد به مردم نشان مي داد که با نهايت صبرو شکيبايي و شهامت و دليري اين غم بزرگ را برخود

به همه ثابت مي کرد که قلبش همراه شوهرش اينک در گور خفته است هموار مي کند تا وطن سرافراز بماند. بايد . 

 چرا او با ديگران فرق داشت و از اين زنان عاشق فاصله گرفته بود؟ او هيچ وقت نمي توانست چون ديگران اينطور از

جور درنمي خود گذشتگي نشان دهد و همه چيز را به خاطر آرمانش فدا کند. انزواجويي و عزلت طلبي اصال با او  

 آمد. نه از تنهايي خوشش مي آمد و نه حاضر بود خود را فداي اين چيزها کند .ولي بهرحال مي کوشيد اين افکار را

 سرکوب کند و دربند کشد. در تمام مدتي که همراه مالني در غرفه خود منتظر خريداران بود سعي داشت با تمام

ا هم برايش مشکل نبودقدرت خود را اصالح کند يعني کاري که آنقدر ه . 

 زنان ديگر بدون ترديد احمق و ابله بودند و در صحبت هايشان راجع به وطن و وطن پرستي حالتي بيمارگونه داشتند

 و بسيار زياده روي مي کردندو مردان هم وقتي درباره حقوق ايالتي حرف ميزدند حماقتشان در حد زنان قرار مي

ون بود که با خون ايرلندي خويش فهميده و عاقل بنظر مي رسيد. آنقدر احمقگرفت. فقط اسکارلت اوهارا هاميلت  

 نبود که به خاطر آرمان و حرفهايي از اين قبيل خود را خجالت زده خويش و شخصيت و روحيه خود کند. اگر مردم

ب مي کردندحاضر در اين جلسه مي فهميدند که طرز فکر او چگونه است چقدر در حيرت فرو مي رفتند. چقدر تعج  

 اگر او از جايگاه نوازندگان باال مي رفت و فرياد مي زد اي احمق ها، چرا اين جنگ بي ثمر را فراموش نمي کنيد چرا
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 به آن پايان نمي دهيد؟ چرا نمي گذاريد مردم سر خانه و زندگيشان بروند و به کار کشاورزي خودشان مشغول

ميهمانيها مثل گذشته برقرار باشد؟ چرا نمي گذاريد زن ها و دخترها مثلشوند؟ چرا اجازه نمي دهيد جشنها و   

 گذشته لباسهاي قشنگ بپوشند و آزادانه بامردان معاشرت کنند؟

 چنينا افکاري براي چند لحظه اورا در سکوت فرو برد، با اين وجود نگاهش از تحقير و تنفر انباشته شده بود. غرفه



 
173 

نم مري ودر گفته بود در نقطه دوردستي قرار داشت و کسي به آن مراجعه نمي کرددختران مک لور همانطور که خا  

 حتي در بين برنامه ها که اجازه نفس کشيدن به مردم مي داد هيچ کس سري به آنجا نمي زد به اين ترتيب او بازهم

وت او بود ولي مي پنداشتتنها بود و در درياي افکار خود باال و پايين مي رفت و غوطه مي خورد. مالني متوجه سک  

 افکار او بدون ترديد متوجه شوهر از دست رفته اش، چارلز است از اين رو نمي خواست مزاحمش شود و اورا از

 روياهايش خارج کند. مدتي بود که خود را با جابجا کردن اجناس غرفه مشغول کرده بودو با اسکارلت حرف نمي

گياهاني بود که در زنگهاي زيبا روي ميزها و دور عکس هاي رييس جمهور و زد. نگاه اسکارلت متوجه انبوه گل ها و  

 معاونش قرار داشت احساستي که مردم نسبت به اين دو تصوير نشان مي دادند همپاي واکنشي بود که به تصوير

 :عيسي مسيح ابراز مي داشتند چه فکر مشمئز کننده اي ! چه گناه بزرگي! با خودمي گفت

غ مي گم. اين عکس ها را جوري کشيدن مث اينکه اين دوتا پيغمبرنخب مگه درو " " 

 .بعد ناگهان با دستپاچگي از جا برخاست و نگاهش را به نقطه ديگري دوخت اما دنباله افکارش همچنان ادامه داشت

اي عاديخب درسته ديگه مردم فکر مي کنن که اين دوتا مقدسن. در صورتي که اونها هم مثل ما مي مونن، آدمه "  

 ".هستن، و چقدر هم بي ريختن

 البته من به آقاي استفنز ايرادي نمي گيرم چون تمام عمرش مريض بوده ولي اين آقاي ديويس..." يکبار ديگر به "

 چهره پرنخوت او نگاه کرد. با ريشي که داشت شکل بز شده بود. مردها بايد صورتشان را بتراشند سبيل داشته

خواهند بايد ريششان درست و حسابي باشد باشند و البته اگر مي . 

 با خود فکر مي کرد:" نيگاش کن مشتش رو هم بلند کرده مث اينکه فقط همين يک کارو بلده" در اين تصوير

 نقاشي شده در اين صورت مضحکي که اسکارلت با دقت به آن مي نگريست هيچ نشانه اي وجود نداشت که نشان

ر دوش بگيرددهد مي تواند بار يک ملت را ب . 

 نه اصال خوشحال نبود . در لحظات اول که وارد تاالر شده بود احساس شادي مي کرد ولي حاال آن احساس از بين

 رفته بود و اورا تنها گذاشته بود. شايد از ميان جمع زنان بي شوهر آن مجلس او تنها زني بود که محبوبي نداشت،

ديگر طرف توجه مردان است. نه اين منصفانه نبود! او فقد هفده سالهميشه به خود مي باليد که بيش از دختران   

 داشت و پاهايش روي زمين آرام و قرار نداشت دلش مي خواست جست و خيز کند و برقصد. هفده سال داشت و

 خفته بود و کودکي که در خانه عمه پيتي در گهواره مي زيست. و( Oakland ( شوهري که در گورستان اوکلند

کر مي کردند اينها بايد برايش کافي باشد. از هر دختر ديگري که در مجلس حاضر بود سينه اي سپيدترهمه ف  

 کمري باريکتر و پاهايي ظريفتر داشت ولي در نظر ديگران چنين بود که بايد کنار شوهرش خفته باشد و روي سنگ

 "قبرش نوشته باشند :" همسر وفادار

برقصد و با مردان خوش و بش کند يا در رديف زنان قرار مي گرفت و از رفتار اکنون ديگر نميتوانست چون دختران  

 دخترهاي جوان و کم سن و سال انتقاد مي کرد. و حتي آنقدر پير نبود که بيوه به حساب آيد. بيوه ها بايد پير باشند
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ار گيرندآنقدر پير که نمي توانستند برقصند با مردان معاشرت داشته باشند و مورد تحسين قر - . 
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 اوه چقدر ظالمانه بود که مجبور باشد اينطور موقرانه در قله بيوگي بنشيند و در هفده سالگي سنگيني و آداب داني را

 اينطور در نهايت دقت حفظ کند منصفانه نبود که صدايش را تا اين حد پايين نگه دارد و چشمانش را در نهايت

ان به او نزديک مي شوند فقط به چکمه هايشان نگاه کندمعصوميت پايين بيندازد و وقتي مرد . 

 تمام دختران آتالنتا مشتاق معاشرت با مردان بودند. حتي زشت ترين آنها هم بي نصيب نمي ماندند ... اوه بدتر از

 !همه در اين لباسهاي بسيار زيبا

تا زير چانه اش دکمه مي خورد نه زيورياو اينجا مثل کالغ نشسته بود با آن لباس سياه که تا مچ دست بسته بود و   

 نه زينتي نه توري نه نواري نه جواهري به غير از گل سينه اي که يادگار الن بود. از آنجا به رفتار عاشقانه دختران

 بدترکيب با پسران خوش قيافه مي نگريست. و تمام اين بدبختي ها به خاطر اين بود که چارلز دچار سرخک شده

گ کشته نشده بود تا االقل براي زن و فرزندش افتخاري به ارث بگذاردبود حتي در جن . 

 همچون طغيانگري خشمگين آرنجش را روي پيشخوان گذاشت و به تماشاي جمعيت پرداخت يادش آمد که مامي

يهميشه اورا از اين حرکت منع مي کرد. ولي حاال ديگر اصال هميت نمي داد. اخمهايش را درهم کرده بود و چينها  

 درشت به پيشاني آورده بود.مثال اگر در نظر مردم زشت جلوه مي کرد چه مي شد؟ احتماال ديگر فرصت نخواهد

 داشت که زيبايي هاي خود را به آنها نشان دهد. با حسرت و غبطه به لباسهايي که پيچ و تاب مي خوردند نگاه کرد؛

ي نيمه باز، اطلس هاي صورتي با چينهاي فراوانابريشم هاي کرم رنگ و چون آب مواج با دسته گل و غنچه ها  

 هجده چين دور کمر همراه با روبان هاي مخملي ظريف پارچه هاي آبي رنگ دامنهاي ده ياردي با آبشاري از تور، با

 کمرهاي تنگ با گلهاي فريبنده. مي بل مري ودر در حالي که بازو در بازوي افسر زوآوه انداخته بود به سوي غرفه

رفت. لباس سبز و خوشرنگي بر تن داشت و با دامني پف کرده و کمري تنگ مي خراميد و پيش مي رفت تکهکناري   

( } Chantilly ( هايي از تور شانتيلي م} که از -پاورقي: شهري در ويرجينيا که پارچه هايش معروف است.   

مي داشت که گويي به همه مي گفت اينچارلزتون آمده بود در لباسش ديده مي شد و آن چنان با ناز و عشوه قدم بر  

 .پارچه هاي زيبايي که بر تن من مي بينيد خودم آورده ام نه سروان باتلر

 ":اسکارلت با خود فکر کرد:" توي اين لباس من چقدر زيبا مي شدم" جرياني بي قرار و وحشي در تنش دويد

چرا اين دختراي بور از اين رنگا مي پوشنکمرش مثل گاو کلفته؛ رنگ سبز فقط به من مياد به رنگ چشمام...  . 

 پوستش عين پنير گنديده مي مونه. اگر بخوام ديگه نبايد از اين لباسا بپوشم حتي اون وقتي که از عزا دراومدم. نه

 "حتي اون وقتي که بخوام دوباره عروسي کنم. اون وقت بايد خاکستري سير بپوشم، يا قهوه اي يا بنفش

ره به اين بي عدالتي فکر کرد. دوران شادي چه کوتاه بود دوران لباسهاي قشنگ دوران رقصبراي چند لحظه دوبا  
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 دوران طنازي و عشوه گري. چه کوتاه بود و فقط دوسال! دو سال خيلي کوتاه! بعد ازدواج کردي و لباسهاي تيره

اي نشستي با زنهاي مسنپوشيدي و بچه دار شدي و زيبايي هايت را از بين بردي. و در مجالس رقص در گوشه   

 ديگر يا ميانه سال يا شوهر دار و فقط حق داشتي با شوهرت برقصي يا با پيرمردهايي که پايت را لگد مي کنند

 اگرکاري غير از اينها مي کردي زنان ديگر پشت سرت حرف مي زدند و موقعيتت خراب مي شد و آبروي خانواده.

انه اي است که تمام کودکيت را به کار ياد گرفتن دلبري بگذراني و يادات مي رفت. فکر مي کنم که اين کار احمق  

 بگيري که چطور جذاب باشي و چطور مردان را به دام بيندازي و آن وقت فقط اين همه چيز را براي يکي دوسال به

ست زيرا آنهاکار ببري. به ترتيبت خود زير دست مامي و الن فکر مي کرد. مي ديدکه ترتيبت خوب و کاملي بوده ا  
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 هميشه نتيجه را در نظر مي گرفتند هميشه قوانيني هست که بايد رعايت شوند اگر رعايت کني تاج موفقيت از آن

 .توست

 با زنان سالخورده بايد با محبت و ظرافت و سادگي سخن گفت زيرا زنان سالخورده نگاه تيزي دارند و دختران جوان

نگرند و آماده اند تا هر درشتي يا خيره سري را با پنجه هايشان پاسخ گويند با مردان را با حسادتي گربه مانند مي  

 سالخورده بايد با زبان ريز لطيف ونرم بود ولي نه کامال بايد گاهي اجازه داد با آدم شوخي کنند، اين کار آرزوهاي

دست مي دهد شيطاني آنها دوباره گلفراموش شده آنها را دوباره زنده مي کند احساس جواني و سرزندگي به آنان   

 مي کند.ممکن است تورا نشگون هم بگيرند و لذت هم ببرند البته تو بايد هميشه در چنين مواقعي از خجالت سرخ

 .بشوي در غير اين صورت آنها حتما به پسرهايشان خواهند گفت که تو دختر هرزه اي بوده اي

به شيريني و لطيف رفتار کني هربار آنها را مي بيني احترام بگذاري حتي با دختران جوان و بانوان محترم بايد هميشه  

 اگر ده دفعه در روز باشد دستت را دور کمرشان بيندازي و آنها راوادار کني که همين کار را با تو بکنند. مهم نيست

خواني معشوقه يا شوهرکه چقدر از آنها بدت مي آيد از لباسهايشان تعريف کني وبچه هايشان را شيرين و خوشگل ب  

 انها را ستايش کني و با خنده و شوخي به انها بگوبب که آنها از تو خوشگلترند. هيچ وقت نبايد در حضور آنان عقيده

 .خود را راست و صريح در مورد هرچيزي بيان کني بلکه بايد عقيده آنها را سوال کني و هرچه بود تصديق کني

ه حال خود بگذاري حتي اگر اين شوهران زماني مورد عالقه تو بوده اند، هرچقدرزنان ديگ و شوهرانشان را بايد ب  

 هم که جذاب باشند بايد آنها را فراموش کني. نبايد به شوهران جوان زياد نزديک شوي زيرا حسادت همسرانشان

ز نمي توانيبه سرعت تحريک مي شود و تورا هرزه و کثيف مي خوانند و آبرويت به خطر مي افتد و ديگر هرگ  

 .معشوقي براي خودت دست و پا کني

 و اما راجع به مردان مجرد جوان... آه اين موضوع جداگانه اي است. مي تواني با لبخندي لطيف و دلفريب از آنها

 استقبال کني و هنگامي که پرواز کنان به سويت آمدند تا دليل خنده تورا بدانند، بايد از گفتن دليل خودداري کني و
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هم بخندي و همينطور آنها را معلق در و پادر هوا نگه داري تا سعي کنند دليل خنده تورا خودشان کشف کنندباباز  

 نگاهت مي تواني قول تمام چيزهاي وسوسه انگيز را به آنها بدهي تا سعي کنند تورا تنها گير بياورند و وقتي تنها

خيلي از اين کار او عصباني و ناراحت شدي. بعد هنگاميشديد و او سعي کرد تورا ببوسد بايد نشان دهي که خيلي   

 که عذرخواهي کرد ببخشي و با نرمي و ظرافت با او رفتار کني تا دوباره وسوسه شود و بخواهد براي ديگر تورا

وختهببوسد. گاهي اوقات اما نه هميشه، مي تواني اين اجازه را به او بدهي ( الن و مامي ديگر اين قسمت را به او نيام  

 بودند ولي او به تجربه دريافته بود که اين کار بسيار موثر است) بعد فرياد بکشي و از او بخواهي که تورا تنها بگذارد

 و اورا شماتت کني که خطاي بزرگي مرتکب شده و به او پرخاش کني و بگويي که به توبي احترامي کرده است. بعد

ت کند که چقدر برايت احترام قائل است. و بعد ... آه خيلي کارهااو سعي مي کند اشک هاي تورا پاک کند و ثاب  

 هست که مي تواند با يک مرد جوان مجرد انجام دهد. او همه آنها را مي دانست مي دانست که چطور بايد به رويا

تکان دهد و باهاي او دست يابد تمناهاي او را دامن بزند نگاههاي هوسبار به او بيندازد و هنگام رقص اندام خود را   

 سنش را بچرخاند به طوري که دامنش مثل چتر باز شود و باالخره اشک و لبخند دلبري و دلسوزي هاي شيرين، اوه

 .اينها همه حقه هايي است که هميشه کارگر افتاده است... مگر درمورد اشلي

يف عمل کرد و بعد همه آنها رانه به نظر نمي رسيد که اين حقه هاي ظريف را خود ياد گرفته باشد چون بسيار ضع  

 براي هميشه کنار گذاشت چه خوب مي شد اگر ازدواج نمي کرد و هميشه لباس سبز مي پوشيد و خود را زيبا مي
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 کرد و شمع جمع مردان جذاب مي شد.اگر زياد هم مي ماندي مثل اينديا ويلکز پير و درمانده مي شدي و همه مي

ه بعد از هم اين حرفها چه بهتر که ازدواج کردي و احترام خود را نگه داشتي حتي اگر بعدگفتند :" دختر بيچاره" ن  

 .از اين تفريحي نداشته باشي

 آه زندگي چه بي حساب و کتاب بود! چرا اينقدر احمق بود که از ميان آن همه آدم با چارلز ازدواج کرد و در شانزده

 !سالگي به زندگي خود خاتمه داد

که در او خشم و نفرت بيشتري ايجاد کرده بود و هنگامي که پايان گرفت که سرو صداي مردم بيشتر شد اين روياها  

 و سعي کردند کنار بروند و خود را به ديوار بچسبانند بانوان و دختران سعي مي کردند دامنهاي فنر دار خود را با

وري نمايان نشوند. اسکارلت روي پنجه هاي پا بلنددست نگه دارند تا در اثر فشار جمعيت باال نرود و زير پوشهاي ت  

 شد تا ببيند اين غوغا براي چيست. فرمانده دسته ميليشيا که يک سروان بود از باالي ارکستر باال رفت با صداي بلند

 فرمان نظامي داد و نيمي از گروهبان ميليشيا به خط شدند و در عرض چند دقيقه در ميان تشويق و کف زدن حضار به

 اجراي حرکات نظامي پرداختند .اسکارلت هم به زور با ديگران همراه شد و شروع به کف زدن کرد. بعد از خاتمه

 نمايش نظامي، فرمانده افراد خود رامرخص کرد تا بروند پانچ و ليموناد بنوشند اسکارلت به طرف مالني برگشت و
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ستي استدريافت بهترين موقع براي اظهار نظر درباره وطن و وطن پر . 

 .گفت:" ديدي چه خوب اجزا کردند ها؟" مالني هنوز مشغول مرتب کردن اشيا در غرفه بود

 ".ولي اگر يونيفرم خاکستري مي پوشيدند و حاال در ويرجينيا بودند بهتر بود "

 .اصال ناراحت نبود از اينکه کسي حرف دلش را بشنود

ا بودند در کنار غرفه آنها ايستاده بودند و حرفهاي اورا ميچند تن از مادراني که فرزندانشان عضو گروه ميليشي  

 شنيدند. زنان بخصوص خانم گينان زن بيست و پنج ساله اب که در ميان جمع بود نگاهي به اسکارلت انداخت و

 .چهره اش سفيد شد زيرا پسر او نيز در ميان افراد ميليشيا بود

نداشت از نگاه خانمها ناراحت شداسکارلت انتظار شنيدن چنين حرفي را از مالني  . 

 "چرا ملي؟ "

 ميدوني که راس مي گم اسکارلت من به پسرهاي کوچيک و آقايون پير کاري ندارم آنها حسابشان جداست، ولي "

 "افراد ميليشيا ديگه مي تونن تفنگ به دست بگيرن و به اين دليل بايد يک کاري بکنن

ه بگويد. راجع به اين موضوع قبال فکر نکرده بود. " باالخره يکي بايد تواسکارلت گفت:" ولي... ولي" نمي دانست چ  

 خونه بمونه..." راستي ويلي گينان در مورد ماندن پسرش در آتالنتا چه گفته بود؟ " يکي بايد تو خونه باشه که

 "خانواده رو از حمله دشمن حفظ کنه

کنه حمله هم نخواهد کرد" بعد نگاهي به گروه ميليشيا مالني با سردي پاسخ داد:" هيچ کس قرار نيست به ما حمله  

 انداخت " بهترين راه مبارزه با دشمن رفتن به ويرجينياست يانکي ها اونجان، ودر مورد اينکه ميليشيا توي شهر

 موندن که از شورش سياه ها جلوگيري کنن بايد بگم اين احمقانه ترين حرفيه که تا حاال شنيدم. چرا بايد مردم ما

 شورش کنن؟ احمق ها اين بهانه ها رو ميارن.شرط مي بندم که اگه ميليشيا از سراسر ايالت جمع مي شدند و به جبهه

 "!مي رفتن يانکي ها در عرض يک ماه کارشون تموم بود در عرض يک ماه

 .اسکارلت فرياد زد:" خوب ملي،" و خيره ماند
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من از رفتن به جنگ وحشتي نداشت، همينطور هم شوهر تو برق خشم در چشمان سياه ملي درخشيد:" شوهر . 

 ترجيح مي دم مي مردن تا تو خونه باشن... اوه عزيزم متاسفم چقدر من بي فکر و بي رحمم، فراموش کردم که

 "...نبايد

در فکر با مهرباني بازوي اسکارلت را فشرد و اسکارلت همچنان خيره مانده بود. اما او به مرگ چارلز فکر نمي کرد  

 .اشلي بود شايد او هم مرده باشد. ناخودآگاه برگشت. دکتر ميد به غرفه آنها وارد شده بود. اسکارلت لبخندي زد

 دکتر ميد با آنها احوالپرسي کردو گفت:" خب دخترها چه خوب کاري کردين اومدين. مي دونم که چه رنجي رو به
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ينها همش بخاطر وطنه. و من مي خوام يک رازي رو بهتون بگمخودتون هموار کردين که امشب اينجا اومدين. ولي ا . 

 "يک راهي به نظرم رسيد که پول بيشتري براي بيمارستان جمع کنيم. اما مي ترسم بعضي خانمها پس بيفتن

 .سکوت کرد و انگشتانش را در ريش خاکستري خود فرو کرد

 "تورو خدا بگو دکتر، چيه اون راز؟ "

د. آخه شما هم بايد کمي در هول و وال بمونين. فقط به من قول بدين اگه اعضاي کليسا بر عليهنه نه باشه براي بع "  

 من قيام کردن از من حمايت کنين ممکنه منواز شهر بيرون کنن. به هرحال به خاطر بيمارستانه بعدا مي فهمين. تا

 ".حاال چيزي مث اين نداشتيم

ني که در گوشه ديگر سالن نشسته بودند رفت.اسکارلت و مالني هر دودکتر ميد از غرفه خارج شد و به طرف بانوا  

 بهم نگاه کردند و هنوز حرفي نزده بودند که دو نجيب زاده سالخورده به غرفه نزديک شدندو ده متر تور باريک

چ بودخواستند. اينها اولين مشتريان غرفه آنها بودند و به نظر اسکارلت چقدر هم کم مي فروختند بهتر از هي . 

 خنده برلب چند حلقه از تورهاي باريک را برداشت و در کاغذ پيچيد و به آنها داد خوب باالخره پيرمردها هم براي

 .خودشان ادم بودند. به هر حال مشتري بودند و آن هم مرد. بهتر از اين بود که هيچ مردي به سراغ غرفه آنها نيايد

کردند. شوخي و سبکسري هايشان مشتري زيادي جلب کرده بود شلوغ ترين غرفه را مي بل و فاني اداره مي  

 .بخصوص مردان را. مالني و اسکارلت يکي دوتا مشتري ديگر را راه انداختند ولي فايده اي نداشت

 همه غرفه ها شلوغ بود مگر غرفه آنها. کساني که نزد آنها مي آمدند دوستان و آشناياني بودند که براي احوالپرسي و

مي آمدند حرف زدن . 

 بعضي از آها خاطرات دوران مدرسه خود را با اشلي تعريف مي کردند و عده ديگر که پيرمردان جنگ ديده بودند

 داستانهاي هولناکي از جنگ هاي گذشته تعريف مي کردند. چند نفري هم بودند که از شجاعت هاي اشلي و مرگ

 .وحشتناک چارلز مي گفتند

هنگ " جاني بوکر به اين سياه کمک کن" را مي نواخت و اسکارلت احساس کرد دلشدر اين هنگام دسته ارکستر آ  

 مي خواهد جيغ بزند دلش مي خواس برقصد مي خواست برقصد نگاهي به تاالر انداخت و پايش را با ريتم موسيقي به

مي برد زمين مي کوبيد و از چشمانش برق شادي جستن مي کرد و با اشتياق مژه هايش را باال و پايين . 

 آن سوي تاالر کنار در ورودي مردي ايستاده بود و چشم از او برنمي داشت گويي در گوشه و کنار دهنش دنبال

 عالمتهاي آشنا مي گشت تا اورا به ياد آورد. لبخندي بر لب آورد و دعوتي را که هر مردي مي توانست بخواند

 .تشخيص داد

ند قامت و چهارشانه بود با کمري خوش فرم و پاهاي متناسب که درلباس ماهوتي سياهرنگي به تن داشت مردي بل  

 چکمه اي براق پوشيده شده بود. اگرچه مردي بلند قد به حساب مي آمد اما روي پنجه هايش بلند شده بود تا از
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راهني آهارروي شانه افسراني که جلوي ديدش را گرفته بودند اسکارلت را بهتر تماشا کند. لباس سياهش با پي  

 خورده و شلواري که به درون چکمه ها رفته بود اورا سنگين و متعادل نشان مي داد و با چهره آراسته اش هماهنگي

 جالبي بوجود مي آورد. هرکس اورا مي ديد تصور مي کرد که مرد ماجراجويي است و دنبال حادثه مي گردد. چهره

در آن به وضوح ديده مي شد موهايش بسيار مشکي و سبيلش ظريفاي مغرور و بي اعتنا داشت که حالتي از عياشي   

 و بدون نقص بود و با افسران سوار که معموال سبيلهاي کلفتي داشتند قابل مقايسه نبود. در نگاهش که در آن لحظه

 .به اسکارلت خيره مانده بود چيزي جز آتش هوس و تمنا و برق عيش و عشرت ديده نمي شد

اهش موج مي زد آنقدر به نگاه خود ادامه داد تا اسکارلت نيز ناگهان جايي در گوشه ذهنششيطنتي غريب در نگ  

 برقي درخشيد و زنگي به صدا در آمد و احساس کرد اين مرد را در جايي ديده است. در آن لحظه نمي توانست به

به سوي او گسيل مي داشت . بهياد بياورد. اين اولين مردي بود که پس از ماهها نگاههاي مشتاقش را به اين شکل   

 .اين جهت بي اراده لبخندي بر لب آورد. ناشناس تعظيم کوتاهي کرد و اسکارلت هم تواضع خفيفي نشان داد

 هنگامي که ان مرد با گام هاي استوار و مطمئن به سوي او آمد اسکارلت از تعجب دست بر دهان گذاشت و تازه

 .يادش آمد که اورا کجا ديده است

از رخسارش پريده بود و دستپاچه و بي حس ايستاده بود و نمي دانست چه بکند. مرد همچنان جمعيت را ميرنگ   

 شکافت و پيش مي آمد. مي خواست کاري بکند و خود را از اين دستپاچگي نجات دهد؛ به سرعت از جا کنده شد و

کرد، ولي دامنش به يکي از ميخ هاي بوفهبه سوي اتاق پشتي که نوشيدني هاي مختلف از آنجا بيرون مي آمد حرکت   

 گير کرد، آن را باخشم کشيد ولي بي فايده بود. گوشه دامن پاره شد و در اين شرايط تعجيل و ترديد هيچ اثري

 .نداشت. بيگانه در کنارش بود

م اوهارا منو به ياداجازه مي فرمايين؟" و در همان حال خم شد و دامن را از ميخ جدا کرد " اصال اميدوار نبودم خان "  

 "داشته باشن

 صدايش بس مطبوع بود و آهنگي خوش داشت و لحن آن نشان مي داد که از خاندانهاي اصيل و دانش آموخته

 .چارلزتوني است

 اسکارلت اورا به ياد مي آورد، چهره اش از شرم مالقات گذشته قرمز شده بود و در همان حال به آن چشمان سياهي

از آن بيرون مي ريخت مي نگريست. آه چه بخت شومي داشت، از ميان تمامي مردان دنيا که شادي و شيطنت  

 يکمرتبه اين مرد وحشتناک که مالقات اورا با اشلي خراب کرده بود بايد اينجا پيدايش شود. مردي که دختران را

گستاخي که با بي ادبي تمام به بدنام مي کرد و همه جا مطرود بود و هيچ خانواده اي حاضر نمي شد اورا بپذيرد مرد  

 "او گفته بود که " يک خانم نيست

 با شنيدن صداي او مالني برگشت. براي اولين بار اسکارلت از حضور خواهر شوهرش احساس امنيت کرد و شکر
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 .خدا را به جاي آورد

 :مالني خنده اي بر لب کرد و دست کوچکش را به طرف او دراز کرد وگفت

آقاي رت باتلر،درسته؟ شما را درخب... آقاي...  " ..." 

 :رت خم شد و دست اورا بوسيد و جمله ار تمام کرد

 ".در موقع اعالم آن نامزدي خجسته خدمتتان معرفي شدم، لطف شماست که مرا بياد مي آوريد "

 "و در اينجا دور از چارلزتون چه کار مي کنيد؟ "
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انم ويلکز حاال مدتي است که دائما به شهر شما رفت و آمد مي کنم حااليک مقدار از همين کارهاي خسته کننده خ "  

 "ديگر عالوه بر اينکه اجناس را به شهر مي آورم، توزيعش را هم نظارت مي کنم

 .چهره اسکارلت درهم شد و حالتي متفکرانه يافت

 "...جنس به شهر مي آوريد "

ان سروان باتلر مشهور باشين ما خيلي درباره شما شنيده ايمو بعد ناگهان با خنده گفت:" خب شما... شما بايد هم ... 

 "کسي که خط محاصره رو شکست. خب همه دخترهايي که اينجان لباسهايي رو پوشيدن که شما آوردين

 روي خود را به سوي اسکارلت برگرداند و ادامه داد:" اسکارلت جالب نيس به نظر تو... چت شده عزيزم؟ حالت

داري؟ بيا بيا بشين خوب نيست؟ ضعف " 

 اسکارلت روي چهارپايه ولو شد آنقدر تند نفس مي زد که مي ترسيد بند کرستش پاره شود. آه چه اتفاق وحشتناکي

 پيش مي آمد! فکر نمي کرد ديگر اين مرد را ببيند . رت باتلر بادبزن سياه رنگ اورا از پيشخوان برداشت و مشتاقانه

ي مشتاقانه. چهره اش جدي بود ولي چشمانش مي رقصيدشروع به باد زدن او کرد. خيل . 

 "گفت:" اينجا خيلي گرمه تعجبي نداره که خانم اوهارا ضعف کرده ممکنه شما رو به طرف پنجره همراهي کنم؟

 "!اسکارلت آنچنان با خشونت جواب داد که مالني حيرت زده اورا نگريست، " نه

خانم هاميلتون هستن و زن برادر من" و يکي از آن نگاه هاي پرعطوفت ملي گفت:" ايشون ديگه خانم اوهارا نيستن،  

 خود را به اسکارلت انداخت. اسکارلت در اين حال به قدري از نگاه هاي هوس آلود و معني دار رت باتلر به جان

 .آمده بود که دلش مي خواست فرياد بزند

رضايت هردو بانوي محترم است" با اين حرف نشانرت تعظيم کوتاهي کرد و گفت:" مطمئنم که اين ازدواج موجب   

 داد که مرد آداب داني است و اضافه کرد " خيال مي کنم شوهرهاي گرامي شما امشب در اينجا حضور دارن، خيلي

 "ميل دارم از ديدار مجددشون خوشوقت بشم

ز..."صدايش ناگهان شکستمالني با صدايي که تفاخر از آن مي ريخت گفت:" شوهر من در ويرجينياست، ولي چارل  
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 و اندوهي بزرگ در چهره اش پديدار گشت. اسکارلت با سردي ادامه داد:" در اردوگاه مرد" روي اين کالم تاکيد

 گذاشت. آيا اين مرد نمي خواهد از اينجا برود؟ مالني به او نگاه مي کرد و ناراحت بودو باتلر هم قيافه حزن انگيزي

 .به خود گرفته بود

اي عزيز ... بايد مرا عفو کنيد اطالع نداشتم اما به اين حقير اجازه بفرماييد عرض کنم به عنوان يک دوستخانمه "  

 "تازه آشنا که مردن به خاطر هدف درواقع زندگي جاودانيه

 مالني از پس اشکهاي روانش اورا نگريست و لبخندي بر لب آورد اما اسکارلت از خشم به خود مي لرزيد وجودش

از نفرت شده بود مطمئن بود آنچه که اين مرد موذي بر زبان مي آورد حقيقت ندارد ميدانست که اين مرد ازلبريز   

 نفرت او از چارلز اطالع دارد. و حاال انجا ايستاده بود با نيشخند خود اورا به مسخره گرفته بود. و مالني چقدر احمق

داي من اجازه نده بفهمد که اورا مسخره مي کند. اين افکار بااست که اين موضوع را از نگاه او درک نمي کند. اوه خ  

 وحشت و ترس در ذهن خود زير و رو مي کرد. آيا اين مرد مي خواست آنچه را که مي داند بگويد؟ البته که او يک

 نجيب زاده نبود، او پست بود و مردان پست حرفشان با عملشان يکي نيست. اين مردان به خصوص اين مرد اصال

 قابل اعتماد نبود نگاهي به او انداخت و ديدکه با لب و لوچه اويزان و حالتي تمسخر آميز در آن گوشه ايستاده است

 معلوم بود که دارد تفريح مي کند حتي وقتي داشت اورا باد مي زد گويي در دل به او مي خنديد ناگهان حالتي طوفاني
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از دست او گرفت و گفت:" الزم نيست باد بزنيد حالم خوبست، موهايم را به خود گرفت از جا برخاست و بادبزن را  

 "خراب مي کنيد

 اسکارلت عزيزم ! سروان باتلر شمابايد اورا ببخشيد او... او طاقتشو از دست مي ده وقتي اسم چارلي بيچاره رو مي "

ريم مي بينيد... اين موسيقي و شادي مردمشنوه و شايد...بهرحال بهتر بود ما امشب اينجا نمي اومديم. ما هنوز عزادا  

 "اثر خوبي روي او ندارد طفلک

 رت استادانه و با مهارت تمام گفت:" البته درک مي کنم" و بعد نگاهي تحسين آميز به مالني انداخت از آن نگاههايي

گرديد:" بهکه تا عمق چشمان او فرو رفت.حالت چهره رت عوض شد و نوعي احترام و نرمي در صورتش آشکار   

 "نظر من شما بانوي با شهامتي هستين خانم ويلکز

 "!همين که مالني دهان به جواب گشود اسکارلت پيش خود فکر کرد:" چرا درباره من از اين حرفها نمي زند

 اوه خداي من نه سروان باتلر کميته بيمارستان از ما خواست در آخرين لحظه ... چي کوسن؟ بله داريم با نقش "

خيلي قشنگه پرچم " 

 مالني به طرف سه افسري که براي خريد کوسن به غرفه آمده بودند رفت. براي يک لحظه پيش خود فکر کرده بود

 که اين سروان باتلر چه مرد خوبي است. خريد کوسن ادامه داشت و آن افسران سوار تنباکو مي جويدن و آب
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ني آرزو مي کرد کاش مي توانست از انها فاصله بگيرددهانشان را مرتب روي پيشخوان و کوسنها مي ريخت و مال . 

 آنها هم با آن تپانچه هاي بلندشان ظاهرا تصميم به خريد نداشتند.مشتريات زيادتري به غرفه آمدند و مالني ذهنش

 .مشغول فروش بود و ديگر سروان باتلر و اسکارلت فراموش شدند

ميزد و جرات نمي کرد باال رانگاه کند آرزو داشت که کاش سرواناسکارلت روي چهار پايه نشسته بود و خود را باد   

 .باتلر به عرشه کشتي اش باز مي گشت جايي که به آن تعلق داشت

 "شوهر شما خيلي وقته مرده؟ "

 "بله خيلي وقته تقريبا يک ساله "

 "حتما براي شما مث يک قرن بوده مطمئنم "

گذشته اما مطمئن بود که در گفته او طعنه و تمسخري نهفته استاسکارلت درست مطمئن نبود که يک قرن بر او  . 

 .پاسخي نداد

 "خيلي وقت بود ازدواج کرده بودين؟ ببخشيد که سوال مي کنم ولي من خيلي وقته که از اينجا دورم "

 "اسکارلت از روي اجبار گفت:" دو ماه

 "رت باتلر با صداي آرامي گفت:" اين واقعا خودش يک تراژديه

لعنتي اگر مرد ديگري بود بلند مي شدم و اورا از اينجا بيرون مي کردم ولي او ميداند که من اشلي را دوست دارم اوه  

 .و چارلز را دوست نداشتم دستهايم بسته است هيچ سخني نگفت فقط به بادبزنش نگاه مي کرد

 "و اين اولين باريه که در مجلسي شرکت مي کنيد؟ "

اد:" اين يک خورده عجيبه ولي دختران مک لور که قرار بود اين غرفه رو اداره کنن کارياسکارلت با عجله جواب د  

 "...براشون پيش اومد کس ديگه اي نبود من و مالني

 "بخاطر وطن هرکاري انجام بشه بازم کمه "
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رد. مي خواست بااين همون چيزي بود که خانم السينگ گفته بود ولي حاال اين مرد طور ديگري بر زبان مي آو  

 کلمات آتشيني جوابش را بدهد ولي منصرف شد. به عالوه او که بخاطر وطن اينجا نبود. آمده بود چون دلش نمي

 .خواست تنها در خانه بنشيند

 صداي رت دوباره بلند شد " من هميشه فکر مي کردم اين نوع عزاداري، عزاداري زنان با لباس کرپ، براي تمام

ن اونا از شادي و نشاط فقط کار سوتي هاي هنديهعمر و محروم کرد " ) Suttee { )پاورقي: رسمي که در ميان 

 .هندوها جريا دارد زنان بعد از مرگ شوهرانشان با انها سوزانده مي شدند يا زنده همراه جسد آنان به گور مي رفتند

است که زني که خودرا نسبت بهبه معني " زن خوب" گرفته شده است و مفهومش اين  Sati اين کلمه از ساتي  
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 شوهرش وفادار مي داند و پس از مرگ او بايد خودش را قرباني کند اين رسم به احتمال قوي از جنوب هندوستان

 هنگام تولد تمدن برهمن بوجود آمد و دقيقا يک رسم مذهبي بود که در ميان اقوام ديگر چون ساکنان رودخانه ولگا

د نيز ديده شده است. هرودوت هم در آثارش اشاراتي به اين رسم در ميان اقوامدر روسيه که غير مسيحي بودن  

اين رسم قانونا در هند منسوخ شد ولي نمونه هايي از آن در قرن بيستم 0992پيش از تاريخ کرده است. در سال   

م -هم ديده شده است.  { 

( } Settee * ( *چي؟ نيمکت، نيمکت " لهجه چارلزتوني تقريبا مثل پاورقي: به معني نيمکت است در  Suttee 

م} هندي ديگه چيه؟ -تلفظ مي شود  " 

 رت خنده بلندي کرد و اسکارلت از ناداني خود خجالت کشيد و سرخ شد. از مردمي که کلماتي را بکار مي بردند که

 .او نمي فهميد بدش مي آمد

حالي که دعا مي خونه با اون همراه ميشهدر هند وقتي مردي ميميره مي سوزوننش و توي اين مراسم زنش هم در "  

 "و مي سوزه

 "چه کار وحشتناکي، پليس هيچ کاري نمي کني؟ "

 البته که نه. زني که خودشو نسوزونه از جامعه طرد ميشه. همه زنا راجع بهش حرف مي زنن و ميگن زن خوبي "

. من شخصا فکر مي کنم که رسمنبوده... درست مثل اينکه شما امشب لباس قرمز مي پوشيدين و مي رقصيدين  

 "سوتي بهتر از اينه که زن خوشگلي مثل شمارو اينجا زنده زنده دفن کنن

 "چطور جرات مي کني به من بگي منو زنده دفن کنن؟ "

 شما زنها متوجه نيستين که چه زنجيزي به دست و پاتون بسته شه. فکر مي کنين رسم هندوها وحشيانه است... ولي "

امشب کنفدراسيون به وجود شما احتياج نداشت جرات مي کردين اينجا پيداتون بشه؟ خود شما اگر " 

 اين نوع بحث ها هميشه اسکارلت را ناراحت مي کرد آنهم با چنين مردي مي دانست که نمي تواند جوابي به سوالش

 .بدهد چون حقيقت داشت ولي حاال موقع له کردن او بود

دم خب... زياد هم خوبي نبود... ممکن بود که ديگران فکر کنند من هيچ عالقه ايالبته نمي آمدم اگر هم مي آم " ..." 

 نگاه باتلر انتظارات کلمات اسکارلت را داشت. شوخي و تمسخر از آن بخوبي آشکار بود. مي دانست که اسکارلت

توانست به عالقهجوابي ندارد مي دانست که اين زن هرگز شوهرش چارلز را دوست نداشت و اسکارلت هم نمي   

 خود تظاهر کند. از اين رو در آتشي گرفتار آمد که تمام وجودش را مي سوزاند چه سخت است که آدم با مردي

 اينطور گستاخ و بي چشم و رو حرف بزند. نجيب زاده ها هميشه حق را به خانم ها مي دادند و اگر هم مطمئن بودند

کردند و اين خود نمونه اي از نجابت مردان جنوب بود. نجيب که هرچه مي شنوند دروغ است بازهم تصديق مي  
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 زادگان با فهم و شعور هميشه اينطور رفتار مي کردند طوري رفتار مي کردند که زندگي براي زنان راحتتر مي شد

از اين کار لذتولي اين مرد اصال با اين آداب و رسوم آشنا نبود .مثل اين بود که دوست دارد زن ها را تحقير کند   

 .مي برد

 "من بي صبرانه منتظرم که بقيه حرفهاي شما را بشنوم "

 .من فکر مي کنم که شما آدم نفرت انگيزي هستيد" و با درماندگي نگاهش را پايين انداخت "

 رت خودش را روي پيشخوان خم کرد و دهانش را بيخ گوش او برد و با مهارت بازيگران آتن باستان گفت:" خانم

يبا نترسيد اسرار شما پيش من محفوظ استز " 

 "!اسکارلت برآشفت " اوه چطور جرات مي کني از اين حرفها بزني

 فقط منظورم اين بود که خيال شما رو راحت کنم انتظار داشتيد چي بگم؟ بگم دختر خوشگل يا مال من باش يا همه "

 "اسرارت رو فاش مي کنم؟

ز چشمان رت گستاخي لجوجانه پسربچه ها کي باريد. ناگهان اسکارلت خنده سرناخواسته نگاهش را به او انداخت. ا  

 داد. چه موقعيت مسخره اي پيش آمده بود. رت هم خنده خود را ول کرد آنچنان بلند که چند تن از بانواني که

بود، کله نزديک غرفه ايستاده بودند متوجه شدند. بيوه چارلز هاميلتون با اين مرد غريبه مشغول خوش و بش  

 .هايشان را نزديک هم آوردند و درباره آن دو شروع به پچ پچ کردند

*** 

 صداي طبل ها بلند شد و چند نفر ديگران را به سکوت دعوت کردند :" هيس! هيس!" دکتر ميد روي سکوي

 .نوازندگان قرار گرفت و دستهايش را به سوي جمعيت دراز کرد

ي فداکار تقديم مي کنيم که با کوشش هاي خستگي ناپذير عالقه خودشونو بهما همه تشکرات خود را به خانم ها "  

 وطن نشون دادن، و اين بازار رو بر پا کردن و از اين سالن زشت و بي ترکيب جايي به اين قشنگي درست کردند

 "مثل باغي خوشبو و پرگل به نظر من که خيلي قشنگ شده

 .همه با اشتياق دست زدند

سعي خودشونو کردن. نه تنها وقتشونو گذاشتن بلکه با خلوص نيت کارهاي دستي زيادي هم کردنخانم ها تمام  " . 

 دستهاي ظريفشون رو بکار انداختن و اين چيزها قشنگ رو درست کردن و توي غرفه ها گذاشتن اين همه زيبايي و

 "ذوق رو ما امشب از خانمهاي خوب خودمون داريم

ند شد و رت همانطور که با خونسردي نزديک اسکارلت به غرفه تکيه داده بودصداي تحسين از گوشه و کنار بل  

 "گفت:"بز باشکوه ،اينطور نيست؟

 اسکارلت وحشت زده اول نگاهي به رت و بعد به دکتر ميد انداخت به نظر او به يکي از شخصيت هاي بزرگ آتالنتا

ه بز شده بود و اسکارلت به زور جلوي خنده خودتوهين شده بود. ولي دکتر ميد واقعا با آن ريش خاکستريش شبي  
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 .را گرفت

 اما اينها کافي نيست.بانوان مهربان عضو کميته بيمارستان که با دستهاي پر محبت خودشون رنج جوانان و مردان "

ايمجروح ما رو کم مي کنن و جراحات اونارو اليتام ميبخشن بازهم به کمک همه احتياج دارن ما مي تونيم با کمکه  

 بيشتر خودمون جوونهايي رو که جان برکف در جبهه جنگ براي وطن فداکاري مي کنن بيشتر دلگرم و خوشحال
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 کنيم. من از اين خانمهاي زحمتکش نام نمي برم شما همتون اونارو مي شناسين ولي مطلب اينکه ما پول بيشتري مي

شب در ميون جمع خودمون سروان دالوري داريم که بيشتر ازخواهيم تا لوازم جراحي و دارو از انگلستان بخريم ام  

 يک ساله با شجاعت و شهامت محاصره يانکي ها رو مرتبا شکسته و اجناس مورد نياز ما رو وارد کرده. اميدوارم اين

دنبال او مرد شجاع بتونه در سفر بعدي لوازم مورد نياز بيمارستانهاي مارو فراهم کنه. سروان باتلر!" نگاهها همه به  

 گشت با اين که اين حرفها دور از انتظار او بود ولي غافلگير نشد راست ايستاد و در مقابل کف زدن شديد حضار

 تعظيم بلند بااليي کرد. اسکارلت در ذهنش رفتار او را تحليل مي کرد. اعتراف کرد که رفتار رت بسيار باوقار و

همه چيز را به مسخره مي گرفت؟ از همه طرف نگاهها به او دوخته سنگين و متين بوده است آيا همان مردي بود که  

 شده بود و فرياد شادي و تحسين بلند شد. پس اين همان مردي است که بيوه چارلز هاميلتون بيچاره با او الس مي

 !زد. هنوز يک سال نشده که چارلي مرده

واهش مي کنم که طال بدهيد من انتظار فداکاري ازدکتر ميد ادامه داد:" ما طالي بيشتري مي خوايم و من از شما خ  

 شما دارم. ولي اين فداکاري هاي ما در مقابل اونچه که مردان ما در جنگ انجام مي دن هيچه. خانم ها من جواهرات

 شما رو مي خوام! من جواهرات شما رو مي خوام؟ نه، کنفدراسيون جواهرات شما رومي خواد. کنفدراسيون انتظاراتي

و من مي دونم هيچکدوم از شما نه نمي گين. يک سنگ قيمتي يک حلقه طال روي يک مچ ظريف خيلي قشنگه؛ داره  

 يک گل سينه وقتي روي سينه هاي سفيد شما قرار بگيره خيلي دلفريب مي شه اما اين فداکاري هاي شما خيلي بيشتر

ولش صرف ارتش و دوا و دارو مي شه. بانواناز اينها مي ارزه. طالها ذوب ميشه سنگهاي قيمتي فروخته ميشه و پ  

 گرامي، دوتا از سربازهاي رشيد وطن که مجروح جنگي هم هستن با سبد هايي که به دست دارن سراغ شما ميان،

 "... لطفا دريغ نکنين و

 .بقيه کالمش در غوغاي خروشان خنده و داد وفرياد و تحسين و غريو شادي، شنيده نشد

کرد چه خوب که عزادار است و گوشواره هاو دستبندهاي خود را که يادگار مادربزرگ اسکارلت پيش خود فکر  

 روبيالر است همراه ندارد و همينطور هم ان دستبند ميناکاري و گل سينه لعل را، وگرنه مجبور بود همه آنها را امشب

تن و سبدي از چوب بلوط به از دست مي داد. در اين ميان چشمش به سربازي کوتاه قد افتاد که لباس زوآوه به  

 دست داشت و ميان جمعيت مي گشت و از زنان و دختران جوان و سالخوردگان و ميانساالن هرچه زينتهاي طاليي و
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 جواهر داشتند ميگرفت و در سبد مي انداخت.. زنان خنده کنان زينتهاي خود را نثار مي کردند. صداي جرينگ

ش مي رسيد." صبر کنيد حاال باز مشه؛ ها بيا"، " بيا بيا اينم هست" از اينجرينگ زينت آالت از ميان جعبه به گو  

 " صداها زياد شنيده مي شد مي بل مري ودر در دستبندهاي خود را توي سبد انداخت فاني السينگ از مادرش پرسيد

و يکي از جواهراتمامان منم بدم؟" و آن وقت يکي از گوشه گيسوان خود گل طاليي را که مرواريد کاري شده بود   

 با ارزش آن خانواده به حساب مي آمد باز کرد و در سبد انداخت. هر يک از بانوان که زيورهاي خود را در سبد مي

 .انداخت فرياد زنان و دختران بلند مي شد

د وسرباز مجروح با سبد خود نزديک غرفه اسکارلت و مالني رسيد. سروان باتلر قوطي سيگار طالي خود را در آور  

 بي اعتنا درون سبد پرت کرد. سرباز سبد را روي پيشخوان گذاشت در ميان مدعوين اسکارلت تنها فردي بود که

 .زينتي با خود نداشت و اين طبعا اورا بسيار ناراحت ميکرد. تنهاچيزي که با خود داشت حلقه ازدواجش بود

رد چگونه اين حلقه به انگشتش رفت. مي خواستبراي يک لحظه ديرگذر قيافه چارلز در نظرش زنده شد. به يادآو  

 بداند در آن لحظه چه احساسي داشته است، ولي گويي همه چيز را فراموش کرده بود، هيچ به ياد نمي آورد که در
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 آن موقع چه حسي داشت. افکارش وقتي مغشوش تر شد که به ياد اورد چارلز باعث اين همه بدبختي هاي او شده

تنهايي و پيري زودرس تقصير چارلز بود، آن پسر بي دست و پاي لوس،تمام آرزوهاي اورا از ميان برده و است، اين  

 .له کرده بود. چرا بايد مثل پيرزنها باشد

 با حرکتي ناگهاني دست برد تا حلقه را بيرون آورد ولي چسبيده بود. افسر زوآوه از کنارش گذشت و به سوي مالني

اي بلند گفت:" صبر کن من هم دارم" انگشتري بيرون آمد و هنگامي که مي خواست آن را بهرفت. اسکارلت با صد  

 ميان آن همه زيور آالت رنگارنگ بيندازد نگاهش با نگاه رت درآميخت. لبان رت به خنده گشوده بود. اسکارلت

 .سرش را باال گرفت و با بي اعتنايي حلقه را به درون سبد پرت کرد

ه بازوي اورا گرفته بود با صداي آرامي گفت:" او عزيزم" از نگاهش غرور و افتخار مي ريخت. چهرهمالني درحالي ک  

 اسکارلت در نظرش درخشنده و تابان مي آمد. " تو دختر شجاعي هستي دختر شجاع... خواهش مي کنم کمي صبر

 "!کنيد ستوان پيکار، من هم دارم

کند حلقه اي که اسکارلت خوب مي دانست هيچ وقتي از انگشتش او نيز با شتاب مي کوشيد حلقه خود را خارج  

 خارج نشده و از هنگام ازدواج با اشلي دائما به دست داشته است. اسکارلت خوب مي دانست اين کار براي مالني

 .چقدر طاقت فرسا و مشکل است. سرانجام حلقه بيرون آمد ولي مثل اين بود که مايل نيست آن را از خود جدا کند

 حلقه به آرامي درون سبد لغزيد و در انبوه جواهرات گم شد. افسر مجروح گذشت و به صف بانوان سالخورده که

 اتفاقا زينت هاي زيادي هم داشتند رسيد. اسکارلت و مالني هردو بي حرکت بودند. اسکارلت خونسرد و بي اعتنا و
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زودي سرازير مي شد. رت باتلر هم هردو را با مالني مغموم و شکسته دل؛ آنقدر غمناک بود که گويي اشکش به  

 .دقت ورانداز مي کرد

 اگه تو شهامت نشون نمي دادي من هم نمي تونستم" در آن لحظه اسکارلت مي خواست مالني را به شدت از خود "

کشيد براند و بر سرش فرياد بکشدو بگويد:" تورا به خدا راحتم بذار!" همانطور که بارها برسر پدرش فرياد مي . 

 ولي وقتي نگاه رت را ديد لبخندي تلخ بر لبانش فرو افتاد. مالني هميشه رفتار اسکارلت را جور ديگري تعبير مي

 کرد و همين برايش بسيار رنج اور و غير قابل تحمل بود. ولي... به هرحال ترجيح مي داد اورا در يک اشتباه نگه

 .دارد

زمزمه کنان گفت:" واقعا چه حالت قشنگي داري؟ همين از خود گذشتگيرت که هنوز نزديک اسکارلت ايستاده بود   

 هاي شماس که به سربازهاي ما دل و جرات مي ده" کلمات آتشين روي لبان اسکارلت مي جوشيد و آرزوي رها

 شدن داشت. او به سختي مي توانست آنها را کنترل کند. در هرجمله اي که باتلر مي گفت يک مضحکه وجود داشت

با از او خوشش نمي آمد او همانطور که آنجا کنار غرفه ايستاده بود و مي خنديد اما چيزي تحريک آميز در او بودقل  

 چيزي گرم و زنده، چون برق. ناگهان تمام خصوصيات ايرلندي اسکارلت براي مبارزه با آن چشمان سياه به حرکت

د که در مقابلش خود را بي دفاع حس مي کرد. اما بهرحالدر آمد آگاهي او از اين راز قدرتي برايش فراهم آورده بو  

 بايد به طريقي جلوي اورا مي گرفت آماده بود که بگويد درباره او چگونه فکر مي کند. مامي هميشه مي گفت عسل

 بيشتر از سکه مگس دور خودش جمع مي کند و تصميم داشت اين مگس را بگيرد و رام سازد.مي خواست کاري کند

سلط او خارج شودکه از ت . 

 وانمود کرد که مضحکه هاي او را درک نمي کند به شيريني تمام گفت:" متشکرم شنيدن اين تعارفها آن هم از زبان

 "مشهوري چون سروان باتلر خيلي لذت دارد
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رد بارت سرش را به عقب پرتاب کرد و خنديد آزادانه خنديد... زوزه مي کشيد به طوري که اسکارلت فکر مي ک  

 .حيواني درنده دست به گريبان است. صورتش دوباره سرخ شد

 رت با صدايي آهسته که کسي نمي شنيد گفت:" چرا حرف دلتو نمي زني؟ چرا نميگي که من يک آدم رذل و پست

منو هستم و از نجيب زادگي بويي نبردم و بايد از اينجا برم گم بشم و گرنه يکي از اون نره خرها رو صدا مي کني که  

 "بندازه بيرون ها؟

 دلش مي خواست که بگويد بله درست است همينطور است که مي گويي، نوک زبانش بود. ولي قهرمانانه خودش را

 نگه داشت:" خب سروان باتلر! چرا اينطوري حرف مي زني؟ يک جوري حرف مي زني انگار کسي نمي دونه که شما

 "...چقدر مشهوري و چقدر شجاعي و چه... و چه
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 "رت گفت:" ازت نااميد شدم

 "نااميد؟ "

 "بله، در اولين مالقاتمون فکر مي کردم که توهم خوشگلي و هم شهامت داري. ولي حاال مي بينم که فقط خوشگلي "

 "اسکارلت مثل مرغ پرپر مي زد:" يعني مي خواي بگي من ترسو هستم؟

ي براي اولين بار ديدمت فکر کردم، توي ميليون هادرسته شهامت اينو نداري که بگي واقعا چي فکر مي کني. وقت "  

 دختر فقط اينه، اين ديگه مث بقيه دختر کوچولوها لوس و احمق نيست که هرچي مادراشون مي گن همون کارو

 بکنن و افسارشون دست مادراشون باشه. خواسته هاشونو هوس هاشونو و کمي هم غم هاشونو پشت يک عالمه

فکر مي کردم دوشيزه اوهارا يک دختر نمونه است ميدونه چي مي خواد و ترسي ازحرفهاي شيرين قايم کنن   

 "گفتنش نداره... اصال هم نمي ترسه که گلدون پرت کنه

 خشم اسکارلت باال گرفت:" اوه پس حاال اونچه رو که تو دلمه همين حاال برات ميگم. و اگه آدم باشي ديگه اينجا نمي

دوني خوب هم مي دوني که دلم نمي خواست ديگه هيچوقت تورو ببينم! تو نجيب آيي و با من حرف نمي زني. مي  

 زاده نيستي يه مرد واقعي نيستي فقط يه جونور کثيف بي تربيتي! و فکر مي کني چون تونستي با اون قايق فکستني از

نو به خاطر وطنشوندست يانکي ها دربري حق داري بياي اينجا و به مردهاي شجاع و زنهايي که دارن همه چيزشو  

 "...مي دن بخندي

 رت با خنده وسط حرفش پريد:" يواشتر، يواشتر، حرفاتو خيلي خوب شروع کردي و اونچه رو که تو سرت بودي

 گفتي. ولي ببين با من راجع به وطن اصال حرف نزن، خسته شدم از بس اين مزخرفات رو شنيدم و شرط مي بندم تو

 "...هم خسته شدي

." داشت تعادلش را از دست مي داد ولي دوباره جلوي خودش را گرفت.از اينکه به دام او افتاده بود بهخب چطور.. "  

 .شدت خشمگين بود

 رت ادامه داد:" و به دخترهاي ديگه نگاه کردم به نظرم اومد که همشون مثل همند از يک خميره درست شدند و تو

. تو اصال راجع به اين جور چيزها فکر نمي کني و من باهاتمثل اونا نبودي از صورتت مي شد همه چيز رو خوند  

 شرط مي بندم يک ذره هم راجع به وطن و مريضخونه و دوا و اين جورچيزها فکر نکردي. از صورتت مي خوندم که

 "مي خواستي برقصي و خوش بگذروني ولي نمي تونستي. بنابراين مث ديوونه ها شدي. راستشو بگو درست نمي گم؟

دترين لحني که مي توانست حرف بزند گفت:" من چيزي ندارم به شما بگم سروان باتلر" سعي مي کرد متانتبا سر  

 "و وقار خودش را دوباره به دست آورد:" اگه شما يک سد شکن بزرگ هستيد حق نداريد به خانمها توهين کنيد
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منو روانه جهنم کني يک دقيقه از وقتسد شکن بزرگ،اين مسخره اس. فقط خواهش مي کنم قبل از اينکه  "  
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 باارزشتو به من بده. من ابدا نمي خوام يک وطن پرست معرفي بشم و سوتفاهمي درباره سهم من در حکومت

 "کنفدراسيون پيش بياد

 "اصال دلم نمي خواد به اين الف زدن هاي شما گوش بدم "

دربيارم حسابم پاکه کارم تمومه. چي فکر کردي؟قاچاق شغل منه. از اين راه پول درميارم. اگه نتونم پول  " " 

 "من فکر مي کنم تو يک مزدور پستي... مثل يانکيها "

 رت خنديد" درسته يانکيها به من کمک مي کنن تا پول دربيارم. ماه گذشته با کشتي خودم رفتم به نيويورک و يک

 "محموله تحويل گرفتم

پرسيد:" چي؟ با توپ نزدنت؟اسکارلت عليرغم ميلش کنجکاوانه و مشتاقانه  " 

 دختر بيچاره البته که نه اونجا هم خيلي از وطن پرستان شمالي هستن که از راه فروش جنس به کنفدراسيون پولدار"

 مي شن با کشتي ميرم نيويورک تا از شرکتهاي يانکي جنس بخرم به نصف قيمت بعد هم راهمو مي کشم و ميرم

. که به ناسائووقتي هم که اوضاع يخورده خطرنا  ) Nassau { )پاورقي: پايتخت و بندر عمده جزاير باهاما واقع در 

م } ميرم. يعني جايي که همين وطن پرستاي-اقيانوس اطلس اين بندر در جنگهاي استقالل پايگاه قاچاقچيان بود.   

انگليس درمياد. بعضي اوقاتيانکي از اونجا براي من باروت و توپ و دامنهاي فنري ميارن. خيلي ارزونتر از رفتن به   

 ".هم رفتن به چارلزتون و ويلينگتون هم سخت مي شه... ولي تو نمي دوني که يک کمي طال چه معجزه اي مي کنه

 "...اوه مي دونستم يانکي ها پستند ولي نمي دونستم "

عالوه نتيجه که فرقيچرا يانکي ها پستن؟ جنس فروختن و پول گرفتن پستيه؟ من که اهميت نمي دم صد سال. به  "  

 "نمي کنه. اونا مي دونن که کنفدراسون باالخره شکست مي خوره پس چرا استفاده نکنن؟

 "شکست؟ "

 "البته "

 خواهش مي کنم از اينجا برو... مي ترسم آخرش مجبور بشم درشکه صدا کنم و برم خونه تا از دست شما راحت "

 "بشم

وچولوي آتشي مزاج" بعد تعظيم کرد و کنار رفت. نوعي نااميدي وجودرت با خنده ناگهاني ديگري گفت:" ياغي ک  

 اسکارلت را گرفته بود و درونش را مي سوزاند نمي توانست حوادث را تحليل کند. چطور اين مرد جرات کرده بود

 جنس قاچاق وارد کند! چطور جرات مي کرد بگويد کنفدراسيون شکست مي خورد! بايد تيرباران مي شد مثل يک

 خائن. به چهره هاي آشناي تاالر نگاه کرد. چهره هايي بودند ک به پيروزي خود اطمينان داشتند شجاع بودند و دالور

 بودند مطمئن بودند ولي ناگهان سرماي کوچکي در قلبش حس کرد. شکست؟ اين مردم... خب البته که نه! اين اصال

 .امکان نداشت. چنين تصوري، خائنانه بود

ها رفتند مالني به طرف اسکارلت آمد:" شما دو نفر راجع به چي پچ پچ مي کردين؟ نمي تونستم طاقتوقتي مشتري   
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 "بيارم و ببينم خانم مري ودر داره تورو اونجوري نگاه مي کنه عزيزم، مي دوني که پشت سرهمه حرف مي زنه

درباره خانم مري ودر بذار هرچي دلشاسکارلت گفت:" اوه مرد مقبولي نيست... بي تربيت و غيرقابل تحمله. و اما   

 مي خواد بگه مريض شدم از بس مثل بچه ها رفتار کردم بخاطر اينکه نکنه اين خانم يک وقت پشت سرم حرف

 "بزنه
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 "..!مالني با صداي بلندي گفت:" اسکارلت

 "اسکارلت گفت:" هيس دکتر ميد مي خواد حرف بزنه

برقرار شد. در ابتداي صحبت از بانوان حاضر در تاالر که جواهرات خود راوقتي دکتر ميد آغاز سخن کرد سکوت   

 :تقديم داشته بودند تشکر کرد و ادامه داد

 وحاال خانم ها و آقايان، يک پيشنهاد جالب و غيرمنتظره دارم... يک کار تازه که ممکن است شمار را حيرت زده "

شيد تمام اينکارها به خاطر بيمارستانه و به نفع پسرهاي ما کهکند ولي از شما خواهش مي کنم که بخاطر داشته با  

 "آنجا استراحت مي کنن

 همه چند قدم جلو آمدند و سعي کردند حدس بزنند که پيشنهاد تکان دهنده دکتر ميد چيست؟

 رقص اکنون شروع مي شود اولين رقص اسکاتلندي است و بعد يک رقص والس بعد پولکا و بعد اسکاتلندي و "

ازورکار و بعد دوباره رقص اسکاتلندي.البته من مي دانم که همه دلشان مي خواهد اولين نفر باشند بنابراينم ..." 

 دکترميد ابروهايش را باال برد و نگاه دقيقي به گوشه سالن انداخت جايي که همسرش در ميان بانوان ديگر نشسته

ن رهبري کنيد، بايد پول بدهيد. آنچه جمع مي شود بهبود. " آقايان اگر مي خواهيد رقص را با خانم دلخواهتا  

 "بيمارستان پرداخت خواهد شد

 بادبزن ها از حرکت ايستاد و نجواها و پچ پچ ها تمام سالن را فراگرفت. اما اين آرامش کوتاه بود. به زودي جنجالي

نع کند ولي خودش هم ته دلبه راه افتاد و سرو صداي خانمها درآمد. همسر دکتر ميد سعي داشت ديگران را قا  

 موافق نبود بانوان سه گانه، مري ودر ، السينگ و وايتينگ از همه جوشي تر بودند. اما ناگهان افراد گارد ملي از اين

 پيشنهاد حمايت کردند و هلهله اي در ميان دختران جوان و افسران يونيفرم پوش افتاد کف زدنها از اطراف شروع

 .شد

به دقت به اين منظره نگاه مي کرد و آنچه را مي ديد باور نداشت به نجوا گفت:" فکر نمي کنيمالني در حالي که   

 مثل... مثل... يک کمي مثل برده فروشي باشه؟" پيش خود از اينکه دکتر ميد را مرد عاقلي مي دانسته احساس

 .پشيماني مي کرد

ديده ميشد. در قلبش کمي احساس درد مياسکارلت سکوت کرده بود و چيزي نمي گفت ولي در چشمانش برقي   
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 کرد. چه مي شد اگر بيوه نبود؟ اگر همان اسکارلت اوهارا بود چه خوب بود، آن وقت آنجا، وسط تاالر، با لباسي به

 رنگ سيبهاس سبز و روبان مخمل مشکي و گل مريم در گيسو به ميان صف رقصندگان مي پريد. بدون شک ده ها

ن مبلغ را به خاطر او بپردازند. ولي حاال مجبور بود مثل پيچک به ديوار بچسبد و ساکتمردحاضر بودند باالتري  

 .بماندو گل سر سبد اين تاالر، اين جشن بزرگ در آتالنتا، فاني يا مي بل باشند و نفر اول بايد با يکي از ان ها برقصد

هجه فرانسوي اش مي گفت:" اگر به مناز ميان سرو صداي حضار صداي افسر زوآوه باالتر از همه رفت، که با ل  

 "اجازه بدهيد... بيست دالر براي دوشيزه مي بل مري ودر

 مي بل سرخ شد و خودش را روي شانه هاي فاني انداخت و هر دو دست در گردن هم کردند و خنديدند. صداهاي

ودندديگر از هرطرف برخاست که نامهايي را اعالم مي کردند و مبالغي را پيشنهاد مي نم . 

 خانم مري ودر با صداي کلفت و بلند خود فرياد زد که اجازه نخواهد داد دخترش در چنين رقص شرم آوري شرکت

 .کند ولي همين که نام مي بل چند بار ديگر تکرار شد و مبالغ باالتر رفت صداي مادرش نيز آرام آرام خاموش شد
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د و به جواناني نگاه مي کرد که مشت مشت پول تحويل حکومتاسکارلت آرنج ها را به پيشخوان تکيه کرده بو  

 .کنفدراسيون جنوب مي دادند

 حاال آنها همه مي خواستند برقصند... به جز او و زنان سالخورده. حاال همه لحظات خوبي را مي گذراندند به جزاو. رت

واند چيزي بفهمد ديد که گوشه دهانش کجباتلر را ديد که پايين پاي دکتر ميد ايستاده و قبل از اينکه اسکارلت بت  

 شد و ابرويش باال رفت. اسکارلت دامنش را باال کشيد و رويش را برگرداند و ناگهان نام خودش را شنيد... بله اشتباه

 .نمي کرد نام خودش بود که با لهجه چارلزتوني بيان مي شد و باالي تمام نامهاي ديگر قرار مي گرفت

ون... يکصد و پنجاه دالر طالخانم چارلز هاميلت " " 

 ناگهان سکوت همه جارا فراگرفت. همگي نام و ميزان پول پيشنهادي را مورد نظر قرار داده بودند، اين نام و اين

 مبلغ گويي انها را گيج کرده بود. اسکارلت سر جايش نشسته بود و دستش را زير چانه زده بود. چشمانش از حيرت

ند و نگاهي به او انداختند دکتر ميد را مي ديد که خم شده و با رت باتلر سخن مي گويدگشاد شده بود. همه برگشت . 

 .احتماال داشت مي گفت که او عزادار است و برايش غير ممکن است که برقصد. رت شانه هاي خود را باال انداخت

 "دکتر ميد بلند گفت:" شايد يکي ديگر از اين زيبارويان را بتوانيد انتخاب کنيد؟

 "رت با نگاهش جمعيت را جارو کرد و با صدايي رسا گفت:" نه خانم هاميلتون

 "...دکتر ميد محتاطانه گفت:" مي خواهم عرض کنم که اين غير ممکن است ايشان نمي پذيرند چون

 .اسکارلت صدايي شنيد که در لحظه اول نتوانست تشخيص دهد صداي خودش است

 "!چرا مي پذيرم "
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و پا ايستاد چکسي در قلبش مي کوبيد. ضربه ها چنان شديد بود که اسکارلت فکر مي کرد طاقتجستي زد و روي د  

 نمي آورد . چکش قلبش ضربه مي زد و او را از اينکه مي خواست دوباره به صحنه رقص بازگردد از پا تا سر به لرزه

براي رقص با او بيشترين پول پرداخت شده مي انداخت، از اينکه دوباره باالي همه قرار گرفته و بهتر از همه بوده و  

 .به خود مي لرزيد

 مثل ديوانه ها با خود زمزمه مي کرد:" آه من اهميت نمي دهم بذار هرچي دلشون مي خواد بگن"سرش را باال گرفت

 و از غرفه بيرون جست پاشنه هايش مثل قاشقک صدا مي کرد بادبزن ابريشمي سياهش را باز کرد با اولين نگاه

يافه وحشت زده مالني و دختران عصباني و سربازان هيجان زده را از نظر گذراند. اودر وسط تاالر بود و رت داشتق  

 به سوي او مي آمدو جمعيت جمع شده بودند و هردورا نگاه مي کردند، همان نگاه استهزا آميز هنوز بر لبان رت

برهام لينکن هم بود باز اهميت نمي داد! ميرفت کهاگر او خود آ -مشاده مي شد. ولي اسکارلت اهميت نمي داد   

 دوباره برقصد. ميرفت که رقص را رهبري کند. اسکارلت تواضع زنانه اي کرد و رت خم شد. با همان لبخند و با يک

 دست بر سينه چين دارش. لوي، رهبر ارکستر که هنوز گيجو مبهوت مي نمود فورا وصع عادي بخود گرفت و فرياد

خودتون رو براي رقص فرجينيزد:" جفت   ) Ferginny )انتخاب کنين. " آنگاه ارکستر نواختن بهترين ترانه 

( } Dixic ( روز يعني ديکسي توسط دانيل 0921پاورقي: از زيباترين ترانه هاي جنوب آمريکاست که در سال   

فدراسيون معمول گرديد ود. امت ساخته شد. در جنگهاي شمال و جنوب به عنوان يک مارش نظامي ميان ارتش کن  

 هنوز جنگ ادامه داشت که شمالي ها نيز آن را در ارتش خود مي نواختند. اين ترانه در واقع سرود ملي غيررسمي

مکتب جاز 2010جنوب بشمار مي رفت و نمودار روحيه و احساس مردم جنوب بود. در قرن بيستم به خصوص در   
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م} را آغاز-آمد " ديکسي تند" نام داشت که از اين ترانه مايه ها گرفته بود.  سفيدپوستان که در نيويورک بوجود  

 .کرد

* * * 

 "چطور جرات کردي منو انگشت نماي اين همه آدم کني سروان باتلر؟ "

 "خانم هاميلتون عزيز ترديد ندارم که شما هم بدتون نمي اومد مشهور بشين "

 "چطور تونستي اسم منو جلوي همه ببري؟ "

 "مي تونستيد قبول نکنيد "

 ولي ... من به وطنم مديونم... من ديگه نمي تونستم به خودم فکر کنم وقتي شما اون همه پول طال پيشنهاد کرديد؟ "

 "نخنديد همه دارن به ما نگاه مي کنن

ين فرصت رواونها به هرحال به ما نگاه مي کنن. موضوع وطن رو هم به رخ من نکش. تو مي خواستي برقصي و من ا "  
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 "فراهم کردم اين مارش مث اينکه آخرين قسم رقص ماست نه؟

 "بله من هم بايد برم و سرجام بشينم "

 "چرا؟ مگه من پاتو لگد کردم؟ "

 "نه... ولي مردم پشت سرم مزخرف مي گن"

 "تو واقعا به اين حرفها اهميت مي دي؟ قلبا؟ "

 "...خب "

را والس رو هم با من نمي رقصي؟با اين کار جنايتي مرتکب شدي؟ ها؟ چ " " 

 "...ولي اگه مادرم بفهمه "

 "هنوز هم بند مادرتي "

 "اوه از چه راه کثيفي مي خواي پاکدامني رو احمقانه جلوه بدي "

 "به نظر من اونهايي که پاکدامن هستن احمق هم هستن. از حرف مردم مي ترسي؟ "

ن موضوع حرف نمي زنيم. خدارا شکر که والس شروع شد ايننه... اماخب اصال فراموش کن. ديگه راجع به اي "  

 "رقص نفس منو بريد

 "از سوال من طفره نرو. آيا حرف زنهاي ديگه برات مهمه؟ "

 اوه اگه مي خواي از من اقرار بگيري... نه! ولي يک دختر بايد به اين چيزها اهميت بده. اگرچه امشب من اصال "

 ".اهميتي به حرف مردم نمي دم

 "براوو! حاال داري خودت تصميم مي گيري بجاي اينکه اجازه بدي مردم برات تصميم بگيرن اين نشونه عقله "

 "...اوه ما "

 وقتي راجع به تو هم به اندازه من مزخرف گفتن اون وقت مي فهمي که مسئله چقدر کوچيکه فکر کن. در تمام "

من به وطن عزيز هم باعث محبوبيتم نشده چارلزتون خونه اي نيست که منو راه بدن. حتي خدمتهاي " 

 "!چه وحشتناک "
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 اصال وحشتناک نيست. تا وقتي آبروت نريزه تاوقتي حيثيتت رو از دست ندي نمي توني بفهمي که چه بار بزرگي رو "

 "برداشتي و معني آزادي چيه؟

 "حرفهات شرم آوره "

امت و پول گيرت مياد.وقتي با آبرو باشي هرکاري که دلتشرم آور و درست. ولي در عوض به اندازه کافي شه "  

 "بخواد مي توني بکني
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 "با پول نميشه همه چيزو خريد "

 "اين حرف رو حتما از کسي شنيدي وگرنه اين حرف مسخره هيچ وقت به ذهنت نمي رسيد. چرا نميشه خريد؟ "

 "...خب، من نمي دونم... به هرحال عشق يا خوشبختي رو "

ميشه اگرم نتوني با پول، عشق يا سعادت بخري بجاش مي توني چيزهاي باارزشتري بخريکامال  " " 

 "وشما زياد پول داريد سروان باتلر؟ "

 سوالت از نزاکت دوره خانم هاميلتون. تعجب مي کنم اما بله. به عنوان مردي که در اول جواني خودش يک پول "

از همين راه فروش اجناس مي تونم يک ميليون به جيب بزنمسياه هم نداشت بله زياد پول دارم. و مطمئنم  " 

 "!اوه نه "

 "اوه بله! چيزي که اغلب مردم نمي دونن اينه که از ويراني يک تمدن ميشه به اندازه آباد کردنش پول درآورد "

 "و اينهايي که گفتي يعني چي؟ "

ابونارو آباد کردن و از اين راه پول درآوردن. ايجادخانواده تو و خانواده من و اين مردمي که امشب اينجا هستن بي "  

 "يک امپراطوري. پول خوبي ميشه از ايجاد يک امپراطوري درآورد. اما پول بيشتري توي خرابي اون امپراطوريه

 "از کدام امپراطوري حرف مي زني؟ "

ري پنبه... که داره زير پاهامون ازهمين امپراطوري که ما توش زندگي مي کنيم ... جنوب... کنفدراسيون... امپراطو "  

 هم ميپاشه فقط ديوونه ها هستن که اين ويراني رو نمي بينن و سعي مي کنن جلوشو بگيرن. من از اين ويراني

 ".ثروتمند مي شم

 "پس فکر مي کني ما واقعا داريم شکست مي خوريم؟ "

مارو نمي بينهالبته ما مثل کبک سرمونو زير برف کرده ايم و فکر مي کنيم کسي  " ." 

 "اوه خداي من تحمل اين حرفها رو ندارم. نمي توني حرفهاي قشنگ بزني سروان باتلر؟ "

 اگه مي گفتم چشمات مثل دو تا جام طالس که لب به لب پر از پاکترين آب زمردي رنگه و يک ماهي توش چرخ "

نوقت خوشت مي اومد؟مي زنه... درست مثل حاال...و تور رو به اندازه شيطان خوشگل کرده او " 

 .نه خوشم نيومد... واقعا چه موسيقي لطيفي دارن مي زنن مي شنوي؟ اوه تا آخر عمرم مي تونم با اين والس برقصم "

 "نمي دونستم اينقدر دلم براي موسيقي تنگ شده

 "تو زيباترين زني هستي که من تاحاال باهاش رقصيدم "

ار بدي. همه دارن نگاه مي کننسروان باتلر نبايد منو اينقدر محکم فش " " 

 "اگه کسي نگاه نمي کرد بازم حرفي داشتي؟ "

 "سروان باتلر خودت رو به کل فراموش کردي "

 "حتي يک لحظه هم خودمو فراموش نکردم. اونم وقتي تو با من مي رقصي؟... اين آهنگ چيه؟ تازه ست؟ "
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يانکي ها گرفته ايمبله واقعا خيلي روحانيه نه؟ اين ترانه را از  " " 

 "اسمش چيه؟ "

 (Over Is War Cruel This When ( ".وقتي اين جنگ ويرانگر به پايان برسد "

 "شعرشو بلدي؟ برام بخون "

 عزيزترينم به ياد داري "

 آخرين ديدارمان را؟ "

 به ياد داري که جلوي من زانو زدي

 و گفتي که دوستم داري؟

 در آن لباس خاکستري

چه باوقار بودي، چه مغرور ،  

 به ياد داري؟

 سوگند خوردي که به راه خطا نروي

 به جان من و به خاک وطن

 آن همه زاري و تنهايي

 !آن همه آه و اشک بيهوده بود

 وقتي اين جنگ ويرانگر به پايان رسد

 "!دعا کن که دوباره باهم ديدار کنيم

کستري تبديل کرديم... چه خوب والس مي رقصي سروانبود وما آنرا به خا» لباس آبي رنگ « البته مي داني که  "  

 "باتلر. معموال آدمهاي بزرگ والس بلد نيستن، خوب نمي رقصن فکر مي کنم سالها طول بکشه تا دوباره برقصم

 "چند دقيقه بيشتر طول نميکشه مي خوامرقص بعدي را هم از تو دعوت کنم... و رقص بعدي و بعدي "

د اينکارو بکني! آبروي من ديگه به کلي ميرهاوه نه نمي تونم! نباي " " 

 حاال هم تقريبا رفته. يک رقص ديگر يعني اينقدر اهميت داره؟ بعد از پنج شش دور ديگه شايد فرصت دادم تا "

 "مردهاي ديگه هم با تو برقصن. ولي رقص آخري مال منه

ذره هم اهميت نمي دم که مردم چي مي آه خيلي خوب. ميدونم که ديوونگي مي کنم ولي اهميت نميدم. حتي يه "  

 "... گن. ازنشستن تو خونه خسته شدم دوست دارم برقصم و برقصم

 "وديگه سياه نمي پوشي؟ من از اين کرپ عزا خيلي بدم مياد "
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 "آه نمي تونم لباس عزا رو در بيارم... سروان باتلر نبايد منو محکم فشار بدي اگه اينکارو بکني ديوونه مي شم "

 وقتي ديوونه ميشي خوشگل تر مي شي دوباره تورو فشار مي دم... بيا... ببينم واقعا ديوونه ميشي. نمي دوني اون "

 "روز توي دوازده بلوط که عصباني بودي و گلدون هارو پرت مي کردي چقدر ماه شده بودي

 "اوه خواهش مي کنم... هنوز فراموش نکردي؟ "

دگي منه. يک خوشگل جنوبي با طبع ايرلندي... تو خيلي ايرلندي هستي،نه اين يکي از خاطرات باارزش زن "  

 "ميدوني؟
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 اوه خداجون، ديگه موزيک تموم شد عمه پيتي هم داره از اتاق پشتي مياد بيرون. ميدونم که خانم مري ودر جريان "

خواد حاال مچمو بگيره. چشمهاش مثلرو بهش گفته اوه تورو خدابيا بريم دم پنجره و بيرون رو نگاه کنيم. دلم نمي   

 "نعلبکيه

 فصل دهم

 .صبح روز بعد سر ميز صبحانه پيتي مي گريست، مالني ساکت بودو اسکارلت خشمگين

 هيچ اهميت نميدم بذار هرچي مي خوان بگن. شرط مي بندم من بيشتر از هر کس ديگه براي بيمارستان پول جمع "

که فروختيم کردم... حتي بيشتر از اون آشغالهايي " 

 پيتي ناله را سرداد دستهايش را بهم مي فشرد:" اوه عزيزم پول چه اهميتي داره؟ اونچه رو که با چشمهام ديدم

 نميتونم باور کنم. هنوز يک سال از مرگ چارلز بيچاره نگذشته ... و چقدر نفرت انگيزه اون سروان باتلر که تورو

اسکارلت. دخترخاله خانم وايتينگ خانم کولمن که از چارلزتون اومدهانگشت نما کرد آدم وحشتناکيه، وحشتناکه   

 خيلي چيزها برام گفت. گاو پيشوني سفيده خانواده شونه. يه خانواده خوب... چطور ممکنه از اون خانواده يک

ابطههمچين آدمي بيرون بياد؟ هيچ کس رد چارلزتون حاضر نيست با او معاشرت کنه آبرويي نداره و مث اينکه ر  

 "...اي هم با يک دختر داشته ... يک چيز خيلي بد، که خانم کولمن خودش هم نمي دونست چيه

 ملي به آرامي گفت:" من باورم نميشه که اون تا اين حد آدم بدي باشه. يک نجيب زاده واقعي بنظر مياد. و وقتي آدم

 "...فکر مي کنه که اون چقدر شجاعت داشته که تونسته محاصره رو بشکنه

 اسکارلت با بي پروايي شروع به صحبت کرد مقداري مربا روي کيکش ماليد :" او اصال شجاع نيست فقط براي پول

 اين کارو ميکنه خودش به من گفت اون اصال اهميتي به کنفدراسيون نميده و عقيده داره که ما به زودي شکست مي

 "خوريم. اما خيلي خوب مي رقصه

نشان بند آمده بوددو بانوي ديگر از ترس زبا . 

 من ديگه از نشستن توي خونه خسته شدم و خيال ندارم به اين کار ادامه بدم. اگه ديشب خانمها درباره من حرف "
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 "زدن پس ديگه آبرويي ندارم بذار هرچي مي خوان بگن، چه تاثيري داره؟

ت درست به موقع از آنها استفادهدر آن موقع يادش نبود که اينها حرف رت باتلر است و از خودش نيست. فقط داش  

 .مي کرد. داشت آنچه را که در فکرش بود بر زبان مي اورد

 "اوه وقتي مادرت اين حرفها رو بشنوه چي ميگه راجع به من چي قضاوت مي کنه؟ "

د کهياد الن اورا ناگهان در احساسي از گناه غرق کرد. حتما از رسوايي دخترش باخبر خواهد شد. ولي وقتي فکر کر  

 بين آتالنتا و تارا بيست و پنج مايل راه است، کمي دلش آرام گرفت پيتي نمي توانست به الن خبر بدهد. چون آنوقت

 آبروي خودش هم مي رفت. الن دخترش را به او سپرده بود، نه او حرفي نمي زد." من معتقدم.. بله من... معتقدم

از اين کار بدم مياد. ولي بهرحال اون مرد خانواده ماست بايد در بايد در اين باره يک نامه به هنري بنويسم اگرچه  

 اين باره يک کاري بکنه، بايد بره با سروان باتلر صحبت کنه. اوه خداي من... اگر چارلي بيچاره زنده بود... توديگه

 "حق نداري با اين مرد صحبت کني اسکارلت

بود. کيک داغ توي بشقاب داشت سرد مي شد. از جامالني ساکت نشسته بود و دستش را روي دامنش گذاشته   

 برخاست به سوي اسکارلت آمد و دستهايش را دور گردن او حلقه کرد و گفت:" عزيزم زياد سخت نگير ناراحت
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 نشود. چيزي نشده و من مي فهمم که تو ديشب شهامت بزرگي از خودت نشون دادي و خيلي به بيمارستان کمک

ي جرات کنه يک کلمه حرف بزنه خودم توي دهنش ميزنم... عمه پيتي گريه نکن. تو خونه نشستنکردي. و اگر کس  

 "براي اسکارلت سخته. هنوز خودش بچه س

 انگشتانش با گيسوان سياه اسکارلت بازي مي کرد " وشايد بهتر باشه ماهم گاهي به مهموني بريم. شايد ما تا حاال

نه و با غم دمخور شدن دردي رو دوا نمي کنه. زمان جنگ با زمان هاي ديگهخيلي خودخواه بوديم. نشستن توي خو  

 فرق داره فکرشو بکن يک عالمه سرباز توي شهر هست که از خانواده هاشون دورن دوستي هم ندارن که اونارو يک

اه برن اماشب دعوت کنه... چقدر ادم توي بيمارستان خوابيدن؟ بعضي ها اونقدر حالشون خوب شده که مي تونن ر  

 هنوز نمي تونن به جبهه برگردن... چرا ما اينقدر خودخواه بوديم. دو سه نفر از اين بيچاره ها رو االن ما بايد توي اين

 خونه پذيرايي مي کرديم مثل ديگران. شبهاي يکشنبه اونها رو شام مي برديم بيرون. تو هم اسکارلت اين قدر غصه

کنن اون وقت ديگه بدگويي نمي کنن ما همه مي دونيم که تو چارلي رو دوستنخور. وقتي مردم همه چيز رو درک   

 "...داشتي

 اسکارلت در عالم ديگري سير مي کرد نوازش دستهاي ظريف مالني اورا آزار مي داد . دلش مي خواست سرش را از

و ميليشيا و سربازهايي که از دست اودر آورد و فرياد بزند:" چرند نگو!" زيرا هنوز به ياد داشت که افراد گارد ملي  

 بيمارستان آمده بودند چطور براي رقصيدن با او با هم مي جنگيدند. ديگر همين مانده بود که از ميان اين همه آدم
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 مالني از او دفاع کند. مي توانست از خودش دفاع کند نياز به کسي نداشت، متشکرم مالني خودم مي دانم چه کنم و

هاي پير بخواهد چنگ و دندان نشان دهد ... خوب خودش مي توانست از پس گربه هاي پيراگر يکي از آن گربه   

 .برآيد. تازه اين همه افسر خوش قيافه جوان در اين دنيا بودند که جواب اين پيرزنها را بدهند

نامه اي به پيتي پات از حرفهاي تسلي بخش مالني آرام گرفته بود. و اشکهايش را پاک مي کرد. پريسي داخل شد و  

 .دست مالني داد

 "مال شماست خانم مالني. يه پسر کوچولوي سياه آوردش "

 .مالني گفت:" براي من؟ " تعجب زده پاکت را باز کرد

 اسکارلت سرش به خوردن کيک گرم بود و توجهي به آن دو نداشت، ناگهان صداي گريه مالني را شنيد سر باال کرد

قلبش گذاشتو عمه پيتي را ديد که دست روي  . 

 "اشلي مرد؟ "

 .و آنوقت سرش به عقب افتاد و غش کرد و دستهايش از دو طرف صندلي آويزان شد

 .اسکارلت فرياد زد:" آه خداي من" عرق سردي به پشتش نشست

 مالني فرياد زد:" نه! نه! زودباش اسکارلت نمکشو بيار. اونجاس اونجا، عزيزم چي شده، حالت بهتره؟ نفس عميق

ه اشلي چيزيش نشده. معذرت مي خوام خيلي معذرت مي خوام تقصير من بود گريه کردم چون خيليبکش ن  

 خوشحال شدم". بعد تکه کاغذ مچاله شده اي را که در دست داشت گشود و چيزي را بيرون آورد و به سختي بوسيد

 "و روي لبانش فشرد. " خيلي خوشحالم

کاغذ مچاله شده حلقه اي طاليي ديداسکارلت نگاهي به دستش انداخت و در ميان  . 

 "مالني به نامه اي که روي ميز افتاده بود اشاره کرد و گفت:" بخونش چه خوب چه مهربون چه بزرگواره اين آقا
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 اسکارلت آنرا برداشت . نامه با حروف منظم و مرتبي نوشته بود:" کنفدراسيون ممکن است به خون جوانان شجاعش

اشد ولي هنوز به خون قلبهاي بانوان خود نياز ندارد اميدوارم بانوي من اين ياد بود گرانبها را به پاساحتياج داشته ب  

 شهامت و شجاعت خود از من بپذيرند. حلقه اي که ديشب شما به بيمارستان هديه کرديد اکنون به ده برابر قيمت

 "خريداري شده و تقديم مي شود. سروان رت باتلر

ناي خود را دوباره به دست کرد و با شيفتگي خاصي به آن نگريست. با لبخندي درخشان به روشنيمالني انگشتر آش  

 اشکهايش به عمه پيتي گفت:" نگفتم اون يک نجيب زاده اس. هيچ کس جز يک نجيب زاده شرافتمند نميتونست

عمه جان تو بايد نامه ايبفهمه که چقدر قلب من شکسته من حاال در عوض اين زنجير طالي خودمو هديه مي کنم.   

 "برايش بنويسي و براي شام يکشنبه اونو دعوت کني تا خودم حضورا از ش تشکر کنم
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 .شور و هيجاني که به آن دو دست داده بود مانع شد که فکر کنند سروان باتلر چرا حلقه اسکارلت را پس نداده است

ناراحتي عميقي فرو رفت. خوب مي دانست کار سروان اما چند لحظه بعد اسکارلت چنانکه گويي متوجه شده باشد در  

 .باتلر بخاطر احساس مسئوليت يا رعايت اخالق نبود بلکه مي خواست پايش به آن خانه باز شود

* * * 

 از رفتار اخير تو خيلي ناراحت شدم" اسکارلت عبوسانه پشت ميز نشسته بود و نامه الن را مي خواند. خبرهاي بد "

خبرهاي خوب مي رسيد. خودش هم بارها در چارلزتون يا ساوانا شنيده بود که مردم آتالنتا از هميشه زودتر از  

 غيبت و سخن چيني خوششان مي آيد و بيشتر از مردم هرجاي ديگر دلشان مي خواهد در کار هم دخالت کنند و

شنبه بود. دو سه روزه اين خبرحاال مي ديد که حقيقت دارد. جشن بيمارستان دوشنبه برگزار شده بود و امروز پنج   

 به تارا رسيده بود و الن نامه نوشته بود و امروز او داشت نامه مادرش را مي خواند. کدام يک از اين گربه هاي

 پيرجرات کرده بودند به الن نامه بنويسند؟ براي لحظه اي فکر کرد که پيتي پات اين کار را کرده است، اما به

ف شد عمه بيچاره بعد از وصول اين نامه براي اينکه از خشم اسکارلت در امان بماند باسرعت از از اين فکر منصر  

 آن کفشهايي که شماره اش سه بود اين و آنور مي رفت. اسکارلت فکر مي کرد عمه پيتي چنين کاري نمي کندچون

ر اين کار را کرده بود " باوردر آن صورت عدم لياقت خود را در مراقبت از او ثابت کرده است. احتماال خانم مري ود  

 کردنش براي من مشکل است که تو خود و گذشته ات را فراموش کرده باشي. از اين کار ناپسندت که با لباس عزا

 در جشن حاضر شدي درمي گذرم، چون مي دانم دلت مي خواست خدمتي به بيمارستان کرده باشي. ولي ديگر انتظار

ل سروان باتلر! تصورش را هم نمي توانم بکنم. من چيزهاي زيادي درباره اونداشتم برقصي. آن هم با مردي مث  

 شنيده ام ( و کيست که نشنيده باشد) همين هفته پيش پولين برايم نوشته بود که او مردي است که شهرت خوبي

دل شکسته اش. اوندارد و مطرود است. حتي افراد خانواده خودش هم در چارلزتون اورا نميپذيرند البته به جز مادر   

 آدمي است که شخصيت نفرت انگيزي دارد از معصوميت و جواني تو سو استفاده کرده و آبروي تو و خانواده تورا

 "برده است. چطور خانم پيتي پات وظيفه اش را در مقابل تو فراموش کرده؟

لوچه چاقش از ترس جمع شدهاسکارلت از آن سوي ميز به عمه نگريست. پيرزن دستخط الن را شناخته بود و لب و   

 .بود و چون کودکي که بخواهد با گريه ترحم ديگران را جلب کند آماده بود تا درياي اشک خود را روان سازد

 من از اينکه تو به اين سرعت سابقه و گذشته خود را فراموش کرده اي دل شکسته ام فکر کردم تو را فورا به خانه "

م پدرت وا مي گذارم. روز جمعه او در آتالنتا خواهد بود تا با سروان باتلر در اين بارهاحضار کنم. ولي آن را به تصمي  
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 صحبت کند و تورا به خانه بياورد. ترسم از اين است که علي رغم ميل من با تو با خشونت رفتار کند. اميدوارم که اين

ين نباشد. هيچ کس مثل من در آرزوي خدمت بهرفتار تو از روي جواني و بي تجربگي بوده و منظور ديگري در ب  
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 "...ميهن نيست اميدوارم دختران من هم همينطور باشند اما راجع به رسوايي

 تقريبا تمام نامه از اين حرفها پر بود و اسکارلت ديگر ادامه نداد. براي اولين بار اضطراب داشت. خطاي خود را آن

گناه را در حد اشتباهات کودکي مي پنداشت که گاهي سر ميز غذا چنان بزرگ و غيرقابل گذشت نمي دانست. اين  

 لقمه نان و کره را به طرف سوالن پرتاب مي کرد. فکر مي کرد مادرش را آنقدر ناراحت کرده که پدرش مجبور شده

البه شهر بيايد و با سروان باتلر صحبت کند.اکنون جدي بودن قضيه را در درونش احساس مي کرد. جرالد احتما  

 خيلي عصباني شده بود. فکر مي کرد که اين بار از آن دفعاتي نيست که بتواند روي زانوي پدرش بنشيند و خودش را

 .لوس کند و خشم اورا فرو نشاند

 "پيتي پات با دستپاچگي پرسيد:" خبر بدي که نيست؟

ي افتد حسابم را برسدقرار است پاپا فردا بيايد و مرا با خودش ببرد و مثل مرغابي که به جان سوسک م ." 

 .صدايش اندوهگين و غمناک بود

 پريسي پريسي نمک من کجاست؟" پيتي پات برآشفت و سرش به عقب پرت شد و غذايش نيمه کاره ماند " مث "

 "اينکه... دارم... دارم غش مي کنم

ن انگيز لذت مي بردپريسي گفت:" نمک تو جيب دامنتونه" پشت سر اسکارلت ايستاده بود وگويي از آن درام حز . 

 آقاي جرالد هميشه درنظرش آدم جالبي مي آمد، به شرط اينکه خشم و غضب خود را بر سر او خالي نمي کرد. پيتي

 .دست در جيب دامن کرد و آن داروي حيات بخش را مقابل بيني گرفت

ا او تنها نگذارين. او از شما دواسکارلت فرياد زد:" همه شما بايد هواي منو داشته باشين و حتي يک دقيقه هم منو ب  

 "نفر خوشش مياد و اگه شما پيشم باشين داد و بيداد راه نميندازه

 :پيتي پات از جا برخاست و با صداي ضعيفي گفت

 من که نمي تونم. حالم خوب نيست. بايد برم استراحت کنم فردا از صبح تا شب مي خوابم تو بايد از طرف من "

 "معذرت بخواي

نگاهي به او انداخت و با خود گفت:" ترسو!" ملي با وجودي که از روبرويي با پدر خشمگين و خشناسکارلت   

 اسکارلت مي ترسيد موافقت خود را اعالم کرد، " باشه من... من موقع حرف زدن کمکت مي کنم. تو بايد بهش بگي

 "که بخاطر بيمارستان اينکارو کردي اون حتما درک مي کنه

ه درک نمي کنه. اوه حتما اگه به تارا برگردم اون هم با اين بي آبرويي و سرزنش هاي مادر خواهماسکارلت گفت:" ن  

 "مرد

 پيتي پات به گريه افتاد " نه نه تو به خونه برنمي گردي اگه برگردي ما هم ناچاريم... بله به هنري بگيم بياد با ما

يک خونه باشم. من خيلي ناراحتم که با مالني توي اين خونه زندگي کنه و تو مي دوني که من نمي توتم اصال با اون تو  

 تنها بمونم، اون هم با اين همه مرد غريبه که تو شهر ريخته. اما تو خيلي جيگر داري شجاعي وقتي تو هستي ما ديگه
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 "!مرد الزم نداريم

شک ريختن بود " اينجا حاال ديگهملي گفت:" اوه اون نمي تونه تورو به تارا برگردونه" حالتي داشت که گويي آماده ا  

 "خونه توئه. ما بدون تو چيکار کنيم؟
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 اسکارلت همانطور عبوسانه مالني را نگاه مي کرد. با خود گفت:" اگر مي دانستي من درباره تو چطور فکر مي کنم از

را براي کمک پيدا رفتنم خوشحال مي شدي." در همان حال آرزو کرد کاش مي توانست به جاي مالني کس ديگري  

 .کند. چقدر آزار دهنده است که آدم کسي را که از او بدش مي آيد به کمک بخواند

 "پيتي پات گفت:" شايد ما بايد دعوتمون رو از سروان باتلر پس بگيريم

 "!ملي با عصبانيت فرياد زد:" اوه اصال! نمي تونيم! اين يک توهين بزرگه

ه بستر، دارم مريض مي شم. اوه اسکارلت اين چه باليي بود سرم آوردي؟پيتي با ناله گفت:" کمک کن برم ب " 

 بعد از ظهر فردا وقتي جرالد وارد شد پيتي پات مريض بود و در بستر افتاده بود. از پشت همان در بسته چند پيام

طرز مشئومي ساکتمعذرت خواهي فرستاد و آن دو دختر آشفته حال را بر سر ميز شام با او تنها گذاشت. جرالد به   

 بود. اگرچه اسکارلت را بوسيد و نيشگوني از گونه هاي مالني گرفت و او را " دختر خاله ملي " صدا کرد ولي سکوت

 .تلخش همچنان ادامه داشت.اسکارلت خيلي دلش مي خواست به جاي اين سکوت رنج آور داد و بيداد راه مي افتاد

د جرالد به دامن اسکارلت گره خورده بود و لحظه لحظه چون سايه او راقول و قرار مالني راست بود از لحظه ورو  

 دنبال مي کرد و جرالد آنقدر نجيب بود که جلوي او دهان به بدگويي و محاکمه دخترش نگشايد اسکارلت اعتراف

ندارد و مي کرد که مالني خيلي خوب از عهده اين کاربر آمده و مثل شخصي رفتار مي کند که انگار از چيزي خبر  

 .اصال اتفاق بدي نيفتاده است. واقعا در محاوره با جرالد از پس او برآمده و شام بخير گذشته بود

 مالني درحالي که با لبخندي مليح به جرالد مي نگريست گفت:" دلم مي خواد بدونم اونجا چه خبره اينديا و هاني در

ه چيز دوازده بلوط خبر دارين. و حتما بايد از ازدواج جونامه نوشتن خيلي تنبل هستن و من مي دونم که شما از هم  

 "فونتين برامون تعريف کنين

 جرالد از اين تعارفات گرم شده بود گفت که عروسي خيلي بي سرو صدا انجام شد " نه مثل عروسي شما دوتا" زيرا

لي خوشگل شده . نه نميجو فقط چند روز مرخصي داشت سالي اون دختر کوچولوي خانواده مونرو، حاال ديگر خي  

 .توانست به ياد بياورد که چه لباسي پوشيده بود و شنيده بود که براي روز دوم لباس تازه اي نپوشيده بود

 "دخترها با تعجب پرسيدند:" لباس روز دوم نداشت؟

خنديد جرالد گفت:" خب معلومه چون اصال روز دومي وجود نداشت" و بعد ناگهان با صداي رعد آساي خود بلند  

 بدون اينکه فکر کند اين صدا ممکن است به گوش دخترها صدمه بزند. اسکارلت از خنده او به شدت به خشم آمده
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 .بود ولي در دل شيوه مالني را مي ستود

 جرالد با عجله اضافه کرد:" روز بعد جو به ويرجينيا برگشت و هيچ مجلسي هم برگزار نشد دو قلوهاي تارلتون هم

شتندبه خانه برگ " 

 "اينو شنيديم. حالشون خوب شده؟ "

 خيلي مجروح نشده بودن زانوي استوارت زخمي شده بود و يک تيکه خمپاره هم به شونه برنت خورده بود اين رو "

 "هم مي دونستين که به خاطر شجاعتشون تشويق شدن؟

 "!نه برامون بگين "

ي بدنشونه" و مغرورانه ادامه داد:" از کاراشون چيزيبي پروا هستن... هردوشون. به عقيده من خون ايرلندي تو "  

 "يادم نيس. برنت االن ستوان شده
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 .اسکارلت از آنچه که درباره اين دو برادر مي شنيد شاد شد، شادي او به گونه اي بود که انگار آنها مال او هستند

ن نگه مي داشت و چنين تصور مي کرد کهزماني اگر با مردي دوستي برقرار مي کرد يادش را براي هميشه در ذه  

 .آن مرد مال اوست و کارهايش هم به او تعلق دارد اين اخالق هميشگي او بود

 "وحاال خبري دارم که هردو شما را تعجب زده مي کند استو اين روزها خيلي به دوازده بلوط رفت و آمد مي کند "

خوشحالي پرسيد:" براي هاني يا اينديا؟اسکارلت از اين خبر زياد خوشش نيامد اما مالني با  " 

 "اوه البته براي دوشيزه اينديا، مگر نه اينکه اين دختر هرزه قبال هم برايش چشم و ابرو مي آمد؟ "

 "مالني از اين رک گويي جرالد ناراحت شد سرش را پايين انداخت و گفت:" اوه

شده يک چيز ديگر برنت هم اين روزها سرو کله اش در تارا پيدا "  " 

 اسکارلت نمي توانست سخن بگويد گويي به نيروي جذب مردان که در او بسيار قوي مي نمود توهين شده بود

 بخصوص وقتي عکس العمل انها را درباره ازدواج او با چارلز ديده بود. استوارت مي خواست چارلز را با تير بزند يا

آن روزها خودش را يا اسکارلت را، يا هرسه را. چه هيجاني داشت . 

 "...مالني لبخندي محتاطانه زد و گفت:" به خاطر سوالن؟ ولي من فکر مي کردم آقاي کندي

 جرالد گفت:" چي؟ اون هنوز هم مثل گربه يواشکي مياد و ميره از سايه خودش هم مي ترسه و اگه خودش نگه چي

 "مي خواد، خودم به زودي ازش مي پرسم نه برنت به خاطر کوچولوئه مياد

 "کارين؟ "

 "اسکارلت زبان باز کرد و به سرعت گفت:" اون هنوز بچه س

 جرالد غريد:" اون فقط چند ماه از اون موقعي که تو ازدواج کردي کوچيکتره، دختر. از اينکه محبوب سابق تو با



 
203 

 "خواهرت گرم گرفته ناراحتي؟

ي سيب زميني شيرين. در ذهن خود دنبالمالني از طرز صحبت جرالد عصباني شد و زنگ زد تا پيتر دسر بياورد. پا  

 موضوع ديگري مي گشت که شايد اينطور خودماني نباشد و در ضمن جرالد اوهارا را از مقصود اصلي مسافرتش به

 آتالنتا دور نگه دارد. اما چيزي به خاطرش نرسيد نمي دانست جرالد وقتي افسار سخن را به دست مي گيرد ديگر به

نيست. همين طور هم شد. جرالد درباره مسائل مختلفي حرف مي زد درباره دزدي هاي بزرگاين آساني ها ول کن   

 در کارپردازي ارتش حماقت و پستي جفرسون ديويس، و ايرلندي ها هرزه و کثيفي که مزدور يانکي ها شده بودند

 .سخن راند

لد گرهي به پيشاني انداخت و اشاره ايهنوز غرابه شراب روي ميز بود دو دختر برخاستند تا اتاق را ترک کنند جرا  

 به اسکارلت کرد با نگاه از او خواست که در اتاق بماند. اسکارلت نگاهي از روي استيصال به مالني افکند اما کاري از

 دست او ساخته نبود. لحظه اي با دستمال خود بازي کرد ولي باالخره از اتاق بيرون رفت و به آرامي دو لنگه در را

 .بست

رالد گيالسش را پر کرد و ناگهان فرياد زد:" خوب دخترک! چه کارهايي که نمي کني! داري سعي مي کني شوهرج  

 "!ديگه اي براي خودت دست و پا کني؟ تو که تازه بيوه شدي

 "...لطفا بلند حرف نزن پاپا مستخدم ها "

اين بي آبرويي مادرت هر شب به اونا همشون مي دونن مطمئن باش، همه خبر دارن از بي آبرويي ما. و با "  

 رختخواب ميره و من جرات ندارم سرم رو باال نگه دارم. چه کار شرم آوري! نه پيشي خانم اين دفعه ديگه نمي توني
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 دست و پاي من رو با اشکهات ببندي" و ناگهان با صداي بلندي که پلکهاي اسکارلت را به لرزه انداخت و دهانش

د:" من تورو مي شناسم. اين عشوه هارو بذار وقتي شوهر کردي! براي شوهرت! گريه نکن. امشبجمع شد فرياد ز  

 ديگه باهات کاري ندارم. چون مي خوام برم با اين سروان باتلر با شرف که به اين راحتي آبروي دختر منو برده

ردم. هديه قشنگي نيست؟ ببين نگاهصحبت کنم اما فردا صبح... حاال ديگه بسه گريه نکن کوچولو. ببين چي برات آو  

 کن! چرا اين همه منو توي دردسر ميندازي؟ با اين همه کاري که دارم بايد بلند شم اين همه راه بيام اينجا. آخه من

 "!گرفتارم دختر. گريه نکن

* * * 

بود. قلبش در سينهساعت ها پيش مالني و پيتي به خواب رفته بودند. اما در آن تاريکي گرم، اسکارلت هنوز بيدار   

 سنگين و ترسان مي تپيد. ترک آتالنتا، آن هم وقتي زندگي تازه شروع شده و دوباره تنها، در آن خانه و روبرو شدن

 .با الن. ترجيح مي داد بميرد اما با مادرش روبرو نشود آن وقت همه اورا با تاسف طرد مي کنند و از خود مي رانند
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د و سرش را در آن بالش داغ فرو کرد تا اينکه صدايي از آن خيابان خلوت برخاستآنقدر در بستر پيچ و تاب خور  

 و به گوشش رسيد. چه صداي آشنايي بود! از رختخواب بيرون پريد و به سوي پنجره رفت. خيابان در آن نيمه هاي

خ هاي درشکه و سمشب با درختان انبود زير آسمان پرستاره ساکت و مغموم خفته بود. صدا نزديکتر شد صداي چر  

 اسبان. و ناگهان صدا را شناخت. صداي کلفت پدرش بود که مست ترانه " يکي در درشکه روباز" را مي خواند. حتي

 بوي ويسکي را هم مي توانست حس کند، پدرش بود مي دانست. اينجا ديگر جونزبورو نبود و جشن مالکان هم برپا

آمده بود نشده بود اما پدرش با همان شرايط به خانه . 

 .درشکه سياه رنگي در مقابل خانه ايستاد يکي دو سايه از آن پياده شدند. يکي همراه پدرش بود دم در توقف کردند

 .صداي باز شدن قفل دروازه ورودي به گوش رسيد و صداي جرالد هم در ان سکوت طنين افکند

گريه براي رابرت امت« حاال مي خوام تصنيف  "  « ) Emmet Robert for Lament )رو يادت بدم. اين 

 "اهنگيه که بايد حتما ياد بگيري جوانک من. من خودم يادت ميدم

 مردي که همراه جرالد بود با صداي روشني خنديد و با تمسخر گفت:" خيلي دوست دارم ياد بگيرم ولي حاال نه آقاي

 "اوهارا

باتلر!" اول شک داشت ولي بعد مطمئن شد اسکارلت با خود گفت:" اوه خداي من اين همون مرد نفرت انگيزه . 

 "حداقل خوبه که همديگرو با تير نزدن. " حتما خيلي هم رفيق شدند که اينطور با هم در اين شرايط به خانه آمده اند

 "مي خونم من گوش مي دي تو وگرنه با تير مي زنمت چون يک اورانژي "

 "اورانژ نيستم چارلزتوني هستم "

بدتر شد. من دو تا خواهر زن چارلزتوني دارم مي دونم مي شناسمشونخوب نيست ديگه  " " 

 اسکارلت وحشت زده با خود گفت:" حتما مي خواهد همه همسايه ها را بيدار کند" دست دراز کرد و ربدوشامبر

 نازکش را پوشيد ولي چه مي توانست بکند؟ صورت خوشي نداشت که در آن موقع شب برود و دم در پدرش را

ل بگيردتحوي . 
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 بدون مقدمه جرالد ناگهان صداي کلفت خود را ول کرد و به خواندن تنصيف " گريه براي رابرت امت" پرداخت به

 در تکيه داد و به گوش دادن پرداخت. ناخواسته مي خنديد. اگر پدرش مي توانست درست بخواند آهنگ زيبايي

ت در آن لحظه او نيز کلمات خيال انگيز آن را دنبال کردبود. يکي از آهنگهاي مورد عالقه او بشمار مي رف : 

 دور است از سرزميني که محبوب جوانش در آن آرميده "

 "عاشقان دورش گرد آمده اند و مي گريند

 خواندن ادامه يافت تا وقتي که اسکارلت از اتاق مالني و پيتي صداهايي شنيد. بيچاره ها حتما ناراحت شده اند. آنها به
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ي مردان اصيل مثل جرالد عادت نداشتند. وقتي آهنگ به پايان رسيد آن دوسايه يک شدند و حرکت کردند وکارها  

 .از پله ها باال آمدند. صداي در بگوش رسيد. چند ضربه نواخته شد

 "اسکارلت با خود گفت:" ديگه بايد برم پايين. باالخره پدرمه. ولي پيتي بيچاره ممکنه از ترس بميره

اسکارلت دلش نمي خواست مستخدم ها جرالد را با اين وضع ببينند. و اگر پيتر اورا به بسترمي برد حتما به عالوه  

 عصباني مي شد پورک تنها کسي بود که مي دانست در اين مواقع چه بايد کرد. روپوش را تا زير گلويش سنجاق زد

رسيد شمع را روي شمعدان قرار داد و در را باز کرد وو شمع را افروخت و با عجله از پله ها پايين دويد به تاالر جلو   

 در آن روشنايي لرزان چهره رت باتلر را تشخيص داد. با لباس مرتب ايستاده بود و پدر کوچک اندام و مست اورا در

 .پناه خود داشت خواندن تصنيف ظاهرا آخرين رمق هوشياري او بود. جرالد مست و بيهوش روي دست او افتاده بود

لهش گم شده بود موهاي مجعدش با شکن ها فراوان چون يال آشفته مي نمود کراواتش بيخ گوشش بود و لکهکا  

 .هاي ليکور روي پيراهنش ديده مي شد

 .سروان باتلر گفت:" پدر شماس نه؟" سعي کرد نگاهش را از آن ربدوشمامبر نازک عبور دهد

مگين بود. رفتار پدرش باعث شده بود که اين مرد به اواسکارلت با صداي تند و ناآرامي گفت:" بيارش تو" خش  

 .بخندد

 "!رت اورا به جلو کشيد :" مي تونم کمک کنم ببرينش باال؟ شما تنهايي نمي تونين خيلي سنگينه

 !ازپيشنهاد رت دهانش باز ماند واکنش مالني و عمه پيتي رادر نظر آورد رت باتلر در طبقه باال

جا بذارش در سراسراي روي نيمکتيا مريم مقدس نه! همين " " 

 "گفتين روي سوتي؟ "

 "خيلي ممنون مي شم که مودب باشي و زبونت رو نگه داري. اينجا بخوابونش همينجا "

 "چکمه هاشو دربيارم؟ "

 "نه قبال هم با اونا خوابيده "

از بيخ ببرد. چرا بايدرت خنديد و پاهاي اورا روي هم انداخت. اسکارلت حس کرد دلش مي خواهد زبان خودش را   

 حرفي بزند که رت اورا مسخره کند؟گ

 "حاال برو "

 "رت به طرف در رفت و خم شد و کالهش را که روي زمين افتاده بود برداشت ." يک شنبه موقع شام تورو مي بينم

 .خارج شد و در را با صداي بلند پشت سرش بست
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و قبل از اينکه مستخدمان براي آماده کردن صبحانه بيايند با سرعتاسکارلت ساعت پنج و نيم از خواب بيدار شد   
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 خودش را به سرسراي پايين رساند. جرالد بيدار شده و روي کاناپه نشسته بود. سرش را ميان دو دست مي فشرد از

يهسنگيني مثل گلوله توپ شده بود آنقدر درد مي کرد که چشمانش باز نمي شد زيرلب مي غريد:" چه روز گند !" 

 .اسکارلت نجوايي پر از خشم را بر سر او باريدن گرفت

 "چه رفتار خوبي پاپا اون ساعت شب اومدي و آواز خوندي و همه همسايه ها رو بيدار کردي "

 "من خوندم؟ "

 "خوندي! صدا تو ول کرده بودي گريه براي رابرت امت رو مي خوندي "

 "اصال يادم نمياد "

هيچ وقت هم يادشون نميره. حتي عمه پيتي و مالنيهمسايه ها همه يادشونه  " " 

 "جرالد ناليد :" واي بر من!" زبانش را دور لبهايش تاب داد " بعد از بازي ديگه هيچي يادم نيس

 "بازي؟ "

 "...اين ابله الفزن مي گفت هيچ کس مث اون پوکر بازي نمي کنه و من "

 "چقدر باختي؟"

" برم. يکي دو گيالس تازه منو سرحال ميارهباختم؟ شوخي مي کني من هميشه مي  " 

 "کيفت رو نگاه کن "

 .باحالي خراب کيفش را بيرون آورد و نگاهي به آن انداخت. خالي بود و جرالد با حيرت به آن مي نگريست

 پونصد دالر. مي خواستم با اين پول يه چيزهايي براي خانم اوهارا بخرم حاال حتي پول برگشتن به تارا رو هم "

 "ندارم

 اسکارلت هم با خشم به کيف خالي نگاه مي کرد. در اين احوال فکري به نظرش رسيد گفت:" من ديگه توي اين

 "شهر نمي تونم سرم رو از خجالت بلند کنم. تو آبروي همه مارو بردي

 "زبونت رو نگه دار دختر. نمي بيني سرم داره از درد مي ترکه؟ "

مثل رت باتلر. با صداي بلند آواز مي خوني که همه مي شنون تمام پولهات رو هم مست مياي خونه اون هم با آدمي "  

 ".ميبازي

 "...اون نجيب زاده نبود تقلب مي کرد. او "

 "مادر اگه بشنوه چي ميگه؟ "

 .جرالد ناگهان سرش را بلند کرد و با اضطراب نگاهي به او اندخت

ها؟توکه خيال نداري چيزي بهش بگي و ناراحتش کني  " " 

 اسکارلت سکوت کرد و لبهايش را بهم فشرد. جرالد ادامه داد:" فکر کن ببين چقدر ناراحت ميشه. اونم زن مهربوني

 "مثل اون
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 وحاال تو فکر کن پاپا ديشب مي گفتي که من آبروي خانواده رو بردم!من با يک رقص کوچولو تا براي سربازها پول "

 "جمع کنم. اوه دلم مي خواد گريه کنم

 جرالد با التماس گفت:" گريه نکن. خواهش مي کنم اين سر بدبخت من اونقدر درد مي کنه که ديگه تحمل گريه

 "تورو ندارم
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 "...و تو گفتي من "

 نه دختر. نه از اونچه که اين پدر پيرت به تو گفت ناراحت نشو حرفهامو به دل نگير منظوري نداشتم. مطمئنا "

ئنمتودختر خوبي هستي مطم " 

 "و تو مي خواي منو با بي آبرويي به خونه ببري "

 .آه عزيزم. هيچوقت همچين کاري نمي کنم. مي خواستم سربه سرت بذارم. راجع به پول چيزي به مادرت نگو "

 "چون مي دونم خيلي ناراحت ميشه

ند تا گربه پيره. ونه حرفي نمي زنم به شرطي که تو هم به ماما بگي موضوع مهمي نبوده و همش مزخرفات چ "  

 "بذاري همينجا بمونم

 "اين حق السکوته. ترديدي نيست "

 ".و تو هم ديشب افتضاح بزرگي به راه انداختي و در اين هم ترديدي نيست "

 جرالد گفت:" بسيار خوب" و با لبخندي تمسخر آميز ادامه داد:" بسيار خوب من چيزي نمي گم. تو هم حرفي نزن و

ر مي کني اين خانم خوشگل، خانم پيتي پات تو خونه ش براندي هم داره؟ اين موي سگحاال بگوببينم فک ..." 

 اسکارلت آرام از سرسرا گذشت و در آن تاريکي و روشن سحرگاه به اتاق پذيرايي رفت و به دنبال بطري برندي که

و دست مي داد فورا جرعهاو و مالني اسمش را " بطري غش " گذاشته بودند گشت.هروقت عمه پيتي حالت غش به ا  

 اي مي نوشيد و حالش خوب مي شد. پيروزي در چهره اش خوانده مي شد. ديگر پدرش را با همان احساس قديم

 نگاه مي کرد. اثري از انزجار در او نبود. پدر را همانطور پاک و بي شائبه دوست مي داشت.حاال اگر بازهم نامه اي به

رد . مي توانست در آتالنتا بماند. مي توانست هرکار دلش مي خواست بکند. عمهالن نوشته ميشد ديگر باور نمي ک  

 .پيتي در دست او اينک چون موم نرم مي شد

 قفسه را گشود بطري و گيالس را به دست گرفت و براي چند لحظه روي سينه اش فشرد. مناظر بديع را در مقابل

کباب خوران در کوهستان استون، شب نشيني ها، خود مجسم مي کرد آب هاي زالل خيابان پر درخت، جشن  

 ميهماني ها، درشکه سواري هاي بعد ازظهر و شام يکشنبه. مي توانست در آتالنتا بماند.درست در قلب تمام چيزهايي

 که مي خواست درست در وسط جمعي از مردان. و مردان چه زود عاشق مي شوند بعد از اينکه کار کوچکي در
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نها انجا مي شود. ديگر به بيمارستان فکر نمي کرد. مردان وقتي مريضند زودتر به هيجان ميبيمارستان براي آ  

 آيند.در دستهاي يک دختر باهوش، خودشان را رها مي کنند نرم مي شوند مثل هلوهاي پر** تارا که با يک تکان

 .خفيف به زمين مي ريختند

که کله مشهور پدرش اين بار نتوانست از اين ضربه جانهمراه با براندي نزد پدرش بازگشت. خداراشکر مي کرد   

 .سالم بدر برد و ناگهان فکر کرد اين هم شايد کار رت باتلر باشد

 فصل يازدهم

 هفته بعد، در يک بعد از ظهر اسکارلت ضعيف و رنجور از بيمارستان به خانه بازگشت. تمام روز سرپا ايستاده بود و

ري ودر هم مستقيما اورا به سختي مورد شماتت و اهانت قرار داده بودو از اينکهخسته شده بود. به عالوه خانم م  

 هنگام بستن زخم هاي سربازي مجروح کنار تخت او نشسته زبان تند خود را گشوده و ناسزا گفته بود. عمه پيتي و

هفتگي خود را از دوستان ومالني خود را آراسته بودند و همراه ويد و پريسي در ايوان خانه منتظر بودند تا ديدار   

 .آشنايان شروع کنند. اسکارلت از آنها عذر خواست و به اتاق خود رفت
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 وقتي کالسکه دور شد و صداي چرخ هاي آن ديگر به گوش نرسيد. اسکارلت آهسته به سمت اتاق مالني رفت و

ار بعد ازظهر گرم و مطبوع مي نمودکليد را چرخاند اتاق کوچک و دخترانه اي بود که از تابش آفتاب ساعت چه . 

 اتاق تميز بود ودو قاليچه کهنه کف آن پهن شده بود. اتاق زينت نداشت فقط مالني گوشه اي ازآن را همچون يک

 .عبادتگاه تزيين کرده بود

 در اين عبادتگاه زيرپرچم کنفدراسيون شمشير دسته طاليي پدر مالني که در جنگهاي مکزيک شرکت کرده بود

ده مي شد چارلز هم اين شمشير را با خود به قرارگاه برده بود. کمربند و حمايل واسلحه چارلز روي ديوار قراردي  

 پاورقي: از روشهاي عکاسي( } Dagucrreotye ( داشت. ميان شمشير و تپانچه تصوير چارلز از نوع داگروتايپ

0992روش مربوط به حدود سالهاي  ابداع گرديد اين Daguerre Louis - نخستين که توسط لويي داگر  

م} ديده مي شد خيلي جدي و مغرور با همان چشمهاي قهوه اي رنگ و لبخند مليح-است.  . 

 اسکارلت حتي نيم نگاهي هم به عکس چارلز نکرد و يکراست به طرف ميزي که جعبه تحريري از چوب گل سرخ

وبان آبي به آدرس مالني و خط اشلي در آن قرار داشتبر آن ديده مي شد رفت و نشست. دسته نامه هايي را که با ر  

 .به دست گرفت . اولين نامه همان روز صبح رسيده بود

 در لحظه اول نهيب وجدان چنان آزارش داد که دستش به لرزه افتاد. ولي مسئله اين بود که حس شرافت از

ط با خود مي گفت:" اگر مادرم بفهمد چهکنجکاوي ضعيفتر به نظر مي رسيد از اين رو ترس خود را کنار گذاشت فق  

 خواهد گفت؟" مي دانست که الن حاضر بود او را مرده ببيند ولي اين کارهاي ناشايست از او سر نزد. اين احساس
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 اسکارلت را ترساند چون هنوز مايل بود از همه جهت مثل مادرش باشد.اما وسوسه خواندن آن نامه ها قوت و قدرت

د مادر را از ذهن بيرون انداخت. اين روزها ياد گرفته بود که افکار ناخوشايند و آزاردهنده رابسياري داشت پس يا  

 "به سرعت از ذهن بيرون کند ياد گرفته بود که بگويد " درباره اين موضوع االن فکر نمي کنم فردا فکر مي کنم

ت فاصله اي که افتاده بود ديگر اهميتمعموال وقتي فردا مي رسيد يا موضوع را بکلي فراموش کرده بود يا به عل  

 .نداشت. بنابراين مسئله خواندن نامه اشلي هم آن چنان فشاري بر وجدانش وارد نياورد

 مالني هم اغلب زياد رازدار نبود قسمتي از نامه هارا بلند و درحضور عمه پيتي و اسکارلت مي خواند ولي قسمت هايي

ش نگه مي داشت و به صورت رازهاي بزرگ نزد خود حفظ مي کرد و اين کارهم بود که اصال نمي خواند و براي خود  

 اسکارلت را به سختي ناراحت مي کرد. تصميم گرفت نامه هاي خواهر شوهرش را بخواند.دلش مي خواست بداند که

کار مي کند؟آيا اشلي بعد از ازدواج هم باز همسر خود را دوست دارد؟ مي خواست بداند که آيا اشلي تظاهر به اين   

 آيا جمالت عاشقانه برايش مي نويسد؟ آيا روياهاي عاشقانه و گرماي عشق در اين نامه ها وجود دارد؟

 .با احتياط نامه را بيرون کشيد

 خط ريز و يکدست اشلي در مقابلش قرار داشت." همسر عزيزم" از اينکه اورا " عشق من" يا " محبوبم" خطاب

 .نکرده بود اندکي آرام گرفت

 همسر عزيزم: نوشته اي که ناراحتي. فکر مي کني که من افکار واقعي خودم را از تو پنهان مي کنم ميخواهي بداني "

 "...اين روزها به چه مي انديشم

 "اسکارلت به خود گفت:" يا مريم مقدس افکار واقعي خودش را پنهان مي کند

د افکار اورا بخواند؟ يا افکار مرا؟ آيا مي داند که من وترس اورا فراگرفت. احساس گناه مي کرد" آيا ملي مي توان  

 "...او
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 دستش از احساس ترس مي لرزيد. نامه را به صورتش نزديکتر کرد ولي وقتي قسمت بعد را خواند احساس راحتي

 .کرد

باري بر دوش توهمسر عزيزم. اگر من قسمتي از افکارم را از تو پنهان مي کنم براي اين است که مايل نيستم  "  

 بگذارم و نگراني ها تورا بيشتر کنم. مايل نيستم با اين افکار پريشان تورا به عذاب بيندازم. من چيزي را از تو پنهان

 نمي کنم خودت خوب مي داني. نگران نباش، بيمار نيستم زخمي نشدم غذا به اندازه کافي پيدا مي شود و گاهي هم

از از اين بيشتر چه مي خواهد؟ اما افکارم پريشان و سنگين است. مي خواهمبستري، که استراحت کنم. يک سرب  

 "هرچه در دل دارم برايت بگويم

 در اين شب هاي تابستاني بعد از اينکه اردوگاه به خواب مي رود من بيدار مي مانم به ستاره ها نگاه مي کنم بارها و "



 
210 

براي چه مي جنگي؟ بارها، و از خودم مي پرسم چرا اينجايي اشلي ويلکز؟  

 مسلما براي افتخار و شرافت نيست جنگ کار کثيفي است و من از کثافت خوشم نمي آيد. من سرباز نيستم و اصال "

 دلم نمي خواهد که افتخار و آبرو را از دهانه توپ بدست بياورم. با وجود اين من اينجا هستم، من هنوز در ميدان

ا آفريد تا يک روستا زاده شريف و نجيب باشد. مالني، شيپورهاي جنگ خونجنگ هستم ... من کسي که خداوند اور  

 مرا به هيجان نمي آورد و طبل ها پاهايم را به حرکت نمي اندازد دارم با چشمان خودم مي بينم که مارا فريب دادند

تواند ده يانکي را ازمارا از بين بردند با همان تعصب جنوبي خودمان. با همان اعتقادي که مي گفت يک جنوبي مي   

 پاي درآورد با همان اعتقادي که مي گفت امپراتوري پنبه مي تواند بر جهان حکومت کند. فريب خورديم آن مرداني

 که در آن باال نشسته اند و دهان خود را باز مي کنند و کلماتي مثل امپراتوري پنبه برده داري حقوق ايالتي و يانکي

د به ما خيانت کردند و مارا فريب دادندهاي لعنتي تحويل ما مي دهن . 

 وقتي روي پتوي خودم دراز مي کشم و به ستاره ها نگاه مي کنم از خودم مي پرسم براي چه مي جنگي؟ و به حقوق "

 ايالتي و پنبه و سياهان و يانکيهايي که ما را براي نفرت از آنان تعليم داده اند فکر مي کنم ميبينم هيچ يک از اينها

جنگيدن من نيست. به عوض اينها دوازده بلوط را مي بينم و به ياد مي آورم که مهتاب چطور خود را در ميان دليل  

 ستونهاي آن جاي مي داد و ماگنولياها چه آسماني بودند که خود را زير مهتاب مي گشودند وآن گل هاي سرخ

مادر را مي بينم که در ايوان نشسته و مشغولرونده، ايوان را چه خنک مي کردند حتي در گرم ترين ظهر تابستان.   

 دوخت و دوز است، همانطور که وقتي پسرکي بيش نبودم هميشه اورا در ايوان مي ديدم که مشغول بود. صداي

 سياهان را مي شونم که با فرو افتادن تاريکي از مزارع برمي گردند خسته، نغمه خوانان و آرزومند شامي لذيذ. و

که جيرجير کنان سطل را پايين مي برد. و آن چشم انداز وسيع پايين جاده که به رودخانه ميصداي چرخ چاه را   

 رسد آن سوي مزارع تپه؛ و مه لطيفي که دور دستها را در سحرگاه فرا مي گرفت. به خاطر اين چيزهاست که مي

د. شايد اين اسمش وطنجنگم،من، کسي که عشقي به مرگ و افتخار ندارد و از هيچ کس نفرتي به دل نمي گير  

 پرستي باشد عشق به خانه و خاک باشد. اما ملي، مسئله عميق تر از اين حرفهاست. زيرا اينها که نام بردم همان

 چيزهايي است که زندگيم را برايشان به خطر انداخته ام. سمبل همان نوع زندگي است که من دوست دارم. من براي

که در من عشق بود. اما حاال مي ترسم آن روزها ديگر تمام شد مي ترسم آنروزهاي گذشته مي جنگم آن روزهايي   

 .روزها دوباره برنگردند. مرگ به هرحال در مي رسد چه ببريم و چه ببازيم. نيتجه يکي است

 اگر در اين جنگ پيروز شويم و رويا امپراتوري پنبه عملي شود بازهم باخته ايم، زيرا تغيير مي کنيم کامال چيز "

 ديگري مي شويم و آن وقت رفتار و کردار و آمال و آرزوهاي ما هم عوض مي شود وآنچه قديمي است از ميان مي
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 رود. دنيا پشت در خانه ما به اميد پنبه صف مي کشد و ماهم فرمان مي رانيم و قيمت ها را تحميل مي کنيم. و آن
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اکنون راه و رسم زندگي و مال اندوزي و حرص و آز آنها راوقت مي ترسم مثل يانکي ها بشويم مثل کساني که هم   

 !به مسخره مي گيريم. و اگر شکست بخوريم مالني اگر شکست بخوريم

 من از خطر اسارت يا جراحت و حتي مرگ نمي ترسم، اگر مرگ بيايد آمده است ولي مي ترسم وقتي جنگ تمام "

ن به آن روزها تعلق دارم من به اين دوران ديوانه وار آدم کشيشود ديگر نتوانيم به روزهاي گذشته بازگرديم. و م  

 تعلق ندارم و مي ترسم به درد آينده هم نخورم حتي اگر سعي کنم. تو هم همينطور عزيزم، چون من و تو هردو از

 يک نسل هستيم از يک خون هستيم نميدانم آينده با خود چه مي آورد ولي مي دانم که مثل گذشته خوشحال و

اضي نخواهم بودر . 

 من دراز مي کشم و به جواناني که کنار من خفته اند مي نگرم و شک دارم که دوقلوها يا آلکس ياکيد درمورد اين "

 مسائل بينديشند. شک دارم آنها به وطني بينديشند که با شليک اولين گلوله از ميان رفته است، زيرا وطن ما درواقع

ست که ديگر چيزي از آن باقي نيست. به نظر من اگرآنها هم به اين چيزها فکرهمان آمال و آداب ما در زندگي ا  

 .کنند ديگر خوشبخت و خوشحال نخواهند بود

 وقتي از تو خواستم که با من ازدواج کني اصال به اين چيزها فکر نمي کردم فقط به آن نوع زندگي که در دوازده "

ه و بدون تغيير. ما مثل هم هستيم مالني ، هردو چيزهايي رابلوط جريان داشت فکر مي کردم زندگي آرام ساد  

 دوست داريم که مثل همن اند. و من در مقابل خود سالهايي را مي ديدم که در آرامش مي گذرد با کتاب، موسيقي و

زهايرويا. اما اين روزها را نمي خواستم، هرگز نمي خواستم. اين اتفاقات را که هرچه بود در خود پيچيد اين رو  

 نفرت و خون و کشتار! مالني، چيزي نيست که ارزش آن روزهاي آرام را داشته باشد... نه حقوق ايالتي،نه برده، نه

 پنبه. آنچه پيش آمد وپيش خواهد آمد، هيچ ارزشي ندارد زيرا اگر يانکي ها بر ما مسلط شوند چيزي جز ترس

 .نصيب ما نخواهد شد و عزيزم ممکن است آنها پيروز شوند

 نبايد اين چيزها را براي تو بنويسم نبايد حتي به آنها فکر کنم. ولي تو مي خواستي بداني که در قلب من چه مي "

 گذرد. در قلب من چيزي نيست جز هراس شکست. يادت مي آيد روزي که در دوازده بلوط نامزدي ما اعالم شد در

آيد که از جهل و بي خبري جنوبيها حرف زد؟ يادتآن جشن کباب آن مرد چارلزتوني، باتلر چه گفت؟ يادت مي   

 هست که دوقلوها مي خواستند اورا با تير بزنند؟ يادت هست که او گفت، ما کارخانه نداريم، کشتي نداريم، اسلحه

 سازي نداريم و کارگاههاي صنعتي نداريم؟ يادت هست که گفت شمالي ها با ناوگاه خود مي توانند جلوي فروش و

مارا بگيرند؟ حق با او بود، درست مي گفت. همين حاال ما داريم با تفنگ هاي کهنه مي جنگيم درحالي که صدور پنبه  

 شمالي ها تفنگهاي جديد دارند اسلحه تازه دارند و به زودي کار محاصره دريايي تا آنجا باال خواهد گرفت که فراهم

ين بود که ما از مردان ناخوشايندي مثل باتلر کهکردن دارو و ساير لوازم پزشکي بسيار مشکل خواهد شد. حق ا  

 اوضاع را درک مي کنند قدرداني کنيم و سياستمداراني که عقل را کنار گذاشته اند و احساسات را به دست گرفته اند

 از خود برانيم. باتلر مي گفت جنوب فقط پنبه دارد و البته ادعاهاي پرطمطراق، و راست مي گفت اما کسي حرفش را
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ور نکرد. امروز پنبه ديگر به درد نمي خورد و آن ادعاهاي پرطمطراق هم رو به نابودي است. من مي توانستم اينبا  

 "...ادعاها را شهامت بنامم اگر
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 اسکارلت ديگر ادامه نداد. نامه را تا کرد و در پاکت قرار داد. از خواندن آن خسته شده بود اما آنچه اورا ناراحت مي

بيني شکست و اظهار ضعف اشلي بود.نامه هاي او را براي اين مطالب آزاردهنده و تاريک نخوانده بود از کرد پيش  

 .اين حرفها زياد شنيده بود. دوقلوهاي تارلتون به قدر کافي از اين مزخرفات گفته بودند

دنبال کالمي پرشور و خيال آنچه مي خواست بداند اين بود که آيا اشلي هنوز همان عالقه گذشته را به مالني دارد؟  

 .انگيز مي گشت، ولي نيافته بود. با سرعت نامه هاي ديگري را گشود اما آنچه را مي خواست در هيچيک پيدا نکرد

 نامه ها مثل هم بود . درست مثل نامه برادري به خواهرش. سراسر حرفها و داليل منطقي اما در لفافه.به هيچ وجه

ق نداشت. اسکارلت قبل از ازدواج نامه هاي عاشقانه زياد دريافت مي کرد. از اين رو ميشباهتي به نامه هاي يک عاش  

 دانست که نامه هاي عاشقانه از چه نوعند و چه حال و هوايي دارند. خيلي زود تشخيص داد که نامه هاي اشلي از نوع

آماده پذيرش عشق هاي آتشين مينامه هاي عاشقانه نيست. يک جور رضايت دروني به او دست داد . هنوز خود را   

 ديد، فکر مي کرد شايد اشلي هنوز اورا دوست دارد، وگرنه چه دليل داشت به همسرش نامه هاي سرد و بي روح

 بنويسد. تعجب مي کرد که چطور مالني متوجه لحن نامه هاي شوهرش نيست.ولي اگر در آن مسئله از مالني سوال

ر از اين نامه نبوده و نخواهد بود. اسکارلت پيش خود فکر مي کرد مالني البتهمي شد مي گفت تا به حال عاشقانه ت  

 .حق دارد اينطور تصور کند چون هرگز در زندگي نامه عاشقانه اي دريافت نکرده است

 با خود فکر مي کرد " واقعا مزخرف مي نويسه، اگر شوهر من يک چنين چرت و پرتهايي براي من مي نوشت مي

ليي سرش بياورم! اشلي که از چارلز بدتر نيست، صد رحمت به چارلي بهتر مي نوشتدانستم چه با " 

 نگاهي به آن همه نامه و محتوياتش انداخت و تاريخ آنها را نگاه کرد در آن ها از اردوگاهها و شرح حمله ها مثل

رش شرح مي داد اثريآنچه دارسي ميد به پدر و مادرش مي نوشت يا آنچه که داالس مک لور براي خواهران پي  

 نبود. خانم ميد بارها نامه هاي پسرش را در انجمن دوخت و دوز براي زنان ديگر، با صدايي بلند و رسا خوانده بود و

 .اسکارلت پيش خود فکر مي کرد که چرا مالني نامه هاش شوهرش را براي مجمع زنان آتالنتا نمي خواند

اهي از تصاوير جنگ خبري نبود ولي گاه از دنياي ديگر سخن مي رفت کهبا همه اينها در نامه هاي اشلي، اگرچه گ  

 جز براي او و همسرش قابل درک نبود، اشلي از کتابهايي که خوانده بود حرف ميزد و يا از قطعه شعري که تازه

بودند سخن به ميانساخته بود و يا از جاهايي که باهم رفته بودند از دوستاني که داشتند و از دنيايي که با هم ساخته   

 مي آورد. صفحاتي راهم از آشکار و ستارگان زيبا شب هواي سرد پاييز ميهماني ها و مهتاب خيال انگيز و کباب

 .خوردن ها پر مي کرد
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 و اسکارلت کلمات اورا به ياد مي آورد:" از اين همه کشتار و خون ديگر بيزار شده ام" و چهره درهم شکسته و

مجسم مي کرد که با رنج و عذابي ناگفتني به اين مناظر مي نگريست. احساس مي کرد اشليمغموم اورا در نظر   

 طاقت اين حوادث را ندارد و نمي تواند با آنها روبرو شود در عين حال که چاره ندارد. اين افکار، اسکارلت را گيج

کالمش بيرون مي ريخت برايکرده بود اگر از مرگ و اسارت و جراحت ترسي نداشت پس اين هراسي که از مين   

 .چه بود؟ اسکارلت درک نمي کرد، از اين رو با اين افکار مغشوش دست به گريبان بود

 جنگ اورا آزار مي دهد و او... او چيزهاي آزاردهنده را دوست ندارد... مثال من... او مرا دوست داشت ولي از "

کن بود من جلوي راه اورا بگيرم و اجازه ندهم آنچه را کهازدواج با من مي ترسيد چون... از من مي ترسيد، چون مم  

 دوست دارد دنبال کند. نه اين چيزي نبود که او واقعا از ان مي ترسيد. اشلي ترسو نيست. بارها فرمانده او سرهنگ

( Sloan ( اسلون قويدر نامه هايي که براي مالني نوشته بود از شجاعت و شهامتش تعريف کرده بود. اشلي اراده   
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 داشت. هروقت تصميم مي گرفت کاري انجام دهد هيچ کس نمي توانست جلوي اورا بگيرد. اما از آن دسته مرداني

 بود که در عالم خود زندگي مي کنند و به جهان خارج و حوادث آن توجهي ندارند... اوه، نمي دانم چه بگويم! اگر قبال

ش مي کردم که با من ازدواج کنداين چيزها را درباره او مي دانستم وادار " 

 مدتي طوالني همانجا ايستاد و نامه اشلي را به سينه فشرد و با اشتياق در مورد او فکر کرد. احساسش درباره اشلي

 تغيير نکرده بود، عالقه اش به اشلي همانطور باقي مانده بود، مثل روز اول، مثل آن روز در دوازده بلوط که به عشق

د. آن روز را در ايوان تارا به يادآورد.وقتي اورا ديد که سوار بر اسب نزديک مي شد با آن موهايخود اعتراف کر  

 نقره اي چون آبشاري در نور. چه حس غريبي در وجودش موج زد. عشقش هنوز تازه بود جوان بود، عشق دختري

نمي شناخت، ولي تحسينش ميبود که معشوق خود را درک نمي کرد، مردي که خصوصيات تازه اي نداشت و اورا   

 کرد. اسکارلت هنوز او را در روياي خود مي پنداشت چون يک سلحشور کامل، چون يک شواليه تمام عيار که

 .انتظاري جز عشق و کمي بيشتر چند بوسه نداشت

ي اين پيوندبعد از خواندن نامه ها يقين کرد اشلي عاشق اوست و اورا دوست دارد، اگرچه با مالني ازدواج کرده، ول  

 مقبول طبع او نيست و آرزوي اسکارلت تقريبا همين بود. هنوز جوان و دست نخورده بود. چارلز بي دست و پا و خام

 دست بود و احساسات کودکانه اي داشت و هرگز قادر نبود حتي کمي از تمنيات اورا پاسخ گويد. حس مي کرد که

درآن چند شب مهتابي که با چارلز گذرانده بود توقعاتش بي جواب روياي او با اشلي به يک بوسه پايان نمي گيرد.  

 مانده بود و به سرحد بلوغ و شناخت وارد نشده بود. چارلز قادر نبود شيريني يک عشق سرکش و حالوت پيوند

 .جسم و روح را به او هديه کند

وحشيانه و مغشوش مردي به نام شوهر از ازدواج و زناشويي، تنها اين را مي دانست که زن بايد خود را تسليم جنون  
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 کند و خود سهمي در تکامل آن نداشته باشد. اين انقياد، دردناک و ناراحت کننده بود و آخر االمر هم زن بايد رنج

 زايمان و بزرگ کردن بچه اي ناخواسته را برخود هموار کند. ازدواجي با اين عاقبت برايش تعجب آور نبود. الن قبال

بود که ازدواج تنهاي ارضاي تمنيات زنان نيست. تنها تسليم شدن به آرزوهاي زميني مردان نيست، بلکهاشاره کرده   

 در اين ارتباط، راهي است که زن به کمال زنانگي مي رساند و وقار و سنگيني و نجابت را به او هديه مي کند و هر زني

ز صحبت هاي زنان شوهردار ديگر نيز تقريبا همين چيزهابايد اين وظيفه را با نوعي بردباري و احترام انجام دهد. ا  

 .دستگيرش شده بود و آرزو مي کرد کاش ازدواج او نيز از اين دست بود

 ازدواج کرده بود اما نه با عشق. مردي را دوست داشت، اما نه براي ارضاي غرايز. فکر مي کرد که عشقش بلند،

رين و زالل شده شکوه و حشمتي يافته، از روياها و خاطرات پاکمقدس و محترم است. و از پس روزهاي بسيار شي  

 .نيرو گرفته است

 همچنان که با دقت نوار نامه هارا مي پيچيد براي هزارمين بار فکر مي کرد که چه چيزي در وجود اشلي است که

ت در ذهن ساده وبراي او ناشناس است. کوشش مي کرد به نتيجه اي منطقي دست يابد ولي مثل هميشه نمي توانس  

 دست نخورده خود تصويري از اين نتيجه برپا دارد. بسته نامه ها را در جعبه گذاشت اما باز يک فکر اورا ناراحت مي

 کرد. چطور ممکن بود اشلي تحت تاثير مردي چون سروان باتلر قرار گيرد و حرفهايي را که يک سال پيش از دهان

د؟ ترديد نداشت که سروان باتلر آدم هرزه و بدنامي بود فقط خيلي خوب مياين هرزه رذل بيرون آمده بود، بپذير  

 .رقصيد. هيچ کس جز يک هرزه رذل آن حرفها را درباره کنفدراسيون نمي زد
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 آهسته به طرف آينه رفت و با تحسين زيبايي خود، دستي به گيسوانش کشيد. هميشه وقتي به چهره و اندام خود در

ت رضايت و نشاطي در او پديد مي آمد و تبسمي مي کرد تا چاه زنخدانش بيشتر آشکار شود. سپسآينه مي نگريس  

 با دقت بيشتري به چهره خود خيره شد و فکر سروان باتلر را از ذهنش بيرون انداخت و يادش افتاد که اشلي چاه

شوهر زن ديگري را دوست دارد وزنخدانش را چقدر دوست داشت. اصال وجدانش ناراحت نبود و خود را براي انکه   

 نامه هاي اورا خوانده است سرزنش نمي کرد. شايد تصور نمي کرد که با يادآوري خاطرات عشقي اش با اشلي ممکن

 .است سعادت آن زن را به خطر اندازد

اين جنگدر را گشود و با قلب روشن از آن پله هاي تاريک پايين رفت. در نيمه راه، با خود زمزمه کرد " وقتي   

 ".ويرانگر به پايان برسد

 فصل دوازدهم

 جنگ با پيروزي جنوبي ها در اغلب جبهه ها ادامه مي يافت. اما مردم ديگر نمي گفتند " با يک پيروزي ديگر جنگ

 تمام است". همچنين ديگر نمي گفتند که يانکي ها آدمهاي ترسو و بزدلي هستند. براي همه روشن شده بود که
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زدلي بسيار فاصله داشتند و تسلط بر آنها به پيروزيهاي بيشتري نياز داشت علي رغم پيروزي هايي کهشمالي ها از ب  

( } Morgan Hunt John ( در تنسي توسط فرماندهاني چون ژنرال مورگان (از 0914-0922پاورقي: (   

عين حال احساسافسران شجاع ارتش جنوب در جنگ هاي انفصال مرگ او يک تراژدي غم انگيز، بزرگ و در   

فرمانده 0910برانگيز بود اهل آالمبا بود ولي در کنتوکي پرورش يافت و در جنگ هاي مکزيک شرکت داشت. در   

 هنگ سواران تفنگدار لکزينگتون اين هنگ عمليات شجاعانه اي پشت خطوط شمالي ها به اجرا درآورد و فتوحات

ارتقا يافت و همراه سواران خود در ايالتهاي اينديانا، اوهايوبه درجه ژنرالي  0912بزرگي نصيب جنوبي ها کرد در   

در حومه گرين ويل اتفاق افتاد از حماسه هاي بزرگ 0914سپتامبر  4و تنسي شجاعت ها نشان داد. مرگش که در   

م} و ژنرال فورست -بود.  ) Forrest Bedford Nathan { ) (از فرماندهان 0911-0920پاورقي: (   

وب اهل تنسي بود ودر ضمن از ثروتمنداني به شمار مي رفت که در ميسي سي پي و آرکانزاسکنفدراسيون جن  

 مزارع عظيم پنبه داشت. بعد وارد ارتش شد و به قشون ژنرال جانستون پيوست و با جانبازي ها خود به درجه ژنرالي

شت و در گروه کوکلوکس ازو به فرماندهي تيپ سوار مصوب شد. بعد از جنگ به کار سابق خود کشاورزي بازگ  

م} به دست امده بود. علي رغم فتوحاتي که در دومين نبرد بال رن-فعاالن عمده به شمار مي رفت.  ) of Baule 

Run Bull { ) مايل به سوي واشنگتن 22پاورقي: بال رن رودخانه اي است که در شمال شرقي ويرجينيا. به طول   

آگوست 91و  22مال و جنوب اتفاق افتاد. دومين جنگ در روزهاي جاري است در اين ناحيه دو جنگ ميان ش  

 واقع شد سربازان شمال که در جنگ هفت روزه متفرق شده بودند دوباره گرد امدند و به اين ناحيه فرستاده 0912

ال باشدند. ژنرال جکسون ( ديوار سنگي) بنا به دستور ژنرال لي به پوب حمله بردند. در عرض دو روز نيروهاي شم  

 تلفات بسيار عقب نشيني کرده گريختند. به اين ترتيب راه هجوم ژنرال لي و سپاهيانش به ايالت مري لند گشوده

م} حاصل شده بود، جنوب تاوان سنگيني پرداخته بود. بيمارستان ها و خانه هاي آتالنتا مملو از زخمي ها و -شد.   

ي شدند و تعداد گورهاي گورستان اوکلند در رديف هايمجروحان جنگ بود و هرروز زنان بيشتري سياهپوش م  

 .طويل هرروز بيشتر مي شد
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 ارزش پول کنفدراسيون به مقدار زيادي سقوط کرده بود و قيمت مواد غذايي و پوشاک دائما باال مي رفت. اداره ماليه

آتالنتا کم کم خالي مي شد آرد سفيدو خوارو بار آتالنتا ماليات هاي سنگيني به مواد غذايي بسته بود و ميزهاي   

 ناياب بود و اگر پيدا مي شد قيمت بااليي داشت به اين ترتيب نان ذرت داشت جاي بيسکوييت و کيک را مي

 گرفت.دکانهاي قصابي ديگر گوشت گاو عرضه نمي کردند فقط مقدار کمي گوشت گوسفند پيدا مي شد آن هم فقط

اما هنوز گوشت خوک مرغ و جوجه و سبزي به مقدار زيادي پيدا مي شد پولدارها از عهده خريد برمي آمدند . 

 يانکي ها محاصره بنادر جنوب را جدي تر و تنگتر کرده بودند.اجناس لوکس چون چاي، قهوه، ابريشم، شکم بند و
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. حتيکرست هايي که از استخوان آرواره نهنگ درست مي کردند، عطريات، مجالت مد و کتاب، کمياب و گران بود  

 قيمت ارزان ترين پارچه ها و لباس هاي پنبه اي آنچنان باال رفته بود که خانم اغلب همان لباسهاي قديمي خود را

 دستکاري مي کردند و براي فصل بعد آماده مي نمودند. دارهاي پارچه بافي که خاک ساليان متمادي روي آنها ديده

ازه ها دوباره به فروختن پارچه هاي دستباف خانگي پرداختند. همهمي شد دوباره از زير شيرواني ها بيرون آمدو مغ  

 مردم، سربازان، شخصي ها، زنان بچه ها و سياهان از پارچه هاي دستباف استفاده مي کردند. پارچه هاي خاکستري

 که مخصوص يونيفرم سربازان جنوب بافته ميشد جاي خود را به پارچه هاي خاکستري که مخصوص يونيفرم

زان جنوب بافته مي شد جاي خود را به پارچه هاي کرم رنگ داده بودسربا . 

 بيمارستان ها نگران وضع خود بودند دارو نداشتند و ذخيره نيازمندي هاي ديگر هم چون گنه گنه داروي ضد کرم،

د دور بياندازندکلرفرم و يد، رفته رفته کاهش مي يافت. باندهاي کتاني و پنبه آنقدر کمياب شده بود که نمي توانستن . 

 هربانويي که پس از کار در بيمارستان به خانه بازمي گشت زنبيل هاي بزرگي از نوارهاي خوني و کثيف را با خود مي

 آورد و مي شست و اتو مي کرد و براي استفاده مجدد به بيمارستان تحويل مي داد

نگ چيزي جز تفريح و هيجان به همراهاما براي اسکارلت که تازه داشت از پوسته بيوگي خود خارج مي شد ج  

 .نداشت حتي کمبود لباس و غذا نيز بر او تاثير نداشت خوشحال بود از اينکه دوباره در عرصه جهان ظاهر شده است

 وقتي به روزگار تيره گذشته فکر مي کرد و به آن روزهاي يکنواخت نظر مي انداخت و با امروز مقايسه ميکرد

ا سرعت عجيبي در حال گذر استاحساس مي کرد زندگيش ب . 

 روزها چون حادثه اي هيجان انگيز شروع مي شد. با مردان تازه اي آشنا مي شد که سعي مي کردند از او وعده

 مالقات بگيرند و به او مي گفتند چه زن زيبايي است و جنگ چه نعمتي است که باعث آشنايي آنها با او شده و چه

 .بسا حاضر بودند برايش بميرند

 اشلي را از ته دل دوست مي داشت اما عقيده داشت که اين عشق نبايد مانع آنها شود که مردان ديگر با او آشنا

 .نشوند و پيشنهاد ازدواج ندهند

 جنگ به گونه اي پنهاني آرام آرام مردم را بي بند و بار و روابط اجتماعي را سست مي کرد و باعث مي شد مردم به

پشت پا بزنند. مادران مي ديدند که مردان غريبه به مالقات دخترانشان مي آيند بدون اطالع آداب و اعتقادات خود  

 قبلي، بدون مقدمه و بدون معرفي نامه؛مرداني که معلوم نبود کي هستند و خانواده آنها چه جور آدمهايي هستند و

چنين مرداني به گردش مي روند سابقه آنها چيست. اين مادران با وحشت مي ديدند که دخترانشان دست در دست  

 خانم مري ودر که تا شب زفاف شوهر خود را نبوسيده بود با کمال حيرت مشاهده کرد دخترش مي بل مشغول

 بوسيدن آن زوآه کوتاه قد رنه پيکار بود و به اخطارهاي اخالقي او اعتنايي نمي کرد. خانم مري ودر فکر مي کرد که

ويران شده و فرو ريخته است و اين مطلب را بارها و بارها با صداي بلند در مجمع بنيان هاي اخالقي جنوب به کلي  
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 زنان اعالم کرده بود. زنان ديگر نيز با او هم عقيده بودند و يکصدا اين ويراني اخالقي را تقصير جنگ مي دانستند. اما

انند يا نه، هرگز حاضر نبودند يک سال صبرمرداني که حتي نمي دانستند تا يک هفته يا يک ماه ديگر زنده مي م  

 کنند تا بتوانند نام دختر مورد عالقه خود را با اضافه کردن کلمه " دوشيزه" برزبان آورند و حاضر نبودند آن همه

 تشريفات طوالني را براي رسيدن به مقصود و ازدواج با دختر مورد عالقه خود رعايت کنند. ترجيح مي دادند سه

سرو ته قضيه را هم بياورند. و دختران که خيلي خوب مي دانستند يک خانم به تمام معني، کسي است کهچهار ماهه   

 پيشنهادات يک مرد باشرف را پاسخ مثبت نمي دهد اين رسم را زيرپا مي گذاشتند و با همان پيشنهاد اول بله را مي

 .گفتند

شد موجب تفريح اسکارلت شده بود. جز هنگامي کهبه هم ريختن اين رسوم و آداب که به عهده جنگ گذاشته مي   

 در بيمارستان به کار طاقت فرساي رسيدگي به مجروحان و پرستاري از زخمي ها مشغول بود بقيه اوقات بدش نمي

 آمد که جنگ همچنان ادامه داشته باشد. اين اواخر ديگر از بيمارستان هم کمتر بدش مي آمد زيرا آنجا را شکارگاه

اي مردان مي ديد. سربازان بي پناه و تنها بدون کوچکترين اراده اي تسليم جاذبه هاي او مي شدند. کافيمناسبي بر  

 بود که فقط يکبار زخمشان را پانسمان کند يا صورتشان را تميز کند يا بالششان راصاف کند ديگر شکار خودش با

اسير آن چهره جذاب مي نمود. اوه خدارا شکر پاي خودش در دام بود، عشق فورا حمله مي کرد و مردان بيچاره را  

 .که آن يک سال پروحشت به پايان رسيده بود

 اسکارلت دوباره حالت قبل از ازدواج خود را به دست اورده بود، گويي اصال با چارلز ازدواج نکرده و تکان مرگ اورا

ن، همه از باالي سرش گذشته بودند بدوناحساس نکرده بود و ويد را نزاييده بود. جنگ و ازدواج و حاملگي و زايما  

 اينکه کوچکترين اثري از خود در وجود او باقي بگذارند. او تغيير نکرده بود. بچه اي داشت ولي در آن خانه قرمز

 ديگران چنان از او پرستاري مي کردند که اسکارلت اورا به کلي فراموش کرده بود انگار که بچه اي نداشت. در ذهن

ره همان اسکارلت اوهارا شده بود خوشگل تمام عيار جورجيا. افکار و رفتارش همان افکار و رفتارو قلبش دوبا  

 روزگار گذشته بود. اما عرصه فعاليت هايش گسترده تر شده بود. اهميتي به حرف دوستان عمه پيتي نمي داد و

قصيد، با سربازان سواري مي کرد السهمانطور مثل روزهاي پيش از ازدواج رفتار مي کرد به ميهماني مي رفت، مي ر  

 مي زد و تمام کارهايي را مي کرد که قبل از شوهر کردنش انجام مي داد. عزاداري را فراموش کرده بود ولي لباس

 سياه را هنوز بر تن داشت. مي دانست که اگر لباس سياه را کنار بگذارد قلب عمه پيتي و مالني را مي شکند و چون

کار نمي ديد تصميم گرفته بود فعال سياه پوش بماند. بيوه زيبايي بود، شايد زيباترين بيوه ها،و مثلفايده اي در اين   

 .دوران دوشيزگي اش هروقت عرصه را باز مي ديد بر دلبري و طنازي خود مي افزود

جذابيت و ديگر مثل چند هفته پيش خود را بدبخت و درمانده نمي ديد. بارها دلباختگانش چه تعريفهايي که از  

 زيبايي او نکرده بودند در عالم خيال خود را به اشلي نزديکتر مي ديد با اينکه مي دانست او همسر مالني است و
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 مالني هم خود به خود خطري براي او بشمار مي رود. اما بعضي اوقات احساس مي کرد حاال که اشلي از او دور است،

يمان مي شد و حس مي کرد با وجود صدها مايل فاصله بين آتالنتا وپس چه بهتر که مال ديگران باشد ولي باز پش  

 .ويرجينيا اشلي همانقدر که به مالني تعلق دارد متعلق به او هم هست

به شيريني با پرستاري در بيمارستان رقص درشکه سواري و باند پيچي زخمي ها گذشت و يکي 0912پاييز سال   

سري به تارا بزند. اين سفرهاي کوتاه نااميد کننده بود. فکر مي کرد در دوبار هم فرصت کوتاهي به دست آورد تا  

 تارا ساعت ها با مادرش خواهد نشست و صحبت خواهد کرد. ولي الن آنقدر گرفتار بود که وقت حرف زدن نداشت
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د و دست پرنوازش او رافقط ديدارهاي کوتاه به او اجازه مي داد که همان عطر دلپذير قديمي را دوباره استشمام کن  

 .بر چهره خود حس کند

 .الن الغر شده بود. صبح تا شب سرپا بود تا کارها را اداره کند حتي ساعتها بعد از اينکه کشتزار به خواب مي رفت

 احتياجات ارتش کنفدراسيو هرماه بيشتر مي شد و هدف الن اين بود که توليدات تارا را زيادتر کند. حتي جرالد هم

مي کرد. ديگر فرصت نداشت به جونزبورو برود و کمي تفريح کند مجبور بود صبح تا شب در آن زمينهاي وسيعکار   

 بتازد و برکار کشت و زرع نظارت کند. الن آنقدرها وقت نداشت که جز بوسيدن او و گفتن شب بخير بتواند با او

رو اسکارلت تارا را دلتنگ کننده مي يافتاختالط کند و جرالد هم از صبح تا شب در مزارع مي تاخت از اين  . 

 خواهرانش هم مشغوليتها خود را داشتند. سوالن ديگر با فرانک کندي به " توافق هايي" دست يافته بود و زيرلب

 آهنگ " وقتي اين جنگ ويرانگر به پايان برسد" را زمزمه مي کرد و حالتي داشت که براي اسکارلت قابل تحمل

قدر در اوهان و احالم برنت تارلتون فرو رفته بود که مصاحبتش براي اسکارلت لذتي نداشتنبود. کارين هم آن . 

 اسکارلت هروقت به تارا مي رفت قلبا شاد بود ولي وقتي دوباره به دعوت عمه پيتي و مالني به آتالنتا بازمي گشت

ي کشيد و پرده اي از اندوه چهره اشتاسفي در خود احساس نمي کرد. در اين گونه مواقع الن معموال آه هاي سرد م  

 .را مي پوشاند و از اينکه دختر بزرگش خانه را ترک مي کرد تاسف مي خورد

 الن مي گفت:" من بايد خيلي خودخواه باشم که تورو اينجا نگه دارم، ميدونم که وجود تو در آتالنتا براي پرستاري

با تو به قدر کافي صحبت کنم و درد دل هاي خودم رو بگم وزخمي ها خيلي مفيده فقط... فقط متاسفم که نمي تونم   

 "يک بار ديگه حس کنم که تو دختر کوچولوي خودمي

 اسکارلت هم جواب مي داد:" من هميشه دختر کوچولوي شما هستم" و دستهايش را دور سينه مادر حلقه مي کرد و

ن دارد. او به مادرش نمي گفت که اصال به فکراورا در آغوش مي کشيد تا شرمي که چهره اش را پوشانده بود پنها  

 کنفدراسيون جنوب نيست و اوقات خود را در آتالنتا بيشتر به تفريح و گردش و رقص مي گذراند اين روزها خيلي

 چيزها داشت که از مادر خود پنهان مي کرد. مهمترين آنها اين بود که رت باتلر چندين بار در خانه عمه پيتي به
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مده بودديدار او آ . 

* * * 

 بعد از ميهماني بيمارستان، رت باتلر بارها به ديدن اسکارلت آمده و اورا با درشکه خود به گردش برده بود و همراه

 او به رقصها و ميهمانيها رفته بود و بيرون بيمارستان به انتظار خاتمه کار اسکارلت مانده بود. ترسي که اسکارلت از

ت اکنون ديگر از ميان رفته بود فقط آنچه اورا ناراحت مي کرد اين بود که ميدانستبرمالشدن رازش توسط رت داش  

 اين مرد از عشق اشلي آگاه است و به ناچار سکوت مي کرد و گاهي که رت اورا اذيت مي کرد جوابي نمي داد. رت

 .هم اغلب اورا اذيت مي کرد

اين رو در کنترل او چون طفلي که با بزرگتر خود رت سي و پنج ساله بود؛ پيرتر از عشاق ديگري که داشت؛ از  

 زورآزمايي مي کند عاجز مانده بود. دلدادگان ديگرش همه تقريبا همسن و سال خودش بودند و او به راحتي بر آنان

 تسلط پيدا مي کرد. رت طوري رفتار مي کرد که گويي هيچ چيز اورا به تعجب نمي اندازد از رفتار و حرکات

نمي خورد؛ بلکه بيشتر سرگرم مي شد. وقتي اورا درمانده مي ديد بيش از وقت ديگري لذت مي برداسکارلت جا  . 

 بسيار پيش مي آمد که اسکارلت خشمگين و توفاني مي شد و خلق و خوي ايرلندي خود را که از جرالد به ارث برده
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مي داد. رت اصال عصباني نمي شد و کلمات تند بود با زيبايي شگفت انگيز موروث مادرش پيوند مي زد و تحويل رت  

 .بر زبان نمي آورد و فقط مي خنديد. آن وقت اسکارلت ديوانه مي شد و رت لذت مي برد و بيشتر مي خنديد

 بعد از کشمکش با رت، که اسکارلت به ندرت پيروز مي شد اورا به باد ناسزا مي گرفت، و بي تربيت رذل ، هرزه و

و سوگند ياد مي کرد که ديگر با او سخن نمي گويد و کاري با او ندارد. ولي دير يا زود وقتي رتنانجيب مي خواند   

 دوباره به آتالنتا بازمي گشت به بهانه عرض ادب به عمه پيتي با يک جعبه شيريني، سوغاتي ناسائو، به خانه انها مي

تقديم مي داشت و اسکارلت هم در عوض گذشتهآمد و احترامات خود را با استادي تمام در زن نوازي به اسکارلت   

 ها را فراموش مي کرد و به رويش لبخند مي زد و آنگاه هردو با هم به کنسرت يا رقص مي رفتند و تا شروع دعواي

 .بعدي روابط استوار و دوستانه اي ميانشان برقرار بود

و وادار مي کرد تا مالقات بعدي بههميشه چيزي در وجود رت باتلر مي ديد که اورا به سوي خودش مي کشيد   

 .انتظارش بنشيند . اين کيفيت هيجان انگيز را نمي توانست براي خود معني کند کيفيتي بود متفاوت با مردان ديگر

 در نقش اندامش چيزي مي ديد که اسمي نمي توانست برايش پيدا کند نيرويي مرموز بود که به سرعت مجذوب مي

شد اورا به سوي خود مي کشيد در چشمهاي سياهش برقي گستاخ و جسور آميخته با کرد و با هرکس مواجه مي  

 .تمسخر وجود داشت که هر روح سرکشي را وادار به سکوت و تسليم مي کرد

 :اسکارلت وقتي به چشمهاي او مي نگريست با خود مي گفت
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تم نمي فهمم، اصال نمي فهممجوري به من نگاه مي کند که انگار من عاشقش هستم! ولي من که عاشقش نيس " " 

 به هرحال هيجانات و کيفيتي که از جانب رت به سوي او پرتاب مي شد با اصرار تمام خود را در وجود اسکارلت جاي

 مي داد. وقتي براي مالقات مي آمد رفتار مودبانه و محترمانه اش خانه اي آراسته و کوچک عمه پيتي را محقر جلوه

فرد آن خانه نبود که حضور اورا به شکلي ناخواسته استقبال مي کرد عمه پيتي نيز چنين بودمي داد. اسکارلت تنها  . 

 .هميشه رفتار فروتنانه او عمه پيتي را غافلگير مي کرد

 در عين حال پيتي مي دانست که الن از معاشرت دخترش با اين مرد رضايت نخواهد داشت و اگر از ادامه روابط آنها

بود واکنش هاي سختي نشان دهد. طرد رت باتلر از خانواده هاي چارلزتون مسئله اي نبود کهآگاه مي شد ممکن   

 بتوان سرسري از آن گذشت با وجود اين هنگامي که رت وارد مي شد و تعارفات خالصانه خود را تقديم مي داشت و

گسي مي شد که ظرفي پر ازدست کوچک اورا مي بوسيد عمه پيتي از شادي روي پايش بند نمي شد و درست شبيه م  

 عسل را جلوي خود ديده باشد. رت اغلب هداياي کوچکي مثل سنجاق سينه گيره مو، قرقره ابريشم يا سوزن و دکمه

 .برايش مي آورد و به اطمينان مي داد که آنها را فقط به خاطر او با زحمت بسيار از مرز رد کرده و حاال تقديم مي کند

ار آتالنتا پيدا نمي شد و خانمها مجبور بودند به موهاي خود گيره هاي چوبي بزنند و پارچهالبته اين اجناس در باز  

 هاي دم قيچي را دور ميوه بلوط بپيچند و دکمه درست کنند... و عمه پيتي توان رد کردن اين هدايا را نداشت. به

نامه رت براي ورود به خانه عمه پيتيعالوه مثل بچه ها ذوق و شوق عجيبي به دريافت هديه داشت. اين شوق او گذر  

 محسوب مي شد هديه گرفتن از رت تقريبا جز عادتهايش شده بود و نمي توانست به او بگويد که رفت و آمدهاي

 مکررش براي ساکنان آن خانه کوچک و ساده صورت خوشي نخواهد داشت. گاهي آهي مي کشيد و مي گفت:" اصال

د چي هست ولي... به هرحال آدم خوبي مي شد اگر مي توانستم بفهمم که... امانمي توانم بفهمم در وجود اين مر  

 "افسوس که براي زنها احترام زيادي قائل نيست
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 مالني از وقتي که حلقه ازدواج خود را از رت به عنوان هديه دريافت کرده بود با او چون نجيب زادگاه شرافتمند

کته سنجي مي دانست و تعجب مي کرد که مردم چرا اينقدر پشت سرش بدگوييرفتار مي کرد. اورا مرد باهوش و ن  

 .مي کنند. رت هم احترام فوق العاده اي براي مالني قائل بود. اما مالني در مقابل رت از خود شرم حضور نشان مي داد

وهي عميق در زندگي رتاصوال مالني با هر مردي که تازه آشنا مي شد همينطور رفتار مي کرد او مطمئن بود که اند  

 وارد شده و اورا اينطور سخت و تلخ کرده است. احساس مي کرد آنچه او نياز دارد عشق عميق و پاک يک زن خوب

 است. مالني در تمام زندگي محدودش هرگز بدي ها را نديده بود و به زحمت مي توانست وجود پليدي را در آدم ها

ي رت را با آن دختر چارلزتوني شنيد تکان خورد و باور نکرد. به جاي اينکه ازباور دارد از اين رو هنگامي که ماجرا  

 او روي برگرداند سعي کرد محبت خود را نسبت به او زيادتر کند زيرا در قلب خود چنين احساس مي کرد که
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 .نسبت به رت باتلر يک بي عدالتي بزرگ صورت گرفته است

يده داشت که رت احترامي براي خانم ها قائل نيست مگر شايد، براي مالنياسکارلت هم با عمه پيتي موافق بود و عق . 

 هنوز هروقت رت به اندامش مي نگريست احساس مي کرد برهنه است. اين را خود رت هرگز به او نگفته بود. اگر

آتش مي کشيدچنين چيزي مي گفت اسکارلت حتما باران ناسزا را بر سراو باريدن مي گرفت و با زبان تند اورا به  . 

 نگاهش معنا و مفهوم مخصوصي را ارائه نمي داد گويي همه زنان را در تملک خود مي دانست حالت چشمانش فقط

 در مقابل مالني فرق مي کرد؛ وقتي به او مي نگريست آن نگاه تمسخر آميز که حس مالکيت از آن آشکار بود ديگر

د آهنگ مخصوصي در صدايش بود با محبت و احترام و هميشهاز چشمانش خوانده نمي شد وقتي با او صحبت مي کر  

 .آماده به خدمت

 يک روز وقتي عمه پيتي و مالني براي خواب بعد از ظهر به اتاقهاي خود رفته بودند و اسکارلت و رت تنها نشسته

 :بودند اسکارلت پرسيد

 "نمي تونم بفهمم که چرا با اون مهربونتر از مني؟ "

که مالني داشت با افتخار از شجاعت هاي شوهرش براي رت حرف مي زد و او در حالي کهحدود يک ساعت بود   

 .کالف نخ را در دست داشت به مالني کمک مي کرد تا آن را باز کند و همچنان صبورانه گوش مي داد

کمال ادب اسکارلت مي دانست اصال براي رت مهم نيست که اشلي به درجه سرگردي ارتقا يافته ولي مي ديد که در  

 .و احترام جواب اورا مي دهد و در تمجيد از شوهرش با او همصدا شده است

 و اگر من يک کلمه از اشلي حرف بزنم ابروهاي خود را باال مي برد و همان لبخند کثيفش را؛ لبخندي که مي گويد

 !همه چيز را مي دانم تحويل خواهد داد

خوشگل تر از اونم، ولي نمي فهمم تو چرا با اون مهربونتري؟اسکارلت دنباله حرفش را گرفت:" من که خيلي  " 

 "جرات دارم بگم تو حسودي؟ "

 "!اوه فکر نمي کنم "

 .منو نااميد کردي . اگه من با خانم ويلکز مهربونترم براي اينه که لياقتشو داره. يکي از اون زنهاي مهربون و پاکدله "

توني اين خصوصيات رو تشخيص بدي با همه جوونيش يکي از بانوانهمچين زني کم پيدا مي شه ولي شايد تو نمي   

 ".بزرگيه که من هميشه دلم مي خواسته باهاشون آشنا بشم

 "منظورت اينه که من بانوي بزرگي نيستم؟ اين جور فکر مي کني ؟ ها؟ "

 "فکر مي کنم در اولين مالقات توافق کرديم که تو بانوي برجسته اي نيستي "
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ستي که تو آدم بد و بي تربيتي هستي که باز هم مي خواي موضوع اون روز رو پيش بکشي چطور مي توني ازرا "  



 
222 

 رفتار اون روز من برضد خودم استفاده کني؟ اون موقع من خيلي بچگانه فکر مي کردم. مال خيلي وقت پيش بود. اما

 "حاال بزرگ شدم و اگر تو دائما بهش اشاره نکني فراموشش مي کنم

 من فکر نمي کنم که يک خشم کودکانه بود و باورم نميشه که تو عوض شده باشي. به نظر من تو همونجوري هستي "

 واگر کسي مانعت نشه بازهم گلدون پرت مي کني. اما حاال کسي مزاحم تو نيست و لزومي نمي بيني که جنجال راه

 "بندازي

بيرون و اوه تو... دلم مي خواست مرد بودم! صدات مي کردم "  ...." 

 و بخاطر کله شقيت کشته مي شدي. من مي تونم يک سکه رو از پنجاه ياردي بزنم. بهتره به همون... همون اسلحه"

 "!خودت بچسبي... چشم وابرو و گلدون و اينجور چيزها

 "واقعا که آدم پستي هستي "

نمي توني با گفتن اونچه که حقيقت داره خيال مي کني ار حرفهاي تو عصباني ميشم؟ متاسفم که نااميدت مي کنم. "  

 منو عصباني کني. بله من واقعا پست و بزدلم. و چرا نه؟ اينجا يه مملکت آزاده و يک مرد اگه دلش بخواد مي تونه

 رذل باشه. فقط رياکاراني مثل تو بانوي عزيز من، سعي مي کنن خودشونو طوري ديگه اي نشون بدن، قلب سياهشون

يده اگه به اسم واقعي شون صداشون کني حتما عصباني ميشناينطور فرمان م ." 

 اسکارلت در مقابل لبخندها بي تفاوت و حرفهاي تهوع آورش بي دفاع بود، زيرا تا آن لحظه با هيچ مردي برخورد

درنکرده بود که تا اين حد رسوخ ناپذير باشد. اسلحه توهين بي اعتنايي و پرخاش و ناسزاگويي همه بال استفاده   

 دستش مانده بود چون هيچ توهيني وجود نداشت که به او برخورد و ناراحتش کند. به تجربه به او ثابت شده بود که

 آدم دروغگو از راستگويي خود بيشتر دم ميزند ترسو از شجاعتش و آدم بي تربيت از اصيل زادگي و تربيتش بيشتر

د همه چيز را مي پذيرفت و مي خنديد و اورا تشويق ميسخن مي گويد و بي شرف از شرافتش. اما رت اينطور نبو  

 .کند که بازهم بگويد

 در ماه هايي که رت به خانه انها آمد و رفت مي کرد بي خبر وارد مي شد و بدون خداحافظي غيبش ميزد؛ هيچ وقت

شاند؟ معدود کسانياسکارلت اين مطلب را درک نکرد که چرا او به آتالنتا مي آيد؟ چه چيز اورا به اين شهر مي ک  

 هم بودند که شغل اورا داشتند اما آنها موقعي که در سواحل پياده مي شدند يکراست به چارلزتون يا ويلمينگتون مي

 رفتند و در همانجا اجناس خود را مي فروختند و تجار و فروشندگاني که در آنجا حضور داشتند فورا هرچه مي آمد

ي کردند گاهي اسکارلت فکر مي کرد که رت به خاطر او به آتالنتا مي آيدمي خريدند و در سراسر جنوب پخش م  

 ولي او تاکنون با رفتار و گفتارش چنين چيزي را نشان نداده بود و اسکارلت تصور مي کرد که غرور و خودپرستي

ي که دورش جمع مياجازه اعتراف به او نمي دهد اگر تا کنون يک بار به او اظهار عالقه کرده بود و نسبت به مردان  

 شدند حسادت مي کرد، حتي اگر دستش را گرفته بود يا تقاضاي عکسي کرده بود يا دستمالش را به يادگار خواسته

 بود اسکارلت مي توانست بگويد که رت به او عالقمند است و زيبايي و جذابيتش اورا به آتالنتا مي کشاند. ولي رت
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شباهتي نداشت و از همه بدتر اين که مانورهاي اسکارلت هرگز اورا به همچنان آزاردهنده بود و اصال به عشاق  

 .زانودرنمي آورد

 هروقت به شهر مي آمد گفتگوها و پچ پچ هاي زنانه آغاز مي شد. نه تنها درباره کاالهايي که وارد مي کرد سخن مي

رباره کارهاي ناشايست و هوسرانيگفتند بلکه وجودش براي زنان در حکم غلغلک بود و آنها را وادار مي کرد که د  
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 ها و بي صفتي هايش صحبت کنند. آدم بدنامي بود و سابقه خوبي نداشت! هروقت بانوان و زنان شوهردار آتالنتا دور

 هم جمع مي شدند تا ياوه گويي و شايعه پراکني کنند طبعا بدنامي او بيشتر مي شد و آبرويش بيشتر به خطر مي افتاد

جانب ديگر همين امر باعث مي شد شهرتش در ميان دختران جوان بيشتر شود. از آنجا که اغلب اين دخترهاولي از   

 معصوم و زودباور بودند آنچه درباره او مي دانستند اين بود که " در مقابل زنان توان از کف مي دهد و زانوهايش به

م درگوشي از هم شنيده بودند که هيچ دختري اگر فقطلرزه مي افتد" ولي چطور؟ نمي دانستند. ضمنا اين نکته را ه  

 چند دقيقه هم با او باشد سالم در نمي رود. ولي با وجود چنين سابقه اي هرگز ديده نشده بود که از لحظه ورودش به

 .آتالنتا حتي دست يک دختر جوان را بوسيده باشد. و همين امر اورا در ميان خانم ها محبوب جلوه مي داد

قهرمانان جنگ، او تنها مردي بود که در شهر آتالنتا شهرت داشت و درباره اش سخن مي گفتند. ديگر حاالبه جز   

 همه چيز را درباره اخراج او از وست پوينت به دليل بدمستي و رابطه با زنان مي دانستند. مسئله آن دختر چارلزتوني

هايي که از دوستان و بستگان چارلزتوني به ساکنانو کشتن برادرش حاال ديگر زبانزد خاص و عام بود. از نامه   

 آتالنتا مي رسيد چنين برميآمد که پدر رت آدم محترمي بوده و شخصيت محکم و ممتازي داشته و او را در بيست

 سالگي بدون يک شاهي پول از خانه بيرون کرده ونام اورا از پشت انجيل خانوادگي خط زده است همين منابع خبري

داشتند که رت مجبور شده مدتي در کاليفرنيا سرگردان در معادن طال پرسه بزند و گاهي کارگري کند و درابراز مي   

به آمريکاي جنوبي و کوبا سفر کند. از فعاليت و کارهاي او در اين کشورها هم کم و بيش گزارش هايي 0942سال   

دورو بر زنان ، دوئل هاي متعدد قاچاق اسلحه در دست بود ولي هيچ يک اميدوار کننده به نظر نمي رسيد پرسه زدن  

 براي انقالبيون آمريکاي مرکزي و بدتر از همه، قمار، آن هم بصورت حرفه اي. اين ها چيزهايي بود که از سوابق اين

 .مرد به آتالنتا رسيده بود

نشده باشد و پول و خانه خانواده اي در جورجيا پيدا نمي شد که با کمال تاسف يکي از فرزندان ذکورش گرفتار قمار  

 و زمين و برده هايش را بر سر اين کار نگذاشته باشد.اين فرق مي کرد. يک مرد مي توانست قمار کند و زندگي اش

 .را ببازد ولي قمار به صورت شغل و حرفه از هيچ کس جز يک مطرود و بدنام ساخته نبود

سيون نبود رت باتلر هرگز در آتالنتا پذيرفته نمي شداگر بخاطر اوضاع زمان جنگ و خدمات او به حکومت کنفدرا . 

 اما در اين هنگام حتي احمق ترين و کوته فکرترين اهالي آتالنتا مي دانستند که وطن پرستي ايجاب مي کند در
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 قضاوت خود کمي تعديل کنند و نظر خود را تغيير دهند حتي آنهايي که در قضاوتهاي خود به راه افراط مي رفتند

خود فکر مي کردند که اين گاو پيشاني سفيد خاندان باتلر، به ارتش پيوسته تا کفاره گناهان خود را بدهد و لکهپيش   

 ننگ را از دامان خود پاک کند و آبروي از دست رفته خود را در راه خدمتگزاري به وطن مجددا به دست آورد. زنان

رنوشت حکومت ائتالفي جنوب همانطور که در دستنيز براي خود استدالل ديگري داشتند. تصور مي کردند س  

 جوانان از خود گذشته و غيور و جنگجوست. در دست اشخاصي چون رت باتلر هم هست و اين وارد کنندگان

 کاالهاي ممنوعه هم مي توانند به نوعي سرزمين خود خدمت کرده دين خود را ادا کنند و با شکستن خط محاصره

ا انجام دهنديانکي ها وظيفه ملي خود ر . 

 به دفعات اين شايعه شنيده مي شد که سروان باتلر از بهترين دريانوردان جنوب است و اعصاب پوالدين او را در

 دريانوردي کس ديگري ندارد. از آنجا که در چارلزتون نشو و نما يافته بود رودخانه ها، خليج ها، درياها و نقاط کم

رولينا به خوبي مي شناخت و با خصوصيات آبهاي ويلمينگتون به طور وسيعيعمق يا عميق را تا سواحل صخره اي کا  

 .آشنايي داشت. هيچ اتفاق نيفتاده بود که کشتي اش دچار حادثه شود يا غرق شده باشد به اعماق آب فرو رود
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روز جنگ ناگهان سروتاکنون برايش پيش نيامده بود که مجبور شود بارهاي تجارتي خود را به دريا بريزد هنگام ب  

 کله اش پيدا شد و با پولي که معلوم نبود از کجا بدست آورده کشتي سريع السير خريد و اکنون بعد از محاصره

 .دريايي بنادر جنوب وقتي سود او از کاالهاي قاچاق به دو هزار درصد رسيد تعداد کشتي هايش چهارفروند شد

دستمزدهاي کالن مي داد آنان در تاريکي شب از چارلزتو و ويلمينگتونمالحان و کارگران خوبي در اختيار داشت و   

 خارج مي شدند و پنبه به ناسائو انگلستان و کانادا حمل مي کردند کارخانه هاي نخ ريسي انگلستان معطل مانده بودند

ي توانست بارو کارگران گرسنه و هر قاچاقچي که خط محاصره را مي شکست و از ناوگان يانکي ها مي گريخت، م  

 خود را به هرقيمت که دلش بخواهد در ليورپول به فروش برساند. کشتي هاي رت تنها کشتي هايي بودند که مي

 توانستند از حلقه محاصره عبور کنند و محصوالت پنبه کنفدراسيون را به آن سوي آبها ببرند و به جاي آن محصوالت

مي توانند اورا ببخشند و آنچه را که درباره اين مرد شجاع شنيده اندجنگي بياورند.بله بانوان احساس مي کردند که   

 .در طاقچه فراموشي بگذارند

 قامت رت برازندگي خاصي داشت اغلب مردم برمي گشتند و اورا تماشا مي کردند، پول خرج مي کرد و سوار يک

مورد اخير کافي بود که همهنرينه سياهرنگ مي شد و معموال لباسهاي خوشرنگ و خوشدوخت مي پوشيد. همين   

 حواس ها را متوجه او کند زيرا لباس سربازان ديگر زيبايي سابق را نداشت پارچه ها زمخت و بدرنگ شده بود و

 مردم عادي حتي وقتي که بهترين لباسهاي خود را مي پوشيدند بازهم اثر رفو و وصله هاي استادانه روي آنها معلوم و

د فکر مي کرد که هيچ وقت شلواري به زيبايي شلوارهاي او نديده بخصوص انهايي کهآشکار بود. اسکارلت با خو  
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 .قهوه اي يا پيچازي بودند. کتهايش در نهايت زيبايي بود و نقشهاي ظريف گل سرخ روي آنها قالبدوزي شده بود

ود را بي اعتنا نشان مي دادرت اين لباسها را با استادي تمام انتخاب مي کرد و با ظرافت کامل مي پوشيد و آنچنان خ  

 .گويي اصال متوجه زيبايي و شکوه آنان نيست

 فقط چند نفر از بانوان بودند که مي توانستند در مقابل جذابيتهاي او از خود مقاومت نشان دهند. و آنها کساني بودند

اورا براي شام يکشنبه که رت سعي داشت مقاومتشان را در هم بشکند. و عاقبت خانم مري ودر هم از پاي درآمد و  

 .دعوت کرد

 مي بل مري ودر قرار بود با نامزد کوچولو زوآه خود ازدواج کند از ناراحتي دائما مي گريست، زيرا اوال عروسي آنان

 موکول به مرخصي افسر مزبور شده بود ثانيا براي لباس عروسي ساتن سفيد در سراسر ايالت پيدا نمي شد و مي بل

در تمام شهر حتي يک دست لباس سفيد هم براي کرايه يافت نمي شد، زيرا هرکس از اين همچنان مي گريست.  

 لباسها در خانه داشت آن را براي دوختن پرچم به نمايندگان ارتش تحويل داده بود. کوششهاي ميهن پرستانه خانم

عروس کنفدراسيون همانا مري ودر هم بي نتيجه بود او مي کوشيد دخترش را قانع کند که بهترين لباس براي يک  

 لباسي است که از پارچه هاي دستباف خانگي دوخته شده باشد اما مي بل چنين استداللي را قبول نمي کرد... و گريه

 همچنان ادامه مي يافت. مي بل ساتن سفيد مي خواست به خاطر وطن از سنجاق سر و دکمه و کفش زيبا و شيريني و

انست از ساتن سفيد نيز بگذردچاي گذشته بود ولي ديگر نمي تو . 

 رت که اين اخبار را از مالني شنيده بود از انگلستان مقدار زيادي ساتن سفيد آورده و آن را به عنوان هديه ازدواج به

 خانواده مري ودر تقديم داشت. اين کار را طوري انجام داد که حتي فکر پرداخت پولش نيز به ذهن آنها خطور

ذوق زده شده بود که اورا بوسيد. خانم مري ودر مي دانست که چنين هديه اي چقدر گران نکرد، و مي بل آنقدر  

و پذيرفتنش آنقدرها صحيح به نظر نمي رسيد ولي رت مودبانه گفت که هيچ -آن هم پارچه در زمان جنگ  -است   
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ارايند. در مقابل اين محبتهديه اي مناسبتر از آن نيست که عروس يک قهرمان وطن را به زيباترين شکل بي  

 خالصانه، خانم مري ودر ديگر حرفي نزد و هديه را پذيرفت. به اين ترتيب خانم مري ودر رت را به شام دعوت کرد

 زيرا فکر مي کرد اين کار خيلي بهتر از پرداخت پول پارچه خواهد بود.رت نه تنها پارچه مورد عالقه اورا آورد بلکه

رباره مدل آن ابراز نمود. آن سال در پاريس حلقه ها گشادتر و دامنها کوتاهتر شده بود. درپيشنهاد ارزشمندي هم د  

 آن فصل دامنها ديگر چين نداشت فقط در قسمت باال دالبري به صورت گل درست مي کردند که زير دامن قالبدوزي

ديده که زيرشلواري بپوشد و بهيا گالبتون را بهتر نشان مي داد. رت همچنين گفت که در پاريس هيچ خانمي را ن  

 نظر او اينکار از " مدافتاده" بود. خانم مري ودر بعد به خانم السينگ گفت که اگر کمي به او رو مي داد حتما مي

 .گفت خانمهاي پاريس چه نوع زيرپوشهايي مي پوشند
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، عطر، مدل مو و غيره بسيار مفيداگرچه رفتار او در نظر خانمها مردانه نبود ولي اطالعات وسيعش درباره لباس، کاله  

 افتاد. خانمها از اينکه کنارش بايستند و درباره مد سوال کنند کمي ناراحت بودند اما بهرحال اينکار را مي کردند. آنان

 از دنيا دور افتاده بودند و به دريانورداني شباهت داشتند که کشتي شکسته در دريا سرگردان شده اند زيرا مجالت

به دستشان نمي رسيد گاهي شنيده مي شد که مي گفتند خانمهاي فرانسوي سرخود را مي تراشند و کالهي ازمد اصال   

 پاورقي: از پستانداران گوشت خواري است که فقط در آمريکا ديده مي شود( } Racoon يا Coon ( پوست راکون

- درباره مدهاي پاريسي به اندازه "راهنماي م} به سر مي گذارند ولي به سختي باور مي کردند از اينرو اطالعات رت  

 ارزش داشت. رت به جزئياتي توجه مي کرد که قلبا( Book s' Lady s' Godey ( مدگودي براي خانمها

 خانم ها را خوش مي آمد. بعد از هرسفر به خارج در گوشه اي مي ايستاد و خانمها دورش جمع مي شدند و او از مد

کاله ها کوچکتر شده کمي هم دراز شده و ديگر به آن گل سنجاق نمي کنند بلکه آلو برايشان سخن مي گفت: امسال  

 آويزان مي کنند. ملکه فرانسه استفاده از کاله گيش را در ميهمانيهاي عصر ممنوع کرده و خود او موهايش را پشت

دسر جمع مي کند و بناگوش خودرا به نمايش مي گذراد و دامن ها بازهم کوتاهتر شده ان . 

* * * 

 علي رغم سابقه تاريکي که دشات و شايعاتي که درباره قاچاق مواد خوراکي و قمار درباره او سرزبانها بود، براي چند

 ماه متوالي، سروان باتلر محبوبترين و رمانتيکترين شخصيت شهر بشمار مي آمد. مردمي که ازاو خوششان نمي امد

مي کند قيمتها پنج دالر مي رود. ولي با وجود اين بدگوييهاي پنهاني درباره مي گفتند بعد از هرسفري که او به آتالنتا  

 او جريان داشت، اگر مي خواست مي توانست محبوبيت خود را به خوبي حفظ کند ولي اينکار را نکرد. در عوض عده

گهان آنان را از خود راند واي از وطن پرستان آتالنتا را با خود شريک نمود و بعد از اينکه اعتمادشان را جلب کرد، نا  

 گفت که ديگر مايل به همکاري و ديدارشان نيست. ناگهان حسي ديوانه وار در وجودش به حرکت در آمد و مثل

 .کسي که با خود دشمني دارد محبوبيت خودرا به باد داد

ه خصوصاز رفتارش تحقير غير ارادي نسبت به مردم آشکار بود آن چيزهايي که در جنوب محترم بود ب  

 کنفدراسيون ديگر براي او قدر و قيمتي نداشت و نظرات خود را جلوي همه برمال مي کرد و اهميتي براي هيچ کس

 قائل نبود. نظرات اودرباره حکومت ائتالفي باعث شد نگاهها همه به سمت او جهت گيرد اول با ناباوري و بعد با

مردها با نهايت سردي برايش سر تکان مي دادند و 9190سردي و آنگاه با خشم؛ بطوري که قبل از شروع سال   

 .زنها وقتي او در جمعشان ظاهر مي شد دختران خود را کنار خويش فرامي خواندند
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 مثل اين بود که نه تنها از روبه رويي با چهره هاي خشمگين وفاداران آتالنتايي لذت مي برد بلکه سعي مي کرد به

را از آنچه که هست بدتر نشان دهد. وقتي بعضي ها از شهامت او در شکست خط آتش آنها دامن زند و خود  
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 محاصره به کنايه سخن مي گفتند جواب مي داد که تاکنون با خطري مواجه نشده و اگر مي شد او نيز چون

نبودهسلحشوران جنگاور جنوبي از ترس به خود مي لرزيد. همه مي دانستند که سربازان کنفدراسيون هرگز ترسو   

 " اند و ازاين رو سخنان رت آنان را سخت به خشم مي آورد. رت هميشه سربازان را " پسرهاي شجاع ما" يا

 قهرمانان خاکستري پوش ما" خطاب مي کرد و اين کنايه ها در نظر جامعه آتالنتا مانند فحش بود. اگر زني به قصد

ي ديگران به خطر مي اندازد رت تعظيم کوتاهي مي کرد ودلبري و الس زدن اورا قهرماني مي خواند که جانش را برا  

 مي گفت که اصال چنين نيست براي زنهاي شمالي هم اگر نفعي در آن باشد اين کارها را مي کند. از زمان برگزاري

 جشن بيمارستان، رفتارش با اسکارلت برهمين سياق بود ولي اکنون به همه همين رفتار توهين آميز را داشت و

هاي تمسخر آميزش را به همه تحويل مي داد و هنگام سخن گفتن تحقير را از ياد نمي برد. وقتي از فداکاريلبخند  

 هاي اودر شکستن خط محاصره سخن به ميان مي امد فورا مي گفت:" اين شغل من است براي پول اينکارها را مي

ابلهانه را رها مي کنم و ديگر پارچه هاي کهنه کنم. اگر بتوانم قراردادهاي چاقتري با دولت ببندم فورا اينکارهاي  

 شکرهاي مخلوط با شن و آردهاي خراب و چرم هاي پوسيده را نخواهم فروخت دنبال کار نان و آب دارتري مي

 "روم، اگر باشد

 خيلي از حرفهاي او جواب نداشت کسي هم جوابي به انها نمي داد و همين کار را بدتر مي کرد.اين حرفها باعث شد

 سرو صداهاي افتضاح آميزي درباره آنهايي که طرف قرارداد با دولت بودند بلند شود. نامه هايي از سربازان مي

 رسيد که اشاره مي کردند کفش ها دوام ندارد و ظرف يک هفته پاره مي شود گوشتها فاسد، آردها پر از شپش و

ردم آتالنتا سعي مي رکردند به خودشان بقبوالنند کهکمربندها پوسيده است، اين شکايتها مرتب از جبهه مي رسيد. م  

 اين خيانت ها را مقاطعه کاران اهل آالمبا ويرجينيا و تنسي مرتکب مي شوند و مقاطعه کاران جورجيايي اهل اين جور

 کارهاي کثيف نيستند مگرنه اينکه آنان همه از خانواده هاي نجيب جورجيا هستند؟مگر همين پيمانکاران جورجيايي

 "نبودند که به بيمارستان ها يتيمان وسربازان کمک مي کردند؟ مگر همين افراد نبودند که با خواندن سرود "ديکسي

 آنچنان به هيجان مي آمدند که در دم مي خواستند خون شمالي ها را بريزند؟ با اين وجود هنوز آن مد کامل بر عليه

باال نگرفته بود و حرفهاي رت فقط به عنوان بي بند و باري و پيمارنکاران خائني که طرف قرارداد با دولت بودند  

 .فساد دروني تلقي مي شد

 رت عده اي از رجال عالي مقام را متهم به فساد و رشوه خواري مي کرد و مرداني را که در جبهه مي جنگيدند به

ذت مي برد. مثل کودکي که نمياستهزا مي گرفت و اعتبار جنوبي بودن را آشکارا مسخره مي پنداشت و از اينکار ل  

 تواند از فرو کردن سوزي به بادکنک خودداري کند اون نيز وقتي مرداني را مي ديد که دم از شرافت و وطن پرستي

 مي زدند سوزن تمسخر خود را در کله پرباد آنان فرو مي کرد. با کلمات و جمالت مودبانه آنان را مي دريد و تعصب

مي کشيدو آنچنان استادانه اينکار را مي کرد که مخاطبينش ناگهان خود را آبرو باخته ووجهالتشان را به رخشان   

 .دست و پا بسته مي ديدند
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 در آن ماههايي که او محبوب مردم آتالنتا شده بود اسکارلت فکر بدي درباره او نمي کرد. مي دانست که اين سخن

اينها هم بايد قسمتي از شغل ميهن پرستانه او باشد و خود هاي استادانه چيزي جز ظاهر فريبي نيست. مي دانست که  

 را با آن مشغول و سرگرم مي کند. گاهي اورا شبيه پسرهاي روستايي مي ديد که با انها بزرگ شده بود مثل

 

1 8 6 

 دوقلوهاي وحشي تارلتون با همان خوشمزگي و شوخي ها؛ مثل فونتين ها با شيطاني هاي فطري شان که گاهي به

 هوس، اين و ان را آزار مي دادند؛ يا مث کالورت ها که تمام شب را نقشه مي کشيدند که مردم را چطور دست

 .بيندازند. اما اينجا تفاوتي وجود داشت در پس بي بند و باري ها و سبکسري هاي رت روحي شرور و نابکار خفته بود

د ولي ترجيح مي داد اوبه اين بازي رياکارانه خود ادامه دهد،با اينکه از دورويي و بي پروايي و بي اعتنايي او آگاه بو  

 زيرا آن را جالب مي پنداشت اما هنگامي که او اين نقاب مسخره را از چهره انداخت حسن نيت آتالنتا را به ترس و

 بدبيني بدل ساخت. اسکارلت از اين عمل او سخت ناراحت شد و از اينکه مي ديد مرد موردتوجهش کارهاي

رناکي مي کند سخت برآشفت زيرا مي دانست که بعضي از اين بدگوييها و اتهامات را به او هم نسبت مي دهندخط . 

 در ميهماني پرسروصداي خانم السينگ بود که رت حکم نهايي تبعيد خود را امضا کرد. آن روز بعد ازظهر منزل

حاني که مي توانستند روي پاي خود بايستند نيزخانم السينگ پر بود از سربازاني که به مرخصي امده بودند و مجرو  

 . حضور داشتند، افراد گارد ملي و ميليشيا هم بودند خانم هاي شوهر دار، بيوه ها و دختران جوان نيز حضور داشتند

 تمام صندلي ها اشغال شده بود. قدح بزرگ کريستالي که دم در گذاشته بودند دوبار از سکه هاي نقره پر و خالي شد

ن خودش موفقيت بزرگي بشمار مي رفت زيرا در آن موقع هر دالر نقره معادل شصت دالر اسکناس رايج حکومتاي  

 .ائتالفي ارزش داشت

 دختراني که هنري داشتند عرضه مي کردند آواز مي خواندند يا پيانو مي زدند و حاضرين با شور و هيجان اين صحنه

تد مي ستودند. اسکارلت آن روز خيلي خوشحال بود و در جهاني پر ازهاي چون تابلوي نقاشي را با کف زدنهاي مم  

 When ( "رويا و غرور سير مي کرد زيرا همراه مالني آهنگ دوصدايي " وقتي که شبنم بر شکوفه فرو مي بارد

Blossorn on is Dew The )را اجرا کرد. آن دو آنقدر مورد تشويق قرار گرفتند که براي بار دوم 

د ترانه اي را از سياهپوستان به نام " توروخدا خانوما، اسفتن رو ولش کنينمجبور شدن " ) ,Lawd / Oh 

Stephen Mind t'Don , Ladies )را بخوانند.و عالوه بر آن از ميان عده زيادي از زنان و دختران 

 .که آواز دسته جمعي مي خواندند به عنوان " روح حکومت ائتالفي" انتخاب شد

برازنده شده بود پيراهن سنگين و موقري به سبک رداي زنان يونان باستان به تن کرده بود کهآن شب بسيار   

 اهل آالمبا جلوي او زانو( Ashbuorn Carey ( کمربند آبي رنگي آن را زينت مي داد. سروان کاري آشبورن

به سوي او دراز کرده بودزده بود و اسکارلت پرچم را در يک دست و شمشير دسته طاليي چارلز را در دست ديگر  . 
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 وقتي اين تابلو موزيکال به پايان رسيد نتوانست طاقت بياورد با نگاهش به جستجوي رت پرداخت تا تاثير کار خود را

 در چشمان او ببيند. اما رت حواسش به او نبود در حال جدال با چند تن از حضار بودو اسکارلت يقين کرد که اصال

آنان که اطراف آن بحث داغ جمع شده بودند شراره هاي خشم را از نگاهشان بيرون مي توجهي به او نکرده است.  

 .ريختند و از سخنان رت ناراحت و عصبي بودند

 اسکارلت راه خود را به سوي آنان گشود و در يکي از آن سکوتهاي سنگين که گاه جمعيت را در خود فرو مي برد

( Guinan Wilie ( صداي ويلي گينان سران ميليشيا را شنيد که مي گفت:" درست شنيدم آقا؟ گفتيد يکي از  

 "ايماني که قهرمانان ما براش مي جنگن مقدس نيست؟

 رت با صداي طنين دارش گفت:" اگر شما زير قطار بريد و خونتا بريزد کمپاني راه آهن مقدس شمرده نمي شود، مي

 "شود؟

 .رت منتظر جواب بود
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گفت:" آقا اگر زير اين سقف نبوديمويلي با صدايي لرزان  ..." 

 "رت گفت:" اونوقت من از اونچه که ممکن بود پيش بياد به خودم مي لرزيدم، البته شجاعت شما رو همه مي دونن

 صورت ويلي سرخ شد و مکالمه به پايان رسيد.همه ناراحت بودند، ويلي جواني قوي هيکل و سالم بود به سن سربازي

ز جبهه نرفته بود مادررش همين يک پسر را داشت و او بايد در ميليشيا مي ماند تا هنگام بروزرسيده بود اما هنو  

 خطر از مادرش خانه اش و شهرش حفاظت کند. ولي در آن حلقه، چند تن از افسران بهبود يافته ايستاده بودند که

 .مسخرگي را به نهايت رساندند و به حرف رت خنديدند

رد:" اوه چرا اين مرد دهنشو نمي بينده! با اينکار مهموني رو خراب ميکنهاسکارلت با خشم فکر ک !" 

 چهره دکترميد وحشتناک شده بود. با همان لحني که هميشه سخنراني ميکرد گفت:" مردجوان ممکن است چيزي

ز آنهادر نظر تو مقدس نباشد ولي خيلي چيزهاست که در نظر مردان و زنان ميهن پرست جنوب مقدس است. يکي ا  

 "...آزادي سرزمين ماست از دست غاصبان يکي ديگر هم حقوق ايالتي و

 رت به نظر خواب آلود مي آمد، با صدايي آرام و در عين حال محکم گفت:" تمام جنگها مقدسن البته براي اونهايي

حاضر مي شدکه مي جنگن اگر اون آدمهايي که اين جنگها رو به راه انداختن نمي گفتن مقدسه؛ کدوم احمقي   

 بجنگه؟ البته کاري به سخنراني خودمون که با داد و فرياد خودشون يک عده جوون احمق رو تشويق به جنگ مي

 کنن نداريم. از نتيجه مقدس اون هم مي گذريم. دليل اصلي جنگ که براي خيلي ها پنهونه پوله. همه اين دعواها

ر از آرزو طبل و شيپور و صداي رهبرانيه که خودشون از جاسرپوله. خيلي ها اين چيزارو نمي فهمن. گوشهاشون پ  

مقبره مسيح رو از دست کفار« تکون نمي خورن. اين حرفها براي خر کردن مردم مي زنن بعضي اوقات داد مي زنن   
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و گاهي» مرگ بر حکومت پاپ!« و انوقت جنگهاي صليبي شروع ميشه. يک وقت ديگه فرياد مي زنن » نجات بدين!  

آزادي! پنبه برده داري و حقوق ايالتي« گن هم مي !« " 

 "اسکارلت با خود گفت:" خداي من پاپ چه ربطي به اين داره؟ قبر مسيح رو چرا ميشکافه؟

 به طرف رت حرکت کرد ولي قبل از اينکه به او برسد رت تعظيمي کرد و به طرف در خروجي رفت. اسکارلت هم به

منش را گرفت و گفت:" بذار بره، بذار بره اون يک خائنه جاسوسه قمار بازهدنبالش روان شد ولي خانم السينگ دا ! 

 "!مار توي آستينمون پرورش داديم

 رت در سرسرا ايستاده بود و کالهش را به دست داشت. حرفهاي خانم السينگ را شنيد ولي وانمود کرد نشنيده

به سينه صاف خانم السينگ نگاه کرد ناگهاناست برگشت و لحظه اي با نگاه در ميان جمع جستجو کرد. با دقت   

 .خنديد و تعظيمي کرد و از در خارج شد

* * * 

 خانم مري ودر با درشکه عمه پيتي به خانه بازمي گشت هنوز آن چهار خانم درست جابجا نشده بودند که يک مرتبه

 .منفجر شد

 "!بفرما حاال پيتي هاميلتون! اميدوارم راضي شده باشي "

راني گفت:" از چي؟پيتي با نگ " 

 "از رفتار اين باتلر بدبخت که اين همه سنگشو به سينه مي زدي "
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 پيتي عصباني بود، خيلي عصباني. مري ودر خودش بارها رت باتلر را به شام فراخوانده بود ولي حاال پيتي را به

ردند ولي رعايت احترام بزرگترها راطرفداري از او متهم مي کرد. اسکارلت و مالني هم به همين مسئله فکر مي ک  

 مي کردند و حرفي نمي زدند در عوض سرشان را زير انداخته بودند و به دستکش هاي توري بدون انگشت خود مي

 .نگريستند

 خانم مري ودر تند تند نفس مي زد و سينه اش به سرعت باال و پايي مي رفت:" اون به همه ما توهين کرد. به

نطور. مي گفت ما همه براي پول مي جنگيم! مي گفت رهبران ما به ما دروغ ميگن! بايد بندازنشکنفدراسيون هم همي  

 تو زندون.بله بايد بره زندون. راجع به اين موضوع با دکتر ميد صحبت مي کنم. اگه آقاي مري ودر زنده بود پدرش

ي باز اين پست فطرت به خونه ات بيادرو در مي آورد! حاال پيتي هاميلتون به من گوش بده ديگه نبايد اجازه بد !" 

 پيتي ناليد درمانده شده بود. فکر مي کرد اگر مرده بود بهتر بود گفت:" اوه" و بعد به دو دختري که نگاهشان را به

 پشت صاف و کشيده پيتر دوخته بودند نگريست. عمه پيتي مي دانست که پيتر کلمه به کلمه آن محاوره را دنبال مي

لحظه آرزو مي کرد که کاش مثل گذشته رويش را برمي گرداند وبه کمک او مي امد و ميگفت:" خب خانمکند و اين   
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 دالي، ميس پيتي رو به حال خودش بذار" اما پيتر از جايش تکان نخورد و حرکتي نکرد. بنابراين آهي کشيد و

 "...گفت:" خب دالي اگه فکر مي کني

فکر مي کنم اصال نمي دونم از روز اول کي به تو گفت اين مرتيکه رو دعوت خانم مري ودر محکم جواب داد :" البته  

 کني. از اين به بعد حتي يک خونه هم در آتالنتا پيدا نمي شه که اونو بپذيره توهم يک خورده عرضه نشون بده و

 "ديگه اين مرتيکه رو راه نده

 .برگشت و دقيقا به چشمان دخترها خيره شد

ا منظور منو درک کرده باشين" و ادامه داد:" چون يک کمي اش هم تقصير شماست. شما بهشاميدوارم شما دوت "  

 "رو دادين. خيلي مودبانه و محکم بهش بگين از حضورش و حرفهاي نفرت انگيزش در اين خونه ناراحتين

شوند اما ازاين دفعه اسکارلت جوش آورد. به اسبهاي وحشي شباهت داشت که از خشم روي پاهاي خود بلند مي   

 ":سخن گفتن ترس داشت. دوست نداشت خانم مري ودر در يک نامه ديگر به مادرش بنويسد . با خود گفت

 بوفالوي پير" چهره اش از خشمي ناگهاني قرمز شده بود:" کاش مي تونستم هرچي تو دلمه بهت بگم زنيکه احمق

 "!مث گاوه

نمي کردم زنده باشم و اين حرفهاي خائنانه رو درباره وطن وصداي خانم مري ودر دوباره آمرانه بلند شد:" فکر   

 ايمان خودمون بشنوم." از چهره اش عصبانيت شديدي آشکار بود :" هرمردي رو که فکر مي کنه وطنش عقيده اش

 و ايمانش مقدس نيست بايد دار زد! دلم نمي خواد شما دخترها حتي يکبار ديگه با اين مرتيکه صحبت کنين

مالني تو چرا اينقدر ناراحتي؟ فهميديد؟ " 

 .رنگ مالني سفيد شده بود چشمانش بيش از حد گشاد مي نمود

 من باهاش جرف ميزنم" و آرام ادامه داد:" هيچ وقتي بهش بي احترامي نمي کنم حتي مانع ورودش به خونه خودم "

 "نميشم

سش قطع شد. دهان عمه پيتي از حيرت جمعمثل اينکه ضربه اي به خانم مري ودر وارد شده بود براي چند لحظه نف  

 .شده بود. پيتر برگشت و به عقب نگاه کرد
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 اسکارلت با خود فکر مي کرد:" چرا من اين شهامت را از خودم نشان ندادم" احساسش به مالني حسادت آميز بود

ين پيرزن وايسه؟ولي در عين حال اورا مي ستود. " اين خرگوش کوچولو چطور جرات مي کنه که جلوي ا " 

 مالني دستهاي خود را تکان مي داد و با عجله حرف مي زد مثل اين بود که اگر لحظه اي سکوت ميکرد شهامتش را

 .از دست مي داد

 ...من اونو از خودم نمي رونم بهش بي احترامي نمي کنم. چرا بايد اينکارها رو بکنم؟چون اين حرفها رو زده ولي "
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ر و بلند جلوي اون همه ادم مي گفت... خيلي ها اين جور فکر مي کنن... اشلي هم همينجورنمي بايست اين حرفها  

 فکر مي کنه. من نمي تونم مردي رو که با شوهر من همفکره توي خونه ام راه ندم. اين کار خوبي نيست منصفانه

 "نيست

ا حاال همچين دروغي نشنيده بودم! درنفس خانم مري ودر دوباره برگشته بود حمله را آغاز کرد:" ملي هاميلتون ت  

 "...خانواده ويلکز آدم ترسو وجود نداره

 مالني گفت:" من هرگز نگفتم اشلي ترسوست." از چشمانش برقي جستن کرد. " گفتم اون هم مثل سروان باتلر

ت تو يکفکر ميکنه فقط فرقش اينه که جور ديگه اي توضيح ميده با کلمه هاي ديگه اي حرفشو ميزنه. هيچوق  

 "مجلس آواز بلند نميشه داد بزنه، اميدوارم اما تو نامه هاش نوشته

 وجدان گناه آلود اسکارلت بيدار شد. سعي مي کرد در ذهنش به دنبال کالم اشلي بگردد. او نامه ها را خوانده بود

مي کرد مالني عقل خود را ازولي چنين چيزي يادش نمي آمد. گويي تمام آن نوشته ها را از ياد برده بود. و حاال فکر   

 .دست داده است

 اشلي به من نوشته که ما اصال نبايد با يانکيها مي جنگيديم. به عقيده او رهبران و سياستمداران ما با کلمات فريبنده "

 به ما خيانت کردند مارو تو دام يک جنگ ويرانگر انداختن، جنگي که بدبختيهاي بزرگي داره و به نظر اشلي هيچ

ز توي اين دنيا نمي تونه اين بدبختي هاي بزرگ رو جبران کنه. نوشته در اينجا هيچ افتخاري وجود نداره... همهچي  

 "ش بدبختي و کثافته

 "اسکارلت با خود فکر کرد:" آه آن نامه را مي گويد. مگر چنين چيزهايي در آن نوشته بود؟

حتما تو منظورش رو درک نکرديخانم مري ودر با لحن محکمي گفت:" من که باور نمي کنم  " 

 :مالني درحالي که لبهايش مي لرزيد با لحن آرامي گفت

 من هميشه منظور اشلي رو درک مي کنم . کامال اونو مي فهمم. منظور اون درست همون چيزيه که سروان باتلر "

 "ميگه. تنها فرقش اينه که محترمانه گفته

اشلي ويلکز با فاسدي مثل سروان باتلر مقايسه مي کني فکر مي کنم تو تو بايد خجالت بکشي که مرد خوبي رو مثل "  

 "!هم عقيده داري که ايمان و عشق به وطن ارزشي نداره

 آن اطمينان ديگر در حرفهاي مالني مشاهده نمي شد. با ترديد گفت:" من... من نمي دونم چي فکر مي کنم" آتش

ودر داده بود :" من حاضرم براي وطنم خودمو فدا کنم همونطور درونش جاي خود را به ترس از حرفهاي خانم مري  

 "که اشلي مي کنه. ولي منظورم... منظورم من فکر کردن رو به عهده مردها مي گذارم اونا باهوش ترن

 خانم مري ودر غرشي کرد و گفت:" هرگز از اين حرفها از کسي نشنيده بودم، عمو پيتر نگه دار از خونه من

 "!گذشتي
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 عمو پيتر که حواسش به گفتگوي پشت سرش بود از خانه مري ودر رد شده بود به ناچار اسب را برگرداند خانم

 مري ودر پياده شد روبان کالهش مثل بادبانهاي کشتي در درياي طوفاني تکان مي خورد گفت:" از اين حرفت

 "پشيمون مي شي

ما دختراي جونن حرف زدنتونو بلد نيستين اين چه حرفهايي بود؟عمو پيتر شالق بر اسبها فرو آورد و فرياد زد:" ش  

 "خانم پيتي رو به دردسر انداختين آبروشو بردين

 پيتي گفت:" من اصال توي دردسر نيفتادم کي همچي حرفي زده؟" بر خالف هميشه اينبار از غش و ضعف خبري

چقدر خوشحال شدم که باالخره ديدم يکي دماغ نبود:" ملي عزيز، من مي دونم که تو بخاطر من اين حرفها رو زدي  

 اين زنيکه رو به خاک ماليد چقدر گاوه. اين شهامت رو از کجا آوردي ملي؟ ولي به نظرت درست بود که اون حرفها

 "رو درباره اشلي بزني؟

ون فکراشک مالني سرازير شد و گفت:" هرچي گفتم حقيقت داشت. من اصال از عقيده او احساس شرم نمي کنم. ا  

 مي کنه جنگ کار غلطيه ولي با تمام وجودش مي جنگه و.... خودش رو فدا ميکنه و به خاطر عقيده اش ميمره. و اين

 خيلي شجاعت مي خواد بيشتر از جنگيدن به خاطر کارهاي درست" عموپيتر دوباره شالقي به گرده اسب کشيد و

پيچ تري. مردم ممکنه چرت و پرت بگن. بذارين وقتي گفت:" خداي من خانم ملي گريه نکنين، اينجا تو خيابون  

 "رسيديم خونه

 اسکارلت هيچ نمي گفت. حتي دستهاي مالني را که براي احساس راحتي در دستهايش گذاشته بود نمي فشرد. نامه

ل مالنيهاي اشلي را فقط براي يک چيز خوانده بود ... براي اينکه اطمينان يابد که اشلي هنوز دوستش دارد. و حاا  

 مفاهيم ديگري را از البالي سطوري که او نيز خوانده بود بيرون مي کشيد. از اينکه مي ديد مردي چون اشلي هم

 .همان افکار آدم رذلي چون رت باتلر را دارد تکان خورده بود. با خود گفت:" اينها هردو حقيقت جنگ را ديده اند

ضر نيست من فکر مي کنم حق با رت استولي اشلي آرزو دارد به خاطر آن بميرد و رت حا ." 

 ترسي از درک افکار اشلي به او دست داد لحظه اي سکوت بر ذهنش متسولي شد. :" هردو اين واقعيت تلخ را حس

 کرده اند. رت مي خواهد عقيده اش را رو در روي مردم بيان کند و خشم را در چهره آنان ببيند... و اشلي مثل اينکه

ندارد" چقدر برايش گيج کننده بود شهامت اينکار را . 

 فصل سيزدهم

 با تحريک خانم مري ودر دکتر ميد اقداماتي عليه رت به عمل آورد عريضه اي به روزنامه نوشت اسمي از رت نبرد

 اما مقصودش براي همه روشن بود. سردبير که موضوع را يک درام اجتماعي مي دانست متن نامه را در صفحه دوم

ن خود واقعه بزرگي به شمار مي رفت يک بدعت بود زيرا دو صفحه اول روزنامه هميشه به آگهيچاپ کرد و اي  

 خريد و فروش برده ، قاطر، خيش، تابوت، مراسم تدفين، درمان خصوصي بيماريها، خريد و فروش و اجاره خانه،
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 .داروهاي سقط جنين و معجونهاي تقويت کننده قوه بال، اختصاص داشت

د اولين جنجال رسمي بود که بر عليه محتکران بانکداران و پيمانکاران طرف قرارداد دولت برپا مي شدنامه دکتر مي . 

 بندر ويلمينگتون که مهمترين بندر وارداتي جنوب بود و کاالهاي قاچاق در آنجا تخليه مي شد وضع بسيار جنجال

کيها مسدود شده بود. همه قاچاقچيان و دااللن وبرانگيز و بدي داشت و چارلزتون تقريبا توسط قايق هاي توپدار يان  

 سودپرستان در ويلمنگتون جمع شده بوند و با پول فراواني که داشتند کاالي کشتي ها را يکجا مي خريدند و در
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 گوشه اي انبار مي کردند و به چند برابر قيمت مي فروختند قيمت ها هرماه باالتر مي رفت مردم مي خواستند ولي

يزي گيرشان نمي آمد و قيمت ها همچنان زيادتر مي شد اهالي جنوب مجبور بودند اجناس مورد نياز خود راچ  

 هرروز با قيمت باالتر تهيه کنند و اين اعتبار پول حکومت کنفدراسيون را کاهش مي داد مردم هرروز فقيرتر مي

د. مقاطعه کاران و پيمانکاراني که با دولت قراردادشدند و سايه شوم فقر چون توده هاي سياه ابر بر سر آنها مي افتا  

 داشتند مامور تامين نيازهاي مردم بودند و تعهد کرده بودند که فقط کاالهاي اساسي را وارد کنند. ولي کم کم تعهد

 خود را از ياد بردند حاال ديگر کشتي هايي که وارد مي شدند فقط اجناس زينتي و تجملي مي آوردند و تجاري که

 خون مردم را در شيشه مي کردند همه را با هم مي خريدند و به مردم بدبخت مي فروختند. ثروتمندان کاالها را با

 .هر قيمتي مي خريدند زيرا مي ترسيدند فردا گران تر شود و ارزش پول باز هم پايينتر بيايد

يچموند مي رفت. بشکه هاي آرد و بستهآنچه کارها را بدتر ميکرد اين بود که فقط يک خط آهن از ويلمينگتون به ر  

 هاي گوشت توي انبارها و گوشه ايستگاهها مي ماندند و فاسد مي شد ولي اجناسي چون شراب پارچه قهوه حداکثر

 .پس از دوروز به ريچموند مي رسيد

گفتند رتشايعاتي که تا آن روز در گوشي انتشار مي يافت اکنون با صداي بلند دهان به دهان مي گشت همه مي   

 باتلر با چهار کشتي خود اجناس لوکس قاچاق مي کند و به قيمت هاي عجيب و غريب مي فروشد عالوه بر آن

 کاالهاي کشتي هاي ديگر را نيز مي خرد و احتکار مي کند. گفته مي شد ده ها ميليون دالر ثروت دارد و ويلمينگتون

کشتي هارا به محض ورود معامله کند. مي گفتند ده ها انبار در را مرگز فعاليت خود قرار داده است تا بتواند کاالي  

 .شهر ريچموند دارد که مملو از مواد غذايي و پوشاک است اين کاالها را از انبار بيرون مي آيد مگر با قيمت گزاف

برانگيخته بود واين گزارشها در نامه دکتر ميد به تفصيل بيان شده بود و عالوه بر مردم عادي، خشم نظاميان را نيز   

 .همه نسبت به مقاطعه کاران از جمله رت باتلر با کينه و دشمني نگاه مي کردند

 دکتر ميد در پايان نوشته بود:" در نيروي دريايي حکومت ائتالفي که کار وارد کردن کاال را نظارت مي کند مردان

شمت کنفدراسون قرار داده اند آنانشجاع و وطن پرستي وجود دارند که زندگي خود را رد گرو سرافرازي و ح  

 زندگي خود را به خطر مي اندازند تابزرگي و شکوه حکومت را حفظ کنند. اين افراد مورد احترام و ستايش تمام
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 .جنوبي هاي وفادار هستند و اگر از اين راه فوايد جزيي و پاداش مالي به دست مي آورند هيچ کس اعتراضي ندارد

که نفع وطن را به نفع خود ترجيح مي دهند طرف صحبت من اين مردان غيور نيست اينان جانبازاني هستند . 

 روي صحبت من با مردان رذل و پستي است که احساسات پاک مردم را به سخره گرفته اند و خود را باالتر از همه "

ا فرونشانند. من ازمي دانند و به خود اجازه مي دهند تحت عنوان دلسوزي و گفتن حقايق آتش حرص و طمع خود ر  

 انتقام سخن مي گويم از خشم جواناني سخن مي گويم که در ميدان جنگ به خاطر وطن و حفظ آبروي هم ميهنان

 خود مي جنگند و در مقابل اين الشخورهاي کثيف به جاي اينکه مرفين براي تسکين دردهاي قهرمانان عرصه هاي

جاي اينکه براي اين جوانان کنين و گنه گنه بياورند با کشتي هاي خودنبرد فراهم کنند ساتن و تور وارد مي کنند به   

 ( شراب و چاي وارد مي کنند. اين ها خون آشاماني هستند که جوانان غيور و سلحشور را که به دنبال رابرت لي

Lee.E Robert { ) م} در حرکتند به کشتن داده -(فرمانده کل نيروهاي جنوب.  0911-0911پاورقي: (   

ون آنان را هدر مي دهند. چطور مي توانيم اين پست فطرتان را در ميان خود با چکمه هاي براقشان بپذيريمخ  

 درحالي که جوانان ما در ميدان جنگ پابرهنه هستند؟ چگونه مي توانيم تحمل کنيم که اينان شامپاني و شکالت

( } Strasbourg ( استراسبورگ ر کنار رودخانه ايل و دو مايلي غربپاورقي: از شهرهاي فرانسه است که د  
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 رودخانه راين که مرز فرانسه و آلمان است قرار دارد. هنگام فرمانروايي روميان اين منطقه محل استقرار ارتش روم

م} بخورند و جوانان ما از گرسنگي ناله کنند و در حسرت يک -ميالدي توسط هونها تخريب شد. 442بود و در   

به لب آورند؟ من از تمام وطن پرستان جنوبي و وفاداران به ائتالف جنوب مي خواهم که اين خائنان تکه گوشت جان  

 "را از ميان خود برانند

 مردم آتالنتا اين نامه را خواندند و از نويسنده تبعيت کردند و کساني که به حکومت ائتالفي ايمان داشتند رت باتلر را

 .راندند

اورا گرامي مي داشتند تنها خانه عمه پيتي به روي او گشوده مانده بود، و 0912پاييز سال ازميان خانه هايي که تا   

 اگر مالني نبود آن محل نيز چيزي جز کينه و دشمني برايش نداشت.عمه پيتي وقتي در خيابانهاي آتالنتا رفت و آمد

رباره رفت و آمد رت به منزل اومي کرد حالش بد مي شد وغش و ضعف به او دست مي داد زيرا مي دانست مردم د  

 چه نظري دارند ولي اصال جرات نداشت چيزي به او بگويد. هميشه به دخترها، مالني و اسکارلت مي گفت که ديگر

 اورا راه نخواهد داد. ولي هنگامي که رت به شهر مي آمد و با هديه اي در دست وارد خانه مي شد استقبال دخترها از

هم چفت ميکرد و همه چيز فراموش مي شداو دهان عمه پيتي را  . 

 در اين مواقع هميشه مي گفت:" اصال نمي دونم چه کار کنم، همچي به من نگاه مي کنه که من مي ترسم چيزي بهش

 بگم آخه اون سابقه خوبي نداره. تو فکر مي کني منو کتک ميزنه يا... يا... اوه عزيزم اگه چارلي زنده بود! اسکارلت تو
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بگي ديگه اينجا نياد خيلي آروم بهش بگو. آه من من ميدونم که اون بخاطر تو مياد همه شهر پشت سرما بايد بهش  

 حرف مي زنن اگه مادرت بفهمه به من چي ميگه؟ البته بله تو هم نبايد اينقدر به او روي خوش نشون بدي، يه کمي

مه اي به هنري بنويسم و ازش بخوام با سروانبهش بي اعتنايي بکن، خودش مي فهمه آه ملي فکر نمي کني الزمه نا  

 "باتلر صحبت کنه؟

 مالني گفت:" مبادا اينکارو بکنين. من هم هرگز اونو جواب نمي کنم. به نظر من مردم درباره سروان باتلر دارن خيلي

نه؟ صد دالرتند و با عجله قضاوت مي کنن بنظر من اونقدر هم که دکتر ميد و خانم مري ودر ميگن بد نيست. مگه   

 براي بچه هاي بي سرپرست به من داد. من فکر مي کنم اون هم مث ما به وطنش عالقه داره آدم وطن پرستيه فقط

 "!در دفاع از خودش کمي مغروره مي دونين که مردا چقدر لجوج هستن اون هم وقتي که کسي پا روي دمشون بذاره

چه موقعي که کسي پا روي دمشان مي گذاشت. پس از رويعمه پيتي مردها را نمي شناخت چه در مواقع معمول   

 ناچاري فقط دستهاي چاقش را تکان مي داد. اسکارلت نيز دربست نظر مالني را پذيرفته بود و مي دانست که او به

 همه چيز با خوشبيني نگاه مي کند. حتي اگر بدو نا پسند باشد. از نظر اسکارلت مالني داشت در اين راه حماقت مي

رد ولي به او چه مربوط؟ک  

 اسکارلت به خوبي آگاه بود که رت چطور آدمي است مي دانست که چيزهايي مثل وطن و ايمان براي او مفهومي

 ندارد خودش هم همينطور بود اما حاضر بود بميرد ولي چنين اعترافي نکند هديه هاي کوچک رت از ناسائو که اغلب

ي کردند چطور مي توانست خودش را از بازار سوزن و سنجاق سرو نخ وچيزهاي کوچکي هم بودند اورا خوشحال م  

 غيره بخرد آن هم با آن قميتهاي گزاف. اگر قرار بود رفت و آمد رت به آن خانه قدغن شود بهتر بود که اين کار را

انست که مردمعمه پيتي انجام دهد و يا زنان ديگر که خود را معلم اخالق قلمداد مي کردند اسکارلت بخوبي مي د  

 .آتالنتا چقدر درباره او گزافه گويي مي کنند و برعکس مالني را بانويي مکرمه مي دانند که هيچ وقت گناه نمي کند

 .در اين صورت وقتي مالني از رت دفاع مي کرد ممکن بود مردم کمي و بيش حرفش را بپذيرند
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کرد بهتر بود. اگر رت در پي تکذيب شايعات برمي آمد ديگراما در عين حال فکر مي کرد اگر رت از خود دفاع مي   

 .وقتي با او در خيابان پيچ تري قدم ميزد از نگاه هاي نفرت آلود مردم ناراحت نمي شد

 اعتراض کنان مي گفت:" اگر واقعا هم اينجوري فکر مي کني جلوي زبانت را بگير چرا جلوي مردم حرف ميزني؟

هنت را ببند آنوقت مي بيني همه چيز خودش درست مي شوددردسر براي خود درست نکن د ." 

 اين شيوه توست اينطور نيست؟ کوچولوي چشم سبز رياکار من؟ اسکارلت، اسکارلت! دلم مي خواست شهامت "

 بيشتري از تو مي ديدم فکر مي رکردم ايرلندي ها دلشون با زبونشون يکيه. راستشو بگو تو خودت گاهي ازاينکه

دهنتو ببندي عصباني نمي شي؟ مجبور ميشي " 
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 اسکارلت با بي ميلي گفت:" خب چرا من ديوونه ميشم از بس اينها صبح و ظهر و شب راجع به وطن عقيده و ايمان و

 اينجورچيزها حرف مي زنن ولي آه خدايا اگر يک کلمه حرف بزنم ديگه نه بامن مي رقصن و نه باهام اختالط مي

 "کنن

ه هرقيمتي شده برقصه. خب من اين خودداري تورو ستايش مي کنم اما خودم نمي تونمآه بله و آدم بايد ب "  

 اينجوري باشم. هرچقدر هم ارزش داشته باشه بازهم من نمي تونم ماسک وطن پرستي به صورتم بزنم توي اين

بدبخت مملکت وطن پرستان احمقي هستند که تمام هستي خودشون رو ميدن و بعد هم فريب خورده و مسکين و  

 دست به دهن مي مونن اينها به وجود آدمي مثل من نياز ندارن .نمي خوان منو تو جمعشون ببينن چه از اونا تعريف

 .کنم و چه کاري کنم که گداها زيادتر بشن بگذار تاج افتخار مال اونا باشه. تاج افتخار به درد همين آدمها مي خوره

باقي بمونه اين عقيده منه من به خودم دروغ نميگمباالخره در فقر هم بايد يک خوشي براشون  " 

 "...اين حرفها از بدجنسي توئه انگليس و فرانسه خيلي زود به کمک ما ميان، درست به موقع و "

 اسکارلت! بايد روزنامه هارو خونده باشي ! از من به تو نصيحت ديگه اينکارو نکن. روزنامه ها مخ زنها رو خراب مي "

لع تو مي گم من انگلستان بودم کمتر از يک ماه پيش. انگليس هيچوقت به کنفدراسيون کمک نميکنن. براي اطا  

 کنه انگليس دست به کاري که شکست توش باشه نميزنه به همين دليله که انگليس شده . به عالوه اون زنيکه چاق

0920ود ملکه ويکتوريا (هلندي که به تخت سلطنت انگليس تکيه زده و تاج روي سرش گذاشته {پاورقي: مقص - 

2010 ) (بر انگلستان ، ايرلند و هندوستان حکومت مي کرد. اعقابش از 2010تا هنگام مرگ (  0991است که از   

 .نجيب زادگان هلند بودند. از جانب مادري هلندي محسوب مي شد. او را از مقتدرترين شاهان انگلستان دانسته اند

م} يک زن-ن رسيد بعد از او بزرگترين پسرش ادوارد هفتم به تخت نشستبا مرگ وي يک عصر تاريخي به پايا  

 خدا ترسه با بردگي موافق نيست. ممکنه قبول کنه که کارگرهاش تو کارخونه ها گرسنگي بکشن چون پنبه ما به اونا

دوره ناپلئون رونمي رسه، ولي حاضر نيست براي برده داري جنگ کنه. و اما در مورد فرانسه، فرانسه هم فعال داره   

 زنده مي کنه. سرش تو مکزيک بند شده و حاضر نيست خودشو درگير اين ماجراها بکنه. راستشو بخواي از جنگ

 شمال و جنوب خوشحال هم هست چون ديگه فرصتي براي ما باقي نمونده که اونارو از مکزيک بيرون کنيم... نه

نگار احمقه که مغز عليلي دارن. قصدشون اينه که مردم رواسکارلت فکر کمک از خارج فقط مال يک عده روزنامه   

 مشغول کنن و سربازارو توي جبهه نگه دارن. کنفدراسيون محکوم به فناست. فعال مثل شتر داره از کوهانش تغذيه

 مي کنه وحتي بزرگترين کوهان ها هم باالخره يک روزي تموم ميشه و من هم تا شش ماه ديگه به کار خودم ادامه

دم بعد ولش مي کنم بعد از اين شش ماه ادامه اين کار ضررش بيشتر از منفعتشه. کشتي هاي خودمو به يک مي  
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 انگليسي مي فروشم اون آدم خوش خياليه فکر مي کنه مي تونه اينکارو ادامه بده بقدر کافي استفاده بردم. همه
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. اين اسکناس ها براي من يک پول سياه هم ارزش ندارهپولهامو تبديل به طال کردم و تو بانکهاي انگليس گذاشتم " 

 وقتي رت شروع به حرف زدن مي کرد دو را به دست مي گرفت. اينبار هم گفته هايش اثر خود را در اسکارلت

 برجاي گذاشت. براي او رنگي از احساس و حقيقت داشت اما مي دانست که نبايد خود را کامال تسليم نشان دهد بايد

رت شگفت زده و خشمگين جلوه کند. البته اصال خشمگين نبود نقش بازي مي کرد چون فکر مي کرد احترامدر نظر   

 .و شخصيتش بيشتر خواهد شد

 گفت:"من فکر مي کنم چيزهايي رو که دکتر ميد در مورد تو نوشته حقيقت داره سروان باتلر. به نظر من براي اينکه

بياري بهتره که کشتي هاتو بفروشي و توي ارتش نام نويسي کني باالخرهبتوني احترام خودت رو دوباره به دست   

 "...هرچي باشه تو از وست پوينت فارغ التحصيل شدي و

 تو مثل يک کشيش تعميد دهنده که براي آدم موعظه مي کنه حرف ميزني. فرض کنيم من در پي کسب احترام "

م که مي خواد منو طرد کنه؟ خيلي خوشحال مي شم که ببينمنباشم. اصال براي چي بايد به خاطر جامعه اي جنگ کن  

 "سيستم اين جامعه از هم ميپاشه

 "من از اين سيستم که ميگي چيزي نشنيدم "

 نشنيدي؟ تو خودت جزيي از اوني. مثل من که يک روزي بودم. شرط مي بندم که خودتو هم مثل من از اون بدت "

اده باتلر هستم؟ فقط به يک دليل براي اينکه با چارلزتون جور نبودم نميمياد. خب چرا من گاو پيشوني سفيد خانو  

 خواستم نمي تونستم و چارلزتون هم همان جنوبه منتهي به يک جنوب دو آتشه. فکر نمي کنم که توفهميده باشي که

کارها هست جنوب چقدر خسته کننده س. خيلي کارها هست که بايد انجام بدي چون هميشه همه انجام دادن. خيلي  

 که درست به همان دليل نبايد انجام بدي درصورتي که هيچ خطري ندارن. خيلي چيزها هم هست که منواز بيشعوري

 اين مردم متنفر مي کنه. ازدواج نکردن با يک خانم جوان، که شايد تو هم شنيده باشي، يک نمونه اش بود. چرا بايد

ر اينکه يک حادثه باعث شد قبل از تاريکي هوا نتونم اونو به خونهبا يک ديوونه مزاحم ازدواج کنم. فقط به خاط  

 برسونم؟ و چرا بايد اجازه مي دادم برادر چشم دريده اش منو بکشه؟ من خيلي بهتر از او تيراندازي مي کردم. و

بشه ولي... من مي البته اگه يک نجيب زاده بودم بايد اجازه مي دادم منو بکشه تا لکه ننگ از دامن خانواده باتلر پاک  

 خوام زندگي کنم. همونجور که تا حاال زندگي کردم و خوش گذروندم... وقتي به برادرم فکر مي کنم که ميون اون

 گاوهاي مقدس چارلزتوني زندگي مي کنه و خيلي هم به اونا احترام ميذاره و زن چاقش رو مي بينم و مهموني هاي

رو نگاه مي کنم... اونوقت مي فهمم گه تاوان پرخاش برعليه اين سيستم عيد سن سيسيليا و شاليزارهاي دراندشتش  

 يعني چي. اسکارلت شکل زندگي ما جنوبي ها مثل سيستم فئودالي قرون وسطي ديگه منسوخ شده. تعجب مي کنم

علم اخالق مثلکه چطور تا حاال دوا آورده. اين سيستم بايد بره و داره ميره. و تو هنوز انتظار داري من به حرفهاي م  

 دکتر ميد گوش بدم که به من بگه عقيده ما درست و مقدسه و من هم با صداي شيپور و طبل خونم به جوش بياد و

 Mars ( يک تفنگ زنگ زده بگيرم دستم و برم به ويرجينيا و خودمو جلوي پاي آدمهايي مثل مارس روبرت
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Robert { ) بود که برضد شمال نطق هاي داغ و آتشين مي(از خطباي معروف جنوب  0992-0910پاورقي: (   

م} قرباني کنم فکر کردي من ديوونه ام؟ -کرد بعد از جنگ در ايالت ويرجينيا به دست يک سياهپوست کشته شد.   

 بوسيدن ميله اي که منو باهاش داغ مي کنن از من ساخته نيست. من وجنوب در مقابل هم ايستاديم. همين جنوب
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منو از گرسنگي بکشه. اما من طاقت آوردم نمردم و حاال هم دارم از مرگ جنوب پول درميارم اونقدر کهنزديک بود   

 "بتونم گذشته هامو جبران کنم

 من فکر مي کنم تو آدم هرزه و پول پرستي هستي" اسکارلت اين جمله را ناگهاني بيان کرد شايد هم زياد در "

هاي رت از باالي سرش مي گذشتند بعضي ها را مي فهميد و بعضي هاراگفتنش تامل نکرده بود. گفته ها و سخن   

 نمي فهميد. وقتي نمي فهميد نمي توانست تحليل کند در ميان مردمي که دوستشان داشت آداب و رسوم احمقانه

رقصيدفراوان داده مي شد مجبور بود وانمود کند که قلبش در گور است، در حالي که نبود وقتي در جشن بيمارستان   

 همه حيرت کردند وقتي کارهايي را مي کرد که با زنان ديگر تفاوت داشت مردم از خشم ابروهاي خود را گره مي

 انداختند با همه اينها هنوز از حرفهاي او عليه رسومي که دوست داشت عصباني و خشمگين بود. مدتي طوالني در

د مودبانه وانمود مي کردند که يا نشنيده اند يا شنيده اند وميان اين مردم زيسته بود و اگر حرفي بر عليه آنها ميز  

 .خيلي ناراحت نشده اند

 پول پرست؟ من فقط دورانديشم. گرچه تو ممکنه بگي خوب اين هم خودش يک نوع پول پرستيه. فقط مردمي که "

ل داشتن مي تونستن مثلمثل من دورانديش نيستن اينجور فکر مي کنن. همون فداييان کنفدراسيون که هزار دالر پو  

 من دورانديش باشن همون کارهايي رو بکنن که من کردم ولي چند نفرشون پول پرست بودن و از اين فرصت

 استفاده کردن؟مثال درست بعد از سقوط قلعه سامتر قبل از محاصره دريايي من چند هزار عدل پنبه خريدم و به

ليورپول مونده. من اونها رو نفروختم اونقدر صبرمي کنم تا ذخيرهانگلستان بردم اون پنبه ها هنوز در انبارهاي   

 کارخونه انگليس تموم بشه اونوقت به هر قيمتي که دلم بخواد مي فروشم خيلي خوشحال مي شم که اگر در مقابل

 "هر دالر يک پاوند گيرم بياد

کنند وقتي بجاي هر دالر يک پاوند گيرت مياد که فيلها باالي درخت لونه درست " " 

 مطمئنم که گيرم مياد همين االن قيمت نيم کيلو پنبه به هفتاد و دو سنت رسيده وقتي جنگ تموم بشه من يک آدم "

 پولدارم اسکارلت و اينها همه بخاطر اينکه دور انديشم... ببخشيد پول پرستم. قبال هم بهت گفته بودم دو دفعه ميشه

يکي هم وقتي خراب ميشه. در ساختن آدم يواش يواش پولدار ميشهپولدار شد يکي وقتي مملکتي ساخته ميشه و   

 "ولي در خراب شدن به سرعت. حرفم يادت نره. شايد يک وقتي به دردت بخوره

 اسکارلت گفت:" هميشه از نصيحت خوب خوشم مياد" و با طعنه اضافه کرد:" ولي به نصيحت هاي تو احتياجي ندارم
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چي پول بخوام به من ميده به عالوه ارثيه چارلز هم هستتو فکر مي کني پدر من گداست؟ هر ." 

 يادم مياد که اشراف فرانسه هم از همين حرفها مي زدن. اما زماني رسيد که اونا رو سوار ارابه کردن" { پاورقي: در "

گيوتين مي بردند انقالب کبير فرانسه اشراف را مي گرفتند اموالشان را مصادره مي کردند و آنان را با ارابه به ميدان . 

 چارلز ديکنز در " داستان دو شهر" مي گويد: ارابه هاي مرگ درخيابان هاي پاريس با صدايي آزار دهنده حرکت مي

 کنند بيقواره و خشن. شش ارابه اشراف را به پاي گيوتين مي برند... اي زمان، اي جادوگر نيرومند اين ارابه ها را به

م-ن. _ کالسکه امپراتوري درشکه زمين داران نجيب زاده جعبه آرايش جزه بل... همان شکل که بوده اند برگردا { 

* * * 

 . بارها رت به اسکارلت گفته بود که لباس عزا مناسب با فعاليتهاي اجتماعي نيست. رنگهاي روشن دوست داشت

لباس سياه خود را ول نمي لباس عزا و کاله سياه با تورهاي آويزان تا نوک پا اورا خشمگين مي کرد ولي اسکارلت  
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 کرد مي ترسيد اگر زودتر از چند سال آن را با لباسهاي رنگي عوض کند مردم شهر تيرهاي ناسزا بر او ببارند به

 عالوه چگونه مي توانست به مادرش توضيح بدهد؟ رت آشکارا به او گفته بود که لباس عزاي کرپ اورا شبيه کالغ

زه ده سال اورا پيرتر نشان مي دهد. اين بيان ناخوشايند اسکارلت را به سوي آينه فرستاد تامي کند و اقال به اندا  

 ببيند آيا واقعا ده سال پيرتر شده و بيست وهشت ساله نشان مي دهد؟

 رت گفت:" نکنه با پوشيدن اين لباس مي خواي مثل خانم مري ودر احترام کسب کني يا شايد مي خواي در عزاي آن

خودت رو غمگين نشون بدي من که اصال غمي در تو نمي بينم. به تو قول ميدم اگه اين لباس و کاله رو کنارمرحودم   

 "بذاري در عرض دوماه آخرين مدهاي پاريس رو برات بيارم

 اسکارلت گفت:" نه اصال چنين کاري نمي کنم ديگه راجع به اين موضوع حرف نزن" اسکارلت از يادآوري رت در

ارلز اصال خوشش نيامد. رت که مي خواست از بندر ويلمينگتون عازم خارج شود با لبخندي از او جدامورد مرگ چ  

 .شد

 چند هفته بعد در يک روز درخشان تابستان رت از راه رسيد جعبه بزرگي که بسيار آراسته مي نمود به دست داشت

د و به درون رفت. کاله از ميان کاغذهايبعد از اينکه مطمئن شد کسي جز اسکارلت در خانه نيست در را باز کر  

 :نازک و لطيف پديدار شد. کالهي بود زيبا و مطبوع، آنچنان که اسکارلت از شادي فرياد زد

 اوه چه چيز قشنگيه!" بعد از مدتها دلش مي خواست يک چنين کاله قشنگي را بر سر بگذارد از پارچه سبز تيره "

خطوط ابريشمي و مواج به رنگ يشم سبز داشت روباني که زير چانه بسته مي شد به پهناي کفدرست شده بود که   

 .دست بود و بر لبه آن پري سبزرنگ ديده مي شد

 رت با لبخند گفت:" بذار سرت ببينم" به آن سوي اتاق رفت و جلوي آينه ايستاد و کاله را بر سرش گذاشت
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ه شود. روبان را زير چانه اش گره زد . بعد روي پاشنه اش چرخيد وموهايش را عقب زد تا گوشواره هايش ديد  

 مانند رقصندگان سرش را باال گرفت و پرسيد:" خوشگل شدم؟ بهم مياد؟" و حتي قبل از اينکه برق تحسين را در

اورا چشمان رت ببيند مي دانست که زيبا شده است. بسيار زيبا و دلپذير بنظر مي رسيد و سبزي کاله چشمان سبز  

 .چون زمرد غليظ ودرخشان کرده بود

 "اوه رت اين کاله مال کيه ؟ من مي خرمش؟ تا آخرين سنت پولشو ميدم "

 "رت گفت:" مال خودته کسي غير از تو مي تونه سبز بپوشه؟ مي بيني که رنگ چشمهات يادم مونده؟

 "واقعا اين کاله رو براي من آوردي؟ "

الپههمينطوره مارکش رو ببين. رودو " . ) Paix la de Ruo )مي دوني معني اش چيه؟" 

 اين کلمه اصال برايش مفهومي نداشت. فقط چهره خود را در آينه مي ديد و مي خنديد. در آن لحظه هيچ چيز جز

 اينکه خودش را آنقدر جذاب مي ديد برايش اهميت نداشت، بعد از دوسال يک کاله زيبا سرش گذاشته بود. با اين

د بکند! لبخندش محو شدکاله چه باي . 

 "خوشت نيومد؟ "

 "اوه خيلي روياييه فقط... اوه ولي واقعا حيفه که اون تور سياهو روش بندازم و پرش را بدم سياه کنن "

 .رت به سرعت خودش را به کنار او رساند و بند کاله را باز کرد و در يک لحظه کاله در جعبه قرار گرفت

ال منه؟چيکار مي کني؟ مگه نگفتي م " " 
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 اينو ندادم که به کاله عزا تبديلش کني ميرم يک خانم خوشگل پيدا مي کنم که چشمهاي سبز داشته باشه از هديه "

 "من هم خوشش بياد

 اوه نه همچين کاري نمي کني اين کاله اگه مال من نباشه من ميميرم. اوه خواهش مي کنم رت بدجنسي نکن! بذار "

 "مال من باشه

مث کاله هاي وحشتناک ديگه درستش کني؟ نهکه  " " 

 اسکارلت دست برد و جعبه را گرفت اين کاله به اين قشنگي را هرگز به دختر ديگري نمي داد هرگز. براي لحظه

 اي چهره مالني و عمه پيتي و حيرت آنها را پيش خود مجسم کرد فکر مي کرد اگر مادرش بفهمد چه خواهد گفت

ما حس دلپذير خودنمايي و جذابيت قوي تر بودآنوقت به خود لرزيد ا . 

 "عوضش نمي کنم قول مي دهم بگذار مال من باشه "

 رت جعبه را گشود و کاله را به دستش داد و هنگامي که اسکارلت دوباره کاله را سرش مي گذاشت با دقت به او

 .خيره شده بود
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 "قيمتش چنده؟ من فقط پنجاه دالر دارم اونم ماه ديگه "

ه پول کنفدراسيون دوهزار دالر تقريبا." بعد لبان رت به لبخند گشوده شدب " . 

 "...آه خدا جون... خب اين پنجاه دالر رو بهت مي دم و بقيه اش رو هم "

 "من براي اين کاله پول نمي گيرم اين يک هديه است "

ياط ها و محدوديت ها حتما بيشتردهان اسکارلت از تعجب باز ماند. وقتي پاي هديه گرفتن از مردان وسط بود احت  

 .مي شد

 الن بارها به او گفته بود:" فقط شيريني و گل عزيزم. شايد هم يک کتاب شعر يا يک آلبوم عکس يا يک شيشه آب

 معدني فلوريدا تنها هدايايي است که يک خانم مي تواند از يک آقا قبول کند هيچ وقت نبايد هديه هاي گران قيمت

قت حتي از نامزدش. تکليف جواهر و لباس هم که ديگر روشن است حتي دستکش و دستمال. اگرقبول کند. هيچ و  

 "اينجور هديه ها را قبول کني مردها مي فهمند که تو يک خانم نجيب نيستي و ... و انتظاراتي دارند

م و بي تفاوت رتاسکارلت با خود گفت:" اوه خداجون" بعد خودش را در آيينه نگاه کرد و دوباره به صورت آرا  

 نگريست:" به اين راحتي که نمي تونم بهش بگم قبول نمي کنم. آخه اين خيلي قشنگه. شايد اگر انتظارش زياد

 "بزرگ نباشه... من من بتونم يک کاريش بکنم

 .از اينکه اين افکار ناشايست به ذهنش رسيده بود خجالت کشيد و قرمز شد

 "...من... من پنجاه دالر دارم "

گه چنين کاري بکني پرتش مي کنم تو مستراح. به نظر من بهتره اين پول رو بدي به يک کشيش تا برات دعاا "  

 "بخونه خيال نمي کنم اين کار روح تورو تسکين بده

 .اسکارلت خنديد . خنده اش اختياري نبود ولي به سرعت خودش را جمع وجور کرد

 "حاال با من مي خواي چيکار کني؟ "

ديه قشنگ مي خوام تورو وادار کنم که از اين افکار بچگانه دست ورداري و هرچي من ميگم همون کاروبا اين ه "  

 بکني. مي توني از مردهاي ديگه گل و شيريني قبول کني عزيزم" ادايي درآورد و اسکارلت ناگهان خنده بلندي کرد
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ودت خوب مي دوني که اين کاله قشنگو به اينو گفت:" تو خيلي کلکي اي سياه متقلب بدجنس، رت باتلر، و خ  

 "آسوني نميشه رد کرد

 .نگاه رت اورا با تمسخر مي پاييد، حتي آن هنگام که از جذابيت چشمان او مست مي شد

 البته که نميشه. مي توني به عمه پيتي بگي که تو يک نمونه پارچه به من دادي و از اين کاله خواستي و پنجاه دالر "

و دادي من هم اين پول رو از تو گرفتمهم پولش ر " 
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 نه مي گم صد دالر و اون به همه ميگه و همه از حسادت مي ترکن که من اين همه پول خرج مي کنم. ولي رت تو "

 "ديگه نبايد از اين چيزهاي گرون برام بياري. البته اين لطف توئه ولي ديگه نمي تونم چيزي از تو قبول کنم

که دلم بخواد برات هديه ميارم تا وقتي ببينم که اين هديه ها به خوشگلي تو اضافه مي کنه يک واقعا؟ من تا وقتي "  

 قواره پارچه سبز که به رنگ چشمات مي خوره برات ميارم اسم اينها لطف نيست با اين کار مي خوام تورو وسوسه

م وتوقع دارم در مقابل هديه يک چيزيکنم و بندازم توي چاه. يادت باشه که من هيچ وقت کاري رو بي دليل نمي کن  

 ".گيرم بياد هميشه هم گيرم مياد

 چشمان سياه رت به صورت اسکارلت چفت شد و از آنجا سفري دور و دراز آغاز کرد. اسکارلت چشمانش را پايين

 .انداخت هيجاني اورا درربود

ند. مي خواست لبخند بزند يا سعي مي کردهمانطور که الن اشاره کرده بود او مي رفت که انتظار خود را برآورده ک  

 لبخند بزند و اسکارلت نمي توانست در ذهن مغشوش خود نتيجه بگيرد که اين کار درست است يا نه؟ اگر از لبخند

 اغوا کننده امتناع مي کرد ممکن بود کاله را از او بگيرد و به دختر ديگري بدهد. از طرف ديگر اگر اجازه جسارت

ود که هديه قشنگ ديگري بياورد و انتظارات ديگري داشته باشد. مردها معموال دکان خود را با لبخندمي داد ممکن ب  

 باز مي کنند و فقط خدا مي داند چرا؛ معموال پس از يک لبخند دين و دل مي بازند و عاشق آن دختر مي شوند وديگر

لين لبخند حواسش را جمع کند چقدر هيجان انگيزمي خواهند شلتاق کنند اما دختر هم بايد باهوش باشد و بعد از او  

 است که مردي مثل رت عاشق او شود و تمناها را آغاز کند و خواهان لبخندهاي او باشد بله باييد اجازه دهد رت اين

 .تمناها را آغاز کند

 :اما رت حرکتي نکرد اسکارلت نگاهي از زيرچشم به او انداخت و با شهامت به نجوا گفت

هميشه دستمزدتو مي گيري نه؟ حاال چه انتظاري از من داري؟پس تو  " " 

 "فعال باشه براي بعد "

 خوب اگه فکر مي کني در مقابل اين کاله حاضر مي شم با تو ازدواج کنم بايد بگم نه ازدواج نمي کنم" تکان عشوه "

نوسان درآمدگرانه اي به سرش داد حرکتي بود که در عين دلبري ظرافت خاصي داشت پر کاله به  . 

 .رت مي خنديد، دندانهاي سفيدش زير سبيل ظريفش مي درخشيد

 خانم به خودتان دلخوشي مي دهيد هرگز نمي خوام با شما يا هر زن ديگري ازدواج کنم. من مردي نيستم که اهل "

 "ازدواج باشد

را به سوي خود جذب کند واسکارلت فرياد زد:" واقعا!" کمي خود را عقب کشيد حاال ديگر تصميم گرفته بود او  

 وادار به واکنش نمايد رت بايد از اين آزادي کمي استفاده کند. گفت:" من حتي نمي خوام براي اين لطف از تو تشکر

 "کنم

 "پس چرا دهنتو به اين طرز مسخره جلو آوردي؟ "



 
244 

 

1 9 9 

حال مضحکي جلو آورده است اسکارلت از گوشه چشم نگاهي گذرا در آينه به خودش انداخت و ديد لبانش را به :" 

 اوه!" فريادي کشيد و از خشم پايش را بر زمين کوبيد:" تو وحشتناکترين مردي هستي که تاحاال ديده ام و اگه ديگر

 "تورا نبينم اصال ناراحت نمي شم

راست مي گياگه واقعا اينطور فکر مي کني پس بهتره کاله رو زير پات له کني اون وقت من مي فهمم که تو واقعا  "  

 "بيا اسکارلت، بيا اين کالهو زير پات له کن و به من نشون بده که راجع به من و هديه من چطور فکر مي کني

 حق نداري به اين کاله دست بزني" کاله را به دست گرفت و عقب رفت. رت با لبخند آرامي دنبالش رفت و "

 .دستهاي اورا در دست گرفت

اين کارات دلمو مي شکني باشه هرجور که بخواي" و کمي خم شد و سيبيلش گونه اوه اسکارلت بچگي نکن. با "  

 "هاي اورا نوازش مي داد:" حاال فکر نمي کني که براي رعايت ادب بايد به من سيلي بزني؟

 اسکارلت سرکشانه تمرد مي کرد نافرماني مي کرد چون ياغيان. نگاهش را به چشمان رت دوخت در سياهي

جذابيت و تفنن و تفريح ديد که ناگهان به خنده افتاد. چقدر آزار دهنده است آدم را از کوره بدر چشمانش آنقدر  

 مي کند! اگر واقعا نمي خواست با او ازدواج کند يا حتي اورا ببوسد پس چه مي خواست؟ اگر عاشقش نبود پس چرا

 اينقدر به ديدارش مي آمد و برايش هديه مي آورد؟

بهتره اسکارلت من اثر بدي روي تو گذاشتم و اگه کمي عقل داشته باشي منو از خودت ميرت گفت:" اين جوري   

 "روني... اگه مي توني. رهايي از دست من آسون نيست. اما من براي تو آدم بدي هستم

 "راستي؟ "

صير منهمگه نمي بيني؟ از وقتي که تو جشن بيمارستان ديدمت تا حاال بطور وحشتناکي عوض شدي و همه ش تق " . 

 من بايد مالمت بشم کي تورو وادار به رقص کرد؟ چه کسي تورو وادار کرد که فکر کني ايمان جنوبي نه مقدسه و نه

 افتخاري داره؟ چه کسي تورو وادار کرد که فکر کني مردهاي جنوبي همه احمقهايي هستند که خودشون رو بيخودي

کسي باعث شد که اين پيرزن هاي هاف هافو پشت سرت حرفبراي اين مثال اصول پرسرو صدا به کشتن بدن؟ چه   

 بزنن؟ چه کسي مي خواد تورو از اين عزاداري چند ساله راحت کنه؟ و باالخره چه کسي تورو وادار کد که اين هديه

 "اي رو که هيچ خانمي قبول نمي کنه از من بپذيري؟ و هنوز هم فکر مي کني که يک خانم هستي؟

ي هستي سروان باتلر. من هيچ کار بدي نکردم. اين کارها رو هم که تو گفتي ممکن بود خودماز خودت خيلي راض "  

 "هم بدون کمک تو بکنم

 .چهره رت ناگهان آرام شد و درهم فرو رفت

 شک دارم توهنوز هم همون بيوه دل شکسته چارلز هاميلتون هستي بخاطر کمکهايي که به مجروحان کردي "
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ه باالخرهشهرت خوبي داري. اگر چ ..." 

 ديگر اسکارلت به حرفهاي او گوش نمي داد داشت خودش را بار ديگر در آينه نگاه مي کرد فکر مي کرد که مي

 .تواند کاله را همين امروز بعدازظهر به سر بگذارد و به بيمارستان برود و براي افسران شفا يافته گل ببرد

 .در کلمات آخر رت حقيقتي بود که او نمي ديد

درهاي زندان بيوگي اورا گشوده بود و باعث شده بود سرآمد تمام دختران شهر شود آن هم وقتي که ديگررت   

 دوران جواني اش داشت در سکوت و تباهي مي گذشت و زيبايي اش ديگر امتيازي به حساب نمي آمد با نفوذ کالم

ات بسيار آرام و به تدريج صورت گرفتهرت بود که اکنون فرسنگها از نصايح مادرش فاصله گرفته بود. اين تغيير  

 

2 1 1 

 بود . فکر مي کرد که به مسخره گرفتن يک رسم چه ربطي به رت دارد. در نظر اسکارلت انتقاد از رسون و آداب

 مردم جنوب گونه هاي متفاوتي داشت که هيچيک بهم مربوط نبود اما از اين نکته غافل بود که با شهامتي که رت در

ورده بود بسياري از مواعظ مادرش را درباره آداب داني و اصول معاشرت هاي اجتماعي جنوب فراموشاو بوجود آ  

 .کرده بود و درسهاي سخت خانم بودن را از ياد برده بود

 حاال به تنها چيزي که فکر مي کرد همين کاله بود. به تصور او اين کاله خيلي زيبا و خوشايندبود چه خوب که يک

خرج نداشت. فکر مي کرد که رت بايد عاشق او باشد چه اعتراف بکند و چه نکند. اما بهرحال دنبال پني هم برايش  

 .راهي مي گشت که به اعتراف وادارش کند

* * * 

 روز بعد اسکارلت با دهاني پر از سنجاق سر، شانه به دست در مقابل آينه ايستاده بود و سعي داشت گيسوانش را

ازه از ديدار شوهرش از ريچموند بازگشته بود درست کند. اين مدل مو به تازگي درمثل مي بل مري ودر که ت  

 .پايتخت مد شده بود و غوغايي به راه انداخته بود. اسمش را " گربه موش خانگي، موش صحرايي " گذاشته بودند

ه لوله داشته باشدمي بل گفته بود درست کردنش هم چندان آسان نيست بايد فرق از وسط باز شود و از هرطرف س  

 "بزرگترين لوله ها که در کنار گوش قرار مي گيرد اسمش " گربه" است درست کردن " گربه" و " موش صحرايي

 براي اسکارلت سخت نبود ولي " موش خانگي" مشکل بود و سنجاق به خود نمي گرفت زود درمي رفت و همه چيز

شت سرش را همانطور که مي بل گفته بود درست کند چون رترا خراب مي کرد. با وجود اينکه عصباني بود سعي دا  

 .قرار بود شام به منزل آنها بيايد او هميشه در مورد لباس و مو بسيار حساس بود و ممکن بود ايراد بگيرد

 در همان حال که با گيسوان خود در کشمکش بود و عرق از پيشاني اش مي ريخت صداي دويدن کسي را روي پله ها

خود گفت:" اين مالني است که از بيمارستان بازمي گردد ولي صداي پا تندتر از هميشه بود مثل اينکه پله هاشنيد با   

 را دو تا يکي مي کرد با دهان پر از سنجاق لحظه اي ساکت ايستاد حدس زد بايد حادثه اي اتفاق افتاده باشد چون
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 .مالني هميشه مثل زنان سالخورده با تاني قدم برمي داشت

ه طرف در رفت و آن را گشود. مالني خود را به درون اتاق انداخت چهره اي برافروخته داشت و ترس از آن آشکارب  

 .بود مثل بچه هايي که کار بدي مي کنند ترسيده بود

 اشک روي گونه هايش ديده مي شد کاله از گردنش آويخته بود و حلقه هاي دامنش تعادل نداشت. به شدت چيزي

ي فشرد رايحه عطر ارزان قيمت در فضاي اتاق پر شدرا در دست م . 

 !اوه اسکارلت" فريادي زد و در را بست و خود را روي تخت انداخت:" عمه خونه اس؟ نيامده؟ اوه خدارا شکر "

 "!اسکارلت اونقدر ترسيدم که دارم ميميرم تقريبا غش کردم اسکارلت عمو پيتر مي خواد به عمه پيتي بگه

 "چي رو بگه؟ "

 اين که من داشتم داشتم با اون خانم... خانم" با دستمال خودش را باد زد." خانم موقرمز که اسمش بل واتلينگه "

 "!حرف ميزدم

 .چي؟ ملي!" اسکارلت همانطور حيرت زده به او خيره ماند "

بدنام ترين زن شهربل واتلينگ همان زن موقرمزي بود که اسکارلت از لحظه ورود خود به آتالنتا ديده بود درواقع   

 بود.فواحش بسياري در آتالنتا گردآمده بودند آنها زناني بودند که به دنبال سربازان راه مي افتادند هرجا سربازي

 

2 1 1 

 بود، فاحشه اي هم بود، اما بل واتلينگ با ديگران فرق داشت. به مناسبت موي قرمزش و زينت آالت فراوان و

اي مد روزي که مي پوشيد شهرت فراواني داشت. به ندرت در خيابان پيچ تري ياآرايش پر زرق و برق و لباسه  

 محله هاي خوشنام ديده مي شد و اگر زني از زنان متين و موقر در خيابان به او برخورد مي کرد فورا خود را کنار مي

شده بود کشيد تا بگذرد. و مالني با چنين زني حرف زده بود. تعجبي نداشت که عمو پيتر عصباني . 

 اگه عمه پيتي بفهمه من حتما از خجالت مي ميرم ميدوني که گريه مي کني بعد هم زناي شهر از موضوع خبردار مي "

 شن و آبروم ميره" مالني مي گريست و حرف ميزد:" خب تقصير من نبود نتونستم از دستش دربرم. خوب بي ادبي

دلم براش سوخت. فکر مي کني اين دلسوزي کار بديه؟ کار بدي بود اگه اينکارو مي کردم. اسکارلت من... من خيلي  

 "کردم که دلم براش سوخته؟ گناه کردم؟

 اسکارلت به مسئله اخالقي اين موضوع کاري نداشت او نيز چون بسياري از دختران جوان ومعصوم کنجکاوي بسياري

 .درمورد زنان فاحشه داشت

 "چي مي خواست؟ چه جوري حرف مي زد؟ "

اصال نمي تونست درست حرف بزنه غلط غلوط حرف ميزد اما خيلي سعي مي کرد سنگين و باوقار باشه زن اوه "  

 بيچاره. از بيمارستان که بيرون اومدم عمو پيتر هنوز نيومده بود من هم فکر کردم پياده بيام. وقتي داشتم از جلوي
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( Emerson ( حياط امرسون ها . خدارو شکر که امرسون ها رفتن به ماکونرد مي شدم پشت ديوار قايم شده بود . 

 بعد يکمرتبه پريد جلو و گفت:" خواهش مي کنم خانم ويلکز خواهش مي کنم يک دقيقه با من حرف بزنيد" من مي

 دونستم که بايد تا اونجايي که قدرت دارم بدوم ولي خب اسکارلت اون خيلي غمگين بود... التماس مي کرد. لباس و

ه بود آرايش هم نداشت. با اون موهاي قرمزش خيلي محجوب به نظر مي اومد قبل ازاينکه بتونمتوري سياه پوشيد  

 حرفي بزنم گفت:" ميدونم که خانم محترمي مث شوما نبايد با من حرف بزنه ولي من سعي کردم با اون طاووس پير

 "خانوم السينگ حرف بزنم اما منو از بيمارستان بيرون انداخت

بالي خنديد و گفت:" واقعا بهش گفت طاووس پير؟اسکارلت با سبک " 

 اوه نخند اسکارلت. خنده دار که نيست. مثل اينکه مي خواست کاري براي بيمارستان بکنه... باورت مي شه؟ "

 پيشنهاد کرده بود صبحها بياد اونجا و پرستار بشه. خانم السينگ هم تقريبا به حال مرگ افتاده و دستور داده بود

بيرون. و بعد گفت:" خب من هم مي خواهم يه کاري انجوم بدم. نمي تونم مث شوما خوب باشم؟بندازنش  " 

 اسکارلت من بهش حق مي دم اون هم مي تونه کمک کنه اگه مي خواد به وطنش خدمت کنه. نمي تونه اونقدرها که

 "ميگن زن بدي باشه تو فکر مي کني اين جور فکر کردن گناهه؟ من گناه کردم؟

روخدا ملي موضوع گناهکاري نيست. خب ديگه چي گفت؟تو " " 

 گفت همه خانمهايي رو که به بيمارستان رفت و آمد مي کنن زيرنظر داشته و فکر کرده که چون من... من چهره "

 مهربوني دارم مي خواست که با من حرف بزنه. مقداري هم پول داشت مي خواست به من بده که بدم به بيمارستان و

که به کسي نگم اين پولها مال کيه. گفت خانم السينگ قبول نمي کنه اگه بفهمه اين پولها از چه راهي بدست قسم داد  

 ":آمده. از چه راهي! اينجا بود که حس کردم دارم غش مي کنم. خيلي ناراحت شدم. مي خواستم فرار کنم فقط گفتم

وقت لبخندي زد و گفت:" شما چه مسيحي خوبي هستينالبته چقدر شما لطف داريد" و از اين حرفهاي احمقانه. اون  " 

 "و با عجله اين دستمال رو گذاشت تو دست من. پوف، بوشو حس مي کني؟

 .مالني دستمال مردانه اي را نشان داد کهنه و عطرآلود. گره خورده که سکه هايي در آن بود

 

2 1 2 

رست در همين موقع سرو کله عمو پيتر هم پيدا شد واز من تشکر کرد و گفت هر هفته مقداري پول برام مياره. د "  

 منو ديد" مالني دوباره گريه را سر داد و سرش را در بالش فرو کرد:" وقتي ديد که با کي دارم حرف ميزنم سرم داد

 کشيد تا حاال کسي سرمن داد نکشيده بود. و گفت:" فورا سوار شو!" البته من هم سوار شدم و تمام راه او به من

فهاي درشتي ميزد و اجازه نمي داد بگم که چي شده گفت که همه چي رو به عمه پيتي مي گه اسکارلت خواهشحر  

 مي کنم برو پايين و بگو اينکاررو نکنه. عمه پيتي از غصه دق مي کنه اگه بفهمه من حتي به صورت اين زن نگاه

 "کردم. خواهش مي کنم اينکارو مي کني؟
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ذار ببينم چقدر پول داده. اوه چه سنگين هم هستالبته که مي کنم. اما ب " ." 

 .اسکارلت گره دستمال را گشود و سکه هاي طال روي تخت ريخت

 .مالني با صداي بلند گفت:" اسکارلت پنجاه دالر دالر طال!" سکه هارا شمرد

. براي سربازان ما درسته؟بگو تورو خدا بگو خرج کردن اين پول ها... خب پولهايي ... پولهايي که.... از اين راه.. "  

 فکر نمي کني خدا خودش مي دونه که اين زن قصد خيري داره و حتما اونو مي بخشه؟ وقتي فکر مي کنم بيمارستان

 "...به چه چيزهايي احتياج داره

 اما اسکارلت اصال گوش نمي داد به آن دستمال کثيف نگاه مي کرد. خشم و تحقير سراسر وجودش را گرفته بود. در

ب" ديده مي شد. در کشوي بااليي کمد او هم دستمالي بود که همين سه حرف -ک  -گوشه دستمال سه حرف " ر  

 را داشت. رت باتلر همين ديروز اين دستمال رابه او داده بود تا ساقه گلي را چيده بود در آن بگذارد مي خواست

 .همين امشب دستمال را به او بازگرداند

آمد داشت با اين واتلينگ بدکاره و به او پول مي داد. حاال مي فهميد که کمک هاي پس رت با اين زن رفت و  

 بيمارستان از کجا مي رسد. پولهاي قاچاق. اسکارلت از اينکه رت بعد از آميزش با اين زن بدبخت جرات مي کرد به

ولي اين دستمال ثابت ميصورت او نگاه کند خشمگين و ناراحت بود! تازه داشت باور مي کرد که رت عاشق شده!   

 .کرد عشقي درکار نيست

 زنان بد و فواحش و کساني که با آنها معاشرت مي کردند هميشه حالت اسرار آميزي براي اسکارلت داشتند. مي

 دانست که مردان هميشه از اين نوع زنها حمايت مي کنند البته اين حمايتها دليل داشت ولي خانم هاي متين و موقر

وارد اين بحث هاي مي شدند. اسکارلت پيش خود فکر مي کرد که هميشه مردان کثيف و پست و عامي هرگز نبايد  

 با اين نوع زنان آميزش دارند. هرگز فکر نمي کرد آن مردان محترمي که در خانه هاي قشنگ حضور ميابند و در

ن بياميزند. فکر نمي کرد مردي که درميهماني ها و مجالس رقص آمد و شد دارند به ديدار اين زنان بروند و با آنا  

 ميهماني مهمي با او مي رقصد از آنجا يکراست نزد زنان بدکاره برود. اکنون دريچه ديگري از اين جهان به روي او

 گشوده مي شد دريچه اي به سوي مناظر موحش و وحشتناک. شايد تمام مردان از اين کارها مي کردند! اينکه مردان،

ادار مي کردند که به اميال کثيف آنان پاسخ دهند کافي بود و افتادن دنبال چنين زناني که از همههمسران خود را و  

 چيز ساقط شده اند و پول دادن به آنها و دريافت لذت در مقابل پول ديگر قابل گذشت نبود. راستي مردان همه

 .پستند و رت باتلر سرآمد آنان

د و توي صورتش پرت کند و در خروج را به او نشان دهد و ديگر حتياسکارلت فکر مي کرد که دستمال را بردار  

 يک کلمه با او سخن نگويد اما نه نبايد چنين کاري بکند. هرگز هرگز نبايد بگذارد که رت بفهمد که او حتي چنين

ايي بکندزني را مي شناسد. هرگز نبايد روابط او وچنين زني را به رويش بياورد. يک خانم هرگز نبايد چنين خط . 
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 با خشم به خود گفت:" اوه اگر يک خانم نبودم چه باليي که سر اين حيوان نمي آوردم!" و در حالي که دستمال را در

 دستش مچاله مي کرد از پله ها پايين رفت و در آشپزخانه سراغ عمو پيتر را گرفت در اجاق را باز کرد و دستمال را

عله کشيدن آن را تماشا کرددر ميان آتش انداخت و با خشم ش . 

فرا رسيد اميد در قلب مرد جنوب بيشتر شد با وجود بدبختي ها و سختي ها با وجود 0919هنگامي که تابستان   

 کارهاي زشت و کثيفي که از جانب محترکين صورت مي گرفت و ظلمي که از طريق کارگزاران آنها به مردم جنوب

و رنج که اينک اثرش بر چهره خانواده ها اشکار بود جنوب بار ديگر مي منتقل مي شد و با وجود مرگ و بيماري  

 .گفت:" بايک پيروزي ديگر کار جنگ تمام است" فرياد جنوب بلندتر و شادمانه تر از تابستان گذشته بود

 .يانکي ها حمالت و ضربات سختي را تحمل مي کردند ولي گويي لحظه شکست آنان فرا مي رسيد

براي آتالنتا و تمام جنوب شادمانه ترين ايام شمرده مي شد ارتش کنفدراسيون پيروزي هاي 2091کريسمس سال   

 پاورقي: اين نبرد بين نيروهاي جنوب و شمال در( } Fredericksbourg ( درخشاني در جبهه فردريکزبورگ

ايالت ويرجينيا بودروز طول کشيد صحنه نبرد منطقه فردريکزبورگ واقع در  2آغاز شد و  0912تاريخ دسامبر   

 ژنرال برون سايد فرمانده نيروهاي شمال ترانست ارتباط رابرت لي و ارتش اورا با ريچموند قطع کند ولي به دستور

201111جنوبي در مقابل  12111لي ارتش تماما به ارتفاعات مشرف به فردريکزبورگ منتقل شد در اين جنگ   

روز به نفع 2اشتباهات مکرر ژنرال برون سايد سرانجام جنگ را پس از شمالي مي جنگيدند نبوغ نظامي ژنرال لي و   

2111کشته برجاي گذاشتند تلفات جنوبي ها  20111ارتش جنوب خاتمه داد و سربازان شمالي عقب نشستند و   

را نفر بود. بعد از اين شکست آبرهام لينکن برون سايد را از فرماندهي ارتش پوتوماک معزول کرد و ژنرال هوکر  

م} به دست آورده بود و يانکي ها هزاران کشته ومجروح بر جاي نهاده بودند. در آن-به جاي وي منصوب نمود   

 فصل همه شاد بودند و تعطيالت نشاط انگيزي را مي گذراندند شادي از آن جهت که ورق داشت به نفع جنوب بر مي

رماندهانشان غيرت و شجاعت خود را به اثباتگشت نفرات ارتش جنوب اينک همگي جنگجوياني دلير بودند و ف  

 رسانده اطمينان داده بودند که ارتش شمال با شروع بهار بکلي از پاي خواهد افتاد

 ( بهار آمد و جنگ دوباره شدت گرفت. در ماه مه جنوبي ها باز هم پيروزي بزرگ ديگري در چانسلورزويل

Chancellorsville { ) بين نيروهاي شمالي به فرماندهي ژنرال جوزف هوکر وپاورقي: نبرد بزرگي بود که   

 ارتش جنوب به فرماندهي ژنرال جکسون ( ديوار سنگي) در ويرجينيا در حدود ارتفاعات ماري درگرفت شمالي ها

نفر قرار داشتند هوکر به ژنرال سجويک که فرماندهي 11111نفر بودند و در مقابل آنها جنوبي ها با  009111  

به سپاهيان جکسون حمله کند جکسون با 0919مه  2هاي شمال را داشت دستور داد شبانه در تاريخ از نيرو 0/9  

 نمايشي عجيب آنان را فريفت. ابتدا عقب نشيني کرد ولي از نيمه راه بازگشت و شماليان را در دام انداخت هوکر

اشت و جکسون از جانب او اردوگاهفکر مي کرد که با ژنرال لي مي جنگد در صورتي که لي در آن نبرد حضور ند  
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کشته 10111مه اوضاع به هوکر سخت شد و او به ناچار با  2و  4و  9جانسلورزويل را رهبري مي کرد در روزهاي   

نفر بود با اين پيروزي لي راه خود را به سمت شمال و اردوگاه گتيس 19261عقب نشيني کرد تلفات جنوبي ها   

ب سرمست از غرور مي غريدم} کسب کردند جنو-برگ گشود.  . 

 نزديک مرز جورجيا يک گروهان کوچک با نيروهاي کنفدراسيون درگير شد و از پاي درآمد. مردم مي خنديدند و

 Bed Nathan ( دست به پشت هم مي زدند و مي گفتند:" بله آقا وقتي پيرمردي مثل ناتان بدفورد فورست

Forrest ford ) وقت بهتر معني شکست را مي فهمند." در اواخر آوريلجلوي اين بدبخت ها دربيايد آن  
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( Streight Colonel ( سرهنگ استرايت نفر از نيروهاي سوار نظام از مرز گذشتند و به 0911همراه با   

 جورجيا تاختند و يکراست به سمت شهرکي به نام روم واقع در شصت مايلي شمال آتالنتا آمدند. آنان مي خواستند

آتالنتا را که به تنسي مي رفت وبسيار مهم تلقي مي شد قطع کنند و سپس به آتالنتا بتازند و تاسيسات حياتي راه آهن  

 .را ويران کرده انبارهاي مهمات را از ميان ببرند و در واقع آن شهر کليدي و مهم کنفدراسيون را تسخير کنند

طرات بزرگي به بار آورد. اما فورست ناگهاناين حمله سخت جشارت آميز مي نمود و ممکن بود براي جنوب خ  

به مقابله آنها رفت و قبل از آنکه -آن هم چه مردان و سواراني  -برآشفت و با تعدادي محدود يک سوم مهاجمين   

 .آنها بتوانند به روم دست يابند شب و روز بر آنان تاخت و باالخره تمام آنها را به اسارت گرفت

روزي جانسلورزويل به آتالنتا رسيد مژده اين موفقيت هم دريافت شد و شهر ناگهان ازدر همان هنگام که خبر پي  

 صداي شادي و ولوله و هيجان مردم به لرزه افتاد. فتح جانسلورزويل واقعا حادثه مهمي بود اما اسارت آن سواران

 .يانکي بيشتر از پيش مايه تمسخر و خنده قرار گرفت

نه آقا بهتره اينها خودشونو مسخره نکنن و با پيرمرد جهان ديده اي مثل فورست در آتالنتا مي خنديد و مي گفت:"  

 .نيوفتند" و اين داستانها دهان به دهان مي گشت

 مدي که بر وفق مراد جنوب برخاسته بود توانمند و پرقدرت مي نمود و با سيالبهاي نيرومند خود مردم سر راه را مي

ها تحت فرماندهي ژنرال گرانتروييد. آري حقيقت داشت. يانکي   ) GRANT SIMPSON ULYSSES { ) 

(فرمانده کل نيروهاي شمال اهل ايالت اوهايو بود و در کنتوکي به مدرسه مي رفت و از 0992- 0922پاورقي: (   

 دانشگاه نظامي وست پوينت فارغ التحصيل شد. شروع موفقيت او از درجه سرهنگي بود که به فرماندهي تيپ

ان ايلي نوي منصوب گرديد و با ابراز لياقت به ژنرالي رسيد و با خدماتي که به ارتش شمال کرد عاقبت به مقامداوطلب  

 فرماندهي کل دست يافت. هنگامي که به اين مقام رسيد ترديدهايي وجود داشت. آيا مي تواند در مقابل سردار

مي تواند عاقبت هم او بود که با در هم شکستن بزرگ جنوبي رابرت لي کاري از پيش ببرد؟ اما او نشان داد که  

سال که از خاتمه جنگ مي گذشت کانديداي حزب جمهوري خواه 2جنوب به جنگ هاي انفصال خاتمه داد. بعد از   
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به کاخ سفيد رفت در اواخر عمر به سرطان گلو مبتال شد و از 0912براي رياست جمهوري اياالت متحده شد و در   

م-از او خاطرات جنگ و خاطرات دوران سياسي اش باقي مانده است همين مرض درگذشت  { 

 از آغاز ماه مه شهر ويکس ويل را محاصره کرده بودند. حقيقت داشت که جورجيا يکي از دليرترين و درخشان

( } Cobb. R.R.T ( ترين فرزندان خود يعني ژنرال ت.ر.ر. کوب (ازدالوران ارتش 0910-0909پاورقي: (   

که در جنگ هاي انفصال به درجه ژنرالي رسيد اهل جورجيا بود و در وست پوينت درس خوانده بود. او جنوب بود  

 فرمانده سواراني بود که در فتح فردريکزبورگ شجاعت هاي فراواني نشان داد و عاقبت هنگامي که تقريبا کار عقب

م} را در-ت و از اسب به زير آمد و جان داد. راندن ژنرال برون سايد را به پايان مي برد گلوله اي گلويش را شکاف  

 فردريکزبورگ از دست داده بود اما يانکي ها هم ديگر نمي توانستند شکستهايي چون فردريکزبورگ و

 .جانسلورزويل را تحمل کنند مجبور بودند سر تسليم فرود آرند و در نتيجه اين جنگ موحش به پايان مي رسيد

که رابرت لي اکنون در پنسيلوانيا مي تازد. اين خبر ابتدا شايعه اي بيش نبود اما نامه در روزها اول جوالي شايع شد  

 هايي رسيد که صحت خبر را تاييد مي کرد. لي اکنون در خاک دشمن بود! لي جنگ را پيش مي برد! اين آخرين

 !جنگ بود
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ر و ديوارش باال مي رفت شمالي ها اکنون دريافتهآتالنتا از هيجان ديوانه شده بود شادماني و عطش داغ انتقام از د  

 بودند اينک چنگ به خاک آنان کشيده شده چه معنايي دارد. اکنون دريافته بودند که ويراني مزارع دزديدن اسب و

 .گاو سوزاندن خانه ها زنداني کردن سالخوردگان و جوانان و گرسنگي زنان و کودکان چه بهايي دارد

يانکي ها در ميسوري، کنتوکي، تنسي و ويرجينيا چه کرده اند. حتي بچه ها مي توانستند ترس وهمه مي دانستند که   

 نفرتي را که يانکي ها در سراسر منطقه به وجود آورده بودند براي ديگران تعريف کنند. آتالنتا تقريبا پر از

و آوارگي خويش داشتند در شرق تنسيپناهندگاني بود که از شرق تنسي آمده بودند و داستان ها از رنج و بدبختي   

 هواداران حکومت ائتالفي جنوب بسيارکم بودند ودر اقليت به سرمي بردند دست جنگ بر سرآنان نيز فرود آمده

 بود. ساکنين نواحي مرزي هم در امان نبودند جامعه افسار گسيخته اي به وجود آمده بودند که راهي براي مهار آن به

همسايه را لو مي داد و برادر برادر را مي کشتو اين پناهندگان آرزو مي کردند که پنسيلوانيا نظر نمي رسيد.همسايه  

 .يکپارچه آتش شود حتي بر جبين پيرترين زنان ناحيه نيز شادي انتقام آشکارا ديده مي شد

شمال تعرض کنداينک اخبار جسته و گريخته اي مي رسيد رابرت لي فرمان داده بود که کسي حق ندارد به ساکنان   

 گفته بود ارتش جنوب براي تامين نيازهاي خود به ساکنان ايالت هاي شمالي پول خواهد پرداخت؛ ساکنان غيرنظامي

 همه در امانند و هرکس کوچکترين ظلمي روا دارد اعدام خواهد شد. اين فرمانها موجب عصيان مردم جنوب مي شد

افتاد چرا سربازان محنت کشيده جنوب بايد پول جيب خود را به و مقام و محبوبيت اين سردار بزرگ به خطر مي  
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 جيب کاسب هاي شمالي بريزند؟ آيا ژنرال لي نمي تواند اين حقيقت را درک کند؟ چطور نمي فهمد که جنگاوران

 جنوبي اغلب گرسنه بي لباس و بي اسبند؟

بر دست اولي بود که در آن روزهاي جوالي بهيادداشتي که دارسي ميد با عجله به پدرش دکتر ميد نوشته بود تنها خ  

 .آتالنتا واصل شده بود. اين يادداشت دست به دست مي گشت و همه براي هم تعريف مي کردند

 پدر مي تواني يک جفت چکمه برايم بفرستي؟ االن دوهفته است که پابرهنه ام و هيچ اميدي ندارم که بتوانم يک "

زرگ نبود االقل مي توانستم مثل سربازهاي ديگر از پاي يانکيهاي مرده يک جفتجفت تهيه کنم. اگر پايم اينقدر ب  

 چکمه خوب بيرون بکشم ولي چه کنم که تا حاال نتوانسته ام يک يانکي مرده پيداکنم که پايش به بزرگي من باشد

شود که آنها را بدزدد و اگر توانستي برايم چکمه پيدا کني آنها را با پست نفرست چون باالخره در راه يکي پيدا مي  

 من هم اصال نمي توانم اورا مالمت کنم چکمه ها را بده دست فيل و اورا سوار قطار کن تا برايم بياورد. بزودي برايت

 نامه مفصلي خواهم نوشت درحال حاضر نمي دانم چه مي شود فعال که داريم به سوي شمال مي تازيم حاال در مري

اريم به سوي پنسيلوانيا پيش مي رويملند هستيم. همه مي گويند د ... 

 پدر من فکر مي کردم مي توانيم به يانکي ها مزه زهر تلخي را که به ما دادند بچشانيم ولي ژنرال مي گويد نه و من "

 شخصا حاضرم دو سه تا خانه شمالي را آتش بزنم و بعد تيرباران شوم . پدر امروز از وسط بزرگترين مزرعه ذرتي

ت ديده اي رد شديم. ما در زمين هاي خودمان چنين ذرتهايي نداريم. از توچه پنهان مقداري از آن ها راکه به عمر  

 چپو کرديم. خب گرسنه بوديم. البته اگر ژنرال چيزي بفهمد ناراحت مي شود ولي اين ذرت ها ي سبز چنان باليي

ر را خرابتر کرد. چه بهتر که آدم با همان پاهايسرمان آورد که نگو همه بچه ها قبال اسهال داشتند و اين ذرتها کا  

 زخمي راه برود ولي اسهال نداشته باشد. پدر سعي کن يک جفت چکمه برايم جور کني. من حاال سروان شده ام و

 "يک سروان حتما بايد چکمه داشته باشد حتي اگر يونيفرم و سردوشي نداشته باشد
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تر از همه چيز بود. يک پيروزي ديگر آن وقت جنگ تمام مي شد و دارسي ميداين مهم -ارتش در پنسيلوانيا بود   

 مي توانست هرچه چکمه مي خواهد داشته باشد و جوانان به خانه باز مي گشتند و همه دوباره شاد مي شدند اشک از

دچشمان خانم ميد فرو مي ريخت هنگامي که سرباز جوانش به خانه باز مي گشت؛ بازمي گشت که بمان . 

 روز سوم جوالي ديگر خبري نرسيد سکوت تا نيمروز چهارم ادامه داشت زيرا جنگ در خاک دشمن در جريان بود و

 خبرها اول بايد به مري لند مي رسيد و از آنجا به ريچموند و سپس به آتالنتا مخابره مي شد. جنگ مهيبي در

 پاورقي: در ميان جنگ هاي شمال( } Gettysburg of Battle ( پنسيلوانيا نزديک محلي که گتيس برگ

طول کشيد. بعد از 0919و جنوب اين نبرد از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. که از اول تا سوم جوالي   

 فتوحات برجسته اي که در مناطق جانسلورزويل و فردريکزبورگ نصيب ارتش جنوب گرديد رابرت لي در راس
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رفت جبهه تازه اي در خاک يانکي ها باز کند از اين رو به سوي اردوگاه گنيسارتش ناحيه شمال و ويرجينا تصميم گ  

 برگ واقع در پنسيلوانيا تاخت يکي از مقاصد اصلي تهيه سيورسات براي ارتش جنوب بود زيرا پنسيلوانيا ايالتي

ارتش و کاهش افرادثروتمند بود و مي توانست آنچه را ارتش وي نياز دارد فراهم کند. او به خوبي از نقاط ضعف   

 آن اطالع داشت از اين رو اميدوار بود با ورود به پنسيلوانيا و تسخير آن بتواند مقامات شمال را وادار به امضاي

 قرارداد صلح کند. و باالخره مي خواست با اين اردو کشي موفق بر ارتش اياالت شمالي که شهر ويکس برگ را در

وارد کند که از محاصره دست بردارند. از سوي ديگر ژنرال هوکر فرمانده ميسي سي پي در محاصره داشتند فشار  

 ارتش پوترمارک معزول شد و به جاي او ژنرال جرج ميد از جانب لينکلن به فرماندهي اين ارتش منصوب گرديد

اردوگاه گتيسميد مقاصد لي را دريافت و دستور داد تمام افراد تحت فرمانش از واحد هاي توپخانه و سوار نظام در   

 برگ جمع شدند. در اين جنگ که طي سه روز به گونه اي موحش و بي رحمانه ادامه داشت مواضع بسيار محکم

 شمال زير آتش بي امان توپخانه جنوب قرار گرفت ولي ژنرال ها و افسران ارشد لي کاري از پيش نبردند به فرمان

بامداد 0درحالي که از جانب توپخانه حمايت مي شد در ساعت او ژنرال النگ استريت به قلب اردوگاه حمله کرد و   

نفر از پياده نظام نيز در اين حمله شرکت داشتند و شجاعتهايي شگفت انگيز از خود 20111نبرد را آغاز کرد و   

زنشان دادند با همه اين کوشش ها لي کاري از پيش نبرد و روز چهارم جوالي عقب نشيني به سوي ويرجينيا را آغا  

و تلفات جنوب 29111شمالي مي جنگيدند. تلفات شمال  101111جنوبي در مقابل  12111کرد در اين جنگ   

 نفر بود اين جنگ تقريبا آخرين جنگ مهم شمال و جنوب محسوب مي شد و بعد از آن جنوبي ها شکست 91111

ام ارتش لي شرکت داشتندم} نام داشت درگرفته بود جنگ بزرگي که در آن تم-پشت شکست تحمل مي کردند.   

 .اخبار تاييد نشده و پراکنده مي رسيد

 ابتدا ترديد و سپس نگراني بر شهر مستولي شد. از همه بدتر اين که مردم در بي خبري بودند. خانواده ها ادعا مي

ه خوب کهکردند که فرزندانشان در اين جبهه نباشند و آنان که مي دانستند فرزندانشان در جبهه اند مي گفتند چ  

 .فرزند ما در اين آخرين نبرد حضور دارد و در پيروزي بزرگ سهيم است

 در خانه عمه پيتي هر سه زن به چشمان هم مي نگريستند و قادر نبودند ترس و اضطراب خود را پنهان کنند. اشلي

 .هم در واحد دارسي بود

سقوط کرده بود پس از يک محاصره طوالنيروز پنجم خبرهاي بدي رسيد نه از شمال، بلکه از غرب. ويلکس برگ   

 و تلخ. اکنون تمام ساحل رودخانه ميسي سي پي از سنت لوئيز تا نيواورلئان در دست يانکي ها بود. ارتباط ارتش

 کنفدراسيون در دو نقطه قطع شده بود. اگر وقت ديگري بود اين خبر ممکن بود شهر را به وحشت اندازد ولي اکنون
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زان دلير جنوب در قلب پنسيلوانيا بودند سقوط ويلکس برگ چندان اهميت نداشت. آنان به پنسيلوانيا وکه سربا  
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 ارتش لي چشم دوخته بودند. سقوط ويلکس بزگ زياد اهميت نداشت چون لي به سوي شرق مي رفت و بر سر

سي سي پي را مي کرد وراهش فيالدلفيا نيويورک و واشنگتن قرار داشت. تسخير اين شهرها جبران شکست مي  

 .پيروزي بر سراسر شمال محقق مي شد

 ساعت ها به کندي سپري مي شد. سايه مصايب از راه مي رسيد و آفتاب سوزان تابستان را تيره و تار مي کرد ابرهاي

 سياه فاجعه نزديک مي شد و هياکل موحش خود را در آسمان جنوب مي گسترد. زنان همه جا زيرآالچيق ها کنار

ياده روها جلوي مغازه ها و حتي در وسط خيابانها جمع مي شدند و يکديگر را دلداري مي دادند که بي خبري يعنيپ  

 خوش خبري؛ و سعي مي کردند ظاهر خود را حفظ کنند شايعات پنهاني و مالل انگيز هم گسترش پيدا مي کرد مي

بيشمار بوده و آنان که زنده مانده اند آواره گفتند لي سردار بزرگ جنوب کشته شده جنوب شکست خورده و تلفات  

 و فراري اند. مردم سعي مي کردند اين شايعات را باور نکنند اما همه در وحشتي بزرگ به سر مي بردند آنان که در

 جوار شهر مي زيستند به درون شهر هجوم آوردند به اداره روزنامه به سر فرماندهي نيروهاي نظامي و درخواست

دند هر خبري حتي خبرهاي بدخبر مي کر . 

 عده زيادي هم به ايستگاه راه آهن آمده بودند شايد قطارها با خود اخباري بياورند در تلگرافخانه هم ازدحام بود و

 پشت درهاي بسته اداره روزنامه نيز جمعيت زيادي انتظار مي کشيدند از آن همه مردم هيچ صدايي بيرون نمي آمد

ند نفس از کسي در نمي آمد گاهي پيرمردي مي آمد و التماس مي کرد که خبري ازهمه در سکوت منتظر بود  

 فرزندش به او بدهند اما جوابي از کسي صادر نمي شد. و هنگامي که صدايي برمي خاست و مي گفت:"تلگرافي

ر گارينرسيده در شمال هنوز جنگ است" آنوقت سکوت شديدتر و سنگين تر مي شد زناني که در گوشه و کنار د  

 ها و درشکه ها نشسته يا ايستاده بودند هر لحظه زيادتر مي شدند گردو خاکي خفقان آور در ان گرماي شديد از

 آمد و شد مردم برمي خاست زن ها خاموش بودند به ندرت يکي از آنان سخني مي گفت از صورت هاي بي رنگشان

ن و ناله اي بودچنان فريادي از التماس خوانده مي شد که رساتر از هر فغا . 

 در تمام شهر آتالنتا خانه اي نبود که پسري شوهري برادري يا پدري به جنگ نرفته باشد گويا همه منتظر بودند که

 بشنوند مرگ بر خانه آنان هم فرود آمده است. در انتظار مرگ بودند. منتظر خبر شکست نبودند. اين فکر را از سر

د مرده باشند شايد همين حاال در تپه هاي آفتابي و پرعلف پنسيلوانيا. اگر ارتشبدر کرده بودند. مردانشان ممکن بو  

 .جنوب شکست خورده و نابود شده بود آن عقيده و مرام آن حس وطن خواهي هنوز زنده بود و نفس مي کشيد

رباز روانههزاران جوان کشته مي شدند ولي جنوب باز حاضر بود مانند آتشي که از دهان اژدها خارج مي شود س  

 جنگ کند. سربازان تازه نفس در لباسهاي خاکستري و کرم از زمين بيرون مي جستند و جاي کشته شدن را مي

 گرفتند اين مردان از کجا مي آمدند هيچ کس نمي دانست. چيزي که مي دانستند و مطمئن بودند اين بود که

گي است وارتش جنوب پايدار و شکست ناپذيرخداوندي انتقام جو در آن باال نشسته است ولي معجزه گر بزر  

* * * 
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 توي درشکه(Examiner adaily ( اسکارلت، مالني و خانم پيتي پات در برابر اداره روزنامه ديلي اگزامينر

 نشسته بودند دست اسکارلت طوري از ترس تکان مي خورد که چتر را نيز به لرزه مي انداخت و عمه پيتي مثل

ه خود مي لرزيد و بيني خود را باال و پايين مي برد. مالني چون جسمه اي سنگي ساکتخرگوش وشحت زده اي ب  

 

2 1 8 

 بود. چشمانش با گذر لحظات تيره تر و خيره تر مي شد. هر يکي دو ساعت يک بار شيشه دوا را بيرون مي آورد بو

لين بار با لحني آمرانه توام با مهرباني بهمي کرد و به عمه پيتي مي داد و کلماتي نامفهوم بر زبان مي آورد. براي او  

 :عمه پيتي گفت

 عمه جون اگه حالت خوب نيست بگير و بو کن. بهت بگم اگه بخواي غش کني بايد همون جور به حال غش بموني -

ارمتا عمو پيتر بياد و تورو ببره خونه چون من مي خوام همينجا بمونم تا خبري راجع به ... تا خبري بگيرم و نمي ذ  

 ".اسکارلت هم منو تنها بذاره

 اسکارلت قصد ترک کردن آن محل را نداشت و نمي خواست قبل از اينکه خبري از اشلي بگيرد به خانه برود. اگر

 حتي پيتي پات هم مي مرد آنجا را ترک نمي کرد اشلي جايي داشت مي لنگيد شايد هم مرده بود. و اداره روزنامه

انست اين اخبار را بگيردتنهايي جايي بود که مي تو . 

 به جمعيت نگاهي انداخت دوستان و همسايگان را مي ديد همسر دکتر ميد با کاله لبه پهنش به بازوي پسر پانزده

 ساله اس فيل تکيه داده بود. دخترهاي مک لور همه نگران بودند و سعي مي کردند لرزشهاي لب را با فشار دندان

ادرهاي يونان باستان ايستاده بود و به تارهاي گيسوي سفيدش که از زيرکاله گيسپنهان کنند. خانم السينگ مثل م  

 بيرون زده بود اصال اهميت نمي داد و نگراني خود را اگر مي توانست پنهان نگه مي داشت. فاني السينگ هم از ترس

ماال دلداري در ميدانرنگ به چهره نداشت مثل ارواح شده بود ( اين ترس شايد به خاطر برادرش هيو نبود احت  

 جنگ داشت کسي چه مي دانست) خانم مري ودر در درشکه نشسته بود و آرام روي دستهاي مي بل مي زد. مي بل

 حامله بود. با آن وضع رقت بار شالي را با کمال دقت دور خودش پيچيده بود و معلوم نبود چرا عمدا اظهار ناراحتي

بازان فرانسوي در جبهه پنسيلوانيا باشند، احتماال همين االن آن زوآه کوچکمي کند تا حاال کسي نشنيده بود که سر  

 .اندام يک جايي در ريچموند سالم و سرحال بود

 ناگهان جنبشي در جمعيت پيدا شد. عده اي که ايستاده بودند راه گشودند تا اسب سروان باتلر عبور کند. او

ديدن او با خود فکر کرد: بايد خيلي جرات داشته باشد که در يکراست به طرف درشکه عمه پيتي رفت. اسکارلت با  

 چنين موقعي اينجا بيايد مردي به بدنامي او آن هم بدون لباس نظامي ممکن است مردم بريزند سرش و تکه تکه اش

 کنند همچنان که نزديکتر مي آمد اسکارلت باز فکر کرد شايد خودش اختيار از کف بدهد و به طرف او حمله کند

 اين مرد چطور جرات مي کند با اين سرو وضع مرتب و چکمه هاي براق و اين لباس کتان سفيد خونسرد و بي اعتنا
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 سيگار گران قيمتي به لب بگذارد و ميان اين مردم پيدا شود. آن هم وقتي که اشلي و جوان هاي ديگر دارند با يانکي

هاي مريضها مي جنگند پابرهنه، تشنه در گرما، گرسنه، با شکم  . 

 همچنان که رت از آن راه باريک مي گذشت نگاه هاي تلخ به سوي او روان مي شد. پيرمردها زيرلب فحش ميدادند

 و مادام مري ودر که از هيچ چيز نمي ترسيد رو درشکه ايستاد و با صداي بلند گفت:" قاچاقچي!" اين کلمه به طوري

حش ها بنظر مي آمد. رت کمترين اعتنايي نکرد و هنگامي کهبا نفرت درآميخته بود که در آن لحظه بدترين ف  

 نزديک آمد کالهش را براي مالني و عمه پيتي برداشت و به سوي اسکارلت رفت کمي به جلو خم شد و گفت:" فکر

 "نمي کني که حاال موقع مناسبي باشه که دکتر ميد دوباره درباره پيروزي جنوبي ها داد سخن بده؟

راپاي اسکارلت را فراگرفت و مثل يک گربه خشمگين ناگهان به سويش کمين رفت بدترينتشنجي ناگهاني س  

 .کلمات را آماده مي کرد که بگويد اما اشاره دست رت اورا وادار به سکوت نمود
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 با صداي بلند گفت:" آمدم به خانمها بگويم که اولين فهرست کشته شدگان آماده شده من االن از سرفرماندهي

يامم " 

 همهمه اي ميان آنان که نزديک بودند و صدايش را مي شنيدند افتاد و جمعيت به حرکت درآمد که با عجله خود را

 .به سرفرماندهي در خيابان وايت هال برساند

 رت روي زين بلند شد و دستش را بلند کردو با صدايي رسا گفت:" نرويد. فهرست به هردو روزنامه فرستاده شده

جا هستيد باشيدزيرچاپه هر !" 

 مالني اشک مي ريخت به طرف رت برگشت و گفت:" اوه سروان باتلر لطف کردين که به ما گفتين کي فهرستها

 "بيرون مياد؟

 زياد طول نميکشه خانم تقريبا نيم ساعت پيش اونارو فرستادن به روزنامه سرگردي که مامور اين کار بود نمي "

ري مي ترسيد عمارت سرفرماندهي رو روي سرش خراب کنن آه نگاه کنينخواست اونارو در اختيار مردم بذا !" 

 .پنجره اداره روزنامه باز شد و دستي بيرون آمد و ليست بلند بااليي که هنوز مرکبش خشک نشده بود بيرون آورد

به مردم هجوم بردند و در اندک زماني فهرشت کشته شدگان چند پاره شد هرکس سعي مي کرد قطعه اي را که  

 .دست آورده با صداي بلند بخواند بقيه دورش حلقه زدند

 رت به سرعت پياده شد و افسار را ب دست عمو پيتر داد و گفت:" بگيرش" آنها فقط شانه هاي سنگين و پهن او را

 مي ديدند که بر جمعيت سوار بود و پيش مي رفت و همه را باخشم و شدت کنار مي زد. چند دقيقه برگشت چند

به دست داشت به مالني داد لباس سفيدش در اثر برخورد با جمعيت و دستهاي کثيف آنان به کلي چرک شده نسخه  

 .بود. نسخه هاي ديگر را نيز بين خانم مري ودر و دخترهاي مک لور السينگ ميد وديگران توزيع نمود
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يزان مي ديد که دستهاي مالنيزود باش ملي" اسکارلت در حالي که احساس مي کرد قلبش به دهانش آمده عرق ر "  

 .به شدت مي لرزد و قادر به خواندن نيست

 ملي آهسته گفت:" بگيرش" و اسکارلت فهرست را گرفت .وز. وز کجاست؟ آه در آخر فهرست " وايت" مي خواد و

جونصدايش مي لرزيد " ويلکينز... وين... زيولون... آه ملي اسمش نيست! اسمش نيست! اوه خدايا شکرت، عمه   ! 

 "ملي نمکو بده نگهش دار ملي

 مالني از شادي به شدت اشک مي ريخت سر عمه را باال آورد و نمک را زير بيني اش گرفت اسکارلت از خوشحالي

 زن چاق و پيري را که کنارش ايستاده بود بغل کردو بوسيد اشلي هنوز زنده بود حتي زخمي هم نشده بود خداي

خوب بزرگ او را حفظ کرده بود! چه ! 

 .ناگهان ناله ضعيفي به گوشش رسيد برگشت و فاني السينگ را ديد که سر را روي سينه مادرش گذاشته مي گريد

 لبهاي باريک خانم السينگ مي لرزيد.فهرستي از کشته شدگان کف درشکه بود آهسته به درشکه چي گفت:" زود

ينگ را نيافت. پس حتما محبوب فاني، کسي کهبرو خونه" اسکارلت سريعا نگاهي به فهرست انداخت نام هيواالس  

 اورا دوست دارد کشته شده است. جمعيت در سکوت و دلسوزي راه را براي گذر درشکه السينگ ها باز کرد به

 دنبال آن گاري دختران مک لور که مادياني را مي کشيدند گذشت. خانم فيت خود با خشم درشکه را مي راند

بهايش را به شدت گاز مي گرفت. خانم هوپ که گرد مرگ بر چهره اش ديده ميصورتش چون صخره مي نمود؛ ل  

 شد صاف کنارش نشسته بود و دامن خواهرش را در مشت مي فشرد. آنان بيشتر به زنان سالخورده شباهت داشتند
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نبود. غم بي کسي برادر کوچکشان داالس را چون جان عزيز مي داشتند تنها خويشاوندشان بود. داالس ديگر زنده  

 .از صورتشان مي ريخت

 مي بل در حالي که صدايش از شادي مي لرزيد فرياد زد:" ملي! ملي! زنه زنده اس! اشلي هم همينجور! اوه خدايا

 شکرت!" شال از شانه اش فرو افتاده بود و ظاهرش رقت انگيز شده بود. براي لحظه اي او و مادرش خانم مري ودر

ند همينطور يکسره حرف مي زدند " اوه خانم ميد! رنه..." صدايش يک مرتبه عوض شد آرامترمتوجه نبودند داشت  

 "شد:" ملي ببين!... خانم ميد خواهش مي کنم دارسي که...؟

 خانم ميد سرش را پايين انداخته بود وقتي صدايش کردند اصال متوجه نشد اما چهره فيل کوچک چون کتاب بازي

بخوانند بود که همه مي توانستند . 

 .نااميدانه و درمانده مي گفت:" مادر مادر با تو هستن" خانم ميد نگاهش را باال آورد و چشمش به مالني افتاد

 "گفت:" ديگه به چکمه احتياجي نداره

 فرياد ملي که در واقع ضجه اي بيش نبود و با گريه مي گفت:" اوه خدايا!" عمه پيتي رابه شانه اسکارلت تکيه داد و از
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رشکه پايين پريد و با عجله خودش را به آنها رساندد . 

 فيل با زبان بچگانه خود سعي داشت مادرش را تسلي بدهد " مادر تو هنوز منو داري اگه اجازه بدي ميرم وهمه

 "...يانگي ها رو مي کشم

از ديدگانش خانم ميد اورا چنان محکم بغل کرد که گويي نمي خواست لحظه اي از کنارش دور شود:" نه!" اشک  

 .فرو ريخت. مالني سعي داشت فيل را ساکت کند

 فيل لطفا دهنتو ببند" از درشکه باال رفت و اورا در آغوش گرفت:" فکر نکن که اگه بري و تير بخوري به مادرت "

 "کمک کردي چه مزخرفاتي. ما روببر خونه زود باش

" عمه پيتي رو ببرد خونه و زود بيا منطل دکتر ميدفيل افسار درشکه را به دست گرفت . مالني به اسکارلت گفت: . 

 "!سروان باتلر ممکنه شما به دکتر خبر بدين؟ اون االن تو بيمارستانه

 درشکه راه خود را ازميان آن جمعيت انبوه گشود هرکس داشت به سرنوشت و زندگ خود فکر مي کرد عده اي

اي مهلک و مرگبار به سرشان وارد شده است گيج واشک شادي مي ريختند و کساني هم بودند که گويي ضربه   

 مبهوت وبي حرکت بودند چمان اسکارلت دوباره فهرست را مي کاويد دنبال نام هاي آشنا مي گشت اوه عجب

 .فهرست بلند بااليي ! آتالنتا و جورجيا چقدر کشته داده بود

نظر آورد يادش آمد که با ريفور کالورت يفورد، ستوان" ريف! ناگان خاطرات دور را در -خداي من! کالورت  "  

 .روزي در تپه ها گردش مي کرد آنقدر گرسنه بودند که تا خانه دويدند هردو از تاريکي هوا وحشت داشتند

جوزف سرباز وظيفه " جو کوچولوي بد اخالق و سالي حاال بچه او را در شکم داشت -فونتين  " ! 

کالورت بود. بيچاره کاتلين. هم برادرش را از دست داده هم نامزدش رااليت سروان" ليف نامزد کاتلين  -مونرو " . 

 .ولي بدبختي سالي بيشتر بود.. يک برادر و يک شوهر

 آه چه وحشتناک! مي ترسيد فهرست را بخواند عمه پيتي هنوز در حالت غش درحالي که روي شانه اسکارلت افتاده

ه فرو برد و دوباره فهرست را خواندبود آه مي کشيد. اسکارلت خود را در گوشه درشک . 

 .چي خدايا! تارلتون و تارلتون، بازهم تارلتون. سه اسم. نه بايد در چاپ اشتباه شده باشد. ولي نه اشتباهي در کار نبود

توماس ، سرباز وظيفه -استوارت، گروهبان" ، " تارلتون  -برنتون، ستوان" ، " تارلتون  -خودشان بودند. " تارلتون  " 
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 و بويد هم در اولين سال جنگ کشته شده بود و يک جايي در ويرجينيا دفن شده بود خدا مي داند کجا! همه پسرهاي

 تارلتون کشته شده بودند. تام و دوقلوهاي لنگ دراز تنبل با آن شايعه پراکني هاو استعداد شگرفشان در شوخي و

شت همه رفته بودند آه خدايا چه وحشتناکبويد که استاد رقص بود و زباني چون نيش زنبور دا ! 

 ديگر نتوانست بخواند. نمي دانست از آن پسرها که با آنها بزرگ شده بود، رقصيده بود و معاشرت کرده بود بازهم
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 کسي در اين فهرست هست؟ کاش مي توانست فرياد بزند کاش مي توانست کاري کند که اين پنجه هاي آهنين که

اي لحظه اي او را راحت مي کردندگلويش را مي فشرد بر . 

 رت گفت:" متاسفم اسکارلت" سرش را بلند کرد و رت را نگريست. فراموش کرده بود که او هنوز آنجاست." خيلي

 از دوستانت کشته شدن؟" سرش را تکان داد سعي کرد سخن بگويد:" درناحيه ما تقريبا همه خانواده ها االن عزادار

رلتونو همه... همه برادران تا " 

 چهره رت آرام بود ولي اثري از غم در آن ديده نمي شد ديگر آن برق تحقير و غرور در چشمانش مشاهده نمي

 شد. آرام گفت:" هنوز تمام نشده بازهم ادامه داره اين تازه فهرست اوله و کامل نيست ليست بلند بااليي هم فردا

رشکه بودند نشوند:" اسکارلت ژنرال لي بايد شکستپخش ميشه" صدايش را پايين آورد تا کساني که نزديک د  

 "خورده باشه. در سرفرماندهي شنيدم که به طرف مري لند عقب نشيني کرده

 اسکارلت نگاه غضبناکي به رت انداخت اما خشمش به خاطر شکست لي نبود. فکر فهرست دراز فردا بود! فردا. فکر

لي را نديده بود ولي. فردا! شايد همين االن او مرده باشد. آنوقتفردا را نکرده بود. چقدر خوشحال بود که اسم اش  

 .اين خبر را فردا يا فرداهاي ديگر به او بدهند

 اوه رت اين جنگ براي چيه؟ آيا بهتر نبود يانکي ها پول مي دادند و اين سياها رو مي خريدن و آزاد مي کردن؟ ما "

لشون کنيم برن. بهتر از اين جنگ بودحتي مي تونستيم سياه ها رو مجاني بديم اصال و " 

 موضوع سياه ها نيست اسکارلت اينا هم بهانه اس. جنگ هميشه هست چون انسان جنگ رو دوست داره زن ها از "

 "جنگ خوششون نمياد ولي مردها چرا... بله مردها بعد از زن به جنگ بيشتر از همه چيز عالقه دارن

ا پوشاند ديگر آن سختي و شدت درآن ديده نميشد به احترام اسکارلت کالهدوباره همان لبخند قديمي چهره اش ر  

 .پهن پانامايي خود را از سر برداشت

 خداحافظ ميرم دکتر ميد رو پيدا کنم. فکر مي کنم با گفتن اين خبر دشمنيش با من کمتر بشه. اما بعد شايد دوباره "

پسر قهرمانش رو آوردهنفرت به سراغش بياد که چرا آدم بد مثل من خبر مرگ  " 

 اسکارلت خانم پيتي پات را به بستر برد و پريسي و کوکي را مامور مراقبت از او کرد و خود به سرعت به منزل دکتر

 ميد رفت. خانم ميد همراه پسرش فيل در طبقه باال استراحت مي کرد و به انتظار بازگشت شوهرش بود. مالني هم

راي تسليت آمده بودند صحبت مي کرد و مشغول اندازه کردن لباس سياهي بود کهکنارش بود و با همسايگاني که ب  

 خانم السينگ براي خانم ميد فرستاده بود. از تمام خانه بوي اسيد و رنگ بلند بود. آشپز خانم ميد داشت همه

 "لباسهاي اورا به رنگ سياه درمي آورد. اسکارلت به آرامي پرسيد:" حالش چطوره؟

گريه نمي کنه. حتي يک قطره اشک هم از چشمهايش نيومده. وقتي زني نتونه گريه کنه خيلي مالني گفت:"  

 وحشتناکه. من نمي دونم مردها چطور مي تونن بدون گريه اين چيزها رو تحمل کنن. فکر مي کنم چون اونا قوي تر

اره چون دکتر نمي تونهو شجاع تر از زن ها هستن. ميگه مي خواد خودش به پنسيلوانيا و جسد پسرش رو بي  
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 "بيمارستان رو ول کنه

 

2 1 2 

 "اينکه خيلي براش سخته فيل نمي تونه بره؟ "

 مي ترسه اگه اين پسر از جلوي چشمش دور بشه فورا توي ارتش ثبت نام کنه. مي دوني که حاال ديگه بزرگ شده "

 "شونزده سالشه و ارتش شونزده ساله ها رو قبول مي کنه

يکي اتاق را ترک مي کردند. حضور داشته باشند فقط اسکارلت و مالني در طبقه پايين ماندند تا به همسايه ها يکي  

 کار خياطي ادامه دهند غم شديدي مالني را در خود فرو برده بودند و سعي داشت پنهان کند ولي گاهي قطره اشکي

دي که در جبهه اتفاق افتاده شايد اشلياز گوشه چشمانش روي لباس مي چکيد در اين خيال بود که با آن جنگ شدي  

 هم مرده باشد. اسکارلت هم به شدت احساس ناراحتي مي کرد.نمي دانست آن روز وحشتناک را که رت به او گفته

 .برزبان بياورد و بار خود را سبک کند يا آن فقط براي خودش نگه دارد. سرانجام تصميم گرفت ساکت بماند

رباره اشلي فايده اي نداشت و نمي خواست مالني به علت ناراحتي او درباره اشلي پيمغشوش تر کردن ذهن مالني د  

 .ببرد. چه خوب شد که مالني و عمه پيتي آن روز صبح متوجه نگراني اش نشدند

 سکوتي سنگين فرو افتاده بود و کار دوخت و دوز ادامه داشت. مدتي بعد از بيرون صدايي برآمد. آن دو برخاستند و

را کنار زدند دکتر ميد داشت از اسب پياده مي شد شانه هايش فرو افتاده و سرش خميده بود آنقدر که ريشپرده   

 خاکستري اش با سينه تماس داشت. آهسته به درون آمد و کيف و کالهش را روي ميز گذاشت و دو دختر را بوسيد

ليپ به سرسرا آمد و مغموم در گوشه ايآنوقت با خستگي و زحمت بسيار از پله ها باال رفت. لحظه اي بعد في  

 .نشست و سرش را ميان دو دست گرفت و به فکر فرو رفت

 مالني آهي کشيد و گفت:" مثل اينکه خيلي ناراحته چون نذاشتن بره به جبهه با يانکي ها بجنگه تازه شايد شانزده

اشهسالش هم نشده باشه اوه اسکارلت چقدر خوبه که آدم پسري مثل اون داشته ب " 

 .و کشته بشه؟" اسکارلت در همان لحظه به دارسي فکر مي کرد "

 مالني گفت:" خيلي بهتره که آدم پسرش تو جنگ کشته بشه تا اصال پسر نداشته باشه شايد تو درست نمي توني

اد بچهبفهمي من چي مي گم. تو پسري مثل ويد داري اما من که هنوز بچه اي ندارم... اوه اسکارلت خيلي دلم مي خو  

 داشته باشم. مي دونم که تو فکر مي کني من چقدر کار بدي مي کنم که اين چيزها رو مي گم ولي اين حقيقت داره

 "هر زني بچه مي خواد خودت که مي دوني

 .اسکارلت حالت تمسخري در دل احساس کرد ولي بسيار به خود فشار آورد تا آشکار نکند

ن باشه که اشلي رو ببره منم تسليمم... فکر مي کنم بتونم تحمل کنم گرچه اگهمالني ادامه داد:" اگه اراده خدا اي  

 اشلي بميره منم ديگه نمي خوام زنده باشم. ولي خدا به من قدرت تحمل ميده اينو ديگه نمي تونم تحمل کنم که او
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ن باشه. اوه اسکارلت توبره بدون اينکه يادگاري از خودش براي من بذاره تا االقل راحتي خيال من و تسالي روح م  

 چه خوشبختي! اگرچه چارلي رو از دست دادي اما از او پسرش داري و اگه اشلي کشته شده باشه من هيچ چيز

 "نخواهم داشت. اسکارلت منوببخش. ولي گاهي من به تو حسوديم ميشه

 .اسکارلت فرياد زد:" به من حسودي مي کني؟" احساس گناه مي کرد

ري و من ندارم. گاهي وانمود مي کردم که ويد پسر من است چون از نداشتن بچه احساسچون تو يک پسر دا "  

 ".ناراحتي مي کردم
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 اسکارلت زيرلب با خود گفت:" چرت و پرت ميگه!" نگاه تندي به مالني اندخت . با چهره اي غم زده ملي همچنان

الغرش اجازه پرورش آن را نمي داد اندامش فقطمي دوخت ممکن بود عاشق بچه دار شدن باشد ولي جثه نحيف و   

 .کمي از اندام يک دختر دوازده ساله بزرگتر مي نمود. تهي گاهي باريک وسينه اي صاف داشت

 آرزوي داشتن چه از جانب مالني در نظر اسکارلت آرزوي ابلهانه اي بود به قدري افکارش مغشوش بود که تحليلي

اشلي صاحب فرزند مي شد مثل اين بود که چيزي از اسکارلت مي گرفتند و به مالنيبراي آنها نداشت. اگر مالني از   

 .مي دادند چيزي که مال خودش بود

 منو ببخش از چيزي که درمورد ويد گفتم. تو خودت خوب مي دوني که چقدر دوستش دارم. اوقاتت از دست من "

 "تلخه ها؟

ايوون ببين فيل چشه. داره گريه مي کنه اسکارلت گفت:" چه حرفها مي زني. بلند شو برو تو " 

 فصل پانزدهم

 رسيد( Rapidan ( ارتش جنوب به عقب رانده شدو به سوي ويرجينيا عقب نشست و به قرارگاه زمستاني راپيدان

و چون کريسمس نزديک بود اشلي براي -يک ارتش خسته واز هم پاشيده که از گتيس برگ باز مي گشت  -  

زگشتتعطيالت به خانه با . 

 اسکارلت که براي اولين بار بعد از دوسال اورا مي ديد از شدت هيجان هراسي بر او غالب آمده بود. آن روز که در

 دوازده بلوط شاهد ازدواج آنان بود فکر مي کرد که اشلي بيش از عشق يک عاشق شکسته دل دوست نخواهد

اسباب بازي خود سير شده است. در اين هجران داشت. ولي اکنون احساس گذشته اش شبيه به کودکي بود که از  

 طوالني احساسش تندتر و تيزتر شده بود آنقدر توان يافته بود که اين جرات را در خود مي ديد که دوباره کالم

 .عاشقانه بر زبان آورد

گ شده بوداين اشلي ويلکز در لباس نظامي کثيف و رنگ و رو رفته مردي که موهاي بورش از آفتاب تابستان بي رن  

 با آن جوان رويا زده و بي خيالي که قبل از جنگ دوست مي داشت بسيار تفاوت کرده بود. ولي باز هم هزاران بار
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 بيش از دوران دوشيزگي اورا به لرزه مي انداخت. پوستش تيره و اندامش الغر شده بود درحالي که در گذشته

وارنظام از دو طرف دهانش فرو افتاده بود و اين تنها چيزيمتناسب مي نمود سبيل هاي طاليي بلندش چون افراد س  

 .بود که به او رنگ و روي يک سرباز واقعي مي داد

 در آن يونيفرم کهنه مثل نظاميان راست و کشيده مي ايستاد و طپانچه اي در کيف کهنه داشت و شمشيرش در غالفي

سرگرد اشلي ويلکز،سي، اس -ت خوانده مي شد فرسوده به چکمه هايش مي خورد روي مهميز کهنه اش اين عبار . 

م} عادت فرماندهي در اومشاهده مي شد کيفيتي از وقار و اعتماد بنفس و -آ { مخفف " ارتش کنفدراسيون جنوب"   

 خطوطي درشت که چهره اش را عبوس نشان مي داد حالت تازه و عجيبي در شانه هاي مربع شکل و راستش داشت

شه اي اش همان درخشش ديده مي شد. آن رفتار آرام و آزادمنشانه و رويا زده گذشتهولي چشمان روشن و شي  

 اکنون به رفتار گربه اي شکارچي آماده و هوشيار بدل شده بود. مثل ويولوني بود که سيم هايش را زياد کشيده

 .باشند

ون مي ريخت صورتش آفتابنوعي نگاه چون پارچه اي تافته از رنج بسيار و روياهاي سرگردان از چشمانش بير  

 .سوخته و پوستش در اطراف گونه ها کشيده و صاف بود همان چهره جذاب اشلي خودش بود ولي با تغيير بسيار
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 اسکارلت تصميم گرفته بود کريسمس را در تارا بگذراند ولي حاال ديگر بعد از تلگراف ورود اشلي هيچ قدرتي روي

اکيد الن افسرده براي سفر به تارا نمي توانست اورا از آتالنتا بيرون بکشد. اگر زمين و حتي دستورهاي مستقيم و  

 اشلي تصميم مي گرفت که به دوازده بلوط برود آنوقت او هم به تارا مي رفت تا نزديک او باشد؛ ولي اشلي به خانواده

هاني و اينديا در راه آتالنتا بودند .بعد ازاش نوشته بود که براي ديدار او به آتالنتا بيايند به اين ترتيب آقاي ويلکز   

 اين دوسال طوالني، به تارا برود و از ديدار او محروم شود؟ از شنيدن صداي دلنواز او محروم شود؟ برود و آن

 .چشماني را که مي دانست هنوز اورا از ياد نبرده نبيند؟ هرگز! حتي به خاطر تمان مادران دنيا

شلي همراه گروهي که آنان نيز مرخصي داشتند به آتالنتا رسيدند. گروهي درماندهچهار روز قبل از کريسمس ا  

 غمگين خسته و ويران يادگار نبرد سهمگين گنيس برگ. کيد کالورت در ميان آنان بود جواني زرد و اندوهگين که

ين مرخصي آنان ازدائما سرفه مي کرد. دوتا از پسرهاي مونرو هم همراهش بودند و خوشحال بودند چون اين اول  

 بود. و آلکس و توني فونتين هردوسياه مست و ماجراجو.اين گروه مجبور بودند براي رفتن به خانه دو 0910

 ساعت منتظر قطار بمانند و اشلي همه انها را به منزل عمه پيتي آورد تا از درگيري و کتک کاري آنها با اين و آن

 .جلوگيري کرده باشد

فونتين وقتي چشمشان به عمه پيتي افتاد اورا بغل کردند و بوسيدند و جمالت تملق آميز دوبرادر آلکس و توني  

 گفتند. کيد که اين منظره را مي ديد گفت:" فکر مي کنين اين دوتا به قدر کافي در ويرجينيا جنگيدن. خير اينطور
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دن و مرافعه راه انداختن دژباننيست هنوز خسته نشدن از وقتي که به ريچموند رسيديم دائما به اين و اون پري  

 ".اونارو گرفت و اگه به خاطر زبون چرب و نرم اشلي نبود کريسمس رو تو زندون بودن

 ولي اسکارلت به اين حرفها اصال گوش نمي داد کنار اشلي در همان اتاق نشسته بود و از خود بي خود شده بود. در

دان جذاب ديگري هم پيدا شوند. تا وقتيکه اشلي در اين دنيااين دوسال هيچ وقت فکر نکرده بود که ممکن است مر  

 بود چه کسي جرات داشت با او نرد عشق ببازد؟ او دوباره در خانه بود. بازگشته بود و فقط به اندازه پهناي قاليچه با

آويخته اند فکراو فاصله داشت وقتي اورا مي ديد که مالني را دربرگرفته و خواهرانش هاني و اينديا به شانه هايش   

 مي کرد که هم اکنون تمام توانش همراه با اشک از چشمانش خارج مي شود. اگر او هم مي توانست چون انان به

 اودرآويزد! اگر فقط يک بار چند دقيقه دستش را لمس کند و مطمئن شود که اينجاست! اگر مي توانست دستش را

شادي را از چشمان خود پاک کند! مالني تمام اين کارها را مي در دست بگيرد و دستمال اورا قرض کند تا اشک هاي  

 کرد و هيچ شرمي نداشت. با شادي فراوان بازو در بازوي شوهرش انداخته بود و اورا ستايش مي کرد و به اوخيره

يمانده بود لبخندي بر لب و اشکي در چشم. و اسکارلت هم آنقدر خوش بود که حسادت را از ياد برده بود. اشل  

 !باالخره برگشته بود

 .از لحظه اي که اشلي او را بوسيده بود همانطور نشسته دستش را زيرچانه گذاشته و در رويا خود فرو رفته بود

 اختياري ازخود نداشت اورا مي نگريست و لبخند مي زد اشلي اول مالني را در آغوش گرفته و مالني هاي هاي مي

گرفته بود. بعد هاني و اينديا خود را به او آويختند و سعي کردند اورا از ميانگريست و اشلي اورا محکم تر در بغل   

 بازوان مالني بيرون بکشند. و بعد پدرش را بوسيده بود با آغوشي گرم و پرمحبت و عمه پيتي را که با پاهاي

گر محاصره شدهکوچکش همينطور در اطراف او جست و خيز مي کرد. بعد اسکارلت را ديد که درميان جوانان دي  

 بود و سعي مي کرد خود را از شرشان خالص کند. عمه پيتي گفت:" اوه اسکارلت دختر خوشگل خوشگل ترين

 .دخترا!" و گونه اش را بوسيد
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 هرچه را که اسکارلت براي خوش آمدگويي آماده کرده بود ناگهان از يادش پريد. ساعتها بعد وقتي يادش آمد که

اقي نشان نداده با آرزويي تب آلود در اين رويا فرو رفت که اگر با هم تنها بودند حتما اشلي شوقاشلي شور و اشتي  

 نشان مي داد و عشق آسماني خود را به نمايش مي گذاشت اين آرزوهاي پر تب و تاب او را شاد مي کرد و مطمئن

هنوز هم دير نشده در اين مدت فرصتمي ساخت که اشلي اين کار را حتما خواهد کرد. هنوز يک هفته باقي است.   

 دارد که دل از او بربايد و وقتي تنها شدند بگويد:" يادت هست روزهايي را که با هم به سواري مي رفتيم؟ يادت

 هست که باهم در ايوان تارا مي نشستيم و تو آن شعر زيبا را مي خواندي؟ ( خدايا اسم آن شعر چه بود؟ حاال هرچه

مي آيد آنروز که پاي من پيچيد و درد گرفت و تو مرا بغل کردي و همانطور که در تاريک وبود ولش کن) يادت   
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 "روشن غروب به خانه آوردي؟

 اوه چقدر چيز يادش مي آمد که با " يادت هست" شروع مي شد خاطراتي خوب و شيرين که اورا به ان روزهاي

ي را زنده مي کرد خاطراتي بود که قبل از ورود مالنيدوستداشتني پيوند مي زد و ايام بي خيالي و لذت هاي کودک  

 هاميلتون فقط به آن دو تعلق داشت و همانطور که حرف مي زد و اين خاطرات را مرور مي کرد مي توانست به

 چشمانش بنگرد و آن هيجانات گريزنده را از آنها بخواند. نشانه هايي را بيابد که به او ثابت کند علي رغم محبتهاي

رانه اي که به مالني هاميلتون ابراز مي کند هنوز عشقي قوي و پرشور چون روزهاي اول روز جشن دوازده بلوطشوه  

 در او وجود دارد هنوز در اين مورد فکر نکرده بود که اگر اشلي هم به عشق او پاسخ دهد و عالقه خود را ابراز کند

يش کافي بود اشلي هنوز به او توجه داشت... آري ميآنوقت چه خواهد کرد چه بايد بکند؟ فعال تا همينجا برا  

 توانست صبر کند. مي توانست به مالني اجازه دهد که ساعت هاي خوشي داشته باشد به بازويش بياوزد و بگريد

 نوبت او هم خواهد رسيد. از اين ها گذشته دختري چون مالني از عشق چه مي داند؟

مالني گفت:" عزيزم چقدر شبيه آدم هاي بي سرو پا شده اي؟ لباست را وقتي هيجان بازگشت به خانه پايان يافت  

 "کي وصله پينه کرده، چرا اين همه وصله هاي آبي داره؟

 اشلي گفت:" تازه من خودم فکر مي کردم لباسم خيلي قشنگه. فقط کافيه منو با اون رجاله هايي که اون ور نشستن

تبم. اين يونيفرم رو موسمقايسه کني اونوقت مي فهمي که من چقدر مر  ) Mose )وصله کرده و من فکر مي کنم 

 خيلي خوب از عهده بر آمده چون قبل از جنگ اصال نمي دونست سوزن چي هست! و اما درباره وصله ها خب اگر تو

م بيبودي چه مي کردي؟ لباستو ول مي کردي پاره بمونه يا از يونيفرم يانکيها استفاده مي کردي؟ و اما اينکه آد  

 سرو پايي شدم برو خداروشکر کن که زنده برگشتم و تازه چکمه هم دارم پابرهنه نيستم. هفته پيش چکمه قديمي

 من به کلي از بين رفت و اگر شانس با من نبود و دوتا يانکي رو با تير نمي زدم بايد پارچه به پام مي بستم چکمه يکي

 "از اونا کامال اندازه ام بود

را نشان داد تا همه چکمه هايش را ببينند و تحسين کنند پاهاي دراز خود . 

 کيد گفت:" وچکمه اون يکي هم اندازه پاي من نيست دو شماره کوچکتره و دارم از درد ميميرم ولي مي خوام

 "همينجوري برم خونه

مي کنه بهتوني فونتين گفت:" اونوقت اين خوک خودپرست حاضر نيست اين چکمه تنگ رو که داره پاش رو اذيت   

 يکي از ما بده. من مطمئنم که اندازه پاي کوچک و اشرافي خودمه. من خجالت مي کشم با اين کفش هاي کثافت برم

 پيش مادر. قبل از جنگ اون حتي اجازه نمي داد يکي از سياهامون از اين جور کفش ها بپوشه" آلکس درحالي که به

ي با قطار داريم ميريم خونه از پاش درمياريم من ازماما زيادچکمه هاي ويد نگاه مي کرد گفت:" غصه نخور وقت  

 

2 1 6 



 
265 

 منو با اين کفش هاي سوراخ ببينه با اين( Munroe Dimity ( خجالت نمي کشم اما نمي خوام ديميتي مونرو

 "شست پام که بيرونه

 "توني غرشي به برادر کرد و گفت:" اين چکمه ها مال خودمه من اول گفتم

مي ترسيد دو برادر ناگهان به جان هم بيفتند و خانه را بهم بريزند موضوع ديگري را پيش کشيد. اشلي و مالني که  

 درحالي که دستي به ته ريشش مي کشيد گفت:" مي خواستم ريش هاي بلندم رو نشونتون بدم دخترا ريش قشنگي

 Jab پاورقي: معروف به( }Stuart Brown Ewell James ( بود حتي جب استوارت

)0999-0914 ) از وست پوينت فارغ التحصيل شد هنگام شروع 0924افسر سوار ارتش جنوب اهل ويرجينيا در   

 جنگ هاي انفصال به واحد سوار پيوست و در اولين نبرد بال ون شرکت کرد و به درجه ژنرالي رسيد در جنگ هاي

به واحدهاي تحت فرماندهي 0912اکتبر هفت روزه به فرماندهي واحد سوار ارتش شمال ويرجينيا منصوب شد در   

 ژنرال مک کالن حمله برد و آنها را تارو مارنمود و جنوب پنسيلوانيا را مسخر کرد در نبرد فردريکزبورگ به او لقب

 چشمان ارتش" دادند و بعد از کشته شدن جکسون ديوار سنگي به فرماندهي واحد دوم سوار در چانسلورزويل "

مامور دفاع از ريچموند بود و در همين مکان در نبرد با واحد سوار نيروهاي ژنرال فيليپ 2014گمارده شد. در   

م} و ناتان بدفورد فورست هم ريششون به قشنگي مال من نبود. ولي وقتي که به ريچموند -شريدان کشته شد.   

ن پس من هم ديگه نبايدرسيديم اين دوتا حرومزاده" به فونتين ها اشاره کرد، " تصميم گرفتن ريششون رو بزن  

 ريش داشته باشم اونوقت منو خوابوندن و ريشمو زدن متعجبم از اينکه سرمو نبردين. سبيل هايم هم در خطر بود

 "و کيد پا درميوني کردن( Evan ( ولي اوان

هش نميآلکس گفت:" باور کنين خانم ويلکز! بايد از من تشکر کنين وگرنه با اين ريش نمي شناختينش تو خونه را  

 دادين. در حقيقت با اين کارمون ازش تشکر کرديم که مارو از دست دژباني که مي خواست مارو بندازه زندان نجات

 "داد اگه يک کلمه ديگه حرف بزني سبيل هات رو هم همين االن ميزنيم

ني نداشتند. مالنيمالني بازوي اشلي را چسبيد و با چشمان نگران به پسرها نگاه کرد آن دوسرباز اصال حالت خش  

 "گفت:" نه متشکرم! فکر مي کنم همينجوري که هست خيلي قشنگه

 "...برادران فونتين نگاهي بهم انداختند و آلکس گفت:" عشق يعني اين

 .وقتي اشلي در آن سرما براي بدرقه پسرها با درشکه عمه پيتي به ايستگاه رفت مالني بازوي اسکارلت را گرفت

نيست؟ کت من چطوره، بهش مياد؟ اوه اگه فقط مي شد پارچه مناسبي براي وصله ها پيدا مي يونيفرمش وحشتناک "  

 "!کردم

 .مسئله کت اشلي براي اسکارلت رنچ آور بود زيرا خودش مي خواست چنين هديه اي براي کريسمس به او بدهد

ز پارچه هاي کرم رنگ دستبافقيمت پارچه پشمي خاکستري آن روزها کمتر از ياقوت و برليان نبود لباس اشلي ا  

 بود و سربازان ديگر لباس يانکي ها را برداشته بودند رنگ کرده و مي پوشيدند. اين رنگها اغلب قهوه اي روشن يا
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 گردويي بود. اما مالني اخيرا بختش ياري کرده بود و مقداري پارچه خاکستري که مي شد با آن کتي براي اشلي

اين اواخر در بيمارستان از بيماري از اهالي چارلزتون پرستاري مي کرد سرباز بيچارهدوخت به دست آورده بود. در   

 عمرش به دنيا نبود وقتي مرد مالني حلقه اي مو و محتوياتش جيبش را به همراه نامه اي تسليت آميز که شرح

بين آن دوبرقرار بود و آخرين ساعت هاي عمرش را نيز نوشته بود براي مادر آن سرباز فرستاد. نامه نگاري مدتي  

 مادر داغديده هنگامي که فهميد مالني هم شوهرش در ميدان جنگ است مقداري پارچه و چند دکمه برنجي که براي
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 فرزندش خريده بود به عنوان هديه براي مالني فرستاد پارچه زيبايي بود کلفت و گرم و برق مخصوصي داشت که

. اين قواره اکنون در دست خياط بود و مالني عجله داشت تاآن رابراي صبحنشان مي داد نو گران قيمت است  

 کريسمس آماده کند. اسکارلت حاضر بود که همه چيز خود را بدهد و بقيه يونيفرم را آماده کند ولي لوازم مورد نياز

 .اصال در آتالنتا پيدا نمي شد

کت مالني اصال جلوه اي نداشت جعبه اي بود از پارچه هديه اي براي اشلي آماده کرده بود ولي در قابل درخشندگي  

 فالنل که در آن تمام وسايل دوخت و دوز که رت برايش از ناسائو آورده بود ديده مي شد سوزن، سنجاق، نخ و

 قيچي، اما دلش مي خواست هديه اش خصوصي تر باشد مثل هديه اي که زنان به شوهرانشان مي دهند مثال يک

فت دستکش بلند يا کاله، اوه بله، ان کاله هم خيلي مناسب بود. آن کاله لبه کوتاه سرپهن که سرشپيراهن يا يک ج  

 مي گذاشت چه چيز مسخرع اي بود. اسکارلت هميشه از اين کاله ها بدش مي آمد. اگر " جکسون ديوار سنگي" از

نمي شد که همه از او تقليد کنند. اين اين کاله هاي لبه کوتاه سرش مي گذاشت تا با ديگران فرق داشته باشد دليل  

 کاله ها اصال شان و مقام مردان را اضافه نمي کند ولي بدبختانه در آتالنتا هيچ نوع کالهي که بتواند جايگزين کاله

 .فعلي او شود پيدا نمي شد

هاي بلند کرکي براي موضوع کاله اورا به ياد رت انداخت. چقدر کاله داشت! کاله پهن پانامايي براي تابستان، کاله  

 مجالس رسمي، کاله شکار و کاله هاي لبه دار متعدد به رنگ هاي قهوه اي روشن ،مشکي و آبي. چه احتياجي به اين

 همه کاله دارد وقتي اشلي عزيز در باران اسب مي راند و آب از پشت کاله به سرو گردنش مي ريزد؟

اله هاي مشکي اش را بدهد و بعد خودم يک نوار خاکستريبا خودگفت:" رت را وادار مي کنم که يکي از آن ک  

 "دورش مي دوزم و نشانش را جلويش نصب خواهم کرد و يک کاله قشنگ از کار درمي آيد

 لحظه اي سکوت کرد با خود فکري کرد. حتما گرفتن اين کاله به اين سادگي ها هم ميسر نيست بهانه و دليل مي

که اين کاله رابراي اشلي مي خواهد . به محض اينکه نام اشلي رابشنود با وضعخواهد. نمي توانست به رت بگويد   

 نفرت انگيز ابروهايش را باال مي برد و به پيشاني اش گره مي اندازد که معني اش نه است، و از دادن کاله امتناع

ت و کالهي الزم داردخواهد کرد. خوب بهتر است يک داستان پر اشک و آه راجع به سربازي که در بيمارستان اس  
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 .درست کند رت هم هرگز حقيقت را نخواهد فهميد

 تمام آن بعداز ظهر اسکارلت در پي اين بود که با اشلي تنها باشد حتي براي چند دقيقه اما مالني دائما با او بود و

به پسرش بسيار افتخارچشمان بي نور و بي رمق اينديا و هاني در تمام خانه دنبال او مي گشتند. حتي جان ويلکز که   

 .مي کرد فرصت نمي يافت مدتي با دل سيراورا ببيند و صحبت کند

 همان شب سر شام اعضاي خانواده درمورد جنگ از او سواالتي کردند. جنگ! کي به جنگ اهميت مي دهد؟ اسکارلت

بارها مي خنديد و نمي دانست که اين موضوع بسيار مورد عالقه اشلي است. صحبت هاي اشلي خيلي طوالني بود  

 صحبت را همچنان ادامه مي داد خيلي بيشتر از آنچه که اسکارلت قبال از او به ياد داشت با همه اينها چنين مي نمود

 که کم حرف زده است. داستان هاي خنده آوري تعريف مي کرد درباره دوستان و سربازان، و از سرگرمي هايي

دند تا گرسنگي را در آن راه پيمايي هاي طوالني، در باران هايسخن مي گفت که براي خودشان درست مي کر  

 سهمگين فراموش کنند و تعريف مي کرد که چطور ژنرال لي هنگامي که در عقب نشيني با آنها همراه شد نگاهي

اييدقيق به سرتاپاي آنها انداخت و گفت:" شما آقايان از واحد جورجيا هستيد؟ راستي که بدون شما سربازان جورجي  

 "!کاري از ما ساخته نيست

 

2 1 8 

 به نظر اسکارلت چنين به نظر مي رسيد که اشلي مثل آدم هاي تبدار حرف مي زند تا مانع سواالتي شود که ميلي به

 پاسخ آنها نداشت. اسکارلت متوجه همه چيز بود. نگاه هاي غمديده و اندوهگين او با نگاه هاي ترديد آميز پدرش

رد سرش را پايين انداخت و اسکارلت فهميد که اشلي غمي گرانبار را بر دل جمل مي کند که نميتالقي کرد و پيرم  

 خواهد آن را براي کسي تعريف کند ولي اين هم به زودي از يادش رفت زيرا در ذهنش جايي براي اين حرفها نبود

تقسيم کند فقط در پي فرصتي بود که بتواند با اشلي تنها باشد و شادي هاي خود ر با او . 

 اين اميد آنقدر ادامه يافت تا باالخره آنان که دور آتش گردآمده بودند و به سخنان او گوش مي دادند به خميازه

 افتادند و آقاي ويلکز و دخترانش خداحافظي کردند و به هتل رفتند. وآنگاه اشلي و مالني و پيتي پات و اسکارلت از

اغ مي کشيد ناگهان سرمايي بر روح اسکارلت فرو افتاد. تا آن لحظه که درپله ها باال مي رفتند و عمو پيتر چر  

 سرسراي باال ايستاده بودند اشلي مال او بود، فقط مال او، اگر چه از صبح لحظه اي با او تنها نبود اما حاال داشت شب

ي ترسيده از هجوم حس وبخير مي گفت از اينکه گونه هاي مالني گل انداخته بود به خود مي لرزيد. چشمان مالن  

 عاطفه به فرش دوخته شده بود، بطور محجوبانه اي شاد بنظر مي رسيد. حتي وقتي اشلي در اتاق خواب را گشود نگاه

 خود را تغيير نداد و همانطور که سرش پايين بود به دنبال او به درون اتاق خزيد. اشلي به سرعت شب بخير گفت و

داختاصال نگاهي هم به اسکارلت نين . 

 در، پشت سرآنها بسته شد. اسکارلت با دهان باز، حيرت زده بر جاي ماند. اشلي ديگر مال او نبود. به مالني تعلق
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 داشت. و تا زماني که مالني زنده بود هميشه با اشلي به اتاق مي رفت و در پشت سرشان بسته مي شد و ديگر هيچ

 .رابطه اي ميان آنان و دنياي بيرون وجود نداشت

* * * 

 اکنون زمان بازگشت اشلي به ويرجينيا فرا رسيده بود بازميگشت تا آن راه پيمايي هاي طوالني را در برف و باران از

 سر گيرد. در اردوگاه هاي يخ زده زمستاني گرسنگي بکشد در رنج و محنت اندام بلند باال و مغرور و درخشندگي

اي زير پاهاي پر از نخوت له شود. آن هفته با آن درخشش هاي موهاي طاليي اش را به خطر اندازد و چون مورچه  

 .پر اميد و زيبايي هاي رويايي و ساعات پر شادي اش پايان گرفته بود

 آن هفته چون باد گذشت همچون رويا. هفته اي بود زيبا و عطرآگين چون درخت کريسمس که رايحه شمع هاي

لحظاتش به سرعت ضربان قلب به گذشته ها پيوست. هفته ايمعطر از آن به مشام مي رسيد. رويايي بود که   

 زودگذر بود که اسکارلت خود را با خاطرات آن راسرگرم مي کرد با شادي و غم هايش و بعد از اينکه او رفته بود

 تمام لحظات آن را دوباره براي خودش نقش مي زد حتي تا ماه ها بعد باز هم از يادآوري آن دقايق مست مي شد و

آن رقص ها خنده ها و کارهايي که به خاطر اشلي کرده بود همه در نظرش زنده -وعي آرامش در خود مي يافت ن  

 مي شدند خواسته هاي او را از خود مي دانست با خنده او مي خنديد هنگامي که او حرف ميزد سکوت مي کرد با

رات چشم و حرکت هاي لب همه را در ذهننگاهش تمام حرکات قامت اورا تعقيب مي کرد و تکان هاي ابرو و اشا  

چون هفته اي بود که زود مي گذشت و جنگي بود که تا ابد ادامه مي يافت -حک مي کرد  . 

 هنگامي که اشلي خود را براي بازگشت به ميدان نبرد آماده مي کرد اسکارلت در سرسرا نشسته بود هديه را که

بود که از مالني خداحافظي کند و نزد او بيايد دعا مي کرد وقتي از برايش فراهم کرده بود در دست مي فشرد. منتظر  

 پله ها پايين مي آيد تنها باشد يا فرصتي براي صحبت دست دهد. دائما مواظب بود تا صداي پاي اورا بشنود. ولي

 

2 1 9 

مه پيتي در اتاقخانه خالي و ساکت بود آنقدر ساکت بود که صداي نفس هاي اسکارلت در آن طنين مي افکند. ع  

 خودش سر را در ميان بالش فرو برده و مي گريست. زيرا اشلي نيم ساعت پيش از او خداحافظي کرده بود هيچ

 صدايي يا نجوايي يا زمزمه اي يا گريه اي از اتاق خواب اشلي و مالني به گوش نمي رسيد در نظر اسکارلت اکنون

لخي پيش خود صحنه خداحافظي با زنش را مجسم مي کرد آن هم درساعت هاي بود که اشلي در آن اتاق بود و با ت  

 .لحظات آخر که همچنان به سرعت مي گذشت و ديگر زماني باقي نمانده بود

 به تمام چيزهايي که مي خواست در مدت اين هفته به او بگويد فکر مي کرد. اما حاال ديگر فرصتي براي اداي آن ها

در آينده هم فرصتي نخواهد يافتنداشت حاال ديگر يقين داشت که  . 

 جمالت کودکانه و کوتاهي را آماده کرده بود از قبيل :" اشلي حتما مواظب خودت هستي نه؟ احتياط کن" ، " لطفا
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 .نذار پاهات خيس بشه خيلي زود سرما مي خوري" ، " يادت نره روي سينه ات زير پيراهن يک روزنامه بذاري

زهاي ديگري هم بود خيلي مهم تر، که مي خواست بگويد و چه چيزهاي مهمتري کهجلوي باد رو مي گيره" ولي چي  

 انتظار داشت او بگويد چيزهاي مهمي که مي حواست فقط از چشمانش بخواند حتي اگر با او حرف نمي زد در سکوت

 .مي توانست همه چيز را از چشمانش درک کند

تا دم در دنبالش بيايد همين چند دقيقه را نيز از دست خواهدخيلي چيزها داشت بگويد ولي وقت نبود! اگر مالني   

 داد. شايد مالني بخواهد اورا تا دم درشکه همراهي کند. چرا سعي نکرده بود در اين يک هفته فرصتي پيدا کند و

وقت حرفهايش را بزند؟ ولي مالني هميشه در کنار اشلي بود و خويشانش در خانه بودند و از صبح تا شب اشلي هيچ  

 تنها نبود. و بعد شب در اتاق خواب بسته مي شد و اوبا مالني تنها مي ماند. در اين يک هفته اي که گذشت حتي يک

 نگاه آميخته با سرمستي و عشق به اسکارلت نينداخته بود يک کلمه نگفته بود. به جز رفتار برادرانه يا دوستانه حاکي

اجازه دهد که به اين شکل از او دور شود شايد براي هميشه بدون از يک دوستي عميق و بلند مدت. نمي توانست  

 اينکه بداند هنوز دوستش دارد و حتي اگر مي مرد اسکارلت نمي توانست با عشق گرم و سوزان خود آخرين لحظات

 .زندگي اش را آرامش بخشد

تاق باال شنيد در باز و بسته شد وبعد از لحظاتي که به اندازه يک ابديت طوالني مي نمود صداي چکمه هايش را از ا  

 .صداي پايش را که از پله ها پايين مي آمد شنيد. تنها بود! خداراشکر! مالني بايد از غم رفتن او از پاي درآمده باشد

 .او همچنان در اتاق مانده بود. اکنون در اين دقايق زودگذر فقط مال اسکارلت بود

مي کرد. اسکارلت صداي برخورد شمشي با چکمه را تشخيص مي داد با قدم هاي آرام پايين آمد. مهميزش صدا  

 وقتي قدم به ايوان گذاشت چهره اش غم زده و تاريک بود سعي داشت خنده خود را حفظ کند ولي چهره اش نشان

 مي داد که مردي است که از يک جراحت ابدي رنج مي کشد اسکارلت وقتي اورا ديد از جاي برخاست. با تحسين به

متش مي نگريست. در نظر او جذاب ترين سرباز جنوب بود . جلد اسلحه کمري درازش و کمربند پهنش برق ميقا  

 زد مهميز و نيامش جالي خاصي گرفته بود. همه را عمو پيتر با دقت برق انداخته بود. کت تازه اش زياد چسب بدنش

ه بود. اين کت تازه اصال با شلوار کهنه قهوه اينبود زيرا خياط عجله کرده و برش پارچه را به درستي انجام نداد  

 رنگش مناسبتي نداشت. چکمه هاي کهنه ا هم چند لک بزرگ داشت. با وجود اين اگر در لباس نقره اي نبرد هم

 .خود رامي آراست در نظر اسکارلت اينقدر جذاب نبود

 "التماس آميز گفت:" اشلي ميشه تا ايستگاه بيام؟
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ي کنم پدر و دخترها هستن. به عالوه من ترجيح ميدم اينجا با تو خداحافظي کنم نمي خوام توينه خواهش م "  

 "ايستگاه از سرما بلرزي. اينجا بهتره خاطره ش بهتر توي ذهن آدم مي مونه
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 اسکارلت بالفاصله تصميمش را عوض کرد اگر هاني و اينديا اورا همراه اشلي مي ديدند هرگز اجازه نمي دادند که

 .يک لحظه بااو تنها بماند

 "گفت:" باشه نميام ببين هديه اي برات دارم

 محجوبانه اورا مي نگريست حاال زمان دادن هديه بود. بسته را باز کرد. حمايل زرد رنگ درازي بود. از ابريشم چيني

بود و اسکارلت باکه ريشه هاي ضخيمي داشت چند ماه قبل رت يک شال زرد رنگ ابريشمي از هاوانا برايش آورده   

 .حوصله تمام گلدوزي هاي آن را شکافته بود و از آن حمايلي ساخته بود

 اوه اسکارلت چه قشنگه! خودت درست کردي؟ پس هزار بار بيشتر برام ارزش داره. بيا امتحانش کن. پسرها "

ي مي شنوقتي اين کت تازه رو با اين حمايل قشنگ ببينند از حسادت دق مي کنن مي دونم چه حال " 

 اسکارلت با دستهاي لرزان حمايل را مرتب کرد و دنباله اش را دور کمر او گره زد . اين کت ممکن بود هديه مالني

 باشد ولي زيبايي آن از اين حمايل است هديه اي است که هروقت در صحنه نبرد به آن مي نگرد خاطره اورا به ياد

گريست. با خود فکر مي کرد که حتي " جب استوارت" هم با آنمي آورد. کمي عقب رفت و با غرور به قامتش ن  

 .حمايل معروفش نمي تواند جذابيت شواليه محبوب اورا داشته باشد

 اشلي درحالي که با انگشتانش ريشه هاي کلفت آن را لمس مي کرد گفت:" خيلي قشنگه ولي من مي دونم که تو

درست کني چنين کاري مي کردي اسکارلت پيدا کردن چيزهاييکي از لباس ها يا شال هاتو خراب کردي که اينو   

 ".قشنگ اين روزها خيلي سخته

 "...اوه اشلي مي خواستم "

 ":مي خواست بگويد:" اگر قبول مي کردي قلبم را برايت پاره مي کردم و از آن برايت لباس مي دوختم" ولي نگفت

 "!من هرکاري برات مي کنم

ي فرو افتاد و گفت:" جدي مي گي؟ پس دلم مي خواد يک کاري برام بکنيناگهان غمي بزرگ بر چهره اشل  

 "اسکارلت. با کاري که تو برام مي کني ديگه خيالم راحته مي تونم با آرامش از اينجا برم

 .اسکارلت با شادي پرسيد:" چه کاري؟" آماده بود هرکاري که او مي خواست انجام دهد

مواظب مالني باشي ممکنه؟اسکارلت قول بده وقتي من نيستم  " " 

 "مواظب مالني؟ "

 قلبش در نااميدي تلخي فرورفت. پس آخرين تقاضايش از او اين بود. آن هم وقتي که انتظار قول شيرين و زيباتري

 داشت! خشمي غيرقابل کنترل بر او تاخت. اين آخرين لحظات بود لحظات تنهايي او و اشلي. و آنوقت با وجود اينکه

نداشت ولي هنوز سايه اش ميان آن دو قرار داشت اشلي چطور مي تواند در اين زمان وداع نام اورا بر مالني حضور  

 زبان آورد؟ چطور چنين انتظاري دارد؟

 اشلي توجهي به نااميدي شگفت انگيزي که در صورت اسکارلت موج مي زد نداشت با اينکه به او مي نگريست اما
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نبود. نگاهش از ميان او مي گذشت و فراتر از او مي رفت و بر چيزي دقيق مي شدچشمانش با او نبود نگاهش با او   

 .که اسکارلت قادر به ديدنش نبود
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 بله هواشو داشته باش مواظبش باش، او ضعيفه مريضه ولي خودش نمي دونه. خودشو با پرستاري و خياطي از پا "

روي خودش نمياره. به جز عمه پيتي عمو پيتر و تو ديگه کسي رو انداخته . و اونقدر بزرگواره که حرفي نمي زنه به  

 در ماکون و اونا هم نسبت دوري دارن.عمه پيتي عم يک بچه بيشتر( Burr ( توي اين دنيا نداره به جز خانواده بر

زن چارلينيست... اسکارلت. و عمو پيتر هم ديگه خيلي پير شده. مالني تورو خيلي دوست داره نه بخاطر اينکه تو   

 .هستي... بلکه به اين خاطر که... خبر براي اينکه تو خودت هستي و اون مثل يک خواهر به تو احساس عالقه مي کنه

 اسکارلت خيلي مي ترسم وقتي فکر مي کنم چه باليي ممکنه سرش بياد اگه من کشته بشم اون ديگه بي کس ميشه

 "قول ميدي؟

نها اين جمله در مغزش نشسته بود حتي آخرين تقاضاهاي او را هم نشنيدواسکارلت ديگر حرفهاي اورا نمي شنيد ت  

 "چقدر از اين جمله ترسيد:" اگه من کشته بشم

 هر روز فهرست کشته شدگان را خوانده بود. درحالي که قلبش را در دهانش حس مي کرد. مي دانست اگر اتفاقي

ه، هميشه، يکي احساس دروني به او مي گفت که اگر تمامبراي اشلي بيفتد ديگر دنيا به پايان مي رسد. اما هميش  

 ارتش کنفدارسيون نابود شوند اشلي نجات خواهد يافت. اما حاال داشت از چيز وحشتناکي حرف مي زد! مواي تنش

 سيخ شد و به خود لرزيد ترسي ناشناخته اورا فراگرفته بود که اجازه نمي داد فکر کند نمي توانست با آن بجنگد به

رحال او ايرلندي بود و از نفوذ افکار بد و وحشتناک به شدت مي ترسيد به خصوص چنين فکري. در اين لحظه تمامه  

 غم هاي جهان را در چشمان اشلي مي ديدو چنين احساس مي کرد که دست مرگ انگشت سرد خود را بر شانه او

ودگذاشته و پايان زندگي را اعالم مي کند گويي صداي بانشي را مي شن . 

 افسانه هاي ايرلندي) از پرياني است که هنگام مرگ يکي از افراد خانواده زير پنجره( } ) Banshee ( = بانشي

 خانه آنها به عزاداري و ناله و گريه مي پردازد فقط افراد خانواده مي توانند صداي اورا بشنوند. اين موجودات بنابر

ي غير زميني دارد نظير اين افسانه در ميان ساکنان اسکاتلند و به نوعيروايات ايرلندي از پريان زيبايي است که نهاد  

م-ديگر در ميان سرخپوستان آمريکاي جنوبي هم وجود دارد.  { 

 "!نبايد از اين حرفها بزني! نبايد از اين فکرها بکني. از مرگ حرف زدن شگون نداره! اوه زود باش دعا بخون "

روشن کن" بعد لبخندي به لب آورد. ترس در صدايش موج مي زد تو برام دعا کن و چند تا شمع هم " . 

 اسکارلت ياراي جوابگويي نداشت. از تصويري که در ذهنش مي ديد تکان خورده بود.اشلي روي برف هاي ويرجينيا

بود افتاده بود و چه دور از او بود . همچنان که حرف مي زد ترس در صدايش ديده مي شد ناآرامي و غم از آن هويدا  
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 .و اين هراس اورا آنقدر باال برد که به خشم انجاميد و نا اميدي را از ذهنش راند

 به همين دليل ازت مي خوام مواظبش باشي اسکارلت. نمي تونم بگم چه باليي ممکنه سرم بياد يا چه باليي ممکنه "

اگه زنده باشم خيلي دورم و نمي تونم سر يکي از ما بياد اما وقتي لحظه آخر برسه من حتما از اينجا خيلي دورم حتي  

 "مواظبش باشم

 "لحظه آخر؟... آخر؟ "

 "پايان جنگ. آخرين لحظه جنگ... و پايان دنيا "

 ولي اشلي حتما فکر نمي کني که يانکي ها مارو شکست مي دن ها؟ تمام اين هفته رو داشتي مي گفتي که ژنرال لي "

 "...چقدر خوبه
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" دروغ مي گفتم مثل همه مردهاي ديگه که به مرخصي ميان. چرا من بايد بدون علت براي مالني و تمام اين هفته من  

 .عمه پيتي ناراحت باشم چرا بايد اينقدر براشون بترسم؟ بله اسکارلت فکر مي کنم يانکي ها مارو شکست دادن

ه چي به سرمون مياد اماگتيس برگ آخرين جنگ بود. اونهايي که برگشتن هنوز نمي دونن. اطالعي ندارد ک ... 

 اسکارلت بعضي از افراد من هنوز پابرهنه انند و برف ويرجينيا خيلي سنگينه و وقتي پاي يخ زده اون بيچاره ها رو مي

 بينم که با پارچه کهنه بستنش يا رد پاهاي خونين رو روي برفها مي بينم از اينکه يک جفت چکمه پامه خجالت مي

د چکمه هامو در بيارم دور نبدازم و پابرهنه برمکشم... خب دلم مي خوا " 

 "!اوه اشلي قول بده اونارو دور نندازي "

 وقتي اين چيزها رو مي بينم و نگاهي به يانکي ها ميندازم... مي بينم که همه چيز تموم شده خب اسکارلت يانکيها "

رفتيم حتي انگليسي بلد نيستن اونا آلماني اندسرباز از اروپا اجير مي کنن هزاران نفر! خيلي از اسرايي رو که ما گ  

 لهستاني اند و ايرلندي که گاليک حرف مي زنن اما وقتي ما يکي از مردامون رو از دست مي ديم کسي نيست که

 جاش رو بگيره وقتي کفشمون پاره مي شه ديگه کفش نيست که بپوشيم. حسابمون پاکه اسکارلت نمي تونيم با همه

 "دنيا بجنگيم

کار مغشوشي به اسکارلت هجوم آورد: بگذار تمام جنوب به خاک بريزد بگذار دنيا خراب شود ولي توبايد زندهاف  

 !باقي بماني. اگر تو زنده نباش من هم نيستم

 اميدوارم اين حرف ها رو براي کسي تکرار نکني اسکارلت. من نمي خوام ديگران رو ناراحت کنم و عزيزم اصال "

رو هم نگران کنم وقتي به تو گفتم مواظب مالني باشي مقصودم اين حرفها نبود. اون ناتوان ودلم نمي خواست تو  

 ضعيفه در عوضش تو قوي هستي اسکارلت اگه بدونم شما با هم هستين ديگه خيالم راحته ديگه مهم نيست براي من

 "چي پيش بياد قول مي دي نه؟
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حظه مرگ را در چند قدمي او ديد و حاضر بود هر قولي بدهدبا صداي بلندي جواب داد:"اوه البته!" براي يک ل  

 "!اشلي! اشلي! نمي ذارم بري. در من اينقدر شجاعت نيست "

 تو بايد شجاع باشي" اين بار با صداي بلند و نافذي حرف مي زد:" بايد شهامت داشته باشي وگرنه من روي کي "

 "حساب کنم؟

داخت از درون شاد بود. شايد مي خواست بگويد که از دوري او دلش مياسکارلت به تندي نگاهي به چهره اشلي ان  

 شکند. آري چون خودش دل شکسته بود اشلي را نيز دل شکسته مي پنداشت. بعد از وداع با مالني با چهره اي ويران

اسکارلت را از پله ها پايين آمده بود ولي حاال چه؟از چشمان او هيچ مفهومي را درک نمي کرد، اشلي خم شد صورت  

 در دست گرفت و پيشاني اش را بوسيد:" اسکارلت ؛ اسکارلت تو قوي و سالمي توخيلي خوبي. خيلي زيبايي، نه تنها

 "صورتت، روحت خدايا چي بگم جسمت فکرت روحت زيباست

ه جزاسکارلت شادمانه نجوا کرداز کالم او و از لمس چهره اش لرزشي بر اندامش مستولي شده بود :" هيچ کس ب  

 "...تو

 من دوست دارم اينجوري فکر کنم. چون تورو بهتر از هرکس ديگه اي مي شناسم من چيزهاي قشنگي رو در روح "

 "تو مي بينم که ديگران نمي تونن ببينن. اصال توجه ندارن اونقدر شتابزده هستن که تشخيص نمي دن

او گره خورده بود. اسکارلت لحظه اي بي حرکت کالمش قطع شد و دستهايش پايين افتاد اما نگاهش هنوز در نگاه  

 ايستاد منتظر بود تا باز هم صداي اورا بشنود. منتظر آن کالم سحرانگيز بود. اما انتظار بيهوده اي بود اشلي هيچ
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 نگفت. به سختي چهره اورا مي نگريست و مي کاويد لبهايش به لرزه افتاده بود. اشلي ديگر سخن نمي گفت

لت انتظار بيهوده داشتاسکار . 

 برافروختن آتش اميد در قلبش بيش از طاقتش بود. گريستن آغاز کرد و نجواکنان گفت:" اوه!" و مثل بچه ها روي

 .زمين نشست اشک از ديدگانش فرو مي ريخت

شتبعد صدايي برخاست از بيرون پنجره صداي درشکه بود آمده بود تا اشلي را ببرد صداي وداع بود. گويي دا  

 کارون) اساطير يونان. از ماموران جهان زيرزميني بود که ارواح را از( } ) CHaron ( صداي پاروهاي قايق شارون

 باتالق آکرون عبور مي داد و به آن سوي رودخانه اموات مي برد. هريک از اموات به پاداش اين عمل يک سکه به او

هان مردگان مي گذاشتند کارون يا شارون را به صورتمي دادند به همين دليل هنگام مرگ دفن يک سکه در د  

 پيرمردي زشت و کريه با ريش اندوه و موي مجعد تصوير مي کردند که ردايي مندرس و کالهي پاره داشت.ارواح به

 فرمانش بودند و کار پارو زدن را به عهده داشتند در نقوش معابد اتروسک کارون را به صورت شيطاني بال دار نقش

اند که در ميان مويش تعدادي مار هم وجود دارد و در دستش گرزي ديده مي شود. درواقع اقوام اتروسک اوراکرده   
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م -رب النوع مرگ دانسته اند که کارش کشتن مردم دم مرگ و کشيدن آن ها به جهان زيرين بوده .  { 

يچيده بود بيرون توي درشکهرا در آن آب هاي تيره و هراس انگيز مي شنيد عمو پيتر که لحافي دور خودش پ  

 .منتظر بود تا اشلي را به ايستگاه ببرد

 اشلي به آرامي گفت:" خداحافظ" و کاله سياه رنگي را که اسکارلت با خدعه از رت گرفته بود برداشت و به طرف در

گويا مي رفت. هنوز دستش به دستگيره بود که برگشت و نگاهي به اسکارلت انداخت نگاه وداع، وداعي طوالني،  

 خواست تمام نشانه هاي اندام و چهره اورا با خود ببرد. از ميان پرده مه آلود اشک اسکارلت اورا مي ديد با دردي در

 دل و بغضي در گلو مي دانست که محبوبش قصد مفارقت دارد مي خواهد برود از او دور شود از خانه اي که در آن

ايد براي هميشه بدون اينکه يک کلمه بگويد بدون آنکه اسکارلتمي زيسته دور شود از زندگي او خارج شود ش  

 آنچه را آرزو داشت بگويد. زمان همچون آب در جوي مي گذشت و حاال ديگر خيلي دير شده بود تلو تلوخوران

 .سرسرا را پيمود و کمربندش را گرفت

 "به نجوا گفت:" منو ببوس براي خداحافظي منو ببوس

پيش آمد. اشتياقي در صورتش ديده شد. هيجاني توصيف ناپذير بود حسي سرکش؛ لحظهدستهاي اشلي به آرامي   

 اي بعد اسکارلت تنشي در عضالت او حس کرد. به سرعت کاله خود را به زمين انداخت و دست هاي اورا از گردن

 .خود جدا کرد

اس درد مي کردنه اسکارلت نه" با صداي آرامي گفت:" نه" مچ دستش را چنان مي فشرد که احس " . 

 اسکارلت با صداي خفه اي گفت:"دوستت دارم هميشه دوستت داشتم. هيچ کس ديگه اي رو دوست ندارم. من با

 چارلي ازدواج کردم که فقط ... فقط تورو اذيت کنم اوه اشلي خيلي دوستت دارم و مي خوام قدم به قدم تا ويرجينيا

هاتو واکس بزنم و اسبت رو تيمار کنم... اشلي بگو دوستم داري! منبيام که در کنارت باشم! برات غذا بپزم چکمه   

 "!بقيه عمرمو به همين اميد سرمي کنم

 اشلي دوباره خم شد و کالهش را برداشت در يک لحظه اسکارلت صورتش را ديد غمگين ترين صورتي که تا به حال

شده بود و آشکار بود که اين شادي باديده بود درد فراق از آن خوانده مي شد. شادي عشق روي صورتش ثبت   

 .شرم و نااميدي در جدال است
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 "با صداي گرفته اي گفت:" خداحافظ

 در باز شد و ناگهان تند باد سردي به درون ريخت و پرده هارا تکان داد. اسکارلت مي لرزيد و نگاه از او برنمي

ناتوان زمستان مي درخشيد و ريشه هاي حمايلشداشت اشلي به سوي درشکه مي دويد دسته شمشيرش در آفتاب   

 .با خودنمايي تمام مي رقصيد
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 فصل شانزدهم

گذشت. پر از باران و بادهاي سرد با ابرهاي سياه ماتم واندوه. عالوه بر شکست هاي گتيس 0914ژانويه و فوريه   

ردهاي سخت تقريبا تمامبرگ و ويکس برگ قلب خط دفاعي جنوب هم درهم ريخته و عقب نشسته بود. بعد از نب  

 .تنسي در دست واحدهاي شمال بود. ولي علي رغم اين شکست هاي جبران ناپذير روحيه جنوب هنوز پابرجا بود

 راست بود تقدير شوم جاي اميدوهاي شادي بخش را گرفته بود اما هنوز مردم نور اميدي در ميان ابرهاي تيره مي

ه قصد پيشروي در جورجيا حمالت خود را آغاز کرده بودند اما بشدت عقبديدند يانکيها بعد از پيروزي در تنسي ب  

 .نشسته بودند

 جنگ بزرگي در جريان بود و براي اولين بار اين( Chickamauga ( اينجا شمالي ترين نقطه ايلت در چيکامائوگا

(Chattanooga ( درگيري ها در خاک جورجيا واقع شده بود. يانکي ها چاتانوگا کرده بودند و ازرا تصرف   

 .گذرگاه هاي کوهستاني وارد جوجيا شده بودند اما با خسارت هاي سنگين عقب رفته بودند

 آتالنتا و راه آهنش در تبديل جنگ چيکامائوگا به يک پيروزي براي جنوب نقش مهمي بازي کرده بودند. از طريق

جهت شمال به تنسي مي رفت واحدهاي ژنرال النگهمين راه آهن که از ويرجينيا به آتالنتا مي رسيد و از آنجا در   

( } Logstreet James ( استريت (ژنرال ارتش جنوب زاده کاروليناي جنوبي بعد از 2014-0920پ: (  

 اتمام تحصيل در وست پوينت در جنگ هاي مکزيک شرکت کرد تقريبا در تمام جنگ هاي مهم شمال و جنوب

دوگاه وايلدرنس ژنرال گراسته را به دام اندازد و او را وادار به عقبحضور داشت با رشادت تمام توانست در ار  

به سفارت اياالت متحده در 0991نشيني کند. بعد از اتمام جنگ در راه اهن بيمه و تجارت پنبه فعاليت مي کرد. در   

رفت و تا زمانترکيه منصوب شد و از آن پس ماموريت هاي متعددي را در سياست خارجي اياالت متحده بر عهده گ  

م-مرگ از افراد مهم وزارت خارجه محسوب مي شد.  { 

 به صحنه نبرد هجوم برده بودند. در طول صدها مايل هرچه واگن و لکوموتيو بود جمع آوري و براي اين حرکت

 .بزرگ آماده کرده بودند

ام واگنهاي مسافري باري و روبازآتالنتا به تماشا ايستاده بود قطار بعد از قطار، ساعت بع ساعت عبور مي کرد و تم  

 پر از سربازاني بود که با صداي بلند فرياد مي کشيدند. گرسنه و بي خواب بدون اسب بدون آمبوالنس و وسايل

 پزشکي با عجله تمام آمده بودند و از قطارها يکسره در ميدان نبرد پياده مي شدند و يانکي ها از جورجيا رانده شدند

 .و به تنسي بازگشتند

 .اين بزرگترين فتح آنها بود و آتالنتا افتخار مي کرد که به کمک راه آهن اين پيروزي را ممکن ساخته است

 در حقيقت جنوب به اخبار اميد بخشي که از چيکامائوگا مي رسيد نياز داشت تا بتواند زمستان را بگذراند. ديگر

نرال هاي خوبي داشتند. گرانت قصابي بود که بهاکنون کسي شک نداشت که يانکي ها جنگندگان خوبي بودند و ژ  

 Henry Philip ( تعداد کشتگان اهميت نمي داد براي او فقط پيروزي مهم بود پيروزي خودش. شريدان
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Sheridan{ ) از وست پوينت فارغ التحصيل 0929(ژنرال آمريکايي متولد نيويورک در  0999-0990پ: (   

ل با درجه سرهنگي به فرماندهي واحد دوم سوار ميشيگان منصوب گرديد و هنگاميشد و با شروع جنگ هاي انفصا  

فرمانده واحدهاي سوار ارتش پوتوماک شد 0914که در بون ويل بر نيروهاي جنوب پيروز شد به ژنرالي رسيد. در   

اياالت متحده به او از جنگاورترين ژنرال هاي شمال بود و دست راست گرانت بشمار مي رفت بعد از جنگ در ارتش  

 مقام هاي مهمي دست يافت و مامور قلع و قمع سرخپوستان شد هم او بود که مي گفت:" سرخپوست خوب وجود

 ندارد سرخپوست خوب سرخپوست مرده است" او فرماندار نظامي ايالتهاي لويزيانا و تکزاس بود. پس از مرگ به

م -ج ستاره به وي اعطا گرديد. جبران خدماتش به ارتش اياالت متحده درجه ژنرالي پن { 

 Tecumseh Willian ( هم نامي بود که ترس مرگ را در قلب جنوبي ها جاي مي داد و اسم شرمن

Sherman { ) (در 0941(ژنرال آمريکايي زاده ايالت اوهايو فارغ التحصيل وست پوينت (  0999-0921پ: (  

بعد دوباره به خدمت فرا خوانده شد که رياست دانشگاه از ارتش خارج شد و به کارهاي تجاري پرداخت اما 0992  

 نظامي لوييريانا را بر عهده گيرد. هنگامي که گرانت به فرماندهي کل نيروهاي اياالت شمالي منصوب شد شرمن به

نفري به آتالنتا تاخت و 29111در راس يک ارتش  0914جاي او به فرماندهي عالي نيروهاي غرب رسيد در مه   

را در ماه سپتامبر تسخير کرد و سپس به طرف شرق رفت و راه خود را به سوي دريا گشود و ساوانا را در اين شهر  

وقتي گرانت رييس جمهور شد شرمن را به فرماندهي کل نيروهاي مسلح ايالت متحده 0912هم کوبيد در سال   

ن موفقيتش به عنوان يک فرماندهم} نيز خدمت کرده بود و دورا-بازنشسته شد.  0999منصوب کرد. وي در سال   

 .فاتح تازه داشت آغاز مي شد

 هيچ يک از آنها البته با ژنرال لي قابل مقايسه نبودند. ايمان به ژنرال و ارتش او هنوز باقي بود اعتقاد به پيروزي

 .نهايي از ميان نرفته بود ولي جنگ طوالني شد

فال يتيم زياد بود. و هنوز دردسرهاي بزرگي پيش رو قرار داشتتعداد کشته ها، مجروحان، عليل ها، زنان بيوه و اط  

 .که مفهوم آن کشته بيشتر، مجروح بيشتر، بيوه بيشتر و ايتام بيشتر بود

 آنچه اوضاع را مغشوش تر مي کرد اين بود که نوعي بي اعتمادي نسبت به مقامات باال، رفته رفته مردم را در خود

احت از روشهاي پرزيدنت ديويس در رهبري جنگ انتقاد مي کردند اختالف نظر بينفرو مي برد. روزنامه ها به صر  

 اعضاي کابينه جنوب زياد شده بود و ضديت ميان پرزيدنت ديويس و ژنرال هايش گسترش مي يافت پول جنوب به

ه و عليق وسرعت ارزش خود را از دست مي داد تهيه کفش و لباس براي ارتش بسيار مشکل شده بود و ذخيره آذوق  

 سيورسات به سرعت کاهش مي يافت راه آهن به لکوموتيو نو واگن نو احتياج داشت و ريل هايي که توسط يانکي ها

 از بين رفته بود به ناچار بايد عوض مي شد ژنرال هايي که در جبهه مي جنگيدند دائما فرياد مي زدند و افراد تازه
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تر مي شد بدتر از همه اين بود که فرمانداران اياالت ائتالفي که فرماندارنفس مي خواستند هرروز تعداد اين افراد کم  

 هم در ميانشان ديده مي شد از فرستادن ميليشيا به ميدان جنگ خودداري مي( Brown E Joseph ( براون

هاي جنوبي وجودکردند و يا با انتقال آنان به خارج از مرزهاي ايالتي مخالف بودند. هزاران سرباز تازه نفس در ايالت  

 .داشت که ارتش فورا آنها را مي پذيرفت اما به دليل اختالف فرمانداران بالتکليف مانده بودند

 با کاهش مجدد ارزش پول جنوب قيمت ها دوباره باال رفت. گوشت گوساله گوشت خوک و کره به پوندي سي و پنج

دي يکصد دالر، چاي پوندي پانصد دالر. لباسدالر رسيد، آرد بشکه اي هزار و چهارصد دالر، جوش شيرين پون  

 پشمي اگر پيدا مي شد آنقدر گران بود که خريدنش امکان نداشت و خانم هاي آتالنتا لباسهاي خود را با پارچه هاي
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 کهنه وصله مي کردند و به جاي آستر روزنامه مي گذاشتند تا از ورود سرما جلوگيري کنند قيمت کفش از جفتي

دالر تا هشتصد دالر متغير بود بستگي به مواد مصرفي داشت چرم باشد يا مقوا. خانمها نوعي پاي افزار به پا دويست  

 .مي کردند که از شالهاي پشمي کهنه و تکه هاي فرش درست مي شد و پاشنه چوبي داشت

ها هنوز آن را نمي فهميدندواقعيت اين بود که شمال ايالتهاي جنوبي را در نوعي محاصره قرار داده بود؛ که خيلي   . 

 کشتي هاي توپ دار شمال بنادر جنوب را به شدت تحت نظر داشتند واکنون کشتي هاي کمتري مي توانستند از خط

 .محاصره عبور کنند

 جنوب هميشه از راه فروش پنبه وخريد کاال مورد نياز زندگي کرده بود. حاال نه قادر بود بفروشد و نه مي توانست

الد اوهارا محصول سه سال خود را در انباري واقع در نزديکي کارگاه پنبه پاک کني جمع کرده بود وليبخرد. جر  

 چندان نفعي به حالش نداشت چون بازار ليورپول براي همه آنها بيشتر از هزار و پانصد دالر نمي داد ولي چطور مي

به مردي تبديل شده که بود که نمي دانست در طول تواست آنها را به ليورپول برساند! جرالد از يک ثروتمند ناگهان  

 .زمستان چطور بايد شکم خانواده و سياهان خود را سير کند

 در تمام جنوب،تمام توليد کنندگان پنبه همين وضع را داشتند. با محاصره اي که هرروز تنگ تر مي شد راهي براي

اي مورد نياز که سالها از پول پنبه فراهم مي شدرساندن محصول جنوب به بازار انگلستان وجود نداشت و کااله  

 ناياب بود. جنوب فالحتي که در جنگ خونين با شمال صنعتي در گير بود اکنون نيازهاي بزرگ داشت نيازهايي که

 .هرگز در زمان صلح هم به فکر فراهم کردنش نيفتاده بود

ان و نوکيسه ها فراهم شده بود تا از اين راهدر اين دوران بال و مصيبت فرصت خوبي براي محتکران و پول پرست  

 سودهاي فراواني ببرند و خون مردم را در شيشه کنند. همچنان که قيمت ها روزبه روز باال مي رفت فرياد دادخواهي

کمتر روزنامه اي 0914و انتقام جويي مردم نيز بر عليه محتکران وقاچاقچيان بلندتر مي شد. در اولين روزهاي سال   

که سرمقاله خود را به اين زالو صفتان اختصاص ندهد. مطبوعات از مقامات مسئول حکومت کنفدراسيون ميبود   
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 خواستند که دست آنان را کوتاه کند و با قوه قهريه آنان را در سر جاي خود بنشاند. حکومت در اين راه سعي فراوان

رصت مساعد براي ريشه کن کردن اين افرادمي کرد اما فايده اي نداشت زيرا مشغول مسائل مهمتري بود و ف  

 .موجود نبود

 هيچ کس مثل رت باتلر مورد تنفر مردم نبود. وقتي محاصره به حد خطرناکي رسيد کشتي هايش را فروخت و به

 طور علني وارد کار مواد غذايي شد. مي خريد انبار مي کرد گران مي فروخت داستان هايي که از ريچموند و

آتالنتا مي رسيد آنقدر شرم آور و کثيف بود که حتي آنان که در گذشته اورا در خانه خود پذيرفتهويلمينگتون به   

 .بودند به شدت شرمنده شدند

 با وجود اين سختي ها و نگراني ها جمعيت ده هزار نفري آتالنتا در طول جنگ دو برابر شده بود گويي اين اعمال و

. از گذشته هاي دور شهرهاي ساحلي بر سراسر جنوب نفوذ داشتند چه ازمعامالت قاچاق بر حيثيت آن افزوده بود  

 جهت تجارتي و چه از جهات ديگر. اما اين شهر ها ديگر در اثر محاصره طوالني و شديد اعتبار و اهميت خود را از

اري مي کرددست داده بودند و در بنادر ديگر شور و فعاليت گذشته مشاهده نمي شد جنوب بايد براي نجات خود ک  

 اگر مي خواست در جنگ پيروز شود بايد به ناحيه مرکزي خود توجه مي کرد و آتالنتا هسته اصلي آن را تشکيل مي

 داد مردم شهر رنج مي کشيدند و مثل بخش هاي ديگر ايالت با محروميت و بيماري و مرگ دست به گريبان بودند؛

اس نکرده بود. آتالنتا قلب حکومت کنفدراسيون به حساب مياما گويي آتالنتا هنوز طعم جنگ را به درستي احس  
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 آمد که هنوز پرقدرت مي تپيد و راه آهنش چون رگ به جاي خون صف بي انتهاي سربازان و مهمات و سيورسات با

 .خود مي آورد

* * * 

ار ناراحت مي شد امااگر آن روزهاي سخت نبود اسکارلت با ديدن لباسها مندرس و کهنه و کفش هاي پاره بسي  

 ديگر اهميت نمي داد زيرا کسي که خود را به خاطر او مي آراست حضور نداشت. در آن دو ماه گذشته خود راشاد و

 سعادتمند حس مي کرد. خوشحال تر از همه عمرش. آيا ضربان قلب اشلي را هنگامي که اورا به آغوش مي فشرد

در آن لحظه پرسوز و وداع نديده بود؟ اشلي اورا دوست داشت. حاال ديگر احساس نکرد بود؟ آيا نگاه نااميدانه اورا  

 مطمئن بود و اين احساس آنقدر برايش شيرين بود که مي توانست با مالني مهرباني کند. اکنون براي مالني غصه مي

 .خورد و با تحقير مختصري براي کوري و سادگي او اظهار تاسف مي کرد

گ تمام شود! وقتي تمام شود... بعدبه خود مي گفت:" وقتي جن ..." 

 و گاهي نيزه هاي کوچک ترس به سويش پرتاب مي شد و از خود مي پرسيد:" بعد چه؟ "ولي طبق عادت ديرين اين

 فکر را از ذهنش بيرون مي انداخت. وقتي جنگ تمام شود همه چيز عاقبت سامان مي گيرد. و اگر اشلي اورا دوست
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مالني زندگي کند دارد ديگر نمي تواند با . 

 اما طالق غيرممکن بود الن و جرالد نيز که هردو مسيحيان متعصبي بودند مخالفت مي کردند و اگر هم اشلي

 همسرش را طالق مي داد آنان به اسکارلت اجازه نمي دادند با مرد مطلقه اي ازدواج کند. معني اين کار پشت پا زدن

رها راجع به اين مسئله فکر کرده بود. تصميم گرفته بود از ميان کليسا وبه مذهب و طرد از کليسا بود اسکارلت با  

 اشلي، اشلي را انتخاب کند! اما واي چه رسوايي بزرگي بپا مي شد! مردم مطلقه نه تنها از جانب کليسا بلکه از جانب

به خاطر اشلي بودجامعه هم مطرود اعالم مي شد. هيچ کس اشخاص مطلقه را نمي پذيرفت. اما بهرحال اين همه  . 

 .حاضر بود همه چيزش را در برابر اشلي قرباني کند

 مطمئنا وقتي جنگ به پايان مي رسيد همه چيز درست مي شد. اگر اشلي اورا ديوانه وار دوست داشته باشد باالخره

گذشت او بيشتر راهش را پيدا مي کند. باالخره اسکارلت اشلي را وادار مي کرد که راهي پيدا کند. و هرروز که مي  

 نسبت به عشق اشلي به خودش مطمئن مي شد و اطمينان مي يافت که وقتي باالخره يانکي ها شکست بخورند اشلي

 "خودش همه چيز را به دلخواه سرو سامان خواهد داد. البته از نظر اشلي اين بود که يانکي ها بر آنان " مسلط

نه اي است. حتما از روي خستگي و اضطراب بود. خودش شايد اصالهستند. اما اسکارلت فکر مي کرد اين فکر احمقا  

 اهميت نمي داد که کدام طرف پيروز مي شوند يانکي ها يا جنوبي ها. مسئله مهم براي او اين بود که جنگ زودتر

 .تمام شود و اشلي به خانه بازگردد

ه بود آن ضربه بزرگ فرود آمد. چشمانو بعد هنگامي که باران هاو تگرگ هاي ماه مارس همه را خانه نشين کرد  

 .مالني از شادي برق مي زد با غروري شتابزده سرش را به زير انداخت و به او گفت که حامله است

 .دکتر ميد ميگه اواخر آگوست يا اوايل سپتامبر بايد منتظرش باشيم خودم هم فکر مي کردم...ولي مطمئن نبودم "

به تو حسوديم مي شد. در مورد ويد، و دلم بچه مي خواست. هميشه مياوه اسکارلت خيلي خوب شد نه؟ من   

 "ترسيدم نکنه يک دونه هم نداشته باشم. اما حاال يک دو جين مي خوام
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 اسکارلت داشت موهاي اورا شانه مي زد و اورا براي خواب آماده مي کرد. وقتي مالني ماجرا را گفت دستش با شانه

 .در هوا خشکيد

خداي بزرگ!" و براي لحظه اي آنچنان گيج شد که نفهميد چه مي گذرد و بعد ناگهان منظره در بسته اتاقگفت:"   

 خواب مالني در نظرش شکل گرفت. ودردي چاقو وارد در جانش فرو رفت. گويي اين درد به او يادآوري مي کرد که

ه. بچه اشلي. آه چطور توانست؟ او کهاشلي خيانت بزرگي مرتکب شده خيانتي چون خيانت يک مرد به همسرش. بچ  

 مالني را دوست نداشت اسکارلت را دوست داشت. مالني نفس بريده گفت:" ميدونم تعجب کردي ولي چه خوب شد

 نه؟ اوه اسکارلت نمي دونم چطوري اين خبر رو براي اشلي بنويسم! اگه خودم بهش مي گفتم اينقدر گيج و دستپاچه
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شايد هم چيزي بهش ننويسم و بذارم خودش يواش يواش بفهمه ميدونينمي شدم يا... يا ... خب  ..." 

 .خداي بزرگ!" شانه از دستش افتاد و دستش را به ميز آرايش گرفت تا از سقوط خود جلوگيري کند "

 عزيزم اينجور نگاهم نکن ميدوني که بچه دار شدن کار بدي نيست. تو خودت اينجوري گفتي. نبايد در مورد من "

ان باشي اگرچه مي دونم تو اونقدر خوبي که ممکن نيست نگران نشي. البته دکتر ميد گفت... گفت.." صورتشنگر  

 قرمز شد و ادامه داد:" که من خيلي الغرم ولي شايد مشکلي برام پيش نياد و... اسکارلت راستي تو وقتي ميد رو

يد هم آقاي اوهارا؟ اوه عزيزم اگه من هم مادرحامله شدي جريان رو به چارلي نوشتي؟ يا مادرت اينکارو کرد شا  

 "...داشتم چي مي شد. نمي دونم چطور

 "!اسکارلت با خشونت گفت:" هيس! هيس

 اوه اسکارلت من چقدر احمقم خيلي معذرت مي خوام آدمهاي خوشحال هميشه خودخواه مي شن نبايد اسم چارلي "

 "...رو مي آوردم اونم حاال

هيس!" به سختي سعي مي کرد جلوي احساساتش را بگيرد و چهره اش را عادي نگه دارداسکارلت دوباره گفت:"  . 

 .مالني هرگز نبايد احساس اورا مي دانست حتي نبايد ظنين مي شد

 مالني آن زن پارسا و آداب دان از اينکه چنين ظلمي بر اسکارلت روا داشته بود سخت ناراحت بود و اينک مي

به ياد اسکارلت بياندازد که ويد ماه ها پس از مرگ چارلي به دنيا آمده بود؟ چطور گريست. چطور توانسته بود  

 توانسته بود اين همه بي فکر باشد؟

 "فروتنانه گفت:" عزيزم بذار کمکت کنم لباستو در بياري موهاتم شونه مي کنم

الي که بر ظلم خود زار زاراسکارلت گفت:" تنهام بذار" صورتش مثل سن بي حالت و بي حرکت بود. و مالني در ح  

 مي گريست از اتاق بيرون رفت و اسکارلت را بي اشک با غرور پايمال شده سرخورده و مغروق در دريا حسد تنها

 .گذاشت

 اسکارلت پيش خود فکر مي کرد که ديگر نمي تواند زير آن سقف با زني که بچه اشلي را در شکم دارد زندگي کند

به خانه جايي که به آن تعلق داشت نمي دانست چطور مي تواند دوباره در چهره مالني فکر مي کرد به تارا برود.  

 بنگرد و رازش فاش نشود. روز بعد با تصميمي قاطع از خواب برخاست و قصد داشت بعد از صبحانه اثاثيه خود را

وت و مالني ويران و دلاسکارلت ساکت و اندوهگين، عمه پيتي گيج و مبه -جمع کند اما همين که سرميز نشستند   

تلگرافي رسيد -شکسته  . 

 .اين تلگراف را موس مستخدم شخصي اشلي براي مالني فرستاده بود

 "همه جارا دنبالش گشتم ولي نتوانستم اورا بيابم آيا بايد به خانه برگردم؟ "
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ديگر افتاد اسکارلت تمامهيچ کس نمي دانست معني اين جمالت چيست ولي نگاه هر سه زن گشاه از حيرت به يک  

 آن فکرهايي را که در مورد بازگشت به خانه داشت يکسره فراموش کرد. بدون صبحانه از جاي برخاستند و به

 .تلگرافخانه رفتند تا به سرهنگ فرمانده واحد تلگراف کنند وقتي رسيدند تلگرافي از فرمانده مزبور رسيده بود

ه سرگرد اشلي ويلکز از سه روز پيش به يک ماموريت گشتي اعزام شده وليبا کمال تاسف به اطالع مي رساند ک "  

 "تاکنون خبري از او در دست نيست. مراتب به اطالع شما خواهد رسيد

 حالت آن سه زن در بازگشت به خانه بسيار بد بود. عمه پيتي صورتش را در دستمال پنهان کرده هاي هاي مي

کارلت ويران و قوز کرده در گوشه درشکه چپيده بود. به خانه که رسيدندگريست مالني مات و رنگ پريده و اس  

 اسکارلت به سرعت از پله ها باال رفت و وارد اتاق شد. تسبيح خود را يافت و زانو زد و به دعا پرداخت. ولي کلمات از

کرد، يقين داشت ذهنش مي گريخت صدايي از دهانش خارج نمي شد. ترسي بزرگ و هراسي ناگهاني اورا ويران مي  

 که خداوند به خاطر گناه بزرگش روي از او برگردانده و تنهايش گذاشته است. او مرد زن داري را دوست داشت و

 سعي کرده بود اورا از همسرش جدا کند. و خداوند با کشتن آن مرد مجازاتش کرده بود دلش مي خواست دعا کند

دارد. مي خواست بگريد اما اشکي نداشت گويي اشکها همه در دلش اما قادر نبود سرش را باال به سوي آسمان نگه  

 .جمع شده بود اشک داغي بود که سينه اش را مي سوزاند. اما جاري نمي شد

 در اتاقش باز شد و مالني به درون آمد. صورتش شبيه قلبي بود که از کاغذ سفيد بريده باشند. گيسوان سياهش

نش چون کودکان ترسان از تاريکي گشاد شده بودتناقضي عجيب پديد آورده بود.چشما . 

 درحالي که دستهايش را به سوي او مي گشود گفت:" اوه اسکارلت به خاطر اونچه که ديروز به تو گفتم منو ببخش

 "!چون تو... حاال دارم مي فهمم. اوه اسکارلت ميدونم که شوهر عزيزم مرده

ه هاي کوچکش باال و پايي مي رفت هردو روي تخت دراز کشيدهخود را در آغوش اسکارلت پنهان کرده بود و سين  

 بودند و يکديگر را در بغل مي فشردند حاال ديگر اسکارلت هم مي گريست. صورتشان بهم چسبيده بود و اشکشان

 مخلوط مي شد. گريستن براي اسکارلت سخت بود اما نه به اندازه نگريستن. فکر مي کرد اشلي مرده؛ و من با اين

ق اورا کشتم. دوباره بغضش ترکيد و مالني چنانکه گويي اشکهاي او برايش آرامش بخش است، دستهايش راعش  

 .دور گردن او محکمتر کرد

 "نجوا کنان گفت:" حداقل حداقل ... بچه اونو دارم

و حسادتو اسکارلت فکر کرد:" من چه دارم... هيچ... مگر تصويري از او که با من وداع مي کرد" حسي از ترحم   

 .ناگهان اندامش را پيمود

* * * 

تصور مي رود کشته شده -اولين گزارش ها درمورد اشلي که در فهرست کشته شدگان آمده بود اين بود " مفقود   

 تلگراف کرده بود. آخراالمر نامه اي از او دريافت داشت که( Sloan ( باشد" مالني ده ها بار به سرهنگ اسلون
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ميق نوشته بود که واحد تحت فرماندهي سرگرد ويلکز به يک ماموريت اکتشافي گسيل شده وبعد از اظهار تاسف ع  

 .ديگر مراجعت نکرده است
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 در مواضع شمالي ها يک سلسله زد و خوردهاي سبک جريان داشت و موس مستخدم اشلي با اندوه فراوان جان خود

دفاعي يانکي ها رفته بود. اما چيزي نيافته بود. مالني را کف دست گرفته به جستجوي جسد اربابش تا آن سوي خط  

 .که ديگر آرام شده بود تلگرافي مقداري پول حواله کرد تا موس به خانه برگردد

احتماال اسير -وقتي دوباره نام او در ليست قرار گرفت نور اميدي آن خانه ماتم زده را اندکي روشن کرد:" مفقود   

رفتن مالني به تلگرافخانه جلوگيري کرد. روزها سري به آنجا مي زد و در ايستگاه راهشده" ديگر امکان نداشت از   

 آهن حضور مي يافت و از هر قطاري که مي رسيد سراغ شوهرش را مي گرفت. يا اميد نامه اي داشت. حاال ديگر

تر ميد توجهي نداشت وبيمار شده بود حاملگي اش هم به اندازه کافي مشکل آفرين بود. ولي اصال به دستورات دک  

 در بستر استراحت نمي کرد. يک نيروي تب الود اورا تحريک مي کرد و نمي گذاشت آرام باشد. و شب ها اسکارلت

 .ساعت ها بعد از اينکه به بستر مي رفت صداي راه رفتنش را در اتاق مي شنيد

الب تهي کند. رت باتلر هم همراه آنانيک روز بعد ازظهر مالني به خانه برگشت، عمو پيتر نزديک بود از ترس ق  

 بود. در تلگرافخانه غش کرده بود و رت در حال عبور اورا ديده بود و به منزل رسانده بود. اورا بغل کرد و به طبقه

 باال برد و در بستر گذاشت و به مستخدمين دستور داد آجر داغ، پتو و ويسکي بياورند. بالشي زير سرش قرار داد و

االي سرش ايستادهمانطور ب . 

 "پرسيد:" خانم ويلکز مثل اينکه به زودي صاحب بچه مي شين اينطور نيست؟

 اگر مالني آنقدر ضعيف و بيمار و دل افکار نبود حتما از شرمندگي از پا در مي آمد. حتي وقتي دوستان نزديکش به

يد. معاينات دکتر ميد هم که خودشوضع او توجه مي کردند و راجع به بچه سواالتي مي کردند چقدر خجالت مي کش  

 .به قدر کافي آزار دهنده بود و براي يک مرد آن هم مردي چون رت باتلر چنين سوالي بسيار دور از ذهن مي نمود

 اما افتادن در بستر ضعيف و ناتوان فقط به او امکان اشاره مي داد. سرش را به عالمت تصديق تکان داد اما برخالف

ا مهربان و پرمهر ديدانتظارش چهره رت ر . 

 پس بايد بيشتر مواظب خودتون باشين. اين بدو بدوها و نگراني ها کمکي بهتون نمي کنه. ممکنه به بچه صدمه بزنه"

 اگه به من اجازه بدين خانم ويلکز من آشناياني در واشنگتن دارم که مي تونم اطالعاتي درباره آقاي ويلکز به دست

اگه اسير شده باشه حتما اسمش در فهرست ارتش فدرال هست و اگه اسير نشده باشه بيارم. مي تونم تحقيق کنم.  .. 

 ".خب بهتر از اين شک و ترديده. ولي اول بايد قول بدين قسم بخوريد و گرنه کاري براتون نمي کنم

اره شما بگن؟مالني با صداي بلند گفت:" اوه شما چقدر مهربونين. چطور مردم مي تونن اين چرت و پرت ها رو درب " 
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 بعد ناگهان به گريه افتاد فکر مي کرد با گفتن اين حرفها چه توهين بزرگي به او کرده است، ازجانب ديگر اصال مايل

 نبود يک مرد غريبه اورا در اين شرايط ببيند. اسکارلت با قدم هاي سريع همراه با آجر داغ پيچيده در پارچه وارد

دست دارد ونوازش مي کندشد و رت را ديد که دست اورا در  . 

 رت به قول خود وفا کرد هيچ کس نمي دانست چه دستهايي را بکار انداخته بود. مي ترسيدند سوال کنند. ممکن بود

 اورا متهم کنند که با يانکي ها ارتباط دارد. هنوز يک ماه نشده بود که رت اخباري با خود آورد. اخباري که اول آنان

اضطراب و ترس و اندوه به وجود آورد را خوشحال کرد ولي بعد . 

 Rock ( اشلي نمرده بود! مجروح شده بود و به اسارت درآمده بود. و پرونده ها نشان مي داد که در راک آيلند

Island )قرارگاهي واقع در ايالت ايلي نوي زنداني است. ) Illinors )هيجان اين خبر اول برايشان شادي 

به هم نگاه کردند و گفتند:" راک آيلند!" گويي مي گفتند :" جهنم آورد ولي بعد که آرام شدند !" 
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 پ: بازداشتگاه معروفي که در ايالت جورجيا قرار( }Andersonville ( همانطور که قرارگاه آندرسون ويل

عد ونفر از شمالي ها به علت نامسا 09111داشت و اسراي جنگ هاي انفصال در آن نگهداري مي شدند بيش از   

در اين بازداشتگاه تلف شدند فرمانده بازداشتگاه " سروان هنري 0912و  0914بروز بيماري هاي مهلک در سال   

م -ويرز" بعد از خاتمه جنگ در دادگاه نظامي محاکمه و اعدام شد. اين قرارگاه اکنون پارک ملي است.  { 

کم جهنم را داشت و قلب هرجنوبي کهبراي شمالي ها وحشت آفرين بود راک آيلند هم براي جنوبي ها ح  

 .خويشاوندي در آنجا داشت از شنيدن نام آن مي لرزيد

 لينکن از مبادله اسرا خودداري کرده بود زيرا مي دانست که تعدادي اسراي شمال در جنوب زياد است و فراهم

آن مي شود هزارانکردن پوشاک و خوراک فشار سنگيني به حکومت کنفدراسيون وارد مي کند و موجب تضعيف   

 هزار کت آبي در بازداشتگاه آندرسون ويل زنداني بودند که اکثر آنان زخمي و بيمار بودند و لوازم پزشکي و دار و

 نوار زخم بندي در اختيار نداشتند قرارگاه راک آيلند از آن هم بدتر بود و مجروحان و بيماران جنوبي در آن مکان

بودند و فريادرسي نداشتند آنچه ارتش جنوب به اسراي يانکي ميداد همان وحشت آور مثل شپش روي هم ريخته  

 جيره جنگي سربازي بود چربي خوک و لوبياي خشک. در قرارگاه آندرسون ويل يانکي ها مثل پشه و مگس دسته

ها نيز در دسته مي مردند. گاهي تعداد تلفات به يکصد نفر در روز مي رسيد. اين اخبار که به شمال مي رسيد يانکي  

 سخت گيري ها مي افزودند و راک آيلند در واقع به مرکز قصابي سربازان جنوب شهرت يافته بود غذا حتي به اندازه

 جيره جنگي هم نبود يک پتو براي سه نفر مي دادند و عالوه بر سفاکي ها و شکنجه ها بيماري هايي چون ذات الريه و

گ خزان بر زمين مي ريخت راک آيلند به قرارگاه طاعون زده شهرت يافتهآبله و حصبه سربازان بي دفاع را چون بر  

 .بود سه چهارم سربازان جنوبي که در اين بازداشتگاه اسير بودند هرگز بازنگشتند
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 و اشلي در آن مکان پرهراس بود! زنده بود اما مجروح بود. در راک آيلند بود و برف در ايلي نوي بسيار سنگين مي

در زمستان به آنجا رفته بود شايد تاکنون از جراحت مرده بود. شايد آبله گرفته بود.آيا ذات الريه باريد و اشلي  

 داشت، بدون پتويي که رويش بکشد؟

 مالني مي گفت:" اوه سروان باتلر راهي وجود نداره که شما... شما نفوذتونو به کار بندازين تا بلکه بشه اونو مبادله

 "کرد؟

خيلي رحيم و عادل است، همون که براي پنج تا پسر خانم بيکسبيآقاي لينکلن که  "  ) Bixby )گريه مي کنه ديگه 

 اشکي نداره ه براي هزاران يانکي که دارن تو آندرسون ويل مي ميرن بريزه" رت اين را گفت و اداي گريستن را در

صادر شده. مبادله اي در کار آورد :" اصال اهميت نمي ده اگه همشون هم بميرن باز هم ککش نمي گزه.فرمان  

 نيست. من.. من قبال به شما نگفتم خانم ويلکز شوهر شما يک دفعه شانس داشته که از اونجا بيرون بياد ولي امتناع

 "کرده

 "!مالني ناباورانه گفت:" اوه نه

ها بجنگن اونها رو بله باور کنيد. يانکي ها دارن سرباز جمع مي کنن که به مرزهاي شمال بفرستن تا با سرخپوست "  

 از افراد ارتش کنفدراسيون که اسير هستن به صورت داوطلب مي گيرن هر زنداني که قسم بخوره خيانت نمي کنه و

 "نام نويسي کنه بعد از دو سال خدمت ولش مي کنن بره پي کارش. و آقاي ويلکز قبول نکرده

رده و بعد فرار نکرده؟اسکارلت فرياد زد:" چطور مي تونسته قبول کنه؟ چرا قسم نخو " 

 .مالني با کمي خشونت جوابش را داد
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 چطور مي توني چنين پيشنهادي بکني؟ آيا اين کار درستيه که قسم بخوره و بعد به شرافت جنوبي خودش خيانت "

ر زندانکنه؟ اون هم در مقابل يانکي ها؟ من ترجيح مي دم توي همون راک آيلند بميره و چنين کاري نکنه. اگه د  

 .هم بميره من بهش افتخار مي کنم. ولي اگه اينکارو زشتو بکنه مطمئن باشيد ديگه هيچ وقت تو روش نگاه نمي کنم

 "هرگز! اوه البته که امتناع کرده

 هنگامي که اسکارلت رت را تا دم در مشايعت مي کرد با خشم پرسيد:" اگه تو جاي اون بودي قسم نمي خوردي تا

جهنم خالص کني؟ خودت رو از اون " 

 "رت خنديد و درحالي که دندانهايش از زير سبيلش پيدا بود گفت:" البته

 "پس چرا اشلي اين کار رو نکرده؟"

 رت گفت:" چون آدم شرافتمنديه" و اسکارلت تعجب مي کرد که چطور ممکن است يک تحقير را در قالب جمله اي

 .محترمانه بيان کرد
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 فصل هفدهم

، چون غير از او جوان رشيد و زيبايي را نمي شناسند که بتواند از آنها مواظبت کندنخواهند داد برود . 

 کاري جوان از تعارف خانمميد ، مالني، عمه پتي و فاني سرخ و سفيد مي شد و آرزو مي کرد که آنچه اسکارلت گفته

 .از ته دل باشد

به سرعت برق برمي گردد. درگيريه دکتر ميد در حالي که دستش را روي شانه کاري مي گذاشت گفت:" خب  

 کوچيکيه. و يانکي ها به طرف تنسي عقب نشيني مي کنن. وقتي اين بچه ها به اونجا برسن ژنرال فورست هواي

 همشون رو داره شما خانم ها نبايد از نزديک شدن يانکي ها نگران باشين چون ژنرال جانستون مثل يک دژ فوالدي

فوالدي" روي اين جمله اش تاکيد گذاشت سر راهشون ايستاده بله قلعه . 

 "شرمن هرگز نمي تونه نزديک بشه. نمي تونه با جو پير در بيفته "

 خانم ها لبخند رضايت زدند. بيان روشن و شيرين براي آنها حقيقتي مسلم بود. به عالوه مردها اين مسائل را بهتر از

قلعه فوالدي است پس حتما هست، مردها ترديدي در زنان درک مي کردند و اگر او مي گفت ژنرال جانستون يک  

 گفته هاي او نداشتند. از آن ميان فقط رت سخن گفت. او از هنگام شام ساکت بود و در سايه روشن نشسته بود و به

 .حرفهاي جنگي گوش مي داد. بچه را در بغل داشت و حالت مسخره اي به لبانش داده بود

هزار قشون داره تازگي ها تجديد قوا کرده با همين قشون داره مياد شنيده ام که ژنرال شرمن يکصد " !" 

 جواب دکتر ميد کوتاه بود. از آن لحظه که رت پا به مجلس گذاشته بود ناراحت به نظر مي آمد فقط احترام به

 .صاحب خانه و خودش وميهمانان ديگر نمي گذاشت که احساس واقعي خود را به رت نشان دهد

گفت:" مقصودتون چيه آقا؟ با لحن محکمي " 

 فکر مي کنم سروان آشبورن، همين چند دقيقه پيش گفت که ژنرال جانستون فقط چهل هزار نفر داره، فکر مي "

 "کنم اون فراري هايي رو هم که دوباره برگشتن حساب کرده

 "خانم ميد با خشم گفت:" آقا در ارتش جنوب سرباز فراري وجود نداره

داد:" عذر مي خوام مقصودم هزاران سربازيه که به مرخصي رفته بودن و يادشون رفته بودرت با تمسخر جواب   

 "دوباره برگردن . يا مثال مجروحاني که تو بيمارستان هاي بودن و يا تا حاال تو خونه بودن و دوباره سرکارشون رفتن
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مي گرفت. اسکارلت نزديک بود باچشمهاي رت درخشش خاصي داشت و خانم ميد لبهاي خود را از خشم گاز   

 صداي بلند بخندد. رت باز هم حريف را رانده و پيروز شده بود. صدها سرباز فراري بودند که در مناطق باتالقي و

 " کوهها پنهان شده بودند و خود را از دسترس دژبان ها دور نگه مي داشتند. اينها کساني بودند که اين جنگ را

مي دانستند و به قدر کافي رنج و عذاب را تحمل کرده بودند. اين ها گريخته بودند وليجنگ غني و جنگ فقير "   
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 اصال مايل نبودند نامشان در فهرست فراريان ثبت شود. اينها بيهوده سه سال در انتظار مرخصي به سر برده بودند و

ما گرسنه ايم" ، " امسال از محصولدائما پيام ها و نامه هاي ناراحت کننده از خانواده خود دريافت مي کردند:"   

 خبري نيست. کسي نيست در مزرعه کار کنند. براي اين است که گرسنه مانده ايم"، " مامورين ارتش هرچه داشتيم

 "بردند، مدتهاست که از طرف تو پولي نرسيده، خوراک ما فقط لوبياي خشک است

ت، پدر و مادرت. جنگ پس کي تمام مي شود؟ کي به خانههميشه همين ناله ها بلند بود:" گرسنه ايم، زنت، بچه هاي  

 "مي آيي؟ ما گرسنه ايم، گرسنه

 هنگامي که ارتش مرخصي را لغو کرد، افراد فرار را آغاز کردند. بدون اجازه به خانه بازگشتند و زندگي خود را کمي

ن بهتر است برگردند، چون جنگ هايسامان دهند. افسران که همه چيز را بخوبي مي دانستند پيغام دادند که سربازا  

 بيشتري در راه بود. به اين سربازان نامه نوشتند که همه به واحدهاي خود بازگردند مجازاتي در بين نخواهد بود و

 افراد برگشتند. وقتي به آنها قول داده شد که اين وضع دو سه ماه بيشتر ادامه ندارد، همه بازگشتند اما اين " مرخصي

ر چشم دشمن مفهومي نداشت و اين افراد همه از ديد آنها فراري بودند و ارتش جنوب را ضعيف تر وهاي شخم" د  

 .شکننده تر جلوه مي دادند

 دکتر ميد با صداي سردي آن سکوت آزار دهنده را شکست " سروان باتلر تفاوت تعداد قشون ما و يانکي ها

ن يانکي مي ارزههيچوقت مهم نبوده. يک سرباز کنفدراسيون به يک دوجي " 

 .زن ها همه با تکان سر تاييد کردند. هرکسي اين را مي داند

 رت گفت:" در ابتداي جنگ اين فرمايش شما حقيقت داشت، شايد هم حاال هم داشته باشد، به شرط اينکه سرباز

 "جنوبي گلوله براي تفنگش کفش براي پايش و غذا براي شکمش داشته باشد ، ها؛ سروان آشبورن؟

ر صداي آرامش اثراتي از تحقير مشاهده مي شد. سروان آشبون عصباني بود در اينکه از رت خوشش نمي آمدد  

 ترديد وجود نداشت. خيلي دلش مي خواست طرف دکتر ميد را بگيرد ولي نمي توانست دروغ بگويد علت اينکه

نند اين بود که مي دانست اوضاع تا چهعليرغم بازوي آسيب ديده اش تقاضا کرده بود اورا به جبهه دالتون اعزام ک  

 حد وخيم است افراد غير نظامي قادر به درک اين وخامت نبودند مردان ديگري هم بودند که با چوب زيربغل راه مي

 رفتند از يک چشم کور بودند گلوله انگشتهايشان را برده بود، يک دست نداشتند و اغلب در کارپردازي ارتش،

ه و راه آهن کار مي کردند ولي تقاضا کرده بودند به جبهه اعزام شوند آنان مي دانستند که جوبيمارستان ها، پستخان  

 .پير افراد زيادي مي خواهد

 آشبورن ساکت ماند ودکتر ميد دوباره غرشي کرد، ديگر خشمگين نبود " مردان ما قبال هم بدون کفش و غذا

ي شن و من به شما مي گويم ژنرال جانستون رو نمي تونن ازجنگيدند و پيروز شدن. دوباره هم مي جنگن و پيروز م  

 جاش تکون بدن. اين راههاي کوهستاني هميشه پناهگاه خوبي بودن، از قديم مثل قلعه هايمحکمي جلوي هر هجومي

( } Thermopylae ( رو گرفتن. ترموپيل سال پيش از ميالد مسيح 491 - -پاورقي: تنگه مشهور يونانيان . 
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پادشاه هخامنشي براي ورود به اسپارت بايد از اين معبر عبور مي کرد. لئوتيداس پادشاه اسپارت بود خشايار شاه  
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 ولي چون موفق نشد همراهي شهرها ديگر يونان چون آتن و تب را جلب کند به ناچار خود همراه با سيصد نفر گارد

کشتي آورده بود و کشتي هاي آرتميس هم به او 2011مخصوص تنگه ترمپيل را اشغال کرد. خشايار شاه با خود   

 ملحق شده بود و تعداد سپاهيانش از هفتاد هزار تجاوز مي کرد. لئو تيداس توانست با شهامت تمام سه روز تمام

 مقاومت کند عاقبت با دخالت سربازان گارد جاويدان کار يکسره شد و تمام يونانيان کشته شدند و خشايار شاه يونان

م.} رو -نمود. حماسه لئوتيداس و يارانش در تاريخ بصورت اسطوره اي از يک کار شگفت انگيز باقي ماند.  را مسخر  

ترموپيل -به ياد بيارين  !" 

 .اسکارلت خيلي به ذهن خود فشار آورد ولي ترومپيل برايش مفهومي نداشت

ترت همچنان با لحن سابق و همان حالت مسخره اي که به لبهايش داده بود گف : 

 "مدافعين ترموپيل تا آخرين نفر کشته شدند،نه دکتر؟ "

 "داري مسخره مي کني مرد جوان؟ "

 .دکتر! خواهش مي کنم، مقصود منو درک نکردين منظور من توهين نبود. مي خواستم اطالعاتم بيشتر بشه "

 "اطالعات من از تاريخ گذشته زياد خوب نيست

قبل از اينکه يانکي ها بتونن يک قدم وارد خاک جورجيا بشن ارتش ما تا دکتر فورا جواب داد:" اگه احتياج باشه  

 "آخرين نفس و آخرين نفر خواهد جنگيد. ولي اين طور نميشه. در همون حمله اول يانکي ها از جورجيا بيرون ميرن

م کم مکالمه هاناگهان پتي از جا برخاست و از اسکارلت خواست براي آنها پيانو بزند و آواز بخواند. حس کرد ک  

 دارد سخت تر مي شود و ممکن است به دريايي توفاني بدل شود. خيلي خوب مي دانست با حضور رت در مجلس

 باالخره اين درگيري هاي لفظي پيش مي آيد. هروقت او حضور داشت از اين دردسرها هم بود. فقط نمي فهميد او

مرد چه مي ديد؟ چرا ملي از او دفاع مي کرد؟چطور مرافعه را شروع مي کند. خدايا اسکارلت در اين   

 اسکارلت متواضعانه از جاي برخاست و به سراغ پيانو رفت. سکوتي فرو افتاد، در آن سکوت غم انگيز، همه داشتند

 به رت نگاه مي کردند. چطور ممکن است کسي قلبا و روحا در قدرت ژنرال جانستون و قشونش ترديد کند؟ اين

مقدس به شمار مي رفت. و آنان که خائن بودند و نمي خواستند که اين اعتقاد را مقدس شمارنداعتقاد يک وظيفه  . 

 .حداقل بهتر بود دهان خود را مي بستند

 اسکارلت نواختن را آغاز کرد و صداي گرمش چون موج تاب بر مي داشت و با چين و شکن هاي کوتاه و بلند در

رفت فضاي تيره اول شب به دل تاريکي فرو مي . 

 :کالم يک آواز مشهور بر لبانش جاري بود



 
288 

 در جايي که ديوارهاي سفيد داشت "

 جايي که مردگان افتاده بودند

 ...و مرگ در انتظار بود

 ...در انتظار آنکه با سرنيزه و گلوله و خمپاره مجروح شده بود

 .محبوب کسي را آوردند تا به خاک بسپارند

ن، چه شجاعمحبوب کسي! دلداده کسي! چه جوا " ! 

 ...هنوز مي تابيد بر چهره بي رنگ و شيرينش

 ...که به زودي در گور مي رفت
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 "طراوت مطبوع کودکي

 .صداي سوپرانوي اسکارلت همچنان در فضا رها بود

 تاب آن موي طاليي آغشته به..." فاني السينگ نيم خيز شد و با بغضي گره خورده در گلو گفت:" يک چيز ديگه "

 "!بخون

 پيانو ناگهان ساکت شد و اسکارلت در حالتي از حيرت و دستپاچگي فرو رفت. و بعد اولين آکوردهاي ترانه " تن

 پوش خاکستري" را آغاز کرد و ناگهان يادش آمد که اين ترانه چقدر ممکن است قلب ها را به درد آورد. پيانو

ه درباره مرگ و جدايي و غم بوددوباره از صدا افتاد. تمام ترانه هايي که در يادش بود هم . 

 .رت به سرعت از جا برخاست و ويد را در دامن فاني السينگ گذاشت و به سوي اسکارلت رفت

» " و اسکارلت با شادماني از نو خواندن را آغاز کرد. صداي او با» ترانه همون خونه قديمي من در کنتوکي " رو بخون  

به قسمت دوم آن رسيدند آرامشي به حاضران دست داد. گرچه اين صداي باس رت چفت شد. و هنگامي که آن دو  

 .ترانه هم زياد نشاط انگيز نبود

 اين بار سنگين را فقط چند روز ديگر "

 !به دوش خواهم کشيد

 !غمي نيست اگر سنگين است

 !فقط چند روز ديگر با گام هاي لرزان در اين راه

 بعد

 خانه قديمي من در کنتوکي

 "!سالم بر تو
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 با گذر ايام... معلوم شد پيش بيني دکتر ميد درست بوده است. ژنرال جانستون چون قلعه اي پوالدين در

 گذرگاههاي کوهستاني مشرف به دالتون ايستادگي مي کرد. يکصد مايل دورتر از آتالنتا. ايستادگي و مقاومت او از

بود و با خواست او براي رسيدن به آتالنتا ستيزهجان مايه مي گرفت. آن چنان سخت جلوي عبور شرمن را گرفته   

 مي کرد که عاقبت يانکي ها عقب نشستند و جلسه مشورتي برپا نمودند. نمي توانستند از روبرو آن خط دفاعي

 خاکستري را در هم بکوبند بنابراين تصميم گرفتند در تاريکي شب گذرگاه هاي کوهستاني را دور بزنند و از پشت

مله را آغاز کرده راه آهن را در ريساکاسر جانستون ح  ) Resaca )پانزده مايلي جنوب دالتون قطع کنند. 

 براي حفظ خطوط آهن از خطر ارتش کنفدراسيون مواضع کوهستاني خود را تخليه کرد و زير نور ستارگان به

د و به سوي آنها آمدندسرعت در خطي مستقيم به ريساکا تاخت. وقتي شمالي ها مثل زنبور از تپه ها سرازير شدن  

 جنگجويان جنوب منتظر بوند با سينه هاي سپر کرده و گلوله هاي داغ و سرنيزه هاي درخشان اما ناچار به سوي

 .دالتون در حرکت بودند

 وقتي واگن هاي مملو از مجروحان و زخمي ها از دالتون با خبر عقب نشيني جو پير به ريساکا وارد شدند آتالنتا در

رفت و کمي نگران شد. مثل اين بود که از آسمان شمال غرب تکه ابري سياه باال مي آمد اولين ابرهاي حيرت فرو  
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 توفان تابستاني ژنرال به چه مي انديشيد؟ چطور اجازه داد يانکي ها هجده مايل در جورجيا نفوذ کنند؟ همانطور که

د. چرا جو پير يانکي ها را همانجا را نگه نداشت؟دکتر ميد هم گفته بود کوهستان قلعه طبيعي مستحکمي بو  

 جانستون نااميدانه در ريساکا جنگيد و بار ديگر يانکي ها را به عقب راند. اما شرمن دوباره همان تاکتيک را تکرار

 ( کرد و در طول يک مسير مارپيچ ارتش نيرومند خود را به حرکت در آورد و از رودخانه اوستانائوال

Ostsnsula )گذشت و دوباره از پشت سر قواي کنفدراسيون را مورد حمله قرار داد و مي خواست راه آهن را 

 قطع کند. خط دفاعي خاکستري به ناچار دوباره از سنگر هاي خونين خود خارج شد تا از خط آهن دفاع کند و خسته

عبور کرد. آنان در شهر کوچکي و خواب زده ويران از جنگ و راه پيمايي و گرسنه هميشه گرسنه به سرعت از دره  

 واقع در شش مايلي جنوب ريساکا راه را بر يانکي ها بستند سنگر بندي کردند و به( Calhoun ( به نام کالهون

 انتظار حمله ماندند. حمله آغاز شد جنگي سخت و هول انگيز درگرفت و يانکي ها عقب نشستند. سربازان

بر دستها تکيه کرده در آرزوي لحظه اي استراحت بودند. اما استراحتي درکنفدراسيون خسته دراز کشيده بودند و   

 کار نبود. شرمن دائما حمله مي کرد و قدم به قدم نفرات خود را در حلقه اي بزرگ به آنان نزديکتر مي نمود و

 .محاصره تنگتر مي شد. و جنوبي ها بار ديگر به خاطر دفاع از راه آهن عقب مي رفتند

اسيون با خستگي تمام، در خواب راه مي رفتند و به آينده فکر مي کردندن. و وقتي خوب فکر کردندارتش کنفدر  
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 ديدند که به جو پير اعتماد دارند. مي دانستند که دارند عقب نشيني مي کنند ولي مطمئن بودند که شکست نخواهند

اي شرمن وجود نداشت. هربار که يانکيخورد مردان کافي براي پاسداري از سنگرها و جلوگيري از حمالت برق آس  

 ها حمله کرده بودند، با دفاع آنرا پس مي رفتند. اين عقب نشيني تا کي ادامه داشت، نمي دانستند. اما جو پير مي

 دانست چه کند و همين براي آنان کافي بود. با مهارت تمام اين عقب نشيني را رهبري مي کرد. مردان زيادي را از

د ولي تعداد کشته هاو اسيران شمالي نيز دائما زيادتر مي شد. جنوبي ها فقط چهار توپ از دست دادهدست داده بودن  

 .بودند و راه آهن را در پشت خود حفظ کرده بودند در تمام اين حمالت شرمن نتوانسته بود انگشتي به آن برساند

واحدهاي سوار آغاز کرده بودند ولي هيچ براي تسخير راه آهن بود که آنهمه سرباز حمله گاز انبري را با کمک  

 .نتيجه اي بدست نيامده بود

 راه آهن هنوز مال آنان بود. خط آهني که چون مار مي خزيد و از آن دره آفتابي به سوي آتالنتا مي رفت. مردان

رازوقتي درخشش کمرنگ راه آهن را زير نور ستارگان ديدند روي زمين دراز کشيدند و خوابيدند. مردان د  

 کشيدند تا بميرند و آخرين منظره اي را که با آن چشمان تار مي ديدند راه آهن بود که داشت زير تابش بي رحم

 .آفتاب مي درخشيد. حرارت و گرما بر آنها حمله مي برد

سياه وهمراه با اين عقب نشيني تعداد زيادي از پناهندگان هم در حرکت بودند. زمينداران و کشاورزان، غني و فقير،   

 سفيد، زنان و کودکان، پيران و محتضران، زخمي ها افليج ها، زنان باردار، همه پياده و سواره با گاري و درشکه با

 اسباب و اثاثيه به سوي آتالنتا سرازير مي شدند. پنج مايل جلوتر از ارتش پناهندگان در ريساکا، کالهون و لينگزتون

سد تا مگر يانکي ها عقب رفته باشند و آنان بتوانند دوباره به خانه و زندگيتوقف کردند تا مگر اخبار اميدبخشي بر  

 خود بازگردند. ولي هيچ خبري نمي رسيد در آن راه، جز آفتاب سوزان خبر ديگري نبود. خاکستري پوشان در سر

جا و آنجا گاهي زني راراه خود از خانه هاي خالي مزارع متروک و کلبه هايي تنها، با درهاي باز عبور مي کردند؛ اين  

 مي يافتند که با چند برده ترسان تنها مانده بود. آنها در کنار جاده صف کشيده بودند که براي سربازان هورا بکشند

 که آب گوارا به گلوي تشنه سربازان بريزند، که زخمي ها را دريابند و مردگان را در گورهاي افتاده به خاک
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ظر به ندرت پيش مي آمد در بيشتر راه جنبنده اي ديده نمي شد و مزارع همچنان درو نشدهبسپارند. ولي اين منا  

 .باقي مانده بود

 عقب نشست، در( Adairsville ( ايستادگي در کالهون هم امکان پذير نشد و جانستون به ناچار تا آدرزويل

( Cassville ( آنجا درگيري سختي داشت و راه خود را تا کاسويل کارترزويلو بعد   ) Cartersville ) 

 ادامه داد. اکنون دشمن پنجاه و پنج مايل از دالتون فاصله گرفته بود. پانزده مايل پايين تر در محلي به نام نيو هوپ

 خاکستري پوشان جنوب توقف کردند و سنگر بندي را آغاز نمودند و مصمم به( Church Hope New ( چرچ
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ت که آبي پوشان در صفي طويل نمودار شدند، چون اژدهايي دمان مي خزيدند وانتظار دشمن نشستند. چيزي نگذش  

 بدن خود را خم و راست مي کردند و بدون ترس پيش مي آمدند. با اين حال جنوب خاکستري مصمم به ايستادگي

ردو طرفبود. جنگ هولناکي در نيو هوپ چرچ اتفاق افتاد که يازده روز طول کشيد. شمار مقتوالن و مجروحان ه  

 زياد بود اما آبي پوشان دست بردار نبودند . جانستون دوباره عقب نشست و خط دفاع ضعيف خود را چند مايل

 .دورتر برد

 سربازان کنفدراسيون از کشته و زخمي بسيار بودند آنها را درون واگنها مي انداختند و به آتالنتا مي فرستادند. شهر

ش جنوب بعد از نبرد چيکامائوگا هرگز تا اين حد تلفات نداده بود و آتالنتااز کشته و زخمي داشت مي ترکيد ارت  

 تاکنون اين همه زخمي به خود نديده بود. بيمارستان ها ديگر جا نداشت، مجروحين را در انبارهاي خالي يا در

هم خود را پرداخته بود و ازانبارهاي پنبه گذاشته بودند هتلها ، مهمانسراها، و خانه ها پر از زخمي بود. عمه پتي هم س  

 چند نفر مجروح پذيرايي مي کرد. اگرچه به دليل وضع نامناسب مالني مايل نبود غريبه اي به خانه اش راه بدهد اما

 نارضايتي خود را ظاهر نمي کرد. کار از توان همه خارج بود. پرستاري از آن سربازهاي از پا افتاده، پخت و پز و

اد زدن آنان که دائما ناله مي کردند ودر آتش تب مي سوختند کار ساده اي نبود. مالني همشستشو و زخم بندي و ب  

 با آن حالت سخت خود در اين کارها مشارکت مي کرد و با دستهاي نازک و ضعيفش به کمک آنان مي شتافت شهر

نبود. از اين رو ناچار شدند زخميآتالنتا ديگر قادر به پرستاري از مجروحاني که هرروز بر تعداد آنها افزوده مي شد   

 .ها را به بيمارستان هاي ماکون و آگوستا بفرستند

 آتالنتا از ديدن آنهمه رنج و بدبختي و تيرگي و مرگ خسته بود و مي غريد. آن لکه ابر کوچکي که در گوشه آسمان

دن گرفته بودظاهر شده بود، اکنون انبوه تر مي شد. ابرها توفاني ظاهر شده و بادهاي سرد وزي . 

 اما باز هم ايمان مردم به پيروزي نهايي از ميان نرفته بود ولي اعتماد خود را به ژنرال از دست داده بودند. نيوهوپ

 چرچ فقط سي و پنج مايل تا آتالنتا فاصله داشت! ژنرال اجازه داده بود که يانکي ها اورا در عرض سه هفته شصت و

و بجاي عقب نشيني جلوي آنها را نمي گرفت؟ او احمقي بيش نبود حتي بدتر، اصالپنج مايل به عقب برانند! چرا ا  

 شعور نداشت. پيرمرداني که در گارد ملي بودند ادعا مي کردند که بهتر از ژنرال از عهده يانکي ها برمي آيند و

به سوي فرماندارنقشه هاي بهتري طرح مي کنند. جانستون ناچار شد به خاطر تقويت خط دفاعي خود دست کمک   

 براون دراز کند و ازاو بخواهد که افراد گارد ملي را به ميدان جنک اعزام کند. کار به جفرسون ديويس کشيد و او

 مستقيما به فرماندار جورجيا دستور داد گارد ملي را تجهيز کرده راهي نبرد کند. ولي فرماندار براون دستور اورا

شهر طفره رفت. ديگر چطور ممکن بود به درخواست ژنرال جانستون پاسخ مثبت ناديده گرفت و به بهانه حفاظت از  

 بدهد؟
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 جنگ و عقب نشيني! جنگ و عقب نشيني! افراد قشون جانستون، تقريبا بيست و پنج روز مداوم در طول هفتاد مايل

کشان را با خاطرات ديگرجنگيده بودند. خاکستري پوشان از نيوهوپ چرچ هم خارج شده بودند و خاطرات هولنا  

 مخلوط مي شد گرما، کرد و خاک و گرسنگي، ضعف و بيماري، صداي پا روي آن خاک سرخ فرو رفتن در گل و الي

 عقب نشيني سنگر بندي، جنگ... عقب نشيني سنگر بندي ، جنگ نيوهوپ چرچ کابوسي بزرگ بود کابوسي در

 تکرار شد. حاکستري پوشان يک بار ديگر بازگشته( Shanty Big ( جهنم، که يک بار ديگر هم در بيگ شانتي

 بودند و با آن اژدهاي آبي روبرو شده بودند. دشت در دشت آبي مي زد. کشته هاي آبي پوش، مزارع را رنگين کرده

 بودند. هميشه کشته يانکي ها بيشتر بود، يانکيهاي بيشتر يانکيهاي تازه نفس؛ همچنان مي آمدند صف اندر صف آبي،

ز پس و پيش و قشون کنفدراسيون باز هم عقب مي رفت و يانکيها پيش مي راندند به سوي آتالنتاا ! 

 پس نشستند و نزديک شهري به نام( Kennesaw ( آن صف بي رمق از بيگ شانتي، به سوي جاده کوهستاني کنسا

( Marietta ( ماري يتا با فشار و نيروي مرداني در طول ده مايل در خطي منحني سنگر کندند. توپ هاي سنگين  

 که دائما ناسزا مي گفتند در آن راه صعب العبور باالمي رفت زيرا از قاطرها کاري ساخته نبود. قاصد ها و مجروحان

 که به آتالنتا مي رسيدند خبرهاي اميدبخشي مي دادند و مي گفتند که ارتفاعات کنسا تسخير ناپذير است. در واقع

را کوهستانهاي " پاين والست" به دنبال آن قرار داشت و آنجا را بصورت دژي محکمحرف بي ربطي هم نبود، زي  

 درآورده بودند و يانکيها قادر نبودند به اين آساني ها به آن نزديک شوند مردان جو پير اينک بر فراز اين

د، ولياستحکامات تا مسافت زيادي بر جاده ها فرمان مي راندند. آتالنتا حس کرد بهتر نفس مي کش ... 

 ولي کوههاي کنسا تا شهر فقط بيست دو مايل فاصله داشت. در روزي که اولين مجروح از جبهه کنسا به آتالنتا وارد

 شد. درشکه خانم مري ودر در مقابل خانه عمه پتي ايستاد. ساعت هفت صبح بود. شهر در سکوت فرورفته بود. خانم

دهد که اسکارلت بايد فورا به بيمارستان حضور يابد. فاني السينگ ومري ودر عمو پيتر را فرستاده بود تا پيغام   

 دختران بونل که صبح زود از خواب بيدار شده بودند روي صندلي عقب درشکه خميازه مي کشيدند و بانو السينگ

هنوزروي جعبه بزرگي پر از لوازم زخم بندي نشسته بود. چند دقيقه بعد اسکارلت خواب آلود و خسته ظاهر شد.   

 پايش از رقص شب گذشته در ضيافت گارد ملي درد مي کرد با بي ميلي تمام از خواب برخاسته و در حالي که از ته

 دل به خانم مري ودر و تمام مجروحين جنگ ناسزا مي گفت به کمک پانسي همان لباسي را که معموال در بيمارستان

ني شيرين و مقداري کيک ذرت به دهان گذاشته و يکمي پوشيد به تن کرده بود و با عجله چند تکه سيب زمي  

 .فنجان قهوه سرکشيده بود

 ديگر از پرستاري بدش مي آمد. مي خواست به خانم مري ودر بگويد که الن نامه نوشته و از او خواسته که به خانه

ر زد و گفت:" اسکارلتبرگردد. اما بمحض اينکه اين جمله را بر زبان راند مري ودر بر خالف انتظار او دست به کم  

 هاميلتون، ديگه دلم نمي خواد از اين مزخرفات بشنوم. همين امروز نامه اي به مادرت مي نويسم و تاکيد مي کنم که

 ما به وجود تو خيلي احتياج داريم. مطمئنم که موضوع رو درک مي کنه و اجازه مي ده که بموني. حاال پيشبندت رو
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يک دستيار احتياج دارهببند و برو پيش دکتر ميد به  " 

 اسکارلت عصباني شد و با خود گفت:"اوه خدا جون چه افتضاحي ميشه مادر به من تکليف مي کنه که بمونم و من اگه

 بازم از اين بوهاي گند استشمام کنم حتما مي ميرم! کاشکي من هم يکي از همين پيرزن هاي هاف هافو بودم و به

گه خانم مري ودر همچين حرفي مي زد بهش مي گفتم برو به جهنمجوونها هارت و پورت مي کردم و ا !" 
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 آري اسکارلت از کار بيمارستان بيزا بود. بيمار و مريض مي نمود و از اين همه بوي گند و اين همه آه و ناله و فغان از

ي وجود داشت امروزبدن هاي کثيف و زخمي و ديدن اين همه شپش. اگر روزهاي اول در کار پرستاري کمي سرگرم  

 ديگر از آن هم خبري نبود. سربازهايي را که اين روزها مي آوردند يکي از يکي کثيفتر و زشت تر و بدترکيب تر

 بودند و آنقدر رنج و محنت کشيده بودند که محال بود به فکر عشق و زيبايي پرستاران بيفتند. هيچ يک از آنها

گر هم يک وقت سوال مي کردند همه درباره جنگ بود:" جنگ چطور پيشکوچکترين توجهي به او نشان نمي داد. ا  

 . مي ره؟ جو پير االن چکار مي کنه؟ آدم باهوشيه اين جو پير" اسکارلت تصور نمي کرد که جو پير آدم باهوشي باشد

کنند. نه اين تمام آنچه کرده بود اين بود که اجازه داده بود يانکي ها هشتاد و هشت مايل به داخل جورجيا نفوذ  

 سرباز ها هيچ کدامشان جذاب نبودند. به عالوه؛ همه آنها در حال مرگ بودند مي مردند به سرعت،درسکوت؛ اگر

 .رمقي داشتند فقط براي اين بود که بتوانند با مسموميت خوني، قانقاريا حصبه و ذات الريه دست و پنجه نرم کنند

اي باز به درون مي آمدند، مگس هاي سمجي که بر سر و دست مجروحانهوا داغ بود و مگس ها گله گله از پنجره ه  

 مي نشستند و آنها را سخت آزار مي دادند. ناله و فرياد و بوي گند چون امواج سهمگين و بلند دريا همه جا در گذر

ي ريخت وبود و اسکارلت در حالي که لگني در دست گرفته بود دنبال دکتر ميد مي دويد و عرق از سر و رويش م  

 .بر لباس تازه آهار خورده اش مي چکيد

 اوه چقدر زجر آور است که آدم کنار دکتر بايستد. وقتي مي ديد چاقوي دکتر ميد زخم مجروحان را شکاف مي دهد

 خيلي به خودش فشار مي آورد تا جلوي استفراغش را بگيرد. فرياد جگرخراش سربازها در هنگام عمل ديگر واقعا

نداخته بود. هر گوشه اي را نگاه مي کرد چهره هاي سفيد و ماتي را مي ديد که با چشم دنبال دکتر ميد مياورا از پا ا  

 ":گشتند که بيايد و زودتر آنها را از درد و رنج نجات بدهد. ديگر حرفهاي دکتر ميد براي سربازان عادي شده بود

لي کاري نميشه کرد؛ اين لکه هاي کبود رو مي بيني؟متاسفم فرزند، بايد اين دست رو قطع کنيم. ميدونم ميدونم و  

 "اينا عالمت قانقارياس، چاره اي نيست، بايد قطع بشه

 کلروفورم کمياب شده بود و معموال جز در موارد بسيار وخيم از آن استفاده نمي شد مواد مخدر هم جز به مجروحين

ي اسکارلت از ديدن اين مناظر رقت انگيز و رنج آوردر حال مرگ داده نمي شد.گنه گنه و يد اصال وجود نداشت. آر  

 خسته بود. در آن صبح گرم تابستان آرزو مي کرد که کاش مثل مالني آبستن بود و از حضور در بيمارستان معاف
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 .شده بود. احتماال در آن روزها تنها بهانه اي که مي شد براي فرار از بيمارستان ارايه کرد همان آبستني بود

فرا رسيد طاقتش طاق شد روپوشش را درآورد و از بيمارستان بيرون رفت، در آن موقع خانم مري ودرظهر که   

 سرگرم نوشتن نامه براي يک سرباز کوه نشين بي سواد بود. با خود فکر مي کرد که حتما قطار ديگري خواهد رسيد

مجبور مي شود تا نيمه شب تشنه و گرسنهو مجروحين زيادي خواهد آورد و تعداد انها به قدري زياد خواهد بود که   

 در بيمارستان بماند. با عجله به طرف خيابان پيچ تري حرکت کرد و تا آنجا که کرست تنگش اجازه مي داد نفس

 هاي عميق کشيد. ناگهان در گوشه اي ايستاد . خوب، حاال چه کند؟ به خانه برود؟ حوصله ديدن قيافه عمه پتي را

ست ديگر به بيمارستان بازگردد. رت باتلر ناگهان ظاهر شد. او را با نگاه کنجکاو مي نگريست ونداشت. اما نمي خوا  

 .پيراهن او را که آلوده به لکه هاي خون و کثافت بود به دقت نگاه مي کرد

 "شکل بچه گداها شدي "

و چرا اصرار داشت اسکارلت خشمگين و دستپاچه و عصبي مي نمود. چرا رت هميشه به لباس زن ها توجه دارد؟  

 هميشه از آنها ايراد بگيرد؟
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 !اصال دلم نمي خواد صداتو بشنوم. بيا پايين و به من کمک کن سوار شم و منو ببر يک جايي که هيچ کس منو نبينه "

الاگرم منو دار بزنن حاضر نيستم ديگه به اين بيمارستان برگردم! خداي من، مگه من اين جنگو شروع کردم که حا  

 "...بايد تا سر حد مرگ براش کار کنم؟ دليلي نداره اين کار رو بکنم

 "!خائن به وطن پر افتخار ما "

 "ديگ به ديگ مي گه روت سياه. کمک کن سوار شم. اهميت نمي دم کجا مي ري. همين االن منو مي بري سواري "

خود مي ديد لذت مي برد. مردي که مجروح ورت از درشکه پايين پريد. اسکارلت از اينکه مرد سالمي را در مقابل   

 ناالن و بدون دست و پا و کور نبود و رنگ گلگون و پوست درخشانش حکايت از سالمت جسم داشت. به عالوه اين

 مرد بسيار هم خوش لباس بود. کت و شلوارش هر دو از يک جنس بود و خيلي به تنش برازنده مي نمود و اصال به

گل و گشاد مي پوشيدند شباهت نداشت. لباسش نو بود اثري از کهنگي و ماندگي و وصله و مردم شهر که لباس هاي  

 پينه در آن ديده نمي شد چروک و کثيف نبود. گويي غمي در عالم نداشت. گويي هيچ حادثه غم انگيزي اتفاق

زندگي را در شادکامي مينيفتاده بود در روزگاري که همه در زجر و بدبختي زندگي مي کردند او را اندوهي نبود.   

 .گذراند. صورت گندمگون و شاداب لبهاي قرمز و چشمان درخشنده اش حاکي از کامکاري و بي خيالي اش بود

 هنگامي که اورا بلند کرد تا در درشکه بگذارد لبخند آشنايش را دوباره بر لب آورد. عضالت نيرومندش از زير لباس

همان شادي و سالمت از اوبه اسکارلت سرايت کرد و جذبه اي سيال وحس مي شد لحظه اي که در کنارش نشست   

 .شيرين در جانش دويد
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 از ديدن شانه هاي ورزيده او حالتي از شگفتي و ترس در خود احساس مي کرد. اورا با آن قدرت جسمي و غرور و

رت شالق بر گرده اسب بي اعتنايي و آزردگي چون يوزپلنگي مجسم مي کرد که آماده حمله و دريدن شکار است.  

 :فرود آورد و گفت

 بدجنس کوچولو، تمام شب را با سربازها مي رقصي و بهشون گل سرخ و روبان تعارف مي کني و ميگي که چقدر "

 دلت مي خواد خودتو فداي وطن کني و روز از مريضخونه فرار مي کني و حاضر نيستي زخم هاشونو پانسمان کني و

 "شپش هاشونو بگيري

ي توني راجع به چيز ديگه اي حرف بزني و يک کمي تند بري؟ شانس که ندارم، شايد پدربزرگ مري ودر ازنم "  

منظورم خانم مري ودره -مغازه اش بيرون بياد و به اون پيرزن خبر بده  " 

ندرت شالق را فرود آورد و به سرعت از ميدان پنج گوش رد شد. بعد از گذشتن از راه آهن به آن طرف شهر رفت . 

 قطار مجروحان تازه رسيده بودو همه با عجله مشغول تحليه آنها بودند. اسکارلت اصال عذاب وجدان نداشت بلکه

 کمي هم احساس راحتي مي کرد که توانسته از اين دردسرها بگريزد. گفت:" اين بيمارستان خسته ام کرده مريض

کم کرد:" هر روز هم تند تند مجروح ميارن همه اششدم" دامنش را پايين کشيد و بند کالهش را زير چانه اش مح  

 "...تقصير ژنرال جانستونه. اگه در دالتون جلوي يانکي ها رو مي گرفت اونا

 ولي اي بچه ابله اون تو دالتون جلوي يانکي ها رو گرفت. و اگه اونجا مي ايستاد شرمن اونو ميون دو جناح قشون "

داده بود. اون داره براي حفظ راه آهن مي جنگهخودش له مي کرد و راه آهن رو از دست  " 

 اسکارلت از استراتژي نظامي اطالعي نداشت گفت:" به هر حال تقصير اونه بايد باالخره يک کاري مي کرد و من فکر

 "مي کنم حاال هم بايد بجنبه چرا به جاي عقب نشيني نمي جنگه؟
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سرش" چون نمي تونه کار غير ممکن انجام بده اون مسيح نجات دهندهتو هم مثل بقيه اي داد مي زني " بريده باد  "  

 دالتون بود. و حاال يهوداي خائن کوهستان کنساست فقط در عرض شش هفته. صبر کن يانکي ها رو بيست مايل

رعقب برونه، اون وقت بازهم ميشه عيسي مسيح. کوچولوي من، شرمن دو برابر اون قشون داره . در برابر هر يک نف  

 ما مي تونه دو تا کشته بده. و جانستون نمي تونه حتي يکي از سربازاي ساده اشو از دست بده. او به تجديد قوا نياز

 "داره، به شدت، ولي آيا مي تونه؟ اين " سگ هاي دست آموز جوبراون" به نظر تو اينها واقعا اهل جنگند؟

ملي رو چطور؟ من که نشنيدم تو چطور؟ آيا ميليشيا هم به جنگ ميره؟ احضارشون مي کنن؟ گارد " " 

 رسيد. ميليشيا و( Milledgville ( شايعاتي در اين باره هست. اين شايعات امروز صبح با قطار ميلج ويل "

 .گارد ولي هر دو ميرن به قشون ژنرال جانستون. بله اين عزيزان فرماندار جوبراون باالخره طعم باروت رو مي چشن

يلي از اونا از تعجب شاخ درميارن. اونا انتظار دارن توي عمليات جنگي شرکت کنن. فرماندار ماو من تصور مي کنم خ  
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 به اونها قول داده که با يانکي ها هرگز درگير نمي شن. خب اين خودش شوخي جالبيه. اونا فکر مي کنن ضد گلوله

ت اونها به ويرجينيا برن. گفت برايهستن به خصوص وقتي که فرماندار حتي در مقابل جف ديويس ايستاد و نگذاش  

 دفاع از ايالت جورجيا وجودشون الزمه. خب حاال دشمن تو خاک جورجياست. آيا اونها واقعا فکر مي کردن که جنگ

 "يه روزي به پشت درهاي خودشون برسه و مجبور بشن از اين ايالت دفاع کنن؟

هايي رو بکن که تو گارد ملي هستن! فکرشو بکن فيل اوه چطور مي توني بخندي، اي ظالم! فکر پيرمردهاو بچه "  

 "ميد کوچولو، در کنار پدربزرگ مري ودر و عموهنري هاميلتون

 من فکر بچه ها و بازمانده هاي جنگ مکزيک نيستم. من فکر جوونهاي شجاعي مثل ويلي گينان هستم که دلشون "

ن بدنمي خواد يونيفرم هاي نو و خوشگل بپوشن و شمشيرشون رو تکو ..." 

 "!و خودت "

 عزيزم من از حرف تو اصال ناراحت نميشم. من يونيفرم نمي پوشم شمشير تکون نمي دم و سعادت و عظمت "

 .کنفدراسيون هم اصال برام مهم نيست. به عالوه من در گارد ملي يا هر ارتش ديگه اي خودمو به دست مرگ نميدم

براي هفت پشتم بسه... خب براي جو پير آرزوي موفقيت مي کنمکارهاي نظامي زيادي توي وست پوينت کردم که  . 

 ژنرال لي نمي تونه کمکي براش بفرسته، چون يانکي ها توي ويرجينيا حسابي دستشون رو بند کردن. بنابراين افراد

 قشون محلي جورجيا تنها کساني هستن که مي تونن به جانستون کمک کنند. اون ژنرال خوبيه يک استراتژيست

زرگه. هميشه قبل از يانکيها مواضع حساس رو اشغال کرده و اين خودش يعني نبوغ. و اگر بخواد راه آهنو حفظ کنهب  

 بايد عقب نشيني کنه. حرفم رو به ياد داشته باش اسکارلت،اگه اونو از کوهستان بيرون بکشن و بيارنش توي دشت

 "صاف زمين هاي اطراف اينجا حسابي قصابيش مي کنن

ف اينجا؟ تو خودت بهتر مي دوني که يانکي ها اين همه راهو نمياناطرا " " 

 "...کنسا فقط بيست و دو مايل با اينجا فاصله داه و من با تو شرط مي بندم "

 "!رت اونجارو نگاه کن. چه جمعيتي ! سرباز نيستن، اوه خداي من...! همه سياهن "

اد کثيري سياهپوست، سرود خوانان و پاي کوبان پيش ميابر ضخيمي از خاک سرخ خيابان را پوشانده بود. تعد  

 آمدند. از صداي بلندشان معلوم بود که تعدادشان از صد نفر هم بيشتر است. رت درشکه را کنار کشيد. اسکارلت به

 دقت به چهره خسته و عرق آلودشان نگاه کرد. تعدادي از انها بيل و کلنگ به دوش داشتند و دنبال سربازاني که

لمت رسته مهندسي بر يونيفرمشان داشتند حرکت مي کردندعا . 
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 :اسکارلت دوباره پرسيد

 "يعني چه؟ چه خبره؟ "
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 نگاهش ناگهان به سياه تنومندي که جلوي همه قدم برميداشت افتاد. شش پا و نيم قدش بود غولي بود سياه و

ه بود. همچنان که پيش مي آمد ترانه " موسي،دندانهاي حيواني اش در سياهي صورتش تتناقضي شديد بوجود آورد  

 را مي خواند. اسکارلت او را شناخت. هيچ سياهي چون او قدي به اين بلندي،( Moses down Go ( " به زير آي

 هيکلي به اين درشتي و صدايي به اين زمختي نداشت. او " سام گندهه" سرکارگر تارا بود. ولي اينجا چه کار مي کرد،

نه دور شده. بخصوص حاال که تارا مباشر نداشت و سام دست راست جرالد بشمار مي رفتچقدر از خا . 

 از جايش نيم خيز شد تا بهتر ببيند. غول ناگهان اورا ديد و صورت سياهش به خنده اي شادمانه گشوده شد. ايستاد،

پوستل! پروفت ، خانم اسکارلت بيلش را انداخت و به سوي او آمد. " خداي بزرگ اين شمايين خانم اسکارلت، اليح!  

 "!اينجان

 صف سياهان آشفته شد. عده اي ايستادند و لبانشان به خنده باز شد. سام گندهه و سه نفر ديگر از آن گردن کلفت

 .هاي سياه به سوي درشکه آمدند. افسر فرمانده دنبالشان دويد

تين خانم هاميلتون. صبح بخير خانم، آقا صبحبرگردين تو صف. برگردين تو صف. زود باش وگرنه... اوه شما هس "  

 "شما بخير. ممکنه بپرسم چرا شما باعث بهم ريختن صف شدين؟

 اذيتشون نکنين اين ها آدمهاي پدرم هستن. اين سام گندهه س، سرکارگر(،  Randall ( اوه سروان رندل "

ونا بايد با من صحبت مي کردن چطورينماست. اينم اليشا، آپوستل و پروفت، کارگرهاي تارا هستن. خوب البته ا  

 "بچه ها؟

 دستش را پيش آورد و با تمام انها دست داد. دست سفيد و کوچکش در ميان دستهاي آنها گم مي شد. چهار سياه

 .درشت هيکل دور اورا گرفته بودند و از اينکه ارباب به اين خوشگلي داشتند به ديگران فخر مي فروختند

دور از تارا چيکار مي کنين؟ شايد فرار کردين. نميدونستين مامورها باالخره دستگيرتون ميشما بچه ها اينجا  "  

 "کنن؟

 . سياهان نشان دادند که از اين شوخي بدشان نيامده

 سام گندهه جواب داد:" فرار کرده باشيم، اوه نه. خانوم، ما فرار نمي کنيم. اونا خودشون اومدن سراغ ما، هرکدوم

بوديم سوا کردن. از ما پرزورتر تو تارا پيدا نمي شد مارو که پرزور ." 

 .دندانهاي سفيد خود را با افتخار نشان داد

 "اونا مخصوصا دنبال من فرستادن. چون خوب آواز مي خونم . بله خانوم، آقاي فرانک کندي خودش مارو سوا کرد "

 "ولي سام؟ "

ما رو به زور آوردن که براشون گودال بکنيم تا وقتي کهخداجون، خانوم اسکارلت مث اينکه نشنيدين چي گفتم  "  

 "يانکي ها اومدن اون تو قايم شن

 از اين حرف بدون تعارف سام گندهه، بي اختيار لبخندي به صورت سروان رندل و درشکه سواران نشست. ولي به
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 .روي خود نياوردند
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بدون من نمي تونه کار کنه. اما خانوم الن گفت نه، آقاي کندي البته ارباب جرالد اجازه نمي داد منو بيارن. مي گفت "  

 .بهتره سام رو ببره. وطن اونو بيشتر احتياج داره. اون وقت يک دالر به من داد و گفت هرچي اونا گفتن گوش کن

 "حاال ما اينجاييم

 "معني اين حرفا چيه سروان رندل؟ "

ا رو تقويت کنيم. بايد سنگر بکنيم. ژنرال نمي تونه از جبهه براياوه خيلي ساده س ما مجبوريم خط دفاعي آتالنت "  

 "اين کار آدم بفرسته. ما هم مجبور شديم قوي ترين سياه ها رو از دهات جمع کنيم

 "...ولي "

 ترس سردي در وجود تارا رخنه کرد. مايل ها سنگر! چرا اينقدر زياد؟ در يک سال گذشته مرتبا کار ارتش اين بود

عاع يک مايلي از مرکز شهر استحکامات زيادي بسازند زيرزمين و روي زمين. اين استحکامات همينطور دورکه تا ش  

 !شهر مي چرخيد و تمام آتالنتا را در برمي گرفت باز هم سنگر

 "...ولي ما که اين استحکامات رو داريم ديگه خندق و سنگر براي چيه، مطمئنا ژنرال "

يک مايلي شهر ميره. اين کارها براي اطمينان بيشتره. اين سنگرها خيلي جلوتر ميره، استحکامات فعلي ما فقط تا "  

 "اگه يه عقب نشيني ديگه پيش بياد، اين دفعه سربازهاي ما بايد از آتالنتا دفاع کنند

 :رندل بالفاصله از حرف خود پشيمان شد مي ديد اسکارلت از ترس خيره مانده است. با عجله گفت

عقب نشيني ديگه اي درکار نيست. کوهستان کنسا نفوذ ناپذيره، آتشبارها و توپها همه در کوهستان جا ولي البته "  

 "گرفتن. افراد ما راهها رو تحت کنترل دارن. خيلي بعيده که شمالي ها بتونن بگذرن

ه است. ترساسکارلت متوجه بود که سروان رندل سرش را در برابر نگاه نافذ و تمسخر آميز رت پايين انداخت  

 بيشتري بر او غالب شدو حرف رت را بياد آورد:" اگه اونو از کوهستان بيرون بکنن و بيارنش تو دشت صاف

 "زمينهاي اطراف اينجا حسابي قصابي ش مي کنن

 "...اوه سروان شما فکر مي کنين که "

حتياط اين کارها رو مي کنه. فقطخب البته که نه! حتي يک لحظه هم ترديد به خودتون راه ندين جو پير از روي ا "  

 براي اينه که داريم سنگرهاي بيشتري مي کنيم... حاال ديگه من بايد برم. خوشحال شدم از صحبت با شما... از

 "اربابتون خداحافظي کنين بچه ها بايد بريم

توي خيابون پيچخداحافظ بچه ها اگه مريض شدين يا زخمي شدين يا توي دردسر افتادين به من خبر بدين. من  "  

 تري زندگي مي کنم. آخرين خونه. آخر شهر. يک دقيقه صبر کن، اوه من پول ندارم. رت پول خرد بده، بيا سام اين
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 "پول رو بگير. براي خودت و بچه ها تنباکو بخر. پسرهاي خوبي باشين، هرچي سروان رندل ميگه گوش کنين

ه از نو برخاست و از حرکت آنان ابري قرمز تشکيل شد. وصف بهم ريخته دوباره تشکيل شد. گرد و خاک دوبار  

 :صداي آواز سام گندهه به گوش رسيد

 !به زير آي موسي "

 !راه درازي تا مصر باقي است

 قدم در راه بگذار

 و به فرعون بگو

 "!تا قوم مرا آزاد کند
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ن، فکر مي کنن ما ضعيفيم و مي ترسيمرت سروان رندل به من دروغ گفت. مي خوان حقيقتو از ما زنها مخفي کن " . 

 به نظر تو دروغ نمي گفت؟ اوه رت، اگه خطري نيست پس چرا دارن سنگر مي کنن. يعني ارتش سرباز کم داره و

 "مي خواد از سياهاي ما استفاده کنه؟

 .رت شالق کشيد

احضار کنن. اين سنگرها رو همارتش نفر کم داره، تعداد قشون خيلي کم شده. وگرنه دليلي نداشت گارد ملي رو  "  

 که مي بيني براي اينکه در محاصره شهر ، اينها بي تاثير نيستن. شايد ژنرال مي خواد آخرين مقاومت ها رو ايجاد

 "بکنه

 "محاصره؟ اوه درشکه رو برگردون زود باش، من بايد برم خونه. به تارا همين االن "

 "چرا به تو چه، اينها ربطي به تونداره؟ "

 محاصره؟ خدايا خودت رحم کن محاصره! راجع به محاصره خيلي چيزها شنيدم! پاپا تعريف کرده خودش تو يکي "

 "...از محاصره ها بوده. خودش گفت

 "کدوم محاصره؟ "

 .ايرلند رو گرفت. مردم هيچي نداشتن بخورن( Cromwell ( وقتي کرامول(،  Drogheda ( محاصره دروگدا "

نگي دسته دسته تو خيابونها مي مردن و باالخره مجبور شدن گربه و موش و سوسک بخورن،پاپا مي گفت از گرس  

 مي گفت همديگرو هم مي خوردن. حاال نمي دونم اين حرفها رو باور کنم يا نه. و وقتي کرامول شهر رو گرفت، همه

 "!زن ها... اوه خداي من، محاصره! يا مريم مقدس

ن ديدم. قضيه دروگدا در سال هزار و ششصد و نمي دونم چند بود و آقاي اوهاراتو ابله ترين دختري هستي که م "  

 "هم اون موقع اصال وجود نداشته. به عالوه شرمن که کرامول نيست
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 "...نه ولي بدتره! مردم مي گن "

لهاما راجع به خوراکي هاي عجيب و غريبي که مي گي مردم مي خوردن راستش من خودم اين موشهاي چاق و چ "  

 رو بر اين غذاهايي که تو هتل به من ميدن ترجيح مي دم. فکر مي کنم بهتر باشه برم به ريچموند. اونجا اقال غذاش

 "خوبه؛ البته اگه پول خوبي بدي! همه جور وسايل راحتي اونجا پيدا ميشه، خوردني و ... چيزهايي مثل اين

بي اعتمايي اورا مي ديد و عصبي بود با نگاهش ترس اسکارلت را به مسخره گرفته بود. اسکارلت . 

 "...تعجب مي کنم که تو تاحاال چطور اينجا موندي فقط دنبال خوشگذروني و شکم پرستي... اصال تو "

 بهترين کار براي وقت گذروني همين خوردن اينجور چيزهاس ديگه. پس تعجب مي کني که چرا من توي اين "

مورد محاصره خوندم، گرسنگي و اين جور چيزها، اما هنوز به چشم خودمشهر موندم... خب من هم خيلي چيزها در   

 نديدم دلم مي خواد در آتالنتا بمونم و يکي از اون محاصره ها رو ببينم. از من به تو نصيحت هروقت فرصت يک

 ".تجربه تازه پيدا شد، ازدستش نده. اين تجربه ها فکر آدمو باز مي کنه

از هستفکر من به اندازه کافي ب " " 

 شايد تو بهتر بدوني ولي من بايد بگم... يه چيزهايي هست که بايد بگم ولي گفتنش شايد بي ادبي باشه. شايدم من "

 اينجا موندم که وقتي محاصره شروع شد تورو نجات بدم. من تاحاال در اينجور اتفاقات يک دختر خانوم رو نجات

 "ندادم. اين هم خودش يک تجربه تازه س
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 اسکارلت مي دانست که رت دارد اورا آزمايش مي کند ولي در پس اين جمالت نوعي تمايل و عالقه احساس مي

 .کرد. سرش را باال گرفت

 "احتياجي نيست تو منو نجات بدي. خودم مي تونم از خودم مواظبت کنم. متشکرم "

. ممکنه اينجور فکر کني ولي نبايد بهاين حرفو نزن اسکارلت! هيچ وقت نبايد جلوي يک مرد اين حرف رو بزني "  

 زبون بياري. دخترهاي يانکي هم همين اشکال رو دارن. اونها هم زيبا هستن، قشنگن ولي دائما مي گن به کمک کسي

 "احتياج ندارن. البته معموال درست مي گن، خدا کمکشون مي کنه. و بذار مردها هم فقط به خودشون کمک کنن

ي اصال اين موضوع محاصره چرنده. ممکن نيست يانکي ها به آتالنتا برسنخيلي داري حرف مي زن " ." 

 .اسکارلت در خود احساس سرماي عجيبي مي کرد. توهيني باالتر از اين نبود که اورا با دختران يانکي مقايسه کنند

گاهي از چشمانبا تو شرط مي بندم در عرض يک ماه به اينجا مي رسن. سر يک جعبه آب نبات در مقابل..." ن "  

 "سياهش جدا شد و به لبهاي اسکارلت پيوست " در مقابل يک بوسه

 براي لحظه اي ترس از يانکي ها ضربات محکمي بر او فرود مي آورد ولي با شنيدن کلمه " بوسه" همه چيز را از ياد

سختي تمام توانست باالخرهبرد. البته اين زمينه آشناتري بود و بيشتر از عمليات نظامي برايش جالب مي نمود. با   
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 .لبخندي بر لب آورد. رت از زماني که کاله را به او داده بود هيچ اشاره اي نکرده بود که نشان دهد عاشق اوست

 کمتر اتفاق مي افتاد که رت سخن را به مسايل خودماني بکشاند. مگر اينکه اسکارلت اورا تشويق به اين کار مي کرد

طلبي بود که برايش سرگرم کننده بود. با وجود اين چهره اش را درهم کشيد و گفتو حاال اين موضوع بوسه م : 

 "من عالقه اي به صحبت هاي خصوصي ندارم. به عالوه بوسيدن تو براي من مثل بوسيدن خوک است "

ارن. اونها روخب البته اين نمي تونه مبناي هيچ سليقه اي باشه. اما من شنيدم که ايرلندي ها خيلي به خوک عالقه د "  

 زير تختخوابشون نگه مي دارن.ولي اسکارلت تو به بوسه بدجوري احتياج داري. مشکل تو همينه. اونهايي که عاشقت

 بودن بهت خيلي احترام ميذاشتن، حاال خدا مي دونه چرا، يا از تو مي ترسيدن يا رفتارشون درست بوده نتيجه اين

بشه که تورو ببوسه، اون هم کسي که مي دونه چطور" گفتگوي آنهاشده که تو خيلي لوس شدي.يکي بايد پيدا   

 آنطور که اسکارلت انتظار داشت جريان نيافته بود. اين گفتگو ها هيچوقت به دلخواه او نبود. هميشه به دوئلي تبديل

 .مي شد و در نهايت اسکارلت بازنده بود

هم حتما تويي؟ خشمش را به زحمت نگه داشت و با کنايه پرسيد:" و اون شخص " 

 "بله البته، ميگن خوب مي بوسم البته اگه دلم بخواد "

 اين حرف کمي اورا خشمگين کرد، از الفزني هاي او اغلب عصباني مي شد:" اوه ... خب تو..." و يکمرتبه سرش را

 .پايين گرفت. رت لبخند مي زد در عمق چشمهاي سياهش آتشي بود که داشت رفته رفته شعله ور مي شد

 احتماال تعجب کردي که چرا بعد از اينکه کاله رو بهت دادم ديگه موضوع رو دنبال نکردم، و اصال تورو لمس "

 "...نکردم

 "...من هرگز "

 پس تو دختر خوبي نيستي اسکارلت و من متاسفم که اينو ميشنوم . همه دخترهاي خوب تعجب مي کنن وقتي "

ردها مي دونن که زنها چه انتظاراتي دارن. ولي زن هاي دلشون مي خوادمردي سعي نمي کنه به اونا نزديک بشه. م  

 هميشه مردها شروع کنن، و اگه تو چنين فکري نمي کني کار بدي کردي. مي دونم که منتظر بودي. حاال هم بهت مي

 "گم که باالخره تورو رام مي کنم و تو هم بدت نمياد اما حاال خواهش مي کنم زياد بيقراري نکن
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 اينبار هم آزمايشي در کار بود، مثل هميشه. مي خواست اورا اذيت کند و به مرحله جنون برساند. هميشه در گفته

 هاي او چيزي بيش از حقيقت نهفته بود ولي از مرحله حرف تجاوز نمي کرد اگر رت بخواهد روزي از حد خود تجاوز

ه او داده مي شود سو استفاده کند آن وقت به او نشان خواهدکند و آرزوهايش را عملي سازد و از آزادي هايي که ب  

 .داد

 "ممکنه لطفا برگرديم سروان باتلر؟ مي خوام به بيمارستان برگردم "
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 واقعا، فرشته نجات من؟ پس شپش ها و کثافت ها رو به صحبت کردن با من ترجيح مي دي؟ خب پس خدا نکنه "

وطنش وطن مقدس ما خدمت کنه بگيرم" اسب را برگرداند و به سوي که من بخوام جلوي کسي رو که مي خواد به  

 .ميدان پنج گوش بازگشتند

 ".واما درباره اينکه چرا من نظرم رو نسبت به تو..." سکوت کرد ولي چند لحظه بعد دوباره دنبال کرد "

ودخواه نيستم که فقطمنتظرم کمي بزرگتر بشي، مي دوني برام جالب نيست که تورو االن ببوسم و اون قدر خ "  

 "خودم لذت ببرم. بوسيدن بچه ها برام جالب نيست

 .باز هم همان خنده هميشگي را تحويل داد. از گوشه چشم تنفس شديد اورا که حاصل خشم بود مي ديد

 "و به آرامي ادامه داد:" عالوه بر اون منتظر بودم، منتظر بودم خاطره جناب اشلي ويلکز هم از بين بره

آوري نام اشلي دردي ناگهاني در دلش پيچيد اشک داغي به چشانش آمد. از بين برود؟خاطره اشلي هيچ وقتبا ياد  

 از بين نمي رود، حتي اگر هزار سال هم از مرگش گذشته باشد. به مجروح شدن او فکر کرده بود، به مرگش در يک

د و دستش را بگيرد وحاال از اين مرد شکم باره وزندان دور افتاده يانکي، بدون پتو، دور از کسي که اورا دوست بدار  

 .پرخوري که کنارش نشسته بود تنفر داشت، کنايه اي کثيف در لحن تمسخر آميزش آشکار بود

 .اسکارلت خشمگين بود و ساکت. آن دو مدتي در سکوت راندند

در دوازده بلوط از اون موقع رت گفت:" من همه چيزو درباره تو و اشلي مي دونم درک مي کنم. از اون روز مهموني  

 تا حاال خيلي چيزها رو فهميدم و چشمهامو باز نگه داشتم. چه چيزهايي رو؟ اوه، اينو که تو هنوز يک دختر مدرسه اي

 خام و بي تجربه اي و هنوز چشمت دنبال اونه و اون محترمانه همونجور که وقار و نجابتش حکم مي کنه اين عشق رو

خانم مالني ويلکز چيزي در اين مورد نميدونه و تو با حقه بازي تونستي همه چيز رو ازش مخفي رد کرده. ميدونم که  

 نگه داري. همه چيز رو درک مي کنم. به جز يک چيز که کنجکاوي منو تحريک مي کنه. آيا اين عالي جناب اشلي

 "حاضر شده با بوسيدن تو شخصيت واال و ابدي خودش رو به خطر بندازه يا نه؟

ت چيزي در سکوت دريافت نکرد نگاه اسکارلت در جاي ديگري بودر . 

 آه خب پس تورو بوسيده، فکر مي کنم همون موقعي که به مرخصي آمده بود. حاال ممکنه مرده باشه و تو خاطره "

 "...اون بوسه رو در قلبت نگه داشتي اما من مطمئنم باالخره اثر اون بوسه از بين ميره و من

شم به جانب او برگشتاسکارلت با خ . 

 تو برو به جهنم" شراره خشم از چشمان سبزش بيرون مي ريخت. " و بگذار من پياده شم قبل ازاينکه از روي "

 "چرخها بپرم. وديگه هيچوقت نمي خوام باهات حرف بزنم

کالسکه گيررت درشکه را نگهداشت اما قبل از اينکه براي کمک پياده شود اسکارلت پايين جست دامنش به چرخ   

 کرد و مردمي که در ميدان پنج گوش پرسه مي زدند منظره جالبي از پاچين و نيم شلواري او را ديدند. رت خم شد و

 



 
303 

2 4 7 

 به سرعت دامن اورا آزاد کرد. اسکارلت بدون اينکه کلمه اي بر زبان آورد به راه خود رفت. رت لبخند زنان شالق

 .کشيد

 فصل هيجدهم

آتالنتا صداي جنگ را مي شنيد براي اولين بار . 

 صبح زود، قبل از اينکه شهر از خواب برخيزد انعکاس توپ هايي که در کوهستان کنسا شليک مي شد بطور ضعيفي

 در شهر به گوش مي رسيد. از آن فاصله دور به غرش بي رمق رعدهاي تابستاني شباهت داشت. گاهي نيز آنقدر بلند

سر و صداي شهر را مي شکست و بلندتر از هر صداي ديگري در آسمان طنين مي بود که حتي در حدود بعدازظهر  

 افکند. مردم سعي مي کردند اين صداها را نشنوند سعي مي کردند باهم حرف بزنند ، بخندند، خود را به کارشان

ها در گوش فرومشغول کنند. درست مثل اينکه يانکي ها در بيست و دو مايلي آنجا نبودند ولي به هرحال اين صدا  

 مي رفت. شهر حالت قبل از اشغال داشت مهم نبود چه مي کردند فقط گوش مي دادند. گوش مي دادند، قلبشان

 روزي صد بار از جا کنده مي شد آيا اين صداي آخري بلندتر بود؟ آيا آنها فکر مي کردند بلندتر است؟ آيا ژنرال

ه بود؟جانستون اين بار جلوي آنها را گرفته بود؟ گرفت  

 هراس، چون آتش زير خاکستر بود. آن رشته هاي عصبي که هرروز محکمتر و محکمتر کشيده مي شد اکنون داشت

 ( پاره مي شد. هيچ کس درباره ترس سخن نمي گفت چون اين موضوع خود به خود تحريم شده بود، يک تابو

taboo ) بصورت اعتراض به ژنرال جانستون بهبنظر مي آمد اما سرانجام اين رشته هاي عصبي واکنش خود را   

 نمايش گذاشت. احساسات عمومي چون تبي سوزان بود. شرمن پشت درهاي آتالنتا ايستاده بود. يک عقب نشيني

 .ديگر ممکن بود سربازان جنوب را به شهر بياورد

 !ژنرالي به ما بدهيد که عقب نشيني نکند! مردي به ما بدهيد که مي ايستد و مي جنگد

لين غرش هاي توپ ميليشياي ايالتي و افراد گارد ملي " سگ هاي دست آموز جو براون" به بيرون شهر نقلبا او  

 که پشت سر جانستون( Chattahoochee ( مکان کردند تا از پل ها و راه هاي عبور از رودخانه چاتاهوچي

فراد از ميدان پنجگوش عبور کردندقرار داشت محافظت نمايند. در يک روز ابري که همه چيز خاکستري بود، اين ا  

 و قدم در جاده ماري يتا گذاشتند. باران خوبي مي باريد. همه شهر جمع شده بودند که آنها را تماشا کنند. زير سايبان

 .مغازه هاي خيابان پيچ تري ايستاده بودند و سعي داشتند هورا بکشند

بيمارستان خارج شوند و حرکت اين دسته ها را تماشا کنند به اسکارلت و مي بل مري ودر اجازه داده شده بود که از . 

 زيرا عمو هنري هاميلتون و پدربزرگ مري ودر عضو گارد ملي بودند و اين دو زن، به اتفاق خانم ميد سعي داشتند

اورجمعيت را بشکافند و جايي پيدا کنند که ديد بهتري داشته باشد. اسکارلت نيز چون ديگر جنوبي ها سعي داشت ب  

 کند که جنگ به نفع جنوب پايان خواهد گرفت اما در لحظه ديدن اين افراد ناهماهنگ سرمايي در خود احساس
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 کرد. مطمئنا اوضاع خيلي خراب است که مجبور شدند اين افراد ضد گلوله پيرمردها و بچه هاي کوچک را احضار

انايي رفتن به جبهه را داشتند، اينان نيز يونيفرمهايکنند! البته در ميان اين دسته ها مردان جواني هم بودند که تو  

 .روشن و لباس مخصوص ميليشيا را بر تن داشتند پرکالهشان در باد تکان مي خورد و حمايلشان به رقصدر آمده بود

 اما تعداد زيادي پرمرد و بچه هاي کوچک هم در اين صف ديده مي شدند که اسکارلت با ديدن آنها قلبش از ترحم

س به تپش مي افتاد. بعضي از آنها از پدرش هم مسن تر بودند و سعي داشتند با ضربه طبل و ريتم فلوت ، زيراوتر  
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 آن باران سوزني، همراه با بقيه قدم بردارند. در صف اول پدربزرگ مري ودر که بهترين شال دستباف خانم مري

د با صورت خندان به دخترها لبخند مي زد و دست تکان مي داد؛ودر را روي شانه انداخته بود تا جلوي باران را بگير  

 ولي مي بل بازوي اسکارلت را چسبيده بود و به نجوا مي گفت:" اوه بيچاره پدربزرگ، يک بارون شديد کافيه که از پا

 "...بندارتش! کمر دردش

د و دو تپانچه يادگار جنگدر صف بعدي عمو هنري هاميلتون، قدم برمي داشت يقه کت بلندش را باال زده بو  

 مکزيک را به کمر بسته بود و خرجيني به دست گرفته بود در کنار او نوکر قديمي اش ديده مي شد که چتري روي

 سر هر دونفرشان گرفته بود. شانه به شانه پيرمردان، جوانان مي آمدند، هيچ يک از آنها بيشتر از شانزده سال

ده بودند تا به ارتش بپيوندند.تعدادي از انان لباس متحدالشکل به تن داشتندنداشت. اغلبشان از مدرسع فرار کر  

 يونيفرم مدرسه نظام را پوشيده بودند و پر خروسي به کاله خاکستريشان بند کرده بودند. نوارهاي سفيد رنگي به

و تپانچه برادرش را رديف روي سينه خيسشان ديده مي شد . فيليپ ميد در ميان ايشان بود. با غرور تمام، شمشير  

 بهمراه داشت و کالهش را کمي کج گذاشته بود. خانم ميد لبخندي بر لب داشت و تا وقتيکه او گذشت برايش دست

 .تکان داد و بعد لحظه اي سرش را به شانه اسکارلت تکيه داد، گويي توانش ناگهان از دست رفت

ي مسلح کردن آنان تفنگ و مهمات در اختيار نداشتند. ايناکثر مردان اين گروه مسلح نبودند زيرا کنفدراسيون برا  

 گروه اميدوار بودند که مي توانند خود را با اسلحه يانکي هاي مرده يا اسير تجهيز نمايند. خيلي ها در چکمه هايشان

يزهچاقو داشتند و چوبي کلفت با خود برداشته بودند که سرش را ميخ هاي اهني درشت زده بودند و خود را " ن  

 داران جوبراون" مي خواندند. بعضي ها هم بختشان بلند بود و تفنگ لوله دراز چخماقي روي دوششان آويزان کرده

 .و کيسه باروتشان را بدست گرفته بودند

 جانستون در عقب نشيني حدود ده هزارنفر را از دست داده بود. او به ده هزار سرباز تازه نفس احتياج داشت و

کرد که به جاي سربازهاي کارآزموده و تازه نفس، اين پيرمردان و بچه ها رابه او داده اند. چقدر اسکارلت فکر مي  

 !مي ترسيد

 تمام افراد دسته در حالي که سرو صداي زيادي راه انداخته بودند عبور مي کردند و به سرو صورت جمعيت تماشاگر
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که سوار بر قاطر از کنار توپ مي گذشت او مرد جواني گل مي پاشيدند در اين احوال چشم اسکارلت به سياهي افتاد  

 :بود که به رنگ زين اسب که صورتي جدي داشت.اسکارلت با ديدن او به صداي بلند فرياد زد

 اين موسسه! مستخدم اشلي! مو، خدايا اون اينجا چيکار مي کنه؟" راه خود را به سختي از ميان جمعيت گشود و به "

د:" مو! وايسا! موسسوي او رفت و فرياد ز !" 

 جوان سياه اورا ديد، افسار را کشيد و لبخندي زد و مي خواست پياده شود. گروهبان خيسي که از پشت سر مي آمد

 "فرياد زد:" روي قاطر بمون پسرک وگرنه يک تير توي کونت خالي مي کنم! بايد زودتر به کوهستان برسيم

و به سوي او انداخت اسکارلت خودش را به گل و شل زد و از با دستپاچگي موس نگاهش را از گروهبان گرفت  

 .البالي چرخهاي درشکه عبور کرد و افسار موس را گرفت

 "يک دقيقه صبر کن گروهبان! پياده نشو موس آخه اينجا چيکار مي کني؟ "

 "هنوز مي جنگم خانوم اسکارلت. منتهي اين دفعه با آقاي ويلکز بزرگ، به جاي آقاي اشلي "

 "آقاي ويلکز!" اسکارلت سخت متعجب بود آقاي ويلکز تقريبا هفتاد سال داشت." کجاست؟ "

 "!اونجاس پشت توپ آخري اون پشته "
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 "!معذرت مي خوام خانوم راه بيفت پسر "

د اوهاسکارلت لحظه اي ايستاد. تا قوزک پا در گل فرو رفته بود توپها از مقابلش عبور مي کردند. با خود فکر مي کر  

 نه او ديگر براي چه؟ خيلي پير است. و هيچ وقت جنگ رادوست نداشته بيشتر از اشلي از جنگ نفرت دارد! چند

 قدم عقب رفت و آنها را که رد مي شدند به دقت برانداز کرد. وقتي آخرين توپ و مهمات مربوطش از ميان گل و

مان غرور اما الغر و رنجور روي ماديان کوچکي نشستهالي عبور کردند چشم اسکارلت به جان ويلکز افتاد که با ه  

 بود واز موهاي سفيدش تا نوک چکمه هايش خيس بود. اسب مثل بانويي با وقار که لباس مخملي به تن کرده باشد با

 متانت تمام گام برمي داشت و از چاله و گودالهاي پر آب مي گذشت. واي خداي من! اين نلي است! نلي که به خانم

لتون تعلق داشت! گنجينه پرارزش و عزيز بئاتريس تارلتونتار ! 

 آقاي ويلکز وقتي اورا ديد افسار را کشيد و ايستاد، با لبخندي از شادي به اسکارلت مي نگريست پياده شد و نزديک

 .آمد

ه مي بيني مااميدوار بودم ببينمت اسکارلت. خبرهاي زيادي از خانواده ات دارم. اما حاال وقت نيست. همونطور ک "  

 "تازه امروز صبح رسيديم و اونا دارن همين االن مارو مي برن

 "اسکارلت نا اميدانه دست اورا گرفت و فرياد زد:" اوه آقاي ويلکز نريد، آخه شما چرا؟ چرا شما بايد بريد؟

" شايد من براي تو هم فکر مي کني من پير شدم!" لبخندي بر لب آورد گويي اشلي بود که مي خنديد. اشلي پير. "  
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 رفتن پير شده باشم ولي مي تونم سواري کنم مي تونم تير اندازي کنم و خانم تارلتون با لطف و مرحمت نلي رو به

 من قرض داد، خب من هم سوار شدم. اميدوارم اتفاقي براي نلي نيفته براي اينکه اگه اتفاقي براش بيفته من ديگه

ارلتون نگاه کنم. نلي تنها اسبي بود که براش مونده بود" همچنان که لبخند برنمي تونم برم خونه و تو صورت خانم ت  

 .لب داشت نگراني هاي اسکارلت را نيز دور کرد " مادر و پدرت و دخترها، حالشون خوبه، بهت سالم رسوندن

 "!پدرت کم مونده بود امروز با ما بياد

ن که نمي خواد به جنگ بره ميره؟اسکارلت با ترس فرياد زد:" اوه پاپا! نه پاپا! نه او " 

 نه ولي مي خواست، با اون زانوي صدمه ديده اش نمي تونه راه بره ولي امروز نزديک بود با ما بياد. مادرت موافقت"

 کرد اما گفت به شرطي که بتوني با اين پات از روي حصار سيمي بپري و از اسب نيوفتي. مادرت بعد گفت در راه

درت فکر مي کرد کار آسونيه اما... باورت مي شه اسب از روي حصار پريد اما باالتر از اونموانع زيادي هست. پ  

 پدرت بود که توي هوا چرخ مي زد! شانس آورد که گردنش نشکست. ميدوني که چقدر لجبازه دوباره سوار شد و

انم اوهارا و پورک اونو بهدوباره پريد. خب اسکارلت ميدوني باالخره چي شد سه دفعه ديگه هم پريد ولي آخرش خ  

 رختخواب بردند. پدرت قسم مي خورد که مادرت حتما يک چيزي بوي گوش حيوون خونده. به هرحال اون کاري

 ازش توي جبهه ساخته نيست اسکارلت. و اين هم چيزي نيست که باعث خجالت تو بشه. به عالوه يکي بايد تو خونه

 ".باشه که بتونه براي ارتش محصول درو کنه

 :اسکارلت نه تنها خجالت زده نبود بلکه احساس هم آرامش مي کرد آقاي ويلکز ادامه داد

 من اينديا و هاني رو فرستادم به ماکون پيش خانواده بر، و خانم اوهارا از دوازده بلوط هم مراقبت مي کنه، درست "

 "مثل تارا... حاال ديگه بايد برم عزيزم. بذار صورت قشنگتو ببوسم

رلت بي اختيار لبهايش را نزديک برد. بغضي در گلويش جمع شده بود. به آقاي ويلکز خيلي عالقه داشت واسکا  

 .خيلي وقت پيش آرزو داشت عروسش باشد
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 "از طرف من عمه پتي و مالني را هم ببوس" دوبار ديگر با شادماني اورا بوسيد. " راستي حال مالني چطوره؟ "

 "خوبه "

نگاه مي کرد، چشمانش همان چشمان اشلي بود که از پوستش مي گذشت و به درونش نفوذ مي کرد پيرمرد به او . 

 .چشماني که گويي ناظر جهان دورتري بود

 "خيلي خوشحال مي شدم اگه نوه ام رو ميديدم خداحافط عزيزم "

باريد به چاالکي روي نلي پريد کالهش را هنوز به دست داشت و باران بر موهاي نقره ايش مي . 

 اسکارلت هنگامي که پيش مي بل و خانم ميد برگشت چيزي خيالش را ناراحت مي کرد، چيزي اورا مي ترساند،
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 آخرين حرفهاي آقا ويلکز را به يادآورد. او از مرگ حرف زده بود درست مثل اشلي...نه، هيچ کس نبايد از مرگ

د. مثل اينکه مرگ يک وسوسه مخصوصي داشت وقتيحرف بزند! بعد ترس بر او غالب شد و سعي کرد دعايي بخوان  

 :در باران آن سه زن به سوي بيمارستان بازمي گشتند اسکارلت دعا کرد

 "!اورا حفظ کن، خدايا! و اشلي را "

 عقب نشيني از دالتون به کوهستان هاي کنسا، از اوايل ماه مه تا نيمه ژوئن طول کشيد و با گذشتن روزهاي گرم و

شرمن هنوز نتوانسته بود ارتش کنفدراسيون را از آن دامنه هاي سنگي وصعب العبور بيرون براند، اميد باراني ژوئن،  

 بار ديگر سربرآورده بود. همه با ژنرال جانستون مهربانتر شده بودند و بيشتر از او تعريف مي کردند. ماه سراسر

دت از گذرگاههاي مرتفع دفاع مي کردند وباراني ژوئيه هم به همين شکل سپري شد هنوز مدافعان جنوب به ش  

 حمالت شرمن بي نتيجه دفع مي شد. شادي بي مانندي آتالنتا را فرا گرفته بود. اميد مثل شراب بر آنها تاثير گذاشته

 بود. هورا! هورا! جلويشان را گرفتيم! ناگهان مهماني هاي بي شماري چون يک مرض واگير، پشت سر هم برگزار

گروهي از مردان جبهه به شهر مي آمدند يک مهماني به افتخار آنان برگزار مي شد به آنها غذا ميشد. هروقت که   

 .دادند از آنها پذيرايي مي کردند و دختران که تعدادشان ده به يک بود بر سر رقصيدن با آنها با هم مرافعه داشتند

هاي مجروحيني که در بيمارستان ها خوابيدهآتالنتا ديگر شهر شلوغي شده بود، مسافرين، پناهندگان، خانواده   

 بودند، همسران ومادران سربازاني که در کوهستان بودند پيش خود فکر مي کردند که بهتر است در شهر باشند تا

 در صورت مجروح شدن آنان کار پرستاري را بر عهده بگيرند . به عالوه دختران زيبا رو و طنازي هم از بخشها و

نزديک آمده بودند تا با حرارت تازه اي روبرو شوند، زيرا در واليت آنها ديگر مردي باالي شانزدهروستاهاي دور و   

 سال و زير شصت سال پيدا نمي شد. عمه پتي با اين گروه اخير اصال توافق نداشت از آنها خوشش نمي آمد زيرا

حيايي آنها او را به تعجب انداخته بود که کار دنيامعتقد بود که اينان به آتالنتا آمده اند که فقط شوهر پيدا کنند و بي   

 باالخره به کجا خواهد کشيد. اسکارلت هم با اين دختران موافق نبود. از رقابتي که بين اين دختران کم سن و سال

 که اغلبشان بيش از شانزده سال نداشتند برقرار بود خوشش نمي آمد. بخصوص که مي ديد تقريبا همه آنها حداقل

بار لباسشان را پشت و رو کرده اند و کفششان را از چند جا وصله پينه دارد. لباس خودش هميشه نو بود خدايک   

 پدر رت باتلر را بيامرزد که در آخرين سفر خود پارچه هاي خوب برايش آورده بود، به عالوه او حاال ديگر نوزده

 .سال داشت و مردان بيشتر به او اشتياق نشان مي دادند

ود فکر مي کرد که يک بيوه جوان بچه دار، هرگز نمي تواند با اين هرزه هاي کوچک قابل مقايسه باشد. اما دربا خ  

 اين روزهاي هيجان انگيز بيوه بودن و مادر بودنش کمتر از گذشته روي دوشش سنگيني مي کرد. در خالل وظايف
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اي ديدن ويد پيدا مي کرد. گاهي براي مدتي طوالني اصالروزانه بيمارستان و ميهماني هاي شبانه کمتر فرصتي بر  
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 .فراموش مي کرد که بچه اي هم دارد

 در شب هاي مرطوب و گرم تابستان در همه خانه هاي آتالنتا به روي سربازان و مدافعان شهر باز بود. خانه هاي

مدتها در سنگرهاي گل آلود به سر بزرگ خيابان واشنگتن و پيچ تري غرق در نور بود در اين خانه ها مدفعيني که  

 برده بودند پذيرايي مي شدند و آواز غم انگيز " نامه ات رسيد ولي چه دير" را مي خواندند و آن سربازان شجاع

 نگاههاي پرتمنا به دخترکان زيبا رو مي انداختند و آنان نيز با طنازي خنده هاي خود را پشت بادبزن هاي پر

گويي با آن نگاه هاي پراشتياق به آنها مي گفتند که زياد معطل نکنند و تا دير نشده بوقلمون پنهان مي کردند  

 .بجنبند. و دختران هم اگر مي توانستند معطل نمي کردند

 شهر را اين امواج پر التهاب شادي و هيجان که حالتي بيمار گونه داشت، دربرگرفته بود. در طول آن ماه، هنگامي که

ايستادگي مي کرد ازدواج هاي زيادي در آتالنتا انجام گرفت، عروس معموال چهره اي قرمز جانستون در کوهستان  

 از شرم داشت و زينتهاي خود را عاريه گرفته بود و داماد نيز جز يک شمشير چيز ديگري نداشت اين همه هيجان

ي شهر گرفته استاين همه ضيافت اين همه تپش! هورا! جانستون جلوي يانکي ها را در بيست و دو مايل . 

* * * 

 آري راههاي کوهستاني کنسا تسخير ناپذير و دشوار مي نمود. بعد از بيست و پنج روز نبرد، حتي ژنرال شرمن هم

 اعتراف کرد که تسخير کوهستان کار ساده اي نيست، تلفات او بي شمار بود . به جاي ادامه حمله تصميم گرفت

ميان آتالنتا و سربازان کنفدراسيون قرار دهد. اين استراتژي باز هم کارگرافرادش را دوباره در يک دايره وسيع   

 افتاد. جانستون مجبور شد براي اينکه پشت سرش را حفظ کند مواضع کوهستاني خود را ترک گويد. بيش از يک

عقب نشستند سوم افراد خود را از دست داده بود و بقيه نيمه جان در زير باران شديد به سوي رودخانه چاتاهوچي . 

 آنان انتظار افراد تازه نفس را نداشتند. در حالي که راه آهن تنسي به سمت جنوب که اينک در دست يانکي ها بود

 هرروز افراد تازه نفس و اسلحه و مهمات به شرمن مي رساند. به اين ترتيب آن صف خاکستري از ميان مزارع گل

ني مي کردآلود راه مي گشود و به سوي آتالنتا عقب نشي . 

 با از دست رفتن آن استحکامات طبيعي غير قابل نفوذ موج تازه اي از هراس شهر را در خود فرو برد. براي بيست و

 چهار روز پرغوغا و شادمانه هرکس ديگري را مطمئن مي کرد که عقب نشيني ديگري در کار نخواهد بود و حاال

د جلوي آنها را خواهد گرفت. و فاصله رودخانه تا شهر فقط هفت مايلاتفاق افتاده بود! اما مطمئنا ژنرال در ساحل رو  

 .بود

 شرمن دوباره تاخت و از رود گذشت و باالي سرشان ظاهر شد و خاکستري پوشان ناچار شدند از آب هاي زرد

 Peachtree ( بگذرند و خود را ميان مهاجمين و آتالنتا قرار دهند. آنا به سرعا در دره پيچ تري کريک

Creek )که در شمال شهر قرار داشت به کندن سنگر پرداختند آتالنتا در رنج و هراس بود. 

 جنگ و عقب نشيني! جنگ و عقب نشيني! و هر عقب نشيني يانکي را به شهر نزديکتر مي کرد. پيچ تري کريک فقط
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 پنج مايل از شهر فاصله داشت! ژنرال به چه فکر مي کرد؟

دهيد که بايستد و بجنگد" ديگر حتي در ريچموند هم شنيده مي شد. ريچموند مي دانستفرياد هاي " به ما مردمي ب  

 که اگر آتالنتا سقوط کند جنوب جنگ را باخته است. و هنگامي که ارتش کنفدراسيون از چاتاهوچي عبور کرد ژنرال
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( } lood J Bell Joseph ( چانستون از فرماندهي معزول شد. ژنرال هود 0912-0990ي: (پاورق  ) 

 ژنرال ارتش جنوب در کنتوکي زاده شد و در وست پوينت درس خواند. در جنگ هاي مکزيک شرکت داشت و

مامور خدمت در ارتش کنفدراسيون شد و در 0910(در  0921هنگام جنگ با سرخپوستان به شدت مجروح شد (   

ديويس مطمئن شد که ديگر از ژنرالجبهه ويرجينيا و جنگ دوم بال ** حضور داشت هنگامي که جفرسون   

 جانستون کاري ساخته نيست اورا با هود تعويض کرد . ولي هود هم کاري از پيش نبرد و آتالنتا را به شرمن سپرد و

 خود را با افرادش به سوي آالبام* در شمال غرب عقب نشست . يکي دو حمله هم به يکي از واحدهاي شرمن در

در ميسوري 0912مه  90نفر مجبور بع عقب نشيني شد. در تاريخ  1111ست دادن تنسي انجام داد و با از د  

 " تسليم نيروهاي شمال شد.بعد از جنگ به کار تجارت در نيواورلئان پرداخت و خاطراتش را در کتابي به نام

م -پيشروي و عقب نشيني " منتشر ساخت.   

يد و شهر نفس راحتي کشيد. هود حتما عقب نشيني نمييکي از فرماندهان واحدهاي او به جانشيني وي منصوب گرد  

 ( کند. اين مرد بلند قامت اهل کنتوکي با ريش انبوه و چشمان درشت، عقب نشيني نمي کند. معروف به بولداگ بود

Bulldog { ) م -پاورقي: تيره مشهوري از سگ است که کله اي بزرگ و بدني قوي دارد  .{ 

ه آن سوي رودخانه بازمي گرداند و از آنجا تا دالتون خواهد راند. اما ارتش فرياد مياو حتما يکي از يانکي ها را ب  

 زد:" جو پير را به ما پس بدهيد!" زيرا راه درازي را با جو پير آمده بودند و چيزهاي زيادي درباره او مي دانستند

 چيزهايي که مردم غير نظامي از آن مطلع نبودند

داد روز بعد از تعويض فرماندهي ژنرال يانکي با سرعت به شهر کوچکي در شششرمن فرصت آمادگي به هود ن  

 آن را تسخير نمود و راه آهن را قطع کرد. اين راه آهني بود که( Decatur ( مايلي آتالنتا به نام دکاتور تاخت

کنفدراسيون وارد آتالنتا را به آگوستا چارلزتون و ويلمينگتون و ويرجينيا متصل ميکرد. شرمن ضربه بزرگي به  

 .آورده بود. حاال ديگر زمان عمل فرا رسيده بود. آتالنتا فرياد ميزد

 در يک بعد از ظهر گرم ماه ژوئيه آتالنتا به آرزوي خود رسيد . ژنرال هود کاري بيش از ايستادگي و دفاع انجام داده

گرها بيرون آورده بودند و به صف آبيبود. در پيچ تري کريک به يانکي ها حمله کرده بود. افراد خود را از سن  

 .پوشان شرمن که دوبرابر آنها بودند يورش برده بودند

 مردم آتالنتا با هراس دعا مي کردند که حمله هود، يانکي هارا عقب براند. همه صداي غرش توپ هارا مي شنيدند و
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پنج مايل از شهر فاصله داشت ولي صداها از شليک هزاران تفنگ به لرزه مي افتادند. با وجود اينکه صحنه زد و خورد  

 آنقدر بلند بود که انگار جنگ پشت در خانه هايشان جريان داشت. سالح هاي آتشين همچنان مي غريدند و دود

 .چون ابري غليظ درختان را فراگرفته بود. ساعتها گذشته بود و هيچ کس نمي دانست وضع جنگ چگونه است

يد،ولي قابل اعتماد نبود، ترديدو ترس را اشاعه داد. اين خبرها را زخمي هايي ميغروب همان روز اولين اخبار رس  

 .دادند که در همان ساعت هاي اول به آتالنتا منتقل شده بودند

 اين مردان نبرد را آغاز کرده بودند گروه به گروه و تن به تن آنان که زخمشان جدي نبود همرزمانشان را که به

لنگان و تلو تلو خوران با خود مي آورند به زودي رودخانه اي طويل از آنان تشکيل شد که سختي مجروح بودند لنگ  

 راه رنج آلود و دردناک را به سوي شهر باز مي کردند و سرازير مي شدند و يکسره به بيمارستان مي رفتند

و خون هاي جاري يا دلمهصورتشان چون بردگان سياه شده بود خاک و عرق با هم مخلوط شده بود با زخم هاي باز   
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 بسته درحاليکه مگس ها يک لحظه آنان را آرام نمي گذاشتند مي آمدند چون سيل مي آمدند تعداد آنها حکايت از

 .وضعي نامساعد داشت

 خانه عمه پيتي اولين خانه اي بوود که زخمي ها به آن مي رسيدند يکي بعد از ديگري مي آمدند و جلوي پاي در از پا

 : مي افتادند روي چمن ها مي غلتيدند و مي ناليدند

 "!آب "

 تمام بعدازظهر را عمه پيتي وافراد خانه از سياه و سفيد در آن آفتاب کشنده ايستاده بودند و با سطل آبي در دست

سرهمزخمي ها را سيراب مي کردند و با نوارهاي زخم بندي جراحت آنان را مي بستند ولي يکي دوتا که نبود پشت   

 مي آمدند تا اينکه ديگر حتي يک تکه پارچه کهنه هم در خانه يافت نمي شد عمه پيتي که معموال از ديدن خون غش

 مي کرد اين بار آنقدر باال وپايين رفت و کارکرد که پاهاي کوچکش ديگر قادر به نگه داشتن او نبودند. حتي مالني

اموش کرد همراه پريسي کوکي و اسکارلت کار مي کردکه ديگر شکمش خيلي بزرگ شده بود وضع خود را فر  

 .صورت او نيز چون زخميان شده بود. و وقتي باالخره غش کرد جايي براي خواباندن او پيدا نشد مگر ميز آشپزخانه

 .همه تختخواب ها و صندلي ها و نيمکتهاي خانه توسط مجروحان اشغال شده بود

با چشماني خيره از ترس چون خرگوشي در دام جلوي ايوان ايستاده بوددر آن هياهو ويد کوچک فراموش شده بود   

 و آن غوغاي عجيب را تماشا مي کرد.شستش را مي مکيد و سکسکه مي کرد. همين که اسکارلت چشمش به او افتاد

وانه وارفرياد زد:" برو حياط عقبي بازي کن ويد هاميلتون!" اما طفل کوچک آنقدر ترسيده بود و غرابت آن صحنه دي  

 چنان اورا گرفته بود که دستور را نشنيد

 چمنزار مقابل خانه پوشيده از مرداني بود که قادر به حرکت نبودند آنقدر خون از بدنشان رفته بود که ديگر رمقي
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کههنمانده بود عمو پيتر مرتب آنها را سوار درشکه مي کرد به بيمارستان مي برد. اين آمد و رفت تا آنجا ادامه يافت   

 اسب پير سقوط کرد. خانم ميد و خانم مري ودر درشکه هاي خود را به کمک فرستادند ولي خيل آن مجروحان

 .پاياني نداشت

 عاقبت در آن غروب طوالني تابستان آمبوالنس ها غرش کنان به جاده سرازير شدند آنان از صحنه نبرد مي امدند

مي شد درشکه هاي خصوصي هم کم نبود افراد بهداري ارتش در ميان آنان گاري هايي بود که توسط گاو کشيده  

 اين چهارچرخه هاي مملواز مجروح را هدايت مي کردند يکي يکي از مقابل خانه عمه پيتي عبور مي کردند در آن

 ميان خيلي ها مرده بودند زخمي ها در هم وول مي خوردند خون جاده را رنگين کرده بود و قطره قطره از کالسکه ها

رابه ها و درشکه ها روي زمين مي چکيد وقتي زنان را با سطل ها و دبه هاي آب مي ديدند دسته جمعي فرياد ميا  

 : زدند

 "!آب "

 .بعضي ها فقط ناله مي کردند

 اسکارلت آن سرهاي لرزان را بلند مي کرد و بر چهره خاک آلود و تب دارشان آب مي ريخت قطرات آب روي

هاي سوخته لحظه اي احساس راحتي مي کردند. دور آمبوالنسها مي گشت و از رانندگان زخم ها مي چکيد و آن تن  

 :با صدايي خسته و گرفته و قلبي ناآرام و آشفته مي پرسيد

 "چه خبر؟ چه خبر؟ "

 "و جواب همين بود :" خانم خوشگل چي بگم هنوز هيچ چيز معلوم نيست
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مي وزيد مشعل هايي که سياهان از چوب کاج افروخته بودند هوارا داغشبي گرم و مرطوب فرا رسيد. هيچ نسيمي ن  

 تر مي کرد. گرد و خاک بيني اسکارلت را پر کرده بود و بر لبهاي خشکشان نشسته بود پيراهن چيتش که همان روز

نگ افتخارصبح آن را آهار زده بود اينک غرق خون و کثافت و عرق بود. ياد نامه اشلي افتاد که نوشته بود، " ج  

 "نيست کثافت و بدبختي است

و اگر داشت پس دنيا ديوانه شده -خستگي کابوس وار چون پوششي ضخيم برآن صحنه افتاد.اين حقيقت نداشت   

 بود. اگر حقيقت نداشت پس چرا بايد مقابل خانه عمه پيتي ايستاده باشد و آب به سر و صورت اين جوانان جذابي که

؟ خيلي از اين جوانها خوش قيافه بودند و وقتي اورا مي ديدند لبخند مي زدند بسياري ازدر حال مرگ بودند بريزد  

 اين مرداني را که در حال مرگ بودند قبال ديده بود و حاال همين مردان خوش قيافه و جذاب در اين تاريکي عميق با

ين بدبخت ها افتاده بود اينان همانمرگ دست به گريبان بودند گويي هرچه پشه ريز و درشت در دنيا بود به جان ا  

 هايي بودند که اسکارلت با آنها رقصيده بود با آنان خنديده بود برايشان پيانو زده بود آواز خوانده بود سربه سرشان
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کمي -گذاشته بود با لبخند هاي خود به آنها آرامش داده بود و دوستشان داشته بود  . 

ت زير اجساد ديگر گير کرده بود و نيمه جان هذيان مي گفت گلوله ايکاري آشبورن را در يک گاري شکسته ياف  

 به سرش نشسته بود و آنقدر هوش و حواس نداشت که کسي را بشناسد دلش مي خواست اورا به خانه ببرد و

اپرستاري کند ولي بيرون آوردن او از زير اين همه آدم از زير شش مجروح ديگر کار او نبود. ناچار رهايش کرد ت  

 به بيمارستان منتقل شود بعد ها شنيد قبل از اينکه حتي دکتر اورا ببيند جان سپرده و جسدش يک جايي دفن شده

 کجا؟ هيچکس نمي دانست. در آن ماه، گورهاي زيادي در گورستان اوکلند با علجه کنده شد و اجساد زيادي در آنها

نتوانسته کمي از موهاي کاري را بچيند و براي مادرش به فرو رفتند و مالني متاثر بود تاثرش از اين بود که چرا  

 .آالباما بفرستد

 شب که به پايان مي رسيد گويي قواي آنان نيز تمام مي شد بدن اسکارلت و عمه پيتي از خستگي و درد ناتوان شده

 "بود با اين حال از هرمردي که از مقابلشان مي گذشت مي پرسيدند :"چه خبر؟ چه خبر؟

هاي طوالني گذشت آنان جواب خود را گرفتند جوابي که رنگ از چهره هردو زدودو ساعت  . 

 داريم عقب نشيني مي کنيم" " دوباره عقب نشيني مي کنيم" " آنها زيادند هزاران هزار خيلي زيادند" " يانکي ها "

ه هاي ما همه به زودي ميانواحد سوار ويلر را در دکاتور در هم شکستند " " ما بايد به دادشان مي رسيديدم" " بچ  

 "اينجا

 .اسکارلت و عمه پيتي از ترس يکديگر را بغل کردند

 "يانکي ها ... دارن ميان؟ "

 بله دارن ميان ولي خانم ناراحت نباشين به اين زودي نمي تونن شهر رو بگيرن" " نه خانم ما ميليون ها مايل سنگر "

دم گفت که من آتالنتا رو حفظ مي کنم" " ولي حاال که ديگه اوندوراين شهر کنديم" " خودم شنيدم جوپير به خو  

 نيست به جاش..." " خفه شو ديوونه مي خواي خانم ها رو بترسوني؟ خانوم مطمئن باشين که يانکي ها نمي تونن شهر

ي ها نميرو بگيرن" " چرا شوما خانوما به ماکون يا جاي ديگه اي نمي رين؟ اونجا قوم و خويشي ندارين؟" " يانک  

 "تونن آتالنتا را بگيرن اما اونجا ها براي خانوما مناسبتره " " اينجا ممکنه نارنجک هاي زيادي بندازن

 در هواي باراني و گرم روز بعد ارتش شکست خورده به شهر آمد. همه خسته و ازپا افتاده و خراب آمده بودند هفتاد

اني و ضعف. از اسب ها جز اسکلتي باقي نمانده بود. از توپو شش روز جنگ و عقب نشيني همراه با گرسنگي و وير  
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 ها و عراده هاي جنگي جز هياکلي کثيف و گل آلود که به وسيله طناب يا تسمه هاي چرمي بهم متصل بودند ديده

پرچم هانمي شد اما وقتي وارد شهر مي شدند سکوتي بزرگ فرو افتاده بود با نظمي خاص وارد مي شدند لباس ها و   

 همه پاره بودند با وجود اين نظم داشتند آنان تحت فرماندهي جو پير روش عقب نشيني را آموخته بودند او ژنرالي
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 بود که تاکتيک هاي عقب نشيني را به خوبي روشهاي حمله مي دانست. با ريشهاي بلند و کثيف خود در طول خيابان

لند من " را مي خواندند همه به آنها خوشامد مي گفتند در فتح يا پيچ تري مارش مي رفتند و سرود " مري لند ! مري  

 .شکست. اينان فرزندان آن مردم بودند

 افراد ميليشيا که چندي قبل با لباس هاي نو و زيبا رفته بودند اکنون از ديگران شناخته نمي شدند آنان نيز چون

زد گويي از غفلت سه ساله خود عذر مي خواستند وديگران خسته و کثيف بودند در نگاهشان چيز تازه اي موج مي   

 از اينکه در سختي ميدان جنگ را با راحتي خانه معامله کرده بودند. ولي حاال جنگجو بودند جنگجوياني که از دسته

 اي کوچک که فرقي با ديگران نداشتند و از اين بابت راضي به نظر مي رسيدند به دنبال صورتهاي آشنا مي گشتند و

افتخار برايشان دست تکان مي دادند افراشته و غرور انگيز حاال مي توانستند سرشان را باال بگيرندبا  . 

 پيرمردها و پسرهاي گارد ملي هم گذشتند پيرمردان سفيد موي از خستگي ياراي حرکت نداشتند و پسرهاي جوان

بودند و جهاني پرتب و تاب جهاني از چون اطفالي رنجور به نظر مي آمدند نوجواناني که هنوز به جواني نرسيده  

 .دردهاي سالخوردگي را تجربه کرده بودند

 اسکارلت فيل ميد را ديد ولي به زحمت اورا شناخت چهره اش از گرد و خاک و دود باروت سياه شده بود ضعف و

نداشت و کهنه خستگي چنان اورا تغيير داده بود که شناختنش امکان نداشت عمو هري هم لنگ لنگان گذشت. کاله  

 کثيفي را روي زخمش سرش بسته بود پدربزرگ مري ودر روي عراده توپ نشسته بود کفش به پا نداشت پارچه اي

 .کهنه به پاهايش پيچيده بود. اسکارلت هرچه نگاه کرد از جان ويلکز اثري نيافت

لي هنوز در وجودشان شور و اشتياقجنگجويان جانستون مي گذشتند با گام هاي بي اعتنا از ميان جاده اي گل آلود و  

 جنگ ديده مي شد مثل اين بود که اصال خسته نبودند. براي دخترکان زيبا رو دست تکان مي دادند و به مردهايي که

 در يونيفرم نظامي نبودند متلک مي گفتند و ناسزا بارشان مي کردند بار سه سال جنگ را بر دوش مي کشيدند اما

مي رفتند که در سنگرهاي دور شهر جاي گيرند. اين گودالها آنچنان عميق و پهن نبود . جلويهنوز خم نشده بودند.   

 آنها کيسه هاي خاک و شن و چوب هاي نوک تيز گذاشته بودند چندين فرسنگ از اين سنگر ها دور تا دور شهر

خاکريزهاي سرخ را پيش روکنده شده بود مايل در مايل گودال بود وسنگر. بريدگي هاي سرخ رنگي که انبوهي از   

 .داشتند و منتظر بودند که توسط مردان دالور اشغال شوند

 جمعيت به اين مردان خوشامد مي گفت گويي که به گروه فاتحين خوشامد مي گويد. در قلب مردم وحشتي نهفته

ست مي دانستند کهبود ولي حاال که به حقيقت پي برده بودند مي دانستند که چه واقعه هراس انگيزي رخ داده ا  

 ديگر جنگ به خانه ايشان وارد شده است شهر دچار تغيير شده بود حاال ديگر هراسي نبود هيجان بيمارگونه نبود

 آنچه در قلبهايشان مي گذشت انعکاسي در چهره نداشت همه شاد به نظر مي آمدند حتي اگر اين شادي ساختگي

با چهره اي مطمئن با سربازان روبرو شوند همه آنچه را که جو پير بود همه سعي داشتند خود را شجاع نشان دهند و  

 "گفته بود تکرار مي کردند قبل از اينکه ار فرماندهي خلع شود گفته بود :" آتالنتا را براي هميشه حفظ خواهم کرد
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گشت ولي ازحاال هود مجبور به عقب نشيني شده بود عده اي از مردم چون سربازان آرزو داشتند جوپير باز مي   

 : گفتنش خودداري مي کردند و همان جمله او را بر زبان مي آوردند
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 "!آتالنتا را براي هميشه حفظ خواهم کرد "

* * * 

 هود تاکتيک هاي محتاطانه ژنرال جانستون را نداشت از شرق به يانکي ها حمله کرد و از غرب شرمن مثل کشتي

محاصره گرفت. هود افراد خود را در سنگرها به انتظار حمله ارتش شمال گيري که منتظر فرصت باشد شهر را در  

 معطل نکرد از پناهگاه بيرون تاخت تا چون اجل معلق بر سرشان فرود آيد. در عرض چند روز نبردهاي آتالنتا و

( Church ( ازرا چرچ کريکرخ داد و هردو طرف تلفات سنگيني را متحمل شدند به گونه اي که جنگ پيچ تري   

 .در مقابل آنها يک درگيري کوچک بيش نبود

 اما يانکي ها از حمله دست برداشتند آنان افراد زيادي از دست داده بودند ولي همچنان نيروهاي تازه نفس مي

 رسيد. گلوله باران آتالنتا آغاز شد مردم را در خانه هايشان مي کشت سقف خانه ها را مي شکافت و گودالهاي عميقي

انها به وجود مي آورد مردم در سردابه ها زير زمينها سوراخها و تونل هاي سست اطراف راه آهن پناه ميدر خياب  

 .گرفتند آتالنتا در محاصره بود

 در طول يازده روز از صدور فرمان حمله ژنرال هود تقريبا به اندازه هفتاد و شش روز عقب نشيني ژنرال جانستون

زير آتش بود تلفات داد و آتالنتا از سه جهت . 

 راه آهن آتالنتا به تنسي ديگر اکنون سراسر در دست شرمن بود نيروهاي او به سوي شرق رفته بودند و راه آهن

 آالباما را نيز در جهت جنوب غرب بريده بودند. فقط خطي که از ماکون به ساوانا مي رفت هنوز باز بود. شهر از

تر باد مي کرد. پناهندگاني که سعي داشتند شهر را ترک کنند در راهسربازان و زخمي ها پر شده بود و هرروز بيش  

 اهن گرد آمده بودند ولي اين خط فقط براي تامين نيازهاي ارتش اختصاص يافته بود اما تا وقتي که راه آهن حفظ مي

 .شد آتالنتا هم ايستاده بود

ت دارد مي دانست که تنها هدف شرمناسکارلت مي ترسيد و مي دانست که وجود اين خط چقدر براي شهر اهمي  

 اشغال اين خط است. مي دانست که شرمن سعي دارد دفاع نااميدانه هود را درهم بشکند. اين خطي بود که به

 جونزبورو مي رفت و تارا فقط پنج مايل تا جونزبورو فاصله داشت! در مقايسه با آتالنتا شهري که پر از فرياد و ناله

ظر مي رسيد ولي تنها پنج مايل از جونزبورو فاصله داشتبود تارا بهشتي به ن ! 

* * * 

 اسکارلت و چند تن از بانوان ديگرروي سقف مسطح يکي از فروشگاه ها رفته بودند و درحالي که چترهاي آفتابي
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دشمن بهخود را روي سر گرفته بودند از دور منظره جنگ آتالنتا را تماشا مي کردند اما همين که اولين خمپاره هاي   

 شهر باريدن گرفت همه آنها به پناهگاهها گريختند و همان شب مهاجرت بزرگ زنان کودکان و سالخوردگان آغاز

 شد. قصد آنان ماکون بود و بسياري از آنان که موفق شده بودند سوار قطار شوند تا آنروز چند بار محل خود را

خود را از دالتون آغاز کرده بود سفرهاي خود را آغاز عوض کرده بودند اينان از وقتي که جانستون عقب نشيني  

 کرده بودند و اينک به آتالنتا رسيده بودند آنان سبک سفر مي کردند جز يک بقچه که مواد غذايي در آن مس
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لوهايپيچيدند چيزي نداشتند. اينجا و آنجا مستخدميني بودند که با ترس و لرز غرابه هاي نقره کارد و چنگال و تاب  

 .خانوادگي را که صاحبشان در اولين حمله بر جاي گذاشته بودند در دست داشتند

 خانم مري ودر وخانم السينگ از رفتن خودداري کردند. وجود انان در بيمارستان الزم بود و با افتخار مي گفتند که

بل و فرزندش همراه با فاني السينگ ترسي ندارند و يانکي ها جرات نمي کنند آنان را از خانه هايشان برانند اما مي  

 به ماکون رفتند. خانم ميد براي اولين بار از دستور شوهرش سرپيچي کرده و فرمان او را براي ترک آتالنتا نپذيرفته

 بود. مي گفت دکتر به او احتياج دارد. به عالوه فيل يک جايي همين اطراف در حال جنگ بود و احتماال روزي مي

رش احتياج داشترسيد که به ماد ... 

 ولي خانم وايتينگ و بسياري از بانواني که در مجمع اسکارلت بودند رفتند. عمه پيتي پات که از همان ابتدا ژنرال

 جانستون پير را به خاطر عقب نشيني هايش به باد ناسزا گرفته بود از اولين کساني بود که چمدانهايش را بست. مي

نفجارها غش کند و نتواند خود را به سرداب برساند مي گفت اصال هراسي ندارد و درترسيد باالخره در يکي از اين ا  

 حالي که لبهاي خود را جمع مي کرد سعي داشت اضطراب خود را پنهان کند ولي موفق نمي شد تصميم داشت در

مي آمدند ماکون نزد دخترخاله اش خانم سالخورده اي از خانواده بر اقامت کند و دخترها هم بايد با او . 

 اسکارلت نمي خواست به ماکون برود با اينکه از انفجار خمپاره ها مي ترسيد اما ترجيح مي داد در اتالنتا بماند زيرا

 قبال از خانم بر خوشش نمي آمد. سال ها پيش خانم بر بعد ازاينکه اسکارلت پسر او ويلي را در يکي از مهماني هاي

دختر هرزه اي!" در جواب عمه پيتي گفت نه نمي آيد مي خواهد به تارا برود مالني ويلکز بوسيده بود گفته بود :" چه  

 .اگر دلش مي خواست مي تواند به ماکون برود

 ناگهان مالني گريه اي هراس انگيز را آغاز نمود که دل همه را ريش مي کرد وقتي عمه پيتي به بيمارستان رفت تا

ي دستهاي اسکارلت را در دست گرفت و التماس کنان گفتدکتر ميد را به باالي سرش بياورد مالن : 

 عزيزم به تارا نرو منو تنها نذار. من بدون تو خيلي احساس تنهايي مي کنم اوه اسکارلت اگه تو نباشي و بچه بخواد "

گاهي بياد من حتما ميميرم! ميدونم آره مي دونم که عمه پيتي هست البته زن مهربونيه. اما هيچ وقت بچه نداشته  

 "اونقدر از دستش عصبي ميشم که مي خوام جيغ بزنم منو ترک نکن عزيزم. تو درست مثل خواهرم هستي و بعالوه
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 صورتش به لبخند گرمي گشوده شد :" تو به اشلي قول دادي که مواظب من باشي. وقتي مي رفت گفت که مي خواد

 "اين خواهش رو از تو بکنه

تاد. نفرتش از اين زن گاهي آنقدر شديد مي شد که قدرت پنهان کردنش رااسکارلت چندي مات و بي حرکت ايس  

 نداشت. چرا مالني اين قدر اورا دوست دارد؟ راجع به عالقه مالني به خودش فکر مي کرد. چرا اينقدر احمق است و

را اظهار ناراحتينمي تواند عشق او و اشلي را درک کند؟ در طول اين ماه ها که خبري از اشلي نيست اسکارلت آشکا  

 کرده بود. اما مالني هميشه خوبي ها را مي ديد اين اظهارات را حمل بر عشق نمي کرد. بله او به اشلي قول داده بود

 که مواظب مالني باشد. اوه اشلي! اشلي! تو بايد مرده باشي. ماه هاست که مردي! حاال اين عهدي که با تو دارم مرا

 .سخت آزار مي دهد

فت:" خب من به او قول دادم ولي حاال نمي توانم سر قولم بمانم چون من نمي خوام به ماکون بروم و پيشاسکارلت گ  

 او گربه پير زندگي کنم، خانم بر. اگه چشمم به اون بيفته چشماشو درميارم مي خوام برم به تارا خونه خودمون تو هم

 ".مي توني با من بياي مادر خوشحال ميشه تورو ببينه
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 اوه چه عاليه! مادرت زن خوشگل و شيرينيه. ولي تو مي دوني اگه بچه بياد و عمه جون نباشه خيلي بد ميشه از غصه"

 ميميره من مي دونم که اون به تارا نمياد چون تارا به جبهه نزديکه و عمه جون دلش مي خواد جايي بره که مطمئن

 "باشه

شت مالني را سرحال ببيند. از حرفهاي عمه پيتي اينطور دستگيرش شدهدکتر ميد که نفس زنان آمده بود انتظار ندا  

 .بود که مالني حالش بد است. وقتي حال مالني را عادي يافت عصباني شد و موضوع مسافرت مالني را پيش گشيد

ئولملي اصال امکان نداره از جات تکون بخوري و مسافرت کني اون هم به ماکون اگه از جات حرکت کني من مس "  

 سالمتي تو نيستم. قطار شلوغه مطمئن نيست و اصال بعيد نيست که مسافران رو وسط جنگل پياده کنن و برگردن

 "...زخمي ها رو ببرن . تو با اين وضع

 "ولي اگه با اسکارلت به تارا برم چي؟ "

ميره چه فرقي مي کنه؟ بهدارم به تو مي گم نبايد حرکت کني قطاري که به تارا ميره همون قطاريه که به ماکون  "  

 عالوه کسي چه مي دونه که يانکي ها االن کجا هستن. ممکنه قطار رو بگيرن تازه اگرم سالمت به جونزبورو برسي از

 اونجا تا تارا پنج مايل راهه اين سفر براي زني در وضع تو اصال مساعد نيست تازه در اون بخش هم هيچ دکتري

ش خدمت مي کنهنيست دکتر فونتين االن در ارت " 

 "...ولي قابله که هست"

 دکتر ميد بي اختيار از خشم چشمانش تنگ شد و فورا گفت:" به عنوان يک دکتر دارم بهت اخطار مي کنم حرکت
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 براي تو خوب نيست ممکنه خطرناک باشه تو که دلت نمي خواد بچه ات رو تو قطار يا درشکه به دنيا بياري. مي

 "خواي؟

تر ميد آن دوزن دستپاچه شدند و صورتشان از خجالت سرخ شد دکتر ميد حرفش را ادامه داداز صراحت لهجه دک : 

 .توبايد همينجا بموني تا من بتونم مراقبت باشم نبايد از رختخواب تکون بخوري حتي توي سرداب هم نبايد بري "

داريم فورا يانکيها رو عقب مي زنيم حتي اگه يه خمپاره صاف بياد تو پنجره با همه اينها اينجا زياد هم خطر نداره ... 

 "همين حاال. خانم پيتي پات شما هم فورا به ماکون برو. بذار اين خانم هاي جوان همين جا باشن

 "عمه پيتي برآشفت :" بدون سرپرست؟

دي نميدکتر ميد با لحن محکمي گفت:" اينها به قدر کافي بزرگ هستن و خانم ميد هم دو تا خونه اونورتره. هيچ مر  

 تونه االن با شرايطس که ملي داره توي اين خونه بياد. خداي من پيتي! زمان جنگه. کسي ديگه به فکر اسباب و اثاثيه

 "نيست. بايد به فکر ملي باشيم

 .دکتر از جاي برخاست و به سرسرا رفت و منتظر اسکارلت ايستاد

در ريش خاکستري اش فرو کرد :" درسته که توخانم اسکارلت مي خوام بي پرده باهات حرف بزنم" دستش را  "  

 خيلي جووني اما به اندازه کافي باهوش هستي که بفهمي. منو ببخش که رک و راست حرف مي زنم! مالني نبايد از

 جاش تکون بخوره مي فهمي؟ اگه حرکتش بدين وضعش وخيم ميشه فکر نمي کنم طاقت مسافرت رو داشته باشه

رونه سخت تر هم ميشه. حتي اگه اوضاع عادي بود ممکنه فورسپسدوره سختي رو داره مي گذ  ) Forceps )هم 

اما بهرحال تو اثاثيه -براي زايمان الزم داشته باشه. اصال دلم نمي خواد يکي از اين قابله هاي سياه اين کار رو بکنه   

اثر بذاره و اين هيچ براش خوب عمه پيتي رو ببند و بفرستش بره به ماکون اون خيلي مي ترسه و ممکنه رو ملي هم  
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 نيست. و حاال دختر خانم"با دقت در چشمان اسکارلت نگاه کرد :" ديگه دلم نمي خواد حرفي از رفتن بشونم تو

 "پيش ملي مي موني تا بچه بياد. نمي ترسي که ها؟

 :اسکارلت مي دانست دروغ مي گويد ولي با اراده گفت

 "!اوه نه نه "

ر شجاع خانم ميد هرکمکي الزم باشه ميکنه و من هم بتسي رو مي فرستم تا براتون غذا درست کنه اگهآفرين دخت "  

 خانم پيتي خواست مستخدم هاشو ببره مشکلي نيست. زياد طول نميکشه. شايد تا پنج هفته ديگه بچه بياد. اما با اين

بود. من هرروز يک سري مي زنم اوضاع و احوال با اين گلوله ها و خمپاره ها هرلحظه بايد منتظرش " 

 عمه پيتي در حالي که سيالب اشکش را جاري کرده بود به ماکون رفت عمو پيتر و آشپز راهم برد. و با يک دنيا وطن

 دوستي و اثبات عقيده و ايمان؛ درشکه اش را به بيمارستان هدايت کرد و هنگامي که اين کار را مي کرد اشک
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و مالني همراه ويد و پريسي تنها ماندند، در خانه اي خاموش و بي سرو صدا با وجود بيشتري مي ريخت و اسکارلت  

 .اينکه گلوله باران شهر همچنان ادامه داشت

 فصل نوزدهم

 در نخستين روزهاي محاصره، هنگامي که يانکي ها اينجا و آنجا مواضع دفاعي شهر را در هم مي کوبيدند اسکارلت از

ره ها بشدت مي هراسيد و جز اين کاري از دستش ساخته نبو دستهايش را روي گوشش ميانفجار گلوله ها و خمپا  

 گذاشت و هرلحظه انتظار انفجار را داشت وقتي صداي سوتي را که نشانه نزديک شدن خمپاره بود مي شنيد خودش

زير بالش پنهان مي کردندرا به کنار بستر مالني مي رساند و آنگاه آن دو زن يکديگر را بغل مي کردند و سرشان را   

 و فرياد مي زدند:" اوه! اوه!" پريسي و ويد هم به سوي سرداب مي دويدند و در آن تاريکي پر از تار عنکبوت يکي

 .جيغ مي کشيد و ديگري گريه سرمي داد و سکسکه مي کرد

ما در دل به مالني بداسکارلت زير بالش پر احساس خفگي مي کرد و مرگ را زوزه کشان باالي سرش مي ديد و دائ  

 و بيراه مي گفت که در چنين موقعيت هاي خطرناکي اورا نزد خود مي کشاند و اجازه نمي داد به سرداب برود. به

 هرحال دکتر ميد حرکت را براي مالني ممنوع کرده بود و اسکارلت مجبور بود نزد او بماند عالوه بر ترسي که از

ت: بچه مالني ممکن بود هرلحظه بيايد اين فکر که به سرش مي آمد عرق بهانفجار ها داشت هراس ديگري هم داش  

 صورتش مي نشست و با رطوبت هوا درهم مي آميخت. اگر بچه بخواهد بيايد چه بايد بکند؟ ترجيح مي داد بگذارد

مپاره مثل بارانمالني بميرد تا اينکه مجبور شود در خيابانها آواره شود و دنبال يک دکتر بگردد آن هم وقتي که خ  

 ماه آوريل مي باريد و مي دانست که پريسي هم دنبال دکتر نمي رود. آنوقت مجبور ميشود اورا آنقدر کتک بزند که

 بميرد. اگر بچه بيايد چه بايد بکند؟

 يک روز غروب که اسکارلت داشت با پريسي شام مالني را اماده مي کرد درباره اين موضوع با هم پچ پچ مي کردند

پريسي خيالش را آسوده کرد و اسکارلت حيرت زده به حرفهاي او گوش مي داد و . 

 خانون اسکارلت حتي اگرم نتونستيم وقتي موقعش رسيد دکتر پيدا کنيم خيالتون راحت باشه من مي تونم بچه "

ن ياد نداده؟ کارهابزائونم. من همه چي رو راجع به زائوندن مي دونم. مگه مامانم قابله نيست؟ مگه همه چي رو به م  

 "رو بسپرين به من
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 اسکارلت از اينکه مي ديد کمکي دم دستش دارد نفس راحتي کشيد ولي با اين وجود آرزو مي کرد اين آزمايش

 سخت زودتر بگذرد و اورو سفيد بيرون آيد. خيلي دلش مي خواست که از هياهوي اين انفجارها دور باشد و نااميدانه

ش تارا و خانه را مي کرد هرشب دعا مي کرد که فردا بچه مالني به دنيا بيايد تا او هرچه زودتر ازدلش هواي آرام  

 اين عذاب خالص شود و ديگر ديني به گردنش نباشد و بتواند از آتالنتا خارج شود تارا به نظر آرام مي آمد و خيلي
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 .از اين بدبختيها دور بود

بود يادش نمي آمد در زندگي اين همه دلش براي چيزي تنگ شده باشدبراي مادر و خانه دلش خيلي تنگ شده  . 

 اگر فقط نزديک الن بود ديگر نمي ترسيد هر اتفاقي هم مي افتاد هراسي نداشت. هرشب بعد از اينکه مدتي زير

 انفجارهاي سخت گريه و زاري مي کرد تصميم مي گرفت که صبح نزد مالني برود و به او بگويد که ديگر حاضر

 نيست حتي يک روز در آتالنتا بماند تصميم داشت به مالني بگويد که مي خواهد به تارا برود و او مي تواند نزد خانم

 ميد اقامت کند اما به محض اينکه صبح مي شد و کنار بستر مالني مي نشست چهره اشلي به نظرش مي آمد همانطور

لب مي گفت :" از مالني مواظبت خواهي کرد نه؟ تو خيلي قوي که آخرين بار ديده بود که با غمي بزرگ اما خنده بر  

 هستي... قول بده" و او قول داده بود. اشلي در مکاني ناشناس جان داده بود هرجا که بود اورا مي ديد و بر سر

زها ميعهدش نگه مي داشت. زنده يا مرده نمي توانست اورا نااميد کند مهم نبود که به چه قيمتي. به اين ترتيب رو  

 .گذشت و اودر آتالنتا مانده بود

 الن اغلب به او نامه مي نوشت و درخواست مي کرد که به خانه بازگردد. اسکارلت در جواب حوادث آتالنتا را بي

 اهميت جلوه مي داد و در عوض درباره وضع مالني غلو مي کرد و قول مي داد به محض به دنيا امدن بچه به خانه باز

ن که به روابط فاميلي خيلي حساس بود و به آنها اهميت فوق العاده مي داد در جواب اسکارلت تاکيدخواهد گشت. ال  

 کرد که حتما براي کمک به مالني بماند ولي پريسي و ويد را فورا به تارا اعزام دارد. اين پيشنهاد کامال براي پريسي

شده بود و واکنشهاي عجيب و غريب از خود نشانخوشايند بود زيرا اين اواخر در مقابل صداهاي ناگهاني حساس   

 مي داد اغلب اوقاتش را در سرداب مي گذراند و حاضر نبود بيرون بيايد به طوري که دل اسکارلت و مالني براي

 .بتسي کلفت بلغمي مزاج خانم ميد مي سوخت زيرا تمام کارها به گردن او مي افتاد

د بود. البته اين نگراني به خاطر عالقه نبود بلکه به اين دليل بود که ويداسکارلت مثل مادران ديگر نگران فرزند خو  

 از خود اعمال غيرمعمول نشان مي داد ترس دائمي اين بچه اسکارلت را عصبي مي کرد. ويد گاهي زبانش از ترس

ها مي ترسيد بهبند مي آمد و هنگامي که ديگر بمباراني در کار نبود به دامن مادرش مي آويخت و جدا نمي شد شب  

 رختخواب برود و از تاريکي مي ترسيد و خواب از چشمانش مي گريخت هراس داشت شمالي ها بيايند و در خواب

 اورا با خود ببرند. همين نق نق هاي دائمي او اسکارلت را از پا انداخته بود. در باطن اسکارلت هم به اندازه ويد مي

د. بله ويد بايد به تارا مي رفت. پريسي بايد اورا ببرد و فورا برگردد تا وقتترسيد اما از تاکيد هرلحظه آن معذب بو  

 .به دنيا آمدن بچه حاضر باشد

 اما قبل از اينکه اسکارلت بتواند آن دو را براي سفر به تارا اماده کند خبر رسيد که شمالي ها در جهت جنوب حمله

تداد راه آهن جونزبورو درگرفته است اگر يانکي ها قطاريسختي را آغاز کرده اند و زد و خوردهاي شديدي در ام  

اسکارلت و مالني هردو از تصور -را که ويد و پريسي را به جونزبورو مي برد مي گرفتند به سر آن دو چه مي آمد   

از اين واقعه رنگ به چهره نداشتند همه مي دانستند که يانکي ها در مورد اطفال کوچک بي رحم تر از زنان بودند.  
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 اين رو فورا از فرستادن ان دو منصرف شد و ويد چون شبح ترسان و الکني پيوسته به دنبال او مي دويد و هرجا

 .مادرش مي رفت او هم حاضر بود و حتي يک دقيقه هم اورا رها نمي کرد

غاز مي شد ودر روزهاي گرم ماه جوالي نيز محاصره ادامه يافت بعد از سکوت منحوس شب غرش هاي روز آ  

 شليک توپ ها از نو امان شهر را مي بريد. مردم ديگر به اين وضع عادت کرده بودند. تصور همه اين بود که آنچه

 بايد اتفاق بيفتد به بدترين صورت اتفاق افتاده و ديگر موردي براي ترس نيست. زماني بود که از محاصره مي

الف تصور آنها آن قدرها هم وحشت انگيز نبود. زندگي چون گذشتهترسيدند حاال محاصره اتفاق افتاده بود و بر خ  

 کم و بيش خوب يا بد، مي گذشت. همه مي دانستند که در دهنه آتش فشان قرار دارند و تا آن انفجار نهايي اتفاق

چه مينيفتد کاري از دست کسي ساخته نيست. پس چرا نگران باشند؟ شايد هم اين انفجار نهايي اتفاق نيفتد کسي   

 داند؟ ببين ژنرال هود چه خوب يانکي ها را دور از شهر نگه داشته! ببين واحدهاي سوار چه خوب توانسته اند راه

 !اهن ماکون را باز نگه دارند! دست شرمن هرگز به آن نمي رسد

و جيره بندي -ند که اينک در نيم مايلي شهر بود -اما علي رغم اين تغافل ظاهري و بي اعتنايي ساختگي به يانکي ها   

 مواد غذايي و اعتماد سخت به اينکه سربازان جنوب در کيلومترها سنگر آماده و جان بر کف به پاسداري از شهر

 مشغولند اضطرابي دروني داشت مردم شهر را از پا درمي آورد. آشفتگي، پريشاني، غصه سردرگمي بالتکليفي و رفت

برده بود کارد به استخوان رسيده بود و آمد دائمي ياس و اميد حوصله همه را سر . 

 اسکارلت هم تدريجا اين شجاعت ها را در چهره دوستانش مي ديد و مانند آنان تن به قضا مي داد و دردي را که

 شفايي نداشت تحمل مي کرد البته با شنيدن صداي انفجار هنوز هم از جا مي پريد ولي ديگر فريادکشان به سوي

سرش را زير بالش او پنهان نمي کرد فقط گاهي آب دهانش را فرو مي داد و با صداي ضعيفي اتاق مالني نمي رفت و  

 "مي گفت:" اين يکي خيلي نزديک بود نه؟

 دليل ديگري که ترس اورا مي کاست اين بود که زندگي، کيفيت يک رويا را به خود گرفته بود رويايي که هراس

ان نداشت که او اسکارلت اوهارا در چنين وضعي گرفتار آيد با خطر مرگانگيزتر از آن بود که به حقيقت درآيد امک  

 .هرساعت هر دقيقه. امکان نداشت که کليت زندگي و مفاد آن در يک چنين زمان کوتاهي کامال تعيير کرده باشد

روي همه واقعي نبود اصال واقعي نبود آسمانهاي صبح که با آبي ماليمي سر از خواب برمي داشت و در سحرگاه به  

 لبخند ميزد از غرش توپ ها و دود باروت تيره و تار گردد و لکه ابري زشت از باالي شهر آويزان شود و خرناسهاي

 رعدوار سردهد و آفتاب جان بخش ظهر به شيريني عسل و گل هاي سرخ عطرآگين آنطور ناگهان هراس انگيز

راکنده شود و تکه هاي ريز آهن را صدها يارد به اطرافشوند و گلوله ها بر خيابانها ببارد و رعد آسا همه جا پ  

 .پرتاب کند ومردم و چهارپايان را چون برگ خزان بر زمين بياندازد
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 خواب بعدازظهر که عادت مردم شهر بود فراموش شده بود اگرچه توپ هاي رعد آسا گاهي خاموش مي شد اما

د اکنون شلوغ ترين آنان بود دائما عراده هاي توپ وخيابان پيچ تري که زماني آرام ترين خيابانهاي شهر بو  

 آمبوالنس ها و گاري ها از آن عبور مي کردند سربازان زخمي افتان و خيزان مي گذشتند و واحدهاي نظامي از

 سنگري به سنگر ديگر نقل مکان مي نمودند پيام آوران چاپارها و امربرها دائما از سنگرها به سرفرماندهي مي رفتند

از مي گشتند گويي سرنوشت حکومت کفندراسيون را رقم مي زدندو ب . 

 شبهاي گرم آرامش داشت اما آرامشي نحس و بدشگون وقتي پرده شام فرو مي افتاد گويي در شهر جنبنده اي نبود

 حتي قورباغه هاي درختي جيرجيرک ها و شباهنگ ها هم نمي خواندند گويا برعکس تابستان هاي ديگر از اعالم
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 وجود خويش هراس داشتند گاهي تک گلوله اي از سنگرهاي آخر شليک مي شد و سکوت نحس را در هم مي

 .ريخت

 اغلب در ساعتهاي ديرشب، وقتي که چراغ ها را خاموش مي کردند و شمع ها را مي کشتند و مالني مي خوابيد و

صداي کلون در را مي شنيد که کسي آن را سکوت مرگ آور شهر را مي بلعيد اسکارلت در بستر غلت ميزد و بعد  

 .مي گشود از پله ها باال مي آمد و دق الباب مي کرد

 هميشه پشت در؛ در آن تاريکي سربازان بي صورتي بودند که تقاضايي داشتند آدم هاي مختلفي مي آمدند که

ت:" خانم معذرت مراصحبت کردنشان با هم خيلي فرق داشت گاهي يک صداي تحصيلکرده از دل تاريکي مي گف  

 بپذيريد مزاحم شدم ولي مي توانيد مقداري آب به من واسبم بدهيد؟" بعضي اوقات صدايي درشت و خشن و کوه

 ( نشين بود. و صدايي تو دماغي از جنوب دوردست و اتفاقا متعلق به بخش هاي ساحلي مال طرف هاي وايرگراس

Wiregrass ) الن مي افتادکه قلب اورا تکان مي داد ياد صداي  . 

 دخترخانم من اينجا رفيقي دارم که از اسب به زمين افتاده حالش زياد خوب نيست فکر نمي کنم بتونه حرکت کنه "

 "شما مي تونين نيگرش دارين؟

 "خانم گرسنه ام هرچي داشته باشين خوبه مثال يک تيکه نون ذرت اگه زحمتي نيس "

م ولي... مي تونم شب رو تو ايوون شما بخوابم اين گلهاي قشنگ اينخانم از اينکه جسارت مي کنم عذر مي خوا "  

 "...عطر ياس درست شبيه خونه خودمه

 نه اين شبها واقعي نبودند! کابوسي بود و اينها هم مردان اين کابوس بودند مرداني بدون تن و صورت فقط صداهاي

غذا دادن جا انداختن روي ايوان زخم خسته اي که از درون تاريک و داغ خودش بيرون مي ريخت آب کشيدن  

 .بندي. نگه داشتن سرهاي کثيف سربازان درحال مرگ نه اين چيزها براي او اتفاق نيفتاده بود

 يک بار ديگر در اواخر جوالي در خانه دوباره به صدا در آمد اينبار عمو هنري هاميلتون بود. برخالف هميشه چتر و
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چون هميشه برجسته بود. صورت چاق و قرمزش درهم و افسرده و پير مي خورجينش را همراه نداشت ولي شکمش  

 نمود، زيرچانه اش مثل سگ هاي بولداگ چين خوردگي داشت وموي سفيدش کثيف شده بود تقريبا پابرهنه بود و

 .شپش از جانش باال مي رفت گرسنه بود اما روحيه اش هنوز دست نخورده و فناناپذير باقي مانده بود

:" جنگ کار احمقانه اي است آدم هاي پيري مثل من بايد تفنگ دست بگيرن و به ميدان برن" ولي دخترهامي گفت  

 حس مي کردند که از اين سرگرمي زياد بدش نيامده است.به او هم احتياج داشتن مثل مردان جوان او را هم مي

به پاي جوانان بيايد حتي بهتر از پدربزرگخواستند او هم مي توانست کار جوانان را بکند. به عالوه مي توانست پا  

 مري ودر کار کرده بود. کمر دردش عود کرده بود و آزارش مي داد فرمانده مي خواست اورا مرخص کند اما او

 حاضر نبود برود. صريحا مي گفت که امر و نهي فرمانده را به غرغرهاي عروسش ترجيح مي دهد بهتر است همين

مي تواند تنباکو بجود چون کسي غرغر نمي کند و داد و بيداد راه نمي اندازدجا بماند اينجا راحتتر  . 

 مالقات عمو هنري کوتاه بود چون فقط چهارساعت مرخصي داشت و نصف اين زمان طول مي کشيد تا پياده به محل

 .ماموريتش بازگردد

آتالنتا خواهد رفت دخترها ممکنه ديگه به اين زودي ها شمارو نبينم. چون گروهان ما فردا از " " 

 .مالني بازوي اورا گرفت

 "کجا؟ "
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 :عمو هنري خود را عقب کشيد و گفت

 دستتو به من نزن. تن من پر از شپشه. اگه شپش و اسهال نبود جنگ هم براي خودش تفريحي بود. کجا مي رويم "

و فردا صبح البته ممکنه اشتباهها؟خب کسي به من چيزي نگفته فکر مي کنم به جنوب مي ريم به طرف جونزبور  

 "کرده باشم

 "!اوه به جونزبورو "

 براي اينکه اونجا مي خواد جنگ بشه دختر جون. يانکي ها مي خوان راه آهنو بگيرن اگه بتونن. و اگه گرفتن "

 "!خداحافظ آتالنتا

 "اوه عمو هنري فکر مي کني بتونن؟ "

ا هستم؟" خنده اش را توي صورتهاي هراسناک انان سرداد و بعدبعيده دخترا نه! چطور مي تونن وقتي من اونج "  

 :دوباره جدي شد و گفت

 جنگ سختي در پيشه دخترا. ما بايد برنده بشيم. البته شما مي دونين که يانکي ها تمام راه آهن رو به جز خط "

ارو حتي راه هاي مال رو بهماکون گرفتن. ولي اين همه اش نيست. خيلي چيزهارو گرفتن شايد ندونين تموم جاده ه  
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 آتالنتا مثل يک کيسه است و نخ اين کيسه توي جونزبوروست اگه يانکي( Donough Mc ( جز جاده مک دونوگ

 ها بتونن راه آهن رو بگيرن نخ کيسه رو کشيدن و موش تو کيسه افتاده خوب ما هم مي خواهيم نذاريم اونا راه آهن

فقط آمدم با شما خداحافظي کنم و مطمئن بشم اسکارلت هنوز پيش تو هست مليرو بگيرن... ديگه بايد برم دخترا  " 

 "مالني با عالقه گفت:" البته که پيش منه براي ما ناراحت نباش عمو هنري از خودت مراقبت کن

 عمو هنري پايش را از تشت آب بيرون آورد و چند بار روي فرش کشيد و به درون کفش سوراخ سوراخ و پاره خود

و بردفر . 

 "گفت:" من ديگه ميرم پنج مايل بايد پياده گز کنم اسکارلت اگه چيزي داري بده براي ناهار ببرم هرچي باشه خوبه

 بعد مالني را بوسيد و به دنبال اسکارلت به آشپزخانه رفت اسکارلت به کار پيچيدن مقداري نان ذرت و چند سيب در

 .دستمال مشغول شد

عا اوضاع وخيمه؟عمو هنري به نظر تو واق " " 

 "وخيم؟؟ خداي من البته! ساده نباش ما در آخرين سنگرها هستيم "

 "فکر مي کني اون ها به تارا هم برن؟ "

 خب..." عمو هنري از اين ذهن زنانه و ساده لوح عصباني شد مي ديد که او فقط به فکر خودش است. و مردم "

عد ديد که او سخت ترسيده است هراس فراواني از چهره اشديگري را که هريک مشکالتي دارند نمي بيند ولي ب  

 آشکار است خشمش فرو نشست :" البته از نظر من به اونجاها نمي رسن. تارا پنج مايل تا راه آهن فاصله داره اونچه

 که يانکي ها مي خوان راه آهنه. به نظرم تو کله تو به اندازه يک سوسک هم عقل نيست خانم کوچولو" بعد لحنش

 .جدي تر شد و ادامه داد:" من امشب اين همه راه رو نيومدم که فقط با شما خداحافظي کنم خبر بدي دارم براي ملي

 "ولي وقتي فکر مي کنم مي بينم نمي تونم بهش بگم حاال به تو مي گم هرطور صالح مي دوني عمل کن

 "راج به اشليه؟... خبري دارين؟... اشلي مرده؟ "

" ر مي تونم از اشلي خبر داشته باشم اون هم تو سنگري که تا گلو توي گل فرو رفتم؟ نه راجعدختر جون من چطو  

 "به پدرشه جان ويلکز مرده
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 .اسکارلت ناگهان نشست آنچه را که در دستمال پيچيده بود هنوز در دست داشت

ن خبر رو تو بايد بهش بديآدم که اين خبر رو به ملي بدم... ولي نتونستم. توبايد اينکارو بکني. اي " " 

 از جيبش ساعت طالي سنگيني بيرون آورد به زنجير آن چند مدال و تصوير کوچکي از همسرش که سال ها پيش

 مرده بود آويزان کرد. يک جفت دکه سردست هم بود با مشاهده ساعت بارها در دست جان ويلکز ديده بود ديگر

ده است. چنان بهت زده بود که نه مي توانست سخن بگويد و نه ميکامال باور کرد که پدر اشلي جان ويلکز مر  
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 توانست بگريد. عمو هنري هم از حالت اسکارلت طوري ناراحت شد که صورتش را برگرداند و به نقطه ديگري

 .خيره شد. مي ترسيد از ديدن اين منظره غم انگيز گريه اش بگيرد

. بگو براي دخترهاش نامه بنويسه. در تمام زندگيش سرباز خوبي بوداو مرد شجاعي بود اسکارلت. اينو به ملي بگو " . 

 .خمپاره اي به زندگيش خاتمه داد. درست جلوي پاي اسبش منفجر شد. اسب به زمين غلتيد... تير خالص رو من زدم

يلي دوستحيوون بيچاره. چه ماديون خوبي بود. بهتره به خانم تارلتون هم جريان رو بنويسي چون اين ماديونو خ  

 داشت. ناهارمو بده بچه جون من بايد برم. زياد سخت نگير عزيزم. چه افتخاري از اين باالتر که پيرمرد دوش به

 "دوش مردهاي جوان بميره؟

 اوه اون نمي بايد مي مرد. اصال نمي بايد به جنگ مي رفت بايد زندگي مي کرد و بزرگ شدن نوه اش رو مي داد و با "

ي مرد. آخه چرا رفت؟ اون که اصال به سياست و جنگ اعتقادي نداشتآرامش در بستر م ..." 

 خيلي از ما اعتقاد نداريم ولي عکسش رو انجام ميديم" دماغش را باال کشيد و ادامه داد :" فکر مي کني که من به "

نجبا چاره ديگه جز تيراندازهاي يانکي اجازه ميدم منو هدف بگيرن اون هم با اين سن و سال؟ ولي اين روزها براي  

 "اين کار نمونده منو براي خداحافظي ببوس. و اصال برام ناراحت نباش. من از اين جنگ جون سالم بدر مي برم

 اسکارلت اورا بوسيد صداي پايش را مي شنيد که مي رفت تا با تاريکي غليظ و کلفت پيوند بخورد. صداي قفل در جلو

به آنچه از جان ويلکز مانده بود خيره شد و بعد از پله ها باال رفت تا به به گوش رسيد. مدتي بي حرکت ايستاد و  

 .مالني بگويد

 در پايان ماه ژوييه اخبار بدي رسيد. همانطور که عمو هنري پيش بيني کرده بود شمالي ها بار ديگر براي تسخير

ه بودند ولي توسط کنفدراسيونجونزبورو کوششهايي کردند آنان در چهار مايلي جنوب شهر راه آهن را قطع کرد  

 .عقب رانده شده بودند دسته هاي مهندسي داشتند زير آفتاب سوزان به سرعت خط را تعمير مي کردند

 اسکارلت به شدت عصبي وهراسان شده بود سه روز بود که با ترس و وحشت بسيار انتظار مي کشيد باالخره نامه اي

تارا نرسيده بود. مردم صداي جنگ را مي شنيدند ولي هرگز تا آن از جرالد رسيد و خيالش راحت شد. دشمن به  

 لحظه يک سرباز يانکي را نديده بودند. جرالد با آب و تاب تمام عقب راندن يانکي ها را گزارش کرده بود و شرح

حه تمام را بهنجات راه آهن را با طول و تفصيل نوشته بود به شکلي که انگار همه اين کارها را خود کرده بود. سه صف  

 شرح دالوري هاي سواران جنوبي احتصاص داده بود در پايان به اختصار اشاره کرده بود که کارين بيمار است خانم

 اوهارا مي گويد حصبه است ولي اصال جاي نگراني نيست تحت هيچ شرايطي فعال نبايد به خانه بازگردد حتي اگر راه

اينکه اسکارلت و ويد با شروع محاصره در شهر مانده اند خوشحال بود. خانمآهن هم در امان بماند. خانم اوهارا از   

 .اوهارا گفته بود که اسکارلت بايد به کليسا برود و براي سالمت خواهرش کارين دعا کند

 وجدان اسکارلت از خواندن قسمت آخر بيدار شد چون ماه ها بود که پايش به کليسا نرسيده بود. درگذشته آن را

زرگي مي دانست ولي حاال که دوري از کليسا باعث اتفاق بدي نشده بود ديگر آن تشويش گذشته را نداشتگناه ب . 
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 اما دستور مادرش را اطاعت کرد. فورا به اتاقش رفت تسبيح را برداشت و براي خواهرش دعا خواند. وقتي از جا

اد در خود نديد. گاهي اوقات احساس مي کرد عليبرخاست آن احساس آرامشي را که بعد از دعا به او دست مي د  

 رغم ميليون ها نفر که هرروز براي کنفدراسيون و جنوب دعا مي کردند خدا رويش را از آنها و از او برگردانده

 است. آن شب درحالي که نامه جرالد را در بغل گرفته بود در ايوان جلوي خانه نشست و تارا و آلن را در آغوش

لوي پنجره نور ماليمي چون طال بر ايوان مي ريخت و تاک ها و گل هاي زرد را کمي روشن مي کرد.درفشرد چراغ ج  

 اطراف او پيچک هاي معطر باالي ديوار رفته و هاله اي عطرآگين دور او ايجاد کرده بودند شب در سکوتي عميق

ه نظرش خيلي دور مي رسيد. درآرميده بود از غروب آفتاب حتي يک تير هم خالي نشده بود ودنياي اطراف ب  

 تنهايي نشسته بود و خود را به عقب و جلو تکان مي داد از اخبار تارا دلش گرفته بود و آرزو داشت کاش يک نفر هر

 کس حتي خانم مري ودر با او بود. اما خانم مري ودر در بيمارستان شب کاري داشت و خانم ميد مشغول پذيرايي از

هه برگشته بود و مالني هم در خواب عميقي فرو رفته بود. حتي اميد يک رهگذر اتفاقي هم نميفيل بود که تازه از جب  

 رفت. در اين يک هقته اخير از اين رهگذران ديگر خبري نبود زيرا هرکس که مي توانست راه برود اکنون در سنگر

 .بود ويا در اطراف جونزبورو به تعقيب يانکي ها مي پرداخت

فتاد که اينطور تنها باشد و اصال تنهايي را دوست نداشت وقتي تنها بود مجبور مي شد فکر کند و اينکمتر اتفاق مي ا  

 روزها فکرها زياد شادي اور نبود. مثل همه او هم عادت کرده بود به گذشته فکر کند و به آنچه که ديگر نيست

 .بيانديشد

ذهنش را جمع و جور کند و به آرامش روستايي تارا امشب که آتالنتا اينطور در سکوت فرو رفته بود مي توانست  

 بازگردد. جايي که زندگي تغيير نمي کرد. اما مي دانست که به هرصورت زندگي در آن نواحي نمي تواند چندان هم

 مثل گذشته باشد. به چهار برادر تارلتون فکر مي کرد به دوقلوهاي مو سرخ به تام و بويد. بغضي غم آلود در گلويش

ت خوب استو يا برنت هريک از آنها مي توانستند شوهر او باشند. ولي بعد از اينکه جنگ تمام شود و او به تارانشس  

 بازگردد تا زندگي را از سر گيرد ديگر صداي آنها را از دور از خيابانها سروها نخواهد شنيد. و ريفورد کالورت که

نتخاب نخواهد کرد و پسران مونرو جوفونتين کوچک وچه آسماني مي رقصيد ديگر اورا به عنوان شريک رقص ا ... 

 اوه اشلي!" و ناگهان سر را در دست هايش گرفت و گريستن آغاز کرد :" هيچ وقت به دوري تو عادت نخواهم "

 "!کرد

 صداي قفل در جلو را شنيد. سرش را بلند کرد و چشمان ترش را با دست خشک کرد. بلند شد و ايستاد. رت باتلر را

يد که نزدکي مي شد کاله پهنش را به دست داشت. از آن روزي که در ميدان پنج گوش از درشکه اش پايين پريدهد  

 بود ديگر اورا نديده بود . و حاال اصال انتظار نداشت که در چنين موقعيتي اورا ببيند. اما حاال خوشحال بود که مي تواند
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ش دور کند. رت هم مثل اينکه موضوع بگو مگوي آن روز رابا يکي حرف بزند کسي که خاطره اشلي را از ذهن  

 .فراموش کرده بود جلوي پايش روي پله نشست از آن مرافعه چيزي به ياد نداشت

 تو به ماکون نرفتي! شنيدم خانم پيتي پات رفته و خب فکر مي کردم که تو هم با اون رفتي اما وقتي ديدم خونه "

ينجا موندي؟روشنه آمدم ببينم چه خبره چرا ا " 

 "براي اينکه پيش مالني باشم ميدوني اون... خب االن نمي تونه بره "

 عجب" زير نور چراغ چهره حيرت زده رت را مي ديد :" نکنه مي خواي بگي خانم ويلکز هنوز اينجاست؟ چنين "

 "حماقتي هرگز سراغ نداشتم. اين وضع براش خطرناکه
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ظر مي رسيد نمي دانست چه بگويد. زيرا وضع مالني موضوعي نبود که بتواند با يکاسکارلت ساکت بود. دستپاچه بن  

 مرد مطرح کند. تعجب مي کرد که رت چطور از وضع خطرناک مالني باخبر است. اين اگاهي براي يک مرد غريبه

 .عجيب بود

 "اين نهايت بي ادبي توست که فکر نمي کني ممکنه به من هم صدمه اي برسه "

ي در چشمان رت ديده شدبرق شوخ . 

 "اينو بدون که هروقت الزم باشه از تو در مقابل يانکي ها دفاع مي کنم "

 "اسکارلت ناباورانه گفت:" مطمئن نيستم که اين يک تعارف نباشه

 "رت جواب داد :" نيست. اما مي خوام بدونم که تو تا کي فکر مي کني که مردها نازت رو مي خرند؟

گفت:" تا وقتي بميرم" فکر مي کرد هميشه مردي پيدا مي شود که نازش را بخرد حتي اگر رتاسکارلت با لبخند   

 .حاضر نباشد اينکار را بکند

 "رت گفت:" خودخواهي، خودخواه. خب اقال خوبه که صاف و پوست کنده حرف مي زني

و بعد کبريتي درآورد وبه نردهجعبه سيگارش را گشود و سيگار سياه رنگي را بيرون کشيد و چند بار آن را بو کرد   

 کنار دستش کشيد و سيگار را روشن کرد و دست هايش را دور زانوهايش انداخت و در سکوت به دود کردن

 .پرداخت گاه از ميان پيچک ها نواي مختصر شباهنگ برمي خاست و به زودي خاموش مي شد

ه و آرام." پس تو بخاطر خانم ويلکز مونديدر آن سکوت شبانه ناگهان صداي خنده رت شنيده شد خنده اي کوتا ! 

 "اين عجيب ترين چيزيه که تا حاال باهاش برخورد کردم

 "اسکارلت با ناراحتي جواب داد :" من چيز عجيبي در اين کار نمي بينم

 عجيب نيست؟ پس تو فکر ثابتي نداري يادم مياد که تا چند وقت پيش از خانم ويلکز خوشت نمي اومد حاضر "

ي تحملش کني هرفرصتي پيدا مي کردي اونو تحقير مي کردي خوب طبيعتا من وقتي اين رفتار تو رو با حرفهاينبود  
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 سابقت مقايسه مي کنم برام تعجب آوره اون هم توي اين شرايط وقتي که گلوله از در و ديوار ميريزه. خوب حاال

 "بگو چرا داري اين کار رو مي کني؟

" چون اون خواهر چارليه... براي من هم مثل خواهر مي مونه" گرمايي در صورت خوداسکارلت با وقار تمام گفت:  

 .حس مي کرد

 .حتما مي خواي بگي چون اون بيوه اشلي ويلکزه" اسکارلت ناگهان برخاست با خشم در جدل بود "

ه نمي دم هيچ وقتداشتم کم کم عمل بي ادبانه اون روز تورو مي بخشيدم ولي حاال ديگه نمي بخشم. ديگه اجاز "  

 "... پاتو روي اين ايوان بذاري. اگه تا اين حد تنها و ناراحت نبودم و

 ": بشين، اخم هاتو واز کن" صداي رت تغيير کرده بود. از جايش برخاست دست اورا گرفت و روي صندلي نشاند "

 "چرا ناراحتي؟

ما رسيدن. خواهر کوچکم مريضه حصبه گرفته و... واوه امروز يک نامه از تارا داشتم. يانکي ها به نزديکي خونه  " ... 

 حاال من حتي نمي تونم به خونه برگردم من مي خوام برم و حاال مادر اجازه نمي ده مي ترسه من هم بگيرم. اوه خدا

 "!جون چقدر دلم مي خواد برم خونه

و اينجا بيشتر در اماني تا در تارارت با لحن آرام و پرمهري گفت:" خوب ديگه حاال براي اين چيزها گريه نکن. ت . 

 "حتي اگه يانکي ها هم بيان. يانکي ها کاري باهات ندارن حصبه هم با خودشون نميارن
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 "يانکي ها کاري با من ندارن! چطور مي توني همچي دروغي بگي؟ "

کني. اونها هم مثل جنوبيدخترک عزيز من يانکي ها که حيوون نيستن. شاخ و سم ندارن. اونطور که تو فکر مي  "  

 "هان... فقط يک کمي خشن هستن و البته خيلي حرف مي زنن

 "...همين يانکي ها ممکنه "

 ".به تو تجاوز کنن؟ فکر نمي کنم. اگرچه خيلي دلشون ميخواد "

ود واسکارلت فرياد زد :" اگه بازم بخواي از اين مزخرفات بگي ميرم تو " و خدارا شک مي کرد که هوا تاريک ب  

 .صورت قرمزش ديده نمي شد

 "راست بگو آيا به همين موضوع فکر نمي کردي؟ "

 "!واه نه "

 چرا همين بود اگه مي تونم فکر تورو بخونم نبايد عصباني بشي. فايده اي نداره اين فکريه که همه خانم هاي لطيف "

ي عجوزه هايي مثل خانم مري ودرطبع و خوشگل جنوبي مي کنن اونا اين فکر رو هميشه با خودشون مي کنن حت  

 "...شرط مي بندم
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 اسکارلت سکوت کرد. يادش آمد که همين چند روز پيش دو نفر از همين خانم ها راجع به اين موضوع پچ پچ مي

 کردند و از حوادثي که در ويرجينيا تنسي و لويزيانا اتفاق افتاده بود سخن مي گفتند و حاال يانکي ها خيلي نزديکتر

يانکي ها به زنان تجاوز مي کردند و سرنيزه خود را در شکم بچه ها فرو مي کردند اگر چه اين حرفها بلند بودند  

 بلند در خيابان ها گفته نمي شد اما همه مي دانستند که حقيقت دارد. اگر رت کمي شعور داشت مي فهميد که تمام

طلب بسيار مهم بود و اصال خنده هم نداشتاين حرفها درست است و ديگر در اين مورد صحبت نمي کرد اين م . 

 صداي خنده اورا مي شنيد گاهي اين مرد چقدر نفرت انگيز مي شد درواقع بيشتر اوقات همينطور بود. براي مردان

 خيلي زننده بود که فکر زنها را بخوانند و بدانند سليقه انها چيست تصور اين حوادث مشتوم براي هر دختر جنوبي

ور و نگران کننده بود و ترديد نبود که مردان اصيل و نجيب هرگز حاضر نبودند درباره دختران جوانواقعا عذاب ا  

 چنين افکاري به خود راه دهند. اسکارلت دلش مي خواست وجودش هميشه براي مردان چون يک معما پيچيده و

 .غامض باشد. اما اکنون مي ديد که رت وجود او را چون شيشه شناخته است

سخن ادامه داد رت به : 

 خب که حاال داريم راجع به اين چيزها حرف مي زنيم بگو ببينم محافظ يا خدمتکاري داري؟ مثال خانم مري ودر يا "

 خانم ميد اين زن هاي قابل ستايش؟ آنها هميشه طوري به من نگاه مي کنند مثل اينکه من از رفت و آمدم به اين

 "خانه مقصود بدي دارم

حال بود موضوع صحبت عوض شده گفت:" خانم ميد معموال شب ها سري ميزنه. ولي امشب نيومداسکارلت که خوش  

 "چون فيل پسرش برگشته خونه

 "رت به آرامي گفت:" چه خوشبختي بزرگي که تورو تنها پيدا کردم

ن ميدر صداي رت چيزي بود که وجودش را به وجد آورد و احساس کرد که جرياني گرم و روشن از صورتش بيرو  

 ريزد. شنيده بود که در صداي مردان هميشه مي شود امواج عشق را يافت. اوه چه لذتي! اگر رت يک کلمه مي گفت

 که دوستش دارد آن وقت بازي شروع مي شد و تالفي سه سال حرفهاي نيشدار و طعنه آميز را سرش مي آورد. اورا

ر پايمال شده اش را که در ماجراي اشلي شاهدش بوددنبال خود مي کشاند و نه تنها انتقام مي گرفت بلکه غرو  
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 دوباره زنده مي کرد بعد با عشوه تمام مي گفت که اورا چون يک خواهر دوست دارد و احترام زيادي براي اين جنگ

 .افتخار آميز قائل است. از تصور اين لذت لبخندي بر لبانش نقش بست

زنده و افروخته از انگشتان گرمش جدا مي شد و اندام ظريف رت دستش را گرفت و فشرد. چيزي چون برق  

 اسکارلت را به لرزه مي انداخت سفر مشتاقانه اي بود به جهان رويا و اسکارلت مي دانست که رت تپش قلبش را

 احساس خواهد کرد. سعي کرد دستش را عقب بکشد. اصال به اين موضوع فکر نکرده بود... به اين احساس بي قرار
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رکش که اورا وادار مي کرد ناگهان توان از کف بدهد خود را ببازد و عشقش را نشان دهدو س . 

 پيش خود اعتراف مي کرد که اورا دوست ندارد. عشق او فقط متعلق به اشلي بود. ولي چگونه مي توانست اين حسي

 که اندامش را به لرزه مي انداخت و داغي وجودش را سرد مي کرد تعبير کند؟

م خنديدرت آرا . 

 "!عقب نرو! نمي خوام اذيتت کنم "

 "منو اذيت کني؟ من از تو نمي ترسم رت باتلر. و يا از هر مرد ديگه اي که کفش چرمي پاش مي کنه "

 .صدايش مانند دستهايش مي لرزيد

 "چه احساس قابل ستايشي. ولي خواهش مي کنم يواشتر حرف بزن ممکنه خانم ويلکز صداتو بشنوه آروم باش "

 .لحن رت چنان بود که گويي از خشم اسکارلت لذت مي برد

 "اسکارلت از من خوشت مياد نه؟ "

 "اسکارلت محتاطانه جواب داد :" خب بعضي وقتها وقتي رفتارت مثل حيوون نيست

 .رت خنده بلندتري کرد و دستش را روي گونه اسکارلت گذاشت

مي کنم. هرکسي رو که در زندگيت ديدي در مقابلت مثل فکر مي کنم از من خوشت مياد چون مثل حيوون رفتار "  

 "برده بوده. تو از همين اختالف خوشت مياد

 .اسکارلت انتظار چنين حرفي را نداشت از اين رو سعي کرد با کمي اوقات تلخي دستش را آزاد کند

ونها مثل يک نجيب زادهاين حقيقت نداره! من از مردهاي مودب خوشم مياد.. مردهايي که هميشه مي توني به ا "  

 "اعتماد کني

 منظورت مردهايي هستن که مي توني هميشه اونارو دست بندازي خب اين خودش يه موضوع قابل بحثه. ولي مهم "

 "نيست

 .کف دستش را دوباره بوسه زد. گردن اسکارلت از هيجان به خارش افتاد

اسکارلت؟ولي تو از من خوشت مياد. ممکنه تو منو دوست داشته باشي  " " 

 آه!" با خود فکر کرد باالخره پيروزي را بدست آورده است :" حاال ديگه او را به بند انداخته ام!" با لحن سردي "

 "جواب داد:" واقعا نه. نه... مگه اينکه تو رفتارت رو اصالح کني

فکر مي کردم. بايد بگمو من هم قصد ندارم اين کارو بکنم. پس تو نمي توني منو دوست داشته باشي؟ خودم هم  "  

 البته از تو خوشم مياد ولي نمي تونم عاشقت باشم و اون وقت اين براي تو خيلي غم انگيزه که بازهم از يک عشق

 يک طرفه ديگه رنج بکشي اينطور نيست عزيزم؟ ممکنه شما رو عزيزم صدا کنم خانم هاميلتون؟ من شما رو عزيزم

چون اصول ادب بايد رعايت بشه خطاب مي کنم چه بخواهيد چه نخواهيد " 

 "پس تو مرا دوست نداري؟ "
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 "نه واقعا مگر چنين انتظاري از من داشتي؟ "

 "!اينطور گستاخي نکن "

 تو اين انتظار رو داشتي بيهوده، اميد بيهوده! من بايد تورو دوست داشته باشم چون جذابي و در خيلي هنرهاي بي"

نوم ها رو مي توني پيدا کني که هم خوشگلن و هم هنرهايي دارن درست مثل تو. نه منحاصل استاد. ولي خيلي از خا  

 تورو دوست ندارم اما ازت بشدت خوشم مياد... بخاطر غروري که در وجدان و ضميرت هست به خاطر خودخواهي

زياد دور ايرلندي اتات که سعي نمي کني پنهانش کني و به خاطر زيرکي تو که از مي ترسم بگم از اجداد دهاتي نه   

 "به ارث رسيده

 دهاتي! خوب، داشت به او توهين مي کرد! اسکارلت توفاني شده بود دهان باز کرد که جواب گويد رت با حرکت

 دست اورا ساکت کرد :" حرفمو قطع نکن من از تو خوشم مياد همه چيزهايي که در تو هست در من هم هست

بينم. من فکر مي کنم تو هنوز به فکر عشق آسماني اون آقاي ويلکز کله خوشم مياد وقتي يکي رو مثل خودم مي  

 پوک هستي که احتماال حاال شش ماهه که يک جايي تو قبر خودش خوابيده ولي توي قلبت يک جايي هم براي من

اومد توي بايد باشه اسکارلت اينقدر وول نخور دارم برات سخنراني مي کنم. از لحظه اولي که تورو ديدم ازت خوشم  

 سرسراي دوازده بلوط وقتي داشتي چارلي هاميلتون بيچاره رو افسون مي کردي. تورو بيشتر از هر زن ديگه اي که

 "تو زندگيم ديدم مي خوام... و بيشتر از هر زن ديگه اي برات انتظار کشيدم

او مي کرد اورا دوست داشتاسکارلت با شنيدن اين جمله اخر از هيجان نفسش گرفت. علي رغم توهين هايي که به   

 ولي نمي خواست صاف و پوست کنده اعتراف کند از خنده اسکارلت مي ترسيد. اسکارلت مي خواست فورا درس

 .خوبي به او بدهد

 "داري از من تقاضاي ازدواج مي کني؟ "

 .رت دست اسکارلت را رها کرد و به قهقهه خنديد اسکارلت از ترس از روي صندلي افتاد

من! نه! يادم نمياد به تو گفته باشم که اهل ازدواجمخداي  " " 

 "...اما پس "

 :رت کامال ايستاد و دستش را روي قلبش گذاشت و تعظيم کوتاهي کرد و به سرعت گفت

 عزيزم مقصودم از اين همه تعارف اين بود که راضي بشي که معشوقه من باشي. ديگه از اين بي پرده تر نمي تونم "

 "صحبت کنم

قهمعشو ! 

 اين کلمه را بلند در مغزش تکرار کرد. ذهنش فرياد برمي آورد، فرياد مي کشيد چون به او توهين شده بود. اما در
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 لحظات اول آن را درک نکرد. فقط حس مي کرد جريان داغ مذابي در تمام وجودش حرکت مي کند و دارد اورا به

باشد که چنين پيشنهاد کثيفي مي کند. خشم غرورشسرحد جنون مي رساند رت بايد اورا خيلي احمق فرض کرده   

 را از ميان برد و نا اميدي ذهنش را به گردابي مهيب افکند و قبل از آنه اصول اخالقي را به رخ او بکشد و اورا ادب

 .کند اولين کلماتي را که به ذهنش خطور کرد از ميان دو لب بيرون داد

" چندتا بچه حرومزاده؟معشوقه! اين وسط چي گير من مياد به جز  " 

 و ناگهان دهانش بسته شد خودش هم نفهميد چه گفته است. رت آنقدر خنديد که به سرفه افتاد. از زيرچشم اورا مي

 .پاييد در آن تاريکي اسکارلت روي صندلي نشسته و از خشم دستمالش را ميان دندانهايش مي فشرد
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زن صاف و صادقي هستي که من مي شناسم هميشه به جنبه عملي مسائلبراي همينه که ازت خوشم مياد. تو تنها  "  

 نگاه مي کني بدون اينکه مداهنه و گزافه گويي کني در مورد اصول اخالقي. هر زن ديگري جاي تو بود اول غش مي

 "کرد و بعد در خروج را به من نشان مي داد

رفي زده بود؟ چطور دختر الن که آن همه زحمتاسکارلت از جا پريد صورتش از شرم سرخ شده بود چطور چنين ح  

 براي تربيتش کشيده شده بود مي توانست آنجا بنشيند و توهين هارا تحمل کند و تازه چنين جوابي بدهد؟ بايد جيغ

 .مي کشيد. بايد غش مي کرد. بايد با سردي و سکوت روي از او برمي گرداند و ايوان را ترک مي کرد

 !حاال خير دير شده بود

 "با فرياد گفت:" من هم در رو به تو نشون ميدم

 اصال اهميت نمي داد که مالني يا خانواده ميد از خواب بپرند و به خيابان بيايند و حرفهايش را بشنوند. " برو بيرون

که چطور جرات مي کني از اين حرفها به من بزني تا حاال من کي به تو اجازه دادم ... کي به تو روي خوش نشون دادم  

 تو فکر مي کني... برو بيرون و هرگز برنگرد. منظورم همين حاالست ديگه هرگز برنگرد ديگه نمي خوام اون بسته

 هاي احمقانه روبان بسته ات رو ببينم هرگز تورو نمي بخشم. هرگز، به پدرم... به پدرم مي گم و اون وقت اون تورو

 "مي کشه

چراغ اسکارلت لبهاي به خنده گشوده اش را ديد در ميان دو لب رت کالهش را برداشت و تعظيم کرد. در نور  

 رديف دندانهاي سفيدش ديده مي شد رت اصال شرمنده نبود بلکه از آنچه شنيده بود سرحال نشان مي داد و هنوز

 .با اشتياق هوشيارانه اي او را نگاه مي کرد

و به درون رفت ولي قبل از اينکه بتواند آن در اوه چه نفرت انگيز بود اين مرد! اسکارلت روي پاشنه اش چرخيد  

 .سنگين را ببندد دامنش به چفت آن گير کرد کوشيد خودش را رها کند. با چفت ور مي رفت

 "رت پرسيد:" اجازه مي دهيد کمکتان کنم؟
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ها اسکارلت احساس کرد اگر يک لحظه ديگر آنجا بايستد تمام رگ هايش از خشم منفجر خواهد شد. به طرف پله  

 يورش برد. وقتي به طبقه باال رسيد صداي در را شنيد که همانطور که خودش خواسته بود با صداي بلندي بهم خورد

 .و بسته شد

 فصل بيستم

 در آخرين روزهاي پرغوغاي ماه آگوست، بمباران ها ناگهان قطع شد. آرامشي که به شهر بازگشته بود ناگهاني و

ا در خيابان با حيرت بهم خيره مي شدند ناراحت و مردد منتظر بودند که چه پيش ميغير قابل انتظار بود. همسايه ه  

 آيد. پس از روزهاي پرهياهو آرامشي که فرو افتاده بود نه تنها اعصاب بيمار و خسته مردم را التيام نبخشيد بلکه بر

ت، از جانب مدافعان شهر خبر نميشدت فشارها افزود. هيچ کس نمي دانست چرا توپخانه يانکي ها از صدا افتاده اس  

 رسيد. آنان دسته دسته مواضع خود را در اطراف شهر تخليه کرده براي دفاع از راه آهن به جنوب رفته بودند. هيچ

 !کس خبر نداشت که جنگ در کجا جريان دارد. آيا واقعا جنگي در جريان بود اگر جنگي بود چگونه بود

ن به دهان مي گشت بعد از شروع محاصره کاغذ نبود مرکب نبود روزنامه نگارتنها خبرها همان هايي بود که دها  

 نبود و روزنامه هم نبود و عجيب ترين و وحشت انگيز ترين شايعات از ناکجا آباد درمي آمد و در شهر پخش مي

عات ميشد. اکنون در اين سکوت آزار دهنده جمعيت در مقابل ستاد فرماندهي ژنرال هود جمع مي شد و اطال  
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 .خواست جمعيت به تلگرافخانه هجوم مي آورد و به سوي ايستگاه راه آهن يورش مي برد تا خبري بدست آورد

 شايعات خوب حاکي از اين بود که سکوت توپ هاي شرمن به معني عقب نشيني کامل يانکي هاست و ارتش

هيچ خبري نمي رسيد. تلگرافخانه ساکت بود ازکنفدراسيون اکنون مشغول تعقيب آنان در جاده دالتون است ولي   

 .تنها خطي که از جنوب مي آمد هيچ قطاري وارد نمي شد و خدمات پستي به کلي فلج شده بود

 پاييز با حرارت نفس گير و گرد و غبار فراوان بر آن شهر خاموش فرو مي نشست و سنگيني خشک و پرتپش خود

افزود از تارا خبري نمي رسيد و اسکارلت داشت ديوانه مي شد در عين حال را به قلب هاي خسته و از پا افتاده مي  

 مي کوشيد خود را شجاع نشان دهد دوران محاصره برايش چون ابديت مي نمود تا به ياد داشت صداي غرش توپ

د سي روزبود و خمپاره و گلوله اکنون اين سکوت ناگهاني برايش غريبه بود. و تازه يک ماه از محاصره گذشته بو  

 محاصره! شهري در محاصره سنگرهاي خاکي سرخ رنگ ، غرش يکنواخت توپ که خاموشي نداشت، صف تمام

 نشدني آمبوالنس ها و گاري ها که خيابان ها را شخم ميزدند و به سوي بيمارستان مي رفتند، گورکن هاي خسته

اهت داشت همه فقط در يک ماهرديف هاي بي پايان قبرها، اجساد مقتولين که به کنده هاي درخت شب ! 

 از وقتي که يانکي ها از دالتون به راه افتاده بودند چهار ماه مي گذشت! فقط چهار ماه! اسکارلت مي انديشيد و به آن

 روزهاي دور دست نگاه مي کرد گويي اين همه در جهاني ديگر اتفاق افتاده بود. اوه نه! حتما چهار ماه نبود. يک عمر
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 .بود

ه پيش! آري چهار ماه پيش دالتون، ريساکا، کوهستان کنسا تنها برايش نامهايي بيش نبودند نام هايي که راهچهار ما  

 آهن از آنها عبور مي کرد. اکنون آنها در جنگ بودند. جنگهايي نا اميدانه جنگهايي بيهوده که جانستون را به عقب

کاتور ازرا چرچ و اوتوي کريک، ديگر نام هاي زيبايي براينشيني به سوي آتالنتا وا داشتند و حاال پيچ تري کريک د  

 اين مکان هاي زيبا نبود. ديگر نمي توانست آنها را در دره هاي زيبايي که مکان مالقات هاي دوستانه بود واقعي

هبداند. از آن مکان هاي سرسبز که با افسران خوش قيافه و جذاب به پيک نيک مي رفت چيزي در يادش باقي نماند  

 بود زمزمه جويبارهاي آرام را ديگر به ياد نمي آورد. اين اسامي همه معني جنگ مي دادند و آن چمنزارهاي خرمي

 که در آنجا مي آرميد به وسيله عراده هاي سنگين توپ شخم خورده و توسط پاهاي نااميد لگدکوب شده بود و چه

ه رنج هايي سيالب وار بر آنها مي لغزيدبسيار نيزه هاي که فرورفته و تن ها که سوراخ شده بود. چ ... 

 جويبارهاي تنبل که از خاک جورجيا قرمز مي شد اکنون قرمزتر مي نمود مي گفتند پيچ تري کريک بعد از عبور

 يانکي ها يکسره به رنگ سرخ درآمده بود. پيچ تري کريک دکاتور؛ ازرا چرچ؛ اوتوي کريک. اين ها ديگر نام مکان

اي دوستان بود ، بيشه هايي تاريک که سراسر از اجساد پوشيده شده بود. چهارگوشه آتالنتا بود کهنبود. گورستان ه  

 .شرمن مي خواست از آنها عبور کند ولي سربازان هود با ضربه اي سخت اورا رانده بودند

گوشه شهر راعاقبت خبري رسيد که همه را نگران کرد و اسکارلت را بيش از همه ژنرال شرمن سعي مي کرد چهار  

 مورد حمله قرار دهد و راه آهن جونزبورو را تسخير کند. يانکي ها با نفرات بي شمار در چهار گوشه شهر منتظر

 هجوم بودند. اين بار از درگيري هاي کوچک خبري نبود تمام ارتش شمال آماده حمله بودند. هزاران سرباز

ا آنان گرد آمده بودندکنفدراسيون از خطوط دفاعي نزديک شهر براي مقابله ب . 

 اسکارلت فکر مي کرد:" چرا جونزبورو؟" و هنگامي که يادش مي آمد که تارا چقدر به جونزبورو نزديک است

 وحشت بزرگي بر دلش مستولي مي شد " چرا آنها دائما به جونزبورو حمله مي کنند؟ چرا جاي ديگري را براي حمله

 "به راه آهن پيدا نمي کنند؟
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هفته بود که از تارا خبري نرسيده بود و وقتي پيام کوتاهي از جرالد رسيد ترسش فزوني گرفت. حال کاترينيک   

 بدتر شده بود او بسيار مريض بود. معلوم نبود پيغام کي فرستاده شده روزها پيش شايد در اين مدت کارين مرده

الني يا بدون مالنيبود. اوه چه مي شد اگر در اول محاصره به خانه بازمي گشت با م ! 

آتالنتا فقط اين را مي دانست. هيچ کس خبر نداشت وضع جنگ چگونه است -جنگ در جونزبورو بيداد مي کرد   

 آنچه در دهان مردم مي گشت چيزي جز مبالغه اي رنج آور نبود. باالخره پيکي از جونزبورو رسيد که خبر مي داد

ايستگاه راه آهن آتش گرفته و سيم هاي تلگراف قطع شده بود و سهيانکي ها عقب نشسته اند در اثر حمله آنها   
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 مايل از خط آهن بايد ترميم مي شد. اما کار آساني نبود يانکي ها هنگام عقب نشيني تراورس ها را آتش زده بودند

اين روزها وريل هارا دور تيرهاي تلگراف پيچيده بودند و آنها را به شکل بطري بازکن هاي بزرگ درآورده بودند.  

 .جايگزين کردن ريل ها کار آساني نبود اصال جايگزين کردن هرچيز آهني کار آساني نبود

 نه يانکي ها به تارا نرفته بودند پيکي که اين اخبار را از ستاد ژنرال هود آورده بود اسکارلت را مطمئن ساخت. او

که مي خواست به طرف آتالنتا حرکت کند جرالد را بعد از جنگ در جونزبورو ديده بود درست همان لحظه اي  

 .جرالد از او خواست که نامه را به اسکارلت برساند

 اما پدر در جونزبورو چه مي کرد؟ پيام اور جوان که از خستگي مريض بنظر مي رسيد جوابش را داد. جرالد آمده بود

 .تا دکتر ارتش را با خود به تارا ببرد

ده بود و از پيک جوان به خاطر زحماتش تشکر مي کرد زانوانش آشکارا مي لرزيدهنگامي که روي ايوان خانه ايستا . 

 اگر معالجات الن که دستي شفا بخش داشت موثر نيفتاده و پدر مجبور شده بود دکتر بياورد پس کارين در حال

مه جرالد را گشودمرگ بود همين که پيک جوان در گردبادي از غبار سرخ ناپديد شد اسکارلت با انگشتان لرزان نا . 

 کمبود کاغذ سبب شده بود که جرالد نامه اش را بين خطوط نامه اسکارلت بنويسد. خواندن آن چندان هم آسان

 .نبود

 دختر عزيزم مادرت و دخترها حصبه گرفته اند. آنها خيلي مريضند ولي ما بايد اميدوار باشيم. وقتي مادرت در "

نويسم که تحت هيچ شرايطي نبايد به خانه بازگردي و خودت و ويد را در معرضبستر افتاد از من خواست که به تو ب  

 "بيماري قرار دهي. مادرت سالم مي رساند و مي خواهد برايش دعا کني

 برايش دعا کن!" اسکارلت به سرعت از پله ها باال رفت و در اتاق خود کنار تخت به زانو افتاد و دعا کرد. آنطور که "

بود. تسبيحي در کار نبود فقط کلمات بود که به سرعت از دهانش بيرون مي ريخت :" اي مريم در گذشته نکرده  

 "!مقدس نذار اون بميره! قول ميدم دختر خوبي بشم اگه نذاري اون بميره! خواهش مي کنم نذار اون بميره

نتظر خبر بود. صداي پايهفته بعد اسکارلت مثل گرگ تيرخورده آرام و قرار نداشت دائما در خانه ميچرخيد و م  

 اسب که بلند مي شد از جا مي جست و در تاريکي شب وقتي سربازها مي آمدند و دق الباب مي کردند پايين مي رفت

 .ولي هيچ خبري از تارا نمي رسيد گويي به جاي بيست و پنج مايل جاده خاکي يک قاره ميان آتالنتا و تارا قرار داشت

يچ کس نمي دانست که سربازان کنفدراسيون کجا هستند يا شمالي ها چه مي کنند هيچارتباط ها کامال قطع بود ه  

 کس هيچ چيز نمي دانست جز اينکه هزاران سرباز خاکستري و آبي جايي بين آتالنتا و جونزبورو به جان هم افتاده

 .بودند. يک هفته از تارا خبري نرسيد

اي فراوان ديده بود ومي دانست اين بيماري هولناک در يک هفته بااسکارلت در بيمارستان هاي آتالنتا بيمار حصبه   

 آدم چه مي کند الن بيمار بود شايد هم داشت مي مرد اينجا اسکارلت بي پناه و بي کمک در آتالنتا گير افتاده بود زن
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بيمار بود؛ شايد هم داشتحامله اي روي دستش مانده بود و دو ارتش ميان او و خانه اش جدايي افکنده بودند الن   

 مي مرد اما الن نمي توانست بيمار باشد. هرگز بيمار نشده بود. چنين چيزي باور کردني نبود و تمام ارکان امنيت و

 عافيت را در زندگي اسکارلت به لرزه مي انداخت هرکسي ممکن بود بيمار شود مگر الن. اسکارلت مي خواست در

با اشتياق نااميدانه طفلي ترسان که فقط خدا مي دانستخانه باشد. تارا را مي خواست  . 

 خانه! عمارت سفيد و آرام و نجيب با آن پرده هاي سفيد شبدرهاي درشت چمنزار و زنبورهاي پرغوغايش پسرک

 سياهي که جلوي پله ها مي ايستاد و مرغابي ها و بوقلمون ها را از باغچه دور مي کرد کشتزارهاي آرام و ساکت و

در مايل پنبه که زير درخشش خورشيد سفيد مي شود! خانهمايل  ! 

 چه مي شد او هم چون ديگران در اول محاصره به خانه خود مي رفت!مي توانست مالني را هم همراه ببرد آنجا بهتر

 .استراحت مي کرد

ه پيتي به ماکون نرفت؟اوه لعنت به تو مالني!" اسکارلت اين جمله را در دل هزاران بار تکرار مي کرد. "چرا با عم "  

 او اهل آنجا بود بايد نزد خويشانش مي ماند نه پيش من من که همخوان او نيستم چرا اينطور محمن آويزان من

 شده؟ اگر به ماکون مي رفت من هم مي توانستم پيش مادرم بروم اگر به خاطر اين بچه نبود همين حاال، همين حاال

به خانه مي رساندم. شايد ژنرال هود يک اسکورت به من مي داد.مرد خوبي با وجود يانکي ها يک جوري خودم را  

 است اين ژنرال هود. و من مي دانم که مي توانستم اورا وادار کنم اسکورت و پرچم در اختيار من بگذارد تا بتوانم به

ر!... پس چرا اين بچه به دنياراحتي از همه خطوط عبور کنم اما مجبورم منتظر اين بچه بمانم!... اوه مادر! مادر! نمي  

 نمي آيد؟ امروز دکتر ميد را مي بينم و به او خواهم گفت که يک کاري بکند تا اين بچه زودتر بيايد و من بتوانم به

 "خانه بروم... اگر بتوانم اسکورت داشته باشم

الني مرد. و اشلي ...نه نبايددکتر ميد گفت زايمانش راحت نخواهد بود. " خداي من! آمديم و او مرد! مالني مرد. م  

 راجع به اين چيزها فکر کنم خوب نيست. ولي اشلي...من نبايد راجع به اين چيزها فکر کنم؛ چون او احتماال مرده. اما

 از من قول گرفت که از مالني مراقبت کنم ولي... اگر از او مراقبت نکنم و او بميرد و اشلي زنده باشد... نه نبايد از اين

ا بکنم گناهه. من به خدا قول ميدهم که دختر خوبي بشوم اگر مادرم را زنده نگه دارد. اوه فقط اگر اين بچهفکر ه  

 ".زودتر به دنيا مي آمد اگر مي توانستم از اينجا فرار کنم... به خانه بروم... هرجا غير از اينجا

ديگر آن شهر شادي نبود شهري که اسکارلت از آرامش شهر که قبال آن را دوست داشت متنفر بود. آتالنتا  

 اسکارلت عاشقش بود. شهري شده بود خوفناک مثل شهرهاي طاعون زده خاموش. خاموشي هراس انگيز بعد از آن

 غوغاي محاصره در ان سرو صدا و انفجار گلوله هاي خطرناک چيزي بود که آدم را به تحرک وا مي داشت و در

ترس نهفته بود آرامشي که به دنبال آن حاصل شد تنها . 

 شهر شکار شده بود شکار ترس، ترديد و خاطرات. چهره مردم شهر درهم بود و معدود سربازاني هم که در شهر
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 ديده مي شدند به دوندگاني شبيه بودند که آخرين نيروي خود را براي مسابقه صرف کرده اما شکست خورده

 .بودند

ن بود که يکي از خونين ترين جنگهاي ميان شمال و جنوب در حالآخرين روز ماه اوت فرا رسيد. شايعاتي در جريا  

 انجام آن است. جايي در جنوب. آتالنتا به انتظار خبرهايي از پيروزي بود حتي خنديدن و شوخي کردن را کنار

استکه آتالنتا آخرين منزل  -گذاشته بود. مردم اکنون آنچه را که سربازان دو هفته پيش مي دانستند مي شنيدند   

 .اگر راه آهن ماکون سقوط کند آتالنتا نيز سقوط خواهد کرد
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 در صبح اولين روز ماه سپتامبر اسکارلت از بختک ترسناکي که رويش افتاده بود از خواب پريد. شب گذشته با ترس

تم از چه نگران بودم؟به بستر رفته بود. خواب آلوده و اندوهناک با خود فکر مي کرد :" ديشب که به بستر مي رف  

 اوه بله جنگ. يک جايي جنگ بود ديروز! چه کسي پيروز شده؟" شتابناک در بستر نشست چشمانش را ماليد و

 .دوباره بار نگراني هاي ديروز بر قلبش سنگيني مي کرد

آسمان در آن ساعات اوليه صبح هوا خفقان آور مي نمود هواي گرم صبح خبر از داغي بي رحماه ظهر مي داد و  

 سربي رنگ و آفتابي ظالم در راه بود. خيابان ساکت بود. هيچ گاري يا درشکه اي عبور نمي کرد. از گروه سربازاني

 که با قدم هاي خود غبار سرخ بلند مي کردند خبري نبود. صداي شل و وارفته آشپزهاي سياه از خانه هاي همسايه

صبحانه بلند نشده بود زيرا تمام همسايگان به جز خانم ميدبگوش نمي رسيد صداي شادي بخش آماده کردن بساط   

 و خانم مري ودر به ماکون پناهنده شده بودند. هيچ صدايي از خانه آنها هم به گوش اسکارلت نمي رسيد. از خيابان

ه هاهاي دور دست هم صداي کار و فعاليت نمي آمد. دکانها تعطيل و فرشگاهها بسته بود تمام صاحبان اين فروشگا  

 .و دکان ها اکنون به روستاها رفته و براي محافظت خود تفنگ به دست گرفته بودند

 سکوت صبح امروز که عشوه گرانه خود را به اسکارلت عرضه مي کرد حتي از سکوت مشکوک هفته گذشته شوم تر

خستگي در کند به به نظر مي رسيد. به سرعت از جا برخاست و بدون اينکه مثل روزهاي پيش خميازه اي بکشد و  

 سوي پنجره رفت به اميد اينکه اقال چهره همسايه اي را ببيند و يا منظره فرح انگيزي در مقابل چشمانش گشوده

 شود. اما خيابان خالي بود مي ديد که برگ درختها هنوز سبز است اما پرده اي از خاک سرخ برق و درخشش آنها را

ه غمگين و اندوهناک بنظر مي آمداز ميان برده بود. گل هاي جلوي خانه چ . 

 همانطور که جلوي پنجره ايستاده بود صداهايي از دوردست ها بگوش مي رسيد . صداهاي ضعيفي که چون رعدي

 .دور نزديک شدن توفان را خبر مي داد

حتياج داشتيمدر يک لحظه با خود فکر کرد:" باران!" و بالفاصله در ذهن ساده و روستايي اش افزود :" واقعا به ان ا . 
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 "!اما ناگهان ذهنش بريد:" باران؟ نه! باران نيست! توپ است "

 قلبش به شدت تپيدن آغاز کرد. سرش را از پنجره بيرون برد، گوشش را تيز کرد و کوشيد بفهمد آن غرش از

ون ازکدام سمت است. اما آن رعد دوردست خيلي ضعيف بود و تشخيصش امکان نداشت. دعا مي کرد:" اوه خداج  

 طرف ماري يتا باشه يا دکاتور، يا پيچ تري کريک، از جنوب نباشه! از جنوب نباشه" لبه پنجره را محکمتر چسبيد و

 .باز گوشش را تيز کرد. اين بار صداها شديدتر شده بود. و از جنوب مي آمد

 .توپ ها در جنوب! و جنوب يعني جونزبورو، تارا ... و الن

تارا باشند. دوباره گوش داد ضربان قلبش را در گوش خود احساس مي کرد و با صداهايشايد اکنون يانکي ها در   

 درهم و برهم غرش هاي دوردست مي آويخت. نه هنوز به جونزبورو نرسيده اند. اگر اين همه دور بودند صدايشان

ديک قرارگاه کوچک راتهم ضعيف و نامفهوم بود. اما بايد حداقل در ده مايلي جاده جونزبورو باشند احتماال نز  

 .اما جونزبورو حتي ده مايل هم تا رات اندردي فاصله ندارد( Ready and Rongh( اندردي

 توپهايي که از جهت جنوب شليک مي شد شايد ناقوس عزاي آتالنتا بود. اما براي اسکارلت که نگران سالمت مادرش

اق بيرون آمد و براي اولين بار نااميدانه با خود فکربود غرش توپ در سمت جنوب به معني جنگ در تارا بود. از ات  
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 کرد که ارتش کنفدراسيون جنوب شايد شکست خورده باشد. فکر اينکه سربازان شرمن، هزاران نفر اينطور نزديک

 باشند نگراني اورا در مورد خانه اش در تارا بيشتر کرد چنان وحشتي از جنگ به او دست داد که حتي غرش توپ

 هايي که در ماه هاي محاصره شليک مي شد وپنجره ها و خانه ها را در هم مي شکست هم نتوانسته بود اينگونه

 هراس در دل او بيفکند. گرسنگي بي لباسي و صف طوالني مردگان هم اورا اينطور به وحشت نينداخته بود. ارتش

باز هم مجبورند از جاده تارا بگذرند. و جرالد شرمن در چند مايل تارا! حتي اگر يانکي ها شکست هم خورده باشند  

 احتماال نمي توانست با سه زن مريض به جاي ديگري پناه برد. چه مي شد اگر اسکارلت مي توانست در خانه باشد با

 يانکي ها يا بدون آنها. پابرهنه مي رفت لباس بلند دور پاهايش مي پيچيد و هرچه تندتر راه مي رفت خيالش بيشتر

حت مي شد. مي خواست در خانه باشد. مي خواست نزد الن باشدنارا . 

 از طبقه پايين صداي برخورد ظرف هاي چيني مي آمد پريسي داشت بساط صبحانه را مي آراست اما صدايي از بتسي

 آشپز خانواده ميد بگوش نمي رسيد. صداي آزاردهنده و زير پريسي بلند بود :" فقط چن روز ديگه اين بار

.." اين ترانه با اين صدا اسکارلت را سخت اذيت مي کرد لحن غمگين آن باعث هراس او مي شد با عجلهسنگين.  

 "خود را به دم پله ها رسانيد خطاب به پريسي فرياد زد :" خفه شو آواز نخون پريسي

خود پشيمان پريسي بالفاصله گفت:" بله خانوم" و اسکارلت آرامش بيشتري احساس کرد، اما در عين حال از کار  

 .شد
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 "بتسي کجاست؟ "

 "نمي دونم نيومده "

 اسکارلت به اتاق مالني رفت و کمي آن را گشود و از الي در نگاهي به اتاق آفتابي انداخت مالني با لباس خواب روي

 تخت دراز کشيده بود. چشمانش بسته بود و دور انها کبود بنظر مي رسيد. صورت قلب شکلش ورم داشت. بدن

و شکم برآمده اش زشت و ناخوشايند بود. اسکارلت خيلي دلش مي خواست اشلي حضور داشت و اين منظرهباريک   

 را مي ديد. او بدتر از هر زن حامله ديگري ديده مي شد همانطور که مشغول تماشا بود مالني چشمانش را گشود و

 .لبخند گرمي بر لب آورد

آفتاب در اومد بيدارم داشتم فکر مي کردم. اسکارلت مي خوام چيزي بيا تو" برگشت و به پهلو خوابيد:" از وقتي "  

 "بهت بگم

 .اسکارلت وارد شد و روي تخت که از تابش خورشيد مي درخشيد نشست

 .مالني دست دراز کرد و با حالتي آرام و وفادارانه دست اسکارلت را گرفت

نزبورو مياد نه؟عزيزم در مورد توپ ها متاسفم. مثل اينکه صداشون از طرف جو " " 

 .اسکارلت گفت:" اوهوم" و از يادآوري مجدد نگراني ها قلبش تندتر تپيد

 مي دونم چقدر نگراني . ميدونم هفته پيش وقتي خبر مريضي مادرتو شنيدي دلت مي خواست بري خونه درست "

 "نمي گم؟

 "اسکارلت با حالتي نامطلوب جواب داد:" بله

ن مهربون بودي. اگر هم يک خواهر داشتم نمي تونست به اندازه تو مهربون و شجاعاسکارلت عزيزم تو خيلي با م "  

 ".باشه و من بخاطر همينه که تورو اينقدر دوست دارم متاسفم که وضعم اينجوريه

 !اسکارلت خيره مانده بود. دوستم داره؟ احمق
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ستم از تو يک خواهش بزرگ بکنم" دستش راو اسکارلت من اينجا خوابيده بودم و داشتم فکر مي کردم مي خوا "  

 "محکمتر فشرد :" اگه من مردم از اين بچه نگهداري مي کني؟

 .از نگاه گشادش بي قراري شگفت انگيزي مشاهده مي شد

 "نگهداري مي کني ؟ "

 .اسکارلت دستش را بيرون کشيد هراس بر او تاخته بود و از صدايش کامال قابل تشخيص بود

اش ملي. تو نمي ميري. هر زني موقع زاييدن بچه اول فکر مي کنه داره مي ميره. من مي دونم چوناوه احمق نب "  

 "خودم يک بچه زاييدم
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 نه! تو نترسيدي. تو هرگز از چيزي نمي ترسي. تو فقط براي جرات دادن به من اين حرفو مي زني اما من از مرگ "

ونه. اگه اشلي هم... اسکارلت قول بده اگه مردم از اين بچه نگهنمي ترسم فقط مي ترسم اگه بميرم اين بچه تنها بم  

 داري کني. اون وقت من ديگه نمي ترسم. عمه پيتي پات خيلي پير شده و نمي تونه بچه بزرگ کنه. هاني و اينديا هم

ي تربيت کن ومهربونن اما... من دلم مي خواد تو بچه منو بزرگ کني. قول بده اسکارلت. اگه پسر بود اونو مثل اشل  

 "اگه دختر بود... دلم مي خواد مثل تو باشه

 اسکارلت فرياد زد:" خداي بزرگ!" از کنار تخت برخاست :" اين روزها ناراحتي هامون کمه که تو هم راجع به مرگ

 "صحبت مي کني؟

واهش مي کنم قولمتاسفم عزيزم ولي به من قول بده احساس مي کنم همين امروز بچه مياد. مطمئنم که امروزه. خ "  

 "بده

 .اوه خيلي خوب قول ميدم" نگاهش با نارضايتي و تعجب روي صورت او ثابت ماند "

 آيا مالني تا اين حد احمق بود که نمي دانست او چه احساسي نسبت به اشلي دارد؟ و يا همه چيز را مي دانست و

نگهداري کند؟ اسکارلت را انگيزه اي جنونمطمئن بود که به خاطر اين عشق اسکارلت حاضر مي شود از بچه اشلي   

 آميز دربرگرفته بود و مي خواست جواب اين سواالت را از مالني بخواهد. اما مالني دوباره دستش را گرفت و به گونه

 .خود نزديک کرد کلمات ناگهان از ميان لبانش گريختند. آرامش بار ديگر به نگاهش بازگشته بود

وقتشه؟از کجا مي گي که امروز  " " 

 "از صبح تا حاال درد دارم... ولي زياد شديد نيست "

 "درد داشتي؟ خب چرا منو صدا نکردي؟ همين االن پريسي رو مي فرستم دنبال دکتر ميد "

 نه هنوز زوده اسکارلت مي دوني که دکتر ميد چقدر سرش شلوغه همه سرشون شلوغه. فقط يک پيغام براش "

بزنه. به خانم ميد هم پيغام بده که بياد اينجا و پيشم بمونه. اون ميدونه چه وقت بفرست که امروز يک سري به ما  

 "دکتر رو خبر کنه

 .ديگه اين همه از خودگذشتگي بسه. ميدوني به دکتر احتياج داري. درست مثل اونهايي که تو بيمارستان خوابيدن "

 "همين االن مي فرستم دنبالش

ول ميکشه که بچه بياد و من دلم نمي خواد دکتر ساعت ها اينجا بشينه اون همنه خواهش مي کنم گاهي يک روز ط "  

 "وقتي که سربازهاي بيچاره بهش احتياج دارن. فقط بفرست دنبال خانم ميد. اون خودش مي دونه چکار کنه

 "اسکارلت گفت:" اوه بسيار خب

 فصل بيست و يکم
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ش فرستاد پريسي را روانه کرد تا خانم ميد را خبر کند و خود همراه ويدبعد از اينکه سيني صبحانه مالني را به اتاق  

 به خوردن ناشتايي پرداخت. ولي براي اولين بار اشتها نداشت. با نگراني نزديک شدن وقت زايمان مالني و هراس

بطور طبيعي ناخودآگاه ناشي از شنيدن غرش توپ ها ميلي به غذا نداشت. قلبش به شدت درد مي کرد و چند دقيقه  

 مي تپيد و بعد ناگهان به شدت فرو مي ريخت و درد به معده اش منتقل مي شد. نان ذرت مثل چسب گلويش را

 مسدود کرده بود و پايين نمي رفت. ذرت تف داده و پوره سيب زميني و قهوه تا به حال اينطور نفرت انگيز جلوه

هل بود و عصاره ذرت که به جاي قند مصرف مي شد درنکرده بود. قهوه بدون شکر و خامه در دهانش چون هال  

 دهانش مزه اي ايجاد نمي کرد. جرعه اي نوشيد و قهوه را پس زد اينکه شمالي ها جلوي ورود شکر و خامه را گرفته

 .بودند بيش از هر دليل ديگري کافي بود که اورا از آنها متنفر کند

ايتي نداشت. نان ذرت را که از آن بدش مي آمد بدونويد برعکس هميشه ساکت سر جايش نشسته بود و شک  

 اعتراض مي خورد و به دنبال هر لقمه که اسکارلت در دهانش مي گذاشت با سرو صداي زياد جرعه اي آب مي

 نوشيد. چشمان قهوه اي رنگ آرامش حرکت هاي اسکارلت را دنبال مي کرد چشماني گرد و به اندازه يک دالري که

ن را پوشانده بود گويا ترس مادر به او نيز سرايت کرده بود. وقتي خوردن ناشتايي به پايان رسيدهراسي کودکانه آ  

 اسکارلت اورا به حياط پشتي فرستاد تا بازي کند و همچنان با نگاه اورا دنبال مي کرد هنکامي که از چمنهاي پژمرده

رفتگذشت و به محل بازي رسيد احساس آرامشي وجود اسکارلت را در برگ . 

 ترديد داشت نمي دانست چه بايد بکند پايين پله ها ايستاد . مثل هميشه بايد به اتاق مالني مي رفت و کنارش مي

 نشست و سعي مي کرد اورا از نگراني بيرون بياورد ولي حاال اصال چنين خيالي نداشت در خود ميلي به اين کار

دن انتخاب کند مگر روزهاي ديگر را از دستش گرفته بودند؟احساس نمي کرد. چرا مالني بايد امروز را براي زايي  

 !آن وقت در اين روز بايد از مرگ حرف بزند

 روي آخرين پله نشست و سعي کرد که خود را آرام کند و دوباره به فکر جنگ ديروز افتاد با خود فکر مي کرد اين

تر جنگي اتفاق افتاده بود و او هيچ چيز از مبارزه به کجا کشيده شده است. چقدر عجيب بود که چند مايل آنطرف  

 آن نمي دانست! امروز اين نقطه ساکت و دور افتاده شهر با روزي که جنگ پيچ تري کريک اتفاق افتاده بود فرق

 داشت. خانه عمه پيتي پات يکي از آخرين خانه هاي شمالي آتالنتا بود و با جنگي که جايي در جنوب در جريان بود از

آمبوالنس و صف مردان مجروح هيچ خبري نبود. فکر مي کرد که اين جنگ اگر در شمال شهر اتفاق مي گاري هاي  

 افتاد چه مي شد. خدا را شکر که جنگ در ناحيه شمال اتفاق نيفتاده بود. آرزو مي کرد که همسايگان ديگر هم خانه

ط ديگر پناهنده نمي شدند در اين لحظه بسيارهاي خود را مثل خانم ميد و خانم مري ودر تخليه نمي کردند و به نقا  

 احساس تنهايي مي کرد. آرزو مي کرد اقال عمو پيتر را داشت آنوقت مي توانست همراه او به سرفرماندهي برود و

 خبري بگيرد. اگر به خاطر مالني نبود خودش همين االن به شهر مي رفت اما نمي توانست تا وقتي خانم ميد مي آمد

ک کند. خانم ميد! راستي چرا نيامد؟ و پريسي کجا بود؟خانه را تر  
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 برخاست و به ايوان جلوي خانه رفت و به انتظار آن دو ايستاد. اما خانه ميد در خم جاده در سايه اي سنگين فرورفته

روز رابود و چيزي معلوم نبود. بعد از مدتي طوالني باالخره پريسي از دور پيدا شد. گويي دلش مي خواست تمام آن   

 .تفريح کند با هر قدم دامنش پيچ و تاب مي خورد و آواز خوانان آهسته پيش مي آمد
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 همين که در را گشود و به حياط قدم گذاشت با فرياد اسکارلت مواجه شد:" مثل اينکه سوار مورچه شدي خانم ميد

 "چه گفت؟ کي مياد؟

 ".پريسي گفت:" خونه نبود

 "کجاست؟ کي مياد خونه؟ "

 پريسي با وجد و شعف خاصي سعي مي کرد کلمات را طوري ادا کند که اهميت آن بيشتر شود و پيامش پرمايه و

 سنگين بنظر آيد :" آشپزشون ميگه صبح زود به خانم ميد خبر دادن که پسرش آقاي فيل زخمي شده تير خورده

ه. آشپز مي گفت به نظرم پسره بدجوري تيرخانم ميد هم بتسي و تالبوت پير رو با خودش برد تا پسرشو بيارن خون  

 "خورده و خانم ميد مي خواد پيداش کنه و بياردش خونه

 اسکارلت چند لحظه اي همان طور اورا خيره نگاه کرد. يک فکر آني وادارش مي کرد که به سمت او حمله برده و

بد خوشحال مي شدنداورا بگيرد و آنقدر بزند که جانش درآيد. سياهان هميشه از آوردن خبرهاي  . 

 خب ديگه اونجا مثل ني ني کوچولوها واي نستا. به من زل نزن خيره سر، برو خونه خانم مري ودر بگو يا خودش "

 "بياد يا کلفتش رو بفرسته بجنب ديگه

 اونام نيستن خانوم اسکارلت. يه سري به خونشون زدم کلفتشونو تو راه ديدم در خونشون قفله. مث اينکه "

ستان رفتنبيمار " 

 پس تو تا حاال کدوم جهنمي بودي! وقتي مي فرستمت دنبال يک کاري نبايد اين ور اون ور بري و با اين و اون "

 "...پرسه بزني. حاال برو

 مدتي بي حرکت ايستاد و فکر کرد. چه کسي در ميان دوستان شهري مي توانست به او کمک کند؟ آها خانم

ينگ زياد از من خوشش نمي آيد ولي مالني را خيلي دوست داردالسينگ. درست است که خانم الس . 

 بيا برو خونه خانم السينگ و همه چيزو درست حسابي بهش بگو و خواهش کن خودش رو برسونه. گوش کن ببين "

و چي مي گم پريسي. بچه خانم مالني داره به دنيا مياد. هرلحظه ممکنه به تو احتياج داشته باشه حاال عجله کن برو  

 "زود برگرد

 .چشم خانوم" و مثل حلزون به راه افتاد "

 "عجله کن تنبل بدبخت "
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 "چشم خانوم "

 پريسي کمي به سرعت خود افزود و اسکارلت به درون خانه بازگشت بار ديگر قبل از اينکه نزد مالني برود پاي پله

ود بيايد. مسئله زخمي شدن فيل ممکن بود اوراها ايستاد مجبور بود به مالني توضيح دهد که چرا خانم ميد نتوانسته ب  

 .آزار دهد. خوب بايد دروغي سرهم مي کرد و تحويل مي داد

 وارد اتاق مالني شد و ديد که سيني صبحانه دست نخورده باقي مانده. مالني به پهلو دراز کشيده و رنگ از صورتش

 .پريده است

السينگ مياد حالت خوب نيست؟ اسکارلت گفت:" خانم ميد رفته بيمارستان ولي خانم " 

 مالني به دروغ گفت:" زياد هم بد نيست"و لحظه اي بعد ادامه داد:" اسکارلت چن وقت طول کشيد تا ويد به دنيا

 "اومد؟
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 کمتر از يک چشم بهم زدن" اسکارلت خوشحال بود که ديگر چنين احساسي ندارد. " توي حياط از حال رفتم حتي "

و ببرن تو. مامي غرغر مي کرد و مي گفت چه افتضاحي ... درست مثل سياه هاوقت نشد که من " 

 .مالني لبخندي زد ولي درد آنقدر شديد بود که چهره اش دوباره درهم رفت

 کاش من هم يکي از اون سياه ها بودم" اسکارلت نزديک تر شد و نگاهي به تهيگاه کوچک او انداخت و با حالت "

اونقدرها هم بد نيساطمينان بخشي گفت:"  " 

 "اوه خودم اينو مي دونم متاسفم که يک کمي ترسو هستم... خانم السينگ همين االن مياد؟ "

 اسکارلت گفت:"همين االن. من ميرم پايين يک کمي آب خنک و اسفنج بيارم صورتتو بايد بشوري امروز هوا خيلي

 "گرمه

در مي رفت و نگاهي به خيابان مي انداخت و انتظار خانمدرآوردن آب تعلل مي کرد. هر دو سه دقيقه يکبار دم   

 السينگ را مي کشيد. منتظر بود ببيند پريسي باالخره کي مي آيد. هيچ نشاني از پريسي نبود. به طبقه باال برگشت و

 .بدن عرق کرده مالني را اسفنج کشيد و گيسوان اورا شانه زد

ه به راه رفتن سياهان شنيده شد. نگاهي از پنجره به بيرونيک ساعت گذشت. صداي پاي آرام و بي خيالي شبي  

 انداخت. پريسي را ديد که سالنه سالنه قدم برمي دارد آهسته و تفريح کنان درحالي که چيزي زيرلب زمزمه مي کرد

 به سوي خانه در حرکت بود خودش را به اطراف تاب مي داد و با ريتم خاصي طنازي و عشوه گري مي کرد گويي

ه اي جمع شده اند و اورا تماشا مي کنندعد . 

 اسکارلت از ديدن آن وضع به شکل وحشيانه اي عصبي شده بود گفت:" باالخره يک روزي اين توله سگو اونقدر

 .شالق مي زنم که بميره" و با عجله به سوي پله ها يورش برد



 
343 

زود با قطار آوردن داش براشون خانم السينگ مريض خونه بود. آشپزه مي گفت امروز يک عالمه زخمي صبح "  

 "...سوپ درس مي کرد گفت

 مهم نيست چي گفت. برو يک پيشبند درست و حسابي بپوش زود باش بايد اين يادداشت رو ببري بدي به دکتر "

 ميد اگه نبود بده به دکتر جونز يا هر دکتر ديگه اي که پيدا کردي و اگه اين دفعه زود برنگردي پوستتو قلفتي مي

مکن " 

 "چشم خانوم "

 :قلب اسکارلت به شدت مي تپيد ادامه داد

 يک آقاي خوب و شريفي رو هم پيدا کن و اخبار جنگ رو ازش بپرس اگه کسي خبر نداشت برو به راه آهن و از "

 "اونايي که زخمي ها رو ميارن سوال کن، بپرس کجا مي جنگن تو جونزبورو يا جاي ديگه

ي را پر کرد:" خدا جون خانوم اسکارلت! يانکي ها که تو تارا نيستن ها؟ناگهان ترسي صورت سياه پريس " 

 من نميدونم دارم تورو دنبال خبر مي فرستم" شيون پريسي ناگهان بلند شد و عربده مي کشيد وپريشاني اسکارلت "

 "را دوچندان مي کرد " خانوم اسکارلت چي به سر مامانم ميارن؟

نم مالني صداتو ميشنوه حاال برو پيش بندتو عوض کن زود باش" پريسي با سرعتخفه خون بگير. نعره نکش. خا "  

 به پشت خانه رفت و اسکارلت در حاشيه نامه جرالد تنها کاغذ موجود در خانه يادداشتي کوتاه به دکتر نوشت و تا

نيا..." اسکارلت به گريه کرد. چشمش به آخرين جمالت نامه افتاد :" مادرت... حصبه ... تحت هيچ شرايطي... به خانه  

 .افتاد. اگر به خاطر مالني نبود معطل نمي کرد و فورا به خانه مي رفت حتي اگر مجبور مي شد پياده برود
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 پريسي درحالي که نامه را در دست داشت از خانه خارج شد اسکارلت به طبقه باال برگشت فکر مي کرد در مورد

وغي سرهم کند. اما مالني سوالي نکرد. به پشت خوابيده بود صورتش آرام و شيريننيامدن خانم السينگ بايد چه در  

 مي نمود اسکارلت براي مدتي آرام شد. نشست و سعي کرد از چيزهاي ديگري صحبت کند. اما فکر تارا و نابودي

ه چيز. کشته شدنآنجا بدست يانکي ها را هنوز در سر داشت فکر مرگ الن آمدن يانکيها به آتالنتا و سوختن هم  

 همه کس. انعکاس انفجارهاي دوردست که به گوش او وارد مي شد امواج سهمگين هراس را در دلش به حرکت در

 مي آورد باالخره نتوانست چيزي بگويد از پنجره به خيابان خاموش و داغ و برگ هاي سبزي که خاک سرخ بر آنها

ه ماند. مالني هم ساکت بود اما گاهي چهره آرامش از درد بهنشسته بود و بي حرکت از درخت ها آويزان بود خير  

 .هم مي رفت

 بعد از هر درد مي گفت:" زياد هم بد نبود" و اسکارلت مي دانست چه مي گويد. ترجيح مي داد به جاي آن سکوت

ن زده اشآزار دهنده صداي جيغ مالني را بشنود. مي دانست که بايد دلش براي او بسوزد ولي گويي در دل توفا  
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 کمترين بارقه مهر و شفقت ديده نمي شد. فکرش از غم هاي بزرگ پريشان بود. يک بار که نگاهي دقيق به چهره او

هيچ فصل مشترکي -انداخت با خود گفت چرا از ميان آن همه آدم در دنيا در اين لحظه من بايد در کنار مالني باشم   

رگش خوشحال مي شد. خوب شايد قبل از اينکه روز پايان گيرد، بهبا او نداشت احساس تنفر مي کرد و شايد از م  

 آرزويش برسد. با اين فکر ترس سردي هم به درونش راه يافت. ياد حرف مامي افتاد که مي گفت نفرين ها هميشه

تدر گوشه خانه جاخوش مي کنند. به سرعت شروع به دعا خواندن کرد و از خدا مي خواست مالني را حفظ کند کلما  

 تب آلود بر لب مي راند و حتي گاهي خود نمي دانست چه مي گويد عاقبت مالني دست داغش را روي دست او

 .گذاشت

 "عزيزم اينقدر ناراحت نباش ميدونم نگران مني. متاسفم که اين همه دردسر درست کردم "

ايند چه بايد بکند. به طرفاسکارلت ساکت شد ولي نمي توانست آرام بگيرد. اگر دکتر و پريسي هيچيک بموقع ني  

 .پنجره رفت و نگاهي به خيابان انداخت

 ساعتي گذشت و بعد ساعتي ديگر ظهر آمد گرما به منتهاي درجه رسيده بود برگهاي خاک گرفته را هيچ نسيمي

 تکان نمي داد عرق از گيسوان بلندش مي ريخت و لباس خيسش به تن چسبيده بود. اسفنج را برداشت و صورتش را

 شست اما ترس امانش را بريده بود. خداي من اگر بچه بخواهد قبل از رسيدن دکتر بيايد! آن وقت چه کند؟ از کار

 قابلگي چيز زيادي نمي دانست اين همان لحظه اي بود که هفته ها در مورد آن احساس نگراني مي کرد. اگر خداي

لگي خوب مي دانست خودش بارها گفته بودنکرده دکتر نيامد مي تواند روي پريسي حساب کند پريسي قاب . 

 ولي پريسي کجا بود؟ چرا نمي آمد؟ چرا دکتر نيامد؟ دوباره به طرف پنجره رفت و بيرون را نگاه کرد. گوش داد و

 ناگهان حيرت کرد نکند اينها همه زاييده تصوراتش بوده است پس چرا صداي غرش توپها ديگر نمي آيد. آيا توپ

زديک شده اند يعنيها به جونزبورو ن ... 

 باالخره پريسي را ديد که از آخر خيابان چون اسب يورتمه کنان پيش مي آمد. سرش را از پنجره بيرون کند پريسي

 .درحالي که به باال نگاه مي کرد ميخواست حرف بزند اسکارلت انگشتش را به عالمت سکوت روي لبهايش گذاشت

صداي جيغ هاي او ناراحت شود و به گرفتاري هايش بيفزاد. از پنجره دورمي ترسيد مالني صداي اورا بشنود و از   

 .شد
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 .ميرم يک کمي آب خنک بيارم" و در چشمان سياه او که حلقه کبودي دور آنها ديده مي شد نگريست و لبخند زد"

 .به سرعت اتاق را ترک کرد و در را با احتياط پشت سرش بست

بود و نفس نفس مي زدپريسي پايين پله ها نشسته  . 

 دارن تو جونزبورو مي جنگن. خانوم اسکارلت. ميگن سربازا ما شکست خوردن، اونوقت، اوه خداجون خانوم "
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 اسکارلت! سر مامانم و پورک چي مياد، اوه خداجون خانوم اسکارلت! چه باليي سرمون مياد اگه يانکي ها برسن

 "...اينجا؟ اوه خداجون

دهان او گذاشت اسکارلت دستش را روي . 

 "!تورو خدا ساکت "

 بله چه بر سر آنها مي آمد اگر يانکي ها مي رسيدند؟ چه بر سر تارا مي آمد؟ اين افکار را ناگهان از فکرش بيرون

 انداخت در آن موقعيت تنگ با فشار زيادي روبرو شده بود اگر به اين افکار ادامه مي داد حتما مثل پريسي جيغ مي

اري سرمي دادکشيد و گريه ز . 

 "دکتر ميد کجاست؟ کي مياد؟ "

 "اصال نديدمش خانوم اسکارلت پيداش نکردم "

 "چي؟"

 تو مريضخونه نبود خانم مري ودر و خانم السينگ هم نبودن. يه مردي بهم گفت اونا رفتن ايستگاه تا به زخمي "

ونجا دارن مي ميرن... من از مرده ميهاي جونزبورو برسن اما خانوم اسکارلت من ترسيدم برم اونجا ... مردم ا  

 "...ترسم

 "دکتراي ديگه چي؟ "

برو گمشو دختر« هيچکدوم نامه شما رو نخوندن مث ديوونه ها بودن هي اين ور اون ور مي رفتن. يکي شون گفت " ! 

ن بدبخت هااينجا وسط دست و پاي ما چيکار داري؟ بچه چيه؟ برو يه زني رو پيدا کن که کمک کنه مگه نمي بيني اي  

من هم فکر کردم باالخره يه خبري براتون بيارم با هزار ترس و لرز رفتم ايستگاه گفتن تو» دارن تند تند مي ميرن؟  

 "...جونزبورو جنگه و من

 "دکتر ميد رو تو ايستگاه ديدي؟ "

 "...بله اون "

لني و هرکاري داشت انجام ميديخوب گوش کن من خودم ميرم ايستگاه. تو هم ميري باال مي شيني پيش خانم ما "  

 "اگه يک کلمه راجع به جنگ باهاش حرف بزني مثل يک آهن قراضه مي فروشمت فهميدي چي گفتم؟

 "بله خانوم "

 حاال چشماتو پاک کن و يک ظرف آب با خودت ببر باال اسفنج اونجا هست به خانم مالني بگو من رفتم دنبال دکتر "

 "ميد

کارلت؟مگه وقتش شده خانوم اس " " 

 "نميدونم شايد هم شده باشه درست نمي دونم تو بايد بدوني حاال برو باال "

 اسکارلت کاله حصيري و پهن خود را از روي کنسول برداشت و به سر گذاشت. ناخودآگاه در آينه نگاه کرد و حلقه
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مواج کوچک هراس از اعماق دلشمويي را که آويزان بود زير کاله فرو کرد. اما گويي تصوير خود را اصال نمي ديد. ا  
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 خارج مي شد و تمام بدنش را درمي نورديد. سردي انگشتانش را روي گونه ها حس مي کرد. با وجود اين تمام

 بدنش خيس عرق بود از خانه خارج شد و خود را به گرماي خورشيد زد گرماي کورکننده و طاقت فرسايي بود با

چ تري به راه افتاد از گرما شقيقه هايش مي زد هنگامي که به انتهاي خيابان رسيد افتعجله به طرف پايين خيابان پي  

 و خيز صداهاي زيادي را مي شنيد همين که چشمش به خانه ليدن ها افتاد به نفس افتاد کرستش تنگ بود ولي

 .اهميت نمي داد سرو صداها زيادتر شد

بچشم مي خورد. گويي النه موريانه ها خراب شده و آنها را به از خانه ليدن ها تا ميدان پنج گوش فعاليت زيادي  

 جنب و جوش انداخته بود. سياهان به سرعت مشغول رفت و آمد بودند. ترس از صورتشان مي ريخت؛ جلوي

 ساختمان ها بچه هاي کوچک نشسته بودند و دسته جمعي مي گريستند. مردان بر پشت اسب به طرف باالي خيابان

ز فرماندهي ژنرال هود مي تاختند. در مقابل خانه بونل آموس پير ايستاده بود و افسار اسب درشکه ايپيچ تري مرک  

 .را در دست داشت با چشمان گردش براي اسکارلت سرتکان داد

 "شما هنوز نرفتين خانوم اسکارلت؟ ارباب من داره اسباب هاشو جمع مي کنه ما االن داريم ميريم "

 "ميرين؟ کجا؟ "

ا ميدونه خانوم. باالخره يه جايي هست يانکي ها دارن ميانخد " " 

 ( Wesley ( اسکارلت بدون خداحافظي بر سرعت خود افزود يانکي ها داشتند مي آمدند در مقابل نمازخانه وسلي

 دمي ايستاد تا نفس تازه کند و ضربان قلبش کمي آرامتر شود اگر استراحت نمي کرد ممکن بود غش کند همين که

تير چراغ تکيه داد سواري را ديد که از باالي خيابان به سوي ميدان پنج گوش مي تاخت يک مرتبه به وسط خيابان به  

 .دويد و برايش دست تکان داد

 اوه وايسا خواهش مي کنم وايسا" افسر سوار ناگهان افسار را کشيد اسب روي دوپا بلند شد و بعد آرام گرفت. از "

مي باريدچهره افسر خستگي و رنج  . 

 .دور کاله خاکستري اش از عرق خيس بود. به احترام اسکارلت آن را از سر برداشت

 "خانم؟ "

 "به من بگين راسته که يانکي ها دارن ميان؟ "

 "متاسفم که بگم حقيقت داره "

 "مطمئنيد؟ "

 "بله خانم مطمئنم پيکي نيم ساعت پيش از جونزبورو اين خبر رو آورد "
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مطمئنيد؟از جونزبورو؟  " " 

 Hoseph William ( بله خانم مطمئنم ديگه دروغ گفتن فايده نداره. خانم پيام از طر ژنرال هاردي بود "

Hardee { )پ: ژنرال بلند پايه کنفدراسون جنوب اهل ساوانا / جورجيا بود و در وست پوينت و مدرسه نظامي 

ر، کويتره را و ولينودل ري شرکت داشت. او ازسوار نظام درسن مور درس خواند. در جنگ هاي مکزيک، وراکرو  

 برجسته ترين تئوريسين هاي نظامي محسوب مي شد و کتاب مشهوري به نام " تفنگ و تاکتيک هاي حمله سوار

 نظام " نوشت که در جنگ هاي شمال و جنوب مورد استفاده هردو طرف قرار گرفت مدتي فرمانده دستگاه نظامي

(با شروع جنگ هاي انفصال به ارتش جنوب پيوست و فرماندهي نيروهاي 0910 - 0912وست پوينت بود (   

 آرکانزاس را برعهده گرفت و سپس به تنسي منتقل شد و در آنجا دالوريها کرد. هنگام حمله شرمن به آتالنتا مامور
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به قواي ژنرال جانستون دفاع از شهر شد اما با عدم امکانات نظامي و کمبود نيرو مواجه گرديد و عقب نشست و  

من جنگ رو باختم دارم عقب شيني مي کنم. به طور کامل« م}  -پيوست.  « " 

 .از نگاه تاريک مرد خسته هيچ چيز قابل درک نبود افسار را دوباره کشيد و کاله بر سرگذاشت

 "اوه آقا خواهش مي کنم يک دقيقه ماچه بايد بکنيم؟ "

ش به زودي آتالنتا رو تخليه مي کنهخانم من نمي تونم چيزي بگم ارت " " 

 "ميرين و ما رو براي يانکي ها مي ذارين؟ "

 "متاسفم خانم "

 افسار رها شد مهميز فرود آمد و اسب مثل فنر از جا پريد و اسکارلت را حيرت زده در حالي که تا قوزک پا در خاک

 .سرخ رنگ فرو رفته بود تنها گذاشت

ش شهر را ترک مي کرد. حاال چه بايد کرد؟ کجا بايد فرار کند نه نمي تواند فرار کنديانکي ها داشتند مي امدند ارت  

 مالني در بستر افتاده بود و منتظر به دنيا آمدن بچه بود. آه چرا زنها بچه دار مي شوند؟ اگر مالني نبود ويد و پريسي

د. ولي مالني را نميتوانست به جنگل ببرد. نهرا برمي داشت و در جنگل جايي که يانکي ها اورا پيدا نکنند پنهان مي ش  

 حاال نه. اگر بچه اش زودتر به دنيا آمده بود حتي ديروز مي توانست آمبوالنسي بگيرد و اورا ببرد و در جايي پنهان

يايدکند. اما حاال بايد دکتر ميد را مي يافت و اورا به خانه مي برد. شايد بتواند کاري بکند که بچه زودتر به دنيا ب . 

 دامنش را جمع کرد و به طرف پايين خيابان دويد ريتم پاهايش اين بود: " يانکي ها دارند مي آيند! يانکي ها دارند

 مي آيند!" ميدان پنج گوش شلوغ بود اينجا و آنجا مردم هجوم مي آوردند با نگاه هاي مرده با چشمهايي که نمي ديد

درشکه هاي پر از مجروح از جمعيت غرشي مثل شکستن امواج بلندمخلوط با آمبوالنس ها گاري هاي گاو کش و   

 .دريايي برمي خاست
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 اين منظره عجيب و رقت انگيز پيش چشمانش گشوده شد از جانب انبارهاي راه آهن گروه زناني که تکه هاي

ر از شيرهگوشت در دست داشتند از راه مي رسيدند بچه هاي کوچک کنارشان با عجله مي دويدند و سطل هايي پ  

 قند که هنوز داغ بود و بخار از آنها بلند مي شد حمل مي کردند تلو تلو مي خوردند و پيش مي آمدند. پسرهاي

 بزرگتر کيسه هاي ذرت و سيب زميني را بر دوش داشتند. پيرمردي گاري دستي خود را که بشکه اي آرد در ان بود

کرد. مرد و زن و بچه سياه و سفيد با عجله بسته ها کيسه ها وهل مي داد و با زحمت راهش را ميان جمعيت باز مي   

 جعبه هاي مواد غذايي را بر دوش داشتند اسکارلت فکر مي کرد اين همه غذا مصرف يکسال مردم است. جمعيت راه

بهبراي درشکه گشود اسکارلت حيرت زده خانم السينگ را ديد که روي درشکه با ان اندام الغرش ايستاده و افسار   

 دست شالق به اسب مي کشد کلفتش مليسي عقب درشکه نشسته بود و ران گاوي در دستو کيسه هاي بزرگ نخود

 پيش پا داشت يکي از کيسه ها پاره شد و نخود ها به اطراف پاشيد و از درشکه روي زمين ريخت. اسکارلت داد زد

 .اما در ان هياهو صدا به صدا نمي رسيد

ش عجيب جلوه کرد. بعد يادش آمد که انبار کارپردازي ارتش در کنار راه آهن قرار دارد ولحظه رفتار مردم به نظر  

 .ارتش آنچه داشته به مردم داده که به به دست يانکي ها نيفتد. هرکس هرچه مي توانست مي برد

ج گوش هجوم ميبا فشار راهش را از ميان جمعيت گشود و جلو رفت جمعيتي که عصبي بود و ديوانه وار به ميدان پن  

 آورد. اسکارلت بر سرعت خود افزود و تا انجا که قدرت داشت به سمت انبارها دودي از ميان آن همه گاري و

 آمبوالنس و گرد و غبار دکترها را ديد که يک نفس اينسو و آن سو مي دويدند. خدارا شکر، مي توانست دکتر ميد را
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پشت سر گذاشت و به طرف ايستگاه پيچيد منظره اي کامل از آن هياهو را به چشمزود پيدا کند.وقتي هتل آتالنتا را   

 ديد زير آن آفتاب بي ترحم شانه به شانه کنار هم هزاران سرباز مجروح روي زمين افتاده بودند. همه جا پر از

حرکت بودند بعضي هازخمي بود زير قطارها، واگنها و هرجا که سايه اي بود صدها مجروج ريخته بود. بعضي ها بي   

 بي طاقتي مي کردند فرياد و اه و ناله آنها فضاي بي انتها را در خود فرو برده بود. مگس ها غوغا مي کردند ميليون ها

 مگس به سرو صورت زو جراحت آن درماندگان چسبيده بودند، خون بود و خون و ناله. بوي خون عرق بدن هاي

اغ چون پرده اي سنگين فرو افتاده بود. ايستاده حيرت زده و هراسان خيرهمجروح متعفن و بدبو زير آن آفتاب د  

 ماند. مرداني که برانکار به دست زخمي ها را مي بردند چه بسيار در حين عبور ديگران را لگدکوب مي کردند و مي

نداشت همه گذشتند فريادهاي درد يک لحظه قطع نمي شد آنقدر مصدوم و مجروح بود که راهي براي عبور وجود  

 منتظر نوبت بودند تا دکتري بيايد و دردشان را تسکين دهد اسکارلت از وحشت کمي عقب رفت. دست بر دهان

 گذاشت احساس تهوع داشت. حتي قادر نبود يک قدم بردارد زخمي و مجروح زياد ديده بود در بيمارستان در خانه

ت در ذهنش چنين تصوري را مجسم نکرده بود. اين همهعمه پيتي اما تصور چنين صحنه هولناکي را نداشت. هيچوق  



 
349 

 سرباز درمانده و زخمي داشتند زير آن آفتاب داغ و بي رحم زنده زنده کباب مي شدند و فريادرسي نداشتند. هرگز

شتاب! يانکي ها -شتاب  -اين صحنه را نمي توانست پيش خود مجسم کند . جهنمي بود از درد و بوي گند و شتاب   

مي آيند! يانکي ها دارند مي آينددارند  ! 

 شانه هايش را راست نگه داشت و قدم در آن موج زمين گير نهاد چشم دوخت تا در ان خيل عجول و بي طاقت دکتر

 ميد را بيابد اما غيرممکن بود زيرپايش به قدري مجروح ريخته بود که اگر يک لحظه سرش را باال نگه مي داشت

د و خود روي زمين در مي غلتيد. بهتر بود از مرداني که آن طرف ايستاده بودند و مامورينيکي از آنها را لگد مي کر  

 .بهداري را راهنمايي مي کردند سوال کند

 همانطور که مي گذشت دست آن بخت برگشتان دامنش را مي گرفت و فريادها برمي خاست :" خانم... آب خواهش

بدهيد! کمي آبمي کنم خانم... آب! به خاطر عيسي مسيح آب  !" 

 از روي مردان نيمه جان و جسدهاي بي جان مي گذشت از روي مرداني که با نگاه هاي کم فروغ و غمبار شکم پر از

 خون خود را در چنگ مي فشردند و ناله مي کردند. از روي مرداني که ريششان غرق در خون بود از مرداني که با

وم از خود درمي آوردند گويي مي گفتندفک شکسته و دهان خرد و خونين صدايي نامفه : 

 "!آب! آب "

 اگر دکتر ميد را زودتر پيدا نمي کرد جيغ ميزد جيغي جنون آميز. نگاهش به جانب نفراتي افتاد که در سايه واگني

 "ايستاده بودند با تمام قوا فرياد زد:" دکتر ميد! دکتر ميد اونجاس؟

کرد. دکتر ميد بود. کت نداشت. آستين هايش را باال زده بود شلوار ويک نفر از ميان جمعيت برگشت و اورا نگاه   

 پيراهنش مثل قصابها خوني بود حتي ريش خاکستري اش هم به خون آغشته بود چهره اش را نقابي از خشم خستگي

ت بهو ترحم پوشانده بود سياه و کبود و غبارآلود مي نمود. عرق از سرو رويش فرو مي ريخت. اما وقتي سخن گف  

 :آرامي سخن گفت

 "خداراشکر تو هم اينجايي به کمکت احتياج دارم اينجا "
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 اسکارلت براي لحظه اي خيره ماند دامنش را ول کرد. دنبال دامن روي صورت کثيف سربازي مجروح افتاد و سرباز

که از امبوالنس ها نيمه جان سعي کرد آن را از صورتش پس بزند. مقصود دکتر چه بود؟ چه مي خواست؟ خاکي  

 .برمي خاست روي صورتش نشست و رايحه اي خفه کننده به دماغش فرو رفت

 "عجله کن... بچه بيا اينجا "

 دوباره دامنش را باال گرفت و از ميان زخمي ها راهي براي خودش گشود دستش را روي بازوي دکتر ميد گذاشت و

ديده نمي شدلرزش آن را حس کرد. اما در چهره اش اثري از ضعف  . 
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 "با صداي بلند گفت:" دکتر بايد با من بيايي. مالني داره ميزاد

 دکتر ميد نگاهي به او انداخت گويي مقصود اورا درک نمي کرد مردي که پايين پايش افتاده بود و قمقمه اش را به

 :جاي بالش زيرسرش گذاشته بود لبخندي زد و گفت

 "اين کار زنهاست خودشون ترتيبشو ميدن "

 .اسکارلت حتي پايين را نگاه نکرد بازوي دکتر را به سختي تکان داد

 دکتر مالني بچه دکتر شما بايد بياي اون... خب" اکنون وقت رعايت ادب نبود. اما در مقابل اين همه مجروح و "

 .زخمي و نيمه جان که حرفش را مي شنيدند سخن گفتن از يک زن آبستن هم زياد معقول بنظر نمي امد

 "ناله اي از همان نزديکي بلند شد " خيلي درد دارم دکتر خواهش مي کنم

 دکتر غريد. صورتش ناگهان گويي از خشم و نفرت درهم رفت. خشمش از اسکارلت نبود بلکه از جهاني بود که اين

 .حوادث شوم در آن اتفاق مي افتاد

بذارم؟ برو يکي ديگه رو پيدا کن. زن منو ببربچه؟ خداي من! ديوونه شدي؟ چطور مي تونم اين مردها رو تنها  " " 

 مي خواست به دکتر ميد بگويد زنش گرفتار پسرشان فيل است اما فکر کرد که شايد دکتر از مجروح شدن پسرش

 خبر ندارد. دهانش را بست و چيزي نگفت ولي از خود مي پرسيد آيا دکتر اگر مي دانست فرزندش مجروح شده

ي ايستاد؟ ولي صدايي گويي از درون به او پاسخ داد :" آري اگر فيل هم در حال مرگ بودبازهم يک لحظه اينجا م  

 .باز هم دکتر ميد مي ايستاد و به اين مردان رسيدگي مي کرد

 نه دکتر تو بايد بيايي خودت گفتي که ممکنه وضعش بد باشه..." آيا واقعا واقعا وضعش بد بود؟ آيا اسکارلت بايد "

ان جهنم گرما و غوغا و با صداي بلند داد مي کشيد و از اين حرفهاي دور از ادب مي زد؟مي ايستاد در   

 "!اگه نياي حتما ميميره "

 .دکتر ميد دست اورا به شدت از بازويش جدا کرد مثل اين بود که قصد اورا درک نمي کرد و حرفش را نمي فهميد

د نداريم برده نداريم گنه گنه نداريم. کلروفورم نداريم. اوهمي ميرن؟ بله همشون مي ميرن... همه اين مردها. بان "  

 خدايا يک ذره مرفين هم نداريم حتي يک ذره براي اونهايي که حالشون بده يک کمي کلروفورم. لعنت خدا به يانکي

 "!ها! لعنت خدا به يانکي ها

فت:" هشون برن به جهنم يانکيها ،مردي که روي زمين افتاده بود دندانهاي خود را از ميان ريشش نشان داد و گ  

 "!دکتر

 تمام اندام اسکارلت به لرزه افتاد و اشک هراس چشمانش را در ربود. دکتر تصميم نداشت با او بيايد مالني ممکن

 .بود بميرد و او آرزوي مرگش را داشت. دکتر نمي آمد

 "دکتر تورو خدا خواهش مي کنم "
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و آرواره هايش را طوري روي هم فشار داد که رنگش سفيد شددکتر ميد لبهايش را گاز گرفت  . 

 دختر جان سعي مي کنم قول نمي دهم ولي سعي مي کنم وقتي مجروحان را رسيدگي کرديم يانکي ها دارن ميان و"

 ارتش داره شهر رو تخليه مي کنه نميدونم به سر اين زخمي ها چي مياد قطاري هم در بين نيست خط ماکون سقوط

... اما من سعي خودمو مي کنم. حاال برو. مزاحم من نشو. بچه زاييدن کار سختي نيست. فقط ريسمان رو محکمکرده  

 "...ببند و

 دستي به بازويش خورد اورا صدا کردند و مشغول دستور دادن به افراد زيردستش شد. مردي که زير پاي اسکارلت

ارلت روي برگرداند. ماندنش بي فايده بود. دکتر ميد اوراافتاده بود نگاهي پر مهر و شفقت به او انداخت. اسک  

 .فراموش کرده بود

 به سرعت از ميان مجروحان گذشت وبه خيابان پيچ تري بازگشت دکتر نمي امد. مجبور بود خودش دست بکار

پوشششود. خدارا شکر که پريسي همه چيز را درباره قابلگي مي دانست سرش از حرارت آفتاب درد مي کرد. زير  

 از عرق خيس شده و به تنش چسبيده بود فکرش از کار افتاده بود و پاهايش آنچه ديده بود چون کابوس هولناک

 مي نمود مي خواست از آنها بگريزد ولي ممکن نبود. مي خواست آن کابوس را از خود براند. ولي توان نداشت. راه

 .خانه به نظرش طوالني مي آمد به اندازه ابديت

" يانکي ها دارند مي آيند!" شروع شد. انعکاس آن ريتم را بار ديگر در ذهنش مي شنيد قلبش تپيدن آغازدوباره   

 کرد. نيروي تازه اي گرفت و به جمعيتي که در ميدان پنج گوش جمع شده بودند پيوست. راه مي گشود و پيش مي

اکستري در حال عبور بودند آنقدررفت نفرات آن قدر زياد بودند که گذر مشکل صورت مي گرفت. صف طويل خ  

 که گويي که سرش در آن سوي دنيا بود. هزار نفر همه ژنده پوش و خسته با ريش هاي انبوه تفنگ هاي به دوش

 درگذر بودند. عراده هاي توپ به شتاب مي گذشتند. رانندگان شالق مي کشيدند و بر پيکر قاطرهاي نحيف خط هاي

به هاي اردنانس با سرپوش هاي پاره به دنبال سواره نظام خسته در رديفي بي انتهاسوزان برجاي مي گذاشتند و ارا  

 عبور مي کردند و گرد و غبار بلند مي شد. اسکارلت هرگز در عمرش اين همه سرباز نديده بود. عقب نشيني! عقب

يکي کشاند بوي تندنشيني! ارتش از شهر خارج مي شد. فشار جمعيت در ميدان پنج گوش اورا به پياده روي بار  

 ويسکي ارزان قيمت ذرت به مشام مي رسيد. سر پيچ خيابان دکاتور زناني را ديد که لباس هاي زننده و آرايش هاي

 غليظ داشتند تقريبا همه آنها مست بودند و سربازاني که به انان درآويخته بودند و دست در بازويشان داشتند مست

رخ موي ديد که لوله هاي گيسويش درخشندگي خاصي داشت بل واتلينگ بودتر. در ميان آنان دقيق شد و زني س  

 .که مستانه مي خنديد و زيربغل سربازي را گرفته بود

 به زحمت خود را از گير جمعيت رهانيد و کمي آنطرف تر احساس کرد از فشار جمعيت کاسته شده است. دامن را

به نمازخانه وسلي رسيد خسته و نفس بريده و گيج بود و آشوبيدوباره باال گرفت و شتابان به حرکت درآمد. وقتي   



 
352 

 در دلش احساس مي کرد روي پله هاي نمازخانه ولو شد و سرش را ميان دو دست گرفت شايد بتواند بهتر نفس

 بکشد. کاش مي توانست نفس عميقي بکشد آنوقت شايد حالش کمي بهتر مي شد چه مي شد قلبش اين همه نمي

طبل صدا نمي کرد چه خوب مي شد مي توانست کسي را پيدا کند و کمک بخواهد. هميشه دوستاني براي تپيد و مانند  

 کمک پيدا مي شدند هميشه کساني بودند که از او حمايت کنند. هميشه عده اي را در کنارش داشت هميشه دوستاني

ت به چنين وضعي گرفتار شده و هيچبودند که خواسته هايش را برآوردند و دستوراتش را اطاعت کنند باور نداش  
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 کس رابراي حمايت ندارد. درکنارش در همسايگي اش و در نزديکي اش کساني بودند که همواره آماده بودند چون

 .غالم حلقه به گوش فرمانش را اجرا کنند. باور نداشت تا اين حد تنها باشد دور از خانه

بدون آنها حتي اگر هم الن مريض بود. آرزو داشت چهره شيرين مادر را ببيند خانه! کاش در خانه بود با يانکي ها يا  

 .آرزو داشت بازوهاي قوي مامي را دور خود احساس کند

 از جا برخاست و به راه ادامه داد گيج بود پاهايش به فرمانش نبودند با اين وجود پيش مي رفت نزديک خانه که

ه و انتظار مي کشد پسرکوچک به محض ديدن مادرش گريه سرداد ورسيد ويد را ديد که هاج و واج ايستاد  

 .انگشتش را باال گرفت

 "!زخم شده! زخم شده "

 "هيس! هيس! هيس! وگرنه کتک مي خوري برو به حياط عقبي و براي خودت گل بازي کن از اونجا هم بيرون نيا "

 .ويد گريه را ادامه داد و انگشتش را توي دهانش کرد

ه اسويد گرسن " " 

 "..حوصله ندارم گفتم برو حياط عقبي "

 نگاهش را باال انداخت پريسي از پنجره داشت بيرون را تماشا مي کرد ترس و نگراني از چهره اش مي باريد

 اسکارلت اشاره اي کرد و اورا به طبقه پايين فراخواند و خود به درون رفت. سرسرا چه خنک بود کالهش را برداشت

رد آرنجش را روي پيشاني خيسش کشيد در طبقه باال باز شد و ناله اي کوتاه که رنج عميقي از انو روي ميز پرت ک  

 .آشکار بود به گوش رسيد. پريسي پله ها را سه تا يکي کرد و پايين امد

 "دکتر اومد؟ "

 "نه نمي تونه بياد "

 "!خداجون! خانوم اسکارلت حال خانوم ملي بد شده "

هيچکس نمياد تو بايد بچه رو بگيري من هم کمکت مي کنمدکتر نمي تونه بياد  " " 

 .لب و لوچه پريسي آويزان بود. قدرت حرف زدن نداشت بدن الغرش را پيچ خاصي داد و اندکي به عقب رفت
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 اسکارلت درحاليکه به چهره ابلهانه او مي نگريست فرياد زد:" با اين قيافه احمقانه منو نگاه نکن چه خبر شده؟

ه؟موضوع چي " 

 .پريسي از پشت به پله برخورد کرد

 .خانوم اسکارلت تورو خدا!" ترس و شرم چشمانش را به گردش در آورده بود "

 "خوب؟ "

 توروخدا خانوم اسکارلت! ما بايد يک دکتر بياريم. من... من... خانوم اسکارلت من هيچي نمي دونم قابلگي بلد "

ذاشت من از اين کارا بکنمنيستم نمي تونم بچه رو بگيرم. مامانم نمي  " 

 قبل از اينکه خشم براو بتازد نفس در سينه اش محبوس شد پريسي چرخي زد تا از پله ها فرار کند اما اسکارلت اورا

 .گرفت

 "!دروغگوي سياه... منظورت چيه؟ تو که گفتي همه چي رو در مورد قابلگي بلدي. راستشو بگو. بگو "

سرش به دوران افتاد " دروغ گفتم خانم اسکارلت! نمي دونم چرا اين دروغ رو گفتمآنقدر محکم او را تکان داد که  . 

 ".هيچي بلد نيسم. فقط يک دفعه مامانم منو با خودش برد و منهم تماشا کردم
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 نگاه غضبناک اسکارلت بر چهره او ثابت ماند. پريسي سعي مي کرد خودش را از دست او نجات دهد اسکارلت لحظه

نان ناتوان شده بود که گفته هاي اورا درک نمي کرد. و باالخره به خود آمد و دانست که اطالعات پريسي دراي چ  

 مورد قابلگي بيشتر از خودش نيست. ناگهان چنان خشمگين شد که دخترک سياه را زير کتک گرفت. سيلي هاي

اين بار توان از دست داده بود محکمي که به صورت سياهش مي نواخت. در عمرش برده اس را نزده بود ولي . 

 پريسي هرچه قدرت داشت جمع کرده و در جيغش جاي داده بود ترس بيشتر از درد او را آزار مي داد. مثل رقاصه

 .ها باال و پايين مي پريد و سعي داشت خود را نجات دهد

مي گفتناله هايي که ار طبقه باال مي رسيد قطع شد و صداي ضعيف مالني به گوش رسيد که  : 

 "!اسکارلت؟ تويي؟ بيا باال! خواهش مي کنم "

 پريسي را رها کرد و دخترک سياه روي پله ها پهن شد. اسکارلت لحظه اي بي حرکت ايستاد به باال نگاه کرد و به

 ناله هاي کوتاهي که دوباره شروع شده بود گوش داد حس مي کرد بار سنگيني بر گردنش گذاشته اند و هرلحظه

گين تري به ان مي افزايند با هرقدم اين بار زيادتر شده بودوزنه سن . 

 سعي کرد کارهايي را که الن و مامي براي خودش هنگام تولد ويد انجام داده بودند به ياد آورد ولي درد و رنجي که

به پريسي در ان لحظه کشيده بود همه چيز را پشت پرده از مه فرو برده بود. چند چيز مختصر يادش امد. دستوراتي  

 .داد. اراده محکمي از صدايش آشکار بود
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 آتيش فراوون توي اجاق درست کن آبجوش الزم دارم. هرچه حوله توي خونه پيدا ميشه وردار بيار . مقدار زيادي "

 "نخ برام بيار قيچي يادت نره نگي اونارو پيدا نکردي. بدو وردار بيار زود باش

تاب کرد و پيشبندش را به سويش انداخت بعد شانه هايش را راست نگه داشتپريسي را با تکاني شديد به طرفي پر  

 و از پله ها باال رفت. خيلي مشکل بود که به مالني بگويد دکتر نيامد و خودش مي خواهد با کمک پريسي بچه را به

 .دنيا آورد

 فصل بيست و دوم

هاي چاق و سمج. اصال به بادبزن اسکارلت توجه بعد ازظهري به اين طوالني و به اين گرمي نديده بود. پر از مگس  

 نمي کردند و يکسره روي سر و صورت مالني مي نشستند. بازوانش از تکان دادن بادبزني که از برگهاي نخل درست

 شده بود درد گرفت. زحمتهايش بي نتيجه بود به محض اينکه از بادزدن مي ايستاد مگس ها فورا روي قسمت هاي

نشستند و به سرو صورتش حمله مي کردند و ناله اش را در مي اوردند :" خواهش مي کنم! رويبرهنه بدنش مي   

 "!پاهام

 اتاق نيمه تاريک بود زيرا اسکارلت براي جلوگيري از گرما و نور زياد سايبان ها را پايين آورده بود. اما هنوز نور

ن تنور گرم بود و لباس هاي اسکارلت هرلحظهآفتاب از سوراخ ها و شکاف هاي آن به درون مي تابيد. اتاق چو  

 خيس تر مي شد. پريسي هم در گوشه اي کز کرده بود و بدنش عرق آلود بود و چنان بوي تعفني مي داد که اگر

 اسکارلت فکرش نگران نبود و از زايمان مالني وحشتي نداشت بدون يک لحظه ترديد او را از اتاق بيرون مي

دراز کشيده بود. مالفه اش سراسر از عرق خيس و لک شده بود. از اين دنده به آن دندهانداخت. مالني روي تخت   

 به خود مي پيچيد و پيوسته مي ناليد هنگامي که درد شروع شده بود سعي مي کرد ناله هاي خود را نگه دارد. لبهايش
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ورد از اين طرف به آن طرف مي چرخيد ازرا آن چنان گاز گرفته بود که سياه و کبود شده بود. دائما تکان مي خ  

 .چپ به راست و دوباره به پشت

 گاهي مي نشست گاهي به پشت مي خوابيد باالخره چرخش هاي تمام نشدني آغاز مي شد توان اسکارلت از ديدن

 :اين حالت به پايان رسيده بود و عتاب مي کرد و مي گفت

ه دلت مي خواد جيغ بزن اينجا کسي غيراز ما نيست که صداتوملي توروخدا سعي نکن خودتو شجاع نشون بدي اگ "  

 "بشنوه

 بعدازظهر که فرا رسيد مالني علي رغم شجاعتش ناله ها را سر داد گاهي هم جيغ مي کشيد جيغ ها که شروع مي شد

 اسکارلت دستش را روي گوشش مي گذاشت و آرزو مي کرد کاش مرده بود و اين صداهاي جگرخراش را نمي

. هيچ چيز بدتر از آن نبود که او خود را ناظر اين صحنه ها مي ديد و کمکي از دستش بر نمي آمد هيچ چيزشنيد  



 
355 

 بدتر از آن نبود که فکر مي کرد بايد ساعت هاي طوالني بنشيند و منتظر به دنيا آمدن بچه باشد. انتظار آن هم زماني

 .که يقين داشت يانکي ها حاال در ميدان پنج گوش هستند

 اکنون آرزو مي کرد کاش به صحبت هاي بانوان سالخورده درباره حاملگي و به دنيا اوردن بچه توجه کرده بود. اگر

 توجه کرده بود! اگر فقط کمي عالقه به اين مسلئل نشان داده بود اکنون به راحتي مي توانست بفهمد که زمان زايمان

مه پيتي را در مورد زني که دوروز تمام درد کشيد و آخرمالني چقدر است؟ آيا طوالني مي شود؟ فقط خاطرات ع  

 سرهم بدون اينکه بچه خود را به دنيا آورد مرد دريادش مانده بود. ولي مالني خيلي ضعيف بود نمي توانست دوروز

وزطاقت بياورد و درد را تحمل کند. اگر بچه عجله نکند حتما خواهد مرد. آن وقت چطور با اشلي روبرو شود اگر هن  

 .زنده باشد و به او بگويد مالني مرده است... به او قول داده بود که از مالني مراقبت کند

 هنگام شروع درد مالني دست اسکارلت را مي گرفت و آنقدر مي فشرد که يکي دوبار نزديک بود استخوانش را

هردو دست او ورم کرد و بشکند وقتي به خود مي پيچيد بدون توجه دست اسکارلت تاب مي خورد. يک ساعت بعد  

 درد گرفت. براي رهايي از اين مشکل اسکارلت دو مالفه را بهم گره زد و يک سرش را به پايه تخت بست و طرف

 ديگرش را به دست مالني داد. اين درواقع رشته حيات مالني بود. به آن چنگ مي زد و آن را مي کشيد و آنقدر تاب

سسته مي شد تمام بعدازظهر مثل حيواني در دام افتاده در حال مرگ باشدمي داد که تارو پودش داشت از هم گ  

 فريادهاي نااميدانه مي کشيد بعضي اوقات مالفه را رها مي کرد و دست هايش را به هم مي ساييد و با درماندگي و

 :اندوه بسيار به چشمان اسکارلت نظر مي کرد و ملتمسانه مي گفت

با من حرف بزن" و اسکارلت هم برايش چيزهايي سرهم مي کرد تا اينکه درد با من حرف بزن خواهش مي کنم "  

 .دوباره شروع مي شد و مالني مالفه را به دست مي گرفت

 اتاق تاريک در حرارت غرق شده بود درد و مگس هم بر سنگيني آن مي افزود و زمان آنچنان کند مي گذشت گه

رد. خودش هم احساس مي کرد که سراسر عمرش را در همين اتاقاسکارلت به زحمت حوادث صبح را به ياد مي آو  

 عرق آلود تاريک و داغ گذارنده است. هروقت مالني جيغ مي کشيد او هم دلش مي خواست جيغ بکشد و فقط با گاز

 .گرفتن لب ها بود که مي توانست اين حالت عصبي را از خود دور کند و آرامش يابد

و نزديک در ايستاد و گفت:" ويد گرسنه س" اسکارلت برخاست که با او برود اما يک بار ويد پاورچين باال آمد  

 "مالني نجوا کنان گفت:" منو ترک نکن خواهش مي کنم فقط وقتي تو هستي من مي تونم طاقت بيارم
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مورد خودش فکر مي اسکارلت هم به ناچار پريسي را فرستاد تا آنچه را که از صبحانه باقي مانده بود به او بدهد. در  

 .کرد که بعد از امروز ديگر هيچ وقت قادر نيست چيزي بخورد

 ساعت پيش بخاري از کار افتاده بود و اسکارلت نمي تواسنت بفهمد ساعت چند است اما هنگامي که حرارت کمي
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د خورشيدفروکش کرد و هوا تاريکتر شد اسکارلت سايبان ها را کنار زد از ديدن غروب آن روز شگفت زده ش  

 چون توپي قرمز رنگ مي نمود و در آن سوي آسمان داشت فرو مي نشست تا چند لحظه پيش فکر مي کرد که اين

 .ظهر داغ براي هميشه باقي خواهد ماند

 نگران بود که برسر شهر چه رفته است. آيا تمام واحدهاي ارتش خارج شده اند؟ آيا يانکي ها آمده اند؟ آيا ارتش

ون جنگ فرار کرده است؟ آنگاه به خاطر آورد که چيزي از ارتش جنوب باقي نمانده و ارتش شرمنکنفدراسيون بد  

 .چه بي شمار است. دردي در دلش بيدار شد . شرمن! حتي خود شيطان هم نمي توانست به اندازه شرمن اورا بترساند

وي پيشاني اش بگذارد کسي را مياما حاال وقت اين فکرها نبود مالني آب مي خواست حوله خنک مي خواست که ر  

 .خواست که مگس ها را براند

 گرگ وميش بود که پريسي چراغ آورد درست مثل يک روح سياه به درون خزيد و چراغي آورد. مالني ضعيف تر

 شده بود نام اشلي را برزبان مي راند بارها و بارها، وآنقدر تکرار شد که ناگهان يک فکر شيطاني و مقاومت ناپذير

 اسکارلت را درنورديد و احساس کرد که مي خواهد بالشي روي دهان مالني بگذارد و اورا راحت کند. شايد دکتر

 پيدايش شود چه مي شد اگر مي آمد! اميد در ذهنش خانه گرفت. به پريسي دستور داد که فورا به خانه دکتر ميد

 .برود و ببيند دکتر ميد يا همسرش در منزل اند يا نه

دکتر نبود از خانم ميد يا کلفتش بپرس که چه بايد بکنيم خواهش کن بيايند و اگر " " 

 پريسي فورا پايين رفت و اسکارلت رفتنش را در خيابان مشاهده مي کرد. با چنان سرعتي مي رفت که اسکارلت از او

 .انتظار نداشت بعد از زماني طوالني بازگشت تنها

زها رفته. خانوم اسکارلت آقاي فيليپ هم تموم کرددکتر هنوز نيومده خونه ميگن با سربا " " 

 "مرد؟ "

 "...بله خانوم" و دنباله حرفش را با آب و تاب گرفت:" تالبو درشکه چي شون گفت تير خورده "

 "خيلي خب مهم نيس "

ه گفت اگهمن خانم ميد رو نديدم. کلفته مي گفت رفته پسرشو بشوره و دفن کنه قبل از اينکه يانکي ها بيان کلفت "  

 "بخواين اين درد کم بشه بايد يک چاقو بذارين زير سرش تا دردشو ببره و نصف کنه

 اسکارلت مي خواست دوباره براي اين اطالعات گرانبها به او سيلي بزند. ولي ناگهان مالني چشمهايش را باز کرد و

 "به نجوا گفت:" عزيزم... يانکي ها دارن ميان؟

ت:" نه پريسي دروغ ميگهاسکارلت با لحن محکمي گف " 

 "پريسي هم فورا گفت:" آره دروغ بود

 .مالني هم سرش را زير بالش کرد و گفت:" دارن ميان" صدايش از زير بالش بگوش مي رسيد

 "طفلک من طفلک من" و بعد از اندکي سکوت گفت:" اوه اسکارلت تو نبايد اينجا بموني بايد بري با ويد "
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اسکارلت بود ولي اورا به خشم آورد و خجالت زده کرد. مثل اين بود که فکر مي کرد آنچه مالني مي گفت آرزوي  

 .بزدلي روي پيشاني اش نقش بسته است
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 "احمق نباش من نمي ترسم. تو ميدوني که من از اينجا نميرم "

 .تو بايد بري من دارم ميميرم" و بعد دوباره ناله را سرداد "

* * * 

از پله هاي تاريک پايين آمد مثل زن سالخورده اي دستش را به نرده گرفته بود که سقوط نکند اسکارلت به آرامي  

 .پاهايش از خستگي و کوفتگي به لرزه افتاده بود عرق از سرو رويش مي ريخت ولي احساس سرما مي کرد

اد و با دستهاي لرزانباالخره به سرسراي پايين رسيد و روي پله نشست مدتي گيج و منگ به ستون کناري تکيه د  

 دکمه هايش را از باال تا پايين باز کرد. مثل گاوي فاقد شعور به جلو خيره شده بود. شب فرو افتاده بود و نگاه

 .اسکارلت چون رشته هايي بي هدف در آن فرو مي رفت

يش آن همه سروهمه چيز تمام شده بود مالني هنوز زنده بود و پريسي داشت پسر کوچکش را که تا چند دقيقه پ  

 صدا راه انداخته بود مي شست. مالني خواب بود. چطور مي توانست بعد از آن کابوسهاي پردرد که در اثر جهل قابله

 اي تازه کار پيش آمده بود بخوابد؟ چرا نمرد؟ اسکارلت فکر مي کرد که اگر خودش در چنين شرايطي قرار مي

لني با نجوايي که به زحمت شنيده مي شد گفته بود :" متشکرم" و بعدگرفت حتما مي مرد. وقتي همه چيز تمام شد ما  

 به خواب رفته بود چطور مي توانست بخوابد فراموش کرده بود که خودش هم بعد از تولد ويد خوابيده بود. همه

ز بي پايانچيز را فراموش کرده بود. ذهنش خالي شده بود مکيده شده بود تمام دنيا مکيده شده بود. قبل از اين رو  

فقط يک شب سنگين و گرم فقط صداي نفس هاي -زندگي وجود نداشت و بعد از آن هم وجود نخواهد داشت   

 سنگين خودش فقط جوي عرقي که از زيربغلش به سوي پايين سرازير مي شد از تهيگاه به زانو سنگين و چسبنده و

 .سرد

شد و بعد به گريه. اما هيچ اشکي از چشمانش فرو نمي صداي نفس هاي خود را مي شنيد که گاه به ناله تبديل مي  

 ريخت. چنان سوزان بود که گويي ديگر هيچگاه قادر به گريستن نخواهد بود. خودش را آرام و با زحمت باال کشيد و

 دامنش را تا روي زانو پس زد گرمش بود سردش بود گر گرفته بود يخ زده بود و در همان حال از هواي خنک شب

اهاي لختش لذت مي برد. اگر عمه پيتي اورا با اين حال مي ديد چه مي گفت. اگر اورا با اين پاهاي لخت درروي پ  

 سرسراي پايين مي ديد چه سرزنش ها که نمي کرد. ديگر به هيچ چيز اهميت نمي داد زمان ايستاده بود ممکن بود

 .غروب باشد ممکن بود نيمه شب باشد. نمي دانست و اهميت نمي داد

 صداي پايي از طبقه باال شنيد با خود گفت:" اوه خداي من اين پريسي لعنتي" چشمانش داشت کم کم روي هم مي
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 .افتاد. و بعد از سکوتي تاريک و تقريبا طوالني پريسي بي پروا با خوشحالي کنارش نشست

ستاز پس کار براومديم خانوم اسکارلت. فکر نمي کنم مامانم هم بهتر از ما مي تون " " 

 از ميان تاريکي اسکارلت به او زل زد. خسته تر از ان بود که به او بتازد. آنقدر نيرو در خود سراغ نداشت که بلند

 شود و جواب اين گستاخي ها و الف زني ها را بدهد. با آن همه خرابکاري و بي عرضگي که نشان داده بود با آن

ت دمر کرده بود قيچي را عوضي داده بود و بچه را يکي دو بارترسي که از خود نشان داده بود لگن آب را روي تخ  

 .انداخته بود حاال امده بود و الف مي زد و از مهارت خود رد کار زايمان تعريف مي کرد

 و آن يانکي ها مي خواستند سياهان را آزاد کنند. خوب سياهان ارزاني يانکي ها. اسکارلت در سکوت به ستون تکيه

ي که سکوت اورا ديد برخاست در تاريکي ايوان محو شد اسکارلت بعد از زماني که باالخره نفسشکرده بود و پريس  
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 به حال عادي بازگشت از باالي خيابان در فاصله دور دست صداي صحبت چند نفر را شنيد صداهاي ضعيفي از جانب

رچه مي دانست در اين تاريکي کسي اوراشمال مي آمد. سربازان ! آرام سرجايش نشست. دامنش را پايين کشيد اگ  

 نمي بيند. مدتي گوش داد صداها نزديک خانه رسيده بود. تعدادي سرباز بطور پراکنده عبور مي کردند مثل سايه مي

 .گذشتند. اسکارلت خود را دم در رساند و بانگ داد

 "!آقا خواهش مي کنم "

 .سايه اي از بقيه جدا شد و نزديک آمد

؟ دارين مارو ترک مي کنين؟دارين ميرين " " 

 .صداي سايه که معلوم بود کاله خود را به احترام يک خانم از سر برداشته از ميان تاريکي شنيده شد

 "بله خانم داريم همين کارو مي کنيم. ما آخرين نفرات سنگر هستيم يک مايلي شمال "

 "شما... ارتش واقعا عقب نشيني کرده؟ "

کي ها دارن ميانبله خانم مي بينيد يان " " 

 يانکي ها مي آيند! فراموش کرده بود. ناگهان گلويش گرفت و نتوانست به حرفش ادامه دهد. سايه دور شد و رفت

 وبه سايه هاي ديگر پيوست صداي پايشان سکوت تاريکي سنگين را مي شکست و ريتم آشنا را در يادش زنده کرد

ن چيزي بود که ريتم پاي آنها مي گفت و چيزي بود که اسکارلت از آنيانکي ها مي آيند! يانکي ها مي آيند!" اي ":  

 !ريتم حس مي کرد. يانکي ها مي آيند

 پريسي با وحشت گفت:" يانکي ها دارن ميان اوه خانوم اسکارلت اونا همه مارو مي کشن سرنيزه هاشونو تو

 "...شکممون فرو مي کنن. اونا

 "!اوه ... خفه شو "
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ندازه کافي هراسناک بود و تکرار آن بيشتر اورا عصبي مي کرد. ترسي عميق عميق تر از سياهياين خبر خودش به ا  

 .شب اورا فرا گرفت. چه کند؟ کجا فرار کند؟ ازچه کسي کمک بخواهد؟ دوستانش اورا ترک کرده بودند

نيفتاده بود؟ چرا وقتي مثلناگهان به ياد رت باتلر افتاد و آرامشي در جانش نشست. چرا از صبح تا بحال به فکر او   

 مرغ سرکنده پرپر مي زد به يادش نيفتاده بود؟ اگر چه از او بدش مي آمد ولي او قوي و باهوش بود و از يانکي ها

 نمي ترسيد وهنوز در شهر بود البته ديوانه وار از او بدش مي آمد چون در آخرين مالقات توهين هاي زشتي به او

شش نبود. ولي نمي توانست در اين موقعيت اين افکار را به ذهنش راه دهد او هم اسبکرده بود که اصال قابل بخ  

 داشت و هم درشکه. اوه چرا قبال به اين فکر نيفتاده بود! رت مي توانست اورا از اين محل مشئوم دور کند. از يانکي

 .ها دور کند و به جايي ببرد هرجا

دي گفترويش را به پريسي کرد و با لحن تبدار و تن : 

 "ميدوني سروان باتلر کجا زندگي مي کنه؟ تو هتل آتالنتا؟ "

 "...بله خانوم ولي "

 همين االن ميري اونجا تا اونجا که قدرت داري بدو و بگو من بهش احتياج دارم زود خودشو برسونه اسب و درشکه "

د مارو از اينجا ببره. برو همين حاال. عجلهاش رو هم بياره و يک آمبوالنس اگه مي تونه. بگو براي بچه الزمه. بگو باي  

 "کن

 .راست ايستاد و پريسي را هل داد
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 "خداجون خانوم اسکارلت من مي ترسم توي اين تاريکي برم! شايد يانکي ها منو بگيرن اگه گرفتن چي؟ "

گيرن حاال عجله کن اگه بدوي مي توني به اون سربازهايي که از اينجا رفتن برسي و يانکيها هم تورو نمي " " 

 "آخه من مي ترسم. تازه شايد سروان باتلر اونجا نباشه "

 اگه نبود بپرس کجاست مگه تو شعور نداري؟ اگه تو هتل نبود به بار خيابون دکاتور برو. حتما اونا مي دونن برو "

و مي گيرن؟خونه بل واتلينگ. دنبالش بگرد. احمق نمي بيني اگه اونو پيدا نکني يانکيها همه مار " 

 "خانوم جون اگه مامانم بفهمه که من رفتم تو ميخونه يا جاهاي اونجوري منو مي کشه "

 .اسکارلت به طرف او حمله برد

 اگه نري پوستتو مي کنم مي توني وايسي وسط خيابون و صداش کني. نمي توني؟ يا به يکي بگي بره صداش کنه "

 "يااهلل راه بيفت

علل مي کرد و زيرلب غر مي زد اسکارلت تکان ديگري به او داد و اورا به جلو راند بطوريهنگامي که پريسي هنوز ت  

 .که نزديک بود بيفتد
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 يا ميري يا وقتي رسيديم اونور رودخونه مي فروشمت و ديگه رنگ پدر و مادرت رو نمي بيني مفت ميدمت به "

 "هرکي خواست عجله کن

 "...خداجون خانوم اسکارلت "

ه زير فشار خانمش راضي شد برود اما با گام هاي آرام و لرزان. صداي قفل در بلند شد و اسکارلت فريادولي باالخر  

 "!زد:" بدو احمق

 صداي قدم هاي سريع پريسي را شنيد که يورتمه ميرفت و آنقدر ايستاد تا ديگر صدايي از آن زمين خاکي

 .برنخاست

ه و ويران به سرسراي پايين بازگشت و چراغ افروخت گرمايفصل بيست و سومبعد از رفتن پريسي اسکارلت خست  

 طاقت فرسايي در خانه احساس مي شد مثل اين بود که تمام حرارت خورشيد را در چهار ديوار آن جمع کرده بودند

 بعضي از نگراني هايش اکنون رفع شده بود و احساس مي کرد معده اش آمادگي پذيرش غذا را دارد يادش آمد که

ش چيزي نخورده به جز يک قاشق آرد ذرت، پس چراغ را برداشت و به آشپزخانه رفت آتش اجاق تمامشب پي  

 .شده بود ولي گرماي آن هنوز احساس مي شد. تکه اي نان ذرت يافت ولي باز هم نگاهش در جستجوي غذا بود

د وديگر زحمت ريختنمقداري آرد ذرت هنوز در ظرف باقي بود با يک قاشق بزرگ آشپزي شروع به خوردن کر  

 در بشقاب را به خودش نداد چهار قاشق که خورد گرما آنقدر آزارش داد که ناچار برخاست چراغ را به يک دست و

 تکه نان را به دست ديگر گرفت و به سرسرا بازگشت بايد به طبقه باال مي رفت و کنار مالني مي ماند اگر اتفاقي مي

بانگ دهد اما حس بودن در آن اتاق و کابوس گذشته اورا رها نمي کرد حتي اگر افتاد مالني آنقدر توان نداشت که  

 مالني هم مي مرد باز هم قدرت نداشت به آن اتاق بازگردد ديگر دلش نمي خواست آن اتاق را ببيند چراغ را روي

ود غرق بود روي پله هاپايه کنار پنجره قرار داد و به ايوان جلو رفت اينجا خنکتر بود اگرچه شب نيز در گرماي خ  

 .نشست حلقه گردي از نور چراغ بيرون را روشن مي کرد شروع به خوردن نان کرد

 وقتي کار خوردن پايان گرفت جرياني از نيرو در وجودش دميد ولي با شکلي از هراس همراه بود. از خيابان هاي

صدا را حس مي کرد که باال و پايين ميدوردست صداي همهمه مي آمد. چيزي برايش قابل تشخيص نبود فقط امواج   

 رفت خود را جلو کشيد سعي کرد بشنود ولي به زودي دريافت که عضالتش از تنش و اضطراب به درد امده است
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 بيشتر از هرچيز در دنيا مشتاق شنيدن صداي پاي اسب بود و ديدن نگاه بي اعتنا و خودخوهانه رت که به ترس او

ا از اينجا مي برد هرجا که مي شد نمي دانست کجا اهميت نمي دادبخندد. رت آنان ر . 

 همانطور که با عضالت پرتنش گوش به صداها داده بود. نوري ضعيف در باالي درخت مشاهده کرد مضطرب شد نور

ههرلحظه بيشتر مي شد آسمان سياه صورتي شده بود و بعد قرمز پررنگ. ناگهان از باالي درختان شعله هاي زبان  
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 کش آتش را ديد که سر به آسمان مي ساييدند از جا پريد قلبش دوباره ناآرام شد همان ضربان کشنده و بيمار

 .دوباره آغاز شده بود

 يانکي ها امده بودند ميدانست که يانکي ها آمده اند و اکنون مشغول آتش زدن شهر هستند. در شرق شهر شعله ها

پيچيد و ناگهان بزرگ مي شد و سرخي عظيمي در مقابل چشمان ترسانش بيشتر بود بلندتر و بلندتر مي شد مي  

 .پديد مي امد حتما يک محله کامل در حال سوختن بود گرماي ضعيفي دميد ودودي به دماغش رسيد

 به طبقه باال رفت به اتاق خود وارد شد و پنجره را گشود تا بهتر ببيند آسمان به گونه اي رعب انگيز قرمز بود و حلقه

 هاي دود بلند مي شد و باال ميرفت تا زير شعله ها ابري ضخيم بسازد. بوي دود حاال بيشتر شده بود. فکرش

 مغشوش بود و به طور نامرتب اينجا و آنجا مي پريد آتش چه زود به خيابان پيچ تري مي رسيد و آن خانه را هم مي

ر کند! چه بايد مي کرد! تمام شياطين جهنم گويي درسوزاند! يانکي ها چه زود مي رسيدند! به کجا مي توانست فرا  

 گوشش فرياد مي کشيدند و ذهنش چون گردابي آميخته با درماندگي و هراس درهم مي پيچيد و به پنجره چنگ زد

 .تا از سقوط خود جلوگيري کند

 "دائما به خود مي گفت:" بايد فکر کنم بايد فکر کنم

مزمه گر هراسناک از ذهن او بيرون مي جهيد. همانطور که لبه پنجره ايستادهاما فکر از او مي گريخت مثل مرغان ز  

 بود انفجاري مهيب به گوش رسيد بلندتر از غرش توپ تا بحال چنين صدايي نشنيده بود. آسمان از شعله هاي بلند

 .آتش قرمز شد. بعد چند انفجار ديگر. زمين لرزيد و شيشه پنجره ها خرد شد و به اطراف پاشيد

 جهان جهنمي بود از صدا و آتش و زمين پيوسته از انفجارهاي پياپي مي لرزيد. جرقه هاي آتش چون تيري در

 آسمان رها مي شد و آرام و تنبل سقوط مي کرد و به درون ابر خونين دود فرو مي رفت. تصور مي کرد از اتاق مجاور

اشت حاال فقط زمان ترس بود که از درونش چون شعلهصدايي شنيده است اما توجهي نکرد. حاال وقتي براي مالني ند  

 هاي مقابل زبانه مي کشيد خود را کودکي مي ديد که از ترس در آستانه ديوانگي قرار داشت ومي خواست زير دامن

 مادرش پنهان شود و ان مناظر نحس را نبيند. اگر مي توانست به خانه برود! نزد مادر! در ميان آن صدهاي لرزه آور

ي ديگري از پله ها شنيد گويا کسي داشت پله ها را سه تا يکي مي کرد و باال مي آمد و مثل سگ ولگرد زوزه ميصدا  

 کشيد پريسي خود را ناگهان به درون اتاق انداخت و به سوي اسکارلت پريد و بازوي اورا گرفت به سختي فشار مي

 "...داد اسکارلت فرياد زد:" يانکي ها

د و با صداي بلند حرف مي زد و ناخن هايش را در بازوي اسکارلت فرو مي کرد. " نه خانومپريسي نفس نفس مي ز  

 سربازهاي خودمونن دارن کارخونه ها و انبارها رو آتيش مي زنن اوه خداجون خانوم اسکارلت نمي دونين چه خبره

مون تو آتيش مي سوزيمشايد هفتاد واگنو باهم آتيش زدن همه پر از گلوله هاي توپ اوه مسيح مقدس همه  !" 

 دوباره جيغ زدن را شروع کرد و ناخن هاي خود را در بازوان اسکارلت فشار داد. حاال نوبت اسکارلت بود که از درد

 جيغ بزند. با حرکتي سريع اورا از خود جدا کرد. اسکارلت با خود مي گفت:" اگه خودمو جمع و جور نکنم حتما من
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مي کشم" قيافه پريسي هم بيشتر اورا آزار ميداد و ترسش را مي افزود. شانه هايش را محکم هم مث گربه گر زوزه  

 .گرفت و تکان سختي داد

 "خفه شو جيغ نزن درست صحبت کن. يانکي ها که هنوز نيومدن! احمق! سروان باتلر رو ديدي؟ چي گفت؟ مياد؟ "

دجيغ زدن پريسي قطع شد اما دندانهايش از ترس بهم مي خور . 

 "...بله خانوم پيداش کردم تو ميخونه بود همونجايي که شما گفته بودين اون "

 "مهم نيست کجا پيداش کردي مياد يا نه؟ گفتي اسبشو با خودش بياره؟ "

 "خداجون خانوم اسکارلت! ميگفت سربازها اسب ودرشکه رو ازش گرفتن که زخمي هارو ببرن "

 "!خداي من "

 "..ولي مياد "

 "چي گفت؟ "

 .پريسي کمي آرام شده بود ولي چشمانش هنوز دوران داشت

 خب خانوم همونجوري که شما گفتين تو ميخونه پيداش کردم. بيرون وايسادم و صداش کردم اون هم اومد بيرون "

 يک نگاهي به من انداخت و گفت چي ميگي؟ من هم موضوع رو تند تند براش گفتم چيزي نفهميد. بعد باهم رفتيم

پنج گوش اونجا آرومتر بود. بعد گفت حرفت چيه؟ زودباش بگو. من هم چيزهايي رو که گفته بودين گفتمميدون  . 

 بهش گفتم سروان باتلر زودبيا و با خودت اسب و درشکه بيار. خانوم مالني بچه زاييده و شما بايد مارو از شهر ببرين

ن نميدونم اما شما بايد قبل از اومدن يانکي ها ما روپرسيد خانم اسکارلت نگفت کجا مي خواد بره گفتم نمي دونم م  

 ببرين. يهو خنده اش گرفت گفت: يانکي ها کاري با شما ندارن" قلب اسکارلت داشت از جا کنده مي شد مثل اين

 بود که آخرين اميدش را نيز از دست داده بود چقد خود را احمق حس مي کرد چرا قبال فکر نکرده بود که وقتي

قب نشيني مي کند هرچه اسب و گاري و درشکه هست جمع مي کند و با خود مي برد؟ لحظه اي هوش وارتشي ع  

 حواسش را از دست داد درست نمي فهميد پريسي چه مي گويد. اما باالخره حواسش را جمع کرد و به دنباله داستان

 .پريسي گوش داد

اسب و گاري از يک جايي براش ميدزدم من نمي بعدش گفت به خانوم اسکارلت بگو ناراحت نباشه هرطور شده "  

 دونم تو يک همچين شبي چه جوري مي خواد گاري بدزده ولي گفت من مي دزدم اگرم تير بخورم مي دزدم بعد

 دوباره خنديد. به من گفت بدو برو خونه. قبل ازاينکه راه بيفتم اين صداهاي لعنتي شروع شد. به من گفت: نترس

نيستن سربازاي خودمونن بدو برو ديگه چيزي نيست يانکي ها " 

 "مياد؟ اسب هم مياره؟ "
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 "گفت ميام "

 اسکارلت نفسي به راحتي کشيد نفسي عميق. اگر راهي براي پيدا کردن اسب باشد رت حتما يکي پيدا مي کند. رت

خواهد گذشت فرارمرد باهوشي است. اگر بتواند انها را خارج کند و از اين وضع خطرناک نجات دهد از تقصيراتش  ! 

 و حاال که رت بود ديگر ترسي نداشت. رت از آنها مواظبت مي کرد خدارا شکر که رت را يافت! احساس کرد

 .خيالش راحت شده است

 ويد رو بيدار کن لباسشو تنش کن. چند تيکه لباس هم براي خودمون وردار بذار توي چمدون کوچيکه به خانم "

ميريم هنوز موقعش نشده بچه رو تو حوله کلفت بپيچ دقت کن لباساشم وردارمالني هم حرفي نزن که داريم  " 
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 .پريسي هنوز دامنش را در چنگ داشت و چيزي جز سفيدي چشمانش ديده نمي شد. اسکارلت سخت اورا تکان داد

 .عجله کن" و پريسي چون خرگوشي بيرون رفت "

مالني برود و اورا آرام کند مي دانست که مالني بشدت ترسيده واسکارلت مي دانست که اکنون ديگر بايد به سراغ   

 آرامش خود را از اين سرو صداي وحشتناک از دست داده است ترديد نداشت که انفجارها ادامه خواهد يافت و براي

استمدتي طوالني آسمان همينطور قرمز وپردود باقي خواهد ماند. چنين به نظر مي رسيد که دنيا به آخر رسيده  . 

 اما هنوز نمي توانست خود را راضي کند که پاي به آن اتاق بگذارد. با عجله به طبقه پايين رفت تا چيني ها و نقره

 هايي را که عمه پيتي پات قبل از فرار به ماکون جا گذاشته بود جمع کند. اما وقتي به پذيرايي رسيد آن چنان مي

د شد. به ايوان دويد و به صداها گوش داد و دوباره به اتاق پذيراييلرزيد که سه بشقاب چيني از دستش افتاد و خر  

 برگشت و اين بار ظرف هاي نقره را روي زمين ريخت هرچيزي را که برميداشت از دستش مي افتاد. از بس عجله

لداشت پايش به فرش کهنه گير کرد و زمين خورد اما با سرعت برخاست ولي درد را حس نمي کرد. از طبقه باا  

 صداي پاهاي پريسي که چهارنعل مي رفت و مثل حيواني سرگردان اين طرف و آن طرف مي پريد به گوش مي

 .رسيد معلوم بود که آنقدر گيج است که خودش هم نمي داند چه مي کند فقط بي هدف چهارنعل مي رفت

ممکن نبود بتواند چيزي را بسته براي بار دوازدهم به ايوان رفت، اما اينبار به سراغ ظرف ها نيامد همانجا نشست  

 بندي کند نمي توانست قادر نبود هيچ کاري انجام دهد جز اينکه با قلبي تپنده بنشيند و منتظر رت بماند به نظرش

 آمد که ساعت ها بايد انتظار بکشد. باالخره از آن سوي جاده از دور دست ها صداي جيرجير چرخ هاي روغن

سب بطور ضعيفي شنيده شد چرا عجله نمي کند؟ چرا نمي تازد؟ صدا نزديک شدنخورده آميخته با صداي سم ا  

 اسکارلت برخاست ونام رت را برزبان آورد. و بعد سايه او را در تاريکي تشخيص داد که از گاري کوچکي پايين

ضوح ديد. لباسشپريد قفل را باز کرد و به سوي او آمد. آمد و در نور چراغ قرار گرفت و اسکارلت چهره اورا به و  

 آنچنان نو و فاخر بود که گويي مي خواست به شب نشيني برود کت و شلوار خوش دوختي از کتان سفيد جليقه اي از
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 ابريشم خاکستري با قالبدوزي هاي زيبا و پيراهن سفيدي با يقه خوش فرم پوشيده بود کاله پهن پانامايي اش را

ششلول با دسته عاج آويخته بود. جيبهايش را پر از مهمات کرده بودکمي کج گذاشته بود و از طفين کمربندش دو  . 

 هنگامي که با قدم هاي بلند از باغچه مي گذشت سرش را چون شاهزاده اي مغرور باال نگه داشته بود خطرات آن

جدي شب که اين همه اسکارلت را ترسانده بود براي او چون شرابي مست کننده مي نمود. نوعي بي رحمي از چهره  

 .او خوانده مي شد. چه بسا اسکارلت اين حالت را اگر در موقع ديگري مي ديد وحشت مي کرد

 چشمان سياهش مي رقصيد گويي از آن حوادث لذت مي برد به بچه هايي شباهت داشت که از آتش بازي لذت مي

ود و از چشمان سبزشبرند. هنگامي که پاي در پله گذاشت اسکارلت با عجله به سويش جست چهره اش سفيد ب  

 .آتش بيرون مي ريخت

 .رت کالهش را برداشت و با ژست خاصي چرخ داد و با همان لحن تمسخر اميز گفت:" شب بخير. هواي خوبيه

 شنيدم به مسافرت تشريف مي بريد" اسکارلت با صدايي لرزان گفت:" اگه بخواي مسخره بازي دربياري حتي يک

 "کلمه هم باهات حرف نمي زنم

وانمود کرد که حيرت زده شده :" به من نگو که ترسيدي!" خنده اي بر لبانش ديده مي شد. خونسردي او رت  

 .طوري اسکارلت را خشمگين کرد که مي خواست اورا از پله ها به پايين پرت کند
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وقت جر و بحث بله ترسيدم! ترسيدم و اگه تو هم به اندازه يک بز احساس داشتي حتما مي ترسيدي ولي حاال "  

 "نيست بايد از اينجا بريم

 من درخدمت شما هستم خانم. ولي کجا خيال داريد تشريف ببريد؟ اين همه راه آمدم مه بفهمم خيال داريد کجا "

 بريد شمال و جنوب و شرق و غرب که نميشه. يانکي ها همه جا هستن. تنها يک راه بازه راهي که ارتش داره عقب

نمي کنم به اين زودي ها هم باز بشه. واحدهاي سوار ژنرال لي عقبدار ارتش هستند و دارن مي نشيني مي کنه. فکر  

 دنبال ارتش بري( Donough Me ( جنگن که جاده رو باز نگه دارن تا ارتش عبور کنه اگه از جاده مک دونوگ

مي خواي بري؟ حتما اسب و گاري رو مي گيرن و من براي دزديدنش تو دردسر مي افتم حاال بگو کجا " 

 اسکارلت لرزان ايستاده بود و به حرفهاي او گوش مي داد اما به زحمت مي فهميد. ولي مي دانست کجا مي خواهد

 برود. مي دانست که در تمام اين روزها زجر کشيده بود تا تصميم بگيرد به جايي که مي خواهد برود. تنها جايي که

 .داشت

 "گفت:" ميرم خونه

تاراست؟ خونه؟ منظورت " " 

 "!بله! بله! به تارا! اوه رت بايد عجله کنيم "
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 رت چنان به او مي نگريست که گويي ديوانه اي در مقابل خود دارد

 تارا! خداي من اسکارلت! مگه خبر نداري که امروز در جونزبورو جنگ بوده؟ جنگ بوده مي فهمي؟ در جونزبورو "

ل و پايين از جاده رات اندردي. يانکي ها حاال ممکنه به تارا هم رسيدهدر خيابانهاي جونزبورو تا ده مايلي شهر باا  

 باشن تمام اون بخش دست يانکي هاست هيچ کس نمي دونه اونها واقعا کجا هستن. همه جارو گرفتن تو نمي توني

 "!بري خونه! نمي توني سرت رو بندازي پايين و صاف بري وسط ارتش يانکي ها

ميرم خونه! ميرم! ميرماسکارلت فرياد زد:" من  !" 

 رت با صدايي تند و خشن گفت:" ديوونه کوچولو نمي توني از اون راه بري. اگرم به يانکي ها برخورد نکني جنگل پر

 از فراري هاي دو طرفه. تازه خيلي از افراد ارتش ما هنوز دارن از جونزبورو عقب نشيني مي کنن اونا حتما اسب و

يانکي ها تنها شانست اينه که دنبال ارتش از جاده مک دونوگ بري و دعا کني که تو گاري رو مي گيرن درست مثل  

 تاريکي تورو نبينن به تارا نمي توني بري. اگه به اونجا بري احتماال با خرابه هاش روبرو مي شي من نميذارم به خونه

 "بري اين کار حماقته

ن ميرم ميخوام برم خونه! تو هم نمي توني جلومو بگيريصداي اسکارلت آنقدر بلند بود که به جيغ تبديل شد " م  

 "ميرم خونه مادرمو مي خوام اگه سعي کني جلومو بگيري مي کشمت مي خوام برم خونه

 اشک هراس و جنون عاقبت از چشمانش سرازير شد چون جويي باريک با مشت به سينه رت مي کوبيد وجيغ مي

ده برمکشيد:" ميرم! ميرم! حتي اگه همه راه پيا !" 

 و ناگهان در آغوش او بود. صورت نمناکش با پيراهن او تماس داشت ديگر با مشت به سينه او نمي کوبيد. دست رت

 گيسوان اورا نوازش مي کرد. در صدايش آرامشي ديده مي شد نرم دور از آن لحن تمسخرآميز. اين ديگر صداي

ه بوي براندي تنباکو و اسب مي داد اين رايحه در جانشرت باتلر نبود. صداي نوازشگر غريبه اي نيرومند بود ک  

 .نشست. پدرش جرالد هم همين بو را مي داد
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 رت آرام گفت:" خيلي خب ديگه عزيزم گريه نکن. تو ميري خونه. دخترک کوچولوي شجاع من! ميري خونه گريه

 "نکن

مرد، چه آرامش بي پاياني کاش براي هميشه درحس کرد که لبهايش آرام برگيسوان او مي لغزد. چه آرام بود اين   

 .آغوش او مي ماند. با چنين بازوان نيرومندي که اورا در آغوش گرفته بود ديگر خطري تهديدش نمي کرد

 .رت دستمالش را بيرون آورد و اشکهاي اورا پاک کرد

 "حاال مثل بچه هاي خوب دماغتو بگير "

بگو چکار کنم؟ بايد عجله کنيملبخندي پرمهر بر لبانش داشت:" و به من  " 
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 اسکارلت فرمان اورا اطاعت کرد و دماغش را گرفت هنوز مي لرزيد اما نمي دانست چه بايد بگويد. لبانش مي لرزيد

 :درمانده به او نگاه کرد. رت آمرانه گفت

فکستني بهتره خانم ويلکز بچه شو به دنيا آورده؟ حرکت براش خطرناکه... بيست و پنج مايل توي اين گاري "  

 "بذاريش پيش خانم ميد

 "خونه نيستن نمي تونم ولش کنم "

 "بسيارخب بايد بخوابونيش توي واگن. اون دختره احمق کوچولو کجاست؟ "

 "طبقه باالست. چمدونو مي بنده "

يچمدون؟ چمدون رو که نمي توني توي واگن بذاري خيلي کوچيکه خانم ويلکز هم همه جارو مي گيره جا برا "  

 "خودتونم نيست تازه ممکنه چرخ هاشم دربياد. بهش بگو فقط دوتا پتو براي خانم ويلکز و بچه ش بذاره

 اسکارلت هنوز نمي توانست تکان بخورد. رت بازويش را در دست داشت و گويي مي خواست بخشي از نيروي خود

باشد. لبهاي رت حالت تمسخر گرفترا در جان او بدمد چه مي شد اگر اسکارلت هم مي توانست مثل او خونسرد  :" 

 "اين همون خانم جوان و شجاعي نيست که به من مي گفت نه از خدا مي ترسه و نه از بشر؟

 :ناگهان خنديد و بازوي اسکارلت را رها کرد. و اسکارلت نيش خورده و خشمگين اورا نگاه مي کرد

 "من نمي ترسم "

ي من هم نمک با خودم نياوردمالبته که نمي ترسي. همين االنه که غش کن " " 

 اسکارلت از خشم پايش را به زمين کوبيد چون در اين لحظه کار ديگري از دستش ساخته نبود. بدون اينکه حرفي

 .بزند چراغ را برداشت و از پله ها باال رفت. رت هم پشت سرش بود و اسکارلت فهميد دارد با خودش مي خندد

حکم باال رفت. در اتاق ويد پريسي مشغول پوشاندن لباس بچه بود. ويد سکسکهپشتش را صاف کرد و با قدم هاي م  

 مي کرد و پريسي هم مشغول غر زدن بود. به پريسي دستور داد لحاف پر ويد را بردارد و در واگن بگذارد. پريسي

کسکه نمي کردبچه را زمين گذاشت ودستور را اطاعت کرد. ويد هم به دنبال او از پله ها پايين رفت. ديگر س . 

 اسکارلت خطاب به رت گفت:" بيا" و سپس به طرف اتاق مالني راه افتاد و رت هم به دنبالش روان شد و کالهش را

 .به دست داشت

 مالني دراز کشيده بود و مالفه را تازير گلويش کشيده بود. صورتش مثل مرده ها سفيد بود و چشمان گود افتاده اش

رده بودند در نگاهش آرامش بود. از ديدن رت در اتاق خواب خود اصال تعجب نکرد وليرا دو حلقه کبود محاصره ک  

 .احساس کرد مسئله مهمي پيش آمده است. لبخندش قبل ازاينکه بر لب درآيد محو شده بود

اهه ملياسکارلت با بي صبري تمام گفت:" ما ميريم خونه به تارا يانکي ها دارن ميان رت مارو خواهد برد. اين تنها ر " 
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 مالني سعي کرد با حرکت سر موافقت خود را اعالم کند اشاره اي به بچه کرد. اسکارلت بچه را بلند کرد و در حوله

 .کلفتي پيچيد رت به تختخواب نزديک شد

 "مالفه را دور او محکم کرد وگفت:" سعي مي کنم اذيتتون نکنم اگه مي تونين دستهاتونو دور گردن من بندازين

 مالني سعي کرد دست هايش را دور گردن رت حلقه کند ولي نتوانست. ت با يک دست زير شانه ها و يک دست

 ديگر زير زانوها اورا بغل زد. مالني اگرچه فرياد نزد ولي اسکارلت ديد که لبهايش را گاز گرفت و رنگش سفيدتر

ه مختصري به ديوار کردشد. چراغ را باالتر گرفت تا راه رت را روشن تر کند. مالني اشار . 

 "رت به آرامي پرسيد:" چي شده؟

 "مالني نجوا کنان گفت:" خواهش مي کنم" و به سختي با انگشت اشاره کرد:" چارلز

 رت نگاهي به او کرد به نظرش مي آمد هذيان مي گويد اما اسکارلت که منظور اورا درک کرده بود خشمگين شد به

رداشت . بار ديگر صداي ضعيف مالني برخاستطرف ديوار رفت و عکس چارلز را ب : 

 "خواهش مي کنم شمشير "

 اسکارلت گفت:" اوه بله" و بعد از اينکه رت را به طبقه پايين رساند دوباره بازگشت و شمشير را از ديوار برداشت و

ي نبود. اين فقط زنيتپانچه و کمربندش را نيز همراه برد. حمل بچه شمشير چراغ و تپانچه و کمربند با هم کار آسان  

 چون مالني بود که مي توانست اين همه خونسردي از خود نشان دهد و در اين هنگام که يانکي ها پشت در خانه

 .بودند همه چيز را فراموش کند و فقط به فکر عکس و شمشير و تپانچه چارلز باشد

ت قهوه اي کرد و مدتي با کنجکاوي بهوقتي چراغ تصوير چارلز را روشن کرد اسکارلت نگاهي به آن چشمهاي درش  

 آن نگريست. اين مرد شوهر او بود چند شب درکنارش خوابيده و بچه اي به او داده بود با چشماني شبيه خودش. و

 اسکارلت به زحمت اورا به خاطر داشت. کودکي که در بغل داشت تکاني خورد اسکارلت نگاهي به او انداخت. براي

اين بچه اشلي است که در آغوش او خفته است و ناگهان آرزو کرد که کاش اين بچه به او اولين بار درک کرد که  

 تعلق داشت به او و اشلي

 .در اين بين پريسي با خوشحالي باال آمد و اسکارلت بچه را به او سپرد و بعد هردو شتابان از پله ها سرازير شدند

رلت کالهي ديد به سرعت آن را برسر گذاشت و بندش را زيرسايه هاي لرزان بر ديوار مي افتاد. در سرسرا اسکا  

 .چانه گره زد

 .اين کاله عزاي مالني بود و به سر او نمي خورد ولي هرچه فکر کرد به ياد نياورد کاله خود را کجا گذاشته است

ير به پايشاز خانه خارج شد و از پله هاي جلويي پايين رفت چراغ در دستش بود و سعي مي کرد از خوردن شمش  

 جلوگيري کند خود را به واگن اسبي رساند و به دقت آن را ورنداز کرد مالني درون ان دراز کشيده بود ونوزادش را

 .در آغوش داشت ويد هم انجا بود و پريسي هم سعي داشت خودش را جاي دهد و ويد را در آغوش خود بنشاند

ج بود اسکارلت فکر مي کرد به اولين مانعي که برخوردارابه کوچکي بود ديوارهاي کوتاهي داشت چرخ هايش ک  
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 کند ازهم مي پاشد. نگاهي هم به اسب انداخت و قلبش فرو ريخت حيوان ضعيف بود استخوان هايش آشکارا ديده

 مي شد سرش ميان دو پاي جلو فرو افتاده بود پشتش سراسر زخم بود جاي شالق کامال ديده مي شد و وقتي نفس

داشت جان از تنش خارج مي شد مي کشيد گويي . 

 رت زيرلب گفت:" مثل اينکه زياد به اسب شباهت نداره بعيد نيست سر همين اولين پيچ جونش دربياد و کارش

 يکسره بشه. ولي اين بهترين اسبي بود که تونستم پيدا کنم. شايد يک روزي برات تعريف کنم که چطور و کجا اينو
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براي اين حيوون تيرهم بخورم. فقط وفاداري من به تو بود که از من يک اسب دزد ساخت دزديدم تازه نزديک بود  

 "اون هم چه اسبي. بذار کمکت کنم سوار بشي -

 چراغ را از دست اسکارلت گرفت و روي زمين گذاشت صندلي جلو فقط يک تختخ باريک بود رت کمر اسکارلت را

د. اسکارلت دامنش را دور پاهايش پيچيد و در همان حال فکر کرد چهگرفت و اورا بلند کرد و روي صندلي قرار دا  

 خوب است که آدم مرد باشد، مردي مثل رت، قوي و نيرومند. وقتي رت با او بود ديگر از چيزي هراس نداشت نه از

 .آتش نه از صدا و حتي از يانکي ها

 .رت کنارش نشست و شالق را به دست گرفت

" صبر کن! يادم رفت در رو قفل کنماسکارلت فرياد زنان گفت: " 

 . رت با صداي بلندي خنديد و شالق کشيد

 "به چي مي خندي؟ "

 به تو که ميخواي در رو به روي يانکي ها ببندي" اسب حرکت کرد.به آرامي به زحمت. چراغ همچنان کنار در مي "

آنان پيش مي رفتند رفته رفته دور مي سوخت و نوري زرد رنگ و لرزان به اطراف مي داد. آن حلقه نور همچنان که  

 .شد

* * * 

 رت اسب را در آخر خيابان پيچ تري به سمت غرب هدايت کرد گاري در جاده خاک آلود و پر از چاله و گودال

 آنچنان تکان مي خورد که ناله اسکارلت درآمد. خانه ها چون اشباحي کريه در دو طرف راه صف کشيده بودند و

ن چون سنگ قبر به نظر مي رسيدطارمي هاي سفيدشا . 

 درخت هاي تيره از باالي سرشان عبور مي کردند. خيابان به تونلي شباهت داشت از پشت درختان سر بهم اورده

 آسمان سرخ رنگ در آن شب هراس انگيز اشکالي از اشباح را در چشم آنان مي گشود. بوي دود هرلحظه بيشتر مي

عراده هاي سنگين و صداي پاي سربازان سوار بر حرارت داغ آتش بگوش ميشد صداي مهيب انفجارها و غوغاي   

 رسيد هنگامي که گاري را به کوچه ديگري برد ناگهان انفجاري شديد هوارا شکافت و مارپيچي از لهيب آتش و دود
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 .به دل آسمان سرخ غرب فرو رفت

با هيجان بيشتري ادامه دادرت با صداي آرامي گفت:" اين بايد آخرين قطار مهمات باشه" و بعد  : 

 چرا اونها رو امروز صبح از اينجا نبردن احمق ها!وقت که داشتند براي ما بد شد مي خواستم مرکز شهر رو دور "

 بزنم تا هم از منطقه آتش دور باشيم و هم با الت ولوت هاي سياه مست خيابون دکاتور روبرو نشيم بعدش هم مي

م بي دردسر اما حتم دارم اين انفجار مال خيابون ماري يتا بود. وما مجبوريم ازتونستيم به سمت جنوب غرب بري  

 "همون جا رد بشيم

 "اسکارلت با صداي لرزاني گفت:" بايد از وسط آتيش ها عبور کنيم؟

 اگه عجله کنيم نه" بعد از گاري پايين پريد و براي مدت کوتاهي غيبش زد وقتي برگشت ترکه بلندي به دست "

بي رحمانه ترکه را پشت اسب فرود آورد. حيواني با تکاني حرکت چهار نعل خود را آغاز کرد سرنشينانداشت   

 گاري مثل ذرت روي ماهي تابه داغ باال و پايين مي پريدند نوزاد به گريه افتاد. ويد شيون سرداد و پريسي عربده

 .کشيد همه روي هم غلتيده بودند اما از مالني صدايي درنمي امد
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 همچنان که به خيابان ماري يتا نزديک مي شدند درختها کمتر مي شد حاال ديگر شعله ها بيشتر نمايان شده بود و

 .سايه خانه ها و اسب ها و ارابه ها همچون بادبان هاي يک کشتي توفان زده چاک چاک و از هم دريده مي نمود

بزرگ بود که خودش نمي دانست اگرچه حرارت آتشدندان هاي اسکارلت بهم فشرده مي شد اما ترسش آنقدر   

 آزارش مي داد ولي احساس سرما مي کرد فکر مي کرد که نفهميده پا در جهنم گذاشته و اگر قدرت حرکت داشت

 جيغ زنان از گاري پايين مي جست و تا خانه عمه پيتي مي دويد و در را به روي خود مي بست. هود را به رت چسباند

پنجه هاي لرزان خود گرفت و به چهره او خيره شد اميد داشت حرفي از او بشنود به اميد تساليي بودبازويش را در   

 کالم اطمينان بخشي مي خواست در ميان ان نور سرخ چهره رت به تصويري شباهت داشت که روي سکه ضرب شده

روي آن ديده مي شد. رت برگشت و باشد سکه اي قديمي با نقشي زيبا و ستمکار که از پس روزگاران بسيار گرد فنا  

 نگاهش را به چشمان اسکارلت دوخت در آن سياهي عميق اکنون چيزي جز خرمني از آتش مشاهده نمي شد در

 نظر اسکارلت رت مردي بود سرتاپا شوق و شور و نشاط و جذبه وگويي از نزديکي به اين جهنم مجسم لذت فراوان

 .مي برد

هايش گذاشت " گوش کن چي مي گم اگه کسي سياه يا سفيد نزديک گاري شد رت دستش را روي کي از ششلول  

 و خواست اسب رو بگيره معطلش نکن فورا تيراندازي کن بقيه حرف ها باشه براي بعد. اما تورو خدا مواظب باش

 "اين اسب بدبخت را زير شالق نکشي و گرنه حساب همه مون پاکه

ت تير دارم" اسلحه را در دامنش گذاشته بود اگرچه اطمينان داشت کهاسکارلت آهسته گفت:"من... من خودم هف  
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 .اگر هيوالي مرگ هم به او نزديک شود قادر نيست ماشه را فشار دهد

 "چي؟ توهفت تير داري؟ "

 "مال چارلزه "

 "چارلز؟ "

 "بله چارلز شوهرم "

 .رت نجوا کنان گفت:" تو واقعا شوهر هم داشتي؟" بعد خنده را سر داد

ه مي شد او کمي جدي تر بود! چه مي شد کمي عجله مي کردچ ! 

 "اسکارلت با لحن محکمي جواب داد:" پس فکر مي کني اين بچه رو از کجا آوردم؟

 "براي بچه دار شدن راه هاي ديگه اي هم هست "

 "ممکنه خفه شي و کمي عجله کني؟ "

ار فروشگاهي که هنوز آتش نگرفته بود توقف کردتقريبا در خيابان ماري يتا بودند رت افسار را کشيد و در کن . 

 !عجله کن!" فقط همين کلمه را در ذهنش داشت عجله کن! عجله کن "

 "رت گفت:" سربازها

 از آن سوي خيابان ماري يتا جمعي از سربازان از ميان آتش و دود عبور مي کردند و نزديک مي شدند. بعضي ها

روي شانه گرفته بودند. گويي هيچيک از آنها به چيزي توجه نداشت اگرتفنگ را به دست داشتند و بعضي ديگر   

 ساختماني فرو مي ريخت يا تير سوخته اي سقوط مي کرد اگر دود آنان را چون گردباد در خود تاب مي داد بازهم

کالهشان حواسشان جاي ديگري بود اهميت نمي دادند. بين افسران و سربازان اختالفي در لباس نبود فقط گاه روي  

م) ديده مي شد. لباسشان همه پاره بود و اغلب پا برهنه بودند -ارتش حکومت کنفدراسيون  ) a.s.c سه حرف  
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 چند نفري هم نوار کثيفي روي بازو يا پيشاني بسته بودند. سربازها نزديک شدند و گذشتند هيچکس حتي سرش را

ر آن تاريکي و روشن پرآتش و داغ چون اشباحي آمدند و چونباال نکرد. همه مغموم و مات و ساکت بودند و د  

 .امواجي لرزان رفتند

 صداي رت به تمسخر بگوش رسيد:" خوب نگاشون کن بعد ها مي توني براي نوه هات تعريف کني که عقب داران

 "ارتش جنوب را ديده اي عقب داران دالوري که در راه وطنشون جنگيدن و شکست خوردن

ان نسبت به او تنفري شديد در خود احساس کرد نفرت بر ترس غلبه کرد و نگراني هايش را پس زداسکارلت ناگه  

 اگر چه مي دانست زندگي آنان که در آن گاري حاضرند در دست اوست ولي از تحقير او بدش آمد. به ياد آورد که

اشناس خفته باشد و هزاران جوانچارلز هم با همين آرمان مرد و اشلي هم با همين مقصود شايد اينک در جايي ن  
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 شاد و شجاع ديگر هم بخاطر همين هدف اکنون در گورهاي تاريک تا ابد مدفونند. حتي اين واقعيت را از ياد برده

 بود که خود نيز روزي آنان را احمق خوانده بود نمي توانست سخن بگويد ولي نفرت از چشمانش شعله مي کشيد و

ده بودنگاهش بر چهره رت خيره مان . 

 همين که آخرين سرباز هم گذشت از پي آنان جوان کوچک اندامي در حالي که تفنگش را بر روي زمين مي کشيد

 به کنار گاري رسيد لحظه اي مکث کرد و با چشماني بي فروغ و غمنام نگاهي به آنان انداخت و دور شد. بيش از

ه اسکارلت بود شايد تفنگش از خودش بلندتر بودشانزده سال نداشت ريشش هنوز درنيامده بود قدش به انداز  

 اسکارلت يقين داشت که از پسرهاي گارد ملي است کودکي است که از مدرسه فرار کرده و در گارد ثبت نام کرده

 است. هنوز چند قدمي دور نشده بود که پاهايش سست شد و بر زمين افتاد. از صداي افتانش دو سه نفر سربازان

تفنگش را برداشت و ديگري اورا به پشت گرفت و راه افتاد وپسرک با صداي ضعيفي مي گفت برگشتند يک نفر :" 

 منو بذار زمين خودم مي تونم راه برم! منو بذار زمين بذار زمين!" مرد ريشويي که اورا به پشت گرفته بود توجهي به

ديد شدحرفهايش نکرد و جوان نيمه جان را همچنان با خود برد و در خم جاده ناپ . 

 رت آرام آنان را مي نگريست اثر خشم هنوز در نگاهش بود اسکارلت غمزده به اين صحنه خيره شده بود و از

 اطراف خبري نداشت ناگهان صداي مهيبي برخاست و تيري بزرگ و آتشين از باالي ساختماني فرو افتاد و دودي

ه پريسي بلند شد نوزاد هم گريه را سر دادخفه کننده خيابان را فرا گرفت سرفه ويد و شيون و آه و نال . 

 "!اوه رت تروخدا عجله کن چرا اينطور بيخيال نشستي؟ عجله کن! عجله کن "

 رت چيزي نگفت فقط با قوت ضربه اي فرود آورد اسب با آخرين توان خود حرکت کرد از خيابان ماري يتا گذشتند

ف مي سوختند و خياباني که به استگاه راه آهن مي رفتدر برابر خود تونل آتش داشتند ساختمان ها در دو طر  

 باريک بود ورطه هولناکي بود اما چاره ديگري نداشتند براي رسيدن به راه آهن بايد از آنجا عبور مي کردند. رت با

 آخرين سرعتي که ممکن بود گاري را به حرکت درآورد و به آن جاده آتشين زد. در آن باريکه راه پر آتش گويي

زاران خورشيد روشن بود که بدنشان را داشت کباب مي کرده . 

 رت خونسرد و بي هراس ترکه بر پشت اسب مي زد و گاري را از آن مسير پر آشوب به سوي ايستگاه هدايت مي

 کرد. از چهره اش هيچ چيز خوانده نمي شد.گويي احساس از آن گريخته بود مثل اين بود که نمي دانست کجاست

ه در نظرشان تا ابد طول کشيد در ميان باريکه راه آتشين راندند و رفته رفته خود را در مسير آرامتريبراي مدتي ک  

 يافتند شانه هاي رت به سوي جلو خم شده بود و چهره اش چنان در هم بود که نشان مي داد ذهنش به شدت آشفته

 .است قطرات درشت عرق از صورتش سرازير بود ولي اهميت نمي داد
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 به خيابان ديگري رسيدند و بعد خيابان ديگري و بعد کوچه هاي باريک ديگر و پشت سرهم؛ تا جايي که باالخره به
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 محوطه اي رسيدند که از آتش خبري نبود و آن همه غوغا و هياهو پشت سرشان قرار داشت. رت ساکت بود فقط

افتاده بود اسکارلت بشدت مي ترسيد و اگر رت مرتبا ترکه مي زد. سرخي آسمان تقريبا برطرف شده تاريکي فرو  

 سخني مي گفت بدش نمي امد. هرچي مي گفت ديگر برايش اهميت نداشت فقط مي خواست صدايش را بشنود اگر

 فحش مي داد يا توهين مي کرد مهم نبود يا تمسخر مي کرد دست مي انداخت اهميتي نداشت فقط دلش مي خواست

اکت بودسخني از او بشنود اما رت س . 

 اگرچه ساکت بود ولي اسکارلت بخاطر حضورش خدارا شکر مي کرد. چه خوب بود که مردي را در کنار خود داشت

 مردي شجاع و نترس. چنين مردي سدي بود ميان او و آن همه ترس بيشمار اگرچه ساکت باشد و سخن نگويد خود

 .را به او بچسباند و عضالتش را حس کرد

وان او فرو برد و گفت:" اوه رت ما بدون چيکار مي کرديم؟ چقدر خوشحالم که تو به ارتشانگشتانش را در باز  

 "نرفتي

 رت برگشت و نگاهي به او انداخت نگاهي که باعث شد اسکارلت بازوي اورا رها کند و عقب بنشيند نگاهش خالي و

ني بعد سرش را برگرداند و به راهبي معني بود هيچ چيز در ان ديده نمي شد جز خشم اضطراب بي هدفي و سرگردا  

 تاريک نظر دوخت مدتي در سکوت راندند. صدايي نبود جز گريه گاه به گاه نوزاد يا باال کشيدن دماغ پريسي. اين

 .صداي آخري چند بار تکرار شد تا اينکه طاقت اسکارلت از دست رفت برگشت و نيشگون محکمي از او گرفت

در ادامه يافت تا عاقبت سکوتي سنگين تر از گذشته جاي آن را گرفتشيون دخترک سياه بلند شد و آنق . 

 باالخره گاري به راست پيچيد و به جاده پهن تر و صاف تري وارد شد. پشت سرشان سايه هاي تيره خانه ها و بيشه

ديزاران چون ديواري رفيع بنظر مي آمد رت افسار را کشيد و گفت:"از شهر خارج شديم در جاده رات اندر  

 "هستيم

 "!توقف نکن برو "

 :بذار حيوون کمي استراحت کنه" بعد به طرف اسکارلت چرخيد و آهسته پرسيد "

 "اسکارلت هنوز هم مي خواي اون کار احمقانه رو بکني؟ "

 "کدوم کار؟ "

گرفتن هنوز هم مي خواي بري به تارا؟ اين کار خودکشيه سوار نظام ژنرال و ارتش يانکي بين تو و تارا قرار " " 

 اوه خداي بزرگ. آيا او مي خواست از بردن او به خانه خودداري کند؟ آن هم بعد از بدبختي هايي که امروز کشيده

 بود؟

 ".اوه بله! بله! خواهش مي کنم رت عجله کن. اسب خسته نيست "

ي تمام امروز در اينيک دقيقه صبر کن از اين جاده نمي توني بري به جونزبورو نمي توني از حاشيه راه آهن بر "  

 ناحيه از رت اندردي به طرف جنوب جنگ بوده. راه ديگه اي رو بلدي که بشه با يک گاري کوچيک به رات اندردي



 
373 

 "يا جونزبورو رفت؟

 آره نزديکي رات اندردي يه جاده باريک هست که به جونزبورو مي ره منو پاپا خيلي اونجا سواري مي کرديم "

ها سردرمياره از اونجا هم تا خونه ما فقط يک مايلهنزديک منزل مک اينتاش  " 
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 خوبه شايد بتوني به رات اندردي برسي سوار نظام ژنرال لي امروز بعدازظهر اونجا بود تا عقب نشيني راحت انجام "

اسبت روبشه ممکنه يانکي ها هنوز اونجا نرسيده باشن شايد تو بتوني خودت رو برسوني به اونجا اگه سواران لي   

 "ازت نگيرن

 "من... من بتونم؟ "

 .بله تو" صداي رت لحني خشن داشت "

 "اما رت... مگه تو... با ما نمياي؟ "

 "نه من تورو همين جا ترک مي کنم "

 اسکارلت با وحشت به اطراف نگريست به آن آسمان تيره نگاه کرد درختان به ديوارهاي تيره زندان شباهت داشت

کرد که پشت گاري به حال اغما افتاده بودند... و باالخره چشمانش روي صورت رت متوقف سپس به کساني نگاه  

 شد. آيا رت ديوانه شده بود؟ آيا درست شنيده بود؟

 حاال رت داشت مي خنديد. در آن تاريکي مي توانست دندان هاي سفيدش را ببيند و آن نگاه تمسخرآميزش را حس

 .کند

جا مي ري؟مارو ول مي کني؟ کجا... ک " " 

 "ميرم دختر عزيز. ميرم به ارتش ملحق بشم "

 اسکارلت نفس عميقي کشيد احساسي از خشم و آرامش داشت رت شوخي مي کرد اما مگر حاال وقت شوخي بود؟

 رت در ارتش! از اين حرف احمقانه تر پيدا نمي شد چه حرفها درباره انان که فريب طبل و شيپور را خورده بودند

چه چيزها درباره جوانان شجاعي که خود را به کشتن مي دادند تا عده اي پولدار شوند نگفته بودنزده بود.  . 

 "بايد ترو براي اين شوخي بيمزه خفه کنم. راه بيفت بريم "

 من شوخي نمي کنم عزيزم. از تو مي رنجم اسکارلت که فداکاري هاي منو اين جور سرسري مي گيري وطن "

لقه ات به آرمان افتخار آميز ما کجا رفته؟ حاال نوبت توئه که به من بگي دلت مي خواد من باپرستي ات کجا رفته عا  

 سپر برگردم نه روي سپر { پ: روميان باستان کشتگان خود را در جنگ روي سپر حمل مي کردند و به پشت جبهه

خنراني شجاعانه بکنم قبل ازم} ولي هرچي مي خواي بگي زودتر بگو خودم هم مي خوام يک س -انتقال مي دادند   

 "اينکه خداحافظي کنم به قصد ميدون جنگ
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 حرف هاي تمسخر آميز او مثل هميشه در گوشش مي نشست مثل هميشه داشت اورا مسخره مي کرد و در عين حال

 مي دانست به خودش هم طعنه مي زند راجع به چي حرف مي زد؟ وطن پرستي سپر سخنراني شجاعانه؟ امکان

ه مقصودش همين چيزها باشد. مطمئن بود که رت هم خود نمي دانست چه مي گويد مطمئن بود که اورانداشت ک  

 وسط آن بيابان هراس انگيز در محلي که مايل درمايل ميدان جنگ با يانکي ها و صحراي آتش به حساب مي آمد با

ا نمي کردزني بي پناه و نوزادي شيرخوار و يک دختر ناقص عقل و پسربچه اي ترسان ره . 

 وقتي شش سال بيشتر نداشت از درخت سقوط کرد و با شکم روي زمين افتاد. اکنون بعد از اين همه سال واماندگي

 خود را از دردي که در دلش پيچيده بود احساس مي کرد حاال که رت را نگاه مي کرد همان درد باز به سراغش امده

خويش رها کرده بود بود نفسش را بريده بود و اورا درمانده به حال . 

 "!رت شوخي مي کني "
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 بازوي رت را گرفت و ناگهان اشک مهلتش نداد چون جويباري از چشمش سرازير شد و روي دست هايش چکيد

 .رت دست اورا بلند کرد و بوسيد

ب وفقط خودخواهي عزيزم؟ ها؟ فقط به فکر خودت هستي مي خواهي خودت رو نجات بدي گور پدر ارتش جنو "  

 "دالورانش. فکر کن اين سربازهاي بيچاره چقدر قوت قلب پيدا مي کنن وقتي منو وسط خودشون مي بينن

 .لحنش آرام ولي کينه جويانه بود

 "اسکارلت ناليد:" اوه رت چطور مي توني اين کار رو با من بکني؟ چرا منو ترک مي کني؟

يشه هاي خيانت آميزيه که توي همه ما جنوبي ها هست شايدرت ناگهان به خنده افتاد :" چرا؟ چون شايد به خاطر ر  

 "براي اينکه من از خودم خجالت مي کشم کي ميدونه؟

 "...خجالت؟ تو بايد از شرم بميري که مارو تو اين وضع تنها مي ذاري بي دفاع "

ست خدا به داد اوناسکارلت عزيز تو بي دفاع نيستي هرکس که مثل تو خودخواه و مصمم باشه هرگز بي دفاع ني "  

 "شمالي هايي برسه که گير تو مي افتن

 .به سرعت از ارابه پياده شد اسکارلت همچنان به او چشم دوخته بود خشمگين و مضطرب بود رت نزديک آمد

 "آمرانه گفت:" بيا پايين

شار تمام دستش رااسکارلت به او خيره ماند. رت با يک حرکت دست زير بازوانش انداخت و اورا پايين کشيد. با ف  

 کشيد و چند قدم از گاري دورش کرد. اسکارلت حس کرد کفش هايش از خاک و شن پر شده است. آن تاريکي

 .گرم و سنگين چون يک رويا اورا در خود گرفت

 من از تو طلب بخشش نمي کنم برام مهم نيست که حرفهامو مي فهمي يا نه. اصال اهميت نمي دم چون براي اين "
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احمقانه اي هم که مي کنم نمي تونم خودمو ببخشم. ولي از اينکه مي بينم هنوز اين جنون فداکاري در منکارهاي   

 هست به شدت متنفر مي شم. ولي وطن عزيز ما به تمام مردانش احتياج داره. آيا فرماندار شجاع ما برامون چنين

د و آزادانه و خنده اش در آن تاريکي باحرفي نزد؟ خوب ديگه مهم نيست من به جنگ ميرم" ناگهان خنديد بلن  

 .طنين بلندي در گوش اسکارلت پيچيد

 من نتونستم تورو دوست داشته باشم عزيزم و نتونستم شرافتم رو حفظ کنم.سخنرانيه جذابيه نه؟ ولي درحال "

گفتم توروحاضر بهترين راهيه که پيش پاي منه به هرحال برعکس اونچه که يک ماه پيش توي ايوان خونه بهت   

 "دوست دارم

 صدايش ناگهان گرم و دلپذير شده بود. دستهايش را به آرامي روي بازوي اسکارلت به حرکت درآورد قوي گرم و

 .آرامش بخش

 اسکارلت دوستت دارم چون ما دو تا مثل هميم. هردوتامون پستيم عزيزم خودخواه خوائن و رذل. اگه دنيا زيرو رو "

نمي ده تا وقتي که فقط خودمون راحت باشيم و راحت زندگي کنيمبشه هيچيک از ما اهميت  " 

 صدايش به تاريکي پيوند ميخورد و به گوش اسکارلت مي رسيد اما مفهومي نداشت. ذهنش مايوسانه مي کوشيد اين

ترکحقيقت تلخ را که او داشت مي رفت و آنها را با يانکي ها تنها مي گذاشت درک کند ذهنش مي گفت:" دارد مرا   

 .مي کند دارد مرا ترک مي کند" ولي هيچ هيجاني نشان نمي داد
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 رت پيش آمد. نگاهش مي کرد گرم ترين نگاه از چشمانش مي تراويد اسکارلت سنگيني نگاه گرمش را احساس

 کرد موج بزرگي از يک حس غريب آميخته با درماندگي و ترس درونش را جارو مي کرد و تمام ذهنش را درمي

ورديد احساس مي کرد عروسک کهنه اي بيش نيست ضعيف و بي دفاع و دست هاي او چه نيرويي داشتن . 

 هنوز نمي خواي راجع به اونچه که يک ماه پيش بهت گفتم تصميمتو عوض کني؟ نمي دوني که وسوسه يک زن چه "

يک سرباز رو با خاطره هاي ها مي تونه به سر يک مرد بياره وطن پرست باش اسکارلت. فکر کن که چطور تونستي  

 "شيرين به سوي مرگ بفرستي

 و حسي ناشناخته که به راه بود حتي ظريف و مداوم گويي تمام شب طول مي کشيد شوهر اولش چارلز کودکي بيش

 .نبود. تارلتون ها هم اينطور اطمينان بخش نبودند. سفري آغاز شده بود که ظاهرا پاياني نداشت

زم عزيزمرت نجوا مي کرد:" عزي " 

 در تاريکي چشمش به گاري وارفته افتاد که صداي ويد از آن بيرون مي آمد

 "ماما ويد مي ترسه "

 در ذهن پرآشوب و ظلمت زده او خاطره سرد و پرتنش گذشته از نو قد برافراشت آنچه که در يک لحظه فراموش
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را ترک مي کرد ترک مي کرد مردکشده بود دوباره بازگشت. لحظه ترس لحظه هراس ترس از رفتن رت. رت او  

 پست. و باالتر از همه اينکه اينجا درميان اين ظلمتکده ايستاده بود و پيشنهاد شرم اور خود را تکرار مي کرد و همان

 بي شرمي ها و توهين ها را از نو بر زبان مي راند خشم چون آبي خروشان ذهنش را غرق کرد. حس مي کرد رشته

ک مي کشند با يک حرکت سريع خودش را از آغوش رت بيرون کشيدهاي عصبي اش را يک ي . 

 مردک پست!" در حافظه اش پي کلمات بدتري مي گشت از آن کلماتي که جرالد اوهارا نثار آقاي لينکن مي کرد و "

 مک اينتاش ها به يابوهاي تنبلشان مي گفتند اما نمي يافت :" پست فطرت ترسو بي شرف بو گندو!" و چون ديگر

 نتوانست کلمات بدتري پيدا کند دستش را باال برد و سيلي محکمي به دهان رت نواخت تمام نيروي خود را در اين

 .سيلي ريخته بود رت قدمي به عقب رفت دستش را به صورتش کشيد

مي به آرامي گفت :" آه" و براي لحظه اي هردو در تاريکي بهم خيره ماندند. اسکارلت صداي نفس هاي سنگينش را  

 .شنيد و نفس خودش هم به سختي مي آمد گويي راهي طوالني را دويده بود

 "اونا راست مي گفتن! همه راست مي گفتن! تو نجيب زاده نيستي با شرف نيستي "

 رت گفت:" دختر عزيز من کار خوبي نکردي" اسکارلت مي دانست او دارد مي خندد و از همين بيشتر خشمگين مي

 .شد

ل برو زود برو عجله کن. ديگه هرگز نمي خوام تورو ببينم اميدوارم يک گلوله توپ بخوره تو سرتبرو همين حاا "  

 "...اميدوارم تيکه تيکه بشي. من

 بقيه اش ديگه مهم نيست مي فهمم چي مي خواي بگي وقتي من در قربانگاه وطنم مردم اميدوارم وجدانت بيدار "

 "بشه

ري رفت. ديدکه کنار آن ايستاد. شنيد که سخن مي گويد با لحني ديگرشنيد که مي خندد برگشت و به طرف گا  

 : مودبانه و محترمانه درست مثل هميشه که با مالني حرف مي زد

 "خانم ويلکز؟ "

 .صداي پريسي از گوشه ارابه به گوش آمد
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 "خداجون سروان باتلر خانوم مالني مث اينکه ضعف کرده "

 "نمرده؟ نفس مي کشه؟ "

 "آ...آره نفس مي کشه "

 شايد بهتر باشه همينجوري بمونه اگه ضعف نمي کرد شايد نمي تونست اين راه سخت رو طاقت بياره خوب ازش "

 "مواظبت کن پريسي بيا اين پولو بگير سعي کن بيشتر از اين حماقت نکني
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 "آ...آره ... چشم. متشکرم "

 "خداحافظ اسکارلت "

و ايستاده است ولي جوابي نگفت نفرت گلويش را گرفته بود. صداي آرام پاهايش راميدانست که برگشته و مقابل ا  

 روي جاده خاکي مي شنيد و يک لحظه شانه هاي پهنش را ديد که در تاريکي پنهان مي شد. اسکارلت آرام کنار

 .گاري بازگشت. زانوهايش مي لرزيد

اطر وطني که گم شده بود وطني که ديگر نبود بهچرا رفت؛ قدم در تاريکي گذاشت. چرا به جنگ مي رفت؟ به خ  

 خاطر دنيايي که ديوانه شده بود؟ چرا رفت؟ رت که مصاحبت زنان و طعم براندي را دوست داشت از غذاي خوب و

 بستر گرم لذت مي برد از کتان مرغوب و چرم عالي خوشش مي امد او که از جنوب متنفر بود و به هرکس که بخاطر

مي تاخت؟ چرا رفت؟ اکنون چکمه هاي براقش را روي زمين تلخي مي گذاشت که در آن گرسنگيآن جان مي داد   

 بيداد مي کرد خستگي غوغا به راه انداخته بود و جراحت و بيماري و دلشکستگي مثل گرگ گرسنه زوزه مي کشيدند

بود اما رفته بود و اورا در شبي که و در پايان راه مرگ بود چه نيازي به رفتن داشت او درامان بود ثروتمند بود راحت  

 .به تاريکي جهان نابينايان است تنها گذاشته بود با ارتش يانکي ميان او و خانه

 حاال تمام آن کلمات بدي را که مي خواست نثارش کند به ياد مي اورد اما ديگر دير بود. سرش را به گردن اسب

 .رنجور گذاشت و گريست

 فصل بيست و چهارم

شان خورشيد از ميان درختان تابيد و اسکارلت بيدار شد بدنش در اثر شرايط نامناسب خواب دوشين دردپرتو درخ  

 مي کرد نمي دانست کجاست نور چشمش را مي زد تخته سخت گاري بدنش را آزرده بود و احساس مي کرد به

وي پاهاي او گذاشته و خوابيدهپاهايش وزنه سنگيني بسته اند سعي کرد برخيزد و آنوقت ويد را ديد که سرش را ر  

 است پاهاي برهنه مالني تقريبا به صورتش چسبيده بود و زير صندلي گاري پريسي چون گربه سياهي جمع شده و

 .در خواب بود. نوزاد شيري هم جايي ميان پريسي و ويد به خواب رفته بود

به اطراف افکند خدارا شکر از يانکي هاآنوقت همه چيز يادش آمد خود را باال کشيد و نشست و به شتاب نگاهي   

 خبري نيست. پناهگاهشان شب گذشته کشف نشده بود. حاال همه چيز دوباره به ذهنش برگشته بود: کابوس سفر

 بعد از خاموشي صداي پاي رت و شب بي پايان و جاده سياه پز از راهزنان و مست ها گودال هاي عميق که گاري

و وحشت هنگامي که او و پريسي گاري را هل مي دادند تا از گودال خارج کنند. با ترس دائما در آنها مي افتاد ترس  

 به ياد آورد که چگونه آن اسب بينوا و رنجور را در مزارع و بيشه ها رانده بود و هنگامي که صداي سربازان را مي

سرفه ، عطسه و سکسکه ويد به ياد آورد که چگونه از -شنيد نمي توانست تشخيص بدهد که دوست است يا دشمن   

 .يا گريه نوزاد به وحشت افتاده بود و ترسيده بود که اين صداها جاي آنها را بر سربازان آشکار کند
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 اوه چه جاده تاريکي بود مردان شريدان چون ارواح صداهاي سنگين و ماندني. فقط صداي تاپ تاپ پاها روي جاده

رها و غژ غژ چرم هاي خشک و روغن نخورده! و اوه آن لحظه موحش کهخاکي و صداي ضعيف بهم خوردن افسا  

 اسب بيمار به زمين درغلتيد و ناگهان سوارنظام و توپ هاي سبک غرش کنان گذشتند و چه نزديک بودند آنقدر

قدرنزديک که لمس آنها غير ممکن نبود و چه ساکت بودند آنان هنگامي که عبور اين سايه هاي لرزان و غوغايي آن  

 .نزديک بودند که اسکارلت مي توانست بوي عرق تن سربازان را حس کند

 .وقتي عاقبت به نزديک رات اندردي رسيده بودند چند خرمن آتش ديده بودند در اردوي آخرين سواران ژنرال لي

 .به انتظار بودند تا دستور حرکت صادر شود

مزرعه شخم زده طي کند تا آتش اردوگاه را پشت سر بگذاردمجبور شده بود اردوگاه را دور بزند و يک مايل را در   

 و زار زار گريسته بود وقتي راه را گم کرده بود و آن جاده باريک ارابه رو را که خوب مي شناخت بازنيافته بود. و

ريهنگامي که جاده را بازيافته بود اسب نحيف از جا تکان نخورده بود حتي برنخاسته بود. شالق و ترکه هم کا  

 نکرده بود. پس اسب را رها کرده افسارش را گشوده بو و خود جوش امده از خستگي به عقب واگن خزيده بود و

 پاهاي دردناک خود را دراز کرده بود به زحمت صداي مالني در يادش مانده بود :" اسکارلت يک کمي آب خواهش

ن درخواستي داردمي کنم" صدايش ضعيف بود و عذر مي خواست که در اين موقعيت چني . 

 .اسکارلت گفته بود :" آب نداريم" و به خواب رفته بود حتي قبل از اينکه کلمات از دهانش خارج شود

 حاال روز آمده بود صبح شده بود. چه صبحي! جهان برجا بود. آرام و سبز و طاليي از تابش خورشيد. و هيچ سربازي

ه و ويران و حيرت زده! حيرت ازاينکه او اسکارلت اوهارانبود. گرسنه و خشک از عطش دردکشيده و محنت ديد  

 کسي که لباس هاي زيباي کتاني مي پوشيد و در بستر پر مي آرميد چطور توانسته بود هولناک ترين شب جهان را

 .مثل کارگران مزرعه بر تخته اي خشن و زمخت صبح کند

رجا خشک شد. مالني رنگ پريده آنچنان بي حرکتبه آفتاب نگاه کرد نگاهش به مالني افتاد با ترس و هراس، د  

 افتاده بود که اسکارلت مرگش را يقين دانست. مثل مرده ها بود پيرزني بود با چهره اي غارت شده و خراب و

 گيسواني سياه که بر آن ريخته بود بعد تنفس ضعيف اورا ديد و دانست که مالني هم از آن شب هراسناک جسته

 .است

ن کردو اطراف را کاويد آنان شب را زير درختان در حياط خانه اي گذرانده بودند گذرگاهي شني ازدستش را سايبا  

 مقابل مي گذشت و پيچ مي زد ودر آن سوي درختان به ساختماني مي رسيد درخت هاي سرو و صنوبربه رديف برپا

 .بودند

د مي داد که کمک دوستان خوب در راهستبه خود گفت:" اوه اينجا خانه مالوري هاست" قلبش لبريز از شادي نوي . 

 اما گويي سکوت مرگ آن کشتزار وسيع را دربرگرفته بود بوته هاي گل و چمنزار سرسبز از سم اسب ها و چرخ
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 گاري ها و ارابه ها و عراده ها تکه تکه و له شده بود و خاک خشک از زيرش سردر آورده بود. نظري به عمارت

ظريف و زيبا که پيوسته دود باريکي از دودکش آن خارج مي شد خبري نبود هيکلي افکند ديگر از آن ساختمان  

 سياه و سنگين و بدترکيب به جاي بود با آجرهاي شکسته که دو دودکش بلند و سياه داشت که ازميان شاخه ها و

 .برگها خشک درختان باال رفته بود

با خاک خاموش و بي حيات؟اندوهناک آه عميقي کشيد آيا تارا نيز چنين است؟ يکسان   

 

3 1 9 

 به تندي با خود گفت:" حاال نبايد از اين فکرها بکنم نبايد به خودم اجازه بدهم که اين فکر ها در من نفوذ کند اگر از

 "اين فکرها بکنم دوباره ترس مي آيد وحشت مي آيد

:" خانه ! عجله کن... خانه! عجلهاما علي رغم اين افکار ترس آور قلبش به شدت مي تپيد و با هرتپش مي گفت   

 "!کن

 بايد دوباره به سوي خانه حرکت کنند اما اول بايد غذا و آب پيدا کنند به خصوص آب. پريسي سر تکان داد و بيدار

 .کرد. پريسي چشمانش را گشود و اطراف را نگريست

وعود خودم واز کنماوه خداجون خانوم اسکارلت. اصال انتظار نداشتم دوباره چشمامو تو زمين م " " 

 اسکارلت گفت:" تا اونجا راه درازي داري" و سعي کرد گيسوان آشفته خود را مرتب کند صورتش نمناک بود و

 بدنش سراسر عرق کرده بود احساس مي کرد چرک و کثيف و خاک آلود است و از تنش بوي بدي مي آيد

د را خسته و زمين گير نديده بود عضالتي که فکر ميپيراهنش پاره و کثيف شده بود هرگز در زندگي تا اين حد خو  

 .کرد اصال ندارد از تقالي نياموخته شب پيش درد مي کرد. و هر حرکت کوچکي دردي بزرگ با خود همراه مي آورد

 به مالني نگاه کرد و ديد که چشمان سياهش را گشوده است. اين ها چشماني بيمار بودند که پرده تب انها را پوشانده

د و دورشان با حلقه کلفت و کبودي محاصره شده بود دهانش را به زمزمه التماس آميز گشود:" آببو " 

 "بلند شو پريسي بايد بريم سر چاه آب بکشيم"

 "ولي خانوم اسکارلت.. اگه يکي اونجا باشه چي؟ اگه يکي مرده باشي چي؟ "

ي اونوقت خودم جونت رو مي گيرم زود باش بپراسکارلت که اصال حال جرو بحث نداشت آمرانه گفت:" اگه بلند نش  

 .پايين" و خود از گاري بيرون جست

 و به ياد اسب افتاد خداي من! فکر مي کنم ديشب مرده باشد. وقتي افسار را گشوده بود حيوان حال مرگ داشت

خدارا لعنت مي کرد وگاري را دور زد و اسب را ديد که به پهلو دراز کشيده است اگر اين حيوان مرده باشد آنوقت   

 .آنوقت خودش هم مي مرد. در انجيل نوشته بود کسي که خدارا لعنت کرد مرد. خدارا دشنام داده بود و مرده بود

 احساس کرد آن شخص را بخوبي مي فهميد. ولي اسب زنده بود به سختي نفس مي کشيد از چشمان نيمه بازش
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براي او هم خوب استرنجي بزرگ مي ريخت ولي زنده بود. خوب کمي آب  . 

 پريسي با اکراه از گاري بيرون آمدو همچنان که غرغر مي کرد در امتداد ان خيابان مشجر دنبال اسکارلت راه افتاد

 پشت آن عمارت ويران اتاق هاي سفيد شده بردگان ساکت و خاموش زير درختان ديده مي شد بين اين اتاقک ها و

سقف دار تا حدي برجا بود و طناب تا ته چاه پايين مي رفت سطل را باال کشيدند ساختمان ويران چاه را يافتند/ حفاظ  

 آب خنک و زالل از آن اعماق تاريک بيرون آمد مثل الماس مي درخشيد سرش را در سطل فرو برد و مکيدن را

 .آغاز کرد ملچ ملچ کنان مي نوشيد و قطرات خنک به سرو رويش مي ريخت

صداي پريسي در آمدآنقدر نوشيد تا باالخره  : 

 .خب منم تشنمه خانوم اسکارلت" و اسکارلت يادش امد ديگران هم هستند "

 سطل رو ببر براشون بده بخورن بقيه شم بده به اسب. فکر نمي کني خانم مالني بايد بچه رو شير بده بچه بيچاره "

 "گرسنه ست

بدهخداجون خانوم اسکارلت خانم مالني شير نداره نمي تونه شير  " " 

 "تو از کجا مي دوني؟ "

 

3 1 1 

 "مي دونم مثل خانم مالني خيلي ديدم "

 براي من الف نزن ميدونم! ميدونم! چي مي دوني؟ ديروز ديدم چقدر مي دوني. زودباش آب رو ببر. من هم ميرم "

 "ببينم چيزي براي خوردن پيدا مي کنم

يب هايي که روي زمين ريخته بود اغلب پوسيده وجستجوي اسکارلت ثمري نداشت فقط در باغ چند سيب يافت س  

 خراب بود. آنچه را که قابل استفاده بود در دامنش جمع کرد. خاک به کفشش رفته بود و آزارش مي داد چرا ديشب

 يک کفش درست و حسابي نپوشيده بود؟ چرا کاله آفتابي اش را نياورده بود؟ چرا چيزي براي خوردن برنداشته

يک احمق رفتار کرده بود ولي البته فکر کرده بود رت از آنها مواظبت خواهد کردبود؟ درست مثل  . 

 رت! تفي بر زمين انداخت اسمش چه طعم بدي داشت چقدر از او متنفر بود! چه نکوهيده بود! و آنوقت اجازه داده

و حتي لذت هم برده بود. ديشب حتما ديوانه شده بود. چه پست بود -بود اورا ببوسد  ! 

تي بازگشت به هريک دانه اي سيب داد و بقيه را پشت گاري گذاشت اسب اکنون سرپا بود ولي نشان مي داد کهوق  

 آب هم زياد به حالش موثر نبوده است حاال که او را در روشنايي روز مي ديد احساس مي کرد وضعش بدتر از

ر بيرون زده بود دنده هايش کامال ديدهچيزي بود که شب گذشته به نظر مي آمد. استخوان تهيگاهش چون گاوي پي  

 مي شد و پشتش سراسر زخم بود همچنان که دهنه اش را مي زد حالت بدي به او دست داد. وقتي تکه اي سيب در

 دهانش گذاشت ديد که اصال دندان ندارد. گويا سنش به اندازه آن تپه ها بود رت وقتي اسب را مي دزديد نمي
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 توانست خويش را بدزدد؟

ار شد و ترکه به بر پشتش فرود آورد. اسب خس خس کنان به راه افتاد. وقتي به جاده رسيدند حيوان خيلي آرامسو  

 راه مي رفت و اسکارلت فکر مي کرد خودش تندتر از او مي تواند راه برود آه چه مي شد اگر مالني و ويد و نوزاد و

برسد! خوب مي توانست بدود تمام راه را مي دويد تا پريسي همراهش نبودند! آنوقت چه تند مي توانست به خانه  

 .زودتر به تارا و مادر برسد

 فاصله آنها تا خانه شايد پانزده مايل نبود ولي با اين سرعتي که اين حيوان بيچاره مي رفت شايد تمام روز طول مي

درخشنده نگاهي انداختکشيد چون مجبور بود مرتب بايستد تا اسب استراحت کند تمام روز! به آن راه سرخ  . 

 شيارهاي بزرگي از توپها و آمبوالنس ها روي خاک باقي مانده بود. ساعتها طول مي کشيد که به تارا اگر برجا بود و

 .به الن برسد. ساعت ها طول مي کشيد که زير آفتاب سوزان سپتامبر سفرش پايان يابد

خواب رفته بود اسکارلت بند کالهش را باز کرد و آن را مالني چشمان تب دارش را بسته بودو زير آفتاب گزنده به  

 .بطرف پريسي انداخت

 بذار رو صورتش جلوي آفتاب رو مي گيره" و بعد وقتي آن حرارت کشنده را روي سرش احساس کرد با خود "

 "گفت:" تا شب حتما صورتم مثل تخم مرغ گينه لک و پيس ميشه

) Fowl Guinea { ) م -گوشتي شبيه بوقلمون  گينه: پرنده اي چاق و { 

 قبال هيچ سابقه نداشت که بدون کاله يا تور در آفتاب مانده باشد افسار را هميشه با دستکش به دست گرفته بود تا

 پوست لطيفش عرق نکند و پينه نبندد. و حاال اينجا در اين آفتاب داغ در يک گاري زهوار دررفته با يک اسب مردني

ه و بي پناه راه مي سپرد با سرعتي به اندازه حلزون. در صحرايي بي مردم و متروککثيف و عرق کرده و گرسن . 

 همين چند هفته پيش داشت سالمت و ايمن مي زيست. همين چند وقت پيش فکر مي کرد که آتالنتا شهري است

فت. ولي تکهمقاوم که هيچوقت سقوط نخواهد کرد و جورجيا سرزميني است که هرگز مورد تهاجم قرار نخواهد گر  

 

3 1 1 

 ابر کوچکي که چهار ماه پيش در آسمان شمال غربي ظاهر شده بود به توفاني ويرانگر تبديل شد و بعد چون

 گردبادي وحشي آمدو دنياي اورا جارو کرد و زندگي و سامانش را از جا کند و اورا به وسط اين عزلت ماندگار و

 .مسکوت پرتاب کرد

يا آن هم چون جورجيا برباد رفته است؟ آيا تارا هنوز پابرجاست؟  

 ترکه را بر پشت حيوان خسته فرود آوردو کوشيد آن را برانگيزد چرخ هاي گاري چون مست ها کژ مي شد و مژ

 .مي شد

* * * 
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 مرگ در هوا بود. در پرتو آفتاب بعدازظهر تمام آن مزارع آشنا و بيشه هاي پر درخت سبز و خاموش درسکوتي

رفته بودند و قلب اسکارلت را از هراس به لرزه مي انداختند تمام آن خانه هاي ويران و ان دودکش غير زميني فرو  

 هاي زشت که بر سر خرابه ها به نگهباني ايستاده بودند هراسش را بيشتر مي کردند از شب پيش جنبنده اي را

ه درازکش کنار جاده باد کرده پر ازنديده بود نه انسان نه حيوان مردان مرده اسب هاي مرده آري قاطرهاي مرد  

 مگس و ديگر صداي هيچ. صداي رمه ها از دوردست نمي آمد پرندگان نمي خواندند هيچ بادي درخت ها را تکان

 .نمي داد. فقط بانگ خسته تلپ تلپ پاي اسب و گريه ضعيف بچه مالني سکوت را مي شکست

ي بود و اسکارلت با لرزشي آشکار فکر مي کرد که ايننواحي روستايي زير افسوني هولناک خفته بود عرصه بد  

 فضاي هراس انگيز به چهره مادري مهربان مي ماند که بعد از مرگي رنج آور به آرامش دست يافته است. هزاران

 نفر در جنگ جونزبورو مرده بودند آنها اينجا بودند در اين بيشه هاي طلسم شده جايي که خورشيد بعد از ظهر

يب از ميان برگ هاي بي حرکت مي تابيد. دوست و دشمن کور از خون و خاک سرخ خيره بر اوو گاريپيوسته ار  

چه برقي داشت چشمان ترسناکش -شکسته اش مي نگريستند  . 

 به نجوا گفت:" مادر! مادر!" چه مي شد اگر به الن مي رسيد چه مي شد اگر از پس معجزه اي خدايي تارا برپا بود و

اره در آن خيابان سروها براند و به درون خانه رود و صورت مهربان و لطيف مادر را ببيند چه مي شدمي توانست دوب  

 اگر مي توانست دوباره لطف آن دستهاي قابل را احساس کند و ترس را براند چه مي شد اگر مي توانست باز هم به

بايد بکند. نمي گذاشت مالني و بچه اشدامن الن چنگ بزند و صورتش را در آن پنهان کند. مادر مي دانست چه   

 .بميرند. تمام اشباح هول انگيز را با آرامش خود مي راند :" هيس هيس.." اما مادر بيمار بود شايد داشت مي مرد

 بار ديگر ترکه را بر پشت ضعيف اسب فرود آورد بايد تندتر بروند! مجبور بودند تمام آن روز داغ را در اين جاده

د به زودي شب فرو مي افتاد و انان در اين عزلت مرگ آور تنها مي ماندند افسار را در دستان تاول زدهطوالني برانن  

 .اش محکمتر گرفت و پياپي به گرده اسب کوبيد. بازوان دردناکش مي سوخت

ردند و انچه خوب بود اگر دوباره بازوان مهربان تارا و مادر او را در آغوش مي فشردند و رنج هاي اورا دور مي ک  

زني در حال مرگ نوزادي ضعيف بچه اي گرسنه و سياهي هراسان همه -بار سنگين را از شانه هايش برمي داشتند   

 به توانايي او چشم دوخته بودند و به تدبير او. همه شهامت را در قامت راستش مي ديدند آن شهامتي را که نداشت و

 .قدرتي را که مدتها پيش از دست داده بود
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 اسب بي نوا به ترکه و افسار جواب نمي داد و اما تلو تلو مي خورد و پيش مي رفت پاهايش را مي کشيد روي قلوه

 سنگها مي لغزيد و پيچ و تاب مي خورد گويي داشت به زانو درمي آمد وقتي گرگ و ميش فرو افتاد به آخرين منزل

به جاده اصلي وارد شدند فقط يک مايل ديگر مانده بود آن سفر طوالني رسيدند از خم جاده ارابه رو گذشتند و ! 
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 از اينجا دورنماي امالک مک اينتاش ها ديده مي شد کمي جلوتر افسار را کشيد و در مقابل خياباني پر بلوط که به

 خانه آنگوس مک اينتاش ها پير منتهي مي شد ايستاد. در آن تاريکي فزاينده به رديف آن درختان کهنسال نگاهي

 انداخت همه جا تاريک بود حتي سوسوي چراغي در خانه يا کلبه بردگان ديده نمي شد باز هم دقيق تر نگريست و

دودکش بلند مثل سنک قبرهاي غول -آنوقت همان تصويرهاي دلگير را که آن روز بارها ديده بود در نظر آورد   

چشم کور و بي حرکت در دل ديوارها جاي آسا سربه آسمان کشيده بودند و پنجره هاي تاريک و شکسته مثل دو  

 .داشتند

 "با آخرين قدرتي که داشت فرياد زد:" هالو هالو

 پريسي تکاني خورد ترسان و مبهوت ديوانه از ترس اسکارلت رو برگرداند چشمان دخترک سياه به دوران افتاده

 .بود

 "!داد نزنين خانوم اسکارلت خواهش مي کنم داد نزنين دوباره "

آهسته بود و نجوا مي کرد:" کسي جواب نميده يهو مي بينين يه مرده درمياد صدايش " 

 اسکارلت با خود گفت:" خداي من" و درحالي که مي لرزيد فکر کرد:" خداي من راست ميگه هرچيزي ممکنه از

 "اونجا دربياد

را در دلش از ميان برده بودافسار را تکان دادو اسب را به حرکت درآورد منظره خانه مک اينتاش ها آخرين انيد  . 

 سوخته بود خراب شده بود متروک بود مثل کشتزارهاي ديگري که سرراهشان قرار داشت فقط نيم مايل به تارا

 مونده بود. در همانجا درست در مسير ارتش پس تارا هم همينطور بود! وقتي به آنجا مي رسيد فقط آجرهاي سياه

ستارگان را نظاره مي کرد الن و جرالد رفته بودند دخترها رفته بودند سياهان مي ديد از ميان ديوارهاي بدون سقف  

 .رفته بودند و خدا مي دانست کجا و اين سکوت مرگبار همه جا گسترده بود

 چرا به اين سفر آمده بود عقل و ادراکش چه شده بود چرا مالني و نوزادش را همراه آورده بود؟ بهتر بود که همه در

مردند تا اينکه اين روز سوزان نحس را در اين گاري شکسته مي گذراندند و در سکوت خرابه هاي تارا آتالنتا مي  

 .مي مردند

 ولي اشلي از او قول گرفته بود :" از او مواظبت کن" آه چه خوب بود که آن روز رويايي و زيبايي که اشلي با بوسه

ني نه؟ قول بده!" و قول داده بود چرا خود را گرفتار اينخداحافظي رفت براي هميشه رفت. " تو ازش مواظبت مي ک  

 تعهد کرده بود آن هم وقتي که اثري از اشلي باقي نمانده بود؟ حال که توانش رو به پايان بود احساس مي کرد از

االمالني نفرت دارد از ميو ميو کردن آن طفل کوچک که هر لحظه ضعيف تر مي شد نفرت دارد اما قول داده بود و ح  

 آنان هم مثل ويد و پريسي مال او بودند بايد بخاطر آنها تالش کند بجنگد تا آنجا که مي تواند تا وقتي که نفس مي

 کشد. مي توانست آنها را در آتالنتا بگذارد و مالني را در بيمارستان رها کند ولي اگر اين کار را مي کرد ديگر نمي

و بگويد که زن و کودکش را در ميان غريبه ها -ين جهان و نه بعد از آن نه در ا -توانست به صورت اشلي نگاه کند   
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 .رها کرده است
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 اوه اشلي! اشلي در اين تيره افسون شده کجايي؟ در شبي که با زن و کودک تو در اين جاده طلسم شده سرگردان

آنها فکر مي کرد؟ يا ماه ها پيش از آبلهمانده ام کجايي؟ آيا او زنده بود؟ آيا پشت ميله هاي زندان راک آيلند به   

 مرده بود در گورهاي دسته جمعي با سربازان ديگر؟

 ناگهان از صدايي که در ان نزديکي برمي خاست يکه خورد. پريسي جيغ بلندي کشيد و به کف گاري افتاد و کودک

نبال نوزادش گشت. ويد از ترسشيرخوار را که در بغل داشت به زيرافکند. مالني تکاني خورد و با دو دست به د  

 زبانش بند آمده بود. شاخ و برگها پس رفت و جانوري ماق کشان ظاهر شد. اسکارلت که خود سخت ترسيده بود با

 صداي خشني گفت:" چيزي نيست فقط يک گاوه. چقدر احمقي پريسي. بچه رو انداختي و خانم مالني و ويد رو

 "ترسوندي

گاري چسبانده بود پريسي صورتش را به تخته هاي . 

 "يه روحه "

 اسکارلت با خشم برگشت و ترکه را به پشت پريسي فرود آورد. خودش آنقدر عصبي و هراسان بود که تحمل ترس

 .ديگران را نداشت

 "پاشو بشين احمق. تا اين ترکه رو به جونت خرد نکردم "

و سفيدي که ايستاده بود و با نگاهي هراسان پريسي زاري کنان نشست و خيره نگاه کرد واقعا گاو بود جانور قرمز  

 .آنان را مي نگريست حيوان دهانش را باز کرد و دوباره ماق کشيد

 "زخمي شده؟ ماق کشيدنش طبيعي نيست "

 پريسي گفت:" خانوم اسکارلت حيووني پستوناش پر از شيره براي همين ناراحته. مال مک اينتاش هاس و حتما اوني

ده از ترس يانکي ها فرار کردهکه شيرش رو مي دوشي " 

 "اسکارلت فورا تصميم گرفت:" خوب با خودمون مي بريمش حاال شير براي بچه داريم

 "خانوم اسکارلت چطور مي تونيم با خودمون ببريم "

 "زيردامنتو دربيار و پاره اش کن ببند به گردن گاو يک سرش رو هم ببند به پشت گاري "

نين که من زير دامن ندارم تازه از گاو هم مي ترسمخانوم اسکارلت شما مي دو " " 

 اسکارلت افسار را رها کرد و دامنش را باال زد. زيردامن توردارش را در آورد اين آخرين چيز با ارزشي بود که

 همراه داشت بعد دامن کتاني اش را بيرون اورد. پارچه آن را رت در آخرين سفرش هديه آورده بود. با اراده استوار

 يک سرش را به دندان گرفت و محکم کشيد پارچه جر خورد و بازهم تکرار کرد بعد تکه هاي پاره شده را گره زد
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 .و طنابي ساخت ديگر از خستگي رمق نداشت

 "پاشو اين ببند به شاخ گاو "

 .اما پريسي تکان نخورد

ن کارها رو بلد نيستم. من کلفت خونهخانوم اسکارلت من از گاو خيلي مي ترسم اصال تا حاال تو طويله نرفتم اي "  

 "بودم نه کارگر طويله

 تواحمق ترين سياه زنگي روي زميني. پدرم اشتباه کرد که تورو خريد اگه دوباره جون گرفتم مي دونم باهات چه "

 "معامله اي بکنم

دسياه زنگي! اگر مادرش اينجا بود حتما اورا مالمت مي کرد. او از اين حرفها خوشش نمي آم . 
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 .دختر سياه با چشمان گشاد به گاو نگاهي انداخت و بعد به اسکارلت مثل اينکه اسکارلت را کم خطر مي يافت

 .هرچقدر هم کتک مي خورد باز از شاخ گاو بهتر بود. کز کرد و در خود فرو رفت

اين حيوان وحشت داشتخشم سراپاي اورا فرا گرفت. فقط پريسي نبود که از گاو مي ترسيد. خودش هم سخت از  . 

 .در عمرش هرگز به گاو نزديک نشده بود. اما حاال ديگر ترديد چرا؟ قدم پيش گذاشت. حيوان بيچاره بي آزار بود

 درد مي کشيد و کمک مي خواست. اصال حرکتي نکرد و اجازه داد اسکارلت با انگشتان دردناکش بند را به شاخش

 .وصل کند

رلت را کنار خود مي ديد . پرسيدمالني چشمانش را گشود. اسکا : 

 "عزيزم... به خونه رسيديم؟ "

 خانه! از شنيدن اين کلمه اشک از چشمان اسکارلت سرازير شد. خانه! مالني نمي دانست ديگر خانه اي وجود ندارد

 .نمي دانست که حاال آنها در اين دنياي جنون زده و متروک تنهايند

اجازه مي داد اضافه کرد:" ولي االن ديگه مي رسيم. زود . يک گاو پيدا کردم و گفت:" هنوز نه" و تا آنجا که بغضش  

 "به زودي براي بچه شير داريم

 "مالني نجوا کنان گفت:" بيچاره کوچولو

 .و دستش را در تاريکي به حرکت در اورد تا بچه را بيابد

خود را جمع کرد و باال رفت. اسب چونسوار شدن به گاري براي زياد آسان نبود ديگر رمقي نداشت تمام نيروي   

 اسکلتي بي جان سرش را ميان دو پايش خم کرده بود اسکارلت افسار را کشيد اما حيوان تکان نخورد. با خشم ترکه

 بر پيکر نحيفش فرود اورد. نجوا مي کرد و مي گفت:" خدايا ببخش مرا. ببخش مرا که با اين حيوان بيگناه اين چنين

 "مي کنم
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ب راه نمي افتاد چه مي شد؟ ديگر راهي نمانده بود. اگر مي خواهد بميرد بهتر است اين راه را به پايان ببرد واگر اس  

 .بعد بميرد

 عاقبت اسب تکاني خورد و حرکت کرد. آرام آهسته تر از هميشه. گاو همراه با صدايي که از ان گاري شکسته درمي

بش کشيده مي شد عضالتش از درد داشت مي ترکيد. اگر تاراآمد ماق مي کشيد. اسکارلت خشمگين بود. اعصا  

 وجود نداشت بردن اين حيوان هم بي ثمر مي نمود. خودش دوشيدن نمي دانست پريسي هم بدتر از او اما گاو را مي

 .خواست نگه دارد. حاال باالخره در اين دنيا يک چيز داشت

کشتزار تارا قرار داشت! قلبش به تپش افتاد. اما اسب طاقت از خم جاده عبور کردند در آن سوي تپه مسافتي دورتر  

 .باال رفتن نداشت در ان روزهاي شادکامي که خود سوار بر اسب هاي راهوار مي شد اين تپه چقدر حقير مي نمود

 اسب بزرگش تپه را يک نفس چهارنعل مي رفت. ولي اين حيوان! کجا مي توانست از اين فراز خودش را باال بکشد

رگز نمي تواند بار سنگينش را به مقصد برسانده . 

 .خسته و درمانده اسکارلت از گاري بيرون جست و دهنه اسب را گرفت

 "پريسي زود باش پياده شو ويد را هم بغل کن. بچه رو بده بغل خانم مالني "

 :ويد به گريه افتاد التماس کنان مي گفت

 "!تاريکه... تاريکه... ويد مي ترسه "

اسکارلت من نمي تونم راه برم. پاهام درد مي کنه کفش هام پامو ميزنه. ويد و من که سنگين نيستيم خانوم " ..." 

 

3 1 5 

 پياده شو پياده شو تا نيومدم گردنتو بشکنم و بکشمت پايين! بعدش هم همين جا مي ذارمت و ميرم. خودت مي "

 "!دوني و اين تاريکي زود باش بپر پايين

ت نگاهي به درخت هاي جاده کرد. احساس کرد اگر تنها بماند درختها پيش مي آيند و اورا ميناله پريسي برخاس  

 گيرند. ناچار بچه را کنار مالني خواباند و پايين پريد و ويد را بغل کرد. پسرک کوچک مي گريست و خود را به

 .پرستارش چسبانده بود

ب را کشيد. اسب با بي ميلي به راه افتاد. " مرد باشاسکارلت گفت:" ساکتش کن تحمل گريه شو ندارم" دهنه اس  

 "ويد. گريه نکن. ميام يک کشيده بهت ميزنم اگه گريه کني

 چرا خدا بچه را خلق مي کند؟ همچنان که در آن جاده تاريک پيش مي رفت با خود فکر مي کرد. فايده اين بچه ها

ر خشم او ديگر جايي براي ترحم به آن کودک هراسانچيست؟ دائما به توجه نياز دارند. هميشه مزاحم هستند. د  

 نمانده بود. پريسي بچه را زمين گذاشته بود و او داشت تلو تلو مي خورد سکسکه مي کرد و به دامن او چنگ مي

 اويخت... از اينکه چنين کودکي را به دنيا اورده احساس ناراحتي مي کرد از ازدواج با چارلز هاميلتون فقط حيرتي
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ته با بيزاري به او دست داده بودآميخ . 

 پريسي به آهستگي گفت:" خانوم اسکارلت رفتن به تارا بي فايده اس کسي اونجا نيست. همه شون رفتن. شايد هم

 "مرده باشن... مامانم و اوناي ديگه

بده به منآنچه را که پريسي مي گفت مي شنيد انعکاس افکار خودش بود. دهنه را رها کرد و گفت:" دست ويد رو  . 

 "همين جا بتمرگ الزم نکرده بياي

 "!نه خانوم! نه خانوم جون "

 "!پس خفه شو "

 چه آهسته ميرفت اسب! کف دهانش روي دست اسکارلت مي ريخت. از دهان اسکارلت کلمات ترانه اي را که يک

ياد مي آورد تمام شعر را به خاطر نداشت فقط همين قسمت را به -بار با رت خوانده بود خارج مي شد  : 

 "...فقط چند روز ديگه اين بار سنگين را به دوش مي کشم "

 با خود نجوا مي کرد:" فقط چند قدم ديگر" و بازهم دوباره و دوباره::" فقط چند قدم ديگر اين بار سنگين را به دوش

 "مي کشم

ديد آسمان را پوشانده بود. اسکارلتافتان و خيزان همچنان مي رفتند قبل ازاينکه به بلوط هاي تارا برسند تاريکي ش  

 .به دقت به اطراف چشم دوخت شايد نوري ببيند. چيزي جز تاريکي نبود

 "!با خود گفت:" رفته اند!" سرمايي به اندامش ريخت:" رفته اند

 اسب را جلو کشيد و به راه آورد. خيابان سروها. درختان سربهم آورده بودند و سايه اي سنگين تر از آن شب

آنچه مي -ماني بر سرشان افکنده بودند. تونلي طويل و تاريک ساخته بودند نگاه اسکارلت به جلو دوخته شده بود ظل  

 ديد درست بود يا چشمانش به او حقه مي زدند؟ آجرهاي سفيد تارا پيدا بود درهم و مبهم. خانه! خانه! ديوارهاي

مه در مقابلش قرار داشتند. آيا آنها براي او اينطورسفيد دوست داشتني پرده هاي توري مواج سرسراهاي بزرگ ه  

 برجا بودند؟ يا تاريکي به او رحم آورده بود و خرابه ها را به اين شکل مي آراست؟ آيا تارا همچون عمارت مک

 اينتاش ويران بود؟
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ت هاي او کف باال مي آورد وراه به نظر طوالني بود مايل ها و او همچنان دهانه اسب را مي کشيد و حيوان را روي دس  

 ضعيف تر و ضعيف تر مي شد. با چشمان گرسنه تاريکي را مي کاويد نگاه هاي خود را چون خدنگي به دل تاريکي

 مي راند نگاهي دود آلود داشت. پرده اي از ترديد جلوي نگاهش را مي گرفت دهانه را رها کرد و آن چند قدم باقي

را به جلو خم کرده بود تا ديوارها خودشان را به آغوشش درافکنند. بعد شکلي ديد مانده را دويد. با اشتياق خود  

 سايه اي در ظلمت که از تاريکي سرسراي جلو بيرون آمد و در باالي پله ها ايستاد تارا متروک نبود. کسي در خانه
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 !بود

سايه نه تکان مي خورد و نه بانگ فرياد شادي از گلويش باال آمد و همان جا مرد. خانه خاموش و تاريک بود و آن  

 مي داد. چه شده؟ چه شده؟ تارا بر جاي بود دست نخورده و سالمت با وجود اين همان سردي و سکوت کشتزارهاي

 .ديگر بر آن سايه افکنده بود سايه تکاني خورد. خشک و آرام و از پله ها پايين آمد

نم... کاتي اسکارلت. اومدم خونهاسکارلت به نجوايي خشک و ترديد اميز گفت:" پاپا؟ م " 

 جرالد به سويش آمد. ساکت چون خوابگردان پاي صدمه ديده اش را مي کشيد. نزديکتر آمد با حالتي غزيب اورا

 نگاه مي کرد گويي اسکارلت قسمتي از يک رويا بود دستش را بلند کرد و بر شانه او گذاشت اسکارلت لرزش

از کابوسي حاصل آمده بود کابوس در واقعيت دستش را احساس کرد لرزشي که گويي . 

 "به سختي گفت:" دختر دختر

 .بعد سکوت کرد

 !اسکارلت با خود فکر کرد چقدر پير شده

 شانه هايش فرو افتاده بود در چهره اش که اسکارلت به زحمت مي توانست ببيند اثري از جرالد هميشگي وجود

ه مي شدنداشت و در چشمانش همان ترس ويد کوچک مشاهد . 

 و حاال ترس چيزهاي ناشناخته اورا فرا گرفت. در آن ظلمت غليظ ايستاده بود و پدرش را نگاه مي کرد و هزاران

 .سوال بر لب داشت

 .از گاري صداي ضعيف کودک شيرخوار بلند شد و جرالد تکاني خورد و به صدا توجه کرد

خونه اسکارلت فورا گفت:" بچه مالنيه. خيلي مريضه. من آوردمش " 

 جرالد دستش را انداخت و شانه هايش را راست کرد. همچنان که مي لغزيد به سوي گاري مي رفت چيزي جز سايه

 اي از مالک قديمي نبود که مي خواست به ميهمانانش خوشامد بگويد. صداي جرالد گويي از عمق خاطراتي پر ايهام

 .برمي خاست

 "!دخترعمو مالني "

لني برخاستزمزمه اي نامفهوم از ما . 

 "دخترعمو مالني اينجا خونه خودتونه دوازده بلوط سوخت. شما بايد همينجا بمونين پيش ما "

 انديشه رنج هاي طوالني مالني اسکارلت را بخود اورد حاال بايد دست به کار مي شد مالني و نوزادش را در بستري

 .آرام مي گذاشت و کارهايي را که الزم بود برايش انجام مي داد

 بايد ببريمش نه نمي تونه راه بره" صداي درهم و برهمي به گوش رسيد کسي مي دويد و نزديک مي شد هيکل "

 .سياهي از غار سرسرا بيرون آمد پورک از پله ها سرازير شد
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اراداد مي زد:" خانوم اسکارلت خانوم اسکارلت" اسکارلت اورا در آغوش گرفت تنگ چون جان. او نيز جزيي از ت  

 .بود و عزيز چون آجرهاي سفيد و راهروهاي خنک آن! اشک از چشمانش سرازير شد و چون جويباري فرو ريخت

 پورک هم مي گريست و دستش را آرام به پشت اسکارلت مي زد:" چه خوشحالم که شما برگشتين! چه

 "...خوشحالم

مپريسي هم به گريه افتاده بود و ناله کنان مي گفت:" پوک پوک عزيز !" 

 "!ويد کوچک هم که از ديدن ضعف آنها شهامت خود را بازيافته بود فين فين مي کرد و مي گفت:" ويد تشنه اس

 .اسکارلت گفت:" خانم مالني و بچه اش تو گاريه پورک بايد تو ببريش باال، بذارش توي اتاق عقبي اتاق مهمونا

بخوره مامي اينجاست پورک؟ بهش بگو کارش پريسي بچه رو بغل کن و ويد رو ببر تو يک کمي آب بهش بده  

 "دارم

 دستورات اسکارلت چون و چرا نداشت پورک فورا به گاري نزديک شد ناله مالني بلند شد. پورک اورا از روي تخته

 هايي که ساعت ها برآن افتاده بود بلند کرد. بازوان نيرومند پورک اورا همچون پر کاهي درميان گرفته بود. سر

ن کودکي بر شانه او قرار داشت پريسي نوزاد را بغل کرد و دست ويد را گرفت و دنبال پورک از پله ها باالمالني چو  

 .رفت و در تاريکي سرسرا ناپديد شد

 .انگشتان لرزان اسکارلت دست پدر را گرفت

 "بهتر شدن پاپا؟ "

 "دخترها بهترن دارن خوب مي شن "

کردنش را نداشت از ذهن اسکارلت گذشت جرات نداشت آن را بر لب ناگهان انديشه اي هراسناک که قدرت بيان  

 آورد. کلمات را مي خورد و فرو مي داد. گلويش را مي فشرد تا کلمات بيرون نيايند آيا علت سکوت ترسناک تارا

 :همين بود؟ گويي جرالد جواب اين سوال را آماده داشت گفت

 .مادرت..." صدايش قطع شد "

 "مادر چي؟ "

درت ديروز مردما " " 

* * * 

 بازوي پدر در بازوي او سخت گره خورده بود. اسکارلت در آن تاريکي راه سرسراي پايين را مي دانست حتي در آن

 ظلمت سنگين آنجا مکاني بود آشنا که اسکارلت گوشه گوشه آن را چون گوشه گوشه ذهن خود مي شناخت از

مثل پنجه شير بود و گنجه هاي خالي تفنگ رد شد و پاي به اتاقيصندلي هاي پشت بلند قفسه هايي که پايه هايش   

 گذاشت که روزي الن در آن مي نشست و به حساب هاي بي پايانش رسيدگي مي کرد مطمئنا وقتي وارد مي شد مادر
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مي را مي ديد که در مقابل مباشر نشسته و غرق در حساب است با ورود او سرش را بلند مي کرد و با خوشحالي بلند  

 شد دامن فنر دارش را تاب مي داد و به سويش مي امد تا دختر خسته خود را در آغوش گيرد. نه الن نمي توانست

 ".مرده باشد حتي اگر پاپا گفته باشد و مثل طوطي تکرار کرده باشد :" ديروز مرد... ديروز مرد... ديروز مرد
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چيز جز ضعفي که دست و پايش را در زنجير کرده بود و آنقدر گيج و مبهوت بود که چيزي حس نمي کرد هيچ  

 گرسنگي بي اماني که پاهايش را به لرزه انداخته بود . فکر مادر را براي بعد مي گذاشت بايد اکنون ياد مادر را از

 .ذهنش بيرون مي کشيد و گرنه بايد ديوانه مي شد و يا چون ويد هاي هاي مي گريست

هاي پهن تاريک و مثل حيوان سرمازده اي که گرماي آتش طلب مي کرد خود را به پورک پايين آمد از آن پله  

 .اسکارلت نزديک کرد

 "اسکارلت پرسيد:" چراغ کجاست؟ چرا اين خانه اينقدر تاريکه پورک؟ شمع بيار

ي اينکهاونا هرچي شمع بود گرفتن همه رو جمع کردن و بردن. فقط يکي مونده اون هم داره تموم ميشه مامي برا "  

 "بتونه از خانم کارين و خانم سوالن پرستاري کنه خودش يک چراغ درست کرده با پيه خوک و يک تيکه نخ

 "...اسکارلت غرشي کرد:" همون شمع نيمه کاره رو بيار بيار تو دفتر مادر

پدر هنوز پورک به طرف سالن غذاخوري دويد و اسکارلت به آن اتاق کوچک و تاريک خزيد و روي نيمکت ولو شد  

 کنارش بود بازو در بازو بي پناه و ملتمس، و به بازوي دخترش اعتماد داشت اينها دست هايي بودند که خيلي جوان و

 .خيلي پير

 .اسکارلت با خود مي گفت:" او پير شده مردي پير و خسته" و متحير بود که چرا به اين موضوع اهميت نمي دهد

ج ميزد شمعي بود نيمه دريک بشقاب آن غار تاريک جان گرفت. آن نيمکتپورک شمع اورد روشنايي در اتاق مو  

 کهنه که رويش نشسته بودند ميز و صندلي فرسوده مادر کاغذهايي که هنوز خط الن روي آنها ديده مي شد قالي

سه کوچک پرهمه جان گرفتند همه به همان شکل قديم بودند فقط الن بود الن با آن عطر ماليم ليمو با آن کي -کهنه   

 بهار نارنج و آن صورت ظريف پوشيده از لبخند مهر و آن نگاه پرعطوفت. اسکارلت دردي ضعيف در قلبش احساس

 کرد و زخمي کهنه تارهاي درونش را به صدا درآورد اين امواج درون مي رفت که بر وجودش مسلط شود. حاال نبايد

دوباره جان بگيرند؛ يک عمر اميد و زندگي راحت در پيش داشتاجازه چنين کاري مي داد نبايد اجازه مي داد انها   

 !درد مي توانست بعد به سراغش بيايد چرا حاال؟ نه حاال نه! خدايا خواهش مي کنم، حاال نه

 به صورت مات جرالد نگريست براي اولين بار جرالد ريش خود را نتراشيده بود اينک پوششي نقره اي بر چهره

ي پايه اش گذاشت. اسکارلت فکر مي کرد که اگر پورک يک سگ بود حاال پوزه اش راداشت پورک شمع را رو  

 .روي دامنش مي گذاشت و آنقدر زوزه مي کشيد تا نوازشي ببيند
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 "پورک چند تا سياه داريم؟ "

 "... خانوم اسکارلت اون آشغاالي سياه همه شون فرار کردن بعضي هاشونم رفتن پيش يانکي ها و "

دن؟چقدر مون " " 

 فقط من و مامي خانوم اسکارلت. اون هرروز مشغول پرستاريه ديلسي هم هس. او هم مشغول پرستاري از "

 "خانوماس. سه نفريم خانوم اسکارلت

 فقط سه نفر" کشتزاري که زماني يکصد برده داشت. اسکارلت با وجود دردي که در گردنش حس مي کرد سرش "

ايش را محکم نگه دارد حيرت مي کرد که چطور مي تواند با خونسردي حرفرا باال گرفت مي دانست که بايد صد  

 .بزند مثل اين بود که اصال اتفاقي نيفتاده و او هنوز مي تواند با حرکت دست ده نفر مستخدم را احضار کند

 "پورک گرسنه ام چيزي هست بخورم؟ "

 "نه خانوم اونا همه چي رو گرفتن "
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 "ولي در باغ؟ "

باغ هم همينطور اسباشونو اونجا ول کرده بودن تو " " 

 "تپه هايي که سيب زميني مي کاشتيم؟ "

 .مثل اين بود که لبخندي کمرنگ چهره مرد سياه را روشن کرد. ولي اسکارلت مطمئن نبود

ريشهخانوم اسکارلت يادم رفته بود. هنوز سيب زميني هندي داريم. يانکي ها نفهميدن چيه. فکر مي کردن فقط  "  

 "..اس اونارو ديگه نخوردن

 "به زودي ماه باال مياد ميتوني مقداري برام بياري چيز ديگه اي نيست؟ آرد ذرت؟ لوبيا خشک؟ جوجه؟ "

 "نه خانوم نه. جوجه هارو خوردن هرچي هم که موند با خودشون بردن "

آتش و خون و آدمکشي کافي نيست؟تمامي نداشت کارهايي که " آن ها " کرده بودند؟  -آن ها  -آن ها  -آن ها   

 آيا زن ها و بچه هاي بي پناه و سياهان بدبخت بايد باز هم در اين سرزمين متروک گرسنگي بکشند؟

 خانوم اسکارلت خانم اسکارلت چن تا ازون سيب هايي که من و مامي قايم کرديم براتون ميارم. ما تا امروز "

 "خودمون فقط سيب مي خورديم

خيلي احساس ضعف مي کنم ديگه -من  -من  -که سراغ سيب زميني ها بري برام بيار. راستي پورک قبل از اين "  

 پ: توت وحشي توت( } Blackberry ( "دارم مي افتم تو زيرزمين شرابي چيزي پيدا ميشه حتي شراب توت؟

م -کوهي  { 

 "زيرزمين اولين جايي بود که اونا رفتن خانوم اسکارلت "
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سنگي و ضعف و بي خوابي وجودش را گرفت. بي اختيار دسته نيمکت را فشرد. درحالي که رديفخشمي ناشي از گر  

 :بي انتهاي چليک هاي شراب را در زيرزمين بياد مي آورد گفت

 .شرابي نمونده؟" غمي بر او نازل شد. از آن خاطرات مغموم و اندوهگين مي نمود "

وب بلوط زيردرخت قايم کرده بود چي؟پورک اون ويسکي ذرت که پاپا توي بشکه هاي چ " " 

 .شبح ديگري از لبخند چهره اورا پوشاند لبخند شادي و احترام

 خانوم اسکارلت نکنه دلتون براي کتک هاي آقاي جرالد تنگ شده مث اينکه دختر بدي شدين. ولي من اون رو هم "

زا نمي خورهفراموش کرده بودم اون اصال چيز خوبي نيست. خانومي مث شما از اين چي " 

 وه که اين سياهان چه احقمند. به چيز ديگري جز آنچه که به آنها گفته شده فکر نمي کنند. و يانکي ها مي خواهند

 .اين ها را آزاد کنند

 خيلي هم براي اين خانوم و پاپاش خوبه. زود باش برو بشکه رو دربيار. دو تا گيالس هم بگذار کنارش خودم با "

درست مي کنم شکر و نعنا جيالپ " 

) Jilup { )پ: مخلوط الکل و شکر يا عصاره هاي طعم ديگر چون عصاره هل يا دارچين احتماال از گالب فارسي 

م -گرفته شده است  { 

 .در چهره مرد سياه آثار سرزنش پيدا شد

نعنا هم نذاشتنخانوم اسکارلت شما مي دونين که اونا هرچي شکر بود بردن االن مدتهاست که ديگه شکر نداريم.  "  

 "هرچي هم که گيالس داشتيم شکستن
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 اسکارلت فکر کرد اگر يک دفعه ديگر بگويد " آن ها" جيغ مي کشم. نمي توانم تحمل کنم. بعد با صداي بلند ادامه

 داد:" خب زودباش ويسکي رو بيار خالي مي خوريم" و وقتي پورک مي رفت دوباره گفت:" صبر کن پورک خيلي

هست که بايد بکنيم ولي االن چيزي يادم نمياد... اوه چرا من با خودم يک اسب و يک گاو آوردم شير گاو روکارها   

 بايد بدوشي فورا. دهنه اسب رو هم واز کن و بهش آب بده. برو به مامي بگو مواظب گاو باشه. بهش بگو خودش يه

 "...جوري ترتيبشو بده بچه خانم مالني اگه چيزي نخوره مي ميره و

 .خانم مالني مگه نمي تونه ... شير..." حجب و حيايي در صورت آن سياه ديده مي شد "

 خانم مالني شير نداره" اوه خداجون اگر مادر مي ديد که من دارم راجع به اين چيزها با يک سياه حرف مي زنم "

 .حتما غش مي کرد

ه مي تونه هردوتا بچه رو شير بدهخانوم اسکارلت ديلسي تازگي ها صاحب بچه شده خيلي شير دار " " 

 "تو مگه بچه دار شدي پورک؟ "
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 "...بله خانوم يک بچه سياه گردن کلفت . اون "

 برو به ديلسي بگو پرستاري ديگه بسه. من خودم از اونا پرستاري مي کنم بهش بگو از بچه خانم مالني پرستاري "

ببره تو طويله ببندهکنه از خانم مالني هم همينطور. به مامي بگو گاو رو  " 

 "اونا طويله رو خراب کردن خانوم اسکارلت چوب هاشو سوزوندن "

 ديگه به من نگو " اونا" چيکار کردن. به ديلسي بگو مواظب اون دوتا باشه. و تو پورک برو ويسکي رو از خاک بيار "

 "بيرون. بعدش هم سيب زميني

راغ نيستولي خانوم اسکارلت تو تاريکي چطور مي تونم؟ چ " " 

 "يک تيکه چوب آتيش بزن نمي توني؟ "

 "...آخه اونا چوبي باقي نذاشتن... اونا "

 "يک کاري بکن... هرکاري شد. نمي دونم اما اون چيزها رو از زير خاک دربيار زود حاال برو "

ا گذاشت. دستش راصداي اسکارلت که باال رفت پورک به ناچار براي انجام دستور خارج شد و اسکارلت با جرالد تنه  

 روي زانوي جرالد گذاشت عضالتي که روزي در اثر سواري محکم و پوالدين بود اينک شل و وارفته شده بود بايد

 کاري مي کرد و اورا از اين خمودگي بيرون مي آورد ... ولي نمي توانست چيزي در مورد مادر بپرسد. به بعد موکول

 .کرد. وقتي طاقتش را داشت

ها تارا رو آتيش نزدن؟ چرا يانکي " " 

 .جرالد لحظه اي به او خيره شد. گويي چيزي از پرسش او درک نکرده است، اسکارلت دوباره سوالش را تکرار کرد

 "چرا... چون اينجا مرکز فرماندهي اونا بود "

 "يانکي ها... اينجا؟ "

س بود. چون الن در آن زندگي مي کردعشق به اين ديوارهاي دوست داشتني دوباره در او بيدار شد. اين خانه مقد  

 .و... آنها ، آنها ... اينجا بودند

 اونا اينجا بودن دختر. ما دودي رو که از دوازده بلوط بلند مي شد ديديم. خانم هاني و خانم اينديا و چن تا از "

. دخترها حالشون خوبسياهاشون به ماکون رفته بودند و ما نگراني نداشتيم. ولي ما نمي تونستيم به ماکون بريم  
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 .نبود...مادرت... ما نمي تونستيم بريم. سياه هاي ما فرار کردن... نمي دونم کجا؟ اونا گاري ها و قاطر ها رو دزديدن

 "مامي و ديلسي و پورک فرار نکردن. دخترها... مادرت... نمي تونستيم حرکتشون بديم

. هرچيزي که دلش مي خواهد بگويد اما راجع به مادر نه. مي تواند بگويدبله بله" او نبايد راجع به مادر حرف بزند "  

 .ژنرال شرمن خودش آمد و پشت اين ميز نشست پشت ميز مادر براي فرماندهي هرچيز
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 يانکي ها داشتن مي رفتن به جونزوبورو براي راه آهن. اونا از جاده پشت رودخونه اومدن. هزارن نفر ... هزاران "

توپ هاو اسب هاشون... هزاران توپ و هزاران اسب. و من خودم توي ايوون جلوشون رو گرفتمهزار... با  " 

 اسکارلت فکر مي کرد:" او جرالد کوچولوي شجاع!" دلش به طغيان آمد موج برداشت. جرالد جلوي دشمن را روي

ه بودپله هاي تارا گرفته بود درست مثل اينکه ارتشي پشت سر داشت و اودر راس آن ايستاد . 

 اونا به من گفتن که برم. به من گفتن مي خوان اينجا رو آتيش بزنن و من بهشون گفتم اگه مي خوان خونه مو "

 "...آتيش بزنن بايد از روي جسد من رد بشن. ما نمي تونستيم بريم. دخترا... مادرت.. مريض

 بعدش چي شد؟" مي خواهد تا آخر راجع به مادر حرف بزند؟ "

م توي اين خونه مريضي هست يک مريضي بد حصبه و اين مرگ بود که اونارو از اينجا فراري داد. ميبهشون گفت "  

 تونستن خونه رو روي سرما خراب کنن به هرحال من اصال دلم نمي خواست برم دلم نمي خواست تارا رو ول کنم و

 "...برم

و اسکارلت حال اورا بخوبي درک مي کرد وقتي نگاهش روي ديوارها مي چرخيد صدايش کم کم به خاموشي گراييد . 

 نياکان ايرلندي اش اکنون مي توانستند به جرالد افتخار کنند آنان هم چون او به خاطر زمين خود تا آخرين نفس

 جنگيده بودند و به جاي رفتن زيسته بودن شخم زده بودن عشق ورزيده بودن و پسران خود را در سرزمين خودشان

ندبه دنيا اورده بود . 

 .مي گفتم حتما اين خونه رو روي سر اين سه زن مريض خراب مي کنن و مي سوزونن ولي ما نمي خواستيم بريم "

 "افسر جوان يک.. يک نجيب زاده بود

 "نجيب زاده يانکي؟ "

 نجيب زاده. روي اسبش پريد ودور شد ولي به زودي با يک سروان آمد يک جراح و اون دخترها رو معاينه کرد.. و "

 "مادرت رو

 "تو گذاشتي يانکي هاي لعنتي بيان تو خونه تو اتاق اونا؟ "

 - او ترياک داشت ما نداشتيم. خواهراتو نجات داد سوالن خونريزي داشت. خيلي مهربون بود. گزارش داد که زنها "

ي خونه همهاوناهم خونه رو آتيش نزدن. اومدن اينجا يک ژنرال هم اومد کارمندان ستادش ريختن تو -مريضن   

 "...اتاق هارو اشغال کردن به جز اتاق مريض ها رو و سربازها اومدن

 دوباره سکوت کرد. گويي قدرت حرف زدن نداشت زير فکک محکمش چند اليه گوشت تا خورده بود و روي سينه

 .اش قرار کرفته بود به سختي دوباره سخن گفتن را آغاز کرد

همه جا تو پنبه زار تو مزارع ذرت چراگاه ها آبي شده بود شب ها هزاران اردوگاهشونو اطراف خونه برپا کردن "  

 خرمن آتيش روشن مي کردند نرده ها رو شکستن و چوبش رو براي غذا پختن سوزوندن بعد نوبت اصطبل ها و

حتي بوقلمون ها رو -انبارها گرم خونه ها* رسيد. گاو ها خوک ها و مرغ و خروس ها رو کشتن و خوردن  " 
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* )Smokchouse{ ) م -پ: محلي است که در آن گوشت ماهي و مواد ديگر را دود مي دهند تا فاسد نشود  { 
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 .بوقلمون هاي بي نظير جرالد پس آنها را هم بردند

 "خيلي چيزها رو هم بردن. حتي تابلوها رو ... بعضي از اثاثيه رو... چيني ها رو "

 "و نقره ها؟ "

يي سر اونها آوردن... انداختن تو چاه... االن درست خاطرم نيس" صدايش خسته و مواج بودپورک و مامي يه بال "  " 

 بعد جنگ رو از همين جا شروع کردن... از تارا... سرو صداي زيادي بود. اين ور ... اون ور مي تاختن لگدکوب مي

صداشو مي شنيدن و دائما مي گفتنحتي دختر ها هم  -مث رعد مي غريد  -کردن. و باالخره توپ ها در جونزبورو   

 "پاپا اين صداهاي وحشتناک چيه؟ ":

 "و... و مادر؟ فهميد يانکي ها تو خونه هستن؟"

 "او... هرگز نفهميد "

 خداراشکر " مادر نفهميد. هرگز نفهميد صداي دشمن را در طبقه پايين نشنيد صداي توپ هاي جونزبورو به "

ش که پاره قلبش بود زير پاي يانکي ها لگدکوب شدهگوشش نرسيد. هيچ وقت نفهميد زمين . 

 موقعي که پيش دخترها و مادرت بودم بعضي از اونها رو ميديدم اغلب اون جراح جوان رو مي ديدم مهربون بود "

 خيلي مهربون بود اسکارلت وقتي به مجروح ها رسيدگي مي کرد مي امد و پيش دخترها و مادرت مي موند حتي

مي گفت -برامون گذاشت وقتي داشتن مي رفتن به من گفت دخترها خوب مي شن ولي مادرت  مقداي دارو هم  

طاقت بيماري رو نداره مي گفت نيروش رو کم کم از دست مي ده -خيلي ضعيفه  ..." 

 در سکوتي که ناگهان فرو افتاده بود اسکارلت مادرش را در روزهاي آخر مجسم مي کرد مظهر قدرت تارا پرستاري

رد کار مي کرد کار بدون خواب و غذا تا ديگران استراحت کنند و بخورندمي ک . 

 "وبعد يک روز همه رفتن. همشون رفتن "

 .مدتي دراز سکوت کرد و بعد در جستجوي دست اسکارلت برآمد آن را يافت و در دست گرفت

 .چقدر خوشحالم که توبرگشتي خونه" معلوم بود که از ته قلب مي گويد "

پشتي صدايي بلند شد چهل سال بود که پورک هنگام ورود به خانه کفش هايش را پاک مي کرد. اين بار هماز ايوان   

 فراموش نکرده بود حتي حاال. داخل شد دو قمقه را با احتياط حمل مي کرد. قبل از او رايحه تند آب آتشين وارد اتاق

 .شده بود

مشکليه خيلي ش ريخت خانوم اسکارلت گرفتن جاي گلوله کار " " 

 خيلي هم خوبه پورک متشکرم" قمقمه خيس را از او گرفت بوي تند الکل مشامش را آزار مي داد. آن را در دست "
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 پدرش گذاشت:" بخور پدر" و قمقمه دوم را که پر از آب بود از پورک گرفت جرالد مثل بچه اي اطاعت کرد و

او داد قمقمه را سر کشيد با سر و صداي زياد. اسکالت آب را به . 

 .وقتي مي خواست قمقمه را در دهان خودش خالي کند نگاه حيرت زده پدرش را ديد. خيره و اعتراض آميز

 مي دونم پاپا که هيچ خانم محترمي از اين چيزها نمي خوره اما امروز من خانم نيستم پاپا و امشب کارهايي هست "

 "که بايد انجام بدم

ق کشيد و به سرعت نوشيد. مايع داغ گلويش را سوزاند و تا معده اش رسيد. بهقمقمه را دوباره بلند کرد نفس عمي  

 .سرفه افتاد و اشک در چشمانش جمع شد. دوباره نفس عميقي کشيد و جرعه اي ديگر نوشيد
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حرف جرالد آمرانه گفت:" کاتي اسکارلت" از لحظه ورودش به خانه اين اولين بار بود که جرالد اينطور محکم با او  

 "مي زد:" ديگه کافيه تو به اين الکل عادت ندار مستت مي کنه

 اسکارلت خنديد. خنده اي زشت :" مست؟ مست! اميدوارم کله پا بشم. دوست دارم کله پا بشم و ديگه هيچي

 "نفهمم

ي پيمايددوباره نوشيد. مثل اين بود که قطاري گرم و روشن به رگ هايش وارد مي شود و پنهاني تمام پيکرش را م  

 احساس کرد نوک انگشتانش به خارش افتاده است. اين آتش پرمهر چه حس غريبي داشت مثل اين بود که قفل

 يخي قلبش را آب مي کرد و نيرو دوباره به تنش بازمي گشت چهره حيرت زده و خراب جرالد را مي ديد به نوازش

ايي که او بسيار دوست مي داشت بر لب آوردچند بار با دست بر زانوي او نواخت و سعي کرد از آن لبخنده . 

 اين الکل چطور مي تونه منو مست کنه پاپا؟ من دختر تو هستم. آيا من از کله شق ترين آدم بخش کليتون ارث "

 "نبردم؟

 .چهره خسته جرالد تقريبا به خنده اي کمرنگ گشوده شد. الکل اورا هم گرم کرده بود اسکالت قمقمه را به او داد

ال تو يک قلپ ديگر مي خوري و بعدش هم من تورا مي برم باال و مي خوابونم تو تختتحا " " 

 .فورا حرفش را قطع کرد. معموال با ويد اينطور حرف مي زد نبايد با پدرش اينطور صحبت مي کرد. محترمانه نبود

 .حرفش را ادامه داد

ببره. تو به خواب احتياج داري و کاتي اسکارلت بله ميذارم تو تختت و شايد يک قلپ ديگه بهت دادم که خوابت "  

 "اينجاست. و تو نبايد نگران چيزي باشي. بخور

 .جرالد اطاعت کرد و نوشيد. اسکارلت بازو در بازويش انداخت و سرپا نگهش داشت

 "...پورک "

ت و هرسه آرامپورک قمقمه را در دستي و بازوي جرالد را در دست ديگر گرفت. اسکارلت شمع ميرنده را برداش  
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 .قدم به سرسراي تاريک نهادند و از آن پلکان پيچان باال رفتند به سوي اتاق جرالد

* * * 

 اتاقي که سوالن و کارين در آن بستري بودند و با هم ناله مي کردند هوايي سنگين و فشرده از سوختن کهنه اي تاب

اق ظلمت بود. وقتي اسکارلت در را گشود فضايداده در بشقابي پر از چربي خوک داشت. اين تنها چراغ آن ات  

 سنگين اتاق با آن پنجره هاي بسته همراه با رايحه ماسيده بيماري بوي دوا و چربي سوخته تقريبا اورا به حال غش

 انداخت. دکترها ممکن بود بگويند که هواي تازه براي بيمار خوب نيست ولي اگر اسکارلت مي خواست در آن اتاق

د هواي تازه داشته باشد وگرنه مي مرد. هرسه پنجره را گشود و رايحه هاي بلوط و بوي خاک به درونسر کند باي  

 امد ولي آن هواي تازه هم در مقابل پرده بويناکي که هفته ها در آن اتاق بسته رسوب کرده بود کار زيادي از دستش

 .برنمي امد

تخت ستون داري که در روزهاي خوش گذشته کنار هم مي کارين و سوالن رنگ باخته و رنجور ناله کنان بر همان  

 غنودند و نجوا مي کردند افتاده بودند. درگوشه اتاق يک تخت خالي ديده مي شد تختي فرانسوي از مدل سلطنتي با

 .کله و پايه پيچان که الن با خود از ساوانا اورده بود الن روي اين تخت مي خوابيد
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ار بستر دختران نشست و ابلهانه به انان خيره شد. الکل در آن معده خالي با او سر شوخياسکارلت روي صندلي کن  

 داشت گاهي حس مي کرد خواهرانش چون شبحي باريک از او دورند و صدايشان به وزوز حشرات شبيه است و گاه

خسته بود. ممکن بود انان را بس بزرگ مي ديد که به سرعت آذرخش بر او مي تازند. خسته بود تا مغز استخوان  

 .دراز بکشد و روزها بخوابد

 چه خوب مي شد که مي خوابيد و بيدار ميشد و الن را کنار خود مي يافت که اورا تکان مي دهد و مي گويد:" خيلي

 .دير شده اسکارلت تو نبايد اينقدر تنبل باشي" ولي اينکار هرگز دوباره انجام نمي شد

که بزرگتر عاقلتر و قوي تر از او بود چه پناهگاه خوبي بود آغوشش! کسي کهچه خوب بود اگر الن بود. کسي   

 .دامنش براي گريستن و شانه هايش براي حمل بار غم هميشه آماده بود

 در به آرامي باز شد و ديلسي به درون آمد بچه مالني را در آغوش داشت و در دستش قمقه ويسکي ديده مي شد در

ميز از آخرين بار الغرتر بنظر مي رسيد خون سرخپوستي اش اکنون آشکارتر بود استخوانان نور پر دود و ترديد ا  

 هاي گونه اش برجسته تر بيني عقابي اش و پوست مسي رنگش درخشان تر مي نمود. پيراهن چيت کهنه اش کامال

با دهان گلي رنگش از باز بود و پستان بزرگ مسينش تماما ديده مي شد. بچه مالني را به آغوش مي فشرد و نوزاد  

 آن پستان سياه شير مي دوشيد و مشت کوچکش را روي آن گوشت نرم گذاشته بود و مثل بچه گربه اي که برشکم

 .نرم و پرموي مادر افتاده باشد به آن پستان بزرگ مک مي زد
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 .اسکارلت با زحمت برخاست و دستش را بر بازوي ديلسي گذاشت

يچه خوب شد که تو موندي ديلس " " 

 چطور مي تونستم با اون آشغاالي سياه برم خانوم اسکارلت. بعد از اينکه پدر شما منو پريسي رو خريد و مادرتون "

 "اون همه مهربوني کرد چطور مي تونستم برم؟

 "بشين ديلسي بچه خوب شير مي خوره؟ خانم مالني چطوره؟ "

م خانوم مالني هم حالش خوب ميشه نمي ميرهبچه چيزيش نيست فقط گرسنه ش. من هم هرچي بخواد شير دار "  

 خانوم اسکارلت خودتونو ناراحت نکنين. من مث خانوم مالني خيلي ديدم سياه و سفيد فقط ممکنه خسته باشه و

 ".عصبي. و خيالش براي بچه ناراحت باشه. يه خورده از اين قمقمه بهش دادم خورد و خوابيد

نبود تمام خانواده از آن استفاده کرده بودند. اسکارلت هم داشت با خود مثل اينکه عرق ذرت چندان بي فايده هم  

و مالني نمي مرد. و وقتي اشلي به خانه –فکر مي کرد کاش کمي هم به ويد مي داد شايد سکسکه اش رفع مي شد   

اگر بازمي گشت –بازمي گشت  ... 

به آنها فکر کند. بعد خيلي چيزها بود که بايد بهنه بهتر بود اين افکار را براي بعد بگذارد خيلي چيزها داشت که   

و تصميم مي گرفت. چه مي شد اگر اين حساب و کتاب ها را براي هميشه عقب مي انداخت –سراغشان مي رفت  ! 

 .ناگهان صدايي آهنگين بگوشش رسيد که سکوت شب را مي شکست

 "...کربنک... کربنک "

رو اسفنج بکشه آخه بايد حموم کنن" ديلسي هنگامي که اين توضيحاتمامي داره آب ميکشه تا خانوم هاي جوون  "  

 .را مي داد قمقمه الکل را ميان شيشه هاي دارو گذاشت

 اسکارلت ناگهان خنده را سر داد. از شنيدن صداي چرخ چاه آميخته با خاطرات دور حسي در او بوجود آمد اما ترس

و همينطور با وقار خاص خودش بي حرکت او را مي نگريست ولي اور نبود. ديلسي از خنده او حيرت زده شده بود  

 

3 2 5 

 اسکارلت حس مي کرد ديلسي کامال اورا درک مي کند و حال اورا مي فهمد. دوباره سرجايش راحت نشست. چه

 خوب مي شد اگر مي توانست خودش را از فشار رهايي دهد يقه تنگ داشت اورا خفه مي کرد و کفشش هنوز از

و شن پر بود و پايش را مي آزردخاک  . 

مامي الن –صداي چرخ چاه آرامتر شد معلوم بود که سطل دارد باال مي آيد. مامي را به زودي در کنار خواهد داشت   

 مامي خودش. احساس خاصي نداشت. گريه بچه در آمد. نوک آن پستان آرامش بخش را گم کرده بود. ديلسي

هان بچه گذاشت و اورا ساکت کرد. صداي پاي مامي از حياط عقب به گوش ميساکت بود پستانش را دوباره در د  

 .رسيد. هواي شب چه بي حرکت بود! کوچکترين صداها در گوش اسکارلت به رعدي شباهت داشت
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 وقتي مامي باالي پله ها رسيد گويي سرسرا زير پايش مي لرزيد اکنون مامي در اتاق بود شانه هايش از فشار سطل

فرو افتاده بود چهره سياه و مهربانش را غمي غير قابل درک پوشانده بود در آن لحظه به ميموني غمگينهاي آب   

 .شبيه بود

 با ديدن اسکارلت چشمانش برقي زد وقتي سطل ها را زمين گذاشت دندانهاي سفيدش مي درخشيد. اسکارلت به

هان کرد. در اينجا چيزي از قديم هنوز مانده بودطرف او دويد و سرش را ميان دو پستان بزرگ و فرو افتاده اش پن . 

 چيزي از ان زندگي گذشته که تغيير نيافته بود اسکارلت با خود فکر مي کرد چه خوبست که هنوز يادگاري از

 .گذشته باقي است. اما کلمات مامي اين وهم را از ذهنش زدود

خانوم الن تو قبر خوابيده ما بايد چيکار کنيم؟ اوه بچه مامي برگشته برگشته خونه! اوه خانوم اسکارلت حاال که "  

 خانوم اسکارلت کاشکي من هم با خانوم الن مرده بودم! بدون خانوم الن طاقت نميارم تنها چيزي که االن ديگه

 "برامون مونده بدبختي و دردسره فقط بار سنگين عزيز دلم فقط بار سنگين

د. دو کلمه از حرفهاي مامي در ذهن او چون جرقه اي جستن کرد " باراسکارلت خود را بيشتر به سينه نرم او فشر  

 سنگين" اين همان کلماتي بود که ان روز بعد از ظهر بارها در ذهنش تکرار شده بود بدون طنين با حرکتي آرام و

 :اورا آزرده بود. حاال بقيه آن آواز را به ياد مي آورد با قلبي ويران آنها را به ياد مي آورد

 !فقط چند روز ديگر اين بار سنگين را به دوش مي کشم "

 !غمي نيست اگر سنگين است

 !در اين راه سخت فقط چند روز ديگر

 "...فقط چند روز ديگر

 "...در ذهنش دوباره تکرار کرد:" غمي نيست اگر سنگين است

رامشي نبود؟ آيا بارش سنگين ترآيا بارش سنگين بود؟ آيا بازگشت به خانه به تارا مفهومش همين بود؟ آيا ديگر آ  

 .شده بود؟ سر برداشت از آغوش مامي جدا شد و چند ضربه محبت آميز به صورت مامي نواخت

 عزيزدلم دستات! آن دستهاي کوچک را به دست گرفت و نگاهي به آنها انداخت و با تاسف سرتکان داد. " خانوم "

صورتت هم تو آفتاب سوخته –ي دستهاش مي شناسن اسکارلت چقدر بايد بهت بگم که يه خانوم رو از رو !" 

 مامي بيچاره هنوز هم اين چيزهاي کوچک را مهم مي دانست آن هم وقتي که جنگ و مرگ روي سرش پرواز مي

 کرد. حتما لحظه اي بعد مي گفت که شما دخترها با اين دستهاي افتضاح هيچوقت نمي توانيد شوهر پيدا کنيد و

ها خوشش مي آمداسکارلت از اين حرف . 

 "مامي دلم مي خواد از ماما برام بگي. وقتي پاپا در مورش حرف مي زنه طاقت نميارم خيلي دلم براش مي سوزه "
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 اشک ناگهان از چشمان مامي سرازير شد سطل ها را برداشت وبه طرف تخت رفت مالفه را پس زد و لباس خواب

لرزان اسکارلت به خواهرانش خيره شده بود. کارين لباس بلندي به تنسوالن و کارين را باال کشيد در آن نور   

 داشت تميز بود ولي از چند جا پارگي داشت و سوالن لباس خانه قهوه اي رنگي پوشيده بود که سينه و سرآستين

شيد. آرامتوري داشت و با يراق ايرلندي زينت يافته بود. مامي دامن کهنه اي را به جاي اسفنج به تن ان دو مي ک  

 .سخن مي گفت

 خانم اسکارلت تقصير اسالتري ها بود. اون آشغاال پست ها. سفيدهاي آشغال بدبخت. اسالتري ها خانوم الن رو "

 .کشتن چقدر به خانوم گفتم اين کارهايي که براي اونا مي کني فايده نداره اين همه زحمت براي اون مردم آشغال

د با او قلب مهربونش وقتي يکي کمک مي خواس نمي تونس بگه نهولي خانوم الن کار خودش رو مي کر " 

 "اسکارلت مضطرب شد پرسيد:" اسالتري ها اونا اينجا چيکار داشتن؟

 .مامي پارچه خيس را به تن دخترها مي کشيد

مثل مريضي بد. اوني دختر اسالتري پيره مريض شده بود. خانم اسالتري پابرهنه دويد اينجا دنبال خانوم الن. "  

 هميشه. چرا خودشون پرستاري نکردن؟ خانوم الن گفت هرچي کردن فايده نداشته. خانوم رفت اونجا براي

 پرستاري امي. خانوم الن اصال به خودش نمي رسيد خانوم اسکارلت. مامانت مدتها بود که حال نداشت. ضعيف شده

اش اندازه گنجيش بود چقدر بهش گفتمبود. خوب چيزي هم گيرش نمي اومد هرچي بود برده بودن. خانوم غذ  

 .دنبال اين آشغاال راه نيفت ولي گوشش بدهکار نبود. همون روزهايي که امي داشت بهتر مي شد خانوم کارين افتاد

 بله دختر جون حصبه از اون ور جاده پريد و صاف افتاد به جون خانوم کارين و بعدش هم خانوم سوالن زحمت خانوم

اين دوتا هم افتاد گردنشبيشتر شد پرستاري  . 

 جنگ هم که بود يانکي ها جاده رودخونه رو گرفته بودن. ما نمي دونستيم چه باليي مي خواد سرمون بياد شبها "

 خواب نداشتيم من نزديک بود ديوونه بشم. ولي خانوم الن مثل خيار خونسرد بود اما مث ارواح سرگردان دائما

ا پيدا مي شه يا نه. روزي ده دفعه تنشون رو مي شستيم. يه شب به من گفت مامينگران دخترا بود نگران بود که دو  

 .من ديگه طاقت ندارم کاش يه خورده يخ پيدا مي شد مي ذاشتيم سرشون

 اجازه نمي داد آقاي جرالد بياد اينجا نه روزا نه تينا هيچکس فقط من. باالخره خودش هم حصبه گرفت اما من "

هيچکدوم از اينکارا فايده اي نداره نگرفتم. و ميديدم که " 

 .گوشه دامنش را بلند کرد و اشک را از چشمان ترش زدود

 خيلي زود مرد خانوم اسکارلت حتي اون دکتر مهربون يانکي هم نتونست براش کاري بکنه. هيچ حواس سرش "

 "نبود کسي رو نمي شناخت وقتي من باهاش حرف مي زدم نمي دونس مامي خودشه

ادش بود ... راجع به من... به من حرف مي زد؟منو ي " " 

 "نه عزيزم فکر مي کرد دختر جوونيه فکر مي کرد هنوز تو ساواناس اسم هيچکس رو نبرد "
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 .ديلسي بچه خواب زده را در دامن نشاند

 "چرا خانوم، چرا اسم يکي رو مي برد"

 "تو ساکت شو سرخپوست سياه "

شد مامي با نگاه ترسناک به ديلسي خيره . 

 "مامي بذار! اسم چه کسي رو مي برد ديلسي؟ پاپا رو؟ "
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 "..نه خانوم پاپاتون نبود. همون شبي بود که پنبه ها آتيش گرفت "

 "پنبه ها از بين رفت... زود باش بگو "

 بله آتيش گرفت و سوخت. سربازا پنبه ها را ريختن توي حياط عقبي وداد مي زدن : اين بزرگترين انبار "

 "جورجياس. و بعد آتيش زدن

با يک جرقه –يکصد و پنجاه هزار دالر  –محصول سه سال  . 

ما مي ترسيديم نکنه خونه هم آتيش بگيره اين اتاق –شعله اونقدر زياد بود که شب مث روز روشن شده بود  "  

ها ميومد تو يه مرتبه اونقدر روشن شده بود که مي تونستي سوزن گمشده رو پيدا کني. و موقعي که نور از پنجره  

 :خانوم بيدار شد و راست تو جاش نشست و با صداي بلند چند بار فرياد زد

 فيليپ! فيليپ!" من تا حاال چنين اسمي از دهن خانوم نشنيده بودم. ولي اون يه اسم بود و خانوم داشت صداش مي "

 "کرد

گاه مي کرد، اسکارلت دستش را در دستهايمامي مثل يک مجسمه سنگي غول پيکر، خشمگين و نگران به ديلسي ن  

 مامي گذاشت. فيليپ... که بود اين مرد چه کرده بود با مادر، که در آخرين لحظه زندگي نامش را بر زبان رانده بود؟

*** 

 راه طوالني آتالنتا به تارا پايان گرفته بود. راهي که بايد به آغوش گرم الن مي رسيد اينک در ميان آن ديوارهاي

الي به پايان رسيده بودخ . 

 ديگر اسکارلت نمي توانست چون دوران کودکي زير سقف خانه پدر عشق مادر را درک کند و حمايتها اورا با

 آسودگي خيال در کنار خود داشته باشد. حاال هيچ امنيتي نبود که به آن بياويزد هيچ چيز بن بست رنج اوري را بر او

سر بر آن بگذارد و بار غمهايش را سبک کند. پدرش پير و مهجور بود خواهرانشنمي گشود ديگر شانه اي نبود که   

 بيمار بودند. مالني شکسته و ضعيف بود کودکان بي پناه بودند، و سياهان با اعتمادي کودکانه به او مي نگريستند به

 .دامنش مي اويختند و مي دانستند که او نيز چون الن پناهگاهي رفيع است

ره در نور بي رمق ماه طالع ، تارا، در برابرش غنوده بود سياهان رفته بودند کشتزارها متروک مانده بود واز ميان پنج  
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 انبارهاي خراب چون بدنهاي بيجان در مقابلش قرار داشت مثل تن خودش که داشت از پا درمي امد اين پايان راه

ه به دامنش چنگ مي زدند. در پايان اين راه چيزيبود پيري و ناتواني بيماري ماه ها گرسنگي ودستهاي بي رمقي ک  

هيچ چيز جز اسکارلت اوهارا هاميلتون نوزده ساله بيوه اي با يک فرزند –نبود  . 

 چه بايد مي کرد، اکنون، با اين همه رنج. عمه پيتي و خانواده بر در ماکون مي توانستند از مالني و فرزندش نگهداري

خانواده الن از آنها مراقبت مي کردند چه مي خواستند و چه نمي خواستند. و او و کنند. اگر دخترها خوب مي شدند  

 .جرالد هم مي توانستند نزد عمو جيمز و عمو اندرو برگردند

 به اندام هاي باريکي که در مقابلش قرار داشتند نظري انداخت پيچيده در مالفه در مالفه خيس و تيره از آب. از

ال ديگر شکي نداشت هيچوقت از او خوشش نيامده بود. مخصوصا عالقه اي هم به کارينسوالن خوشش نمي آمد. حا  

نمي توانست آدم هاي ضعيف را دوست داشته باشد. ولي انها همخونش بودند جزيي از تارا بودند. نه نمي –نداشت   

ي خود زندگي کنند يکتوانست اجازه دهد که آنان مثل خويشاوندان فقير و محروم وبي سرپرست در خانه خاله ها  

 !اوهارا از صدقه ديگران زندگي کند! هرگز
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 آيا راه نجاتي از اين بن بست نبود؟ ذهن خسته اش حرکتي اهسته داشت دستهايش را به طرف سرش برد گويي در

مقداريآب افتاده بود و براي زندگي جدال مي کرد قمقمه را از ميان شيشه هاي دوا برداشت و نگاهي کرد هنوز   

 الکل در ته آن ديده مي شد چقدر بود؟ در آن نور ضعيف تشخيص نمي داد عجيب بود که بوي تند آن ديگر

 مشامش را آزار نمي داد آرام جرعه اي سرکشيد اما اين بار سوزشي احساس نکرد فقط گرماي سنگيني به جانش

 .ريخت

ا رويايي بيش نبود اين اتاق پردود تاريک دخترکانقمقمه خالي را پايين گذاشت و به اطرافش چشم دوخت همه اينه  

 هذيان گو تن بي شکل مامي رقصان کنار تخت. ديلسي آن نقش برنزي ساکت با آن تکه گوشت صورتي رنگ که بر

همه رويايي بود که اينک اورا بيدار ميکرد تا بوي گوشت سرخ شده را از آشپزخانه حس –پستان سياهش مي فشرد   

کارگران سياهي را که از مزرعه باز مي گشتند و گاري ها را با جنجال فراوان با خود مي آوردندکند. سرو صداي   

 .گوش کند و دست پر نوازش الن را احساس نمايد

 بعد ديد که به اتاق خودش رفته است مامي و ديلسي لباسش را درمي آورند ديگر آن کرست هاي ناراحت کننده

نش درد نمي آمد به راحتي نفس مي کشيد هوارا با نفس هاي عميق مي بلعيدوجود نداشت. فشاري نبود گوشت ت . 

 احساس مي کرد دارند جورابهايش را درمي آورند چه آرام اين کار را مي کردند. مامي همچنان غرغر مي کرد و چه

راحت آرامش بخش بود آن کلمات نامفهومش چه آرامش احساس کرد وقتي ديد پايش را مي شويند آهي کشيد و  

 شد. بعد از زماني که ممکن بود يک سال باشد يا يک ثانيه اينک تنها بود و اتاق از نور ماه روشن تر مي نمود و مهتاب
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 .چون نهري بر بسترش جاري شده بود

 نمي دانست که مست است، مست از خستگي و الکل. فقط مي دانست که تن خسته خود را رها کرده و جايي در باالي

ي کند جايي که نه درد بود نه ضعفي و ذهنش همه چيز را به وضوح درک ميکردآن پرواز م . 

 همه چيز را با چشم تازه اي مي ديد. جايي در آن جاده طوالني دختر خود را پشت سر گذاشته بود او ديگر خمير

ز سخت و بينبود حاال سخت شده بود سفت شده بود با آن تجربه هاي بسيار گل خشک شده بود. زماني در ان رو  

 امان که هزار سال طول کشيده بود محکم واستوار از بوته داغ بيرون آمده بود. اين آخرين شبي بود که خودش را

 .يک کودک مي ديد آخرين شب کودکي او بود. حاال زني بود تمام عيار و جواني رفته بود

مي کرد. اوهاراها صدقه قبول نمي کردندنه نمي توانست نبايد دست نياز به سوي خويشاوندان جرالد يا الن دراز  . 

 اوهاراها دهانه سرنوشت خود را خود به دست مي گرفتند. بارش مال خودش بود بارش مال شانه هايي بود که قادر

 به حمل آن بودندو با حيرت مي نگريست فکر مي کرد و از آن باال ميديد که شانه هايش آنقدر قوي است که مي

ارد هرباري که باشد و بدترين حوادث را تحمل کند. نمي توانست تارا را ترک کند؛ او به جريبتواند همه چيز را برد  

 هاي سرخي تعلق داشت که دشت در دشت زيرنفس هاي سنگين ستارگان شب خفته بود. ريشه هايش بس عميق

کردند مي خواست دردر آن خاک خونين فرو رفته بود و زندگي را مي مکيد همانطور که بوته هاي پنبه چنين مي   

 تارا بماند و آن رانگه دارد از پدر و خواهرانش مراقبت کند از مالني و بچه اشلي وسياهان. فردا... اوه فردا! فردا که

 .برمي خاست با خود عهد مي کرد و کمربندش را محکم مي بست. فردا کارهاي زيادي بود که مي خواست انجام دهد

تاش ها مي رفت شايد بتواند چيز بدرد بخوري آنجا بيابد. به مرداب ها مي رفت شايدبه دوازده بلوط و خانه مک اين  

 مرغ و خروس ها و خوک هاي فراري را بيابد. جواهرات الن را برميداشت به جونزبورو و الجوي مي رفت. .. حتما
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هستگي مي زد و ماننده ساعتي کهمغزش به آ -فردا  –کسي بود که بتواند چيزي براي خوردن به او بفروشد. فردا   

 .بخوابد آرام مي گرفت اما تصوير اراده بر جاي مانده بود

 ناگهان نقشي از داستانهاي قديم خانوادگي که در ايام کودکي شنيده بود در خاطرش زنده شد. اين داستان ها را با

لد اوهارا بدون پول تارا را ساخته بود؛ولع شنيده بود و اکنون گوشه اي از آنها در يادش چون بلور مي درخشيد جرا  

 الن بر اندوهي بزرگ و اسرار آميز پيروز شده بود؛ پدربزرگ روبيالر از هرج و مرج شکست ناپلئون نجات يافته بود

 براي خودش در( Prudhimme ( و ثروت خود را مجددا در سواحل جورجيا بدست آورده بود جد بزرگ پرودوم

دم و دستگاهي به راه انداخته بود؛ بعد همه چيزش را از دست داده بود و زنده مانده بود تاجنگل هاي تاريک تاهيتي   

 ببيند که در ساوانا همه نامش را با افتخار بر زبان مي رانند. اسکارلتهايي هم بودند که در ايرلند به خاطر رنجهايشان

بوين مردند به خاطر آزادي تا آخرين نفس جنگيدند و به دار آويخته شدند و اوهاراهايي هم بودند که در جنگ  
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 .جنگيدند

 تمام اين ها رنج بردند و بدبختي کشيدند ولي از پاي درنيامدند. فرو ريختن امپراطوريها ظغيان بردگان و تيغ هاي

 برهنه آنان جنگ آشوب تبعيد و زندان هيچ يک از آنان را از پا نينداخت. سرنوشت زشت گردن هايشان را شکست

ولي نتوانست قلب هايشان را بشکند. آنها ناله نکردند جنگيدند مردند ولي بانگشان خاموش نشد. تمام آنشايد   

 اشباح سايه وار، ان مردم که خونشان در رگ هاي او جريان داشت روي نهر مهتاب سوار بودند و به اتاقش آمده

ج هاي بي شمار را کشيده بودند ميراثيبودند و اسکارلت از ديدن آنها حيرت نمي کرد. اين خويشان که آن رن  

 .گرانبها برايش گذاشته بودند تارا سرنوشت او بود و بايد بر سرنوشت پيروز مي شد

 آرام غلتي زد و به پهلو خوابيد. يک تاريکي خزنده به ذهنش درآمد. آيا آنان واقعا حضور داشتند و با سکوتشان به

 او شهامت مي دادند يا فقط رويا بود؟

کنان گفت:" چه باشيد چه نباشيد شب بخير، متشکرمنجوا " 

 فصل بيست و پنجم

 روز بعد اسکارلت با تني دردنا از مايل ها راه پيمايي و تکان هاي شديد گاري بيدار شد. کوچکترين حرکت دردي

داشتبزرگ بوجود مي آورد. صورتش از تابش مستقيم خورشيد سوخته بود و کف دستش تاول زده بود. زبانش بار   

 و گلويش از حرارت مي سوخت گويي در آن آتشي به پا داشته بودند. هيچ آبي تشنگي اورا فرو نمي نشاند. سرش

 باد کرده بود و درد مي کرد حتي وقتي چشمانش را حرکت مي داد. دلش از همه چيز آشوب مي شد مثل روزهاي

. جرالد مي گفت اين نتيجه طبيعي يکاول آبستني و اکنون حتي ديدن سيب زميني هم حالش را بهم مي زد  

 ميگساري بي مهاباست ولي اصال به مسائل ديگر توجه نداشت. چشمان بي فروغش را به در دوخته بود و منتظر بود

 .خش خش دامن الن را بشنود و رايحه ماليم ليمو را احساس کند

 .اسکارلت نشست. جرالد من من کرد

" چه دردي وجود اسکارلت را فرا گرفت. سر دردناکش را بلند کرد و نگاهيمنتظر خانم اوهارا هستيم دير کرده "  

 حيرت انگيز به او انداخت. ولي نگاه هاي تضرع آميز مامي اورا به سکوت واداشت. از جا برخاست و درحالي که

ور مثلدست بر گلويش مي فشرد پدرش را نگاه کرد. روشنايي صبح چهره اورا سفيد تر مي کرد. بهت زده همانط  

 .مجسمه نشسته بود و اسکارلت مي ديد که دستهايش مي لرزد و سرش مدام با حرکتي کوتاه مي جنبد
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 تا آن لحظه هرگز تصور نمي کرد که جرالد تا اين حد از دست رفته باشد فکر مي کرد مي تواند روي او حساب کند

ب حالش خوب بود. ديگر ان حالت معمول و هميشگي درديش –فکر مي کرد مي تواند از او بپرسد که چه بايد بکنند   

حاال اصال به خاطر نمي آورد که الن مرده –او مشاهده نمي شد. ولي ديشب حداقل ماوقع را براي او گفته بود و حاال   
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ياست. آمدن يانکي ها و مرگ الن دو ضربه پياپي بود که او را به کلي از پا انداخته بود. اسکارلت مي خواست حرف  

 .بزند ولي مامي ملتمسانه سرتکان مي داد و با گوشه پيشبندش اشکهايش را پاک مي کرد

 اسکارلت با خود مي گفت:" اوه آيا پاپا عقلشو از دست داده؟" و هنگامي که حرکت آونگ وار سرش را مي ديد مثل

ايد خوب بشه اما اگه خوباين بود که غمش چند برابر مي شد :" نه نه فقط بهت زده شده مريض شده خوب ميشه ب  

 .نشه من چه کنم؟... االن نمي تونم راجع بهش فکر کنم. االن نمي تونم به پدر ، مادر، يا اتفاقات بد ديگه فکر کنم

چيزهايي که مي –حاال نه باشه براي وقتي که تحملشو داشتم خيلي چيزهاي ديگه هست که بايد بهشون فکر کنم   

ود بتونم راس و ريس کنمتونن موثر باشن کارهايي که ز " 

 بدون آنکه چيزي بخورد اتاق را ترک کرد و به ايوان پشتي رفت. پورک پابرهنه با آنچه که از بهترين لباسش مانده

 بود روي پله ها نشسته بود و بادام زميني مي شکست. در سر اسکارلت گويا پتک مي کوبيدند. انوار درخشنده

همه اينها خود را راست نگه داشته بود و سعي مي کرد قدرت اراده را در خود خورشيد در چشمانش فرو مي رفت. با  

 .حفظ کند. با سياهان کوتاه و مختصر صحبت مي کرد همانطور که الن به او آموخته بود

 پياپي سوال مي کرد و دستورات موکد صادر مي کرد بطوري که ابروان پورک باال رفت و نگاه اسرارآميزي به او

خانم الن هيچوقت اين طور کوتاه با کسي سخن نمي گفت حتي وقتي دزد جوجه ها و هندوانه هارا ميانداخت.   

 گرفت. دوباره راجع به مزارع باغ ها و چهارپايان سوال کرد و چشمان سبزش آن چنان درخششي داشت که پورک

 .قبال هرگز نديده بود

د. نه خانوم گاو نمرده. نمي دونستين ديشب يه گوسالهبله خانوم اون اسب مرد. داشتم بهش آب مي دادم که مر "  

 ".زاييد براي همين دائما ماق مي کشيد

 اسکارلت طعنه آميز گفت:" واقعا اين پريسي مي تونه يک قابله خوبي بشه مي گفت چون پستون هاش پر از شيره

 "ماق مي کشه

نوم اسکارلت. هرچي هم باهاش سرو کله بزني فايدهپريسي تا حاال از اين کارها نکرده قابلگي گاو هارو نکرده. خا "  

 اي نداره. وجود اون گوساله باعث ميشه گاو کلي شير و کره ما رو راه بندازه. براي دخترخانوما خيلي خوبه اون دکتر

 "يانکي هم همينو مي گفت

 "خيلي خب بگو ببينم از حيوونا چيزي مونده؟ "

ش. روزي که يانکي ها اومدن من اونارو تومرداب ولشون کردم. خدانه خانوم هيچي فقط يه خوک پير و بچه  "  

 "ميدونه چطوري ميشه گرفتشون خيلي ناقالس اون خوک

 "مي گيرمشون. تو و پريسي همين االن مي تونين برين دنبالشون "

 .پورک ناراحت و خشمگين شد

 "خانوم اسکارلت اين کار خوک چرونه من هميشه پيشخدمت خونه بودم "
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ان کوچکي ناگهان يک جفت ميله داغ در چشمهاي اسکارلت فرو کردشيط . 

 "شما دو تا يا ميرين اون خوک رو پيدا مي کنين.. يا اينکه مي تونين از اينجا برين مثل بقيه کارگرا "
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ق يکاشک در چشمان اندوهگين پورک جمع شد. اوه اگر فقط خانوم الن اينجا بود. او خيلي خوب مي فهميد که فر  

 .کارگر مزرعه و يک پيشخدمت خانه چيست

 "از اينجا برم خانوم اسکارلت. از اينجا کجا برم خانوم اسکارلت؟ "

 "نمي دونم اهميت هم نميدم. ولي هرکس تو تارا باشه و کار نکنه مي تونه بره دنبال يانکي ها. اينو به بقيه هم بگو "

 "بله خانوم "

 "حاال راجع به ذرت و پنبه "

رت؟ خداجون اونا هرچي اسب داشتن تو مزرعه ذرت ول کردن و اونچه که اسبا نخورده بودن خودشون بردن وذ "  

 توپ هاشون رو از وسط مزرعه پنبه رد کردن فقط يه چند جريبي باالي رودخونه مونده که نديدن. خب زياد هم پنبه

 "نداره سه تا عدل بيشتر نميشه

اي پنبه تارا افتاد سردردش شدت گرفت. سه عدل. پنبه اي که اسالتري هايسه عدل. اسکارلت وقتي به ياد دري  

 پست برداشت مي کردند از اين بيشتر بود. چيزي که مسئله را پيچيده تر مي کرد ماليات بود. دولت کنفدراسيون به

بود که حاال ديگر جاي پول پنبه قبول مي کرد. ولي اين سه عدل اصال کافي نبود. آنچه اوضاع را بدتر مي کرد اين  

 .کارگري هم نبود که محصول را جمع کند

 با خود گفت:" خب حاال راجع به اين چيزا فکر نکنم بهتره. ماليات ديگه کار زنها نيست. پاپا بايد يک فکري براش

احتياجبکنه. ولي پاپا... راجع به پاپا نمي خوام االن فکر کنم. کنفدراسيون خودش يک فکري مي کنه چيزي که االن   

 ".داريم غذاس

 "پورک تا حاال هيچکدوم از شما به دوازده بلوط يا خونه مک اينتاش ها رفتين؟ تو باغ هاشون چيزي پيدا ميشه؟ "

 "نه خانوم ما از تارا بيرون نرفتيم. يانکي ها ممکن بود مارو بگيرن "

دم هم ميرم به دوازده بلوطديلسي رو مي فرستم خونه مک اينتاش ها. شايد بتونه چيزي پيدا کنه. خو " " 

 "با کي مي خواي بري بچه جون؟ "

 "...خودم تنها ميرم. مامي بايد پهلوي دخترها بمونه آقاي جرالد هم نمي تونه "

 پورک آنچنان به گريه افتاد که اسکارلت را خشمگين کرد ممکن است يانکي ها يا آن سياهان پست در دوازده بلوط

دباشند. او نبايد تنها برو . 

 کاله آفتابي مامي رنگ و رو رفته اما تميز در حياط پشتي به ميخ آويزان بود اسکارلت آن را برداشت و بر سر
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 گذاشت کالهي را که رت با آن پرهاي زيبا از پاريس برايش آورده بود به ياد آورد مثل اينکه اين خاطرات به جهاني

درست شده بود برداشت و از پله هاي پشتي سرازير شد باديگر تعلق داشت. زنبيل بزرگي که از ترکه هاي بلوط   

 هر قدم که برمي داشت ضربه بزرگي را درون سرش احساس مي کرد گويي تمام رگ هايش داشت از هم گسسته

 .مي شد

 جاده پايين رودخانه قرمز بود و ازميان مزارع پنبه مي گذشت. در آن راه اثري از درخت و سايه وجود نداشت و

اغ از کاله مامي رد مي شد. گويي به جاي کاله توري به سرش انداخته بود از حرکتش غبار سنگيني برميآفتاب د  

 خاست و در بيني و گلويش رسوب مي کرد و غشايي مي ساخت و اسکارلت احساس مي کرد اگر حرف بزند اين

به وجود آمده بود همه جا ديدهغشا خاکي خرد خواهد شد. شيارها و گودال هاي عميقي که توسط اسب ها و توپ ها   

 مي شد و جوي ها و آبراه ها از حرکت چرخ ها بهم ريخته بود. هرجاکه سوار نظام و پياده نظام پا گذاشته بودند بوته
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 هاي سبز پنبه کنده شده وشکسته و درهم به زمين ريخته بود. اينجا و آنجا تکه هاي چرم افسار سگک جوراب دکمه

ثيف و خوني و قوطيها و چيزهاي ديگر که يادگار ارتشي گذران بود.ديده مي شد از زير سايه درختانپارچه هاي ک  

 صنوبر عبور کرد و به ديوار کوتاهي رسيد که گورستان خانوادگي انها را محصور مي کرد. سعي کرد به گور تازه اي

. به سرعت از ان تپه خاکي سرازير شد و ازکه در کنار گور برادران خردسالش کنده شده بود فکر نکند. اوه الن..  

 .کنار خاکستر خانه اسالتري ها گذشت و آرزو کرد که کاش تمام آنها همراه اين خانه سوخته و خاکستر شده بودند

 اگر به خاطر اسالتري ها نبود اگر به خاطر آن امي کثيف نبود... کسي که با مباشر آنها روابط نامشروع داشت... الن

ي مردهرگز نم . 

 خرده سنگي تيز به پاي تاول زده اش فرو رفت و ناله اش را درآورد. اينجا چه کار مي کرد؟ اسکارلت اوهارا خوشگل

 بخش کليتون افتخار تارا با پاي تقريبا برهنه در اين جاده ناهموار و خشن چه مي کرد. پاهاي کوچک او فقط براي

هاي ظريفش براي جلوه از زير دامن هاي ابريشمي درست رقصيدن درست شده بود نه براي مجروح شدن؛ کفش  

 شده بود نه براي خارو خاشاک. او براي طنازي و جلوه گري زاده شده بود نه آنکه بيمار و گرسنه در باغ همسايگان

 .دنبال غذا بگردد

رهاي خم شدهدر پايين تپه رودخانه جريان داشت ودرختان سربهم آورده چه منظره مسرت بخشي داشتند با آن س  

 در آب چه فرحناک بودند. از تپه سرازير شد و به کنار رودخانه آمد کفش و جوراب خود را درآورد و پاهاي

 سوزانش را در آب گذاشت چه خوب بود اگر تمام روز را آنجا درنگ مي کرد. دور از چشم کمک خواه تارا. اينجا

ا بي ميلي دوباره جوراب به پا کرد و کفش پوشيد و از ساحلفقط زمزمه آب روان و نجواي باد در برگها بود. ولي ب  

 پر خزه راه خود را گرفت و از زير درختان گذشت. يانکي ها پل را آتش زده بودند ولي او پل باريکي را صد يارد
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نون نيمپايين تر مي شناخت که در قسمت باريک رودخانه قرار داشت با احتياط از آن عبور کرد و از تپه باال رفت. اک  

 .مايل تا دوازده بلوط فاصله داشت

 از آنجا دوازده درخت بلوط کهن يادگار سکونت سرخپوستان پيدا بود. برگهايش از حرارت آتش قهوه اي شده بود

 و شاخه هايشان سياه و شکسته بود. در ميان حلقه اين بلوط هاي بلند خانه جان ويلکز قرار داشت اکنون ويرانه

زگاري چون نگين درخشان بر آن تپه سرسبز مي درخشيد. چيزي که از آن منزل باشکوه باقيسياهي بود اما رو  

 مانده بود گودال بزرگي بود که روزي زيرزمين هانه بود پي سنگي بنا کامال بچشم مي خورد و دو دوکش سياه باالي

ود و بوته هاي ياسمين خرد کردهسر آن به نگهباني ايستاده بودند. يک ستون بلند نيم سوخته وسط چمنها افتاده ب  

 .بود

 اسکارلت روي ستون نشست. از ديدن آن منظره رنجور و مغموم شد. اينجا افتخار خانواده ويلکز جلوي پاي او با

 خاک يکسان شده بود. اين پايان خانه اي پر مهر و دوست داشتني بود که هميشه به او خوشآمد مي گفت خانه اي که

مي خواست بانوي آن شود. در اينجا رقصيده بود پذيرايي شده بود و عشق ورزيده بود و با روزي در روياهاي دور  

 .نگاه هاي پرحسرت مالني را ديده بود که به اشلي لبخند مي زد

 در اينجا سايه خنک درختان چارلز هاميلتون وقتي موافقت او را براي ازدواج شنيده بود دست اورا مشتاقانه با

شرده بودشيفتگي فراوان ف . 

 "با خود گفت:" اوه اشلي اميدوارم مرده باشي. فکر نمي کنم طاقت ديدن اين منظره در تو وجود داشته باشد
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 .اشلي عروس خود را به اين خانه آورد ولي پسرش و پسر پسرش نمي توانند عروس خود را در اين مکان جاي دهند

ست. اين خانه مرده بود و در نظر اسکارلت خانواده ويلکز هم مردهديگر عشقي و تولدي در اينجا به بار نخواهد نش  

 .بودند و زير اين خاکسترها دفن شده بودند

 حاال نمي خواهم ديگر در اين مورد فکر کنم طاقتش را ندارم. مي گذارم براي بعد" همچنانکه بلند بلند اين جمالت "

 .را بر زبان مي راند به اطراف نظري افکند

باغ عمارت سوخته را دور زد از بوته هاي گلي که دختران ويلکز با اشتياق از آنها نگداري مي کردنددرجستجوي   

 گذشت و قدم به حياط عقبي جايي که گرم خانه انبار و مرغداني بود گذاشت نرده ها شکسته بود و بوته هاي بلندي

رابه هاي و سم اسبها و لگد سربازان همه جاکه محوطه را به چند قسمت تقسيم مي کرد سوخته و سياه مي نمود رد ع  

 مشاهده مي شد باغچه سبزيکاري ديگر وجود نداشت آنچه بر تارا رفته بود اينجا نيز تکرار شده بود. خاک نرم به

 وسيله چرخ ها و سم اسبها و قاطرها قلوه کن شده بود و بوته سبزيها در خاک فرو رفته بودند. نه اينجا چيزي نمي

 .يافت
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همان راه بازگشت و به سوي کلبه سياهان رفت و همه سفيد رنگ بر جاي بودند. فرياد زد:" هالو!" ولي جوابياز   

 نيامد. حتي سگي هم پارس نکرد. ظاهرا سياهان آن کشتزار هم گريخته بودند و يا دنبال يانکي ها رفته بودند. مي

که در اين قسمت بتواند چيزي بيابد دانست که هر سياه براي خود يک باغچه کوچک دارد. اميد داشت . 

 کندو کاوش بي ثمر نبود. در اين مزرعه هاي کوچک مقداري شلغم و هويج وجود داشت که از بي آبي پژمرده شده

 بودند. لوبيا و نخور هم ديده ميشد. روي زمين نشست و با دستهاي لرزان کندن را آغاز کرد و آرام به پر کردن

ارا شام خوبي مي خوردند. اگرچه گوشت نداشتند ولي اين سبزيجات خودش بسيار مغتنمزنبيل پرداخت امشب در ت  

 بود. شايد آن چربي خوک که ديلسي براي روشنايي استفاده مي کرد به کار آيد. بايد يادش باشد که به ديلسي

 .بگويد چربي را براي غذا پختن نگه دارد و براي روشنايي از ميوه کاج استفاده کند

ار يکي از کلبه ها رديفي تربچه يافت و ناگهان گرسنگي امانش را بريد. مقداري از اين تربچه هاي قرمز ميدر کن  

 توانست ته دلش را بگيرد. ديگر وقت پاک کردن خاک آنها را نداشت گاز مي زد و مي بلعيد. بعد طعم و تند بود اما

قيقه نگذشته بود که انقالبي در حالش پديد آمد وچه باک. مي خورد و تندي آن اشک به چشمانش مي آورد. چند د  

 .معده اش آنچه راکه خورده بود پس زد و همانجا روي خاکهاي نرم به زمين افتاد

 بوي نامطبوعي که از آن فضاي ويران برمي خواست آشوبش را مي افزود. سعي داشت برخيزد اما قدرت راه رفتن

. و همه اينها براي او پيش آمده بود، براي اسکارلت اوهارا کسينداشت در آن حال آشفته فکرش همه جا مي رفت  

 که حتي دستش را دراز نکرده بود تا جوراب خود را از روي زمين بردارد يا بند کفش هايش را بندد... اسکارلت،

ساسکارلت اوهارا روي زمين، پشت کلبه يک سياه افتاده بود؛ آن چنان بي توان که قدرت حرکت نداشت و هيچک  

 در اين دنيا از حالش خبر نداشت. اگر هم داشت اهميتي نمي داد. همه به فکر مشکالت خود بودند وديگر سهمي

 .براي او باقي نمانده بود. اکنون کسي نبود که ياريش کند

 آنقدر ضعيف بود که حتي نمي توانست با آن افکار آزاردهنده بجنگد افکاري که چون کرکس منتظر مرگش بود

رت نداشت بگويد:" درباره مادر پاپا و اشلي بعدا فکر مي کنم ... آري بعد وقتي طاقتش را داشتم" حاال همديگر قد  

 طاقت نداشت. اين افکار وهم آلود و رنج آور در پي آزارش بودند. در کنارش روي سرش و دورش جمع شده بودند

گوشتش را مي دريدند و به ذهنش وارد مي و با پنجه هاي برنده از آن باال به سويش شيرجه مي رفتند پوست و  
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 شدند براي زماني بي پايان روي زمين افتاد بي حرکت و ناتوان صورتش غرق کثافت بود و خورشيد دائما ضربه مي

 زد. چيزهاي ويران و آدم هاي مرده را به ياد مي آورد رسم زندگي گذشته را که ديگر براي هميشه فراموش شده

ش زنده مي کرد و به چشم انداز هراسناک آينده مي نگريستبود در خاطر . 

 وقتي عاقبت برخاست و دوباره خرابه هاي سياه رنگ دوازده بلوط را ديد سرش باال بود و چيزي که جواني زيبايي و
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 لطافت ناميده مي شد براي هميشه از چهره اش دور شده بود هرچه بود گذشته بوود آنان که مرده بودند مرده

دند. آن رسم شيرين و پر زرق و برق زندگي ديگر وجود نداشت و ديگر بازنمي گشت باالخره هنگامي که زنبيلبو  

 .را به بازويش انداخت ذهن و زندگي اش را مرتب کرده بود

 .ديگر راهي به گذشته نبود بايد پيش مي رفت

شته نگاه مي کردند به زنان مرده بهدر سراسر جنوب براي مدت پنجاه سال زنان تنگ چشمي بودند که فقط به گذ  

 مردان مرده. خاطراتي را زنده مي کردند ه آزار دهنده و بي ثمر بود با افتخاري تلخ فقر تلخ را تحمل مي کردند زيرا

 .مي خواستند آن يادها را پيوسته زنده نگه دارند. ولي اسکارلت نمي خواست هرگزبه عقب بنگرد

ه بلوط در مقابل چشمش گسترده بود همانطور که قبال بود ثروتمند و پرافتخاربه سنگهاي سياه خيره شد دوازد  

 .نماينده يک نسل نماينده يک زندگي. از تپه پايين رفت. به طرف تارا بازگشت. زنبيل سنگين آزارش مي داد

ي ها نميگرسنگي دوباره تاخت و اوبا صداي بلندي گفت:" خداوند شاهد من است خداوند شاهد من است که يانک  

 توانند مرا به زانو درآورند گرسنگي را اکنون تحمل ميکنم و وقتي تمام شد ديگر هرگز گرسنه نخواهم بود. نه من و

 "نه خويشانم. اگر مجبور شوم بدزدم يا بکشم خداوند شاهد من است که ديگر گرسنگي نخواهم کشيد

*** 

نسون کروزو بود بي صدا و دور از جهان. دنيا فقط چند مايلدر روزهاي بعد تارا چون جزيره دورافتاده و متروک رابي  

 از آن فاصله داشت اما گويي هزاران فرسنگ امواج غلتان ميان تارا جونزبورو فايت ويل و الوجوي و حتي بين تارا و

ههمسايگانش وجود داشت با مردن آن اسب پير تنها وسيله حمل و نقل آنان از بين رفت ديگر نه وقتي بود و ن  

 .قدرتي که مايل ها روي آن خاک سرخ پياده بروند

 گاهي هنگام انجام کارهاي کمرشکن در مبارزه نااميدانه براي تهيه غذا و پرستاري هاي شبانه روزي از سه دختر

 بيمار اسکارلت صداهاي آشنايي را به وضوح مي شنيد... خنده هاي هراس انگيز کودکان شيرخوار سياه در کلبه ها

ري هايي که از مزرعه بازمي گشتند غرش رعد آساي اسب جرالد در چراگاه شکستن چرخ گاري در راهغژغژ گا  

 طوالني آتالنتا به تارا و خنده و شوخي همسايگان در مجالس شايعه سازي بعدازظهر. اما اصال توجهي به آنها نمي

هيچ سواري نمي آمد و هيچ مهماني ازکرد. جاده تارا همچنان ساکت و متروک بود هيچ گرد و خاکي بلند نمي شد   

 .راه نمي رسيد تارا جزيره اي بود در دريايي از تپه هاي بي انتهاي سبز و کشتزارهاي دشت اندر دشت قرمز

 و در جايي جهاني آرام و خوشبخت وجود داشت و خانواده ها شادمانه دور هم مي نشستند و زير يک سقف مهربانانه

مي کردند. در جايي دخترها لباس هايي را که سه بار پشت و رو کرده بودند مي سخن مي گفتند و خواب راحت  

 پوشيدند و عشق مي ورزيدند و مي خواندند :" وقتي اين جنگ خونين به پايان رسد" درست مثل اسکارلت که چند

ت و مردانهفته پيش همين کار را کرده بود. در جايي جنگ بود غرش توپ ها به آسمان مي رفت شهرها مي سوخ  

 دسته دسته در بيمارستان ها زمين گير مي شدند و به انتظار يک لبخند پرمهر با مرگ دست به گريبان بودند در
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 جايي ارتش پابرهنه در لباس هاي دستباف خانگي راه مي سپرد مي جنگيد مي خوابيد گرسنه و نااميد بود و ضعف بر

از يانکي ها آبي مي نمود يانکي هاي شکم سيري که اسبهاي درشت هيکلاو مي تاخت و در جايي تپه هاي جورجيا   

 .خود را براي چرا در مزارع ذرت رها مي کردند

 آن سوي تارا جنگ بود و جهاني ديگر. اما در آن کشتزار مغموم جنگ نبود و جهان تنها در خاطرات تلخ حضور

نده مي شد جهاني که خود را از دسترس شکم هايداشت خاطراتي که فقط در لحظات سخت مي آمد و بايد عقب را  

 .گرسنه و نيمه گرسنه پس مي کشيد و زندگي در دو چيز خالصه مي شد غذا و بدست اوردن آن

 غذا! غذا! چرا گرسنگي هميشه احساس مي شد ولي خاطرات از ذهن فرار مي کرد؟ اسکارلت اندوه را از خود مي

و هرروز صبح که خواب زده بيدار مي شد قبل از اينکه خاطرات جنگ را راند و گرسنگي را نمي توانست دور کند  

 بياد آورد با اشتياق منتظر رايحه خوش گوشت سرخ کرده و نان داغ بود. هر روز با اين رايحه از خواب برمي خاست

 .و پشت سرهم بو مي کشيد

ندازه اي که شکمها را کامال سير کند. ديدنروي ميز تارا سيب درختي سيب زميني بادام زميني و شير بود اما نه به ا  

 اين خوراکي ها آن هم سه بار در روز او را به خاطرات گذشته مي کشيد به غذاي روزهاي قديم ميزي غرق در نور

 !شمع و عطر غذا در هوا

گرم کره، چقدر بي اعتنا بودند آنان در آن روزها نسبت به غذا. چه اسرافي! نان داغ کلوچه ذرت بيسکوييت کلوچه  

 کره مايع، همه در يک وعده. گوشت سرخ شده در يک سو و جوجه کباب در سوي ديگر خورش کلم غذاي لوبياي

 کوهي در ظرف چيني بلور مرغوب، کدوي سرخ کرده، مخلوط باسيه و هويج همراه با خامه و سه نوع دسر کيک

ها برانگيز به قدري قوي بود که اشک بهشکالتي کيک وانيلي و کيک خامه اي. خاطره آن غذاهاي لذيذ و اشت  

 چشمانش آورد و مي گريست. همانطور که براي مرگ و جنگ گريسته بود. و افسرده بود به خاطر شکم خالي اش

 که دائم در حسرت غذااهاي خوب آشوب مي شد وتهوع به او دست مي داد اين تنها اشتهاي آزاردهنده تارا نبود به

هاي گرسنه سياه و سفيد مي ديد بعالوه ديگر چيزي نمانده بود که کارين و سوالن هم هرطرف که رو مي کرد چهره  

 بهبود يابند و اشتهاي انان چون اژدهايي دمان بيدار شود. ويد کوچک تقريبا هميشه مي ناليد:" ويد سيب زميني

 "دوست نداره ويد گرسنه اس

 :و غرغرهاي ديگر

نمي تونم از اين بچه پرستاري کنمخانوم اسکارلت اگه من گشنه باشم که  " " 

 "خانوم اسکارلت اگه معده ام خالي باشه چطوري مي تونم هيزم بشکنم "

 "بره کوچولوي من دلم غش ميره براي يه تيکه گوشت "
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 "دختر ما هميشه بايد سيب زميني بخوريم؟ "

د مي کشيد حتي در خوابفقط مالني شکايت نداشت الغر تر شده بود رنگش پريده تر مي نمود و همچنان در . 

 من گرسنه نيستم اسکارلت سهم شير منو بده به ديلسي اون بيشتر احتياج داره دوتا بچه شير ميده مريض ها "

 "هيچوقت گرسنه نمي شن

 اين از خود گذشتگي هاي پر از مهر و صفا بيشتر از شکايت کردن و همصدا شدن با ديگران اسکارلت را آزار مي

اما با مالني اين موجود از خود گذشته چه بايد مي –و مي زد  –سر ديگران جيغ بکشد داد بزند داد. مي توانست   

 کرد. در مقابل او دست و پايش بسته مي شد و نمي دانست چه بايد بکند. جرالد و سياهان و ويد اکنون دست به دامن
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ي و دلسوزي خود را حفظ کرده بود و اين روزهامالني شده بودند زيرا در آن حالت ضعف و بيماري همچنان مهربان  

 .اسکارلت از هردوي آنها بي بهره بود

 ويد به خصوص اتاق مالني را ول نمي کرد. چيزي پيوسته اورا آزار مي داد اما اسکارلت فرصت براي کشف آن

داد همان کاري نداشت مامي مي گفت پسرک جانور دارد و مرتب به او دم کرده گياهان خشک و پوست درختان مي  

 که الن براي بچه هاي کوچک سياهان مي کرد. اما اين داروي ضد کرم جز اينکه بچه را رنگ پريده تر کنند کار

 ديگري نمي کردند. اين روزها اسکارلت به ويد حتي به چشم يک انسان نگاه نمي کرد در نظر او ويد دردسر بود و

با او بازي خواهد کرد، برايش قصه خواهد گفت و به او الفبا يک دهان براي غذا. روزي وقتي اوضاع خوب شود  

 خواهد آموخت. اما اين روزها نه وقتي بود و نه حوصله اي. و از آنجا که پسر کوچک دائما زير دست و پا مي لوليد

 .اسکارلت دائما به او عتاب مي کرد و با تحکم سخن مي گفت

ي به چشمان گردش مي آورد و وقتي مي ترسيد چه احمق و وامانده بهاصال متوجه نبود که چنين رفتار تندي چه ترس  

 نظر مي رسيد. اسکارلت تشخيص نمي داد که پسر کوچک شانه به شانه ترسي زيسته بود که درک و تحملش حتي

 براي آدم هاي بزرگ بسيار دشوار بود. ويد با ترس زندگي مي کرد و ترسي که روحش را تکان مي داد و باعث مي

شب ها از خواب بپرد و جيغ بزند. يک صداي غيرمنتظره و يا کالم تحکم آميز اورا به لرزه مي انداخت. زيرا شد  

 سروصدا و کالم تند از چيزهايي بود که با يانکي ها در آميخته بود و او از يانکي ها بيش از نيشگون هاي پريسي مي

 .ترسيد

و چيزي جز شادي و آرامش در زندگي نمي شناخت حتي اگر مادرشتا زمان شروع گلوله باران آتالنتا در محاصره ا  

 کمتر به او توجه داشت باز چيزي جز کالم نرم و شيرين نمي شنيد تا شبي که از خواب پريد و آسمان را سراسر

لمآتشين و هوارا پر از صداهاي ترسناک ديد آن شب و روزهاي بعد براي اولين بار از مادرش سيلي خورد و از او کا  

 تند و سخت شنيد. زندگي در آن خانه اجري خيابان پيچ تري آن زندگي که او مي شناخت ان شب ناپديد شد و ديگر
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 هيچگاه در برابرش ظاهر نشد. در سفر از آتالنتا به تارا هيچ چيز نمي دانست جز اينکه يانکي ها در تعقيبش بودند و

تکه تکه کنند. هروقت اسکارلت صدايش را بلند مي کرد فورا ميحاال هنوز مي ترسيد که بيايند و او را بگيرند و   

 ترسيد کز مي کرد و خاطره اولين سيلي و اولين کلمات تحکم آميز دوباره برايش زنده مي شد حاال يانکي ها و اين

 .رفتار تند در ذهن او براي هميشه بهم آميخته بودند. اکنون از مادرش هم مي ترسيد

د که فرزندش دارد از او دور مي شود ولي در لحظاتي که کمي فرصت فکر کردن مي يافت ازاسکارلت توجه نمي کر  

 اين دوري بسيار رنج مي برد. از اينکه ويد را دائما در دامن بگيرد دل خوشي نداشت اما اين واکنش برايش رنج

هاي او گوش مي داد و اسکارلتآورتر مي نمود. اتاق مالني پناهگاه ويد شده بود در آنجا بازي مي کرد و به قصه   

 رنج مي برد. ويد " عمه جان" را مي پرستيد زني که صدايي نرم و آرام داشت و هميشه مي خنديد و هيچوقت نمي

 :گفت

 "!ساکت شو ويد! سرمو درد آوردي" يا " آروم بشين ويد توروخدا بس کن "

ني را مي ديد حسادت مي کرد. روزي وقتي ديد کهاسکارلت وقت و حوصله بازي با او را نداشت ولي وقتي رفتار مال  

 .روي تخت مالني باالي سرش ايستاد و خودش را روي او انداخت سيلي محکمي به گوشش نواخت

 "نمي دوني وقتي عمه جون مريضه نبايد اذيتش کني؟ حاال بدو برو توي حياط بازي کن و ديگه اينجا نيا "

پسرک را به سوي خود کشيد اما مالني دستهاي ضعيفش را دراز کرد و . 
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 نه نه چيزي نيس گريه نکن ويد. تو که نمي خواستي منو اذيت کني مي خواستي؟ اون منو اذيت نميکنه اسکارلت "

 بذار پيشم بمونه. من ازش مواظبت مي کنم. تاخوب بشم برام سرگرميه خوبيه. تو که خودت خيلي گرفتاري نمي

ست داري؟توني بهش برسي مگه چند تا د " 

 چي مي گي ملي، تو هنوز اونقدر خوب نشدي که ويد بپره رو شکمت. نمي توني تحمل کني. خب ويد اگه يک بار "

 "ديگه ببينم رفتي رو تخت عمه جون پرتت مي کنم بيرون گريه نکن. همش گريه مي کني. سعي کن مرد باشي

گم و گور کند. مالني لبهايش را گاز گرفت و اشک درويد گريه کنان بيرون رفت تا جايي در آن خانه بزرگ خود را   

 چشمانش جمع شد و مامي که در سرسرا شاهد صحنه بود ابروانش را درهم کشيد و نفس عميقي کشيد. اين روزها

 کسي چيزي به اسکارلت نمي گفت. همه از زبان تند و تيزش مي ترسيدند همه از شخصيت جديد که در جسمش

داشتندحلول کرده بود واهمه  . 

 اسکارلت برتارا حکومت مي کرد ناگهان قدرتي در او ظاهر شده بود صفات آزاردهنده اش اکنون خود را نشان مي

 داد البته ذاتا آدم نامهربان و ظالمي نبود مي ترسيد به خود اعتماد نداشت و واکنش هاي تند نشان مي داد تا ديگران

ذيرند. به عالوه داد زدن سر آدم ها هم خودش لذتي داشت بخصوصبه عدم اعتمادش پي نبرند و گفته هايش را بپ  
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 آدم هايي که از او مي ترسيدند اين کار اعصابش را کمي آرام مي کرد اسکارلت کور نبود و بخوبي مي ديد که

 شخصيتش در حال تغيير است. گاه متوجه مي شد که دستورات تندش لبهاي پورک را به حرکت درمي آورد و يا

ا خود غرغر مي کند:" بعضي اين روزها خيلي تاخت و تاز مي کنند" و تعجب مي کرد که لطف و مهربانيمامي ب  

 هميشگي اش کجا رفته است آن همه لطف آن همه آرامش و لطافت که از الن به او رسيده بود ناگهان فرو افتاده بود

 .مثل برگهاي خزان که با وزش اولين باد پاييزي فرو مي افتند

ارها گفته بود:" محکم باش ولي خشم مگير مهرباني کن مخصوصا با سياهان" ولي اگر مي خواست مهربان باشدالن ب  

 و خشم نگيرد سياهان تمام روز را در آشپزخانه جا خوش مي کردند و دائما درباره روزهاي خوش گذشته آن وقتها

ندکه مستخدمين خانه مجبور نبودند در مزرعه کار کنند وراجي مي کرد . 

 الن مي گفت:" خواهرانت را دوست بدار و آنها رانوازش کن با مصيبت زدگان و بيماران مهربان باش آنان را که غمي

 "دارند و گرفتار مشکالتند همراهي کن

 .حاال نمي توانست خواهرانش را دوست بدارد. انان چيزي جز باري سنگين و بي ثمر نبودند و اين بار بر دوش او بود

اني مي کرد و نوازش مي کرد مگر اينکه آنها را حمام مي کرد موهايشان را شانه ميزد و به آنها غذا مي دادولي مهرب  

 حتي روزها چند مايل پياده مي رفت تا برايشان سبزيجات تازه پيدا کند؟ مگر نه اينکه شير دوشيدن از گاو را ياد

و تکان مي داد قلبش به دهانش مي آمد؟ ولي گوييگرفته بود؟ مگر نه اينکه وقتي گاو شاخ هايش را به سوي ا  

 مهربان بودن با آنها وقت تلف کردن بود اگر بيش از حد مهرباني مي کرد مي خواستند همچنان در رختخواب بمانند

 .و اسکارلت مي خواست زودتر برخيزند و روي پاي خودشان بايستند و چهار دست ديگر براي کمک اضافه شود

به کندي مي گذشت ضعيف و رنجور در بستر افتاده بودند. وقتي هوش و حواس سرشان نبود و دردوران نقاهتشان   

 بحران بيماري مي سوختند دنيا عوض شده بود. يانکي ها آمده بودند سياهان رفته بودند و مادر مرده بود. اينجا سه

ند که هنوز در اغما و هذيان هستند واتفاق مهم افتاده بود و ذهنشان قادر به درک آنها نبود. گاهي فکر مي کرد  

 اتفاق بدي رخ نداده است. وقتي مي ديدند اسکارلت تا آن حد تغيير کرده اصال باور نمي کردند که واقعي باشد. وقتي

 باالي سرشان ظاهر مي شد و کارهايي را که بعد از بهبودي بايد انجام مي دادند يک يک مي شمرد در نظرشان غولي
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مي کرد. اين مسئله در مغزشان فرونمي رفت که ديگر مالک يکصد برده نيستند ديگر کسي نيست که کارشانجلوه   

 .را انجام دهد برايشان قابل درک نبود که خانمي از تبار اوهارا کار کند

 کارين با آن صورت شيرين و بچگانه حيرت زده گفت:" ولي خواهر من نمي توانم هيزم بشکنم! دستهام خراب

يشهم !" 

 "اسکارلت با لبخندي هراسناک دستهاي تاول زده خود را پيش اورد و گفت:" به دستهاي من نگاه کنين
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 اينجوري حرف مي زني فکر مي( Baby ( سوالن فرياد زد:" تو چه نفرت انگيز شدي اسکارلت که با من وکوچولو

با ما اينجوري حرف بزني! هيزم بشکنيم! واقعاکنم داري مارو مي ترسوني اگه مادر اينجا بود به تو اجازه نمي داد   

 "!که

 .سوالن نگاه سرسري به خواهر بزرگ خود انداخت مطمئن بود که اسکارلت اين حرفها را براي اذيت آنان گفته است

 سوالن به حال مرگ افتاده بود و مادرش را از دست داده بود و احساس تنهايي و ترس مي کرد و توقع داشت بيشتر

به او توجه شود. در عوض اسکارلت هرروز مي آمد و از باالي تخت نگاهي به آنها مي انداخت و با نفرتي که از از اين  

 .چشمان سبزش بيرون مي ريخت در مورد مرتب کردن تختخواب وپختن غذا و آب کشيدن از چاه حرف مي زد

 .گويي از اين کارهاي نفرت انگيز لذت مي برد

ان داد مي کشيد و خواهرانش را مي آزرد نه تنها به خاطر اينکه نگران و بيحوصله و خستههمينطور هم بود. سر سياه  

 بود بلکه به اين دليل که احساس مي کرد اين کارها تلخ کامي هايش را کاهش مي دهد. مي ديد آنچه مادرش درباره

همين بر اندوه و مرارتش ميزندگي به او گفته نقش باطلي بيش نيست و ذره اي حقيقت در آن ديده نمي شود و   

 .افزود

 آنچه مادرش به او گفته بود براي درک اوضاع روز به کارش نمي امد از اين رو گيج و مبهوت مي نمود قلبش از

 کدورت آکنده بود اسکارلت نمي توانست اين موضوع را درک کند که الن قادر به پيش بيني سقوط تمدني که

ن تربيت مي کرد نبود. نمي توانست ويراني هاي جايگاه هاي اجتماعي را کهدخترانش را برابر آداب و رسوم آ  

 دخترانش داشتند براي ورود به آنها آماده مي شدند پيش بيني کند. الن تصور کرده بود که آينده نيز تصويري

ه به آنهاروشن و آرام از حال است و در زندگي دخترانش نيز مثل زندگي خودش حادثه اي رخ نخواهد داد. هميش  

 گفته بود که ماليم ومتين و مهربان و محجوب و صديق باشند گفته بود زندگي به زناني که اين صفات را داشته باشند

 .روي خوش نشان خواهد داد

 اسکارلت با نوميدي فکر مي کرد:" آنچه که او به من ياد داد به دردم نمي خورد! مهرباني االن به چکار ما مي آيد؟

رزشي دارد؟ بهتر بود من هم مثل سياهان شخم زدن و پنبه کاشتن ياد مي گرفتم اوه مادر، تو اشتباه ميماليمت چه ا  

 "!کردي

 درک نمي کرد جهاني با نظام الن شکل گرفته بود رفته و جهاني وحشي و ظالم به جاي آن نشسته است جهاني که در

ارلت فقط مي ديد يا فکر مي کرد مي بيند که مادرشآن هر اندازه اي هر شکلي و هر ارزشي تغيير کرده است. اسک  

 .اشتباه کرده و به سرعت مي خواست به مالقات جهان تازه اي برود که اصال براي ان آمادگي نداشت

 فقط احساسش نسبت به تارا عوض نشده بود. امکان نداشت که خسته از مزارع بازگردد و با ديدن آن بناي سفيد

تند و شادي بازگشت به خانه را احساس نکند. هرگز اتفاق نيفتاده بود که از پنجره اتاقشقلبش از شوق به تپش نيف  

 به آن چمنزار سبز و مزارع سرخ و بيشه هاي مردابي وسيع بنگرد و احساس زيبايي در جانش ننشيند. عشق به اين
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آجر همرنگ گل هاي ارغواني باسرزمين با تپه در تپه سبزي خاک سرخ خاک نرم حاصلخيز همرنگ خون همرنگ   

 بوته هاي شاداب پنبه با آن کالهک هاي سفيد که معجزه آيا از دل زمين سربرمي آورد قسمتي از وجودش بود که

 .در امواج آن تغييرات بزرگ همچنان محکم و بدون تغيير مانده بود. چنين جايي در جهان تالي نداشت

ت بفهمد که جنگ چرا شروع شد. رت اشتباه مي کرد که مي گفت جنگوقتي به تارا مي نگريست تا حدي مي توانس  

 بر سر پول است. نه جنگ بر سر اين زمين هاي ثروتمند و حاصلخيز بود که براحتي شخم مي خوردند، جنگ بر سر

 چراگاه هاي وسيع و سرسبز بود جنگ بر سر آن رودخانه آرام زرد و خانه هاي سفيدبود که در سايه درختان

وليا غنوده بودند تنها يک چيز ارزش جنگيدن را داشت خاک سرخي که مال آنها وفرزندان آنها بود. خاکماگن  

 .سرخي که براي فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آنان پنبه به ارمغان مي آورد

ته بودند حال کهاين جريب هاي سراسر پامال شده تارا تنها چيزي بود که برايش مانده بود. حاال که مادر و اشلي رف  

 جرالد از جريان حوادث تکان خورده بود و سکوت کرده بود و پول و سياهان و امنيت و شان و احترام يک شبه رفته

 بود تنها چيزي که باقي بود تارا بود. خاطراتي که در ذهنش بيدار مي شد که گويي از جهان ديگري مي امد خاطره

که گفته بود تو هنوز خيلي –بود خيلي نادان و نمي فهميد او چه مي گويد هنگاميکه خيلي جوان  –گفتگويش با پدر   

 .جواني نمي داني. تنها چيزي که ارزش جنگيدن دارد زمين است

 اين تنها چيزي است که در دنيا پايدار است... و براي هرکسي که خون ايرلندي در رگ هايش جريان دارد زمين "

.. اين تنها چيزي است که ارزش جان کندن جنگيدن و مردن داردکه در ان زندگي مي کند مادر اوست. ." 

 آري تارا ارزش جنگيدن داشت و بدون هيچ ترديدي جنگ را برگزيده بود. هيچ کس حق نداشت تارا را از او بگيرد

 .هيچ کس نمي توانست او و عزيزانش را وادار کند که دست گدايي نزد کسان و ناکسان دراز کنند

تارا را حفظ کند و گردن هرکسي را مانع مي شد مي شکست برآن بود که . 

 فصل بيست و ششم

 دو هفته از بازگشت اسکارلت، از آتالنتا به تارا گذشته بود که تاول پايش چرکي شد و ورم کرد . ديگر کفش

که به زخمپوشيدن برايش امکان نداشت و هنگام راه رفتن تنها مي توانست پاشنه اش را بر زمين بگذارد. روزي   

 چرکينش نگاه کرد ترس و غم بر او تاخت. اگر مثل سربازان مجروح ، جراحتش به قانقاريا تبديل مي شد چه بايد

 مي کرد؟ ترس مرگ به جانش ريخت ، کجا مي توانست دکتري پيدا کند؟ آيا مرگش در رسيده بود ؟زندگي هر

چه کسي تارا را حفظ ميکرد؟چقدرهم تلخ بود باز هم خيال نداشت بميرد. و اگر مي مرد   

 هنگامي که باز مي گشت اميدوار بود که جرالد را ببيند که مثل سابق فرمان مي هد وکارها را اداره ميکند ولي در اين

 .هفته ، اين اميد ناپديد شده بود
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ارد ، زيرااکنون مي دانست که خواهي نخواهي ، عنان اداره تارا و ساکنانش در دست هاي بي تجربه ي او قرار د  

 جرالد هنوز ساکت بود و مثل آدم هاي رويا زده ، به گونه اي ترسناک از تارا رها شده بود و هميشه آرام در گوشه

هر کاري رو که:« اي مي نشست . هنگامي که اسکارلت درمانده مي شد و براي راهنمايي نزد او ميرفت فقط مي گفت   

با مادرت مشورت کن ، کوچولو:« اوهام خويش ميزيست مي گفت  و وقتي با» فکر مي کني درسته بکن ، دختر  « 

 اسکارلت به خوبي مي دانست که اين مرد تغيير ناپذير است و يقين داشت که تا لحظه ي مرگ ، جرالد منتظر الن

لنخواهد ماند. و به انتظار شنيدن صدايش خواهد نشست. در مرزي تاريک مي زيست ، جاي که زمان ايستاده بود و ا  

 هميشه در اتاق کناري حضور داشت. وقتي الن مرد ، بهار هستي او را نيز با خود برد و اعتمادش از ميان رفت. غرور و
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 موجوديت بي قرارش گم شد. الن تماشاگري بود که در مقابلش درام توفاني جرالد اوهارا اجرا شده بود. حاال پرده

شده بود و تماشاگران ناگهان ناپديد شده بودند ، و بازيگر گيج پير ، در براي هميشه افتاده بود ، نورها خاموش  

 .صحنه ي خالي بر جاي مانده بود ، به انتظار عالمت

 آن روز صبح خانه ساکت بود ، زيرا همه به جز اسکارلت ، ويد و سه دختر بيمار ، براي سکار خوک فراري به مرداب

مي نمود ، يک دست در بازوي پورک ، در حالي که در دست ديگر حلقه رفته بودند . حتي جرالد هم کمي سر حال  

 طنابي گرفته بود ، در شيار هاي کشتزار ها به راه افتاده بود. سوالن و کارين گريسته بودند و به خواب رفته بودند ،

سرازير مي شد. مالني همآنان اقال روزي دوبار به ياد الن مي افتادند و مي گريستند و اشکشان از آن گونه هاي الغر   

 که ان روز توانسته بود براي اولين بار در بستر بنشيند از کودکي که در دو طرفش به خواب رفته بودند مواظبت

 ميکرد. يکي بچه خودش بود که سر بورش را روي دستش گذاشته بود و ديگري بچه ديلسي که موهاي سياه و

نتهاي بستر نشسته بود و به داستان پريان گوش مي دادمجعادش از زير مالفه ديده مي شد. ويد در ا . 

 براي اسمارلت سکوت خانه ، بسيار ترس آور بود زيرا به ياد آن روز دراز و بي پايان افتاد که از آتالنتا به سوي تارا

يد ، حتيآمده بود. گاه و گوساله ساعت ها بود که صدا نمي کردند. صداي پرنده اي از بيرون پنجره به گوش نمي رس  

 از مرغان مقلد که نسل اندر نسل در ميان ماگنوليا ها النه داشتند آوايي بر نمي خاست. اسکارلت کنار پنجره اتاق

 خواب ، روي صندلي کوتاهي ولو شده بود ، به جاده مي نگريست و به چراگاه و آن مرتع سبز خالي دو دستش را زير

پنجره فشار مي داد. سطل آبي کنارش گذاشته بود و گاهي پاي تاول زدهچانه گذاشته بود و ارنج هايش را به لبه ي   

 .اش را در آن فرو مي برد و صورتش از درد به هم مي رفت

 .با خشم ، چانه اش را روي بازويش گذاشت. درست در لحظه اي که به نيرويش نياز داشت ، تاولش چرک کرده بود

حاال درست يک هفته بود که مرتب سراغش را مي رفتند ، به نوبت ، آن احمق ها هرگز نمي توانند خوک را بگيرند.  

 و حاال بعد از دو هفته خوک هنوز آزاد براي خود مي گشت . مي دانست که اگر خودش با ان ها رفته بود دامنش را تا
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 . robinson Jack ( زانو باال مي زد و طناب را به دست مي گرفت و قبل از اينکه بتواني بگويي جک رابينسون

( اين 2011- 0911ضرب المث امريکايي به معني در يک چشم به هم زدن. رابينسون نملسيد اثر گيلمور سيمر (   

 داستان که در جنوب امريکا شهرت بسيار داشت زندگي پسري کوچک اندام را شرح مي داد که از راه نعلبندي

سرعتي باور نکردني اسب هارانعل مي کرد . داستانزندگي خود و مادر پيرش را تامين مي کرد. جک رابينسون با   

 رابينسون نعلبند را تمام جنو بي ها خوانده بودند و نويسنده ان که اهل چارلزتون بود در تمام ايالت هاي جنوبي

 شهرتي باور نکردني به دست آورده بود سرعت جک رابينسون به زودي به صورت ضرب المثل در امد و جزيي از

مره جنوب شد. ) ، خوک را گرفته بودمحاور ه روز . 

اگر مي گرفت ، چه مي شد؟ بعد از اينکه از حيوان و بچه اش مي خوردند آن–ولي بعد از اينکه خوک را مي گرفت   

 وقت چه مي شد ؟ زندگي به همان شکل ادامه مي يافت و ميل به خوردن هم کاهش نمي يافت. زمستان در راه بود و

وته هاي سبزي باغ هاي همسايه هم ديگر نبود. بايد نخود ، ذرت ، برنج ، آرد ، و اوه ، خيليغذا داشت کم مي شد. ب  

 چيزهاي ديگر هم داشته باشند. ذرت و تخم پنبه براي کاشت بهار و لباس تازه هم همين طور. اين همه چيز از کجا

 مي آمد ؟ پولش را از کجا مي آورند ؟

دوقچه او رفته بود و فقط تعدادي سهام و اوراق قرضه دولت کنفدراسيون بهپنهاني به سراغ جيب هاي جرالد و صن  

 مبلغ سه هزار دالر يافته بود. با اين مبلغ فقط مي توانست يک وعده غذا تهيه کند ، ارزش پول کنفدراسيون آن قدر
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ت و اين چيزها را تهيه ميکردپايين امده بود که با اين پول چيز زيادي نمي شد تهيه کرد. تازه اگر پول هم داش  

 چطور ميتوانست به تارا بياورد ؟ چرا خداوند گذاشت که آن اسب پير بمير ؟ اگر آن اسب رنجوري که رت دزديده

 بود زنده بود ، دنيا برايش خيلي فرق ميکرد. اوه ، کجايند ، آن قاطر هاي تند رو ، آن اسب هاي زيباي درشکه ؛

ب هاي خواهرانش ، اسب بزرگ و قوي جرالد که فقط به درد مسابقات مي خورد ؟ماديان کوچک خودش ، کره اس  

 .اگر هم يکي از آن مردني هايش را داشت چه خوب بود

 اما مهم نيست. وقتي پايش خوب شد ، پياده به جونزبورو خواهد رفت. اين طوالني ترين پياده روي او خواهد بود ؛ اما

کي ها تمام شهر را آتش زده باشند ، باالخره يکي را پيدا مي کند که به او بگويد غذاراباال خره بايد برود. حتي اگر بان  

 از کجا پيدا کند. چهره در هم شده ويد را مجسم کرد. او سيب زميني دوست نداشت بارها گفته بود برنج و گوشت

 .پخته مي خواهد

گبار تندي باريدن گرفت ، درحت ها ميآفتاب روشن ناگهان به تاريکي نشست ، ابرهاي تيره اي آمدند و ر  

 درخشيدند. اسکارلت سرش را روي بازوانش قرار داد و سعي کرد نگريد. گر چه بي فايده بود. تنها وقتي که براي

 گريستن مناسب بود وقتي بود که مردي حضور داشت و او مي خواست توجهش را جلب کند. همچنان که در حال
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اسبي به گوش رسيد. او سرش را بلند نکرد. در اين دو هفته گذشته چه بسيار که چنينمبارزه با گريه بود صداي سم   

 صداي را در ذهنش شنيده بود ، همان طور که بارها فکر ميکرد خش خش دامن الن را مي شنود. قلبش شروع به

شديديوونه :« تپيدن کرد هميشه در چنين مواقعي اين اتفاق مي افتاد و هميشه به خودش مي گفت  « 

 اما صداي يورتمه آرامتر شد. و اکنون از جاده ي سروها به گوش مي رسيد. يک اسب بود . تارلتون ها ، فونئين ها ! به

 .سرعت نگاهي انداخت. يک سوار يانکي بود

 ناخواد آگاه خود را پشت پرده کشيد و از الي آن به دقت نگاه کرد. آن قدر ترسيده بود که نفسش باال نمي آمد

. ر را به دقت دوباره نگاه کرد. مردي بود خشن با ريش نتراشيده ، ژوليده و بي حال و خسته روي اسب نشستهسوا  

 بود. دکمه هاي بلوز آبي رنگش همه باز بود. اهسته و آرام مي آمد و با دقت و کنجکاوي به اطراف مي نگريست. از

ترسي شديد در گرفت ، گويي ضربه اي کاري به اواسب پايين پريد و افسار رابه درخت بست. اسکارلت را ناگهان   

 وارد شده بود. يک يانکي ، يک يانکي ششلول دراز ، يک افسر يانکي. و او خودش بود ، زني تنا در يک خانه بزرگ ،

 .با سه دختر بيمار و بچه هاي کوچک

گرداند. ناگهان فانوشافسر يانکي وارد ساختمان شد . دست بر ششلول داشت و چشمان ريزش را به اطراف مي   

 ذهنش روشن شد و تصاويري وحشتناک از داستان هاي عمه پيتي را برايش به نمايش در آورد. زناني که مورد تجاوز

 قرار گرفته بودند و جان و ناموسشان را از دست داده بودند و داستان هاي وحشتناک ديگر از اعمال کثيف ارتش

 .يانکي

نجه پنهان شود يا زير تخت بخزد ، از پله ها ي عقبي بپرد و فرياد زنان به سوياز روي ترس اول فکر کرد در گ  

 .مرداب برود ، يا هر کار ديگري که مهاجم را فراري دهد. صداي قدم هاي محتاطانه او را روي پله هاي جلو مي شنيد

 .و دانست که ديگر فرارش غير ممکن است

. مي شنيد که اتاق هاي پايين را يکي يکي مي گردد. حاال در اتاق غذااز ترس يخ کرده بود ، نمي توانست تکان بخود  

 خوري بود و لحظه اي بعد به آشپزخانه مي رفت. حاال ديگر خشم هم به ترس اضافه شده بود. در آشپزخانه دو ظرف

ازبزرگ روي اجاق بود يکي کمپوت سيب و ديگري ديگي پر از اش سبزي ، سبزي هاي تازه که بازحمت زياد   
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داده مي شد و آن قدر بود که فقط دو نفر را سير ميکرد 2شام ساعت –دوازده بلوط و باغ مک اينتاش آورده بود  . 

 اسکارلت ساعت ها بود که خودرا آماده خوردن کرده بود و متظر ورود بقيه بود و حال فکر اينکه آن سوار يانکي شام

 .آنهارا بخورد ديوانه اش ميکرد

شان کند. مثل خيل ملخ خاي گرسنه تاختند و همه چيز را از بين بردند و هر چه يافتند خوردند و حاال به اينخدا لعنت  

 غذاي بخور و نمير آن ها هم رحم نمي کردند. سوگند به خداوند که اين از آن يانکي هاست که نمي تواند چيزي
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 .بدزدد

رعتي که خودش هم سراغ نداشت خود رابه اتاق الن رساندلنگه کفشي را که به پا داشت در آورد و پا برهنه با س . 

 ديگر به فکر تاول چرکي پايش نبود. کشو را گشود و تپانچه سنگيني را که با خود از تارا آورده بود برداشت ، تپانچه

نمياي را که چارلز پر کرده بود ولي هرگز موفق نشد آتش کند. ان را از درون کيف بيرون کشيد و با دستي که   

 لرزيد محکم قبضه ان را گرفت. بعد با سرعت از پله ها باال رفت. و در سرسرا ايستاد. دستش را به نرده گرفت و

 .تپانچه را محکم به خودش چسباند و الي چين هاي دامنش پنهان کرد

ضربان مهلک اسکارلت در نيمه راه پله ها ايستاده بود ،» کي اونجاست؟:« يانکي مهاجم با صداي تو دماغي گفت   

تکون نخور ، وگرنه آتيش مي کنم:« قلبش را در گوش هايش احساس ميکرد صداي مرد مهاجم رابه زحمت شنيد  « 

 ميان در اتاق غذا خوري ايستاده بود و تپانچه را در دست مي فشرد و دردست ديگرش جعبه چوب گل سرخ که

الن بود که لوازم دوخت و دوزش را در آن مي روکش ترمه قالبدوزي داشت ديده مي شد ، اين جعبه متعلق به  

بذارش زمين ! بذارش زمين ، يانکي:« گذاشت. اسکارلت از ديدن آن جعبه به لرزه افتاد. مي خواست فرياد بزند   

ولي کالمي از دهانش بيرون نيامد. فقط به چشمان خشن و وحشي آن مرد که با لبخند رذيالنه اي همراه بود» کثيف   

ود. از چشمان سبزش آتش غضب بيرون مي ريختخيره شده ب . 

 :يانکي در حالي که تپانچه اش را در غالف مي گذاشت گفت

« تنهايي خانوم کوچولو ؟«و مستقيم به طرف او به راه افتد. » پس باالخره يکي توي اين خونه هست « 

گرفت. قبل از اينکه يانکي مهاجم چون برق اسماني ، اسکارلت اسلحه را باال آورد و مقابل صورت کثيف و هراسان او  

 بتواند دست به اسلحه برد ماشه را کشيد. عقب نشيني ششلول او را به سختي تکان داد. صداي مهيبي برخاست و دود

 .به بيني اش فرو رفت. مهاجم به اتاق غذاخوري پرتاپ شد ، به اثاثيه برخورد کرد و دراز به دراز رو ي زمين افتاد

غلتيد و محتوياتش پراکنده شو . اسکارلت بدون اينکه بداند چه مي کند از پله ها سرازيرگشت وجعبه از دستش در   

 خود را بااي سر او رساند و به صورت او خيره شد ؛ بيني اش سوراخ شده و به کلي از بين رفته بود و چشمان خيره

ري شده بود ، يکي از صورتش واش از حرارت باروت سوخته بود. دو جوي باريک حون روي کف براق سرسرا جا  

 .ديگري از پس سرش

 آري ، مرده بود. بدون ترديد. اسکارلت مردي را کشته بود. دود هنوز داشت پيچ مي زد و به سوي سقف مي رفت. و

 جوي قرمز کم کم کنار پايش پهن مي شد. براي لحظه اي بي پايان ، در ان صبح تابستاني هر صدايي و هر رايحه اي

برابر شده بود و تپش قلبش را افزايش مي داد. تکان هاي کوچک برگ هاي ماگنوليا ، آواي پرنده اي گويي چند  

 دور دست روي مرداب ؛ و رايحه ماليم گلي که از پنجره به درون مي ريخت چون طبلي در گوش صدا ميکرد و او را

 .گيج تر و هراسان تر مي ساخت
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د که در زندگي حتي يک بار به شکار رفته باشد يا سر بريده مرغي را ديده باشد ومردي را کشته بود ، يادش نمي ام  

 يا به دام افتادن خرگوشي را تحمل کرده باشد. مردي را کشته بود. جنايت ! افکارش تيره و تار بود. من جنايت

يست که به سوي جعبهکردم. اوه ، چرا چنين حادثه اي پيش آمد ؟ براي من وقتي به دست پر موي مرد مهاجم نگر  

 ترمه دراز بود ، گويي دوباره جان گرفت ؛ زنده شد ؛ يک شادي سبعانه او را در ربود. دلش مي خواست پايش را در

 ان سوراخ خونين فرو کند و با لذت گرماي خونش را که داشت برکف سرسرا جاري مي شد احساس نمايد. اين

آلن ضربه انتقام بود ، انتقام تارا ، و به خاطر . 

 صداي پايي از طبقه باال به گوش رسيد که عجوالنه دويد. حاال ضعيف تر شده بود ، صداي برخورد فلزي به گوش مي

 رسيد. اسکارلت حال عادي خود را باز يافته بود. زمان ومکان را حس ميکرد. دست ضعيفش را به زمين دوخته بود

بي بدون حرکت در حوضي از خون ، جعبه اي در کنار ، اسکارلتمالني با دقت صحنه مقابل را نگاه مي کرد ؛ هيکلي آ  

 .، پابرهنه ، رنگ پريده ، ششلول بلند در دست

 در سکوت نگاهشان به هم گره خورد. پرده اي از غرور صورت مالني را پوشانده بود ، وشادي بزرگي در هئيت

ب آتشين قلب اسکارلت يکي بودلبخند از چهره پريده رنگش احساس مي شد. اين مسرتي بود که با آشو . 

» او«اسکارلت در آن لحظه بي پايان غرق در افکار خودبود.» آري . او هم مثل من است ! احساس مرا مي فهمد –اري   

 »هم همان کاري را کرده که من کردم

ي کرد باخوداکنون با لرزشي آشکار زني نحيف را مي نگريست که هميشه از او نفرت داشت و با سردي با او رفتار م  

 در جدال بود ، دو حس مخالف در وجود خود مي ديد ، نفرت از همسر اشلي و ستايش به خاطر شهامت و همبستگي

 و همراهي. ناگهان نوري درخشنده تابيد ، اسکارلت مي ديد که در پس صداي مالني صدايي چون آواي آرام کبوتران

مالني با ضربان قلبش بيرق افتخار مي افرازد و شيپور شجاعت، برق برنده تيغه شمشير نهفته است. احساس ميکرد   

 .مي دمد

به دنبال آن فرياد ويد شنيده مي» اسکارلت !اسکارلت!«صداي لرزان و هراسان سوالن و کارين به گوش مي رسيد ،   

کش به سويمالني دست بر لب ها گذاشت شمشير را روي پله ها قرار داد و رنجور و درد»عمه جون ! عمه جون! «شد  

 .اتاق بيماران رفت

نترسين جوجه ها ، خواهرتون داشت هفت تير«در صدايش شعفي لرزان و در عين حال برنده احساس مي شد.   

ويد هامپتون ، صدايي که شنيدي از هفت تير»...«چارلز رو پاک ميکرد ، تير در رفت. بيچاره از ترس داشت مي مرد  

هم بزرگ شدي بهت اجازه ميده باهاش تيراندازي کني پدرت بود مامانت آتيش کرد. وقتي تو « 

چه دروغگوي خونسردي ، من اصال عقلم نمي رسيد به اين سرعت يک دروغي ببافم. ولي« اسکارلت با تحسين گفت   

 »چرادروغ ؟ همه بايد بدونن که من اين کارو کردم
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ه بود ، زانوهايش مي لرزيدند. مالني باردوباره به جسد نگاه کرد. اينک خشم جاي خود را به نگراني و ترس داد  

 ديگر خود را به باالي پله ها رسانده بود و داشت پايين مي آمد. دست شرا به نرده ها مي گرفت و سرازير مي شد ،

 .لب پايينش را ميان دو دندان مي فشرد

ردمند ، پايين مي آمداما مالني همان طور د» برگرد به رختخواب ، ميخواي خودتو بکشي؟«اسکارلت فرياد زد  . 

اسکارلت بايد اونو ببريم بيرون دفنش کنيم . ممکنه تنها نباشه. دنبالش ميان که پيداش کنن:« با صداي آرامي گفت   

 .بعد خود را به بازوي اسکارلت آويخت »-
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اون تنها بود. من کس ديگه اي رو ازپنجره باال نديدم. بايد فراري باشه:« اسکارلت گفت  « 

 حتي اگرم تنها باشه ، بازم کسي نبايد بفهمه.سياها ممکنه حرف بزنن . اون وقا ميان تورو مي گيرن. اسکارلت بايد«

 »سر به نيستش کنيم . قبل از اينکه از مرداب برگردن

 .نگران تب آلودي که در صداي مالني بود ذهن اسکارلت رابه کار انداخت . تمام حواسش را جمع کرده بود

» اونجا خاکش نرمه، همون جايي که پورک بشکه ويسکي رو در آورد -م گوشه باغ زير االچيق دفنش کنممي تون . 

 »ولي چطوري تااونجا ببرمش؟

هر کدوم يک پاشو مي گيريم و مي کشيم:« مالني با لحن محکمي گفت  « 

. تو برگرد به رختخوابتو يک گربه رو هم نمي توني بکشي. خودم اين کار رو مي کنم « اسکارلت با خشونت گفت  . 

 »خودتو مي کشي. بيخود سعي نکن به من کمک کني وگرنه خودم بغلت مي کنم مي برمت باال

تو چقدر مهربوني اسکارلت:« چهره مالني با لبخندي گرم گشوده شد  « 

م اينجا ها رواگه تو بتوني تنهايي ببريش ، من ه«بوسه اي از گونه اش برداشت و قبل از اينکه اسکارلت سخني بگويد  

راستي اسکارلت–تميز ميکنم. قبل از اينکه اونا برگردن  -« 

 »چيه؟«

 »فکر مي کني اين کار بديه اگه کوله بارشو بگرديم؟ شايد خوردني داشته باشه«

تو کوله بارشو بگرد ، من«و ناراحت بود از اينکه چراخودش قبال به اين فکر نيفتاده بود. » نمي دونم«اسکارلت گفت   

جيباشو هم « 

و يک کيف ضخيم پيچيده در لفاف پارچه اي» خدا جون «با نفرت روي جسد خم شد و دکمه هاي جيبش را گشود.   

ملي ، من فکر مي کنم توش پر از پوله-مالني:« بيرون کشيد و آهسته گفت   « 

زش کن ، من جراتشوتو با:«مالني چيزي نگفت ولي فورا نشست و به ديوار تکيه داد. در حالي که مي لرزيد گفت   

 »ندارم
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 .اسکارلت لفاف پارچه اي را گشود و کيف چرمي را باز کرد

» فقط نگاه کن -نگاه من ملي  « 

 مالني نگاه کرد. و از چشمانش برقي جستن نمود. کيف پر از پول بود اسکناس هاي پشت سبز اياالت متحده ،پول

ي طالحکومت کنفدراسيون ؛ يک سکه ده دالري و دو سه پنج دالر . 

االن وقت شمارش نيس. وقت نداريم:« اسکارلت شروع به شمارش کرد . مالني با صداي ضعيفي گفت  -« 

 »مي بيني ، مالني ، مي دوني اين پول يعني چي ؟ يعني چقدر غذا؟«

 »آره عزيزم ، مي دونم ، ولي االن زياد وقت نداريم ، جيبهاي ديگه شو بگرد. من هم کوله بارشو مي گردم«

اسب سرباز يانکي–ارلت دلش نمي خواست کيف را زمين بگذارد. منظره اي روشن پيش رو داشت ، پول واقعي اسک  

 .، غذا ! پس خدايي بود که مي خواست کمک کند . حتي اگر از راه هاي عجيب. چهار زانو نشست و به کيف خيره شد

 !لبخند مي زد. غذا

 .مالني کيف را از دست او گرفت

زود باش«گفت: « 
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 در جيب شلوارش چيزي نيافتند جز يک شمع شوخته ، چاقو ي بزرگ جيبي ، کيسه توتون و يک تکه ريسمان. مالني

 از کوله بار بسته اي قهوه در آورد. چه بويي داشت. بهتر از خوشبوترين عطرها. با چيزهاي ديگري که خارج مي شد

کوچک در قاب طاليي بامرواريد هاي ريز ، گل سينه عقيق ، قيافه مالني هم بيشتر در هم مي رفت:مينياتور دختري  

 دو دستبند طال ، انگشتانه طال ، فنجان نقره ، قيچي دسته طالي برودري دوزي ، انگشتر الماس ، يک جفت گوشواره ي

 .طال با الماس هاي درشت که در همان نگاه اول حدس زندن بيش از يک قيراط است

اسکارلت حتما اينها را دزديده«و از جسد فاصله گرفت.» دزد :«مالني زير لب گفت  « 

البته که دزديده ، اينجاهم به اميد دزدي اومده بود:«اسکارلت گفت  « 

خوشحالم که کشتيش ، حاال عجله«مالني با ان نگاه ارامش به اسکارلت خيره شد ، ته چشانش نگراني بزرگي بود.   

 »کن عزيزم ، و از اينجا ببرش بيرون

ت خم شد پاي او را گرفت و کشيد ، چه سنگين بود . نوعي احساس ضعف به او دست داد. گويي قادر بهاسکارل  

 کشيدن آن جسد سنگين نبود. پشت به جسد ايستاد و چکمه هاي او را زير بغل گرفت وکشيد. جسد حرکت کرد. اما

آزارش مي داد. فشار را بر پاشنه نفس اسکارلت بريده بود. پاي مجروحش که از هيجان فراموشش کرده بود دوبار  

 .اش گذاشته بود و مي کشيد. خطي از خون همچنان کشيده ميشد

 اگر اين اثر خونه ها ، بيرون توي حياط بمونه ، پنهان کردنش مشکل ميشه. زير پوشتو در آر مالني ، بده بپيچم دور«
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 » سرش

 .صورت بي رنگ مالني از خجالت قرمز شد

نباش. من که نگات نمي کنم. اگه خودم لباس اضافي داشتم همين االن پيرهنمو در مياحمق :« اسکارلت گفت   

 »آوردم

 مالني کنار ديوار چمباتمه زد و پيراهنش را در آورد و به سوي اسکارلت پرت کرد و بادست سينه برهنه اش را

 .پوشاند

رحالي که شرم و دستپاچگي مالني راو د » خدا را شکر که من اين قد رخجالتي نيستم :« اسکارلت به خود گفت   

 .احساس ميکرد لباس را دور سر يانکي مرده پيچيد

 بافشار متوالي جسد را تا دم در کشيد. بعد ايستاد تا نفس تازه کند. عرق پيشاني اش را با دست پاک کرد، بعد نگاهي

بغل کرده بود وبه سينه اش مي فشردبه مالني انداخت. مالني قوز کرده و به ديوار تکيه داده بود و زانوهايش را  . 

 چقد راحمق است اين مالني که اينطور خجالت مي کشد ، ان هم در اين موقعيت. اسکارلت از حجب وحياي بي مورد

 مالني خشمگين شده بود. اين هم قسمتي از لوس بازي او بود که اسکارلت هميشه از آن تنفر داشت. اما بعد ، از اين

د. به هر حال هر چه بود مالني با حالي که داشت خودش را فراموش کرده بود و با اسلحه اي کهافکار خود پشيمان ش  

 حملش بسيار سخت بود آمده بود تا کمکش کند. اين کار شهامت مي خواست ، شهامتي که اسکارلت در خود سراغ

وحشتناک را تحمل کند و راه نداشت. اين همان شهامت خاص مالني بود همان شهامتي که به او نيرو داد تا آن شب  

 آتالنتا به تارا را به آخر برساند. اين همان شهامت پنهان و عجيبي بود که ويلکزها داشتند. کيفيت مخصوصي که

 .اسکارلت اصال از ان سر در نمي اورد ولي ان را مي ستود

فنش کردم اينجاها رو تميز ميکنمبرگرد به رختخواب. برو به بستر. اگه نري مي ميري. خودم بعد از اينکه د:« گفت  « 
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و باصورت بيمار خود اشاره اي به» من با يکي از همين قاليچه هاي کهنه اين کارو ميکنم:«مالني نجواکنان جواب داد   

 .حوض خون کرد

» بهش خب ، خودتو بکش. اون وقت ببين که من اهميت ميدم يا نه! و اگه کسي قبل از اينکه کارمو تموم کنه برگشت  

 »بگو اسب خودش اومد ، از کجا ، نمي دونم

 در نور صبح مالني نشسته بود و در حالي که مي لرزيد گوش هاي خود را با دست گرفته بود تا صداي افتادن جسد را

 .روي پله هاي حياط نشنود

که اسب بيچاره هيچ کس نپرسيد که اسب از کجا آمده است. همه پيدا شدن حيوان را عادي تلقي کردند. واضح بود  

 از ميدان جنگي در همان اطراف فرار کرده و به ان خانه پناه آورده است. و يانکي مقتول در گودالي که اسکارلت زير
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 آالچيق کنده بود پنهان شده بود. شب که شد اسکارلت گور تازه را با شاخه هاي مو که با چاقوي اشپزخانه بريده

اک هم به آن افزود و اگر کسي خوب دقت ميکرد مي توانست دريابد که درشده بود پوشاند و مقداري علف و خاش  

 .آن محل حادثه اي اتفاق افتاده و کشمکشي صورت گرفته است ولي هيچ کس توجهي نکرد

 از آن گور سرد ، آن شب ، هيچ روحي براي ازار اسکارلت بر نخاست و شب هاي بعد هم که اسکارلت در بستر غلت

وح خبري نبود. هيچ احساس ترسي اسکارلت را ازار نمي داد و خاطرش را مشوش نميکرد. فقطميزد باز هم از ر  

 تعجب ميکرد ، ماه ها پيش نمي دانست که چنين کارهايي هم از دستش بر مي ايد. خانم هاميلتون ، جوان و زيبا با

تابدار و گوشواره هاي رقصانآن سيماي دلفريب و چاه زنخدان افسون کننده و چشمان عاشق کش ، با آن گيسوان   

 و آن رفتار و عادات ظريف ، تيري به صورت مردي بيگانه شليک و او را در سوراخي هولناک مي افکند و رويش

 خاک مي ريزد. اسکارلت در حالي که لبخندي بر لب داشت فکر ميکرد که اين حوادث باعث ميشود خودش را بهتر

 .بشناسد

» يگر فکر ميکنم ، کاري است که گذشته و تمام شده ، خيلي احمق بودم اگر او را نميراجع به اين موضوع يک وقت د  

به اين نتيجه مي رسم که عوض شده ام ، يک کمي ، از وقتي به خانه برگشتم ، اگر -کشتم. به اين نتيجه ميرسم  

 ».عوض نشده بودم نمي توانستم چنين کاري بکنم

به بعد هرگاه با مشکلي رو به رو مي شد به خود مي گفتاين افکار را به پس ذهنش راند و از آن   : 

 ».من آدم کشتم پس اين کار را هم مي توانم بکنم«

 بيش از آنچه که مي دانست عوض شده بود. صدفي که آن روز در دوازده بلوط ، کنار کلبه مردگان دور قلبش به

 .وجود آمده بود اينک داشت آرام آرام سخت ميشد

*** 

اشت. و مي توانست از حال و روز همسايگانش سر در آورد بداند چه بر سر آنان آمده است. از وقتي بهحاال اسبي د  

ايا کسي هم در بخش کليتون مانده ؟ آيا همه سوخته:«خانه بازگشته بود ، با سرگرداني و حيرت از خود مي پرسيد   

ران و خانه مک اينتاش ها و بيغوله ي اسالتري ها ،با خاطرات دوازده بلوط وي» اند ؟ آيا به ماکون پناهنده شده اند؟  

 مشتاق بود بداند چه باليي سر ساکنين اين بخش امده است. ولي بهتر بود که بدترين سرنوشت ها را در نظر مجسم

 ميکرد تا شگفت زده نشود. تصميم گرفت سراغ فونتين ها برود ، نه تنها به خاطر اينکه انان نزديکترين همسايه

بلکه شايد دکتر فونتين پير را آنجا مي يافت. مالني به دکتر احتياج داشت. حالش آن طور که بايد بهبود نميبودند   

 .يافت و اسکارلت از ضعف و رنگ پريدگي او وحشت داشت
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 پس اولين روزي که توانست پاي تاول زده اش را در کفش کند ، سوار اسب يانکي شد. يک پايش رادر رکاب کرد و



 
426 

رفت. خود را اماده کرده بود که آنجا را ويران» ميموزا « قريبا يک وري روي زين نشست و از ميان مزارع به سوي ت  

 .ببيند

 با حيرت و شادي تمام خانه زرد رنگ فونتين ها را در ميان انبوهي از درختان ابريشم ، همان طور که سال ها ديده

داشت تمام اندامش را در برگرفت . وقتي سه زن از خانواده فونتين از بود بر پا يافت. شادي گرمي که اشک به دنبال  

 خانه بيرون آمدند تا به او خوش امد بگويند چه غوغايي به راه افتاد. فرياد هاي شادي به هوا ميرفت و بوسه ها رد و

 .بدل مي شد

به خود لرزيد. يانکي ها به ميموزااما همين که تعارفات اوليه تمام شد و همگي در اتاق پذيرايي نشستند اسکارلت   

 نرسيده بودند زيرا از جاده اصلي دور بود. و فونتين ها هنوز انبارهاي پر خود را داشتند ولي همان سردي و سکوتي

 که بر تارا سايه افکنده بود اينجا هم احساس مي شد. تمام بردگان ، به جز چهار زن خدمتکار منزل ، از ترس يانکي

ند. به جز جو ، پسر کوچک سالي ، مرد ديگري نبود. او را هم که اصال نمي شد مرد دانست. در آنها گريخته بود  

 خانه بزرگ ، مادربزرگ هفتاد ساله فونتين ها ، عروس پنجاه ساله اش که هنوز او را خانم جوان مي خواندند و سالي

د و سرپرستي نداشتند ، از همسايگان بي خبرکه تازه بيست سالش تمام شده بود ميزستند. آنان بسيار بي دفاع بودن  

 بودند و اگر هم مي ترسيدند ، ظاهرشان نشان نمي داد. از طرز حرف زدن سالي و خانم جوان ، معلوم بود که مي

 ترسند ولي صداي مادربزرگ مثل هميشه ارام بود. اسکارلت خودش از مادربزرگ خيلي ميترسيد ، چون او چشماني

تند داشت و بي پرده و صريح حرف ميزد و اسکارلت در گذشته هر دو را آزموده بود باريک بين و زباني . 

 اگر چه بستگي خوني با هم نداشتند ولي معلوم بود که روحا به هم پيوند دارند . و تجربه هر سه را به نزديک کرده

خ ، از تلخ هايي که هيچ گاه براست. هر سه زن لباس عزا به تن داشتند همه اندوهناک بودند ، غمگين ، نگران و تل  

 زبان نمي راندند ، و شکايت نمي کردند ولي اکنون در پشت اين لبخند ها و خوشامدها ، تلخ کامي هايشان راهي براي

 خروج مي جست و بيرون مي آمد . بردگانشان رفته بودند ، پولشان بي ارزش شده بود ، شوهر سالي ، جو ، در گيتس

فونتين جوان ؛ شوهر خانم جوان ، در نبرد ويکس برگ از اسهال جان داده بود. پسران ديگر برگ مرده بود و دکتر  

 لاير آلکس و توني ، جايي در ويرجينيا بودند و هيچ کس نمي دانست که زنده اند يا مرده ؛ و دکتر فونتين پير با

1960.  1836هنگ سوار ويلر (  ( wheeler joseph ) دراسيون جنوبافسر عالي رتبه ارتش کنف  

. دو ال بعد به فرمانده هنگ سوار در ارتش جنوب منصوب 0920اهل ويرجينيا. فارغ التحصيل وست پوپت در سال   

سپاه سوار غرب را تشکيل داد و خود فرماندهي ان را 0912معروف شد. در سال » جو جنگنده «شد از آن تاريخ به   

بازان ويليام تي شرمن تاخت و او را عقب راند . ژنرال لي او رادر چاتانوگا به سر 0914بر عهده گرفت. در سال   

 يکي از برجسته ترين فرماندهان واحد سوار در جنگ هاي انفصال مي دانست . بعد از جنگ به کشاورزي و وکالت

در جنگ هاي اسپانيا وو آمريکا شرکت کرد و مدتي هم 2011تا  0992در ايالت آالباما پرداخت . در سال هاي   

ژنرال پنج ستاره شد. ) همراه بود. از او هم خبري در 2011فرمانده واحد هاي آمريکايي در فيليپين بود در سال   
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 .دست نبود

 ديوونه پير ، هفتاد و سه سالشه ولي هنوز مي خواد اداي جوون ها رو در بياره. تموم بدنش روماتيسمه ، مثل خوک پر«

شوهرش باافتخار ياد ميکرد ، نوري از چشمانش جستن گرفت که از خاطره با وجود اين مادربزرگ پير از» از کنه   

 .شوهرش بر مي خاست و بر تندي کالمش مي افزود
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شماها نمي دونين اين روزها در اتالنتا چي مي گذره؟ ما که تو تارا دفن شديم:« وقتي نشستند اسکارلت گفت  « 

خداي من ، بچه جون ، ما هموضع شمارو داريم. ما:«به دست گرفت پيرزن همان طور که عادتش بود رشته کالم را   

 ». هيچي نمي دونيم جز اينکه شرمن باالخره شهر رو گرفت

 »البته شهر رو گرفت. ولي حاال چيکار ميکنه؟ کجا مي جنگه ؟«

» نه روزنامه اي بهچطور سه تازن تنها توي اين بخش در مورد جنگ اطالعات دارن ؟ هفته هاست نه نامه اي داشتيم و   

 دستمون رسيده. يکي از سياه هاي ما با يک سياه صحبت کرده بود ، اون هم از قول سياه ديگه اي که تو جونزبورو

 بوده اين چيزا رو گفته. ديگه از اين بيشتر چيزي نشنيديم. چيزي که سياها گفتن فقط اين بود که يانکي ها در آتالنتا

ون دارن استراحت مي کنن ، حاال تا چه حد حقيقت داره خودت قضاوت کن ، منجا خوش کردن ، خوشدون و اسباش  

 ».هم مث تو. باالخره بعد ا زاين همه جنگ که باهاشون کرديم ، احتياج به استراحت داشتن

فکرشو بکن اين همه مدت تو تارا بودي و ما نمي دونستيم. چقدر بايد خودمو:« خانم جوان وسط حرفش پريد   

که نيومدم شماها رو ببينم. اما از وقتي سياه ها رفتن کارهاي زيادي بود که بايد انجام مي داديم ، ديگه سرزنش کنم  

 وقتي نمي موند. ولي تصميم داشتم وقتي پيدا کنم و بيام سري بهتون بزنم. حق همسايگي رو به جا نياورديم قبول

بلوط و منزل مک اينتاش ها آتيش زدن و شماها همه دارم. ولي فکر ميکرديم که يانکي ها تارا رو هم مثل دوازده  

 ».تون رفتين ماکون. اصال توخواب هم نمي ديدم که شماها خونه باشين

خب ما يک جور ديگه شنيده بوديم. سياه هاي آقاي اوهارا به اينجااومدن ، خيلي ترسيده بودن ،:« مادربزرگ گفت   

 » گفتن يانکي ها دارن ميرن تارا رو آتيش بزنن

و ما مي تونستيم:« سالي وسط حرف آمد  -« 

دارم ميگم ديگه. سياه ها گفتن يانکي ها در تارا توقف کردن و چادر زدن و شماها همه:« پيرزن حرفش را بريد   

 رفتين ماکون. و شب که شد آتيش بزرگي رو از طرف تارا ديديم که ساعت ها ادامه داشت. همين سياه هاي ما رو

ون فرار کردن.راستي چي رو مي سوزوندن؟هم ترسوند و همه ش « 

پنبه هامونو. صد وپنجاه هزار دالر قيمتش بود:«اسکارلت گفت  .« 

خدا رو شکر که خونه طوريش نشد. پنبه رو هميشه ميشه کاشت ولي خونه رو که نميشه کاشت:«مادربزرگ گفت  . 
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 »برداشت پنبه رو شروع نکردين ؟

شده لاير فکر نمي کنم حتي به اندازه سه عدل هم مونده باشه. تازه چه نه ، خيلي هاش خراب:« اسکارلت گفت   

 ». فايده. همه کارگراي ما رفتن ، کسي رو نداريم پنبه جمع کنه

پناه بر خدا. همه کارگرا رفتن و هيچ کس نيست پنبه جمع کنه:«پيرزن گفت  .« 

چه عيبي داره خانوم. وخواهرات هم مگه دستهاي قشنگ خودت:«بعد نگاه تمسخر آميزي به اسکارلت انداخت   

 ». همين طور

در نظر او حرف زدن پيرزن بيشتر شبيه پيشنهاد آدم کشي مي» من ؟ پنبه جمع کنم؟« اسکارلت مبهوت فرياد زد:  

مثل کارگراي مزرعه؟ مثل آشغالهاي سفيد ؟ مثل زن هاي اسالتري ؟«آمد « 

» انم باشن ! بذار بهت بگم خانوم ، وقتي من دختر بودم ، پدرم همهآشغالهاي سفيد ، واقعا که ! مگه اونا نمي تونن خ  

 ثروتش رو از دست داد . من هم رفتم توي مزرعه کار کردم باهمين دستهام ، تا اينکه پاپا وضعش خوب شد و چند
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ورم. آشغالهاي سفيد ،تا سياه خريد. من بيل زدم ، پنبه جمع کردم . حاال هم اگه الزم باشه مي کنم . فکر ميکنم مجب  

 » ! واقعا که

اين مدتها پيش بود ، مال همون روزها«عروسش در حالي که به دخترها نگاه مي کرد سعي داشت او را ساکت کند  . 

 ». حاال ديگه زمانه عوض شده

زمانه وقتي يک کار شرافتمندانه هست که بايد انجام بشه ، چه ربطي به«پيرزن با چشم هاي تيزش آرام نمي گرفت:  

 داره ، و من به جاي مادرت خجالت مي کشم .قتي مي بينم تو به ادم هاي شرافتمند ميگي آشغال. آدم شخم ميزد ،

 ) .حوا پشم مي بافت (به کسي مي گويند که کارشان را خود انجام نمي دهند و از ديگران انتظار دارند

ز تارلتون ها و کارلوت ها چه خبر ؟ا:« براي اينکه موضع صحبت عوض شود اسکارلت با عجله پرسيد  « 

يانکي ها هيچ وقت سراغ تارلتون ها نرفتن. اونها از جاده دورن مث ما. ولي سراغ کارلوت ها رفتن و:« سالي گفت   

 »-هر چي داشتن بردن و هر چي موند سوزوندن ، سياهاشون هم دنبال يانکي هها رفتن

ه قول لباس ابريشمي و گوشواره طال دادن. کاتلين کالورت مي گفتبه همه زن هاي سيا:« مادربزرگ حرفش را بريد   

 ، بعضي از سرباز هاي شمالي زن هاي سياه رو ترک اسب نشونده بودن. بيچاره ها کارشون به جايي رسيده که بچه

 »هاي زرد مي خوان. و من ميگم که يانکي ها همه خونشون فاسد ميشه

 »! اوه، مادربزرگ«

» خودت نگير. جين. ماهمه شوهر کرديم. مگه نه ؟ و خدا مي دونه که قبال هم بچه هاي دورگه ديديماون قيافه رو به  « 

 »چرا خونه کارلوت ها رو آتيش نزدن ؟«
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او اين معلمه سابق» براي اينکه خانم کالورت دوم با هيلتون ، مباشر شماليش ساخت و پاخت کرده بود:« پيرزن گفت   

ميکرد. خانم کالورت اول بيست سال پيش مرده بودصدا » خانم کالورت دوم «را  . 

ما طرفدار پرو پا قرض:«پيرزن در حالي که اداي خانم کالورت دوم را در مي اورد و تو دماغي حرف ميزد گفت   

 .اتحاديه شمال هستيم. کانلين مي گفت ، خانم کالورت ومباشرش دائما قسم مي خوردند که خون و گوشت ما شماليه

ببين چه باليي سرشون اومد ؛ آقاي کالورت در بيابان رد ! ريفورد در گيتس برگ مرد و کيد يک جاييو اون وقت   

 در ويرجينيا تو ارتشه. کاتلين بيچاره هم مي ناليد و مي گفت کاشکي اين خونه هم سوخته و از بين رفته بود. مي

نه افتخاري ، نه-که با زن يانکي ازدواج کنه گفت اگه کيد برگرده ، چه حالي ميشه. خب ديگه ، اين هم جزاي مرديه  

 »حيايي ، فقط به فکر خودشون بودن ...چطور شد که تارا رو نسوزوندن؟

اهل خونه چطورن ؟ مادر عزيزت«براي لحظه اي اسکارلتسکوت کرد. مي دانست که سوال هاي بعدي چيست ،   

که اگر در مقابل اين زنان با محبت و دلسوز ، نمي دانست به آنها بگويد که الن مرده است. مي دانست» چطوره؟  

 کلمه اي در مورد آنان سخن بگويد گريه به او امان نخواهد داد ، اقيانوس اشک سرازير خواهد شد و آن قدر ناله

 خواهد کرد که از حال برود. از وقتي به خانه بازگشته بود گريه نکرده بود ، ولي مي دانست که اگر سد شکسته شود

لوي سيالب را نمي تواند بگيرد و قدرت و استقامتش در هم خواهد شکست. امااگر چيزي نمي گفت و آنانديگر ج  

 مي فهميدند که مرگ الن را پنهان کرده هرگز او را نمي بخشيدند. به خصوص مادربزرگ به الن خيلي عالقه داشت ،

ند وتيزش را براي او به کار نيندازددر بخش کليتون کمتر زني پيدا مي شد که اين بانوي سالخورده زبان ت . 

خب حرف بزن. از چيزي خبر نداري دختر؟:«مادربزرگ گفت  « 
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» که –پاپا گفت که –خب ، مي دونين. من تازه يک روز بعد از جنگ رسيدم خونه. يانکي ها همه رفته بودن. بابا   

صبه گرفته بودن و نمي تونستن حرکت کنننذاشته اونا خونه رو آتيش بزنن ، چون کارين و سوالن هر دوشون ح  « 

اين اولين باريه که مي شنوم يانکي ها از اين بزرگواري ها کردن:«مادربزرگ گفت  « 

حاال حال دخترا چطوره؟« در دل از شنيدن مهرباني مهاجمين دلگير بود. « 

» مادربزرگ سوال هاي ترسناکيمي ديد که بر لب هاي » بهتر شدن ، خيلي بهترن. تقريبا خوب شدن اماهنوز ضعيفن   

 .صف کشيده اند. کوشيد سخن را تغيير دهد

 مي خواستم ببينم براي خوردن ، چيزي دارين به ما قرض بدين ؟ يانکي ها ديگه هيچي برامون نذاشتن. همه جارو«

 »-پاک کردن. ولي اگه شما مي تونين

رو باگاري بفرست اينجا. نصف اونچه داريم مال پورک.« زن سالخورده نگاه پر عطوفت خود را به اسکارلت انداخت   

 »شما.. برنج ، آرد ، گوشت و چند تا مرغ و خروس



 
430 

» من–اوه ، اين خيلي زياده . واقعا   « 

 »حتي يک کلمه هم حرف نزن. گوش نمي دم پس همسايه به چه درد ميخوره؟«

» برام نگران ميشنحاال ديگه بايد برم. اهل خونه  –شما خيلي محبت دارين و من نمي تونم  « 

 .مادربزرگ فورا برخاست و بازوي اسکارلت را گرفت

چند کلمه حرف خصوصي با اين«و اسکارلت را به طرف ايوان پشتي کشاند.» شما دو تا همين جا بمونين« آمرانه گفت:  

 ».بچه دارم. کمک کن از پله ها برم پايين ، اسکارلت

ند به زودي سري به او بزنند. کنجکاو بودند و دلشان مي خواستخانم جوان و سالي خداحافظي کردند و قول داد  

 بدانند مادربزرگ به اسکارلت چه مي گويد. زنان پير چه غير قابل تحمل بودند ، خانم جوان نجوا کنان همراه سالي

 .به اتاق بازگشتند تا دوخت و دوز را از سر گيرند

تاد ، پرده تيره اي بر قلبش فرو افتاده بوداسکارلت در حالي که افسار اسب را در دست داشت ايس . 

خب ، در تارا چه خبر ؟ چي رو از ما پنهان مي کني ؟:« زن سالخورده به چهره ي او خيره شد و گفت  « 

 اسکارلت به چشمان پر مهر پيرزن نگاه کرد و دانست که حاال ديگر مي تواند بدون اشک همه چيز را بگويد. هيچ

ادربزرگ فونتين بدون اجازه او بگويدکس حق نداشت در حضور م . 

مادرمرده:« به ارامي گفت  « 

 دستي که بازويش راگرفته بود سخت شد ، اسکارلت فشار آن را احساس ميکرد. پلک هاي فرو افتاده آن زن

 .سالخورده آشکارا مي لرزيد

 »يانکي ها کشتنش ؟«

» يک روز قبل از ورود من–از حصبه مرد. مرد   .« 

پدرت چطوره؟«و اسکارلت ديد که بغض خود را فرو داد » راجع بهش فکر نکن :« قيافه مغمومي گفت  مادر بزرگ با « 

» پاپا حالش خوب نيست-پاپا « 

 »منظورت چيه ؟ حرف بزن. مريضه؟«

» هوش و حواس درستي –آدم عجيبي شده  –هول کرده. تکون خورده   -« 

 » يعني عقلشو از دست داده ؟ اوه ، نه«
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تن حقيقت احساس راحتي ميکرد. چه خوب که اين زن خوب احساس دلسوزي شديد نميکرد و گرنه ممکن بوداز گف  

 .او را به گريه بيندازد

ساعت ها–بله . عقلشو از دست داده. هميشه بهت زده س ، گاهي اصال يادش نمياد که مادر مرده :« با اندوه گفت   
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ي طاقتي مي کنه. گاهي هم يادش مياد که اون مرده، اون وقت خيلييک گوشه بي حرکت ميشينه ، بعد مثل بچه ها ب  

 بد ميشه ، حالت بدي بهش دست ميده ، فو.را از خونه ميره بيرون و تا قبرستون ميدوه. بعد که بر ميگرده صورتش

و هر»  کاتي اسکارلت ، خانم اوهارا مرده ، مادرت مرده:« از اشک خيسه. اون وقت هي سر من داد ميکشه و ميگه   

 دفعه براي من مثل اينه که خبر رو اولين باره که مي شنوم. بعضي شبامي شنوم که صداش ميکنه ، بلند بلند ، اون

 وقت ميرم پيشش و بهش ميگم که مادر رفته سر مريض ، يکي از سياها مريض شده ، رفته پيش اون. ولي عصباني

ي کنه. و برگردوندنش به رختخواب خيلي سخته. مثل بچه هاميشه و ميگه مادرت خودشو با اين پرستاري ها خسته م  

 شده. اوه ، کاش دکتر فونتين اينجا بود. شايد ميتونست کاري براي پاپا بکنه! مالني هم به دکتر احتياج داره.زايمان

 »-سختي داشت

» بچه دار شده ؟ پيش توس؟–ملي  « 

 ».بله«

» کاکون پيش فاميالش؟ فکر نميکردم زياد ازش خوشت بياد ، ملي پيش تو چکار ميکنه ؟ چرابا عمه اش نرفته به  

 » دختر ، آخه اون خواهر چارلزه. حاال برام بگو

 »خانم جون ، داستانش مفصله ، نمي خواين برگردين تو و بشينين؟«

نه مي تونم بايستم ، اگه قصه تو جلوي ديگرون بگي اون قدر باهات همدردي ميکنن که خودت هم:« پيرزن گفت   

 »دلت براي خودت مي سوزه

 اسکارلت شتابان همه وقايع را گفت : محاصره ، وضعيت مالني. احساس ميکرد که کالمش به خوبي در پيرزن تيز

 چشم نفوذ ميکند و هر لحظه بيشتر او را در بهت و حيرت فرو مي برد. کلماتي مي جست ، کلماتي پر قدرت و ترس

درباره حمله يانکي ها به آتالنتا ، آتش سوزي ها ، گلوله باران شهر ، آناور. صحبتش سراسر درباره گذشته بود.   

 بعد ازظهر داغ پر وحشت و زايمان مالني ، رنج ترس ، جنگ و رفت رت. بعد نوبت به چيزهاي ديگر رسيد . تاريکي

آن صبحوحشي شب ، خزمن هاي اتش سربازان که معلوم نبود از دوست است يا دشمن. دودکش هاي شوم که در   

 آفتابي در چشمش فرو مي رفت و بهت اورا بر مي انگيخت. مردان مرده ، اسب هاي مرده که در کنار جاده دراز به

 .دراز افتاده بودند ، گرسنگي ، تنهايي و ترس از اينکه آيا تارا هم سوخته است يا نه

» ت ميکنه ، و من مي تونم اين بار سنگينباخودم فکر کردم که اگه به خونه برسم به مادر برسم ، اون همه چيزو درس  

 رو زمين بگذارم. در راه خونه ، باخودم فکر ميکردم بدترين چيزها برايم اتفاق افتاده ، ولي وقتي ديدم که اون مرده ،

 »فهميدم که اتفاق بدي که انتظارشو داشتم همين مرگ مادرم بوده

شد. سکوت طوالني شد و اسکارلت فکر ميکرد کهنگاهش را به زمين دوخت و منتظر حرف هاي زن سالخورده   

 پيرزن در درک واقعيت او ناکام مانده است. عاقبت صداي او بلندشد ، مهربان و پر مهر ، مهربانترين کالمي که

 .تاکنون از او شنيده بود
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» يگه از چيزي نميبچه جون ، براي يک زن خيلي بده که با بدترين حوادث رو به رو بشه ، چون بعد از اين حادثه ا د  

بالهايي–ترسه ، و اين براي يک زن خيلي بده که از چيزي نترسه. شايد فکر کني چيزهايي رو که گفتي درک نکردم   
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 رو که سرت اومده نفهميدم. خب من خيلي خوب درک کردم. وقتي به سن تو بودم ؛ رودخانه طغيان کرد. درست

ي بود که براي مبارزه با سرخپوستان جنوب تنسي بر پا شده بود . سفيدهابعد از کشتار قلعه ميمز (يک قلعه نظام  

 باحمايت سربازان دائما به شکارگاه ها و مناطق مسکوني سرخپوستان حمله مي کردند و کشتار به راه مي انداختند و

د و چند قبيله ،کاسه صبر سرخپوستان لبريز ش 0909زنان و دخترانشان را به بردگي مي بردند. عاقبت در جوالي   

بله –از جمله چيکا هوانا و کوکاراهاوا باهم متحد شدند و قلعه را ويران کردند. سربازان را قتل عام نمودند. )   « 

تقريبا همسن تو بودم. پنجاه سال پيش. رفتم تو بوته ها:« صدايش گويي از دور دست هاي زمان به گوش ميرسيد   

زندگيمون رو ديدم. ديدم که سرخپوست ها پوست سر خواهرها و برادرهامودراز شدم. قايم شدم وسوختن خونه و   

 کندن. و من فط اونجا دراز کشيده بودم و دعا مي کردم که آتش ، آتشي مه داشت زندگي ما رو مي سوزوند يک

رست دروقت مخفي گاه منو روشن نکنه. مي ترسيدم منو پيدا کنن. اونا مادرمو روي زمين کشيدن و آوردن بيرون د  

 بيست فوتي من کشتن. پوست سر اون رو هم کندن. مرتب سرخ پوستا ميومدن و نيزه هاشونو توي تنش فرو

من داشتم مادر عزيزمو مي ديدم ؛ من عزيز کرده اش بودم ، اونجا دراز کشيده بودم وشاهد قتلش –ميکردن. من   

رگاه رفتم. سي مايل راه بود. سه روز طول کشيد تابهبودم. روز بعد از وسط علف ها بيرون اومدم و به طرف اولين قرا  

 اونجا رسيدم. از ميون مرداب ها و از وسط سرخپوست ها رد شدم ، وقتي رسيدم به قرارگاه ، همه شون فکر کردن

 من ديوونه شدم..اونجا بود که دکتر فونتيم رو ديدم. اون از من مواظبت کرد...آه ، خب ، پنجاه سال گذشته ؛

که گفتم ، از اون موقع تا حاال ديگه از هيچي نمي ترسيدم ، از هيچ کس نمي ترسم. چون بدترين چيزها همونجور  

 .برامپيش اومده. و اين نترسيدن هم تا حاال دردسرهاي زيادي برام پيش اورده و به قيمت شادي و سعادتم تمام شده

اشن و زني که از چيزي نمي ترسه ، حتما يکخداوند اصال زن ها رو خلق کرده که موجودات ترسو و نازک دلي ب  

همون جور که چيزي رو براي دوست–مشکلي داره..اسکارلت ، سعي کن يک چيزي داشته باشي که ازش بترسي   

 »...داشتن نگه مي داري

 صدايش خاموش شد وساکت ايستاد. نگاهش از ميان آن زمان طوالني پنجاه ساله مي گذشت و به آنروز مي رسيد که

يده بود. اسکارلت از روي ناشکيبايي حرکتي کرد. حاال مي دانست که مادربزرگ وضع او رادرک کرده و دلشترس  

 ميخواهد ، اگر بتواند ، کمکي بکند ، ومشکالت او را از سر راه بردارد. ولي مثل همه مردم پير ، از چيزهايي حرف زده

چيزهايي که هيچ کس به آن هاعالقه اي نداشت. اسکارلت بود که به گذشته تعلق داشت ، قبل از به دنيا امدن او ؛  

 .آرزو ميکرد کاش به او اعتماد نکرده بود
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 خب ، دخترجون ، حاالديگه برو خونه ؛ برات نگران ميشن. پورک رو بفرست ، امروز بعد ازظهر ؛ و فکر نکن مي«

 ».توين شونه از زير اين بارها خالي کني. چون نمي توني . من مي دونم

*** 

 تابستان درنگي داشت و خود را به ماه نوامبر کشيده بود ، و روزهاي گرم براي ساکنان تارا بد نبود ، بدترين ها

 گذشته بود. حاال ديگر اسب داشتند ؛ مي توانستند به جاي پياده روي سواري کنند. مي توانستند براي صبحانه ، تخم

ميني ، نخود ، و سيب خشکيده را بشکنند ، و در بعضي مواقعمرغ و براي شام گوشت بخورند و يک نواختي سيب ز  

 استثنايي جوجه کباب داشته باشند. خوک پير ، عاقبت به دام افتاده بود و اکنون با بچه اش که حاال ديگر پروار شده

يد وليبود در آغل نگه داري مي شد. بعضي اوقات صداهاي ناهنجاري از خود در مي آوردند که صدا به صدا نمي رس  
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 لذت بخش بود. معني اش اين بود که اگر دوران سخت زمستان مي رسيد و فصل خوک کشي آغاز ميشد گوشت

 .براي سفيدها و کله پاچه براي سياهان وجود داشت و اين به معني غذاي فراوان در فصل زمستان بود

ود. برايش قوت قلبي بود ، همين که ميديدمالقات با فونتين ها پيش از آنچه تصور ميکرد بر او اثر گذاشته ب  

 همسايگاني دارد و چند خانواده از آتش جنگ سالم جسته اند و خانه هايشان بر جا مانده ، غم بزرگي که روزهاي

 اول در تارا احساس ميکرد کاهش مي يافت. حضور فونتين ها و تارلتون ها که کشتزارهايشان دور از جاده بود

بودند. در آن ناحيه رسم بود که همسايه ، هنگام گرفتاري و تنگ دستي به همسايه خود ميبرايش بسيار مغتنم   

 رسيد. فونتين ها حتي يک سنت هم از اسکارلت قبول نکردند و گفتند بعدا خواهند گرفت ، سال بعد ، وقتي که

 .کشتزار هاي تارا دوباره سبز شد و محصول داد

غذا داشت ، اسب داشت و پول و جواهراتي که از آن يانکي مهاجم گرفته بود اسکارلت حاالبراي همه افراد خانه اش  

 ، و بزرگترين نياز آنان ، اکنون لباس بود. مي دانست که اگر پورک را براي خريد لباس راهي جنوب کند دست به

لي پولداشت لباسکار خطرناکي زده است زيرا ممکن است يانکي ها يا سربازان کنفدراسيون اسب را مصادره کنند. و  

 .نو بخرد . اسب و گاري تازه اي براي رفت و آمد تهيه کند. آري ، روزهاي سخت گذشته بود

 هر روز صبح که از خواب بر مي خاست و اسمان آفتابي را مي ديد ، خدا را شکر ميکرد چون در هواي گرم ، لباس

رتر مي شد زيرا در آن کشتزار بزرگ فقط در ايناحتياج نبود. در روز هاي گرم کلبه ي سياهان هر روز از پنبه پ  

 کلبه ها بود که مي توانستند پنبه انبار کنند. در مزارع بيش از حد انتظارشان پنبه باقي مانده بود. شايد چهار عدل ، و

 .به زودي کلبه ها پر ميشد

ربزرگ فونتين. برايش قابلاسکارلت قصد نداشت خود در کار پنبه چيني شرکت کند ؛ حتي بعد از حرفهاي تند ماد  

 تصور نبود که اسکارلت اوهارا ، و اکنون ارباب تارا در مزرعه کار کند. کار در مزرعه او را تا حد خانم اسالتري و امي
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 پايين مي آورد. عقيده داشت که کار مزرعه فقط با سياهان است. خود و خواهرانش که هنوز داشتند دوران نقاهت را

در خانه باشند ، اما بامقاومتهايي هم رو به رو مي شد که قوي تر از اعتقاد او مي نمود. پورک ، ماميمي گذراندند بايد   

 و پريي به کار مزرعه اعتراض ميکردند. آنها مي گفتند ، کارگر خانه اند نه کارگر مزرعه. به خصوص مامي بيش از

هرگز کارگر بيرون نبوده است. او در خانههمه شاکي بود و مي گفت در زندگي اش فقط کار خانه کرده است و   

 بزرگ روييالرها به دنيا امده بود ، نه در کلبه سياهان . و در اتاق خواب اربابي پرورش يافته بود و شب ها پايين تخت

 خانم خانه روي تشک ميخوابيد. در اين ميان ديلسي که چيزي نمي گفت وچنان چشم غره اي به دخترش مي رفت

به خود مي لرزيد که او از ترس . 

 اسکارلت اصال به اين اعتراض ها گوش نمي داد و آنها را به سوي مزارع پنبه مي راند. ولي مامي و پورک کند کار

 ميکردند تا اينکه باالخره اسکارلت با اکراه راضي شد مامي را به آشپزخانه برگرداند و پورک را به جنگل و رودخانه و

ر کند ، پوسوم بگيرد و ماهي صيد کند. پورک پنبه چيني را دون شان خود ميمرداب بفرستد. تا خرگوش شکا  

 .دانست اما از شکار و ماهيگيري بدش نمي امد

 بعد اسکارلت سعي کرد خواهرانش را همراه مالني به مزرعه بفرستد ، اما اين هم ثمري نداشت. مالني با اشتياق و با

ضعف افتاد و آفتاب داغ باعث شد يک هفته در بستر استراحت کندسرعت و منظم يک ساعت کار کرد ولي به حال  . 

 سوالن ، سوالن اسک مي ريخت و وانمود ميکرد که ضعيف است ، اما هنگامي که اسکارلت قمقمه پر ابي را به صورت

 : او پاشيد مثل گربه خشمگين به سوي اسکارلت خيز برداشت. و عاقبت صاف و پوست کنده حرفش را زد
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 من مث يک سياه ، توي مزرعه کار نمي کنم. نمي توني منو مجبور کني. مي دوني اگه يکي از همسايه ها بشنوه چي«

 »ميگه؟ مي دوني اگه خانم کندي بشنوه چي ميگه ؟ اوه ، اگر مادر اين وضع رو مي ديد؟

» زمين بشي. مادر بيشتر از اگه يک دفعه ديگه اسم مادر رو جلوي من بياري چنان سيلي به صورتت ميزنم که نقش  

 »! هر کارگري اينجا زحمت کشيد ، خودت اينو خوب مي دوني. خانم تيتيش ماماني

 نه ، اون هيچ کاري نکرد. حداقل تو مزرعه. تو هم نمي توني منو مجبور کني. از دستت به پاپا شکايت مي کنم ، اون«

 »! هم جلوتو مي گيره

حق نداري با اين شکايت ها مزاحم پاپا:« در گير کرده بود ، بافرياد گفت اسکارلت ميان خشم خواهر و وضع بد پ  

 »! بشي ، ناراحتش مي کني

من بهت کمک مي کنم خواهر ، به جاي سوالن هم کار ميکنم. اون هنوز خوب:« کارين با آرامش وارد بحث شد   

 ». نشده ، نبايد توي اين آفتاب بيرون بياد

ولي بانگراني به خواهر کوچکش نگريست. کارين که» آفرين دختر خوب.:« گفت اسکارلت با لحن تشکر اميزي   
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 روزگاري رنگ صورتش به شکوفه هاي سيب شباهت داشت ، ديگر امروز به آن لطافت و ظرافت نمي نمود ولي

به نظرشيريني و جذبه گلبرگ ها را هنوز تا حدي نگه داشته بود. از وقتي که حالش بهتر شده بود ساکت و مبهوت   

 مي رسيد گويي ديگر يقين داشت که مادرش را از دست داده است ، مي ديد که اسکارلت باتندي و خشونت رفتار

 مي کند ، مي ديد که دنيا عوض شده و روز ها بر نظم ديگري مي چرخد و هر روز کار تازه اي پيش مي آيد و مشکل

فتاده و مثل خوابگردها در تارا پرسه ميزد و هرکاريجديدي درست مي شود . درست درک نمي کرد که چه اتفاقي ا  

 که به او مي گفتند انجام مي داد. رنجور بود ولي اراده کار داشت و اطاعت ميکرد. وقتي اسکارلت کاري نداشت که به

داو رجوع کند ، کارين فورا تسبيح به دست مي گرفت و لبانش مي جنبيد و براي مادر و برنت تارلئون دعا مي خوان . 

 براي اسکارلت قابل قبول نبود که کارين اين همه مرگ برنت را جدي گرفته و متاثر شده باشد. از ديدگاه او ، کارين

 .هنوز خواهر کوچک بود و براي ورود به يک ماجراي عاشقانه خيلي جوان به نظر مي رسيد

راست مي شد و کمرش از هجوم درد ميزير آفتاب داغ ، اسکارلت در ميان شيارهاي پنبه مي ايستاد و دائما کج و   

 .ترکيد و ارزو ميکرد که کاش خواهري داشت که نيروي سوالن و طبع شيرين کارين يکجا در وجودش ديده مي شد

 زيرا کارين پنبه چيني را با شادي و شوق انجام مي داد. ولي بعد از يک ساعت کار مي ديد که کارين بر عکس سوالن

ه و براي کار سخت مزرعه امادگي ندارد. به اين ترتيب او را نيز به خانه فرستادهنوز کامال بهبود نيافت . 

 حاال در اين شيارهاي طويل و بلند ، تنها ديلسي و پريسي را داشت. پريسي تنبل بود ، مرتب کار نميکرد و برچهره

ش و از خستگي اش. تااش هميشه حالت کسالت ديده مي شد. مي ناليد از درد کمرش ياد ميکرد از حالت تهواع  

 جايي که مادرش ، حوصله و تحمل خود را از دست مي داد و با صاقه ي پنبه آنقدر کتکش مي زد که فريادش بلند مي

 .شد. بعد از اين تنبيه کمي بهتر کار ميکر و هميشه فاصله اش را با مادرش حفظ ميکرد

ين و شکايتي نداشت و اسکارلت با کمر دردناک وديلسي به شکلي خستگي ناپذير و بي وقفه کار ميکرد. مثل ماش  

 شانه هاي رنجورش پنبه ها را روي دوش خودش مي گذاشت و حمل ميکرد. اين کار خودش بود چون ديلسي

 .برايش به اندازه طال مي ارزيد

وديلسي ، وقتي روزهاي خوب دوباره برگرده ، من فراموش نمي کنم که تو چه خوب کار ميکردي. ت« مي گفت:  

 ».کارگر خيلي خوبي هستي هرگز فراموش نمي کنم
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 در مقابل اين حرفها ، ديلسي برنزي مثل سياهان ديگر نبود ، نه مي خنديد و نه خم و راست مي شد فقط به اسکارلت

د ،متشکرم خانوم. آقاي جرالد و خانم الن خيلي به من محبت کردن ، اقاي جرال« نگاه مي کرد و با تفاخر مي گفت:  

 من و پريسي رو خريد و من هرگز اين محبت ها يادن نمي ره. اين تو خون سرخپوستي منه و سرخپوست هاخوبي ها

 رو فراموش نمي کنن. راجع به پريسي متاسفم. خيلي بي عرضه است . مثل همه سياه ها ، مث پدرش ، پدرشه خيلي
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 »دمدمي مزاجه

ران در پنبه چيني ، علي رغم احساس ضعف و سستي درعلي رغم کارهاي سخت ومشکالت و کمک نکردن ديگ  

 هنگام کار ، روح اسکارلت شکفته مي شد وقتي ميديد جريان پنبه از مزرعه به کلبه برقرار است. در پنبه چيزي بود

 که به او اعتماد و قدرت مي داد خيالش را راحت ميکرد تارا براي کشت پنبه بسيار مستعد بود ، تاکنون بيشترين

ول را داده بود ، حتي بيش از تمام جنوب ، و اسکارلت به قد رکافي جنوبي بود که باور داشته باشد تارا و جنوبمحص  

 .دوباره از اين مزارع سرخ ، جان خواهند گرفت

 البته اين مقدار پنبه اس که اسکارلت جمع کرده بود زياد نبود ، ولي به هر حال چيزي بود. مقداري پول حکومت

ن برايش مي آورد و اين مقدار پول باعث مي شد اسکناس هاي پشت سبز شمالي و جواهرات يانکيکنفدراسيو  

 مهاجم ، دست نخورده باقي بماند. بهار بعد سعي داشت دولت کنفدراسيون را وادار کند که سام گندهه و ديگر

ي انداخت و از همسايگانش کارگرکارگراني را که برده بد پس دهد و اگر پس نداد ، آن وقت پول يانکي را به کار م  

 .اجير ميکرد

 بهار بعد مي کاشت و مي کاشت...قامت خميده اش را راست کرد و به ان مزارع قهوه اس رنگ پاييزي نظري افکند ،

 .بهار بعد را در نظر آورد و کشتزارهاي سبز و پر محصول ، جريب در جريب

اي خوش از راه رسيده باشند. و اگر حکومت کنفدراسيون جنگبهار بعدا بهار بعد شايد جنگ تمام شده بود وروزه  

 را ببازد يا ببرد ، باز هم فرقي نميکرد. زمانه بهتر خواهد شد. همه چيز داشت بهتر مي شد اما هنوز خطر حمله هر دو

اگر اين ارتش وجود داشت. وقتي جنگ تمام شود ، کشتزار تارا مي تواند زندگي پرغرور خود را از سر گيرد. اوه ،  

 .جنگ تمام مي شد! آن وقت مردم مي توانستند بکارند و به زندگي اميدوار باشند

 اميد ، اکنون چهره نشان مي داد. جنگ نمي توانست براي هميشه ادامه داشته باشد. اسکارلت پنبه کوچکش را داشت

به سر آمده بود، غذا داشت ، اسب داشت ، پول کم ولي گنج مانندش را داشت. آري ، روزهاي سخت  . 

 فصل بيست و هفت

 در ظهر يکي از روزهاي نيمه نوامبر ، همه پشت ميز غذاخوري نشسته بودند و آخمرين قاشق هاي دسر را که مامي

 از ذرت ، تمشک وشيره قند درست کرده بود مي خوردند. خنکي خاصي در هوا بود. اولين خنکي سال ، و پورک

هنوز وقت کشتن خوک ها:« . با اشتياق دست هايش را به هم ماليد و گفت پشت صندلي اسکارلت ايستاده بود   

 »نرسيده ، خانم اسکارلت؟

مگه اين غذايي که هست چه عيبي داره. خود من هم بدم نمياد گوشن بخورم. اگه هوا چند:«اسکارلت با سردي گفت   

 »-وقت ديگه هم دست نگه داره ، ما

شت حرف او را بريدمالني در حالي که قاشق را به لب دا  . 

 » گوش کن عزيزم ! يکي داره مياد«
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داره فرياد ميزنه:«پورک با نگراني گفت  « 
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 در هواي خشک پاييز صداي سم اسب اشکارا به گوش مي رسيد. چون قلب هاي هراسان گاهي تند و گاهي آرام مي

 :نمود ، صداي جيغ زني برخاست که دائما فرياد مي زد

» کارلتاسکارلت ! اس !« 

 از اين صداي هراسان ، نگاه ها به هم افتاد ، صندلي ها از پشت ميز بافشار عقب رفت و همه برخاستند. بااينکه همه از

 ترس مي لرزيدند ؛ اما صاحب صدا را شناختند. سالي فونتين بود. تازه همين يک ساعت پيش بود که سر راه خود به

د. همگي سرگردان و متحير جلوي پله ها جمع شده بودند و او را ميجونزبورو مدتي هم در تارا توقف کرده بو  

 ديدند که به تاخت ، چون باد از گذرگاه سروها مي تازد و به سوي آنها مي آيد ، موهاي بلندش از زير کاله در باد ،

انان مي آمد چون موج به اطراف پراکنده مي شد. روبانش را زير چانه گره زده بود. همچنان که با سرعت به سوي  

 .دست هايش را تکان مي داد و به جهتي که امده بود اشاره ميکرد

 »..يانکي ها دارن ميان ! ديدمشون! پايين جاده ! يانکي ها«

 کنار پله ها بي مهابا افسار کشيد ، اگر لحظه اي ديرتر دهنه را کشيده بود اسب او رابه ايوان پرت ميکرد. اسب نا

چرخيد. آن گاه به چمن زد و انچنان که گويي در شکارگاه است از ديوار کوتاه چهار فوتيآرام بود و دور خود مي   

 پريد. حاال صداي پاي اسب در حياط پشتي طنين يافته بود ، چه طنين بزرگي ، با ان سم هاي بزرگ ؛ ازميان کلبه هاي

ا ميگذردسياهان گذشت و آنها مي دانستند که راه ميان بر بر ميموزا از ميان کلبه ه . 

 براي لحظه اي همه بهت زده بودند ، بعد کارين وسوالن پنجه هايشان را در هم فشردند. ويد کوچک ، نفس بريده

 مي لرزيد و قادر به گريستن نبود. انچه را از آن شب نحس د ر آتالنتا انتظار مي کشيد اتفاق افتاده بود. يانکي ها

 .داشتند مي آمدند تا او را بگيرند

يانکي ها ؟ اونها که تازه اينجا بودن؟:« با خشم گفت جرالد  « 

و بعد نگاهش به نگاه هراسان مالني افتاد. خاطره آن شب ترسناک به سرعت» يا مريم مقدس.:« اسکارلت فرياد زد   

 در خاطرش زنده شد. خانه هاي ويران ، تجاوز به زنان و دختران ، روستاهاي خراب ، قتل و جنايت و خون. يک بار

 .ديگر آن سرباز يانکي را ديد که پايين پله ها کنار اتاق الن ايستاده و جعبه خياطي او رادر دست دارد

مي ميرم ، من همينجا مي ميرم ، فکر ميکردم ديگه همه چي تموم شده. مي ميرم. ديگه نمي تونم« با خود فکر کرد:  

 ».تحمل کنم

ک اسب را زين کند و به خانه تارلتون ها برود و پيغامي برساندبعد ناگهان چشمش به زين اسب افتاد. قرار بود پور . 

اوه ، اوه ، چقدر رنج-اسب اوا تنها اسب اوا يانکي آن را مي خواهند ، گاو و گوساله را ، خوک و بچه هايش را ،   
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دند خواهندکشيده بودند تا آن خوک پير و بچه اش را يافته بودند.مرغ و خروسهايي را هم که فونتين ها داده بو  

 .گرفت ، و مرغابي ها را . و سيب ها و سيب زميني ها را . و آرد و برنج و نخود. و پول و کيف آن يانکي را

 .همه چيز را خواهند گرفت و آنها را بدبخت و فقير و گرسنه رها خواهند کرد

ديگه«در ذهنش برخاسته بود. همه به او خيره شدند . خيزاب هاي هولناکي » نمي تونن بگيرن.« اسکارلت فرياد زد:  

 ».گرسنگي نمي کشيم. نمي تونن ببرن

 »چي شده اسکارلت ؟ چي شده؟«

 »! اسب ! گاو ! خوک. نمي تونن ببرن ! من اجازه نمي دهم«
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 ناگهان به طرف چهار سياهي که در آستانه در توي هم مي لوليدند برگشت. يک سايه خاکستري رنگ به طرز عجيبي

را پوشانده بود چهره آنان . 

مرداب« فورا گفت:  « 

 »مرداب چي ؟«

 مرداب رودخونه. احمق ها ! خوک ها رو ببرين به مرداب. همه تون. زود. پورک تو و پريسي خوک ها رو بيارين«

وبيرون. سوالن ، تو و کارين هم زنبيل ها رو بيارين پر غذا کنين تا جايي که مي تونيي ببرين به جنگل. مامي نقره ا ر  

 دوباره بنداز تو چاه. و پورک ! پورک لاير گوش بده اين جوري جلوي من نايست ! پاپا رو با خودت ببر ، از من

 ». نپرس کجا ؟هر جا شد ! باپورک برو پاپا . چه پاپاي خوبي

دحتي در اين لحظه جنون فکر ميکرد که ديدن کت آبي ها ممکن است ذهن بيمار جرالد را بيمارتر کند. سکوت کر  

 و دستهايش را بهم کوفت و ويد گريان را ترساند. ويد که دامن مالني را چسبيده بود مي گريست و وحشت اسکارلت

 .را بيشتر ميکرد

» صداي مالني حتي در ميان ناله و شاک و پاهاي بي قرار ؛ آرامشي داشت رنگ از چهره» من چه کار کنم اسکارلت ؟  

از صداي ارامش ، اسکارلت فهميد همه آنها منتظر فرمان و راهنمايي اواش پريده بود و تمام بدنش مي لرزيد.   

 .هستند

 »گاو و گوساله ، تو چراگاهن. اسب رو سوار شو و اونا رو هي کن تو مرداب«

 قبل از اينکه صحبتش تمام شود مالني دست ويد را از دامنش جدا کرد و به طرف اسب دويد. دامنش را باال گرفته

در يک نگاه گذرا ساق هاي الغرش را ديد که که با زير جامه ي مندرسي پوشيده شده بود. افسار رابود و اشکارلت   

 .گرفت ، پا در کاب کرد و سوارشد. اما پيش از اينکه حرکت کند با وحشت برگشت

بچه م ! بچه م ! يانکي ها مي کشنش ! بدينش به من:« فرياد زد   !« 
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ر بخورد و پايين بيايد. اما جيغ اسکارلت به هوارفتدستش را بر قربوس بود و مي خواست س : 

برو ! برو ! برو گاو رو بگير ، من مراقب بچه هستم ! برو ! به تو ميگم برو ! فکر ميکني اجازه مي دم به بچه اشلي«  

 »صدمه بزنن ؟ برو

ب از جا کنده شد ومالني نا اميد به پشت سرش نگريست اما باالخره پاشنه هايش را به پهلوي اسب کوبيد ؛ اس  

 .همچنان که پيش ميرفت از زير سمش ، سنگ ريزه ها به اطراف مي ريخت

و بعد به درون خانه رفت» انتظار نداشتم ملي هاميلتون بتونه مثل مردها روي اسب بشينه :« اسکارلت به خود گفت  . 

ال که سه پله يکي باال مي رفتويد در کنار ش بود. مي گريست و سعي داشت دامن پيچانش را بگيرد. در همان ح  

 سوالن و کارين را ديد که زنبيل هاي بافته از ترکه هاي بلوط را به بازو گرفته و به سرعت به طرف اشپزخانه سرازير

 شدند. پورک از سوي ديگر بامهرباني و ارامش دست جرالد را گرفته بود و به سوي ايوان پشتي ميبرد. جرالد با

و مثل بچه ها از رفتن امتناع داشت خشونت بي قراري ميکرد . 

پريسي بدو اون زير خوک ها رو در بيار. من که بااين هيکل گنده ام نمي:« از حياط پشتي صداي مامي را مي شنيد   

 ».تونم برم. ديلسي ، بيا اين دختر بي عرضه رو راه بنداز

راخ کار بدي نباشه. چون کسي نمي تونهمن فکر ميکردم نگهداري خوک ها تو اين سو:« اسکارلت با خود انديشيد   

اوه ، چرا يک آغل براي اونا تو مرداب درست نکردم ؟«به شتاب به اتاقش رفت.» اونا رو بدوزده  « 
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 کشو باال را کشيد و شروع به کندوکاو در لباس هايش کرد. باالخره کيف پول يانکي مهاجم را يافت. حلقه طال و

جعبه خياطي بيرون کشيد و درون کيف جا داد. ولي کجا پنهانش کنم ؟ توي دوشک ؟ گوشواره هاي الماس را از  

 توي لوله بخاري ؟ توي چاه ، توي سينه خودم ؟ نه اونجا که اصال. حتما از زير پيراهنم معلوم ميشود و اگر يانکي ها

گه اين کارو بکنن از وحشت مي ميرما« ببينند پيراهنم را پاره مي کنند و همه جانم را مي گردند . بعد با خود گفت:  « 

 از پايين صداي پاهاي بي قرار و گريه هاي پيوسته و نا آرام مي آمد. در اين اشوب ارزو ميکرد کاش مالني در کنارش

 بود. ملي با آن صداي آرامش ، روزي که آن يانکي را با تير زد ، مالني چه شهامتي نشان داده بود. مالني خودش به

راستي ملي چه گفته بود ؟ آه ، اري ، بچه–نفر ارزش داشت. ملي اندازه سه  . 

 کيف را به خود چسباند و باعجله از سرسرا عبور کرد و به اتاقي وارد شد که بچه شيرخوار در گهواره کوتاه خود

بيا ،:«ي گفت خوابيده بود. او را در بازوانش گرفت ، بچه بيدار شد و گريه را سر داد.فرياد سوالن را مي شنيد که م  

از حياط عقب صداي گوشخراشي بر مي خواست. به» کارين ؛ بيا ! به اندازه کافي برداشتيم. اوه ، خواهر عجله کن !   

 طرف پنجره رفت و مامي را ديد که بچه خوک را بغل زده و به سوي مزرعه مي دود به دنبال او پورک در حالي که

را در بغل داشت.جرالد از ميان شيارها عبور ميکرد و عصايش را تکان مي جرالد را جلو انداخته بود، دو خوک ديگر  
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 .داد

ديلسي ؛ به پريسي بگو بقيه خوک ها رو بياره بيرون. اونا رو از راه مزرعه:« اسکارلت ازپنجره خم شد و فرياد زد   

 » ببرين

. در پيشبندش توده کارد و چنگال ديلسي باال را نگاه کرد ، چهره ي بزنره اش نشان مي داد که مستاصل شده است  

 .نقره ديده مي شد. به سوراخ خوک ها اشاره کرد

 »خوکه پريسي رو گاز گرفته و حاال تو آغل گير افتاده«

به اتاق خود بازگشت و با عجله جواهراتي را که در گوشه و کنار پنهان« آفرين به خوک :« اسکارلت با خود گفت   

ايد پنهان مي کرد ؟ مشکل بود که در يک دست بچه و در دست ديگر کيف چرمي راکرده بود جمع کرد. ولي کجا ب  

 .حمل کند. بچه را روي تخت گذاشت

 بچه که از آغوش اسکارلت بيرون آمد گريه را شروع کرد. ناگهان فکري به خاطر اسکارلت رسيد. چه جايي بهتر از

از شد. کيف درونش جاي گرفت. گريه کودک بيشتر شدقنداق بچه ؟ شتاب کرد تا قنداق بچه را باز کند. قنداق ب  . 

 .اسکارلت دستمال سه گوش را گره زد در حالي که بچه پاهايش را به شدت تکان مي داد

خب ، حاال به سوي مرداب:« اسکارلت نفسي به راحتي کشيد و به خود گفت   ! « 

طبقه باال گذاشت ، ناگهان قدم هاي تندش ، بچه را زير بغل زد. بچه همچنان مي گريست. با عجله قدم در سرسراي  

 کند شد ، ترس زانوانش را به لرزه در آورد . خانه چه ساکت بود ! چه سکوت ترس آوري ! آيا آنها رفته اند و او را

 تنها گذاشته اند ؟ هيچ کسي منتظر او نشده ؟ نميخواست همه بروند و او را تنها بگذارند. اين روزها با يانکي هايي که

 -در راه بودند ، هر اتفاقي ممکن بود براي زنان بيفتد

 .ناله اي آميخته با گريه شنيد. در گوشه نرده ، ويد از ترس زبانش بند آمده بود

ويد هامپتون بلند شو. بلند شو راه بيفت. مادر نمي تونه تو رو بغل کنه:« اسکارلت آمرانه گفت   .« 
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ف مادر دويد و دامن تابدارش را چنگ زد. اسکارلت از ميان چينهاي دامنش ،مثل حيواني کوچک و هراسان به طر  

 مي توانست دست هاي کوچک او را حس کند. به سرعت از پله ها پايين مي رفت و با هر قدم دست او را با خود مي

به او چسباند ولي پسرک بيشتر خود را» ويد منو ول کن ، ول کن و راه بيا :« کشيد. عاقبت با لحن محکمي گفت  . 

 همين که به پله ها رسيد ، گويي تمام آن محيط به سويش جذب شد ، تمام ان فضاي آشنا و اثاثيه دوست داشتني به

بغضي در گلويش پيچيد. در اتاق!» خداحافظ ! خداحافظ :« سويش يورش مي بردند. مثل اين بود که مي گفتند   

با کمال قدرت تمام آن کشتزاربزرگ را اداره ميکرد باز بود ، و کوچکي که روزي دفتر کار الن بود ، و از آنجا  

 اسکارلت مي توانست در گوشه آن تصوير منشي پير را در نظر مجسم کند. اتاق غذاخوري همان طور برجاي مانده
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 بود. صندلي ها عقب رفته و بشقاب هاي غذا. روي زمين فرشي ديده مي شد که الن با دست خودش بافته بود. روي

 ديوار تابلويي از مادربزرگ روييالر ديده مي شد ، باسينه ي نيمه باز و گيسوان جمع شده و بيني سر باال ، وقاري از

 چهره اش مي تراويد. تمام انچه که گوشه اي از خاطراتش را تشکل مي داد هرچيزي که با ريشه هاي عميق جانش

کارلت اوهاراخداحافظ ! خداحافظ اس:« بستگي داشت به او مي گفتند  !« 

تمام آنها را–يانکي ها مي خواستند تمام آنها را آتش بزنند  ! 

 اين آخرين نگاه او به خانه بود ، آخرين تصوير. آن چيزهايي که مي توانست از مخفي گاه مردابي ببيند همان

 .دودکش هاي پر دود بود و شايد سقفي که شعله هاي اتش از آن باال مي رفت

نميتوانم شما را ترک کنم. نمي توانم ترکتان کنم. بابا نميتواند شما را ترک کند. به:« فشرد و گفت  دندان ها ا به هم  

 يانکي ها گفته بود اول بايد از روي جسد من رد شويد تا بتوانيد خانه مرا آتش بزنيد. حاال هم من نمي توانم شما را

ش بزنند. شماها تنها چيزي هستيد که براي من مانده ايدترک کنم. آنها بايد از روي جسد من رد شوند تا شما را آت « 

 تصميمي گرفته بود . با اين تصميم قسمتي از ترس بزرگش فرو ريخت. فقط احساس يخ بسته اي در سينه داشت ،

 گويي اميد و ترس هر دو ، يخ زده بودند. همان جاايستاده بد. از خيابان سروها صداي سم اسب هاي بسياري

پياده شويد:« اي يراق ، مهميز و شيهه. و بعد صداي خشني که فرمان مي داد برخاست. صد .« 

 .بچه را به طرف خود کشيد و لبش را به گوش او چسباند ، صدايش عجوالنه بود اما لطافت خاصي داشت

» ن. بدو عزيزمزودمنو ول کن ، ويد . عزيزم ! از حياط عقبي بدو برو ، فرار کن . برو به مرداب. مامي و عمه ملي اونجا  

 ».باش. عزيزم برو. اصال نترس

 با لحن ماليم و لطيف مادر ، ويد سرش را بلند کرد. اسکارلت نگاه او را که مثل خرگوشي در دام ، ترسان بود درک

 .ميکرد

» سيمکه ما مي تر–نه در مقابل يانکي ها. اونها نبايد بفهمن که  –اوه ، يا مريم مقدس. نذار اين بچه بترسه. نه  .« 

مرد باش ويد . اونا فقط يه گله يانکي:« پسرک فقط دامن مادرش را محکم تر گرفت . اسکارلت شمرده و آرام گفت   

 »! منحوسن

 .بعد از پله ها پايين رفت تا با يانکي ها رو به رو شود

*** 

هاي سوخته اتالنتا قرارشرمن سراسر جرجيا را در مي نورديد و از آتالنتا به سوي دريا مي رفت. پشت سرش ويرانه   

 داشت به هر جا ميرسيد به آبي پوشان يانکي فرمان مي داد آتش بزنند ، بسوزانند و ويران کنند. در مقابلش سيصد

 .مايل خاک حاصلخيز قرار داشت که مدافعي نداشت ، مگر ميليشياي ايالتي و پيرمردان و پسرهاي جوان گارد ملي
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کشتزار هايي قرار داشت که اغلب پناهگاه زن ها و بچه ها ، سالخوردگان و سياهان بود. دردر اين سرزمين پهناور ،   

 جبهه اي به عرض هشتاد مايل ، صدها خانه باخاک يکسان شده بود. اما در نظر اسکارلت که اينک آبي پوشان را در

او و کسان او مربوط مي شدمقابل خانه خود مي ديد اين يک باالي عمومي نبود ، يک جنگ خصوصي بود که به  . 

 جلوي پله ها ايستاد ، کودک را در آغوش داشت. ويد خود را به او مي فشرد. وقتي يانکي ها داخل شدند خود را در

 چين هاي دامن مادر فرو کرد ، سربازان داخل شدند باخشونت از مقابلش گذشتند وبه طبقه باال رفتند. اثاثيه را به

يزه ها و چاقوها بيرون آمد ودرون هرچيزي فرو رفت. آنان دنبال چيزهاي قيمتي ميايوان جلو کشيدند. سر ن  

 گشتند. در طبقه باال لحاف ها و تشک هاي پر را مي دريدند. فضاي سرسرا را ابر کلفتي از پر فرا گرفته بود و به

تبديل شد ، مي ديدآرامي بر سر اسکارلت مي ريخت. آن ترس کوچکي که در قلبش وجود داشت ناگهان به خشم   

 .که آنان غارت مي کنند ، مي دزدند و ويران مي کنند و کاري از او ساخته نبود

 گوهبان فرمانده ، مردي چاق وکوتاه قد ، باپاهاي کماني و موهاي ژوليده سياه و سفيد بود که تکه بزرگي تنباکو

چيزهايي که:« ين و لباس او انداخت و گفت گوشه دهانش داشت. قبل از همه او به اسکارلت نزديک شد ، تفي بر زم  

 ». تو دستته بده من خانم

 اسکارلت آنچه را که در مشت پناهن کرده بود از ياد برده بود و گوشواره هايش را. اميد داشت روز بتواند تصويري

هديه نامزدي مثل مادربزرگ روبيالر داشته باشد. آنچه را که در دست داشت روي زمين انداخت. انگشتري ياقوت ،  

 .چارلز

 » بهتون زحمت ميدم ، ولي اون حلقه و گوشواره ها رو هم بدين«

 .بچه را زير بغل گرفت تا بتواند حلقه و گوشواره ها رابيرون آورد. صداي بچه بلند شد از گريه قرمز شده بود

 .گوشواره ها هديه ازدواج جرالد به الن بود که به اسکارلت رسيده بود

» از ، بده دستمرو زمين نند « 

نگاهش را به» اون حرومزاده ها به اندازه کافي گيرشون اومده . ديگه چي داري ؟«گروهبان دستش را دراز کرد.   

 .دقت به سينه اش دوخت

 براي لحظه اي اسکارلت احساس ضعف کرد . فکر ميکرد دست کثيف هم اکنون دراز مي شود و لباسش را مي درد و

کندبند جورابش را پاره مي  . 

 »همين بود. فکر ميکنم رسم شماس که قرباني هاي خودتون رو لخت هم بکنين؟«

 .گروهبان خنده کثيفي کرد

» بعد تف ديگري انداخت و دور شد. اسکارلت بچه را راست نگه داشت و سعي کرد او را» نه ، حرفتو قبول ندارم.  

کر که مالني بچه اش را گذاشت و خدارا شکر کهساکت کند . با دست کيف را در ميان قنداق لمس ميکرد. خدا را ش  

 .بچه قنداق داشت
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 .از طبقه ي باال صداهاي وحشتناکي به گوش مي رسيد. صداي کشيدن اثاثيه ، شکستن آينه ها و چيني ها و ناسزاها

بازانآنان چون چيزي نمي يافتند ناسزاها ي درشت بر زبان مي راندند. از حياط پشتي صداهاي ديگري مي آمد. سر  

بعد صداي گلوله برخاست. و ناله بچه خوک» بگيرشون ، فرار نکنن «دنبال مرغ ها و خروس ها و اردک ها بودند.  . 

و پيش» پريسي احمق. عرضه نداشتي بچه خوکو از اينجا ببري:«خشم چون اتشي از وجودش باال رفت. باخود گفت   
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. حاال ديگر بايد به مرداب رسيده باشند. کاش رسيده باشند و بهخدارا شکر که بقيه خوک ها سالمند:« خود گفت   

 ».دست اين پست هاي کثيف نيفتند

 سربازاني که اطرافش بودند سر و صدا مي کردند و فحش مي دادند. ويد همچنان پنجه هايش را در دامن او مي

گويد و ارامش کند. دلش ميخواست بافشرد و مي ترسيد. لرزش هاي او را احساس ميکرد ولي قادر نبود با او سخن ب  

 سربازان صحبت کند حاضر نبود خواهش کند يا اعتراض کند و با حتي خشم خود را بر سرشان فرود آورد. فقط

 خدارا شکر ميکرد که هنوز نيرو دارد و مي تواند بايستد. هنوز آن قدر توان داشت که سرش را راست نگه دارد و

. چند سرباز ريشو از پله ها سرازير شدند و اشيا غارت شده را در دست داشتندضعف و آشوب خود را پنهان کند . 

 .يکي از آنها شمشير چارلز را با خود داشت. ديگر طاقتش تمام شد و فريادي زد

 اي شمشي از آن ويد بود. اين شمشير پدرش بود که قبل از او به پدربزرکش تعلق داشت. اسکارلت آن را روز تولد

ان هديه به او داده بود. انان جشن کوچکي گرفته بودند و مالني گريسته بود و اشک ريخته بود ، اشکويد به عنو  

 افتخار و خاطرات غم انگيز. ويد را بوسيده بود و گفته بود که او نيز بايد چون پدر و پدربزرگش سربازي شجاع بار

رفت تا بتواند آنرااز ميخ بردارد. اسکارلت غارت اشياييبيايد. ويد به انها خيلي افتخار ميکرد و هميشه از سيز باال مي  

 را که به خودش تعلق داشت تحمل ميکرد واي ديگرنمي توانست ببيند که دارند غرور پسرش را هم مي برند. ويد از

شگوشه دامن مادرش همه چيز را مي ديد با صداي فرياد مادرش او هم به گريه افتاد. و با شهامتي باور نکردني دست  

 :را دراز کرد و با صداي بلند گفت

 »!مال منه«

 : اسکارلت نيز دستش را پيش آورد و گفت

 »اين يکي رو نمي تونيد ببريد«

نمي تونم؟ مي تونم. خب اين شمشير مال:« سربازي که شمشير را در دست داشت خنده اي تمسخر آميز سر داد   

 ».ياغي هاس

» وني ببري. مال پسر کوچولوي منه. از پدربزگش بهش رسيده. اوه ، سرواناون مال جنگ مکزيکه. تو نمي ت –نه اون   

 » ، بهش بگيد پس بده
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باب بده ببينم:« گروهبان از اين ارتقا درجه خوشش آمد. قدم پيش نهاد گفت   .« 

دسته اش طالس:« سرباز کوتاه قد با بي ميلي شمشير را به او داد  ....« 

د. دسته آن را در مقابل نور گرفت و آنچه که رويش کنده شده بود خواندگروهبان شمشير را در دستش گردش دا . 

» 0941تقديم به سرهنگ ويليام ، ر. هاميلتون. از طرف افرادش . به خاطر دالوري ها و شجاعت هايش. بوئناويستا.   

» 

هو ، خانم . من خودم در بوئناويستا بودم:« بعد گفت  .« 

واقعا:« اسکارلت با خونسردي گفت  « 

 »البته جنگ داغي بود. بذاريد بگم. اين جنگ مثل اون داغ نيس. خوب ، پس اين شمشير يادگار بابابزرگه ؟«

 »بله«

 «: گروهبان که از گوشواره ها و انگشترها راضي شده بود و آنها را اکنون در گوشه دستمالش محکم بسته بود گفت

 ».خوب پس اين پسر کوچولو مي تونه نگهش داره

 

3 6 2 

ولي دسته ش طالي خالصه:« رباز کوتاه قد اصرار کرد س « 

و مااونو به اين خانم پس مي ديم تا هميشه ما رو به ياد داشته باشه:« گروهبان خنده اي کرد و گفت  .« 

 اسکارلت شمشير را گرفت حتي تشکر هم نکد. چرا بايد براي پس گرفتن چيز که به خودشان تعلق داشت

وتاه قد با گروهبان مشغول مجادله بود اسکارلت شمشير را محکم در دستش نگه داشتهتشکرميکرد؟ وقتي سوار ک  

 .بود

» و آن قدر حرف زد که طبيعت آرام» خدا جون ، به اين ياغي ها يادگاري بدم که منو به ياد داشته باشه ؟ باشه مي دم  

کوتاه قد خارج شد و اسکارلت گروهبان به جوش آمد و دشنامي به او گفت خفه شود و ديگر حرف نزند. سرباز  

مرداني از پله ها سرازير شدند و –شايد –نفس راحتي کشيد. آنان چيزي درباره آتش زدن خانه نگفته بودند . شايد   

 .مرداني هم از بيرون آمدند

چيزي پيدا کردين؟:«گروهبان پرسيد  « 

» سب بود بايد خبر داده باشهبه خورده ذرت ، يک کمي سيب زميني و نخود. اون گربه وحشي که سوار ا .« 

 »سرباز پل ريور ، تو چي ؟«

 ».چيز زيادي اينجا نيس گروهبان . همه ش آت و آشغاله. زودتر از اينجا بريم . االن همه با خبر شدن که ما اومديم«

 »زير گرم خونه رو گشتين ؟ اونجا معموال ميشه چيزايي قايم کرد«

 »گرم خونه اي وجود نداره«
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» ا رو چي ؟کلبه سياه « 

 » هيچي نبود. جز پنبه. آتيش زديم همه رو«

 براي لحظه اي اسکارلت روزهاي کار و تالش طاقت فرسا را در مزارع پنبه به ياد آورد. دردي وحشتناک دوباره بر

 .پشتش نشست. و تاشانه هايش تير کشيد. تمام زحماتش به باد رفته بود. پنبه ها سوخته بود

» ارين ، دارين خانوم؟پنبه زيادي اينجا ند « 

ارتش شما قبال اينجا بود:«اسکارلت به سردي گفت  .« 

راستي فراموش کرده«در دستش چيزي بود » درسته. سپتامبر گذشته اينجا بوديم:« سربازي از ميان جمع گفت   

 ».بودم

ر دست الن ديده بوداسکارلت نگاهي انداخت. انگشتانه طالي در دست او بود. چقدر اين انگشتانه را موقع دوختن د . 

 موقع خياطي ، برودري و کارهاي ظريف. اين خيال او را به خاطرات زيادي کشاند ، خاطره آن دستهاي لرزان ، آن

 قامت کشيده که ديگر نبود. اکنون اين خاطرات در دست هاي کثيفي اسير بود و به زودي به شمال ميرفت و در

افتخار ميکرد و برق ان را در دستهاي خود ، به رخ اين و ان مي کشيد انگشت يک زن يانکي قرار ميگرفت. و به آن . 

 !انگشتانه الن

 اسکارلت سر خود را پايين انداخت تا دشمن گريه اش را نبيند. اشک ، آرام از چشمانش جاري مي شد وروي سر

ا مي شنيد که فرمان مينوزاد مي ريخت. از ميان اشک ، مردان را ديد که سوي در مي رفتند صداي خشن گروهبان ر  

 داد. آنان داشتند مي رفتند و تارا از خطر جسته بود. اما خاطره درد آلود الن هنوز در او موج ميزد ، زياد خوشحال

 نبود. صداي پاي سربازان و سم اسبهايشان که مثل پتک فرود مي ايد نويد رفتن انان را مي داد ، اين نويد کمي او را

است. احساس ضعف ميکرد و عصبي بود.هر مردي که تارا را ترک مي کرد و از آن خيابانآرام ميکرد از جا برخ  
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 مشجر مي گذشت و دور مي شد چيزي زير بغل داشت ، دزيده بود ، غارت کرده بود ، لباس ، پتو ، تابلو ، مرغ و

 .اردک و خوک

ديگر قادر نبود فکر کند. از پنجره شعلهبوي سوختگي به مشامش مي رسيد. با ضعف و فشاري که احساس ميکرد   

 هايي را مي ديد که از کلبه سياهان بيرون مي زد. پنبه ها از بين رفت. پنبه اي که انبار شده بود ماليات ها را مي

 پرداخت و در زمستان برايشان غذا مي آورد. ديگر کاري از دستش ساخته نبود ، ايستاده بود و تماشا ميکرد. قبال هم

رفتن پنبه را ديده بود و مي دانست حتي با داشتن ده ها مرد نمي تواند از سوختن آنها جلوگيري کند. خدا راآتش گ  

 .شکر که کلبه سياهان از خانه دور بود. خدارا شکر ان روز بادي نمي وزيد تا شعله ها را به سقف تارا بيندازد

ن خيره شد ، از راهرويي که به آشپزخانه مي رفتناگهان برگشت و در جا ميخکوب شد. با وحشت به سرسراي پايي  
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 .دود بر مي خاست

 جايي ميان اشپرخانه و سرسرا ، بچه را زمين گذاشت . دامنش را آنچنان محکم از دست ويد بيرون کشيد که پسرک

انش از دودبه ديوار خورد. با عجله به آشپزخانه پر از دود وارد شد ، اما به سرعت بيرون آمد ، سرفه ميکرد ، چشم  

 .پر اشک شده بود . دامنش را روي دماغش گرفت و دوباره داخل شد

 .آشپزخانه تاريک بود و پنجره کوچک آن به وسيله پرده ضخيمي از دود پوشيده شده بود و اجازه عبور نمي داد

گشت چشمانش را بست ولي صداي جرقه هاي اتش را مي شنيد. دستي به چشمانش کشيد و به زحمت دنبال آتش  . 

 شعله هاي اتش از کف اشپزخانه زبانه مي کشيد و به ديوارها ميزد. کسي ، هيزم مشتعل را از اجاق بيرون آورده و

 .روي زمين انداخته بود چوب هاي بلوط کف اشپزخانه مشتعل شده بود

 .به سرعت به اتاق غذاخوري برگشت. با لگد دو صندلي را به عقب راند و فرش کهنه را جمع کرد

» نمي تونم ! اوه خداي من کاش يکي بود و کمک ميکرد. تارا از دست –نمي تونم آتش رو خاموش کنم. نمي تونم   

از دست رفت! اوه ؛ خدا جون ! اين همون چيزي بود که اون سرباز کثافت کوتوله مي گفت . يک يادگاري که-رفت  

 ».هيچ وقت فراموش نکنيم. کاش شمشير رو بهش داده بودم

ا از کنار پسرش عبور کرد. ويد دراز کشيده بود و شمشير را در آغوش داشت. چشمانش را بسته بود و دردر سرسر  

 .صورتش آرامشي ديده مي شد ، آرامشي غير زميني

 خداي من ! مرده! اون قدر ترسوندنش که مرد. قاليچه را در بشکه آبي که هميشه کنار راهروي آشپزخانه قرار«

يقي کشيد و داخل شد. براي مدتي که تا ابد طول کشيد اشک مي ريخت و سرفه ميکرد. وداشت فرو برد. نفس عم  

 قاليچه را مرتب روي تخته ها مي کوبيد. دامنش شعله ور شد با دست خاموش کرد ، مي توانست بوي سوختن

خارج شده بود موهايش راحس کند. مرگ را در برابر مي ديد. آتش چون اژدهاي دمان نعره مي کشيد ، از کمينگاه  

 و بر او مي تاخت ، از هر طرف گاه باال مي رفت و گاه فرو مي افتاد. شايد اگر بيشتر درنگ ميکرد خودش هم سوخته

 .بود مي دانست که بي فايده است

 صداي در بلندش د و شعله ها باالتر رفت . بعد به هم خوردن در به گوشش رسيد. اسکارلت نيمه کور و نابينا مالني

يد که پا بر زمين مي کوبد و با چيز سياه و سنگيني بر تخته ها مي کوبد. صداي سرفه اش را مي شنيد ، اندامرا د  

 نحيف و لرزانش رامي ديد که درخشش و حرارت آتش ، صورت بي رنگش را روشن کرده بود و چشمانش در مقابل

ر دست داشت مرتب مي کوبيد. باز هم تادود تنگ شد بود ، بدن ضعيفش خم و راست مي شد و قاليچه اي را که د  

 ابد همچنان کويدند تا جايي که اسکارلت احساس کرد شعله ها دارند کم مي شوند. ملني ناگهان فريادي کشيد و
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 تمام قوايش را جمع کرد و با حرکت شانه اسکارلت را به ديوار کوفت. اسکارلت به زمين در غلتيد و در تاريکي و
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 .دود فرو رفت

 وقتي چشمانش را گشود ، در ايوان عقبي بود سرش بر دامن مالني قرار داشت و افتاب بعد ازظهر بر صورتش مي

 تابيد. دست ها ، صورت و شانه هايش مي سوخت. دود از کلبه سياهان بر مي خاست ، به اسمان مي رفت و توده ابري

از پنجره آشپزخانه هنوز خارج مي شد. اسکارلت با بزرگ درست مي کرد ، بوي پنبه سوخته مشام را مي آزرد. دود  

 .عجله برخاست

دراز بکش عزيزم. آتيش خاموش شده:«اما صداي آرام مالني او را دوباره به جاي خود باز گرداند  « 

 لحظه اي ارام گرفت چشمانش را بست. از همان نزديکي صداي گريه بچه و سکسکه ويد را شنيد. خدا را شکر که

بود. چشمانش را گشود و نگاهي به مالني افکند. گيسوانش درهم و چهره اش سياه بود اما لبخند مي زد وويد نمرده   

 .چشمانش از هيجام مي درخشيد

مثل سياها شدي:« سرش را در بالش نرمش فرو کرد و به آهستگي گفت   « 

تو هم شبيه دلقک هاي نمايش شدي:« مالني جواب داد   « 

 »چرا منو پرت کردي؟«

» ون ،عزيزم ، آتيش از پشتت داشت مي رفت باال. اصال فکرشم نميکردم که غش کني. حتي فکرشم نميکردم کهچ  

 »زنده باشي. وقتي فکر تنهايي تو و بچه ها رو ميکردم نزديک بود از ترس بميرم. يانکي ها اذيتت کردن؟

دامن مالني اگر چه جاي» اوز کردن ، نه اگه منظورت اينه که به من تج:« اسکارلت غرشي ارام کرد و کوشيد برخيزد   

ولي همه چزو دزديدن ، همه چيز. همه چيزمونو از«نرم و گرمي بود ولي اسکارلت در ايوان احساس راحتي نميکرد.   

خوب ، چيز خنده داري هست ؟ –دست داديم  « 

» مالني» باالي سرمون هستما هنوز همديگر و داريم ، بچه هامونو داريم ، خدا رو شکر که سالمن و هنوز سقفي   

و اين براي اميدواربودن کافيه...خداي من بو خودشو خيس کرده«لبخند ميزد و مسرتي در صدايش احساس مي شد   

اسکارلت ، اين چيه تو قنداقش ؟–فکر ميکنم يانکي ها حتي قنداق هاي اضافي انو هم دزديده باشن. اون  . « 

بچه بيرون آورد. براي لحظه اي طوري به کيف خيره شد که انگار هرگزبا دستهاي ارزانش کيف چرمي را از قنداق   

 .آن رانديده بود بعد خنديد ؛ خنده اي که چون خنده ديوانگان بود

هيچ کس جز تو به فکرش نمي«با صداي بلند مي خنديد. دستش را دور گردن اسکارلت حلقه کرد و او را بوسيد.   

هر شيطوني هستي ، خواهر منرسيد يک همچين کاري بکنه. تو چه خوا « 

 اسکارلت در آغوش او ماند. چون ناي حرکت نداشت. اين کالم تحسين آميز اعصابش را آرام ميکرد. در ان

 .اشپزخانه تاريک پر دود احترام عميقي نسبت به خواهر شوهرش در او به وجود آمده بود ، احساس عميق دوستي

ر وقت به کمکش نياز دارم ، حاضر و اماده کنارم ايستادهبايد بگم ، ه:« با اکراه به خود مي گفت  « 

 فصل بيست وهشتم
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 با يخبنداني کشنده ، سرما ناگهان فرو افتاد. باد سرد با صدايي يکنواخت و نفرت انگيز از زير درها و شکاف پنجره

ند ، سرد و خاموش و سياه ،ها به درون مي آمد. آخرين برگ درختان نيز افتاد ، تنها کاج ها بودند که افراشته و بل  

 باپوشش ضخيم خود در دل آسمان بي رنگ فرو مي دند. جاده هاي سرخ رنگ و شخم نخورده و ويران ، زير اليه

 .کلفت يخ مدفون شده بودند و گرسنگي ، سوار بر باد ، تمام جورجيا را در مي نورديد
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ه ياد مي آورد. دو ماه پيش ، که اينک گويي سالها از آن مياسکارلت گفت و گوي تلخ خود را با مادربزرگ فونتين ب  

 گذشت. در يک بعدازظهر به زن سالخورده گفته بود که بدترين لحظه عمرش را تجربه کرده است. و در آن لحظه

 به آنچه مي گفت اعتقاد داشت. ولي اکنون آن خياالت در نظرش چون الف و گزاف دختران مدرسه مي نمود. قبل از

که مردان شرمن براي دومين بار به تارا بيايند ، ثروت کوچکي داشت هم غذا داشت و هم پول ، همسايگانياين  

 داشت که وضعشان بهتر از او بود و باالتر از همه ، پنبه داشت که او راا زمستان عبور مي داد و به بهار مي رساند. حاال

برايش فايده اي نداشت. چون غذايي براي خريد وجود نداشت و پنبه ها نابود شده و غذا از ميان رفته بود ، پول هم  

 همسايگانش هم حاال بدتراز او بودند. حداقل او گاو و گوساله اي داشت ، چند بچه خوک برايش مانده بود اسبش

 هنوز سالمت مي نمود، اما همسايگانش جز مختصر چيزي که در جنگل پنهان کرده بودند و يا در زمين دفن کرده

دند چيزي نداشتندبو . 

 خانه تارلتون ها در فير هيل به کلي سوخته بود و ويران شدهبود و خام تارلتون و چهار دخترش درعمارت مباشر

 زندگي ميکردند. از ميموزا هم در الوجوي ، چيزي نمانده بود. خيابان خم اندر خم و پرداخت ميموزا به کلي سوخته

باقي نبود و لي گچ بري هاي مقاوم و تالش زنان فونتين و سياهانشان با پتوهايبود و از آن آرامش و زيبايي ، اثري   

 خيس و لحاف هاي کلفت ، خانه را تا حدي نجات داده بود. خانه کالورت ها دوباره به واسطه مباشر شمالي اش

گوساله ايهيلتون ، نجات يافته بود ولي آذوقه اي نمانده بود. نه ذرتي ، نه مرغ و خروسي ، نه گاو و  . 

 در تارا و سراسر بخش کليتون ، گرسنگي مشکل بزرگي بود. ساکنان منطقه چيزي نداشتند فقط ، مختصري سيب

 زميني و بادام زميني و چيزهايي که از جنگل مي توانستند به دست آورند. آنچه داشتند مثل دوستان خوب تقسيم

که ديگر چيزي براي تقسيم کردن وجود نداشت کردند ، مثل روزهاي گذشته. اما باالخره روزي مي رسيد . 

 در تارا ، اگر پورک شانس مي اورد ، خرگوش ، پوسوم يا ماهي مي خوردند. غذاي روزهاي ديگر معموال کمي شير ،

 گردوي کوهي ، بلوط بو داده و سيب زميني بود. آنان هميشه گرسنه بودند . اسکارلت مي ديد که هرطرف مي چرخد

و چشم هاي ملتمس روبروست. اين تصاوير و صحنه ها او را به سر حد جنون مي برد زيرا خودش نيز بادستهاي دراز  

 .چون ديگران گرسنه بود

 دستور داد گوساله را بکشند زيرا بسيار شير مي نوشيد و براي آنها چيزي نمي گذاشت و آن شب آنقدر گوشت
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از خوک ها را بکشد اما هر روز به تعويق مي انداخت ، بهگوساله خوردند که بيمار شدند. مي دانست که بايد يکي   

 اميد اينکه چاق تر شوند. آنان کوچک بودند . اگر کشته مي شدند گوشت زيادي نداشتند اگر کمي بزرگتر مي شدند

 ، گوشت بيشتري مي دادند. شبي با مالني مشورت کرد و تصميم داشت پورک را با اسب و مقداري اسکناس پشت

ل بفرستد تا غذايي تهيه کند. اما مي ترسيد اسب رابگيرند و پورک را لخت کنند و پول ها را ببرند. نميسبز شما  

 دانستند يانکي ها کجا هستند. ممکن بود هزاران ميل دور باشند يا همان جا در کنار رودخانه. يک بار تصميم گرفت

به او در آويختند و با ترس از يانکي ها ، التماس هااسب رازين کند و خود به جست وجوي غذا برود ولي افراد خانه   

 .کردند ، تا منصرف شد

 پورک بسيار تالش ميکرد شب ها اغلب به منزل نمي آمد و اسکارلت هم سوالي نميکرد. گاهي با چند شکار باز مي

است. تمام گشت ، گاه نيز مقداري ذرت يا نخود خشک مي آورد. يک بار يک خروس آورد و گفت در جنگل يافته  

 اعضاي خانواده ان را ا ولع خوردند و احساس گناه هم ميکردند چون مي دانستند که پورک آن را دزديده است. چند

 شب بعد وقتي همه اهل منزل در خواب بودند پورک چند ضربه به در اتاق اسکارلت زد . اسکارلت خواب آلود در را
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ت. در پايش زخمي داشت که خون از آن جاري بود. بعد از زخم بنديگشود و پورک لنگان لنگان به درون رف  

 توضيح داد که به فايل ويل رفته بود که مرغ بدزدد اما فهميده بودند و تيري به سويش اتش کرده بودند. اسکارلت

 سوالي نکرد ولي با محبت دستي به پشت پورک زد ، اشک در چشمانش حلقه زده بود. سياهان تارا گاهي لج

 اسکارلت رادر مي آوردند احمق و تنبل بودند ، ولي وفاداري خود رابه پول نمي فروختند . ان چنان که به اربابان سفيد

 .خود وابسته بودند که حاضر بودند جانشان را نيز فدا کنند و ميز آن خانه را پر از غذا ببينند

د براي ارتکاب انها شالق بخورد. اگر زماناگر زمان ديگري بود اين کارهاي پورک جدي تلقي ميشد و ممکن بو  

هميشه«ديگر بود اسکارلت حتما رسما از او توضيح مي خواست و او را به شديدترين وضع تنبيه ميکرد. الن گفته بود:  

 يادت باشه عزيزم ، تو تنها مسئول نگهداري جسمي سياه ها نيستي ، بايد مواظب اخالق و رفتارشون هم باشي ،چون

خداوند مسئولي. بايد بدوني اون ها هم مثل بچه ها هستن ؛ بايد مثل بچه ها مواظب اونها باشي. خودت بايددر مقابل   

 ».براي اون ها نمونه اخالق باشي

 اما حاال اسکارلت اين توصيه ها را به پس ذهنش رانده بود ، دزدي را تشويق ميکرد و شايد از نظر کساني که وضع

يگر آزار دهنده نبود. در واقع جنبه اي اخالقي وقايع براي او اهميت نداشت. به جاي تنبيهبدتري داشتند ، اين عمل د  

 .و بازخواست از اينکه پاي پورک تير خورده بود اظهار تاسف کرد

 بايد بيشتر مواظب باشي ، پورک. ما نمي خواهيم تو رو از دست بدهيم. بدون تو چيکار کنيم؟ تو تا حاال خوب«

فاداريتو ثابت کردي ، وقتي دوباره پولدار شديم يک ساعت طالي بزرگ برات مي خرم و يک جملهخدمت کردي ، و  
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 »از انجيل رو ميدم روشن بکنن ، درود بر تو نوکر خوب و وفادار

 :پورک از اين حرف هاي ستايش آميز لذت ميبرد ودر حالي که دست به پاي نواربندي شده خود مي کشيد گفت

رين ، خانوم اسکارلت. فکر ميکنين کي پولدار مي شين؟شما خيلي محبت دا « « 

» زير چشمي او را مي پاييد و مي ديد که پورک از تلخي اين» نمي دونم پورک ، ولي باالخره يه وقتي برات مي خرم   

يک روزي مي خرم ، وقتي جنگ تموم شد . مي خوام پولدار بشم. پول زياد ، تا ديگه« جواب دارد به خود مي پيچد   

 هيچ وقت گرسنه نباشم و سردم نشه، هيچ کدوم از ما گرسنگي نکشيم و از سرما ناراحت نشيم. لباس هاي خوب مي

 » پوشيم و هر روز جوجه کباب مي خوريم

 سکوت کرد. يکي از آن قوانين سختي که در تارا گذاشته بود اين بود که هيچ کس حق نداشت از اوضاع خوب

ندگذشته و غذاهاي لذيذ صحبت ک . 

 در همان هنگام که اسکارلت به اينده هاي دور دست خيره شده بود پورک از اتاق بيرون خزيد. در روزهاي گذشته ،

 که حاال ديگر نبود زندگي اگر چه کامل مي نمود اما مشکالت پيچيده اش هم داشت. يکي از اين مشکالت پيروزي در

قيافه که از هجران او مغموم و دل شکسته بودند. خيلي عشق اشلي بود و در عين حال حفظ يک دو جين جوان خوش  

 از اين مشکالت هم بود که نمي توانست با بزرگترها ي خود مدل آنها ، مدل آرايش مو و موضوعات متعدد ديگر که

يفقط خود بايست درباره آنها تصميم ميگرفت. اما حاال ديگر زندگي بسيار ساده شده بود. حاال آنچه مهم بود ، غذاي  

 .براي سير شدن و لباسي براي پوشيدن بود و البته سقفي هم باالي سر ، که چکه نکند

 در همين روزها بود که اسکارلت دائما رويا مي ديد ، همان کابوس قديمي که سالها او را آزرده بود. هميشه همان بود

در بيداري نيز تجربه ميکرد. از روزيهيچ تغييري نکرده بود اما ترسي را که در خواب بر او مستولي ميشد ، اکنون   

 .که براي اولين بار اين رويا به سراغش آمده بود ، تمام جزئياتش را به ياد داشت
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 چند روز بود باران سردي مي آمد و خانه نمناک و يخ زده و مرطوب بود. هيزم هاي بخاري خيس بود و نمي سوخت

ي براي خوردن پيدا نمي شد. سيب زميني ها فاسد شده بود و پورکدود ميکرد. و حرارت کمي داشت. جز شير چيز  

 در دام ها و قالب هاي مردابي و رودخانه اي خود توفيقي نداشت. اگر مي خواست تمام شکم ها را سير کند بايد

 همين فردا يکي از خوک ها را مي کشت. چشم هاي ملتمس و گرسنه ، سياه و سفيد ، به او خيره شده بودند و

اجزانه از او مي خواستند غذا فراهم کند. مجبور بود خطر از دست دادن اسب را به جان بخرد و پورک را بهع  

 جستجوي غذا روانه کند. چيزي که اوضاع را بدتر ميکرد اين بود که ويد مريض بود ، گلو درد داشت و در آتش تب

 .مي سوخت ، نه دکتري بود و نه دوايي

ار ، به اتاق مالني رفت تا کمي بااو اختالط کند و چرتي بزند. پاهايش يخ زده بود. پيچ وگرسنه و نگران فرزند بيم  
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چه:« تاب ميخورد ، خواب ازاو گريخته بود ، ترس و نااميدي به زمينش زده بود. دوباره ودوباره به فکر فرو رفت   

دهد؟ امنيت اين دنيا کجا رفته ؟ چرا کسيبايد بکنم ؟ به کجا رو کنم ؟ در اين دنيا کسي پيدا نميشود که مرا ياري   

 پيدا نميشد قويتر و عاقلتر ، که اين بارها را از دوشش بردارد ؟ براي اين چيزها ساخته نشده بود . نمي دانست بااين

آنگاه چرت زدن را آغاز کرد. چرت زدني نا آرام» مشکالت چه بايد بکند  . 

نشسته بود، پرده ضخيمي از غبار و مه جلوي چشمانش قرار داشتدر سرزميني وحشي و عجيب بود. که غريبي فرو   

 .ان چنان که نمي توانست جايي ياچيزي را ببيند. زمين زير پايش ناهموار و لرزان بود . سرزميني بود نفرين شده

 .سکوت ترسناکي جريان داشت و او در آن سکوت سرگشته و گمگشته ، چون کودکي ترسان در شب گم شده بود

ه و تشنه بود ، از چيزهاي ناشناسي که ممکن بود در آن مه غليظ مخفي شده باشند به شدت هراس داشتگرسن  

 ميخواست فرياد بزند ولي نمي توانست. چيزهايي در آن مه مخفي بود که دستشان را دراز ميکردند و دامنش را با

. م دانست در آن روشنايي هاي ناشناختهانگشت هاي استخواني خود چنگ مي زدند تا او را به زمين لرزان درکشند  

 اي که از دور دست ها مي آمد پناهگاهي هست ، کمکي هست ، بهشتي هست ، گرمايي هست ، ولي کجا ؟ کجا بود

 اين پناهگاه ؟ آيا مي توانست قبل از اينکه آن انگشتان هراس انگيز او را به زير کشند و در کام گرداب هاي لرزان

را بيابد؟فرو اندازند ، آن   

 ناگهان دويد ، در ميان مه دويد ، مثل جانوري مجنون ، داد مي زد و مي دويد ، دستهايش رادراز ميکرد ولي آن مه

 سنگين از ميان انگشتان مي ريخت. پس کجاست اين بهشت؟ ايهام بر او تاخته بود بهشت پنهان بود. جايي . کاش

رسيد نجات مي يافت. اما ترس قوت پايش را مي گرفت گرسنگيمي رسيد. کاش مي يافت ، آن بهشت را ! اگر مي   

 ضعيفش کردهبود ، فرياد هراسناکي کشيد و بيدار شد. مالني باالي سرش نشسته بود و غرق در حيرت ، به او خيره

 .شده بود ، داشت با دستهايش او را تکان مي داد

امد. و اين تکرارها آن قدر او را ترسانده بود که از وقتي باشکم گرسنه مي خوابيد ، اين رويا باز هم به سراغش مي  

 خواب هراس داشت ، مي ترسيد بخوابد ،اگر چه هميشه به خودش ميگفت که رويايي بيش نيست ولي ترس باقي

 بود. ديگر سب ها نزد مالني مي خوابيد ، گم شدن در آن سرزمين مه زده آنقدر برايش هراس انگيز بود که ديگر

نمي خوابيد. مالني هنگامي که آثار ترس را در سيماي خواب زده اش مي ديد او را بيدار ميکرد در اتاق خودش . 

 زير فشار اين نا آرامي ها رنگ پريده و الغر شده بود. گيرايي شيرين و افسون کننده صورتش از ميان رفت ،

ه شبيه بود که در کمين نشستهاستخوان هاي گونه اش بيرون زد و با اندو چشم سبز کشيده ، به گربه اي گرسن  

 .باشد
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اين روزها ، خودش مثل کابوس است:«باخود گفت  .« 
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 وقتي کريسمس رسيد فرانک کندي همراه با افراد و نمايندگان ارتش براي جمع آوري مواد غذايي و چهار پايان به

ي و نحيف سواربودند. مرداني بودند کهتارا امدند. آنان همه مرداني بودند ژنده پوش و زشت که بر چهارپايان مردن  

 ديگر به درد خدمات نظامي نميخوردند ولي براي اينکه دين خود را به طور کامل به وطنشان ادا کرده باشند اين

 وظيفه رابر عهده گرفته بودند. اين سواران مثل چهارپايان ، همه عليل بودند ، يا دست نداشتند ، يا ازيک چشم کور

چالق بودند و هم کور. يا دست نداشتند . اکثر انان يونيفرم هاي آبي رنگي راکه از يانکي ها گرفته بودند و يا هم  

 بودند به تن داشتند و ناگهان براي مدتي کوتاه ترسي در دل ساکنان تارا انداختند. همه در تارا تصور کردند که يانکي

 .ها بازگشته اند

لي سالن دراز کشيدند و ان را به عنوان خاطره اي از يک زندگي اشرافيآنان شب رادر تارا گذراندند روي فرش مخم  

 براي خود حفظ کردند. تقريبا همه آنها اصيل زاده ، نجيب ، خوش صحبت و معاشرتي بودند و چه خوش بودند که

 .ميالد مسيح را در ميان خانم هاي زيبا در چنين منزلي مي گذراندند

دند بادروغ هاي شاخدار و شوخي هاي مکرر ، دختران را بخندانند و دوبارههرگز از جنگ سخن نگفند و سعي کر  

 .حالوت به ان خانه خاموش و ماتم زده ببخشند

سوالن از اينکه» مثل همون روزها که مهموني مي داديم ، نه ؟:« سوالن باشادي در گوش اسکارات زمزهه کرد   

ر مي داشت و به زحمت مي توانست از فرانک کندي چشم برمحبوبش رادر خانه پذيرايي ميکرد در اسمان ها گام ب  

 دارد. اسکارلت تعجب ميکرد که سوالن باوجود ضعف و سستي دوران نقاهت چطور اين همه زيبا شده است. گونه

 .هايش به سرخي ميزد و از چشمانش نوري نوازشگر پر از لطافت بيرون مي ريخت

يداست که به اين مردک واقعا عالقه دارد. حدس ميزنم که اگر يکپ:« اسکارلت با تمسخر پيش خود فکر ميکرد   

 ».روزي شوهري براي خود پيدا کند ،حتي اگر همين فرانک کندي خسيس باشد ، خيلي خودش را آدم حساب ميکند

 آنشب کارين هم تغيير کرده بود خوشحال شده بود و آن حالت خواب و بيداري کمتر در او مشاهده مي شد. کارين

ضمن صحبت فهميده بود که يکي از آن افراد برنت تارلئون را مي شناخت و يک روز قبل از مرگش صحبت در  

 .مفصلي با هم کرده بودند و به او قول داده بود که بعد از شام ماجرا را برايش نقل خواهد کرد

کنار گذاشته بود و سررزنده موقع صرف شام ، مالني همه را شگفت زده کرد ، او تقريبا حالت ضعف و بيماري خود را  

 و شاداب به نظر ميرسيد. مي خنديد و شوخي ميکرد و کمي هم سعي داشت از سربازي که بيش از حد با او گرم

 گرفته بود و تعارف ميکرد دلبري کند. رفتار مالني به خصوص براي اسکارلت ، گران و سنگين مي نمود ، چون مي

پا و خجالتي است. مي دانست که مالني هنوز بيمار است ولي خود چنين نشاندانست که مالني اصوال زني بي دستو   

 ميداد که حالش از هر حيث خوبست. اما وقتي چيزي را بلند ميکرد هر چه که بود ، رنگش سفيد مي شد و ناچار مي

کار گرفته نشست گويي پاهايش توان نداشت. به هر حال آنشب ، او هم مثل سوالن وکاريت تمام سعي خود را به  

 .بود تا عيد ميالد مسيح به سربازن جنوبي خوش بگذرد. اسکارلت اصاالز حضور آنها رضايت نداشت
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 نفرات گروه، جيره خود را که عبارت بود از آرد ، ذرت و گوشت، به سيب خشک و بادا م زميني که مامي آمادع

شمزگي نخورده اندکرده بودند افزودند و اعالم کردند که ماه هاست غذايي به اين خو . 

 اسکارلت خوردن انها را تماشا ميکرد و ناراحت بود. نه تنها از غذاخوردن انها بدش مي آمد بلکه مي ترسيد بفهمند

 که پورک روز گذشته يکي از خوک ها را سر بريده است. درست در همان لحظه الشه حيوان در آشپزخانه آويزان
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ده بود که در مقابل ميهمانان حرفي از خوک نزنند و اگر کسي صحبتي بکند و آنانبود واسکارلت به همه سفارش کر  

 به سراغ مرداب بروند ، چشمش را از کاسه در مي آورد. اين مردان گرسنه مي توانستند تمام خوک را در يک وعده

ر مورد اسب و گاوبخورند و اگر مي دانستند خوک هاي ديگري هم هست انها را براي ارتش مصادره مي کردند. د  

 هم همين سفارشات راکرده بود و ترجيح مي داد به جاي اينکه آنها را در جنگل پشت چراگاه ببند در مرداب پنهان

 کند. اگرنفرات ارتش دارايي آنها را مصادره مي کردند ترددي نبود که گذران زمستان برايشان امکان نداشت. امکان

رد اصال اهميت نمي داد. اگر ارتش ميخورد بهتر است ارتش دشمن را بخوردجايگزيني آن نبود. اينکه ارتش ميخو - 

 .سيرکردن شکم خود و اهل تارا به قدر کافي مشکل بود ، چه رسد به يک ارتش

 براي دسر ، سربازان نان سياه سُنبه اي خوردند. انها را از کوله بارشان بيرون کشيدند و با ولع به نيش کشيدند. و

اولين بار اين نان سياه را که مردم اين همه درباره اش متلک و شوخي ساخته بودند مي ديد. ان چنان اسکارلت براي  

 .تيره رنگ بود که بيشتربه چوب شباهت داشت. قطه اي از آن را به اسکارلت دادند و اصرار زيادي مردند که بخورد

 .نان بي نمکي بود از آرد ذرت که سوخته بود و بوي دود هم ميداد

 سربازها جيره آرد ذرت را خمير ميکردند و دور سنبه تفنگ مي پيچيدند وروي آتش برشته مي کردند چيزي ميشد

 .مثل سنگ که مزه خاک اره ميداد. اسکارلت بعد از اينکه اولين گاز را زد بقيه ان را در ميان خنده حضار پس داد

اگر اين بدبخت ها همين را براي خوردن دارند چس« :نگاهش به مالني افتاد و دريافت که او نيز از خود مي پرسد  

 »چطور مي جنگند؟

 شام انشب در محيط شادمانه اي صرف شد ، حتي جرالد هم با آن بهت خود گاهي رسوم ميهمان نوازي رااز مخفي

ميزدند وگاه هاي ذهنش بيرون مي کشيد و با لبخندي ناممئن ارايه ميکرد. مردها دائما حرف ميزدند و زنان لبخند   

 شيرين زباني ميکردندو اسکارلت يک مرتبه متوجه فرانک کندي شد تا درباره عمع پيتي سواال تي بکند اما چهره او

 .را در حالتي ديد که اصال فراموش کرد چه مي خواست بپرسد

پيشفرانگ نگاهش رااز سوالن برگرفت و متوجه چيزهاي ديگري شد ؛ به چشمان جرالد ، به فرش کهنه ، به   

 بخاري بدون زينت ، به مبل هاي شکسته ، به تشک هاي پاره و فنر بيرون زده ، به ظروف شکسته ، لباس کهنه و

 وصله دار دختها و به ويد که از کيسه آرد لباسي برايش درست کرده بودند. فرانک کندي به سوالن عالقه مند بود و
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لقه خاصي به تارا نگاه ميکرد. از آن هنگام که ژنرال شرمن ،به خواهرانش و جرالد احترام فراوان مي گذاشت. با عا  

 تاخت وتاز خود را در سراسر ويرجينيا آغاز کرده بود ، فرانک در سفرهايش براي جمع اورري سيورسات ، مناظر

اوهارا ،هولناکي ديده بود ولي هيچ کدام يک به اندازه تارا قلبش را به درد نياورده بود. خيلي مايل بود به خاندان   

 مخصوصا سوالن کمکي بکند ولي مثل اين بود که کاري از دستش ساخته نيست. در اين چرخش هاي سرد نگاه ، بي

 اختيار نگاهش در نگاه اسکارلت گره خورد. مثل اين بود که خشم و غرور پايمال شده را از چشمان او خواند ، به

 .تندي سرش را به زير انداخت و به بشقابش خيره شد

خترها تشنه اخبار بودند. از هنگام سقوط آتالنتا خدمات پستي معلق مانده بود و حاال که چهار ماه مي گذشت ، ازد  

 همه چير بي خبر بودند حتي نمي دانستند يانکي ها کجا هستند و ارتش کنفدراسيون کجا مي جنگد ، بر سر آتالنتا

وع کارش همه جا ميرفت و به همه مناطق سر مي کشيدچه امده و دوستانشان چه مي کنند. فرانک که به دليل ن  

 درست شبيه روزنامه بود ، حتي بهتر. او تمام ساکنان مناطق ماکون و نواحي شمال را تا اتالنتا خوب مي شناخت يا در

جآن جا خويشاونداني داشت و اطالعاتش بسيار دقيق بود و چيزهايي مي دانست که روزنامه ها نمي دانستند يا از در  
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 آن خودداري ميکردند. براي انکه از دستپاچگي خود ، زير نگاه هاي اسکارلت بکاهد به سرعت شروع به دادن

 اطالعات کرد. ارتش کنفدراسيون بعد از خروج قواي شرمن از آتالنتا دوباره انجا را اشغال کرده بود. ولي کاري بي

ب کرده بودفايده به نظر مي رسيد چون شرمن ، هر چه بود خرا . 

ولي من فکر ميکردم آتالنتا آتيش گرفته. فکر ميکردم سربازهاي خودمون آتيشش:«اسکارلت با ناراحتي گفت   

 »زدن

اوه نه، خانم اسکارلت. ما هيچ وقت شهر خودمونو آتيش نمي زنيم ، اون هم وقتي مردم خودمون« فرانگ گفت  

م مهمات سازي بود که ما نمي خواستيم به دست يانکي ها بيفتهتوشن. اونچه که ديدين اتيش گرفت ، انبارها و لواز . 

 فقط انبار ها بود و وقتي شرمن شهر رو گرفت ، فروشگاه ها ، خونه ها و ساختمون ها هنوز بود ، به همون قشنگي که

 »شما به ياد دارين. شرمن اجازه غارت و ويراني داد

» کشت؟ –مردم چي شدن؟ شرمن کسي رو هم  « 

» به محض اينکه وارد:« سرباز يک چشم راست نشست و به حرفش ادامه داد » ولي نه با گلوله  –رو کشت  بعضي ها  

 آتالنتا شد به شهر دار گفت که همه مردم بايد برن بيرون. هر موجود زنده. خب ، مردم پير زياد بودن که نمي

خانم هايي که نمي شد حرکتشون دادتونستن حرکت کنند. زخمي و مجروح زياد بود که نمي شد حرکتشون داد يا  – 

 خانم هاي که نبايد تکون مي خوردن. ولي در يک روز توفاني ، بزرگترين توفاني که به ياد دارين ، درحالي که بارون

 سختي مي باريد ، همه رو از شهر بيرو ن کرد و به طرف جنگل هاي نزديک رات اندردي حرکت داد و به ژنرال هود
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بيا و تحويل بگير. خيلي از مردم ؛ از ذات الريه مردن ، خيلي ديگه هم مردن چون نمي تونستن اينپيغام فرستاد که   

 » رفتارو تحمل کنن

اخه چرااين کارو کرد ؟ مردم که برايش خطري نداشتن:«مالني با صداي بلندي گفت  : 

اد. افرادش رو تا نيمه نوامبراعالم کرده بود که شهر رو براي استراحت افرادش و اسبهاشون مي خو« فرانگ گفت:  

 »اونجا نگه داشت و بعد شهر رو ترک کرد. شهر رو به طور کامل آتيش زد و بعد خارج شد

براي دخترها باور کردني نبود که ان شهر پر جنب و جوشي که» مطمئنا همه چيز رو اتيش نزده!«دخترها باهم گفتند:  

شد. تمام خانه هاي قشنگ ، زير سايه درختان ، آن فروشگاه هايمي شناختند ناگهان به طور کامل از بين رفته با  

مطمئنا از بين نرفته اند! به نظر مي رسيد مالني آماده گريستن است. اسکارلت هم قلبا -بزرگ و هتل هاي خوب  

 .بسيار ناراحت بود زيرا آتالنتا را بعد از تارا بسيار دوست مي داشت

سعي داشت خودش را بي خيال نشان دهد. اصال از ناراحت کردن زنان» رفته تقريبا همه چيز از بين« فرانگ گفت:  

 .گريزان بود از ديدن زنان نگران و عصباني ، ازرده مي شد. نمي توانست خود را راضي به گفتن اخبار دلخراش کند

 .اگر آنان اصرار داشتند مي توانستند از ديگري بشنوند

جددا به اتالنتا بازگشت چه فجايعي ديد. جريب در چريب خانه هايني توانست بگويد که ارتش جنوب وقتي م  

 ويران که به جز دودکش هاي سياه و بد هيبت چيزي از آنها به جاي نمانده بود. کوهي از سنگ و خاک و آجر وسط

د ، بيمارخيابان ها انباشته شده بود. درختان کهنسال سوخته بودند. ديدن اين مناظر او را به سر حد جنون مي رسان  

 ميشد و آن وقت هر چه فحش و ناسزا مي دانست نثار يانکي ها مي کرد. اميدوار بود که خانم ها هرگز از آن

 گورستان هراس انگيز چيزي نشنيده باشند. ان مناظر برايش کابوسي شده بود. سربازان شمالي در جست و جوي طال

خارج کرده بودند. زينت االتي که همراه مردها بود برداشته وو جواهرات ، حتي نبش قبر کرده ، مرده ها را از گور   
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 دسته نقره تابوت ها را کنده بودند. کوهي از اسکلت پوسيده يا جسدهاي تازه دفن شده روي هم تلنبار شده بود. او

قتي مردم به زورحتي براي حيوانات دلسوزي ميکرد. آنروزها کسي در آتالنتا نبود که سگ يا گربه نداشته باشد. و  

 رانده شدند ، هزاران حيوان خانگي در خيابان ها راها شدند. منظره رقت انگيزي ايجاد شده بود. حيوانات گرسنه

 بودند. در سرما به جان يکديگر افتاده، همديگر را مي دريدند و الشه هم را مي خوردند. گاهي سگي ضعيف بر باالي

مرگش را مي کشيد. الشخورها و کرکس ها باهيکل کريه خود شهر رااشغالسر سگي ضعيف تر نشسته بود و انتظار   

 .کرده بودند

 .فرانک در ذهن خود دنبال چيزهاي بهتري مي گشت تا مناسب حال خانم ها باشد

هنوز تعدايد خانه برجاست. خانه هايي که از مرکر آتش دور بودند. کليساها و مرکز فراماسون ها هم هنوز«گفت:  
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خب خانم ها ، باخاک يکسان -و چند فروشگاه ، اما مراکز تجاري ، ايستگاه راه اهن و ميدان پنچ گوش پابرجاست.  

 » شدن

پس انباري که چارلي براي من گذاشته ، اون هم خراب شده؟:« اسکارلت گفت  « 

» عمه پيتي هنوزخوشحال باشيد خانم ها ، خونه :« بعد ناگهان با خنده اي گفت » اگه نزديک راه اهن بود ، بله   

 »سرجاشه. البته کمي صدمه ديده اما سرپاس

 »چطور؟«

» براي اينکه از آجره و تنها خونه آتالنتاس که سقف سنگي داره ، حدس ميزنم همين باعث نجاتش شده–اوال ، خب  . 

در اونجا شايدم چون آخرين خونه شهره ودر شمال قرار گرفته. آتيش در شمال زياد خسارت نزد. البته يانکي ها که  

 ».منزل داشتن خيلي خسارت زدن. وقتي هفته پيش خانم پيتي پات رو تو ماکون ديدم

 »شما ديدينش ؟ حالش چطوره؟«

 خوب ، خيلي خوب. وقتي بهش گفتم که خونه ش هنوز سرپاس ، تصميم گرفت فورا به خونه برگرد ه ، به شرطيکه«

مردم آتالنتا برگشتن سر خونه زندگيشون. چون تو ماکون خيلي پيتر اجازه بده که برگرده. خيلي از–اون سياه پير   

 ناراحت بودن. شرمن به ماکون نرفت ولي مردم ميترسن هنگ سوار ويلسون به شهر حمله کنه ، ويلسون به مراتب

 »بدتر از شرمنه

 »!پس چرا وقتي خونه ندارن برگشتن ؟ حاال کجا زندگي ميکنن؟ احمق ها«

» در زندگي ميکنن. يا تو کلبه هايي که ساختن. توي خونه هاي سالم هم پنج شش خانواده با همخانم اسکارلت ، تو چا  

 زندگي ميکنن. دارن سعي مي کنن شهر رو دوباره بسازن. خانم اسکارلت به اونها نگين احمق. شما هم مردم آتالنتا

بيشتر از مردم چارلزتون تعصب رو خوب مي شناسين ، مثل من. اونا به خونه زندگي خودشون عالقه دارن ، حتي  

ببخشيد ، معذرت ميخوام خانم مالني–دارن. حتي يانکي ها هم نمي تونن اونا رو از شهر دور نگه دارن. مردم آتالنتا  - 

 مث قاطر لجوجن ، من نمي دونم چرا ، ولي به آتالنتا خيلي تعصب دارن. هميشه اين شهر شلوغ رو من افسار

ل اينه که روستايي ام. بذاريد بگم اونهايي که االن بر ميگردن آدم هاي زرنگي هستنگسيخته مي ديدم. شايد ما . 

 اونهايي که آخر بر ميگردن مشکل مي تونن سنگي يا چوبي رو جمع مي کنن و نگه مي دارن. همين ديروز خانم مري

يد هم به من گفت خيال دارهو در و مي بل و سياه هاشون رو ديدم که دارن با گاري دستي آجر جمع مي کنن. خانم م  

 تا برگشتن دکتر ، يه خونه چوبي براي خودشون درست کنه. مي گفت اون موقع که آتالنتا اسمش مارتازوپل بود توي

 »همين خونه ها زندگي ميکردن. البته شايد شوخي ميکرد ولي همين حرفش نشوم ميده که احساسشون چيه
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لي قويه ؛ اسکارلت ، نه ؟روحيه اين افراد خي:« مالني گفت  « 
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 اسکارلت سرش را تکان داد ، او هم نسبت به شهامت مردم آتالنتا احساس غرور ميکرد. فرانک راست ميگفت ،

 آتالنتا افسار گسيخته بود. به همين دليل دوستش داشت. آتالنتا برخالف شهرهاي ديگر وامانده نبود. محيط محدود

ديده مي شد که اسکارلت خيلي از آن خوشش مي آمد نداشت ، در آن نوعي لجام گسيختگي . 

من مثل آتالنتا هستم. چيزي بيشتر از يانکي ها و آتش زدن هاشون الزم است تا بتواند مرا از پا« با خود فکر کرد:  

 ».بياندازد

ممکنه از اگه عمه پيتي بر ميگرده ، ما هم بهتره برگرديم پيشش اسکارلت.:« صحبت مالني رشته افکارش را بريد   

 ».تنهايي بميره

ملي ، چطور مي تونم اينجا رو ول کنم ؟ تو اگه خيلي دلت تنگ شده برو. من:« اسکارلت با خاطري رنجيده گفت   

 ».حرفي ندارم

 عزيزم منظورم رو بد فهميدي. من واقعا چقدر بي فکرم . البته ، تو نمي توني اينجا رو ول کني. به عالوه عمو پيتر و«

ستن . اونا مواظب عمه جوننکوکي که ه  « 

اينها دليل نميشه که تو نري:«اسکارلت گفت   « 

من اگه تو پيشم نباشي خيلي مي ترسم–ميدوني که من تو رو ترک نمي کنم. من :« مالني گفت  .« 

» د تا خونههر طور مايلي. به عالوه نمي توني منو مجبور کني به آتالنتا برگردم. فقط به اين دليل که مردم اومدن و چن  

 »ساختن. تازه شرمن ممکنه دوباره برگرده و شهر رو بسوزونه

شرمن ديگه بر نميگرده. همين جوري داره به طرف:« فرانک با وجود اينکه ميکوشيد جلوي خودش را بگيرد گفت   

 »دريا ميره ، ساوانارو گرفته. هفته پيش ، حاال داره به طرف کاروليناي جنوبي پيش ميره

» رفته؟ساوانارو گ « 

» ساوانا چاره اي جز تسليم نداشت. به قدر کافي سرباز براي دفاع نداشت. اگر چه هر مردي که مي –بله خانم   

هر کس که مي تونست راه بره ، شايد شنيده باشين. در ميليچ ويل بچه –تونست تفنگ دست بگيره به ارتش رفت   

ن و سال بودن. در زندان هم باز شد و محکومينهاي مدرسه نظام غوغا کردن. اگر چه همشون جوون هاي کم س  

 تفنگ دست گرفتن. قول دادند هر محکومي که زنده بمونه آزادش کنن. چقدر سخته بچه هاي کم سن و سال در

 ».کنار يک مشت چاقو کش و دزد و قاتا

 »حاال اين دزدها و چاقوکش ها رو آزاد کردن ؟«

» ارلت. اوال که اونا با شما خيلي فاصله دارن ، ثانيا آدم هر چقدر هم بد باشهبله خانم. ولي شما نگران نباشين خانم اسک  

 »وقتي رفت تو جنگ ، خوب ميشه. فکر ميکنم دزد بودن دليل اين نيست که ادم سرباز بدي باشه. اين طور نيست ؟

من که فکر مي کنم خيلي عاليه:« مالني با آرامش گفت  « 

حرفش را پايان» -ي کنم. اين روزها دزد همه جا زياد شده. نديدي يانکي ها من فکر نم:« اسکارلت با سردي گفت   
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 .داد ولي مردان همه خنديدند

نديدي يانکي ها و افراد سيورسات ارتش خودمون چه مي کنن ؟« يکي از مردان گفت: « 

 .اسکارلت سرخ شد. مالني وسط حرف پريد

 »ارتش ژنرال هود کجاست ؟«
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، خانم مالني. ژنرال هود هيچ وقت از پا درنيومد. االن در مرز تنسي مي جنگه ، سعي داره يانکيخب :« فرانک گفت   

 ».ها رو از جورجيا بيرون کنه

و نقشه هاش دائما شکست ميخوره. اون گذاشت يانکي هاي لعنتي به ما حمله کنن و کسي« اسکارلت به تندي گفت  

ما دفاع نکردن به جز يک مشت بچه مدرسه و افراد گار ملي از .« 

دختر ، توهين نکن. اگه مادرت بشنوه بدش مياد:« جرالد از جاش نيم خيز شد  « 

اون يانکي ها واقعا لعنتي اند و من اسم ديگه اي براشون پيدا نمي کنم« اسکارلت فرياد زد: .« 

ن ، هاني و اينديا ويلکز رووقتي در ماکون بودي:«بااشاره به الن همه کنجکاو شدند. مالني دوباره به وسط حرف پريد   

اونها خبري از اشلي نداشتن؟-ديدين؟ اونن ها « 

 خانم ملي ، شايد بتوم خبري از اشلي بگيرم. تا حاال که تونستم. مي دونيد که اگه خبري داشتم فورا مي پريدم روي«

مدتهاست که تو زندانه اسب و شما رو خبر مي کردم . نه خبري ندارم. ولي نگراني شما موردي نداره. از آدمي که  

 نميشه انتظار نامه داشت. بايد به شما بگم زندان هاي يانکي ها وضع بدي ندارن ، بهتر از زندان هاي ما هستن. غذاي

که حتي خودمون هم نون نداريم بخوريم -زياد ، داروي کافي ، دکتر ، پتو. اونا مث ما نيستن « 

رن اما به زنداني هاشون نميدن. به زنداني هاشون نميدن آقاي کندييانکي ها خيلي چيزها دا« مالني باتلخي کفت: . 

 شمااينو مي گين که منن اميدوار بشم. اونجا جوون هاي ما دارن يخ ميزنن ، بدون دوا ، بدون دکتر ، گرسنه ، فقط به

از روي زمين ورداريمخاطر اينکه يانکي ها از ما بدشون مياد. اوه ، چي ميشد اگه مي تونستيم يانکي هارو يکي يکي  . 

 »-اشلي مرده

تاکنون کسي از مرگ اشلي حرفي نزده بود و اين ، اميد ضعيفي رادر قلب» اين حرفو نزن ملي:« اسکارلت فرياد زد   

 .اسکارلت روشن کرده بود. حاالمي ترسيد اگر کسي از مرگ او سخن بگويد حتما خواهد مرد

ز ، در مورد شوهرتون نگران نباشين. در جنگ اول ماناساس (همانخانم ويلک:« سرباز يک چشم با مهرباني گفت   

 نبرد بزرگ بال زن است. جنوبي ها اولين نبرد بال زن را که در ويرجينيا رخ داد ماناساس مي خوانند. ) من خودم

 »-اسير شدم ، وقتي در زندان بودم اونا به من همه چي مي دادن. جوجه کباب ، نان گرم ، بيسکويت

اسکارلت هرگز نديده بود مالني با مردي اين چنين سخن بگويد» شما دروغ ميگين:« با لبخندي ضعيف گفت  مالني  
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 »نظر شما ها چيه ؟«:

 : مرد يک چشم خنده اي کرد و دنباله ي سخنش را گرفت

 ».من فکر مي کنم اگه همه بريم توي سالن ، اونجا مي تونيم سرود کريسمس رو همه با هم بخونيم«

و پيانو تنها چيزيه که يانکي ها نتونستن ببرن. از کوک خارجه سوالن ؟:« ي گفت مالن « 

ولبخندي مشتاقانه تحويل فرانک کندي داد» وکامال ، وضعش خرابه :« سوالن گفت  . 

 .اما در همان حال که همگي به طرف سالن مي رفتند فرانک به طرف اسکارلت امد و آستينش راگرفت

» ها با شما صحبت کنم ؟ممکنه چند دقيقه تن « 

 اسکارلت براي لحظه اي آزار دهنده تصور کرد که فرانک ميخواهد در مورد مواد غذايي صحبت کند. خود را آماده

 .کرده بود که دروغي استادانه بگويد

 اتاق خلوت شد و آن دو کنار آتش ايستادند. تمام ان شادي ها ي ظاهري ناگهان از سيماي فانک گريخته بود و

نون مغموم و دل شکسته به نظر مي رسيد، صورتش د رهم ريخته و پير و قهوه اي چون برگ هاي خزان تارا بوداک . 
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من واقعا خيلي:« سبيل باريک بورش را تارهاي خاکستري پوشانده بود. دستي بر انها کشيد سرفه اي کرد و گفت   

 »متاسفم در مورد مادرتون ، خانم اسکارلت

» نم در اين مورد صحبت نکنينخواهش مي ک « 

» از وقتي که اون اتفاق افتاد اين جوري –و پدرتون  -« 

» حالش خوب نيست. مي بينيد که -بله-بله -« 

 ».حتما خيلي براش غصه خورده«

 ».خواهش مي کنم آقاي کندي. ديگه چيزي در اين مورد نگين«

 .فرانک عصبي بود و پا به پا مي شد

» تش اينه که مي خواستم راجع به يک مطلبي با پدرتون صحبت کنم ولي بااين وضعمتاسفم خانم اسکارلت. راس -« 

» من حاال رييس خانواده هستم–شايد من بتونم کمکتون کنم آقاي کندي. مي دونين  .« 

 .فرانک دوباره عصبي شده بود و صدايش مي لرزيد

» درباره خانم سوالن –م از شما ، در خوب خانم اسکارلت ، ميخواستم خواهش کن–خوبه ، من ، راستش اينه که  « 

منظورتون اين نيست که با پدرم صحبت نکردين ، ها ؟ سالهاست که من مي:« اسکارلت با لحن تمسخر آميزي گفت   

 »!بينم شما اين تصميم رو داريد

 .فرانک قرمز شد و مثل بچه ها ناشکيبا مي نمود. نگاهش چون نگاه بره اي مي نمود ، خجالتي بود
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» اين دور و ورها هم جوون هاي–که وضع چي ميشه. من خيلي از اون پيرترم و  -من نمي دونستم که –من – خوب  

در تارا –خوشگل زياد بودن  -« 

هوم ، اونا دور و ور من بودن ،نه اون:«اسکارلت با خود فکر کرد  !« 

» فکر ميکنم مي دونه من چه احساسيو من نمي دونستم که منو واقعا مي خواد يا نه. من هيچ وقت ازش نپرسيدم ولي   

من مي خواستم با اقاي اوهارا صحبت کنم وحقيقت و بهش بگم خانم اسکارلت. من حاال يک سنت هم –دارم. من   

ميگم که حاال من خودمم و اسبم ، و همين -ندارم. مجبور بودم پول زيادي خرج کنم. اگه شما منو ببخشين ، ميگم که  

وقتي وارد ارتش شدم بيشتر زمين ها مو فروختم و تموم پول هامو اوراق قرضه بک دست لباس. مي دونين ،  

 کنفدراسيون خريدم و شما ميدونين که اينا االن ارزشي ندارن. قيمتي ندارن . کمتر از کاغذ. به هر حال ، حاال من

ق هم سوختن. من ميهيچي ندارم. اون ها هم سوختن ، وقتي يانکي ها خونه خواهرمو آتيش زدن ، همه اين اورا  

اما خب ، اين جوريه. من فکر–اون هم حاال که يک سنت ندارم –دونم حاالموقع مناسبي نيست که از خانم سوالن   

مي دونين هيچ کس نمي تونه بگه چي ميشه. فردا ، فردا که جنگ تموم بشه چي ميشه. حاال براي من –ميکردم که   

يچ اميدي نيست و من فکر کردم شايد اگه نامزد بشيم اميدي براي من بهمثل اينه که دنيا ديگه تموم شده. ديگه ه  

 وجود بياد. اون وقت من اميدوار ميشم. من انتظار ندارم اون با من ازدواج کنه، تا وقتي که وضعم بهتر نشده. خانم

ه به خوشبختياسکارلت من نمي دونم اون وقت کي ميرسه. اما اگه شما عقيده داشته باشين که عشق واقعي هميش  

 ».ميرسه ، مي تونين به خانم ساولن قول بدين که باالخره يک روزي پولدار وخشوبخت ميشه

 در کالم اخرش نوعي سادگي و صداقت نهفته بود که حتي اسکارلت را در آن حالت تمسخر اميز تکان داد. نمي

ظرش هيواليي از خودخواهي بود که فقطتوانست باور کند که کسي پيدا شده که سوالن را دوست بدارد. سوالن در ن  
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خب آقاي کندي ، فکر مي کنم بتونم از طرف پاپا:« مي توانست آنرا به سردي مطلق تشبيه کند. بامهرباني گفت   

 ».صحبت کنم. اون هميشه نظرش روي شما مساعد بوده و انتظار داشته شما با سوالن ازدواج کنين

االن هم ميخواد ؟« :فرانک با خوشحالي فرياد زد  « 

و باتسمخر به ياد حرف هاي پدرش افتاد که سر ميز شام به سوالن مي گفت» البته.:«اسکارلت جواب داد   :» 

 »دخترجون. اين عاشق تو تقاضايي نکرده؟ چطوره خودم عقيدشو سوال کنم؟

ما خيلي مهربونيد خانمهمين امشب با خانم سوالن صحبت مي کنم. ش:« فرانک دستش را به صورتش کشيد و گفت   

 ».اسکارلت

مالني مشغول زدن پيانو بود. پيانو کوک» مي فرستمش پيش شما«اسکارلت خنديد و به طرف سالن به راه افتاد.   

گوش کنيد فرشتگان آواي خود«نداشت اما بعضي از نت ها را درست مي زد. صداي مالني در ميان جمع شاخص بود.   
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 ».را سر داده اند

حظه اي درنگ کرد. به نظرش آمد که جنگ اصال بر آنها وارد نشده و اصال در رنج و گرسنگي به سر نمياسکارلت ل  

 برند. نغمه عيد مسيح آنچنان دل هاي خسته را به هيجان آورده بود که اسکارلت حيرت کرده بود. به سوي فرانک

 :بازگشت وگفت

» ؟منظور شما چي بود که گفتين دنيا براتون به آخر رسيده « 

من صريح حرف ميزنم. ولي نمي خوام شما وخانم ها رو ناراحت کنم. جنگ بااين شکل دوام« فرانک به آرامي کفت  

 نداره. ديگه سرباز تازه نفسي نيست. هر روز فراري ها بيشتر ميشن. مردم خسته شدن ميخوان پيش خانواده هاشون

نن. نميشه اونا رو سرزنش کرد. نمي تونن بدون غذاباشن. وقتي مي بينن خونواده شون گرسنه س ، خب فرار مي ک  

 بجنگن و غذاهم نيست. از آتالنتا که اومديم بيرون همه جا رفتيم. ولي نتونستيم حتي به اندازه خوراک يک پرنده غذا

 پيداکنيم. من مي دونم. چون سيورسات کار منه. در ساوانا هم همين وضعه. مردم گرسنگي مي کشن. راه آهن

تفنگ و مهمات نيست. چرم براي کفش نيست..پس مي بينين کار جنگ تقريبا تمومهخرابه.  .« 

 چيزي که اسکارلت را آزار ميداد وضع بد حکومت کنفدراسيون نبود. بلکه کمبود غذا بود ، قحطي بود. تصميم داشت

 -پورک را با اسب و پول به شمال ، به جستجوي غذا بفرستند. اما اگر فانک راست گفته باشد

 اما ماکون سقوط نکرده بود. غذا بايد در ماکون باشد. به محض اينکه افراد سيورسات از اينجا رفتند به پورک دستور

 .مي داد که به ماکون برود و شانس خود را امتحان کند. چاره اي جز خطر کردن نبود

» وي دفتر مادر بشينين. من سوالنخب ديگه ، صحبت درباره چيزهاي بد براي امشب بسه ، اقاي کندي. شما برين و ت  

 »رو مي فرستم پيش شما. بهتره خصوصي باهاش صحبت کنين

چقدر حيفه که:«فرانک سرخ شد ، خنديد و از اتاق بيرون رفت و اسکارلت بانگاهش تعقيش کرد. با خود فکر کرد   

 ».االن نمي تونه ازدواج کنه. اقال از تارا يک دهن کم مي شد

 فصل بيست و نهم

اوريل بود. ژنرال جانستون که دوباره به فرماندهي منصوب شده بود و مقام خود را باز يافته بود ، در کارولينايماه   

 شمالي تسليم نيروهاي يانکي شد و جنگ خاتمه يافت. خبر اتمام جنگ زودتر از دو هفته به تارا نرسيد. کارهاي

خود راتلف کرده ، به مناطق ديگر سفر کند و کسبزيادي بود که بايد انجام ميشد وهيچ کس نمي توانست وقت   
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 اخبار نمايد. همسايگان هم ، چون ساکنان تارا گرفتار بودند. رفت و آمد کمي انجام ميشد وخبرها به کندي منتشر مي

 .گشت

د در زمينشخم بهاره ، مراحل پاياني خودرا طي ميکرد. و دانه هاي پنبه و سبزيجات که پورک از ماکون آورده بو  
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 فرو مي رفت. پورک وقتي که از ماکون بازگشت تغيير کرده بود ، ديگر کمتر کار ميکرد و به خود مي باليد که با يک

 گاري پر از لباس ، بذر، مرغ و خروس ، گوشت خوک ، گوشت گوساله و آرد به تارا مراجعت کرده است. بارها و

اي پرت و کوهستاني و راه هاي مارو تعريف ميکرد. سفر او پنج هفتهبارها داستان فرار تهور آميز خودرا از جاده ه  

 طول کشيده بود ، پنج هفته پر از رنج براي اسکارلت. هنگامي که پورک به تارا برگشت ، براي اين همه رنجي که به

کهعلت غيبت طوالني اش فراهم کرده بود مورد سرزنش قرار نگرفت زيرا به هر حال اسکارلت خوشحال بود   

 سفرش بي خطر گذشته و مقدار زيادي از پولي که به او داده ، پس آورده است. اسکارلت پيش خود فکر ميکرد که

 به ظن قوي علت پس آوردن اين همه پول اين بوده که پورک مرغ و خروس ها و اغلب ان مواد غذايي را نخريده

سخت احساس ناراحتي مي کرده است. سر راهشاست. پيش خود فکر ميکرد که نوکر وفادار از خرج کردن پول او   

 .حتما مرغ و خروس ها و گرم خانه هاي بي نگهبان زياد ديده است

 حاال که مختصر غذايي داشتند هر کس به نوبه خودسعي ميکرد در اسايش تارا سهمي به عهده گيرد. براي هر کس

ل قبل را بايد جمع ميکردند و به جاي آن بذر نوکاري بود ، کارزياد ، کاري که تمامي نداشت. ساقه هاي خشکيده سا  

 مي افشاندند. اسب تنبل که به کار مزرعه عادت نداشت با بي ميلي در امتداد شيارها حرکت ميکرد و خيش را مي

 کشيد. جاليز سبزي بايد از علف هاي هرز پاک ميشد و تخم ها به دل خاک فرو مي رفت. هيزم ها را بايد مي

ر مايل نرده هايي راکه يانکي ها شکسته ياسوخته بودند ؛ بايد تعمير ميکردند. به تله هاي خرگوششکستند و مايل د  

 پورک بايد روزي دوبار سر مي زدند و تورهاي ماهيگيري را که در رودخانه پهن شده بود ، بازديد ميکردند. عالوه بر

ها جارو و گردگيري الزم داشت غذا را بايد مي اين ها کارهاي خانه هم بود ، رختحواب ها بايد مرتب ميشد ، اتاق  

 پختند و ظرف ها را مي شستند ، به خوک هاو مرغ و خروس ها غذا مي دادند و تخم مرغ ها را جمع ميکردند. شير

 گاو بايد دوشيده مي شد و براي چرا به مراتع اطراف باتالق برده مي شد و هميشه يک نفر نگهبان الزم داشت ، چون

يانکي ها يا افراد فرانک کندي بازگردند و آن را ببرند. حتي ويد کوچک هم براي خودش وظايفي داشت ممکن بود . 

 .هر روز صبح بازنبيلش بيرون مي رفت تا شاخه ها و علف هاي خشک را براي افروختن آتش جمع اوري کند

ر تسليم ارتش جنوبي را انها آوردهاولين مرداني که پس از خاتمه جنگ به خانه بازگشتند پسران فونتين بودند. خب  

 بودند. الکس که هنوز چکمه هاي خود را به پا داشت پياده مي آمد و توني که پابرهنه بود پشت قاطري بي پاالن

 نشسته بود. توني هميشه عادت داشت که بهترين چيزها رابراي خود بردارد. چهار سال جنگ بي امان ، چهار سال

تي و تحمل آفتاب سوزان وتوفان هاي مهيب و برف و بوران کشنده ، آنها رابه کليخون و آتش و نکبت و بدبخ  

 تغيير داده بود :چهره هايي تيره تر و شکسته تر ، اندامي نحيف تر و ريش هايي فلفل نمکي انبوه. اين ها تنها يادگار

 .هايي بود که اين بيگانگان با خود از جنگ آورده بودند

زا ، فقط در تارا توقف کردند تا دختران را ببوسند و اخبار تسليم جنوب و پايان جنگ رابر سر راه خود به ميمو  

 بدهند گفتند ، همه چيز تمام شده ، همه چيز پايان گرفته است ومعلوم بود که مايل نيستند بيش از اين چيزي
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که زماني به خانه دوستانشان بگويند. از آتالنتا به اين سو ، دودکش ها را پشت سر گذاشته بودند ، دودکش هايي  

 تعلق داشت و معلوم بود که اميد زيادي نداشتند که خانه و زندگيشان هنوز بر جا باشند. و هنگامي که اخبار خوب را
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 شنيدند ، نفس راحتي کشيدند وبه قهقهه خنديدند و وقتي اسمارلت داستان تاخت و تاز بي مهاباي سالي رادر رساندن

انکي ها تعريف ميکرد و مي گفت که چگونه به سرعت همه چيز را پناهن کردند ، دوبرادر شادمانه ميخبر ورود ي  

 .خنديدند و دست بر زانو مي کوبيدند

دختر با جراتيه. بدشانسي آورد که جو کشته شد. اينجا تنباکو براي جويدن پيدا ميشه اسکارلت؟:« توني گفت  « 

» ، براي پاپا. با ساقه ي ذرت مي کشه فقط از اين تنباکوي کشيدني داريم « 

اوه، نه ، اونا آشغاله. من هنوز اونقدر بدبخت نشدم. ولي شايد همين روزها بشم« توني گفت: .« 

چهره اي مشتاقانه و کمي دستپاچه داشت و اسکارلت به ياد آورد که او» ديميتي مونرو چطوره؟:« الکس پرسي   

عاشقانه اي داشته است هميشه نسبت به خواهر کوچک سالي احساس . 

 اره ، خوبه. با عمه ش تو فايت ويل زندگي ميکنه. ميدوني که خونه شون تو الوجوي سوخت. بقيه خونوادهاش هم تو«

 ».ماکون هستن

» الکس باعصبانيت نگاهي به» ديميني بايکي از اون سرهنگ هاي شجاع گارد ملي ازدواج نکرده؟-منظورش اينه که  

 .تون انداخت

آه ، البته که نه. هنوز ازدواج نکرده« ت باخنده گفت:اسکارل « 

معذرت مي خوام اسکارلت. اما يک مرد چطور مي تونه از –شايد بهتر بود ميکرد. به جهنم که :« الکس بااندوه گفت   

تويک دحتر تقاضاي ازدواج بکنه ، اون هم وقتي که سياه ها همه آزادن ، سر و سامونش از بين رفته و يک سنت هم   

 »جيبش نيست؟

اسکارلت از ديميت تعريف» خودت خوب ميدوني که اين چيزها براي ديميتي اصال مهم نيس:« اسکارلت گفت   

 .ميکرد چون مي دانست که الکس هيچ وقت در شمار عشاق خودش نبوده است

» تنم رو سياه ميکنهخب. بازم ازت معذرت ميخوام. بايد اين حرفها رو کنار بذارم و گرنه مادربزرگ –به درک که  . 

 هرگز دلم نميخواد اون با گدايي مثل من ازدواج کنه. ممکنه براش ناراحت کننده باشه ، همون جور که براي من

 ».هست

 وقتي اسکارلت باپسرها در ايوان جلوي در خانه مشغول صحبت بود ، مالني سوالن و کارين که خبر تسليم ارتش

خانه خزيدند. وقتي پسرها رفتند که از مزارع پشت تارا خود را به خانهجنوب راشنيده بودند آهسته به درون   

 برسانند صداي گريه دختران را از اتاق کوچک الن شنيد ، آنان روي نيمکت افتاده بودند و مي گريستندو همه چيز
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رفته بود. اين وطنتمام شده بود. آن روياهاي شيذين و ان اميد ها يي که براي وطن داشتند همه خاک شده ؛ از ميان   

 ، دوستان ، عشاق ؛ شوهران وخويشان آنهارا گرفته بود. وطني که فکرميکردند هيج وقت سقوط نمي کند براي

 .هميشه سقوط کرده بود

 اما اسکارلت اشک نمي ريخت. همان لحظه اول که اين خبر را شنيد با خود گفت: خدارا شکر ! حاال ديگر گاو را نمي

واهد ماند. حاال مي توانين نقره اه را از چاه بيرون بياوريم وهر کس مي تواند براي خود کارد ودزدند. حاال اسب خ  

 .چنگال داشته باشد. حاال ديگر نمي ترسم که در طلب غذا اين طرف و آن طرف بروم

يکي ازچه آرامشي ! ديگر هرگز نمي ترسيد و صداي سم اسبهاي مهاجم را نمي شنيد ، ديگر هرگز در شب هاي تار  

 خواب نمي پريد و گوش هاي خود را براي شنيدن صداي هراس انگيز تيز نميکرد. ديگر در رويا وواقعيت ، جرينگ

 جرينگ مهميزها ، تلپ تلپ سم اسبها و فرمان نظامي يانکي را نمي شنيد. و بهتر از همه تارا سر پا بود. حاال آن
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. ديگر مجبور نبود در چمنزار بايستد و با نگراني دودي را که ار خانهکابوس نفرت انگيز ديگر به سراغش نمي آمد  

 .محبوبش باال مي رفت بنگرد و غرش آتش را هنگامي که سقف فرو مي ريزد بشنود

 آري ، آرمان مقدس ، اما جنگ همچنان در نظرش احمقانه جلوه ميکرد صلح بهتر بود. ديگر آن ستاره ها و خط هاي

احساس سر ما نميکرد. ديگر مجبور نبود که» ديکسي «انعکاسي نداشت و از شنيدم نغمه پرچم جنوب در چشمش   

 در عزلت زندگي کند. وظايف کشنده پرستاري را انجام دهد ترس از محاصره را تحمل کند و تمام آن چيزهاي

پايان يافته بود و اونفرت انگيز را که ديگران در راه آرمان بزرگ جنوب تحمل ميکردند بپذيرد. ديگر همه چيزها   

 .تصميم نداشت براي آنها زاري کند

 همه چيز تمام شده بود جنگي که بي پايان مي نمود. جنگ ناخوانده و ناخواسته ، زندگي او را به دو نيم کرده بود و

تهچنان شکافي به وجود آورده بود که ديگر به ياد آوردن روزهاي خوش گذشته ؛ به سادگي امکان نداشت. به گذش  

 نگاه ميکرد ؛ اسکارلت زيبا را با کفش هاي ظريف و سبز رنگ مراکشي با آن عطر سرمست کننده سنبل به ياد مي

 آورد و با حيرت از خود مي پرسيد که آيا اين همان اسکارلت است؟ اسکارلت اوهارا ، که تمام مردان بخش کليتون

فرمانش رااجراکنند. ثروت تارا را چون کوهي پشت سرجلويش به خاک مي افتادند و يک صد برده منتظر بودند تا   

 داشت و والدينش مشتاقانه آماده بودند تا آرزوهايش را بر آورند. اسکارلت سرکش و مغرور که هر آرزويي را اسان

 .مي پنداشت ، مگر آرزوي اشلي را

رين ، آهسته مي لغزيد و دورجايي در آن راه طوالني و پيچان ، در جنگ چهارساله ، دختري با کفش هاي رقص عنب  

 شد و زني بر جاي گذاشت با چشمان سبز که پني هايش را مي شمرد و دستش را به طرف هر کار پشت دراز ميکرد

 ،زني که چيزي از اين کشتي توفان زده برايش نمانده بود ؛ به جز خاکي فناناپذير و سرخرنگ. اينک بر اين خاک
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 .ايستاده بود

يستاد و گوشش را به گريه دختران سپرد ، ذهنش مشغول شدهمين که در سرسرا ا . 

 پنبه بيشتري مي کاريم ، خيلي بيشتر. فردا پورک را به ماکون روانه مي کنم تا بذر بيشتري بخرد. حاال ديگر يانکي«

ن برودها آن را آتش نمي زنند و ارتش ما به ان نيازي ندارد. خداوندا! پنبه بايد در پاييز ، تا سينه کش اسما  !« 

 به اتاق کوچک وارد شد و بي اعتنا به دختران گريان نيمکت ، در صندلي منشي نشست و قلم برداشت تا هزينه هاي

 .بذر بيشتر را محاسبه کند

و ناگهان قلم را زمين گذاشت و با شوقي بي حد دنباله فکرش را گرفت. جنگ تمام شده» جنگ تمام شده :« فکرکرد   

باشد به خانه باز خواهد گشت! فکرميکرد که اگر مالني در ميان اين عزاداري سوزناک براي وطناگر زنده  –و اشلي   

 .، متوجه اين موضوع مي شد چه واکنشي نشان مي داد

» اوه ، خودش يک جوري خبر مي دهد–نه ، نامه ، نه . نامه اي نمي رسد . ولي به زودي –به زودي نامه اي مي رسد  !« 

ها پيوست و خبري از اشلي نرسيد. پشت جنوب قابل اعتماد نبود و در مناطق روستايي که اصالولي روزها به هفته   

 خدمات پستي داير نشده بود. اتفاقا مسافري که از آتالنتا مي آمد ، نامه اي از عمه پتي اورده بود. عمه جان با اشک و

بود اه از دختران درخواست کرده بود برگردند. ولي از اشلي چيزي ننوشته . 

*** 

 بعد از تسليم ارتش جنوب ، يک جدال دائمي ميان اسکارلت و سوالن درگرفته بود. حاال که ديگر خطر يانکي ها

 برطرف شده بود سوالن مي خواست به ديدار همسايه ها برود. تنها بود و براي روزهاي خوش گذشته ، دلتنگي
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القل براي اينکه مطمئن شود ديگر نقاط بخش کليتون نيز چونميکرد دلش ميخواست دوستانش را مالقات کند ، ا  

 تارا روزهاي بدي را گذرانده اند. ولي اسکارلت چون خارا ، سخت بود. اسب براي کار بود. بايد براي کشيدن هيزم از

 جنگل و براي شخم زدن به کارمي رفت. بايد پورک سوارش مي شد و به جست و جوي غذا مي رفت. روزهاي يک

به بايد استراحت ميکرد و در چرگاه مي چريد. اگر مي خواست به مالقات همسايگان برود بايد پياده مي رفتشن . 

 تا يک سال پيش ، سوالن در تمام عمرش حتي صد يارد هم پياده نرفته بود اين کار برايش همه چيز داشت جز لذت

و هميشه» اوه ! اگر مادر اينجا بود!:«صد دفعه گفت  به اين ترتيب در خانه ماند و فرياد زد ، غرغر کرد و بيش از .  

 اسکارلت بعد از شنيدن اين جمله سيلي جانانه اي به اوميزد و او را گريان روي تختخواب ولو ميکرد و نا آرامي و

 .آشوب تمام خانه را فرا مي گرفت. بنابراين سوالن در حضور اسکارلت کمتر ناله ميکرد

زهاي يک شنبه اسب بايد استراحت کند ، حقيقت داشت ، ولي نيمي از حقيقت. نيم ديگراين که اسکارلت ميگفت رو  

 اين بود که در ان ماه بعد از اعالم خبر تسليم ارتش ، به طور مرتب به دوستان قديمي و کشتزارهاي قديمي سر ميزد
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 .اين مالقات ها به شدت شهامت او را بيش از پيش تحريک کرده بود

به خاطر اينکه سالي آنان را قبال از حمله يانکي ها آگاه کرده بود نسبت به همسايگان ديگر وضع خانواده فونتين  

 بهتري داشتند ، اما باز هم مشکالتشان يکي دو تا نبود. مادربزرگ هنوز از حمله قلبي که روز آتش سوزي به او دست

بود نقاهتي طوالني را مي گذراند. الکس و تونيداده بود بهبود نيافته بود. دکتر فونين پير که يک دستش قطع شده   

 در کار شخم زدن و بيل زدن تنبلي ميکردند. آنان به نرده ها تکيه مي دادند و هنگامي که اسکارلت از دور پيدا مي

 شد، برايش دست تکان مي دادند و گاهي زهوار درفته اش را مسخره مي کردند و مي خنديدند ، گويي همچنان که

خنديدند و خود را نيز به تمسخر مي گرفتند. يک بار به او قول دادند مقداري بذر ذرت ه او بفروشند امابه او مي   

 نتوانستند. وضع مزرعه انان چندان تعريف نداشت. آنها دوزاده جوجه ، دو گاو ، پنج خوک داشتند و يک قاطر که با

د و آنان نگران خوک هاي ديگر بودند. اسکارلت باخود از جبهه جنگ آورده بودند. يکي از خوک ها اخيرا مرده بو  

 شنيدن اين صحبت هاي جدي ، از جوانان سبک سري که هيچ وقت زنديگ را جدي نگرفته بودند و دائما دنبال مد

 .لباس و کراوات بودند ، خنده اش ميگرفت اما خنده او اين بار خنده اي تلخ بود

ودند و شادمان شده بودند و مثل هميشه ميخواستند آنچه را که خواستهآنان ورود او را به ميموزا خوشامد گفته ب  

دانه هاي ذرت. وقتي اسکارلت از ان اسکناس هاي پشت سبز روي ميز گذاشت–تقديم کنند ، نه اينکه بفروشند   

اخشم اشنا و هميشگي آنان به سرعت بيرون جست و از گرفتن پول خودداري کردند. اسکارلت بذرها را گرفت ام  

 مخفيانه يک اسکناس يک دالري در دست سالي گذاشت. سالي از دفعه پيش که اسکارلت او را ديده بود ، تغيير

 کرده بود. آن زمان رنگ پريده و غمگين بود ولي سبک و نشاط خاصي در او ديده ميشد. حاال ديگر آن نشاط رفته

 .بود گويي تسليم جنوب تمام اميدهايش را به باد داده بود

اسکارلت ، چه فايده اي داشت؟ براي چي ما جنگيديم؟:« نان که اسکناس را در دست مي فشرد ، به نجوا گفت همچ  

0بيچاره جو ! بيچاره پسرم » 

 نمي دونم چرا جنگيديم. اصال هم برام مهم نيست. عالقه اي ندارم بدونم. هيچ وقت عالقه نداشتم.جنگ کار«

هش عالقه دارم بذر خوب پنبه س. حاال اين يک دالري رو بگير و براي جومردهاس ، نه کار زنها. تنها چيزي که ب  

 کوچولو لباس بخر. خدا ميدونه که خيلي نياز داره. درسته که الکس و توني به من محبت کردن اما من دلم نميخواد

 ».سوءاستفاده کنم
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شد. با وجود لباس هاي پاره ، تمام آداب داني پسرها ؛ اسکارلت را تا کنار گاري معايشت کردند ، با کمک انها سوار  

 و اصيل زادگي خانواده فونتين را از خود نشان دادند. اسکارلت همچنان که از ميموزا دور مي شد ، فقر و گرفتاري و

 درماندگي آنان ، او را سخت مي آزرد. ديگر از فقر و در ماندگي خسته شده بود. چه خوب ميشد به جاي مردمي که
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شام شبشان بودند ، مردمي رامي ديد ثروتمند و شادکاممعطل  . 

 وقتي به پاين بلوم رسيد ، کيد کالورت در خانه بود. اسکارلت از پله هاي همان خانه قديمي که در روزهاي خوش

 گذشته ، بارها در آن رقصيده بود باال رفت ، در سيماي کيد مرگ جا خوش کرده بود. زرد و الغر در آفتاب ، توي

دلي راحتي لميده بود و سرفه ميکرد ، شالي روي زانوهايش انداخته بود . با اين همه وقتي اسکارلت را ديدصن  

 .سيمايش گشاده شد. سعي کرد برخيزد و به او خوشامد بگويد. گفت کمي هواي سرد در سينه اش خانه کرده است

به زودي برطرف مي شد و در کار مزرعه کمک همه چيز از خوابيدن هاي طوالني در باران اغاز شده بود. اما دردش  

 .ميکرد

 کاتلين کالورت که با شنيدن صدا ، از خانه بيرون امد ه بود به چشما اسکارلت نگريست. او از همه چيز آگاه بود و نا

راميدي تلخي از نگاهش اشکار بود .کيد نمي دانست ولي کاتلين مي دانست. پاين بلوم ويران بود. سراسر آن کشتزا  

 .بزرگ را علف فرا گرفته بود. دانه هاي کاج در تمام مزرعه سبز شده بود . خانه داشت بر سرشان خراب مي شد

 آنان همراه بانامادري شمالي و چهار ناخواهري کوچک و هيلتون ، مباشري يانکي در خانه اي زندگي ميکردند. که

خودشان ويلکر سون بدش مي آمد و حال که هيلتون سراسر در سکوت فرو رفته بود. اسکارلت از او هم مثل مباشر  

 خود را همشان او دانسته و براي خوشامد گويي جلو آمده بود حس ميکرد بيشتر از او متنفر است. قبال او هم ، چون

 ويلکر سون ، براي خودش کيا و بيايي داشت و همان پستي و گستاخي در او ديده مي شد، ولي حا که آقاي کالورت و

د در جنگ مرده بودند و کيد مريض و ناتوان گوشه اي افتاده بود آنپستي و فرومايگي را آشکارا نشان ميدادريفور . 

 خانم کالورت دوم نمي دانست چگونه بايد احترام مستخدمين سياه را جلب کند و ظاهرا در مورد سفيدها هم اين

 .چنين بود

که در روزهاي سخت مارو تنها نذاشتن ، خيلي. فکر ميکنمآقاي هيلتون خيلي لطف داشتند :« با حالي عصبي گفت   

 شنيده باشين که ايشون چطور وقتي شرمن اينجا بود ، دوبار خونه ما رو از سوختن نجات دادن. مطمئنم که ما نمي

يتبدون پول و با اين وضع«بعد نگاهي مضطربانه به نادختري اش کاتلين انداخت.» تونستيم بدون ايشون دوام بياريم.  

 »-کيد

 سيماي رنگ پريده کيد ناگهان به قرمزي زد و کاتلين از اضطراب لبش را گاز گرفت . اسکارلت اگاه بود که روح

 ناآرام آنها با آن خشم ناگزير و عالج ناپذير ، زير قيد و بند اين مباشر يانکي چه عذابي را تحمل ميکند. خانم

رده بود. هميشه اشتباه مي کرد. نمي توانست جنوبي ها را درک کندکالورت به نظر گريان مي آمد. باز هم اشتباه ک . 

 با وجود اينکه بيست سال در جوجيا زيسته بود ، هرگز نمي دانست چگونه بايد با فرزندان شوهر خود رفتار کند ولي

ته بود کهبا وجود اين رفتار نامناسب ، آنان هيچگاه نسبت به او از حد ادب خارج نمي شدند. پيش خود عهد بس  

 .دست بچه هايش را بگيرد و به شمال کوچ کند و آن غريبه هاي کله شق مزاحم را ترک کند

 بعد از اين مالقات ها ؛ اسکارلت ديگر ميل نداشت به ديدار تارلوتون ها برود. حاال که چهار پسر آن خانواده مرده
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توان ديدارشان را نداشت. اما سوالن و کارين اصراربودند و خانه سوخته بود و بازماندگان در خانه مباشر مي زيستند   
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 ميکردند و مالني گفت که اين از رسم همسايگي به دور است که براي خوشامدگويي به آقاي تارلتون سري به انها

 .نزنند. روز يک شنبه بود که به ديدارشان رفتند

 .و اين بدترين مالقات ها بود

ان مي گذشتند ، بئاتريس تارلتون را ديدند که در همان لباس گهنه سواري که هميشه بردر حالي که از کنار بناي وير  

 تن داشت ، روي نرده هاي چراگاه نشسته بود ، دسته اي گندم زير بغل زده بود. کنارش همان سياه که پاهاي خميده

ا به بانوي خود انداخته بودداشت و اسب بئاتريس در قطار به او لگد زده بود ايستاده و افسرده ترين نگاهش ر . 

 چراگاه که روزي پر از کره اسب هاي جوان و اسب ها و ماديان هاي مقاوم و نيرومند بود اکنون جز قاطري مردني

 .چيزي نداشت. اين قاطر را اقاي تارلتون با خود از جبهه آورده بود

از نزده پاين پريد» تن چکار بايد بکنم ؟قسم مي خورم نميدونم حاال که بچه هاي عزيزم رف:« خانم تارلتون گفت  . 

 اگر غريبه اي آنجا بود فکر ميکرد که درباره پسرهايش حرف ميزند اما دختران تارا مي دانستند که اين حرف ها

 .براي اسب هاست

» توي اينهمه اسب هاي قشنگم مردن. و اوه ، نلي بيچاره من. اگه نلي رو داشتم ! ولي حاال اين قاطر لعنتي فقط بايد   

وجود اين قاطر توي اين علفزار:« دوباره نگاهي به قاطر مردني انداخت » چراگاه بزرگ براي خودش غلت بزنه  

 توهين بزرگي به خاطره عزيزان منه. قاطر ها حرومزاده هستن. غير طبيعيه. پرورش و نگهداري اونا کاري احمقانه

 ».س

ته مي شد ، از خانه مباشر خارج شد و دختران را بوسيد و چهارجيم تارلتون با ريش انبوه خود که به سختي شناخ  

 دختر مو قرمزش بالباس هاي کهنه و مندرس پشت سرش بيرون ريختند و دور آنها بيشتر از يک دو جين سگ

 شکاري سياه و خرمايي جمع شده بودند و با ديدن غريبه ها پارس مي کردند. با ورود آنها نوعي شادي عمدي و

خانواده تارلتون را فرا گرفت که بيش از تلخي ميموزا و سکوت مرگ آور پاين بلوم ، اسکارلت را تکان داد ،آشکار ،   

 .احساس ميکرد تا مغز استخوانش يخ کرده است

 تارلتون ها با اصرار مي خواستند دختران را براي شام نگه دارند. مي گفتند اين روزها ميهمان زيادي ندارند و مشتاق

بار هستند. اسکارلت نمي خواست بماند ، زيرا فضاي آن خانه اورا سخت مي ازرد ولي مالني و خواهرانشنيدن اخ  

 جوان اسکارلت دلشان ميخواست بيشتر بمانند ، بنابراين دعوت شام را پذيرفتند. از آنها با غذاي مختصري مرکب از

ده دختران تارلتون بلند بود ، وقتي ازگوشت دنده و نخود خشک پذيرايي شد. در آن فضاي ماتم زده صداي خن  

 لباس هاي کهنه و وصله دار خود سخن مي گفتند و مي خنديدند. مثل اين بود که جالب ترين حکايت ها را تعريف
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 ميکردند. مالني هم تقريبا با انها همراهي ميکرد و اسکارلت را از اين شادابي و سرزندگي ناگهاني شکفت زده کرده

تون ها داستان هاي دوران سختي تارا را تعريف ميکرد و ازنگراني هاي بزرگ خودشان حرف ميزدبود ؛ براي تارل . 

 اسکارلت به زحمت مي توانست سخن بگويد. در فقدان برادران تارلتون ، که دائما مي خنديدند ، سيگار مي کشيدند

تون ها اگر چه لبخندهاي خود راپيش کشو درشتي مي کردند ، فضاي خانه دلگير و تيره و خالي به نظر مي امد. تارل  

 ميکردند ولي معلوم نبود آن فضاي خالي را چگونه مي نگرند ؟

 کارين کمتر حرف ميزد اما وقتي شام به پايان رسيد آهسته به کنار خانم تارلتون خزيد و چيزي زمزمه کرد. چهره ي

يک کارين حلقه ميکرد لبخند باريک بر لبخانم تارلتون تغيير کرد و هنگامي که دست هاي هود رادور کمر بار  

 داشت ، آنان اتاق را ترک کردند و اسکارلت که ديگر طاقت ماندن در آن فضا را نداشت دنبالشان رفت. آن دو باهم
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 از باغ گذشتند و اسکارلت مي ديد که به سوي گورستان خانوادگي مي روند. گستاخي بدي بود. هنگامي که خانم

عي ميکرد سخت و شجاع باقي بماند ، چرا کارين او را سر گور فرزندانش مي برد ؟ در ميان قبرهايتارلتون س  

 آجري دو سنگ مرمري ديده مي شد که دو گور را پوشانده بود ، قبرها تازه بود و خاک سرخ در اطرافشان پراکنده

 .شده بود

ون به ماکون رفت و آنها را خريد و باگاري به خانههفته پيش آورديم. اقاي تارلت:« خانم تارلتون با افتخار گفت   

 ».آورد

 سنگ قبر ! و چقدر بايد پول داده باشند! اسکارلت از همان لحظه اول تاسفي براي تارلتون ها احساس نميکرد. کسي

 که آن پول با ارزش را براي سنگ قبر خرج مي کند ، آن هم وقتي که گرسنه است. نمي تواند احترام و دلسوزي

 ديگران را جلب کند. خطوط متعددي روي آنها کنده شده بود. کنده کاري بيشتر ، پول بيشتر. و باز هم پول بيشتر

 براي انتقال جسد سه پسر به خانه. جسد چهارمي ، بويد ، هرگز پيدا نشد و نشاني از آن به دست نيامد. استوارت و

آنان در زندگي ، شاد و سرزنده و دوست داشتني:« ند برنت را در يک گور گذاشته بودند و روي سنگ نوشته بود  

روي سنگ ديگر نام بويد و تام ديده مي شد و خطوطي به التين نيز» بودند و در مرگ هم از يکديگر جدا نشدند.  

بقيه جمله براي اسکارلت مفهومي نداشت ، اگر» -چه شيرين بودند :« کنده شده بود که با اين کلمات شرروع مي شد   

در مدرسه شبانه روزي فايت ويل درس التين خوانده بودچه  . 

 تمام ان خاطرات به گور رفته بود و در يک جمله روي سنگ قبري مرمرين نوشته شده بود. چه احمق هايي هستند

 .اين تارلتون ها. اسکارلت سخت خشمگين مي نمود ، گويي پول او بود که اين طور خرج شده بود

ر نکردني داشتچشمان کارين درخششي باو . 

فکر مي کنم خيلي قشنگه:« به سنگ قبر اولي اشاره کرد و با نجوا گفت   « 
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 .کارين فکر ميکرد سنگ قبر چه زيباست . هر چيز احساس برانگيزي او را مغروق مي ساخت

وارت ، و بعدآره ، کامال مناسبه هر دوشونه. اونا تقريبا با هم مردن. اول است:« خانم تارلتون با صداي آرامي گفت   

 ».بالفاصله برنت. در حالي که پرچم توي دستش بود

 هنگامي که به تارا بازمي گشتند ، اسکارلت ساکت بود و درباره انچه که در آن خانه ديده بود فکر ميکرد. در برابر

بود. خانه ها ،خود ناحيه کليتون را با تمام افتخاراتش ميديد. آن آباداني و شکوه را مجسم ميکرد. پول ، فراوان   

 بزرگ و زيبا ، مزارع ، پر محصول و خاک ، حاصلخيز ، کلبه ها پر از سياهان و جريب در جريب سفيدي خيره کننده

 .پنبه

و» سال ديگر حتي صنوبر و سروي هم پيدا نمي شود.:« در حالي که به بيشه هاي اطراف نظر مي افکند به خود گفت   

؛ تنها کاري که مي توانيم بکنيم اين است که خود را زنده نگه داريم. هيچ کس نميبدون سياهان :«باتنفر ادامه داد   

 تواند بدون سياهان اين مزارع را اداره کند. خيلي از مزارع کشت نخواهد شد و علف هاي هرز همه جا خواهند روييد

کرد؟ چه برسر مردم اين و بيشه ها جاي مزارع را خواند گرفت. هيچ کس پنبه نمي کارد. آن وقت ما چه خواهيم  

 ناحيه مي آيد؟ مردم شهرها باالخره يک کاري مي کنند. آنها هميشه گليم خود را از آب بيرون کشيده اند. ولي ما

 مردم روستا نشين صدها سال عقب ميرويم و به پيشاهنگاني بدل مي شويم که براي خودشان کلبه مي ساختند و فقط

وانيم دوام بياوريممشکل بت –چند جريب کشت ميکردند   .« 
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» نه ، تارا به اين سرنوشت دچار نخواهد شد. حتي اگر خودم مجبور شوم«با اندوه دنباله افکارش را مي گرفت. » -نه  

 شخم بزنم. تمام مزارع اين بخش مي توانند اگر دلشان بخواهد به بيشه تبديل شوند ؛ ولي من اجازه چنين کاري به

خيال ندارن پولم را خرج سنگ قبر کنم و تمام وقت گوشه اي بنشينم و براي جنگ گريه و زاريتارا نخواهم داد. و   

 سر دهم. مي توانيم باالخره يک جوري خودمان را از اين وضع خالص کنيم. اين منطقه مي توانست نجات پيدا کند ،

نيست. بدترين قسمت ماجرا ازاگر مردان خود را از دست نمي داد. از دست دادن سياهان بدترين قسمت ماجرا   

دوباره برادران تارلتون ، جو فونتين ، ريفورد کالورت ، برادران مونرو ، و تمام» دست دادن مردان بود. مردان جوان   

اگر مردان«مردان جوان از فايت ويل و جونز بورو که نامشان رادر فهرست کشته شدگان ديده بود به ياد آورد.   

تيم راه نجاتي بيابيم، وليمانده بودند مي توانس  -« 

شايد بهتر بود ازدواج ميکرد. البته ، نمي خواست دوباره ازدواج کند. يک بار کافي بود-فکر ديگري به ذهنش رسيد . 

 به عالوه تنها مردي که ممکن بود با او ازدواج کند اشلي بود و اگر هنوز زنده بود ، زن داشت. ولي اگر مي خواست

، چه کسي بود که قدم پيش بگذارد ؟ چه ترسناک بود اين فکر دوباره ازدواج کند . 

ملي ، چي داره به سر دختراي جنوب مياد ؟«گفت: « 
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 »منظورت چيه ؟«

 همين که مي گم. چي داره به سر اونا مياد ؟ کسي نيست که با اونا ازدواج کنه. ملي ، اين همه جوون مردن ، و«

به پير دخترهايي گوشه نشين تبديل ميشن و بعدش هم مي ميرن هزاران دختر در سراسر جنوب بدون شوهر ؛ .« 

که در نظر او مهم ترين چيز بود» و هرگز بچه دار نمي شن.:« و مالني افزود  . 

 ظاهرا براي سوالن که پشت گاري نشسته بود موضوع آنقدر ها آشکار نبود چون ناگهان به گريه افتاد. از کريسمس

ود. نمي دانست تقصير پست است ، يا اينکه فرانک هرچه گفته فراموش کرده و تعهدهيچ خبري از فرانک کندي نب  

 خود را زير پا گذاشته است. شايد هم در روزهاي آخر جنگ کشته شده باشد. کشته شدن اودر جنگ بهتر از عهد

اي يک ناکزد عهدشکني بود ، عشق مرده براي او افتخار داشت ، همان طور که کارين و اينديا ويکلز داشتند. بر  

 .شکن کسي ارزشي قايل نبود

اوه ، تو رو خدا ساکت باش:« اسکارلت گفت  « 

خب تو مي توني اين جوري صحبت کني ، چون ازدواج کردي و بچه داري. و همه مي دونن که« سوالن باگريه گفت:  

به من متلک ميگي و پير دختر باالخره يکي بوده که تو رو مي خواسته. ولي به من نگاه کنو حتما منظورت من بودم.  

 ».صدام ميکني ، اون هم وقتي که کاري از دستم بر نمياد . تو چقدر نفرت انگيزي اسکارلت

 اوه ، ساکت باش. ميدوني که من از آدم هايي که دائما گريه و زاري مي کنن بدم مياد خودت خوب مي دوني که اين«

و با تو ازدواج مي کنه . بهتر از تو کسي رو پيدا نمي کنه. ولي اگه من نمرده. باالخره مياد» سبيل زنجيبيلي« پيرمرد   

 ».بودم ترجيح مي دادم پير دختر باشم تا با اون ازدواج کنم

 .در عقب گاري سکوت برقرار شد .کارين در حالي که اصال حواسش به ماجرا نبود با نوازش خواهرش را ساکت کرد

خوش سه سال پيش فکر ميکرد که برنت رادر کنار داشت. فروغ احترام و ذهنش جاي ديگري بود ، به آن روزهاي  

 .سرافرازي از نگاهش آشکار بود
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اه ، بدون اين جوون هاي رشيد ، چي به سر جنوب مياد؟ اگه اونا زنده بودن جنوب چي مي شد:« مالني غمگنانه گفت   

م. اسکارلت ، ما بايد پسرهاي کوچولومون رو طوري بار؟ مامي تونستيم از شجاعت ، نيرو و فکرشون استفاده بکني  

 ».بياريم که وقتي بزرگ شدن جاي اونا رو پر کنن. جاي مرداني که رفتن. و مثل اونا شجاع باشن

ديگه هيچ مردي مثل اونا نميشه. هيچ کس نمي تونه جاشونو بگيره:« کارين به ارامي گفت  .« 

 .بقيه راه را در سکوت طي کردند

*** 

ي بعد از اين ماجرا ، غروب يک روز ، کاتلين کالورت به تارا آمد. بر قاطري سوار بود که اسکارلت تا ان زمانکم  
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 .نظيرش را نديده بود. حيواني رنجور و لنگ که ناي راه رفتن نداشت.کاتلين هم خود دست کمي از آن نداشت

خدمتکاران بر تن مي کردند و کاله آفتابي اش را پيراهن ژنده اي از چيت ارزان قيمت پوشيده بود که روزگاري فقط  

 با نخ زير چانه بسته بود. تا دم پلکان با قاطر آمد ولي پياده نشد. اسکارلت و مالني که غروب آفتاب را تماشا

 ميکردند از او استقبال کردند. رنگش به سفيدي رنگ کيد شده بود ، سفيد و شکستني. گويي اگر حرف ميزد از هم

دمي پاشي . 

 اسکارلت ناگهان ميهماني کباب دوازده بلوط را به ياد آورد يادش آمد که يا کاتلين درباره رت باتلر حرف زده

 بودند. چه خوشگل و شاداب شده بود کاتلين ؛ آن روز. چه دلنواز و مطبوع مي نمود با آن اُرگاندي آبي و کفش

مي خاست. و حاال هيچ تصوير و نشانه اي از آنمخمل مشکي و گل سرخ کوچک. چه عطري از پيکر مرمرينش بر   

 .دختر در او باقي نمانده بود ، پيکري ويران وخسته که با قاطري ويران تر و خسته تر مي آمد

 ».نه ، نميام تو ، متشکرم. اومدم بگم دارم ازدواج ميکنم«

 »! چي«

 »با کي ؟«

 »! کتي ، چه عالي«

 »کي ؟«

اومدم«ر صدايش چيزي بود که لبخند شادي و اشتياق را از چهره اش دور ميکرد. د» فردا.:«کاتلين به آرامي گفت   

و قصد ندارم از شما دعوت کنم -بهتون بگم که فردا ازدواج ميکنم. در جونزبورو  « 

 .حرف او رادر سکوت شنيدند ، به چهره اش نگاهش کردند ، نگرانش بودند . عاقبت مالني سکوت را شکست

» يزم ؟ما مي شناسيمش عز « 

بله. آقاي هيلتون« جواب کاتلين کوتاه بود: .« 

 »آقاي هيلتون؟«

 ».بله. اقاي هيلتون. مباشرمون«

اوه:«صدا از اسکارلت در نيامد ، قدرت حرف زدن نداشت ، حتي نمي توانست بگويد  !« 

يه کني ، من طاقتمو ازملي ، اگه گر:«کاتلين خيره به مالني مي نگريست. بعد با صدايي چون اره ، برنده و خشن گفت   

 »!دست ميدم. مي ميرم

 مالني چيزي نگفت ولي پاي او را که در کفش هاي دست دور خانگي قرار داشت و به زور توي رکاب نگه داشته بود

 .نواز کرد
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 »!نوازش نکن! طاقت اين کارو ندارم«

 .مالني دستش را کشيد. همچنان سرش را به زير انداخته بود

» آن نقاب شکننده سفيد را همچنان بر چهره داشت. افسار را گرفت» . بايد برم. فقط اومدم بهتون بگم.خوب ديگه . 

 .اسکارلت دنبال کلمات مي گشت تا سکوت را بشکند

 »کيد چطوره؟«

» اگه من بتونم طاقت بيارم ، اون با خيال راحت و در آرامش خواهد«گويي احساس در صدايش نبود. »داره مي ميره  

و وقتي داره مي ميره ،ديگه نگراني نداره که کي از من مواظبت ميکنه. مي دوني ، نامادري من و بچه هاش مرد.  

 ».خوشبختانه فردا ميرن شمال. خب ديگه من ميرم

 مالني به چشم هاي کاتلين نگريست. اشک از چشمانش سرازير بود ، از نگاهش همه چيز را درک ميکرد. بر لبان

يده اي نقش بست ، مثل کودکي که ميخواهد شهامت نشان دهد و جلوي گريه خود را بگيردکاتلين لبخند چروک . 

 – براي اسکارلت اصال باور کردني نبود. با خود جدال ميکرد. نمي توانست بپذيرد کاتلين با يک مباشر ازدواج کند

خواستاران را در سراسر منطقهکاتلين ، دختر يک زميندار بزرگ ، کاتلين ، دختري که بعد از اسکارلت بيشترين   

 .کليتون داشت

 کاتلين خم شد و مالني رو پنجه ها ايستاد. بگديگر را بوسيدند. بعد افسار رامحکم تکان داد و حيوان به حرکت در

 .آمد

 .نگاه مالمي او رادنبال ميکرد ، اشک چون نهري ، ارام از چشمانش سرازير شده بود. اسکارلت هم خيره مانده بود

تي بزرگ بر او مستولي شده بودحير . 

 »ملي ، اين دختر ديوونه بود؟ مي دوني که عاشق اون مرتيکه نيست؟«

 »!عاشق ؟ اوه اسکارلت هچ وقتي همچي حرفي نزن. بيچاره کاتلين!بيچاره کيد«

لب پياز اين که مي ديد مالني بيش از او به عمق مط» خداي من . چه مزخرفاتي.:« اسکارلت داشت خشم مي گرفت   

 برده بود ، ناراحت شده بود. از پناه بردن کاتلين به اغوش اين مرد بي سر و پا تکان خورده بود. البته ازدواج کاتلين

 با يک يانکي اشغال خوشحال کننده نبود. اما يک دختر چطور مي توانست در يک کشتزار درندشت ، تنها سر کند ؟

مک کندبايد شوهري داشته باشد که او رادر کارها ک . 

 ملي ، اين درست همون چيزيه که من چند روز پيش راجع بهش صحبت ميکردم. هميشه شوهري براي دخترها«

 »پيداميشه و اونا هم مجبورن ازدواج کنن

 اونا اجباري ندارن ازدواج کنن. بي شوهر موندن که خجالت نداره . همين عمه پيتي رو نگاه کن. اوه ، من ترجيح مي«

مرد. مطمئنم که کيد هم همين رو ميخواد. اين هيچ چيز نيست جز پايان غم انگيز خانواده کالورتدم کاتلين مي  . 

بچه هاشون چي درميان. اوه اسکارلت ، بگو پورک اسب رو زين کنه و بره دنبالش و بهش –فکرشو بکن. بچه هاش   
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 ».بگه بياد با ما زندگي کنه

اسکارلت!» خداي من :« را به ديگران مي بخشيد عصبي شد و فرياد زد اسکارلت از اينکه مالني به اين سادگي تارا   

 قصد نداشت يک نان خور ديگر به آن جمع بيفزايد. ميخواست اين مطلب را به زببان آورد ولي چيزي در صورت در

 .هم ريخته و نگران مالني وجود داشت که او را وادار به سکوت کرد

ودت خوب ميدوني که نمياد. اون مغروره.فکر ميکنه داريم بهش صدقه مي ديمملي. اون نمياد. خ:« به آرامي گفت  .« 
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و بع غبار دور دستي نگريست که در پايين جاده ناپديد مي شد» بله. بله درسته:«مالني با آشفتگي گفت  . 

و هرگز نفهميدي«. به خواهر شوهرش نگاهي انداخت» تو ماه هاست که با من بودي:« اسکارلت بااندوه به خود گفت   

 که اين خودش يک صدقه بوده. فکر ميکنم هيچ وقت هم نمي فهمي. تو از اون دسته مردمي هستي که جنگ نتونسته

فکر ميکني که هنوز مثل کروسوس ثروتمنديم و-عوضت کنه و هميشه جوري رفتار مي کني که انگار اتفاقي نيافتاده  

فکر ميکني يکي دو تا آدم اضافه به حال ما تاثيري نداره -کار کنيماون قدر غذا داريم که نمي دونيم باهاش چي . 

 ».حدس ميزنم بقيه عمرم تو وبال گردنمي. ولي ديگه حاضر نيستم کاتلين رو هم روي دوشم سوار کنم

 فصل سي ام

ايان از مترسکدر آن تابستان گرم ، بعد از برقراري صلح ، تارا ، انزوا و تنهايي خود را پشت سر گذاشت. نهري بي پ  

 ها ، ريشوها ، پابرهنه ها و گرسنه ا از تپه هاي سرخ رنگ تارا مي رسيدند ، زير سايه درختان ، جلوي پله ها جمع مي

 شدند و غذا ميخواستند ؛ تقاضا ميکردند جايي براي بيتوته شبانه به آنها داده شود. آنان سربازان کنفدراسيون بودند

از مي گشتند. راه اهن ، بقاياي ارتش جانستون را از کاروليناي شمالي به آتالنتا آورده بودکه پياده به خانه هاي خود ب  

 و در آنجا خالي کرده بود و آنان از آتالنتا ، پياده ، سفر مقدش خود را آغاز کرده بودند. وقتي موج مردان رنجور

آوارگان واحدهاي غربي آمدند و از طريق جانستون گذشت ، جنگجويان بي پناه ارتش ويرجنيا از راه رسيدند و بعد  

 کشتزارهاي جنوب به سوي رودخانه هايي مي رفتند که شايد ديگر نبود و اغوش خود را به جانب خانواده هايي مي

 گشودند که شايد تا کنون مرده بودند. اغلب پياده مي آمدند تعداد آنها که با اسب يا قاطر مي رسيدند کم بود ،

ي بخت آنان را مساعد کرده بود که صاحب مرکب شده بودند. تازه اين مرکب ها هم ان قدرشرايط تسليم طور  

 ضعيف و رنجور بودند که انتظار نمي رفت صاحبان خود را به فلوريدا يا جنوب جورجيا برسانند. اغلب آن حيوانات

 .بخت برگشته ، حتي قدرت بينايي نداشتند

ود که در ذهن اين سربازان دور مي زد. بعضي ها ساکت و مغموم بودند وبازگشت! بازگشت به خانه ! تنها فکري ب  

 بعضي شاد و خندان و پابرجا ، امااين تنها فکر بازگشت بود که انان را سر پا نگه مي داشت. تعداد کمي از آنها تلخ

ه بودند و از معرکهکام بودند. تلخ کامي را براي زنان و منسوبين سالخورده خود گذاشته بودند. آنان خوب جنگيد  
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 جسته بودند و اکنون انتظار داشتند در آرامش ، زير پرچمي که برايش جنگيده بودند به کار شخم زني و کشاورزي

 .مشغول شوند

 بازگشت ! بازگشت به خانه ! از چيز ديگري سخن نمي گفتند ، نه از جنگ ، نه از جراحت ، نه از دوران اسارت و نه از

داستان جنگ هاي خود را براي فرزندان و نوه هاي خود تعريف ميکردند و ماجراي الف زني ها ،اينده ؛ شايد بعد   

 تاخت و تازها ، حمله ها ، گرسنگي ها و پياده روي هاي اجباري را شرح مي دادند ، ولي حاال نه. بعضي از آنها ؛ دست

داشتند که اگر هفتاد سال هم طول مي کشيد؛ پا و يا چشم نداشتند، خيلي ها زخم هاي هولناک داشتند ، دردهايي   

 چاره اي نداشت و درهواي مرطوب بيشتر آزارشان ميداد. امااين ها اصال مهم نبود . بعد همه چيز درست مي شد ،

 .فرق ميکرد

 پير وجوان ، وراج و ساکت ، ثروتمند يا الفزن ، همه مي آمدند و مي رفتند ، و در دو چيز شريک بودند. شپش و

ل. سرباز کنفدراسيون به شپش عادت کرده بود و حتي در حضور خانم ها ي محترم نيز تن خود رامي خارانداسها . 

با شپش فرق داشت و –ميخواندند. » سيل خونينش « آن چيزي که خانم ها با ظرافت -امااسهال چيز ديگري بود  

، چهار سال جيره بندي هاي سخت وظاهرا فرقي ميان سرباز ساده و ژنرال قايل نمي شد. چهار سال گرسنگي   
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 خوردن اغذيه فاسد ، آنچه بايد بکند ، کرده بودو هر سربازي که بر آستانه تارا ظاهر مي شد يا از اسهال رنج مي برد

 .يا دوران نقاهت را طي ميکرد

اسهال مي دانست ، هنگامي که مامي در مقابل اجاق مي ايستاد تاجوشاندهريشه توت جنگلي را که الن تنها چاره  

مث اينکه يه دل و روده راست و حسابي تو تموم ارتش جنوب پيدا نميشه. از همين:«درست کند ، باخود غرغر ميکد   

 اسهال بود که ما از يانکي ها شکست خورديم. من که اين جور فکر ميکنم. اينا همه دالشون بهم ريخته س. با دل و

راه مي افته نميشه که جنگيدروده به هم ريخته که دائما اب ازش  .« 

 تنها کاري که مامي ميکرد اين بود که جوشانده را به انها ميداد و ديگر وقت خود را تلف نمي کرد و کاري نداشت که

 حالشان بهتر مي شود يانه. سربازان هم به ناچار هر چه به آنها مي دادندد سر مي کشيدند. دو زن و يک مرد سياه در

ي زدند و قاشق به دست دارو را به حلقشان مي ريختندميان آنان قدم م . 

 هنگامي که سربازي مي خواست پا به درون عمارت بگذارد ، مامي کامال مثل خارا سخت مي شد. هيچ سرباز شپشويي

 حق ورود به عمارت را نداشت. آنها را به صف مي کرد و پشت يک بوته بزرگ مي برد و دستور مي داد لباس

آورند ، بعد آب و صابون به آنها مي داد و پتويي مي آورد تا بدن لخت خود را بپوشانند و لباس هايشان را در  

 هايشان را در پاتيل هاي بزرگ مي ريخت و مي جوشاند. اگر چه دختران سعي مي کردند اورا قانع کنند که چنين

بدهکار نبود و مي گفت توهين اميز رفتاري توهين آميز است ، ولي مامي اصال نمي پذيرفت و گوشش به اين چيزها  
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 .وفتي است که در بدن دخترها شپش پيدا شود

 .از وقتي که سربازان تقريبا هر روز به تارا مي آمدند ، مامي استفاده از اتاق هاي خواب را براي آنان ممنوع کرده بود

کارلت تاالر پذيرايي را که باهميشه مي ترسيد شپش ها وارد خانه و زندگي شوند. برخالف آن بحث هاي داغ ، اس  

 فرش هاي مخمل مفروش بود به صورت خوابگاه عمومي در آورد. مامي داد و فرياد راه انداخت که سربازها نبايد

 روي فرش خانم الت سکونت کنند ولي اسکارلت در تصميم خود تغييري نمي داد. به هر حال اين آوارگان بايد يک

، پس از تسليم جنوب ، اين رفت و آمدها همچنان ادامه داشت تا اينکه رفته رفته جايي مي خوابيدند. چند ماه بعد  

 .فرش مخملي نخ نما شد و در چند جا سوراخ هايي نمودار گرديد و کاماالز شکل افتاد

 هر سرباز تازه اي که از راه مي رسيد مورد سوال قرار ميگرفت ، از او درباره اشلي سوال مي کردند و سوالن نيز

يجان زده و بي قرار اطالعاتي درباره آقاي کندي مي خواست. هيچ يک از سربازان حتي اسم انها رانشينده بودند وه  

 اطالعي نداشتند. براي دختران کافي بود که بدانند آنها زنده اند ، برايشان اهميت نداشت که هزاران هزار نفر در

توانستند به خانه خويش بازگردندگورهاي ناشناخته و نامعلوم خفته بودند و هرگز نمي  . 

 تمام افراد خانواده مي کوشيدند هر دفعه ، بعداز اين نااميد ها ، مالني را تسکين دهند و ارام کنند. البته اشلي در

 بازداشتگاه نمرده بود. اگر مرگ او اتفاق مي افتاد ، کشيش هاي اردوگاه حتما گزارش مي دادند. در اين که او به

گشت ترديد نبود ولي مشکل اينجا بود که باز داشتگاه بسيار دور بود. مسافرت به انجا با قطار روزها خانه بار مي  

 طول مي شکيد و اگر اشلي پياده مي آمد ، مثل اين مردان ..چرا نامه ننوشته ؟ خوب عزيزم ، خودت مي داني که وضع

، حتي وضع مطمئني ندارد ، نامه ها يا دير پست اين روزها چگونه است ، در جاهايي که خدمات پستي آغاز شده  

شايد در راه بازگشت به خانه مرده باشد. حاال، مالمي ، يک زن يانکي مطمئنا به –ميرسيد يااصال نمي رسيد. ولي شايد   

ملتي ما خبر مي دهد!..زن يانکي !به!..ملي ، در ميان يانکي ها ، زن هاي خوبي هم هستند. اوه ، البته ، هستند. خدا هيچ  
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 را نمي سازد مگر اينکه زن هاي خوبي هم ميان آنان قرار دهد. اسکارلت ، حتما يادت هست که در ساراتوگا با يک

اسکارلت براي ملي تعريف کن–زن خوب يانکي آشنا شديم  ! 

ي موافقم ! اشليباکمال ميل .از من پرسيد چند تا سگ درنده براي تعقيب سياها داريم! من بامل:«اسکارلت جواب داد   

شايد چکمه هم نداشته باشه–بر ميگرده. خوب. اين همه راه پياده ، خيلي طول مي کشه و شايد  « 

 و از غصه اينکه اشلي چکمه نداشته باشد نزديک بود گريه کند. سربازهاي ديگر مي توانند با پاهاي پيچيده در کهنه

بي راهور بازگردد ، با لباسي قشنگ و چکمه هاي براق ، و پريوارد اين اتاق شوند ، ولي اشلي هرگز. او بايد با اس  

 .روي کالهش. اين نهايت بدبختي بود که تصور کند اشلي چون اين سربازان بي نوا به خانه بازگردد

 درماه ژوئن ، يک روز بعدازظهر ، وقتي همگي در ايوان پشتي جمع شده بودند و مشتاقانه به پورک که داشت اولين
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فصل را مي بريد مي نگريستند صداي سم اسبي را از جاده ورودي شنيد. پريسي با اشتياق به حياط جلويهندوانه   

 خانه دويد و بقيه در گفتگوي داغي درگير شده بودند و اعتقاد داشتند که هندوانه رابايد فعال پنهان کنند ، و براي شام

 .بگذارند. و فکر ميکردند تازه وارد يک سرباز است

کارين چنين نجوا مي کردند که سرباز تازه وارد هم بايد از هندوانه سهمي ببرد ، اسکارلت که از پشتيبانيملي و   

 .سوالن و مامي برخوردار بود اشاره اي به پورک کرد تا فورا هندوانه را پنهان کند

» سرباز بدبخت بديم لوس نشين دخترا. براي خودمون هم کمه. چه برسه به اين که بخوايم سهمي هم به دو سه تا .« 

 .هنگامي که پورک هندوانه را در بغل مي فشرد و نمي دانست چه کند ؛ صداي فرياد پريسي بلند شد

 »!خدا جون ، خانوم اسکارلت ، خانوم ملي ، زود بياين«

کنارشبا سرعت پله ها را باال رفت و وارد سرسرا شد و با سرعت از آن گذشت ملي در » کيه ؟:«اسکارلت فرياد زد   

 .مي دويد و بقيه هم دنبالش روان بودند

اوه شايد:« اشلي ! اسکارلت به خود گفت  - 

 »!عمو پيتره! عمو پيتر خانم پيتي پات«

 .همه به حياط جلويي آمده بودند و پيرمرد سپيد موي خانه عمه پيتي را مي ديدند که داشت از اسب پياده مي شد

ون هميشه ، متانت و وقار نوکري وفادار همراه با شادي ديدار دوستان ،مرکبش يابوي خسته اي بود. در سيمايش چ  

 .ديده مي شد. ابروهايش باال رفته بود و لب و لوچه اش چون سگ بي دندان که ابراز خوشحالي کند ، اويزان بود

شتند اما صدايهمه جلو رفتند که به او خوشامد بگويند. سياه و سفيد ، همگي دست اورا فشردند . همه سواالتي دا  

 .مالني بلند تر از همه بود

 »عمه جون که مريض نيست ، هست ؟«

» آن گاه اول به مالني و بعد به اسکارلت نگريست ، آن طور که ان دو احساس» نه خانوم. حالش خوبه ، خدا رو شکر.  

 .تقصير کردند. ولي نمي دانستند علت آن نگاه ها چيست

» ايي شما دو تا خانوما داره از پا درمياد ، و اگه راستشو بخواين ، من هم همينطورحالش خوبه ، وي به شدت از بي وف !« 

 »-چرا عمو پيتر ؟ آخه براي چي«

 بي خود سعي نکنين خودتونو بي تقصير نشون بدين. مگه خانون پيتي پات صد دفه به شما ننوشت که برگردين«

زيادي دارين که بايد انجام بدين و نمي تونين بياين ، خونه ؟ اما شما نوشتين که توي اين مزرعه فزرتي کارهاي  

 ».بيچاره همه ش گريه ميکرد
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 »-ولي عمو پيتر«
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 چطور راضي ميشين اين روزها که اون مي ترسه ، ولش کنين به حال خودش؟ شما هم مث من خوب مي دونين که«

هاشو از پاش درنياورده. به من گفت که به شماخانوم پيتي هيچ وقت تنها نبوده ، از وقتي از ماکون بگرشته کفش   

 ».بگم که يادتون باشه که وقتي بهتون احتياج داشت تنهاش گذاشتين

خوب ،:« در مورد تارا سخت ناراحت شده بود فرصتي پيدا کرد و گفت » مزرعه فزرتي «مامي که از شنيدن تعبير   

هاف هافوي شهري که فرق بين مزرعه و يک کشتزار او هرگز اجازه نمي داد که يک سياه» ديگه بسه ، ساکت شو  

مگه ما خودمون اينجا کار و زندگي نداريم؟ مگه ما به کمک احتياج«پهناور را نمي داند ، اين طور حرف بزند.   

 نداريم؟ مگه ما اينجا به وجود خانم اسکارلت وخانوم مالني احتياج نداريم ، ها ؟ خانوم پيتي اگه کمک احتياج داره

پيش برادرش بره .« 

 .عمو پيتر نگاهي پژمرده به مامي انداخت

» به» ما سالهاست که با آقاي هنري مراوده نداريم. ديگه حاال براي اشتي ديره ، نميشه رفت و آمد رو شروع کرد.  

شما خانوم ها بايد خجالت بکشين از«طرف دخترها برگشت ، انان سعي مي کردند صورت خود را خندان نشان دهند.  

نکه خانوم پيتي پات رو تنها ول کردين. نصفي از دوست هاش مردن و بقيه در ماکون هستن. آتالنتا پر ازاي  

 »سربازهاي يانکي شده و اون آشغال هاي سياهي که آزاد شدن

 تا آن لحظه دخترها ، خونسردي خود را تا آنجا که مي توانستند حفظ کردند و اينکه عمه پيتي ، عمو پيتر را فرستاده

 بود تا آنها را بترساند و وادار به بازگشت به آتالنتا کند از تحمل خارج بود. ناگهان به خنده افتادند و به شانه هاي

 يکديگر تکيه کردند.طبيعتا پورک ، ديلسي و مامي هم قاقاع خنديدند و از اينکه مي ديدند کسي که از تاراي محبوب

دند. همه مي خنديدند مگر پيتر ، که با ان لنگ هاي درازش دائماآنها بدگويي کرده ، تحقير شده است خوشحال ش  

 .پا به پا مي شد و هر لحظه خشمش باال مي گرفت

تو مگه چته ؛ سياه؟ نمي توني از اربابت محافظت کني؟ نکنه:« مامي با لحني تمسخر اميز ، اميخته به لبخند گفت   

 »خيلي پير شدي ؟

پير! من خيلي پير شدم؟ نه خانوم! من مي تونم از خانوم پيتي محافظت کنم ، خيلي«خشم پيتر به اعال درجه رسيد   

 هميشه اين کارو کردم. مگه من خودم نبردمش به ماکون ؟ مگه اين مننبودم که وقتي يانکي ها به ماکون اومدن و

و مواظب خودش واون تند تند غش ميکرد ازش مراقبت ميکردم؟ اين من نبودم که آوردمش به آتالنتا و تموم راه  

پيتر با هر جمله اي که مي گفت قدش را راست تر ميکردو خودش را» نقره هايي که از پدرش به ارث رسيده بودم ؟  

اما من راجع به مراقبت و مواظبت صحبت نمي کنم. راجع به طرز نگاه حرف ميزنم«باالتر مي کشيد.  .« 

 »طرز نگاه کي ؟«

» حاالتنها زندگي ميکنه بدجوري نگاه مي کنن. مردم پشت سر زن هاي تنها خيلي طرز نگاه مردم. مردم خانم پيتي که  

پيتر چنان حرف ميزذ که گويي عمه پيتي دختر جوان شانزده اي است و بايد اورا ان چنان حفظ» حرف ها مي زنن   
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بزنه. نه من ، من اجازه نمي دم کسي پشت سر خانم پيتي حرف«کرد که کسي جرات خياالت بد نداشته باشد.   

 خانوما..اون به مصاحبت احتياج داره و من اجازه نمي دم هر کس و ناکسي به خونه ما رفت و امد کنه. اينو به خودش

 هم گفتم. بهش گفتم فقط کسي که از گوشت و خون خودت باشه و حاال گوشت و خون خودش هم اونو ول کردن و

 »-رفتن. خانوم پيتي فقط يک بچه س و
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ديگر اسکارلت و مالني نتوانستند خود را نگه دارند ، آن قدر خنديدند که روي پله ها از حال رفتند و اشکشاناينجا   

 .درآمد. عاقبت ملي اشکهاي خود را پاک کرد و برخاست

 عمو پيتر بيچاره! متاسفم که اين همه خنديديم. واقعا متاسفم. خب ديگه ، منو ببخش. خانم اسکارلت و من االن نمي«

 تونيم برگرديم. شايد بعد از سپتامبر که پنبه ا رو چيديم. يعني عمه پيتي تو رو اين همه راه فرستاده اينجا که مارو

 »بااين اسب مردني برگردوني؟

 لب و لوچه پيرمرد سياه ناگهان فرو افتاد و احساس تقصير در چهره اش نمودار گشت. گردنش فروکش کرد و

 .عرقي به صورتش نشست

» ملي ، راسته. من دارم پير ميشم. تقريبا فراموش کردم که خانوم پيتي منو براي چي فرستاده .مثل اينکه خيلي خانوم  

 مهمه. يه نامه براتون اوردم. خانوم پيتي به پست اعتماد نداره ، دلش هم راضي نمي شد به کس ديگه اي بده. اين بود

 »-. که من براتون آوردم

 »نامه ؟ براي من ؟ از کي ؟«

 »-خب ، خانوم پيتي گفت :تو پيتر اين نامه رو ببر و خيلي آروم بهش بده و من گفتم«

 .ملي دستش را روي قلبش گذاشت

 »!اشلي!اشلي! اون مرده«

نه خانوم ! نه خانوم ! اون زنده اس ! اين نامه مال اونه! داره مياد خونه. اوه«پيتر با فريادي مثل غرش توپ گفت:  - 

مامي بگيرش خداجون ، بگيرش ، -« 

ميمون سياه«و مالني را در بغل گرفت که سقوط نکند. » دست بهش نزن پيرمرد ديوونه :« مامي ناگهان غريد   

 بدترکيب اين جوري بهش ميگن ؟ پورک ، پاهاشو بگير . خانوم کاترين سرشو نگه دار. بريم بخوابونيمش رو ي

 » نيمکت ، تو سالن

ارلت ايستاده بود و به هيکل بي حرکت مالني مي نگريست. مثل اين بود که همه رفتهغوغايي به رااه افتاد. تنها اسک  

 بودند يکي بالش مي آورد وديگري آب و بعد همگي باالي سر مالني جمع شدند. اسکارلت و عمو پيتر هم در جاي

ه عمو پيتر که نامه راخود ايستاده بودند. وجود اسکارلت را حيرت در هم مي کوبيد. ياراي حرکت نداشت. همچنان ب  
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 در دست داشت مي نگريست. چهره ي چروکيده و سياه عمو پيتر به کودک گناهگاري شباهت داشت که مورد

 شماتت مادر قرار گرفته باشد. از ظاهرش چنين پيدا بود که غرورش سخت مورد حمله قرار گرفته ، پايمال شده

 .است

ايم خبر» او نمرده ؛ داره مياد خونه!« ين ندا در ذهنش تکرار مي شد:اسکارلت براي لحظه اي قادر به تکلم نبود. ا  

 .برايش نه شادي داشت و نه هيجان ، فقط بي حرکت ايستاده بود

 .صداي عمو پيتر گوي ياز دوردست ها مي آمد ، شمرده و آرام

» همون زندون آقاي اشلي بود آقاي ويلي بر ، اهل ماون که فاميل ماست نامه رو به خانوم پيتي داد. آقاي ويلي توي . 

 »-آقاي ويلي اسب داشت زودتر اومد اما اقاي اشلي پياده مياد و

 اسکارلت نامه را ازدستش گرفت. عمه پيتي روي آن نام مالني را نوشته بود ولي اسکارلت لحظه اي ترديد نکرد . نامه

اکت ، نامه تا شده اي بود که کثيف و چرک ورا گشود ، آن چنان سريع که يادداشت عمه پيتي به زمين افتاد. درون پ  
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خانم جرج اشلي ويکلز ، توسط خانم سارا جين هاميلتون. آتالنتا ، يا دوازده بلوط،:« روغني شده بود. خط اشلي بود   

 » جونزبورو ، جورجيا

 :با انگشتان لرزان نامه راگشود و خواند

 »-محبوبم ، به خانه باز ميگردم. به سوي تو«

 اشک آرام چون رود باريکي ازچشمانش سرازير شد. ديگر نمي توانست بخواند. قلبش داشت کنده مي شد داشت

 فرياد شادي مي کشيد تا جايي که اسکارلت ديگر تحمل آن نغمه هاي بلند شادمانه را نداشت. نامه را در آغوش

، جايي که اکنان تارا همه يک به يک دور پيکرفشرد و به سرعت از پله ها باال رفت و به سرسرا وارد شد و از سالن   

 بي هوش مالني حلقه زده بودند گذشت و به اتاق کوچک الن وارد شد. در را بست و قفل کرد و خودش را روي همان

 .نيمکت قديمي انداخت . ميگريست ، مي خنديد و نامه رامي بوسيد

سوي تومحبوبم ، به خانه باز ميگردم ؛ به :« باخود زمزمه ميکرد   « 

*** 

 حسي به انها مي گفت که اگر اشلي پردر مي آورد باز هم زودتر از چند هفته و يا حتي چند ماه نمي تواند از ايلي نوي

 .به جورجيا برسد. ولي هر گاه که سربازي به جاده تارا مي رسيد قلب ها بت ضرباتي کشنده شروع به تپيدن مي کرد

شد ، و اگر اشلي نبود ممکن بود خبري از او داشته باشد ، و يا پيغامي از عمههر مترسک ريشويي ممکن بود اشلي با  

 .پيتي در مورد او اورده باشد. هر وقت صداي پايي را جلوي خانه مي شنيدند همه ، از سياه و سفيد هجوم مي بردند

پرواز در آورد.يک ماه بعد ازتصوير يک يونيفرم از دور دست کافي بود که همه را از بيشه چراگاه يا مزارع پنبه به   
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 وصول نامه ، کارها همه متوقف شده بود. هيچ کس دوست نداشت که وقتي او مي رسد خارج از خانه باشد. حداقل

 .اسکارلت نيمخواست و نمي توانست وقتي خود از وظايفش غفلت مي ورزيد ديگران را وادار به انجام کارهايشان کند

ي نيامد و خبري از او نرسيد ؛ تارا وضع عادي خود راباز يافت. قلب هاي مشتاق تنهااما وقتي هفته ها گذشت و اشل  

 کاري که ميکردند تحمل اشتياق بود. ترس سختي بر ذهن اسکارلت سايه افمنده بود شايد در راه حادثه اي پيش

ن آزاد شده باشد. بدون پولآمده باشد. راک آيلند بسيار از تارا فاصله داشت و ممکن بود با بيماري و ضعف از زندا  

 از سرزميني مي گذشت که به جنوبي ها در آن احترام نمي گذاشتند. اگر اسکارلت مي دانست کجاست ، برايش پول

 مي فرستاد ، تا آخرين پني رامي فرستاد و به ساکنان تارا گرسنگي مي داد . با پول مي توانست زودتر به خانه برسد ؛

 .باقطار

» نه باز ميگردم ، به سوي تومحبوبم ، به خا .« 

 در آن هجوم شادي ، وقتي اولين بار چشمش به خط اشلي افتاد چنين احساس کرد که آن کلمات را براي او نوشته

 شده است/ اکنون ، وقتي با عقل سرد و بي حس ؛ به آن مي نگريست احساس ميکرد که بازگشت اشلي به خاطر

اف خانه گردش مي کرد و نغمه خوانان ، گذار مي نمود. گاه گاهي به اين فکرمالني است. زني که اين روز ها در اطر  

 مي اتفاد که چرا مالني ، هنگام تولد پسرش ، در آتالنتا نمرد. مرگ مالني کارها را رو به راه مي کرد. آن وقت مي

وقتي اين افکار به توانست پس از يک مدت معقول با اشلي ازدواج کند. و براي بوي کوچک نامادري خوبي باشد.  

 ذهنش خطور مي کرد ديگر پشيمان نمي شد و دعاي پشيماني به درگاه خداوند نمي خواند و به او نمي گفت که توبه

 .کرده است. از خدا ديگر واهمه اي نداشت
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فکر ميکرد که شايد سربازان همچنان مي آمدند ، دو تا دو تا ، ده تا ده تا ، و همه گرسنه بودند. اسکارلت با نااميدي  

 هجوم ملخها زيانش کمتر بود. زبان به دشنام گشوده بود و رسم مهمان نوازي جنوبي ها را که ناشي از وفور نعمت و

 ثروت بود به باد ناسزا گرفته بود. رسمي که به مسافر ، فقير يا غني ، اجازه نمي داد بدون شبي توقف و برخورداري

سفرش ادامه دهد. غذا براي خودش و اسبش هميشه مهيا بود. اسکارلت مي از لطف و مرحمت صاحب خانه به  

 دانست که آن رسم براي هميشه منسوخ شده است ، ولي بقيه ساکنان تارا نمي دانستند ، سربازان هم نمي داسنتند ،

 .بناربراين هر سربازي که از راه مي رسيد ، مقدمش گرامي بود حتي اگر مدت زيادي مي ماند

ن که اين خط بي پايان مي گذشت ، قلب اسکارلت سخت تر مي شد. آنان غذاي ساکنان تارا را مي خوردندهمچنا  

 سبزي هايي را ميخورند که کاشتشان کمر اسکارلت را به درد آورده بود ، غذايي را مي خوردند که براي خريدشان

 .مايل ها راه رفته بود

جم ، تا ابد نمي پاييد. اگنون فقط چند اسکناس پشت سبز و دو سکه طالتامين غذا کار سختي بود و پول آن يانکي مها  
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 بيشتر باقي نمانده بود. چرا بايد اين رودخانه مردان گرسنه را غذا بدهد؟ جنگ تمام شده بود. و اين سربازان ديگر

ن گرسنه در منزلحاضر نبودند در برابر خطر از او دفاع کنندو بنابراين به پورک دستور داد که وقتي اين مردا  

 هستند ميز غذا نبايد رنگين باشد. اين فرمان فقط تا ان زمان پاييد که اسکارلت متوجه شد مالني که از زمان زايمان

 بو هرگز نيروي خود رابه دست نياورده بود پورک را مجبور ميکرد که فقط کمي غذا در بشقاب او بگذارد و بقيه رابه

 .سربازان بدهد

اين کارو موقوف کن ملي ، يعني چه ؟ داري خودتو مريض ميکني ، اگه بيشتر نخوري:« آميز گفت با لحني سرزنش   

 مي افتي توي رختخواب ، اون وقت بايد ازت پرستاري کنيم. بذار اين مردها گرسنه برن طاقتشو دارن. چهار سال

 ».طاقت آوردن يک خورده بيشتر هم مي تونن

ي از هيجاني تند و برهنه در چشمان آرامش ديده مي شدمالني به جانب اسکارلت برگشت نقش . 

 اوه اسکارلت ، منو سرزنش نکن. بذار کارمو بکنم. نمي دوني چقدر اين کار به من کمک مي کنه. وقتي غذامو به يک«

 مرد گرسنه مي دم فکر ميکنم شايد ، يک جايي در يکي از جاده اي شمال ، يک زن هست که غذاشو به اشلي من بده

شامشو به اشلي بده. همين غذاهاست که کمک ميکنه اون زودتر بياد خونه ، .« 

 »اشلي من«

 ».محبوبم ، به خانه باز ميگردم ، به سوي تو«

 اسکارلت سکوت کرد و دور شد. بعد از آن مالني مي ديد که وقتي ميهمانان گرسنه از راه مي رسيدند روي ميز غذاي

سکارلت با هر لقمه بد وبيراه نثار انان نمايدبيشتري هم هست. اگر چه ممکن بود ا . 

اسکارلت با اکراه برايشان-که نمونه هاي فراواني داشت–وقتي سربازان بيمار بودند و حرکت برايشان خطرناک بود   

 بستر استراحت فراهم ميکرد. مفهوم هر بيمار، يک شکم گرسنه ديگر و يک دهان باز ديکر بود. يک نفر بايد از آنها

اري ميکرد به اين ترتيب در برنامه هاي تارا اختالل پيش مي آمد ، و کار نرده سازي ، وجين علف هاي هرز وپرست  

 شخم ، براي ديگران سنگين تر مي شد. روزي سرباز سواري که به فايل ويت ميرفت پسر جواني را که تازه پشت

ت. سوار ياد شده او رابيهوش کنار جاده يافته بودلبش سبز شده بود با خود آورد و جلوي پله هاي تارا رها کرد و رف  

 و به ناچار پشت زين انداخته و به نزديک ترين خانه ، يعني تارا تحويل داده بود. همه فکر ميکردند اين پسر جوان

 يکي از شاگرادن مدرسه نظام است که هنگام نزديک شدن شرمن به ميلچ ويل ، به خدمت فراخوانده شده بودند. اما
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 هيچ کس به درستي نفهميد که او از کجا آمده است زيرا در بيهوشي مرد و نام و نشاني هم از خود باقي نگذاشت ، در

 .جيب هايش هيچ چيز پيدا نکردند

 پسر خوش سيماي بود ، اشکار بود که از خانواده اصيل و محترمي است ، و جايي در جنوب ، زني بود که به جاده مي
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نتظارش شب را روز و روز را شب مي کرد . درست مثل مالني و اسکارلت که قلبشان با اميدي سرنگريست و به ا  

 کش مي تپيد و هر سرباز ريشويي را که قدم به کشتزارشان مي گذاشت زير نظر مي گرفتند. جسد جوان را در

ک بر پيکر بي جانشان ميگورستان خانوادگي دفن کردند ، کنار پسرک هاي کوچک اوهاوا ، و هنگامي که پورک خا  

 ريخت ، مالني به شدت مي گريست و فکر ميکرد شايد غريبه اي ديگر هم بر قامت رشيد اشلي ، به همين شکل

 .خاک ريخته باشد

 ويل بنيتن سرباز ديگري بود ، چون آن پسرک بي نام ، و مثل او بيهوش بر ترک اسبي به تارا آمده بود. ويل ذات

ترها او را در بستر گذاشتند ، مي ترسيدند که مجبور شوند او را هم دفن کنندالريه داشت و وقتي دخ . 

 چهره اش بيشتر به خرده مالکان جرجيا شبيه بود ، مويي به رنگ قرمز روشن داشت و چشمان آبي اش ، حتي هنگام

ک پاي چوبي نتراشيدهحمله و هذيان ، صبور و ارام مي نمود. يک پايش رااز زانو از دست داده بود و براي خودش ي  

 و خشن درست کرده بود. ترديدي نبود که يک خرده مالک است ، همان طور که در اصالت آن پسر جوان که تازگي

 دفن شده بود شکي وجود نداشت. دختران نمي توانستند بگويند که از کجا به اين يقين دست يافته اند. مطمئنا ويل

ادگان بسياري که به تارا امده بودند نبود. يقينا زباني که با آن سخن مي گفتکثيف تر ، پر موتر و شپشوتر از اصيل ز  

 حتي در هذيان بيشتر از دوقولوهاي تارلتون غلط هاي دستوري نداشت. ولي دخترها همان طور که اسب اصيل را از

که براي نجات زندگيدور تشخيص مي دادند ، مي دانستند که ويل از طبقه انان نيست. اما اين يقين باعث نمي شد   

 .اش تالش نکنند

 يک سال اسارت در زندان يانکي ها و تحمل رنج طاقت فرساي آن پاي چوبي ، نيرويي براي مبارزه با ذات الريه در

 وجودش نگذاشته بود . ناله کنان سعي ميکرد برخيزد و دوباره به صحنه جنگ بازگردد. حتي يک بار هم اسم مادر ،

يک مرد بايد:« معشوقه اش را بر زبان نياورد و اين براي کارين خيلي عجيب بود. مي گفت همسر ، خواهر و يا   

 ».خانواده داشته باشد. مثل اين که اين مرد هيچ کس را در اين دنيا ندارد

 علي رغم الغري اش قوي بود و مراقبت هاي شبانه روزي او را از مرگ نجات داد. روزي که براي او.لين بار چشمان

رنگش را گشود و اطرافش را زير نظر گرفت چهره شيرين کارين را ديد که تسبيح به دست کنارش نشسته و آبي  

 .دعا مي خواند. پرتو خورشيد گيسوان زيبايش را روشن کرده بود

پس تو يک رويا نبودي. اميدوارم شما رو خيلي اذيت نگرده باشم ، خانم:«ويل با صداي يکنواخت و کوتاهي گفت  .« 

ان نقاهتش طوالني شد ، بي سر و صدا دراز کشيد و از پنجره به ماگنوليا ها نگاه مي کرد و دردسري برايدور  

 ديگران نداشت. کارين به خاطر آرامش و سکوتش از او خوشش مي آمد. بعدازظهر هاي گرم و طوالني را يکسره

 .کنارش مي نشست و بدون اينکه سخني بگويد او را باد مي زد

روزها کم حرف شده بود ، اما با دقت و ظرافت خاصي وظايف محوله راانجام مي داد. اغلب دعا ميکرد ، و کارين اين  

 وقتي اسکارلت بدون در زدن به اتاقش ميرفت مي ديدکه کنار بسترش زانو زده و به دعا خواندن مشغول است. اين
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د عا خواندن گذشته است. اگر اراده خداوند منظره او را به شدت آزار مي داد ، اسکارلت احساس مي کرد که زمان  

 بر اين قرار گرفته بود که انان را تنبيه کند پس ديگر دعا چه ثمري داشت. انتظار داشت که در مقابل اعمال خوب ،
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 لطف و رحمت خدارا داشته باشد . خدا بارها قول وقرار خود را شکسته بود قول داده بود که اگر انسان نيکوکاري

 باشند ، او نيز پاداش خواهد داد ، ولي به قول خود عمل نکرده بود و اکنون يقين داشت که ديگر چيزي به خدا

 بدهکار نيست. و حاال که کارين را در آن بعدازظهرهاي طوالني مشغول دعا خواندن مي ديد ، احساس مي کرد از

مي پردازدانجام وظايف روزانه خود غفلت مي ورزد و سهم خود را در کار ن . 

 بعدازظهر يکي از روزهاي گرم ، که ويل بنتين قدرت نشستن در صندلي را يافته بود اسکارلت در مورد همين مساله

اونو به حال خودش بذارين خانم اسکارلت. از:« حرف مي زد. و ناگهان ويل با همان صداي بي موج و تخت خود گفت   

 ».اين کار آرامش پيدا مي کنه

 »آرامش؟«

» دعا ميکنه» او «. اون براي مادر شما و براي  بله « 

 »او؟ کيه اين او ؟«

 از زير مژه هاي طاليي ؛ با آن چشم هاي آبي رنگ بدون هيچ حسي ؛ اسکارلت را مي نگريست.گويي هيچ چيز او را

از هيچ متعجب نميکرد و هيجانش را بر نمي انگيخت. شايد در زندگي چيزهاي عجيب بسيار ديده بود و حاال ديگر  

 چيز حيرت زده نمي شد. اسکارلت نمي دانست که در قلب خواهرش چه مي گذرد. آنچه مي گذشت براي ويل

 .عجيب نبود. برايش عادي بود همان طور که دعا خواندن او نيز برايش عادي مي نمود

 ».کسي که اونو مي خواست پسري به نام برنت يا چيزي شبيه اين ، که در گيتس برگ کشته شد«

کسي که اونو مي خواست؟ اون و برادرش هر دوشون منو مي خواستن:«اسکارلت به اختصار گفت  « 

بله. به من گفته. مثل اينکه همه اين ناحيه شما رو مي خواستن. اما باالخره ، ظاهرا بعد از اينکه شما بهش پشت«  

ومده بود ، اونها نامزد شده بودن. ميکردين سراغ کارين اومده بود. چون وقتي آخرين بار براي مرخصي به خونه ا  

 ».گفت اون تنها پسري بود که به او دل بسته بود. خوب ، حاال طبيعيه که براش دعا کنه

مزخرفه«يکي از آن تيرهاي برنده و کوتاه حسادت در تن اسکارلت فرو رفت  !« 

چشمان آرام و بي موج نگاه کرد. اين اسکارلت با دقت به ان اندام استخواني ؛ شانه هاي الغر ، موهاي قرمز روشن و  

 مرد چه چيزهايي درباره خانواده او مي دانست؟اسکارلت حتي زحمت کشف آنها را به خود نداده بود. پس براي اين

 بود که کارين هميشه به جايي خيره ميشد و دعا مي کرد. خوب ، چه عيبي دارد . خيلي از دخترها بودند که براي

اري کردند و بله ، براي شوهران خود ، ولي بعد همه را فراموش کردند . خودش هم چالز رامعشوقه خود گريه و ز  
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 فراموش کرده بود. و در آتالنتا دختري را مي شناخت که سه بار به دليل جنگ بيوه شده بود و هنوز هم مي توانست ،

جواب سر تکان داد و با صداي ضعيفي توجه مردان را به خود جلب کند. همه اين چيزها را براي ويل گفت ولي او در  

 : گفت

 »خانم کارين اينجوري نيست«

 ويل شنونده خوبي بود. کمتر حرف مي زد. و بيشتر ترجيح مي داد بشنود. براي او از مشکالتش در کاشت و داشت

رفتحرف ميزد ، از پرواربندي خوک ها و پرورش و نگه داري گاو سخن مي گفت . و راهنمايي هاي خوبي مي گ . 

 زيرا ويل در جنوب جورجيا مزرعه کوچکي با دوسياه داشت. مي دانست که بردگانش اکنون ازاد شده بودند ومزرعه

 اش را علف هاي هرز ونهال هاي کاج تسخير کرده اند. تنها خويشاوندي خواهري بود که سالها پش همراه شوهرش
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تنهاي تنها بود. ولي به نظر مي رسيد که هيچ يک از اينها او را ازار به تگزاس مهاجرت کرده بود و اکنون در دنيا ، او  

 .نمي دهند. تنها چيزي که آزارش مي داد اين بود که يک پايش را در ويرجينيا جا گذاشته بود

 اري وجود ويل ، اکنون براي اسکارلت آرامش آورده بود. بعد از ان روزهاي سخت که سياهان رفته بودند ، سوالن

ا نق ميزد وگريه مي کرد و جرالد مرتبا مي پرسيد الن کجاست ، اينک آرامشي در خود احساس ميکرد . بنابرايندائم  

 مي توانست همه چيز را به ويل بگويد ، حتي ماجراي کشته شدن يانکي مهاجم را شرح داد و غرق در غرور شد وقتي

 :ويل گفت

 »!کار خوبي کردي«

به اتاق ويل باز شد مي آمدند که درد و دل کنند ؛ حتي مامي که به او نزديک نمي شد ؛به تدريج تمام خانواده پايشان   

 .چون شنيده بود که تنها ثروتش در دنيا يک تکه زمين کوچک و دوسياه بيشتر نبوده است

 وقتي حالش آن قدر خوب شد که توانست در اطراف خانه پرسه بزند ، دست هايش را به کار انداخت و باترکه اي

 بلوط زنبيلي ساختو اثاثيه اي را که به وسيله يانکي ها صدمه ديده بود تعمير کرد. در کار تراش چوب استاد بود و

 ويد هميشه در کنارش مي پلکيد ، چون برايش از چوب ، اسباب بازي مي تراشيد ، اين ها تنها اسباب بازي هايي

بود همگي خيالشان از بابت بچه هاي کوچک راحت بود و بابودند که در عمرش ديده بود . هنگامي که ويل در خانه   

 آرامش کامل سرکارهايشان مي رفتند. او حتي به خوبي مامي مي توانست از دو بچه سفيد و يک بچهسياه مراقبت

 .کند و اين فقط مالني بود که در آرام کردن بچه ها هنگام گريه کردن از او جلو مي افتاد

لت ؛ شما خيلي به من محبت کردين ف و من غريب نمي تونم جواب اين همه محبت روخانم اسکار:«ويل مي گفت   

 بدم. من فقط براتون دردسر درست کردم و نگراني ، و اگه شما موافق باشين من تا وقتي که بتونم محبت هاي شما رو

ا رو جبران کنم. هيچجبران کنم همين جا مي مونم و براتون کار ميکنم. جور ديگه اي قادر نيستم اين زحمت ه  
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 ».مردي نمي تونه نجات زندگيشو باچيزي جبران کنه

 به اين ترتيب ويل ماند و به تدريج بدون اينکه مشکلي پيش بيايد قسمت بزرگي از بار تارا از دو ش اسکارلت

 .برداشته و روي شانه اي استخواني ويل بنتين قرار گرفت

*** 

را رسيده بو. ويل بنيتن روي پله ها ، نزديک اسکارلت ؛ در افتاب دلچسبسپتامبر آمد. زمان برداشت پنبه ها ف  

 پاييزي نشسته بود و با همان صداي بدون موجش درباره قيمت هاي مناسب کارخانه هاي پنبه پاک کني جديدي که

يمتدر فايل ويت تاسيس شده بود صحبت مي کرد. همان روز ، ويل در فايل ويت کسب اطالعات کرده بود که ق  

 هاي آن کارخانه و کرايه اسب و گاري از فايل ويت حدود يک چهارم هزينه هاي توليد پنبه را براي مالک کاهش

 .خواهد داد و اکنون بازگشته بود تا در اين باره با اسکارلت مشورت کند

نگريست. بدون شک اسکارلت به اندام الغري که به ستون تکيه داده بود و ساقه علفي را به دندان گرفته بود ، مي  

 همانطور که مامي گفته بود ، ويل هديه اي بود که خداوند فرستاده بود اسکارلت پيش خود فکر ميکرد که اگر ويل

 .نبود چگونه ميتوانست آن کشتزارهاي بزرک را در چند ماه گذشته ، سر پا نگه دارد

گذاشت و به نظر نمي رسيد به چيزي عالقهويل زياد حرف نميزد. تظاهر نميکرد و زحمات خود را به نمايش نمي   

 داشته باشد بااين وجود ، در تارا همه چيز را درباره همه کس مي دانست و همه کارها را انجام ميداد. صبورانه بي سر

 و صدا و با دقت ، با وجودي که فقط يک پا داشت بهتر از پورک کار ميکرد . از پورک بسيار جلوتر بود و همين امر
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 در نظر اسکارلت بسيار شگفت انگيز مي ننمود.وقتي گاو قولنج داشت و اسب از ناراحتي ناشناخته اي رنج مي برد و

 قدرت حرکت نداشت ، ويل شب ها باالي سرشان مي نشست و آنها رااز مرگ نجات مي داد. از آنجا که معامله گر

بود. صبح ها مقداري ، سيب ، سيب زميني و سبزي بر ميباهوشي بود ، احترام اسکارلت را نسبت به خود برانگيخته   

 داشت و مي رفت و با مقداري پارچه ، آرد يا چيزهاي الزم ديگر باز مي گشت .چيزهايي که اسکارلت حتي در خيال

 .هم نمي ديد. او در معامله از اسکارلت بهتر بود

خت کن پشت اتاق جرالد مي خوابيد . حرفي ازرفته رفته ، به صورت يکي از اعضاي خانواده در آمده بود و در ر  

 .ترک تارا نمي زد. اسکارلت دائما مراقبت ميکرد که اهل خانه او را ناراحت نکند و حرفي نزنند که خانه راترک کند

 پيش خود فکر ميکرد که اگر براي خودش کسي بود و زيرکي داشت ، حتما بايد به خانه خود باز ميگشت. حتي اگر

گيش سوخته بود. ولي با وجود اين افکار هم ، نمي توانست پيش خود خيال کند که ويل ممکن است روزيخانه و زند  

 .آنها را ترک گويد. هميشه براي ماندن او دعا ميکرد. خوب بود که يک مرد در خانه باشد

و حواسش نزدبه خود مي گفت ، اگر کارين به اندازه يک موش عقل داشت مي توانست ببيند که ويل تمام هوش   



 
487 

 اوست و اگر ويل از کارين خواستگاري ميکرد ، اسکارلت تمام عمرش از او سپاسگذار ميشد. البته قلب از جنگ ،

 ويل نمي توانست خود را در حد آن خانواده قرار دهد و انتظار وصلت با نجيب زادگان را داشته باشد. او در رديف

مالک بود . يک زارع کوچک ، که تحصيالت درستي نداشت ، درس زمينداران بزرگ به شمار نمي رفت ، فقط خرده  

 نخوانده بود ، يا کم خوانده بود ، صحيح حرف نمي زد ، کلمات را درست ادا نمي کرد و فاقد کيفيتي هاي اصيلي بود

مي تواند يککه خانواده اوهارا با انها پيوندهاي ناگسستني داشتند. در واقع اسکارلت از خود مي پرسيد که آيا ويل   

 اصيل زاده باشد؟ و فورا به خود جواب مي داد که نمي تواند. مالني به شدت از او حمايت ميکرد ، و مي گفت هر کس

 که با قلب مهربان و هوشمند ويل زاده شده باشد ، بي ترديد نجيب زاده است. اسکارلت به خوبي مي دانست اگر الن

ي کرد وحتي از فکر آن نيز حالش بد مي شد و غش ميکرد. اما اکنونزنده بود هرگز با چنين وصلتي موافقت نم  

 اسکارلت ، به حکم نياز ، از عقايد الن بسيار فاصله گرفته بود و اجازه نمي داد چنين افکاري ، در کارش اخالل ايجاد

ين هر لحظه بيشتر وکنند. مرد ، کمياب بود. و دخترها مجبور بودند ازدواج کنند ، و تارا مرد مي خواست. اما کار  

 .بيشتر در کتاب دعاي خود فرو مي رفت و هر روز بيشتر از دنياي اطراف خويش و خويشان خود فاصله مي گرفت

 .با ويل چون برادري رفتار ميکرد ، همان طور که با پورک

ش کرده بودماگرکارين نسبت به من ذره اي حس قدرشناسي داشت و کارهايي راکه براي:« اسکارلت به خود ميگفت   

 در نظر مي گرفت ، با او ازدواج مي کرد و اجازه نمي داد ويل از اينجا برود. ولي نه. او بايد وقت خود را براي خاطره

 »پسر احمقي صرف کند که احتماال خيلي هم او را جدي نمي گرفت

ه دوش او انجام مي داد و راضيبه داليلي که براي اسکارلت روشن نبود ؛ ويل همچنان در تارا ماند وکارها را دوش ب  

 و خوشحال به نظر مي رسيد. اگر چه به جرالد بسيار احترام مي گذاشت ولي اسکارلت احساس مي کرد که رفته رفته

 .خود را به عنوان رييس تارا نزد ديگران جا مي اندازد

نجام دهد . به کار گرفتن اسب وگاريبا نظر ويل موافق بود ، به او اجازه داد اسب و گاري را با خود ببرد وکارش را ا  

 تارا ، به معني موقوف شدن رفت و آمد بود . و به خصوص سوالن بسيار ناراحت ميشد. بزرگترين تفريح او در

 همراهي با ويل و رفتن به جونزبورو و فايل ويت خالصه شده بود. دلش مي خواست در مجالس دوستانه شرکت کند

را داشته باشد. سوالن هيچ فرصتي»دوشيزه اوها را «ند و دوباره همان احساس قديمي و شايعات را بشنود و کل کل ک  
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 را از دست نمي داد. هر وقت فرصتي مي يافت فورا به ميان مردمي ميرفت که هرگز نمي دانستند او در مزرعه وجين

 .مي کند ، سبزي ميکارد و رختحوابش را جمع ميکند

شيزه ماماني مجبور است دو هفته از تارا مجبور باشد و ما هم اقال از غرغر هايش راحتاسکارلت فکر ميکرد که دو  

 .مي شويم
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 مالني ، بچه به بغل به آنان پيوست ، پتوي کهنه را پهن کرد و بو را روي آن نشاند تا بازي کند. از وقتي که نامه اشلي

و انتظار کشيدن ميگذراند. ولي شاد يا غمگين ؛ بسياررسيده بود مالمي وقت خود را ميان شادي کردن ؛ آواز خواندن   

 ضعيف و رنگ پريده مي نمود. اگر چه وظايفش را مرتب انجام مي داد اما پيوسته بيمار مي نمود. دکتر فونيتن پير

چه داربعد از معاينه ، بيماري اش را از نوع بيمارهاي زنان تشخيص داده و با نظر دکتر ميد که گفته بود هرگز نبايد ب  

 .مي شد ، موافقت کرده بود. و صراحتا گفته بود اگر بار ديگر آبستن شود مرگش حتمي است

امروز وقتي در فايل ويت بودم ، چيزي پيدا کردم که فکر ميکنم براي شما خانوما جالب باشه. با خودم« ويل گفت:  

رآورد که کارين برايش درستدست کرد و از جيب پشت شلوارش به زحمت زياد کيفي پارچه اي د » اوردمش  

 .کرده بود. از ميان آن يک قطعه اسکناس کنفدراسيون بيرون کشيد

از پول» اگه فکر ميکني پول کنفدراسيون چيز جالبيه ، اشتباه ميکني ، به نظر من اصال جالب نيست.:«اسکارلت گفت   

دالر از اين پول ها داريم ، تو صندوق پاپا اما سه هزار«کنفدارسيون بدش مي آمد. و ديدنش او را به جنون مي رساند.  

 ، مامي اصرار داره بهش اجازه بدم سوراخ هاي ديوار اتاق زير شيرووني رو باهاش بگيره. فکرميکنم يه روزي اين

 »کارو بکنم. باالخره اين ها هم بايد به يک دردي بخوره

ديمي شايع در ايالت متحده کنايه از اينکهسزار مرد و خاک شد. (ضرب المثلي ق« مالني با لبخندي غمناک گفت   

 »گذشته ها ديگر باز نمي گردد. ) ولي اين کارو نکن اسکارلت. نگه دار براي ويد. يک روزي بهش افتخار ميکنه

من چيزي راجع به سزار نمي دونم. ولي چيزي که من پيدا کردم بي ارتباط با حرف شما درباره ويد:« ويل گفت   

ک شعره. پشت اين اسکناس. من مي دونم که خانم اسکارلت زياد به شعر و اين جور چيزا عالقهنيست، خانم ملي. ي  

 »نداره ولي فکر کردم اين يکي براش جالب باشه

 اسکناس را برگرداند . پشت آن کاغذ زبر و قهوه اي رتگي چسبيده بود که با مرکب رنگ و رو رفته که معلوم بود

روي آن ديده ميشد. ويل سينه اش را صاف کرد و با زحمت به خواندن پرداختدر خانه درست کردهاند کلماتي  . 

» و ادامه داد» يادداشتي روي پول کنفدراسيون« اسم اين شعر هست  : 

 در سرزمين خدا ، ديگر چيزي باقي نمانده«

 - و در اب هاي آن

 نگه دار خاطره فرزندان ملتي را که گذشته اند

 .دوست عزيز ، و بخوان

براي آنان که گوش شنوا دارندبخوان   

 بخوان داستان آزادي را

 که از روياي وطن پرستان بر مي خيزد،

 بخوان از ملتي ، با نهادي توفاني،
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 ».که سقوط کرد
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چقدر قشنگه. موثر و پرشور. اسکارلت ؛ نبايد پول ها رو بدي به کاکي که زير شيرووني:«مالني با صداي بلندگفت   

مثل همون که توي اين شعر گفته-چيزي بيشتر از کاغذ هستن بچسبونه. اينها  : 

 »!خاطره فرزندان ملتي که گذشته اند«

 اوه ملي. احساساتي نباش! کاغذ کاغذه. ما هم خيلي از اينها داريم و من از غرغر مامي واقعا خسته شدم . راجع بع«

ويد بزرگ شد بتونم از اين اسکناس ها ي پشتشکاف ديوارهاي زير شيرووني به من هي غر ميزنه. اميدوارم وقتي   

 ».سبز بهش بدم نه اين آشغال هاي کنفدراسيون

 ويل که توجه بوي کوچک را روي پتو با اسکناس جلب کرده بود و با او بازي مي کرد سرش را بلند کرد و با چشماني

 .تنگ به دور دست ها خيره شد

ک سرباز ديگهي«آفتاب چشمانش را ميزد.» مهمون دارين.:«گفت  .« 

 اسکارلت دنباله نگاه اورا گرفت و همان منظره آشنا را ديد. مرد ريشويي آرام آرام از خيابان سروها به سوي خانه

 مي آمد. مردي با يونيفرمي مخلوط ، کتي آبي ، شلوار خاکستري. سرش از خستگي خم شده بود. پاهايش را روي

 .زمين مي کشيد

ديگه از اين مهمون ها نداشته باشيم. اميدوارم اين يکي زياد گرسنه نباشهفکر ميکردم :«اسکارلت گفت  « 

گرسنه که هست:« ويل گفت  « 

 .مالني برخاست

 بهتره به ديلسي بگم يک بشقاب اضافي بذاره و به مامي يادآوري کنم که تا رسيد وادارش نکنه که لباساشو فورا«

 »- دربياره و

رف او برگشت. دستهاي ضعيف مالمي به گلويش بود آن را مي فشرد ، گوييناگهان حرفش قطع شد. اسکارلت به ط  

 از درد پاره شده بود. اسکارلت مي توانست رگ هاي جهنده را زير آن پوست سفيد ببيند. صورتش رنگ پريده تر

 .مي نمود و چشمان قهوه اش رنگش گشادتر

اهد کرد. بر پا جست و بازويش را گرفتنزديک بود غش کند ، اسکارلت فکر ميکرد که هم اکنون سقوط خو . 

 ولي ، در يک حرکت ناگهاني ، مالني دستش را پس زد و به سرعت از پله ها پايين دويد . اغوش گشوده بود مثل

 پرندگان سبکبال پرواز مي کرد ، دامن رنگ و رو رفته اش در باد موج ميزد . با ديدن چنين صحنه اي ، اسکارلت

ويي ضربتي دريافت کرده بود. کمي عقب رفت و به يکي از ستون ها تکيه داد. مرد ريشويحقيقت را دريافت ، گ  

 کثيف ، سرش را بلند کرده و بي حرکت ايستادهب ود. به سوي خانه نگاه مي کرد. چنين مي نمود که ياراي برداشتن
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لب مالني تند زد ؛ بعد ايستاد ، وقدم ديگري ندارد. وقتي مالني با فريادي خود را در آغوش سرباز کثيف جاي داد ، ق  

 .بعد به طور بي سابقه اي به تپش در آمد. سرباز کثيف سرش را روي سر مالني خم کرده بود

 .با وجد ، اسکارلت دو پله پايين آمد. اما در جا خشک شد ، دست ويل دامنش را گرفته بود

اين صحنه رو خراب نکن«به آرامي گفت: .« 

» ! اشليهولم کن ! احمق! ولم کن !« 

 ويل مشتش را همچنان مي فشردو

به هر حال شوهرشه ، اين طور نيست؟ آرام پرسيد :  

مهرام چشمان ويل چيزي نبود جز تفاسراسيمه ازشادي و عاجز از خشم ، اسکارلت به ويل نگريست ، در عمق آ  

مترح و  

 پايان
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