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 فصل سی و یکم

بود. اسکارلت در دفتر نشسته و به عمه پیتی نامه می نوشت و توضیح  6611بعدازظهر یکی از روزهای سرد ژانویه 

می داد که چرا نمی توانند به آتالنتا بیایند و با او زندگی کنند. در هم و برهم می نوشت زیرا می دانست عمه پیتی 

اما باز هم متاسفم که » آن گاه جواب پرسوز و گدازی می دهد و می نالد که:فقط سه چهار سطر اول را می خواند و 

 «هنوز باید تنها زندکی کنم.

دستهایش یخ کرده بود. از نوشتن باز ایستاد تا آنها را به هم بمالد و پاهای خود را در تکه لحاف کهنه ای که دور 

تختش سوراخ شده بود که به جای آن تکه قالی کهنه  آنها پیچیده بود بیشتر فرو کند. کفش هایش پاشنه نداشت و

ای انداخته بودند. این تکه فرش کهنه از تماس پاهایش با زمین جلوگیری میکرد ولی گرما نداشت. آن روز صبح ، 

ویل به جونزبورو رفته بود تا اسب را نعل کند. و اسکارلت پیش فکر میکرد که واقعا خنده دار است ، اسب کفش 

 شد و صاحب اسب چون سگ های خانگی پابرهنه این ور و آنور برود. داشته با

قلم پردارش را برداشت که نوشتن را ادامه دهد ولی باشنیدن صدای پای ویل دوباره زمین گذاشت. تاپ تاپ پای 

کرد.  چوبینش رادر سرسرا شنید ، بعد صدا قطع شد. لحظه ای به انتظار ورودش ماند و چون خبری نشد ، او را صدا

ویل وارد شد. گوش هایش از سرما قرمز شده بود. موهای قرمز بی حالش ، اشفته می نمود ، ایستاد و نگاهش را به 

 اسکارلت دوخت. لبخندی کمرنگ بر لب داشت که کمی بوی شوخی میداد.

 «خانم اسکارلت ، چقد رپول نقد دارین ؟:»پرسید 

 .«وای با من ازدواج کنی. اون هم به خاطر پول هام نکنه می خ» اسکارلت با کمی حیرت سوال کرد:

 «نه خانم. فقط میخواستم بدونم.»

نگاه پرسشگر اسکارلت هنوز ادامه داشت. ویل جدی به نظر نمی آمد ، اگر چه هیچ وقت جدی نبود. به هر صورت ، 

 احساس میکرد مشکلی پیش آمده است.

 «ط همین مونده.ده دالر طال دارم. از پول های اون یانکی فق»

 «خب . کافی نیست.»

 «کافی برای چی؟»

 لنگ لنگان به سوی بخاری رفت. خم شد و سرش را مقابل آتش گرفت.« برای مالیات.»

 «مالیات؟ خدای من. ویل ، ما همین چند وقت پیش مالیات دادیم.»

 «درسته خانم. ولی میگن همشو ندادین. امروز در جونزبورو شنیدم.»

 «ویل من نمی فهمم. اصال منظورت چیه؟ چی میگی؟ولی ، »

خانم اسکارلت ، با این همه گرفتاری که دارین دیگه دلم نمیخواد بیشتر شما رو ناراحت کنم. ولی باید بهتون بگم . »

عه دیگه اونا میگن باید بیتشر از اونچه که می دادین مالیات بدین. میخوان مالیات تارا رو باال ببرن. باالتر از هر مزر

 «توی این ناحیه. شرط می بندم. قصدشون همینه.

 «وقتی که مالیات مونو دادیم ، دیگه نمی تونن اونو باال ببرن.»

خانم اسکارلت ، شما هیچ وقت به جونزبورو نمی رین و من خوشحالم. چون این روزها اونجا برای خانمی مثل شما »

که حاال کارها دست حقه بازها )جنوبی های سفید پوستی بودند که  مناسب نیست. اما اگه می رفتین متوجه می شدین
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در دوران احیای جنوب پس از جنگ های انفصال ، از حزب جمهوری خواه طرفداری میکردند. ( . و جمهوری خواهان 

جنوب و خانه به دوش ها )سیاستمداران. ماجراجویان و ثروت اندوزان شمالی بودند که بعذ از جنگ های انفصال به 

سرازیر شدند تااز اوضاع نابسامان آن استفاده کنند وکارها راتحت کنترل و سلطه خویش در آورند. ( و اوباش 

هاست. ادم از دستشون دیونه میشه و ازدیونگی میترکه. به عالوه سیاه هایی که آزاد شدن حاال دیگه علنا توی کوچه 

 «-وخیابون به سفید ها تنه می زنن و 

 «که ربطی به مالیات نداره.ولی اینها »

به این هم می رم ، خانم اسکارلت. شایع شده که محصول پنبه تارا هزار عدله. پرس و جو کردم تو میخونه ها رفتم »

تابشنوم که موضوع چیه. باالخره فهمیدم که یکی میخواد تارا رو در روز حراج از کالنتر بخش بخره. اگه مالیات رو 

و حراج می کنن. همه هم میدونن که شما نمی تونین این پول رو بپردازین. من هنوز نمی پرداخت نکنین ، ملک ر

دونم چه کسی میخواد ملک رو بخره. نتونستم بفهمم ولی مطمئنم که هیلتون ، اون پالون دوز بوگندو ، همون که با 

 «فقط خنده تحویلم داد.خانم کاتلین عروسی کرده ، موضوع رو می دونه. چون وقتی میخواستم ازش در بیارم 

ویل رو ی نیمکت ولو شد و پایش رامالید.درهوای سر ، درد می گرفت وآن تکه چوب هم نه مناسب بود و نه راحت. 

اسکارلت باچشم های گشاد او را نگاه می کرد . گویا ویل متوجه نبود که با حرفها ناقوس مرگ تارا به صدا در آمده 

نتر ناحیه ؟ اگر تارا حراج می شد ، کجا می توانستند بروند ؟ و تارا به شخ  دیگری است. حراج تارا ، به وسیله کال

 واگذار میشد ! نه اصال فکرش هم محال بود.

این روزها آن قدر درگیر کشت و زرع و برداشت محصول بیشتر بودد که نمی دانست در دنیای اطراف چه می گذرد. 

ای بیرون رسیدگی کنند ، کمتر از خانه خارج می شد. حتی به سخنان پدرش وحاال که ویل واشلی را داشت که به کاره

درباره جنگ قبل از شروع نبردهای شمال و جنوب توجهی نکرده بود و به بحث های ویل و اشی سر میز شام درباره 

ادی و . دوره تغییر شکل تشکیالت اداری ؛ سیاسی ، نظامی ، اقتص6611-6611شروع برنامه های احیای جنوب )

اجتماعی ایالت های جنوبی بعد از جنگ های انفصال و پیوند آنان با ایالت های شمالی و تشکیل یکپارچه ایالت 

 متحده آمریکا و تامین وحدت اراضی. ( کمتر اعتنا کرده بود. 

خواه شده  جنوبی هایی که تغییر روش داده بودند و جمهوری-اوه ، البته ، چیزهایی درباره حقه بازها شنیده بود

بودند ، و خانه به دوش ها رامی شناخت ، شمالی هایی که چون الشخور به جنوب آمده بودند و بعد از تسلیم جنوب با 

یک کیف دستی راه افتاده بودند تا خاک جنوب رادر توبره کنند. و البته چند تجربه کوچک هم د ر دفتر بردگان 

ای جنوبی تاسیس شد تا به کار بردگان آزاد شده رسیدگی کند و آزاد )تشکیالتی بود که پس از جنگ در ایالته

شکایت های آنان را دریافت نماید و حقوق پایمال شده آنها را اززمینداران و اربابان بازستاند. این یک سازمان 

که محرف بود که ریو نام ازادی برگان وسیله ای برای پیشبرد هدف های سیاسی شمال بود. ( داشت و شنیده بود 

بردگان ازاد شده در چند جا مزاحمت هایی ایجاد کرده بودند. این آخری را به زحمت باور می کرد ، زیرا در زندگی 

 هرگز سیاه مزاحمی ندیده بود.

اما وقایع فراوانی رخ داده بود که اشلی و ویل از او پنهان میکردند. تازیانه جنگ پایین آمده بود و تازیانه احیای 

ته بود ، ولی آن دو مرد تبانی مرده بودند که هنگامی که در خانه از این بحث ها پیش می آید به حوادث جنوب باال رف

خونین و اسفناک و هراس انگیز اشاره ای نکند. و هنگامی که اسکارلت گرفتار کار بود صحبت های آنان از یک 

 گوشه می آمد و از گوش دیگر در می رفت.
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وب مثل یک سرزمین مغلوب رفتار می شد و این رفتار همیشگی فاتحین بود. ولی این ازاشلی شنیده بود که با جن

اظهار نظری بود که اسکارلت اصال از آن سر در نمی آورد. سیاست ، کارمردان بود. ویل هم گفته بود که هدف شمال 

ا آنجا که به او مربوط می شد ، این است که نگذارند جنوب بار دیگر به پاخیزند. و اسکارلت را با آنها سرگرم کنند. ت

یانکی ها آندفعه نتوانسته بودند او رااز پا دراورند و این بار هم نمی توانستند. تنها چیزی که می دانست این بود که 

باید کار کند ، کار خستگی ناپذیر ، کار شیطانی ، و دوباره دولت یانکی نگرانی به خود راه ندهد. به هر حال ، جنگ 

 بود.تمام شده 

نمی توانست درک کند که قوانین ، به کلی تغییر کرده و دیگرکار شرافتمندانه پاداش خود را ندارد. جورجیا تماما 

تحت سلطه حکومت نظامی بود. سربازان یانکی در تمام بخش ها حضور داشتند و تمام کارها راتحت نفوذ دفتر 

 وقوانین را مطابق منافع خود وضع می کردند. بردگان آزاد قرر داشت. آنها بودند که فرمان می دادند

این دفتر ، توسط حکومت فدرال به وجود آمده بود که از سیاهان هیجان زده به شکل وسیعی حماست کند. اکنون 

سیاهان را از مزارع بیرون کشیده بودند وهزار هزار آنان را در روستا و شهرها اسکان می دادند. دفتر بردگان ، تا 

نان علیه زمینداران و مالکان سابق خود فعالیت میکردند ، به آنها غذامی داد و نیازهایشان را برآورده می وقتی که آ

ساخت. مباشر سابق جرالد ، یوناس ویلکرسون ، رییس دفتر محلی بردگان شده بود و معاون او هیلتون ، شوهر 

دموکرات ها منتظر فرصتند تا دوباره سیاهان را  کاتلین کالورت بود. این دو همه جا شایع می کردند که جنوبی ها و

به بردگی بکشند و به کشتزارها باز گردانند و تنهاا مید سیاهان برای رهایی از این سرنوشت شوم ، گرویدن به دفتر 

 بردگان آزاد و حزب جمهوری خواه و برخورداری از حمایت آنان است.

نان ار هر حیث مثل سفیدها هستند و فرقی با اربابان سابق خود ویلکرسون و هیلتون به سیاهان گفته بودند که ا

ندارند و به زودی ازدواج سیاه و سفید نیز مجاز خواهد شد وامالک زمین داران بزرگ مصادره و میان بردگان تقسیم 

می شود و به هر سیاه چهل جریب زمین و یک قاطر می دهند. آنان داستان های وحشت آوری از شقاوت بزرگ 

الکان برده دار می ساختند و سیاهان راهیجان زده وخشمگین نگه می داشتند و آتش کینه وحسادت و عداوت رادر م

 قلب آنان روشن میکردند و فضایی از تنفر و سوءظن میان بردگان و سفید پوستان به وجود می آوردند.

دستوراتی بر علیه مغلوبین صادر دفتر بردگان آزاد از جانب سربازان حمایت میشد و مقامات حکومت نظامی 

میکردند که در بسیاری موارد ضد و نقیض بود. هر کسی راکه می خواست ، به راحتی بازداشت میکردند ، حتی اگر 

برخالف هدف های دفتر بود. نظامیان در امور مدارس ، بهداشت و غیره دخالت مستقیم داشتند و حتی گاه نوع دکمه 

ردند ودر امر خوار وبار و مایحتاج عمومی مستقیما نظارت داشتند و تقریبا تمام شئونات لباس مردم رانیز معین میک

زندگی مردم را زیر نظر گرفته بودند. ویلکر سون و هیلتون قدرت داشتند که در امر خرید و فروش و تجارت وسایر 

 ایند.امور که به اسکارلت و تارا مربوط می شد نفوذ کنند و قیمت های خود رااعمال نم

خوشبختانه اسکارلت با این دو مرد زیاد برخورد نداشت. ویل او را راضی کرده بود که کار تجارت و خرید وفروش 

محصوالت را به او واگذار و خود به کارهای مزرعه رسیدگی کند. ویل مستقیما با این دوتن درگیر میشد. و مشکالتی 

نمی گفت. اگر مجبور می شد خودش می توانست از پس این خانه از این دست با آنان داشت ولی چیزی به اسکارلت 

به دوشان و یانیکی ها برآید. ولی اکنون دردسر های بزرگ پیش آمده بود که خود به تنهایی قادر به حل آن نبود. 

 فورا.-مالیات اضافی و احتمال از دست رفتن تارا مشکالتی بود که اسکارلت باید می دانست

 ه او نظر انداخت.بانگاهی آتشین ب
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اوه ، یانکی های لعنتی . براشون بس نبود که مارو به روز سیاه نشوندن ، به گدایی انداختن . حاال این :» فریاد زد 

 «اوباش رو به جون ما انداختن ؟

خفیف  جنگ تمام شده بود و صلح رسما برقرار بود ، ولی یانکی ها هنوز می توانستند او را به زمین بزنند ، خوار و

کنند ، هنوز می توانستند به او گرسنگی بدهند و از خانه اش بیرون کنند. چه دیوانه بود وقتی فکر میکرد اگر بتواند 

تا بهار دوام آورد همه چیز درست خواهد شد. بعد از یک سال کار طاقت فرسا و امید به اینده ای نه چندان روشن ، 

 د چون ضربه ای هولناک بر او فرود آمد.اکنون خب تکان دهنده ای که ویل آورده بو

 «اوه ، ویل ، وقتی جنگ تموم شد فکر کردم مشکالت ما هم دیگه تموم شده.»

 «نه خانم. مشکالتمون تازه شروع شده.:» ویل چانه فرو افتاده خود را بلند کرد و گفت 

 «حاال چقدر مالیات اضافی از ما خواستن ؟»

 «سیصد دالر»

ی چون آدم های گیج و گنگ می نمود که ضربه ناشناخته ای را دریافت کرده باشد. سیصد دالر . اسکارلت لحظه ا

 درست مثل اینکه سه میلیون دالر بود.

 «میشه قدر همین تقریبا بفروشیم رو امسال محصول اگه خب،–خب ، خب :» دستپاچه شد ، گفت 

 «بله خانم ، با یک خورده باال پایین »

 «-ها نمی تونن تارا رو بفروشن ، چوناوه ،ویل. اون»

 اسکارلت درنگاه پریده رنگش بیش از آنچه که تصور داشت نفرت و تلخی می دید. 

نمی تونن ؟ چرا می تونن و می کنن...میخوان که بکنن! خانم اسکارلت ، مملکت به جهنم تبدیل شده ؛ معذرت »

رای دارن و خیلی از ما دموگرات ها نداریم. دموکرات هایی  میخوام. اون خانه به دوش ها و اوباش و حقه بازها حق

که از سال شصت و پنج تا حاال طبق حساب دفترهای مالیاتی بیشتر از دو هزار بدهکار باشن حق رای ندارن. معنی 

ونهایی اش اینه که پدر شاما ، آقای تارلتون ، آقای مک ره آ و پسرهای فونیتن وخیلی های دیگه نمی تونن رای بدن. ا

که در جنگ درجه سرهنگی یا باالتر داشتن از دادن رای محرومن و من سرط میبندم توی این ایالت ما بیشتر از هر 

ایالت دیگه سرهنگ هست. صاحبان شرکت هایی که تحت قیومیت جنوب بودند ودر جنوب فعالیت می کردند و با 

مام وکال ، قاضی ها و صاحبان دفترهای اسناد رسمی قوانین جنوب تشکیل شده بودند از رای دادن محروم هستن، ت

نمی تونن رای بدن وبیشه ها ، پر از ادم هاس. واقعیت اینکه که ، در چهارچوب مقررات عفو عمومی که یانکی ها 

اعالم کردن ، هر کس که قبل از جنگ برای خودش کسی بوده از رای دادن محرومه. آدمهای بزرگ ، معمولی ، 

 ی نمی کنه.ثروتمند ، فرق

هه! اگه من بااونا همداستان می شدم ، حق رای داشتم. من سال شصت و پنج یک سنت هم نداشتم ، سرهنگ یا آدم »

شناخته شده ای هم نبودم. ولی اصال حاضر نیستم بااونا همقسم بشم. اون هم با این همه سر و صدا! اگه یانکی ها 

ی کردم ولی حاال نه. من توی جامعه زندگی می کنم و اون وقتن درست عمل کرده بودن من مقرارتشون رو قبول م

 دوز پالون هیلتون اون متل کثافتی اما –نتونم توش کار کنم. اگه نتونم رای بدم ، هرگز نمی تونم قوانین رو قبول کنم 

مثل مک  ای کاره هیچ های بدبخت و ها اسالتری مثل اشغالی سفیدهای و ویلکرسون یوناس مثل شرفی بی هوچی ،

اینتاش ها می تونن رای بدن. و االن همه چیز رو اینها دارن اداره می کنن . و اگه بخوان ده مرتبه دیگه باز هم مالیات 

لحظه ای سکوت کرد. دستپاچه « از شما بگیرن می تونن. این روزها اگه سیاهی ، سفیدی رو بکشه ، دارش نمیزنن یا..
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ه برای یک زن سفید پوست در مزرعه ای نزدیک الوجوی اتفاق افتاده بود به و نارحت به نظر می رسید. آنچه را ک

این سیاه ها ، هر کاری بر علیه ما می تونن بکنن و دفتر آزادی بردگان و سربازان ، با اسلحه پشت ...» یاد آورد 

 «سرشون ایستاده و هیچ کاری از ما ساخته نیست.

ادن چه ربطی به کار ما داره ؟ ما داریم راجع به مالیات حرف میزنیم..ویل ، را ی ! رای ! رای د:» اسکارلت فریاد زد 

 «همه می دونن که تارا چه زمین خوبیه.می تونیم اینجا رو گرو بذاریم و مالیات رو بدیم.

ه به خانم اسکارلت ، شما دیوونه نیستین ، ولی گاهی مثل دیوونه ها حرف میزنین. کی این روزها این قدر پول داره ک»

شما قرض بده ؟غیر از این اوباش که سعی می کنن تارا رو از چنگتون در بیارن؟ خب ، همه این روزها صاحب زمین 

 «شدن ، همه دنبال زمینند. نباید زمین رو از دست داد.

 «هنوز گوشوارهای الماس اون یانگی رو دارم. می تونیم اونا رو بفروشیم.»

اضره برای گوشواره الماس پول بده ؟ مردم پول ندارن یک تیکه گوشت بخرن ، خانم اسکارلت ، این طرفا کی ح»

اون وقت میان برای این بازیچه ها پول بدن. اگه شما تونستین از این گوشواره ها فقط یک ده دالری طالدر بیارین ، 

 «اون وقت من می تونم قسم بخورم که مردم همه پولدارن.

کرد که دارد سرش را به دیوار سنگی می کوبد. تا به حال سرش را به دیوار سنگی سکوتی افتاد. اسکارلت احساس می

 زیادی کوبیده بود. در یک سال گذشته.

 «خانم اسکارلت چه باید کرد ؟»

گویی به آنچه می گفت اهمیت نمی داد. این دیوار بزرگی بود ، و اسکارلت به « نمی دونم.:» اسکارلت بااندوه گفت 

کرد بسیار خسته است و تمام بدنش درد می کند. چراباید کار میکرد و می چنگید و خود را به حال یکباره احساس 

 مرگ می انداخت ؟ و در پااین هر جدال، شکست ایستاده بود و او را مسخره میکرد.

 «نمی دونم. ولی نذار پاپا بفهمه. من به شدت نگرانشم.:» گفت 

 «باشه . چشم.»

 «به کسی گفتی ؟»

 «ه . یکراست اومدم پیش شمان»

 بله ، همه یکراست پیش او می آمدند و خبرهای بد را می اوردند. دیگر خسته شده بود. 

 «آقای ویکلز کجاست ؟ شاید پیشنهادی داشته باشه.»

 نگا ویل ، نگاه آنروزی بود که اشلی آمده بود. همه چیز را می دانست.

ب رو می بستم صدای تبرشو شنیدم. ولی فکر نمی کنم اون هم پولی داشته توی باغ چوب می شکنه. وقتی داشتم اس»

 «باشه.

 «اگه بخوام باهاش صحبت کنم ، می تونم ، نه؟»

 به سرعت از جا برخاست و لحاف کهنه ای را که به پایش بسته بود باز کرد.

بهتره شالتون رو وردارین ، .»می مالید  ویل ناراحتی خود را ابراز نکرد. همچنان که دستهایش را در مقابل آتش به هم

 «خانم اسکارلت ، بیرون خیلی سرده.

بدون شال رفت ، چون آن را در طبقه باال جاگذاشته بود. می خواست اشلی را ببیند ومشکل خود را در مقابل او 

 بگشاید و وقت نباید تلف می شد.
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باز گشته بود حتی یک کلمه هم خصوصی بااو سخن نگفته  چه خوب بود که می توانست او راتنها ببیند. از وقتی اشلی

بود.همیشه خانواده اش بااو بودند ، مالنی دائما کنارش نشسته بود و دستش را لمس می کرد تا اطمینان یابد که 

شوهرش راد رکنار دارد. دیدن این مناظر برای او قاب تحمل نبود. حسادتش تحریک می شد ، حاال تمام غصه هایی 

اه ها به خاطر مرگ احتمالی او محتمل شده بود در شراره های حسد می سوخت و از بین می رفت. تصمیم داشت که م

 او را تنهاببیند. این بار دیگر کسی نمی توانست مانع مالقات آن دو شود.

*** 

ای تبر را می به باغ رفت . از زیر شاخه های برهنه و روی علف های خیس که پاهایش را تر می کردند گذشت. صد

شنید. اشلی داشت چوب هایی را که از مرداب آورده بود قطع میکرد تا در تعمیر نرده ایی که یانکی ها خراب کرده 

بودند استفاده کند. اسکارلت با در ماندگی می اندیشید که همه چیز در تارا کار دراز و سخت می طلبد. از این هم 

ود. حس میکرد بیمار است. اگر اشلی شوهر بود ؛ به جای مالنی ، چه خوب خسته شده بود ، از همه چیز خسته شده ب

می شد ، که به سویش می رفت و سر بر شانه هایش می گذاشت و می گریست و مشکالتش را بر او می گشود. چه 

 بسا اشلی می توانست همه آنها راحل کند.

سمان ، از باد سرد خم و راست می شدند. اشلی بر تبر انارستان را دور زد. شاخه های نازک درختهای انار ، در دل ا

تکیه داده بود و پیشانی اش را با پشت دست پاک میکرد. همان شلوار بلوطی رنگ کهنه را به پا داشت و یکی از 

پیراهن های جرالد راپوشیده بود، پیراهنی که در روزهای خوب گذشته ، فقط در جشن ها و میهمانی ها پوشیدهبود 

برای صاحب فعلی اش کوتاه می نمود. کتش را به شاحه ای آویزان کرده بود. هنگامی که اسکارلت رسید ،  واکنون

 لحظه ای داشت استراحت میکرد.

هنگامی که اشلی را در آن حال دید ،شعله عشق در جانش زبانه کشید و بی امان بر آن تقدیر هولناک خشم گرفت. 

ل رقت انگیز ببیند. آخر اشلی ، محبوب او بود. دست هایش برای این کارها طاقت نمی آورد که او را در این حا 

ساخته نشده بود و قامتش مناسب این لباس ها نمی نمود. خداوند مقرر کرده بود که او در خانه ای بزرگ زندگی کند 

ه دنیا نداشته باشد. اگر ، شادمانه با مردم سخن بگوید ، پیانو بنوازد ، و چیزهای زیباو خوش اهنگ بنویسد و کاری ب

فرزند خودش گونی به تن داشت ، یا خواهرانش لباس های کهنه می پوشیدند ویا ویل در مزرعه مثل خر کار میکرد 

، برایش آزاردهنده نبود ، اما اشلی ، هرگز. او باالتر ا این چیزها بود؛ بسیار برایش عزیز بود. ترجح می داد چوب ها 

 دست او نبیند. را خودش بشکند و تبر را

میگن ابراهام لینکلن از هیزم شکنی شروع کرد. پس ببین من به کجا » وقتی اسکارلت را جلوی خود دید گفت:

 «خواهم رسید.

اسکارلت اخم کرد. اشلی همیشه در مورد کارهای سخت زبان به شوخی می گشود. کار همیشه برای اسکارلت جدی 

گرفته بود. فورا آنچه را که از ویل شنیده بود برایش گفت. با عجله و بود و حاال حتی از حرف اشلی هم خشم 

درجمالت کوتاه. حاال که داشت حرف میزد احساس راحتی میکرد. حتمااو چاره کار را می دانست . اشلی چیزی 

 نگفت ولی لرزش اندام اسکارلت را می دید. کتش را برداشت و روی شانه او انداخت.

 «خب. فکر نمی کنی که چاره اش اینه که پول رو از یک جایی فراهم کنیم؟:» فت و باالخره اسکارلت گ

 «چرا ، ولی از کجا؟:» اسلی گفت 

 «من از تو دارم می پرسم.:» اسکارلت رنجیده خاطر گفت 
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آن احساس راحتی و سبکی ناپدید شده بود. حتی اگر کاری هم از دستش بر نمی اید چرا حرفی نمیزند. اقال می 

 «اوه ، من خیلی متاسفم.:» وانست بگوید ت

 «از وقتی برگشتم تنها یک اسم رو شنیده ام ، که می گوشند خیلی پول داره ، رت باتلر.:»اشلی گفت 

عمه پیتی برای مالنی نامه نوشته بود که چند هفته است رت باتلر با یک کالسکه زیبا ودو اسب راهوار و جیبی پر از 

به اتالنتا برگشته است. از لحن نامه پیدا بود کهرت ثروتش را از راه های شرافتمندانه اسکناس های پشت سبز 

کسب نکرده است. نظر پیتی پات که تقریبا همان نظز آتالنتا بود این بود که رت میلیون ها دالر پول خزانه حکومت 

 ائتالفی جنوب را برداشته و فرار کرده است.

 «حرف نزن. اگه تو دنیا یک نفر رذل پیدا بشه ، اون هم اونه. چی به سر ما میاد؟ راجع به اون آدم» اسکارلت گفت:

اشلی تبر را زمین گذاشت و به دور دست ها خیره شد. نگاهش به سرزمین های دوری سفر کرده بود که برای 

 اسکارلت ناشناخته می نمود.

 «مرم جنوب.نگرانم. نگرانم ، نه تنها برای خودمون ، بلکه برای همه »گفت:

سکوت کرد. احساس می کرد « مردم جنوب به جهنم. ما چی به سرمون میاد؟:»اسکارلت ناگهان وسط حرفش پرید 

 خستگی ، بیش از گذشته او را از پا انداخته است. هیچ کمکی از دست اشلی بر نمی آمد.

که عقل و شهامت دارن می مونن. و اون  پایان این ماجرا ، همونیه که بارها اتفاق افتاده ، سقوط یک تمدن. مردمی»

هایی که ندارن نابود میشن. اینکه آدم شاهد یک گوتر دامرونگ )اساطیر اسکاندیناوی. در افسانه های شمال اروپا 

چنین آمده است که بالدر خدای بزرگ ، مورد حسد برادرش هود قرار گرفت و کشته شد. بااین جنایت ، کشتاری 

ون هایم دال ، اسیر ، موسیل هایم ، فری ،میدگراد ، تور ، گارم ، تیر و دیگران در گرفت.یک خونین میان خدایانی چ

به انتقام دیگری ، مرتکب قتل شد تا جایی که دیگر خدایی نماند. بالدر که در جهان اموات زندگی می کند منتظر 

تها را پر میوه سازد. ( باشه ، اگه خوشایند روزی است که در جهانی تازه تر ، دوباره ظهور کند و مزارع رابارور و درخ

 «نیست ، حداقل جالبه.

 «یک چی؟»

 «غروب خدایان. ما جنوبی ها فکر می کردیم خداییم.»

تو رو خدا ، اشلی ویکلز ! این پرت و پالها چیه که میگی. اونجا ایستادی و از این چرت و پرت ها به هم می بافی ما »

 «فهمی!داریم نابود می شیم ! نمی 

تیری از خستگی اسکارلت ، گویی در جان اشلی هم نفوذ کرد و او را به خود آورد. دست های اسکارلت را به آرامی 

 در دست گرفت . همان طور که به کف دستهای او می نگریست گفت :

ستهای قشنگن چون این د:» آنها را بوسید ، با اشتیاقی فراوان و گفت « این زیباترین دستهایی است که من دیدم.»

قوی هستن. هر پینه که بر اونها می بینی افتخاری است . اسکارلت ، هر تاولی جایزه شجاعت و از خود گذشتگیه. این 

تاول ها به خاطر همه س ، به خاطر پدرت ، دخترها ، مالنی ، بچه ها ، سیاه ها و من . عزیزم ، می دونم که چی فکر 

ایستادم وبیهوده دارم درباره خدایان مرده حرف میزنم در حالی که زنده ها همه در میکنی .فکر میکنی که من اینجا 

 «خطرن. این طور نیست؟

 اسکارلت سرش را تکان داد. آرزو داشت دستهایش تا ابد در دست های اشلی باقی می ماندو

 ولی اشلی آنها را رها کرد.
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 «...نمی تونم.و حاال اومدی پیش من. به امید این که کمکت کنم. خب.»

 نگاهی تلخ به تبر و چوب ها انداخت.

خونه م داره از دستم میره ، اونجا که پول داشتم دود شد و رفت و اصال نفهمیدم چی شد. اصال به درد این دنیا »

م و نمیخورم ،چون دنیای من از بین رفته. نمی تونم کمکی به تو بکنم اسکارلت ، به جز اینکه به دستهای شما نگاه کن

سعی کنم اقال یک دهقان ناشی باشم. و این هم برای نگه داشتن تارا کافی نیست. فکر نکن که من تلخی های این 

 بله–زندگی رو نمی بینم و موقعیت رو درکن نمی کنم ، وهمین جور دارم اینجا مفت، با صدقه تو زندگی می کنم 

کاری رو که تو برای من و خونواده من کردی بکنم.  همه این جبران تونم نمی وقت هیچ. تو صدقه با ، اسکارلت

هرگز نمی تونم جواب مهربونی های قلب و روح تو رو بدم.نمی تونم جواب مهربونی های قلب و روح تو رو بدم. هر 

روزی که می گذره من بیشتر راجع به این موضوع فکر میکنم. و هر روز بیشتر می فهمم که چقدر ناتوانم. از اونچه 

کنه به سرمون بیاد می ترسم. هر روز این واقعیت ها بیشتر منو عذا ب میده و نیروی منو برای رو به رو شدن که مم

 «با واقعیت ها ی تازه از بین می بره. منظورمو میفهمی؟

اسکارلت سرش را به عالمت تصدیق تکان داد. مقصودش را به خوبی درک میکرد. ولی از حرفهای او نفسش بند 

این اولین باری بود که اشلی سفره دلش را باز میکرد واز خودش حرف میزد واسکارلت فکر میکرد که آمده بود.

 چقدر تا به حال او او دور بوده است. از اینکه باالخره توانسته بود به عمق افکارش دست یابد هیجان زده می نمود.

های زندگی دستو پا شکسته باشه. قبل از جنگ ،  عذاب بزرگیه ، قابل قبول نیست که آدم این همه در مقابل واقعیت»

زندگی خیلی واقعی نبود ، برای من حکم سایه ای رو داشت که روی پرده می افتاد و من هم خوشم می اومد. من 

دوست ندارم اشیا این همه در مقابلم تند وتیز باشند. دوست ندارم زندگی این قدر رشون و واضح باشه ، زندگی رو 

 «ست دارم.نیمه مست دو

 سکوت کرد. لبخندی کمرنگ بر لب داشت و از باد سردی که در پیراهنش رفته بود می لرزید.

 «به عبارت دیگه ، اسکارلت ، من ادم ترسویی هستم.»

آنچه درباره زندگی نیمه مست و پر از اوهام گفته بود برای اسکارلت قابل درک نبود. به زبانی بود که نمی فهمید 

نست که طبیعی است ، حسی طبیعی است که از درون او بیرون می ریزد . او ترسو نبود ، چیزی به نام .ولی می دا

ترس در ا و وجود نداشت. تمام خطوط قامتش حکایت از نسلی شجاع و نترس می کرد ، ولی جنگ در قلبش حک 

 شده بود.

نه و به سربازهاش دستور حمله بده. آیا نه! این طور نیست! یک آدم ترسو نمی تونه در گیتس برگ روی توپ بشی»

 «-اونچه که شخ  ژنرال به مالنی نوشته بود ، درباره یک ادم ترسو بود ؟ و

این شجاعت نیست. جنگ مثل شامپاینی می مونه. روی مغز ترسوها هم به خوبی » اشلی با صدای خسته ای گفت:

یا باید شجاع باشه یا باید کشته بشه. من راجع به چیز  قهرمانان اثر میذاره. هر احمقی در میدون جنگ شجاع میشه ،

 «دیگه ای حرف میزنم. ترس من بدترین ترسهاست. بزرگتر از ترس میدون جنگ.

کلمات ، آرام و با زحمت از دهانش خارج می شد ، گویی ایستاده بود و به آنچه از دهنش بیرون می ریخت نگاه می 

دهان مرد دیگری می شنید ، می خندید و او را به مسخره می گرفت ولی با اشلی کرد. اگر اسکارلت این سخنان را از 

چه کند؟ اما اشلی ، مثل اینکه این حرفها رااز ته قلب می زد. سعی داشت نگاهش را از او مخفی کند ، چیزی که در 

می داد و از پامی انداخت. نگاهش بود ترس نبود ، پوزش خواهی هم نبود. غوغایی بود نا دیدنی که او را در خود تاب 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 1  

 

باد سرد زمستانی به پاهای مرطوب اسکارلت خورد و او را به لرزه انداخت ، ایا این لرزه از باد بود؟ شاید به خاطر 

 حرفهای اشلی بود.

 «ولی اشلی ، تو از چی می ترسی؟»

مات بیانش می کنی ، احمقانه به اوه ، چیزی که نمی تونم اسمی براش پیداکنم. یک چیز گنگ . چیزی که وقتی با کل»

نظر میاد. بیشتر از اینکه زندگی ناگهان این همه واقعی شده ، و داره به شخصیت من نفوذ می کنه خصوصی میشه و 

مفهوم هر چیز ساده ای رو عوض می کنه. این مهم نیست که من اینجا ، توی گل و کثافت دارم چوب می شکنم. مهم 

کار رو می کنم.من به زیبایی زندگی قدیم خودمون که حاال دیگه اثری ازش نیست  اینه که برای چی دارم این

حسرت می خورم. اسکارلت پیش از جنگ ، زندگی زیبا بود ، جمال و کمالی داشت ، مثل هنر یونانی تناسب داشت. 

وازده بلوط همیشه این ها شاید آن موقع برای ما مفهومی نداشت ،ولی حاال من خیلی خوب درک میکنم. زندگی در د

برای من زیبایی های واقعی داشت. من به اون زندگی تعلق داشتم. جزیی از اون بودم. و حاال همه چیز از بین رفته و 

من در این زندگی نو ، جایی ندارم و متاسفم. حاال می فهمم که اونچه اون روزها می دیدم سایه ای بیش نبود. از 

میکردم ، از همه چیز ، از آدم ها ، از چیزهای واقعی ، و حیاتی. از مزاحمت آنها بدم  چیزهایی که سایه وار نبودن فرار

می اومد. حتی سعی میکردم که از تو پرهیز کنم ، اسکارلت. تو سرشار از زندگی بودی و خیلی واقعی ، و همین ترس 

 «من باعث شد که سایه ها و رویاها رو ترجیح بدم.

 «نی چی؟مال پس ، مالنی ، اما–اما »

مالنی لطیف ترین رویاهاست و جزیی از رویای منه. و اگر جنگ پیش نمی اومد من با شادی تمام عمر خودم رو در »

دوازده بلوط دفن می کردم و رضایتمندانه ، گذر زندگی رو تماشا می کردم. و هیچ وقت به این فکر نمی افتادم که 

تمام واقعیت های خودشو جلوی من ریخت. وقتی اولین بار در جزیی از آن باشم. ولی وقتی جنگ امد ، زندگی 

دوستان زمان کودکی خودم رو دیدم که قطعه قطعه شدن.  -در بال رن، حتما میدونی-عملیات نظامی شرکت کردم

شیهه مرگ اسب ها رو شنیدم. و وقتی تیر می انداختم ومردانی رو می دیدم که از گلوله های من خون استفراغ 

اون وقت احساس هولناک و بیمار کننده رو شناختم. اما این ها بدترین وقایع جنگ نبود اسکارلت. بدترین  میکردن ،

 چیز جنگ مردمی بودند که من مجبور بودم باهاشون زندگی کنم.

همیشه ، در سراسر زندگی از مردم دوری میکردم ، دوستان انگشت شماری رو با احتیاط انتخاب میکردم. اما جنگ 

من گفت که من دنیایی برای خودم ساخته بودم و آدم هایی از رویا وسط اون گذاشته بودم. جنگ به من گفت که به 

مردم واقعا چی هستن ، اما نگفت که چطور با اونا زندگی کنم. و متاسفم که هیچ وقت یاد نگرفتم. وحاال می دونم که 

از وسط مردمی باز کنم که هیچ به هم شباهت ندارند و من اگه بخوام از زنم بچه م حمایت کنم مجبورم راه خودم رو 

شباهتی با آنها ندارم. تو ، اسکارلت ، شاخ زندگی رو گرفتی و به دلخواه خودت می چرخونی. ولی جای من کجاست ، 

 «در این دنیا؟ بهت میگم که متاسفم.

ارلت مفهومی نداشت ، اینجا و آنجا همچنان که با صدایی سنگین حرف میزد ، در حسی غرق شده بود که برای اسک

روی کلماتش تامل میکرد شاید مفاهیم رادریابد. اما کلمات چون پرندگان وحشی از ذهنش می گریختند.چیزی او را 

 می راند ، او را سیخی دردناک به جلو می راند، اما چه بود ان چیز ؟ نمی دانست.

دم نمایش سایه ای و خصوصی من تمام شده. شاید درهمون اسکارلت، درست نفهمیدم چه موقع بود که احساس کر»

پنج دقیقه اول جنگ بال رن ، وقتی اولین نفر رو کشتم و اون به زمین افتاد. فهمیدم که همه چیز تمام شده و من دیگه 
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ات نمی تونم یک تماشاگر باشم. نه ، یکمرتبه خودمو روی پرده دیدم ، مثل یک بازیگر ، ادا در می آوردم و حرک

احمقانه میکردم. دنیای کوچک درونی من رفته بود ، فرو ریخته بود ، به وسیله مردمی که افکارشون با من فرق 

داشت رفتارشون مثل هوتن توت ها )مردم آفریقای جنوب غربی که با بوشمن ها پیوند دارند مانند آنها ؛ ایشان از 

نیمه صحرایی خود ، به گله داری نیز می پردازند. خانواده  راه شکار و جمع آوری غذا زندگی یمکنن و گاه در منطقه

ها از نظر اقتصادی خودکفا هستند و ساالنه دو بار به طور انفرادی با گروهی مهاجرت می کنند. کالم ها قبایل را 

دیگه تشکیل می دهند. ( عجیب بود ، مورد هجوم قرار گرفته بود. با پاهای پر از لجن به وسط دنیای من پریدن و 

جایی باقی نذاشتن که من بتونم خودمو پنهان کنم. وقتی در اسارت بودم ؛ در زندان ، فکر می کردم :وقتی جنگ تموم 

بشه ، می تونم به همون زندگی قدیمی برگردم و دوباره نمایش سایه ای خودمو تماشا کنم. ولی اسکارلت ، راه 

 همون..مرگه از بدتر من برای و –دتر از جنگه ؛ بدتر از زندانه برگشتن وجود نداره. و این چیزیه که برای همه ما ب

 «.شدم تنبیه ترسم خاطر به من بینی می که طوری

اگه تو می ترسی که ما :» آن قدر اضطراب داشت که درست نمی دانست چه می گوید « ولی اشلی » اسکارلت گفت:

 «یک کاریش بکنیم! می دونم که می تونیم. باالخره تونیم می ، اشلی ، اوه – خب–گرسنه بمونیم ، خب 

لحظه ای اشلی به اسکارلت نگریست. با نگاهی فراخ ، شیشه ای و خاکستری ، همراه با تحسین. بعد دوباره به دور 

دست ها خیره شد واسکالت د رته قلبش احساس میکرد که او دوباره گرسنگی نمی اندیشد. آن دو همیشه با هم ، 

وزبان متفاوت سخن گفته بودند. امااسکارال او را به همین شکل دوست داشت. با این غیبت حضور چون غریبه ها با د

، گویی داشت چون خورشیدی غروب می کرد و او را در غبار سرد گرگ و میش تنها می گذاشت. می خواست شانه 

و خون ، نه سایه ای از رویا با  ای او را بگیرد و به سوی خود بکشد و به او بفهماند که اسکارلت زنی است که گوشت

سطری در کتاب. چه میشد اگر می توانست دوباره احساس آن روز را داشته باشد ، روزی که اشلی از اروپا بازگشته 

 بود و روی پله های تارا قدن گذاشته بود.

ز گرسنگی گرسنگی چیز خوبی نیست. من می دونم ، چون خودم گرسنگی کشیدم ، ولی ترسیدم ا:» اشلی گفت 

نیست ، ترسم از اینه که با زندگی خالی رو به رو بشم ، خالی از زیبایی با وقار دنیای قدیمی ما ، که دیگه اثری ازش 

 «نیست.

اسکارلت می دانست که مالنی حرفهای او را می فهمد و از این بابت رنج می برد. ملی و اشلی همیشه درباره همچین 

ند ، راجع به شعر ، کتاب و رویا ؛ و مهتاب و خوشه پروین و خرمن ستارگان . ترس چیزهای احمقانه ای حرف میز د

اشلی از نوع ترس اسکارلت نبود . نه به گرسنگی ارتباط داشت ، نه به سرمای بادهای زمستانی و نه به حراج تارا. از 

ا به خدا چه ترس دیگری غیر ترسی می لرزید که برای اسکارلت ناشناخته بود و قدرت تخیل آن رانداشت. پس تو ر

 از گرسنگی ، سرما و بی خانمانی وجود داشت؟

 فکر میکرد که اگر خوب به حرفهای او گوش دهد می تواند جوابی برای اشلی آماده کند.

نا امیدی او را فرا گرفته بود ،چون کودکی بود که به اشتیاق ، هدیه ای را می گشیاد و ان را خالی می « اوه :» گفت 

 ابد. با صدای او اشلی لبخندی بر لب اورد ، به عذر.ی

منو ببخش اسکارلت ، که این جوری حرف میزنم. نمی تونم این چیزا رو به تو بفهمونم ، چون تو اصال از هیچ چیز »

نمی ترسی. معنی ترس رو نمی دونی. قلب شیر داری و اهل خیام و اوهام نیستی. و من به تو حسادت میکنم. نمی 

 «از اینکه با واقعیت ها رو به رو بشی و نمی خوای از اونا فرار کنی. مثل من. ترسی
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 «فرار!»

باز داشت ، با همان زبان غیر قابل فهم حرف میزد. اشلی هم مثل او از جدال و مبارزه خسته شده بود و می خواست 

 فرار کند. نفسش به تندی می زد.

 «می کنی . من هم میخوام فرار کنم. من هم از همه چیز خسته ام!اوه ؛ اشلی اشتباه :» با صدای بلند گفت 

 نگاهش با نا امیدی باال رفت ، با حرکتی تند ، دست تبدارش را بر بازوی اشلی گذاشت.

بهت دارم میگم ، از همه چیر خسته »تند حرف میزد. کلمات از دهانش پشت سر هم بیرون می ریخت. « گوش بده.»

دیگه خیال ندارم تحمل کنم. من جنگیدم ، برای غذا ، برای پول ، علف های هرز مزرعه رو کندم ، ام. خیلی خسته ، و 

پنبه چیدم ؛ و حتی شخم زدم تااونجا که جون داشتم. دارم بهت می گم اشلی و جنوب مرده! مرده! یانکی ها و سیاه ها 

 «اشلی و بیا فرار کنیم! و خانه بدوش ها و رذل ها اونو گرفتن و دیگه چیزی برای ما نذاشتن.

اشلی به او خیره شده بود سرش را پایین آورده بودو به سیمای اسکارلت می نگریست سیمایی که اینک از هیجان 

 رنگین شده بود.

همه رو رها کنیم! خسته شدم از بس برای مردم کار کردم. یک نفر ازشون مراقبت می کنه.  -بله ؛ بیا فرار کنیم»

 افسر خودشون ارتش برای اونا–که از آدم های بی کس مراقبت کنه. اوه اشلی ، بیابریم مکزیک همیشه یکی هست 

 که دونی می هم خودت. کنم می برات کاری هر ، اشلی.  میکنم کار برات من. بشیم خوشبخت تونیم می. میخوان

 «- نداری دوست رو مالنی

 الم اسکارلت چون رودی خروشان بیرون می ریخت.اشلی میخواست حرف بزند ، حیرتی در صورتش بود ، اما ک

 که دونم می من و میاد یادت رو روز اون حتما اوه–تو خودت اون روز گفتی که منو بیشتر از اون دوست داری »

 تو ، اشلی ، اوه. رویاست یک فقط مالنی که گفتی االن همین و!  نشدی عوض که بگم تونم می! نشده عوض احساست

 دکتر –مالنی نمی تونه :» و کینه توزانه افزود « ار کنیم. من می تونم تو ر و خوشبخت کنم. و به هر حال فر بیا خدا رو

 «-تونم می من و بشه دار بچه تونه نمی دیگه ، گفت فونتین

 دست های اشلی روی شانه های او بود و فشار می داد ، اسکارلت نفس بریده ایستاده بود.

 «دوازده بلوط فراموش کردیم. ما دیگه اون روز رو در»

 «فکر میکنی می تونم فراموش کنم؟ تو فراموش کردی؟ می تونی با صداقت به من بگی که دوستم نداری؟»

 اشلی نفس عمیقی کشید و جواب داد:

 «نه ، دوستت ندارم.»

 «دروغه.»

 «بشه در موردش حرف زد. چیززی نیست که» صدایش به شکل مرگ اوری سنگین و ارام بود.« اگرم دروغ باشه»

 «-منظورت اینه که»

فکر میکنی می تونم مالنی و بچه رو ول کنم؟ حتی اگه از هر دوشون بدم بیاد؟ قلب مالنی رو بشکنم؟ ولشون کنم »

که از دوستان گدایی کنن ؟ اسکارلت ، دیوونه شدی ؟ وفاداری در تو نیست ؟ تو نمی تونی پدرت و خواهراتو ول 

ت داری ، درست مثل من که مسئول مالنی و بو هستم. چه خسته باشی یا نباشی ،اونا وجود دارن و تو کنی. مسئولی

 «باید تحمل داشته باشی.

  «.شدم خسته دستشون از-شدم مریض دستشون از–می تونم اونا رو ول کنم »
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. اما اشلی بازویش را نواز اشلی کمی نزدیک آمد. یک لحظه اسکارلت فکر کرد که می خواهد او را در آغوش بگیرد

 ش کرد و به آهستگی سخن گفت ، گویی می خواست کودکی را آرام کند.

می دونم که مریض و خسته ای. برای همینه که این جور حرف می زنی. تو به اندازه سه تا مرد باز به دوش گرفتی. »

 «-نمیشه که کاری نکنم -ولی من می خوام کمکت کنم

کمک به من فقط یک راه داره. راهش اینه که منو از اینجا ببری و یک جای دیگه زندگی رو » فت:اسکارلت با اندوه گ

 «از نو شروع کنیم ، یک فرصت تازه برای خوشبختی. اینجا چیزی نیست که به خاطرش بمونیم.

 «.شرف جز –چیزی نیست ، چیزی نیست » اشلی به آرامی گفت:

ه شد. تاب مژگانش چون ساقه گندم طالیی می نمود. می دید که اشلی با غرور اسکارلت با شوقی درمانده به او خیر

سرش را باال گرفته بود و چه نگاهی داشت ، سرافراز و پر فروغ. از اندام براندازه اش ، با وجود آن لباس کهنه ، 

اشلی دریاچه ای بود که در جلوه شهامت و اراده نمودار بود. نگاه التماس آمیز اسکارلت با نگاه او در آمیخت. نگاه 

 کوهستان بلند ، زیر آسمان خاکستری خفته بود.

 در آن نگاه ، اسکارلت چیزی جز شکست رویای سرکش و هوس های وحشی خود نمی دید.

قلبش می تپید و ضعف وجودش را تسخیر کرده بود. با دست چهره اش را پوشاند و به گریه افتادو اشلی هرگز 

نانی قوی چون او اشکی برای ریختن داشته باشند. به سرعت به او نزدیک شد و در اغوشش را تصور نمی کرد که ز

 «گشود. او را به ارامی چون گهواره ای تگان می داد ، گیسوان سیاه اورا روی قلبش می فشرد. آرام زمزمه کرد

تغییر میکرد ، جنون و جادو  احساس او آغوش در اسکارلت «.!کنی گریه نباید–عزیزن ، عزیزم ، دختر شجاع من »

در اندام سستش می دوید و درخششی نرم و لطیف از چشمان سبزش می تراوید. سر ش را باال گرفت و به سیمای 

اشلی ، با شیفتگی بهارانه ای نظر افکند. و بعد ناگهان ، از آن زمستان سرد اثری نبود. در کنار اشلی ، بهار دوباره امده 

ای کوچک جریان یافته بود ، رخوت و آرامش بهار حضور داشت و ان روزهای بی خیالی که شور بود ، زمزمه جویباره

جوانی در جانش می دوید دوباره بازگشته بود ، آن سالهای تلخ ، رخت بربستند و همان اشلی جوان و شاداب در 

 برابرش حضور یافته بود.

را بر آنها نهاده بود و در میان آن غوغا ، جهش غوغایی بزرگ در گوش هایش طنین می یافت ، گویی دریایی 

نامرتب رگ هایش را می شنید. اندامش گویی د رآتش ذوب می شد. در زمانی ابدی جاری بود. اشلی مشتاقانه 

 پناهگاهی می جست ، شاید چشمه ای جوشان ، زالل و گوارا.

ت تا سقوط نکند. برقی از عشق و پیروزی از هنگامی که رهایش کرد اسکارلت نای ایستادن نداشت ، نرده ها را گرف

 نگاهش می درخشید.

 «بگو-دوستم داری !دوستم داری!بگو»

دست اشلی هنوز بر شانه او بود. اسکارلت لرزش آن دست ها را حس میکرد و چه عاشق آن لرزش ها بود. خودش 

ویای دلپذیر نداشت و اکنون شعله را به سوی اشلی کشید و لی اشلی عقب رفت ،با نگاهی که دیگر چیزی از آن ر

 های ناامیدی و جدال از آن می تراوید.

 «-بس کن! بس کن! وگرنه»

 لبخند داغ اسکارلت رها از همه چیز ، جزخاطره اشلی ، روی چهره اش شکل گرفت.
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خشمی چون خشم  ناگهان اشلی بر او تاخت ،شانه هایش را گرفت و تکان داد ، دیوانه وار شانه هایش را تکان میداد ،

 دیوانگان داشت.

 «دیگه این کار رو نمی کنیم! بهت می گم دیگه این کارو نمی کنیم!»

مثل این بود که اگر این تکان ها ادامه داشت سر ازتنش جدامیشد. گیسوان اسکارلت آشفته شده بود و درهم روی 

قب رفت و خیره بر جای ماند. قطره های شانه های ریخته بود وچشمانش را پوشانده بود. خودش را خالص کرد ، ع

ریز عرق روی پیشانی اشلی نشسته بود و مشت های خود را از درد جانکاه به هم می فشرد. مستقیم در چشمان 

 اسکارلت می نگریست. درد از چشم های خاکستری اش نمودار بود.

 «میدارم و می رم. نه تو و دیگه تکرار نمیشه.چون همین االن مالنی و بو رو بر-تقصیر منه»

 «میری؟ اوه ، نه»اسکارلت فریاد زد:

 «-بله ، به خدا می رم. فکرمیکنی بعداز این اتفاق ، اینجا می مونم؟ ممکنه دوباره تکرار بشه»

 «-ولی اشلی ، تو نمی تونی بری. چرا باید بری؟ تو منو دوست داری»

روی اسکارلت خم شد و بعد با حالتی ناگهانی که او را « مدلت می خواد بهت بگم؟ بسیار خوب ، میگم ، دوستت دار»

 به لرزه در اورد روی از او برگرداند.

دوستت دارم . شجاعتتو ، سرسختی تو ، اون خشم ، اون بی رحمی تودوست دارم. می دونی چقدر دوستت دارم ؟ »

اده از یاد ببرم.بهترین همسر دنیا رو اون قدر که همین چند دقیقه پیش می خواستم حرمت خونه ای رو که منو پناه د

 «-فراموش کنم و مث یه حیوون همین جا توی گل و کثافت 

افکاری غوغایی چون دریایی خشمگین اسکارلت را در خود می گرفت . در قلبش احساس سردی و درد میکرد. 

 دوست منو پس–نکردی  کاری–اگه این حس رو داشتی و :» گویی قطعه یخی در آن فرو می رفت. با تردید گفت 

 «.نداری

 «تو درک نمی کنی. خدایا ، چطور به تو بفهمونم؟»

سکوت کردند. به یکدیگر خیره شده بودند. دوباره لرزشی او را در گرفت ، مثل مسافری که ازه ار راه رسیده باشد. 

گر آن چهره غمزده بسیار دید که زمستان است ومزارع لختند و درخت ها بی برگند وسرما بر او می تازد. حاالدی

دور بود . حس میکرد آن غمگین ترین چهره دنیا که او خوب می شناخت ، در دوست ها ایستاده و باز هم اندوهگین 

 است مثل زمستان سرد ، بی جان و بی حس است ، پرده ای از نگرانی ، عذاب و دریغ بر آن فرو افتاده است.

، میخواست درون خانه ، پناهگاهی بجوید و خود را پنهان کند ؛ ولی بسیار میخواست برگردد و او را تنها بگذارد 

 خسته بود حتی سخن گفتن هم در نظرش کاری خسته کننده و طاقت فرسا می نمود.

دیگه چیزی نمونده ، چیزی برای من نمونده ، چیزی برای دوست داشتن ، چیزی برای جنگیدن ، تو :» عاقبت گفت 

 «ه می میره.رفته ای ، تارا دار

 در آن سکوت طوالنی ، اشلی به او خیره شده بود ، بعد خم شد وکمی خاک سرخ از زمین برداشت.

شبحی از آن لبخند قدیمی دوباره به چهره اش بازگشت ، لبخند یکه گویی هر دو را به « نه ، یک چیزی مونده»

مشتش را پیش « نی . تو هنوز تارا رو داری.چیزی برای دوست داشتن ، بهتر از من ، شاید ندو»مسخره می گرفت.

اورد و خاک رادر دست اسکارلت فرو کرد. دست اشلی سرد بود ، حتی در دست های او. برای لحظه ای اسکارلت 
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چیزی نمی فهمید. حاال در صورت اشلی ، اگرچه غمگین ، نوعی فضیلت و استغنا و کف نفس می دید که شکافتنش 

 امکان نداشت.

د ، مالنی را ترک نمی کرد. اگر هم تا آخرین لحظه حیات ، اسکارلت راچون جان دوست می داشت ، محال اگر می مر

بود دستی به سوی او دراز کند و همجنان می جنگید تا او رادور نگه دارد. اسکارلت هم به خوبی می دانست که دیگر 

نمی تواند این زره را بشکافد.کلماتی مثل طعم عشق را این طور سرکش و رها نخواهد چشید. می دانست که هرگز 

حرمت ، میهمان نوازی ، وفاداری و شرف در قاموسش وجود نداشت. مفهوم این مقال را درک نمی کرد. سردی خاک 

 او را به خود آورد. دوباره نگاهی به آن انداخت. گفت:

 «بله هنوز تارا رو دارم.»

فقط سرخ بود. اما ناگهان فکر کرد که چه اقیانوس بزرگی از این  این کالم ، اول برایش مفهومی نداشت ، خاک ،

 اگر و-بود جنگیده داریش نگه برای سخت چه–خاک اطرافش را گرفته است ، تارا ، و چه عزیز بود این تارا ، و چه 

ت دریافت باحیر و کرد نگاه اشلی چهره به دوباره.  جنگید می باید تر سخت چه ، کند حفظ را آن میخواست هم بعد

که دیگر آن گذر داغ و سرکش خون را در خود احساس نمی کند. فکر میکرد ولی حس نمیکرد ، نه زمین سرخ را و 

 نه اشلی را. از احساس خالی شده بود. 

الزم نیست بری. دیگه نمی ذارم شماها گرسنگی بکشین. دیگه دست کمک به سوی تو دراز نخواهم :» آشکارا گفت 

 «دیگه تکرار نمیشه. کرد. این اتفاق

برگشت و به سوی خانه رفت. سرش را تکان داد، گیسوانش را به عقب راند و گردنش را باال گرفت. اشلی نگاهش 

کرد می دید که شانه های ظریفش را راست گرفته است. این تصویر اسکارلت ، با آن قامت موزون که اراده ی 

 یرین او در قلبش می نشست.پوالدین از ان می تراوید ، بیشتر از کالم ش

 بله هنوز تارا رو دارم.

این کالم اول برایش مفهومی نداشت خاک فقط سرخ بود اما ناگهان فکر کرد که چه اقیانوس بزرگی از این خاک 

 هم بعد اگر و -بود جنگیده داریش نگه برای سخت چه–اطرافش را گرفته است تارا و چه عزیز بود این تارا و چه 

ت آن را حفظ کند چه سخت تر باید می جنگید. دوباره به چهره اشلی نگاه کرد و با حیرت دریافت که خواس می

دیگر آن گذر داغ و سرکش خون را در خود احساس نمی کند. فکر می کرد ولی حس نمی کرد نه زمین سرخ را و نه 

 اشلی را از احساس خالی شده بود. 

ذارم شماها گرسنگی بکشین دیگه دست کمک به سوی تو دراز نخواهم  آشکارا گفت : الزم نیست بری دیگه نمی

 کرد این اتفاق دیگه تکرار نمی شه.

برگشت و به سوی خانه رفت. سرش را تکان داد گیسوانش را به عقب راند و گردنش را باال گرفت اشلی نگاهش می 

لت با آن قامت موزون که اراده ای کرد می دید که شانه های ظریفش را راست گرفته است . این تصور اسکار

 پوالدین از آن می تراوید بیشتر از این کالم شیرین در قلب او می نشست.

 فصل سی و دوم 

وقتی از پله ها باال رفت هنوز خاک سرخ را درمشت می فشرد از در پشت داخل نشد چون مامی با آن چشمان تیزش 

ی رخ داده است . نمی خواست مامی یا هرکس دیگری را ببیند . می سرراه قرار داشت و حتما کشف می کرد که اتفاق

دانست که دوباره تحمل دیدن یا سخن گفتن با دیگران را ندار. حاال دیگر خجالت زده یا ناامید یا تلخ نبود. فقط 
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د می ضعفی در زانو و خالیی در قلب احساس می کرد. با تمام قوت خاک را پرتاب کرد و طوطی صفت دائما به خو

 گفت : هنوز اینو دارم بله هنوز دارم.

چیز دیگری نداشت جز این خاک قرمز این خاکی که چند لحظه پیش چون کهنه پاره ای به دور افکنده بود. حاال 

برایش بازهم عزیز بود . این چه جنونی بود که او را بر می انگیخت تا آن خاک سرخ را در مشت بفشارد؟ اگر اشلی 

ن وقت همه چیز را رها می کرد و همه خویشان و دوستانش را بدون حامی رها می کرد و می رفت . تسلیم می شد آ

ولی در آن گوشه های خالی قلبش حس می کرد که قدرت ترک این تپه های سرخ را ندارد دلش پاره می شد اگر 

ش سرزمینش بود. اگر تارا این درخت های تناور تیره رنگ را رها می کرد. تاوقتی زنده بود فکرش دلش روحش پی

از دست می رفت حتی اشلی هم نمی توانست جای خالی آن را در دلش پر کند . چه عاقل بود این اشلی و چه خوب 

 او را می شناخت. فقط کمی خاک در دستش گذاشته بود تا او را سرعقل آورد.

ه راه اندازد. دیگر همینش مانده بود هنوز در سرسرا را نبسته بود که صدای سم اسب برخاست برگشت تا نگاهی ب

 که میهمان بیاید می خواست به اتاقش بازگردد و سردرد را بهانه کند.

ولی وقتی درشکه نزدیک شد کنجکاوری راحتش نگذاشت درشکه ای نو بود درخشان و براق یراق های نویی هم 

یب بود. هیچ کس را نمی شناخت که داشت زینت های برنجی براقی اینجا و آنجا رویش دیده می شد. خیلی عج

 بتواند چنین درشکه ای داشته باشد.

در آستانه در ایستاد و به تماشا پرداخت . باد سرد دامن بلندش را تکان می داد. درشکه دم در ایستاده و یوناس 

ن گرانی به تن ویلکر سون بیرون آمد . از اینکه می دید مباشر سابق در چنین درشکه ای سوار شده و لباسی به ای

کرده حیرت کرد برای لحظه ای باور نمی کرد خودش باشد. ویل گفته بود از وقتی که کار جدیدی در دفتر بردگان 

آزاد به او محول شده به کلی تغییر کرده است . ویل می گفت حاال پول زیادی گیرش می آید هم سیاهان را سرکیسه 

هر بهانه توقیف می کند و سوگند می خورد که همه پنبه کنفدراسیون  می کند و هم دولت را محصول کشاورزان را به

 بوده است . تردیدی نبود که در چنین روزهای سختی ثروت اندوزی از راه شرافتمندانه امکان پذیر نبود.

. و اکنون ویلکرسون اینجا بود داشت از درشکه زیبایی پیاده می شد و کمک می کرد که زن همراهش نیز پیاده شود

زن لباسی زننده و بد رنگ پوشیده بود که حکایت از طبع پستی داشت ولی مد روز بود و اسکارلت به دوخت آن 

توجه می کرد مدتها بود که لباس مد روز ندیده بود . عجب پس امسال پایین دام ها زیاد گشاد نیست و چه رنگ 

نگاه کرد چه کوتاه شده !چه کاله زشتی سرش گذاشته  زننده ای دارد این لباس قرمز بلند . بعد به باالتنه مخملی اش

مثل اینکه مدهای قدیم به کلی تغییر کرده در وابع آن کاله یک تکه پارچه مخمل قرمز بود که از دور مثل کیک 

دیده می شد نوارش زیر چانه بسته نمی شد بلکه پشت مو گره می خورد. آرایش گیسوان زن هم برایش تازگی 

 ای مصنوعی از حیث بافت و رنگ اصال با گیسوانش هماهنگی نداشت .داشت آن حلقه ه

زن پیاده شد نگاهی به خانه انداخت . اسکارلت در آن صورت خرگوش مانند چیزی آشنا یافت . صورتی بود که پرده 

 ای کلفت از پودر رویش کشیده بودند.

 تریه.ناگهان فریادی از تعجب برآورد و با صدای بلند گفت: خب امی اسال

 امی گفت: بله خانوم منم خودمم و عشوه گرانه سرش را به عقب هل داد و به سوی پله ها حرکت کرد.

امی اسالتری! این شلخته و سلیته با این موهای مسخره و بچه ای حرامزاده که الن او را غسل تعمید داد امی که الن را 

باس مسخره اش داشت از پله های تارا باال می آمد با غرور از حصبه کشت. این سفید آشغال هرجایی کثافت با این ل
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و لبخند گویی ملک خودش بود . یاد الن در خاطرش زنده شد گوشه های خالی دلش از یاد مادر پرشد. خشمی 

 لرزان چون تب نوبه به جانش افتاد.

 پاتو رو این پله ها نذار کلفت آشغال!از این زمین برو بیرون!بروگمشو!

چه امی ناگهان آویزان شد نگاهی به یوناس انداخت. یوناس با چهره ای درهم از پله ها باال آمده بود و سعی لب و لو

 می کرد وقار خود را حفظ کند و خشمش را فرو دهد. 

 گفت: نباید با زن من این جوری حرف بزنین.

شده بعد از اینکه مادرمو کشتین کی اسکارلت به خنده افتاد خنده ای غضب آلود و تحقیر آمیز . خوب موقعی زنت 

 توله سگ ها تو غسل تعمید میده ؟

 امی گفت:اوه!و برگشت که به طرف درشکه برود اما یوناس بازویش را گرفت و نگه داشت .

 -یک مالقات دوستانه باید در مورد کارکوچکی با دوستان قدیمی صحبت کنیم-مابرای دیدن اومدیم

ق فرود آمد. دوست؟ از کی تا حاال ما با آدم هایی مثل شما دوست بودیم؟ اسالتری صدای اسکارلت چون ضربه شال

پدرم تو رو بیرون  -و تو تو-ها از صدقه سر ما زندگی می کردن و همه چی رو هم جبران کردن با کشتن مادرمون

ا بنتین و آقای ویلکز را کرد به خاطر توله امی خودت که خوب می دونی دوست؟ از اینجا برو بیرون قبل از اینکه آق

 صدا کنم.

امی ناگهان بازویش را از دست شوهرش جدا کرد و به سوی درشکه دوید. با آن چکمه پاشنه بلند قهوه ای رنگش 

 داشت زمین می خورد.

 عصبانیت یوناس هم به اندازه اسکارلت بود. می لرزید و مثل یک بوقلمون خشمگین قدقد می کرد.

ز و مغرور مگه نه ؟ خب من همه چیز رو می دونم. می دونم که کفش ندارین بپوشین می دونم که هنوز هم بلند پروا

 –پدرت دیوونه شده 

 از اینجا بروگمشو!

اوه این آواز خواندنت خیلی طول نمی کشه. می دونم که وضعتون خرابه ورشکست شدین . می دونم که حتی یک 

اومده بودم پیشنهاد خوبی بکنم. امی خیلی -دم تا اینجا رو به قیمت خوبی بخرمپنی از مالیاتتو نمی تونی بدی. اومده بو

دلش می خواد اینجا زندگی کنه ولی به خدا حاال دیگه یک سنت هم به شما نمیدم!شما ایرلندیهای مغرور پرافاده 

دستور میده. و من  وقتی مجبور شدین اینجارو به خاطر مالیات حراج کنین اون وقت می فهمین که ارباب کیه و کی

 اینجا رو می خرم.

 و توش زندگی می کنم. -همه چیز رو ساختمون رو اثاثیه رو همه چیز رو

یوناس و امی این دو از صدقه سرخانواده او زندگی کرده بودند و  -پس این ویلکرسون بود که تارا را می خواست

یک می کرد مثل روزی که آتش به روی یانکی مهاجم حاال می خواستند دار و ندارش را ببرند. خشم اعصابش را تحر

 گشوده بود. آرزو می کرد کاش حاال هم تپانچه داشت.

با فریاد گفت: اگه ببینم پاتونو اینجا گذاشتین این خونه رو خراب می کنم ستون به ستون آتیش می زنم تمام مزارع 

 رو نمک می پاشم حاال از اینجا گمشو برو بیرون از ملک من.

وناس خیره به او می نگریست. می خواست چیزی بگوید ولی نگفت برگشت و به طرف کالسکه رفت. کنار زنش که ی

از ترس می لرزید قرار گرفت و سر اسب را برگرداند. همچنان که دور می شدند اسکارلت تفی بر زمین انداخت. 
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دلش خنک می شد. کاش وقتی این کار را  تف کرد. می دانست که کاری کودکانه است و در شان او نیست ولی الاقل

 می کرد که آنان می دیدند.

مرد کثیفی که خود را عاشق برده ها نشان می داد و در مورد تهیدستی و بی نوایی آنان حرف می زد و خودش را به 

امی را  رخ یک مشت سیاه بدبخت می کشید. سگی که حتی قیمتی برای تارا پیشنهاد نکرد. فقط آمده بود که خود و

 به نمایش بگذارد. یک خانه به دوش بدبخت و یک سفید آشغال آرزو داشتند در تارا زندگی کنند.

بعد ناگهان وحشتی سراپایش را فراگرفت. خدای بزرگ دارند می آیند که اینجا زندگی کنند. کاری از دستش 

د از آینه از میز از تختخواب از آنچه به الن ساخته نبود نمی توانست جلوی آنها را بگیرد. می آمدند که مالیات بگیرن

تعلق داشت از آن گنجه های چوب ماهون و چوب گل سرخ و هر چیز کوچکی که به او تعلق داشت از چیزهایی که 

مورد تهاجم یانکی ها قرار گرفته بود ولی شکوه و جاللش را از دست نداده بود و از نقره های روبیالر . با حرارت به 

اجازه نمی دهم نمی گذارم. حتی اگر مجبور شوم همه چیز را بسوزانم . امی اسالتری هرگز نمی تواند پا خود گفت: 

 در خانه ای بگذارد که روزی الن روبیالر اوهارا بانوی آن بود!

در را بست و به آن تکیه کرد وحشتزده بود حتی بیشتر از روزی که مردان شرمن به خانه اش هجوم آورده بودند . 

ن روز ترسش فقط این بود که یانکی ها خانه را پیش چشمانش بسوزانند. ولی حاال بدتر بود این مردمان پست می آ

خواستند در آن خانه زندگی کنند و نزد دوستان کثیف خود الف بزنند که چطور توانستند خانواده اوهارارا بیرون 

و بخوابند. ویل گفته بود یوناس سعی دارد خود را به کنند. شاید با خود سیاهانی را هم بیاورند که غذا بخورند 

سیاهان نزدیک کند با آنها غذا می خورد به خانه هایشان سر می زند . آنان را با درشکه خودش به گردش می برد و 

 دستش را روی شانه آنها می گذارد.

ان می زد که نفسش به سختی در وقتی به این آخرین توهینی که ممکن بود به تارا بشود فکر می کرد قلبش آن چن

می آمد . سعی داشت با حواس جمع موضوع را بررسی کند و راه های نجات را یک به یک بررسی نماید ولی هر 

دفعه حواسش را جمع می کرد ترسی تازه و غریب او را به لرزه در می آورد. راه نجاتی باالخره باید وجود داشته 

 یی باشد که بتواند به او پول قرض بدهد. بعد به یاد حرف خنده دار اشلی افتاد:باشد. یک نفر باید باالخره یک جا

 فقط یک مرد پولدار است ....رت باتلر.

رت باتلر به سرعت به اتاق پذیرائی رفت و در را بست . تاریکی حکفرما بود فقط نور ضعیف زمستانی از پنجره به 

را بیابد. برای فکر کردن وقت الزم بود در آرامش . فکری که خاطر درون می آمد. هیچ کس در اینجا ممکن نبود او 

 او را اکنون مشغول می کرد چیز بسیار ساده ای بود و تعجب می کرد چرا قبال یادش نیفتاده بود.

از رت پول می گیرم گوشواره های الماس را به او می فروشم یا قرض می کنم و گوشواره ها را پیشش گرو می 

 هروقت داشتم پس می دهم و آنها را می گیرم. گذارم. بعد

برای لحظه ای امید ضعفش را از میان برد. مالیات را می پرداخت و به یوناس ویلکرسون می خندید اما خیاالت مالل 

 آوری هم بود.

ل بعد مالیات!فقط امسال نیست سال بعد و سالهای بعد هم هست تمام عمر اگر موفق شوم مالیات امسال را بدهم سا

بیشتر خواهد شد و همین طور سال های بعد آنوقت از پا در می آیم. اگر محصول پنبه خوب باشد مالیات هم بیشتر 

خواهد شد و اصال شاید آن را توقیف کنند و بگویند مال دولت کنفدراسیون بوده است . یانکی ها و اوباش دست به 

م عمرم تا وقتی زنده ام این ترس همیشه مرا آزار خواهد داد. یکی می کنند و هرجا بروم مرا خواهند یافت. در تما
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تمام عمر باید دنبال پول مالیات باشم. جان بکنم و تا سر حد مرگ کار کنم و هرچه در می آورم به آنها بدهم. پنبه 

اخ ها را هایم را می دزدند و چیزی به من نمی دهند....قرض کردن سیصد دالر برای مالیات امسال فقط یکی از سور

پر می کند. چیزی که من می خواهم این است که این مشکل را یک جوری برای همیشه حل کنم تا بتوانم اقال شبها 

 راحت بخوابم و نگرانی فردا را نداشته باشم. نگرانی ماه های بعد سال های بعد.

رت می اندیشید. به آن مغزش چون ساعت کار می کرد. با خونسردی و منطق فکری در ذهنش شکل می گرفت به 

دندان های سفید و پوست گندمگون و آن چشمان سیاه نوازشگر . آن شب گرم را در آتالنتا به خاطر آورد آن شب 

پرحادثه در محاصره آتالنتا . روی ایوان خانه عمه پیتی نشسته بود صورتش در تاریکی شب تابستانی پنهان شده بود 

و بیشتر از -زوی خود حس کرده بود: تو را بیشتر از هر زن دیگه ای می خوامو اسکارلت حرارت دستانش را روی با

 هر زن دیگه ای منتظرت می شم.

 با خونسردی به خود گفت: با او ازدواج می کنم و دیگه هیچ وقت نگرانی پول نخواهم داشت.

.تارا بر جای می ماند. ساکنانش اوه چه فکر خوبی !شیرین تر از امید بهشت با خیال راحت بدون نگرانی درباره پول 

 غذا و لباس خواهند داشت و او دیگر سرخود را به دیوار سنگی نمی کوبد.

احساس پیری می کرد. وقایع آن بعدازظهر جریان حواسش را به کلی مختل کرده بود اول خبر تکان دهنده درباره 

کرسون نه حسی برایش نمانده بود. اگر احساس مالیات و بعد اشلی و باالخره خشم وحشیانه اش نسبت به یوناس ویل

به کلی در او از میان نرفته بود حتما چیزی پیدا می شد که جلوی فکر ازدواج با رت را بگیرد. رت از او بیش از هر 

 مردی در دنیا بدش می آمد. ولی احساسی نداشت فقط می فهمید که افکارش منطقی و عملی است .

ت وسط بیابان مرا رها می کرد و میرفت حرف های وحشتناکی زدم. ولی می توانم کاری البته من اون شب وقتی داش

بکنم که آنها را فراموش کند با شوق فراوان مطمئن بود که هنوز جذابیت های خود را از دست نداده است . آن 

شب آن حرفها را قدرها هم دست و پا چلفتی نیستم. کاری می کنم که فکر کند همیشه دوستش داشتم و اگر آن 

زدم فقط از روی عصبانیت بود . اوه مردها زودباورند هرچه را که خوششان بیاید زود قبول می کنند....نباید بگذارم 

که از اوضاع تارا مطلع شود. نباید فکر کند که من به خاطر تارا به سویش رفته ام . اوه نباید بداند !اگر بفهمد که 

فهمد که همه این کارها به خاطر پول بوده نه به خاطر خودش . ولی از کجا می تواند چقدر درمانده ایم آن وقت می 

بفهمد . حتی عمه پیتی هم چیزی از این وضع خراب نمی داند و بعد از ازدواج مجبور است به ما کمک کند. نمی تواند 

 اجازه بدهد که خویشان زنش گرسنگی بکشند.

ز درون سردش می جوشید. آرام سر بر می آورد و باز خاموش می شد. ماه زنش خانم رت باتلر چیزی شبیه نفرت ا

عسل نفرت انگیز و زودگذر و پرآشوبش را با چارلز به خاطر می آورد . دست های بی مهارت و سست و زشتی و 

 .هامپتون وید بعد–خام دستی اش و احساسات بی دروپیکر و نامفهومش 

 کر کنم. می گذارم برای بعد بعد از اینکه ازدواج کردم .حاال نمی تونم راجع به این موضوع ف

بعد از ازدواج با رت زنگ خاطرات نواخته می شد. سرمایی موذی به پیکرش افتاد. آن شب را در ایوان خانه عمه 

ل پیتی به خاطر آورد. آن پیشنهاد شرم آور به یادش آمد. یادش آمد که چطور خندیده بود و گفته بود: عزیزم من اه

 ازدواج نیستم. اوه چه نفرتی 

–اگر باز هم راضی به ازدواج نشود چه ؟ اگر علی رغم جذابیت و زیبایی اش باز هم حاضر به ازدواج نشود چه ؟ اگر 

 ؟ باشدچه افتاده دیگری زن دنبال اگر ؟ چه باشد کرده فراموش کامال را او اگر– وحشتناکی افکار چه اوه
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 یگه ای می خوام...من تورو بیشتر از هر زن د

دستش را مشت کرد و فشرد آنچنان محکم که ناخن ها در گوشت فرو رفت. اگر فراموشم کرده باشد کاری می کنم 

 که یادش بیاید.

و اگر رت با او ازدواج نمی کرد اما هنوز خواهان او بود باز هم راه تهیه پول فراهم بود نهایتش این بود که می 

 .خواست معشوقه اش باشد

در فضای خاکستری اتاق در نبردی سریع و سرنوشت ساز با سه نیرو که روحش را به بند کشیده بودند درگیر شده 

خاطره الن تعلیمات مذهبی و عشق اشلی می دانست اکنون که مادرش به طور قطع در بهشت جایگاهی دارد از -بود

فروشی اخالقا یک گناه است . و می دانست که آنچه که در فکر او می گذرد در عذاب است . می دانست که خود 

 عشقبازی با اشلی به شکلی که انجام دادخود فروشی مضاعف است .

اما این ها چیزی نبود که بتواند در مقابل سردی درون و سنبه داغ ناامیدی موثر افتد. الن مرده بود و شاید مرگ خود 

شی را ممنوع کرده بود و جزای آن را آتش جهنم قرار دروازه ادراک همه چیز به شمار می رفت. مذهب خودفرو

داده بود اما اگر کلیسا فکر می کرد که با نجات تارا و ساکنانش از راه خود فروشی آسمان به زمین می آید بهتر 

 را او چرا.  نداشت دوست را او اشلی–است همان کلیسا غصه اش را بخورد . اهمیت نمی داد. حداقل نه حاال و اشلی 

وست داشت. خاطره نگاه گرمش این را می گفت. اما حاضر نبود با او فرار کند. چقدر عجیب بود که فرار با اشلی د

 -گناه نبود ولی با رت

در آن گرگ و میش تیره بعدازظهر زمستانی اکنون به پایان راهی دراز رسیده بود که در شب سقوط آتالنتا آغاز 

ستگی ناپذیر سرشار از جوانی و گرم از احساس پای در این راه نهاده شده بود. چون دختری سرکش خودخواه خ

بود و زندگی به آسانی او را گمراه کرده بود. و اینک در پایان این راه از چیزی نصیب نداشت . گرسنگی و کارسخت 

سته تنش ابدی وحشت از جنگ وحشت از احیای جنوب آن گرما و جوانی و لطافت را با خود برده بود. دور ه

 وجودش صدفی سخت به وجود آمده بود و رفته رفته الیه به الیه طی این ماه های طوالنی ضخیم تر شده بود.

اما تا امروز دو امید او را سراپا نگه داشته بود. امید داشت که با خاتمه جنگ زندگی به تدریج چهره از دست رفته 

مفهوم تازه ای در زندگی او پدید خواهد آمد. اما هر دو امید  خود را باز می یابد. امیدوار بود که با مراجعت اشلی

نقشی بر آب بودند. تصویر یوناس ویلکرسون در آستانه تارا برای او برای همه جنوب روشن کرد که جنگ هیچ گاه 

که بدتر از  پایان نخواهد گرفت. تلخ ترین جنگها و وحشیانه ترین انتقام ها تازه آغاز شده بود و اشلی زندانی کار بود

 سیاه چال می نمود.

صلح او را مایوس کرده بود اشلی او را مایوس کرده بود و هر دو در یک روز و چنین می نمود که آخرین شکاف 

صدف نیز بسته شده بود آخرین الیه کامل شده بود. به چیزی تبدیل شده بود که روزی مادر بزرگ فونتین گفته بود 

ده بود و دیگر از چیزی نمی ترسید . نه زندگی نه مادر نه فقدان عشق و حرف مردم فقط زنی که بدترین وقایع را دی

 گرسنگی و کابوس گرسنگی او را می ترساند.

حس غریبی از سبکی و آزادی او را در برگرفته بود احساس می کرد که عاقبت دل خود را در برابر آنچه او را به 

داد سخت کرده است . تصمیمش را گرفته بود و خدا را شکر که نمی روزهای قدیم و اسکارلت قدیم پیوند می 

 ترسید . چیزی نداشت که از دست دهد عزمش راسخ بود.
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خوب بازهم فرقی نمی -فقط اگر می توانست رت را به دام ازدواج بکشد همه چیز درست می شد. و اگر نمی توانست

د که یک معشوقه چه باید بکند؟آیا رت می خواهد او را کرد پول می گرفت. با کنجکاوری غریبی از خود می پرسی

در آتالنتا نگه دارد؟ مثل آن زن واتلینگ که انگشت نمای شهر است ؟ اگر بخواهد او را در آتالنتا نگه دارد مجبور 

 مخفی جهات به نسبت اصال. بپردازد را آن از ناشی ضررهای و تارا از او دوری قیمت باید–است پول خرج کند 

دگی مردان اطالعی نداشت وگرنه می توانست کارها را براساس آن مرتب کند .اگر بچه دار می شد چه پیش می زن

 آمد؟

 این دیگر واقعا خیلی وحشتناک بود.

االن راجع به این موضوع فکر نمی کنم.بعدا فکر می کنم و بعد فورا با فشاری این افکار ناخوشایند را به پس ذهنش 

 مش عوض شود.راند مبادا تصمی

می خواست آن شب به افراد خانواده اطالع دهد که عازم آتالنتاست تا پول قرض کند یا اگر الزم باشد مزارع را گرو 

بگذارد . فعال اطالع از موضوع تا این حد برای آنها کافی بود بعد ممکن بود آن روز دوزخی فرارسد و همه از 

 سرنوشتش آگاه شوند. 

ر را به عقب راند و شانه ها را راست گرفت. این ماجرا چندان هم آسان نبود . خوب می دانست با اراده ی راسخ س

قبال این رت بود که تمنای مرحمت داشت ولی او مقاومت نشان داده بود. و اکنون یک گدا بود و گدا شرط و بیعی 

 نداشت.

ی کند و لطف می پراکند. او هرگز نخواهد اما مثل یک گدا نزد او نخواهم رفت مثل ملکه ای می روم که عنایت م

 فهمید.

به طرف آینه قدی رفت و نگاهی به خود انداخت سرش را باال برد. و در آن قاب ترک خورده گچ بری بیگانه ای 

 دید. درست مثل این بود که از یک سال پیش خود را در آینه تماشا نکرده است .

ببیند صورتش زیباست و گیسوانش مواج است اما همیشه غمی داشت که  هرروز صبح خود را در آینه نگاه می کرد تا

نمی گذاشت خود را به درستی ببیند. اما این غریبه این زن با این گونه های فروافتاده نمی توانست اسکارلت اوهارا 

نبود و از آن باشد. اسکارلت اوهارا صورتی زیبا طناز و با روح داشت. این صورتی که به آن خیره شده بود زیبا 

جذابیتی که به یاد می آورد چیزی دیده نمی شد. چهره ای بود سفید و ابروهایی سیاه که روی آن دوچشم زمردین 

خود را باال کشیده بودند و روی آن زمینه سفید به بال های پرنده ای هراسان شباهت داشت. نگاهی سخت و گرفتار 

 از چشمانش آشکار بود.

 اوه خیلی الغر شده ام!-که جلبش کنم!با این فکر نگرانی دوباره بازگشت . الغر شده امآن قدر خوشگل نیستم 

گونه هایش را لمس کرد استخوان های بیرون زده را با انگشت فشار داد با وحشت به استخوان های ترقوه که از زیر 

مجبور بود سینه بند ببندد تا بزرگتر یقه اش بیرون زده بود نگاه کرد. سینه هایش کوچک بود . تقریبا شبیه مالنی . 

به نظر آیند. سینه بند!فکر دیگری به خاطرش رسید. لباسش به پیراهنش نگاه کرد چین هایش را در چنگ گرفت . 

رت زنانی را دوست داشت که خوب لباس بپوشند مد روز باشند. لباس سبز رنگ مواجی را به خاطر آورد که وقتی از 

بار پوشیده بود. همراه آن کاله سبز روبان داری هم به سر گذاشته بود همان کالهی که رت عزا درآمد برای اولین 

برایش آورده بود و او با هزار منت پذیرفته بود. و نفرت را هم به یاد آورد. نفرت از دیدن امی اسالتری و آن کاله 

مد روز بودند و جلب توجه می کردند و  مسخره و چکمه های قهوه ای احمقانه . اگرچه مسخره به نظر می رسیدند اما
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اوه چقدر دلش می خواست جلب توجه کند !اما به خصوص هنگام دیدن رت باتلر اگر اورادر لباس کهنه می دید می 

 دانست که در تارا اتفاقی رخ داده است و نباید می دانست.

م بیاندازد با آن گردن الغر و چشمانی چون عجب احمقی بود که فکر می کرد می تواند به آتالنتا برود و رت را به دا

گربه گرسنه و لباس مندرس اگر نمی توانست با لباسی زیبا و چهره ای جذاب او را به زانو درآورد چطور انتظار 

داشت با چهره ای زشت و لباسی مندرس نظرش را جلب کند؟ اگر داستان عمه پیتی حقیقت داشت پس او حاال 

ا بود و یکی از آن خانم های زیبا را برای خود انتخاب کرده بود خوب یا بد پس اخم هایش ثروتمندترین مرد آتالنت

این عقل است که کارساز است . فقط اگر لباس -را درهم کشید من چیزی دارم که خیلی از خانم های زیبا ندارند

 خوب داشتم.

 کم دوبار پشت و رو نشده باشد.  لباس خوب در تارا پیدا نمی شدهیچ لباسی نبود که کهنه نباشد یا دست

همین است که هست با نارضایتی نگاهی به زمین انداخت . فرش مخملی سبز رنگ الن حاال از خوابیدن تعداد 

بیشماری سرباز خسته و مردان بیمار و رنجور تکه تکه و سوراخ سوراخ شده بود . این منظره او را بیشتر غمگین کرد 

خسته و فرسوده شده است . فضای تاریک اتاق غم دنیا را به دلش می آورد . به طرف  می گفت که تارا هم چون او

پنجره رفت و آن را گشود و اجازه داد نور ضعیف غروب به درون آید . پنجره را بست و غمگنانه سر به پرده 

خاموش و  مخملی گذاشت و در فکر غوطه ور شد. نگاهش از میان پنجره به دوردست ها روان شد به چراگاه

 سروهای تیره آن سوی گورستان .

پرده مخملی احساس خوبی در او به وجود آورد چندبار صورتش را روی آن مالید مثل گربه احساس خوبش قوت 

 گرفت ناگهان به پرده خیره شد.

لحظه ای بعد داشت میز سنگین صفحه مرمرین را روی زمین می کشید. از اصطحکاک پایه های فلزی صدای 

ردهنده ای برمی خواست . میز را زیر پنجره هل داد دامنش را جمع کرد باال رفت روی پنجه پا بلند شد و میله آزا

پرده را گرفت بعد با تکان شدیدی فورا میخ ها در آمد و پرده و چوب پرده و هرچه بود همه کنده شد و با صدای 

 مهیبی به زمین افتاد.

رت درشت و سیاه مامی به درون آمد. با هر نگاه کنجکاوی وحشیانه و سوظن در گویی به وسیله جادو باز شد و صو

عمیق خود را به جلو می راند. اسکارلت باالی میز زیر هجوم دیدگان حیرت زده مامی ایستاده بود. دامنش را تا زانو 

بود ولی برای مامی باالزده بود و آماده بود که به پایین بپرد. جلوه ای از شوق پیروزی در چهره اش جمع شده 

 مفهومی جزسوظن نداشت.

 با صدای بلندی گفت: با پرده های خانوم الن چیکار داری؟

اسکارلت گفت: تو خودت چرا بیرون در گوش وایستاده بودی؟ و پایین پرید و به جمع کردن پرده سنگین و خاک 

 آلود پرداخت.

 اینجا دوخته شده .مامی گفت: این پرده به در هیچ جا نمی خورده فقط برای 

دندان هایش را روی هم فشار داد و آماده جنگ شد . اصال ببینم کی به تو گفته به پرده های خانوم الن دس بزنی ؟ 

همه رو از جا کندی چوب ها رو شکستی میخ ها رو در آوردی پرت و پال کردی رو زمین خانوم الن چقدر برای این 

 اال دوباره بزنی به من هیچ مربوط نیست.پرده ها زحمت کشید خودت باید بری ب
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اسکارلت نگاه سبزش را به مامی انداخت. به طرز تب آلودی شاد می نمود. دوباره همان دختر شیطانی شده بود که 

 مامی برای نگاهش غش می کرد و آه می کشید. 

 خوام یک لباس تازه بدوزم. مامی جون بدو زیر شیروونی اون جعبه الگوهای منو بیار به نرمی او را هل داد می

سوظن مامی تبدیل به خشم شد. اسکارلت چطور می توانست چنین فرمانی بدهد. با آن هیکل دویست پاوندی قادر 

نبود زیر شیروانی برود. پرده را از چنگ اسکارلت در آورد و آن را چون جسمی مقدس در گودال سینه های خود 

 جای داد.

 میس الن لباس درست کنی. اگر بمیرم نمی ذارم.اجازه نمیدم از پرده های 

اسکارلت لحظه ای همان طور ایستاد نمی دانست چه بگوید کله خر تنها کلمه ای بود که به نظرش رسید. بعد همان 

لبخند غش آور خود را به لب آورد می دانست که مقاومت مامی را درهم خواهد شکست . مامی طاقت آن لبخند و 

شت ولی ظاهرا نشان می داد که مقاومت می کند. برایش روشن بود که خانم اسکارلت هر وقت بخواهد نگاه او را ندا

 او را گول بزند به این حربه متوسل می شود. اما این بار نمی خواست گول بخورد.

 مامی بدجنسی نکن می خوام برم به آتالنتا تا یه خورده پول قرض کنم و باید لباس تازه داشته باشم.

به لباس تازه احتیاج نداری . هیچ خانومی این روزا لباس تازه نداره همون لباسهای قدیمی رو پشت و رو می کنن و با 

افتخار هم می پوشن دختر میس الن هم اگه گونی پاره بپوشه درست مثه اینه که ابریشم پوشیده باشه همه بهش 

 احترام میذارن.

اجون چرا این خانم اسکارلت هر چی بزرگتر می شه بیشتر شبیه آقای نمایش کله خری مامی شروع شده بود. خد

 جرالد می شه نه خانوم الن.

خب مامی خودت می دونی که عمه پیتی نوشته که خانم فانی السینگ روز شنبه ازدواج می کنه و البته من باید تو این 

 عروسی باشم. و لباس تازه می خوام.

 لباس تو نیس عمه پیتی خودش نوشته که السینگ ها این روزا خیلی فقیرن.لباس خانوم فانی هم قشنگتر از 

 -ولی من باید لباس نو داشته باشم!مامی نمی دونی چقدر به پول نیاز داریم مالیات

 چرا خانوم می دونم مالیات اومده ولی ....

 می دونی؟

خصوص وقتی آقای ویل به خودش زحمت  خب خانم خدا به من گوش داده مگه نه ؟ تا باهاشون گوش بدم ها؟ به

 نمیده که در رو ببنده .

چیزی بود که مامی نشنیده باشد؟ اسکارلت متحیر بود که مامی با این اندام بزرگ که زمین را به لرزه در می آورد 

 چطور می تواند طوری حرکت کند که کسی متوجه نشود.

 که یوناس ویلکرسون و امی ....خب اگه همه چیز رو می دونی پس این رو هم می دونی 

 مامی با چشمانی نافذ به اسکارلت نگاه می کرد. می دونم.

خب پس خودتو به خریت نزن. می دونی که من باید حتما به آتالنتا برم تا پول تهیه کنم. مجبورم یک خورده پول 

اونا همه مونو ازاین خونه بیرون می تهیه کنم. باید این کارو بکنم. مشت های کوچکش را بهم کوبید. توروخدا مامی 

کنن اون وقت کجا بریم؟ می خوای همین جوری وایسی و در این مورد کوچولو با من بحث کنی؟ چطور راضی میشی 

 امی اسالتری که مادرمو کشته بیاد تو این خونه و تو رختخواب مادر بخوابه؟
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خی به او دست داده بود می دانست که دارد تسلیم می مامی چون فیل دیوانه ای این پا و آن پا می کرد. احساس تل

 شود.

بعد نگاه پرسشگر -نه خانوم دلم نمی خواد اون آشغال ها رو تو خونه میس الن ببینم. دلم نمی خواد ماروبیرون کنن

 ؟خود را به صورت اسکارلت دوخت. کیه این آدم که می خوای ازش پول بگیری؟ کیه که باید براش لباس نو بپوشی 

 اسکارلت قدمی به عقب رفت این مربوط به خودمه 

نگاه تندی به اسکارلت انداخت همان نگاهی که در کودکی هنگامی که اسکارلت کاربدی می کرد برای تنبیهش کافی 

بود گویی تمام افکار او را می خواند و اسکارلت ناخواسته چشمانش را به زیر انداخت. اولین احساس گناه تمام 

 ا در خود گرفته بود.وجودش ر

خب پس لباس نو می خوای که باهاش پول قرض کنی به حرف های من هم که گوش نمیدی و نمیگی این پولو از 

 کجا می خوای قرض کنی.

اسکارلت با اوقات تلخی گفت: در این مورد هیچی نمی گم مربوط به خودمه باالخره این پرده رو میدی؟ خودتو هم 

 وزمش.باید بهم کمک کنی بد

مامی به آرامی گفت: بله خانوم. نرمی ناگهانی او سوظن اسکارلت را بیدار کرد کمکت می کنم باالخره یه لباس 

 خوشگل درست می کنیم یک کت کوچولو هم اگه روی لباس مخمل بپوشی بد نباشه.

 پرده مخمل را به اسکارلت بازگرداند و لبخندی شیطنت آمیز روی لبانش نقش بست.

 ملی هم با شما به آتالنتا میاد خانم اسکارلت؟خانم 

 اسکارلت به سرعت جواب داد: نه و منتظر ادامه حرف مامی بود: من خودم تنها میرم.

 مامی با لحن محکمی گفت: فکر می کنی با این لباس نو من هم باهات میام بله خانوم قدم به قدم.

اساطیر  Cerbereیا  Cerberusضور این سربروس سیاه )لحظه ای سفر به آتالنتا و مالقات با رت را در ح

یونان از موجودات عجیبی بود که جهان اموات را پاسبانی می کرد. این حیوان سگی بود سه سر و دمی داشت چون 

مار بر پشتش نیز مارهای زیادی دیده می شد. برخی او را دارای پنجاه یا حتی صد سر می پنداشتند . او را بر دروازه 

لم اموات بسته بودند تا هنگام ورود مردگان موجب ترس آنها شود (و گنده پیش خود مجسم کرد. دوباره لبخند عا

 زد و دستش را روی بازوی مامی قرار داد.

مامی عزیزم چقدر تو مهربونی که می خوای به من کمک کنی ولی آخه ببین این آدم هایی که تو این خونه هستن 

 ن تنها کسی که می تونه تارا رو اداره کنه تویی.چقدر به تو احتیاج دار

مامی گفت:هاها!خودتو برای من لوس نکن خانم اسکارلت تورو خوب می شناسم قنداقتو خودم عوض می کردم 

حرف من اینه که من باهات به آتالنتا میام دیگه حرف نباشه تن خانم الن تو قبر می لرزه اگه ببینه دخترش تنها می 

 ط این همه یانکی کثافت و سیاهایی که همه جا وول می خورن.خواد بره وس

 اسکارلت فورا گفت: ولی من میرم پیش عمه پیتی.

مامی گفت: خانوم پیتی پات زن خوبیه فکر می کنه که همه چی رو می بینه ولی این طور نیست. برگشت با حالتی 

وقتی فریادش دوباره بلند شد تخته های کف  شاهانه بحث را خاتمه داده بود. رفت و قدم در سرسرا گذاشت .

ساختمان به لرزه در آمد: پریسی زود باش بچه بدو زیر شیروونی جعبه الگوهای خانوم اسکارلتو وردار بیار بدو 

 ببینم. قیچی رو هم پیدا کن . تموم شب که وقت نداریم زود باش.
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 ل سگ هار دنبالم میاد.اسکارلت با افسردگی با خود گفت: چه آشی برای خودم پختم مث

بعد از اینکه بساط شام را برچیدند اسکارلت ومامی الگوها را در اتاق غذاخوری گشودند. سوالن و کارین آسترهای 

اطلس را از پرده جدا می کردند و مالنی پارچه مخمل را برس می کشید و خاکش را می گرفت. جرالد ویل و اشلی در 

ر دود می کردند و به آن جنجال زنانه می خندیدند. آن حس هیجان و شادی که از همان اتاق نشسته بودند و سیگا

اسکارلت بر می خواست بر همه آنها فرو می ریخت حسی بود که دیگران چیزی از آن درک نمی کردند خنده هایش 

مده بود آن غم همه را به شوق می آورد. ماهها بود که کسی خنده او را ندیده بود. بیش از همه جرالد به وجد آ

مواجی که همیشه در چشمان داشت دیگر نبود حرکات آزاد و پرنده وار او را می دید و هروقت که نزدیکش می آمد 

او را نوازش می کرد. دختران آن چنان ذوق زده بودند که گویی داشتند برای میهمانی آماده می شدند . می بریدند و 

 مثل اینکه می پنداشتند برای خود لباس رق  می دوزند. پاره می کردند و می دوختند و شاد بودند

اسکارلت داشت به آتالنتا می رفت تا پول قرض کند یا اگر الزم باشد تارا را گرو بگذارد چه چیزی را می توانست 

 گرو بگذارد؟

ند. و وقتی از او اسکارلت گفت که می توانند از محصول پنبه سال بعد قرضشان را بپردازند و مبلغی هم پس انداز کن

پرسیدند چه کسی این پول را می دهد جواب داد: فضول ها را می گیرند آنان همه با صدای بلند خندیدند و در مورد 

 دوست میلیونر او سخن ها گفتند.

مالنب با نرمی تمام گفت: باید سروان رت باتلر باشد. و صداهای اعتراض بلند شد آنها می دانستند که اسکارلت 

 از او بدش می آید و هر وقت از او یاد می کند می گوید: رت باتلر بی شرف. چقدر

اما اسکارلت به این حرف ها اصال نخندید و اشلی هم وقتی نگاه پر از همراهی و وفاداری خود را به اسکارلت انداخت 

 از خنده خودداری کرد.

بود و یقه کتانی ایرلندی خود را که هنوز زیبا بود  سوالن هم همراهی می کرد تحت تاثیر آن جو شادمانه قرار گرفته

به اسکارلت داد. کارین هم اصرار داشت که اسکارلت کفش های او را بپوشد چون نوترین کفش تارا محصوب می 

شد. مالنی هم با اصرار از مامی تقاضای مقداری مخمل سبز داشت تا کالهش را تعمیر کند. می گفت آخر این پر 

از بین رفته دیگر رنگ طالیی و سیاه و سفیدش را از دست داده و کامال به کاله چسبیده بهتر است  خروس هم دیگر

مامی آن را هم با مرغ و خروس ها به مرداب بفرستد تا کمی پروار شود و دمش را راست نگه دارد. از این حرف 

 همه را خنده در گرفت و غوغایی به راه افتاد.

جان در فضا نگاه می کرد. صدای خنده آنان را می شنید و چهره آنان را یک یک زیر نظر اسکارلت به آن دستهای پی

داشت . در نگاهش خشم و تلخی پنهان بود. آنان اصال نمی فهمند که چه اتفاقی دارد می افتد چه دارد بر سر من می 

تلخ اتفاق وحشتناکی نخواهد  آید یا بر سرخودشان پابر سر جنوب هنوز فکر می کنند که علی رغم این همه حوادث

افتاد زیرا آنها هنوز اوهارا ویلکز و هامیلتون باقی مانده اند حتی این سیاه ها هم همین طور فکر می کنند اوه چه 

احمقند این ها ! هیچ وقت نمی فهمند!می خواهند همان طور که فکر می کردند مثل سابق زندگی کنند. هیچ چیز آنها 

لباس کهنه می پوشد پنبه می چیند حتی در جنایت با من همدست می شود ولی همان است که  را عوض نمی کند. ملی

بود این حوادث اصال اثری بر او نگذاشته است . او هنوز همان خانم ویلکز خجالتی و با تربیت است یک بانوی کامل و 

و نیمه جان به خانه باز می گردد  اشلی مرگ را به چشم می بیند به جنگ می رود مجروح می شود به زندان می افتد

ولی هنوز همان نجیب زاده ای است که روزی تمام دوازده بلوط را پشت سر داشت. ویل فرق دارد. او می داند که در 
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آنها فکر می کنند که این  -اطرافش چه می گذرد ولی چیزی ندارد که از دست بدهد و همین طور سوالن و کارین

میت است . آنها عوض نشدند و شرایط تغییر را نمی شناسند فکر می کنند همه چیز به یک موضوع معمولی و بی اه

زودی درست یم شود. فکر می کنند که خدا معجزه خواهد کرد به خصوص در مورد دارایی آنان ولی معجزه ای 

ه رت باتلر نخواهد شد . تنها معجزه ای که ممکن است کارگر شود همان کاری است که من می خواهم بکنم معجز

ومن هم اگر می توانستم -...آنها عوض نمی شوند شاید نمی توانند عوض شوند من تنها کسی هستم که عوض شدم

 عوض نمی شدم.

عاقب مامی مردها را از اتاق بیرون کرد و در را بست تا کار اندازه گیری دوخت و دوز آغاز شود. پورک جرالد را به 

یک چراغ در سرسرا تنها ماندند. مدتی را به سکوت گذراندند ویل تنباکو می جوید اتاق خواب برد. اشلی و ویل با 

 دهانش چون چهارپایی با حوصله می جنبید . اما در چهره گرفته اش از شکیبایی خبری نبود.

 این رفتن به آتالنتا با صدایی آرام حرف می زد من اصال خوشم نمیاد کار درستی نیست.

یل انداخت و بعد به دورها خیره شد . با حیرت می دید که ویل هم همان احساس ناخوشایند او اشلی نگاه تندی به و

را دارد همان تردید او را دارد ولی امکان نداشت. ویل نمی دانست آن روز بعد ازظهر چه اتفاقی در باغ افتاده است 

فکر می کرد که او این چیزها را نمی  به عالوه ویل در مورد ثروت رت و شهرت بد او اطالعی نداشت. حداقل اشلی

داند اما از وقتی به تارا برگشته بود دریافته بود که او هم مثل مامی بدون اینکه کسی چیزی به او بگوید از همه چیز 

باخبر می شود و قبل از هر حادثه ای از وقوع آن مطلع است . چیز ناخوشایندی داشت اتفاق می افتاد که اشلی آن را 

خت اما قادر نبود اسکارلت را از بند آنها رها سازد اسکارلت حتی از بعدازظهر تا به حال به او نگاه هم نکرده نمی شنا

بود و رفتارش که همیشه با اشلی لطیف و عاشقانه و شادمانه بود به واکنش های هراس برانگیز تبدیل شده بود. 

د که به کالم درآید . مشت هایش را گره کرد. اما وقتی به تردیدی که اینک اشلی را در برگرفته بود بزرگتر از آن بو

مامی نگاه می کرد و اعتماد او را می دید و شوق او را در برش پارچه مخملی می نگریست نگرانی اش کمی برطرف 

می شد. مامی از اسکارلت مراقبت می کرد اسکارلت چه می خواست و چه نمی خواست با نگرانی به خود گفت: 

 ه من اونو وادار به این کار کردم.تقصیر من

به یاد آورد که چگونه شانه هایش را گرفته و تکان داده بود. به یاد آورد که در آن بعد ازظهر سرد چگونه از او 

گریخته بود . به یاد آورد که چگونه سرش را راست نگه داشته بود. قلبش برای او می تپید و از درماندگی خودش 

و را می ستود .تردید نداشت که اسکارلت در قاموس خود کلمه ای به نام شجاعت نداشت خشمگین بود دردل ا

چیزی از این مفهوم سر در نمی آورد اگر می گفت که او شجاع ترین زنی است که در زندگی اش دیده است 

ران چیز قشنگ اسکارلت با نگاهی خالی به او خیره می شد. وقتی کلمه شجاعت را بر زبان می راند همراه آن هزا

دیگر را نیز به او نسبت می داد ولی اسکارلت چیزی از دنیای او نمی فهمید. او زندگی را همان طور که بود می 

پذیرفت چیزی از شکست و پس رفت نمی دانست و اگر شکست ناگزیر بود باز هم با اراده ای راسخ دست از جنگ 

 ا بشناسد.و تالش بر نمی داشت مثل کسی که حاضر نیست شکست ر

اما چهار سال متوالی مردانی را دیده بود که چون او حاضر نبودند شکست را بپذیزند با شادی بی نظیری به گرداب 

 بدبختی ها می تاختند چون شجاع بودند ولی عاقبت فرو ریختند.
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غرق در افکار خود  در سرسرایی که سایه ها چون اشباح موج در موج به سیاهی پیوند می خوردند اشلی نشسته بود و

به چهره ویل خیره مانده بود فکر می کرد که هیچ وقت شجاعتی چون شجاعت اسکارلت اوهارا ندیده است . 

 اسکارلت اوهارا زنی که در لباسی از پرده های مخملی مادرش و کالهی با پر خروس می رفت که دنیا را فتح کند.

 فصل سی و سوم 

لت و مامی در ایستگاه راه آهن آتالنتا از قطار پیاده شدند باد سردی می وزید و بعداز ظهر روز بعد وقتی اسکار

ابرهای کبود چون خارا آسمان را تسخیر کرده بود. بعد از آن آتش سوزی هراس انگیز ایستگاه هنوز ساخته نشده 

 ند.بود. آنان در میان گل و خاکستر مسافتی دورتر از ساختمان نیمه سوخته از قطار پیاده شد

بنا به عادت چشمش دنبال عمو پیتر و درشکه عمه پیتی می گشت ماه ها پیش در زمان جنگ وقتی از تارا مراجع می 

کرد همیشه عمو پیتر در ایستگاه انتظار او را می کشید. اکنون به فراموشکاری خود لعنت می فرستاد طبیعتا عمو پیتر 

سفرش قرار نداده بود به عالوه یادش آمد که عمه پیتی در یکی از حاضر نبود چون اسکارلت عمه پیتی را در جریان 

نامه های خود با اشک و فغان از مرگ یابوی پیر عمو پیتر خبر داده بود همان یابویی که بعد از جنگ با خود از 

 ماکون به آتالنتا آورده بودند.

ه شاید درشکه ای داشته باشد وآنها را به دوباره نظری به آن مکان ویران افکند دنبال دوست و آشنایی می گشت ک

مقصد برساند ولی هیچ کس را ندید نه سیاه و نه سفید . احتماال هیچ یک از آشنایانش دیگر درشکه نداشتند شاید 

آنچه عمه پیتی نوشته بود درست بود زمانه سخت شده بود تهیه جا و غذا برای آدم هم مشکل بود چه رسد به 

 عمه پیتی چون خود او این روزها پیاده می رفتند.  حیوانات اکثر دوستان

چند گاری داشتند بار خود را به قطار منتقل می کردند چهار چرخه های اسبی کوچک و گل آلود با سورچه های 

خشن و بدنگاه فراوان بودند اما درشکه فقط دو تا بود. یکی از آنها سر پوشیده بود و دیگری روباز که به وسیله 

یک پوش و افسری شمالی اشغال شده بود اسکارلت با دیدن یونیفرم بی اختیار نفس بلندی کشید. پیتی خانمی ش

نوشته بود آتالنتا اشغال شده و خیابان ها پر از سرباز است از دیدن آن همه کت آبی خیره ماند و ترسید. خیلی 

 هد بدزدد و دشنام دهد.سخت باور می کرد که جنگ تمام شده و این مرد قصد ندارد او را آزار د

بازگشت داد صبحی که برای اولین بار به آتالنتا آمده بود یک بیوه جوان  6611فضای خالی ایستگاه او را به سال 

سراپاسیاهپوش ناتوان و خسته یادش آمد که این مکان چه ازدحامی داشت . واگون ها آمبوالنس ها درشکه ها چه 

ر سروصدا بود فریاد سورچی هایی که بدو بیراه می گفتند و دشنام می دادند با غوغایی به راه انداخته بودند چقد

تعارفات بلند دوستانه در آمیخته بود. به یاد آن روزهای پرهیجان جنگ آه کشید و باز آهی دیگر به خاطر اینکه تا 

 ابد و بقیه راه را سواره طی کند.منزل عمه پیتی باید پیاده می رفت. اما امیدوار بود که در خیابان پیچ تری آشنایی بی

همچنان که به اطراف می نگریست سورچی زرین رنگ کالسکه سرپوشیده را پیش آورد و سرش را بیرون داد و 

 گفت: 

 درشکه خانم؟ هرجای آتالنتا دوسکه 

 تیم؟مامی با بیزاری نگاهی به اوانداخت . با خود غرغر کرد: درشکه کرایه ای !سیاه می دونی ما کی هس

مامی یک سیاه روستایی بود ولی از اول اینطور نبود و می دانست که یک بانوی پاکدامن و شایسته هرگز بدون 

 حضور با حتی.  شد نخواهد– سرپوشیده هم آن–همراهی تعدادی از خویشان و بستگاه سوار درشکه کرایه ای 
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کارلت را به درشکه دریافت خیره به او نگریست و اس مشتاقانه نگاه وقتی. نداشت وجود اعتمادی هیچ سیاه مستخدمه

 گفت:

 بیا این طرف خانوم اسکارلت درشکه کرایه ای و سیاه آزاد شده !مخلوط خوبی از کار درمیاد.

سورچی با خشم اعالم کرد: من سیاه آزاد شده نیستم من متعلق به خانم تالبوت هستم. خانم من پیره این درشکه هم 

 ی کنم تا پول دربیارم برای خونه برای خودمون.مال اونه من کار م

 مامی پرسید: کدوم خانوم تالبوت؟

 خانوم سوزانا تالبوت اهل میلج ویل بعد از کشته شدن آقای مارسی همه ما به آتالنتا اومدیم.

 خانوم اسکارلت شما می شناسینش ؟

 .اسکارلت با تاسف گفت : نه با اهالی میلج ویل زیاد آشنایی ندارم

 مامی با اطمینان گفت: پس پیاده بریم برو پی کارت سیاه.

چمدان اسکارلت را حاوی لباس تازه کاله و لباس خواب برداشت و بقچه خودش را زیر بغل گذاشت و از میان گل و 

الی و خاکسترهای آن مکان سوخته راه گشود و چون چوپانی او را هدایت کرد. اگرچه اسکارلت دلش می خواست 

ر شود اما چون نمی خواست با مامی جدال کند چیزی نگفت . از دیروز که مامی او رابا پرده ها غافلگیر کرده بود سوا

نوعی حالت تردید در نگاهش داشت که اسکارلت از آن خوشش نمی آمد. به نظر می رسید فرار از محبت های او 

 شم مامی را برانگیزد.کار ساده ای نباشد و دلش نمی خواست تا وقتی که الزم نباشد خ

از پیاده رویی باریک به سوی خیابان پیچ تری راه افتادند . اسکارلت ناراحت و دل افسرده بود زیرا آتالنتا با آنچه 

قبال دیده بود تفاوت زادی داشت . از کنار محلی که زمانی هتل آتالنتا بود گذشتند عمو هنری و رت باتلر در این هتل 

مان آن فقط اسکلت و دیوار عقبی باقی مانده بود. از آن انبارهایی که تقریبا ربع مایل به ردیف می زیستند. از ساخت

در کنار ساختمان راه آهن قرار داشت و در آنها نهایت مهمات و سیورسات نگه داری می شد خبری نبود. بدون این 

ه نمی دانست کجاست خرابه های انبار تاسیسات آن فضا خالی و مسکوت به نظر می آمد. جایی در میان خرابه ها ک

 این باید بعدا. بود پرداخته را آن مالبات هنری عمو گذشته سال–خودش که از چارلز به ارث مانده بود قرار داشت 

 .کرد می نگرانش کمی که بود موضوعی هم این داد می پس او به را پول

نج گوش افکند فریادی از حیرت برآورد. اگرچه فرانک پیچیدند و به خیابان پیچ تری وارد شدند. نظری به میدان پ

کندی چیزهایی در باره ویرانی شهر گفته بود ولی هرگز تصور نمی کرد که آتالنتا تا این حد خسارت دیده باشد. 

هنوز در ذهنش شهر مورد عالقه اش را با مغازه های زیبا و خانه های قشنگ تصور می کرد ولی اکنون خیابان پیچ 

قدری ویران شده بود که گویی برای اولین بار پای به آن جا می نهاد. خیابان فعلی با خیابان قبلی تفاوت  تری به

فاحشی داشت در ایام محاصره بسیار از این خیابان گذشته بود گلوله های فراوانی را دیده بود که بر آن فرو می 

بی پایان سراسر این خیابان را طی کرده بود و اینک ریخت و روز قبل از حرکتش به تارا در آن گرمای کشنده و رنج 

 آن قدر برایش عجیب می نمود که دلش می خواست فریاد بزند و گریه کند.

اگرچه در آن یک سالی که ارتش شرمن از آتالنتا خارج شده بود و شهر دوباره در اختیار کنفدراسیون قرار گرفته 

میدان پنج گوش جای خالی بسیار داشت و در اغلب نقاط آجرهاو زباله بود بناهای جدیدی ساخته شده بود ولی هنوز 

 ها به هم آمیخته بود و با ریزش باران علف های هرز از میان آنها روییده بود.
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از خانه ها و ساختمان های آشنا جیز زیادی باقی نمانده بود دیوارهای آجری بی سقف در تابش آفتاب بی رمق 

 شکسته دودکش هایزمستان پنجره های درهم 

تنها و دیوارهای سیاه . به ندرت خانه یا مغازه ای را می دید که از آسیب جسته باشد. بعضی از ساختمان ها هم که 

آسیب چندانی ندیده بودند تعمیر شده با آجرهای تازه و خوش رنگ خود در میان آن محیط خراب درخششی خاص 

ا نام های آشنایی می دید ولی اغلب اسامی برایش غریب بودند به داشتند. گاهی بر سر در مغازه ها و شرکت ه

خصوص دکترها وکال و بازرگانان پنبه. زمانی بود که همه نام ها برایش آشنا بودند اما حاال این غریبه ها او را عصبی 

 افت نمود.می کردند. در امتداد خیابان تعدادی ساختمان نوساز مشاهده کرد و از دیدن آنها احساس خوبی دری

تعدادی از این بناهای نوساز سه طبقه بودند!هرجا که نگاه می کرد ساختمانی داشت باال می رفت. به پایین خیابان که 

می نگریست غوغایی مشاهده می کرد. سعی کرد شهر جدید را در نظر مجسم کند . صدای اره و تیشه و چکش از 

چوب بر دوش داشتند و از نردبان باال می رفتند. خیابان محبوبش  همه طرف بلند بود. مردانی را می دید که آجر و

 داشت شکل زیبایی به خود می گرفت آتالنتای جدیدی داشت به وجود می آمد چشمانش را کمی غبار غم فرا گرفت.

را از میان با خود گفت: آنها تو را سوزاندند و با خاک یکسان کردند و لی نتوانستند تو را محو کنند. نتوانستند تو 

 برداند نتوانستند تو را شکست دهند. دوباره تو را ساختند با عظمت تر از گذشته !

در امتداد پیچ تری راه می سپرد و مامی اردک وار دنبالش روان بود. پیاده رو مثل سابق شلوغ و پرازدحام بود. شتابی 

ان پر گل و کثیف امروز هم بود فقط نشانی از که در دوران محاصره دیده می شد اکنون هم وجود داشت . همان خیاب

عراده های توپ گاری های آمبوالنس و سیورسات دیده نمی شد. اما اسب و قاطر از شماره بیرون بود مقابل هر 

مغازه ای یا ساختمانی عده ای جمع شده بودند چهره آشنایی نمی دید همه عوش شده بودند مردان زشت و بدلباس 

ند و زنان جلف و خودنما و سبکسر سیاهان همه جا بودند بعضی به دیوارها تکیه داده بودند و و ریشو و کثیف بود

بعضی دیگر در خم کوچه ها و روی سکوها لم داده بودند همه بیکار بودند وعبور گاری ها و اسب ها را تماشا می 

 کردند گویی به دیدار سیرک آمده بودند.

 ده دهاتی مث اینکه به عمرشون درشکه ندیدن چقدر هم بی حیا تشریف دارن.مامی زیر لب گفت: سیاه های آزاد ش

آنها بی حیا بودند اسکارلت با مامی موافق بود چون زل زده بودند و داشتند او را تماشا می کردند. اما اسکارلت وقتی 

ر از سربازهای یانکی بود. یک یونیفرم پوش دیگررا دید دوباره تکان خورد و سیاهان بی حیا را فراموش کرد. شهر پ

 سواره پیاده درگاری های ارتشی پرسه زنان در خیابان و مست در پیاله فروشی ها.

اسکارلت با خود گفت: هیچ وقت به این ها عادت نمی کنم. و مشت هایش را گره کرد. هرگز !رویش را برگرداند و 

 یرون.به مامی گفت: عجله کن مامی باید زودتر از این شلوغی بریم ب

اگه بتونم این سیاه آشغالو با لگد پرت کنم اون ور و بعد با چمدانی که در دست داشت ضربه محکمی به او زد سیاه 

بدبخت به طرفی رفت و راه باز شد . چه شهر گندیه اصال خوشم نمیاد خانوم اسکارلت پر از یانکیه و این سیاه های 

 اشغال . 

 دون پنج گوش گذشتیم بهتر میشه .وقتی شلوغ نیست قشنگه وقتی از می

از روی سنگ هایی که در دریای گل در تقاطع خیابان دکاتور گذاشته شده بود گذشتند و راه خود را در پیچ تری 

وقتی دنبال دکتر مید می گشت جلوی این نمازخانه ایستاده و  6611ادامه دادند . به نمازخانه وسلی رسیدند در سال 

با صدای بلند خندید کوتاه و اندوهناک . نگاه تند مامی در پی نگاه اسکارلت بود نگاهی نفس تازه کرده بود. 
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پرسشگر و تردید آمیز اما جوابی نگرفت. اسکارلت تمام وحشت و هراس آن روز را ناگهان به یاد آورد. آن روز 

حشت زده از نزدیک شدن وحشت انگیز را ویران از ترس افتان از ترس خیزان از ترس هراسناک از یانکی ها و و

تولد بو . پیش خود فکر می کرد چه ترس غریبی بود چون کودکی که از صدایی نابهنگام ترس را شناخته باشد و چه 

کودکانه فکر می کرد که یانکی ها آتش سوزی و شکست بدترین واقعه ای بود که برایش پیش آمده است . چه 

و جنون جرالد. در مقابل گرسنگی و سرما و کار کمرشکن و کابوس  کودکانه بودند آن ترس ها در مقابل مرگ الن

زنده ناامنی . ابراز شجاعت در مقابل تهاجم ارتش شمال چه ساده بود و چه سخت است روبه رو شدن با خطر انهدام 

 تارا حاال دیگر از چیزی نمی ترسید جز فقر.

اشتیاق نگاهی انداخت تا شاید آشنایی بیابد. هنوز تا  کمی پایین تر کالسکه سرپوشیده ای نزدیک شد و اسکارلت با

منزل عمه پیتی راه درازی در پیش بود . او و مامی هر دو سرک کشیدند. زنی با چهره ای سرخ فام و کالهی بزرگ از 

پوست خز سرش را جلوی پنجره آورد و به آنها خیره شد . اسکارلت حیرت کرد و عقب رفت . بل واتلینگ بود قبل 

اینکه دور شود سوراخ بینی اش گشاده شد و انزجار خود را نشان داد. عجیب بود که اولین چهره آشنایی که می  از

 دید بل واتلینگ بود.

مامی با سوظن پرسید: اون کی بود؟ تورو شناخت ولی تعارف نکرد. تا حاال همچی صورت سرخی در عمرم ندیده 

 سرخی نیست به نظرم سرخاب مالیده بود.بودم. حتی موهای خانم تارلتون هم به این 

 جواب اسکارلت کوتاه بود بله و برسرعتش افزود.

 اون زن سرخاب مالیده رو شناختی ؟ ازت می پرسم کی بود؟

 اسکارلت گفت: از اون زن های بد شهر قسم می خورم که نمی شناسمش خوب دیگه حرفی نباشد.

یگر برگشت و نگاهی به درشکه انداخت. از بیست سال پیش که با الن مامی نفس عمیقی کشید. خدای من ! یک بار د

 در ساوانا زندگی می کرد زن بد ندیده بود . آروز می کرد کاش او را بهتر تماشا کرده بود. گفت:

چه لباسی !چه درشکه ای !اصال عقلم قد نمیده چطور خدا به یه زن بد این همه پول میده اون وقت ما آدمای خوب 

 نداریم بپوشیم پابرهنه ایم.کفش 

اسکارلت با خشمی جنون آمیز گفت: سالهاست که خدا دیگه راجع به ما فکر نمی کنه و نشنوم که بگی مادر اگه 

 حرفامو بشنوه تو گور می لرزه.

دلش می خواست خودش را پاک تر از بل واتلینگ به حساب آورد ولی فکر می کرد که اگر نقشه هایش با موفقیت 

ا شود او هم دست کمی از بل ندار. داشت راه او را می رفت همان راهی که بل رفته بود. مردی حامی او می شد که اجر

حامی بل هم بود. اگرچه ظاهرا اهمیتی نمی داد اما گرفتن این تصمیم برایش بس دشوار بود با خود گفت: حاال راجع 

 به این موضوع فکر نمی کنم و بر سرعتش افزود.

بل خانه میدها گذشتند حاال دیگر از آن خانه بزرگ چیزی بر جای نبود . خانه بل هم به تلی خاک تبدیل شده از مقا

بود حتی سنگ هایش را هم برده بودند رد گاری ها این را نشان می داد . خانه السینگ ها تازه ساز و دو طبقه بود 

ه شکل زننده ای تعمیر شده بود و اشخاصی که در آن ظاهرا طبقه دوم را به تازگی ساخته بودند. خانه بونل ها ب

سکونت داشتند چهره های آشنایی نبودند. از این که آشنایی نمی دید خوشحال بود اصال دلش نمی خواست با کسی 

 حرف بزند.
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خانه عمه پیتی با سقف سنگی تازه و همان آجرهای قرمز قدیمی از دور دیده می شد. ضربان قلب اسکارلت تندتر 

شد. خدا رحم کرده بود که این خانه ویران نشده بود نزدیک خانه عمو پیتر زنبیل به دست داشت از حیاط جلو خارج 

می شد که به خرید رود. چشمش که به آنان افتاد با نگاهی گشاد لبخندی ناباورانه تحویل داد و چهره سیاهش باز 

 شد.

دلم می خواد صورت این احم  سیاه رو ببوسم. از دیدنش اسکارلت خوشحال شد و با خود فکر کرد از خوشحالی 

 خیلی خوشحالم بعد خطاب به پیتر گفت: بدو زود شیشه نمک عمه رو بیار پیتر من واقعا خودمم.

شام آن شب چیزی جز آرد ذرت و نخود بر سر میز نبود و اسکارلت با خشم قسم خورد که وقتی دوباره پولدار شود 

سر میز غذا نبیند. اصال مهم نبود چه قیمتی می پرداخت تصمیم داشت پولدار شود. خیلی  این دو غذارا هیچ وقت

بیش از آنچه که بتواند برای مالیات تارا بپردازد. به هرحال روزی هم می رسید که پولدار شود حتی اگر ناچار می شد 

 آدم بکشد. 

از همه امید داشت پول مورد نیاز را بتواند از  در نور زرد اتاق غذاخوری از وضع مالی عمه پیتی سوال کرد اول

منسوبین شوهرش چارلز قرض کند. شاید آنها می توانستند نیازش را برطرف کنند. سوال های اسکارلت صریح و 

روشن بود ولی پیتی اصال حواسش به پرسشهای او نبود آن قدر از دیدن خویشاوندانش خوشحال بود که سراز پا نمی 

الت اسکارلت جواب درستی نمی داد. با اشک و آه شرح بدبختی های خودش را می داد. او حتی نمی شناخت و به سوا

دانست امالک و مستغالت شهری و پول های نقد چگونه از بین رفتند فقط می گفت که همه چیز دود شد و به هوا 

م بپردازد . همه چیز جز خانه ای رفت. آنچه می گفت حرفهای برادرش بود . هنری قادر نبود مالیات امالک او را ه

که در آن زندگی می کرد از بین رفته بود تازه آن خانه هم به او تعلق نداشت متعلق به مالنی و اسکارلت بود. 

برادرش هنری فقط توانسته بود مالبات آن خانه را بدهد. هرماه مبلغ مختصری به او می پرداخت تا بتواند در حد 

گذراند. اگرچه برای پیتی چندان خوشایند نبود که دست پیش برادرش دراز کند ولی ناچار بخور و نمیر زندگی را ب

 بود.

برادرم هنری میگه که نمی دونه چطوری می تونه این همه مالیات بده ولی البته احتماال دروغ میگه و یک جایی پول 

 قلمبه ای داره که نمی خواد به من بده .

ری دروغ نمی گوید در یکی دونامه که درباره دارایی چارلز برای اسکارلت نوشته اسکارلت مطمئن بود که عمو هن

بود همه چیز را روشن کرده بود . وکیل پیر به شدت می کوشید که خانه را حفظ کند و همین طور در وسط شهر 

کارلت می دانست که توانسته بود آن انبار قدیمی را نجات دهد بنابراین وید و اسکارلت دارایی مختصری داشتند. اس

 هنری دارد فداکاری می کند و مالیات های او را از خودگذشتگی تمام می پردازد .

اسکارلت با اندوه پیش خود فکر کرد: البته که او چیزی ندارد . پولی که نمی تواند قرض بدهد. بنابراین عمو هنری و 

جز رت مجبورم به او رو بیاندازم. باید این کار را  عمه پتی فعال از فهرست من خارج می شوند. دیگر کسی نمی ماند

بکنم. ولی حاال نباید راجع به آن فکر کنم....باید عمه پیتی را وادار کنم راجع به رت حرف بزند. و شاید هم به او 

 پیشنهاد کنم رت را برای شام فردا شب دعوت کند.

 ا در دست گرفت.با لبخندی شیرین به او نزدیک شد و دست های کوچک و چاقش ر
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عمه جون دیگه حرف زدن درباره چیزهای ناراحت کننده ای مثل پول بسه بیا راجع به چیزهای بهتری حرف بزنیم. 

باید تموم خبرها رو راجع به دوستان قدیمی برام تعریف کنی . خانم مری ودر چطوره؟ و می بل شنیدم شوهرش 

 مید؟ سالم برگشته السینگ ها چطورن؟ دکتر مید و خانم

پیتی پات از اینکه موضوع صحبت عوض شده بود خوشحال می نمود. تمام گزارش ها را به طور دقیق درباره 

همسایگان و آشنایان تعریف کرد و گفت که چه می کنند چه می پوشند چه میخورند و چه فکر می کنند. تعریف 

مادر زنش خانم مری ودر پختن پیراشکی را کرد که رنه پیکار چگونه از جنگ بازگشت و همراه با زنش می بل و 

شروع کرد و به سربازان شمالی فروخت. هنگامی که این داستان ها را شرح می داد چهره اش سخت وحشتزده بود. 

فکرش را بکن!گاهی اوقات می شد که چند تا سرباز یانکی بیرون در می ایستادند و منتظر می شدند تا پیراشکی 

خانه است . هر روز صبح گاری اش را سوار می شود و به اردوگاه یانکی ها می رود و پیراشکی  پخته شود. حاال رنه در

و کیک و بیسکویت می فروشند. خانم مری ودر می گوید وقتی پول حسابی جمع کرد می خواهد یک مغازه در مرکز 

داد بمیرد و با یانکی ها معامله  شهر باز کند. عمه پیتی البته نمی خواست انتقاد کند ولی به گفته خودش ترجیح می

نکند. می گفت هر وقت یک سرباز آبی پوش می بیند راهش را کج می کند و از آن طرف خیابان می رود. اسکارلت 

فکر می کرد که همین رد شدن از وسط خیابان پر از گل و شل و رفتن به آن طرف خودش فداکاری بزرگی است به 

دگذشتگی با آن کفش های پر گل نمایش وفاداری به حکومت کنفدراسیون است خصوص در هوای بارانی این از خو

 و این کارها صد البته از عمه پیتی بعید نیست.

خانه دکتر مید هم در آتش سوزی بزرگ شهر ازمیان رفت و آنان بعد از مرگ دارسی و فیل نه پولش را داشتند و نه 

رای خود بسازند. خانم مید می گفت خانه نمی خواهد خانه ای که دل و دماغش را که دوباره خانه ای به آن شکل ب

بدون فرزند بدون نوه باشد چه ارزشی دارد؟ آن ها به خانه السینگ ها نقل مکان کردند. السینگ ها خانه صدمه 

در  دیده خود را تعمیر کردند و قسمتی را به دکتر مید و همسرش واگذار نمودند. خانم و آقای وایتینگ هم اتاقی

آنجا گرفته اند و خانم بونل هم سعی دارد خانه اش را به یک افسر یانکی و خانواده اش اجاره بدهد و به آنجا نقل 

 مکان کند.

 اسکارلت گفت: این همه آدم چطور اونجا زندگی می کنن؟ تازه خانم السینگ فانی و هیو هم هستن.

و زیر شیروانی عمه پیتی در حالی که کمی از خجالت سرخ می خانم السینگ و فانی در اتاق پذیرائی می خوابند. هی

 اونا من نظر به.  هستن بده پول مهمونای اینا میگه السینگ خانم–شد ادامه داد: عزیزم دلم نمی خواد اینو بگم ولی 

 ؟ نیست وحشتناک کنه می اداره رو پانسیون یک داره السینگ خانم و مستاجرن

هم خوبه کاش ما هم مستاجر داشتیم . از همین مهمون های پول بده در تارا به جای  اسکارلت گفت: نه چرا؟ خیلی

 اون همه آدم مریض که مجانی پذیرائی کردیم.

اسکارلت چطور می تونی این جوری حرف بزنی ؟ مادرت حتما بدنش توی گور می لرزه . حتما ناراحت میشه از اینکه 

ته خانم السینگ مجبور بود این کار رو بکنه . با همه اینها درآمدشون کافی ببینه تارا تبدیل به پانسیون شده . الب

نیست . خودش و فانی خیاطی می کنن و هیو هم هیزم شکنی می کنه و پول مختصری در میاره در حالی که می 

گرفتار تونست وکیل خوبی باشه . عزیزم هیو مجبوره هیزم شکنی کنه من از اینکه می بینم پسرهای ما این طور 

 شدن گریه م می گیره!
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اسکارلت در فکر پنبه های تارا بود که در ردیف های بی پایان زیرآسمان مسی رنگ تارا خفته بود. تمام آن رنج 

هایی را که در این راه متحمل شده بود به خاطر آورد. دست های تاول زده اش هنوز نشان آن دردها را در خود حفظ 

گ احساس همدردی نمی کرد چه پیرزن ساده و احمقی بود این عمه پیتی با وجود این همه کرده بود. برای هیو السین

 خرابی و بدختی که دور و برش می دید باز هم در رویاهای خودش زندگی می کرد.

اگه از هیزم شکنی خوشش نمیاد چرا نمیره در کار وکالت داخل بشه و کارآموزی کنه . مگه تو آتالنتا نمیشه 

 کرد؟ کارآموزی

البته که میشه عزیزم یک عالمه کارآموز وکالت ریخته این روزها عمال هم دارن علیه هم شکایت می کنن. حاال همه 

چی سوخته زمین ها بالتکلیف مونده حد و مرزها از بین هیچ کس نمیدونه زمینش از کجا شروع میشه و کجا تموم 

ر کار نیست چون هیچ کس پولی برای دادن به وکیل نداره. میشه خوب این چیزها همه وکیل می خواد. اما پولی د

بنابراین هیو هم رفته و هیزم شکن شده ....اوه فراموش کردم حتما براتون نوشتم. فانی السینگ فردا ازدواج می کنه 

ای غیر از . و البته تو هم باید باشی خانم السینگ حتما اگه بفهمه تو اومدی خیلی خوشحال میشه امیدوارم لباس دیگه 

ولی خوب یک کمی کهنه شده خوب لباس قشنگ داری؟ -این داشته باشی . این که تنته البته لباس بدی نیس عزیزم

من که خیلی خوشحالم چون این اولین عروسی آتالنتا بعد از جنگه کیک شراب و رق  من نمی دونم السینگ ها 

 چطور از پسش بر میان اونا خیلی فقیرن.

 سی می کنه ؟ فکر می کردم بعد از مرگ داالس مک لورد در گتیس برگ دیگه ....فانی با کی عرو

عزیزم نباید فانی رو سرزنش کنی. همه که مثل تو به رفتگانشون وفادار نیستن بیچاره چارلی بذار ببینم اسمش چی 

مدرسه دخترانه  به هم با شناسم می خوب مادرشو کسی یک تام–بود؟ اصال نمی تونم اسمش رو به خاطر بیارم 

بذار ببینم....پرکینز ؟ پارکینسون اهل اسپارتا خانواده خوبی -الگرانژ می رفتیم. از خانواده تاملینسون اهل الگرانژ بود

 هستن اما من نمی دونم فانی چطور راضی شده زنش بشه.

 دائم الخمره یا ...

ه یک گلوله توپ جلوی پاش در رفته و حاال موقع عزیزم نه !پسر خوبیه ولی می دونی تو جنگ زخمی شده و مثل اینک

 راه رفتن یک کمی تاب ور می داره.

 زیاد جالب به نظر نمیاد . نمی دونم فانی چطور راضی شده ؟ -وقتی راه میره منظره زیاد خوبی نداره

 دخترا باید باالخره با یکی ازدواج کنن.

 ؟پیتی گفت: مجبور که نیستن من خودم مگه مجبور بودم

عمه جون منظورم شما نبودین همه می دونن که شما چقدر خوب بودین هنوز هم هستین قاضی کارلتون یادت میاد؟ 

 هروقت شما رو می دید چشمک می زد ..

پیتی با خنده گفت: اوه اسکارلت حرف این پیرمرد احمق رو نزن .خوب بگذریم. ولی فانی یک دختر اجتماعیه می 

کنه . فکر نمی کنم به این پسره عالقه ای داشته باشه شک ندارم که مرگ داالس مک لور  تونست شوهر بهتری پیدا

رو از یاد برده ولی اون مثل تو نیست عزیزم تو همی جور به پای خاطره چارلی نشستی با اینکه می تونستی بارها 

ری در حالی که گاهی دیگران می ازدواج کنی . من و ملی دائما به هم می گفتیم که تو چقدر به خاطره شوهرت وفادا

 گفتن تو احساس نداری.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 4  

 

اسکارلت با لبخند گفته های او را می شنید و با اینکه این حرف آخر را توهین می دانست ولی چیزی نگفت سعی 

داشت موضوع صحبت را دائما عوض کند و به چیزهایی تازه تری بکشاند تا اینکه به رت باتلر برسد. نمی خواست 

راجع به او سخن بگوید و بالفاصله بعد از ورودش اسم او را برزبان آورد. بهتر بود که ذهن پیتی را بر می  مستقیما

انگیخت تا خود سخن بگوید. از این راه می توانست تمام اطالعات را در مورد رت و شایعات اطرافش به دست آورد 

 د به دردش بخورد.و اگر رت از ازدواج با او سرباز می زد این اطالعات ممکن بو

عمه پیتی از اینکه شنونده خوبی پیدا کرده بود چون بچه ها ابراز شادمانی می کرد. می گفت همه چیز در آتالنتا 

وحشتناک شده از جمهوری خواهان بدگویی می کرد. آنها باعث خرابی اوضاع شده بودند و افکار بدی را به سیاهان 

 بدبخت القا می کردند. 

-دونم نمی من–می خوان به سیاها حق رای بدن آیا قبال چیزی از این احمقانه تر شنیده بودی؟ اگرچه عزیزم اونا 

 دادن رای و کجا پیتر عمو البته ولی بهتره ها خواه جمهوری این از خیلی از پیتر عمو که بینم می کنم می فکر که حاال

ی از اون ها واقعا خیلی گستاخ شدن. بعد از بعض بدونن حق صاحب رو خودشون اونا شده باعث چیزها همین کجا

تاریکی هوا دیگه امنیتی وجود نداره حتی روز روشن هم به خانم ها توهین می کنن و اونارو هل میدن توی گل واگه 

 عزیزم بهت گفتم که سروان باتلر تو زندونه ؟-یک نجیب زاده پیدا بشه و اعتراض کنه توقیفش می کنن

 رت باتلر؟

ن خبر وحشتناک هم اسکارلت از عمه پیتی متشکر بود که صبحت را باالخره به رت کشانده بود . چه حتی با ای

 صحبت های جالبی !

بله واقعا هیجانی باور نکردنی در چهره پیتی پات پدید آمد. راست نشست و به صحبت ادامه داد در این لحظه تو 

 فکرشو بکن سروان باتلر اعدام بشه! زندانه به جرم کشتن یک سیاهپوست و ممکنه دارش بزنن.

برای لحظه ای نفس در سینه اسکارلت حبس شد. خیره به پیرزن می نگریست و چشم از او برنمی داشت . عمه پیتی 

 ظاهرا از تاثیر کالم خود بر او راضی به نظر می رسید.

یدپوست کشته و یانکی ها خیلی البته هنوز ثابت نشده ولی یک نفر یک سیاه رو به خاطر اهانت به یک خانم سف

دستپاچه شدن چون اخیرا سیاه های زیادی کشته شدن. هنوز نتونستن جرمشو ثابت کنن ولی دکتر مید میگه باالخره 

یکی رو باید برای عبرت بقیه دراز کنن دکتر میگه اگه اعدامش کنن این اولین کار عادالنه یانکی هاست . ولی خب 

پیش بود که اومد اینجا و یک بلدر چین برام هدیه آورد. اون هم به چه قشنگی و همه ش من نمی دونم...همین هفته 

از تو سوال می کرد و می گفت در اون شب آخر محاصره تورو اذیت کرده و میدونه که تو هیچ وقت اونو نمی بخشی 

. 

 چقدر باید تو زندون بمونه ؟

نتونن قتل اون سیاه رو گردنش بندازن اصال برای یانکی ها مهم  کی میدونه ؟ شاید تا وقتی که دارش بزنن ولی شاید

 صدایش–نیست که مقصر کیه هر وقت دلشون بخواد هرکسی رو می تونن دار بزنن . یانکی ها خیلی دستپاچه شدن 

 Ku Klux Klan) کالن کوکلوکس به راجع.  بدهد آن به آمیزی اسرار حالت کرد سعی و آورد پایین کمی را

 به تنسی ایالت/ یوالسکی شهر در فورست فود–دوران احیای جنوب توسط ژنران ناتال  6611ه در سال این فرق

 این تاسیس با کرد می مخالفت سیاهان آزادی با و بود برده تاجر ارتش به ورود از قبل خود که فورست. آمد وجود

ه زودی این سازمان وسعت یافت و ب. انداخت شمالی سیاستمداران و سیاهان دل در ای ولوله و ترس تشکیالت
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رسید کار به جایی کشید که دادگاه عالی تمیز و کنگره ایاالت  6616نفر در سال  000/000اعضای آن به حدود 

متحده قوانینی برای مقابله با این فرقه وضع کردند. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چند سالی فعالیت این 

( از کالن ها به 6160که دیوید وارک گریفیت در فیلم معروف خود تولد یک ملت ) گروه کم شد ولی هنگامی

 6110عنوان نجات دهنده جنوب نام برد و از آنها تجلیل نمود دوباره آتش مخالفت با سیاهان تیزتر شد و در سال 

 به اوج رسید.

یام ج سیمونر که از وزرای سابق بود به راه این غوغا را در همان سالی که این فیلم به نمایش درآمد مردی به نام ویل

نفر رساند. کالن  000/000/1به  6110انداخت و تشکیالت کالن را دگرگون کرد و تعداد اعضای آن را در سال 

ها صد کلیسای کاتولیک ضد سیاهان و رنگین پوست های دیگر از جمله سرخپوستان و ژاپنی ها و چینی ها هستند و 

متحده و دیگر نقاط جهان از قدرت فوق العاده ای برخوردارند. آنان دفتر سیاسی دارند و هنوز هم در ایاالت 

تشکیالت اداری دیگری که با قدرت تمام هدف های خود را دنبال می کنند. (تو منطقه شما کالن پیدا میشه؟ اوه 

ی این دسته اجازه ندارن حرفی عزیزم حتما پیدا میشه و من مطمئنم که اشلی چیزی در این مورد به شما نگفته اعضا

بزنن. اونا شب ها راه می افتن مث ارواح لباس می پوشن و اوباش و خانه به دوش هایی رو که پول دزدیدن می گیرن 

و سیاه ها رو تهدید می کنن و می ترسونن و بهشون می گن باید از آتالنتا برین. و اگه نرفتن اونارو شالق می زنن و 

رد: بعضی اوقات می کشن و جسدشونو جایی میندازن که زود پیدا بشه و روی بدن اونا کارت حاال فقط نجوا می ک

کوکلوکس میذارن...و یانکی ها خیلی عصبانی هستن و می خوان یکی رو بگیرن و باالخره یک جوری یک چیزی 

دام کنن چون یانکی ها بهش ببندن و درازش کنن...ولی هیو السینگ به من گفت که فکر نمی کنه سروان باتلر رو اع

 فکر می کنن اون جای پول ها رو می دونه و نمیگه می خوان هر طور شده ازش حرف بکشن.

 پول؟

مگه نمی دونی ؟ ننوشتم برات؟ مث اینکه تو در تارا مدفون شدی پس از چی خبر داری ؟ وقتی سروان باتلر با جیب 

ی به راه افتاد اون هم درست موقعی که خیلی از مردم نمی پر پول و اسب و کالسکه قشنگ به آتالنتا اومد غوغای

تونستن حتی یک وعده غذا برای خودشون فراهم کنن. تقریبا همه عصبانی شدن که این قاچاقچی قدیمی که همیشه 

بدگویی کنفدراسیون رو می کرد با این همه پول برگشته ولی ما برای نون شبمون معطلیم. همه دلشون می خواست 

 از: گفت و خندید هم اون من بجز –که اون پوالشو از کجا آورده ولی کسی جرات نداشت از خودش بپرسه بدونن 

 . سختیه کار چه اون از کشیدن حرف که دونی می. باشید مطمئن غیرشرافتمندانه راه

 خوب البته همه میدونن که از راه قاچاق .

شو از قاچاق به دست آورده که در مقابله بقیه حتما یک قطره هم بله من هم می دونم از راه قاچاق ولی قسمتی از پوال

به حساب نمیاد. همه به خصوص یانکی ها معتقدند که اون میلیون ها دالر طال ثروت داره که متعلق به دوست 

 کنفدراسیونه و یک جایی قایمش کرده .

 طال؟-میلیون ها

ها باال کشیدن و این سروان باتلر هم یکی از اون بعضی خوب عزیزم اون همه طالی کنفدراسیون کجا رفت؟ بعضی 

هاست. یانکی ها فکر می کردن پرزیدنت دیوس وقتی از ریچموند فرار کرد با خودش برد ولی وقتی پیرمرد بیچاره 

رو گرفتن حتی یک سنت هم تو جیبش نبود. وقتی جنگ تموم شد در خزانه کنفدراسیون پولی نبود و همه فکر می 

 یکی از این معامله گرها همه رو باال کشیده و حاال صداشو هم درنمیاره.کنند که 
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 چطور؟ ولی!طال–میلیون ها 

پیتی سوال کرد: مگه همین سروان باتلر نبود که هزاران عدل پنبه رو به انگلستان و ناسائو می برد و برای دولت 

ای خودش رو بلکه پنبه های دولتی رو . و تو میدونی کنفدراسیون معامله می کرد؟ و با پیروزی افزود: نه تنها پنبه ه

که چقدر پنیه در زمان جنگ رفت به انگلستان !اون هم با هر قیمتی که دلشون می خواست . باتلر نماینده تام االختیار 

دولت کنفدراسیون بود پنبه ها رو می فروخت و به جاش توپ می خرید تفنگ می خرید و وارد می کرد. خب وقتی 

صره شدیدتر شد. اون حتی نتونست یک صدم از اون پول رو خرج کنه بنابراین میلیون ها دالر تو بانک های محا

انگلیس موند به حساب سروان باتلر و چند معامله گر دیگه به امید اینکه محاصره شکسته بشه و هیچ کس نمی تونه 

ب ها به نام اونا بود و هنوز هم هست ...از وقتی بگه این حساب ها به نام دولت کنفدراسیون باز شده بود. این حسا

جنوب تسلیم شده همه در این باره صحبت می کنن و به این معامله گرها بدو بیراه میگن. وقتی سروان باتلر رو به 

بهانه کشتن این یارو سیاهه توقیف کردن حتما این شایعات رو هم شنیده بودن چون دارن کاری می کنن که حرف 

حداقل یانکی ها اینطور فکر -ی پوالرو بگه . آخه می دونی تمام اموال کنفدراسیون حال مال یانکی هاستبزنه و جا

می کنن ولی سروان باتلر گفته که هیچی نمی دونه ...دکتر مید میگه باید دارش بزنن جزای آدم دزد و کالش فقط 

.ضعف داری ؟ با این حرف ها ناراحتت کرد؟  میای خسته نظر به ؟ کنی می نگاه جوری این چرا عزیزم–طناب داره 

میدونم که یک موقعی جزو عشاق تو بود ولی من فکر کردم خیلی وقته که فراموش کردی من خودم شخصا هیچ 

 ازش خوشم نمیاد به هر حال کالهبرداره....

ش کردم بعد از اسکارلت با تاکید گفت: اون دوست من نیست . من وقتی شهر در محاصره بود دعوای مفصلی باها

 االن کجاست؟ -اینکه شما رفتین به ماکون االن

 تو ساختمون آتش نشانی نزدیک میدون.

 آتش نشانی؟

 عمه پیتی خنده ای کرد و گفت:

بله در آتش نشانی یانکی ها حاال اونجارو زندون نظامی کردن اونا در اطراف شهر اردو زدن و آتش نشانی درست 

تلر اونجاس . و اسکارلت دیروز یک چیز خنده داری راجع به سروان باتلر شنیدم. یادم نیست پایین خیابونه سروان با

اونا توی آتش نشانی زندونیش کردن و  -واقعا خوش ظاهر بود-کی به من گفت یادت میاد چقدر شیک و پیک بود

گ نشونش دادن و گفتن اجازه نمیدن حموم کنه تا اینکه باالخره در یک روز بردنش وسط میدون و یک مخزن بزر

بپر توش . جایی که همه سربازا توش حموم می کردن. ولی اون گفت نه چرک جنوب رو به چرک یانکی ترجیح میده 

 و...

اسکارلت زیرو بم صدای عمه پیتی را احساس می کرد ولی کلماتش را نمی فهمید . در ذهنش دوفکر داشت رت 

اال در زندان بود. این واقعیت که او در زندان بود و احتماال به دار کشیده بیشتر از اونچه فکر می کرد پول داشت و ح

می شد مشکل اسکارلت را تغییر می داد. یعنی شاید کمی آن را آسان می کرد. اعدام رت زیاد برایش اهمیت نداشت 

می ساخت . به عالوه با . نیاز مالی بود که او را بسیار آزار می داد و ناامید می کرد و سرنوشتش را دستخوش تحول 

عقیده دکتر مید موافق بود جزای رت اعدام بود. مردی که زن بی پناهی را که میان دو ارتش گیر کرده بود رها کند 

و به امید واهی جنگ به خاطر وطنی که تقریبا نابود شده بود وسط بیابانی تاریک تنها بگذارد جزایش طناب دار است 

ندان با او ازدواج کند تمام آن پول ها از آن او بود و چه اهمیت داشت که رت را اعدام . اگر می توانست در همان ز
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کنند و اگر ازدواج ممکن نباشد شاید بتواند مبلغی از او بگیرد و در مقابل قول بدهد قول بدهد که بعد از آزادی با او 

 ی ماند.اوه یا هر قول دیگری ! و اگر اعدامش کردند دیگر مشکلی نم-ازدواج کند

برای لحظه ای خیالش زبانه کشید بیوه مجدد با پادرمیانی دولت یانکی میلیون ها پول طال! می توانست تارارا تعمیر 

کند و جریب در جریب پنبه بکارد. هر لباسی را که دوست داشت می پوشید و هرچه دلش می خواست می خورد و 

ی خورد و گوشت می آورد و لباس گرم می پوشید و تحصیل سوالن و کارین هم همین طور. و وید غذاهای مقوی م

می کرد و به دانشگاه می رفت...و دیگر مثل خانه به دوش ها پابرهنه و بدبخت به نظر نمی آمد. دکتر خوبی می آمد 

 .کرد نمی اشلی برای که کارهایی چه–و پاپا را درمان می کرد و اشلی را 

: بله مامی ؟ سیر خیاالت اسکارلت از هم گسست و مامی را دید که میان صدای یکنواخت عمه پیتی قطع شد و گفت

در ایستاده دستش را زیر پیشبندش فرو برده و مصرانه به او می نگریست. نمی دانست چه مدت است مامی آنجا 

 ایستاده و چه چیزهایی را شنیده است . شاید همه چیز چشمانش که این طور می گفت.

 ظر خسته میاد فکر می کنم بهتره بخوابه .خانوم اسکارلت به ن

اسکارلت در حالی که بر میخواست به چشمان مامی نگاه کرد مثل بچه بی پناهی که کمک می خواهد. من خسته ام 

فکر می کنم سرما هم خوردم .عمه پیتی اجازه میدی فردا رو استراحت کنم و با شما بیرون نیام؟ دیدار دوستان باشه 

من خیلی دلم می خواد فردا شب در عروسی فانی شرکت کنم اگه سرماخوردگیم بیشتر بشه نمی  برای بعد تازه

 تونم. یک روز استراحت حالمو بهتر می کنه.

وقتی مامی دست اسکارلت را گرفت. حالت نگاهش عوض شد نگرانی جای کنجکاوی را گرفت. به چهره اش نظر 

ن خیاالت هیجانی او را دستخوش تغییر کرده بود. رنگ پریده و لرزان افکند . مثل اینکه واقعا حالش خوب نبود . آ

 می نمود.

دستات مثل یخ شده عزیزم بروبخواب من هم کمی جوشونده ساس فراس برات میارم و آجر داغ فورا عرق می کنی 

 و حالت خوب میشه.

م همه ش حرف می زنم و اصال به پیرزن از صندلی خود پرید و بازوی اسکارلت را گرفت و گفت: چقدر من بی فکر

ولی نه !عزیزم -فکر تو نیستم عزیزم تو فردا را تو رختخواب می مونی و استراحت می کنی و با هم اختالط می کنیم

اصال یادم نبود نمی تونم با تو باشم قول دادم برم پیش خانم بونل فردا اون سرما خورده و افتاده آشپزش هم 

 الم که تو اینجایی باید فردا با من بیایی و کمکم کنی.همینطور . مامی چقدر خوشح

مامی دست اسکارلت را گرفته بود و به سرعت از پله ها باال می برد . مرتب از دست های سرد و کفش های نامناسب 

اسکارلت حرف می زد و لی اسکارلت راضی و خوشحال بود . اگر می توانست این سوظن مامی را دور کند و او را 

ون بفرستد فردا همه چیز روبه راه می شد. می توانست به زندان یانکی ها برود و رت را مالقات کند. همچنان که بیر

از پله ها باال می رفتند صدای قدم های مامی چون رعد طنین داشت .مثل غرش توپ های شرمن اسکارلت فکر کرد 

 صداها برایش تنها مفهوم توپ و جنگ داشت.این غرش همان توپ هاست . به خود لرزید . تا پایان عمر این 

 فصل سی و چهارم 

صبح روز بعد آفتاب گاه بی گاه می تابید باد تندی می وزید و ابرها را در آسمان به هم پیوند می داد و دوباره از هم 

اطر توقف می گسست. باد مست عربده کشان دورخانه می چرخید و پنجره ها را به صدا در می آورد. اسکارلت به خ

باران که شب گذشته شروع شده بود چند کلمه دعا به درگاه خدا ارسال نمود. بیدار شده بود و گوش می داد. می 
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دانست که اگر باران می بارید لباس و کاله مخملش به خطر می افتاد و اکنون که تابش نامنظم آفتاب را می دید کمی 

ر بماند و دل افسرده با خودش غر غر کند و منتظر بماند که عمی خیالش راحت شده بود . تاکی می توانست در بست

پیتی مامی و عمو پیتر به خانه خانم بونل بروند. عاقب صدای در برخاست دیگر کسی در خانه نبود مگر کوکی که در 

 آورد.آشپزخانه داشت آواز می خواند. اسکارلت از بستر برخاست و به سوی گنجه رفت و لباس تازه اش را بیرون 

خواب او را سرحال آورده بود و نیرویش را بازگردانده بود و از ته قلب احساس شهامت می کرد. تجسم مبارزه با 

که ذهن او را به خود مشغول داشته باشد احساس تازه ای برایش آورده بود. بعد از ماه ها -هر مردی-یک مرد

بدبختی زندگی خود روبه رو شود و چه بسا آن را از مرکب مبارزه با حوادث ناخوشایند اکنون می رفت که با آخرین 

 خود به زیر کشد احساس سبکی می کرد.

لباس پوشیدن بدون کمک کار مشکلی بود ولی باالخره انجام شد کالهش را به سرگذاشت و با شتاب به اتاق عمه 

دمانه ای می بخشید و مخمل تیره پیتی رفت تا خود را در آینه بنگرد. چه زیبا شده بود پر خروس به او حالت شا

کالهش چشمانش را روشن تر نشان می داد تقریبا به رنگ زمرد. و لباسش بی نظیر بود بسیار جذاب می نمود و در 

عین حال واالیی و متانتش را حفظ می کرد!چه لذت بخش بود داشتن یک لباس زیبا دوباره چقدر لذت می برد از 

ربا می دید جلو رفت و تصویر خود را در آینه بوسید و با صدای بلند به دیوانگی های اینکه خود را بازهم جذاب و دل

خود خندید . شال پیزلی الن را روی دوشش انداخت ولی رنگ و رو رفته می نمود و با رنگ سبز لباسش اصال 

فقط روزهای یکشنبه آن مناسبت نداشت گنجه عمه پیتی را باز کرد و فورا شال پهن سیاه رنگی را یافت که عمه پیتی 

را روی سر می انداخت و به کلیسا می رفت. شال را به دوش انداخت و گوشواره هایی را که از تارا آورده بود در 

گوش کرد. سررا باال گرفت و دوباره خود را در آینه دید. از برخورد آنها با گردنش لذت می برد. تصمیم گرفت 

را دائما حرکت دهد و آنها را به گردش درآورد. گوشواره های رقصان هنگامی که به دیدار رت می رود سرش 

 همیشه مردها را به خود جلب می کنند و نوعی سبکبالی به دختران می بخشند.

چقدر شرم آور بود که عمه پیتی دستکش دیگری جز آنچه که پوشیده و رفته بود نداشت. هیچ زنی بدون دستکش 

لی اسکارلت از لحظه ای که آتالنتا را به مقصد تارا ترک گفته بود دستکشی به خود شخصیت واالیی پیدا نمی کند. و

ندیده بود. و ماه ها کار سخت و طوالنی در تارا دست هایش را آنچنان خشن کرده بود که دیگر آن زیبایی گذشته 

و دست هایش را در آن در آنها مشاهده نمی شد. خوب کاری نمی شود کرد باید دست پوش خز عمه پیتی را بردارد 

پنهان کند. حس کرد که این دست پوش جذابیت او را تکمیل می کند. هیچ کس با دیدن او نمی توانست حدس بزند 

 که فقر و نیازمندی شانه به شانه او ایستاده است .

 شده است .به خصوص رت نباید چیزی می فهمید. نباید فکر کند که چیزی جز همان کیفیت لطیف بر وجود او مسلط 

با نوک پنجه از پله ها پایین آمد. کوکی هنوز در آشپزخانه سرگرم کارهای خودش بود. برای اینکه از نگاه های 

کنجکاو همسایگان در امان باشد به خیابان بیکر پیچید و سپس به خیابان آیوی درآمد و مقابل خانه نیم سوخته ای به 

ز پس ابرها بیرون آمد و شعاع دروغین کمرنگ خود را که گرمایی نداشت انتظار درشکه ایستاد . خورشید لحظه ای ا

همه جا گسترد باد لباسش را درهم می پیچید . سردتر از آن بود که انتظار داشت شال عمه پیتی را محکمتر کرد ولی 

 از دور نمایان شد. همچنان می لرزید. در همان لحظه که تصمیم گرفت تا ارودگاه یانکی ها پیاده برود ارابه مفلوکی 

سورچی پیرزنی بود که لب باالیی اش را قشر ضخیمی از انفیه پوشانده بود و با وجود کاله آفتابی مندرسی که به سر 

گذاشته بود چهره ای آفتاب سوخته و چروکیده داشت . نگاهی پرنفرت به اسکارلت انداخت و افسار قاطر پیرش را 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 9  

 

ر شدن دعوت کرد. نشان می داد که از لباس و کاله او خوشش نیامده . افسار را رها کشید و با اشاره ای او را به سوا

 کرد و ارابه را به طرف میدان شهر به حرکت در آمد.

 اسکارلت به خود گفت: فکر می کند من از زن های اونجوری هستم شاید هم درست فکر کرده !

ر شد اسکارلت از اربه بیرون پرید و تشکر کرد و منتظر ماند تا وقتی عاقبت به میدان رسیدند و گنبد تاالر شهر نمودا

زن روستایی دور شود . با دقت به اطراف نگریست و دید که کسی متوجه او نیست . گونه های خود را نیشگون 

گرفت تا رنگ بگیرند و لبانش را گاز گرفت تاسرخ تر به نظر آیند. کالهش را درست کرد و دستی به گیسوانش 

و نگاهی به میدان انداخت. عمارت دوطبقه تاالر شهر از آتش سوزی در اما مانه بود ولی در آسمان خاکستری  کشید

 آن روز ویران و مفلوک به نظر می رسید. در اطراف میدان کلبه های سربازان تیره رنگ و گل آلود دیده می شد.

مادی زیرچشمی آنان را می پایید. قسمتی از سربازهای یانکی همه جا ولو بودند و اسکارلت با ترس و بی اعت

 شجاعتش داشت از بین می رفت.

آتش نشانی در پایین خیابان قرار داشت . دروازه بزرگش که با میله های کلفت آهنی مسدود شده بود از دور دیده 

وید؟ و آنها چه می شد. دوگارد مسلح در مقابل آن نگهبانی می دادند. رت اینجا بود ولی به سرباز یانکی چه بگ

خواهند گفت؟ شانه هایش را راست گرفت . اگر در کشتن یانکی مهاجم تردیدی به خود راه نداده بود پس از حرف 

زدن با یکی دیگر از آنها نباید بترسد. با اراده تمام از میان محوطه سنگالخ و گل آلود راه گشود و پیش رفت تا وقتی 

 او را گرفت. که یک سرباز کت آبی دکمه بسته جلوی

چیکار دارین خانوم؟ لهجه اش نشان می داد که از اهالی ایالت های غرب میانه است اما خیلی مودب و سنگین به نظر 

 می رسید.

 تو زندونه  -من می خوام مردی رو اینجا ببینم

ش را قطع کرد و به نگهبان سرش را خاراند و گفت: خب من نمی دونم مالقات با زندونیا زیاد آسون نیست و ...سخن

صورت اسکارلت خیره شد. خدای من خانوم !گریه نکنین برید اونجا به دفتر نگهبانی از افسر مسئول سوال کنید. 

 بهتون اجازه مالقات میدن شرط می بندم.

اسکارلت که اصال قصد گریستن نداشت دوباره سیمایش را گریان نشان داد. یانکی مزبور برگشت و یانکی دیگری 

 صدا کرد: را

 هوی بیل بیا اینجا

بیل آمد یانکی نخراشیده ای بود که به جز قسمتی از صورت و سبیل های کلفتش چیزی از میان پالتوی آبی رنگش 

 دیده نمی شد. به طرف رفیقش آمد.

 این خانومو ببر دفتر نگهبانی

حالی که بازوی او را می گرفت گفت: اگه اسکارلت از یانکی جوان تشکر کرد و دنبال بیل به راه افتاد . سرباز در

 ممکنه پاتونو روی سنگ ها نگذارید ممکنه دربره . کمی هم دامنتونو باال بکشین که گلی نشه.

صدایی از پشت سبیلش در می آمد تو دماغی بود اما لطف و مهربانی خاصی داشت دستش نیز محکم بود و با احترام 

 د.خالصانه ای اسکارلت را حمایت می کر

 چه خوب یانکی ها اون قدرها هم بد نیستن.

 بیل گفت: امروز برای خانوما روز سردیه از راه دوری میاین؟
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 اسکارلت در جواب صدای مهربان او با شیرینی تمام گفت : اوه بله درست از اون طرف شهر.

هم با این سرماخوردگی که سرباز سرزنش کنان ادامه داد: خوب پس چرا توی این هوای سرد بیرون اومدین اون 

 اتفاقی افتاده ؟-این روزها شایع شده . بفرمائید دفتر نگهبانی همین جاست خانوم

 ؟ نگهبانیه دفتر خونه این–این خونه 

نگاهی به آن بنای زیبای قدیمی انداخت. نزدیک بود گریه کند . یادش آمد که در دوران جنگ چقدر به این خانه 

پرچم ایاالت متحده آمریکا -ی مجلل آن شرکت کرده بود. یک روز جای قشنگی بود اما حاالآمده بود و در جشن ها

 برفراز آن قرار داشت .

 خب مگه چیه ؟

 .شناختم می کردن می زندگی خونه این در که رو کسانی من – فقط– فقط–هیچی 

وص توش که خیلی خراب شده خب این خیلی بده که من فکر می کردم اگه خودشون هم ببینن نمی شناسن به خص

 حاال بفرمائی تو سراغ سروان رو بگیرید.

اسکارلت از پله ها باال رفت. دستش را به نرده های شکسته می گرفت در را فشار داد و داخل شد . سرسرا تاریک 

 بود و سرد . سربازی لرزان کنار دربسته ای که روزی به اتاق ناهار خوری باز می شد ایستاده بود.

 ی خوام سروان رو ببینم.م

سرباز در را بازکرد و اسکارلت داخل شد. قلبش به تندی می زد سیمایش از هیجان و دستپاچگی قرمز شده بود. بوی 

بدی می آمد . بوی هیزم بخاری دود سیگار چرم یونیفرم های پشمی خیس و بدن های عرفق آلود از آن کاغذ 

داد. ردیفی از پالتوهای آبی و کاله های لبه پایین به میخ ها آویزان بود. دیواری های پاره احساس بدی به او دست 

آتش زبانه می کشید میزها پر از پرونده و کاغذ بود و گروهی از افسران با یونیفرمهای آبی و دکمه های برنجی 

 نشسته بودند.

ی ها می فهمیدند که می ترسد. آب دهانش را فروداد و صدای بلند خود را شنید. نباید اجازه می داد این یانک

 شخصیت او باید بسیار جذاب و محکم جلوه کند.

 آقای سروان؟

 مردچاقی که دکمه هایش بازبود گفت: منم.

 می خوام زندانی سروان رت باتلر رو ببینم.

شت باهاش بازم باتلر؟ چه آدم مشهوریه این باتلر . خنده بلندی کرد و سیگار برگ جویده شده را از دهانش بردا

 نسبتی دارید خانم؟

 خواهرشم.-بله خوا

 سروان دوباره خنده بلندی کرد.

 چقدر هم خواهر داره دیروز هم یکی شون اینجا بود.

اسکارلت عصبانی شد. یکی از آن کثافت هایی که رت بغلشان می خوابد واتلینگ و این یانکی ها فکر می کردند که 

بزرگی بود . حتی به خاطر تارا هم حاضر نبود چنین توهین بزرگی را تحمل کند.  اوهم از آنهاست . این دیگر اهانت

به طرف در رفت و با عصبانیت دستگیره را گرفت اما افسر دیگری به سرعت خودش را به او رساند . اوصورت 

 تراشیده و تمیزی داشت جوان بود.
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ین گرم تره میرم ببینم چکار می تونم بکنم. اسمتون لطفا چند لحظه صبر کنین خانم بفرمایید اینجا دم بخاری بشین

 چیه ؟ این آقا حاضر نشد خانمی رو که دیروز به دیدنش آمده بود بپذیرد.

اسکارلت روی صندلی تعارفی افسر جوان نشست . بی اعتنا به سروان چاق نامش را گفت . افسر مهربان پالتویش را 

ورهم جمع شدند و با صدای آهسته ای دنباله مذاکرات خود را درباره پوشید و بیرون رفت. افسران دیگر دوباره د

پرونده ها گرفتند. پایش را مقابل آتش گرفت. تازه یادش افتاده بود که سردش است . اشتباه کرده بود که قبل از 

قیقه بعد خروج از خانه مقوایی کف کفشش نگذاشته بود و سوراخ آن را نبسته بود که آب به آن نفوذ نکند چند د

 صدای خنده ای از بیرون شنید و بعد 

 

در باز شد بادسردی به درون آمد و رت در آستانه در ظاهر شد. ظاهرش کثیف به نظر می رسید ریشش را نتراشیده 

 بود کراوات نداشت اما مثل همیشه جذاب و شاد به نظر می رسید. از چشمان سیاهش برق همیشگی جستن می کرد.

 اسکارلت!

دو دست او را در دست هایش گرفت. دستش داغ و حیات بخش و پر از هیجان بود. قبل از اینکه اسکارلت بداند هر

واقعا چه خبر است رت خم شد و گونه اش را بوسید. سبیلش او را قلقلک داد. در یک لحظه رت متوجه موقعیت اتاق 

 زم.شد و فورا دست روی شانه هایش گذاشت و گفت: خواهر کوچولوی عزی

آن گاه لبخندی چهره اش را پوشاند. گویی از اینکه اسکارلت را در آن موقعیت نامناسب ساکت و بی دفاع می دید 

لذت می برد. اسکارلت به زحمت توانست جلوی خنده خود را بگیرد. چه حرام زاده ای است این رت باتلر زندان 

 حتی کمی هم او را عوض نکرده است .

 که دندان هایش را در سیگار برگش فرو می برد به افسر مهربان گفت:سروان چاق در حالی 

 این کار خالف قانونه اون باید در آتش نشانی می موند مقررات رو که می دونی 

 اوه تورو خدا هنری !این خانم توی اون انباری از سرما یخ می زنه 

 اوه بسیار خوب بسیار خوب مسئولیتش با خودته 

ا اطمینان میدم آقایان . هنوز دستش روی شانه های اسکارلت بود خواهرم اره و سوهان برام نیاورده رت گفت: به شم

 که من فرار کنم.

همه خندیدند اسکارلت دور و برش را نگاه کرد. خدای من رت می خواهد جلوی شش افسر یانکی با من حرف بزند 

از جلوی چشمشان دور شود؟ افسر خوش قلب چنان که آیا او تا این حد زندانی خطرناکی بود که نمی گذاشتند 

گویی قصد او را دریافته بود در اتاق مجاور را گشود دو سرباز که نشسته بودند. ناگهان از جا پریدند.با اشاره افسر 

 مزبور هردو تفنگ هایشان را برداشتند و خارج شدند.

هبانی بنشینید سعی نکنید از اون در فرار کنین نگهبان ها افسر جوان گفت: اگه میل دارین می تونین اینجا در اتاق نگ

 بیرون هستن.

 رت گفت: می بینی چه آدم بدبختی هستم اسکارلت متشکرم سروان لطف کردید.

تعظیم کوتاهی کرد و دست اسکارلت را گرفت و به اتاق نگهبانی برد. شکل آن اتاق را اصال به یاد نداشت آنچه می 

و تاریک که روی دیوارهایش کاغذهایی با خطوط کج و معوج دیده می شد. ثندلی ها با چرم  دید اتاقی بود کوچک
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گاو روکش شده بود. رت در را بست و او را در آغوش گرفت و رویش خم شد . اسکارلت می دانست که رت می 

 خت.خواهد سرش را به سرعت برگرداند ولی لبخندی به لب آورد و از گوشه چشم نگاهی به او اندا

 یعنی نمی تونم تورو ببوسم؟

 چرا پیشونیمو مثل یک برادر

نه متشکرم ترجیح میدم منتظر بهتر از ایناش بمونم. چشمانش روی لب های اسکارلت دقیق شده بود و درنگ می 

کرد. چه کار خوبی کردی که اومدی منو ببینی اسکارلت تو اولین همشهری محترمی هستی که از وقتی توقیفم کردن 

 به مالقاتم میاد. آدم وقتی تو زندونه دلش می خواد دوستاشو ببینه کی به آتالنتا اومدی؟

 دیروز بعدازظهر!

و امروز صبح به دیدنم اومدی؟ خب عزیزم تو خیلی خوبی لبخندش از خوشرویی و وقاری که اسکارلت سراغ نداشت 

 را برای دلربایی تکان می داد.مایه می گرفت. اسکارلت هم در دل می خندید و گاه به گاه سرش 

البته فورا اومدم عمه پیتی دیشب برام تعریف کرد و من دیشب اصال نتونستم بخوابم از فکر و خیال چقدر اذیت شدم 

 رت خیلی دلم سوخت.

 خب اسکارلت !

ای دیگر کنایه های همیشگی در صدای گرمش دیده نمی شد اسکارلت در چشمان سیاه او می نگریست. در سیم

گندمی رنگش این بار اثری از مضحکه نبود نگاهش را پایین برد و خود را خجالت زده جلوه داد گویا اوضاع را روبه 

 راه می دید.

می ارزه با اینکه آدم تو زندون باشه و تورو ببینه و از زبونت این حرفا رو بشنوه وقتی اومدن گفتن که تو اومدی 

ی کردم دیگه منو به خاطر رفتار اون شبم تو جاده رات اندردی ببخشی ولی فکر نتونستم باور کنم. میدونی فکر نم

 می کنم که این مالقات معنیش اینه که منو بخشیدی.

اسکارلت جهش ناگهانی خشم را احساس کرد. منظره آنشب را در نظر مجسم کرد ولی به سرعت خشم خود را 

 رقصند.فروبرد و سرش را به گردش درآورد تا گوشواره ها ب

 نه تورو نبخشیدم.

 یک امید دیگه به باد رفت. بعد از اینکه من به خاطر وطنم به جنگ رفتم و توی 

بیابونای پربرف فرانکلین جنگیدم و سخت ترین مریضی ها رو گرفتم اسهال و استفراغ و چه می دونم حاال توهم می 

 گی که منو نبخشیدی.

مدم قصه رنج های تورو بشنوم. هرچی بدبختی کشیدی بازهم کافی نیست. نمی خوام چیزی از مریضی هات بگی نیو

این جیزا باعث نمی شه همه چیز رو فراموش کنم و تورو ببخشم چطور تونستی منو توی اون بیابون وحشتناک با اون 

 وضع ول کنی می دونی چه بالهایی ممکن بود سرم بیاد؟

به تو درست بود. می دونستم که تو سالم می رسی و خدا یانکی ها رو از ولی اتفاقی نیفتاد . می بینی که اعتماد من 

 سرراهت دور می کنه !

رت آخه برای چی اون کار احمقانه رو کردی اون هم وقتی می دونستی که آخرین دقایق در راهه و ما به زودی 

 انداختن جلوی گلوله ؟شکست می خوریم؟ تازه مگه خودت راجع به احمق هایی حرف نمی زدی که خودشونو می 

 اسکارلت منو ببخش هروقت یاد اون شب می افتم از خودم خجالت می کشم.
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 خب خوشحالم که در مورد کار اون شب خجالت می کشی.

اشتباه فهمیدی من از اینکه اون رفتار رو با تو کردم متاسف نیستم . برای خودم متاسفم که با لباس شیک و چکمه 

کوچولو به ارتش ملحق شدم و بعد گرسنه و تشنه و مریض و بی کفش و بی لباس مجبور شدم براق و یک هفت تیر 

فرسنگ ها راه بیام راستی که باورم نمی شه نمی تونم بفهمم که به چه دلیل این کارو کردم. چرا فرار نکردم. اینکار 

رفتن وطنشونو ندارن . ولی مهم من حماقت بود ولی می دونی این حماقت در خون ماست . جنوبی ها طاقت از دست 

 نیس همین قدر که بخشیده شدم کافیه .

بخشیده نشدی به نظر من توی یک سگ شکاری هستی این جمله را با چنان نرمی و لطافتی ادا کرد که در نظر رت 

 شیرین تر از کلمه عزیزم آمد.

باس خوشگل و مجلل و این کاله و دست دروغ نگو من بخشیده شدم . خانم جوانی مثل تو جرات نمی کنه با این ل

 خیلی بگذریم اینها همه از–پوش خز برای مالقات زندانی بدبختی بیاد که نگهبان هاش همه یانکی هستن ولی 

 می مریض بینم می کرپ لباس توی که رو عزادار های زن من نیستی عزادار دیگه که خداروشکر.  شدی خوشگل

 ن مد پاریس برگرد عزیزم بذار ببینمت.آخری شدی پاریسی دخترهای شکل. شم

خوب رت متوجه لباس تازه او شده بود. چنین چیزهایی هرگز از چشم او دور نمی ماند. اسکارلت ذوق زده چون بچه 

ها روی پنجه پا بلند شد و دامنش را کمی باال کشید تا تورهای ظریف نیم شلوارش دیده شود. بعد چرخی زد . نگاه 

 که از آن دیدگان سیاه بیرون می آمد همه چیز را با دقت می دید و تا عمق جان او نفوذ می کرد.نافذ و کنجکاوی 

ولی خیالت راحت باشه عزیزم -تو خیلی آراسته و خوشگل شدی و خیلی خوردنی اگه یانکی ها توی آن اتاق نبودند

 تاسفی ساختگی نشان داد.بشن دیگه مث اون شب از موقعیت سو استفاده نمی کنم دستی به ریشش کشید و 

جدا اسکارلت فکر نمی کنی اون شب کمی خودخواه شده بودی؟ راجع به کارهایی که برات کردم یک کمی فکر کن 

 و درشت های حرف گرفتم؟ چی مقابلش در و مقدس وطن از دفاع برای عجله اسبی چه هم اون– اسب دزدی–

 . صورت روی سخت سیلی

چیزی نبود که اسکارلت می خواست. اول خیلی خوب بود به نظر دست یافتنی می  اسکارلت نشست مسیر صبحت آن

 آمد مثل آدم رفتار می کرد و بدجنسی هایش را نشان نمی داد.

 حاال تو برای این اصطالح زحمت هات پاداش می خوای؟

ار دارم یک چیزی خب البته !من هیوالی خودخواهی هستم حتما خودت خوب می دونی برای هرچیزی که میدم انتظ

 بگیرم.

 ناگهان سرمایی در جانش نشست ولی توجهی نکرد دوباره سرش را تکان داد و گوشواره هایش را به رق  آورد.

 اوه راستی تو چقدر بدی رت به نظر میاد تظاهر می کنی.

یدن عمه پیتی می قسم می خورم که تو عوض شدی . خنده ای کرد. کی تو رو به راه راست آورده ؟ من همیشه به د

رفتم ولی چیزی از اون نشنیدم که تو بچه منطقی و خوبی شدی . شیرینی زنانگی خودت را به دست آوردی از خودت 

 بیشتر برام بگو اسکارلت توی این مدت چکار کردی؟

دوباره به  آن خشم کهنه ای که از رفتار رت به او دست می داد و مدت ها بود که چون علق هرز در قلبش روییده بود

جنبش در آمد دلش می خواست کلمات تندی بگوید ولی خودداری کرد. به زحمت خنده ای به لب آورد و چاه 
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زنخندانش را نشان داد . رت اکنون نزدیک او نشسته بود . اسکارلت بی اختیار به او تکیه داد و دست بر بازویش 

 گذاشت .

اهه البته وقتی سربازان شرمن اومدن خیلی وحشتناک بود. روزهای بد نگذشت متشکرم. در تارا هم همه چیز روبه ر

بدی رو گذروندم ولی همه چیز کم کم درست شد . خوشبختانه خونه سالم موند. سیاه ها هم اسب و گاو و خوکی رو 

قابل که داشتیم بردن تو مرداب قایم کردن پاییز گذشته محصول بد نبود بیست عدلی می شد. البته اصال با گذشته 

مقایسه نیست ولی باید بگم کسی رو نداریم که کمک کنه کارگر نداریم. پاپا میگه سال دیگه وضع بهتر میشه. اما 

رت در کلیتون وضع خوب نیست !حوصله آدم سرمیره نه جشنی نه مهمونی مردم فقط بلند راجع به سختی اوضاع 

اقتم طاق شد . پاپا گفت باید برم مسافرت و کمی حرف بزنن. خدای من حالم بد میشه باالخره دیگه هفته پیش ط

استراحت کنم. من هم اومدم اینجا تصمیم دارم لباس نو بدوزم بعدش هم برم به چارلزتون پیش خاله جونم چقدر 

 خوشحالم که دوباره می تونم برم مهمونی.

 فقیربعد با خودش فکر کرد راهی که می روم درست است !نه خیلی پولدار و نه زیاد هم 

تو در لباس شب واقعا غوغا می کنی اسکارلت عزیزم فکر می کنم دلیل واقعی سفر تو اینه که جوون های کلیتون 

 دیگه چنگی به دل نمی زنن و تو دنبال چهره های تازه در مزارع دورتر می گردی.

تازگی به آتالنتا بازگشته اسکارلت خدارا شکر کرد که رت این چند ماهه اخیر را در مسافرت خارج گذرانده و به 

است وگرنه هیچ وقت چنین حرف احمقانه ای نمی زد. جوان های منطقه خود را به یاد آورد فونتین های بیچاره 

مونروهای فقرزده جوان های جونزبور و فایت ویل آنچنان مشغول کار شخم شکستن هیزم و چوب و پرستاری از 

شن ومهمانی و الس زدن را فراموش کرده بودند ولی اکنون این خاطرات چهارپایان بی رمق و پیر بودند که دیگر ج

 را رها کرد و خندید خنده ای که نشانه تصدیق بود.

 گفت: اوه خوب

تو قلب نداری اسکارلت ولی این هم شاید جز زیبایی تو باشه . همان لبخند قدیمی را به لب آورد گوشه دهانش 

ین تعارفی بیش نیست . یعنی می خوام بگم تو آن قدر زیبایی که حتی قانون رو پایین آمد ولی اسکارلت می دانست ا

هم به زانو درمیاری . حتی آدمی مثل منو که این قدر خوددارم این قدر محکمم همیشه به خودم می گفتم که تو چی 

مهربون تر بودن داری که من همیشه به یادت می افتم. من خانم های زیادی رو دیدم که از تو خوشگل تر بودن 

محکم تر از تو بودن و باهوش تر از تو اما من همیشه تورو به یاد داشتم. حتی در ماه های بعد از تسلیم که در 

فرانسه و انگلیس بودم. و تورو نمی دیدم و هیچ خبری ازت نداشتم و یک عالمه زن خوشگل دور و برم ریخته بود . 

 ت بدونم چکار می کنی.همیشه تورو به یاد داشتم و دلم می خواس

برای لحظه ای اسکارلت از اینکه می شنید زنانی زیباتر باهوش تر و مهربان تر از او هم پیدا می شوند سخت ناراحت 

شد اما بعد از شنیدن حرف های رت ناراحتی اش برطرف شد. پس رت همیشه او را به یاد داشت و فراموشش 

ی کرد. امروز بختش یار بود این گستاخ رام شده بود. مودب و مهربان شده نکرده بود. خوب این کارها را ساده تر م

 –بود و مثل یک نجیب زاده حرف می زد و حاال دیگر یک کار مانده بود اینکه بگوید او را فراموش نکرده و همیشه 

ت میاد یه خودش را بیشتر به رت فشرد و در حالی که عشوه گری اش را بیشتر می کرد گفت: اوه رت چطور دل

دختر دهاتی مثل منو اذیت کنی !من خوب می دونم که بعد از اون شب حتی یک لحظه هم به فکر من نبودی چطور 
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می تونی بگی با اون همه خانم های فرانسوی و انگلیسی تو فقط به فکر من بودی؟ اما من این همه راه نیومدم که تو 

 -چون-اومدم-مدماین حرف های احمقانه رو راجع به من بزنی من او

 چون؟

 اوه رت من خیلی نگران توام!خیلی برات می ترسم!پس کی از این جای وحشتناک میای بیرون؟

 رت دو دست او را دردست گرفت و به خود فشرد.

 نگرانی تو چیزی رو حل نمی کنه فعال صحبت بیرون اومدنم نیست . احتماال طنابو محکمتر می کشن.

 طناب ؟

 نم که وقتی بیام بیرون که طنابو تا آخر کشیده باشن.بله فکر می ک

 اونا که تو را دار نمی زنن ؟ ها؟

 اگه مدرکی علیه من پیدا کنند حتما این کارو می کنن.

 اسکارلت فریادی زد و دستش را بر قلبش گذاشت اوه رت!

 ناراحت شدی؟ اگه بدونم ناراحت میشی تو وصیت نامه ام حتما اسمت رو میارم.

 از چشمان سیاه او خنده می ریخت و دستهای اسکارلت را دردست داشت وصیت نامه !

اسکارلت نگاهش را به زیر انداخت تا دورویی هایش فاش نشود اما کمی دیر شده بود . رت با کنجکاوری به چشمان 

 او خیره مانده بود.

اونا دنبال ثروت من هستن هرروز ازمن بازجویی به نظر یانکی ها وصیت نامه من باید خیلی جالب باشه فکر می کنم 

 می کنن و چیزهای احمقانه می پرسن.

 شایعاتی هست که میگن من طالهای افسانه ای کنفدراسیون رو باال کشیدم.

 خوب باال کشیدی؟

 چه سوال خوبی می دونی حکومت کنفدراسیون به جای خزانه فقط یک چاپخونه اسکناس داشت .

 -ز کجا آوردی؟ از راه احتکار؟ عمه پیتی می گفتپس تو پوالتو ا

 سوال استادانه می کنی!

 لعنتی !البته که پول دارد آن چنان هیجان زده بود که صحبت های نرم و شیرین را داشت کم کم از یاد می برد.

 رت از اینکه اینجا هستی خیلی ناراحتم نمی تونی یه کاری بکنی که بیای بیرون؟

 ندوم مرام من اینه !نی هیل دسپرا

 معنیش چیه ؟

 یعنی شاید جاهل خوشگل من 

 مژگان بلندش را چند لحظه در مقابل او تکان داد و دوباره سرش را پایین انداخت. 

اوه تو زرنگ تر از اونی که بذاری دارت بزنن! می دونم باالخره راهی پیدا می کنی و گولشون می زنی و بیرون میای!و 

 -ومدیوقتی بیرون ا

 رت خودش را نزدیک تر کرد و به آرامی پرسید: وقتی بیرون اومدم؟

 – من–خب 

 جمله خود را ناتمام گذاشت . حرفی که می خواست بگوید زیاد ساده نبود.
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 رات تو -زدم رو ها حرف اون شب اون که –دستپاچه شده بود قلبش مثل طبل می زد . رت من من خیلی متاسفم که 

 دیگه کردم می خیال.  دوخت رت های دست به را نگاهش -خیلی– توهم و بودم ترسیده اوه–یلی خ من– اندردی

 یکمرتبه بزنن دارت ممکنه که: گفت و کشید وسط تورو حرف پیتی عمه وقتی ولی وقت هیچ ببخشم تورو تونم نمی

غصه دق می کردم می  از من بودن کشته تورو اگه رت اوه. نگریست رت پرمحبت چشمان به بازهم شدم ناراحت

 که نمانده چیزی دیگر: کرد فکر خود با.  نداشت را شرربار های نگاه آن تحمل تاب دیگر -ببین–خوام بگم من 

 طبیعی جوری این آیا کنم؟ گریه باید آیا. بود داده دست او به شدیدی هیجان و داشت مغشوش افکاری. کنم گریه

 شود؟ می تر

.  گرفت درد تنش که کرد بغل محکم آنچنان اورا و –کارلت منظورت اینه که رت به تندی گفت: خدای من اس

 رت اگر تا بود داشته نگه باال را صورتش حال عین در.  کند گریه کرد می سعی.  بست محکم را چشمانش اسکارلت

 .بوسید می را هایش دست کف داشت رت. نبود خبری بوسه از ولی. ببوسد را او داشت تمایل

 ت از چهره رت امیالش را درک کند اما سرش پایین بود و صورتش دیده نمی شد.سعی داش

بعد دوباره سرش را پایین انداخت . نمی خواست مستقیما در معرض نگاه او قرار گیرد. رت آدم دقیقی بود به آسانی 

 می توانست نقش دل او را از صورتش بخواند.

یا حداقل می -رورش را می شکست و از او تقاضای ازدواج می کردچه می شد رت در این حالت شیفتگی یکمرتبه غ

گفت که دوستش دارد...نیم نگاهی از الی مژگانش به رت انداخت هنوز داشت دستش را می بوسید.بعد ناگهان 

بوسه ها متوقف شد رت به کف دست او می نگریست. برای اولین بار بود که خودش هم دست های خود را آن طور 

دید . این دست های خشن و زبر متعلق به اسکارلت اوهارا نبود. دست های اسکارلت اوهارا ظریف سپید و دقیق می 

نمناک و لطیف بود. و لی اینها اوه نه دست هایی بود خشن پینه بسته و ترک خورده ناخن هایش شکسته بود. نزدیک 

. جای سوختگی ماه پیش از آب کردن شستش تاول بزرگی بود که کم کم داشت به یک پینه بزرگ تبدیل می شد

 پیه خوک اکنون بدمنظره سرخ و کریه شده بود. دستپاچه شده بود ناگهان دستش را مشت کرد.

رت هنوز به همان حال باقی بود فکر می کرد . اسکارلت صورتش را نمی دید . رت با انگشتان قوی خود مشتش را 

 ره شد.دوباره کشود و دستش را باال آورد و به آن خی

 باالخره سرش را بلند کرد و با لحن محکم و آمرانه ای گفت: به چشمان من نگاه کن این قیافه را به خودت نگیر.

 اسکارلت سرش را راست کرد. در چشمانش خیره سری و جسارت دیده می شد.

ی گیرت اومده که که گفتی خوش می گذشت و همه چیز در تارا خوب بود ها؟ معلوم میشه از فروش پنبه ها خیل

 -هوس مسافرت کردی . با این دستات چکار می کردی؟ شخم می زدی

 سعی کرد دست هایش را خالص کند اما رت آنها را محکم چسبیده بود. انگشتانش را روی تاول ها می مالید.

 این دست یک خانم نیست بعد محکم آنها را به دامن اسکارلت رها کرد.

ی سخت در جانش افتاد و از اینکه توانسته بود حرف بزند احساس راحتی می کرد. به کسی اوه خفه شو! ناگهان کشش

 چه مربوط که من با دست هام چکار کردم؟

با تاسف به خود گفت چه احمق بودم باید دستکش های عمه پیتی را قرض می کردم یا می دزدیدم . اما نمی دانستم 

می دانستم که او به آنها توجه می کند و حاال من خونسردی ام را از دست داده دستهایم تا این حد بد است . البته باید 

 ام. و احتماال همه چیز خراب شده . او چرا این طور شد آن هم در لحظه ای که داشت راضی می شد.
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 رت گفت: البته دست های تو به من اصال مربوط نیست با نگاهی سرد او را می نگریست صورتش از احساس خالی

 بود.

رت دوباره می رفت که سخت و سنگدل شود. باید با خونسردی او را تحمل می کرد. حتی اگر دلش نمی خواست اگر 

 -انتظار داشت بر او پیروز شود باید شکیبایی به خرج می داد . شاید اگر با شیرینی حرف می زد

م به خاطر اینکه هفته پیش بدون دستکش رت فکر می کنی کار خوبی کردی دستامو این طور پایین انداختی؟ اون ه

 رفتم سواری؟

سواری چرنده !تو با این دست ها کار می کردی مثل سیاه ها چی داری بگی ؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا گفتی وضع تارا 

 خوبه ؟

 –حاال رت 

ی من نگران بودی و بیا صادقانه حرف بزن .برای چی اومدی منو ببینی ؟ کم کم داشتم باور می کردم که تو واقعا برا

 احساس دلسوزی می کرد.

 -اوه واقعا دلم می سوزه واقعا

تورات کتاب استر وزیر ایرانی قوم یهود و به گفته  Hamanنه ککم نمی گزه اونا جلوی چشم تو منو مثل هامان )

به او سرباز زد تورات مردی شری و پست بود هنگامی که یکی از مردان قوم یهود به نام موردحای از تعظیم کردن 

هامان قصد جان تمام قوم را کرد. ولی نقشه اش فاش شد و او را با ده پسرش به دار کشیدند. در فرهنگ قوم یهود 

هامان نماینده دشمان نژاد سامی است . در تورات چنین آمده : و چون هامان دید که موردحای سرفرود نمی آورد و 

ید پس هامان قصد هالک نمودن جمع یهودیانی که در تمامی مملکت او را سجده نمی نماید. از غضب مملو گرد

اخشورش بودند کرد زیرا که قوم موردحای بودند...(به دار می کشن و تو اصال ناراحت نمی شی از صورتت پیداس 

.درست مثل تاولی های دستت توچیزی از من می خواستی خیلی هم بهش احتیاج داشتی که حاضر شدی این نمایش 

اه بندازی . خیلی آسون می تونستی به دستش بیاری اگه کمی حقیقت و تقوی در وجودت بود اون وقت باور می رو ر

کردم نه تو فقط اومدی گوشواره ها تو برام برقصونی و ناز و عشوه بفروشی مث فاحشه ها فکر کردی من مشتریت 

 میشم.

اسکارلت حکم شالق را داشت که فرود می آمد و می صدای رت خشن و بلند نبود حتی تاکیدی هم نداشت. اما برای 

سوزاند . همه چیز تمام شده بود. امید در میان نبود ازدواجی انجام نمی شد.غرورش شکسته شده و روی زمین ریخته 

بود. اسکارلت می توانست جوابش را بدهد ولی سردی مرگباری که در کلماتش بود جلوی او را می گرفت. قدرت 

شت گرچه او را زندانی می دید و یانکی ها هم در اتاق مجاور بودند ولی اکنون حس می کرد که چه سخن گفتن ندا

 آدم خطرناکی است این رت باتلر و ممکن است در اسارت خیلی کارها بکند.

 تقصیر از حافظه منه یادم رفته بود که تو هم مثل خودمی و ممکن نیست بدون هدف کاری رو انجام بدی . حاال بگو

 بدونم چی تو آستینت داری خانم هامیلتون؟

 شاید باز هم خودت رو فریب دادی و فکر کردی از تو تقاضای ازدواج می کنم!

 صورت اسکارلت قرمز شد ولی چیزی نگفت.

 حرف منو حتما فراموش نکردی که گفتم اهل ازدواج نیستم.

 وقتی سکوت اسکارلت را دید ناگهان سرش داد زد: 
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 نکردی؟ جواب بده ؟ فراموش که

 اسکارلت با درماندگی گفت: نه فراموش نکردم.

چه قماربازی هستی اسکارلت فکر کردی که من چون در زندانم و مدت ها از زن محروم بودم وقتی تورو ببینم خودم 

 رو روی پاهات می اندازم آن هم به یک اشاره تو

 –اگر دست های مرا ندیده بودی اسکارلت با خشم در دل کفت همین کار را هم کردی و 

خوب حاال ما حقیقت رو داریم همه چیز رو به جز دلیل آمدن تو حاال بیا و بگو چرا آمدی چرا می خواستی منو در دام 

 ازدواج با خودت بیاندازی ؟

ن این دفعه در سخنش نرمی و شوخ طبعی تازه ای دیده می شد. همین به اسکارلت جسارت می داد. شایدد هم آ

طور که فکر می کرد بد نشده بود. البته دیگر امید ازدواج نداشت اما با وجود این خوشحال بود چون اکنون در وجود 

رت چیزی را می دید که از آن می ترسید دیگر تصور ازدواج با او را نداشت شاید می ترسید همسر او بشود. اما 

را دوباره نرم کند . پس چون کودکی هراسان و نازک دل گرفتن پول شاید هنوز امکان داشت اگر می توانست دلش 

 گفت:

 باشی مهربون کمی فقط اگه–اوه رت تو خیلی می تونی به من کمک کنی 

 .نیست–چیزی بهتر از مهربونی 

 رت به خاطر دوستی قدیم دلم می خواد یک لطفی به من بکنی.

د ماموریتش رو انجام بده اطمینان داشتم که عیادت از خب باالخره این خانم کوچولو با دست های تاول زده می خوا

 یک بیمار زندانی کار خانم هامیلتون نیست. خب چی می خوای ؟ پول؟

 با صراحتی که رت نشان می داد دیگر از بازی و پرده پوشی و احساس و عاطفه کاری ساخته نبود.

 این قدر رذل نباش رت البته پول می خوام سیصد دالر قرض بدی.

 خوب شد . حقیقت روشن شد صحبت از عشق در فکر پول چه زن راستگویی به این پول خیلی نیاز داری؟

 خب نه خیلی ولی نیاز دارم. -اوه آره

 سیصد دالر پول زیادیه برای چی می خوای؟

 مالیات تارا

معامله گر باشم چه پس می خوای پول قرض کنی خب حاال که تو مثل معامله گرها حرف می زنی بذار من هم یک 

 تضمینی می دی؟

 چی میدم؟

تضمین برای امنیت این سرمایه گذاری البته من مایل نیستم پولمو از دست بدم. صدایش کامال آرام بود شاید هم 

 لطیف ولی اسکارلت اصال توجه نداشت . شاید ناگهان ورق برمی گشت و همه چیز خوب می شد.

 گوشواره هامو

 عالقه ای ندارم. من به گوشواره ها

 تارا رو گرو میذارم.

 آخه من با مزرعه چکار می تونم بکنم؟

 کشتزار خوبیه و تو ضرر نمی کنی پولو پس می دم از محصول سال بعد.-میتونی-خب میتونی
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رت تکیه داد و صندلی را به عقب راند. دست در جیبش کرد اعتماد ندارم قیمت پنبه داره میاد پایین زمانه سخت 

 شده و پول کمه .

 اوه رت داری منو اذیت می کنی تو میلیون ها پول داری.

 رت با نگاه رقصنده اش به او نگاه می کرد.

ولی همه چیز روبه راهه و توزیاد به پول احتیاج نداری مگه خودت نگفتی؟ خوشحالم که اینو می شنوم من همیشه 

 دلم می خواد دوستان قدیمی وضعشون خوب باشه.

 رت توروخدا....با ناامیدی حرف می زد. شهامت و شکیبایی اش درهم شکسته بود. اوه

صداتو بیار پایین توکه نمی خوای یانکی ها صداتو بشنون امیدوارم تا حاال کسی به تو گفته که چشمات شبیه گربه 

 گربه ای در تاریکی؟-س

جوری احتیاج دارم . دروغ گفتم که همه چیز روبه رت بس کن دیگه همه چی رو میگم. من به این پول احتیاج دارم بد

راهه اوضاع ما بدتر از این نمیشه پدر پدر حالش خوب نیست . عقلشو از دست داده. از وقتی مادر مرد حالش خراب 

 شد.

اصال کاری از دستش ساخته نیست مثل یک بچه شده و حتی یک کارگر ساده هم نداریم که برامون پنبه بکاره عده 

رو باید سیر کنم . سیزده نفریم بیشتر از یک ساله داریم گرسنگی می کشیم. تو نمی فهمی!نمی تونی بفهمی!  زیادی

غذا به اندازه کافی نداریم. راه رفتن با شکم گرسنه سخته و خوابیدن سخت تر . هیچ لباس گرمی نداریم. بچه ها 

 همیشه مریضن.

 این لباس قشنگو از کجا آوردی؟

مادرم دوختم آن قدر ناامید بود که نمی توانست شرم خود را پنهان کند. با همه این ها می تونستم از پرده های 

گرسنگی رو تحمل کنم ولی اون اوباش و خونه به دوش های بی شرف مالیات مارو باال بردن . پول باید فورا پرداخت 

 ما–ت رو فراهم کنم!می بینی؟ اگه پول رو ندم من بشه و من اصال پولی ندارم فقط پنج دالر طال دارم . باید پول مالیا

 !بگیرن ازم رو تارا بدم اجازه تونم نمی. میدیم دست از رو تارا

چرا همون اول نگفتی؟ چرا با دل مشتاق من بازی کردی؟ پای زن های خوشگل که وسط میاد من خودمو می بازم نه 

بت گریه رسیده ولی تاثیری نداره احساسات من جریحه اسکارلت گریه نکن همه حقه ها رو آزمایش کردی حاال نو

 دار شده چون کشف کردم که تو پول منو می خوای نه خودم.

با همان لحن تمسخر آمیز همیشگی اش به او می -اسکارلت یادش آمد که رت بارهای در این مورد حرف زده بود

ی خواست؟ یا فقط می خواست دوباره همان نگریست آیا احساساتش واقعا جریحه دار شده ؟ آیا واقعا او را م

پیشنهاد شرم آور گذشته را تکرار کند. اگر واقعا عالقه داشت شاید می توانست دوباره او را آرام سازد. ولی در 

 چشمان سیاهش احساس عاشقانه ای دیده نمی شد. فقط به آرامی می خندید.

 بهتری داری؟من این تضمین ها رو نمی خوام من که دهقان نیستم چیز 

خوب باالخره موضوع اصلی همان پیشنهاد کثیف نفس عمیقی کشید و به چشمان سیاه او خیره شد تمام آن دلبری ها 

 و شیرین زبانی ها از میان رفته بود . اکنون پرتگاهی هراسناک در مقابل داشت .

 خودم هستم. -خودم

 واقعا؟
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 تر شد.دندان هایش را به هم فشرد و سبزی چشمانش سبز

 .خوای می منو– گفتی–به خاطر میاری اون شب توی ایوون منزل عمه پیتی چی گفتی؟ گفتی 

رت صندلی را دوباره صاف کرد و به چهره ویران او نگریست. از چهره اش چیزی خوانده نمی شد. چیز خبیثی پشت 

 چشمانش بود ولی هیچ نمی گفت.

وای اگه هنوز هم منو می خوای می تونی به آرزوت برسی . رت باتلر خ نمی من اندازه به رو زنی هیچ گفتی–گفتی 

هرچی توبگی می کنم ولی یک حواله برای پول به من بده. راست میگم قسم می خوردم سرقولم هستم اگه دوست 

 داری می نویسم.

وم بود و خالی با تگاهی ویران رت او را می نگریست. از صورتش هنوز چیزی خوانده نمی شد. همان طور بی مفه

 کاش چیزی می گفت حرفی میزد. حس می کرد صورتش داغ می شود.

 من مجبورم پلو رو زود بپردازم رت مارو از خونه بیرون می کنن و اون مباشر کثافت مالک تارا می شه و ...

الر می یک دقیقه صبر کن چی باعث شده فکر کنی که من هنوز تورو می خوام؟ چی باعث شده فکر کنی سیصد د

 ارزی؟ خیلی از زن ها این قدر قیمت ندارن.

 تا فرق سرش قرمز شد تحقیرش کامل شده بود.

چرا این کارو می کنی؟ چرا مزرعه رو به حال خودش نمی ذاری می تونی بیای با عمه پیتی زندگی کنی . نصف اون 

 خونه مال توست.

را رو از دست بدم. اونجا خونه منه. نمی تونم ولش کنم تا اسکارلت فریاد زد: خدای بزرگ دیوونه شدی؟ نمی تونم تا

 وقتی که جون در بدن دارم.

رت صندلی را به عقب راند و در حال تعادل نگه داشت و دستش را از جیب در آورد . ایرلندی همه ایرلندی ها کله 

مه جا مثل همه . خوب بذار شقند. جونشونو روی چیزهای غلط می ذارن. مثال زمین خاک با خاک که فرقی نداره ه

 کامال روشن بشم اسکارلت تو می خوای با من معامله کنی . من به تو سیصد دالر میدم و تو معشوقه من میشی.

 بله 

حاال دیگر آخرین کالم گفته شده بود. کمی احساس راحتی می کرد و امید دوباره می رفت تا در اوبیدار شود گفته 

 چشمان رت می دید. چیزی بود که رت از آن خیلی لذت می برد. بود: میدم چیزی شیطانی در

من یک وقتی این پیشنهاد رو به تو کردم اون هم به شوخی تو هم سرخ سفید شدی بدوبیراه گفتی منو بیرون کردی 

ولی حاال خودت باپای خودی اومدی و همون پیشنهاد رو تکرار می کنی . نه عزیزم من وارد این معامله نمی شم 

متعجبم که چه چیزی در مغز تو می گذره. تو با رضایت این کارو نمی کنی فقط می خوا ی به وسیله من گرگ رو از 

 درخونه ت دور کنی. این نظر منو ثابت می کنه که تقوی هم برای خودش قیمتی داره.

 بده.اوه رت این حرف ها چیه که می زنی اگه می خوای به من توهین کنی خوب بکن ولی پول رو 

حاال بهتر نفس می کشید هرچه بود همین بود. رت می خواست به او توهین کند وتالفی رفتار او را درآورد. خوب 

باید تحمل می کرد. تارا به همه این ها می ارزید. برای لحظه ای کوتاه تابستان شد و او در چمنزار تارا دراز کشیده 

اشا می کرد. رایحه شکوفه های سفید را حس می کرد و همهمه بود و به آسمان می نگریست و شکل ابرها را تم

زنبورهای عسل را می شنید. بعدازظهر و سکوت صدای گاری هایی که از جاده باال عبور می کردند و بازگشت از 

 مزارع سرخ رنگ شخم زده به همه این ها می ارزید . تارا به همه چیز می ارزید.
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 باالخره پول رو میدی؟

 که رت از درماندگی او لذت می برد. وقتی سخن گفت چیزی بیرحم و موحش در صدایش بود. چنین بود

 نه نمیدم.

 اسکارلت برای لحظه ای به درستی درک نکرد چه می گوید.

اگرم بخوام نمی تونم بدم. یک سنت هم با خودم ندارم. حتی در آتالنتا هم ندارم بگو یک دالر . بله کمی پول دارم 

ینجا ولی نمی تونم بگم کجا و چقدر .اگرم حواله صادر کنم یانکی ها فورا مث اردکی که به جون سوسکه ولی نه ا

 بیفته می ریزن سرم. اون وقت دیگه این پول گیر هیچ کدوم ا زما نمیاد حاال چی می گی؟

دهان جرالد هنگام  چهره اسکارلت کبود شده بود. پره های بینی اش ناگهان راست ایستاده بود. دهان کوچکش چون

خشم کشیده و فشرده می نمود. یکمرتبه فریادی کشید و به طرف رت حمله برد. از اتاق مجاور همهمه ای به گوش 

آمد. رت با حرکتی تند دستش را دور کمر او حلقه کرد و دست دیگرش را بر دهان او گذاشت ولی اسکارلت آرام 

پایش لگد بزند. دلش میخواست از زور ناامیدی و شکست فریاد  نمی گرفت. سعی داشت دستش را گاز بگیرد و به

بزند. دائما به دست های او فشار می آورد و تقال می کرد دیگر چیزی نمی فهمید. حس می کرد قلبش دارد می ایستد 

بی  و بغض دارد خفه اش می کند. رت او را محکم گرفته بود. دستش را با خشونت تمام بر آرواره او گذاشته بودو

رحمانه فشار می آورد. اسکارلت احساس می کرد که به زودی صدای خرد شدن استخوان فک و بازویش را می 

شنود. رت هم حالش از او بهتر نبود رنگش سفید شده بود کشمکش ادامه داشت تا اینکه باالخره رت او را بلند کرد 

 زانوها نگه داشت .و در آغوش گرفت و خود را روی صندلی ولو کرد و پیکرش را روی 

عزیزم توروخدا ساکت!هیس!سروصدا نکن اگه سروصدا کنی همه میریزن اینجا آروم بگیر دلت می خواد یانکی ها 

 تو این حالت ببیننت؟

دیگر برایش اهمیت نداشت که چه کسی او را در چه حالی می بیند. خشم و جنون بر او فرمان می راند و دلش 

در سینه اش تنگ شده بود. آنچنان دهانش محکم بسته شده بود که دیگر نفسش در  میخواست رت را بکشد. نفس

نمی آمد. توانی برای تقال نداشت . ضعف بر جانش مستولی شد. حتی رت را هم نمی دید. آن قدر تقال کرد که دیگر 

 و چیزهای دیگر را.-او را ندید

امانی می کرد. ضعف سستی به پشت روی صندلی  وقتی آن پیکر بی حرکت دوباره تکان خورد احساس خستگی بی

خوابیده بود کاله سرش نبود. رت داشت به صورتش سیلی می زد. چشمان سیاهش با نگرانی به او می نگریست . 

افسرجوان مهربان سعی کرده بود گیالسی براندی به او بخوراند ولی روی گردنش ریخته بود. افسران دیگر هم در 

 د. با هم نجوا می کردند و دست هایشان را تکان می دادند.اطرافش جمع شده بودن

 .باشم کرده ضعف باید من–اسکارلت بیدار شده بود. با صدایی که از دور می آمدو او را می ترساند گفت: من 

 رت گیالس براندی را گرفت و به لب های او نزدیک کرد.

 انی نداشت .بخور. اسکارلت نگاهی بی حال بر او انداخت برای خشم تو

 خواهش می کنم به خاطر من .

جرعه ای نوشید و به سرفه افتاد . اما رت دوباره گیالس را به دهانش گذاشت این بار جرعه ای سنگین تر نوشید و 

 ناگهان گلویش آتش گرفت.
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براش سنگین  رت گفت: آقایون فکر می کنم حاال بهتره و من از شما خیلی متشکرم تصور اینکه من اعدام بشم خیلی

 بود.

 گروه آبی پوشان پابه پا شدند و بعد چندبار سینه را صاف کردند و خارج شدند . افسر جوان دم در ایستاد.

 کاری هست که من انجام بدم؟

 نه متشکرم

 بیرون رفت و در را پشت سر خود بست.

 رت گفت: یک کمی دیگه بخور

 نه .

 بخور.

به جانش درآمدو نیرو رفته رفته به پیکرش بازگشت. زانوهای لرزانش توان خود را جرعه ای دیگر نوشید و گرمایی 

 بازمی یافت. گیالس را به زمین گذاشت و سعی کرد برخیزد. دست رت مانع شد.

 به من دست نزن می خوام برم.

 هنوز نه . یک دقیقه صبر کن ممکنه دوباره غش کنی.

 پیش تو ترجیح میدم تو خیابون غش کنم تا اینجا

 خوب فرقش چیه دلم نمی خواد توی خیابون هم ضعف کنی.

 بذاربرم ازت متنفرم.

 لبخند کم رنگی به چهره رت نشست.

 حاال داری خودت میشی مثل اینکه حالت بهتره

لحظه ای همان طور بی حرکت ماند. سعی کرد خشم را به کمک بخواند می خواست نیرویش را به کار اندازد. اما 

خسته بود. شکست به سنگینی سرب بر او افتاده بود. بر سر همه چیز قمار کرده بود. حتی غرورش هم دیگر  خیلی

بر جای نبود. آخرین امید هم از میان رفته بود. این پایان تارا و پایان همه آنها بودو همه چیز را باخته بود. برای 

ا کنارش احساس می کرد. گرمای براندی در جانش مدتی دراز تکیه داد و چشمانش را بست. نفس های سنگینی ر

می خزید و قدرت و حرارتی دروغین به او می داد. وقتی عاقبت چشمانش را گشود و چهره او را نزدیک خود دید 

 خشمش دوباره باال گرفت . وقتی آن مژگان برگشته پایین افتاد رت لبخند همیشگی را به لب آورد.

 ست .حاال بهتر شدی از اخمت پیدا

البته حالم خوبه رت باتلر تو آدم منفوری هستی . یک رذلی تنها موجود پستی که می شناسم. تو خیلی خوب می 

دونستی من چی می خوام بگم. از همون لحظه ای که شروع به صحبت کردم می دونستی از همون اولش نمی خواستی 

 وادار کردی غرورمو بشکنم. پولی به من بدی با همه این ها کار رو به اینجا کشوندی منو

 -می تونستی به روی خودت نیاری می تونستی جوانمردی نشون بدی

به روی خودم نیارم و از این همه حرفای خوب محروم بشم؟ من اینجا سرگرمی زیادی ندارم. دیگه چیزی لذت 

کالهش را در مشت  بخش تر از این وجودداره؟ خنده ای کرد. همان خنده تمسخر اسکارلت ناگهان برخاست و

 گرفت.

 رت دست بر شانه هایش گذاشت.
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 هنوز زوده اون قدرحالت خوب هست که بتونی بری؟

 بذار برم.

 خب فهمیدم . حالت خوبه پس یک چیزی رو به من بگو آیا من تنها آهنی بودم که تو انداختی تو آتیش؟

 با نگاه مشتاق خود تغییرات چهره اسکارلت را زیر نظر داشت .

 منظورت چیه ؟

 آیا من تنها مردی بودم که بهش مراجعه کردی و پول خواستی ؟

 به تو ربطی هم داره؟

 بیشتر از اونچه که فکر کنی مرد دیگری هم بوده که تو رفته باشی پیشش؟ بگو.

 نه .

شنهاد جالب تورو باور نمی کنم تو همیشه پنج شش نفر رو توی آب نمک خوابونده داری شاید یکی از اونا این پی

 قبول کنه دلم می خواد یه نصیحت کوچولو به تو بکنم.

 به نصیحت تو احتیاجی ندارم.

با این وجود میگم فکر می کنم نصیحت تنها چیزیه که من در حال حاضر می تونم به تو بدم. گوش بده. چون 

ی با اون نکن سعی نکن زیاد از نصیحیت خوبیه. هروقت خواستی از مردی چیزی بگیر ی این جور که با من کرد

خودت هوش و زیرکی نشون بدی. سعی نکن کسی رو فریب بدی اون هم با دلبری نتیجه بهتری می گیری . باید 

این وثیقه خود تو پیشنهاد کردی -بفهمی که چطور به نتیجه می رسی. نرمی و ظرافت می خواد. ولی وقتی که تواین

ئل از این چشمهای سرد مثل چشم های تو زیاد دیدم. درست در بیست قدمی مث یخ سرد و یخ بودی . من موقع دو

و این اصال خوب نیست در مردها احساسی به وجود نمیاره این راه تسخیر یک مرد نیست عزیزم تو اصول تربیتی 

 خودتو فراموش کردی.

ور رفتار کنم. تعجب می اسکارلت در حالی که کالهش را به سر می گذاشت گفت: احتیاجی نیست به من بگی چط

کرد که رت در این موقعیت که طناب دار را دور گردنش احساس می کرد و وضع حساس او را می دید چگونه می 

توانست این طور خونسرد باشد و شوخی کند. اصال متوجه نبود که رت مشت های گره کرده اش را در جیب پنهان 

 کرده و می کوشد خونسردی خود را حفظ کند.

گفت: خوشحال باش می تونی بیای و دارزدن منو تماشا کنی شاید اون وقت حالت بهتر بشه این جوری همه  رت

به جز این یکی برای این یکی هم فکری کردم . توی وصیت نامه حتما اسم  -حساب های قدیمی ما تسویه می شه

 تورو میارم.

 رای پرداخت مالیات دیگه خیلی دیره.متشکرم ولی ممکنه به این زودی تورو دار نزنن و اون وقت ب

 این کینه توزی از نوع کینه توزی های رت بود و اسکارلت به عمد چنین کرد.

 فصل سی و پنجم 

وقتی بیرون آمد باران می بارید آسمان تیره و گرفته بود. سربازهایی که در میدان بودند درون کلبه ها خزدیده 

یله نقلیه ای مشاهده نمی شد و اسکارلت می دانست که باید این راه دراز را بودند خیابان ها متروک می نمود. وس

 پیاده طی کند.
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وقتی به راه افتاد اثر براندی هم از بین رفت. بادر سرد او را به لرزه می انداخت و قطرات سوزنی باران به سختی به 

گردنش آویزان بود. خوب می دانست  صورتش می خورد. شال عمه پیتی به سرعت خیش شد و شل و وارفته از سرو

که لباس مخملی دیگر از ریخت افتاده و پرهای کالهش خراب شده و به صورتی درآمده که صاحب قبلی آن در انبار 

مرطوب تارا سرش می گذاشت. آجرهای پیاده رو همه شکسته بود وتا فاصله زیادی جدول ها از بین رفته بود. تا 

ال ها از آب پر بود. در بعضی قسمت ها زمین به قدری چسبنده بود که کفش از قوزک در گل فرو می رفت گود

پایش در می آمد. مرتب خم می شد تا کفش را بردارد و دوباره بپوشد در آن حال دامنش در گل فرو می نشست . 

گین خود را دیگر به گل و الی توجهی نداشت پایش را بی مهابا وسط آنها می گذاشت تلوتلو می خورد و دامن سن

پشت سرش می کشید. آب به تمام بدنش نفوذ کرده بود سردی عجیبی در خود احساس می کرد. زیرپوش و شلوار 

زیرش به کلی خیس بود و سرد اما چه غم؟ دیگر چه اهمیت داشت . بر سر همه این ها قمار کرده بود و باخته بود 

 ان از اندوه .پس دیگر چه باک ؟ سردش بود و پر از ناامیدی قلبش ویر

بعد ا زآن همه سخنرانی های شجاعانه ای که برای کسانش کرده بود حاال چگونه می توانست به تارا بازگردد؟ چطور 

می توانست بگوید که همه چیز تمام شده و دیگر باید از آن خانه بروند؟ کجا؟ آن همه آدم را باید کجا جای می 

د؟ مزارع سرخ کاج های بلند زمین های باتالقی و گوستان جایی که الن داد؟ چطور می توانست همه چیز را ترک کن

 زیر صنوبری تناور خفته بود؟

نفرت از رت دوباره بازگشت و قلبش سوخت در آن راه های پرگل و پیچان به سختی راه می رفت و به دل سوخته و 

د آن وقت دیگر چشمش به او نمی دست بسته خود فکر می کرد. چه آدم رذلی بود رت کاش زودتر دارش می زدن

افتاد و تمام آن توهین ها و جسارت ها که روا داشته بود همراه او مدفون می شد. البته اگر می خواست می توانست 

برایش پول فراهم کند. حتما داشت چطور ممکن بود پول نداشته باشد آه طناب دار بهترین چیز برای او بود خدا را 

او را در این حال ببیند. اگر در چنین وضعی او را می دید خدا می دانست چه می گفت. با  شکر که رت نمی توانست

این لباس خیس و گل آلود و کفش های کثیف و پر از آب و شال آویزان چه شکل مسخره ای گرفته بود . اگر رت 

ن می داد. چه قیافه اینجا بود حتما خنده های وحشتناک می کرد و طبق معمول دندان هایش را به تمسخر نشا

 وحشتناکی پیدا کرده بود و چه خنده ها که رت نمی کرد.

سیاهانی که از کنارش می گذشتند برمی گشتند و به تمسخر لب به خنده می گشودند و او کاری از دستش ساخته 

گل خارج کند نبود جز اینکه با عجله عبور کند خود را در گل و الی بکشد و بایستد تا کفش هایش را از غرقاب 

چطور جرات می کردند بخندند میمون های سیاه!چطور جسارت می کردند و اسکارلت اوهارا مالک تارا بخندند. 

دلش می خواست آنها را بگیرد و آن قدر شالق بزند که خون از پشتشان جاری شود. چه ابلیس هایی هستند این 

 برای اینکه به سفیدها بخندند.یانکی ها که میمون های سیاه را آزاد گذاشته اند آزاد 

وقتی به خیابان واشنگتن رسید منظره ای دید ویران چون دل خودش. در اینجا آن هیاهو و غوغای شادر آور خیابان 

پیچ تری وجود نداشت . اکثر آن خانه های زیبا و ساختمان های قشنگ خراب شده بود وفقط چند ساختمان تازه 

زده که به قراوالن شرمن مشهور شده بودند در این جا فراوان دیده می شد ردیف در دیده می شد. ویرانه های دود 

ردیف کنار هم خفته بودند. در مقابل هر خرابه تل خاکی دیده می شد و چمن مقابل اکنون به علفزاری خشک بدل 

ب می شناخت .در کنار شده بود. درشکه های کهنه ای که نام صاحبشان روی آنها دیده می شد و اسکارلت آنها را خو

 ویرانه ها افتاده بود دیگر نه اسب خود می دیدند نه سواری نه عنانی و شالقی .
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 باد سرد و باران گل و خیابان لخت سکوت و ویرانه های متروک پایش خیس بود و راه خانه دراز و بی پایان.

رش می آمد. درشکه کمی کنار کشید صدای سم اسبی که در گل و الی شلپ شلپ می کرد به گوش آمد. از پشت س

تا به شال عمه پیتی گل نپاشد . درشکه و اسب آرام ا زعقب می آمدند اسکارلت برگشت تا نگاهی بیندازد. تصمیم 

داشت اگر راننده سفید پوست بود از او خواهش کند و سوار شود .باران آن قدر شدید بود که دید را مشکل می کرد. 

آمده بود. راننده داشت به او نگاه می کرد کرباسی به سرش بسته بود و دنباله اش را زیر  حاال دیگر درشکه نزدیک

چانه گره زده بود. درچهره اش چیز آشنایی می دید. به طرف خیابان خم شد تا بهتر ببیند . صدای سرفه دستپاچه ای 

 ؟ شما خانم اسکارلتین؟ از مرد برخاست و به دنبال آن کالمی از سر حیرت : درست دیدم خانم اسکارلت

اوه آقای کندی! فریادی زد و از خیابان گل آلود گذشت و خود را به چرخ های درشکه چسباند دیگر مهم نبود که 

 شال پشمی عمه پیتی گلی شود تو عمرم هرگز این همه از دیدن کسی خوشحال نشده بودم.

فی الفور تنباکویی را که در دهان داشت از سوی دیگر  از این ابراز شادمانی بی انتظار رنگ فرانک کندی سرخ شد و

درشکه تف کرد و پایین پرید . با اشتیاق با اسکارلت دست داد و کرباس را از سرش برداشت و به او کمک کرد تا 

 سوار شود.

که ؟ خانم اسکارلت اینجا این طرف شهر چکار می کنین؟ اونم تنها؟ نمی دونین این روزها چقدر اینجاها خطرنا

 حسابی خیس شدین بفرمایید این باالپوش رو بندازین رو پاهاتون.

اسکارلت خود را روی دشک لوکس درشکه انداخت و فرانک همچنان دوروبرش پرسه می زد و مثل مرغ قدقد می 

د کرد و اسکارلت خوشحال بود که کسی پیدا شده که به او توجه می کند. چه خوب بود که مردی این طور پرسه بزن

و کسی هاج و واج بماند و قد قد کند خود را ببازد حتی اگر خدمتکاری مثل فرانک کندی باشد. این کارهای فرانک 

به خصوص بعد از رفتار وحشیانه و درنده خویی رت خیلی به دل اسکارلت می نشست . و چه خوب بود حاال که از 

ت می دید که لباس فرانک برازنده اش است و خانه اش دور بود یک چهره آشنای روستایی را می دید!اسکارل

درشکه اش شیک و نو. اسب جوان به نظر می رسید و معلوم بود که خوب هم تغذیه شده است . اما فرانک پیرتر از 

آنچه بود می نمود پیرتر از کریسمس گذشته که با مردانش به تارا آمده بود. صورتش الغر و کشیده شده بود و 

ی گذشته را از دست داده بود و چون آب بی رنگ و حالت و رنجور شده بود. ریش زنجبیلی چشمانش رنگ قهوه ا

رنگش مثل گذشته پرپشت نبود و اثر تنباکو روی آن دیده می شد و آن چنان تنگ و نخ نما شده بود که گویی 

ای از غم و رنج چهره اش را پیوسته با چنگالش آنها را کنده است . اما خوشحال و سبکبال به نظر می آمد البته پرده 

 می پوشاند که آن هم در واقع عمومیت داشت غم و درد جز جدانشدنی صورت همه مردم شده بود.

فرانک با گرمی گفت : چه خوشحال شدم شما رو دیدم نمی دونستم شما در آتالنتا تشریف دارین.همین هفته پیش 

 ؟ اومده شما با تارا از هم کسی –ن شما نگفت. کس دیگه ای بود که خانم پیتی پات رو دیدم ولی اون چیزی از آمد

اسکارلت در حالی که خودش را بیشتر در آن باالپوش گرم می پیچید گفت: نه و سعی کرد تا گردن در آن فرو رود 

 خودم تنها اومدم عمه پیتی اصال نمی دونست که من میام چون خبر ندادم.

 حیوان با احتیاط قدم بر می داشت .فرانک اسب را هی کرد و راه افتاد. 

 اهالی تارا همه خوبن؟

 اوه آره خوبن خوبن
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باید موضوعی برای صحبت پیدا می کرد. اما مشکل بود ذهنش هنوز متوجه شکستش بود. آنچه که حاال می خواست 

راجع به این  این بود که روی دوشک گرم آن درشکه لم بدهد و این پوشش گرم را دورش بگیرد. االن نمی خوام

موضوع فکر کنم بعدا باشه برای بعد. وقتی زیاد اذیتم نکنه . چه خوب بود اگر می توانست موضوعی برای صحبت 

پیدا کند. موضوعی که تا رسیدن به خانه طول بکشد و او مجبور شود تا خانه بیاید. ولی چیزی جز چه خوب شما خیلی 

 سروته فرانک مجبور بود گاه چنین جمالتی را بر زبان آورد. باهوشین پیدا نمی کرد. در میان حرف های بی

باالخره گفت: آقای کندی من خیلی تعجب کردم که شما رو اینجا دیدم من چقدر دختر بدی هستم که خبری از 

دوستان قدیمی نمی گیرم. نمی دونستم تو آتالنتا هستین یادم میاد یکی به من گفت که شما در ماری یتا اقامت 

 ن.داری

فرانگ گفت: من در ماری یتا کارهایی دارم خیلی کارا مگه خانم سوالن به شما نگفت که من در آتالنتا ساکن شدم؟ 

 راجع به فروشگاهم چیزی بهتون نگفت؟

حاال که خوب فکر می کرد می دید که سوالن در این باره گفته بود ولی او اصال توجهی نکرده بود. حرف های سوالن 

مهم نبود. اصال برایش قابل تحمل نبود که بداند فرانک روزی خود را جمع و جور می کند و دست سوالن زیاد برایش 

 را می گیرد و به خانه و زندگی می رساند.

پس به دروغ گفت : حتی یک کلمه هم نگفت . راستی شما یک فروشگاه دارین؟ شما چقدر باهوش و باعرضه 

 هستین!

موفقیت او را به کسی نگفته غمگین شد ولی از تعریف ها و تعارفات اسکارلت لبخند فرانک از اینکه سوالن خبر 

 رضایت بر لب آورد. 

بله من فروشگاه بازکردم فکر می کنم فروشگاه قشنگیه .مردم میگن من تاجر به دنیا اومدم با خوشحالی خندید از 

 آن خنده هایی که اسکارلت هیچ وقت آرزوی دیدنش را نداشت .

 خود گفت: مرتیکه احمقبا 

 اوه شما دست به هر کاری می زنین حتما موفق می شین آقای کندی ولی چی شد که شما فروشگاه باز کردین؟

 فرانک سرفه ای کرد آب دهانش را فروداد و لبخند غیر قابل تحملی چهره اش را پوشاند.

 خب داستانش طوالنیه خانم اسکارلت 

شکر شاید با این داستان بتوانم تا خانه برسم. پس با صدای بلند گفت: برام تعریف کن  اسکارلت با خود گفت: خدارا

 آقای کندی

یادتون میاد دفعه پیش که ما برای سیورسات به تارا اومدیم؟خوب طولی نکشید که من وارد عمل شدم. منظورم 

ن شغلی درآمد خوبی نداشت جنگ واقعیه وارد جنگ شدم . کمیسری سیورسات به درد من نمی خورد. یک همچی

خانم اسکارلت چون به زحمت می تونستیم احتیاجات ارتش رو رفع کنیم. بعد فکر کردم یک مردسالم مثل من 

 جاش تو جبهه جنگه خوب وارد هنگ سوار شدم و اون قدر جنگیدم که باالخره یک گلوله توی شونه م نشست.

 ت چه وحشتناک !احساس افتخاری به او دست داده بود. اسکارلت گف

اوه زیاد هم بد نبود . یک خراش سطحی بود.من به جنوب اومدم و رفتم به بیمارستان و وقتی حالم خوب می شد 

سواران یانکی رسیدن چه دوران پر وحشتی بود!اطالع زیادی از اوضاع نداشتیم وقتی دیدیم یانکی ها اومدن هرکس 

ه و ابزار بیمارستانی بود با خودمون آوردمی ایستگاه تقریبا یک قطار که می تونست راه بره فرار کرد و هرچی اثاثی
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پر شده بود. یانکی ها اومدن ماهم باهاشون جنگ و گریز می کردیم. هرطرف که می اومدن ما می رفتیم طرف دیگه 

دارن همه خالصه نمی دونین چه وضعی بود چه تاسف آور بود ما روی قطار نشسته بودیم و می دیدیم که یانکی ها 

چی رو آتیش می زنن. تمام اون چیزهایی رو که ما آورده بودیم سوخت و از بین رفت . خانم اسکارلت تقریبا نیم 

 مایل انبار رو پر از کاالهای قیمتی آتیش زدن ما فقط تونستیم خودمونو نجات بدیم.

 چه وحشتناک!

قطار رو هم به آتالنتا فرستادند . خب خانم اسکارلت بله درسته وحشتناک بود. به هر حال ما به آتالنتا برگشتیم 

چیزی نمونده بود که جنگ تموم بشه. من تو یکی از انبارهای بیمارستان چیزهای زیادی پیدا کردم. چینی پتو کت و 

شلوار لباس های زنونه . هیچ کس هیچی نمی دونست خودم هم نفهمیدم این ها یهو از کجا اومده بود. فکر می کنم 

ی یانکی ها شهر رو گرفته بودن این جنس ها رو انبار کرده بودن که ببرن شاید هم مال وقتی بود که ما تسلیم وقت

 شدیم ها ؟

 اسکارلت که احساس گرمای مطبوعی می کرد گفت: شاید

ن فرانک گفت: من خودم هنوز هم نمی دونم که اونا از کجا اومده بود. به هر حال خوشحال شدم که شما هم با م

همعقیده هستین . حاال که خوب فکر می کنم می بینم که اون جنس ها زیاد هم به درد یانکی ها نمی خورد. شاید 

احتماال می خواستن اونا رو بسوزونن. ولی من نجاتشون دادم. مردم ما پول زیادی برای اونا داده بودن و من فکر می 

 یدونین منظورم چیه ؟کردم که این ها هنوز هم به کنفدراسیون تعلق داره م

 بله کامال ولی اصال منظور او را نمی فهمید.

خوشحالم که شما هم مثل من فکر می کنین . میدونم که منظور منو خوب فهمیدین من وجدانم ناراحته اگرچه خیلی 

گه کاری ها به من میگن اوه فرانک فراموش کن تو که کاری نکردی ولی من نمی تونم فراموش کنم خانم اسکارلت ا

 کردم درست نباشه چطور می تونم سرمو باال نگه دارم . فکر نمی کنین حق بامنه ؟

اوه چرا البته حق با شماست . اسکارلت دیگر خسته شده بود و باخوابی که بر او عارض شده بود جدال می کرد. وقتی 

ارند. ولی فرانک مردی است مردی به سن فرانک کندی می رسد دیگر باید بداند که چیزهای کوچک اهمیتی ند

 وراج و پرحرف که اخالق خاله زنک ها را دارد.

چقدر خوشحالم شدم که شما عقیده منو دارین. بعد از تسلیم جنوب من فقط ده دالر نقره داشتم و دیگه توی این 

و فروشگاهی رو دنیا هیچی نداشتم. شما میدونین که یانکی ها به جونزوبورو اومدن و خونه زندگی منو آتیش زدن 

که در اونجا داشتم غارت کردن. من واقعا نمی دانستم چکار کنم. با همون ده دالر تونستم برای خواهرم یک سرپناه 

توی میدون پنج گوش درست کنم. جنس های بیمارستان رو منتقل کردم اونجا و یواش یواش فروختم. همه به 

می دادم. ولی کم کم پول جمع کردم و جنس بیشتری خریدم و  تختخواب و چینی و لباس احتیاج داشتن و من ارزون

 این فروشگاه رو راه انداختم. فکر می کنم می تونم پول خوبی در بیارم اگه جنس هام جور باشه.

 کلمه پول اسکارلت را به خود آورد با صدای صافی گفت: گفتی پول پس انداز کردی ؟

سکارلت قرار گرفته بود. هیچ زنی به جز سوالن در زندگی به او توجه فرانک کامال تحت تاثیر توجه و کنجکاوی ا

نکرده بود و تعارف و ادب نسبت به او روا نداشته بود. برای فرانک کندی اکنون سعادت بزرگی بود که زن زیبایی 

ا بتواند قبل مثل اسکارلت این همه به او عالقه نشان می داد و توجه می کرد. حرکت درشکه را کمی آهسته تر کرد ت

 از رسیدن به خانه عمه پیتی داستان خود را تمام کند.
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من میلیونر نیستم خانم اسکارلت. تموم ثروتم همونیه که االن دارم . چیز قابل توجهی نیست امسال فقط تونستم هزار 

 پس اندازم پونصد دالر جمع کنم پونصد دالرش که رفت برای تعمیر فروشگاه و انبار و جنس تازه و اجاره محل. حاال

دالره . اگه بتونم جنس های خوبی بیارم فکر می کنم سال دیگه دوهزار دالر داشته باشم . حتم دارم که می تونم چون 

 می دونین چیه خانم اسکارلت من یک آهن دیگه تو آتیش انداختم.

سوی او چرخاند و کمی  صحبت پول اسکارلت را سرشوق آورده بود. با غمزه مژگان بلند و برگشته اش را به

 نزدیکتر به او نشست.

 یعنی چی آقای کندی؟

 فرانک خنده ای کرد و افسار را تکان داد.

فکر می کنم شمارو خسته کردم با این حرف هایی که راجع به کار و تجارت می زنم خانم اسکارلت خانم خوشگل و 

 کوچولویی مثل شما چرا باید این چیزها رو بدونه.

 حمقپیرمرد ا

درسته که من چیزی راجع به تجارت نمی دونم ولی خیلی عالقمندم خواهش می کنم برام بگو چیزهایی رو هم که 

 نمی فهمم برام شرح بده.

 خوب آهن دیگه من چوب بریه

 چی؟

ماشینی که الوارها رو می بره و صاف می کنه . هنوز نخریدمش ولی می خرم . یک مردی به نام جانسون هست که 

کی داره . خونه ش تو خیابون پیچ تریه . مشتاقه که بفروشه پول نقد احتیاج داره می خواد اونو به من بفروشه و ی

هفتگی برام کار کنه .تعداد کمی از این ماشین ها در این ناحیه هست خانم اسکارلت یانکی ها اکثر اونارو خراب 

داره چون این روزها فروشندگاه الوار قیمت چوب رو کردن. هرکس که یکی از این ماشین ها داره یک معدن طال 

تعیین می کنن هرچقدر دلشون بخواد. یانکی ها خیلی از خونه ها رو سوزوندن و خونه به اندازه کافی برای زندگی 

پیدا نمیشه و ظاهرا مردم در تعمیر خونه هاشون دچار جنون شدن. الوار زیادی گیر مردم نمیاد و اونا نمی تونن به 

عت احتیاجاتشونو تامین کنن. حاال مردم از همه طرف دارن به آتالنتا میان تموم مردمی که توی روستاهای اطراف سر

زندگی می کنن دارن به شهر میان چون نمی تونن کشاورزی کنن کارگر ندارن سیاها دیگه حاضر نیستن تو مزرعه 

من می زنن و روز به روز بیشتر گوشت مارو می کنن ها کارکنن و یانکی ها و اوباش و حقه بازها دارن به آتیش دا

استخوون هامون دیگه داره خالی و بی گوشت میشه به شما بگم خانم اسکارلت آتالنتا داره شهر بزرگی میشه . مردم 

به محض اینکه تونستم -برای خونه هاشون الوار می خوان خب من هم می خوام این ماشین رو هرچه زودتر بخرم

من حدس می زنم شما -ت حساب ها رو بپردازم. سال دیگه این موقع دیگه نگرانی پول رو ندارم. منبعضی از صور

 می دونین که علت اشتیاق من برای پولدار شدن چیه نه ؟

 فرانک سرخ شد و به قد قد پرداخت. اسکارلت با خود گفت: در فکر سوالن است .

ض کند. ولی فورا این فکر را رد کرد ممکن بود دستپاچه شود برای لحظه ای تصمیم گرفت سیصد دالر را از او قر

زبانش بگیرد. بهانه بیاورد و باالخره هم پول را ندهد. برای این پول زحمت بسیار کشیده بود پس می توانست در 

د و بهار با سوالن ازدواج کند و اگر پول را می پرداخت عروسی عقب می افتاد حتی اگر اسکارلت سر قولش می ایستا

قرضش را پس می داد . تازه اگر هم از او قول می گرفت که در آینده پول را بدهد. سوالن مانع می شد. سوالن 
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درباره آینده خود نگران بود و نمی خواست بدون شوهر بماند و پیر شود و هرکاری می کرد تا ازدواج انجام شود و 

انی به نظر نمی آمد . در وجود این دختر نق نقی که دائما اگر فرانک از دستش می رفت پیدا کردن یکی دیگر کار آس

غر می زد و شکایت می کرد چه چیزی وجود داشت که فرانک کندی این پیرمرد احمق را شیفته خود کرده بود؟ 

حقیقت این بود که اسکارلت فکر می کرد سوالن لیاقت ازدواج با فرانک و اداره کارگاه چوب بری و فروشگاه را 

به محض اینکه پول نقدی دستش برسد آن قدر خواسته و هوس دارد که هرگز حاضر نیست حتی یک سنت ندارد. 

هم در راه حفظ تارا خرج کند . نه سوالن نه !او بیشتر به فکر خودش بود تا فکر تارا دلش می خواست کلمه خانم 

 جلوی اسمش باشد حتی اگر تارا برای مالیات حراج می شد یا از بین می رفت.

همچنان که درباره سوالن و آینده او و تارا فکر می کرد خشم شعله کشید و از ظلم زندگی به شدت مغموم و 

دلشکسته شد. به سرعت نگاهی به خیابان شلوغ انداخت تا فرانک نگرانی او را احساس نکند. همه چیز داشت از 

 .شد متولد او در فکری ناگهان–دستش می رفت سوالن می خواست 

 لن نباید به فرانک و فروشگاه چوب بری اش دست پیدا کند.سوا

سوالن لیاقت نداشت.اسکارلت آنها را برای خود می خواست. به فکر تارا بود و همیشه رفتار یوناس ویلکرسون را 

 دریاد نگه داشته بود مثل جانوری خونریز پایش را بر پله های تارا گذاشته بود. زندگی اسکارلت چون کشتی درهم

شکسته ای بود که امواجی مخوف بر آن می تاخت و او ناچار بود به هر تخته پاره ای دست یازد. رت او را رانده بود 

 ولی خداوند فرانک را سرراهش قرار داده بود.

 آیا می توانم او را تصاحب کنم؟

که سوالن را فراموش کند و به سوی  باران را اصال نمی دید انگشتانش را درهم فرو برد. آیا می توانم او را وادار کنم

 من بیاید؟ فورا اگر درباره جلب رت تردید داشتم درباره فرانک اصال تردید ندارم.

چشمانش به جانب او برگشت . مژگان بلند خود را به هم زد . فرانک اصال جذابیت نداشت . با خود فکر می کرد: 

ش هم بوی بد می دهد جای پدر من است . به عالوه آدمی فرانک مرد جذابی نیست . دندان های زشتی دارد نفس

عصبی ترسو و خسیس است و من دیگر نمی دانم چه صفات بد دیگری ممکن است در یک مرد باشد. اما به هر حال 

مرد خوبی است آدم با تربیتی است و فکر می کنم با او بهتر می توانم سرکنم تا با رت. تردید ندارم که اداره کردن 

 احت تر است . تازه گداها که حق انتخاب ندارند.او ر

از این که او نامزد سوالن بود هیچ نگرانی به خود راه نمی داد. بعد از آن سقوط اخالقی که او را راهی آتالنتا کرده بود 

ق و به مالقات رت کشانده بود دیگر دزدیدن مرد مورد عالقه خواهرش چندان کار بدی جلوه نمی کرد و هیچ کس ح

 نداشت اعتراضی بکند.

با این امید جدید رضایتی به دلش افتاد و سرمای تن و رطوبت پا را فراموش کرد . به دقت به فرانک نگریست . نگاه 

جریده ای بر او انداخت فرانک کمی ناراحت شد و اسکارلت چشمانش را پایین انداخت یاد حرف رت افتاد: من موقع 

 و زیاد دیدم...در مردها احساسی به وجود نمیاره.دوئل چشم هایی مثل چشم های ت

 چه اتفاقی افتاده خانم اسکارلت سردتونه ؟

و با کمی ترس ادامه داد : اشکالی داره که دستمو بذارم تو جیب شما ؟ سرده این -از ناچاری گفت: بله اشکالی داره

 دست پوش هم خیس شده .
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ین من چقدر بی فکرم با این چرت و پرت ها سرتون رو درد آوردم ندار هم دستکش نداره اشکالی – البته–البته 

باید زودتر شما رو برسونم خونه کنار آتیش یخ کردین. زودتر بجنب سالی ! راستی خانم اسکارلت از بس راجع به 

 خودم حرف زدم یادم رفت ازتون بپرسم که توی این هوا این طرفا چکار می کردین؟

 ری بکند جواب داد: رفته بودم به سر فرماندهی یانکی ها.اسکارلت قبل از اینکه فک

 ابروهای فرانک از تعجب درهم رفت.

 برای چی؟-عجب خانم اسکارلت!یانکی ها

با خودش فکر کرد: یا مریم مقدس کمکم کن که یک دروغ خوب بگم . فرانک نباید می فهمید که او به مالقات رت 

 ذل ها و خطرناک ترین مردان است و زن ها حتی نباید با او صحبت کنند.رفته بود. فکر می کرد رت رذل ترین ر

رفته بودم ببینم که بین افسرها کسی هست که زنش بخواد کارهای دستی منو بخره ؟ قالب دوزی های -رفته بودم

 من خیلی قشنگه .

 فرانک به پشتی تکیه داد. آثار نگرانی و ناراحتی در چهره اش پیدا شده بود.

خانم اسکارلت؟ نباید می رفتین . مطمئنم که پدرتان چیزی در این باره نمی دونه !مطمئنا عمه -غ یانکی ها رفتینسرا

 -پیتی

 اگه به عمه پیتی حرفی بزنین من از غصه می میرم.

س این بار واقعا از ناراحتی به گریه افتاد . گریه کردن این دفعه دیگر برایش راحت بود چون سردش بود و احسا

بدبختی می کرد. ولی تاثیرش تردید ناپذیر بود. اگر یکمرتبه جلوی فرانک لخت می شد او تا این حد دستپاچه و 

درمانده نمی شد. چند بار گفت : وای !وای!و حرکات بی معنی از خود نشان داد. چند بار می خواست به خود جسارت 

ی دهد. اما تا به حال این کارها را نکرده بود و نمی دانست دهد و سر اسکارلت را روی سینه اش بگذارد و او را دلدار

چه اتفاقی می افتد . اسکارلت اوهارا این دختر همیشه شاد و سرزنده در درشکه او داشت گریه می کرد. اسکارلت 

 اوهارا مغرورترین مغرورها سعی کرده بود پارچه های سوزن دوزی به یانکی ها بفروشد. قلبش داشت می سوخت.

سکارلت به گریه ادامه داد گاه گاهی کلماتی می گفت و فرانک پیش خود فکر می کرد که اوضاع در تارا مرتب ا

نیست. آقای اوهارا هنوز حال عادی پیدا نکرده بود و غذا به اندازه کافی برای سیر کردن شکم آن همه آدم وجود 

سرش دربیاورد. فرانک دوباره وای وای کرد و ناگهان نداشت. او مجبور به آتالنتا بیاید که کمی پول برای خودش و پ

سر اسکارلت روی شانه اش قرار گرفت. مطمئنا خودش این کار را نکرده بود ولی سرش را روی شانه خود حس می 

کرد و اسکارلت داشت بی تابانه بر سینه نحیف او اشک می ریخت. اینک فرانک حسی پرهیجان و نو در خود یافته 

و چند بار شانه او را به آرامی نوازش کرد ولی چون اعتراضی ندید جسارت یافت و کار نوازش را  بود. دست برد

جدی ترگرفت. چه دختر شیرین و معصوم و احساس برانگیزی بود. واز روی سادگی چه شجاعانه سعی کرده بود از 

 .این خودش خیلی کار بود-راه سوزن دوزی پول در آورد. ولی معامله با یانکی ها

به خانم پیتی پات حرفی نمی زنم. ولی شما باید یک قولی به من بدین خانم اسکارلت قول بدین که دیگه از این کارها 

 –نکنین. تصور اینکه دختر آقای اوهارا 

 اسکارلت چشمان سبز خود را به او دوخت .

نم. هیچ کس نیست که مواظبش ولی آقای کندی من باید یک کاری بکنم. من باید از پسر بیچاره خودم حمایت ک

 باشه.
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 فرانک گفت : شما زن شجاعی هستین ولی من اجازه نمیدم از این کارها بکنین. خانواده شما از خجالت خواهند مرد.

پس چه باید بکنم؟ چشمان شناگرش را به او دوخت گویی می دانست که او همه چیز را می داند و مایل است کاری 

 بکند.

 ولی یک فکری می کنم. االن نمی دونم

 می دونم که می کنی تو خیلی باهوشی فرانک.

اسکارلت هرگز اسم کوچک او را صدا نکرده بود. فرانک آشکارا دچار هیجان و ناباوری شده بود. دختر بیچاره 

احتماال آن قدر ناراحت است که متوجه حرف زدن خودش هم نیست .در خود نسبت به اسکارلت احساس نوعی 

انی و حمایت می کرد. اگر می توانست کاری برای خواهر سوالن اوهارا بکند حتما می کرد. دستمال گلدار قرمز مهرب

 رنگی از جیبش درآورد و به او داد اسکارلت اشک هایش را پاک کرد و خنده ای گرم تحویلش داد.

 . من دختر احمقی هستم و با لحن پوزش خواهانه ای گفت: خواهش می کنم منو ببخش

شما دختر احمقی نیستین شما زن شجاعی هستین و سعی دارین بار بزرگی رو بردارین. من متاسفم که خانم پیتی 

پات نمی تونه به شما کمک کنه . شنیدم که بیشتر اموالشو از دست داده و آقای هنری هامیلتون هم وضع خوبی 

م. خانم اسکارلت دلم می خواد اینو بدونین که وقتی نداره. کاش من یک خونه داشتم و اونو در اختیار شما می ذاشت

 من و سوالن ازدواج کردیم توی خونه ما همیشه جایی برای شما و وید هامپتون کوچولو هست.

حاال وقت مناسبی بود . حتما مقدسان و فرشتگاه پشتیبانش بودند که چنین فرصت آسمانی را در اختیارش گذاشته 

 فت و دهانش را گشود که سخنی بگوید ولی فرانک مهلت نداد:بود . حالت تعجب به خود گر

حتما اطالع دارین که قراره من بهار آینده شوهر خواهر شما بشم. این جمالت را با اعتماد بیان می کرد. ولی هنگامی 

 که چشمان اسکارلت را پر از اشک دید پرسید: 

 ت؟چی شده ؟ اتفاقی افتاده ؟ خانم سوالن که مریض نیست هس

 نه !نه !

 یک چیزی شده باید به من بگین

 !بد چه اوه–اوه نمیتونم!من نمی دونستم که !فکر می کردم که حتما برا نوشته 

 خانم اسکارلت چی شد ؟

 –به شما نوشته -اوه فرانک دلم نمی خواست این موضوع به میان بیاد خیال می کردم

 فرانک می لرزید: چی رو نوشته ؟

 با مرد خوبی مثل تو این کارو بکنه !چطور تونست 

 چکار کرده ؟

 برات ننوشته ؟فکر می کنم خجالت کشیده بنویسه . بایدم خجالت بکشه چه خواهر بدی!

این بار دیگر فرانک حتی نتوانست سوالی بکند. حرف بر لبهایش خشکیده بود. نشسته بود و خیره می نگریست. 

 ش شل شد.صورتش خاکستری شده بود افسار دردست

ماه آینده با تونی فونتین ازدواج می کنه اوه خیلی متاسفم فرانک متاسفم چرا من باید این خبر رو به تو بدم؟ از انتظار 

 کشیدن خسته شده بود. می ترسید پیردختر بشه.
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اده بود. وقتی فرانک داشت اسکارلت را در پایین آمدن از کالسکه کمک می کرد. مامی در ایوان جلوی خانه ایست

مدتی بود که با نگرانی انتظار می کشید . سربندش خیس شده بود و شالش را به سختی دور شانه مرطوبش پیچیده 

بود.از چهره سیاهش خشمی شدید هویدا بود و دهانش از همیشه گشادتر شده بود. اسکارلت تا به حال او را این 

 شادی از ای آمیزه–ی او را شناخت چهره اش عوض شد طور خشمگین ندیده بود. به فرانک خیره شده بود و وقت

 او به لبخند با همراه را خود تعارفات و داد دست آمده فرانک جانب به.  بود فراگرفته را او گناه احساس و درماندگی

 .کرد تقدیم

رلت با دیدن هموالیتی چه خوبه حالت چطوره آقای فرانک؟ چه خوش تیپ شدی عالیه اگه می دونستم خانم اسکا

شما بیرون رفته این قدر ناراحت نمی شدم باید می دونستم که تنها نمیره وقتی اومدم خونه دیدم نیست مثل مرغ 

سرکنده شدم فکر می کردم تنها رفته بگرده اون هم با این آشغال های سیاهی که همه جا تو خیابونا ولن چرا به من 

 این سرما!نگفتی که می خوای بری بیرون عزیزم؟ اون هم با 

اسکارلت موذیانه چشمکی به فرانک زد و او نیز علی رغم ناراحتی بزرگی که از شنیدن آن خبر بد داشت فهمید که 

اسکارلت او را تشویق به سکوت می کند از این رو با لبخند گرمی که ازجانب او دریافت کرد در دسیسه بازی 

 اسکارلت نقش عمده ای به عهده گرفت.

 مامی برو باال لباس های خشک منو آماده کن چای داغ یادت نره. اسکارلت گفت:

مامی غرید: خدای من لباس هاتون به کلی خراب شده خانوم اسکارلت کلی وقت می بره تا اونو خشک کنم و برس 

 بکشم و برای عروسی امشب حاضرش کنم.

 ت: مامی به درون رفت اسکارلت خودش را به فرانک تکیه داد ونجوا کنان گف

امشب شام بیا پیش ما تو خیلی تنهایی بعد از شام میریم عروسی تو باید همراه ما باشی ! خواهش می کنم چیزی به 

 -احمقم خواهر که ببینم ندارم تحمل من و کنه می ناراحتش خیلی سوالن به راجع–عمه پیتی پات نگو 

 ا عقب کشید.فرانک با دستپاچگی گفت: نه مطمئن باشین چیزی نمی گم و خود ر

امروز تو با من خیلی مهربون بودی مردونگی نشون دادی. کاری کردی که من دوباره احساس شجاعت کنم. دست او 

 را فشرد و نگاهی گرم و آتشین به او انداخت.

ی مامی که پشت در انتظار او را می کشید به دنبالش از پله ها باال رفت . وقتی لباس های او را در می آورد و رو

صندلی می انداخت ساکت بود و چیزی نمی گفت. اسکارلت به رختخواب رفت تا کمی استراحت کند. مامی از اتاق 

بیرون رفت و چند دقیقه بعد با چای گرم و آجر داغ بازگشت. نگاهی به اسکارلت انداخت و نزدیک شد و با مهربانی 

را به مامی خودت نگفتی که می خوای بری بیرون بی نظیری که برای اسکارلت تازگی داشت گفت : بره کوچولو چ

پس برای چی من دنبالت راه افتادم و این همه راه به آتالنتا اومدم. آخه من پیر شدم چاقم نمی تونم این ور و اونور 

 برای پیداکردنت پرسه بزنم.

 منظورت چیه ؟

و دیدم می تونم از صورت تو چیزهایی عزیزم نمی تونی منو گول بزنی تورو خوب می شناسم. صورت آقای فرانک ر

بخونم . درست مث کسی که انجیل می خونه و پچ پچ تورو درباره خانم سوالن شنیدم اشاره های تورو هم به آقای 

 فرانک دیدم دیدم که حرفهای درگوشی می زدی!
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ده ای ندارد. خب فکر اسکارلت گفت: خب و بعد زیر پتو غلتی زد . می دانست که در این مورد گول زدن مامی فای

 می کنی چی می گفتم؟

عزیزم کوچولو من نمی دونم از نگاهی که دیروز تو چشم هات داشتی نگران شدم. یادم اومد که عمه پیتی چیزهایی 

درباره اون باتلر حقه باز و پوالش نوشته بود و چیزهایی رو هم که االن شنیدم یادم نرفته ولی باالخره آقای فرانک 

 ه یک نجیب زاده س اگرچه یه خورده زشته.هرچه باش

 اسکارلت نگاه تندی به مامی انداخت ولی مامی با مهربان ترین نگاه به او پاسخ داد.

 خوب حاال می خوای چکار کنی به سوالن بگی ؟

به مامی در حالی که پتو را تا زیر گلوی اسکارلت می کشید گفت: عزیزم من می خوام به تو کمک کنم همین طور 

 آقای فرانک.

اسکارلت مدتی بی حرکت ماند . مامی داشت در اتاق پرسه می زد دیگر نیازی به صحبت بیشتر نبود و اسکارلت از 

این تفاهم دلش قرص شد . نیاز به بحث نبود. جنجالی پیش نیامده بود مامی کامال درک می کرد و ساکت بود. زنی 

بین تر می شد. چشمان رگ رگ و هوشیار پیرزن عمق را می دید و چه  واقع بین بود که گاهی از اسکارلت هم واقع

خوب می دید با صراحت یک حیوان وحشی یا یک کودک و هر وقت که خطر دختر کوچولوی عزیزش را تهدید می 

کرد هوشمندانه به دفاع بر می خاست . اسکارلت دخترش بود دختر کوچولو و عزیزش و اگر چیزی می خواست 

ل دیگران بود مامی به آب و آتش می زد تا خواسته اش را برآورده سازد. خواسته های سوالن و فرانک حتی اگر ما

کندی در ذهن او جایی نداشت باعث اندوه او نمی شد. اسکارلت به دردسر افتاده بود و داشت دست و پا می زد و 

 اده دفاع بود.اسکارلت فرزند الن بود. مامی بدون لحظه ای تردید شانه به شانه او آم

اسکارلت آن سکوت آرامش بخش را احساس می کرد آجر داغ گرمش کرده بود و آن امید که در بازگشت به خانه 

در دلش روشن شده بود اکنون زبانه می کشید به جانش می رفت قلبش را به تپش می آورد و خون را به دورترین 

ی سرکش از درونش می شکفت و او را به قهقه می رگ های تنش می فرستاد . نیرویش باز می گشت و هیجان

 انداخت با مسرت تمام به خود می گفت: نه هنوز شکست نخورده ام.

 مامی آینه را به من بده .

 مامی آینه را داد و آمرانه گفت: پتو رو بکش باالتر . و روی لبهای کلفتش لبخندی ظاهر شد.

 رد.اسکارلت آینه را باال گرفت و به خود نگاه ک

 گفت: رنگم پریده داغون شدم موهام مثل دم اسب شده .

 اون جورها هم که فکر می کنی زشت نشدی.

 هام ....بارون شدیده ؟

 می بینی که می باره

 خب به هر حال فرقی نمی کنه باید بری بازار و یک کاری انجام بدی.

 تو این بارون اوه نه نمیرم.

 چرا میری وگرنه خودم میرم.

 کاریه که این همه عجله داری؟نمی تونی صبر کنی ؟ به نظر م گردش امروز کافی نبود. چه
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همچنان که خود را با دقت در آینه نگاه می کرد گفت: یه شیشه ادلکن می خوام. باید موهامو بشوری و ادکلن بزنی 

 یک شیشه هم لعاب یه دونه بخر تا موهام صاف وایسه.

 شورم هیچ ادلکن هم نمی خرم تو به این چیزا احتیاج نداری تا نفسم باال میاد نمی زارم. توی این هوا سرتورو که نمی

 هم روژ قوطی یک مامی–اوه چرا احتیاج دار کیفمو نگاه کن یک پنج دالری طال توش هست ورش دار و برو راستی 

 .بخر برام

 مامی گفت: این دیگه چیه ؟

 ت نمی توانست تصور کند که مامی چقدر عصبانی است .اسکارلت با خونسردی نگاهی به او انداخ

 چیزی نیست فقط بخر

 من چیزی که ندونم چیه نمی خرم.

 اگه خیلی دلت می خواد بدونی میگم رنگه رنگ صورت مثل وزغ خودتو باد نکن برودیگه .

بمالی من با این سن و مامی با ادا گفت : رنگ !رنگ صورت!هنوز این قدر بزرگ نشدی که از این چیزا به خودت 

سالم برم از این چیزا بخرم چه افتضاحی !یادت رفته که مادرت ممکنه ناراحت بشه؟ االن داره پیش خودش چی میگه 

 -اون بیچاره توی گور؟ می خواد صورتشو رنگ کنه مثل زنای

 -خودت خوب می دونی که مادربزرگ روبیالر هم صورتشو رنگ می کرد

ک زیردامن تنش بود پاهاشم مینداخت بیرون ولی این دلیل نمیشه که توهم از این کارا بکنی بله خانوم اون فقط ی

 -اون موقع زمونه این جوری بود و مادر بزرگ هم خیلی جوون بود از این کارها می کردو

 به تارا اسکارلت شکیبایی خود را از دست داد پتو را کنار زد و فریاد کشید: خدایا!می تونی همین االن برگردی

مامی با خشم گفت: تا خودم نخوام نمی تونی منو بفرستی به تارا حاال دیگه من آزادم. و دلم می خواد همین جا بمونم 

برگرد به رختخواب می خوای سینه پهلو کنی؟ برگرد به رختخواب . نمی تونم برم رنگ بخرم از خجالت آب میشم 

در شبیه پدرتی . همه می فهمن که رنگو می خوام برای بچه م تو هم تو این هوا جم نمی خوری خداجون تو چق

بخرم!خانم اسکارلت تو خوشگلی شیرینی به این رنگا احتیاج نداری عزیزم فقط زنای بد از این آشغاال استفاده می 

 کنن.

 به مقصودشون هم می رسن مگه نه ؟

اون جوراب های خیسو بذار زمین عزیزم یا مسیح مقدس می شنوی چی میگه ؟ بره کوچولو از این حرف ها نزن 

خب باشه خودم میرم برات می خرم. خانوم الن حتما االن داره منو لعنت می کنه برگرد به رختخواب شاید بتونم 

 مغازه ای پیدا کنم که منو نشناسه .

گای رق  می آن شب در خانه السینگ ها ازدواج غم انگیز فانی انجام گرفت و لوی پیر و سایر نوازندگان آهن

نواختند. اسکارلت با هیجانی وصف ناپذیر اطرافش را نگاه می کرد. حضور مجدد در میهمانی چه لذتی داشت . از 

اینکه در آن میهمانی مورد استقبال گرم قرار گرفته بود بسیار خوشحال بود وقتی بازو در بازوی فرانک وارد شده بود 

ده بودند و خوشامد گفته بودند. او را بوسیده دستش را فشرده بودند همه به سویش هجوم برده و فریاد شادی کشی

و گفته بودند که دلشان چقدر برایش تنگ شده و دیگر نمی گذارند به تارا بازگردد . به نظر می رسید که مردان 

دختران همگی شهامت خود را بازیافته بودند و فراموش کرده بودند که او در گذشته قلب آنان را شکسته بود و 

مورد عالقه آنها را از کنارشان دور کرده بود. حتی خانم مری ودر و خانم السینگ و خانم مید و دیگر زنان سالخورده 
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که در ایام جنگ رابطه خوبی با او نداشتند همه چیز را فراموش کرده بودند و فرار عجوالنه او را از یاد برده بودند و 

ایشان رنج ها دیده و بدبختی ها کشیده و هنوز بیوه چارلز برادرزاده پیتی پات به خاطر می آوردند که او نیز چون 

است .او را بوسیدند و با سیل اشک از مادر درگذشته اش یاد کردند و حال پدر و خواهرانش را پرسیدند همه راجع 

 اند. به مالنی و اشلی سوال می کردند و می خواستند بدانند که چرا آنها به آتالنتا بازنگشته

علی رغم فضای شادمانه ای که در اطرافش میدید کمی احساس ناراحتی می کرد. فکر می کرد لباسش ظاهر خوبی 

ندارد هنوز نمناک بود و در بعضی از قسمت های آن لکه هایی دیده می شد. مامی و کوکی سعی خود را کرده بودند 

مقابل آتش نگه داشته بودند. می ترسید که یک وقت  و آن را با کتری داغ خشک کرده بودند برس کشیده بودند و

یکی از میهمان ها متوجه شود که این تنها لباسی است که دارد. ولی وقتی به لباس آنان دقت می کرد می دید به 

مراتب از لباس خودش بدتر است . همه لباس های کهنه ای به تن داشتند که اثر رفو و اتو کاری کامال روی آن دیده 

اگرچه هنوز نم داشت . بعد از لباس عروسی فانی نوترین لباس آن مجلس  -د حداقل لباس او کامل و نو بودمی ش

 بود.

آنچه را که عمه پیتی درباره اوضاع مالی السینگ ها گفته بود به یاد می آورد و تعجب می کرد که پول آن لباس 

نها حتما زیاد می شد . شاید قرض کرده اند و احتماال این اطلس و هزینه پذیرائی و ارکستر از کجا آمده است . پول ای

مجلس عروسی هدیه خانواده السینگ به فانی بوده است . برپایی چنین مجلسی این روزها ولخرجی بود و اسکارلت 

 به یاد می آورد که تارلتون ها برای سنگ قبر پسرانشان چه پول ها خرج کرده بودند. آن روزهایی که می شد پول را

بدون مالحظه دورریخت به سر آمده بود . چرا این مردم اصرار داشتند بعد از این همه مدت دوباره روزهای گذشته 

 را زنده کنند؟

سعی کرد احساس بد خود را کنار بگذارد. این پول که مال او نبود اصال دلش نمی خواست آن غروب نشاط انگیز را 

 خوش را از دست بدهد. خراب کند و با مشاهده حماقت مردم لحظات

وقتی جراحتی در شانه  6611دریافت که داماد را خوب می شناسد. تامی ولبورن از اهالی اسپارتا بود و در سال 

داشت اسکارلت در بیمارستان از او پرستاری کرده بود. در آن زمان با قامت شش پایی خود بسیار جذاب می نمود. 

ه کاره رها کرده و در هنگ سوار خدمت می کرد حاال چون پیرمردی به تازگی تحصیالت پزشکی خود را نیم

چروکیده و کوتاه قد به نظر می رسید و از نقصی که در تهیگاهش به وجود آمده بود قادر نبود قد راست کند. در راه 

ز ظاهر رفتن مشکل داشت و همان طور که عمه پیتی اشاره کرده بود به طرز چندش آوری حرف می زد . اما گویی ا

خود بی اطالع بود و اهمیت نمی داد . امید تحصیل در پزشکی را رها کرده بود و مقاطعه کار شده بود. اسکارلت 

تعجب می کرد که چطور می تواند با آن وضع کار پرزحمتی مثل مقاطعه کاری را انجام دهد اما سوالی نکرد به خوبی 

 وامی دارد. می دانست که نیاز و احتیاج انسان را به هر کاری

تامی و هیوالسینگ و میمون کوچولو رنه پیکار ایستاده بودندو صحبت می کردند در همین هنگام غوغایی به راه افتاد 

که اسکارلت او را دیده بود تغییر زیادی نکرده  6611و صندلی ها عقب رفت و صحنه برای رق  آماده شد. هیو از 

بود که قسمتی از موی قهوه ای روشنش را روی پیشانی می ریخت و دست  بود هنوز همان پسر الغر اندام احساساتی

هایش هنوز همان طور لطیف و ظریف و بی بهره از ظاهر مردانه بود. ولی رنه پیکار از وقتی با می بل مری ودر ازداج 

نقش بسته بود که کرده بود و گاه بیگاه مثل قدیم قهقه می زد ولی اکنون در چهره اش نوعی رنجیدگی و ناشکیبایی 
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در آن سالها اصال وجود نداشت و آن ظرافت و برازندگی چشمگیری که اسکارلت در یونیفرم زوآوه دیده بود دیگر 

 کامال پنهان و مستور می نمود.

وقتی دست اسکارلت را می بوسید با ته لهجه فرانسوی گفت: گونه ها چون گل سرخ چشم ها چون زمرد به همون 

ولین بار در بازار دیدم شمارو . یادتون میاد ؟ هیچ وقت فراموش نمی کنم که چطور حلقه خوشگلی که من ا

ازدواجتونو توی زنبیل من پرت کردین چه شجاعانه !اما هرگز فکر نمی کردم شما برای یک حلقه دیگه این همه 

 صبر کنین!

 برقی از چشمانش جستن کرد و با آرنج به پهلوی هیو زد.

 من هم هیچ وقت فکر نمی کردم که شما گاری پیراشکی برونین رنه پیکاراسکارلت گفت : 

 او به جای اینکه ناراحت شود و عرق شرم بر چهره اش بنشیند چند بار با دست به پشت هیو کوبید و گفت: 

ن کارها می آفرین راس میگه مادر زن بانو مری ورد اون منو وادار به این کار کرد. اولین باره که در زندگیم از ای

کنم. من رنه پیکار متخص  پرورش اسب حاال دارم از این مسخره بازیها درمیارم دارم گاری پیراشکی میرونم و 

خوشم میاد. مادام مادر زن هرکاری بخواد با من می کنه اگه او زن فرمانده کل بود حتما در جنگ پیروز میشدیم.ها 

 تامی؟

اری سواری آن هم وقتی که هموطنان فرانسوی او داشتند مایل ها زمین اسکارلت با خود گفت: خب دوست داشتن گ

 های کنار رودخانه میسی سی پی را تصاحب می کردند و در چارلزتون برای خودشان خانه های بزرگ می ساختند !

سوی تامی گفت: اگر مادرزن ها ما توجبهه بودن یانکی ها رو در عرض یک هفته شکست می دادیم. بعد نگاهی به 

مادر زن تازه اش انداخت . تنها دلیل اینکه اینجا هم تونستیم مقاومت کنیم اینه که این خانم ها پشت سر ما ایستاده 

 بودن و حاضر نبودن تسلیم بشن.

هیو گفت: و حاضر نیستن تسلیم بشن و لبخند کمرنگی بر لب آورد امشب هیچ خانمی اینجا نیست که تسلیم شده 

اردوگاه تهاجمی نیروهای شمال در ایالت  Appomatoxمردهاشون چطوری در آپوماتوکس)باشه مهم نیست که 

تاسیس شد و تحت  6610ویرجینیا که پشتیبانی اردوگاه پترزبورگ را برعهده داشت. این اردوگاه در سال 

اح راست فرماندهی ژنرال شرمن قرار گرفت . شرمن واحدهای دوم و پنجم ارتش پوتوماک را مامور حمله به جن

بود ولی شکست خورد و  Stedmanارتش شمال ویرجینیا به فرماندهی ژنرال لی کرد . ژنرال لی در دژ استدمن 

هنگام عقب نشینی آگاه شد که ژنرال فیلیپ شریدان پس از اشغال دره شنایدوا قصد دارد به ارتش گرات ملحق 

کند پس به قصد تسخیر راه آهن و پیوند با ارتش  شود لی به پترزبورگ عقب نشست ولی آنجا نیز نتوانست مقاومت

ژنرال جانسون به سوی ریچموند حرکت کرد. جانستون در کارولینای شمالی توسط شرمن که از ساوانا باز می گشت 

شکست داد و نقشه لی به کلی به هم ریخت.  Dinwiddleمتوقف شد. شریدان هم ژنرال پیکت را در دین ویدل 

تن  6000ژنرال لی نیز به ناچار به سوی آپوماتوکس بازگشت این عقب نشینی به قیمت جان  جانستون تسلیم شد و

لی در این ناحیه تسلیم نیروهای شمال شد . اگر قرارداد چند روزدیرتر  6610آوریل  1از سوارانش تمام شد . در 

شت جنگ تغییر کند.( تسلیم انجام می گرفت و واحدهای سوار ژنرال فیتزهاگ به او ملحق می شد ممکن بود سرنو

 شدن این بیچاره ها بیشتر از ما مردها زجر کشیدن حداقل ما سرمون به جنگ گرم بود.
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تامی جمله او را تمام کرد: و اونا سرشون به نفرت ها اسکارلت؟ اون ها بیشتر از ما زجر می کشن ناراحتن از بالیی 

ش می خواست ویولونیست بشه و جلوی پادشاهان اروپا که سر همه ما اومده هیو می خواست وکیل بشه رنه دل

 -حاال لی و بشم دکتر خواستم می من و: داد خالی جا بزند او به ای ضربه خواست می رنه چون و –ویولون بزنه 

رنه فریاد زد: هنوزم دیر نیست وقت می خواد!من همین روزا سلطان پیراشکی جنوب میشم و هیوی عزیز من سلطان 

 ملی خانم و اسکارلت خانم ؟ چی شما و تفریحی چه–شد و تو تامی صاحب بردگان ایرلندی چه تغییری  چوب خواهد

 – چینه می پنبه یکی دوشه می گاو یکی ؟ جی

اسکارلت با سردی گفت: اوه جدا که نه از این خبرا هم نیست ولی به اشارات پرمعنی رنه توجهی نکرد. سیاهای ما 

 همه کارها رو می کنن.

 نیدم خانم ملی اسم پسرش رو بورگار گذاشته از قول من به او تبریک بگین.ش

 اسمی از این زیباتر پیدا نمی شه به جز مسیح.

 رنه اگرچه خندید ولی معلوم بود که از بردن نام قهرمان مشهور لوییزیانا احساس غرور می کند.

بیارم ولی ژنرال رابرت ادوارد لی هم هست و من  تامی گفت: البته من نمی خوام شخصیت ژنرال بورگار رو پایین

 میخوام اسم اولین پسرمو بذارم باب لی ولبورن.

 رنه خنده بلندی کرد و شانه هایش را باال انداخت.

می خوام داستانی براتون تعریف کنم یک داستان واقعی تا بدونین که زوآوه ها چطور راجع به قهرمانشون ژنرال 

و در مورد رابرت لی چی میگن . یک سربازی از مردان ژنرال لی اهل ویرجینیا توی قطار بورگار فکر می کنن 

نزدیک نیواورلئان به یکی از افراد بورگار رسید. مرد ویرجینیایی هی گفت و گفت و گفت و تعریف کرد که ژنرال 

کوت کرد و کله اش را خاراند و لی این کارو می کنه ژنرال لی اون کارو می کنه . سرباز بورگار گیج و مبهوت کمی س

 گفت: ژنرال لی آه بله !حاال فهمیدم ژنرال لی همون مردی که ژنرال بورگار ازش تعریف می کنه !

اسکارلت سعی کرد در خنده مردان شرکت کند ولی در این داستان نکته ای ندید جز اینکه فرانسوی ها احمق هایی 

 وه همیشه تعجب می کرد که اسم پسر اشلی را چرا بو گذاشته اند.هستند مثل مردم چارلتون و ساوانا به عال

گروه نوازندگان بعد از چند قطعه مختلف ترانه دان تاکرپیر را آغاز کردند . این نشانه شروع رق  بود تامی به 

 طرف اسکارلت برگشت.

 –ه می رقصی اسکارلت؟ می دونم پای خوبی در رق  با تو نمی تونم باشم ولی هیو یا رن

 نه متشکرم من هنوز برای مادرم عزادارم اگه اونا هم تقاضا کنن رد می کنم.

 چشمانش به سوی فرانک کندی برگشت. فرانک کنار خانم السینگ ایستاده بود. اسکارلت اشاره ای به او کرد.

یه چیزی بیار بخورم  وقتی آن سه مرد از کنارشان رفتند اسکارلت به فرانک گفت: من اون گوشه میشینم تو هم برام

 بعد با هم اختالط می کنیم.

فرانک رفت که برایش گیالسی شراب و یک تکه کیک بیاورد اسکارلت هم به انتهای اتاق رفت و نشست . و با دقت 

 لباسش را درست کرد تا لکه هایش دیده نشود.

از ذهنش بیرون رفت. از اینکه ان همه با دیدن هیجان میهمانی برخوردهای ناراحت کننده صبح و قال و مقال با رت 

مردم را می دید و موسیقی می شنید خوشحال شده بود. راجع به توهین های رت و شرمساری بعدا فکر می کرد چون 

اگر حاال افکارش مشغول این وقایع می شد ممکن بود رنگش سفید شود و هوش و حواسش را ببازد فردا می توانست 
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افی روی قلب رنجدیده فرانک اثر گذاشته آیا او را در مشت گرفته ایا موفق شده او را به فکر کند که آیا به قدر ک

دام بیاندازد؟ ولی امشب نه امشب کامال از نوک سر تا پنجه احساس نشاط و سرزندگی می کرد امید به دلش 

و رقصندگان را دید و بازگشته بود چشمانش می درخشید . از جایگاه خود به اتاق بزرگ پذیرائی نگاهی انداخت 

یادش آمد اولین بار در زمان جنگ که به این اتاق آمده بود چه فضای زیبا و چشم نوازی را دیده بود چه آرامشی به 

او دست داده بود. کف چوبی اش برق می زد و باالی سرش شمعدانی بود که هزاران انعکاس نورانی از درون 

مع نور خود را چون الماس در اتاق می پاشید . تابلوهای زیبایی به دیوارها بلورهایش به اطراف می پراکند و ده ها ش

آویزان بود و آن محیط گرم و مطبوع همراه با میهمان نوازی گرم تر و مطبوع تر همه را تحت تاثیر قرار می داد 

وت می کردند. و نیمکت هایی که از چوب گل سرخ ساخته شده بود نرم و راحت بودند و میهمانان را به نشستن دع

بزرگترین آنها همان جایی که االن اسکارلت نشسته بود قرارداشت هر وقت برای میهمانی به اینجا می آمد روی 

همان نیمکت می نشست از اینجا تمام اتاق پذیرائی و غذاخوری را زیر نظر داشت میز بزرگ بیضی از چوب 

گرفته بود قفسه سنگین و بزرگی کنار دیوار قرار داشت که ماهاگونی با دوازده صندلی پایه باریک وسط اتاق قرار

درونش ظروف نقره چیده بودند و رویش شمعدان های هفت شاخه جام های بلورین و سیمین و گیالس های رنگین 

دیده می شد . در سالهای اول جنگ اسکارلت بارها بر آن نیمکت بزرگ نشسته بود و همیشه افسران جوان و جذابی 

بود و به نغمه های ویولون ویوال آکوردئون و بانجو و به تاپ تاپ هیجان آور پاها هنگام رق  روی کف  در کنارش

 واکس خورده و براق گوش داده بود.

اکنون شمعدان خاموش بر جای خود بود کج شده بود و بیشتر آویزه های بلورینش شکسته بود. وقتی یانکی ها آنجا 

ای ان اتاق را لگد کوب کرده بودند. حاال یک چراغ نفتی و چند شمع اتاق را روشن می را گرفته بودند تمام زیبایی ه

کرد ولی بیشترین نور از بخاری بزرگ برمیخاست . در آن نورهای لرزان معلوم بود که کف اتاق تا چه حد خراب و 

که زمانی در آن محل  ویران شده است . شکل های چهارگوشی که روی کاغذ دیواری نقش گرفته بود نشان می داد

تابلوهایی نصب بوده است و آن ترک ها و شکاف های بزرگی که در گوشه وکنار به چشم می خورد حاکی از آن بود 

که چه روزهای وحشت باری بر آن خانه گذشته و خمپاره و توپ چگونه سقف طبقه دوم را سوراخ کرده اند. میز 

پایه های تعمیر شده اش داستان های هراس انگیزی در دل خود  بزرگ ماهاگونی ترک های زیادی برداشته بودو

جای داده بود. از قفسه و ظروف زیبای آن اثری دیده نمی شد. آن تابلوهای بزرگ قالبدوزی که با نخ های طال زینت 

یافته بود و در باالی پنجره های طرح فرانسوی نصب شده بود دیگر وجود نداشت فقط چند چوب پرده با شکلی 

 حزن آور و رقت انگیز برجای مانده بود.

جای آن نیمکت بزرگ راحت نیمکت چوبی ناراحتی قرار داده بودند. با وجود این اسکارلت ظرافت خود را در 

نشستن حفظ کرد. نمی خواست قسمت های چروک خورده و لک شده لباسش دیده شود. چه می شد اگر بر می 

هتر که همان جا بنشیند و تمام هم خود را صرف فرانک کند صالح در این خاست و همراه دیگران می رقصید ولی ب

می دید که به جای آن چرخ زدن های نفس گیر در همان گوشه بنشیند و حواسش را به فرانک بدهد و با شیفتگی 

 فراوان به صحبت های او گوش دهد و او را به بلندپروازیهای احمقانه ترغیب کند .

ای خود اغوا کننده بود. با اشتیاق فراوان همراه با ضربه های موسیقی پایش را به زمین می کوفت اما موسیقی هم به ج

و همراه با تکان های لوی پیر او نیز به تکان می آمد. پای رقصندگان از هم دور می شد و سپس دوباره به هم نزدیک 
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خیدند و می رفتند و می آمدند و می گشتند از می شد و پیچ و تاب فراوان بود و دست در دست و بازو در بازو می چر

 هم جدا می شدند و دوباره پیوند می خوردند.

 دان تاکر پیر دوباره مست کرد

 )جاکش ها بچرخید(

 بعدش افتاد تو آتیش هیزمارو لگد کرد

 )عشقه ها بپرید(

آن اندام های لرزان چه لذتی داشت  بعد از آن دوران تلخ و تیره ای که در تارا گذرانده بود شنیدن موسیقی و دیدن

. مشاهده چهره های خندان آشنا در نور لرزان شمع چه خوب بود. آن شوخی ها و بذله گویی های قدیم دوباره 

تکرار می شد و آرامشی به قلب پرآشوبش می داد. درست مثل این بود که بعد از مرگ دوباره متولد شده است . 

 پنج سال پیش باز از راه رسیده بودند.  گویی تقریبا همان روزهای روشن

اگر می توانست چشم هایش را ببنددو آن لباس های مندرس و کفش پاره را نبیند اگر می توانست چهره مردان و 

جوانانی را که در جنگ کشته شده بودند از ذهن خود پاک کند ممکن بود بتواند بگوید که چیزی تغییر نکرده است . 

سالخورده ای را می دید که دور هم جمع شده بودند و وراجی می کردند. گروهی از زنان باردار و ولی اکنون مردان 

شوهر دار هم بدون هیچ زینتی به دیوار تکیه داده بودند و غیبت می کردند. آنان که می رقصیدند غالبا فقر زده و 

تغییر کرده بود درست مثل این بدبخت بودند و آن وقت با ترس فکر سردی به سراغش می آمد آری همه چیز 

 چهره ها و این قامت های لرزان چون شبح.

اینان همان آدم ها بودند ولی تغییر کرده بودند. تغییر چه بود؟ غیر از این بود که پنج سال پیرتر شده بودند؟ نه 

همه آنها در امنیت می  مسئله بزرگتر از گذر زمان بود. چیزی از وجودشان از دنیای آنها کم شده بود. پنج سال پیش

زیستند آن قدر خیالشان راحت بود که متوجه هیچ چیز نبودند در پناه این امنیت همه گل داده بودند و حاال امنیت 

رفته بود و با خود آن تپش ها آن حس پرهیجان و مطلوب را از گوشه و کنار برده بود آن سنت درخشان زندگی را 

 با خود برده بود.

خودش هم عوض شده است اما نه مثل آنها و همین او را گیج می کرد نشسته بود و تماشا می کرد و می دانست که 

خود را میان ایشان غریبه حس می کرد غریبه و تنها گویی از جهانی دیگر آمده بود به زبانی حرف می زد که کسی 

ی است که در برخورد با اشلی به او نمی فهمید و او نیز زبان آنان را درک نمی کرد. می فهمید که این همان حس

 از کرد می حس افتاده دور را خود– ساختند می را او دنیای تقریبا که–دست داده بود. با او و مردمی از آن دست 

 .فهمید نمی خود که بود افتاده دور چیزی

ا میراث دنیای قدیم بود. سیمایشان تغییر چندانی نکرده بود و رفتارشان اصال عوض نشده بود . گویی این دوچیز تنه

اسکارلت فکر می کرد که فقط این دو چیز از جهان دیروز باقی مانده است . نوعی وقار آسمانی و شهامت بی زمان 

هنوز آنان را در خود گرفته بود و شاید تا هنگام مرگ می پایید و آن مردم می خواستند تلخی جاودان را با خود به 

که در قالب کالم نمی گنجید. آنان ساده سخن می گفتند مردمی خسته بودند که  گور ببرند تلخی هراس انگیزی

شکست خورده بودند ولی خود نمی دانستند شکسته بودند اما هنوز مصرانه راست ایستاده بودند . ویران بودند و یار 

یدند که خاک این باور همشهریان سرزمینی اشغال شده بودند. به وطنی می نگریستند که دوستش داشتند و می د

وطن را دشمنان به توبره برده اند. پست ها و رذل ها به قوانینشان می خندیدند و بردگان سابق به تهدید قد راست 
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کرده بودند مردانشان از حق رای محروم بودند و زنانشان مورد اهانت قرار گرفته بودند. چون گور سرد و خاموش 

 می نمودند.

مانده بود فقط شکل بود کالبد بود روح و سنت و آیین رفته بود. باید می رفت و این شکل آنچه از جهان قدیم باقی 

ها تنها چیزی بود که باقی مانده بود. دو دستی به چیزهایی که می پسندیدند چسبیده بودند . چیزهایی که در قدیم 

نسانی و مهمتر از همه حفظ سنت می شناختند و دوست داشتند رفتاری از سر مجال ادب و تواضع تظاهر در روابط ا

 حمایت مردان از زنان.

نسبت به آیین ها و سنت های خود صداقت به خرج می دادند مردان هنوز مودب و نرم بودند و در حمایت از زنان 

تقریبا توفیق داشتند که در چشم زنان مفهومی جز سخت گیری نداشت . اسکارلت فکر می کرد که این چیزی جز 

پوچی نیست در پنج سال گذشته حتی زنان گوشه نشین و منزوی نیز این بیهودگی را احساس کرده بیهودگی و 

بودند. زنان از مجروحان و مصدومان پرستاری کرده بودند چه بسیار چشم مردگان را بسته بودند ازجنگ آتش و 

 تاراج و ویرانی رنج برده بودند هراس فرار و گرسنگی را شناخته بودند.

باک از صحنه هایی که دیده بودند؟ چه نوکتر صفتی ها که نکرده بودند و چه نوکر صفتی ها که می خواستند اما چه 

تلخ دور منزوی بی اعتنا و مهربان با هم -بکنند با این حال همان طورآقا وخانم باقی مانده بودند شاهی در تبعید

روزهای قدیم خاک شده بودند اما آنان چنان  سخت چون الماس روشن و شکننده مثل آویزهای شمعدانی باالی سر

و -برعکس یانکی ها-می زیستند که گویی آن روزها در بستر خود روان است جذاب بی دغدغه بی تقال برای پول

 چسبیده به آیین های گذشته .

ته در آتالنتا اسکارلت می دانست که خود نیز به وسعت بیپایانی تغییر کرده است . دیگر کارهایی را که در سفر گذش

کرده بود نمی توانست بکند دیگر مطلقا قادر نبود کارهایی را که ناامیدانه به آنها امید بسته بود انجام دهد . میان رنج 

او و رنج آنان تفاوتی بود اما این که تفاوت چه بود نمی دانست. شاید این بود که او حاضر به هرکاری بود اما آنان 

 و خیلی از کارها را نکنند. شاید این بود که ترجیح می دادند بمیرند 

آنان ناامید بودند اما هنوز به زندگی لبخند می زدند با شادی تعظیم می کردند و می گذشتند . و اسکارلت اهل این 

 کارها نبود.

برایش سخت نمی توانست زندگی را ندیده بگیرد . مجبور بود با آنان روبه رو شود و با ظلم هایش در آمیزد . چقدر 

بود که تندی و درشتی را با لبخند پاسخ گوید حتی اگر سعی می کرد. نمی دانست دیگران چه می کنند چطور 

مصیبت می کشند و دم برنمی آورند . اگر خنده ای می دید اگر تبسمی بر لبشان می دید حیرت می کرد. آنان چه 

 می کردندکه این طور بی پروا می خندیدند؟

ی رق  کنندگان نگاه می کرد وقتی می دید که پیچ و تاب می خورند و عقب و جلو می روند چه مشتاق وقتی به سیما

بود که بداند آیا در میان آن جمع سرگشته ای آواره ای و مسافری گمشده چون خودش می یابد؟ چه بسیار 

را گم کرده بودند.  بودندآنان که زهر جنگ را چشیده بودند عشق خودرا از دست داده بودند عزیزان خود

فرزندانشان گرسنگی می کشیدند دارایی شان به یغما رفته بود بردگانشان گریخته بودند سرپناهشان ویران شده 

بود بیگانگان سرو سامانشان را تصاحب کرده بودند و سیلی بنیان کن حیاتشان را شسته بود ولی آیا کسی بود که 

بت آنها مصیب او بود فقر آنها فقر او بود مشکالت آنها مشکالت او بود. شدت بدبختی او را تجربه کرده باشد؟ مصی
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ولی آنان در مقابل نابسامانی های خود به شکل دیگری واکنش نشان می دادند . چهره هایی که در آن اتاق می دید 

 چهره نبود ماسک بود ماسک هایی سنگین که هرگز نمی افتاد.

اوت ها و ظلم ها و بدبختی ها را می دیدند پس چطور تحمل می کردند چطور ولی آنان رنج می کشیدند مثل او شق

آرام می ماندند؟ چطور می توانستند فضایی مطلوب و شادمانه برای خود بیابند؟ آیا برای انجام این کارها رنجی به 

نست مثل آنها باشد . خود هموار می کردند؟ آنان ورای درک و فهم او بودند و خشم اسکارلت از همین بود . نمی توا

نمی توانست ویرانی جهان را ببیند و خود را به راه دیگر بزند مثل یک روباه گیر افتاده بود شکار شده بود. باقلبی 

 تپنده می دوید تا شاید قبل از اینکه سگ ها برسند پناهگاهی بیابد.

با شکیبایی تحمل می کردند کاری که او نمی ناگهان از همه آنان متنفر شد زیرا مثل او نبودند زیرا مصائب خود را 

توانست بکند و نمی خواست بکند. از آنها نفرت داشت از این چهره های خندان از این پله های سبک رقصان از این 

غریبه های پر جنب و جوش این احمق های مغرور که به آنچه از دست داده بودند می بالیدند. زنان خود را بانویی 

می دادند و اسکارلت تردید نداشت که آنان همه بانوانی بزرگوار بودند اگرچه فرومایگی کارروزانه  بزرگوار جلوه

آنان شده بود اگر چه نمی دانستند از کجا باید لباس نو تهیه کنند . همه بانوانی بزرگوار بودند اما او نمی توانست 

اگرچه غرور خاندانش را تماما پشت سر داشت و خود را یک بانو بداند با وجود اینکه لباس مخملی پوشیده بود 

ثروتی که زمانی از آن او بود . باز هم خود را یک بانو احساس نمی کرد خطر خاک سرخ تارا را تهدید می کرد و در 

دل او آشوبی به پا کرده بود و می دانست تا وقتی که میزش پر از نقره و بلور و غذاهای گرم نشده باشد تا وقتی که 

 نمی برنچیند پنبه تارا مزارع از –نه سفید -ها و درشکه هایش در اصطبل نباشند تا وقتی که دست های سیاهاسب 

 .باشد بانو یک تواند

با خود گفت:آه و نفسش را فروداد تفاوت دارد!اینها اگر حتی غذا برای خوردن نداشته باشند باز هم بانویی 

 مق ها نمی توانند بفهمند که زن بدون پول بانو نیست.بزرگوارند و من نیستم . فکر می کنم این اح

در حالی که سعی می کرد خود را آرام کند در حالی که آنان را احمق می دانست و دردل اعتراف می کرد که آن 

مردم رقصنده حق دارند و درست عمل می کنند.اگر الن هم زنده بود همین کار را می کرد اوه چه آزاردهنده بود این 

ا می دانست که باید مثل آنها فکر کند اما نمی توانست می دانست که باید مثل آنها ایمان داشته باشد که یک بانو فکر

 همیشه در تمام شرایط بانو می ماند حتی اگر فقر او را به زیر کشد ولی نمی توانست ایمان داشته باشد.

به سخریه می گرفتند چون آنان عقیده داشتند  در طول عمر خود دیده بود که مردم جنوب پیوسته یانکی ها را

بزرگواری یک بانو به ثروت اوست نه به تبارش . حاال می دید با وجود نفرتی که از شمالی ها داشت باید به آنها حق 

می داد می دید که آنها درست می گفتند پول به همه اعتبار و تشخ  می داد. اگر الن زنده بود و این کلمات را از 

دخترش می شنید حتما از حال می رفت . الن فقر را هرگز شرمساری و حقارت نمی پنداشت. شرم آری شرم  دهان

اکنون تنها چیزی بود که اسکارلت احساس می کرد . شرم داشت چون فقیر بود چون پول نداشت و نیاز او را به 

 کارهایی وادار می کرد که فقط سیاهان باید انجام دهند.

ید شاید این مردم راست می گفتند و او اشتباه می کرد . اما آنان به آینده نگاه نمی کردند و از از خشم می لرز

حوادث هولناک نگران نبودند ولی او نگاه می کرد و نگران بود. آنان برای اینکه اعتبار از دست رفته را بازآوردند 

بر سر آن قمار کنند. زمانه شیادی بود.  هرگز حاضر نبودند چون او شرافت خود را در معرض خطر قرار دهند و

دوران سختی بود .اگر کسی می خواست بر آن مسلط شود باید سخت می جنگید مبارزه می کرد. باید قربانی می داد 
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تا به هدف می رسید. اسکارلت می دانست که رسوم خانوادگی خیلی از این مردم را از مبارزه و نبرد منع می کند. 

به خاطر پول آبرو وفضیلت و شرف خود را گرو بگذارند. البته استثنا هم وجود داشت. خانم مری  آنها نمی خواستند

ودر و بساط شیرینی پزی او رنه و گاری شکسته پیراشکی و هیو السینگ هیزم شکن وتامی مقاطعه کار فرانک و حقه 

صری داشت در فقر دست و پا می زد بازی هایش برای راه انداختن فروشگاه ولی اکثریت چه ؟ آنکه ملک و آب مخت

وکال و دکتر ها در محل کار خود می نشستند و انتظار مشتری را می کشیدند و شاید مشتری اصال نمی آمد. وبقیه 

 آنان که از درآمد خود در رفاه زیسته بودند چه می کردند؟ چه بر سرآنان می آمد؟

ر نبود بنشیند و صبورانه منتظر معجزه بماند. می خواست به اما خود حاضر نبود سراسر عمر رادر فقر بگذراند حاض

زندگی بتازد و هرچه می خواهد طلب کند. پدرش مهاجر فقیری بود که از هیچ شروع کرده بود و به کشتزارهای بی 

ر وطن انتهای تارا رسیده بود. هرچه او کرده بود دخترش هم می کرد. او مثل این مردم نبود که تمام دارایی خود را ب

قمار کند و ببازد و راضی و مغرور باشد و دل خوش کند که شهامت خود را در راه ایمان مقدس قربانی کرده است . 

آنان شجاعت خود را از گذشته گرفته بودند. شهامت آنها به گذشته تعلق داشت اما اسکارلت شهامت خود را از 

. حداقل فروشگاهی داشت و پول نقدی و اگر می توانست آینده می گرفت. در حال حاضر آینده او فرانک کندی بود

با او ازدواج کند و چنگ بر پول ها بیاندازد تارا را برای یک سال دیگر نجات داده بود. بعد از آن فرانک باید ماشین 

چوب بری می خرید. اسکارلت خوب می توانست ببیند که شهر چه سریع ساخته می شود و هرکس که همین حاال 

 انست بساط چوب بری راه بیاندازد یک معدن طال داشت چون رقیبی در بین نبود.می تو

از حفره های تاریک ذهنش حرف رت ناگهان بیرون پرید. سال ها پیش در آغاز جنگ رت در مورد پول یا داللی و 

همیده بود اما تجارت سخن گفته بود. در آن زمان به خودش دردسر فکر کردن درباره آن را نداده بود . چیزی نف

اکنون گویی مفهوم آنها چون بلور پیش چشمش گشوده شده بود و می فهمید که جوانی حماقت و غفلت را با هم 

 دارد.

 همیشه پول زیادی در ویرانی تمدن ها هست بیش از بنا کردن آنها.

از کار نترسد پول زیادی اسکارلت به خود گفت: این همان سقوطی است که او می دید. حق با او بود برای کسی که 

 وجود دارد. اگر کمی جرات داشته باشد می تواند ثروت فراوانی بیاندوزد .

فرانک داشت با گیالسی پر از شراب توت و قطعه ای کیک به سویش می آمد. اسکارلت لبخندی زد و به سویش 

ندی می ارزد؟ یکباره تردیدها را رها نگریست. هنوز برایش به درستی روشن نبود که آیا تارا به ازدواج با فرانک ک

 کرد و تصمیم گرفت این افکار را کنار بگذارد . تارا باید نجات یابد. تارا به ازدواج با فرانک کندی می ارزید.

وقتی شراب را می گرفت اغوا کننده ترین لبخند خود را بر لب آورد. می دانست که گونه هایش از هر رقصنده ای 

و تاب می خورد قرمزتر است . دامنش را جمع کرد تا فرانک کنارش بنشیند. دستمالش را به  که در آن وسط پیچ

آرامی تکان داد و رایحه عطرآگینش را به سوی او گسیل داشت . به این رایحه شیرین و شامه نواز افتخار می کرد 

ی کرد و می گفت که در آن چون هیچ زن دیگری این بوی خوش را نمی داد. فرانک جرات یافته بود و نجوایی م

 محفل کسی جز او نیست که این طور چون گل سرخی جلوه گری کند.

آه چه می شد اگر او این قدر خجالتی نبود در نظر اسکارلت به خرگوش پیر مزرعه می مانست دلش می خواست که 

ت. ولی اگر این صفت ها را او شهامت و سلحشوری برادران تارفتون یا حتی گستاخی و بی پروایی رت باتلر را داش

داشت تردیدی نبود که فورا قصد اسکارلت را از این دلبری ها در می یافت و می دانست که در پشت این چشمان 
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عاشق کش چشمک زن چه قصد شومی نهفته است .گویی این مرد اصال با زنی معاشرت نکرده بود و اطالعی از 

 را برنمی انگیخت اما بی تردید به نفع او تمام می شد.روحیات و کردارشان نداشت و اگرچه احترامش 

 فصل سی و ششم 

دوهفته بعد پس از آنکه سیالبی از کالم عاشقانه از دهان فرانک بیرون ریخت و شیفتگی و دلباختگی خود را به 

کند. ازدواج نمایش گذاشت اسکارلت اعتراف کرد که بیش از این نمی تواند در مقابل این سیل بنیان کن پایداری 

 شد.

فرانک نمی دانست که اسکارلت در این دو هفته شبها در اتاق خود راه می رفت و دندان به هم می سایید و از بی 

حالی و کندی و رخوتی که این مرد را در خود گرفته بود رنج می برد و دعا می کرد که مبادا نامه ای از سوالن پرسد 

شکر می کرد. سوالن در نامه نگاری تنبل بود و اصال عالقه ای نداشت که تماسی با و نقشه های او را برهم زند. خدارا

او داشته باشد. اما همه چیز امکان داشت. آن زمان که شال کهنه ورنگ و رو رفته الن را بر دوش می انداخت و بی 

شت که نامه ای از ویل قرار در اتاق قدم می زد پیش خود فکر می کرد که همه چیز امکان دارد. فرانک خبر ندا

رسیده است . ویل نوشته بود که یوناس ویلکرسون باردیگر به تارا آمده و وقتی خبر سفر او را به آتالنتا شنیده 

غوغایی به راه انداخته تهدیدها کرده و توهین ها روا داشته تا جایی که ویل و اشلی دست و پای او را گرفته و از تارا 

امه ویل چون چکشی به مغزش یم خورد و اخطار می کرد که وقت به سرعت می گذرد و بیرون انداخته بودند. ن

موعد پرداخت مالیات تارا نزدیک می شود و اسکارلت خوب می دانست که اگر مالیات پرداخت نشود چه مصیبت 

ریزش شن بزرگی پیش می آید. وقتی گذر ایام را می دید وقتی ساعت شنی را به دست می گرفت و می کوشید از 

 جلوگیری کند و نمی توانست نومیدی حمالت هراس انگیز خود را آغاز می کرد.

ولی چه خوب احساس خود را پنهان می کرد چه خوب نقش خود را بازی می کرد. فرانک سوظنی نداشت فقط آنچه 

خود فرامی خواند و در  بیوه جوان زیبا و درمانده چارلز هامیلتون که او راهرشب به سوی-را که در سطح بود می دید

اتاق پذیرائی خانم پیتی پات مقابلش می نشست و به حرف های او گوش می داد و ستایش های نفس گیرش را 

تحویل می داد و نقشه های او را برای آینده برای فروشگاه و کارگاه چوب بری و پول می ستود . دلسوزی می کرد 

داخت و فرانک احساس می رکد که این ها همه چون مرهمی است که نگاه های عاشق کش ویران کننده بر او می ان

زخمی را که سوالن بر دلش گذاشته است درمان کند. قلبش از رفتار سوالن پاره پاره بود و مجروح و غرورش غرور 

ب شرمگین و شکننده اش غرور مردی میانه سال که می دانست قادر نیست زنان زیبا را به خود جلب کند عمیقا اسی

دیده بود. نمی توانست به سوالن نامه بنویسد و او را برای بی وفایی اش سرزنش کند می ترسید بیشتر تحقیر شود. 

روح خود را با درد دل با اسکارلت تسکین می داد و احساس آرامش می کرد . اما هیچ از جاده ادب خارج نمی شد و 

همراهی می نمود و خواهرش را به خاطر بدقولی و عهدشکنی سوالن را به باد ناسزا نمی گرفت. اسکارلت هم با او 

 سرزنش می کرد و فرانک احساس می کرد زنی را یافته است که دردهایش را می فهمد و آالمش را کاهش می دهد.

خانم هامیلتون ظریف و زیبا زن زیبا و خوشگل و سرخ گونه ای بود که گاه در میان دوعرصه مالیخولیایی سیر می 

قتی به یاد رنج ها و دردهایش می افتاد غم بر چهره اش می نشست و وقتی فرانک شوخی می کرد و حرف کرد و

 های خنده دار می زد چون گل می شکفت و مانند رنگ های نقره ای خوش آهنگ می شد و می خندید.

ان می داد و چین شکن تنش لباس سبز بلندش که مامی آن را به خوبی تمیز و مرتب کرده بود اندام فریبنده او را نش

را با آن کمر باریک بی نق  در چشم می گشود و چه افسون کننده بود آن رایحه عطرآگینی که گاه از دستمالش 
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می تراوید و چه مست کننده بود بوی آن گیسوان تابدار تنهایی و بیقراری این زن زیبا در دنیایی خشن و دور از 

نک می ریخت و شرمگین می شد. دور از مردانگی بود اگر این موجود ظریف سالمت و عاطفه غمی بزرگ به دل فرا

و احساس برانگیز را برعرصه ظلم و ستم رها می کرد. این زن اکنون هیچ کس را نداشت نه شوهری نه برادری و نه 

ا فرانک حتی پدری فرانک فکر می کرد برای این زن تنها دنیا چه جای خطرناکی است و در این معنی اسکارلت ب

 همراه بود و از درون ازته قلب نظر او را قبول داشت .

هرشب به دیدار اسکارلت می شتافت فضای خانه عمه پیتی در نظرش دلچسب و آرام بخش می نمود. در مقابل در 

ش مامی با لبخند از او استقبال می کرد لبخندی که خاص نجیب زادگاه و بهادران و سلحشوران بود. عمه پیتی برای

مخلوط قهوه و براندی می آورد و در اطرافش می چرخید پرسه می زد و خدمت می کرد و اسکارلت حرف های او را 

کلمه به کلمه می بلعید. گاه بعدازظهرها اسکارلت را با درشکه به گردش می برد . این گردش ها بسیار نشاط انگیز 

رانک با مسرت به خود می گفت : مثل یک زن او هم زن بود چون پر از سواالت احمقانه از جانب اسکارلت بود و ف

است . نمی توانست به بی اطالعی او درامور تجارت بخندد و اسکارلت می خندید و می گفت: خوب البته تو نباید 

 انتظار داشته باشی که زن کوچولو و احمقی مثل من از کار مردها سر دربیاره.

ت را درک می کرد. اسکارلت این شهامت را به او داده بود که حس کند او برای اولین بار در زندگی مفهوم احساسا

هم مرد است . تنها مردی است که خداوند برای این زن خلق کرده است نجیب تر و اصیل تر از مردان دیگر برای 

 دفاع از این زن زن درمانده.

و در دست فرانک قرار گرفت و مژگان وقتی باالخره آن دو برای ازدواج در کنار هم ایستادند و دست کوچک ا

تابدارش روی گونه های قرمزش افتاد هنوز نمی دانست که چه اتفاقی افتاده است . فرانک فقط احساس می کرد 

کاری رویایی و خیال برانگیز انجام داده برای اولین بار در زندگی حس می کرد کاری مردانه را به پایان رسانده است 

وجود دوستداشتنی را از زمین بلند کرده و در آغوش خود گرفته است چه احساس تند و او فرانک کندی این م

 فراگیری بود.

از دوستان و خویشان در مراسم ازدواج کسی حضور نداشت . شاهدها غریبه هایی بودند که از خیابان صدا کرده 

فرانک مایل بود خواهر و شوهر خواهرش  بودند. در این باره اسکارلت اصرار کرده بود و فرانک پذیرفته بود اگر چه

را از جونزبورو دعوت کند. دلش می خواست میهمانی کوچکی در خانه عمه پیتی ترتیب دهد و دوستانش را فراخواند 

 . ولی اسکارلت حتی توصیه های عمه پیتی را هم نپذیرفته بود.

ثل دو عاشق فراری من همیشه می خواستم با با التماس از فرانک درخواست کرده بود : فقط خودمون دوتا فرانک م

 . من خاطر به من عشق کنم می خواهش–عشقم فرار کنم و بعد ازدواج 

این حرف ها برای فرانک کندی تازگی داشت و پر از شور و التهاب و احساس بود . هرگز زنی به او چنین حرف 

ان زمردینش فرو می ریخت او را به زانو در آورد. های دلپذیری نزده بود. باالخره اسکارلت باسیل اشکی که از چشم

به عالوه هر مردی باید به عروسش امتیازاتی بدهد به خصوص درباره مراسم ازدواج و برای همسرش زندگی 

 سعادتمندانه ای فراهم کند.

 و قبل از اینکه دریابد چه اتفاق افتاده ازدواج کرده بود.

ن سیمای نازنین و آن حرف های شیرین اول رضایت نداشت زیرا این کار به فرانک سیصد دالر را داد تحت تاثیر آ

معنی بر باد رفتن امیدهایش بود دیگر نمی توانست کارگاه چوب بری را برپاکند . ولی باالخره نمی توانست خانواده 
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ت عشق او به زنش را در بدبختی ببیند و ناامیدی اش به زودی با کلمات شیرین و پرمحب اسکارلت از میان رف

اسکارلت آن قدر قوی بود که او را از نقشه هایش منصرف می کرد. فرانک به یاد نمی آورد که زنی توانسته باشد آن 

 طور بر احساس و اراده او مسلط شود. اسکارلت به او تلقین کرد که این پول به جا و به مورد خرج می شود.

پول را به ویل بدهد خبر ازدواج او را اعالم کند و وید را به آتالنتا بیاورد. فورا مامی را به تارا فرستاد برای سه منظور 

دوروز بعد بعد یادداشتی از ویل رسید که اسکارلت همه جا با خود می برد و دائما با خوشحالی تمام آن را می خواند. 

ده است . در مورد ازدواج ویل نوشته بود مالیات پرداخت شده و یوناس ویلکرسون از ناراحتی به حال مرگ افتا

چیزهای زیادی ننوشته بود و در پایان با کلمات خشک و رسمی سعادت او را آرزو کرده بود. می دانست که ویل کار 

او را درک می کند می دانست علت آن را می داند ولی نه تحسین می کند و نه توهین روا می دارد. ولی اشلی چه می 

جوم برده بود. حاال در مورد من چه فکر می کند بعد از حرف هایی که در باغ تارا زدم گوید؟ آشوبی تب آلود به او ه

 چه فکر می کرند؟

نامه ای هم از سوالن رسید نامه ای خشن سرتاپا غلط توهین آمیز پراز لکه های اشک کینه توزانه و حاوی نکات 

ی کرد و نویسنده آن را نمی بخشید . ولی درست در مورد شخصیت اسکارلت نامه ای که اسکارلت هرگز فراموش نم

حتی کلمات توهین آمیز و زهردار سوالن هم نتوانست شادی نجات تارا را از میان ببرد. تارا برای مدتی نجات یافته 

 بود.

اینک پذیرش اقامت در آتالنتا به جای تارا برایش مشکل بود. در آن لحظات ناامیدی که در به در به دنبال پول می 

اندیشه نجات تارا و سرنوشت آن یک لحظه از ذهنش جدا نشده بود. حتی موقع ازدواج یک لحظه از این  گشت

حقیقت غافل نبود که بهای نجات تارا را باید با تبعید دائمی خود بپردازد. حال که مقصودش برآورده شده بود. و 

دد. ولی دیگر سودی نداشت معامله انجام شده خطر را از تارا رانده بود احساسی غریب او را وامی داشت که باز گر

بود و او باید به عهدش وفا میکرد. فرانک از اینکه خدمتی به او کرده در باطن به خود می بالید از اینکه وسیله نجات 

تارا را فراهم کرده بود. شادمان می نمود و انتظار داشت رفتاری محبت آمیز ببیند و فکر می کرد که هرگز از این 

 لت پشیمان نخواهد شد .وص

بانوان آتالنتا همسایگان خود را می شناختند و می دانستند که کار و زندگیشان چیزی اضافه بر زندگی آنها ندارد از 

این روز زیاد کنجکاوی نمی کردند و عالقه نشان نمی داند سال ها بود که می دانستند فرانک کندی تفاهمی با سوالن 

وست. در واقع خودش آشکارا گفته بود که تصمیم دارد بهار آینده با این دختر ازدواج کند. از به هم زده و خواستار ا

این رو توفانی که بعد از اعالم خبر ازدواج فرانک و اسکارلت برپاشد دور از انتظار نبود. خانم مری ودر که همیشه در 

واج با خواهر نامزد خود پرسید و هنگامی که پی ارضای کنجکاوی های مصرانه خود بود به صراحت قصد او را از ازد

گزارش فضولی های خود را به السینگ می داد گفت جواب های فرانک سراسر بی معنی و احمقانه بوده است . ولی 

حتی خانم مری ودر هم با آن جسارت و بی حیایی معروف خود جرات نکرد مسئله را باخود اسکارلت در میان 

ها بسیار شیرین و خیال انگیز شده بود و در چشمانش چنان رضایتی دیده می شد که دهان بگذارد. اسکارلت این روز

مردم را می بست شانه هایش را آنچنان راست می گرفت و از چهره اش چنان اراده ای بیرون می ریخت که کسی را 

 یارای پرسش نبود.

ی داد. مگر ازدواج با یک مرد اشکالی داشت ؟ می دانست که زنان آتالنتا مشغول غیبت کردن هستند ولی اهمیتی نم

چه کار خالفی انجام داده بود؟ تارا در امان بود بگذار مردم هرچه می خواهند بگویند . چیزهای دیگری بود که 
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ذهنش را مشغول کند. مثال یکی اینکه ماهرانه به فرانک بفهماند که از فروشگاه می شود پول بیشتری درآورد. تا 

یوناس ویلکرسون هنوز از بین نرفته بود نمی توانست آرام بگیرد. پول راه نجات بود او و فرانک باید  وقتی که خطر

مقداری پس انداز داشته باشند. اگر حادثه ای هم روی نمی داد باز هم فرانک باید برای مالیات سال بعد تارا پول 

فته بود در ذهنش حک شده بود. پول بیشتری از جمع می کرد. به عالوه آنچه که فرانک درباره کارگاه چوب بری گ

چوب بری در می آمد. همه الوار می خواستند و از این آب گل آلود ماهی های چاقی می شد گرفت. فعال سکوت 

کرده بود چون پول فرانک برای انجام هردو کار پرداخت مالیات تارا و تاسیس چوب بری کافی نبود و ذهنش را 

ر از فروشگاه می کرد. وقت می گذشت و باید عجله می کرد تا بتواند هزینه چوب بری را از فقط اندوختن پول بیشت

 آن تامین کند . باید قبل از دیگران ماشین چوب بری می خرید. احساس می کرد معامله خوبی است .

ت و پول ماشین اره اگر مرد بود و اداره کارها را به عهده داشت اولین کاری که می کرد فروشگاه را گرو می گذاش

کشی را فراهم می کرد. ولی وقتی روز بعد از ازدواج پیشنهاد خود را با فرانک در میان گذاشت فرانک گفت که نباید 

آن کله خوشگل و قشنگ خود را با مشکالت تجارت به زحمت بیاندازد. فرانک تعجب می کرد که اسکارلت از کجا 

عین حال خوشحال شده بود. و هنگامی که مسئله جدی تر شد و جنبه های  می داند که گرو گذاشتن یعنی چه ولی در

 شوخی آن کنار رفت در همان روزهای اول زندگی حیرتی به فرانک داد و تکانی به او وارد آمد.

یک بار از روی بی احتیاطی به اسکارلت گفت که چند نفر )نخواست نام آنها را ببرد( هستند که پولی از او قرض 

اند ولی هنوز نپرداخته اند ولی چون در شرایط فعلی آه در بساط ندارند او مایل نیست به دوستان قدیم و مردم کرده 

خوب فشار وارد آورد. از آن لحظه اسکارلت پیوسته اسم بدهکاران و مبالغ بدهی آنان را سوال می کرد. البته ظاهر 

س کنجکاوی خود را سرکوب کند دائما اسامی بدهکاران را اسکارلت بسیار معصومانه می نمود ولی به بهانه اینکه ح

می خواست . فرانک اصال مایل نبود در این مورد حرفی بزند سرفه ای می کرد و دستش را تکان می داد و دوباره 

 تکرار می کرد که نباید آن کله خوشگل و قشنگ را با مشکالت تجارت به زحمت بیاندازد.

ن کله کوچولو و قشنگ کامال سرش توی حساب است و در بسیاری موارد از او جلوتر کم کم برایش روشن شد که ای

است از این رو ناراحت شد. وروزی که فهمید این همسر مهربان و کوچولوی او می تواند یک ستون اعداد چند رقمی 

فریق به قلم و چند را در ذهنش نگه دارد و جمع بزند بیشتر بر ناراحتی اش افزوده شد چون خودش برای جمع و ت

ورق کاغذ احتیاج داشت . حیرتش وقتی به منتها درجه رسید که فهمید اسکارلت کسر و اعشار را به خوبی می داند. 

در نظر او هیچ خوب نبود که زنی از اعداد و ارقام به خصوص از کسر و اعشار مطلع باشد و معتقد بود اگر زنی به طور 

. اصال نباید دانش خود را افشا کند. بعد از شناخت توانایی های اسکارلت دیگر  اجبار این مسایل را آموخته است

دلش نمی خواست بی پرده تمام اسرار فروشگاهش را برای او بیان کند. حتی المقدور سعی داشت کمتر در این باره 

می دید زنی در  سخن بگوید و گاهی که مهارت های او را در این باره زیر نظر می گرفت خشمگین می شد زیرا

 برابرش قرارگرفته که در کار تجارت با او برابری می کند.

این که فرانک چه وقت از فریب اسکارلت آگاه شد کسی به درستی چیزی نمی دانست شاید حقیقت وقتی آشکار 

ت وقتی بر او شد که تونی فونتین که اصال قرار نبود با کسی ازدواج کند برای کاری به آتالنتا آمد. شاید هم حقیق

آشکار شد که نامه ای از خواهرش که از ازدواج او به کلی حیرت زده شده بود دریافت کرد. به هر حال هرگز از 

جانب سوالن خبری به او نرسیده بود. سوالن نامه ای به او ننوشت و طبیعا او نیز نمی توانست نامه ای بنویسد و همه 

ه چه درد می خورد او دیگر کارش تمام بود ازدواج کرده بود. از اینکه چیز را توضیح دهد. دیگر این توضیحات ب
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سوالن هیچ وقت واقعیت را نمی فهمید درونا خشمگین بود فکر می کرد که به او ظلم کرده است . احتماال دیگران 

نداشت . حتی  هم این طور فکر می کردند و او را سرزنش می نمودند. در موقعیتی قرار گرفته بود که راه پس و پیش

 دیوانه عشق باره در چیزی نبود قادر حتی اما بود شده او شیفته حال هر به–خودش را هم نمی توانست مجاب کند 

 و شده متوسل دروغ به زنش که کند شایع جا همه توانست نمی هرگز زاده اصیل یک و-بگوید زن یک به خود وار

 . است گشوده تزویر دام مصلحتی ازدواج یک برای

اسکارلت همسر او بود و یک همسر عنوان وقار و شایستگی و خوشنامی شوهرش را یدک می کشید. به عالوه هرگز 

نتوانسته بود خود را قانع کند که اسکارلت خالی از احساس است و نسبت به او کششی نداشته است . غرور مردانه 

ش نگه دارد. چقدر لذت بخش بود اگر فکر می کرد اش اجازه نمی داد که این افکار هراسناک را بیش از این در ذهن

که اسکارلت یکباره عاشق او شده و این دروغ را به خاطر رسیدن به او گفته است . اما از این فکر هم خوشش نیامد. 

چون خود را می شناخت و می دانست که از آن دسته مردانی نیست که زن ها خودشان را در مقابلش ببازند و خلع 

د. برای زنی که نصف سن او را داشت و بسیار جذاب و باهوش بود چنین چیزی قابل قبول نبود. اسکارلت سالح شون

زنی بود که از هر پنجه اش هنر می ریخت با ذکاوت بود ذهن سریعی داشت زیبا و جذاب و دلربا و اغواگر و 

ی چون فرانک کندی شود ولی از همه فریبنده و عاشق کش بود چطور ممکن بود عاشق مرد بی دست و پا و میانه سال

این ها گذشته فرانک مرد نجیبی بود و این سرگردانی و درماندگی را برای خود نگه می داشت. هرگز نمی خواست 

 با مسایلی که معلوم نیست حقیقت داشت یا نه به اسکارلت توهینی کرده باشد.

ش نمی خواست ازدواجش به خطر بیفتد و زندگی اش اگرچه بسیار مایل بود که این مسایل روشن شود اما هرگز دل

دستخوش توفان شود. از قراین چنین برمی آمد که زندگی سعادتمندانه ای خواهد داشت . اسکارلت زیباترین و 

به جز اینکه کله شق بود. فرانک -جذاب ترین زنی بود که در عمرش دیده بود و در نظر او از همه نظر کامل می نمود

وقتی چنین -های اول دریافته بود که اگر او را آزاد بگذارد زندگی بهتر و ساده تر و شادمانه تری دارددر همان روز

می کرد اسکارلت شاد می شد مثل بچه ای شادی میکرد. می خندید شوخی می کرد روی زانویش می نشست و 

هم می توانست شیرین تر و ریشش را می کشید و فرانک احساس می کرد بیست سال جوانتر شده است . اسکارلت 

مهربان تر باشد وقتی فرانک به خانه بازمی گشت کفش هایش را می گرفت و جلوی بخاری می گذاشت تا خشک 

شود در هوای سرد برای سالمتی اش احساس نگرانی می کرد و یادش می آمد که فرانک چقدر سنگدان مرغ دوست 

 که تاوقتی–ریزد آری زندگی با اسکارلت شیرین و راحت بود  دارد و می دانست که سه قاشق شکر در قهوه اش می

 .گذاشت می خود حال به را او

دو هفته از ازدواجشان گذشته بود فرانک به شدت سرما خورد و دکتر مید دستور داد در بستر بماند. در سال اول 

ز هم بیمارشده بود خوشحال بود که جنگ فرانک دوماه در بیمارستان بستری بود ذات الریه گرفته بود و اکنون که با

می تواند سه تاپتو رویش بیاندازد و عرق کند و نوشیدنی های گرمی که ماهی و عمه پیتی ساعت به ساعت برایش می 

 آوردند سربکشد.

فرانک بیمار در بستر افتاده بود و هر روز که می گذشت نگرانی او در مورد فروشگاه بیشتر می شد . کارها را 

انجام می داد که هر شب به خانه می آمد و گزارش می داد با وجود این اصال راضی نبود. کج خلقی می کرد  شاگردش

و دائما غر می زد تا اینکه روزی اسکارلت که منتظر این فرصت بود دست بر پیشانی داغ او گذاشت و گفت: خب 

 شگاه ببینم اوضاع از چه قراره .عزیزم اگه بخوای این طور ادامه بدی ازت می رنجم خودم میرم به فرو
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رفت فقط خنده ای در مقابل اعتراض مختصر فرانک تحویل داد و خارج شد. در طول سه هفته ای که ازدواج کرده 

بودند با حالتی تب آلود انتظار می کشید که دفاتر حساب و کتاب را ببیند و بداند چقدر پول نقد موجود است . چه 

 شده بود.خوب بود که فرانک مریض 

فروشگاه نزدیک میدان پنج گوش قرار داشت و سقف تازه اش در برابر دیوارهای سیاه و سوخته اطراف جلوه ای 

داشت. سایبان چوبی مغازه تا لب خیابان ادامه داشت. چند اسب به میله های آهنی بسته شده بودند و سر خود را 

آنها راپتو و لحاف پاره انداخته بودند .داخل فروشگاه تقریبا شبیه برای فرار از باران زیر سایبان کشانده بودند. پشت 

فروشگاه بوالرد در جونزبورو ساخته شده بود. فقط در اطراف بخاری گرم و زوزه کشش از افراد بیکاره خبری نبود 

می رسید.  و مخلوط آب دهان و تنباکو در کنار آن دیده نمی شد. از فروشگاه بوالرد بزرگتر و تاریک تر به نظر

سایبان های چوبی مانع ورود نور رنگ و رورفته زمستان می شد کف فروشگاه را خاک اره ریخته بودند که کمی به 

گل آغشته بود. قفسه ها با نظم در کنار دیوارها نصب شده بود. کاالهایی چون چینی پارچه لوازم آشپزخانه و خرده 

اک گرفته بود. در جلوی مغازه غوغایی بود انواع کاالها روی زمین ریزهای دیگر در آنها چیده بودند همه جا را خ

ریخته بود: انواع پارچه خیش افسار و زین و تابوت از چوب ارزان کاج اثاثیه دست دوم از چوب های ارزان قیمت 

ی اسب گرفته تا چوب ماهاگونی و چوب گل سرخ و در عقب مغازه ها بدتر بود . انبوهی از دوشک پشتی هایی از مو

لگن و ظروف چینی روی هم تلنبار شده بود و در گوشه هایی تاریک که نوری نداشت جعبه های میخ انواع چکش و 

 لوازم نجاری گذاشته بودند.

فکر می کردم مردم وراج و پرگویی مثل فرانک پیرمرد خاله زنک مغازه اش را مرتب نگه می دارد. دست های 

این مغازه نیست خوکدانی است این که وضع مغازه داری نمی شود اگر این جنس  خاکی خود را با دستمال پاک کرد.

ها را تمیز می کرد و جلوی دید مردم می گذاشت اجناسش زودتر فروش می رفت. همین طور راه می رفت و با خود 

 غر می زد.

 مغازه اش که این طور بود پس حساب و کتابش چگونه بود!

ه دفتر حساب می اندازم چراغ را برداشت و جلوی مغازه رفت. ویلی جوانکی که پشت فکر کرد همین االن نگاهی ب

پیشخوان می ایستاد میل نداشت دفتر حساب مغازه را که جلدی کثیف داشت در اختیار اسکارلت بگذارد او هم با 

او را ساکت کرد و فرانک همعقیده بود که زن ها نباید در کار تجارت دخالت کنند. ولی اسکارلت با لحن محکمی 

سرجای خود نشاند و بیرون فرستاد تا شام بخورد. وقتی او رفت احساس راحتی کرد. حضورش را در دامن گرفت. 

 وقت شام بود خیابان خلوت می نمود . مغازه مشتری نداشت و اسکارلت تنها بود.

اه می کرد. همه آنها را فرانک با خط خودش آرام ورق می زد و ستون نام ها و بدهی آنها و اعداد و ارقام را با دقت نگ

نوشته بود. همه چیز همان طور که حدس می زد بود . وهنگامی که دریافت فرانک چیز زیادی از معامله و تجارت 

نمی داند چهره اش درهم رفت و اخم کرد. حداقل پانصد دالر طلبکار بود. بعضی ها ماه ها بود که بدهی خود را 

این ها اتفاقا کسانی بودند که اسکارلت خوب می شناخت. خانم مری ودر و السینگ در میان آنها نپرداخته بودند و 

 بودند. آن طور که فرانک حرف زده بود فکر می کرد منبع مالحظه ای نباشد ولی این !

وانند با خشم به خود گفت: اگر نمی توانند پولش را بدهند چرا می خرند؟ و اگر فرانک می دانست آنها نمی ت

بپردازند چرا به آنها فروخت؟ اگر دنبالش را می گرفت بسیاری از آنان قادر به پرداخت بدهی خود بودند. السینگ 

ها یکی از آنها بودند با وجود چند دست لباس اطلسی که به فانی داده بودند و آن عروسی پرخرج را برایش گرفته 
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انک قلب مهربانی دارد و مردم از او سواستفاده می کنند اگر نیمی بودند چطور نمی توانستند بدهی خود را بدهند. فر

 از این پول ها را بگیرد. می تواند ماشین اره کشی را بخرد و مقداری پول نقد هم برای مالیات به من بدهد.

اه را بعد به خود گفت: فقط فکرش را بکن فرانک کارگاه چوب بری را راه بیاندازد!خدای بزرگ اگر او این فروشگ

چون موسسه خیریه اداره کند چطور می توانم از او انتظار داشته باشم که چوب بری راه بیاندازد؟ کالنتر می تواند در 

ظرف یک ماه همه طلب ها را وصول کند. خوب من خودم بهتر می توانم این فروشگاه را اداره کنم و مسلما چوب 

ار نمی دانم ولی همین جوری هم بهتر از او همه چیز را می بری را هم همینطور اگرچه هنوز چیزی درباره الو

 چرخانم!

این که زنان می توانند به خوبی مردان یا بهتر از آنها کارهای تجارتی انجام دهند یک فکر انقالبی بود که فقط از 

ار بود که اسکارلت برمی آمد از دختری که با رسم و فکر جنوبی بزرگ شده بود. سنت جنوب بر این پایه استو

مردان دانای کلند و زنان هیچ . البته اسکارلت خود کشف کرده بود که چنین چیزی حقیقت ندارد ولی این افکار و 

عقاید مجازی هنوز کامال از ذهنش دور نشده بود. هرگز قبال چنین افکاری را برزبان نرانده بود. کامال بی حرکت 

ان دریافت که در آن ماه های پریشانی در تارا کارمردان را انجام نشسته بود دفتر سنگین را در دامن داشت ناگه

داده بود و چه خوب از عهده برآمده بود. به او گفته بودند که زنان بدون مردان هیچند و او توانسته بود کشتزار 

کنان می وسیع تارا را بدون مرد اداره کند تا وقتی که ویل سروکله اش پیداشد. خوب خوب در ذهنش افت و خیز 

 -به جز بچه دارشدن -گفت من می دانم که زن ها می توانند هر کاری را بدون کمک مردان در این دنیا انجام دهند

 و خدا می داند که هیچ زنی اگر عقل داشته باشد بچه دار نخواهد شد.

به اثبات برساند. می  خود را همپای مردان می دانست و با این فکر می خواست مغرورانه و مشتاقانه عقیده خود را

خواست برای خودش پول جمع کند مثل مردها پولی که متعلق به خودش باشد تا مجبور نشود دست پیش هیچ 

 مردی دراز کند و پول بخواهد.

کاش پول داشتم و خودم ماشین اره کشی را می خریدم بعد آهی کشید . مطمئنم که از پسش برمی آمدم و اجازه 

 ک پول سیاه نسیه ببرد.نمی دادم کسی حتی ی

دوباره آهی کشید . امیدی نداشت که بتواند از جایی پول فراهم کند. پس این فکر عملی نبود . فرانک بدهی های 

خود را جمع می کرد و چوب بری را راه می انداخت. از این راه هزینه تاسیس کارگاه فراهم می شد و اسکارلت هم 

وادار به دقت بیشتر در کار و تجارت کند. دوباره به سراغ فهرست بدهکاران رفت و باید راهی پیدا می کرد که او را 

اسامی آنها را یادداشت کرد و ارقام را نوشت . می خواست به محض رسیدن به خانه فورا با فرانک در این باره 

ی اگر دوستان و آشنایان صحبت کند. تصمیم داشت به فرانک تفهیم کند که این افراد باید بدهی خود را بپردازند حت

و همسایگان باشند حتی اگر نیاز باشد آنها را تحت فشار بگذارد. این موضوع احتماال فرانک را از کوره در می برد 

چون او ذاتا آدم آرام و مبادی آدابی بود و به رضایت دوستانش پایبند بود. او آن قدر دل نازک بود که احتمال داشت 

 ولی به فکر وصول طلبش نیفتد.پول هایش از دست برود 

احتماال می گفت هیچ کس توانایی ندارد که طلبش را بپردازد . خوب شاید حقیقت داشته باشد . فقر برای او تازگی 

نداشت. ولی تقریبا هرکس نقره ای یا جواهری داشت یا باالخره پشتش به چیزی گرم بود . فرانک می توانست به 

 کند.جای پول نقد آنها را قبول 
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می توانست چهره فرانک را وقتی حرفهای او را می شنید پیش خود مجسم کند چه اخمی می کرد و چه غرغری راه 

می انداخت. جواهرات و دارایی دوستانش!خوب او هم غرغر می کرد مثل فرانک تصمیم دارم بگویم اگر او حاضر 

اشته باشد هرگز به جایی نمی رسد و او باید به جایی است به خاطر دوستانش فقیربماند من حاضر نیستم . اگر پول ند

 برسد باید پولدار شود. حتی اگر قرار باشد در خانواده انگشت نما شوم وادارش می کنم این کار را بکند.

مشغول نوشتن بود تمام حواسش را به ارقام داده بود چهره اش را به هم کشیده بود و زبانش را میان دندان ها 

در مغازه باز شد و باد سردی به درون آمد. مردی بلند قد قدم به درون فروشگاه نیمه تاریک گذاشت.  گرفته بود.

 چون سرخ پوستان سبک راه می رفت . اسکارلت سرش را باال کرد رت باتلر بود.

می یافت. لباس مرتب و گران قیمتی به تن کرده بود پالتوی زیبایی داشت که یقه های پهنش تا شانه هایش امتداد 

کاله سیلندرش را برداشت و تعظیمی کرد چشمانشان تالقی کرد رت دست بر سینه لحظه ای به همان حال باقی ماند 

. بعد راست شد و دندان های سفیدش را نشان داد و خنده ای پهن در صورتش جای گرفت و نگاه هوس بازش تمام 

 پیکر او را درنوردید.

 ک تر آمد و ادامه داد: خانم کندی خیلی عزیز من !بعد خنده ای بلند تحویل داد.خانم کندی عزیز من . کمی نزدی

برای لحظه ای اسکارلت تصور کرد ارواح به فروشگاه حمله کرده اند و بعد به سرعت از جا برخاست برخشم خود 

 فائق آمد و نگاه سردی به او انداخت.

 اینجا چکار می کنی؟

 فهمیدم ازدواج کردی اون وقت با عجله اومدم اینجا بهت تبریک بگم.رفتم به منزل خانم پیتی پات 

 اسکارلت به یاد آن جسارت ها و توهین ها افتاد و از خجالت قرمز شد.

 فریاد زد: نمی دونم چطور روت میشه تو صورت من نگاه کنی؟

 برعکس تو چطور روت میشه تو صورت من نگاه کنی؟

 -اره تو

ت: چطوره شیپور آتش بس بزنیم؟ لبخندش حالتی داشت که او را بسیار آرام نشان می داد رت خنده ای کرد و گف

چنان بود که گویی اصال اتفاقی میان آنان رخ نداده و احسا س شرمی در بین نبوده است . در مقابل این لبخند 

 اسکارلت هم چاره ای جز خنده نداشت ولی لبخندی ساختگی و ناگزیر.

 دارت نزدن. رحم بهت کردن که

دیگران هم همینو میگن خودم هم متاسفم . بیا اسکارلت راحت باش مثل اینکه عصا قورت دادی . مطمئنم که وقت 

 .کنی فراموش منو شوخی اون–کافی داشتی که اون 

 شوخی ؟ ها هیچ وقت یادم نمیره.

 که درست میگم ممکنه بشینم؟بله می دونم ولی فراموش می کنی . اون روز بیخودی عصبانی شدی می دونستی 

 نه .

 روی صندلی کنار او ولو شد و خندید.

 می بینم که حتی نتونستی دوهفته به خاطر من صبر کنی شکلکی درآورد . زن چه بی وفاست.

 اسکارلت جوابی نداد رت دنباله حرفش را گرفت.
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عاقالنه تر نبود که منتظر من می موندی تا  آیا–به من بگو اسکارلت ما که دوست هستیم . دوستان قدیمی و نزدیک 

 من از زندان بیام بیرون ؟ یا شاید طوق لعنت فرانک کندی بهتر از رابطه نامشروع با من بود.

وقتی رت تمسخر خود را آغاز می کرد خشم اسکارلت بیدار می شد خشمی که با خنده های بی شرمانه او به مبارزه 

 برمی خاست.

 چرند نگو

خواست یک چیزی رو برام روشن می کردی دلم می خواست راست و پوست کنده می گفتی . همیشه فکر دلم می 

می کردم در زن ها یک جور سختی و طاقت هست که مردها ازش سردر نمیارن . وقتی بچه بودم برخالف این فکر 

ال طبق اصول اخالقی بین می کردم پیش خودم می گفتم زن ها ظریف لطیف احساساتی و شکستنی هستن اما به هر ح

المللی خیلی بده که زن و شوهر همدیگرو دوس داشته باشن. خیلی بده واقعا همیشه احساس می کردم که اروپایی 

ها حق دارن . ازدواج برای آسایش و عشق برای لذت یک روش کامال معقول تو این طور فکر نمی کنی؟ فکر نمی 

 شی.کردم تا این حد به رسوم قدیم پایبند با

چه خوب بود اگر سرش داد می کشید و می گفت: من برای آسایش ازدواج نکردم اما بدبختانه رت او را گیر انداخته 

 بود و دفاع از بی گناهی صدمه دیده اش ممکن بود زبان تیز او را بیشتر تحریک کند.

 از زندان آزاد شدی؟ پس کوشید موضوع را عوض کند با لحن سردی پرسید: چکار می کنی این روزا؟ چطور

رت گفت: اوه زندان حالت سبکسرانه و بی تفاوتی گرفت. چیز مهمی نبود. امروز صبح آزادم کردن من برای خودم 

 پرست وطن اون از یکی–یک روش رشوه دادن دارم در واشنگتن یکی از آدم های مهم دولت فدرال آدم جالبیه 

فروخت و من هم تحویل کنفدراسیون می دادم. وقتی موقعیت  می من به رو شمال ارتش مهمات که شمالی های

ناگوار من به درستی براش تشریح شد نفوذ خودش رو به کار انداخت و من ازاد شدم. نفوذ خیلی کارها می کنه و 

 گناهکار یا بیگناه فقط در لغت مفهوم داره.

 شرط می بندم که بی گناه نبودی.

شکارا اعتراف می کنم که به اندازه قابیل گناهکارم. اون سیاهپوست رو من کشتم. نه نبودم. ولی حاال دیگه آزادم آ

اون به یک خانم توهین کرد و یک نجیب زاده جنوبی چه کاری غیر از این می کرد؟ و حاال که دارم اعتراف می کنم 

. شاید تا حاال یک بدبختی بذار بگم که یک افسر شمالی رو هم توی میخونه با تیر زدم . برای اون هم پول خرج کردم

 رو جای من دار زدن.

با خونسردی درباره جنایات خود حرف می زد و اسکارلت یخ کرده بود. می خواست راجع به اخالقیات کلمات تندی 

به او بگوید اما ناگهان به یاد آن سرباز یانکی افتاد که در تارا زیر درخت چال شده بود . نمی توانست از وجدان 

ید چون خودش در همان راهی قدم گذاشته بود که در آن اثری از شرافت و وجدان دیده نمی شد . نمی سخن بگو

 توانست درباره رت قضاوت کند وقتی چون او گناهکار بود.

حاال که دارم همه چیز رو برات اعتراف می کنم مطلب دیگری هم هست کامال محرمانه )معنیش اینه که نباید به خانم 

 یزی بگی( پول ها پیش منه جاش محفوظه تو یکی از بانک های لیورپول.پیتی پات چ

 پول؟

بله پولی که یانکی ها دنبالش بودن اسکارلت این اصال از پستی من نبود. پولی رو که می خواستی نمی تونستم بدم. 

ون وقت چیزی که چون اگر حواله ای چیزی می دادم یانکی ها متوجه می شدن و بعد موضوع رو دنبال می کردن ا
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گیرت نمی اومد هیچ پدر منو هم در می آوردن اصال صالح نبود که حرفی از پول بزنم. می دونستم بالیی سر پول ها 

نمیاد و اگه اوضاع بدتر می شد اگه پیداش می کردن و می گرفتن اون وقت من وطن پرستهای یانکی رو که به من 

رو دراز می کردن . اون هایی که تو واشنگتن شغل های باال دارن کله  اسلحه فروخته بودن معرفی می کردم خیلی ها

  –گنده ها رو در واقع همین تهدیدهای من باعث شد که منو آزاد کنن من 

 توست؟ پیش واقعا کنفدراسیون طالهای بگی خوای می–منظورت اینه که 

ه ناسائو انگلستان و کانادا فرار کردن همه ما نه همش اوه خدای من نه !بیشتر از پنجاه تا دالل مثل من بودن که ب

مورد غضب سربازهای کنفدراسیون بودیم اون هایی که مثل ما زرنگ نبودن از ما بدشون می اومد. من نزدیک نیم 

میلیون گیرم اومد . فکرشو بکن .اسکارلت نیم میلیون دالر اگه می تونستی کمی مقاومت کنی و جلوی عصبانیتتو 

 ن طوق لعنت به گردنت نبود!بگیری حاال ای

نیم میلیون دالر از فکر این همه پول سرش سوت کشید و تقریبا حالت بیماری به او دست داد . درد سختی در خود 

احساس کرد. کلمات طعنه آمیز رت از باالی سرش می گذشت و او حتی آنها را نمی شنید. برایش مشکل بود که 

این همه پول وجود دارد. این همه پول این همه پول متعلق به دیگری بود. متعلق باور کند در این دنیای ویران شده 

به کسی بود که آن را مفت به دست آورده بود و حتی به آن نیاز نداشت . اصال منصفانه به نظر نمی آمد که آدم بی 

یده بود از آن محروم شرفی مثل رت باتلر این همه پول داشته باشد و او که باری سنگین را سال ها به دوش کش

باشد. از او بدش می آمد کج کالهی خود را که همه چیز را به تمسخر می گرفت. اگر از عقل و شعورش تعریف می 

کرد بیشتر باعث غرور او می شد حتما به خود می بالید و باد می کرد. دلش می خواست زننده ترین کالم را بگوید و 

 او را به باد انتقاد بگیرد.

ی کنم تو پیش خودت فکر می کردی که این شرافتمندانه ترین راه برای نگه داری پول کنفدراسیونه خب باید فکر م

 بگم این جور نیست . این نقشه بود. دزدی بود وجدان من چنین کاری را قبول نمی کنه .

 خدا جون انگورها امروز چه ترشن. صورتش را درهم کشید بگوببینم من از کی دزدی کردم؟

 اسکارلت ساکت ماند داشت فکر می کرد که رت از چه کسی دزدی کرده است .

 خوب او هم همان کار فرانک را کرده بود. کاری که فرانک در مقیاس کوچکتری انجام داده بود.

رت ادامه داد: نصف این پول واقعا مال خودمه با کمک اون وطن پرستهای محترمی که سعی داشتند روی موجودیت 

یه های شمال معامله کن از اونچه که به ما می دادن صددرصد سود می خواستن . خب باالخره یک چیزی هم اتحاد

این وسط باید گیر من می اومد. یک کمی دیگه از پول رو من از سرمایه گذاری روی پنبه به دست آوردم در اوایل 

ای انگلیس می فروختم. قسمتی هم از جنگ ارزون می خریدم و پوندی یک دالر می کشیدم روش و به کارخونه ه

 معامالت مواد غذایی گیرم اومد. 

چرا باید میذاشتم که محصول کار و زحمت منو یانکی ها ببرن؟ بقیه این پول ها هم اصال ربطی به کنفدراسیون جنوب 

ن جا قیمت ها عالی نداره این دستمزد من بود. پنبه ها رو از محاصره دریایی رد می کردم و می بردم به لیورپول او

بود. پول ها رو به من می دادن که در عوض چرم تفنگ و کارخونه بخرم. من هم از بهترین راه و با ارزون ترین 

قیمت وسایل مورد نیاز کنفدراسیون رو فراهم می کردم . هرچی گیرم می اومد به طال تبدیل می کردم و تو بانک 

دم به این ترتیب اعتبارم باال می رفت. حتما یادت میاد محاصره دریایی های انگلیسی به امانت میذاشتم به نام خو

تنگ تر شد. ما دیگه نمی تونستیم از بندرهامون استفاده کنیم. پول ها هم همین طور در انگلستان موند. من 
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یانکی ها همه چکارکردم؟ چکار باید میکردم؟ پول ها و طالها رو می آوردم اینجا؟ اون هم به بندر ویلمینگتون؟ که 

رو بگیرن؟ این تقصیر من بود که محاصره تنگ تر شد ؟ این تقصیر من بود که کشورمون سقوط کرد؟ پول ها مال 

کنفدراسیون نبود . خب ولی آیا حاال کنفدراسیون هست؟ نیست اینو همه میدونن خودت هم میدونی پولو باید به کی 

 مردم که منو دزد میدونن بدم بیاد. می دادم؟ به دولت یانکی دزدها!حقمه که از این

جعبه سیگار چرمی اش را بیرون آورد و سیگار بلندی برداشت و زیر دماغش کشید و مشتاقانه منتظر جواب 

 اسکارلت ماند.

اسکارلت به خود گفت: کاش طاعون این کثافت را می برد. همیشه یک قدم از من جلوتر است . همیشه در بحث 

 جایی اشتباه می کنم ولی نمی دانم کجا. کردن با این مرد یک

با وقار گفت: می تونستی این پول رو بین مردمی که واقعا محتاجن تقسیم کنی . درسته که کنفدراسیون سقوط کرده 

 ولی خونواده های زیادی هستن که گرسنگی می کشن.

 رت ناگهان سرش را به عقب پرتاب کرد و شلیک خنده اش بلند شد.

رندیات رو تحویل من میدی از همیشه بامزه تر میشی . همیشه سعی کن حقیقت رو بگی اسکارلت وقتی این چ

ایرلندی ها بدترین دروغگوی دنیا هستن. بیا و صریح باش . تو اصال دلت برای کنفدراسیون و مردم بدبختی که هنوز 

م من بخوام یک همچین کاری بکنم در فکر اون روزها هستن نمی سوزه . تو دلت برای مردم گرسنه نمی سوزه اگره

تو خودت اولین کسی هستی که اعتراض می کنی. اعتراض می کنی که چرا سهم شیره رو به تو نمیدم)سهم شیر را 

 به کسی دادن. سهم دیگران را به کسی دادن . به کسی بیش از دیگران دادن(

 حتیاجی ندارم.اسکارلت سعی کرد خونسرد و بی اعتنا بماند. گفت: من به پول تو ا

 راستی که نداری !می بینم !کف دستت به خارش افتاده اگه االن یک سکه طال نشونت بدم می پری قاپش می زنی .

اگه اومدی اینجا که به من توهین کنی و به فقر من بخندی خب پس خداحافظ. سعی کرد دفتر حساب را از دامنش 

رت فورا برخاست و در مقابل او تعظیم کرد . دوباره او را  بردارد. می خواست برخیزد و جواب بهتری بدهد .

 سرجایش نشاند و خنده ای کرد.

کی میخوای یاد بگیری که حقیقت رو بشنوی و عصبانی نشی؟ تو که از شنیدن حقیقت درباره مردم خوشت میاد چرا 

ظر من مال اندوزی یک صفت دوست نداری کسی راجع به خودت حقیقت رو بگه ؟ من که به تو توهین نکردم . به ن

 ظریفه.

اگرچه به درستی نمی فهمید که مال اندوزی یعنی چه اما وقتی این کلمه از دهان رت درآمد حس کرد کمی آرام 

 شده است .

من اینجا نیومدم که فقر تورو به رخت بکشم اومدم تبریک بگم و زندگی خوشی برات آرزو کنم. راستی خواهر 

 رد چه نظری داره ؟ در مورد این سرقت!دوشیزه سو در این مو

 در مورد چی ؟

 دزدیدن فرانک اون هم درست جلوی چشم هاش.

 من هرگز ندزدیدم...

 باشه باشه درمورد کلمات جنگی نداریم بگو ببینم سو چی گفت؟

 اسکارلت گفت: هیچی هیچی نگفت چشمان رت از دروغ او به رق  درآمد. 
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گی چه دختر از خود گذشته ای خب حاال بیا در مورد فقر تو حرف بزنیم. تردیدی نیست اوه چه از خود گذشتگی بزر

که من باید همه چی رو بدونم اون هم بعد اومدن تو به زندان زیاد ازش نگذشته پول فرانک اون قدرها هم که انتظار 

 داشتی زیاد نیست ها؟

 ا او را بیرون گستاخی او پایانی نداشت . اسکارلت یاباید تحمل می کرد ی

می انداخت . ولی نمی خواست او را بیرون کند.اگرچه حرف هایش زننده بود ولی حقیقت داشت .رت می دانست که 

او چه کرده و چرا کرده اما به نظر نمی آمد که می خواهد او را سرزنش کند. اگرچه سواالت تلخی و ناخوشایندی می 

را نیز نشان می داد. کسی بود که اسکارلت می توانست حقیقت را کرد ولی در عین حال عالقه دوستانه خودش 

برایش بگوید. می توانست آرامش بخش باشد درددل آرامش می کرد. از آن زمانی که حقیقت وجودش را برای 

کسی گفته بود مدت ها می گذشت هروقت دهان به سخن گفتن می گشود همه از افکارش حیرت می کردند. 

برایش داشت راحتی درست مثل اینکه کفش تنگی را بعد از یک شب رق  از پایش درآورد  صحبت با رت یک چیز

 و از فشار آن راحت شود.

 پول مالیات رو نگرفتی؟ نکنه هنوز گرگ پشت در تارا نشسته لحن سخنش عوض شده بود خودمانی تر شده بود.

ل او را گیج کرد و بعد خنده ای بر لبانش اسکارلت سربرداشت و به چشمان سیاهش نگریست . حالتی یافت که او

آورد از آن لبخندهای جذاب و افسون کننده که این روزها کمتر بر لبانش می نشست . چه حرامزاده ای بود این مرد 

ولی چه خوب که همیشه به موقع می آمد. اکنون خوب می دانست که دلیل آمدن او سرزنش نیست آمده بود که 

این قدر نگرانش بود به دست آروده است . دیگر می دانست که رت عجله داشت که زودتر مطمئن شود پولی راکه 

آزاد شود و نزد او بیاید بدون اینکه کوچکترین نشانی از این عجله در اوباشد. قصد داشت پولی را که نیاز دارد به او 

کامال خارج از درک و فهم او بود. آیا  بدهد. این توهین ها و تحقیرها هم برای این بود که قصدش را پنهان دارد. رت

واقعا نگرانش بود؟ بیش از آنچه نشان می داد؟ یا قصد دیگری داشت ؟ اسکارلت فکر می کرد قصد دیگری دارد 

 ولی چه کسی می دانست؟ گاهی از این کارهای عجیب می کرد.

 .گرفتم خواستم می که رو پولی من–نه پشت در تارا دیگه گرگی نیست من 

ی حتما با زحمت شرط می بندم تونستی خودتو تابعد از ازدواج نگه داری؟ این کارو باید بعد از اینکه حلقه به ول

 انگشتت رفت می کردی آره؟

سعی کرد از این همه دقت و نکته سنجی او احساسی از خود نشان ندهد و لبخند نزند ولی نتوانست . رت نشست و 

 دیگر خیالش راحت شده بود. پاهایش را با خیال راحت دراز کرد

راجع به فقر برام حرف بزن فقر خودت این فرانک آیا به قدر کافی راجع به داراییش دروغ سرهم کرده؟ راه پیدا 

کردن توی دل یک زن درمونده کار مشکلی نیست. بیا اسکارلت همه چیز رو بگو نباید رازی رو از من پنهون کنی 

 م. بدترین چیزهارواسکارلت من همه چیزتورو می دون

 که دید. کرد راحتی احساس ناگهان و دربارشه مهمی چیز او نه!بگم چی دونم نمی خب–اوه رت بدترینش خودتی 

 نداشتم ای غصه دیگه من کنه جمع مردم از هاشو طلب تونست می فرانک اگه رت.  است گذاشته پایین را دلش بار

کاری نمی کنه . خیلی نازک دله میگه یک نجیب زاده با نجیب زاده  هیچ اون و بدهکارن اون به نفر پنجاه رت ولی

 های دیگه از این کارها نمی کنه . االن ماه هاست که اونا بدهی شون رو ندادن شاید هم هیچ وقت ندن.

 خوب حاال چیه؟ برای زندگیت معطلی ؟ نمی تونی صبر کنی تا طلب ها شو جمع کنه ؟
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ن به یک خورده پول احتیاج دارم فوریه با خوشحالی داشت راجع به چوب بری فکر راستش اینه که م-خب چرا ولی

 -می کرد شاید

 برای چی ؟ بازم مالیات؟

 به تو مربوطه؟

البته که مربوطه چون می بینم که می خوای از من بگیری اوه من راه حلشو می دونم بهت قرض می دم و خانم کندی 

 پیشنهاد کردین مگه اینکه اصرار داشته باشین. عزیزم بدون وثیقه ای که خود شما

 -اوه تو رذل ترین آدم

به هیچ وجه من فقط قصد دارم وسیله آرامش خیالت رو فراهم کنم. می دونم که خیلی فکرت رو ناراحت کرده زیاد 

می دونی که  هم نگرانی نداره من با کمال میل حاضرم این پولو قرض بدم ولی می خوام بدونم می خوای چکار کنی؟

این حق رو دارم. اگه می خوای لباس های قشنگ بخری یا درشکه بخری با کمال میل میدم اما اگه می خوای این پولو 

 بگیری و شلواری پای اشلی ویلکز کنی متاسفم نمی تونم بدم.

 از خشمی ناگهانی داغ شد و به لکنت افتاد ولی عاقبت کلماتی را که دنبالش می گشت یافت.

لی ویلکز حتی یک سنت هم از من نگرفته اگه از گشنگی هم می مرد بازهم نمی گرفت. تو اونو نمی شناسی . نمی اش

 -دونی که چقدر آقا و چقدر مغروره !البته تو نمی تونی بفهمی چون خودت

م اون وقت تو می اسکارلت نذار چیزهایی رو که از یاد بردیم دوباره تازه کنیم. من می تونم به خیلی چیزا اشاره کن

فهمی که همه چیز رو می دونم یادت رفته که من همیشه از خانم پیتی پات وضع و حال تورو می پرسیدم؟ اون بیچاره 

هم وقتی گوش شنوایی پیدا می کرد همه چی رو می گفت می دونم که اشلی از وقتی از راک آیلند برگشته توی خونه 

و زن و بچه اونو زیر بال و پر خودت گرفتی با وجودی که خیلی برات سخت تو زندگی می کنه در تارا می دونم که ت

 بوده .

 –اشلی 

اوه بله اشلی باالتر از اونه که من بتونم راجع بهش صحبت بکنم. بسیار خب ولی فراموش نکن که من در دوازده بلوط 

طور. اگه یادم مونده باشه اون  شاهد چه صحنه شورانگیزی بودم و می دونم که اون اصال عوض نشده تو هم همین

روز زیاد هم از خودش بزرگواری نشون نداد. فکر نمی کنم حاال هم تفاوتی کرده باشه. نمی دونم چرا دست زن و 

بچه شو نمی گیره و دنیال کاری نمیره؟ چرا هنوز در تارا زندگی می کنه ؟ البته به خودش مربوطه ولی من به خاطر 

یک سنت به تو قرض بدم چون می دونم کمک به تارا کمک به اشلی ویلکزه بدترین  تارا هم حاضر نیستم حتی

 مردها اون هایی هستن که اجازه میدن زن ها خرجشونو بدن.

 چطور جرات می کنی از این حرف ها بزنی؟ اون داره مثل یک کارگر کار می کنه !

 با خشم منظره هیزم شکنی اشلی را به یاد آورد.

 -ای بگی هموزنش باید طال ریخت. من نمی فهمم از اون چه کاری ساخته س ؟وو البد می خو

 -اون

اوه بله می دونم من هم موافقم آدم فوق العاده است است ولی چه کمکی می تونه بکنه . بادست های آقای ویلکز که 

پرکالهتو درست کن  یا هرکار مفید دیگه . علف فقط شکل قشنگی داره حاال سخت نگیر -مزرعه تو درست نمیشه
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کج شده . از اینکه راجع به این عالیجناب محترم حرف زدم عصبانی نشو . تعجب می کنم که زنی مثل تو هنوز داره 

 یکدندگی می کنه و حاضر نیست دست از التماس به یک همچی مردی برداره.

ی راستشو به من بگو بهتره که به وقتی سکوت اسکارلت را دید دوباره پرسید: پولو برای چی می خوای اگه می تون

من دروغ نگی چون اگه راس بگی اثرش خیلی بیشتره ولی اگه دروغ بگی من می فهمم و اون وقت پیش خودم فکر 

می کنم که چه موضوعی بوده که تو خواستی من نفهمم. همیشه یادت باشه من همه چیزتورو تحمل می کنم بجز 

ت رو و این سبکسری هات رو اما دروغ ابدا حاال بگو پول رو برای چی می خشم– رو نفرتت هاتو نامهربونی–دروغ 

 خوای؟

اسکارلت عصبانی بود می لرزید. از حمله او نسبت به اشلی خود را خشمگین می دید. با وجودی که دلش برای پول 

با رت فایده  پر می زد ولی حاضر بود این صدقه را توی صورت رت پرت کند. ولی فکر می کرد چه سود؟ کشمکش

 ای برایش نداشت .

رت توی صندلی فرو رفت. پایش را به طرف بخاری دراز کرد و گفت: چیزی که منو سرگرم می کنه همین جدالی 

است که تو با خودت داری از یک طرف درستی و اصول اخالقی و از طرف دیگه پول . یک وسیله کامال عملی و 

همیشه برنده میشه . ولی مرده اون لحظه ام که ببینم اخالق پیروز بشه. و وقتی سودمند و البته می دونم که این دومی 

اون روز رسید من با خیال راحت چمدونامو می بندم و برای همیشه از آتالنتا میرم. زنانی هم هستن که با حفظ اصول 

 اخالقی پیروزی های بزرگ به دست میارن...خوب برگردیم سرکارمون چقدر و برای چی؟

فکر می کنم  -ولی می خوام یک ماشین چوب بری بخرم-کارلت با حالت قهر گفت: مطمئن نیستم چقدر می خواماس

 بشه ارزون خرید. دوتا گاری و دوتا قاطر هم می خوام قاطرهای خوب البته و یک اسب و یک درشکه برای خودم.

 ماشین چوب بری؟

 بله و اگه پولو به من قرض بدی تورو شریک می کنم.

 بله ماشین چوب بری می خوای چکار کنی؟

 پول پارو کنم می تونیم پول زیادی دربیاریم. و تو هم سهم خوبی گیرت میاد.بذار ببینم چقدر باید به تو سهم بدم؟

 شوخی می کنی نخند خواهش می کنم . شیطون حرومزاده من دارم جدی حرف می زنم.-پنجاه درصد

غیر از من می دونست که توی این کله کوچولو و پشت این صورت خوشگل چی  برای همینه که می خندم اگه کسی

 میگذره چی میگفت.

خب مهم نیست اصال برام مهم نیست گوش بده رت و ببین چه کار خوبیه فرانک گفت که یک مردی هست که از 

رزون میده این طرف ها ماشین این ماشین ها داره تو خیابان پیچ تری و می خواد بفروشه. به پول فوری نیاز داره و ا

 مرد این. بفروشیم الوار آسمون تا تونیم می ما–چوب بری زیاد نیست. و این جور که مردم دارن خونه می سازن 

 قصد خرید می حتما خودش داشت پول اگه گفت فرانک اینارو. هفتگی مزد مقابل در کنه کار ما برای حاضره خودش

 ت تارا داد.مالیا برای پولشو ولی بخره داشت

بیچاره فرانک!اگه تو این ماشین رو برای خودت بخری اون وقت چی میگه و چی بهش می گی اگه بفهمه بدون 

 مشورت با اون پولو از من قرض کردی؟

 اسکارلت اصال در این باره فکر نکرده بود . قصد او فقط گرفتن پول و خریدن ماشین چوب بری بود.

 خب اصال چیزی نمی گم.
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 باالخره که می فهمه که این پولو از سر راه پیدا نکردی. خب

 وثیقه.-بهش میگم خب میگم گوشواره های الماسمو فروختم اونارو میذارم پیش تو به عنوان گرو-بهش میگم

 گوشواره های تورو نمی خوام.

 من اونارو نمی خوام . از اونا خوشم نمیاد. به هر حال مال خودم هم نیست.

 ؟مال کیه 

فکرش دوباره به سوی تارا برگشت. به آن روزهای هراس انگیز و مرد کت آبی مهاجمی که دراز به دراز در 

 سرسرای تارا افتاده بود.

 .روبگیرم پولشو میدم ترجیح.  نمیخوامش من بگیر خودمه مال تقریبا.  مونده من پیش–مال یک مرده 

 ول به چیز دیگه ای فکر نمی کنی.رت باصدای بلند گفت: خدای من مث اینکه توجز پ

آشکارا جواب داد : نه و چشمان سبز خود را به سوی او چرخاند . اگه تو هم وضع منو داشتی جز پول به چیز دیگه ای 

فکر نمی کردی . به این نتیجه رسیدم که پول مهمترین چیز این دنیاست و خدا شاهده که دیگه دلم نمی خواد بی 

 پول و فقیر باشم.

ورشید داغ را به یاد آورد. خاک نرم سرخ و سردرد وحشتناکش را بوی عفونت کلبه سیاهپوستان پشت خرابه های خ

 دوازده بلوط و قولی که در دل به خود داده بود دیگر هرگز گرسنه نخواهم بود دیگر هرگز گرسنه نخواهم بود.

رم دیگه آرد ذرت و نخود خشک روی میز نمی یه روزی باید پولدار بشم خیلی پولدار و هرچی دلم می خواد بخو

 -بینم . میخوام لباس های قشنگ داشته باشم لباس های ابریشمی

 همه ش ابریشمی؟

 همه ش جوابش کوتاه بود و دیگر نگرانی نداشت که رت به او بخندد.

واد تارا رو تعمیر کنم. سقف می خوام اون قدر پول داشته باشم که یانکی ها نتونن دیگه تارا رو ازم بگیرن. دلم می خ

تازه بزنم انبار بسازم. قاطرهای خوب برای شخم بخرم و اون قدر پنبه بکارم که در عمرت ندیده باشی . و وید هم 

می تونه هرچیزی بخواد داشته باشد دیگه نباید این طور هراسان و نگران باشه . هرگز هرچی دلش بخواد براش 

نمی فهمی چون یک سگ شکاری خودخواهی . هیچ وقت اون اوباش نیومدن فراهم می کنم!قسم می خورم تو 

 سراغت که از خونه خودت بیرونت کنن. هیچ وقت سردت نشده بدون لباس نموندی گرسنگی نکشیدی.

 من تو ارتش جنوب بودم هشت ماه اونجا بهترین جا برای گرسنگی کشیدن بود.

 !نخند من به –علف بکنی . توفقط ارتش !نه هیچ وقت مجبور نشدی پنبه بچینی و 

 صدایش با خشم بلند شد و رت دوباره او را سرجایش نشاند.

به تو نخندیدم به این می خندم که بین اونچه که هستی و اونچه که نشون میدی چقدر فرق هست . اولین باری که 

و کفش های سبز دل مردها رو می تورو دیدم در امالک ویلکز جشن کباب به اون می خندم. با اون چشم های سبزت 

بردی و پر بودی از خودت و شرط می بندم که اون روز حتی نمی دونستی که یک دالر چند سنت میشه اون روز فقط 

 یک فکر تو سرت بود. به دام انداختن اش...

 اسکارلت به سرعت دست او را رد کرد.

یگه نباید حتی یک کلمه در مورد اشلی ویلکز حرف بزنی رت اگه دلت می خواد بازهم باهم باشیم و باهم کارکنیم د

 ما همیشه در این مورد کشمش می کنیم چون تو نمی تونی اونو درک کنی .
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رت رذیالنه گفت: به نظرم تو خوب اونو می فهمی درست مثل یک کتا نه اسکارلت اگه بخوام بهت پول قرض بدم 

کز حرف بزنم. خیلی چیزها هست درباره این مرد جوون که دلم دلم می خواد هروقت که بتونم در مورد اشلی ویل

 می خواد بدونم.

 مجبور نیستم در این باره حرفی بزنم.

مجبوری افسارت دست منه. میبینی یک روز وقتی خودت پولدار شدی قدرتشو داری که با دیگران همین جوری 

 رفتار کنی...تردیدی ندارم که تو هنوز به اون فکر می کنی.

 نه این جور نیست .

 -چرا از دفاعی که می کنی می فهمم تو

 نمی تونم تحمل کنم که دوستانم تحقیر بشن.

خب فعال راجع به این صحبت نمی کنیم. می خوام ببینم که هنوز به تو عالقه داره یا راک آیلند اونو عوش کرده ؟ یا 

به مالنی بود . نفس اسکارلت تنگ شد . کم مانده شاید هم فهمیده که زن خودش یک تیکه جواهره؟این اشاره ای 

بود فریاد بزند و همه چیز را بگوید . بگوید که اشلی مالنی را به خاطر حفظ شرافتش نگه داشته دهانش را باز کرد 

 که بگوید ولی نگفت.

 اوه پس هنوز نفهمیده که زنش چه جواهریه و رنج های زندان خاطره تورو محو نکرده ؟

 ی نمی بینم در این مورد بحث کنیم.هیچ لزوم

رت گفت: من دلم می خواد که بحث کنیم. در بیانش کنایه ای داشت که اسکارلت نه تنها نمی فهمید بلکه حتی نمی 

 خواست بشنود مایلم در این باره صبحت کنم و به خدا انتظار دارم به من جواب بدی اون هنوز هم تورو دوست داره؟

گفت : خب اگه داشته باشه چی ؟ به تو گفتم که دلم نمی خواد راجع به اون با تو صحبت کنم. اسکارلت با شیطنت 

 موجودی به تو که عشقیه نوع از خب–چون تو نمی تونی اون و عشقش رو بفهمی . تنها عشقی که تو می شناسی فقط 

 .داری واتلینگ نام به

 و دوست دارم؟رت به آرامی گفت: منظورت اینه که من فقط شهوت رانی ر

 خب خودت می دونی که واقعیت داره.

 حاال می فهمم چرا نمی خوای در این باره صحبت کنی دست ها و لب های من عشق واقعی رو آلوده می کنه 

  این مثل چیزی یک–خب بله 

 -من خیلی عالقه به این عشق واقعی دارم

  –می کنی بین ما این طور پست نباش رت باتلر اگه این قدر کثیفی که فکر 

اوه در واقع تا حاال اصال به این موضوع فکر نکرده بودم . خوب البته حاال که گفتی راستی چرا تا حاال بین شما اتفاقی 

 نیفتاده ؟

 -اگه فکر می کنی که اشلی حاضر بود

ودتو این جوری کوچک اوه پس این اشلیه که به خاطر عشق پاک مبارزه می کنه نه تو . واقعا اسکارلت تو نباید خ

 کنی چرا این طور خودتو دور میندازی.

 اسکارلت از دیدن چهره بی تفاوت او عذاب می کشید بسیار خشمگین شده بود. 

 ما با این حرفها به جایی نمی رسیم من هم پولتو نمی خوام حاال از اینجا گمشو بیرون
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 یم چرا ادامه ندیم؟اوه چرا پول منو که میخوای ولی حاال که تا اینجا اومد

 مطمئنم که در بحث ما خطری وجود نداره قصه خوبیه البته اگه تغییری توش ندیم.

 خب پس اشلی تورو به خاطر افکارت دوست داره به خاطر روحت به خاطر اصالتت شخصیتت ها ؟

داشت و همین بود که اسکارلت از سخنان او سخت دل آزده شد. راست بود اشلی او را به خاطر همین چیزها دوست 

زندگی را برای اسکارلت قابل تحمل می کرد. اشلی این مجسمه شرافت عاشق آن چیزهای لطیف و خوبی بود که در 

اعماق روح اسکارلت پنهان بود . این چیزها را فقط او می دید . اما این کیفیت های نادیدنی وقتی به وسیله رت از 

بایی را نداشت به خصوص وقتی با صدایی آرام فریبکارانه و طعنه آمیز اعماق بیرون کشیده می شد دیگر آن زی

 همراه می شد.

رت دنباله حرفش را گفت : یادم اومد از دوران بچگی خودم که فکر می کنم فقط در این زمانه شیاد چنین عشقی 

ین سفیدی نداشتی بازهم باقی می مونه پس در واقع بوس و کناری در کار نبوده ؟ اگه تو زشت بودی و پوستی به ا

همینطور بود؟ اگه اون چشم های سبز رو نداشتی چی؟ هر مردی که تورو با این چشم ها می بینه با خودش میگه اگه 

 احساسات جلوی باید دیگه خوب–این زن رو توی بغلم بگیرم و فشار بدم چی میشه و اگه این لب های مواج که 

 از اینا رو نمی بینه ؟ واگه می بینه حسی در اون به وجود نمیاد؟ کدوم- هیچ اشلی. بگیرم خودمو شهوانی

ناخودآگاه ذهن اسکارلت به سوی روزی رفت که در باغ لحظاتی فراموش نشدنی را با اشلی گذرانده بود دهانش را 

ره بر دهان خود حس می کرد گویی می خواست تا ابد اسکارلت را در آغوش خود نگه دارد. از یادآوری این خاط

 رنگش قرمز شد که از چشم تیزبین رت دور نماند.

 با صدایی لرزان که از خشمش بر می خاست گفت: خوب می بینم او فقط عاشق فکر توست.

چطور جرات می کند با انگشتان کثیف خود این مقدس ترین چیز زندگی او را به هم بزند و ننگین و پست کند؟ با 

 به اعتراف وادارد و اطالعات مورد نظرش را کسب کند. سردی و مصرانه می کوشید که او را

 با نیرویی که از خاطره لب های اشلی گرفته بود فریاد زد : بله دوستم دارد!

عزیزم او حتی نمی دونه که تو عقل داری اگه افکار تو اونو جذب کرده بود احتیاجی نبود که با تو کلنجار بره که 

مقدس؟ نگه داره در این دنیا هرمردی می تونه عاشق فکر زن دیگه ای بشه و به  می تونیم بگیم -عشقو تا این حد

زنش هم خیانت نکنه . ولی فکر می کنم این کار برای آقای اشلی مشکل باشه چون از یک طرف عاشق بغل کردن 

 توئه و از طرف دیگه می خواد شرافت خانواده ویلکز رو حفظ کنه .

 خودت مقایسه می کنی! تو فکر هرکسی رو با فکر کثیف

اوه من از بغل کردن تو بدم نیومده اگه منظورت اینه . ولی خدا را شکر که هیچ وقت خودمو با چیزهایی مثل شرافت 

به زحمت نینداختم .هرچی خواست به دست آوردم البته اگه تونستم و ابدا خودمو گرفتار فرشته ها و شیاطین 

 شلی درست کرده باشی تقریبا براش متاسفم.نکردم. چه جهنم زیبایی باید برای ا

 کردم؟ درست جهنم براش من–من 

بله تو! مثل یک وسوسه به پروپاش پیچیدی و وادارش کردی دائما با هوس های شیطانی و شرافت خانوادگی درگیر 

گی خودشو گرم باشه. ولی حال می بینم که این بدبخت نه عشق تورو به دست آورده و نه می تونه با شرافت خانواد

 کنه .

 او عشق داره...منظورم اینه که منو دوست داره .
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واقعا؟ پس به این سوال من جواب بده و دیگه حرف رو تموم می کنیم و من پول رو بهت میدم و تو اگه دلت خواست 

 می تونی بندازیش تو مستراح .

همان گردنکشی و در عین حال خونسردی  رت از جا بلند شد و سیگار نیمه تمامش را در ظرف آشغال پرت کرد.

شب سقوط آتالنتا در او دیده می شد چیزی شوم و خوفناک اگه تورو دوست داشت چرا اجازه داد تو برای پیدا 

  –کردن پول مالیات به آتالنتا بیای؟ اگه من بودم قبل از اینکه تو کاری بکنی من 

 –او چیزی نمی دونست!اصال خبر نداشت که من 

نباید می دونست؟ در صدایش حالتی وحشیانه موج می زد. اگه همین جوری که میگی دوستت داشت باید می آیا 

 من پیش و –دونست که تو با اون ناامیدی چه می خوای بکنی. اگه هم تورو می کشت نباید اجازه می داد بیای اینجا 

 !بزرگ خدای!مردم همه این میون از

 اما او نمی دونست.

 می زد اگه نتونسته حدس بزنه پی هیچی از تو و افکارت نمی دونه.باید حدس 

چه بی انصاف است این مرد. اشلی که غیب گو نیست مغز آدم را که نمی تواند بخواند. اگر هم چیزی می دانست . 

ه همه مگر می توانست مانع او شود! اگر کوچکترین اشاره ای می کرد آن روز در باغ اگر می گفت که روزی باالخر

چیز درست می شود اسکارلت هیج وقت به سوی رت نمی رفت . یک کلمه پرمهر و حتی یک دست نوازشگر هنگام 

سوارشدن به قطار ممکن بود او را برگرداند و از سفر به آتالنتا منصرف سازد. اما فقط از شرافت حرف زده بود ولی 

به سرعت این افکار را از ذهنش بیرون انداخت . اشلی .  دانست می را او فکر اشلی آیا گفت؟ می درست رت آیا –

هرگز نخواهد فهمید که او حتی فکر کارهای بد و خالف اخالق را به خود راه داده است . رت سعی می کرد عشق او 

را خوار و خفیف کند. سعی داشت آنچه را که برای او عزیز بود بدرد و ویران کند. با خشم به خود می گفت روزی 

ن فروشگاه رونق گرفت و چوب بری به راه افتاده و پول به سویش سرازیر شد از رت انتقام خواهد گرفت و او که ای

 را وادار خواهد کرد که بهای تحقیرها و بدبختی هایی را که به سرش آورده بود بپردازد.

 گیخته بود دیگر وجود نداشت .رت مقابلش ایستاده بود به او نگاه می کرد بی خیال می نمود. هیجانی که او را بران

 اسکارلت پرسید: این مسئله برای تو چه اهمیتی داره به من و اشلی مربوطه نه تو .

 رت شانه های خود را باال انداخت .

من تحمل تورو ستایش می کنم و دلم نمی خواد ببینم روحت داره زیر سنگ آسیاب خرد میشه فقط همین . تارا 

ه اداره اون ملک بزرگ مرد قوی می خواد پدر مریضت رو هم اضافه کن اون هیچ کمکی برای تو یک مشکل بزرگ

نمی تونه به تو بکنه دخترها و سیاه ها هم هستن و تازه تو حاال شوهر هم داری و احتماال خانم پیتی پات هم وبال 

 گردنت میشه . تو بدون اشلی و خونواده اش بار روی دوشت هست .

 –ر نیست کمک می کنه او روی دوش من سوا

اوه تورو خدا این جوری حرف نزن هیچ کمکی نمی کنه . رودستت مونده و خواهد موند . تا وقتی که بمیره باالخره 

 باید خودشو به یکی بند کنه شخصا به عنوان یک همصحبت خوب من ازش بدم نمیاد...چقدر پول الزم داری؟

اسکارلت خارج شوند. بعد از ان همه توهین بعد از اینکه همه چیز را از  کلمات سرزنش آمیز منتظر بودند تا از لبان

 زیر زبانش بیرون کشیده بود . هنوز فکر می کرد که اسکارلت پولش را قبول می کند!
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اما کلمات سرجای خود ماندند و خارج نشدند چه خوب می شد که پیشنهادش را لگد مال می کرد و او را از فروشگاه 

نداخت اما فقط پول و امنیت بود که می توانست چنین قدرتی به او بدهد . تا آن موقع فقیر بود اگه می بیرون می ا

اوه چه -توانست تا آن موقع این صحنه ها را تحمل کند حتما به مقصود خود می رسید . وقتی که پولدار می شد

حمل نمی کرد هرچه دوست داشت انجام ت نداشت دوست که را آنچه شد می پولدار وقتی–گرمابخش بود این فکر ! 

 می داد حتی می توانست با مردم مهربان باشد. مگر اینکه با او بدرفتاری کنند.

به آنها خواهم گفت که همه شان بروند به جهنم و رت باتلر اول از همه !ازاین افکار برقی از چشمان سبزش جستن 

 کرد و نیم لبخندی به لب آورد. رت هم خندید . 

خیلی خوشگلی اسکارلت به خصوص وقتی عصبانی می شی و فقط به خاطر همین چاه زنخدانت اگه بخوای یک  تو

 دوجین قاطر برات میخرم.

در باز شد و پسرک پیشخوان دار به درون آمد. خاللی در دست داشت که دندان هایش را پاک می کرد. اسکارلت 

 ه گره زد تصمیمش را گرفته بود.برخاست شالش را برداشت و بند کالهش را زیر پان

 پرسید: گرفتاری؟می تونی با من بیای؟ همین االن ؟

 کجا؟

 می خوام منو ببری ماشین چوب بری رو ببینم . به فرانک قول دادم تنها از شهر بیرون نرم.

 ماشین چوب بری توی این بارون ؟

 نی.بله می خوام همین حاال بخرمش قبل از اینکه تصمیمت را عوض ک

 آنچنان بلند خندید که پسرک پشت پیشخوان با کنجکاوی به او خیره شد.

فراموش کردین شوهر دارین خانم کندی؟ و نباید با آدم بدنامی که تو هیچ خونه ای راهش نمیدن تویک کالسکه 

 سوارشین؟ فکر آبروتون رو نمی کنین؟

ه تصمیمت رو عوض کنی یا فرانک بفهمه تنبلی نکن فضول آبرو چه چرندیاتی ! من اون ماشینو میخوام . قبل از اینک

 رت باتلر این بارون که چیزی نیست بزن بریم.

کارگاه چوب بری !فرانک هروقت فکرش رو می کرد می نالید و خود را سرزنش می کرد که چرا موضوع را برای 

مردم( به رت باتلر بفروشد و ماشین  اسکارلت تعریف کرده است . چراباید گوشواره های خود را )از میان این همه

چوب بری را بدون مشورت با او با شوهرش بخرد و بدتر از همه اینکه شوهرش را در اداره آن دخالت ندهد. چه بد 

 بود مثل این بود که اصال به او اعتماد نداشت و کار او را قبول نداشت .

و دستورات شوهرش باشد و از جانب آن تعالیم عالیه فرانک مثل مردان دیگر معتقد بود که زن باید تابع دانش 

رهبری شود. باید افکار و عقاید شوهرش را دربست قبول کند و از خودش رای و فکری نداشته باشد. خود را 

راهنمای بسیاری از زنان می پنداشت . می گفت زنان موجودات مسخره کوچکی هستند که گاهی باید امیال کوچک 

رد. ولی طبیعت میانه رو و نرمش اجازه نمی داد که با همسرش به تندی رفتار کند و بر او سخت آنها را برآورده ک

بگیرد. اگر همسرش دارای هوس ها و امیال کوچک بود خوشحال می شد و حتی حاضر بود آنها را برآورده سازد و 

اسکارلت افکار خود را بر اساس گاهی هم البته حماقت ها و ولخرجی هایش را به رخش بکشد . اما آن چیزهایی که 

 آن ها پایه گذاری کرده بود قابل تحمل نبود.
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مثال کارگاه چوب بری وقتی اسکارلت با لبخندی ملیح در جواب او گفت که خیال دارد آنجا را خودش اداره کند . 

که انتخاب کرده بود. فرانک به سختی حیرت کرده و تکان خورده بود. می خواهم بروم توی کار الوار این راهی بود 

فرانک هرگز وحشت آن لحظه را فراموش نمی کرد. کارتجارت ان هم یک زن !باور کردنی نبود. هیچ زنی در آتالنتا 

از این جور کارها نمی کرد. در واقع نشنیده بود که جای دیگر هم زنان از این قبیل کارها کرده باشند. اگر زنی آن 

ار کند و به خانواده خود کمکی برساند. باید کارهای زنانه می کرد مثل خانم مری قدر درمانده بود که می خواست ک

 ودر که شیرینی پزی راه انداخته بود یا کارهای دیگر نقاشی روی چینی خیاطی یا 

اجاره داری مثل خانم السینگ و فانی ، یا معلمی مدرسه چون خانم مید یا معلم موسیقی مانند خانم خانم بونل . این 

زن ها پول در می اوردند و همیشه در هخانه خود این کار ها را میکدرند ، هر زنی باید همین کار را میکرد . ولی زنی 

که خانه و زندگی خود را ترک میکند و حمایت خود را از خانواده و شوهرش دریغ میدارد و در دنیای خشن مردان 

ازد ، شانه به شانه انها می ساید و خود را در معرض توهین و پرسه میزند و با انها در کار تجارت به رقابت میپرد

بدگوی قرار میدهد ... آن هم به خصوص وقتی که اجباری در کار نیست و شوهری دارد که میتواند همه چیز را 

 برایش فراهم کند !

از تصمیمش دست  فرانک امیدوار بود که منظور او فقط اذیت کردن یا شوخی کردن باشد ولی به زودی دریافت که

بر نمیدارد . کارگاه چوب بری را راه انداخت . همیشه زودتر از او از خواب برمیخواست و از جاده پیچ تری 

میگذشت و اغلب تا وقتی که فرانک مغازه را میبست و برای شام به خانه عمه پتی میرفت ، مراجعت نمیکرد . در ان 

برسد و تنها برای محافظت عمو پیتر را به همراه میبرد و بیشه پر از سیاهان جاده طوالنی مایل ها میراند تا به کارگاه 

و ولگردان یانکی بود . فرانک نمیتوانست با او برود ، فروشگاه تمام وقتش را میگرفت و هنگامی که اعتراض میکرد ، 

های منو میدزده و میفروشه و  اسکارلت مختصر میگفت : نمیتوانم این جانسون حقه باز را به حال خود رها کنم ، الوار

پولشو میذاره جیبش . وقتی تونستم یک مرد قابل اعتماد پیدا کنم ، دیگه به کارگاه نمیرم . میتونم تو شهر بمونم و 

 الوار های خودمو بفروشم .

یده شده را به فروش الوار در شهر ! این دیگر بدترین کار بود ! چندین بار کارگاه را تعطیل کرده بود و الوار های بر

شهر اورده و فروخته بود و در ان روز ها فرانک دلش میخواست خودش را در پستوی مغازه پنهان کند و این منظره 

را نبیند . زنش الوار میفروخت . و مردم داشتند به طرز وحشتناکی از او بدگوی میکردند . احتماال این بدگویی ها 

وهر اوست که اجازه میدهد همسرش کارهای غیر عادی بکند . وقتی شامل فرانک هم میشد ، میگفتند تقصیر ش

مشتریان به مغازه می امدند و میگفتند : خانم کندی را چند دقیقه پیش فالن جا دیدم . سخت دسپاچه و ناراحت 

درباره میشد . همه از اینکه به او بگویند که زنش چه میکند ناراحت بودند . وقتی هتل جدید داشت ساخته میشد همه 

وقایع انجا صحبت میکردند . هنگامی که تامی ولبرن داشت از شخ  دیگری الوار میخرید اسکارلت درشکه اش را 

در میان کارگران ایرلندی که داشتند پی کار میگشتند ، نگاه داشت و پیاده شد و اهسته پیش رفت و توی گوش تامی 

و ارزان تر است و بعد ارقام و اعدادی را از مغزش بیرون  گفت که دارد کاله سرش می رود . گفت که الوارش بهتر

کشید و جلوی او جمع و تفریق کرد . چقدر بد بود که زنی خود را داخل کاری مثل این بکند و بدتر ان بود که این زن 

نکه تامی به همه نشان داد که از اعداد سر در میاورد و ریاضیات بلد است و جمع و تفریق میداند . تازه بعد از ای

 johnnieمعامله با او را پذیرفت ، باز هم در ان محوطه ی پر از مردان باقی ماند و مدتی با جانی گاله گر )
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gallegher سرکار ایرلندی چک و چانه زد ، این مرد کوتوله سرسختی بود که شهرت خوبی نداشت . مردم ،)

 شهر چهار هفته بود که در این باره صحبت میکردند .

ی مهم ان بود که او داشت از چوب بری پول در میاورد و هیچ مردی نمیتوانست در مورد زن شوهر داری که نکته 

در کارهای مردانه این طور موفق شده بود قضاوت درستی داشته باشد . به عالوه او از این پول ها حتی یک سنت هم 

میرفت و نامه های مفصلی به ویل بنتین مینوشت و  برای توسعه فروشگاه به فرانک نمیداد . بخش مهمی از ان به تارا

موارد هزینه ها را یک به یک مشخ  میکرد و تازه به فرانک میگفت وقتی کار تعمیرات تارا به پایان برسد خیال 

 دارد پولش را در مقابل دریافت وثیقه نزول بدهد .

سرش را با تاسف تمام تکان میداد . چرا باید زنی از فرانک وقتی این چیز ها را میشنید با خود میگفت : وای ، وای . و 

 راه و چاه نزول دادن اطالع داشته باشد و از این معامله کثیف پول در بیاورد .

اسکارلت این روز ها افکار و نقشه های زیادی در سر داشت که هر یک از انها در نظر فرانک وحشتناک تر از 

در محل انباری که توسط شرمن خراب شد و از بین رفت میخانه ای بنا  دیگری بود . حتی صحبت از ان میکرد که

کند . البته فرانک خودش اهل مشروب بود ولی به شدت در مقابل این فکر اعتراض کرد . اداره یک میخانه کار بدی 

را درست کردن بود ، کار زشتی بود ، تقریبا مثل این بود که کسی بخواهد فاحشه خانه ای راه بیاندازد . این که چ

چرت و پرت نگو ! » میخانه کار بدی بود ، فرانک توضیحی نداشت و در مقابل اعتراضات او ، اسکارلت فقط میگفت : 

 و ادامه میداد :« 

عمو هنری میگه ، سالن های مشروب فروشی رو خیلی خوب اجاره میکنن . همیشه کرایه شون رو سر موقع » 

انم با خرج کمی این سالن رو از چوب های ارزون قیمت درست کنم و با قیمت خوبی میپردازن ، ببین فرانک من میتو

 .«اجاره دهم و از درامدش و درامد چوب بری و مرابحه ، ماشین های بیشتری بخرم 

البته درسته ، این سیاه های ازاد شده حتی » اسکارلت بدون اینکه توجهی به پیشنهاد فروش چوب بری بکند ، گفت : 

نت هم ارزش ندارن . اقای جانسون میگه که اصال نمیشه رو اینها حساب کرد . نامرتب کار میکنن. به محض یک س

اینکه پولی پیدا میکنن غیبشون میزنه و تا سنت اخرشو خرج نکنن پیداشون نمیشه . هر چی بیشتر فکر میکنم میبینم 

اه ها را از بین بردن . هزاران نفرشون االن بیکارن ، اون که ازاد کردن سیاه ها یک جنایت بود . در واقع با این کار سی

هایی هم که توی چوب بری کار میکنن ، اون قدر تنبل و نامرتب هستم که نمیشه روشون حساب کرد . و اگر یک 

خورده سخت بگیری و بخوای چند تا ترکه بزنی ، اون هم به خاطر خودشون ، اون وقت دفتر بردگان ازاد فورا مثل 

 .«معلق سر می رسه  اجل

 .«شیرین من ، تو نباید اجازه بدی اقای جانسون اونا رو کتک بزنه » 

 .«البته که نه . اگه این کار رو بکنم ، ممکنه یانکی ها منو بندازن زندون » 

 «شرط می بندم پدرت در تموم عمرش حتی یک ترکه هم به اونا نزده . » فرانک گفت : 

کارگر اسطبل بود . بعد از شکار ، اسب پاپارو تیمار نکرده بود. ولی فرانک اون موقع خیلی  خب ، فقط یک دفعه .» 

فرق داشت . این برده های ازاد شده ، االن یه جور دیگه شدن و چند تا ضربه شالق یا ترکه ممکنه اونا رو سر به راه 

 .«کنه 

ی که در این چند ماه گذشته در او به وجود امده بود فرانک نه تنها از طرز فکر زنش رضایت نداشت بلکه از تغییرات

سخت حیرت میکرد . دیگر از ان زن ظریف و لطیف و احساساتی که به عنوان همسر انتخابش کرده بود اثری نمی 
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دید . در ان دوران بسیار کوتاه نامزدی هرگز زنی بهتر و شیرین تر و پر احساس تر از او سراغ نداشت ، زنی جاهل ، 

و بی پناه . حاال کارهای او همه مردانه شده بود . با وجود اینکه گونه های سرخ داشت و صورتی شاداب و  ترسو

لبخندی زیبا ، ولی کردار و گفتارش چون مردان بود . صدایش محکم و قاطع بود ، فورا تصمیم میگرفت و اصال رفتار 

د و همیشه از کوتاه ترین راه میرفت ، مانند مردان عمل دخترانه و احمقانه از خود نشان نیمداد . میدانست چه میخوا

 میکرد و صاف و پوست کنده منظورش را بیان میکرد ، کاری که هیچ زنی نمیکرد !

نه تنها فرانک چنین زنی را که قدرت فرماندهی داشت ، قبال ندیده بود ، بلکه انتالنتا نیز نمیتواسنت از حیرت 

دیگر شهر های جنوب ، زنانی که ارث زیادی به انها رسیده بود فراوان داشت ، ولی خودداری کند . این شهر ، چون 

کسی توجهی به ایشان نمیکرد . در این شهر زنی پر طمطراق تر از خانم مری ودر پیدا نمیشد ، زنی وفادار تر از خانم 

یتینک با ان گیسوان نقره ای و السینگ که اینک بیمار و رنجور می نمود وجود نداشت ، زنی هنرمند تر از خانم وا

صدای جداب ، نبود . اما انان هر چه بودند و هر کاری میکدند ، از جاده زنانگی خارج نمیشدند . همیشه روش خود را 

حفظ میکردند ، همیشه با مرد ها متفاوت بودند ، افکار خود را داشتند ولی هرگز از طریق ادب دور نمی افتادند و 

به راهنمایی مردان احتیاج دارند . اما اسکارلت راهنمایی نمیخواست ، افکارش را خودش سامان  وانمود میکردند که

 می داد و با هیچ مردی مشورت نمی کرد و انچنان مردانه سلوک میکرد که تمام شهر از او حرف میزدند .

گویند . پشت سر من هم حرف و احتماال راجع به من هم خیلی چیز ها می:» و فرانک با درماندگی به خود می گفت 

 «میزنند که چرا میگذارم او خودسرانه ، کارهای مردانه بکند . 

رت باتلر هم بود . مردی که دائما به خانه عمه پیتی سر میزد ، و این خود بزرگترین اهانت ها شناخته میشد . فرانک 

از اینکه روزی او را به دوازده بلوط برده و به از او بدش می امد ، حتی قبل از جنگ که با او معامله میکرد . همیشه 

دوستانش معرفی کرده بود احساس پشیمانی شدید داشت . به خاطر معامالت و خرید و فروش های ارتشی سخت از 

او دلگیر بود و همیشه از خود میپرسید چرا این مرد مانند دیگر مردان شرافتمند جنوب باید در ارتش خدمت کند . 

ده بود که رت باتلر در پایان جنگ چرا هشت ماه در ارتش خدمت کرد ، جز اسکارلت که رت از او هیچ کس نفهمی

را اشکار « ننگ»خواسته بود این راز را بر کسی فاش نکند و با قیافه هراسان مسخره ای از او تقاضا کرده بود که این 

جنوب کار اوست . پیوست اشخاصی مثل  نکند . بیشتر از همه ، فرانک اطمینان داشت که دزدی طالهای حکومتی

از بلندپایگان نیروی دریایی جنوب بود در  james ehon bulolch 18,4 _1883دریا ساالر بالوک) 

کارولینا جنوبی زاده شد از دریانوردانی بود که به ارتش جنوب پیوست در واقعه ی قلعه سامتر دالوری ها کرد و به 

به عنوان مشاور عالی  6610د از جنگ به تنسی رفت و به کار وکالت پرداخت در درجه دریاساالری ارتقاء یافت بع

وزارت دریاداری ایالت متحده منصوب شد و تا پایان عمر در این سمت باقی ماند . م. ( و دیگر همردیفان او را می 

رانک ، رت باتلر پیوسته به ستود که امدند و با دست خود گنجینه کنفدراسیون را پس دادند . اما با وجود نارضایتی ف

 خانه عمه پتی رفت و امد میکرد .

ظاهرا رت باتلر وانمود میکرد که برای دیدار خانم پیتی پات می اید و عمه پیر هم دائما از توجه رت خوشحال میشد 

جود این و احساس سربلندی و افتخار به او دست می داد . ولی فرانک احساس بدبختی میکرد زیرا میدانست که در و

پیرزن جذابیتی نیست که مردی چون باتلر را به خود جذب کند . وید کوچک اگرچه خجالتی بود ولی به رت عالقه 

صدا میکرد و این هم چیزی بود که فرانک را به شدت ازار میداد . هیچ وقت « عمو رت »فراوان داشت و او را 

د و هر جا میرفتند با هم بودند و شایعاتی در مورد انها فراموش نمیکرد که در ایام جنگ رت همیشه با اسکارلت بو
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بر سر زبان ها بود . و فکر میکرد که ممکن است حاال چیزی بدتر بگویند . هیچ یک از دوستان شهامت نداشت که 

این مطالب را به فرانک گوشزد کند . به این ترتیب تمام انتقادات انان حول و حوش مسطله چوب بری دور میزد . 

یتوانست فراموش کند که همسایگان و دوستان کمتر او و اسکارلت را به صرف شام به منازل خود دعوت میکردند نم

و به مهمانی های بزرگ و کوچک فرا می خواندند . اسکارلت تمایلی به معاشرت با همسایگان و اشنایان نشان نمیداد 

اعتنایی هایشان دلگیر نبود . اما فرانک احساس ناراحتی . در واقع زیاد از انها خوشش نمی امد . از این رو از بی 

 میکرد .

و اکنون « همسایه ها چه میگویند ؟» در تمام زندگیش ، فرانک همواره نگران حرف مردم بود و دائما به خود میگفت:

کرد همه که این وضع پیش امده بود ، اگر اعتراضی به اسکارلت میکرد با بی اعتنایی او مواجه میشد . حس می 

خود عمل کند . « خالف جنسیت »اسکارلت را تقبیح می کنند و به خود لعنت می فرستاد که چرا به او اجازه می دهد 

اسکارلت کارهایی میکرد که هیچ شوهری موافق نبود . و اگر می خواست جلو ی او را بگیرد یا انتقادی بکند ، توفان 

 به راه می افتاد .

 .«وای ، وای ، ندیدم زنی که اینقدر زود عصبانی بشود و عصبانیتش اینقدر طول بکشد :» ت با درماندگی به خود گف

حتی زمانی که همه چیز خوب و لذت بخش بود ، یک کلمه ی کوچک کافی بود که ناگهان غوغایی به راه افتد و باد 

ری بسازد . چرا ؟ چون فرانک مثال تندی بوزد و ارامش خانه را بر هم بزند و از اسکارلت و از اسکارلت شخصیت دیگ

 و ناگهان توفان اغاز شده بود ....« شیرینم ، اگه من جای تو بودم چنین کاری نمی کردم :» گفته بود 

ابروهای سیاهش در هم میرفت ، دماغش جمع میشد و چروک برمی داشت ، خط های عمیق به صورتش می افتاد و 

خشم او از نوع تاتار بود و چون گربه ای وحشی حمله میکرد و ان موقع دیگر فرانک اشکارا می ترسید و می لرزید . 

حال خود را نمی فهمید و هر کس یا هر چیز که دم دستش بود اسیب میدید . در این مواقع ابرهای سیاه تمام خانه را 

رسان ، به اتاقش می در بر میگرفت . فرانک به سرعت به فروشگاه میرفت و همانجا می ماند . پیتی چون خرگوشی ت

خزید . وید و عمو پیتر به حیاط پشتی می رفتند و خود را با ترشکه سرگرم میکردند ، و کوکی به اشپرخانه پناه میبرد 

و با اواز دعا میخواند و نام خدا را بر زبان می اورد . فقط مامی می توانست خشم او را تحمل کند زیرا سال های انفجار 

 ارا را هنگام غضب دیده بود .های مهیب جرالد اوه

اسکارلت در واقع قصد نداشت به فرانک ازار برساند ، زیرا به او عالقمند بود و او را به خاطر نجات تارا سپاس 

 میگفت . ولی این فرانک بود که اغلب با انتقادهایش از راه های گوناگون باعث جنجال میشد .

خود را به او تحمیل کند احترام نمیگذاشت . مردانی را که از او عقب تر  قطعا اسکارلت به مردی که می کوشید اراده

بودند دوست نداشت ، از مردان ترسو ، محافظه کار و خاله زنک خوشش نمی امد . از این رو وقتی یکی از این حاالت 

ود ، کمتر به را در فرانک می دید به سرعت برمی اشفت . این روز ها که مشکالت مالی اش تا حدی رفع شده ب

مسائل کوچک توجه میکرد . ولی گاهی که حس میکرد فرانک مزاحم است همه چیز ناگهان به هم میخورد . می 

دانست که فرانک نه تنها تاجر خوبی نیست بلکه نمی گذارد کارها ان طور که باید و شاید جلو برود . گاه از کم 

یغ بزند . انتظار داشت فرنک هم همه چیز را فورا درک کند هوشی و کودنی او انقدر عصبانی می شد که میخواست ج

 ، ولی فرانک در درک مسائل ، به خصوص مسائل تجاری استعداد چشم گیری از خود نشان نمی داد .

همانطور که انتظار می رفت ، فرانک حاضر نبود بدهکاران را تحت فشار بگذارد ، مماشات میکرد ، چیزی ننی گفت ، 

ه مردمی که به قول خودش فقیر بودند صدمه ای برسد . تا اینکه بالخره تحت پیگرد های اسکارلت دوست نداشت ب
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ناچار شد به اجبار اقدامی بکند . عاقبت اسکارلت اخرین نمایش خود را نشان داد و استدالل مرد که خانواده کندی به 

ند. میدانست که خود شخصا باید در پی هیچ جا نخواهد رسید و چیزی نخواهد شد مگر اینکه روش خود را عوض ک

پول باشد. برایش روشن بود که فرانک تا پایان عمر در همان فروشگاه کثیف خود می پلکد و اصال به فکر ترقی و 

پیشرفت نمی افتد . فرانک تشخی  نمی داد که اکنون زمان خوبی برای کار و فعالیت است و در چنین لحظه ای همه 

بود . راحتی و ارامش خیال با پول تامین میشد و تنها راه نجات و دور ماندن از صدمات و  ی کارها سخت و دشوار

 حفظ اساس خانواده فقط پول بود .

ممکن بود فرانک در سال های پیش از جنگ تاجر موفقی بوده باشد ولی اکنون دیگر روش های دیرین تجارت 

دیم چسبیده بود و حاضر نمیشد در افکارش تغییری به وجود تغییر کرده بود . اما او همچنان به همان روش های ق

اورد و میخواست همچنان به کارش ادامه دهد ، ولی روزهای قدیم و رسوم ان فروریخته بودند . در این ایام تلخ ، 

و انچه الزم بود شهامت و خوی حمله بود که فرانک اصال نداشت . برعکس ، اسکارلت دارای روحیه ای بی پروا بود 

شهامت کافی داشت و می توانست به خوبی انها را به کار گیرد ، فرانک هم ناچار بود بپذیرد چه بخواهد چه نخواهد . 

انان به پول احتیاج داشتند و اسکارلت داشت پول درمی اورد و این خود کار مشکلی بود . به نظر اسکارلت تنها کاری 

 ایج خوبی به دنبال داشت مزاحمت ایجاد کند.که فرانک میکرد این بود که در کارهایی که نت

اداره کردن کارگاه چوب بری ، برای اسکارلت که تجربه ای در این کار نداشت ، مشکل بود و رقابت ، بیش از ان 

چیزی بود که حدس می زد . از این رو شب ها وقتی به خانه باز می گشت ، اغلب خسته ، نگران و عصبی بود . و 

شیرینم . من هرگز :» حظه فرانک هم سرفه میکرد و حالت حق به جانب می گرفت و می گفت درست در همان ل

و اسکارلت سعی میکرد که خشم خود « من این کار رو نمیکرد ، شیرینم ، اگه جای تو بودم »یا .« چنین کاری نمیکرد 

گر خودش نمی حواست مغز و تنش را به را فرو دهد و چیزی نگوید اما اغلب موفق نمیشد و توفانی به راه می افتاد . ا

 کار اندازد و پول در اورد پس چرا دائما به پرو پای او می پیچید و سعی میکرد ایراد بگیرد ؟

بهانه های فرانک اغلب بچگانه و احمقانه بود . در این روز های تیره و تار چه فرقی می کرد که کار های اسکارلت 

گاه چوب بری غیر زنانه او درامد خوبی داشت و پول درمی اورد . پولی که به ان زنانه نباید ؟ به خصوص وقتی کار

 نیاز داشتند ، همه ناز داشتند . خودش ، خانواده اش ، تارا و حتی فرانک .

فرانک آرامش و راحتی میخواست . جنگی که انطور یا کمال خلوص نیت در ان شرکت کرده بود سالمتی اش را در 

دارایی اش را بر باد داده بود و او را به پیر مردی مبدل ساخته بود . این چیز ها او را ناراحت نکرده هم کوفته بود ، 

بود ، بعد چهار سال جنگ ، تنها چیزی که میخواست ارامش و مهربانی بود . او صلح و صفا و محبت ولبخند می 

پذیرایی کند . به زودی دریافت که ارامش خانگی خواست ، ارزو داشت دوستانش را کنار خود ببیند و با خنده از انها 

هم قیمت خود را دارد و قیمت ان این بود که اسکارلت را به حال خود بگذارد ، دیگر مهم نبود که او چه میکند . از 

انجا که بسیار خسته می نمود ، صلح و ارامش را با قیمتی که اسکارلت پیشنهاد میکرد ، می خرید . گاهی پیش خود 

میکرد که ، خوب ، همین هم کافی است ، بالخره او لبخند می زند . وقتی اسکارلت در گرگ و میش سرد وارد  فکر

خانه میشد ، لبخند می زد و گوش با بینی یا هر جای نامناسب دیگر او را می بوسید ، احساس رضایت میکرد و می 

، اسکارلت سر بر شانه های او بگذارد و به خواب  خواست این صلح و صفا ادامه پیدا کند تا شب هنگام در بستر گرم

رود . زندگی خانوادگی وقتی اسکارلت کار خود را دنبال میکرد ، مانعی در مقابلش نمیدید ، ارامش بیشتری داشت . 
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اما این ارامش ، ارامشی تهی و تو خالی بود ، فقط شکل داشت ، زرا به قیمت انکار روش ها و اصول زندگی مشترک 

 شده بود . تمام

زن خانه باید توجه بیشتری به زندگی اش بکند و نباید از اینکه مثل مرد ها عمل میکند :»با خود فکر می کرد 

 ...«خوشحال باشد . حاال اگر بچه دار شود شاید 

ه نمی از فکر داشتن بچه لبخندی بر لب اورد . اغلب به ان فکر میکرد . اگر چه اسکارلت دائما اعالم میکرد که بچ

خواهد اما کدام بچه به انتظار دعوت مانده بود . فرانک شنیده بود زنانی که گفته بودند بچه نمی خواهند ، همه از 

روی حماقت و ترس بود . اگر اسکارلت بچه دار میشد ، در خانه می ماند ، و بچه را با عشق بزرگ میکرد ، مثل زنان 

اش تکمیل شود نیاز به بچه داشت و فرانک می دانست که اسکارلت  دیگر . هر زنی برای اینکه شادی و خوشبختی

خوشبخت نیست . اگر چه اطالعاتش درباره زنان زیاد نبود ، ولی کور هم نبود ، تشخی  میداد که اسکارلت خوش 

 نیست .

و می گرید .  فرانک گاهی با صدای گریه و ناله اسکارلت از خواب می پرید و می دید که سرش را در بالش فرو برده

اولین بار که با چنین منظره ای رو به رو شد ، احساس کرد که تختخواب از گریه او تکان می خورد . با نگرانی سوال 

 «به تو مربوط نیست ! راحتم بزار ! :» و با حیرت شنیده بود «شیرینم ، چی شده ؟:» کرده بود 

 انه را از ذهنش می زدود .آری، بچه او را سعادتمند و راضی میکرد و افکار مراد

گاهی فرانک اهی عمیق از دل برمی اورد و فکر میکرد که موفق شده پرنده ای کمیاب ، سرار جوهر و رنگ ، شکار 

 کند ، اما انگار یک مرغ پا کوتاه معمولی برایش بهتر بود . در واقع خیلی بهتر .

 

 

 فصل سی و هفتم

 

ند و توفانی مهیب به راه بود ، تونی فونتین با اسبی فرتوت و نیمه جان از جونزبورو شبی در ماه اوریل ، وقتی بارانی ت

در رسید و دق الباب کرد و قلب اسکارلت و فرانک را از ترس به دهانشان اورد . برای بار دوم ، در طول چهاره ماه ، 

بدبختی :» د اکنون به یاد می اورد اسکارلت می فهمید که احیای جنوب چه مفهومی دارد ، انچه را که ویل گفته بو

این وضعی که ما االن داریم بدتر از :» و سخنان اشلی را در باغ در باغ تارا دوباره نو میکرد « هامون تازه شروع شده 

 اکنون میدانست که این حرف ها همه حقیقت داشت .« بدتر از مرگ  _بدتر از زندانه  _جنگه 

یدار میشد . اولین بار وقتی یوناس ویلکرسون به تارا امد و تهدید کرد که ملک را احیای جنوب ، هیوالیی بود که ب

مصادره میکند و ساکنانش را بیرون می اندازد ، این غول کریه المنظر در مقابلش قد علم کرد و چهره ی زشتش را 

و تاریک امده بود و دوباره  نشان داد. اما ورود تونی به ان خانه بر ترس و هراسش افزود . تونی در ان شب بارانی

برای همیشه به ان تیرگی مطلق گریخته بود . ولی در همان لحظات کوتاه ، با نگرانی گوشه پرده را عقب میزد و به 

 ان تاریکی نظر می افکند . از ان شب اسکارلت دیگر به پرده دست نزد .

ر کوبید ، اسکارلت بر پاگرد ایستاد . باالپوشی به در ان شب پر اشوب و توفانی ، وقتی بیگانه ای از سر تعجیل بر د

خود پیچیده بود و به سرسرای پایین می نگریست ، در یک نگاه ، چهره ی افسرده و تیره تونی را شناخت . تونی 

فورا خم شد و نفس تندش را به شمعی که در دست فرانک بود دمید . اسکارلت با عجله از پله ها فرود امد تا دست 
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گرسنه ام .  _اسبم تقریبا مرده  _دارم میرم تگزاس _دنبالم هستن :» را بفشارد و به نجوایش گوش دهد  سرد او

 .«نه، شمعو روشن نکن ! سیاه ها رو بیدار نکنین .... دلم نمیخواد شماها تو دردسر بیفتین  _اشلی گفت بیام اینجا 

یدند تا تونی اجازه داد شمعی بیفروزند و هنگامی که کره کره های آشپزخانه را بستند و سایبان ها را پایین کش

اسکارلت غذایی آماده می کرد ، او تند تند با فرانک حرف می زد . کت نداشت و سرتاپا خیس شده بود . بدون کاله 

، موهای سیاهش به سر کوچکش چسبیده بود . اما شادمانی همیشگی پسران فونتین ، که در آن شب شادمانی لرزانی 

، هنوز در گوشه چشمان رقصانش مشاهده می شود ، با صدای مهیبی ویسکی را که اسکارلت آورده بود فرو می بود 

داد . اسکارلت خدا را شکر می کرد که نفیر خواب عمه پیتی تمام خانه را در برگرفته و به آشپزخانه هم می رسد . 

 شک غش می کرد .اگر در این نیمه شب هولناک تونی را به این شکل می دید بدون 

یک حرومزاده رذل کم شد . یکسره تاختم و اگه »تونی ، ویسکی را جلوی دهان نگه داشته ، آماده نوشیدن بودن : 

زودتر از اینجا نرم پوستمو می کنن . ولی به این می ارزه ، به خدا که راست میگم ، دارم میرم تگزاس ، اونجا قایم 

من گفت بیام پیش شما . باید یک اسب دیگه پیدا کنم فرانک ، پول هم می خوام . شم . اشلی تا جونزبورو اومد ، به 

.  پول بدون و کت بدون ، اومدم بیرون خونه از ها دیوونه مثل – اومده تاخت راه تمام –اسب من دیگه کارش تمومه 

 «.  نداشتیم خونه تو هم زیادی پول راستش

 و روغن ماسیده حمله برد.خنده ای گرد و چون قحطی زدگان به آش سرد 

آه ، نمی تونم « »-اسب منو ببر. ولی اینجا فقط ده دالر دارم ، اگه می تونی تا صبح صبر کنی »فرانک به آرامی گفت : 

اونا احتماالً منو تعقیب می کنن ، زیاد ازشون فاصله نداشتم . اگه اشلی نبود :»بعد هراسان و شمرده گفت «صبر کنم . 

و شکسته بودن ، اون بود که اومد و منو فراری داد ، منو از خونه کشید بیرون و سوار اسب کرد . چه تا حاال گردنم

 «آدم خوبیه این اشلی . 

پس اشلی هم درگیر این ماجرای هراس انگیز شده بود . اسکارلت یخ کرد ، دستش را برگلویش گذاشت . آیا 

 موضوع را نمی پرسد؟ اسکارلت سعی داشت سوالی بکند . یانکی ها اشلی را گرفته بودند ؟ چرا ، چرا فرانک

 «- کی –چی »گفت:

 «.ویلکرسون یوناس – کثافت لعنتی –مباشر قدیمی پدرت »

 «مرده؟ ؟ کردی چکار –تو »

 مثل اینکه رنجیده بود . با اخم به سخن ادامه داد:«خدای من ، اسکارلت اوهارا!»

 .«و که انتظار نداری نازش کنم ؟ نه ، به خدا ، تیکه تیکه ش کردم وقتی چاقومو برای کسی در میارم ، ت»

 .«خوب کاری کردی . هیچ وقت از این مرتیکه خوشم نمی اومد »فرانک با هیجان گفت : 

اسکارلت به فرانک نگاهی کرد . دیگر آن فرانک ضعیف و ترسو نبود . مردی بود با تهور، با اراده و با شهامت که 

تأیید می کرد و می ستود و از کمک به او دریغ نداشت . او مرد بود و تونی هم مرد بود و در این  عمل تونی را

موقعیت وحشیانه ، دو مرد داشتند با هم صحبت می کردند و تصمیم گرفتند ، در اینجا دیگر هیچ زنی نباید دخالت 

 می کرد ، حتی اسکارلت.

 « ؟ هم ؟اون شد چی اشلی –ولی اشلی »

البته می خواست اون مرتیکه رو بکشه ، ولی من بهش گفتم ، این حق منه،باالخره قانعش کردم . سالی زن برادر  نه .»

منه . من باید تسویه حساب می کردم . با همه این ها با من به جونزبورو اومد تا اگه ویلکرسون منو می کشت ، 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

9 9  

 

ردسر بیفته . امیدوارم . یه خورده مربا داری بریزم روی دخلشو بیاره. ولی فکر نمی کنم اشلی برای این مسئله توی د

 «این پوره ذرت؟ می تونی یه خورده غذا برام حاضر کنی که ببرم ؟ 

 .«به خدا اگه همه چیز رو برام نگی جیغ می زنم »

ین بی شرف بذار هر وقت از اینجا رفتم جیغ بزن . جریان را برات تعریف می کنم ، فرانک هم اسبو زین می کنه . ا»

لعنتی ، ویلکرسون قبالً هم ردسر درست کرده بود . یادت میاد سر جریان مالیات چه بالیی سر خودت آورد . این 

تازه یکی از کارهای کوچیکش بود . بدتر از همه این بود که سیاه ها رو تحریک می کرد ، علیه ما . اگه یک نفر به 

نفر میشم ، باور نمی کردم ولی امروز باور می کنم . سیاه های کثافت من گفته بود روزی می رسه که از سیاه ها مت

لعنتی . هر چی اون هوچی ها بهشون میگن باور می کنن و هر چی ما براشون کردیم فراموش کردن . حاال یانکی ها 

کرات های می خوان به سیاه ها حق رأی هم بدن . و مارو از رأی دادن محروم کردن . خب ، تو منطقه کلیتون دمو

زیادی هستن که نمی تونن رأی بدن و حاال هم میگن هر کس که در ارتش جنوب خدمت کرده از رأی دادن 

محرومه . و اگه به سیاه ها حق رای بدن کار ما تمومه ، لعنتی ، اینجا ایالت خودمونه ! مال یانکی ها که نیست ! به خدا 

د . بالخره باید یک کاری بکنیطم ، جتی اگه مجبور باشیم دوباره ، اسکارلت ، اصال قابل تحمل نیست ، و نخواهد بو

میمون های سیاه از جنگل بیرون میاد  _بجنگیم . به زودی قاضی سیاه خواهیم داشت ، قانونگذار سیاه خواهیم داشت 

_» 

 «چکار کردی ؟ _زود باش ، بگو  _خواهش میکنم » 

دیگه پوره به من بده . خب ، موضوع این بود که می گفتن ویلکرسون قبل از اینکه بساط شامو جمع کنی یه خورده » 

داره زیادی شلنگ تخته میندازه ، پاشو از گلیمش درازتر کرده ، به این سیاه های کثافت زیادی پرو بال میده ، می 

 «گفتن ، ویلکرسون به اونا اجازه داده با دختر های سفید ازدواج کنن.

 «اوه ، تونی ، نه » 

ه خداغ ، بله ، راست میگم ، تعجبی نداره که ، هر ادم با شرف دیگه ای هم جای تو بود همین همین جوری مثل تو ب» 

 .«رنگش میپرید . این کثافت ، کارش به اینجا رسیده بود ، شایع بود که دستورات رو از اتالنتا میگیره 

 .«نمیدونستم . چیزی نشنیده بودم  _من »

از تو پنهون کرده . به هر حال ، بعد ما جمع شدیم و فکر کردیم که اقای ویلکرسون رو دعوت  خب ، حتمتا فرانک» 

راستی  _کنیم ، خصوصی ، همون شب ، و مسئله رو یه جوری بهش بفهمونیم ، ولی قبل از اینکه این کار را بکنیم 

 « _تقریبا مباشر ما بود ( ، همون گاو نر کثافت که  Eustisیادت میاد یکی از سیاه های ما ، اوستیس)

 .«اره یادمه » 

نفهمیدم بهش چی گفت . شاید هم هیچ وقت نفهمم .  _امروز اومد تو اشپزخانه ، سالی داشت شام درست میکرد » 

ولی چیزی گفت که من یک مرتبه صدای جیغ سالی رو شنیدم . دویدم تو اشپزخانه ، مست بود ، اون سگ سیاه 

 .«معذرت میخوام اسکارلت  _الی بوگندو ، میخواست به س

 «ادامه بده » 

با تیر زدمش . و وقتی مادر اومد سراغ سالی من پریدم روی اسب و تاختم طرف جونزبورو سر وقت ویلکرسون . » 

اون بود که باید تنبیه میشد . اون اشغال سیاه هیچ وقت خودش جرات این گه خوردن ها را نداشت ، حتما 

بود . سر راهم در تارا موضوع رو برای اشلی گفتم ، اون هم با من اومد . از من خواست اجازه  ویلکرسون پرش کرده
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بدم اون ویلکرسون رو بکشه ، به خاطر کاری که با تارا کرده بود . من گفتم نه ، سالی زن برادر منه ، خودم باید 

ی رسیدیم به جونزبورو ، اسکارلت ، تازه یادم حساب این کثافت و برسم . و این مرد با من همه را رو تاخت کرد . وقت

 « _افتاد هفت تیرمو نیاوردم . یادم اومد که تو اصطبل جا گذاشتم . دیگه دیوانه شدم 

 ساکت شد و لقمه ای را که اسکارلت برایش گرفته بود گاز زد .

احیه شهرت داشت به جوش امد اسکارلت میلرزید و فکر میکرد . سرانجام خشم هولناک خانواده فونتین که در ان ن

 و فصل تازه ای در کتاب این تبار کهن گشوده شد .

مجبور شدم از چاقو استفاده کنم . تو میخانه پیداش کردم . بردمش یک گوشه ، نگهش داشتم ، اشلی جلوی » 

نکه خودممم بفهمم دیگرام رو گرفت . قبل از اینکه کارشو بسازم بهش گفتم که برای چی اومدم . و بعد ، قبل از ای

کار تموم شده بود ، تنها چیزی که یادم میاد اینه که اشلی منو نشوند روی اسب و گفت بیام پیش شما . اشلی مرد 

 .«خوبیه ، تو گرفتاری کمک خوبیه . خیلی هم خونسرده 

کارلت اعتراض نکرد . فرانک داخل شد . پالتوی خود را روی دست انداخته بود . این تنها پالتویی بود که داشت و اس

 گویی این ماجرا ، او را به جای دیگری برده بود ، این ماجرای خال  مردانه .

 «تو خونه به تو خیلی احتیاج دارن . مطمئنا اگه برمیگشتی و توضیح میدادی ؟ _ولی تونی» 

دواج کردی . فکر می کنه یانکی ها فرانک ، تو با یک دیوانه از:» تونی خنیدد و در حالی که با پالتو تقال میکرد ، گفت 

به مردی که از ناموسش در مقابل یک سیاه نکبت دفاع کرده ، جایزه میدن ، البته میدن ولی با دادگاه فرمایشی و 

طناب . بیا ببوسمت اسکارلت . فرانک ناراحت نمیشه . ممکنه دیگه نبینمت . تگزاس تا اینجا خیلی راهه . جرات 

 .«شما اگه تونستید به خانه ما خبر بدین که من به سالمت رفتم  نمیکنم نامه بنویسم .

اسکارلت بوسه ای داد و دو مرد با هم خارج شدند و مدتی در باران با هم صحبت کردند . بعد اسکارلت ناگهان 

اسب صدای پای اسبی را شنید که از جا کنده شد. تونی رفته بود .اسکارلت الی در را گشود و فرانک را دید که 

 مردنی و لنگان تونی را به اصطبل می برد . در را بست و نشست ، زانوهایش می لرزید .

حاال می دانست که معنی احیای جنوب چیست ، خانه و زندگی آنها را تحویل یک مشت وحشی داده بودند . حاال 

رف هایی را جسته و گریخته مسائلی را که این اواخر فکرش را به خود مشغول داشته بود ، بهتر درک می کرد . ح

شنیده بود ولی توجهی به آنها نکرده بود . مذاکره مردان را به یاد می آورد ، وقتی داخل اتاق می شد ، همه سکوت 

می کردند . اتفاقات کوچکی را به خاطر می آورد که کمتر به آنها پرداخته بود . به یاد حرف های فرانک افتاد که می 

ب ، از آن راه تاریک ، از میان بیشه کار خطرناکی است . همه این ها در ذهن ترسانش نقش گفت ، آمد و شد در ش

 می گرفت .

سیاهان حاال یکه تاز بودند و سرنیزه یانکی ها از آنها حمایت می کرد . ممکن بود او را بکشند یا به ناموسش دست 

ت از او حمایت کند ، او را می گرفتند و با درازی کنند ، و آب از آب تکان نمی خورد . اگر هم کسی می خواس

محاکمه یا بی محاکمه باالی دار می فرستادند. محکمه ای نبود اگر هم بود یکطرفه بود . قاضی ،دادستان ،بازپرس و 

دیگران همه از افسران یانکی بودند . افسرانی که اصالً از قانون اطالعی نداشتند و اهمیتی هم به قوانین نمی دادند و 

 برای اینکه زهر چشم بگیرند طناب را فوراً دور گردن محکوم بدبخت می انداختند ، محکوم جنوبی .
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چه باید بکنیم با این :»دستش را از روی ناشکیبایی و استیصال تکان می داد و به خود می گفت «پس چه باید بکنیم ؟ »

اینکه از ناموسش دفاع کرده بود و یک گاو سیاه شیطان هایی که ممکن بود پسر خوبی مثل تونی فونتین را به خاطر 

 «مست و یک کثافت حقه باز را کشته بود ، دار بزنند ؟ 

نمی توانشت قابل تحمل باشد . ولی به جز صبر و تحمل چه کاری « دیگه قابل تحمل نیست ! :» تونی راست می گفت 

میکردند ؟ همانطور به خود میلرزید و ناگهان احساس  از انها ساخته بود ؟ انان دست بسته و درمانده بودند ، چه باید

کرد که این حوادث و این مردم جزیی از وجود او هستند . به روشنی می دید که اسکارلت اوهارا ، این دختر بی دفاع 

ون و بی پناه همه ماجرا نبود ، همه چیز به خاطر او نمی چرخید . دیگران هم بودند . در سرار جنوب ، هزاران زن چ

او وجود داشتند که در کمال بی پناهی و درماندگی می زیستند . هزاران مرد بودند که گرچه سالح خود را در 

اپوماتوکس بر زمین گذاشتند ، ولی ممکن بود انها را دوباره بردارند ، گردن بر افرازند ، قامت راست کنند ، به خاطر 

ده بود ، در چهره فرانک و صد ها مرد اتالنتایی نیز دیده میشد ، زنان خود بجنگند . همان چیزی که در چهره تونی دی

حالتی بود از خشم و نفرت و صبر ، که اگرچه اسکارلت ان را دیده بود ولی در موردش فکر نکرده بود . این چهره ها 

ان مردان به هیچ با چهره ی بیمار و رنجور سربازانی که پس از تسلیم به خانه باز می گشتند ، تفاوت بسیار داشت . 

چیز حز برگشتن به خانه فکر نمی کردند . و حاال داشتند . دوباره دوباره چیز دیگری فکر میکردند . جلوه حیات و 

ان روحیه سابق دوباره به کالبدشان برگشته بود . انان دوباره با تلخی و صبورانه ، به تفکر پرداخته بودند . و مانند 

 !«قابل تحمل نیست دیگر :» تونی فکر می کردند 

اسکارلت مردان جنوبی را دیده بود ، با صدای گرم ولی خطر ناک در روز های قبل از جنگ ، و خسته ، در هم و ناامید 

در روز های پایان جنگ . ولی در چهره دو مردی که همین چند دقیقه پیش رو به رو ی هم نشسته بودند و شمعی 

 _یده بود . چیزی که او را سرحال می اورد ولی در عین حال به هراس می انداخت میانشان فاصله بود ، چیز متفاوتی د

 خشمی بود که به کالم در نمی امد . اراده ای که چیزی مانعش نمی شد .

برای اولین بار با مردم اطراف خود احساس نزدیکی و خوشایندی می کرد ، با ترس انان همراه میشد ، خود را 

. با تلخی انان می امیخت و با اراده ایشان پیوند میخورد . نه ، دیگر قابل تحمل نبود . جنوب شریک هراسشان میدید 

زیبا بود ، بسیار زیبا . نباید همینطور مفت از دست می رفت ، بدون مبارزه ، بدون نبرد . جنوب بسیار دوست داشتتنی 

داشتند ، میخواستند خاک جنوب را سراسر زیر و رو  بود ، نباید به دست یانکی ها می افتاد . انان از جنوبی ها نفرت

کنند . می خواستند مردم جنوب را به کثافت بکشانند . خاک جنوب عزیز بود ، نباید به دست مشتی سیاه احمق و 

 جاهل می افتاد که عربده بکشند و از ویسکی و ازادی مست شوند .

یکرد ، او را خویش خو می پنداشت ، ناگهان به یاد پدر وقتی به ورود غیر منتظره و خروج سراسیمه تونی فکر م

ایرلندی خود افتاد که چگونه ، شبانه خاک ایرلند را با عجله و تنها ترک کرده بود ، به خاطر جنایتی که از نظر او و 

باز خانواده اش جنایت نبود . خون جرالد در رگ هایش جریان داشت . به یاد ان لذت داغی افتاد که از کشتن سر

یانکی به او دست داده بود . خون اسیمه ای در تن تمام انان جاری بود ، که مصرانه میخواست در چهره همه انعکاس 

یابد، از اعماق بجوشد و به سطح برسد و با خون خویش و همگان و هموطنان خود مخلوط شود . همه انها ، همه انهایی 

پیر بی قرار ، اگر با خشم از جا بر می خاستند ، خشن و وحشی و که میشناخت ، حتی ان اشلی خواب الود و فرانک 

یک بانوی جنوبی اهانت کرده »قاتل میشدند ، حتی رت ، ان مرد خوشگذران بیخیال ، سیاهی را کشته بود ، چون به 

 بود .
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 وقتی فرانک ، خیس از باران و سرفه کنان وارد شد اسکارلت ، از جا پرید .

 «کی باید وضع این جوری بمونه ؟ اوه ، فرانک ، تا» 

 .«تا وقتی که یانکی ها از ما بدشون بیاد شیرینم » 

 «یعنی هیچکس هیچ کاری نمیتونه بکنه ؟» 

 «ما داریم یک کارهایی میکنیم .» فرانک دست ضعیف و خسته خود را به ریش مرطوبش کشید 

 «چه کاری ؟ » 

شاید هم جنوب همیشه همین  _بزنیم . سال ها طول می کشه . شادی  هنوز کاری انجام نشده ، پس نباید حرفشو» 

 .«جوری بمونه 

 !«اوه ، نه » 

 .«شیرینم برو بخواب ، سردت شده ، حتما داری میلرزی » 

 «پس کی این چیزا تموم میشه ؟» 

نن یکی یک رای به نام وقتی همه مون بتونیم دوباره رای بدیم ، شیرینم . وقتی مردهایی برای جنوب جنگیدن بتو» 

 .«یک جنوبی یا دموکرات بندازن توی صندق 

وقتی یانکی ها فکر اونا رو  _ورقه رای ؟ چع فایده داره ، سیاه های دیوونه ازاد شدن :» اسکارلت ناامیدانه فریاد زد 

 ...«مسموم می کنن 

قه رای انقدر برایش پیچیده بود که فرانک میکوشید صبورانه موضوع را برای اسکارلت شرح دهد ولی مصئله ی ور

درست درک نمیکرد . پیش خود با خوشحالی فکر میکرد که دیگر یوناس ویلکرسونی وجود ندارد که بخواهد 

 دوباره به تارا بتازد و به ان توهین کند . داشت راجع به تونی فکر میکرد .

س تنها مونده ، با ان همه کار در میموزا . چرا تونی اوه ، بیچاره خانواده فونتین ! حاال آلک:» با صدای بلندی گفت 

که هیچ کس نفهمه . حاال باید در تگزاس زمین ها رو در بهار شخم  _عقلش نرسید اقال این کار رو شب انجام بده 

 .«بزنه 

تی صبرش فرانک دستش را دور او حلقه کرد . معموال با این عمل نشان میداد که حوصله اش سر رفته است . غالبا وق

تمام میشد این کار را میکرد . ولی امشب داشت به دور دست ها نگاه میکرد ، نگاهش افق های دیگری را می جست 

 و دستش دور کمر اسکارلت حلقه شده بود .

خیلی چیز ها مهم تر از شخم زدن است ، شیرینم . ترساندن سیاه ها مثال . و بعدش باید یک درس خوبی به این » 

یم . تا وقتی که بچه های خوبی مثل تونی هستن ، فکر می کنم نباید زیاد نگران جنوب باشیم . بیا بریم اوباش بد

 «بخوابیم 

 ...«ولی فرانک » 

اگه ما با هم باشیم و به یانکی ها اجازه ندیم حتی یک قدم جلو بیان ، برنده شدیم ، شاید یک روزی تونستیم این » 

ولو تو زیاد به زحمت ننداز ، شیرینم . بذار مرد ها این کار رو بکننن . شاید در زمان ما کار رو بکنیم . اون نغز کوچ

این کار نشه . ولی بالخره یک روزی میشه . یانکی ها بالخره از اذیت کردن ما خسته میشن ، وقتی ببینن نمیتونن 

ونو اون طور که دلمون می خواد نفوذ کنن ، خب خسته میشن . اون وقت ما دنیای خودمونو می سازیم و بچه هام

 .«تربیت میکنیم 
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به یاد وید افتاد و رازی که مدت ها در سکوت با خود اشت . نه دلش نمی خواست فرزندانش در این غوغای پر 

نفرت و ترید بزرگ شوند ، دلش نمی خواست تلخی و خشونت دائما مثل استخوان الی زخم ان ها را ازار دهد ، دلش 

و بدبختی و ناامنی ، همراه همیشگی انان در زندگی باشد . هرگز مایل نبود فرزندانش چنین اوضاعی  نمیخواست فقر

 را ببینند . دنیایی میخواست امن ، با اینده ای روشن ، پر از مهربانی و گرمی ، با لباس های خوب و غذاهای کافی .

ردم خوب جنوب هرگز دیگر رای نمی دادند . تنها سد فرانک فکر کرد ، این ها همه با رای به دست می اید . رای ؟ م

محکمی که می توانست در مقابل بالیا و صدمات ایستادگی کند ، پول بود . با هیجانی تب الود فکر میکرد که باید 

 حتما پول به دست اورد ، پول زیاد . برای نجات از فقر و بدبختی .

 است . ناگهان و بدون مقدمه ، به فرانک گفت که حامله

**** 

هفتهها بعد از رفتم تونی ، منزل عمه پیتی بارها مورد تهاجم سرباز های یانکی واقع شده بود . بدون خبر ، بارها ، به 

انجا هجوم بردند . دسته دسته به اتاق ها وارد میشدند ، سوال میکردند ، گنجه ها را میگشودند ، در سبد لباس ها 

خواب ها را می گشتند . مقامات نظامی شنیده بودند که به تونی توصیه شده بود به شمشیر فرو میکردند و زیر رخت

 خانه خانم پیتی پات بیاید و انان مطمئن بودند که او هنوز در ان خانه یا جایی در همسایگی ایشان ، پنهان شده است .

برد ، زیرا نمیدانست چه وقت ممکن به سر می« حاضر باش » در نتیجه عمه پیتی به قول عمو پیتر ، هواره در حالت 

است اتاق خوابش مورد هجوم و تجاوز افسران و سربازان یانکی قرار گیرد . فرانک و اسکارلت هیچ یک اشاره ای به 

اقامت کوتاه تونی در ان خانه نکرده بودند به این ترتیب پیرزن هم چیزی نمی دانست . اما با صداقت کامل اعتراف 

 . 6611فونتین را فقط یکبار در زندگی دیده است ، ان هم در کریسمس کرده بود که تونی 

» نفس بریده دنباله حرف هایش را گرفته بود و نشان داده بود که قصد دارد کمک کند و میخواهد مفید باشد ، « و، »

 «کامال مست کرده بود و حال خودشو نمیفهمید 

ساس میکرد بیمار شده است بدبخت شده است . از مزاحمت اسکارلت در اغاز حاملگی حال مساعدی نداشت ، اح

های دایم ابی پوشان که خلوت خود اورا به هم میزدند ناراحت بود و می ترسید تونی فونتین گرفتار شود و اعتراف 

دند . کند و انها را به زحمت بیاندازد . زندان ها پر از مردمی بود که به خاطر اتهامات کوچکتر از این توقیف شده بو

می دانست که اگر بخش کوچکی از حقیقت فاش گردد ، نه تنها او و فرانک ، بلکه ان پیرزن بی گناه هم به زندان می 

 رود .

« اموال و دارایی یاغیان » مدتی بود که در واشنگتن سرو صدای زیادی راه افتاده بود ، صحبت از توقیف و ضبط 

تا از این طریق هزینه کمرشکن جنگ های انفصال را تامین نماید و این سرو میکردند . دولت ایاالت متحده بر ان بود 

صدا و شایعات اسکارلت را دچار ناراحتی خیال و ترس کرده بود . در اتالنتا نیز این شایعات جریان داشت . میگفتند 

نها او و فرانک ازادی اموال ناراضیان و مخالفان با حکومت نظامی مصادره خواهدشد و اسکارلت وحشت داشت که نه ت

خود را از دست بدهند و به زندان بروند ، بلکه دارو ندارشان هم ضبط شود و خانه ، فروشگاه و کارگاه چوب بری به 

دست یانکی های کثیف بیفتد . و اگر شمالی ها اموال انان را مصادره میکردند ، باز هم خطر از بین رفتن سرو 

اگر او و فرانک به زندان می رفتند ، چه کسی بود که در غیبت ایشان ، دارو  سامانشان هنوز وجود داشت ، زیرا

 ندارشان را حفظ کند ؟
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حاال از اینکه تونی این گرفتاری را درست کرده بود ، نسبت به او احساس نفرت میکرد . چطور توانسته بود با 

؟ اگر کمک به دوستان ، نتیجه اش حمله زنبوری  دوستانش این کار را بکند . واشلی چرا او را سراغ انان فرستاده بود

یانکی ها به خانه و زندگیش بود ، دیگر هرکز چنین کاری نمیکرد . دیگر خانه خود را به روی درماندگان نمی گشود 

ی . بجز ، البته ، اشلی . هفته ها بعد از فرار تونی ، با هر صدای کوچکی که از خیابان می امد ، از خواب اشفته خود م

جست و فکر میکرد اشلی نیز چون تونی در حال فرار است و نیاز به کمک دارد . خبر نداشت که چه بر سر او امده 

است ، زیرا از شب فرار تونی دیگر جرات نداشتند نامه ای به تارا بنویسند . ممکن بود نامه انها به دست یانکی ها 

ا وقتی هفته ها گذشت و اتفاقی نیفتاد دانستند که اشلی از خطر بیفتد و برای تارا گرفتاری تازه ای درست شود . ام

 جسته است . و عاقبت یانکی ها نیز دست از سر انها برداشتند .

ولی حتی این هم موجب کاهش نگرانی های اسکارلت نشد ، از ان شبی که تونی ناگهان دق الباب کرده بود ، ترسی 

ش را چون شلیک توپ های شرمت در روز های اخر جنگ ، ازرده بود . بر او افتاده بود ، صدای کوفتن در ، گوش

گویی ظهور تونی در ان شب تیره و پر خروش ، رحم و شفقت را از دلش رانده بود و ناامنی و تردید زندگی را در 

 مقابل چشمانش اشکار کرده بود .

در مقابل خود و تمام جنوب ، قرار داشت ،  به اطراف خود نظر می انداخت ، انچه را که 6611وقتی در ان بهار سرد 

به روشنی میدید . افکاری در سر داشت ، نقشه هایی می پروراند ، میخواست سخت کار کند ، سخت تر از همه 

بردگان . میخواست بر کشکالتش پیروز شود و با اراده ای راسخ همه را از جلو راه بردارد و با وجود تجربه ی کم بر 

ق اید . زندگی گذشته ، و ان فراغ بال و راحتی خیال او را برای روز های سخت اماده نکرده بود و این تمام ان ها فای

بی تجربگی حاصل ان ایام بی دغدغه بود . علی رغم ان همه کار و زحمت و مرارت ، ممکن بود انچه را که به دست 

اد ، هیچ حق قانونی برای اعتراض نداشت . وکیل اورده بود ، در یک لحظه از دست بدهد . و اگر چنین اتفاقی می افت

مدافعی ، یاوری ، راهنمایی نبود . به جز همان دادگاه تو خالی که تونی ار ان سخن رانده بود ، ان دادگاه نظامی با 

اختیارات مطلق . این روز ها فقط سیاهان حق داشتند وکیل بگیرند . یانکی ها ، جنوب را مغلوب کرده بودند و 

استند مغلوب بماند . جنوب در دست های الوده و کثیف غولی سیاه قرار داشت و انها که زمانی بر انان فرمان میخو

 می راندند ، اکنون درمانده تر از بردگان سابق خود بودند .

هر خاک جورجیا زیر چکمه سربازان قرار داشت و اتالنتا بیشترین سهم را می پرداخت . فرماندهان نظامی یانکی در 

شهر قدرت کامل داشتند و هر کاری که می خواستند انجام می دادند ، بر جان و مال مردم مسلط بودند ، مرگ و 

زندگی همه در دست ایشان بود و با کمال قدرت فرمان می راندند . مردم را با بهانه های کوچکم به زندان می 

مصداره میکردند و خود و تبارشان را به دار می کشیدند و  انداختند ، و گاهی حتی بهانه هم الزم نداشت . اموالشان را

انها ترس را می افریدند و ازار می رساندند ، و مردم را به زانو در می اوردند ، و زندگی ، کار ، کردار و گفتار مردم را 

ودند ، مردم باید زیر نظر می گرفتند . حتی بر حقوق مستخدمان منازل نظارت داشتند و قوانینی برای ان وضع کرده ب

میدانستند که چطور ، چه موقع و کجا زباله ها ی خود را دفع کنند . انها بودند که تصمیم میگرفتند زنان و دختران 

جنوب چه اوازی بخوانند ، ترانه هایی چون دیکسی و پرچم ابی به کلی ممنوع شده بود و هرکس که حتی ان را با 

کب میشد . دستور داده بودند که هیچکس حق ندارد نامه ای به اداره پست خود زمزمه میکرد ، خیانتی بزرگ مرت

تحویل دهد یا تحویل بگیرد ، مگر انکه اول سوگند نامه کتبی امضا کند و تعهد نماید که انچه را در نامه نوشته است 
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میدادند که نسبت به  برخالف قوانین ایاالت متحده نیست . پروانه ازدواج صادر نمیشد مگر اینکه زن و شوهر تعهد

 حکومت نظامی وفادارند .

در روز نامه ها هاز مطالب انتقادی خبری نبود ، هیچ خبرنگار یا نویسنده ای جرات شکایت از مظالم یانکی ها را 

نداشت ، اخبار سیاهان و جنایات انان به شدت کنترل میشد و اگر روزنامه ای کوچکترین اشاره ای به این مظالم 

مسئول ، سردبیر و نویسنده ان تحت تعقیب قرار می گرفتند . زندان ها از افراد معتبر و سرشناس پر شده میکرد ، 

بود ، اینان مدت های درازی را بدون محاکمه و تعیین تکلیف در اسارت به سر می بردند ، بدون اینکه حتی تحت 

ا میزدند و اصال به موضوع محاکمه و نوع جرم بازجویی قرار گیرند . محاکمات جنبه عادی نداشت ، قضات ساز خود ر

توجهی نمیکردند . دادگاه ها ظاهرا به کار خود مشغول بودند ولی حکم نهایی از سوی فرمانداری نظامی صادر میشد . 

افرادی که به شرکت در فعالیت های کوکلوکس کالن متهم میشدند ، یا به جرم ازار و اذیت سیاهان گرفتار می امدند 

ا به زندان می رفتند و بودن محاکمه به جرایم سنگین و زندان های طویل المدت و مرگ محکوم میشدند . برای ، فور

این افراد ، همان اتهام کافی بود ، سند و مدرکی نمیخواست . دفتر بردگان ازاد به سیاهان بال و پر داده بود . بردگان 

 ازار داغی پیدا کرده بود . سیاهان همیشه بی گناه بودند .سابق اینک گستاخ شده بودند و انتقام های شخصی ، ب

به سیاهان هنوز حق رای اعطا نشده بود ولی شمال بر ان بود که این را بدهد و انتظار داشت رای انان همان رای شمال 

ت و سربازان باشد . در راه ازادی و یگه تازی سیاهان دیگر مشکلی وجود نداشت ، قوانین به نفع انان تغییر می یاف

مسلح انان از انان حمایت میکردند . اگر سفید پوستی با سیاهی دشمنی میکرد ، مطمئن بود که به زندان خواهد رفت 

. 

بردگان سابق اکنون خداوندان مطلق بودند و با کمک یانکی ها اینک احمق ترین و پست ترین و نادان ترین سیاهان 

، و اگر سیاه پوست با فهم و کمالی پیدا میشد او نیز چون سفید ها از این ، پست های مهمی را اشغال کرده بودند 

وضع رنج میکشید و از افسار گسیختگی همنژادان خود رضایت نداشت . سیاهانی که وفادار بودند و نسبت به اربابان 

ر بودند کارهایی انجام خود احساس اعتماد و امتنان میکردند نزد انان ماندند و هرگز خیانت روا نداشتند و حتی حاض

 رضایت نداشتند .« اشغال های سیاه » دهند که قبل از جنگ دون شان خود می دانستند . انان از ازادی این 

در دوران بردگی ، باالترین طبقه سیاهان ، کسانی بودند که در خانه های اربابی خدمت میکردند ، سیاهانی که خارج 

داشتند . همه کشتزار های جنوب چون تارا سیاهانی را که حس مسئولیت داشتند از خانه کار میکردند ارزش کمتری 

انتخاب میکردند و به خدمت می گماشتند . انان نیز چون الن ، سیاهان اداب دان ، باهوش و وفادار را بر میگزیدند و 

ان که در مزرعه کار میکردند به خانه ، اتاق خواب و سرسرا و اتاق های پذیرایی گسیل می داشتند . ان دسته از سیاه

و قادر نبودند اعتماد اربابان خود را جلب کنند و حاال همین دسته اخیر ، که در پایین ترین سطح نژاد خود قرار 

 داشتند زندگی را به کام مردم جنوب تلخ کرده بودند .

ت مستقیمی بر شئونات اجتماعی و به کمک ماجراجویانی که سازمان بردگان ازاد را اداره میکردند ، ارتش شمال نظار

مذهبی جنوب اعمال میکرد و سیاهان که ناگهان خود را در باالترین طبقات قدرت یافته بودند ، دست به کارهایی 

میزدند که معموال از افراد سبک مغز و بی شعور و بی ظرفیت دیده میشد . مانند میمون ها و بچه های کوچکی که به 

 افته باشند ، از جهل خود ، همه چیز را میران میکردند ، از بین میبردند و زیر پا میگذاشتنداشیاء گرانبهایی دست ی

احتماال اعمالی که از ایشان سر میزد به علت بد نهادی و رذالت درونی نبود ، بلکه جهل و عنان گسیختگی و ازادی بی 

ر کار جامعه اختالل به وجود اید . این افراد ، قید و شرط با بی دانشی و کم هوشی پیوند میخورد و باعث میشد که د
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کسانی بودند که در گذشته هرگز به کارشان عالقه ای نداشتند و ابتکاری از خود نشان نداده بودند و پیوسته فرمان 

اربابان خود را اطاعت کرده بودند . اکنون هم کسان دیگری بر انان فرمان می راندند. اربابان جدید انها همان 

ین به دوش ها ، اوارگان و حقه بازهایی بودند که در دفتر بردگان ازاد نشسته بودند و دائما در گوششان نجوا خورج

تو از اربابان سفیدت چیزی کم نداری . پس همان کار انان را بکن . اگر رای خود را به نفع جمهوری :» می کردند 

خواهد گرفت . روزهای خوب تو اغاز شده است . بگیر ، خواهان به صندق بیاندازی امالک سفیدپوستان به تو تعلق 

 .«اگر می توانی 

با این افسانه های حیرت انگیز و خیره کننده ، ازادی به صورت یک پیک نیک پایام ناپذیر در امده ، مسرت و شادی 

، قتل ، دزدی ، شقاوت و جنون امیزی که سیاهان را فرا گرفته بود تمام شدنی نبود ، هر روز هفته کارناوالی از تجاوز 

بی رحمی برپا بود . سیاهان از روستاها به سوی شهر ها هجوم میبردند و کشتزار ها بدون کارگر می ماند و کار 

کشاورزی دچار اختالل می شد . اتالنتا از سیاهان موج میزد ، هنوز همچنان می امدند ، تنبل و خطرناک و به امید 

اشغال می کردند . در خانه های کوچک می چپیدند و بله ، حصبه و سل در میانشان  رسیدن به وعده های پوچ شهر را

غوغا میکرد . در روز های گذشته وقتی مریض میشدند مورد مراقبت شدید اربابان و بانوانشان قرار میگرفتند ولی 

ه دائما در معرض نظر و اکنون نمی داستند چه بکنند ، کسی نبود که از انان مراقبت کند ف. پیر ها و نوزادان ک

حمایت اربابان قرار میگرفتند ، اکنون درمانده و بی پناه بودند . و امیدی به ادامه حیاط نداشتند . دفتر بردگان ازاد 

 نیز ان قدر درگیر کارهای سیاسی خود بود که فرصتی برای رسیدگی به این امور نداشت .

شه و کنار شهر می لولیدند تا مگر سفید مهربانی پیدا شود و انان بچه های سیاه پوست ، چون حیوانات ولگرد در گو

را به خانه ببرد و در اشپزخانه به کار بگمارد و بزرگ کند . زنان و مردان سالخورده سیاهی که از خانه های خود اواره 

خانوم ، خواهش » شده بودند ، اینک در شهر سرگردان میگشتند و از خانم های سفید پوش با التماس می خواستند :

میکنم ، یه نامه به ارباب سابقم بنویسین ، تو فایت ویل زندگی میکنه ، بنویسین که من اینجا سرگردان موندم . بیاد 

 !«منو برگردونه . تو رو خدا ، من به این ازادی تف میکنم 

درمانده شد . انان بسیار دیر به  دفتر بردگان ازاد مراجعین زیادی داشت تا انجا که بالخره در کار خود عاجز ماند و

اشتباهات خود پی بردند و کوشیدند سیاهان را دوباره نزد اربابان خود ، به مزارع بازگردانند . می گفتند که دیگر 

کارگران بی جیره و مواجب نیستند ، طبق قرار دادی ، مزد خواهند گرفت . سیاهان میانسال و سالخورده با خوشحالی 

تند و اظهار پشیمانی کردند و به سوی اربابان سفید که قلبا به نگه داری انها مایل نبودند دست نیاز به مزارع بازگش

دراز کردند . مزاحمت های تازه ای ایجاد شد ، پول میخواستند ، کار می خواستند ، قرارداد های یک طرفه دفتر 

جوان تر ها در اتالنتا ماندند . نمی خواستند کارگری  بردگان ازاد ار نشان میدادند ، ولی مالکان اه در بساط نداشتند .

 کنند . وقتی می تواستند شکم خود را از راه دیگری پر کنند ، چرا باید کارگری میکردند ؟

برای اولین بار در زندگی امکان یافته بودند ویسکی بخورند و در روزگار بردگی فقط در ایام کریسمس می توانستند 

م فقط به مقداری که به انها داده میشد . اما اینک اوباش ، خانه به دوش ها و حقه باز هایی که در الکل بنوشند ، انه

دفتر بردگان ازاد نشسته بودند انان را تشویق به نوشیدن ویسکی میکردند . جان و مال مردم دیگر امنیت نداشت و 

کشیدند ، مزاحم زنان و دختران میشدند ،  قانون از سفید ها حمایت نمیکرد . سیاهان مست میکردند ، عربده می

تجاوز میکردند و نیمه شب خانه هایشان را اتش میزدند ، اموالشان را سرقت میکردند و دارو ندارشان را می بردند . 
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مردان سفید را کتک می زدند ، مرغ ها و خروس ها و گاو ها و گوسفند هایشان را می دزدیدند و در روز روشن انها 

 ل می رساندند ، جنایت از همه نوع انجام میشد و عدالت دست بسته مانده بود .را به قت

اما این خطرات ، در مقابل انچه که زنان سفید را تهدید میکرد هیچ بود .زنانی که در حاشیه شهر و نقاط پراکنده 

ود وحشتی در دل زن و مرد ساکن بودند در خطر تجاور و بی رحمی قرار داشتند ، حوادثی که از این اتفاق افتاده ب

سفید انداخته بود . مردان در فکر دفاع بودند و زنان همیشه در ترس و هراس می زیستند و جز در مواقع لزوم از 

خانه خارج نمیشدند . مردان جنوب که زنان و دختران خود را در خطر میدیدند دور هم جمع شدند و کوکلوکس 

روزنامه های شمال بدون توجه به شرایط ظهور چنین سازمانی ، زبان به انتقاد کالن ، ، یکشنبه متولد شد . ناگهان 

گشودند و فریاد بلند براوردند و به دفاع از حقوق سیاهان بی گناه پرداختند ! شمال میخواست اعضای کوکلوکس را 

سیاهان را مجازات کنند .  تا اخرین نفر اعدام کند ، چون انان جرات کرده بودند که خودسرانه دست به اقدام بزنند و

دستگاه قضاییی یانکی هاکه در مورد جنایت های سیاهان اغماض میکرد ، اکنون مصرانه می کوشید اعضای این 

 سازمان را دستگیر کند و به دار بیاویزد .

یقا امده سفید پوستان که نیمی از مردم جنوب را تشکیل میدادند ، می کوشیدند نیمه دیگر را که از جنگل های افر

بودند و زندگی و هست و نیستشان را تهدید میکردند مطیع و منقاد سازند و سر جای خود بنشانند . سیاهان حق رای 

داشتند ، در حالی که اربابان سابق ایشان که اغلب نیز با انان مهربان بودند ، از حقوق مسلم خود محروم مانده بودند . 

می ماند ، باید عقب می ماند و طرد سفیدان و انکار حقوق انان ، تنها راه رسیدن به  جنوب باید در جا میزد ، باید بر جا

این هدف بود . انان که برای جنوب جنگیده بودند و یا به هر شکل به ان کمک کرده بودند ، حق رای نداشتند و از 

ی ستودند و تصمیم داشتند چون او انتخاب نماینده خود محروم بودند . عده ای از مردم جنوب ، کردار ژنرال لی را م

به حکومت ایالت متحده سوگند وفاداری یاد کنند ، اما اجازه این کار نیز به انان داده نمیشد . تنها به کسانی اجازه 

سوگند می دادند که می دانستند انان از دشمنان سرسخت جنوبند . ولی این افراد ، که خود حاضر به سوگند نبودند 

 میشدند .به شدت سرکوب 

اگر این لعنتی ها مثل ادم رفتار می کردند من حاضر بودم همان :» اسکارلت نیز که این وقایع را می شنید ، می گفت 

 روزی که جنوب تسلیم شد ، سوگند وفاداری بخورم . 

 «من می توانم اتحادیه شمال را محترم بدانم ولی به خدا نمی توانم جزیی از آن باشم ! 

گار وحشت انگیز ، اسکارلت از هراس و ترس خود را باخته بود . دست و پای خود را بسته می دید . در این روز

حضور دایمی سپاهان بی قانون و وحشی ، و سربازهای یانکی ، دائما در ذهنش نقش داشت ، خاطره مصادره اموال را 

دید ! درماندگی خودش ، او را عصبی و  دائما در ذهن احساس می کرد ، حتی در رویا ، و چه رویاهای ترسناکی می

خشمگین کرده بود و درماندگی دیگران بر این خشم می افزود درماندگی جنوب ، امانش را بریده بود و عجیب نبود 

 که این روزها دائما حرف تونی فونتین را با خشم تکرار می کرد :

 «به خدا اسکارلت ! قابل تحمل نیس و قابل تحمل نخواهد بود ! » 

علی رغم صدماتی که از جنگ ، آتش سوزی و برنامه ی احیای جنوب وارد شده بود ، آتالنتا هنوز شهری پرغوغا بود 

که به تندی نفس می زد و خود را حفظ می کرد . هنوز کیفیت های اولیه خود را حفظ کرده بود و نمونه بارز یک شهر 

ن می داد . تنها فرقش این بود که یونیفرم سربازانش دیگر جنوبی به شمار می رفت . هنوز بوی حکومت کنفدراسیو
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خاکستری نبود ، و پولش در دست افراد ناباب قرار داشت ، شپاهاش در فراغت و اربابان سابق فقیر بودند و 

 گرسنگی می کشیدند .

ده می شد زیر پوشش ظاهری اش بدبختی و ترس جریان داشت ولی در ظاهر همان روحیه شهرهای دیگر در آن دی

؛ خرابی هایش را ترمیم می کرد ، غوغا به راه می انداخت و عجله نشان می داد . ساوانا ، چارلز تون ، آگوستا ، 

ریچموند و نیواورلئان هیچ وقت عجله نداشتند . عجله ی آن بیمار گونه و یانکی زده بود . اما اکنون یانکی زدگی و 

ای که همه جا پرسه می زدند ، « مردم تازه » ی چهره نشان می داد . عجله بیمار گونه آن بیش از هر وقت دیگر

خیابان ها را ، شب یا روز ، روی سر خود می گذاشتند و صدایشان به آسمان می رسید . کالسکه ها و درشکه های 

به سرو روی همسران افسران شمالی و تازه به دوران رسیده ها و اوباش و حقه بازها ، دائما در حال عبور بودند و 

عابرین گل می پاشیدند . و خانه های تازه و زیبایی که متعلق به غریبه ها بود مدام روی خرابه ها باال می رفت و 

 ساکنان قدیم شهر نیز سعی داشتند از آن عقب نمانند .

ود ، آن را از بدون تردید این جنگ بود که اهمیت آتالنتا را افزایش داده بود ، وقایعی که بر این شهر گذشته ب

صورت یک شهر پرت بیرون آورده و شهرت و اعتبار بخشیده بود . راه آهنی که ژنرال شرمن پس از یک تابستان 

طوالنی تسخیر کرده بود اینک بازسازی شده ، به صورت رگ اصلی حیات در آن درآمده بود و برای ساکنانش حکم 

به صورت مرکزبزرگ فعالیت های منطقه درآمده بود ، و حالت قبل مهمترین عضو زنده را یافته بود . آتالنتا دوباره 

 از ویرانی خود را بازیافته بود و همچنان مسافرین تازه ای را به خود می پذیرفت ، چه خوش قدمان و چه بد قدمان .

دنمایی می کردند خانه به دوشان و اوباش ، آتالنتا را مرکز فعالیتهای خود کرده بودند و در مقابل ساکنان قدیمی خو

و جوش و خروش نشان می دادند . چنین بود که گویی ساکنان قدیمی شهر ، تازه واردی بیش نبودند . خانواده های 

روستایی که در تهاجم شرمن بی خانمان شده بودند و دیگر نمی توانستند مزارع خود را بدون سیاهان اداره کنند 

دیگر هر روز از تنسی و کارولینای شمالی و جنوبی وارد می شدند . اینان تماما به شهر کوچ کرده بودند . مسافران 

کسانی بودند که احیای جنوب چون اجل معلق بر سرشان کوفته بود و جورجیا را با تمتم خاطراتش به خاک خود 

بودند و  ترجیح دادخ بودند . بسیاری از ایرلندی ها و آلمانی ها که اسیر ارتش شمال بودند از خدمت مرخ  شده

اینک در در آتالنتا ماوا یافته بودند . زنان و فرزندان افسران ارتش شمال نیز که بعد از چهار سال جنگ ، الفتی با این 

خاک به هم زده بودند به ساکنان این شهر فلک زده اضافه می شدند . حادثه جویان هم از هر طبقه و دسته ای ، 

 ند و هنوز صدها صدها سیاه پوست از روستا به شهر وارد می شدند .گروه گروه می آمدند تا ثروتی بیاندوز

 نمی خویش شرارت و گناه کردن پنهان در کوششی هیچ و داشت شباهت مرزی دهکده به بیشتر –شهر می غرید 

بود ، و  بیشتر تا سه از گاه محله در ها مکان این تعداد.  کرد می باد مشتری از شب هر بادها و ها فروشی پیاله.  کرد

وقتی در تاریکی فرو می افتاد مست ها و عربده کش ها خیابان را تسخیر می کردند و سفید و سیاه در هم می لولیدند 

و از در و دیوار باال می رفتند . آدمکش ها ، جیب برها ، خود فروش ها و فواحش ، زنان بزک کرده پیر و جوان ، در 

سه می زدند . قمار خانه ها به راه بود و کمتر شبی می گذشت که در آنها کوچه های تاریک و خیابان نیمه روشن پر

 گلوله ای شلیک نشود و یا برق جاقویی ، چشمان هراسناکی را نبرد . 

آنان که شرف و آبرویی داشتند و دلشان می خواست راحت و بی دغدغه زندگی کنند همگی با ترس نگران کننده به 

و برای آینده شهر خود اظهار تاسف می کردند . آرامش دیگر به افسانه ها پیوسته بود این مکان فساد می نگریستند 

 . از پشت پنجره ها 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 1 9  

 

صدای موسیقی و خنده های مستانه بلند ، به گوش می رسید که گاه شلیک تیری و فریاد زنی هم با آن مخلوط می 

ی بودند ، آنان زنان خود فروشی بودند که در زمان شد . صاحبان این خانه ها ، وقیح تر و کثیف تر از فواحش خیابان

جنگ دنبال ارتش راه می افتادند و از راه تسلیم خود به سربازان گذران می کردند و بعد از جنگ چون کار دیگری 

بلد نبودند به ناچار در شهر ساکن شده بودند و با پولی که از سربازان گرفته بودند عشرتکده های وقیحانه ای 

کرده بودند .یکشنبه ها ، بعداز ظهر ، کالسکه ی رو بسته ای مملو از خانم های محله عشرت و دختران تاسیس 

جوانی که به تندی خود را آراسته بودند از خیابان ها می گذشت . برق لباس های ابریشمی و عطر غلیظی که از 

 پنجره ی آن کالسکه بد نام بیرون می زد در خیابان پخش می شد .

م ترین این خانم ها بل والتینگ بود . مستقال عشرتکده جدیدی به راه انداخته بود . یک ساختمان دو طبقه بزرگ بد نا

کهخانه های دیگر در مقابلش چون النه خرگوش می نمود . در طبقه پایین بار بزرگی بود که چراغ های نفتی فراوانی 

ی گفتند در طبقه باال بهترین و زیباترین اثاثیه وجود در آن می سوخت ، و ارکستر سیاهان هر شب می نواخت . م

دارد ، با پرده های گران قیمت و آینه های قدی در قاب طال . یک دو جین از خانم های زیبا با آرایش های برجسته و 

ه مشخ  خود در این خانه کار می کردند و در واقع جزء اثاثیه آنجا بودند ، این خانم ها که به دقت انتخاب شد

بودند زیبا تر ، ملیح تر و گران تر از مکان های دیگر بودند . پلیس به ندرت به خانه ی بل والتینگ رفت و آمد می 

 کرد . 

این خانه شهرت بسیاری داشت ، تا جایی که دختران کم سن و سال پنهانی در مورد آن سخن می گفتند و داستان 

، زنان شوهر دار با وحشت از آن یاد می کردند و کشیش ها  های شگفت انگیزی برای یکدیگر تعریف می کردند

علیه آن داد سخن می دادند . همه از خود می پرسیدند زنی چون بل والتینگ این همه ثروت را از کجا آورده است . 

پول در  می دانستند که زنی چون او قادر نیست چنین خانه ای بنا کند . تردید نبود که یک نفر از او حمایت می کرد و

اختیارش می گذاشت و رت باتلر کسی بود که هرگز دوستی اش را با بل کتمان نمی کرد . همه می گفتند حامی بل ، 

باتلر است . گاهی بل در درشکه خود می نشست ، به سورچی خوش لباس و زرد رنگ خود دستور می داد پر طمطاق 

پسر هایی که در خیابان بودند توجه مادران خود را به او  براند و آهسته حرکت کند . وقتی در خیابان ظاهر می شد

 « خودشه بل ! موی قرمزشو دیدم . » جلب می کردند و با اشتیاق نجوا می کردند : 

شانه به شانه خانه های ویران و صدمه دیده مردم اتالنتا ، خانه های نوساز و شیک و خوش آب و رنگ حقه باز ها و 

بردگان آزاد قرار داشت . از پنجره این منازل نور چراغ های گاز سوز بیرون می زد و شب  دالل ها و کارکنان دفتر

هنگام ، اگر رهگذری می گذشت می توانست زنان و مردانی که دست در آغوش هم می رقصیدند ببیند . لباس همه 

ری شامپانی به گوش می آن ها فاخر و نو بود ، مردان اغلب لباس شب می پوشیدند و گاه گاه صدای باز شدن بط

رسید ، اگر کسی می توانست به مجلس آنها حضور یابد و به میز شام نگاهی بیاندازد از آنچه می دید حسرت می 

کرد ، زنان در حالی که دامن های ابریشمی خود را جمع می کردند پشت میز می نشستند و گوشت خوابانده در 

 ای کمیاب هر فصل را می خوردند .شراب ، اردک شکم پر ، رولت جگر ، و میوه ه

پشت در های رنگ و رو رفته خانه های قدیمی ، فقر و گرسنگی زندگی می کرد . آنان که با شهامت و شرافت متولد 

شده بودند ، جز تلخی سهمی نمی بردند ، برای آنان که نمایشی از غرور و افتخار آفریده بودند ، چیزی جز سختی و 

شت . داستان های مالل انگیزی که دکتر مید از زندگی این مردم شرافت مند می دانست ، بیم و عزلت وجود ندا

مردمی که از خانه های بزرگ خود رانده شده بودند و به خانه های چوبی در آمده بودند و از آنجا نیز به در رفته 
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ی بسیار جزء بیماران او بودند که از بودند و در کلبه های محقر خیابان های دور افتاده و کثیف می زیستند . خانم ها

سوء تغذیه و بیماری قلبی رنج می بردند . دکتر مید می دانست و آنها نیز می دانستند که که او می داند که مشکل 

اصلی ، گرسنگی مزمن بود . سل بر آنها تاخته بود ، اغلب گرفتار سل بودند ، زمانی این بیماری فقط میان آشغال 

می شد .و اکنون اغلب گرفتار این بیماری مهلک بودند که آرام آرام آنها را به سوی مرگ می برد . های سفید پیدا 

اطفالشان هم بیمار بودند . چه بسیار کودکانی که از پاهای ضعیف و نرمی استخوان عذاب می کشیدند و مادرانشان 

ولد هر نوزاد خوشحال می شد و به درگاه دست بسته رنج آنها را می بلعیدند . زمانی بود که این پزشک پیر از ت

خداوند شکر می کرد . اما اکنون فکر نمی کرد که حیات و زندگی آدم ممکن است از مراحم خداوندی باشد . برای 

 این کودکان کوچک دنیای سختی بود . بسیاری از آنان در ماه های اولیه زندگی می مردند .

لباس های فاخر ، بوی خوش عطر و و لبخند گل های سرخ در خانه های نورهای درخشان شراب ، ویولون و رق  ، 

بزرگ دیده می شد . درست در کنار آنها ، نمایشی از گرسنگی و سرما به راه بود . غرور ، نخوت و سنگدلی برای 

 غالبان و محنت ، رنج و تلخی ، سهم مغلوبان بود .

 

 

 فصل سی و هشتم 

 

 

دید . هر روز با آنها زندگی می کرد ، شب ها رنجشان را به بستر می برد و همواره در بیم و اسکارلت همه چیز را می 

امید سر می کرد ، که آینده چه نقشی خواهد زد . می دانست که نام او و فرانک ، به خاطر ماجرای تونی در فهرست 

نون بیش از هر موقع دیگری اعتماد خود را سیاه یانکی ها قرار دارد و هر لحظه ممکن است بدبختی بر آنها بتازد . اک

 محصول که آینده پاییز تا تارا و بود شده آور سود تازه بری چوب کارگاه ، بود راه در ای بچه –از دست داده بود 

 را چیز همه شود مجبور شاید!  شد خواهد چه ، بدهد دست از را چیز همه اگر ، اوه.  داشت احتیاج او حمایت به بدهد

از اول شروع کند ، آن وقت چه ؟ آن وقت باید تک و تنها ، با پیکر لرزان و سالح کهنه در بابر تمام جهان  دوباره

بایستد ! شاید مجبور می شد لبهای سرخ ، چشمان سبز و مغز خسته اش را در مقابل یانکی ها به کار اندازد و هر چیز 

ن نمی تواند همه چیز را دوباره از نو شروع کند ، پس دیگری از آنها بخواهد . با ضعف و ترس فکر می کرد ، چو

 بهتر است خود را بکشد .

، تنها و بی یاور تمام توان خود را مصروف کسب پول از کارگاه کرد . در  6661در آن ویرانه غوغایی بهار سال 

ست که اگر به زندان نیفتد آتالنتا پول بود . موج خانه سازی فرصتی که می خواست در اختیارش قرار می داد و می دان

در کسب پول موفق خواهد شد . اما بارها به خود گفت ، باید یاد بگیرد که به آسانی راه برود ، تند راه برود و 

خونسردی خود را در برابر توهین حفظ کند . به بی عدالتی ها عادت کند ، از کسی نفرت نداشته باشد ، سیاه یا سفید 

داشته باشد . او هم چون دیگران از سیاهان نفرت داشت ، از سیاهان آزاد شده ، و  ، زیرا شاید خطری برایش

هنگامی که از خیابان می گذشت ، از شنیدن توهین ها و خنده های تمسخر ایشان مو بر اندامش راست می شد . ولی 

اشتند ثروتمند می شدند ، نفرت اصال نگاه تحقیر به آنها نمی افکند . از خانه به دوش ها و اوباش و حقه باز ها که د

داشت . آنها به آسانی به ثروت دست می یافتند در حالی که او برای یک سنت می جنگید ، اما در انتقاد از آنان 

چیزی نمی گفت ، نفرتش را دلش دفن می کرد . هیچ کس در آتالنتا به قدر او از یانکی ها تنفر نداشت زیرا دیدن 
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ا حد بیماری ، خشمگین می کرد . حتی در خلوت خانه اش ، در حضور خویشان و بستگان آن لباس های آبی او را ت

 نیز زبان خود را نگه می داشت . 

با اندوه به خود می گفت ، زبانم را نگه می دارم و مثل احمق ها وراجی نخواه کرد . بگذار دیگران درباره روزهای 

را پاره کنند . بگذار دیگران به خاطر قانون یانکی ها و محرومیت از قدیم و مردانی که دیگر باز نمی گردند خودشان 

رای آتش بگیرند . بگذار دیگران به خاطر حرف های نا به جا به زندان بروند و خود را پای چوبه دار ببینند . بگذار 

رلت از این نام به اسکا –دیگران به خاطر فعالیت در کوکلوکس کالن دستگیر شوند . ) اوه ، چه نام وحشت انگیزی 

اندازه سیاهان می ترسید ( . بگذار زنان دیگر افتخار کنند که شوهرانشان عضو این فرقه اند . خدا را شکر که فرانک 

هرگز خود را قاطی این کار ها نمی کند ! بگذار دیگران بشکنند ، آتش بزنند ، توطئه بچینند و طرح بریزند . گذشته 

ره و تار ، چه ارزشی داشت ؟ ورقه رای چه اهمیتی داشت وقتی مساله اصلی نان بود و خانه در برابر حال و آینده ی تی

 و زندان . اوه خدایا ، خواهش می کنم ، تا ماه ژوئن دردسری برایم پیش نیاور !

وج از خانه با آن ماه ژوئن ! مجبور بود تا تولد بچه ، تا ماه ژوئن در خانه عمه پیتی بماند . تقریبا همه او را به خاطر خر

 وضع ، مالمت می کردند . هیچ زنی ، وقتی حامله بود هرگز خود را نشان نمی داد .

 کار ژوئن ماه در بود داده قول او و – را آنها و –فرانک و پیتی دائما از او می خواستند که خود را به زحمت نیاندازد 

 .  کرد خواهد متوقف را

رگاه را مرتب می کرد وگرنه ترکش محال بود . تا ماه ژ.ئن باید بتواند پس اندازی فقط تا ماه ژوئن . باید وضع کا

روبه راه کند و برای آینده ی نامعلوم پشتوانه ای داشته باشد . کار زیاد و وقت کم ! کار زیاد و وقت کم ! آرزو داشت 

ر به پول فکر کند . پول ، پول روزها طوالنی تر می شد و هر دقیقه یک ساعت طول می کشید تا می توانست بیشت

 بیشتر .

با تشویق ها ، ترغیب ها و غرغرهایش اوضاع فروشگاه بهتر شده بود و فرانک حتی موفق شده بود قسمتی از طلب 

هایش را وصول کند . ولی این کارگاه چوب بری بود که می توانست به امیدهای او پاسخ دهد . آتالنتا در آن زمان به 

بیه بود که روزگاری سقوط کرده بود ولی اکنون داشت می ایستاد ، جوانه می زد ، شاخه بیشتری می درخت تناوری ش

داد و شکوفه می کرد . نیاز به مواد ساختمانی آنچنان بود که در خیال نمی گنجید . قیمت الوار ، آجر و سنگ همچنان 

 ی راند .باال می رفت و اسکارلت به تاخت کارگاه را از سحرگاه تا شمگاه م

هر روز ، بخشی از وقتش را صرف کارگاه می کرد ، همه چیز را به دقت زیر نظر می گرفت و سعیش این بود که 

جلوی دزدی ها را بگیرد . اما بیشتر اوقاتش را در شهر می گذراند . به ساختمان های جدید سر می زد ، مقاطعه 

ایی می رفت که می خواستند در آینده ساختمانی را بسازند و از کاران و نجاران را می دید و حتی به مالقات غریبه ه

 آنها قول می گرفت تا الوار مورد نیاز خود را از او بخرند .

به زودی او یکی از مناظر آشنای آتالنتا شد . کنار سورچی پیر و سیاه خود می نشست و باال پوش کلفتی دور خود می 

رو می برد و در چین های دامنش پنهان می کرد . عمه پیتی برایش شال پیچید و دست های کوچک خود را در هم ف

سبز قشنگی دوخته بود که قامتش را می پوشاند و او را زیبا تر جلوه می داد و کاله سبزی که سرش می گذاشت 

پرده  تناسب عجیبی با زمرد چشمانش پیدا می کرد ، همیشه در مالقات های تجارتی با این لباس حاضر می شد . با

نازکی از سرخاب که برگونه اش می گذاشت و کمی عطر که به خود می زد ، تصویر زیبایی از خود می ساخت . ولی 
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اغلب نیازی به این کارها نبود ، چون به محض آنکه لبخند می زد یا اشاره می کرد ، مردان به سوی درشکه می 

 درباره کار سخن می گفتند . دویدند و اغلب حتی در باران کاله از سر بر می داشتند و

او از جمله کسانی بود که فرصت ها را خوب می دید و می دانست که باید از آنها استفاده کند ، و از فروش الوار هر 

چه قدر که می تواند پول در بیاورد . از رقبای خود اصال وحشتی نداشت . می دانست با دقت و مهارتی که از خود در 

ی دهد ، چیزی از آنها کم ندارد ، حتی از بعضی ها جلوتر هم است . او دختر جرالد بود و زیرکی و اداره امور نشان م

 شجاعت در معامله را از او به ارث برده بود و با این تجربه ها آن را صیقل زده بود .

ند اشارات تمسخر اول ، فروشندگان دیگر به او خندیده بودند و اینکه زنی می خواهد در تحارت با آنها رقابت ک

آمیز از خود نشان می دادند . ولی اکنون دیگر نمی خندیدند . وقتی او را سواره ، در عبور می دیدند ، در دل ناسزا می 

گفتند . زن بودن او هم یکی از رموز موفقیتش بود ، بارها در معامالت به دادش رسیده بود . می توانست خود را بی 

آنچنان حرف می زد و التماس می کرد که دل هر مردی برایش می رفت . بدون هیچ  دفاع و درمانده نشان دهد و

مشکلی می توانست قیافه ی یک خانم شجاع اما کمرو را به خود بگیرد که از بد حادثه به این کار روی آورده و اگر 

نتیجه نمی داد رفتاری سرد و نتواند الوارهای خود را بفروشد از گرسنگی خواهد مرد . اما وقتی این حالت های زنانه 

تاجر مآبانه به خود می گرفت و اگر پای مشتری چرب و نرمی در کار بود ، در رقابت با رقبایش تا آنجا که می 

توانست قیمت را پایین می آورد . هرگز امکان نداشت الوار بد را به قیمت الوار خوب بفروشد و در عین حال از بد 

ردیدی به خود راه نمی داد . وقتی با یک مشتری دست به نقد روبه رو می شد ، قیافه ی گویی راجع به کاالی رقبا ت

متاثری به خود می گرفت ، آهی می کشید و مثل کسی که با حقیقت تلخی رو به رو شده باشد می گفت که الوار 

ین باری که این دروغ ها رقبایش مرغوب نیست ، پر از گره و ترک است ، قیمتش هم باالست ، کیفیت هم ندارد . اول

 چون کرد می ناراحتی احساس –را در لفافی از بی گناهی پیچید و تحویل مشتری داد احساس ناراحتی و گناه کرد 

 بود زده جرقه ذهنش به فکر این ناگهان چون کرد گناه احساس و ، شود می جاری زبانش به راحتی به دروغ دید می

 ؟ گفت می چه دید می مادر اگر: 

ردیدی نبود که آلن دختر دروغگو و گرفتار خود را سرزنش می کرد . اول گیج می شد و باور نمی کرد و بعد با ت

کلمات مالیم که علی رغم مالیمتش نیش می زد ، درباره شرافت و درستی و حقیقت و انسان دوستی سخن می گفت . 

ع و جور کرد . و مدتی بعد چهره مادر محو وقتی چهره مادرش را پیش خود مجسم کرد ، درهم رفت و خود را جم

شد و به جای آن احساس گرسنگی ، ترس ، نکبت و هراس از آینده نا معلوم جایگزین آن گردید . روزهای تاریک 

تارا که حاصلش بی اعتمادی و تردید نسبت به زندگی بود در یادش زنده شد . پس ، از این مرحله هم گذشت ، چون 

ی اسف بار . آه کشید چون فکر می کرد هرگز نتوانسته است انتظارات مادر را برآورده سازد ، آه با –دیگر مراحل 

 « بعدا راجع به این موضوع فکر می کنم . »آنگاه شانه هایش را باال انداخت و به حیله همیشگی متوسل شد : 

ت اینکه رقبای خود را به هر وسیله که ولی دیگر هرگز درباره الن ، و ارتباط او با کار تجاری اش فکر نکرد و به جه

می دانست کنار می زد ، غمی به خود راه نداد . می انست از دروغی که راجع به آنها می گوید در امان است . می 

دانست که جوانمردی جنوبی حافظ اوست . یک خانم جنوبی می توانست درباره ی مردان دروغ بگوید ولی یک مرد 

یک خانم درغ بگوید یا او را دروغگو خطاب کند . سایر الوار فروشان فقط از درون می  جنوبی حق نداشت درباره

 سوختند و فریاد می کردند و از خدا می خواستند که کاش خانم کندی حتی برای پنج دقیقه مرد می شد .
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کارلت رفتار کند یکی از سفید پوستان بیچاره ای که در جاده دکاتور کارگاه چوب بری داشت سعی کرد به روش اس

و او را از سر راه بردارد . آشکارا ، در مقابل همه او را دروغگو خطاب کرد و حقه باز خواند . ولی این کار بیشتر به 

ضررش تمام شد . چو.ن آنان که این سخن را شنیده بودند سخت متاثر شدند که چرا یک سفید پوست این قدر 

ای درباره یک خانم می گوید ، آن هم خانمی از خانواده محترم که می  بدبخت شده که چنین حرف های تکان دهنده

کوشد از راه چنین کار سخت و مردانه ای ، شرافتمندانه زندگی خود را تامین کند . اسکارلت در مقابل این اظهار نظر 

نمد . قیمت ، موقرانه سکوت کرد و هیچ نگفت ولی مدتی بعد تمام تالش خود را معطوف او و مشتریانش ساخت 

های او راشکست و با بی میلی باطنی بهترین و مرغوب ترین چوب های خود را ارزانتر از آن سفید بذبخت به 

مشتریان خود پیشنهاد کرد به این ترتیب هم حسن نیت خود را ثابت کرد و هم راستگویی و درستی خود را به مردم 

شد و آن وقت برخالف وحشت و مخالفت فرانک ، با نشان داد . چیزی نگذشت که چوب فروش بیچاره ورشکست 

 پیروزی کامل کارگاله او را به قیمتی که خود تعیین کرده بود ، خرید . 

بعد از آن ، تازه به فکر اداره ی آنجا افتاد . دنبال آدم راست و درستی می گشت . کسی مثل آقای جانسون به دردش 

راقبت های شبانه روی ، تا رویش را برمی گرداند ، چوب ها را می دزدد نمی خورد .می دانست که با وجود این همه م

، اما فکر نمی کرد پیدا کردن یک آدم درست کار مشکلی باشد . این همه آدم بیکار توی خیابان ریخته بود ، بعضی 

ند . روزی نبود که از آنها قبال وضع خوبی داشتند و پولدار بودند و حاال حاضر بودند پست ترین کار ها را قبول کن

فرانک مقداری پول به سربازهای سابق که اکنون که از بیکاری و گرسنگی رنج می بردند ندهد ، یا عمه پیتی و کوکی 

مقداری غذا در پارچه نپیچند و به گدایان آبرومند ندهند . اما اسکارلت به دالیلی که خودش هم نمی دانست هیچ 

آدمی که یک سال بیکاری کشیده باشد و نتوانسته باشد برای » فکر می کرد :  یک از آنها را نمی خواست . با خود

خود شغلی دست و پا کند به درد من نمی خورد . کسی که نتواند به وضع خودش برسد ، به وضع من هم نمی تواند 

ن باشد ، مثل رنه برسد . به عالوه ، آنها همگی عقب مانده و پست بودند . من کسی را می خواهم که باهوش و پرتوا

 به من خصلت آنها.  دیگر خانواده هر –پیکار یا یا تامی ولبورن یا کلس وایتینگ یا یکی از پسرهای سیمونز . یا 

 آنان که بود معلوم.  شد می دیده سربازان در جنوب تسلیم از بعد که خصلتی ، نداشتند را دهم نمی اهمینت چیزی

 زیاد به چیز های زیاد . اهمیت ، دهند می اهمیت چیز همه به

ولی با حیرت زیاد پسرهای سیمونز در کار آجر پزی بودند و کلس وایتینگ که غذاهای آشپز خانه ی مادرش را می 

فروخت و یک آشپز سیاه پوست را با مجعدترین موهای ممکن استخدام کرده بود ، مودبانه لبخند زدند ، تشکر 

هم همین کار را کردند . اگر چه دلش نمی خواست ولی دستمزد را باال برد اما  کردن و امتناع نمودند . چند نفر دیگر

باز هم کسی حاضر نشد . یکی از برادر زاده های خانم مری ودر هم گفت که اگر چه از گاری سواری خوشش نمی 

ی زن خوبی آید ولی در حال حاضر این گاری به خودش تعلق دارد و ترجیح می دهد ارباب خودش باشد و حتی برا

 مثل اسکارلت هم کار نکند .

یک روز بعد از ظهر ، درشکه اش را کنار گاری رنه پیکار نگه داشت ، تامی ولبورن چالق هم کنارش نشسته بود ، 

 داشتند با هم به سمت خانه می رفتند .

ه که . گاری سواری برای تو ببینم رنی . چرا نمیای برای من کار کنی ؟ اداره کارگاه چوب بری بهتر از گاری سواری» 

 « خجالت داره . 
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این روزها کی احترام » بعد خنده ای کرد و دنباله حرفش را گرفت : « من ، اگه بخواهم خجالت بکشم بهتره بمیرم . » 

داره ؟ من قبال احترام داشتم تا اینکه جنگ اومد و من هم مثل این سیاه ها آزاد شدم دیگه هیچ وقت عزیز نمیشم . 

میشه کسل و ناراحتم . آزاد مثل پرنده . من این گاری رو دوست دارم . قاطرمو دوست دارم . این یانکی های عزیز ه

رو که با مهربونی پیراشکی های مادر زن عزیزمو میخرن دوست دارم . نه اسکارلت عزیزم . من می خواهم سلطان 

با ژستی نمایشی شالق « واهم دنبال ستاره خود بروم . پیراشکی بشم . این سرنوشت منه ! مثل ناپلئون ، من هم میخ

 خود را بلند کرد .

ولی تو به دنیا نیومدی که پیراشکی فروش بشی . این تونی هم همین جور ، اون هم به دنیا نیومده که با یک مشت » 

 « -عمله وحشی ایرلندی کشتی بگیره . کار من خیلی بیشتر 

آره ، می تونم » گوشه دهانش را باال کشید و ادامه داد : « ار فروشی متولد شدی . شاید تو برای الو» تامی گفت : 

 می تکرار اونو های درس اش گانه بچه صدای با و –اسکارلت کوچولو رو مجسم کنم که تو دامن مادرش نشسته و 

 «.  بفروشی گرون و بد های الوار کن سعی.  نفروش خوب الوار وقت هیچ تونی می اگه.  کنه

و « گستاخی نکن » رنه از خنده ریسه دفت و چشمان ریزش ، با دیدن اداهای تام به رق  آمد . اسکارلت گفت : 

 « البته ، من برای الوار فروشی به دنیا نیومدم . » چون ادبی در سخن تامی نیافت با سردی اضافه کرد : 

می کنی ، چه برای این کار به دنیا اومده باشی چه منظورم گستاخی نبود ولی تو داری کارگاه چوب بری رو اداره » 

نیومده باشی . و خوب داری می گردونیش . خب ، تا اونجا که من می دونم ، هیچ یک از ما عالقه ای به شغلمون 

نداریم ، و اینو می تونیم تشخی  بدیم . آدم بدبخت و ملت مغلوب زمین میخوره و فریاد می کشه چون زندگی 

چرخیده . چرا دنبال یکی از همین خونه به دوش ها نمیری ، اسکارلت ؟ خدا می دونه جنگل های ما پر مطابق میلش ن

 «از اوناس . 

این کثافت ها به درد من نمی خورن . اونا هر چیزی رو که داغ و تیز نباشه می دزدن . اگر کاری از دست شون » 

اینجا تا استخون های ما رو سق بزنن . من یک مرد خوب می برمی اومد همون جایی که بودن می موندن ، حاال اومدن 

 « -خوام از خونواده خوب ، که باهوش محترم و قوی باشه و 

البته انتظار زیادی نیست . ولی با این پولی که میدی مشکل می تونی همچین آدمی پیدا کنی . آدم هایی با این » 

نن . ممکنه کارشون شایسته شخصیت شون نباشه ، ولی به هر شرایط حتما صاحب کار و شغل هستن ، بیکار نمی مو

 «حال کاره . کاری که مال خوشونه ، بهتر از کار کردن برای یک زنه . 

 «مردها شعور زیادی ندارن ، دارن ؟ به خصوص وقتی که کاری از دست شون ساخته نیست . » 

 «ارن . شاید تو راست بگی ، ولی اونا غرور د» تومی با وقار گفت : 

غرور ، غرور چیز خوشمزه ایه . اون هم وقتی که کیکش خوب پخته شده » اسکارلت با لحن محکمی جواب داد : 

 « باشه و روش مربا بریزی . 

دو مرد نا خواسته خندیدند ، و به نظر می رسید با تمام غرور مردانه خود ، با او موافق نیستند . اسکارلت فکر می کرد 

فته بود حقیقت داشت . مردانی که به آنها مراجعه کرده بود یک به یک از نظر گذراند ، هیچ یک از ، آنچه تامی گ

آنها حاضر به همکاری نبودند . همه مشغول کار خود بودند . باالخره یک کاری می کردند سخت کار می کردند . در 

شاید عالقه ای هم به کار خود نداشتند ،  گذشته نمی توانستند تصور کنند که روزی باید این طور سخت کار کنند .

کار ساده تری می خواستند ، کاری که بلد باشند . ولی به هر حال بیکار نبودند . اگر می خواست پی کار دلخواهش 
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برود ، آن وقت جنگ تازه ای در می گرفت که از جنگ پیشین سیاه تر و مخوف تر می نمود . آنان به زندگی 

ع به آن فکر می کردند. با همان شب و با همان خشونت قبل از جنگ به تکاپو و تقال در آمده عالقمند بودند ، راج

 بودند . و جنگ زندگی آنان را به دوقسمت تقسیم کرده بود .

اسکارلت ، حاال که فکر می کنی من گستاخی کردم ، دوست ندارم از تو خواهشی بکنم، ولی » تا می نا شیانه گفت : 

مکی بکنه. برادر زنم هیوالسینگ زیاد تو کار هیزم شکنی موفق نیست. همه به جز یانکی ها هیزمشونو ناچارم.شاید ک

خودشون جمع میکنن. و میدونم السینگ ها وضع خوبی ندارن. من ـ من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، ولی میدونی 

در اسپارتا چشمشون به دست منه. هیو پسر  که باید مخارج فانی رو تأمین کنم، تازه مادرم و دو خواهر بیوه هم

 «خوبیه، تو هم که دنبال آدم خوب میگردی، میدونی که از خونواده خوبیه و خیلی هم محترمه.

 «ولی ـ خب اگه زرنگ بود تو هیزم شکنی موفق میشد.»

 تامی شانه هایش را باال انداخت.

س. تو خیلی تند میری. من فکر میکنم شرافت و پشتکار به اسکارلت تو خیلی سخت میگیری. هیو باالتر از این حرفا»

 «زیرکی میچربه.

 اسکارلت جوابی نداد. نمیخواست پیش از این او را برنجاند. اما در نظر او هیچ صفتی از زرنگی بهتر نبود.

پیشنهاد  بعد از مدتی سرگردانی در شهر و رد پیشنهادات چن تن از خانه به دوشان مشتاق، عاقبت تصمیم گرفت

تامی را مورد توجه قرار دهد و هیو السینگ را استخدام کند. هیو در زمان جنگ افسری با عرضه و شجاع بود. اما 

چهار سال جنگ و دو جراحت کامال جدی، او را به کودکی بی دفاع و مغلوب بدل کرده بود. این روزها نگاهش چون 

سو و آن سو میرفت و اصال آن شخصی نبود که اسکارلت سگی ولگرد، دو دو میزد و برای شکستن هیزم، این 

 میخواست.

احمقه. اصال هیچی در تجارت نمیدونه، شرط میبندم که نمیتونه دو و دو رو با هم جمع کنه »اسکارلت به خود میگفت: 

 «و شک دارم که استعداد یادگیری هم داشته باشه. ولی حداقل آدم درستیه و دزدی نمیکنه.

روزها فایده ای در درستی و راستی نمیدید، ولی در مورد کار خودش بیش از کار دیگران به آن اهمیت  اسکارلت این

 میداد.

حیف شد که جانی گاله گر با تامی ولبورن کار میکنه. همون کسیه که من میخوام. مثل میخ محکمه و مثل مار لغزنده. »

هر دو همدیگرو میفهمیم و خیی خوب میتونیم با هم کار  اگه پول خوبی بهش بدم اون وقت آدم درستی هم میشه. ما

کنیم.شاید وقتی کار هتل تموم شد بتونم استخدامش کنم، اگه هیو بتونه کارگاه جدید رو اداره کنه و آقای جانسون 

هم مثل سابق به کارش ادامه بده من هم میتونم توی شهر بمونم و مشتری پیدا کنم. تا وقتی که بتونم جانی رو 

ستخدام کنم، ناچارم بذارم آقای جانسون مثل سابق دزدی بکنه، البته اگه من بخوام همش تو شهر باشم، اون از خدا ا

میخواد. اگه اون دزد نبود! من میتونستم یک انبار، نصف انباری که چارلز برام گذاشته بود بسازم. اگه فرانک در 

ت! خب به محض اینکه پولی گیرم بیاد یک بار میسازم، اصال مهم مورد ساختن بار این همه داد و بیداد راه نمی انداخ

نیست که چی میگه، هر چی میخواد بگه. اگه فرانک این همه دل رحم نبود! اوه خدا جون، اگه من حاال بچه دار 

یشدم. نمیشدم! یک خورده دیگه که بگذره اون قدر گنده میشم که نمیتونم بیرون بیام. اوه خدا جون، اگه بچه دار نم

 «و خداجون، اگه یانکی ها کاری به کار من نداشتن! اگه ... 
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اگر! اگر! اگر! چقدر اگر در زندگی بود، هیچ اعتمادی نبود، هیچ امنیتی نبود، همیشه خرابی، سرما و گرسنگی. البته 

و به بستر می  فرانک داشت کمی پول در می آورد و پس انداز میکرد. ولی همیشه مریض بود و دائما سرما میخورد

افتاد. شاید برای همیشه علیل شود! نه نمیتوانست زیاد روی فرانک حساب کند. نباید به جز خودش روی کسی یا 

چیزی حساب کند. و درآمد قابل مالحظه ای نداشت. اوه اگر یانکی ها می آمدند و دارایی اش را میبردند چه میکرد؟ 

 اگر! اگر! اگر!

رای اداره امورتارا در اختیار ویل قرار میگرفت، بخشی از آن بابت طلب رت میرفت و بقیه هر ماه نیمی از درآمدش ب

پس انداز میشد. هیچ آدم خسیس و پولدوستی چون او، وابسته به مالش نبود و هیچ آدم خسیس و پولدوستی تا این 

د ورشکست شود و آنچه حد ترس از دست رفتن مالش را نداشت. پولش را نمیخواست در بانک بگذارد، ممکن بو

پس انداز کرده بود از میان برود، ممکن بود یانکی ها حسابش را مصادره کنند. بنابراین آنچه داشت نزد خود نگه 

میداشت. در آستر سینه بندش میگذاشت، در گوشه و کنار منزل، زیر آجرهای لق شده اجاق، کیف های پاره و الی 

گذشت، خشم او نیز افزون میشد، چون هر دالری که به دارایی اش اضافه انجیل. همچنان که هفته ها پشت هم می

 میگشت، اگر اتفاقی می افتاد، یک دالر بیشتر از دستش میرفت.

فرانک، پیتی و مستخدمین خشم او را با مهربانی صبورانه ای تحمل میکردند و آن را به شرایط حاملگی اش ارتباط 

شخی  نمیدادند. فرانک میدانست که با زنان باردار باید با مهربانی و عطوفت میدادند و هرگز واقعیت مسئله را ت

رفتار شود، بنابراین وقتی اسکارلت به کار چوب بری میرسید و با آن وضع در شهر پرسه میزد و به دنبال خرید 

فتار اسکارلت میگشت و کارهایی میکرد که هیچ زنی نباید میکرد، غرورش را در جیب میگذاشت و هیچ نمیگفت. ر

نسبت به فرانک خوشایند نبود ولی او چشم پوشی میکرد و میدانست که زیاد طول نمیکشد. بعد از تولد بچه دوباره 

مهربان و شیرین میشد، همان زنی میشد که او میخواست، با رفتاری زنانه و عاشقانه. ولی برخالف این همه مالطفت، 

مه میداد و گاه فرانک را به شک می انداخت که مبادا ارواح خبیثه او را اسکارلت همچنان به کج خلقی های خود ادا

 تسخیر کرده باشند.

هیچ کس به درستی نمیفهمید که چه چیز او را تسخیر کرده و چه چیز او را به صورت یک زن دیوانه درآورده است. 

همه کاری رنج آور محسوب میشد، تا وقتی که پشت درهای بسته به استراحت نپرداخته بود درک موقعیت او برای 

نگرانی های او برای کسی قابل درک نبود؛ جمع آوری پول برای روز مبادا، برای روزی که سیالب جاری شود و همه 

چیز را در خود غرق کند، اندوختن پس اندازی مطمئن برای روزی که خیزاب های خشم یانکی ها فرود آید. پول 

به خود مشغول میکرد: فقط به بچه ای که در شکم داشت فکر میکرد. خشمی  این روزها قسمت اعظم افکارش را

 درمانده بر او می تاخت. بچه ای بود ناخواسته و بی موقع.

 «مرگ، مالیات و تولد بچه! این بدبختی ها چه بی موقع اومدن!»

*** 

نتا سر و صدای زیادی به راه هنگامی که زنی، به کار اداره امور چوب بری مشغول شد، زنی چون اسکارلت، آتال

انداخت و همچنان که زمان میگذشت شهر در می یافت که حدی برای آنچه که او انجام میدهد وجود ندارد. معامالت 

او در نظر مردم شهر تکان دهنده و خجالت آور بود، به خصوص این که مادر بیچاره اش از خاندان روییالر برخاسته 

نتقام مردم را می افزود این بود که با شکم برآمده در خیابان ها پرسه میزد و برای بود و چیزی که انزجار و ا

الوارهای خود مشتری می یافت. زنان سفید پوست و تعدادی از زنان سیاه پوست از زمانی که میفهمیدند باردار شده 
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این کارهایی که اسکارلت میکند  اند دیگر از خانه خارج نمیشدند و خانم مری ودر آشکارا انتقاد میکرد و میگفت با

 بعید نیست که بچه اش را در خیابان به دنیا آورد.

اما انتقادهایی که از رفتار او میشد، در مقابل شایعات آزار دهنده ای که بر زبان میردم شهر جاری بود، چیزی به 

گویی از دیدن آنها خوشحال هم حساب نمی آمد. میگفتند اسکارلت نه تنها ار یانکی ها اظهار نفرت نمیکند بلکه 

 میشود!

خانم مری ودر و خیلی از جنوبی ها با اهالی شمال و سربازان یانکی معامله میکردند ولی اصال از این کار خوششان 

نمی آمد و این نفرت خود را دائما نشان میدادند. ولی اسکارلت کارهایی میکرد، یا میگفتند که میکند، که اصال 

او چند بار با همسران نظامیان شمالی در خانه آنها چای نوشیده بود! چیزی نمانده بود که آنها را برای خوشایند نبود. 

 صرف چای به خانه خود دعوت کند و اگر تا حاال این کار را نکرده بود به خاطر فرانک و عمه پیتی بود.

نمیداد و دلش نمیخواست اهمیت اسکارلت میدانست که خانم های آتالنتا پشت سرش حرف میزدند ولی اهمیت 

بدهد. هنوز از یانکی ها به همان شدتی که آمدند تا تارا را بسوزانند متنفر بود، اما نفرت خود را پنهان میکرد. 

میدانست که اگر قرار باشد پولدار شود باید از طریق یانکی ها باشد. میدانست که راه حمایت از کارگاه چوب بری و 

 نشان دادن مالطفت و لبخند است.نگه داری آن، تنها 

روزی که پولدار میشد و پول های خود را در جایی دور از دسترس یانکی ها پنهان میکرد، آن وقت به آنها میگفت 

که چقدر از آنها متنفر بوده و چقدر آنان را پست و متجاوز و ظالم میدانسته است. و آن وقت چقدر خوشحال میشد. 

خود را از معاشرت با آنان پنهان میکرد. و چه اهمیت داشت که زنان آتالنتا آن را ریاکاری  ولی تا آن روز ناراحتی

 بخوانند.

کشف کرده بود که دوست شدن با افسران یانکی و خانواده های آنان به آسانی تیراندازی به مرغ و خروس است. 

زن محترم و آداب دانی چون اسکارلت بودند. آنان تبعیدشدگان تنها و بی یار و یاوری بودند که مشتاق معاشرت با 

آنان دیده بودند که وقتی از خیابان ها میگذرند زنان از آنها فاصله میگیرند و دامن های خود را کمی باال میکشند و 

طوری نگاه میکنند که گویی میخواهند به روی آنها تف بیاندازند. فقط زنان خودفروش و زنان سیاه با آنها مهربان 

د. اما بی تردید اسکارلت، یک بانوی محترم بود، بانویی محترم از تباری محترم، با لبخندی که پشت آنان را به بودن

 لرزه می انداخت، و برقی خیره کننده که از چشمان سبزش جستن میکرد.

یداد، آنچنان بارها وقتی اسکارلت در درشکه نشسته بود و با آنها صحبت میکرد و چاه زنخدانش را به آنها نشان م

احساس نفرت میکرد که دلش میخواست، ناگهان بر آنها یورش ببرد و باران ناسزا بر سرشان ببارد. این مردان که 

در شمار ستایشگران او بودند همه با ادب و مالیم به نظر میرسیدند ولی اسکارلت سعی داشت خود را غیر قابل 

خاند و این کار در مورد آنان خیلی آسان تر از مردان جنوبی انجام انعطاف نشان دهد و آنها را دور انگشت خود بچر

میشد. البته این کار اگر چه انحراف شمرده نمیشد ولی برای او کار نفرت انگیزی بود. نقشی که او بازی میکرد، نقش 

ور و وقار، یک بانوی زیبا و شیرین جنوبی بود که دچار زحمت و مشکل شده است. با این دلبری های توام با غر

قربانیان خود را در فاصله معینی نگه میداشت ولی بی تردید این دست و دلبازی دلبرانه در ذهن افسران یانکی 

 خاطره گرمی از خانم کندی باقی می گذاشت.

این گرمی بسیار سودمند بود ـ همان طور که اسکارلت میخواست. خیلی از افسران قرارگاه از آنجا که نمیدانستند 

خدمتشان در آتالنتا چه مدت طول میکشد، خانواده های خود را نیز به همراه آورده بودند. هتل ها و مهمان  مدت
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سراها همیشه پر بود، پس تصمیم گرفتند برای خود محل اقامتی بسازند، و چقدر خوشحال بودند که میتوانستند 

بخرند. از بانویی که بیش از دیگر بانوان شهر به الوارهای مورد نیاز خود را از خانم کندی دست و دلباز و بخشنده 

آنها احترام میگذاشت. حقه بازها، دالل ها و خانه به دوش ها نیز با ثروت تازه اندوخته خود خانه، فروشگاه و هتل 

اسیون میساختند و معامله با او را با صرفه تر و بهتر میدانستند و هرگز مایل نبودند با کسانی که قبال در ارتش کنفدر

خدمت میکردند معامله کنند، این سربازان قدیم، اگر چه مودب بودند ولی ادب آنان با سردی و نفرتی پنهانی 

 آمیخته بود.

بنابراین، از آنجا که اسکارلت زیبا و جذاب مینمود و در عین حال میتوانست خود را درمانده و پریشان نشان دهد، 

ی فروشگاه فرانک را خالی میکردند و از این طریق به این زن کوچک و با شهامت آنان با کمال میل انبارالوار او و حت

که ظاهرا کسی را به جز شوهری بی دست و پا نداشت، کمک میرساندند. و اسکارلت میدید که کارش رونق میگیرد 

آنان قوت خواهد  و احساس میکرد که نه تنها امروزش از پول یانکی ها تأمین میشود بلکه آینده اش نیز با دوستی

 یافت.

ایجاد رابطه با افسران در سطحه که صالح میدانست آسانتر از آن چیزی بود که فکر میکرد، زیرا چنین مینمود که 

ایشان از زنان جنوبی وحشت داشتند و به خاطر همسرانشان نمیتوانستند زیاد به آنها نزدیک شوند؛ به این ترتیب 

همسران آنان دچار مشکل میشد و این چیزی بود که قبال به آن فکر نکرده بود. اسکارلت در برقراری ارتباط با 

معاشرت با زنان شمالی برایش لذت بخش نبود. خوشحال میشد اگر از آنها دوری میکرد ولی نمیتوانست، زیرا 

و زنان  همسران افسران شمالی به شدت خواهان معاشرت با او بودند. آنان کنجکاوی حریصانه ای درباره جنوب

 جنوبی نشان میدادند، و اسکارلت فرصت خوبی برای فرو نشاندن کنجکاوی ایشان بود.

بانوان آتالنتایی کاری به آنها نداشتند و حتی از ادای تعارفات معمول با آنها، در کلیسا خودداری میکردند، بنابراین 

دعاهای خود را گرفته بودند. اغلب وقتی وقتی کارهای تجارتی، اسکارلت را به خانه آنها کشاند، انگار جواب 

اسکارلت در درشکه خود نشسته بود و با مردی از افسران شمالی در جلوی منزل سخن میگفت همسرش از خانه 

خارج میشد و در گفتگوی آن دو شرکت میکرد و اسکارلت را مصرا برای نوشیدن چای به درون خانه فرا میخواند. 

میپذیرفت و به عکس العمل دیگران اصال اهمیت نمیداد و در پی آن بود که آنان و اسکارلت اغلب دعوت آنها را 

دوستان آنان را تشویق کند که از فروشگاه خرید کنند. در این آمد و شد ها قدرت خودداری خود را بارها به 

جنوب داشت و  آزمایش میگذاشت زیرا در سواالت آنان گاه نکته هایی می یافت که بویی از تحقیر و توهین به

 اسکارلت ناچار بود همه آنها را با خونسردی تحمل کند و اگر میتواند عکس آن را به اثبات برساند.

رمان معروفی است از آثار هاری یت  Uncle Toms Cobinزنان شمال معتقد بودند که کتاب کلبه عمو تام)

ع سیاهان در دوره برده داری به شکل به طع رسید. وض 6601( که اولین بار در سال 6666-6611بیچراستو)

شگفت انگیزی در این داستان نصویر گردیده است. اگر چه در این کتاب نویسنده به هواداری همه بردگان برخاسته 

ولی به طور اخ  دو شخصیت را مورد نظر قرار داده، آنان را در عرصه ای ملودراماتیک به ثبت می رساند: تاپسی ـ 

برده مادر. تام و سیمول لگری هم دو شخصیت دیگر این داستانند که نمونه برده مظلوم و ارباب برده کوچک و الیزا 

بعد از انجیل مهمترین کتاب جهان است و میخواستند درباره سگهای شکاری خونریزی که مالکان «( م»ظالم اند. 

سکارلت میگفت که در عمرش تنها برای تعقیب بردگان فراری نگهداری میکردند، چیزهای بیشتری بدانند. و وقتی ا

یک سگ شکاری کوچک دیده است، حرفش را باور میکردند. میخواستند اطالعات بیشتری از داغ و درفش سیاهان 
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و عالمت گذاری صورت ایشان با میله های سرخ کسب کنند. می خواستند از آویزان کردن بردگان و شالق زدن آنها 

اردار چیزهای بیشتری بدانند. میخواستند بدانند مالکان چگونه بردگان خود را به با تسمه های چرمی و تازیانه های خ

صلیب میکشیدند و شمع آجین میکردند. و هنگامی که اسکارلت اظهار بی اطالعی میکرد، تصور میکردند از ترس 

 سیاهانی که اکنون آزاد شده اند و درکوچه ها و خیابان ها پرسه میزنند، چیزی نمیگوید.

نوان آتالنتا همگی از شنیدن سخنان بی پایه و اساس خشمگین میشدند و واکنش های تند نشان میدادند، ولی با

اسکارلت آموخته بود که خود را کنترل کند. تحقیر، بیش از خشم به او در این کار کمک کرده بود. هر چه بودند، 

میرفت. از این رو توهین آنها به وطن او و مردمش و یانکی بودند، شمالی بودند و از یانکی ها بیش از این انتظار ن

اصول اخالقی ایشان، با وجود ایجاد تنفر شدید، باعث ابراز خشم نمیشد، چون اگر میخواست نشان دهد که چه 

 شکاف عمیقی میان شمال و جنوب موجود است، راه های زیادی در اختیار داشت.

سوی خانه روان بود از مقابل خانه ای که سه تن از افسران، با الوارهای  یک روز بعدازظهر وقتی به اتفاق عمو پیتر به

او، داشتند برای خود خانه میساختند رد شد. در مقابل خانه، خانواده افسران اجتماع کرده بودند. سه زن در پیاده رو 

ای آوردند. لحن صدای ایستاده بودند با اشاره دست او را متوقف کردند. سپس نزدیک شدند و تعارفات گرمی به ج

آنها به گونه ای بود که اسکارلت پیش خود فکر کرد که اگر همه چیز یانکی ها را بشود بخشید این یکی دیگر قابل 

 بخشش نیست.

شما همون کسی هستین که ما دنبالش میگردیم خانم »( بود گفت: Maineزن الغر اندامی که اهل ایالت مین)

 «ین شهر تیره و سیاه میخوام.کندی. من اطالعاتی در مورد ا

 اسکارلت این توهین آشکار را در مورد آتالنتا با تحقیر ندیده گرفت و زیباترین لبخند خود را بر لب آورد.

 «چی میتونم برای شما بگم؟»

( برگشته به شمال. میگفت نمیتونه حتی یه روز دیگه میون این Bridgetپرستار من، بریجت)»

زندگی کنه، و بچه ها هم دارن پدرم رو در میارن! به من بگین چطوری میتونم یک پرستار  ( هاNaygursبرزنگی)

 «پیدا کنم. نمیدونم کجا باید بگردم.

نباید کار مشکلی باشه. اگه بتونین یکی از این سیاهایی رو که تازه از ده اومدن پیدا کنین »اسکارلت خنده کنان گفت: 

که دفتر بردگان آزاد اونو خرابش نکرده باشه . کافیه که همین جا دم در کارتون آسون میشه، فقط به شرطی 

 ...«بایستین و از زن های سیاهی که رد میشن بپرسین، من مطمئنم که 

 فریاد نارضایتی از سه زن بلند شد.

شما فکر میکنین من حاضر میشم بچه هامو دست این سیاه ها بدم؟ من یک دختر خوب » زن اهل مین گفت: 

 «ایرلندی میخوام.

متأسفم مستخدم ایرلندی تو آتالنتا پیدا نمیشه. من که خودم شخصا مستخدم سفید »اسکارلت با سردی جواب داد: 

مطمئن باشین »بعد با لحن طعنه آمیزی اضافه کرد: « ندیدم و اصال دلم نمیخواد تو خونه خودم مستخدم سفید باشه.

 «اعتمادن. سیاه ها آدم خور نیستن، خیلی هم قابل

 «خدای من، نه. اصال نمیتونم یک سیاه تو خونه ام بیارم. حتی فکرشم نمیتونم بکنم.»

 «من هم اصال به یک سیاه اعتماد ندارم. ممکن نیست بچه ها مو بدم دستش.»زن دیگر گفت: 
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. این غریبه ها از اسکارلت به یاد دست های مهربان مامی افتاد که در خدمت الن، او و وید خشن و زیر شده بود

دست سیاه ها چی میدونن؟ نمیدونن که چه گرم و آرامش بخشه. چه دست های درستکاری، چه با حقیقت، چه 

 نوازشگر و چه پر احساس.

 «تعجب میکنم، که وقتی اونارو آزاد میکردین چرا به این چیزها فکر نکردین؟»

آزاد نکردم. من تا سه ماه پیش که اومدم جنوب، اصال سیاه  من، خدا جون من که اونا رو»زن اهل مین خندید و گفت: 

 «ندیده بودم. از دیدنشون مورمورم میشه، بهشون اعتماد ندارم...

اسکارلت متوجه بود که نفس عمو پیتر تند شده، راست نشسته و به گوش است خیره شده است. زن اهل مین وقتی 

نگاش کنین، مث یک غورباقه باد »دوستانش نشان داد و گفت:  دوباره به صحبت درآمد با خنده عمو پیتر را به

شرط میبندم این پیرترین حیوون خونگی شماست، این طور »بعد خنده ریزی کرد و از اسکارلت پرسید: « کرده.

 «نیست؟ شما جنوبی ها نمیدونین چه جوری با سیاه ها رفتار کنین. شما اینا رو به کلی خراب کردین.

فرو داد، دور چشمانش شیارهای عمیق افتاده بود، اما هیچ نمیگفت، و همچنان نگاه خیره اش را به پیتر نفسش را 

جلو دوخته بود. در عمرش اصال نشنیده بود که سفید پوستی این طور با او سخن بگوید و با کلمات زشت او را خطاب 

، هرگز. هرگز نشنیده بود، سفیدی، او را بی کند. این کالم بی ادبانه خشن را از سیاهان شنیده بود ولی از سفیدها

ارزش بخواند و از حیوانات خانگی به شمار آورد. او پیتر بود، مردی موقر که سال ها وزارت خاندان هامیلتون را بر 

 عهده داشت

. 

انه و اسکارلت شاهد بود که غروری آزار دهنده اندامش را فرا گرفته و رنجی قتال وجودش را پر کرده است. صبور

آرام حرف های این سه زن را شنیده بود. اینها زنانی بودند که ارتش کنفدراسیون را دشنام میدادند و محافظین سیاه 

پوست جفرسون دیویس را حقیر میخواندند و جنوبی ها را به خاطر جنایاتی که در حق بردگانشان مرتکب نشده 

ی و درستکاری خودش بود حتما تحمل میکرد. اما توهین آنها بودند سرزنش میکردند. اگر این تحقیرها بر علیه تقو

به این سیاه پیر وفادار چون کبریتی بود که به باروت کشیده باشند. برای لحظه ای نگاهش به تپانچه بزرگی که پیتر 

خ، بر کمر داشت افتاد و دستش برای برای لمس آن به خارش افتاد. آنان سزاوار کشتن بودند، این فاتحان گستا

جاهل و مغرور؛ ولی دندانهایش را به هم فشرد تا استخوان های آرواره اش بیرون زد. به یاد آورد که هنوز وقت 

تسویه حساب فرا نرسیده، هنوز زمان آن نیست که عقیده خود را درباره یانکی ها بگوید. روزی آن زمان فرا 

 میرسد. خدای من، بله ! فرا میرسد. اما نه حاال.

 «عمو پیتر یکی از اعضای خانواده ماست. عصربخیر. حرکت کن پیتر.»لرزانی گفت: با صدای 

پیتر شالق بر گرده اسب کشید و حیوان ناگهان جستی زد و درشکه از جا کنده شد. و اسکارلت پشت سر خود صدای 

 «عضو خانواده؟ یعنی قوم و خویش؟ این که کامال سیاهه.»زن اهل مین را میشنید که میگفت: 

لعنت به یانکی ها! باید آنقدر شالق بخوردند که با صورت به خاک بیفتند. اگر پول کافی به دست می آوردم، توی 

 صورت همه شون تف میکردم! من ـ

نگاهی به پیتر انداخت؛ قطرات اشک از چشمانش به زیر غلتیده، روی لبهایش سرازیر میشد. از مشاهده درماندگی 

دلش چنگ انداخت، در چشمان خود سوزش اشک را احساس کرد. حالت پیرمرد سیاه، او، حس ترحم و اندوه در 

درست چون طفلی کوچک بود که مورد آزار مردمی بی رحم قرار گرفته باشد. آن زنان عمو پیتر را آزرده بودند، 
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ه سالح او را عذاب داده بودند ـ مردی را که همراه با سرهنگ هامیلتون در جنگ مکزیک شرکت کرده بود، مردی ک

بعد از مرگ کنارش گذاشته بودند، مالنی و چارلز را بزرگ کرده بود و از زن سبک عقلی چون پیتی پات حمایت 

کرده بود، هنگام فرار از آتالنتا با او بود و اسبی فراهم کرده بود و بعد از جنگ او را از ماکون به آتالنتا باز گردانده 

 ان اعتماد ندارند.بود. و آنها میگفتند که به سیاه

پیتر، من از گریه تو شرم دارم. برای تو چه اهمیتی »اسکارلت دست خود را بر بازوی نحیف پیتر گذاشت و گفت: 

 «داره؟ اونا جز یانکی های لعنتی چیز دیگه ای نیستن.

قایی ام و نمیفهمم اونا جلوی من حرف میزدن، مث اینکه من یه قاطرم و حرفاشونو نمیفهمم ـ مث اینکه من یه آفری»

به من میگن برزنگی، من این کلمه رو اصال از سفیدها نشنیده بودم. میگن حیوون »نفس عمیقی کشید : « چی میگن.

پیر، میگن برزنگی، میگن اعتماد ندارن به ماها. پس به من هم میگن، من هم قابل اعتماد نیستم. خب وقتی سرهنگ 

اون گفت، خودش گفت،  "مواظب بچه هام باش، مواظب خانوم پیتی پات باش.تو پیتر! تو "داشت میمرد به من گفت: 

 «و من تموم این سالها ازش مراقبت کردم ـ  "چون عقل یه ملخو داره"

هیچ کس جز تو نمیتونست بهتر از این عمل کنه، شاید فقط فرشته ای مثل جبرییل. ما »اسکارلت با نرمی گفت: 

 «کنیم.نمیتونستیم بدون کمک تو زندگی 

خانوم، از شما متشکرم. من میدونم، شما هم میدونین. فقط یانکی ها نمیدونن و نمیخوان بدونن. شما چرا اینارو تو »

 «کاراتون دخالت میدین خانوم اسکارلت؟ اونا ما جنوبی ها رو نمیفهمن.

است. هر دو تا خانه  اسکارلت هیچ نگفت، از خشم میسوخت که چرا حق آن زنان یانکی را کف دستشان نگذاشته

سکوت کردند. نفس کشیدن های تند پیتر تمام شده بود، اشکش خشک شده بود و حالت عادی اش بازگشته بود. 

 وقارش دوباره برگشته بود و اکنون رنج درونش فروکش میکرد.

ر چون سیاه است، چه مردم پست و کثیفی هستند این یانکی ها! آن زنان فکر میکردند عموپیت»اسکارلت فکر میکرد: 

گوش ندارد، احساس ندارد و اذیت نمیشود، ناراحت نمیشود. نمیدانستند که با این سیاهان باید با لطف و مهربانی 

رفتار کرد، نمیدانستند که باید مثل بچه ها، راهنمایی شوند، پرورش پیدا کنند، با آدم خودمانی شوند تا تربیت پیدا 

اربابان سفیدشان درک نمیکردند. فقط جنگیده بودند تا آنها را آزاد کنند و آزاد کرده  کنند. سیاهان رابطه آنها را با

بودند اما حاال حاضر نبودند کاری برایشان بکنند، جز اینکه وادارشان کنند تا علیه سفیدها بیاشوبند. آنان، سیاهان را 

اد میزدند، جنوبی ها نمیدانند چطور با سیاهان دوست نداشتند، به آنها اعتماد نمیکردند. آنها را نمی فهمیدند و فری

 « رفتار کنند.

شمال، به سیاهان اعتماد نداشت! ولی اسکارلت داشت، آنان را به خیلی از سفیدها ترجیح میداد و بیش از یانکی ها به 

قدرتی  آنها اعتماد میکرد. در آنها وفاداری بود، صبر و مقاومتی خستکی ناپذیر بود و عشق بود، که همیشه

نمیتوانست آن همه کیفیت های مطلوب را درهم بشکند و با هیچ پولی نمیشد آنها را خرید. اسکارلت به یاد چند 

سیاهی افتاد که از پس آن همه رنج و بدبختی، از پس هجوم یانکی ها هنوز در تارا مانده بودند، در حالی که 

وند که به دنبال فراغت و مجال میرفتند. اما آنان مانده بودند. میتوانستند، دنبال آنها بروند و به گروه هایی ملحق ش

رنج دیلسی را در مزارع پنبه به یاد آورد که پا به پای او کار میکرد، و پورک را که زندگی خود را به خطر می انداخت 

مامی که به دنبال و به دنبال مرغ و خروس تا مزارع دور دست میرفت، که خانواده تارا را از گرسنگی نجات دهد. و 

او به آتالنتا آمده بود که از او مراقبت کند تا به راه خطا نرود. به سیاهان کشتزارهای همسایه فکر میکرد که 
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باوفاداری کامل نزد اربابان خود مانده بودند و وقتی مردان در جنگ بودند از بانوان خود مراقبت میکردند و با آنان 

از مجروحان پرستاری میکردند، مرده ها را به خاک میسپردند، محرومان را آرامش به نقاط امن پناهنده میشدند، 

میبخشیدند، میدزدیدند تا میز غذا خالی نباشد. و حتی اکنون که دفتر بردگان آزاد هزار وعده وفا نکرده به آنها داده 

ی کار میکردند. ولی یانکی ها این بود و میداد هنوز هم با اربابان خود مانده بودند و حتی سخت تر از روزهای بردگ

با همه این ها یانکی ها تو را »چیز ها را درک نمیکردند و ممکن نبود درک کنند. اسکارلت با صدای بلندی گفت: 

 «آزاد کردن.

. اینا نه. خانوم! اونا منو آزاد نکردند، من به این آشغالها هیچ وقت اجازه نمیدم منو آزاد کنند» پیتر با وقار جواب داد: 

کی هستن که بخوان منو آزاد کنن یا نکنن. من هنوز مال خانم پیتی هستم و وقتی من بمیرم اون منو تو قبرستان 

هامیلتون ها دفن میکنه، جایی که بهش تعلق دارم... خانوم من حتما عصبانی میشه اگه بهش بگم که شما اجازه دادی 

 «اونا به من توهین کنن.

 «من هیچ وقت چنین اجازه ای ندادم.: » اسکارلت با فریاد گفت

مسئله اینکه من و شما که کاری » بعد لب هایش را گزید و ادامه داد: « چرا، اجازه دادی. خانم اسکارلت.»پیتر گفت: 

با اونا نداشتیم. اون ها هم به من توهین کردن. اگه شما باهاشون صحبت نکرده بودین، اون ها نمیتونستند به من 

 «یا آْفریقایی، و شما از من دفاع نکردی.  بگن قاطر

 «چطور دفاع نکردم؟» اسکارلت از این انتقاد که چون نیش به او فرو رفته بود احساس سوزش میکرد: 

نه دفاع نبود. شما فقط چیزی را گفتین که حقیقت داشت. خانوم اسکارلت، شما را چه مربوط به این یانکی ها! هیچ » 

میکنه. تو که نمیخوای این پیرزن پا کوچولو از دست اونا خون گریه کنه. اگه بفهمه اونا راجع به زنی از این کارها ن

 «من چه حرفهایی زدن چی میشه؟

حرفهای پیتر بدتر از انتقادهای فرانک، عمه پیتی و همسایگان او را گزید. یک مرتبه آرزو کرد که او را آنقدر کتک 

. آنچه پیتر میگفت حقیقت داشت ولی او از شنیدن آنها از دهان یک سیاه، یک بزند تا دهان بی دندانش را ببندد

خدمتکار سیاه تنفر داشت. شنیدن چنین حرفهایی قابل تحمل نبود، آن هم از زبان مستخدم دیگران. این موضوع در 

 واقع ربطی به او نداشت به جنوبی ها مربوط میشد.

 «انوم پیتی دیگه اجازه نده من با شما بیام. نه خانوم.حیوون خونگی! فکر کنم خ»پیتر غرشی کرد. 

 «عمه پیتی میخواد تو مثل همیشه همراه من باشی. حاال دیگه بیشتر از این حرف نزن.»اسکارلت آمرانه گفت: 

پشت من داره میلرزه. خیلی احساس درد میکنم، پشتم درد میکنه، نمیتونم تحمل » پیتر با لحن شکایت آمیزی گفت: 

م. خانوم من اجازه نمیده وقتی مریضم از خونه بیرون بیام.... خانوم اسکارلت وقتی خونواده شما موافق نیستن، شما کن

 «نمیتونی با این یانکی ها و آشغالهای سفید معاشرت کنی.

ته بودند. اسکارلت در فکر فرو رفت. راست بود. خانواده اش با کارهای او موافق نبودند، ولی شمالی ها او را پذیرف

میدانست که همسایگان تمام شهر و حتی افراد خانواده اش از او بد گویی میکنند. و حاال پیتر هم داشت او را تهدید 

 میکرد که دیگر با او نخواهد رفت. این یکی دیگر قابل تحمل نبود.

ما حرفهای پیتر آتشی در پیش از این به حرفهای مردم اعتنایی نمیکرد. کمی ناراحت میشد ولی اعتنایی نمیکرد.ا

قلبش روشن کرده بود و دست و پای او را بسته بود، باعث شده بود ناگهان از همسایگان، به اندازه یانکی ها بدش 

 بیاید.
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چرا تو کارهای من فضولی میکنن؟ خب، من االن دارم مثل یک عمله کار میکنم، یانکی ها هم طرف »با خود گفت : 

تونن این کار سخت رو برام سخت تر کنن. این قدر رو دارن. به من چه که اونا چه جوری معامله من هستن.اونا می

 «... روزی –فکر میکنن. من باید کاله خودم را بچسبم. اصال حاال نمیتونم این حرفارو تحمل کنم. ولی روزی

ت هایش را روی هم اوه، روزی! وقتی در جهان او دوباره آرامش و امنیت برقرار شد، آن وقت مینشیند و دس

میگذارد و بانوی بزرگی چون الن میشود. میخواست چون بانوان محترم مورد حمایت قرار گیرد، و آن وقت همه او را 

می پذیرفتند. او دوباره پولدار میشد. چقدر احساس بزرگی میکرد. آن وقت به خود اجازه میداد که مثل الن مهربان و 

تد و به آْنها سر بزند. اگر حادثه تلخ و ناگوار پیش می آمد، دیگر ترس و هراسی مالیم باشد و فکر مردم دیگر بیف

نداشت. آن زمان، وقت کافی برای بازی با بچه هایش پیدا میکرد و به درس های آنان میرسید. بعد از ظهر های گرم 

دبزن برگ نخل به و طوالنی را به دیدن دوستانش میرفت، لباسهای خوش دوخت و خش خش کننده میپوشید و با

دست میگرفت و ریتم تکان های آن را حس میکرد. میهمانی میداد، چای، ساندویج های خوشمزه و کیک سرو 

میکرد و با مجال و با فراغت، ساعتها راجع به اخبار و شایعات حرف میزد. از آنجا که خود روزی بدبختی و نابسامانی 

د و به فقرا میداد، سوپ و ژله درست میکرد و برای بیماران و ایتام کشیده بود. زنبیل های پر از غذا آماده میکر

میبرد. و آنها را سوار درشکه زیبای خود میکرد. یک بانوی واقعی جنوب میشد. درست مثل مادرش. و آن گاه همه او 

بان است و او را دوست میداشتند و به او چون مادرش، احترام میگذاشتند و میگفتند: که چقدر از خود گذشته و مهر

 میخواندند.« بانوی با سخاوت»را 

این افکار رویا بر انگیزی که در مورد آینده داشت هرگز با واقعیت موجود فراهم نمیشد. واقعیت این بود که شاید 

هرگز دلش نمیخواست یک بانوی ا ز خود گذشته، دستگیر و مهربان باشد. آنچه که اکنون میخواست این بود که بر 

پیروز شود و در کارش موفق گردد. نمیتوانست آن کیفیت های دلخواه را که در رویاهایش میدید برای خود رقبایش 

معنی کند. منافذ مغزش آنچنان بزرگ وسیع و پر سر و صدا بود که قادر نبود تفاوت ها را ببیند. کافی بود که روزی، 

 د.روزی که پولدار میشد، همه او را بپذیرند و قبول داشته باشن

 روزی، ولی نه حاال. امروز همه درباره اش همه چیز میگفتند. حاال هنوز وقتش نرسیده بود که یک بانوی بزرگ شود.

درد پیتر هم مثل حرفهایش واقعی بود. عمه پیتی غش کرد. پیتر اعتصاب همه را تحریک کرد و عذاب آورد . 

. از آن به بعد، اسکارلت به تنهایی درشکه میراند و پینه سوگند خورد که با دردی که دارد، نمیتواند درشکه براند.

 های کف دستش که رفته بودند دوباره بازگشتند.

*** 

 همچنان که بهار میگذشت، باران سرد ماه آوریل جای خود را به گرمای شفابخش و

، او را می آزرد و سرسبزی ماه ژوئن می داد. هفته ها می گذشت و کار سخت و اضطراب ونگرانی از عقب زایمان

همانطور که سردی همسایگان افزایش می یافت، محبت خانواده بیشتر می شد. با اشتیاق دیوانه واری بر آن بود که 

حوادث و وقایع اطرافش را دنبال کند. هر چه بیشتر دقت می کرد، کمتر سر در می آورد،نمی فهمید چه سرنوشتی 

امنی و تقال، تنها یک نفر بود که قابل اعتماد می نمود و حرف او را می بر او حاکم است. در آن روزهای رنج و نا

فهمید، این شخ  رت باتلر بود. برایش تعجب آور بود که چرا از میان این همه آدم، فقط او باید چنین احساسی از 

خارج شده  خود نشان دهد، چون رت مردی بود بی ثبات، مثل جیوه و چون شیطان متمردی که تازه از چاه دوزخ
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باشد، سرکش و نا آرام می نمود. اما به اسکارلت توجه داشت. با او همراهی و همدلی می کرد و رفتاری مالیم و لطیف 

 از خود نشان می داد، چیزی که اصال از او انتظار نمی رفت.

یقین داشت که این  رت اغلب به سفرهای اسرار آمیز خود به نیواورلثان ادامه ادامه می داد و اسکارلت با حسادت

 توقفش زد سرباز درشکه راندن از پیتر عمو اینکه از بعد اما. آید می پیش زنانی یا –مفارقت های دایم به خاطر زن 

 .شد تر طوالنی و طوالنی آتالنتا در

واتلینگ،  می گذراند و یا در میخانه بل« دختران دوران» وقتی که در شهر بود اوقاتش را به قمار در طبقه دوم سالن 

با یانکی ها و اوباش خانه به دوش همپیاله می شد.مردم شهر از او بیش از دوستان شمالی اش نفرت داشتند. حاال 

دیگر به خانه اسکارلت نمی رفت، احتماال می دانست که واکنش فرانک و عمه پیتی، به خصوص با وضع حساسی که 

قریبا هر روز اسکارلت به طور اتفاقی او را می دید. بارها وقتی می اسکارلت داشت، چندان محترمانه نخواهد بود. اما ت

خواست از جاده پیچ تری یا دکاتور بگذرد و به کارگاه های خود سری بزند، رت آمده بود و درشکه را برای او رانده 

ا به پشت بود. اغلب افسار اسبش را می کشید، می ایستاد و حرف می زد و گاهی هم پیاده می شد، عنان اسب ر

درشکه می بست، کنار اسکارلت می نشست و او را همراهی میکرد. اسکارلت این روزها خسته بود، خسته تر از آن 

بود که بتواند حرف بزند. پس ساکت می نشست، و شاد بود از اینکه افسار را به دست دیگری سپرده است. رت 

لنتا از مالقاتهای آنان خبر اشت و به شایعات ، شایعه دیگری همیشه قبل از اینکه به شهر برسند از او جدا می شد و آت

 می افزود کع باعث می شد اسکارلت دشنام های تازه ای را به فهرست خود اضافه کند.

اسکارلت گاهی فکر می کرد که این مالقاتها چندان هم اتفاقی نیست. همچنان که هفته ها پشت هم می گذشت و 

هر افزایش می یافت این مالقات ها بیشتر تکرار می شد. ولی چرا رت به جسستجوی تش علیه خشونت سیاهان در ش

اسکارلت می آمد، آن هم وقتی که نزدیک زایمانش بود. اسکارلت فکر می کرد که اگر زمای نظر بدی به او داشت 

ذشت حرفی نزده بود. هرگز حاال دیگر ندارد، ولی مطمئن نبود. ماه ها بود که او درباره آنچه که در زندان یانکی ها گ

سخنی نمی گفت. اسکارلت فکر می کرد که « آزمندی او»به اشلی و عشق اسکارلت به او اشاره ای نمی کرد و درباره 

بهتر است این سگ را بیدار نکند، بنابراین درباه این مالقات ها هچ سوالی نمی کرد. سرگرمی رت چیزی جز قمار 

نداشت از این رو اسکارلت پذیرفت که او به خاطر دوستی ساده به جستجویش می  نبود و دوست نزدیکی در آتالنتا

 آید. دلیلش هر چه که بود، اسکارلت مصاحبت او را غنیمت می شمرد.

رت به شکایتهای او درباره از دست دادن مشتریان و قرض های متعدد، سو استفاده های آقای جانسون و بی لیاقتی 

وفقیت های او کف می زد، در حالی که فرانک فقط لبخند می زد و عمه پیتی مبهوتانه می هیو گوش می داد. برای م

اسکارلت می دانست که رت در خفا کمک های فراوای به او می کرد، زیرا خیلی از یانکی ها و « وای خدای من» گفت:

می کرد. اسکارلت او را می  اوباش خانه به دوش را می شناخت، اما اصال به روی اسکارلت نمی آورد و حتی انکار

شناخت و می دانست چه جور آدمی است، از این رو هرگز به اعتماد نمی کرد، ولی هنگامی که با اسب سیاه خود از 

خم جاده نمایان میشد خوشحالی عجیبی به او دست می داد. وقتی از در درشکه باال می آمد و افسار را به دست 

ود خود را علی رغم هیکل بی قواره و شکم گنده ی او بیان داشت، اسکارلت گرفت و تعارفات بی معنی و بی مر

می توانست درباره همه چیز با او سخن بگوید. سعی نمی کرد مقاصد واقعی  "احساس جوانی و زیبایی می کرد. تقریبا

ی نمی گذاشت و خود را پنهان کند و برخالف وقتی که با فرانک و یا حتی اشلی حرف می زد، مطلبی را نگفته باق

چیزی را کتمان نمی کرد. البته در تمام مکالماتش با اشلی، چیزهای زیادی بود که نمی باید گفته می شد و نمی 
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خواست به خاطر شرافت خود همه چیز را بیان کند. دوستی با رت برایش آرامش بخش بود، و حاال که رت به خاطر 

عوض کند او نیز سعی می کرد گذشته ها را دوباره زنده نکند. این  دالیل بی شمار تصمیم گرفته بود رفتار خود را

 روزها دوستی که اینطور به او آرامش ببخشد کمتر پیدا میشد.

رت، چرا مردم این شهر »یک روز که بعد از اینکه عمو پیتر از همراهی او خودداری کرده بود، با خشم فراوان گفت:

رم چرت و پرت بگن؟ مثل اینکه براشون فرقی نمی کنه، همون مزخرفاتی سعی دارند از من بدگویی کنند و پشت س

رو که دربارهی این اوباش خونه به دوش میگن به من هم نسبت میدن. من فقط دنبال کار خودم هستم و کار دیگه 

 ...«ای نکردم و 

 «دونناگه تو کار اشتباهی نکردی مال اینه که فرصتی پیدا نکردی و شاید هم اونا اینو می»

اوه، جدی باش رت، اونا منو دویوونه میکنن. هر کاری که من کردم فقط به خاطر این بوده که یه خورده پول گیرم »

 «بیاد. و...

کاری که تو کردی اینه که خواستی با زن های دیگه تفاوت داشته باشی و فکر میکنم کمی هم موفق شدی. همونطور » 

هر جامعه ای گناه بزرگی به حساب میاد. فرق داشته باش تا همه تو رو لعنت کنن! هم به تو گفتم، این در  "که قبال

اسکارلت موفقیت تو در کار چوب بری و کارگاه، بزرگترین توهین به مردهایی است که در این کار موفق نشدن. به 

قت نباید درباره این خاطر داشته باش که مردم عقیده دارن بهترین جا برای هر زنی، گوشه ی خونه س و زن هیچ و

 «دنیای ظالم و پرشروشور بدونه.

 «ولی اگر تو خونه مونده بودم، دیگه خونه ای نمی موند که توش زندگی کنم، فقر، همه چیز رو از بین می برد.»

 «و نتیجه این می شد که باید گرسنگی می کشیدی و با غرور تحمل می کردی.»

مری ودر رو نگاه کن. داره پیراشکی به شمالی ها میفروشه، که خیلی بدتر از همین خانم  "اوه، چرت و پرته! مثال»

چوب بریه، و خانم السینگ خیاطی میکنه و اجاره داری، و فانی اون چینی های مسخره رو رنگ میکنه، که هیچکس 

 «نمی خواد، و همه دارن بهش کمک می کنن، و ازش خرید میکنن و..

موفقیتی ندارن، ولی به غرور داغ جنوبی مردهاشون هم توهین نمی کنن. مردها  "ها اصالعزیزم، تو متوجه نیستی، اون»

با خودشون میگن: احمق های بیچاره، ببین چه جونی می کنن! خوب، بذار فکر کنن که دارن کمک می کنن. و به 

می کنن، منتظرن مردی عالوه، خانم هایی که اسم بردی اصال دلشون نمی خواد کار کنن. فقط تظاهر به کار کردن 

پیدا بشه و این بار رو از روش دوششون برداره. همه برای اونا غصه می خورن. ولی تو دوست داری کار کنی و مطمئنا 

دلت نمی خواد هیچ مردی در کارت دخالت کنه، پس کسی پیدا نمیشه که دلش به حالت بسوزه. آتالنتا هرگز تورو 

 «برای مردم کار لذت بخشیه. به خاطر کارت نمیبخشه. اظهار تاسف

 «کاش تو گاهی جدی بودی.» 

تا حاال ضرب المثل شرقی رو شنیدی که میگه: سگ ها عوعو میکنن، اما کاروان جلو میره؟ بگذار سگ ها عوعو » 

 «کنن. و من متاسفم که هیچی نمی تونه جلوی حرکت کاروان رو بگیره.

 «تن؟ولی چرا این قدر از پول درآوردن من ناراح»

همه چیزرو با هم نمی تونی داشته باشی، اسکارلت. تو باید یا با این رسم غیرزنانه پول دربیاری و شاهد رفتار سرد »

 «مردم باشی، یا اینکه صبورانه گرسنگی بکشی و دوستان زیادی داشته باشی. انتخاب با خودته.

 «نم انتخاب درستیه، نه؟من نمی خوام فقیر باشم. فکر میک» اسکارلت به سرعت جواب داد:
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 «اگه پول میخوای، بله.»

 «بله، بیشتر از همه چیزی تو این دنیا، پول میخوام.»

 «پس انتخاب خودتو کردی. ولی تاوانش رو هم باید بدی. تنهایی.»

هر  لحظه ای شکوت برقرار شد. حق با رت بود. وقتی درباره پول فکر نمی کرئ، کمتر تنها می شد. در سالهای جنگ

وقت احساس غم و تنهایی می کرد، به سوی الن میرفت. بعد از مرگ الن، مالنی بود، اگرچه بین اوو مالنی نقطه 

مشترکی جز کار سخت در تارا وجود نداشت. و حاال هیچ کس را نداشت. زیرا عمه پیتی اصال در زندگی جز وراجی و 

 شایعه پراکنی چیز دیگری را نمی شناخت.

فکر میکنم... فکر میکن، میان زنها، من همیشه تنها بودم. اگه زنهای آتالنتا از من خوششون نمیاد، » با تردید گفت:

دلیلش کار کردن من نیست. اونا از من بدشون میاد، همین. و من نمی دونم چرا. قبل از جنگ هم، حتی قبل از 

 «ازدواجم با چارلی، خانم ها از کارهای من خوششون نمی اومد. من...

خانم ریکلز رو فراموش کردی، اون همیشه از تو خوشش می » برقی شیطنت آمیز از چشمان رت جستن کرد و گفت:

 «اومد و ازت دفاع میکرد. فکر میکنم از همه کارهات دفاع میکنه، به جز آدم کشی.

 و بلند خندید.« حتی اگه آدم هم بکشم باز هم از من دفاع میکنه.» اسکارلت با خود گفت:

وه ملی رو میگی؟ فکر نمی کنم برای من افتخاری باشه که اون ازم طرافداری کنه. شعورش فقط به اندازه یک ا»

 دنباله حرف او را گرفت. "ناگهان حرفش را قطع کرد. ولی رت فورا« مرغه. اگه شعور داشت...

 «اومد.اگه شعور داشت، ممکن بود بعضی چیزا رو درک کنه و اون وقت دیگه ازت خوشش نمی »

 «لعنت به تو باز ویرت گرفت.»

خب باشه. از بی احترامی ظالمانه تو میگذرم. بریم سر مطلب. تکلیفتو روشن کن. اگه تو با بقیه فرق داری، پس تنها »

میمونی. همسن و سالهای خودت تنهات میذارن. ولی در مورد نسل قبل و نسل بعد فرق میکنه. اونا تعجب می کنن. 

بزرگ ها و مادربزرگها، ممکنه از تو با افتخار یاد کنن و بگن: ما اصال به درد نمی خوردیم،این دختره نسل قبل، پدر

مثل اینکه یک چیزی تو کله ش هست. و نسل بعد، نوه هات میگن خودمونیم ها، عجب مادربزرگ ناقالیی داشتیم. و 

 «سعی میکنن مثل تو باشن.

قات اتفاقا راست میگی. مادربزرگ روییالر هم همین جور بود. گاهی که گاهی او» اسکارلت با شوق خندید و گفت:

من شیطونی می کردم مامی منو با اون مقایسه میکرد. اون مثل یک تیکه یخ، سرد بود، خیلی مواظب رفتارش بود و 

ی مالید و مواظب رفتار دیگران، با این وجود سه بار شوهر کرد. بخ خاطر اون، چه دوئل ها انجام نشد. سرخاب م

 «دامن کوتاه می پوشید. و خب... خب... هر چیزی زیر دامنش نمی پوشید.

تو.. تو خیلی اونو تحسین می کنی، ها؟ خیلی بیشتر از مادرت. من هم یک پدربزرگ داتم، پدر پدرم، که دزد دریایی »

 «بود.

 «می کردن؟ ؟ از اون دزدهای دریایی که یه پاشون چوبیه و کشتی ها رو لخت"نه، واقعا»

بله، با جرات میگم که اون کشتی ها رو لخت می کرد، چون خیلی به پول عالقه داشت. به هر حال پول خوبی برای »

پدر به ارث گذاشت، یک ثروت بزرگ. اما همیشه افراد فامیل با احتیاط به اسم کاپیتان از اون یاد می کردند. قبل از 

. الزم به گفتن نیست که مرگش چقدر برای بچه هایش خوشحال کننده تولد من در یک دعوا تو میخونه کشته شد

بود. چون نجیب زاده پیر،همش مست بود، و یادش میرفت که یک کاپیتانه و نباید کاری بکنه که بچه هاش 
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سرشکسته بشن. خوب من هم اونو سرمشق خودم قرار دادم. سعی می کردم ازش تقلید کنم. اصال دلم نمی خواست 

م بشم. پدرم مرد محترمی بود. رفتار بزرگ منشانه و شرافتمندانه ای داشت. می دونی چه جوریه. مطمئنم مثل پدر

بچه های تو دلشون نمی خواد مثل تو باشن، اسکارلت اونا هم مثل، خانم مری ودر و خانم السینگ از تو انتقاد می 

های بی سرو صدا و مالیمی میشن، و تو مثا  کنن، همون جور که من از پدرم می کردم. بچه های تو احتماال آدم

مادرهای دیگه سعی می کنی چیزی از رنج خودت برای اونا تعریف نکنی. و البته این کار اشتباهیه. سختی، یا مردم 

 «رو میسازه، یا اونها رو از بین میبره. بنابراین تو باید منتظر قضاوت نسل بعد باشی.

 «ا چه جور آدم هایی میشن.نمی تونم تصور کنم که نوه های م»

 «منظورت از ما، بچه هایی است که از من و تو بوجود میان؟ آه، خانم کندی!»

اسکارلت ناگهان متوجه اشتباه لفظی خود شد و رنگش به قرمزی زد. این دیگر بدترین شوخی او بود، چون دوباره او 

گام حضور او باالپوش خود را روی شکمش را به یاد شکم باد کرده خود انداخت. همیشه سعی کرده بود هن

بیاندازد.حتی در آن روزهای گرم، رنج گرما را به خود میخرید، به امید اینکه بزرگی شکمش بر کسی مکشوف 

 نشود. . حاال از اینکه می دید رت متوجه همه چیز هست خشمگین شده بود.

 «زود از درشکه من پیاده شو حیوون نفرت انگیز.»

اصال همچین کاری نمی کنم. به زودی هوا تاریک میشه و ما باید از کنار کلبه ی سیاه ها رد »دی گفت:رت با خونسر

بشیم. میگن این سیاه ها پدرسوخته هستن. امیدوارم کاری نکنی که کوکلوکس ها مجبور بشن انتقام بگیرن. اونا هر 

 «شب پیرهن های بلند میپوشن و این طرفها پرسی میزنن.

و ناگهان با تمام قدرت افسار را گرفت و کشید ولی احساس دل بهم خوردگی « برو گمشو.» یاد کشید:اسکارلت فر

کرد، حالت استفراغ به او دست داده بود. رت درشکه را نگاه داشت و دستمال سفیدش را درآورد و سر او را به یک 

برابر مردی، این حالت به او دست می داد. طرف خواباند و دستمال را جلوی دهانش گرفت. این اولین بار بود که در 

از اینکه آبستن او کشف شده بود، آشکارا نگران بود. چطور می توانست به صورت رت نگاه کند. از سیان این همه 

مردم چرا رت باید شاهد این حالنت او باشد؟ مردی که برای هیچ زنی احترام قائل نبود. تمام وجودش به لرزه افتاد. 

 دو انتظار داشت کلمات سخت و تمسخرآمیزی از او بشنود کهنتواند هر گز فراموش کند.گریه سر دا

احمق نباش. اگه گریه کنی معلومه خیلی احمقی. اینکه خجالت نداره. بیا اسکارلت، بچه نشو. » رت به تندی گفت:

 «مطمئنا من کور نیستم. میدونستم تو حامله ای.

را به چهره سرخش می کشید. از این کلمه ترسیده بود. فرانک همیشه از  ، و چنگ خود«اوه»اسکارلت فقط گفت:

یاد می کرد و جرالد در گذشته هر وقت می خواست به آن اشاره کند از عبارت « وضع تو»حاملگی او با عبارت 

« وضعدر این »استفاده می کرد، و زنان اگر می خواستند در این باره سخن بگویند از کلمه « موضوع خانوادگی»

 استفاده می کردند.

خیل بچه ای اگه فکر می کردی که من چیزی نمیدونم. با این پارچه کلفتی که توی این گرما روی خودت انداختی. »

 «چرا خودتو عذاب میدی. البته که من میدونم. مگه غیر از این فکر می کردی؟ من...

به دست گرفت و درشکه را به حرکت درآورد. با لحنی ناگهان سکوت کرد. آرامشی میانشان به وجود آمد. افسار را 

 آرام سخن را از سر گرفت و کلماتی پرمهر به گوش او ریخت. سرخی صورتش کمتر شده بود.
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اصال فکر نمی کردم اینطور ناراحت بشی. فکر می کردم زن عاقلی هستی. ناامیدم کردی. آیا ممکنه هنوز برای این » 

متاسفم که اصال مثل یک نجیب زاده رفتار نکردم. نباید به روت می آوردم. می دونم جور چیزا سرخ و سفید بشی؟ 

که نجیب زاده نیستم. اصال فکر نکردم که چی میگی. شاید دلیلش اینه که یک زن حامله اصال منو متعجب نمیکنه. به 

سمون و درخت و جاده نگاه کنی. آدم نظر من باید با زنهای حامله کامال عادی رفتار کرد، نه اینکه به اونا میرسی به آ

که نباید خودشو به اون راه بزنه. چه اشکالی داره یک مرد به یک زن حامله نگاه کنه و شکمشو با چشم اندازه بگیره. 

اروپایی ها خیلی عاقلتر از ما هستن. اونا مادرهایی رو که به انتظار بچه هستن مثل دیگران تعارف می کنن و باهاشون 

ن. چرا باید خودمونو به نفهمی بزنیم. این یک چیز عادیه و هر زمانی باید بهش افتخار کنه. زن حامله که قاطی میش

 «نباید مثل جنایتکارها پشت درهای بسته قایم بشه.

 «افتخار... افتخارها؟» اسکارلت با فریاد گفت:

 «افتخار نمی کنی که بچه دار میشی؟»

 «بچه بدم میاد؟اوه، خدا جون، نه. من... من از »

 «منظورت اینه که از بچه فرانک بدت میاد؟»

 «نه... بچه هرکسی.»

برای لحظه ای دوباره بد حال شد. از اینکه در حرف زدن تامل کافی نمی کرد ناراحت می نمود. ولی صدای رت 

 طوری بود که گویی اصال متوجه نشده است.

عجب دروغگویی هستی »اسکارلت حالت عادی خود را بازیافت..« پس ما باهم فرق داریم. چون من بچه دوست دارم»

 «تو! تو بچه دوست داری؟

من بچه دوست دارم. بچه های کوچولو رو. تا وقتی که بزرگ بشن و عادت بزرگ ها را پیدا کنن. پدروغ بگن، حقه »

دارم. اگرچه اون بچه ای  بزنن و کثیف بشن. این نمی تونه برای تو جالب باشه. من وید هامپتون رو خیلی دوست

 «نیست که باید باشه.

اسکارلت ناگهان با اشتیاق فکر کرد که او راست می گوید. قبال دیده بود که از بازی با وید هامپتون لذت می برد و 

 همیشه برایش هدیه می خردید.

ده داری بچه دار میشی و می خب، حاال که به قول تو مسئله وحشتناکی را پیش کشیده ایم و تو هم باالخره در آین»

خوام دو چیز رو که هفته هاست تصمیم دارم بگم، برات روشن کنم. اولش اینه که راندن درشکه برای تو کار 

این حرف بازهم به تو گفته شده. به هر حال چه اهمیت بدی و چه اهمیت نید در این راه خطرهای  "خطرناکیه. مطمئنا

کنن، باید بدونی کع از این چیزها فراوون اتفاق افتاده. حاال به خاطر کله شقی تو، ززیادی هستو ممکنه به تو تجاوز 

ممکنه وضعی پیش بیاد که چند تا از همشهریهای شجاعت، مجبور بشن دوسه تا سیاه پوست بدبخت رو تیکه تیکه 

ر دار. آیا تا حاال به این کنن. این کار پای یانکی ها رو به ماجرا باز میکنه و این وسط چند نفری هم ممکنه برن س

موضوع فکر کردی؟ یکی از که خانم ها از تو بدشون میاد اینه که فکر می کنن تو کار می کنی تو کاری می کنی که 

پای شوهرها و پسرهاشون بیاد وسط و مجبور بشن به خاطر بالیی که سر تو اومده کاری بکنن. به عالوه، اگه 

راز کنن یانکی ها کاری به سر آتالنتا میارن که ظلم شرمن در مقابلش هیچه. کوکلوکس ها سیاه های بیشتری رو د

من میدونم چی داری میگم، جون دستم با یانکی ها تو یه کاسه س. با من احساس نزدیکی میکنن، منو از خودشون 

و تا آخرین نفر میدونن و در ممقابل من بی پرده حرف می زنن و همه چی رو میگن. اونا تصمیم دارن کوکلوکس ها ر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 2 9  

 

بکشن، حتی اگه دوباره به قیمت آتیش زدن آتالنتا تموم بشه. حتی اگه محبور بشن ده ها نفر رو به دار بکشن. این 

کاری که تو می کنی ممکنه تاوان سختی داشته باشد. ممکنهتمام هست و نیستت رو از دست بدی. و هیچ کس نمی 

میشه. مصادره اموال و مالیات بیشتر، اینها جزای زنیه که در معرض  تونه بگه که آتیشی که راه افتاده کی خاموش

 «اتهام باشه. من این حرف هارو از اونا شنیدم. کوکلوکس ها...

 «نتو کوکلوکس ها رو میشناسی. آیا تامی ولبورن یا هیوپا...

ارج از مسلک و اوباش و من از کجا بدانم؟ من آدمی هستم طردشده، خ»رت بی صبرانهشانه هایش را باال انداخت.

خانه به دوش. از کجا بدونم که اونا کی هستن؟ ولی بعضی ها رو می شناسم که مرود سوء استفاده یانکی ها هستن، 

کافیه یک اشتباه کوچیک بکنن تا به دار زده بشن. میدونم که تو دار زدن اونا ککت هم نمی گزه، ولی مواظب باش، 

دی یک مرتبه ببازی. از چهره ات پیداست که حرف های منو باور نمی کنی و تو ممکنه هرچی که تا حاال درست کر

من هر وقت که در شهر باشم سعی می کنم  -کلّه ت فرو نمی ره. فقط بهت میگم که هفت تیر رو تو مشت نگه دار

 «همراهت بیام و درشکه تو رو برات برونم.

 «من میای...راست میگی، تو برای محافطت از  "رت، آیا تو واقعا»

همان حالت « بله عزیزم، راست می گویم. محافظت از تو برای من تبلیغ خوبیه، مردم میگن من چقدر جوانمردم.»

 تمسخر قدیمی می رفت که بر صورتش عارض شود. عالمت اشتیاق در چشمانش دیده می شد.

م کندی. بله، من گرسنه و تشنه ی تو و چرا ان کارو میکنم؟ به خاطر عالقه ی شدیدی است که به شما دارم، خان»

هستم، تورو می پرستم، ولی مثل آقای اشلی ویکلز این عالقه را پیش خودم نگه دارم، سکوت میکنم، چون آدم 

شرافتمندی هستم، این عشق رو ازت مخفی نگه می دارم. متأسفانه تو همسر فرانک هستی و من جون آدم شریفی 

رو پیش خودم پنهان می کنم. ولی همون جور که شرافت آقای ویکلز ممکنه یک هستم، دهنم رو می بندم و عشقم 

روزی بشکنه و فرو بریزه، خب من هم االن شرافتم رو زیر پا میذارم و رنج درونیم رو برات آشکار می کنم و این 

 «رنج درونی...

می زد، نفرتی نسبت به او احساس  مثل همیشه، وقتی از اشلی حرف« اوه، تورو خدا، ساکت.» اسکارلت حرفش را برید

مطلب دیگه ای که می » حوصله نداشت "می کرد و شرافت اشلی موضوع اصلی صحبت آنها می شد. و اسکارلت اصال

 «خواستی بگی چی بود؟

خب، هر وقت موضوع عشق و عالقه من پیش میاد موضوع رو عوض می کنی؟ باشه، موضوع دیگه اینه که این اسب »

آن حسّ اشتیاق و در عین حال تمسخر از صورتش رفته بود، خطوط چهره اش به حال عادی « میه.تو اسب ناآرا

 بازگشته بود و آرام می نمود.

من می خوام یه فکری برای این اسب بکنی. اسب خودسریه، دهنش مثل آهن می مونه، به سختی دهنه میده. وقتی »

بکنه، نمی تونی مهارش کنی. و اگه تورو بندازه تو گودال، هم درشکه رو میرونی، خسته میشی، نیست؟ اگه افسارشو 

 «اجازه بدی من اسبترو با یک اسب آروم تر عوض کنم. "خودت از بین میری و هم بچه ات. یا اقال

به چهره آرام و خالی او نظری افکند، خشمش ناگهان تمام شد. حتی موضوع حاملگی و ناراحتی و دستپاچگی اش را 

بود. چه مهربان شده بود رت، چند ماه پیش وقتی به او تاخته بود، احساس می کرد بمیرد. و حاال  فراموش کرده

مهربان شده بود. درباره او ابراز نگرانی می کرد. اکنون دیگر به او اعتماد میکرد، احساس امتنان داشت، چرا رت 

 نمی توانست همیشه اینطور باشد.
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ین اسب کار مشکلیه. گاهی اوقات از بس دهنه رو میکشم بازوهام تا صبح درد راست میگی، روندن ا» بااشیاق گفت:

 «میکنه. هر کاری که صالح می دونی بکن، رت.

 برقی از چشمان رت جستن کرد.

چه صدای زنانه دلفریبی داری، اسکارلت، خانم کندی. تحکم اربابنه توی دات نمی بینم. خب، می بنم از این تاک »

 «دن یک چوب راست مشکلی نیست.پیچیده، درست کر

 اسمارلت اخم کرد، خشمش دوباره بازگشت.

نمیدونم چرا باید تورو تحمّل کنم... چرا  "این دفعه دیگه از درشکه من برو پایین وگرنه با این شالق می زنمت. اصال»

. خوب دیگه برو پایین، سعی میکنم با تو مهربان باشم. تو بی ادبی. اخالق سرت نمیشه. تو هیچی نیستی، جز یک..

 «جدی میگم.

اما وقتی رت پیاده شد و افسار اسبش را از پشت درشکه باز کرد و در آن حاده نینه تتاریک ایستد و لبخند موزیانه 

 ای زد. اسمارلت نیز نتوانست خنده خود را نگه دارد. شالق کشید و دور شد.

ود. قابل اعتماد نبود. امکان نداشت آدم بتواند سالح خود را در آری، این مرد حقه باز بود. بویی از اخالق نبرده ب

مقابل او به زمین بگذارد. ممکن بود در تهایت خونسردی ناگهان تیغ برکشد. اما با همه اینها آدم را به هیجان می 

 آورد... خوب، مثل این بود که آدم در خفا یک جرعه راندی بنوشد.

اندی را درک کرده بود. وقتی غروب، خسته و خیس از باران، با بازوهای دردناک از در این ماهها، اسکارلت فایده بر

کشیدن افسار به خانه بازمیگشت. فقط فکر آن بطری برندی بود که در گنجه خود مخفی کرده بود، دور از چشم 

ناک است و مجاز جوینده ی مامی. دکتر مید فراموش کرده بود به او اخطار کند نوشیدن الکل در این شرایط خطر

نیست. حتی فکرش را هم نمی کرد که زنی چون اسکارلت چیزی قوی تر از یک شراب سبک بنوشد. گاهی هم 

اجازه داشت در میهمتنی ها یا وقتی از سرما رنج می برد، یک گیالس شامپانی بخورد. البته زنانی دیگر بودند، زنانی 

انم سوزان،ب.آنتونی فکر می کردند که به خانم ها باید حق رای داد. که دیوانه بودند یا طالق گرفته بودند یا مثل خ

 دکتر مید اگرچه رفتار اسکارلت را نمی پسندید ولی هرگز باور نمی کرد بع الکل پناه ببرد.

قهوه می جوید یا  "اسمارلت می دید که نوشیدن براندی او را آرام میکند، برای اینکه بویش را از بین ببرد معموال

لن به خود میزد. چرا مردم در مورد مشروب نوشیدن زنان اینطور احمقانه فکر میکردند؟ چرا مردان می ادک

 توانستند هرچه دلشان می خواست بخورند

؟ گاهی اوقات که خواب از سرش می پرید و فرانک در کنار او نفیرش به آسمان می رفت، وقتی توان از دست می 

ی درمی آورد، وقتی وحشت از یانکی ها او را به حال مرگ می انداخت، وقتی دلش برای داد، و ترس از فقر او را از پا

کارش به جنون میکشید. و  "تارا تنگ می شد، و هوای دیدار اشلی را می کرد، اگر جرع ای براندی نمی نوشید. حتما

از او دور میشد. بعد از آن هنگام که گرمای شادی بخش آن را در تنش احساس می کرد. فکرهای ۀآزاردهنده نیز 

 «فردا راجع به این موضوع فکر میکنم. وقتی بتونم تحمّل بکنم.»سه جرعه، همیشه به خود میگفت:

اما شبهایی هم بود که حتی برانهدی نیز نمی توانست آالم قلبی او را تسکین بخشد. دردی که بزرگتر از همه ی 

ری هم در برابرش هیچ بود. درد دیدن تارا. آتالنتا، با نگرانی هایش بود، حتی از دست دادن کارگاه چوب ب

سروصدایش، با ساختمان های تازه اش، با چهره های غریبه اش، با خیابان باریک و شلوغش، با آن غوغای اسب و 

آدم و گاری و درشکه، گاه برایش غیرقابل تخمّل می نمود. آتالنتا را دوست داشت، ولی آرامش لذت بخش و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 3 1  

 

چیز دیگری بود. آن خاک سرخ و درختان تیره رنگ،اوه. اوه، بازگشت به تارا مشتاق بود، هرچه می  شیرین تارا

خواهد بشود. زندگی در کنار اشلی، دیدن او، شنیدن حرفهایش، حس گرم عشق مالنی در نامه هایش می نوشت که 

اشتیاق حضور در تارا را برایش  حال همه خووب است و نامه های ویل خبر از شخم و کاشت و داشت پنبه می داد و

 نو می کرد.

ماه ژوئن که برسد به خانه میروم. دیگر اینجا کاری ندارم. فکر می کرد دو ماه استراحت در تارا، قبلش را دوباره 

مملو از زندگی خواهد بود. در ماه ژوئن به خخانه رفت، ولی نه آنطور که دلش می خواست. در اوابل ماه، پیغام 

 ز ویل دریافت کرد. جرالد مرده بود.کوتاهی ا

 فصل سی و نهم

قطار رسید. آفتاب ماه ژوئن فرو نشسته بود و آن تپه های روستایی را در گرگ و میش رها کرده بود. هوا رو به 

تاریکی میرفت که اسکارلت به جونزبورو وارد شد. فروشگاهها چراغ های خود را روشن کردند و نو رزردی از آناه و 

ه هی آن شهر کوچک بیرون می زد. اینجا و آنجا، شکافهای بزرگی پدید آنده بود و در خیابان اصلی، خانه های خان

خراب و ویران و سوخته فراوان دیده میشد. خانه های خرابی که توپ های شرمن سقف آنها را سوراخ کرده بود و 

چوبی فروشگاه بوالرد چندین زین اسب و پاالن قاطر  دیوارشان را فرو ریخته بود. توجه او را جلب کرد. کنار سایبان

آویخته بودند. خاک... خاک آلوده ی سرخ، خالی و بی حیات بود. تنها صدایی که به گوش میرسید از میخانه ی آن 

 سوی خیابان بود، گاه شلیک خنده ای سکوت غروب را می شکست.

د، فقط سایبانی چوبی داشت. اسکارلت زیر سایبان، روی چلیک ایستگاه راه آه، از هنگام ویرانی، هنوز تعمیر نشده بو

های کوچکی که به جای صندلی گذاشته بودند، نشست. نگاه جوینده اش را خیره به جلو راند و دنبال ویل بنتین 

باید گشت. ویل باید تا حاال می رسید. باید میدانست که او با اولین قطار خود را می رساند، آخر جرالد مرده بود، ن

 تاخیر میکرد.

به سرعت آمده بود. در کیف دستی اش فقط یک لباس بلند و یک مسواک گذاشته بود. حتی لباس زیرش را هم 

عوض نکرده بود. در آن لباس سیاه که از خان سید قرض گرفته بود احساس ناراحتی میکرد. وقت نداشت برای 

روز به روز بزرگتر میشد و لباس بی شک اندازه اش نبود. خودش لباس عزا بدوزد. خانم سید الغر بود و اسکارلت 

از بین رفته بود. صورتش باد  "حتی با اندوه مرگ جرالد هم نمی خواست طاهرش زننده باشد. تناسب اندامش کامال

ش کرده و لک شده بود. تا آن لحظه اهمیت نمی داد ولی حاال با اشلی رو به رو می شد نمی خواست با اندام زننده پی

چشم او ظاهر شود. اگرچه غم بزرگی او را در خود غرق کرده بود، از اینکه در مقابل اشلی ظاهر می شد، در حالی که 

بچه دیگری را در شکم داشت، احساس خجالت میکرد. اشلی را دوست داشت و اشلی هم او را. و این بچه ناخواسته 

کمر و سبکبالی پا دیگر از میان رفته بود ولی چه چاره؟  اکنون بی وفایی او را به عشقش ثابت میکرد. آن باریکی

گریزی نبود. از روی ناشکیبایی مدام کف پایش را بر زمین میکوفت. چرا ویل نیامد؟ می توانست بهفروشگاه بوالرد 

بیاید. اما نمی  برود و به انتظار او بماند، یا از کسی خواهش کند او را تا تارا ببرد. ممکن بود ویل گرفتار باشد و نتواند

مردان در آنجا جمع بودند.مایل نبود با آن وضع، با آن لباس  "خواست به فروشگاه بوالرد برود. یکشنبه بود و احتماال

سیاه نامناسب در مقابل عده ای مرد غریبه ظاهر شود. دوست نداشت الفاظ دلسوزانه درباره ی جرالد بشنود. به 

گر نام او را از زبان کسی بشنود توان از دست بدهد و فریاد بکشد و های های دلسوزی احتیاجی نداشت. می ترسید ا

بگرید. و نمی خواست بگرید. می ترسید همان وحشتی که در شب قبل فرار از آتالنتا به او دست داده بود، دوباره 
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اشکهایی درشت با  بازگردد. آن شب رت او را در جاده تاریکی در خارج شهر رها کرده و رفته بود. گریسته بود،

 ترسی درشت تر. اشک هایی که تمامی نداشت و دلش را پاره پاره می کرد.

نه، نمی خواست بگرید. بغضی در گلویش می رویید، درست مثل همیشه. اخبار بد همیشه بغضی ناگفتنی داشت که 

ارساز نبود. فقط او را ضعیف رد. اما از گریه چه حاصل؟ ک>گلویش را می گرفت و به تهدید، تا حد مرگ، فشار می آ

 "تر و بی پناه تر می کرد. چرا؟ چرا؟ مالنی یا دخترها چیزی از بیماری جرالد ننوشته بودند؟ اگر خبر داده بودند فورا

رد و به دگتر نشان می داد. آه، دیوانه ها... >د تا از او مراقبت کند، یا اگر الزم می شد او را به آتالنتا می ا«به تارا می آ

همه شان دیوانه بودند. آیا بدون او نمی توانستند کاری بکنند؟ او که نمی توانست در یک زمان در دوجا باشد، او 

 داشا در آتالنتا برای آنها جان می کند.

همانطور که روی چیلک نشسته بود چرخشی کرد، ویل هنوز نیومده بود، و اسکارلت عصبی وو بی قرار می نمود. ویل 

نمی آمد؟ بعد ناگهان صدای پایی روی خاکسترهای راه آ[ن شنید. برگشت. الکس فونتین بود که باری  کجا بود؟ چرا

 را به سوی واگن می برد. کیسه ای پر از جو روی دوشش بود.

کیسه ها را رها کرد و دوید و دست های او را گرفت. روی چهره ی غم دیده و « خدای من، این تویی اسکارلت؟»

چقدر خوشحالم می بینمت. ویل رو توی نعل بندی دیدم، داشت اسب رو نعل »شوق دیده می شد.  تلخش اثر ضعیف

 «می کرد. قطار تاخیر داشت و اون فکر کرده بهتره از فرصت استفتده کنه. چطوره برم صداش کنم؟

م والیتیشو اوه، بله، خواهش میکنم الکس. چه خوبه آدم دوباره ه» لبخنی غمگینی بر سیمای اسکارلت نشست.

 «میبینه.

 «در مورد پدرت، متاسفم.» و ناشیانه ادامه داد:« او راستی... اررر.. اسکارلت» الکس گفت:

سخنهای مطمئن و » و آرزو کرد کاش الکس چنین حرفی نزده بود. سیمای جرالد، با آ» متشکرم.»اسکارلت گفت:

 محکم دوباره جلوی رویش آمد.

دست اسکارت را رها ادامه کرد و «د بگم ما همه در کلینتون به اوون افتخار میکردیم.اگه باعث آرامشت میشه، بای»

 ادامه داد:

 «اون... خب، ما فکر می کردیم اون... فکر میکنیم اون یک سرباز بود و با شرف سربازی مرد.»

این اوباش ها درگیر  اسکارلت پیش خود فکر کرد که چه می گوید الکس؟ سرباز؟ مگر کسی به او تیر زده بود؟ با

شده بود؟ مثل تونی؟ باید بداند چه شده؟ می خواست گریه کند وللی نباید می کرد، نه تا وقتی که کنار ویل در گاری 

 بنشیند. هیچ غریبه ای نمی توانست گریه ی او را ببیند. چه اهمیتی داشت. الکس هم مثل برادر او بود. 

 «ین مورد صحبتی بشنوم.الکس نمی خوام در ا» به آرامی گفت: 

من تورو یک ذره هم رزنش نمی کنم. اگه خواهر من بود، اون وقت... »در آن تاریکی خشمی به چهره الکس نشست. 

فکر میکنم که یکی باید سوالن را  "دلم نمی خواد در مورد هیچ زنی بدگویی کنم. امّا شخصا "خب، اسکارلت، اصال

 «زیر شالق سیاه کنه.

 حیرت از خود می پرسید، این چرندیات چیست؟ سوالن چه ربطی به این موضوع دارد؟اسکارلت با 

این اطراف، همه همین احساس رو دارن. متاسفم که اینو میگم. ویل تنهاکسی است که از اون دفاع می کنه... و البته »

 ....«خانم مالنی، به نطر من اون یک قدیسه، و هیچ وقت بدی ها رو تو وجود آدما نمیبینه
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گفتم که نمی خوام چیزی در این باره بشنوم.م ولی الکس به طهر دست بردار نبود. گویی »اسکارلت به سردی گفت:

از درشتی او دلگیر شده بود. اسکارلت نمی خواست از زبان دیگران کلمه ای بر ضد خانواده اش بشنود، نمی خواست 

 ح واقعه را ننوشته بود؟الکس بداند که از موضوع بی اطالع است. چرا ویل شر

کاش الکس اینطور به او خیره نشده بود. احساس می کرد که وضع او را می داند و همین آزارش می داد. آنچه الکس 

در اولین نگاه دیده بود، این بود اسکارلت سخت تغییر کرده است. تعجب میکرد که چطور او را شناخته است. او 

برای مرگ اوهارای پیر هم خیلی غصه دار است. آخر اسکارلت  "شبیه شیزانند. حتماحامله بود. زنان در این اوقات، 

از آخرین بای که اسکارلت را دیده بود بهتر به نظر  "عزیزترین دخترش بود. ولی نه، تغییرات بیش از این بود. واقعا

حالت وحشی چشمانش که می آمد. حداقلش اینبود که احساس می کرد این زن سه وعده غذای کافی می خورد. آن 

» حاصل گرسنگی بود از میان رفته بود. آن نگاه ترسان و ناامید دیگر وجود نداشت. اراده، اعتماد و قدرتی در آ

مشهده می شد، حتی وقتی لبخند میزد. شرط می بندم که زندگی سعادتمندی برای فرنک پیر درست کرده است! 

ولی آن لطف و مالیمت شیرین از سیمایش رفته بود و دیگر آن نگاه  زن جذابی بود، "آری، عوض شده بود . مطمدنا

 ویران کننده و فریبنده ای که به مردان می انداخت، خدا می دانست که اثری دیده نمی شد.

خب. مگر آنها همه عوض نشده بودند. الکس به لباس های کهنه خود نگاه کرد و در همان اندوه همیشگی فرو رفت. 

تی خوابش نمی برد، متحّیر بود که مادرش چگونه کارها را اداره می کند، و پسر کوچک برادر مرده گاهی شبها وق

اش، چطور درس می خواند، و پول خرید قاطر تازه را از کجا بیاورد، و این بود که آرزو میکرد کاش جنگ هنوز هم 

د. در ارتش همیشه چیزی برای خوردن پیدا می ادامه داشته باشد و تا ابد تمام نشود. آنان تقدیر خود را نمی شناختن

شد، حتی اگر فقط نان ذرت بود، همیشه کسی بود که فرمان بدهد و روبه رویی با مشکالتی که هرگز حل نمی شد... 

کسی را آزار نمی داد، در ارتش هیچ کسی کاری جز کشته شدن نداشت. . تازه دیمیتی مونرو هم بود. الکس می 

ج بکند ولی می دانست تا وقتی این همه ناخور روی دستش مانده، نمی تواند. خیلی وقت بود که او خواست با او ازدوا

را دوست داشت، دیگر قرمزی گونه ها و شادی چشمانش داشت رفته رفته از میان میرفت. اگر تونی مجبور نمی شد 

اوضاع فرق میکرد. برادر کوچک و به تگزاس متواری شود شاید اوضاع بهتر میشد. اگر مردی دیگری در خانه بود 

دوستداشتنی . تندخوی او اکنون بدون پول، جاییدر غرب سرگردان بود. آری، آنان همگی تغییر کرده بودند. و چرا 

 نکنند؟ آه عمیقی کشید.

من از تو و فرانک به خحاطر کاری که کردین متشکرم. این تو بودی که کمکش کردی فرار کنه، نه؟ چقدر » گفت:

کردی. غیر مستقیم شنیدم تو تگزاسه، حالش هم خوبه. می ترسیدم به تو نامه بنویسم و بپرسم... مثل اینکه تو  لطف

 «بافرانک به او پول هم داه بودید، ها؟ من می خوام بپردازم.

 م نبود.برای اولین بار پول برایش مه« اسکارلت بافریاد گفت: او، الکس خواهش میکنم. حاال موقع این حرفها نیست.

 «میرم ویل را پیدا کنم. همه ما فردا در مراسم تدفین شرکت میکنیم.» الکس گفت:

کیسه ی جو را برداشت و دور شد. در ان وقت صدای چرخ گاری از آن سوی خیابان برخاست. ویل بود که نزدیک 

 «متاسف دیر کردم اسکارلت.»میشد.

او را نبوسیده  "وی اسکارلت آمد، خم شد و گونه او رابوسید. قبالبه زحمت از گاری پایین پرید. لنگان لنگان به س

 بود و همیشه او را خانم اسکارلت صدا کرده بود. قلب اسکارلت از این صمیمیت گرم و شاد شد. 
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ویل هنوز ساکت بود. اسکارلت از این بابت راضی به نظر می رسید، ویل کالهش را به درون گاری پرتاب کرد افسار 

ن داد. حرکت کردند. ویل تغییر نکرده بود همانطور آرام بود. هنوز روشنایی ضعیفی در افق دیده میشد، را تکا

ابرهای سفیدی داشتند باال می آمدند که اندکی طالیی و سبز به نظر میرسید. سکوتی که فرو افتاده بود، مثل دعا 

تنگ شده بد. در این مدت از هوای آزاد و  آرامش بخش بود. در این ماه های گذشته چقدر دلش برای این چیزها

مطبوع، زمین شخک زده و شیرینی های تابستانی نصیبی نداشت. بوی خاک چه مطبوع بود، بویی آشنا و دوستانه، می 

خواست پیاده شود و مشتی از آن بردارد. انبود پیچکهای دو طرف جاده را پوشانده بود، بعد از باران روز پیش رایحه 

در هوا می ریخت و در پس آنها درخت های رفیع تیره، همچنان سرافراز و مغرور سر به آسمان می ای دلپذیر 

 ساییدند. اقامتش در آتالنتا چه طوالنی بود؟

اسکارلت، قبل از اینکه من در مورد آقای ائهارئ صحبت کنم... و چیزهایی که به خاطرش اومی بگم، می خوام عقیده »

 «دونم. فکر کنم، حاال تو بزرگ خانواده ای.ی تو رو درباره موضوعی ب

 «چی می خوای بگی، ویل؟» 

 ویل برگشت و برای لحظه ای نگاه آرام خود را بر او دوخت.

اسکارلت با دو دست تکه چوبی را که رویش نشسته بود گرفت. آنچنان « می خوام اجازه بدی با سوالن ازدواج کنم.«

ت بیفتد. ازدواج با سوالن! بعد از فرانک کندی دیگر کسی را سراغ نداشت که یکه خورده بود که نزدیک بود از پش

 بخواهد با سوالن ازدواج کند. کی سوالن را خواست؟ چه کسی ممکن بود او را بخواهد؟

 «خدای من ویل؟!»

 «فکر میکنم اعتراضی نداری؟!.»

سوالن ازدواج کنی؟ ویل، من همیشه فکر اعتراض؟ نه، ولی... خب، ویل تو نفس منو بند آوردی! می خوای با »

 «میکردم تو کارین رو می خوای.

ویل چشمانش را به اسب دوخت و افسار را تکان داد. نیم رخش تغییری نشان نمی داد، فقط اسکارلت حس کرد که 

 آه کوتاهی کشید.

 «شاید اینطور بود.»

 «خب، اون تو رو نخواست.»

 «هیچ وقت بهش نگفتم.»

 «، تو دیوانه ای. اون دوتای سوالن می ارزه.او، ویل»

 «اسکارلت تو خیلی چیزها رو نمی دونی، نمی دونم تو تارا چی می گذره. این چند ماه گذشته توجهی به ما نداشتی.» 

نداشتم، نداشتم؟ فکر میکنی تو آتالنتا چکاار می کردم؟ ول میگشتم و شب نشینی می رفتم؟ هر ماه برات پول »

 «؟ مالیات رو ندادم؟ سقف رو تعمیر نکردم، قاطر برای شخم نخریدم؟ آیا...نفرستادم

خب، عصبانی نشو. خون ایرلندیت به جوش اومده. هر کی ندونه من یکی می دونم که تو چقدر زحمت میکشی. می »

 «دونم که تو اندازه دو تا مرد کار می می کردی.

 «خب، پس چی میگی؟» اسکارلت به آرامی پرسید:

بله تو سقف رو تعمیر کردی، انبار رو پر از غذا کردی، من هم انکار نمی کنم، ولی هیچ وقت نمی دانی که تو سر »

افراد خانواده ی تارا چی میگذره. تو رو سرزنش نمی کنم اسمارلت. تو هیچ وقت برای فکر و عقیده مردم ارزش 
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خانم کارین تقاضای ازدواج نکردم. چون می دونستم  قایل نبودی. ولی اونچه که سعی ی کنم بگم اینه که هرگز از

فایده ای نداره. اون مثل خواهر کوچک من بود. حس می کردم بیشتر از هر کسی به من اعتماد دار. ولی بخاطره ی 

اون پسر رو که کشته شده فراموش نکرده و هرگز فراموش نمیکنه. بد نیست بهت بگم که تصمیم داره به صومعه 

 «تون بره.ای در چارلز

 «شوخی می کنی؟»

خب، می دونستم عصبانی میشی ولی ازت خواهش می کنم. باهاش بحث نکن. مبادا سربه سرش بذاری. سرزنشش »

 «کنی یا بهش بخندی. بذار به راه خودش بره. این چیزیه که خودش می خواد. قلبش شکسته.

خود من. من شوهرمو از دست  "نده نشدن. مثالولی خدای من! قلب خیلی از مردم شکسته، ولی به صومعه پناه»

 «دادم.

ساقه ی خشک شده گندمی را از پشت گاری برداشت و در دهان « ولی قلب تو نشکسته بود.»ویل به آرامی گفت:

گذاشت و به جویدن پرداخت. حرف او توفانی در اسکارلت به وجود آورد. همیشه وقتی حقیقتی را می شنید، هر 

، شرافت درونی اش حکم می کرد که آن را بپذیرد. برای لحظه ای سکوت کرد. سعی کرد خود را چقدر هم تلخ بود

 به کارین به عنوان یک راهبه نزدیک کند.

 «قول بده سرزنشش نکنی.»

بعد نگاهی از تفاهم و تحسین به ویل انداخت. ویل عاشق کارین بود، آنقدر عاشقش بود که دلش « باشه. قول میدم.»

 ت خود را فدا بکند و او را به آرزویش برساند. و حاال می خواست با سوالن ازدواج کند.می خواس

 «خب، موضوع سوالن چیه. تو که اونو دوست نداری، داری؟»

» ساقه خشک را از دهان برداشت و به دقت معاینه کرد، گ.پویی چیز مهمی را بررسی می کرد. « البته از راه خودش.»

م که فکر ینی دختر بدی نیست، اسکارلت. فکر می کنم می تونیم باهم کنار بیایم. تنها چیزی که سوالن اون قدرها ه

 «سوالن می خواد، شوهره و چندتا بچه. درست مثل زنهای دیگه.

گاری ناله کنان در آن جاده ناهموار پیش می رفت و هر دو ساکت بودند. در ذهن اسکارلت آشوبی برپا بود، مسئله 

از اینها باشد،مهمتر از آنها چیزهایی که در سطح دیده می شد. در آن اعماق چیزهایی مهمتری بود، چیزی  باید مهمتر

 بود که ویل را با آن روحیه آرام، وادار کرده بود با سوال نق نقی و گله گزار ازدواج کند.

 

 «دارم بدونم.باالخره دلیل واقعی رو به من نگفتی.ویل. اگه من رییس خونواده هستم، پس حق »

درسته. نمی دونم که درک میکنی. من نمی تونم تارا رو ترک کنم. اینجا دیگه مثل خونه من شده. تنها خونه  "کامال»

واقعی که به خودم دیدم، آجرهاشو دونه به دونه دوست دارم. مثل زمین خودم روش کار کردم. و وقتی برای چیزی 

 «م؟زحمت میکشی، عاشقش میشی، میدونی چی میگ

می دانست چه می گوید. در دل گرمی خاصی نسبت به او احساس می کرد. آنچه را کهاسکارلت بیش از همه چیز 

 عاشقش بود، او نیز دوست داشت.

به خودم گفتم حاال که پدرت رفته و کارین می خواد راهبه بشه، فقط من و سوالن میمونیم. و البته من نمی تونم در »

 «ه با سوالن ازدواج کنم. می دونی مردم چرت و پرت زیاد میگن.تارا بمونم بدون اینک

 «ولی... ولی، ویل. مالنی و اشلی هم هستن...»
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با شنیدن نام اشلی ویل برگشت و نگاهی به او کرد، چشمان بی فروغش همه چیز را می دانست. اسکارلت از اول 

 و می فهمد. و از صحبت درباره آنها پروایی ندارد. احساس می کرد که ویل همه چیز را درباره او و اشلی می داند

 «اونا به زودی میرن.»

 «میرن؟ کجا؟ تارا خونه اونا هم هست.»

نه. نیست. اشلی خیلی ناراحته. تارا خونه اونا نیست و اون احساس مالکیت نمیکنه که براش زحمت بکشه. اون مثل »

زارع  "دونه که سعی خودشو کرد ولی موضوع اینه که اون اصالزارع فقیر میمونه، خودش هم اینو میدونه. خدا می

نیست. تو میدونی، من هم میدونم. وقتی داره هیزم میشکنه، من همش می ترسم که نکنه بزنه روپاش. بلد نیستم 

کرده  شخم بزنه. بو کوچولو از اون بهتر بده. البته تقصیری نداره. برای این کار آفریده نشده. چیزی که اونو ناراحت

 «اینه که احساس میکنه یه مرده و داره با صدقه یک زن زندگی میکنه و نمی تونه جبران کنه.

 «صدقه؟ به تو حرفی زده؟»

نه هیچ وقت هیچی نمیگه. حتی یک کلمه. تو که اشلی رو میشناسی. ولی من می تونم بگم. دیشب که باالی سر »

ازدواج کردم و اون جواب مثبت داده. بعد اشلی گفت که حاال  پدرت نشستیم، من بهش گفتم که از سوالن تقاضای

احساس راحتی میکنه، چون تا حاال در تارا ناراحت بوده، مث یک سگ. خب دیگه این طوریه. اشلی و خانم مالنی فکر 

اونا موندن،  می کردن که باید تا آخر عمر در تارا بمونن، به همین دلیل اشلی ناراحت بود، حاال که آقای اوهارا مرده،

چون فکر می کردم مردم راجع به من و سوالن چرت و پرت می گن. بعد تصمیم داره از تارا بره و یک کاری برای 

 «خودش پیدا کنه.

 «کار؟ چه جور کاری؟ کجا؟»

درست نمی دونم می خواد چکارکنه. ولی گفت می خواد بره شمال. یک دوست شمالی در نیویورک داره، نامه براش »

 «ستاده، مثل اینکه تو یک بانک براش کار پیدا کرده.فر

 ویل از همان نگاههها بر او انداخت.1با این فریاد « اوه، نه.»اسکارلت از ته دل فریاد کشید:

 «شاید براش بهتر باشه که بره شمال.»

 «نه،نه، فکر نمی کنم.»

اگر الزم میشد، فرانک را وادار می کرد کاری در ولی اسکارلت نمی توانست اجازه دهد که او از جورجیا خارج شود. 

فروشگاه به او بسپارد. فرانک را وادار می کرد که پسرک پیشخوان درا را اخراج کند. ولی نه... اشلی همانطور که 

 مرد خیش نبود مرد پیشخوان هم نبود. یک ویکلز مغازه دار شود! اوه، هرگز! باالخره کاری باید پیدا شود... آه، بله،

فکرش کمی آرام شد و لبخند زد. ولی آیا پیشنهاد او را می پذیرفت؟ آیا باز هم در مورد صدقه فکر  @چوب بری!

میکرد؟ باید مطلب را طوری ادا می کرد که اشلی به او لطفی بکند و بیاید و سروسامانی به اوضاع کارگاه بدهد. آقای 

میکرد و هیو سر جای خود، در کارگاه جدید میماند. تصمیم جانسون اخراج میشد، و اشلی کارگاه قدیمی را اداره 

داشت برای اشلی تعریف کند که فرانک بیمار است و گرفتاری هایش در فروشگاه، اجازه کمک در کاگا رانمی دهد، 

 می خواست شرایط و وقعیت خود را در آتالنتا شرح دهد و به او بفهماند که به کمکش نیاز دارد.

شد که اسکارلت این بار بدون کمک او کاری از پیش نمی برد. و پنجاه درصد از سهام کارگاه را به او  او باید قانع می

واگذار می کرد... البته اگر می پذیرفت، اسکارلت حاضر بود هر کاری بکند به شرطی که اشلی کنارش باشد، حاضر 

و نشان دهد که او را می خواهد. ولی به خودش  بود که هر کاری بکند به شرطی که نگاهش را آزادانه به او بیاندازد
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قول داده بود که دیگر هرگز انتظار شنیدن کالم عاشقانه از او نداشته باشد، قول داده بود که دیگر هرگز او را بر سر 

صحنه » دوراهی عشق و شرف معلق نگه ندارد. به هر حال باید راه حل او را پذیرفت. شاید امتناع کند و از تکرار آ

 هراس انگیز در باغ وحشت داشته باشد.

 «من می تونم کاری براش در آـالنتا پیدا کنم.» گفت:

تندتربرو، شرمن. حاال » بعد ساقه خشک را دوباره در دهان گذاشت.« خوب، این به تو و اشلی مربوطه، اسکارلت.»

که سوالن رو سرزنش کنی. کاری قبل از اینکه راجع به پدرت حرف بزنم خواهش دیگری دارم. من دلم نمی خواد 

کرده و گذشته. و سرزنش و داد و فریاد هم فایده ندارد. اگه موهاش رو هم دونه دونه بکنی دیگه آقای اوهارو 

 «فکر میکرد داره کار دستی میکنه. "برنمی گرده. به عالوه، اون واقعا

ت، ولی من درست نفهمیدم اون چیکار می خواستم خودم ازت بپرسم. موضوع سوالن چیه. الکس یک چیزهایی گف»

 «کرده؟

 مردم از دستش عصبانی هستنو در جونزبورو هر کس رو که دیدم قسم »

خورد که اگه دفعه دیگه ببیندش گردنشو خورد میکنه. ولی شاید زیادی دارن شلوغش می کنن. حاال به من قول بده، 

 «هارو در سرسرا خوابیدع، داد و بیداد راه بیفته.کاری بهش نداشته باشی. دلم نمی خواد امشب که آقایی او

 دلش نمی خواهد داد و بیداد را بیفتد. اسکارلت خشمگین بود. چنان حرف میزد که گویی تارا مال اوست.

و بعد فکرش به سوی جرالد رفت، که در سرسرا خفته بود. و ناگهان گریست، با صدای بلند، های های. ویل دستش 

 کرد. با مهربانی او را به خود نزدیک کرد و هیچ نگفت.را دور او حلقه 

 «خودمو رسوندم... "چرا به من ننوشتی که اون مریضه؟ من فورا»

 «مریض؟ نه، اون مریض نبود. حتی یک لحظه. بیا عزیزم، این دستمالو بگیر، تا من ماجرا رو برات تعریف کنم.»

، حتی دستمال هم با خود از آـالنتا نیاورده بود. دوباره خود را به دستمال گلدار او را گرفت و بینی اش را پاک کرد

 بازوی ویل چسباند. چه خوب بود این ویل، هیچ چیز عصبانی نمی شد. هیچ چیز او را عصبانی نمی کرد.

 خب، جریان از این قراربود، اسکارلت. تو برای ما پول فرستادی. خب ما هم، من و اشلی، مالیاتو دادیم، قاطر»

خریدیم، دونه و بذر و از این چیزها، چند تا هم خوک و مرغ و خروس. خانم ملی خیلی خوب به مرغ و خروسها 

میرسید. بله قربان، خیلی خوب، چه زن خوبیه این میس میالنی. خب، بعد از اینکه این چیزها رو برای تارا خریدیم 

 نداشتیم، مگه سوالن. دیگه پولی برای خورده ریزها باقی نموند. هیچ کدوم شکایتی

خانم مالنی و خانم کارین تو خونه می موندن و همون لباس های کهنه رو می پوشیدن و بهش افتخار می کردن ولی 

سوالن، اون حتی نتونسته بود به این وضع عادت کنه. هروقت اونو به جونزبورو یا فایت ویل می بردم حرف های 

میدید که چه لباس هایی تن زناشون میکنن، ناراحتیش بیشتر میشد. زن  درشتی می زد. خصوص وقتی اون اوباش رو

اون یانکی های لعنتی رو که دفتر بردگان رو اداره می کردن می دید و فریادش به آسمون میرفت. خانم های محترم 

ینجور این ناحیه همن لباس های کهنه خودشونو پشت و رو می کردن و می پوشیدن فقط برای اینکه نشون بدن ا

چیزها براشون اهمیت نداره. ولی سوالن اینطور نبود. اون اسب می خواست، کالسکه می خواست. میگفت اسکارلت 

 «در آتالنتا کالسکه سوار میشه.

 «اون کالسکه نیست. یک درشکه درب و داغونه.»



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 3 8  

 

ودش حلّاجی کنه. من هم خب فرقی نمیکنه. بعالوه سوالت هیچ وقت نتونست ازدواج تو رو با فرانک کندی برای خ»

 «نمیدونستم چی بهش بگم. می دونی که این هم خودش یک جور حقه بازیه.

حقع بازی؟ هی! بهتره مواظب حرف زدنت باشی ویل بنتین! »اسکارلت خشمگین بازوی او را رها کرد و فاصله گرفت

 «اگه اون منوبه سوالن ترجیح داد، تقصیر منه؟

لت. من میگم بله، تقصیر توست. تو وادارش کردی. دخترها هر کاری بخوان می تونن تو دختر باهوشی هستی اسکار»

بکنن. البته من حدس می زنم تو زیاد دلت نمی خواست. تو دختر با عرضه ای هستی، هرچی رو بخوای می تونی به 

بری آتالنتا، نامه ای به دست بیاری. ولی فرقی نمیکنه. به هر حال اون نامزد سوالن بود. یک هفته قبل از اینکه تو 

سوالن نوشته بود، خیلی گرم و عاشقانه و قول داده بود به محض اینکه پولی فراهم کنه میاد و اونو میبره. سوالن، نامه 

 « رو به من نشون داد.

ی اسکارلت ساکت بود. می دانست ویل حقیقت را می گوید. ازمیان این همه مردم، چرا ویل باید درباره او قضاوت م

کرد. به عالوه از دروغی که به فرانک گفته بود هیچ گونه ناراحتی وجدان حس نمی کرد. اگر نتواند نامزدش را نگه 

 دارد، حتما از دستش می رود.

بی انصافی نکن، ویل. اگه سوالن با فرانک ازدواج می کرد، هرگز یک سنت هم برای تارا خرج نمی کرد، برای تارا و »

 «ساکنان تارا.

گفتم که تو، هر چی بخوای می تونی به دست بیاری. نه، من هم میگم »ل برگشت و نگاهی به او انداخت و خندید. وی

اگه سوالن با فرانک ازدواج می کرد ما حتی یک سنت هم نمی دیدیم. ولی باز دلیلی برای نیرنگ وجود نداشت. البته 

از اون موقع خیلی ناراحت شده. ممکنه اون به فرانک  به من مربوط نیست، من کی هستم که شکایت کنم؟ اما سوالن

اهمیتی نده، ممکنه فرانک اصال براش مهم نباشه. ولی اینکه تو در آتالنتا، سوار کالسکه میشی و لباس های قشنگ می 

پوشی و هر جا که دلت بخواد میری و هرکاری که بخوای می کنی، اونو خیلی عصبانی کرده بود. اون دوست داشت 

تش کنن، دوست داشت به مهمونی بره، ولی با اون لباس ها، تو که می دونی... من سرزنشش نمی کنم. زن ها دعو

 «این جوری هستن دیگه.

خُب، تقریباً یک ماه پیش من بردمش به جونزبورو، وقتی برمیگشتیم، دیدم ساکته، اما معلوم بود خیلی عصبانیه. از »

ر کردم کسی رو دیده یا شایعه ای شنیده که خیلی براش جالب بودهف زیاد عصبانیت کم مونده بود بترکه. من فک

نوجه نکردم. یک هفته گذشت، همین جوری به خودش می پیچید و از هیجان باد می کرد و هیچی نمی گفت. یک 

کی روز رفت به دیدن کاترین کالورت. اسکارلت اگه ببینیش، خون گریه می کنی، بهتر بود می مرد و با اون یان

نکبت، هیلتون ازدواج نمی کرد. می دونی که ملک رو گرو گذاشت و نتونست پولش رو بده و حاال مجبورن از اونجا 

 «برن؟

 «نه نمی دونستم، و نمی خوام بدونم. می خوام راجع به پاپا صحبت کنی.»

هیلتون بد قضاوت کردیم.  به اون هم می رسیم. وقتی از اونجا برگشت گفت که همه ما درباره» ویل صبورانه گفت: 

اونو آقای هیلتون صدا میکرد و می گفت مرد باهوشیه وما همه بِهِش خندیدیم. بعد رفت تو خط پدرش. دائماً با اون 

صحبت می کرد، همیشه، همه جا. گاهی که من از مزرعه بر می گشتم می دیدم کنار دیوار قبرستون نشستن و دارن 

صحبت می کنه و دست هاشو تکون میده. پیرمرد فقط بِهِش نگاه میکرد و مبهوت و حرف می زنن و سوالن با هیجان 

گیج با ناباوری سرشو تکون می داد. می دونی که چه جوریه؟ اصالً تو خودش نیست، از خودش دور شده، حتی نمی 
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رمرد یک مرتبه دونه کجاس. یک دفعه که داشتن با هم حرف می زدن دیدم که سوالن به قبر مادرش اشارهکرد و پی

به گریه افتاد. وقتی سوالن به خونه برگشت دیدم چشم هایش از خوشحالی برق می زنه. بِهِش گفتم خانم چرا این 

پیرمرد بیچاره رو این قدر اذیت می کنی و خاطره مادرت رو براش زنده می کنی. این مرد اصال نمی دونه که زنش 

تو به کار خودت برس. یک روز همه تون از کاری "رفت و خندید وگفت: فقط سرشو باال گ"مرده و تو با این کارت ـ 

دیشب خانوم مالنی برام گفت که سوالن راجع به کاری که می خواست بکنه با  "که من میخوام بکنم خوشحال میشین.

ودش اون حرف زده، اما خانوم مالنی فکر نمی کرد که اون جدی می گفته. سوالن به کسی چیزی نمی گفت، چون خ

 «هم از این تصمیم اطمینان نداشت.

 «کدوم تصمیم؟ باالخره اصل مطلب رو میگی یا نه؟ ما تقریباً داریم می رسیم خونه. من می خوام راجع به پاپا بدونم.»

 «دارم سعی می کنم که بگم. تقریباً نزدیک خونه هستیم، بهتره گاری رو نگه دارم و حرفمو تمام کنم.»ویل گفت: 

ا کشید، اسب ایستاد و خرناس کشید. آنان در کنار درختان یاسی که حد مزارع مک اینتاش بود، ایستادند.در افسار ر

آن تاریکی کمرنگ، اسکارلت دودکش های مخوفی را که هنوز بر خرابه های خانه ایستاده بودند، می دید. آرزو می 

 کرد کاش در محل دیگری توقف می کردند.

ش این بود که خسارت پنبه هایی رو که یانکی ها آتیش زدن و آذوقه ای که بردن و خالصه خُب، مختصر میگم. فکر»

 «انبار و چیزهایی که خراب کردن، بگیره، می گفت می تونه.

 «از یانکی ها؟»

 «تو چیزی نشنیدی؟ دولت یانکی اعالم کرده، خصارت جنوبی هایی رو که با اونا همکاری کنن می پردازه.»

 «البته که شنیدم. ولی چه ربطی به ما داره؟»ت: اسکارلت گف

به عقیده سوالن، خیلی هم ربط داره. وقتی به دیدن مک اینتاش ها رفته بود شنیده بود، خانم مک اینتاش لباس »

بسیار زیبایی پوشیده بود و سوالن خیلی تعجب کرده بو. خانم مک اینتاش الف زنان همه چیز رو تعریف کرده بود 

چطور رفته بود و شکایتی به دولت فدرال تسلیم کرده بود که سربازان شمالی آمدند و خانه یکی از  که شوهرش

وفادارترین طرفداران اتحادیه شمال رو خراب کردن، خونه کسی رو خراب کردن که هیچ وقت با کنفدراسیون 

 «جنوب کاری نداشته و هیچ کمکی به اون نکرده.

 «و هیچ چیز کمک نکردن. دو رگه های کثیف اسکاتلندی ـ ایرلندی. اونا به هیچ کس»اسکارلت گفت: 

خب، شاید این درست باشه. من اونا رو نمی شناسم. به هرحال، خسارت رو دادن ـ نمی دونم چند هزار دالر. این »

جوری شد که این جرقه در ذهن سوالن زده شد. یک هفته با خودش کلنجار رفت، ولی چیزی نمی گفت، چون می 

دونست همه ما می خندیم. ولی باالخره مجبور بود با یکی حرف بزنه. بنابراین رفت سراغ اون سفید آشغال، شوهر 

کاتلین. هیلتون هم ایده تازه ای بش داد. گفته بود که چون پدرت در اینجا به دنیا نیومده و در جنگ هم شرکت 

ری اونا نداشته، بنابراین جنوبی به حساب نمیاد. گفت نکرده و هیچ مقامی در دولت کنفدراسیون و دم و دستگاه ادا

که میتونین نامه ای بنویسید و بگین که اون طرفدار دولت شمال بوده. سوالن حسابی پر شده بود و وقتی به خونه 

رسید، رفت سراغ آقای اوهارا. اسکارلت من شرط می بندم که آقای اهارا خیلی وقت ها نمی فهمید که اون راجع به 

 «حرف می زنه. سوالن کارشو ادامه می داد و اصرار داشت که پدر بره و قسم نامه رو امضا کنه. چی

 «پدر، قسم نامه! پدر قسم نامه امضا کنه؟»اسکارلت با صدای بلند گفت: 
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ما می بله، قصد سوالن همین بود. فکر می کرد پدر حواسش رو از دست داده و میتونه اونو وادار به امضا کنه. البته »

دونستیم که سوالن نقشه ای داره ولی نمی دونستیم چیه؟ سوالن همون موقع سعی می کرد که به پدر بفهمونه که 

مادرتون راضی نمیشه که شما با این وضع زندگی کنین. می گفت اگه قسم نامه رو امضا کنه صد و پنجاه هزار دالر 

 «گیرمون میاد.

 و رفت. ترسش از قسم نامه کمتر شده بود.به فکر فر« صد و پنجاه هزار دالر؟» 

چه پول زیادی! این پول فقط با یک قسم به دست می آید. این همه پول برای یک دروغ کوچولو؟ پس نباید سوال را 

سرزنش کرد. خدای من! برای همین بود که الکس می خواست سوالن را زیر شالق سیاه کند؟ چه کار احمقانه ای. 

ها دیوانه اند، احمقند. چه کارها که نمی شود با این پول کرد! همه می توانستند همین کار را بکنند. دیوانه ها، همه آن 

یک دروغ کوچک مگر چه اشکالی داشت؟ هر چقدر پول بشود از یانکی ها گرفت خودش غنیمت است. هر چقدر که 

 باشد.

پدرت رو سوار کرد و بدون اینکه چیزی بگه دیروز من و اشلی داشتیم هیزم می شکستیم. سوالن گاری رو آورد و »

به شهر رفت. خانم مالنی می دانست و خدا خدا می کرد که سوالن تصمیمش رو عوض کنه، فقط نمی دونست که 

 سوالن چطور می خواد این کا رو بکنه.

کرده بودن و تازه امروز من فهمیدم چی شده، اون آدم های کثافت، هیلتون و اوباش های دیگه کارها رو درست »

سوالن قول داده بود مقداری از اون پولو به اونا بده، نمی دونم چقدر. اونا قرار بود که شهادت بدن آقای اهارا 

ایرلندیه و در جنگ شرکت نکرده. کافی بود پدرت قسم بخوره. قسم نامه رو می فرستادن به واشنگتن و پول 

 پرداخت می شد.

ا آماده بود ولی در آخرین لحظه پدرت به خودش اومد، سرشو تکون داد و از امضا همه چیز آماده شده بود، نامه ه»

کردن خودداری کرد. سوالن خیلی عصبانی شد. پدر رو سوار گاری کرد و توی جاده باال و پایین می رفت و براش می 

برام تعریف کردن که  گفت که مادر در قبر از رفتار شوهرش نسبت به دخترهاش عصبانیه. همه اونا رو دیده بودن.

پدرت داشت مثل بچه ها گریه می کرد. هر وقت اسم مادرتو می شنید همین جور می شد. آلکس فونتین رفته بود 

 ببینه موضوع چیه، اما سوالن با خشونت گفته بود که اصالً ربطی به او نداره و بهتره بره دنبال کارش.

بعد یک بطری براندی خرید و دوباره اونو به اداره برد و براش  من نمی دونم کی یادش داده بود ولی چند دقیقه»

مشروب ریخت. اسکارلت مدت ها بود که ما در تارا فقط شراب توت سیاه می خوردیم، دیلسی خودش درست می 

کنه، اصال رنگ براندی هم ندیدیم.نمی دونم این براندی از کجا اومد. تازه آقای اهارا لب به شراب دیلسی هم نمی 

زد. اونا براندی بهش دادن، مست کرده بود، و بعد از یکی دو ساعت چونه زدن باالخره موافقت کرده بود امضا کنه. 

حاال دیگه اسالتری ها و مک "ولی همین که که می خواست قلم رو، رو کاغذ بذاره، سوالن اشتباه بزرگی کرد. گفت: 

می دونی اسکارلت، اسالتری ها به خاطر از بین رفتن خونه و  "اینتاش ها دیگه نمی تونن به ما فیس و افاده بفروشن!

 زندگیشون پول خوبی از یانکی ها گرفتن، شوهر امی اسالتری از واشنگتن پول خوبی گرفته بود.

می گفتن وقتی سوالن این حرف رو زد، پدرت از جا بلند شد، شونه هاشو راست کرد و نگاه تندی به سوال انداخت. »

اسالتری ها و مک اینتاش ها هم از این ورقه ها امضا "که حواسش رو بدست آورده بود. به سوالن گفت:  مثل این بود

جواب بده، "سوالن هم دستپاچه شده و گفته بود: بله، نه، نمی دونم. آقای اوهارا سرش فریاد کشیده بود:  "کردن؟

هیلتون احمق هم  "همین چیزها رو امضا کردن؟ زود باش! این طرفدار اورانژ، و اون لعنتی، سفید آشغال، اسالتری
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بله آقا، اونا امضا کردن و پول خوبی گرفتن، شما هم پول خوبی "برای اینکه به صر و صدا خاتمه بده گفته بود: 

 "میگیرین.

بعد  "تو خیال می کنی یک اهارا حاضره از این کارهای کثیف بکنه؟"و بعد پیرمرد غرشی مثل گاو نر کرده بود: 

و قبل از اینکه بتونی  "تو دیگه دختر من نیستی."اغذها رو پاره کرده بود و ریخته بود تو صورت سوالن و گفته بود: ک

 بگی جک رابینسون از اداره بیرون رفته بود.

یک مرتبه دیدم مثل حیوون های وحشی از اونجا اومد بیرون، غرش می کرد، فحش می داد. حال "آلکی گفت: »

کرده بود، درست مثل سابق، اما مست بود، مست مست. هیچ وقت اونو این طر ندیده بودم. فحش  سابقش رو پیدا

می داد و می رفت. اسب من همون جا بسته شده بود. دیدم رفت افسارشو باز کرد و پرید روش. مثل باد، مثل توفان، 

 "رد و خاک دیدم که فحش می داد.مثل رعد دور شد. خاکی که بلند شده بود نمی گذاشت او را ببینم. از میون گ

نزدیکی های غروب بود. من و اشلی روی پله ها نشسته بودیم داشتیم به جاده نگاه می کردیم، خیلی نگران بودیم؛ »

خانم ملی تو اتاق خودش گریه می کرد و چیزی به ما نمی گفت. یک وقت صدای تاخت اسب اومد. صدای سم های 

 "قای اهارا سوارشه، درست مثل قبل که سواری می کرد، همون طور می تازه.به نظرم آ"سنگین، اشلی گفت: 

و بعد دیدیم که از باالی چمنزار پیش میاد. حتماً از پرچین ها باال پریده بود. چون داشت به تاخت می اومد. هیچی »

که اسب دیوانه شده  جلودارش نبود. همون آهنگ قدیمی رو می خوند، پگی در درشکه رو باز. آنچنان مهمیز می زد

بود، چه توفانی بود! با کاله به کفل اسب می کوبید و وقتی اون باال رسید، افسار را نکشید، می خواست از پرچین بپره، 

ولی اسب  "ببین الن، چه خوب می پرم!"ما نگران شدیم، از جا جستیم. بعد صدایش را شنیدیم که فریاد می زد: 

و ما دیدیم که پدرت روی هوا بلند شد. اصالً رنجی نکشید. وقتی باالی سرش رسیدیم ایستاد، از پریدن امتناع کرد 

 «مرده بود، فکر می کنم گردنش شکسته بود.

« برو شرمن.»ویل سکوت کرد. منتظر حرف اسکارلت بود. اما اسکارلت چیزی نگفت. ویل افسار را تکان داد و گفت: 

 و اسب به سوی خانه حرکت کرد.

 فصل چهلم

آن شب، اسکارلت نخوابید. وقتی سحر شد و آفتاب نک درختان تیره کاج را، در آن دوردست ها، روشن کرد و بر 

تپه های تنبل لمید، اسکارلت از بستر آشفته اش به زیر آمد و روی چهارپایه ای کنار پنجره نشست. سر خسته اش را 

. همه چیز شبنم زده و خاموش و سبز بود، منظره مزارع پنبه به بازو تکیه داد و از فراز باغ به مزرعه پنبه نظر افکند

آرامش بزرگ به قلب ویران و بی قرار و سوخته اش می آورد، مرهمی بود. در آن طلوع، تارا چه دوست داشتنی بود! 

با آن گستردگی بی پایان و سکوت اسرارآمیز، هیبتی چون ارباب مرگ داشت. مرغدانی را برای جلوگیری از ورود 

موش سحرایی و راسو گِل اندود کرده بودند ولی اطرافش تمیز می نمود. اصطبل، با آن چوب های تازه، سفید خوش 

نما بود. باغ که حصار سیمی داشت، با آن ردیف ذرت های طالیی و بوته های لوبیا و شلغم چه فرحناک به نظر می 

دیف گل داودی به جای آن روییده بود. آفتاب بر رسید. همه جا، زیر درختان، از علف های هرز پاک شده، چند ر

سیب های سرخ و هلوهای اشتهابرانگیز فرو می ریخت و رایحا ای زنده و شاد می پراکند. آن سوتر بوته های پنبه از 

خورشید جان بخش، نیرو می گرفتند و رشد می کردند. مرغ و خروس و مرغابی در دسته های مختلف، به چراگاه 

 ند تا حشرات را به کام کشند.هجوم می آورد
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اسکارلت تحت تأثیر زحمات شبانه روزی ویل قرار گرفته بود. حتی عالقه و عشق او به اشلی هم باعث بی توجهی 

اش به واقعیت نبود.این همه کار و زحمت، حاصل تمایالت اشراف منشانه اشلی نبود، بلکه از کار پر رنج و بی دریغ 

بود، مثل گذشته از گله « دو اسبه»را دوست داشت، پدید آمده بود. اینجا یک مزرعه که زمین « زارع کوچک»این 

اسب ها و قاطرها و گاوها خبری نبود و پنبه ذرت تا جایی که چشم کار می کرد، ادامه داشت. هر چه بیشتر می دید، 

 رضایتش بیشتر می شد و می دانست که در آینده نیز محصول بیشتری به دست می آید.

یل به تنهایی تمام این کارها را کرده بو، دو دشمن جورجیا را دور کرده بود، علف های هرز و نهال های کاج. دیگر و

در باغ، مراتع، پنبه زارها، مزارع ذرت و چمنزار، علف هرز و نهالی خودرو دیده نمی شد. این دشمنان دیگر آن قدر 

زارهای دیگر را اکنون علف هرز و نهال خودروی کاج فرا جسارت نداشتند که به ایوان تارا نزدیک شوند. کشت

گرفته بود و تا آنجا که می توانست همه چیز را در خد دفن کرده بود. تمام کشتزار های منطقه جورجیا تقریباً همین 

 وضع را داشتند.

واقعاً کار مهمی کرده بودند  اسکارلت با خود فکر می کرد واقعاً چه نزدیک بود که تارا به بیابان تبدیل شود. او و ویل

و تجاوزگران طبیعت را سر جای خود نشانده بودند. وبهتر ازهمه اینکه ویل گفته بود بعد از برداشت پنبه در پاییز، 

دیگر نیازی به فرستادن پول نیست ـ مگر اینکه یکی از این اوباشان بار دیگر چشم طمع به تارا بدوزد و مالیات را باال 

ت می دانست که ویل بدون کمک او چه زحمت و فشاری را تحمل می کند ولی در دل استقالل او را می ببرد. اسکارل

ستود و به آن احترام می گذاشت. تا آنجا که نیاز داشت از پول بهره مند شده بود ولی اکنون که داشت شوهر خواهر 

ر وکوشش خود تکیه کند. بله، ویل کسی بود او می شد و تنها مرد خانه به حساب می آمد تمایل داشت که تنها به کا

 که خدا فرستاده بود.

 

شب پیش، پورک، گوری تازه، کنار گور الن کنده بود، و اکنون بیل به دست به خاک قرمز و مرطوبی که باید به 

 زودی به گور باز می گشت می نگریست. اسکارلت پشت سرش ایستاد، صنوبری تُنُک و خمیده و پیر، سایه روشن

مبهمی به سرش می انداخت، آفتاب گرم صبحگاه ما ژوئن از میان برگ ها رد می شد و به صورتش می تابید. جیم 

تارلتون، هیو مونرو کوچک، آلکس فونتین، و جوان ترین نوه مک رآی پیر، تابوت جرالد را بر چوب بلوط حمل می 

تان با لباس های کهنه، ساکت و بی صدا حرکت کردن. پشت سر آن ها، به فاصله ای معقول، خیل همسایگان و دوس

می کردند. آنان نزدیک می شدن و پورک سرش را روی دسته ی بیل گذاشته بود و می گریست؛ و اسکالت با تعجب 

 می دید که آن موهای مجعد پر پشت که وقت رفتن او به آتالنتا سیاه بود، حاال کامالً سفید شده است.

ه اشک داشت، شب گذشته ریخته بود و اکنون می توانست برازنده و کشیده، با خدا را شکر می کرد که هرچ

چشمانی خشک بایستد. صدای گریه سوالن کنار گوشش شنیده می شد، اسکارلت را خشمی غیرقابل تحمل در بر 

و بزند. سو گرفته بود و مشت هایش را می فشرد تا مبادا اختیار از کف بدهد و سیلی جانانه ای به صورت باد کرده ا

علت واقعی مرگ پدرش بود، چه می خواست، چه نمی خواست، و او مجبور بود در کمال ادب، خونسردی خود را در 

برابر همسایه های خشمگین حفظ کند. حتی یک نفر هم به سوالن نزدیک نشده و تسلیت نگفته بود. اسکارلت را 

ین کلمات مهرآمیز نجوا کرده بودند و حتی پورک را همه بوسیده بودند، ودستش را فشرده بودند و در گوش کار

 دلداری داده بودند و اصال نگاهی هم به سوالن نینداخته بودند، انگار که او را نمی دیدند.
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در حق این مردم، او کاری بدتر از کشتن پدرش انجام داده بود. سعی کرده بود پدرش را وادار به خیانت به آرمان 

جماعت غمزده و متحد او سعی کرده بود، او سعی کرده بود که به شرف و ابروی آن ها جنوب کند. در نظر آن 

اهانت کند. آن حریم مستحکمی را که بخش کلیتون در مقابل تمام جهان ایجاد کرده بود، در هم شکسته بود. سعی 

انکی ها بدتر بودند قرار کرده بود از دولت یانکی پول بگیرد و خود را در ردیف اوباش و خانه به دوش ها که از ی

داده بود. او که عضو یکی از خاندان های قدیمی وفادار به کنفدراسیون بود، او که فرزند یکی از مالکان بزرگ منطقه 

 بود، به سوی دشمن رفته بود و اینک ننگ خوانواده های منطقه کلیتون شده بود.

از آنان، مک رآی سالخورده که دوست نزدیک  عزاداران همگی غرق در ماتم و خشم بودند، به خصوص سه تن

جرالد بود و از آن روزی که از ساوانا به کلیتون آمده بود چون برادری به او عالقه داشت، مادربزرگ فونتین که او را 

دوست داشت چون شوهر الن بود، و خانم تارلتون که نزدیکترین همسایه او بود و می گفت او تنها مردی است که 

 نر و اسب اخته را می داند.فرق اسب 

چهره توفانی و خشمناک این سه تن وقتی بر سر جنازه جرالد در سرسرا، ایستاده بودند، اشلی و ویل را به وحشت 

 انداخت به طوری که در اتاق الن، با هم نشستند و به مشورت پرداختند.

بعضی از اونا می خوان حرف هایی علیه  به نظرم»ویل در حالی که کالهش را در دست می فشرد با نگرانی گفت: 

سوالن بزنن. فکر می کنن هر چی دلشون می خواد بگن. البته شاید هم داشته باشن. ولی به هر حال ما نباید بذاریم 

سر و صدایی بشه. فعالً ما مردهای خونواده هستیم، باید جلوی این اتفاق رو بگیریم. در مورد مک رآی هیچ کس 

نه، مثل تیر چوبی کَره، باید داد بزنی تا صداتو بشنوه. مانع حرف زدن خانم فونتین هم نمیشه شد، کاری نمی تونه بک

اون هرچی دلش بخواد میگه. وخانم تارلتون ـ متوجه بودی چطور به سوالن نگاه می کرد؟ نمی تونست خودشو نگه 

ن جوری دردسر داریم، چه برسه وقتی داره. اگه اونا حرفی بزنن، ما هم مجبوریم دخالت کنیم، ولی حاالشم همی

 «همسایه هامون دشمنمون باشن.

اشلی از روی نگرانی آهی کشید. او خشم همسایگان را بهتر از ویل می شناخت. یادش می آمد که نیمی از دعواها و 

سر جنازه تیراندازی هایی که قبل از جنگ در این منطقه رخ می داد از مراسم تدفین آغاز می شد. درگیری ها از 

شروع می شد، حرف هایی می زدند و حرف هایی می شنیدند و در این لحظات همه حالت آماده داشتند و اگر یکی از 

 این حرف ها به کسی برمی خورد، چه بسا خونی به راه می افتاد.

دودیست و در غیبت کشیش، اشلی مجبور بود وظایف روحانی را با کمک کتاب دعای کارین انجام دهد. واعظان مت

کشیش های باپتیست که در جونزبورو و فایل ویل ساکن بودند محترمانه از شرکت در این مراسم عذر خواسته 

بودند. کارین که کاتولیک تر از خواهران دیگر بود از غفلت اسکارلت در آوردن کشیش از آتالنتا اظهار ناراحتی می 

ی مراسم عقد میان ویل و سوالن بیاید، تشرفات کاملی را نیز کرد و تنها امیدش این بود که وقتی کشیش برای اجرا

برای جرالد انجام دهد و از درگاه خداوند برای این بنده درگذشته، طلب مغفرت کند. این کارین بود که به حضور 

بود. کشیشهای پروتستان در این مراسم اعتراض کرده بود و قطعاتی از کتاب دعا برگزیده بود و به دست اشلی داده 

اشلی می دانست که مسئولیت جلوگیری از درگیری با اوست و اگر کوچکترین مسامحه ای صورت گیرد همه چیز 

 به هم می ریزد. در حالی که به میز منشی تکیه داده بود گفت:

مک من می تونم از پس مادربزرگ فونتین یا »دستی به موهای روشنش کشید و ادامه داد: « راهی وجود نداره، ویل.»

رآ بر بیام، ولی حریف زبون خانوم تارلتون نمیشم. کمترین چیزی که ممکنه به سوالن بگن، خائن یا جنایتکاره، بهش 
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میگن که اگر این کارها رو نمی کرد، آقای اهارا حاال زنده بود. عجب رسم کثیفیه این حرف زدن باالی سر مرده. 

 «رسم بربرهاس.

الً مهم نیست که اونا چی فکر می کنن. مهم اینه که نذاریم حرف بزنن. وقتی دعا ببین اَش. اص»ویل به آرامی گفت: 

 «رو تمام کردی و اجازه دادی که هر کی هر حرفی داره بزنه، به من نگاه کن، بقیه شو بذار به عهده من.

نگریست. ولی  اسکارلت به تابوت کشانی که سعی داشتند از جاده باریک و دروازه کوچک گورستان عبور کنند، می

فکرش جای دیگر بود. با قلبی شکسته فکر می کرد که با تدفین جرالد، آخرین حلقه ای که او را به گذشته های 

 خوش ارتباط می داد، از میان رفته است.

عاقبت تابوت را کنار قبرگذاشتند و ایستادند. بعضی ها ا ز خشم انگشتانشان را در هم می فشردند و بعضی دیگر 

 انستند با دست هایشان چه بکنند.نمی د

اشلی، مالنی و ویل به هم نزدیک شدند و پشت سر دختران اهارا ایستادند. همسایگانی که با آنان نزدیکی بیشتری 

احساس می کردند پشت آنها جمع شدند و بقیه به دیوار آجری تکیه کردند.اسکارلت اولین بار بود که بعد از جنگ 

از انبوه آنان حیرت کرده بود. با اینکه رفت و آمد مشکل بود ولی تعداد شرکت کنندگان در آنها را یکجا می دید، 

مراسم تدفین زیاد بود. حدود پنجاه یا شصت نفر جمع شده بودند. بعضی از راه های دور آمده بودند و اسکارلت از 

رسانده اند. تمام خانواده های خود می پرسید آنان کی خبر مرگ جرالد را شنیده اند که به این زودی خود را 

جونزبورو، فایت ویل و الوجوی آمده بودند. بعضی ها نوکرهای سیاهشان را نیز آورده بودند. خرده مالکان آن سوی 

رودخانه، دام گذاران بیشه ها و مرداب نشینان حاضر بودند. مرداب نشینان مردانی خشن بودند که کاله پوستس 

اکو می جویدند. صورتشان از تابش آفتاب سوخته بود و نگاه تب آلودشان خبر از ماالریا داشتند و تفنگ بر دست، تنب

 می داد ولی جلیقه های آهار زده شان تمیز و مرتب می نمود.

همسایگان نزدیک، همگی آمده بودند. مادربزرگ فونتین با چهره غمزده اش چون پرنده ای شکسته بال بود که به 

پشت سرش سالی مونرو فونتین و خانم فونتین جوان ایستاده بودند. آنان در گوش عصایش تکیه کرده بود، 

مادربزرگ زمزمه می کردند و سعی داشتند او را روی آجرها بنشانند. شوهر مادربزرگ، دکتر فونتین سالخورده 

زرگ رفته بود. حضور نداشت. او دو ماه پیش مرده بود و با مرگ او آن پرتو شادی و شیطنت از چشمان پیر مادرب

کاتلین کالورت هیلتون تنها ایستاده بود، شرمگین سرش را پایین انداخته بود و کالهی چهره بی فروغش را می 

پوشاند. شوهرش از افرادی بود که باعث این مصیبت شده بود. اسکارلت با دقت او را نظاره می کرد، لکه های چربی 

خورده بود و زیر ناخن هایش سیاهی دیده می شد. دیگر نشانی  را روی لباسش می دید. دست هایش کثیف و ترک

از آن شادابی و نشاط معصومانه و دخترانه در او دیده نمی شد، مثل دام گذاران شده بود، شاید هم بدتر. کامالً رنگ 

 پریده بود، بی حالت با نگاهی هراسان.

 «ر تا حاال نشده باشد. خداوندا، چه سقوطی!به زودی معتاد انفیه می شود، اگ»اسکارلت با وحشت اندیشید: 

شانه هایش را باال انداخت. نگاهش را از کاتلین برگرفت و دید که فاصله میان یک انسان شرافتمند و یک سفید 

 بدبخت چه کوتاه است.

تقریباً و با غرور به گذشته نگریست. بعد تسلیم جنوب شرایط او و کاتلین « من چقدر زرنگ بودم.»به خود گفت: 

 یکسان بود دست های هر دو خالی بود و وجودشان مملو از نگرانی.
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سرش را بلند کرد و لبخندی نامحسوس، از روی رضایت به لب آورد. اما در نیمه راه نگاهش با « من بد عمل نکردم.»

از اسکارلت به  نگاه خانم تارلتون تالقی کرد. با چشمان قرمز از اشک، خیره به او می نگریست. و بعد چشمانش

سوالن لغزید، پر از کینه، پر از انتقام. پشت سر او و شوهرش، چهار دختر تارلتون ایستاده بودند، با گیسوان قرمز و 

طره های لوله ای. نگاهشان به خوناشامان شبیه بود. اشلی با کتاب دعا پیش آمد. همه راست ایستادند و کاله ها را از 

ی سینه خم شد. سرها فرو افتاد. پرتو خورشید بر موهای نقره ای اشلی می تابید و سر برداشتند. دست ها به رو

انعکاس می یافت. آرامشی کشنده و مرگبار بر همه فرود آمد. از دورها، صدای گذر باد در برگ های ماگنولیا و 

، نگاه ها پایین و بر آوای قمریان به گوش می رسید. نغمه های محزونی سر می کردنند. اشلی خواندن را آغاز کرد

 سینه ها خم شده بود. صدایی موقر و کشدار کلمات دعا را در فضا می ریخت.

اوه، چه صدای زیبایی دارد این اشلی! »گلوی اسکارلت را بغضی لجوج گرفته بود. به صدای اشلی گوش می داد. 

ه خوب است که یک آشنا دارد برای خوشحالم که این کار را برای پاپا می کند. چه خوب بود اگر کشیش می شد. چ

 «پاپا دعا می خواند. غریبه چرا؟

وقتی اشلی به دعایی درمورد برزخ رسید، همان که کارین عالمت گذاری کرده بود، کتاب را بست. فقط کارین متوجه 

اند از خود  شد. اشلی می دانست که نیمی از این مردم هرگز در مورد برزخ چیزی نشنیده اند. و آنها هم که شنیده

می پرسند، چرا برزخ؟مگر نه این است که جرالد اوهارا یکسره به بهشت رفته است؟بنابراین به خاطر دفاع از ایمان 

مردم از ادامه دعا خودداری کرد.سکوتی افتاد.آنگاه دعای مریم باکره را آغاز کرد.سالم بر مریم.آنان هرگز این دعا 

برای "خشم به هم نگاه می کردند.دختران اوهارا و سیاهانشان تکرار می کردند: را در مراسم تدفین نشنیده بودند،با

 "ما دعا کن!حاال و آنگاه که مرگ در رسد.آمین...

شکوت برقرار شد.اشلی سر بر داشت و لحظه ای نامطمئن،ایستاد.همسایگان انتظار داشتند او به دعا خواندن ادامه 

تند که دعای کاتولیکی همین جا پایان می گیرد.باپتیست ها و متدودیست دهد.مراسمی کامل می خواستند.نمی دانس

ها که معموال این مراسم را اداره می کردند،برحسب حال مجلس دعا را کم و زیاد می کردند و معموال تا اشکی از 

طور کوتاه  حاضرین در نمی آوردند ول کن نبودند.همسایگان اگر می دیدند که مراسم تدفین دوست نازنینشان این

است حتما آشفته می شدند.هیچ کس بهتر از اشلی آنها را نمی شناخت،این مراسم و دعای کوتاه آن ممکن بود،هفته 

ها موضوع صحبت مردم ناحیه شود.ممکن بود بگویند دختران اوهارا عرضه نداشتند تشییع جنازه محترمانه ای برای 

 پدر خود برپا کنند.

خت و دوباره سرش را پایین انداخت و دعای کلیسای اسقفی را که بارها در تدفین سیاهان نگاه تندی به کارین اندا

 دوازده بلوط خوانده بود به یاد آورد:

 "من رستاخیزم و زندگی...و هرکسی که...به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد."

توقف می کرد تا نفس تازه کند و کلمات دعا را به زحمت به یاد می آورد،از این رو آهسته سخن می گفت.گاه 

عبارات را در ذهنش مرتب سازد.این توقف های اجباری تاثیر کالمش را بیشتر می کرد و غزادارنی که تا لحظاتی 

پیش با چشمان خشک ایستاده بودند اکنون دست در جیب می کردند تا دستمال خود را بیرون آورند.باپتیست ها و 

ن کاتولیک گرد هم آمده بودند پنداشتند مه این دها نیز جزیی از مراسم متدودیست ها که در آن گورستا

است.اسکارلت و سوالن از این چیزها بی خبر بودند و فقط احساس می کردند که این کلمات چه آرام بخش و 
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به زیباست.اما کارین و مالنی خوب می دانستند که یک کاتولیک متعصب ایرلندی دارد با اصول کلیسایی انگلیس 

 خاک سپرده می شود.و کارین آنقدر دلشکسته و اندوهگین بود که نمی خواست در کار اشلی دخالت کند.

دعا که تمام شد اشلی چشمان خاکستری خود را گشود و جمعیت را نگاه کرد.بعد از سکوتی کوتاه،نگاهی به ریل 

 "کسی هست که مایل باشد چیزی بگوید؟"انداخت و گفت:

د داشت سخن بگوید ولی قبل از اینکه دهان بار کند،ویل قدم پیش نهاد و باالی گور ایستاد و آغاز خانم تارلتون قص

 سخن کرد.

دوستان،شاید شما فکر کنین که من دارم پا از گلیم خودم بیرون میذارم...شاید فکر "با صدای آرام و بی حالتی گفت:

حق ندارم اول از همه حرف بزنم،باید قبل از هرچیز از کنین من که تا یک سال پیش آقای اوهارا رو نمی شناختم 

 "شما معذرت بخوام.ولی اگه اون یک ماه دیگه زنده می موند من حق داشتم اونو پاپا صدا کنم.

امواج کوچک هیجان و خشم جمعیت را به حرکت انداخت.پابه پا شدند،سرفه کردند،زمزمه ای افتاد و همگی به 

 هت نگاه آنان را تعقیب کرده بود.به سخنان خود ادامه داد.کارین خیره شدند.ویل که ج

به این ترتیب از اونجا که قراره به محض اومدن کشیش از آتالنتا،با خانم سوالن ازدواج کنم،فکر کردم این حق رو "

 "دارم که قبل از همه صحبت کنم.

بود ولی بعد وزوز خشم آلود زنبورها سکوت ناگهان با اعتراضات نامفهومی شکسته شد،اول یکی دو صدا بیشتر ن

تبدیل شد.آثار خشم و ناامیدی از آن صداها آشکار بود.همه ویل را دوست داشتند و به خاطر کارهایی که برای تارا 

کرده بود به او احترام می گذاشتند.همه می دانستند که او گوشه چشمی به کارین دارد،اما از تصمیم او در ازدواج با 

به شگفت در آمده بودند.ویل،پسر به این خوبی،می خواست با این دختر پست و پلید،سوالن اوهارا  یک خائن،سخت

 ازدواج کند.

برای لحظه ای هوا گویی سنگین شده بود،تنشی در آمده بود.چشمای خانم تارلتون دودو می زد و لبانش بی صدا می 

اش می پرسید چه می گویند.ویل همه را زیر نظر جنبید.در میان سکوت،فریاد مک رآی پیر بلند بود و از نوه 

داشت.می دانست که مردم می خواهند که درباره همسر آینده اش بشنوند،حتی یک کلمه.همه برای یک لحظه حس 

 کردند که تعادلی میان عالقه به ویل و نفرت از سوالن پدید امده است.و ویل برنده شد.بعد از مکثی کوتاه گفت:

وهارا رو به اندازه شما نمی شناختم.فقط می دنم که یک نجیب زاده شریف بود که حافظه خودشو من هرگز آقای ا"

از دست داده بود.ولی از زبان شما خیلی چیزهای خوب درباره او شنیدم.می تونم بگم که او یک ایرلندی مبارز و 

واخاهان پروپا قرص حکومت جنوبی شریف بود و هیچ وقت ایمان خودش رو درباره وطنش از دست نداد،او از ه

ائتالفی بود،تا آخرین لحظه زندگیش.دیگه مخلوقی به این خوبی نمی تونین پیدا کنین چ.ن زمانه دیگه چنین آدمهایی 

پرورش نمیده.دوره این آدم ها دیگه سپری شده.این مرد،در سرزمین دیگری به دنیا اومد ولی امروز مثل یک 

جورجیایی.او بیشتر از همه ما به این سرزمین،به جنوب تعلق داشت.با ما جنوبی به خاک سپرده میشه،مثل یک 

زندگی کرد،سرزمین مارو دوست داشت و اگه خوب دقت کنید می بینید که مثل یک سرباز در راه عقیده و آرمانش 

رهای خوب و جان داد.او یکی از ما بوده خوبی ها و بدی های مارو داشت،ضعف ها و قوت های مارو داشت.از انجام کا

درست هرگز ترسی به خودش راه نمی داد،روحیه قوی و اراده ای قوی تر داشت و اگر احساس می کرد که تصمیم 

 درستی گرفته،هیچ چیز از خارج بر او اثر نمی گذاشت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 4 7  

 

به این روزی که قرار بود حکومت انگلستان اونو به دار بزنه اصال نترسید.با کمال شهامت جالی وطن کرد،و وقتی پا "

سرزمین گذاشت فقیر بود ولی از فقر هم نترسید.کار کرد و ثروت به دست آورد.و روزی رسید که این امالک رو 

خرید و ولی از بیابان نترسید،از سرخ پوست هایی که بر این بیابان فرمان می راندند نترسید.او از این بیابان یک 

رو از دست داد،از اینکه دوباره فقیر شده احساس کشتزار بزرگ درست کرد.و وقتی که جمگ شد و ثروتش 

شکست نکرد.و موقعی که یانکی ها اومدن و می خواستن تارا رو آتیش بزنن با اینکه می دونست ممکنه کشته بشه 

یک قدم عقب نرفت و ضعف به خودش راه نداد.سرافزار ایستاد و از جایش تکان نخورد.آری،این مرد تمام چیزهای 

ن رو،این مردم رو در خودش داشت.آن چیزهای خوبی که ما داریم او هم داشت.هیچ چیز از خارج خوب این سرزمی

 نمی تواند بیاید و ارداده ما را در هم بریزد.

اما ناتوانی های مارا هم داشت.رنج هایش همه درونی بود.غم هایش مال خودش بود،اگر رنجی می برد،از درون "

اگر این دنیا نتوانست او را به زانو در آورد،قلبش او را به زمین زد.وقتی خانم اوهارا بود.می خواهم این را بگویم که 

 "مرد قلب او هم مرد و از درون فرو ریخت.آن شخصی را که ما اینجا می دیدیم،جرالد اوهارا نبود.

ودند.دیگر آن مکثی کرد.نگاهش را به جمعیت انداخت.مردم زیر آفتاب ایستاده بودند،گویی به زمین چسبیده ب

خشمی که به سوالن احساس می کردند،فراموش شده بود.چشمان ویل لختی روی اسکارلت درنگ کرد،گویی می 

خواست اندوه اسکارلت را یکباره بشوید و پاک کند.اسکارلت که تا ان لحظه با هجوم اشک در مبارزه بود،اینک 

لب بی سروتهی که کشیش ها می گفتند چیزی به احساس بهتری داشت.ویل از ته قلب حرف می زد و از این مطا

زبان نمی آورد.اشاره ای به دنیای آخرت و خواست خدا و تقدیر و سرنوشت نمی کرد.و هر وقت کسی از ته دل 

 حرف می زد اسکارلت آرام تر می شد.

یم.ما هم همان من دلم نمی خواهد که هیچ یک از شما کاری را که او کرد کوچک بشمارید.من و شما مثل او هست"

طور شکننده و ضعیفیم.ما هم چون او از درون می شکنیم.در این دنیا هیچ عاملی نیست که مارو از پا بیاندازه،نه 

یانکی ها،نه خانه به دوش ها،نه زمانه شیاد،نه مالیات و نه گرسنگی.ولی قبل شکسته ما،ضعف ما،می تازه و مارو کور 

یفی چون جرالد اوهارا عامل ناامیدی ما نیست.درون هرکس،انگیزه هرکس می کنه.همیشه از دست دادن مردان شر

به دیگران فرق داره.می خوام بگم که...مردمی که انگیزه بهتر و محکم تری دارن بهتر می میرن.این روزها،برای این 

برای جرالد اوهارا  مردم جایی در این دنیا وجود نداره،اگه بمیرن،خوشحال ترن... یعنی میخوام بهتون بگم که نباید

اشک ریخت.اشک مال وقتی بود که سربازهای شرمن اومدن و او خانم اوهارا رو از دست داد.حاال که او میخواهد به 

عشق خودش،به قلب خودش برسه،دلیلی برای عزا وجود نداره،مگر اینکه از روی خودخواهی...این حرف ها رو 

وست داشت...دیگه حرفی برای گفتن نیست،اگر شما مردم اجازه کسی به شما می زنه که او را مثل پدر خودش د

 "بدین.افراد این خانواده ناراحتن و من مایل نیستم بیش از این اونارو ناراحت کنم.

خانم،ممنون میشم که شما اسکارلت رو "ویل سکوت کرد.بعد به طرف خانم تارلتون برگشت و با صدایی آرام گفت:

خوب نیست که این جور زیر آفتاب بایسته،و شما مادربزرگ فونتین این طور با کینه به  تا منزل همراهی کنین براش

 "من نگاه نکنین.جسارت منو ببخشین،قصد من توهین به کسی نبود.

اسکارلت از توجه ناگهانی جمع به خود،احساس شرم کرد؛همه نگاه ها را به او دوخته بودند،و او دستپاچه شده 

جه همه را به حاملگی او جلب کند؟نگاهی خشمگین به او انداخت و چشمان التماس آمیز ویل می بود.چرا باید ویل تو

 گفت:
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 "خواهش می کنم؛من می دانم چه می کنم."

ویل تقریبا مرد خانه بود،صحنه سازی نیم کرد.اسکارلت درمانده به خانم تارلتون نگریست.او که ناگهان منقلب شده 

خواست...و از فکر سوالن که او را خشمگین می کرد به در آمده بود،بازوی اسکارلت را  بود...همان طور که ویل می

 گرفت.

 "بیا عزیزم،بیا بریم خونه."

در چهره اش حالتی مهرآمیز دیده می شد.جمعیت راه باریکی باز کردند و اسکارلت با احساس شرم از آن گذشت.از 

فرود می آمد،و زمزمه ای پر از محبت می شنید.وقتی سینه به  مقابل هرکس که می گذشت،دستی آرام بر شانه اش

و "دستتو بده به من دختر."سینه مادربزرگ فونتین قرار گرفت،بانوی پیر دست نحیف خود را پیش آورد و گفت:

 "نه شماها نیایید.احتیاجی به شما نیست."بعد نگاهی صریح به سالی و خانم جوان انداخت.

گذشتند.خانم تارلتون زیر بازوی اسکارلت را گرفته بود و اسکارلت فکر می کرد دارد روی  به آرامی از راه باریک

 هوا راه می رود.

چرا ویل چنین کاری کرد؟حتی جلوی همه گفت که من به زودی بچه دار می "وقتی دور شدند،اسکارلت فریاد زد:

 "شوم.

کار درستی کرد.کار درستی نکردی که تو آفتاب  خب،دلیلش واضحه.خب تو حامله ای،نه؟ویل"خانم تارلتون گفت:

 "وایسادی.ممکن بود برات خطرناک باشه.

نه،به خاطر این "در حالی که از حیاط عبور می کردند و به پله ها نزدیک می شدند،مادربزرگ نفس زنان گفت:

نمی خواست من و تو حرفی  نبود.ویل آدم زرنگیه.اون نمی خواست من و تو؛بئاتریس،بیشتر از این اونجا بمونیم.دلش

بزنیم و اسکارلت بهترین بهانه بود...به عالوه نیم خواست اسکارلت حرف های ناشایستی سر قبر پدرش بشنوه و کار 

درستی کرد.یادت باشه اسکارلت،یادت نره که این سروصداها و حرف های ناشایست خاطره مرده ها رو برای 

خب می تونه بدترین حرف های دنیا باشه..کمک کن از پله ها باال همیشه از بین می بره.چنین حرف هایی...

برم،دختر،کمک کن،بئاتریس.اسکارلت به کمک تو احتیاج نداره...من هم اونجور که ویل میگه کینه توز نیستم...ویل 

 می دونه که تو سوگلی پدرت بودی،نمی خواست کارها رو بدتر از اونچه هست بکنه.اوضاع برای خواهرات اون

قدرها هم بد نیست.سوالن شزمش رو داره و کارین خدای خودش رو.ولی تو چیزی نداری که تورو دلداری بده.داری 

 "بچه جون؟

کمک کرد بانوی سالخورده از پله ها باال برود.می دید که در صدای آرام و ضعیف اینبانوی پیر "نه."اسکارلت گفت:

 "بهم دلداری بده...به جز مادرم. هیچ وقت کسی رو نداشتم که"حقیقتی نهفته است.

 "ولی وقتی اونو از دست دادی،دیدی که می تونی روی پای خودت بایستی،نه؟"

خب،خیلی ها نمی تونن.پدرت یکی از اونا بود.ویل راست میگه.غم نداشته باش.پدرت نمی تونست دوری الن رو 

 "د برم پیش دکتر فونتین.تحمل کنه.حاال هر جا هت خوشحاله.درست مثل من،خیلی دلم می خوا

بانوی سالخورده توقع دلسوزی نداشت.چنان حرف می زد که گویی شوهرش زنده است و در جونزبورو اقامت دارد 

و او می تواند سوار درشکه شود و پیش او برود.مادربزگ بسیار پیر شده بود و ان فدر درد کشیده بود که دیگر از 

 مرگ نمی ترسید.

 "هم میتونین تنهایی روی پای خودتون بایستین. شما"اسکارلت گفت:
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 "بله،ولی گاهی دیگه برام قابل تحمل نیست."زن سالخورده،درخشان ترین نگاه خود را بر او انداخت.

ببین،مادربزرگ.شما نباید با اسمارلت این جوری حرف بزنین.اون به "خانم تارلتون حرفش را قطع کرد و گفت:

.با این وضعی که داره،این همه راه اومده،این لباس تنگ رو پوشیده،همه این ها کافیه که یک اندازه کافی نگرانی داره

 "زن رو از پا دربیاره و حاال این حرف شما فقط غم واندوهش رو زیادتر می کنه.ممکنه بچه ش سقط بشه.

 "سقط کنم.خدای من!من اصال ناراحت نیستم.و هیچ خیال ندارم بچه مو "اسکارلت با عصبانیت گفت:

به من نمی خواد بگی.من بچه اولمو سقط کردم وقتی دیدم "خانم تارلتون که گویی خود را دانای کل می دانست گفت:

 گاو یکی از سیاهامنو شاخ زد.

و تو حتما مادیون قرمز من ، نلی یادت میاد، نه؟ اون سالم ترین مادیون روی زمین بود ولی اگر من ازش مراقبت  -

 ممکن بود نارااحت و عصبی بشه، ممکن بود...نمی کردم ،

مادربزرگ گفت: ساکت بئاتریس، شرط می بندم اسکارلت بچه شو سقط نمی کنه. بیا اینجا تو سرسرا بنشینیم . 

خنک تره.نسیم مطبوعی میالد. حاال برو یک لیوان آبدوغ برام بیار بئاتریس. اگه تو آشپزخونه باشه. تو انبار رو هم 

 ین شراب پیدا میکنی. می تونم یک خورده بخورم. ما همین جا می شینیم. تا همه بیان و خداحافظی کنن.نگاه کن بب

اسکارلت باید استراحت کنه، »خانم تارلتون مثل قابله ای که به زائو نگاه میکند ، نگاهی به اسکارلت انداخت و گفت: 

 و بعد همچنان نگاهش را بر او نگه داشت.« تو رختخواب.

خانم تارلتون به سمت آشپزخانه رفت. « ده برو بهت می گم.»دربزرگ با نوک عصایش ضربه ای به او زد و گفت: ما

 کالهش را به سویی پرت کرد و پنجه هایش را در گیسوان قرمزش فرو کرد.

مالیمی  اسکارلت روی صندلی نشست و دو تا از دکمه های پیراهنش را گشود. در سرسرا نسیم خنکی می وزید و نور

همه جا را روشن می کرد. در آن گرما، این جای خنک برای آنان بسیار مغتنم بود. منظره دفن جرالد روی تپه، در 

گورستان خانوادگی از جایی که نشسته بود دیده می شد. مدتی به آن جنب و جوش خیره شد. بعد نگاهش آرام به 

ود، لغزید. مادربزرگ روبیالر با آن کاله آفتابی که قسمتی از تابلوی مادربزرگ روبیالر که باالی بخاری نصب شده ب

 گیسوانش را پنهان می کرد و آن سینه ی باز، آرامش خنک و مطبوع در او به وجود می آورد.

من نمی دونم بئاتریس از مردن پسرهاش بیشتر ناراحته یا از مردن اسب هاش. می دونی »مادربزرگ فونتین گفت: 

به جیم و دخترها توجهی نداره. این یکی از اون آدم هاییه که ویل راجع بهشون حرف می زد. انگیزه که حاال هم زیاد 

ی زندگیش از بین رفته. تعجب می کنم که چطور در مراسم تدفین پدرت شرکت کرده. این زن موقعی خوشحال 

ن. مردی هم نیست که بیاد میشه که ببینه اسب هاش و بچه هاش با هم بزرگ می شن. دخترها خیال ازدواج ندار

اونارو بگیره. برای این زن هیچ دلخوشی نمونده. اگه قلبا این جوری نبود حتما تا حاال برای خودش یک سرگرمی 

 درست کرده بود، این طور از پا در نمی اومد... راستی ویل در مورد ازدواج با سوالن راست می گفت؟

روزهایی را به یاد آورد که سخت از مادربزرگ « بله.»ت و گفت: اسکارت مستقیما در چشمان بانوی پیر نگریس

فونتین می ترسید. خوب، حاال خیلی از آن زمان گذشته بود و بزرگ شده بود و این پیرزن خیال نداشت دیگر راجع 

 به هر اتفاقی که در تارا می افتاد بر سر او فریاد بکشد.

 «می تونست بهتر عمل کنه.»مادربزرگ گفت: 

 «راستی؟»کارلت با لبخند گفت: اس
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پیاده شو با هم بریم اسکارلت. من خیال ندارم به خواهر خطاکارت حمله کنم. اگرچه در »مادربزرگ به تند گفت: 

گورستان می تونستم. منظورم اینه که با کمبود مرد، ویل می تونست هر دختری را که می خواد انتخاب کنه. همین 

 "بخت داره. دخترهای مونرو و مک را هم هستند ... بئاتریس چهار تا دختر دم 

 "اون تصمیم گرفته با سوالن ازدواج کنه، همین. "

 "خب، خوش به حال سوالن که چنین مردی گیرش اومده."

 "خوش به حال تارا."

 "تو تارا رو دوست داری، نه؟  "

 "بله. "

 "خودش ازدواج نکنه. مهم اینه که تارا حفظ بشه، ها؟  پس زیاد هم برات مهم نیست که خواهرت با مردی از طبقه "

طبقه؟ حاال دیگه طبقه چه اهمیتی داره؟ حاال دخترها شوهر می کنن که "اسکارلت به تندی به این گفته حمله کرد: 

 "فقط سرپرستی داشته باشن. این طور نیست؟ 

ممکنه حرف تورو قبول داشته باشن. ولی  سوال خوبیه. میشه خیلی راجع بهش حرف زد. بعضی"بانوی پیر گفت : 

 "خیلی ها هم موافق نیستن. ویل اون لیاقت رو نداره که عضو خونواده شما باشه.

 چشمان تیزبین و پیرش به تابلوی مادربزرگ روبیالر افتاد.

ظاهرش نشان می اسکارلت در فکر ویل بود. رنجور، سرد و غیرقابل نفوذ، آرام، که دائما ساقه علفی در دهان داشت. 

داد که قوت و توان ندارد، و فقط الف می زند، مثل الف زنانی که در آن ناحیه فراوان بودند. پشت سرش اجداد 

ثروتمند نداشت. خونش اصیل نبود و امتیاز برجسته ای در او دیده نمی شد. اجداد او شاید جزء اولین ولگردانی 

ند. تحصیالتی نداشت، تنها چهار سال دوره مقدماتی را در مدارس بودند که به وسیله او گل تورپ اجیر شده بود

دورافتاده طی کرده بود اما مردی شریف و وفادار بود، صبور و کاری بود ولی هرگز هم طبقه خانواده اوهارا به 

ا این حساب نمی آمد. بدون شک با احتساب موقعیت اجتماعی خانواده روبیالر و اوهارا، سوالن، در صورت ازدواج ب

 مرد،سقوط می کرد.

 «پس تو موافقی که ویل عضو خانواده شما بشه؟»

 و آماده بود با اولین کلمات انتقاد آمیز او حمله ی سخت خود را آزاد کند.«البته»اسکارلت با لحن محکمی گفت:

نمی آمد.همیشه بیا منو ببوس اسکارلت.تا این لحظه زیاد از تو خوشم »در برابر حیرت اسکارلت،مادربزرگ گفت:

مثل گردو سخت بودی،مثل بچه ها لجوج بودی،و من از زن های سخت و لجوج خوشم نمیاد،به استثنای خودم.ولی از 

طرز برخوردت با مسائل خوشم میادمن خودم راجع به چیزهایی که چاره ای ندارن سرو صدا راه نمیندازم.تو تله 

 «هات رو مثل یه شکارچی ماهر کار میذاری.

رلت لبخند نامطمئنی به لب آورد و گونه ی پیرزن را که برای بوسه عرضه شده بود،بوسید.چه خوب بود که باز اسکا

 هم این کلمات نشاط بخش را می شنید،اگرچه به درستی معنی آنها را درک نمی کرد.

اگر -آواره ازدواج کنه حاال مردم این اطراف درباره ی تو صحبت میکنن،درمورد اینکه چرا اجازه میدی سوالن با یک»

چه همشون از ویل خوششون میاد.بعضی خواهند گفت که ویل چه خوش شانس بوده،و چقدر برای دختری از 

 «خانواده ی اوهارا سرشکستگی داره،ولی اصال اجازه نده این حرفا روت اثر بذاره.

 «من هیچوقت به حرف مردم اهمیت نمیدم.»
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به هر حال گفتم که اصال به حرف مردم توجه نکن.احتمال »کنایه وجود داشت.در صدای پیرزن نشانی از «شنیدم.»

داره ازدواج خوبی باشه.البته ویل همیشه یک آواره باقی خواهد ماند و این ازدواج هرگز حرف زدنش رو تغییر نمیده 

و که پدرت به وجود و اگه حتی پولدار هم بشه،هرگز اون درخشش و عظمت تارا رو زنده نمی کنه.نمی تونه رونقی ر

آورده بود به اینجا برگردونه.آواره ها عقلشون به این چیزا نمی رسه.ولی ویل روی هم رفته آدم خوش 

قلبیه.شعورش خوبه فقط یه اصیل زاده میتونست اشتباهات مارو اونجور که توی گورستان گفت،به زبون بیاره.دنیا 

شکست میخوریم.اون هم بخاطر چیزهایی که اصال ارزشی نمی تونه مارو شکست بده ولی ما خودمون از درون 

 «بخاطر کینه ی زیادمون.آره،ویل میتونه به سوالن و تارا خدمت کنه.-نداره

 «پس شما هم با کار من موافقین که اجازه دادم اون دوتا با هم عروسی کنن؟»

 صدای پیرزن محکم و تلخ بود.«خدای من،نه!»

نواده ی قدیمی؟به!وصلت یک خانواده ی پست با یک فامیل اصیل.اوه،این آواره ها با وصلت یک آواره با یک خا»

 «خوبن،محکمن،شریفن،اما...

 «ولی شما گفتین ممکنه ازدواج خوبی باشه؟»

یا با هر کس دیگه ای،برای اینکه مشکل سوالن اینه که -من فکر می کنم برای سوالن خوبه که با ویل ازدواج کنه»

یگه از کجا میتونه شوهر پیدا کنه؟و تو دیگه از کجا می تونی یک همچین آدمی برای تارا پیدا شوهر میخواد.ود

 «کنی؟اما معنیش این نیست که با این کار موافق باشم.

اسکارلت به خود گفت:ولی من موافقم.و سعی کرد قصد بانوی سالخورده را درک کند.خوشحالم که ویل با سوالن 

 ا فکر میکند که من راضی نیستم؟جدا فکر میکند که من راضی نیستم.مثل سوالن.ازدواج می کند.راستی چر

اسکارلت گیج شده بود و کمی هم احساس ننگ می کرد.مردم همیشه فکر می کردند که او نیز از نظر احساس و 

 انگیزه به آنها شباهت دارد و در افکارشان شریک و سهیم است.

من هم با این ازدواج به قدر تو موافق »کار انداخت و دوباره سخن را آغاز کرد.مادربزرگ باد بزن نخل خود را به 

نیستم.ولی مثل تو منطقی فکر می کنم.وقتی با یک اتفاق بد رو به رو می شم و چاره ای براش پیدا نمیکنم،خودم رو 

ه،نمی شه با اون جنگید.باید عذاب نمیدم،جیغ نمی زنم و با یک لگد کارها را خراب نمی کنم،زندگی باال و پایین دار

باهاش ساخت.من تجربه دارم،روی خونواده ی خودم و روی خونواده ی دکتر.ما پایین و باال زیاد دیدیم.و ما این 

بخند و با زمانه بساز.اونوقت کارها راحتتر شد.اونوقت نجات پیدا  -نصیحت رو همیشه به کار بستیم که:غرغر نکن

ودیم،میخندیدیم و با زمانه می ساختیم.در این کار استاد شدیم.مجبور کردیم و از حوادث در امان ب

بودیم.میدونی،همیشه روی اسب های بازنده شرط بستیم.از فرانسه اخراج شدیم چون پروتستان بودیم.از انگلیس 

ودیم و اخراج شدیم چون طرفدار شارل بودیم.،از اسکاتلند بیرونمان کردند چون هوادار شاهزاده چارلی خوشگله ب

از هاییتی با برده ها فرار کردیم و حاال هم یانکی ها مارو به خام سیاه نشوندنو دوباره بعد از چند سال خودمون رو 

 «رسوندیم به اون باالها.میدونی چرا؟

 پیرزن سرش را تکان داد و اسکارلت فکر کرد چقدر به طوطی مقلد شباهت پیدا کرده است.

اما قلبا احساس بی حوصلگی میکرد،میترسید پیرزن دوباره بخواهدخاطرات «نه نمیدونم»با احترام تمام جواب داد:

 کشتار سرخ پوست ها را برایش تعریف کند.
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دلیلش اینه که میگم.در مقابل حوادث مثل درخت خم میشیم ولی نمی شکنیم.ما گندم نیستیم،گندم سیاهیم.وقتی »

ن.ولی گندم سیاه در مقابل شدیدترین بادها نمیشکنه.فقط خم توفان میاد گندم ها میشکنن،چون خشکن،خم نمیش

میشه.و بعد که توفان گذشت،دوباره سر جای خود می ایسته.ما از تبار کله شق ها نسیتیم.وقتی باد میوزه ما هم باال و 

نداره،خم  پایین میریم.کار باد همینه،همه چیز رو باال و پایین می بره.وقتی مشکلی پیش میاد،مشکلی که چاره ای

میشیم.بدون نق نق،کار میکنیم.میخندیم و با زمانه می سازیم.و با مردمان پست مماشات میکنیم،بازیشون میدیم و تا 

وقتی که بتونیم همه چیزشونو ازشون میگیریم.و وقتی خیلی قوی شدیم یک لگد محکم بهشون میزنیم.این،دختر 

 «این راز رو من فقط برای تو گفتم»د:و بعد از چند لحظه سکوت ادامه دا«جان،رمز نجاته

بانوی سالخورده ساکت شد.انتظار حرفی از مصاحب خود داشت اسکارلت مسحور کالم او شده بود.علی رغم تلخی و 

شقاوتی که در آن دیده میشد به آن گوش می داد.پیرزن منتظر نظر اسکارلت بود ولی اسکارلت چیزی نمی 

 درک نکرده باشد. گفت.مثل این بود که مقصود او را

بله قربان،مردمان ما زمین میخورن،اما دوباره بلند میشن.تعدادشون خیلی زیاده،همین »بانوی پیر ادامه داد:

اطراف،بیشتر از اون هستن که من بتونم اسم ببرم.مثال همین کاترین کالورت.میبینی که به چه روزی افتاده.بیچاره بی 

ازدواج کرده.به خونواده ی مک رآ نگاه کن.با خاک یکسان شدن.دست بسته  گناه.حتی پست تر از مردی که باهاش

موندن.نمیدونن چکار کنن.نمیدونن چکار میخوان بکنن.حتی سعی هم نمی کنن.وقتشون رو صرف چرت و پرت 

خب هر کسی توی این منطقه زندگی میکنه.بجز آلکس من،سالی من، -گویی درباره ی گذشته ها می کنن.نگاه کن به

خودت و جیمتارلتون و دختراش و چند نفر دیگه،بقیه سقوط کردن.چون جوهر ندارن چون دیگه اشتیاقی برای  و

بلند شدن ندارن اونا هیچ وقت هیچی نداشتن به جز پول و برده و حاال که پول ها و سیاه ها رفتن نسل اینده ی این 

 "مردم اواره خواهند شد

 "ویلکزها رو فراموش کردین"

اموش نکردم فقط خواستم ادب رو رعایت کرده باشم میبینم که اشلی زیر این سقف زندگی میکنه ولی حاال که نه فر"

به اونا هم نگاه کن!ایندیا اون طور که شنیدم مثل پیر دختر ها شده خودش رو یک _خودت اشاره کردی باشه میگم

ش کنه و مرد دیگه ای برای خودش پیدا کنه البته بیوه میدونه چون استو تارنتون مرده و اون هیچ دلش نمیاد فراموش

اون پیر شده ولی میتونه از میون خونواده های خوب اگه دلش بخواد یک مرد مطلقه پیدا کنه و هانی بیچاره مثل مرغ 

 "قدقد میکنه و دوونه مردهاس ولی چه فایده عرضه نداره و اشلی نگاه کن!

 "اشلی مرد خوبیه"اسکارلت به ارامی گفت:

من نگفتم که نیس ولی درموندهس مثل الکپشتی که به پشت افتاده باشه اگه خونواده ویلکز قرار باشه این دوران "

 "سخت رو پشت سر بذارن این مالییه که میتونه اونا رو نجات بده نه اشلی

اون قدر توان ملی!خدای من!مادربزرگ چی داری میگی؟من مدت زیادی با مالنی زندگی کردم اون مریضه ترسیده "

 "نداره که یک غاز رو کیش کنه

حاال چرا باید غاز رو کیش کنه؟چه کاریه؟اون میتونه دنیا رو کیش کنه؟دولت بانکی رو کیش کنه یا هر چیز دیگه "

ای که شوهر عزیزش و یا پسرش رو تهدید میکنه راه اون از تو جداست اسکارلت یا راه من راه اون راه مادرته اگه 

همین جور رفتار میکرد ملی منو به یاد جوونی های مادرت میندازه و شاید بتونه خونواده ولکز رو نجات بده  زنده بود
" 
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 _"اوه این دختر یک نینی کوچولو بیشتر نیست شما دارین نسبت به اشلی بی انصافی میکنین اون"

ک مرد نمیکنه نجاتش نمیده اون هم از اوه دست وردار اشلی فقط برای کتاب خوندن به دنیا اومده این کمکی به ی"

این وضعی که همه ما گرفتارشیم تا اونجایی که شنیدم حتی شخم زدن هم بلد نیست ونو با الکس من مقایسه کن 

قبل از جنگ الکس ادمی بود که اصال به درد نمیخورد حتی بلد نبود کروات بزنه دائما مست میکرد ادم ها رو تیر 

می افتاد که اصال ارزش نداشتن ولی حاال چی؟اون کشاورزی یاد گرفته چون مجبور شده اگه  میزد و دنبال دخترهایی

بله _یاد نمیگرفت خودش و ما همه از گرسنگی مرده بودیم حاال اون بهترین محصول پنبه ناحیه رو تولید میکنه 

ور باید رفتار کرد ها!پسر و میدونه با خوک ها و مرغ و خروس ها چط_دخترجون حتی از پنبه های تارا هم بهتر

خوبی شده یاد گرفته چطور با زمونه بسازه و با هر تغییری تغییر کنه و وقتی این برنامه لعنتی احیای جنوب تمام بشه 

 _"میبینی که پولدار شده درست مثل پدرش و پدربزرگش ولی اشلی

 "ه ش افسانه ساینا در نظر من هم"اسکارلت از اشاره به اشلی خشمگین شد به سردی گفت:

نباید باشه چون تو هم در اتالنتا داری همین کارها رو میکنی اوه "زن سالخورده نگاه خود را بر او سفت کرد و گفت:

بله ما راجع به کارهای تو بیخبر نیستیم حتی اگه اینجا توی قبر خوابیده باشیم زمونه عوض شده خب تو هم عوض 

این نوکیسه های خونه به دوش نفوذ کردی و داری پولهاشونو میگیری خب  شدی خبرداریم که چطور در بانکی ها و

من به تو میگم به کارت ادامه بده و اگه میتونی دار و ندارشونو بگیر و وقتی پولهاشون رو گرفتی یک لگد بزن توی 

تو اویزون بشن  صورتشون چون دیگه نمیتونن برات مفید باشن مطمئن باش کار بدی نمیکنی چون این اشغاال اگه به

 "خرابت میکنن از پا درت میارن

اسکارلت به پیرزن خیره شد ابروانش را در هم کشیده بود و دنبال کلمات میگشت هنوز تفاهمی میانشان ایجاد 

 نشده بود و او اشلی را الک پشتی خطاب کرده بود که به پشت افتاده باشد

 "ه میکنینفکر میکنم شما راجع به اشلی اشتبا"به تندی گفت:

 "اسکارلت تو اصال باهوش نیستی"

ارزو میکرد کاش میتوانست سیلی جانانه ای به صورت این پیرزن "این عقیده شماست"اسکارلت با خشم گفت:

 جسوز بنوازد

ولی در مورد دالر و سنت به اندازه کافی زیرکی داری هوش متعلق به مردهاست اما تو هم مثل بقیه زن ها باهوش "

 "در مورد مردم حتی یک ذره هوش هم از خودت نشون نمیدینیستی 

 شعله های خشم در چشمهای اسکارلت زبانه کشید دست هایش را بازمیکرد و میبست

 عصبانیت کردم ها؟خب قصدم هم"بانوی پیرنگاهی کرد و با لبخند گفت:

 «همین بود.

 «واقعاً؟ برای چی؟»

 «دالیل زیادی داره.»

هایش چون پنجۀ  ی تکیه داد و اسکارلت ناگهان دریافت که او چقدر پیر و خسته است. پنجهمادربزرگ به صندل

اش به مردگان شباهت داشت. ناگهان خشم از دل  پرندگان روی بادبزن تا شده بود، پوست زرد و واکس زده

 های خود گرفت. اسکارلت بیرون رفت. خم شد و دستش را در دست
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خواستین سر منو گرم  ها رو جدی نگفتین. فقط می ای هستین. یک کلمه از اون حرف هشما چه دروغگوی بامز»گفت: 

 «کنین که به فکر پاپا نیفتم. مگه نه؟

اش واقعیت داشت، و تو  یک دلیلش این بود ولی بقیه»و دست خود را پس کشید. « سر به سرم نذار.»پیرزن گفت: 

 «اون قدر کودنی که نفهمیدی.

دانست که  این توهین واکنشی نشان نداد، فقط لبخند زد. دلش اکنون از خشم خالی بود. میاسکارلت در مقابل 

 پیرزن قصدی نداشته است.

خوشحالم که در مورد ویل و سوالن هم  -متشکرم، شما درست میگین. چقدر لطف کردین که با من حرف زدین »

 ...«اگه بقیه مردم هم نظر شما رو داشتن -موافقت دارین، فقط اگه 

خانم تارلتون به سرسرا بازگشت. دو لیوان آبدوغ با خود آورده بود. پیدا بود که به علت ناآشنایی با وضع خانه 

 ریخت. ها را لبالب پر کرده بود و محتویاتش داشت روی زمین می چیز را به هم ریخته است. لیوان همه

گردن.  ها دارن برمی ا کنم. زور بخورین، مهمونچیز رو به هم بریزم تا دو لیوان پید مجبور شدم همه»گفت: 

دونی که برای سوالن صورت خوشی نداره، ویل یک  دی سوالن با ویل ازدواج کنه؟ می اسکارلت تو واقعاً اجازه می

 «اصل و نسبه و... آواره بی

 ود را گرفت.کرد. اسکارلت جواب خ اسکارلت به چشمان مادربزرگ نگاه کرد. برقی موذیانه از آنها جستن می

 

 

 

 فصل چهل و یکم

 

ها به خاموشی پیوست اسکارلت به اتاق الن رفت و  ها و سم اسب ها انجام شد و آخرین صدای گاری وقتی خداحافظی

ای را که شب قبل میان کاغذهای زرد رنگ پنهان کرده بود، بیرون کشید. پورک در اتاق  جسم براق درخشنده

اش چون  کشید. اسکارلت او را صدا کرد. قیافه ام بود و پیوسته دماغ خود را باال میغذاخوری مشغول چیدن میز ش

 زده بود. سگی بدون صاحب، ماتم

گیره.  م می پورک. اگه بخوای این جوری به گریه کردن ادامه بدی، من هم گریه»اسکارلت با لحن محکمی گفت: 

 «گریه کردن دیگه بسه.

 «افتم... کنم یاد آقای جرالد می وقتی سعی میکنم. ولی  بله خانوم. سعی می»

بینی؟ گریه  بیا، می»و اشکش آرام سرازیر شد. « تونم تحمل کنم مگر تو رو. خب، یادش نیفت. من گریه همه رو می»

 «ای برات دارم. دونم چقدر دوستش داشتی. دماغتو پاک کن، پورک. هدیه تونم تحمل کنم، برای اینکه می تو رو نمی

داد، سعی  کوچکی در چشمان پورک مشست. دماغش را با صدای بلندی گرفت. اشتیاق زیادی نشان نمیشادی 

 داشت ادب را حفظ کند.

 «ها؟ شبی رو که تیر خورده بودی یادت میاد؟ موقعی که رفته بودی توی مرغدونی غریبه»

 «خداجون، خانوم اسکارلت! من هیچ وقت دزدی نکردم...»

زم نیست به من دورغ بگی، اون هم حاال. یادت میاد بهت چی گفتم؟ گفتم تصمیم دارم به خاطر خب، کردی. حاال ال»

 «وفاداریت یک ساعت بهت بدم.
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 «بله خانوم، یادمه. فکر کردم فراموش کردین.»

 «نه، فراموش نکردم، بیا.»

 کاری، با زنجیری زیبا و طالیی. هاسکارلت ساعت طالی بزرگی را به او داد. ساعتی بود سنگین و منقوش و پر از کند

 «کنه. تو رو خدا، خانوم اسکارلت، این ساعت آقای جرالده! اقالً میلیون بار دیدم که بهش نگاه می»پورک فریاد زد: 

 «بله این ساعت پاپاس، پورک، من میدمش به تو. بگیرش.»

جرالد. شما چطور میخواین بدینش به من. اون اوه نه خانوم. این یک ساعت اربابیه. مال آقای »پورک با وقار گفت: 

 «باید به ویدهامپتون برسه.

کرد؟  کرد؟ حمومش می شد ازش پرستاری می مال توست. ویدهامپتون برای پاپا چکار کرده؟ وقتی مریض می»

ن بود که به ها اومدن، اون بود که کنار پاپا ایستاد؟ او کرد؟ وقتی یانکی کرد؟ سر و صورتشو اصالح می لباس تنش می

دونم پاپا از این کار خوشحال میشه.  کرد؟ دیوونه نباش پورک. این ساعت حق توست و من می خاطر پاپا دزدی می

 «بیا.

اش شکفته  رفته چهره دست سیاهش را گرفت و ساعت را در آن جای داد. پورک ناباورانه خیره مانده بود. رفته

 شد. می

 «واقعاً مال منه، خانوم اسکارلت؟»

 «البته.»

 «متشکرم، خانوم. -خب من »

 «خواد با خودم ببرمش آتالنتا و بدم یه چیزی روش بکنن؟ دلت می»

 «بکنن؟ یعنی چی؟»پورک با لحن تردیدآمیزی گفت: 

 «مثل، از طرف خانواده اوهارا، به خادم وفادار پورک. -یعنی اینکه یک چیزی پشتش بنویسند، مثل »

 کمی عقب رفت و ساعت را در مشتش فشرد.« خواد بکنن. خانوم. نه نمی متشکرم، -نه خانوم »

 لبخندی بر لبان اسکارلت ظاهر شد.

 «چیه؟ چه خبره پورک؟ به من اعتماد نداری؟»

 «ولی میگم نکنه یک وقت تصمیمتون عوض بشه. -چرا خانوم، البته که اعتماد دارم »

 «اوه، پورک، نه، تصمیمم عوض نمیشه.»

 «ارزه. ه بفروشینش. به نظرم خیلی میممکن»

 «فروشم؟ کنی ساعت پاپا رو می فکر می»

 «اگه به پول نیاز داشته باشین. -بله خانوم »

 «باید برای این حرف تو رو شالق بزنم، پورک. اصالً بهتره ازت پس بگیرم.»

 «خانوم اسکارلت... -دونی  می» لبخندی کمرنگ چهره سیاهش را پوشاند.« کنین. نه، نه، شما این کار رو نمی»

 «چی میرخوای بگی؟»

 «های خودتون مهربون بودین، دنیا براتون بهتر می شد. اگه شما با سفیدها هم مثل سیاه»

 «خوام اینجا ببینمش. همین االن. حاال هم بد نیست. خب دیگه برو آقای اشلی رو پیدا کن و بهش بگو می»
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دهد،  بری را به او می . وقتی اسکارلت پیشنهاد کرد پنجاه درصد از سهام چوباشلی روی صندلی کوچک الن نشست

ای  اش کوچک شد و در میان صندلی فرو رفت. حتی یک بار هم به چشمان اسکارلت نگاه نکرد و کلمه قامت کشیده

کرد، گویی قبالً  یهای خود خیره شده بود، دائماً پشت و رویش را نگاه م از دهانش خارج نشد. نشسته بود و به دست

نمود، درست  هایش هنوز لطیف و ظریف می رغم اینکه کارهای سختی کرده بود، دست هرگز آنها را ندیده بود. علی

 مثل دست مالکان و زمینداران بزرگ.

تر از آنچه هست  بری را جذاب کرد موضوع چوب داد و سعی می سکوت و سرافکندگی اشلی، اسکارلت را آزار می

ثمر  کش بر او انداخت، اما همه بی . حتی اشک به چشمانش آورد، لبخندهای جذاب زد و نگاه عاشقنشان دهد

کرد!  شد اگر نگاه می انداخت. چه می کرد، حتی یک نظر هم به او نمی نمود، اشلی حتی نگاهش را بلند نمی می

حالتی داشت که گویی مانعی برای  های ویل درباره سفر اشلی به شمال نکرد، لحنش ای به حرف اسکارلت هیچ اشاره

قبول پیشنهاد او نیست و عاقبت هنگامی که سخنان اسکارلت به پایان رسید، اشلی هنوز ساکت بود. ظاهرش از 

کرد و این برای اسکارلت به منزله اخطاری بود. مطمئناً این پیشنهاد را رد  ای محکم حکایت می تصمیم و اراده

 د رد کند؟توان کند. به چه دلیل می نمی

خواست از حاملگی خود به عنوان سالحی استفاده کند، دوست  ولی ادامه نداد. نمی« اشلی...»دوباره سخن آغاز کرد؟ 

ای نبود که حاملگی  افتاد، چاره نداشت اشلی قامت او را این گونه زشت و بد منظره ببیند ولی اگر دالیل او کارگر نمی

 .را به عنوان کارت آخر به کار گیرد

تونم کارگاه رو اداره کنم. چند ماه قبل  تو باید به آتالنتا بیای. خیلی به کمکت احتیاج دارم. چون خودم نمی»

 «خب، چون... -بینی که  می -تونستم چون  می

 «کنم! خدای من، اسکارلت! خواهش می»اشلی با خشم گفت: 

هایش  زدند. شانه اشتند در اطراف انبار پرسه میبرخاست و به طرف پنجره رفت و پشت به او ایستاد. چند اردک د

 رسید. کشیده و راست و مصمم به نظر می

 «دونم که وضع... کنی؟ خودم می برای همینه که به من نگاه نمی»اسکارلت با اخم پرسید: 

ارلت ای در چشمانش نهفته بود که اسک اشلی با خشم برگشت و نگاهی آتشین از غضب بر او انداخت، چنان حمله

 ترسید و دست به سینه برد.

 «دونی که همیشه در نظر من خوشگلی. خودت می»زد.  خشم نهان از چشمانش بیرون می« لعنت به این نگاه تو.»

 اشک از چشمان اسکارلت سرازیر شد و بعد بر او مسلط گردید.

 «ببینی، من...شنیدن این حرف از تو چقدر برام شیرینه. همیشه شرم داشتم که منو این جوری »

وقت به  های من نبود، تو هیچ عرضگی شرم؟ چرا؟ چرا شرم؟ این منم که باید خجالت بکشم نه تو. اگه به خاطر بی»

شدی با فرانک ازدواج کنی. نباید میذاشتم توی اون زمستون وحشتناک تارا رو ترک  افتادی، مجبور نمی این روز نمی

باید  -باید  -دونستم ناامیدی. چه بالیی سر خودت آوردی  باید می -شناختم  یکنی. اوه چه احمق بودم. باید تو رو م

 شدت درهم رفت. اش به چهره...« 

 تپید. اشلی پشیمان بود که چرا با او نگریخته است. قلب اسکارلت به شدت می
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ه پول مالیات رو فراهم کنم، تونستم بکنم این بود که از اینجا برم و سعی کنم از هر راهی شد الاقل تنها کاری که می»

های تو رو جبران کنم، تو که ما رو مثل گداها  تونستم زحمت شدم دزدی کنم یا آدم بکشم. می حتی اگه مجبور می

 «پناه داده بودی. سرجام وایستادم و هی دور خودم چرخیدم!

 هایی نبود که انتظار داشت. نشاط دلش رفت و ناامیدی آمد. این حرف

تونستم بهت اجازه بدم هم چی کارهایی بکنی. حاال  خوب من که به هر حال رفتم. من نمی»ای گفت:  هبا لحن خست

 «چیز گذشته، تموم شده. دیگه، همه

بله دیگه تموم شده، گذشته. نمیرخواستی به من اجازه بدی که کار بدی بکنم، ولی رفتی و »اشلی با تلخی گفت: 

ام گرسنگی نکشیم.  و ازش باردار شدی. برای اینکه من و خانواده -داری خودت رو به مردی فروختی که دوستش ن

 «شه. تر نمی درموندگی منو پنهان کردی، فداکاری از این بزرگ

داد. اسکارلت از این سخنان احساس شرم و  دارش نشان از روحی مجروح و جراحتی آزار دهنده می کلمات تیز و تیغ

 نداخت. اشلی که گویی احساس او را دیافته بود، گفت:کرد. سرش را پایین ا سرشکستگی می

ترین زنی هستی که من تا  کنم، خدای من، اسکارلت! نه. تو شجاع یک وقت فکر نکنی که دارم تو رو سرزنش می»

 «حاال دیدم. این منم که باید سرزنش بشم.

ای فرو افتاده، دیگر اثری از اراده ه دوباره برگشت و از پنجره به خارج نگریست و اسکارلت دید که در آن شانه

مطلق وجود ندارد. مدتی دراز در سکوت سپری شد. اسکارلت امیدوار بود که باز هم اشلی به چشمان او بنگرد و 

ای از نشاط در دلش به وجود آورد. زمان درازی بود که اشلی را ندیده بود و  سخنان پرمهر برلب آورد و گنجینه

نما شده بودند و قدرت شاد کردنش را  کرد. خاطراتی که دیگر نخ ر قلبش باال و پایین میهمیشه همان خاطرات را د

دانست که این مرد هنوز او را دوست دارد. حقیقت، آشکار بود، در کالم او، در اخم او، در خطوط سیمای  نداشتند. می

شتاق بود از زیر زبان خودش بشنود، مشتاق شد. اما م او و در اشاره او به بچه فرانک، واقعیت عشق او کامالً دیده می

ای از اعتراف شیرین عشق در آنها باشد. مایل بود خود نیز آشکارا سخن  هایی از او بشنود که رایحه بود حرف

بگوید، ولی جرأت نداشت. قولی را که زمستان گذشته در باغ داده بود هنوز در خاطر داشت. قول داده بود که دیگر 

د و خود را به او تحمیل نکند. با اندوه احساس می کرد که اگر بخواهد اشلی را نزدیک خود نگه از عشق یخن نگوی

دارد دیگر هرگز نباید از عشق سخن بگوید. یک گریه سوزناک دیگر برای عشق، یک تمنای دیگر برای بوسه و 

. آن وقت اشلی برای همیشه به چیز را خراب کند یک اشاره دیگر به اشتیاق بودن در میان بازوانش، کافی بود همه

 رفت. رفت و او نباید جایی می نیویورک می

 «کنی، مگه نه؟ اوه، اشلی خودتو سرزنش نکن! تو تقصیری نداری. تو به آتالنتا میای و به من کمک می»

 «نه.»

به کمک تو من روی تو حساب کرده بودم. من »از صدایش شکست، ناامیدی و درماندگی آشکار بود. « ولی اشلی.»

دونم  تونه به من کمک کنه. اون گرفتار فروشگاهه و اگه تو قبول نکنی من نمی احتیاج دارم، خیلی زیاد، فرانک نمی

ارزه همشون برای خودشون کار و  هایی که سرشون به تنشون می تونم پیدا کنم! اون چکار باید بکنم، چه کسی رو می

 ...«، ناالیقند و زندگی دارن و بقیه هم قابل اعتماد نیستن

 «فایده نداره اسکارلت!»

 «ها زندگی کنی؟ دی بری به نیویورک و میون یانکی  یعنی تو ترجیح می»
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 «دونی؟ تو از کجا می»اش را پوشاند.  اشلی به سرعت برگشت و چهرۀ او خیره شد، اخمی خفیف پیشانی

 «ویل گفت.»

قدیمی من که قبل از جنگ با هم به اروپا رفته بودیم، شغلی در بانک بله. من تصمیم دارم برم شمال. یکی از دوستان »

خورم. هیچی درباره الوار و چوب و این  پدرش به من پیشنهاد کرده. این جوری بهتره، اسکارلت. من به درد تو نمی

 «دونم. چیزها نمی

 «ها میدم. ی از یانکیتجربگی تو پول بیشتر ولی راجع به بانک هم چیزی بلد نیستی و من برای این بی»

پروایی کرده است. اشلی دوباره به طرف  سیمای اشلی درهم شد و اسکارلت حس کرد که دوباره در سخن گفتن بی

 پنجره برگشت و به بیرون خیره شد.

م خوام روی پای خودم بایستم و هر چی که لیاقتم باشه بگیرم. تا حاال تو زندگی الزم نیست به من ترحم کنی. من می»

و اگه شکست بخورم مهم نیست، چون خودم  -چکار کردم؟ حاال وقتش رسیده که برای خودم یک کاری بکنم 

 «کنم. کردم. تقریباً خیلی وقته که از صدقه سر تو، اینجا دارم زندگی می

بایستی  تونی روی پای خودت کنم، اشلی! تو می بری رو به تو پیشنهاد می ولی من دارم پنجاه درصد از سهام چوب»

 «کار مال خودته. -چون 

دم، پس فرقش با صدقه چیه؟ یک هدیه؟ من  کنه. من که پولی برای این سهام نمی س، فرقی نمی این هم یک صدقه»

های زیادی از تو گرفتم، اسکارلت. غذا، جای زندگی، حتی لباس برای خودم و مالنی و بچه و در عوض  تا حاال هدیه

 «زی به تو ندادم.هیچ کاری برات نکردم، چی

 «تونست بدون تو... ولی این درست نیست. ویل نمی»

 «تونم خوب هیزم بشکنم. بله یادم نبود. من حاال می»

اوه اشلی! وقتی من اینجا نبودم، چی بر سرت اومده؟ سخت »اسکارلت فریاد کشید. اشک در چشم و التماس در صدا! 

 «وقت این جوری نبودی. و تلخ شدی. تو هیچ

کردم. حتی بعد از تسلیم جنوب هم  چه اتفاقی افتاده؟ یک اتفاق خیلی مهم اسکارلت. فکر کردم. قبالً اصالً فکر نمی»

رفتم. کافی بود  فکر نکردم. فقط وقتی تو از اینجا رفتی من واقعاً فکر کردم. تا اون موقع برای خودم این ور و اون می

ته باشم. اما وقتی تو به آتالنتا رفتی و یک بار مردونه رو به دوش چیزی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داش

ها. زندگی با این افکار  تر از بقیه مردها و حتی پایین از زن گرفتی، تازه من فهمیدم که چقدر کم دارم. خیلی پایین

رگشتن، خیلی از تونم دیگه این جور زندگی کنم. وقتی جنگ تموم شد، مردها همه ب چیز خوشایندی نیست و من نمی

بینم خیلی از من بیشتر دارن. به همین  کنم می ها چیزهایی رو که من داشتم، نداشتند، حاال وقتی بهشون نگاه می اون

 «خوام برم نیویورک. دلیله که می

 «تونه مثل نیویوک باشه و کارگاه من... خوای آتالنتا هم می فهمم! اگه کار می من اصالً نمی -ولی »

رلت. این برای من آخرین فرصته. من میرم به شمال. اگه به آتالنتا بیام و برای تو کار کنم، برای همیشه فنا نه اسکا»

 «شدم.

انگیز بر جای نهاد. نگاهش با نگاه اشلی تالقی  مثل زنگ مرگ در قلب اسکارلت طنینی هراس« فنا -فنا  -فنا »کلمه 

پیوست که اسکارلت  گذشت و به سرنوشتی دور می میان او می ای و خاکستری که از کرد، اما نگاهی دید، شیشه

 توانست درک کند. دید و نمی نمی
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ها بگیرنت؟ منظورم اینه که نکنه کمک به  ترسی یانکی مگه کاری در آتالنتا کردی که می -فنا؟ منظورت اینه که »

 «اوه، اشلی تو عضو کوکلوکس هستی؟ -یا  -تونی یا 

خواست خودش را  چیز نبود. لبخندی که اصالً دیده نشد با فشار می اً بازگشت، در آنها هیچنگاه دور رفته او فور

 آشکار کند.

ترسم. میگم اگه بیام آتالنتا و از تو  ها نمی بینی. نه، من از یانکی فراموش کرده بودم که تو فقط ظاهر کلمات رو می»

 «تونم روی پای خودم بایستم. م چال کردم و دیگه نمیدوباره کمک قبول کنم اون وقت همه امیدهامو با دست خود

 «چه خوب که فقط همینه.»اسکارلت آهی از راحتی خیال کشید و گفت: 

تونم  فقط همین. فقط غرور مردانه منو عزت نفس و اگه بخوای می»و لبخندی زد که سردتر از لبخند قبل بود، « بله.»

 «بگم روح جاودانی من.

 ...«تونی کارگاه رو از من بخری و مال خودت باشه و  تو به تدریج می»یگری پیدا کرده بود. آویز د دست« ولی.»

 «ای هم هست. اسکارلت، دارم میگم نه! مسایل دیگه»اشلی با لحن محکمی حرف او را قطع کرد: 

 «ای؟ چه مسئله»

 «تونم قبول کنم. که من هم نمیدونی، بهتر از هر کس دیگه. به خاطر همین چیزهاست  چیز منو می تو که همه»

دونی که من قول دادم. زمستون گذشته، در باغ، به تو قول دادم و سر قولم  ای نیست. می آه، فهمیدم، اون که مسئله»

 ...« هستم

تونم روی خودم حساب کنم و چنین قولی بدم. اصالً دلم  پس تو بیشتر از من به خودت اعتماد داری. من نمی»

کردم، ولی مجبور بودم به تو بفهمونم. اسکارلت، من دیگه راجع بهش صحبت  این مورد صحبت می خواست در نمی

 «کنم، تموم شد. وقتی ویل و سوالن عروسی کردن، من میرم به نیویورک. نمی

اش با نگاه اسکارلت در آمیخت و بعد به سرعت از اتاق گذشت. دستش را بر چهارچوب در  چشمان گشاد و توفانی

دید. اندوه و ناامیدی  کرد. گفتگو تمام شده بود و او خود را بازنده می ت. اسکارلت با خشم به او نگاه میگذاش

و با « اوه اشلی!»آخرین روز تارا دوباره در او پدیدار شد، ناگهان خودش را به شدت روی نیمکت انداخت و فریاد زد: 

 های گریست. صدای بلند های

های سریعی  آورد. صدای قدم پشت سر خود شنید، که پشت سر هم نامش را بر زبان می صدای پاهای نامطمئن او را

 بارید. از سرسرا به گوش رسید. مالنی از آشپزخانه هراسان خود را به اتاق رسانده بود. نگرانی از نگاهش می

 را سر داد. اسکارلت سرش را در تشک نیمکت فرو کرد و دوباره گریه« اسکارلت... بچه طوریش شده...؟»

 «چقدر بده این اشلی! -لعنتی بدجنس  -خیلی بدجنسه  -اون خیلی  -اشلی »

چی بهش »مالنی جلوی او روی زمین زانو زد و اسکارلت را میان بازوان خود گرفت. « اوه اشلی چکارش کردی؟»

 «ذار رو شونه مالنی! چی شده؟گفتی؟ چطور این کار رو کردی؟ ممکن بود به بچه صدمه برسه! بیا، بیا عزیزم، سر تو ب

 «خیلی کله شق و بدجنسه. -خیلی  -اشلی »

اشلی، من از تو تعحب می کنم! با این وضعی که داره، اذیتش میرکنی، اون هم وقتی که آقای اوهارا رو تازه خاک »

 «کردیم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 6 1  

 

خواد  هر کاری دلش می تو دیگه سرزنشش نکن. بذار»کنان به مالنی گفت:  اسکارلت سرش را بلند کرد و پرخاش

اش چهرۀ خیسش را  دوباره سرش را روی شانه مالنی گذاشت. گیسوان ژولیده« تره. بکنه، البد این جوری خوشحال

 پوشانده بود.

مالنی، بذار توضیح بدم. اسکارلت داره »نگریست.  اشلی با چهرۀ مات خود ایستاده بود و با حیرت به این منظره می

 «خواد من مدیر یکی از کارگاهاش بشم... خواد به من بده، تو آتالنتا، می وی کارگاهش میکنه، کاری ت لطف می

 «من نصف سهام کارگاه رو بهش پیشنهاد کردم و اون...»صدای اسکارلت با خشم بلند شد، « مدیر؟»

 «و من گفتم تصمیم دارم برم شمال و اون...»

بهش گفتم  -، من بهش گفتم، گفتم چقدر به کمکش نیاز دارم اوه»اسکارلت دوباره داد زد و گریه را سر داد 

 -ولی اون رد کرد، گفت نمیام و حاال  -تونم  گفتم که من با این وضع و با این بچه نمی -نتونستم کسی رو پیدا کنم 

باره به کنم، شاید هم دو خرن و حتماً ضرر می دونم که به قیمت خوب نمی حاال مجبورم کارگاهمو بفروشم، تازه می

 «بدبختی بیفتم و گرسنگی بکشیم، ولی اون اهمیت نمیده، چقدر بدجنسه.

ای که به  اش با امید تازه های نحیف مالنی فرو برد. بخشی از خشم ساختگی اسکارلت دوباره سرش را میان شانه

نسبت به شوهرش کرد، خشم  دلش راه یافته بود از بین رفت. در قلب کوچک و وفادار مالنی خشمی را احساس می

که اسکارلت عزیز او را این طور آزار داده بود. ناگهان از جا جست و چون کبوتری کوچک، راست به سوی شوهرش 

 رفت و برای اولین بار در زندگی او را مورد مالمت قرار داد.

همه ما رو ناسپاس اشلی، چطور تونستی پیشنهاد اسکارلت رو رد کنی. بعد از این همه فداکاری که برای ما کرد. »

س، احتیاج به کمک داره. وقتی ما احتیاج به کمک داشتیم  بینی که با وجود این بچه چقدر درمونده جلوه دادی! نمی

 «اون از هیچ کاری دریغ نکرد و حاال تو حاضر نیستی دستشو بگیری!

ده کرد، اشلی هم گرفتار نگاه اسکارلت از گوشه چشم نگاهی به اشلی انداخت، حالتی از حیرت و عدم اعتماد مشاه

توانست از سنگینی چشمان سیاه او بگریزد. اسکارلت هم از این حمله سنگین مالنی  مالمت بار مالنی شده بود و نمی

آورد و عقاید و افکارش را بعد  دانست شوهرش را چیزی ورای ادراک زنانه به حساب می تعحب کرده بود، زیرا می

 داند. می از خدا در باالترین درجات

 «ملی...»اشلی با درماندگی دستش را تکان داد و گفت: 

برای من! موقع زایمان بود. اگه  -طور بد شدی؟ فکرشو بکن که اون چه کارهایی برای ما کرده  اشلی، تو چرا این»

اون به خاطر ما آدم  دونستی؟ بله، یک یانکی رو برای دفاع از ما کشت. اینو می -اون نبود من در آتالنتا مرده بودم! و 

کرد، فقط برای اینکه شکم ما رو پر کنه، تا گرسنگی  های سیاه کار می کشت و قبل از اینکه تو و ویل بیایید، مثل برده

سر اسکارلت را در آغوش « اوه عزیزم! -خواد  کنم، دلم می هاش فکر می ها و پنبه چیدن نکشیم و وقتی به شخم زدن

 «خواد کاری براش بکنیم.... و حاال این اولین باره که از ما می»او را بوسید. گرفت و وفادارانه گیسوان 

 «دونم. نیازی نیست به من بگی که چه کارهایی برای ما کرده، من خودم خوب می»

کنیم. پیش نزدیکانمون هستیم،  کنیم بلکه با مردم خودمون زندگی می و اشلی، فقط فکر کن. نه تنها به او کمک می»

ها زندگی کنیم! با عمه پیتی و عمو هنری و همه دوستامون، و بو میتونه یک عالمه همبازی  ر نیستیم وسط یانکیمجبو

ها سر یک  های یانکی تونستیم بذاریم به مدرسه بره و با بچه رفتیم نمی داشته باشه و بره به مدرسه. اگه به شمال می
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ور بودیم براش معلم سرخونه بگیریم و معلوم نبود پولشو از ش کنن! مجب میز بشینه و اونا دستش بندازن و مسخره

 «خواستیم بیاریم... کجا می

خواد بری آتالنتا؟ وقتی راجع به شمال رفتن با  خوای بگی واقعاً دلت می مالنی، یعنی می»اشلی با صدای آرامی گفت: 

 «هم حرف زدیم چنین چیزی رو به من نگفتی. هرگز اشاره نکردی...

کردم در آتالنتا برای تو کاری نیست و به عالوه من حق  قتی ما راجع به نیویورک صحبت کردیم من فکر میاوه، و»

نداشتم حرفی بزنم. این وظیفه زنه که هر جا شوهرش میره اون هم بره. اما حاال که اسکارلت به ما احتیاج داره و 

 !«تونیم بریم خونه خودمون! خونه شانسی هم برات پیدا شده خب می

گوش، جاده  اگه بتونم دوباره میدون پنج»انگیز بود  گرفت صدایش نشاط وقتی اسکارلت را دوباره در آغوش می

 «اوه، خدا جون چقدر دلم برای همشون تنگ شده. -و  -تری و  پیچ

یرت و کردند. اشلی با ح زد و نشاطی به او دست داده بود و هر دو به او نگاه می چشمان مالنی از شوق برق می

دانست که مالنی تا این حد شوق دیدار  ناباوری و اسکارلت با هیجان و شادی آمیخته با اندکی شرم پنهان. هرگز نمی

کرد که در تارا احساس راحتی و رضایت  ای در آنجا داشته باشد. فکر می آتالنتا را دارد و مشتاق است که خانه

 شود.  زندگیش تنگ نمی پرسید چرا دلش برای خانه و کند و از خود می می

 «دونستی که چقدر دلم برای خونه تنگ شده. اوه اسکارلت واقعاً چه نقشه خوبی برامون کشیدی. حتماً می»

وقت برایش ارزشی  گوید، از چیزهایی حرف میزند که هیچ های او سخن می مثل همیشه وقتی دید مالنی از صفت

 تواند در چهره اشلی و چشمان مالنی نگاه کند. ینداشته است با خود فکر کرد که دیگر هرگز نم

تونی فکرشو بکنی که ما پنج ساله عروسی کردیم و تا حاال  تونیم یک خونه کوچولو برای خودمون بگیریم. می می»

 «ای نداشتیم؟ خونه

را پنهان کند  کرد و نگاهش را پایین انداخته بود تا برق پیروزی که با مخدۀ کوچک مبل بازی می اسکارلت در حالی

 گفت: 

 «تونین پیش ما تو خونه عمه پیتی بمونین، اونجا خونه شماست. شما می»

اوه اشلی، بگو آره  -گیریم  کنه. اون جوری تعدادمون زیاد میشه. ما یک خونه می نه عزیزم متشکرم، فرقی نمی»

 «دیگه!

نگاهش کرد. به آن چشمان خاکستری اسکارلت « اسکارلت به من نگاه کن.»حالت گفت:  اشلی با صدایی بی

 نگریست.

 «تونم با هردو تون بجنگم. اسکارلت، من به آتالنتا میام... نمی»

کرد، دیگر نداشت، به جای آن  و بعد به سرعت از اتاق خارج شد. نیمی از آن پیروزی را که در قلبش احساس می

ای نا معلوم و شاید هم نگران  انش بود که آمیزهزد، چیزی در چشم ترسی ناگفتنی آمده بود. وقتی اشلی حرف می

 گفت اگر به آتالنتا بیایم، برای همیشه فنا شدم. داد، نگاهش، همان نگاهی بود که می کننده خبر می

 

*** 
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ای در چارلزتون رفت. اشلی، مالنی و بو به آتالنتا آمدند و دیلسی را  ویل و سوالن ازدواج کردند. کارین به صومعه

ی آشپزی و پرستاری با خود آوردند. پریسی و پورک در تارا ماندند تا بعد از اینکه ویل چند کارگر سیاه استخدام برا

 کرد، آنان نیز راهی شهر شوند.

اش گرفته بود در خیابان آیوی قرار داشت، درست پشت خانه عمه پیتی  خانه آجری کوچکی که اشلی برای خانواده

خصوص به  ای بود. مالنی این خانه را به به هم راه داشت، مرز آن دو، طارمی شکسته و کهنه های پشتی آنها بود، حیاط

کنان  همین دلیل انتخاب کرده بود. در اولین روزی که به آتالنتا آمده بودند صبح زود، خندان و فریاد کشان و شادی

جان را در آغوش گرفته بود. عمه پیتی  هاز حیاط خلوت گذشته بود و وارد خانه عمه پیتی شده بود و اسکارلت و عم

کرد که  افتاد، زیرا هرگز فکر نمی کرد و گاه هم به حال غش می دید شادی می که عزیزانش را در کنار خود می

 اش را بار دیگر دور هم ببیند. اعضای خانواده

لک آن پول کافی برای تعمیر خانه آنها دو طبقه بود. طبقه باال هنگام محاصره و اشغال شهر ویران شده بود و ما

نداشت و همان طور آن را رها کرده بود. فقط سقف طبقه اول را دستی کشیده بود ولی نمای زشتی داشت و به خانه 

ها شبیه بود که با جعبه کفش ساخته باشند. سطح خانه از زمین بلندتر بود و زیر آن سردابی قرار داشت  مقوایی بچه

ها سایه  پوشاند و به پنجره شد. دو درخت بلوط کهن بنا را می یب به آن منتهی میکه پلکانی بس زشت و بدترک

ها و  شد. زمین چمن مقابل خانه وسیع و پر پشت بود و طارمی انداخت و چند ماگنولیا در اطراف آنها دیده می می

های گل سرخ  جا و آنجا بوتهها و تاک رونده پوشیده شده، زشتی خانه تا حدی پوشیده شده بود. این ها با پیچک نرده

های صورتی و سفید از چمن سر درآورده بودند و آن محیط جنگ زده را با چهره معصومانه و شاداب خود  و گل

چنان شوری به پا  اش در مقابل آفتاب درخشش داشتند و آن های صورتی های مورد و غنچه دادند. ساقه حالجی می

گفتند  بوده و پای متجاوزی به آن نرسیده است، مثل این بود که میکرده بودند که گویی در آن محل جنگی ن

 اند. اند و خاک آن را با سم اسبان قوی هیکلشان لگدکوب نکرده ها هرگز به این محل نیامده یانکی

ترین خانه دنیاست ولی در نظر مالنی دوازده بلوط با تمام عظمت و  کرد که این زشت اسکارلت با خود فکر می

زیست و شاد بود از اینکه  ای در برابر این خرابه نداشت. اینجا خانه او بود با اشلی و بو در آن می جلوهشکوهش 

 سقفی از خودش دارد.

کردند. با ورود او یک  آنجا زندگی می 6611ایندیا ویلکز از ماکون بازگشت و نزد آنان اقامت گزید. او و هانی از 

مالنی مقدمش را گرامی داشتند و به او خوشامد گفتند. زمان عوض شده بود. پول نفر به جمع آنان اضافه شد. اشلی و 

رسید، یا دختر  ای می های جنوبی را نگرفته بود. اگر میهمان تازه کم بود، با این حال چیزی جای رسوم قدیم خانواده

 کردند. شد، با مهر و محبت از او استقبال می دم بختی وارد می

تر از خودش وصلت کرده بود. شوهرش از اهالی  گفت با مردی پایین طور که ایندیا می ود و آنهانی ازدواج کرده ب

ای که در ماکون اقامت داشت. صورت سرخی داشت، صدایش بلند و زمخت بود،  پی بود، غربی نتراشیده سی سی می

مخالفت در خانۀ شوهرخواهر گو و گرم میرنمود. ایندیا با این ازدواج مخالف بود و این  اما خوش مشرب و بذله

خریداری نداشت. با خوشحالی خبر سکونت برادر را در آتالنتا شنید و برای فرار از شوهرخواهر زمخت و خواهر نه 

 چندان مهربان که خود را تا سطح یک مرد غربی پایین آورده بود، به آتالنتا آمد و در خانه برادر ساکن شد.

کردند که چگونه  مغز چه کار مهمی انجام داده است و تعحب می هانی خندان و سبک کردند که افراد خانواده فکر می

هایی هم داشت؛ اما از نظر ایندیا  توانسته است برای خود شوهری دست و پا کند. شوهر او مرد خوبی بود ولی بدی
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اهل جنوب و مناطق ساحلی که در جورجیا متولد شده بود و با راه و رسم ویرجینیایی پرورش پیدا کرده بود کسی که 

شد خوشحال  آمد. احتماالً شوهر هانی نیز از اینکه از دست ایندیا راحت می نبود آدمی وحشی و بربر به حساب می

 بود، زیرا ایندیا دختری نبود که در شرایط موجود به درد زندگی بخورد.

ج ساله بود، همین حدودها هم نشان میرداد افکند. بیست و پن دیگر باید همین روزها ردای پیردختری را به دوش می

کرد  حالتش به این دنیا نگاه می مژه و بی و دیگر فرصتی نداشت که بخواهد خود را خوشگل نشان دهد. با چشمان بی

ای داشت که از قضا بیشتر از  داد. این روزها وقار و طمأنینه های باریکش را به روی هم فشار می و همیشه لب

آمد. وضعیت ظاهرش درست مثل یک بیوه بود. همه  داد به او می ای که در دوازده بلوط بروز می سبکسری دخترانه

کرد و به این ترتیب حالت  شد حتماً با او ازدواج می برگ کشته نمی دانستند که اگر استوارت تارلتون در گتیس می

رفته بود حاال همسرش به حساب زنی را به خودش گرفته بود که روزی مقبول طبع مردی بود و اگر از دست ن

 آمد. می

ترین اثاثیه که از فروشگاه فرانک کندی تأمین شده  شش اتاق کوچک آن خانه، در خیابان آیوی، به زودی با ارزان

بود، پر شد و از آنجا که اشلی حتی یک سنت هم نداشت و مجبور بود به صورت اعتباری خرید کند، از انتخاب اثاثیه 

انک را ناراحت کرد و اسکارلت را خشمگین نمود. آنها حاضر بودند بدون دریافت پول، بهترین لوازم ارزان قیمت فر

کاری شده از چوب گل سرخ. ولی  های گران ماهاگونی گرفته تا سامان کنده را در اختیارش بگذارند از چوب

ی زشت و لخت بود و اسکارلت حاضر ویلکزها این پیشنهادها را به شدت رد کرده بودند. خانه آنها به طور وحشتناک

آمد که او مردی نبود که توجهی به اطرافش  نبود که اشلی در اتاقی بدون فرش و پرده زندگی کند. ولی به نظر می

داشته باشد و مالنی هم که بعد از پنج سال برای اولین بار صاحب خانه و زندگی می شد خوشحال بود و افتخار 

داد که  شد، اصالً رضایت نمی قرار بود چنین وضعی داشته باشد سخت ناراحت می کرد. اسکارلت اگر خودش می

دوستانش خانه او را بدون پرده و فرش و کوسن و صندلی، کتری، قوری و قاشق ببینند. ولی مالنی به همین خانه 

 ت.های زربفت گرفته اس های مخمل و ابریشم و صندلی کرد، گویی اطرافش را پرده خالی افتخار می

اش تمام شده بود و کار سختی که  رغم این همه شادی، مالنی حال مساعدی نداشت، زایمان بو به قیمت سالمتی علی

هایش داشت از زیر پوست  در تارا انجام داده بود توانش را به شدت کاهش داده بود. خیلی الغر شده بود و استخوان

گاهش اندازه بو بود و به نظر  برجستگی داشت. تهی ای صاف و بدون زد. مثل دختران کوچک سینه بیرون می

اش کمی چین اضافه کند و مقداری هم الیی دور کمرش  تنه اسکارلت این زن اقالً کمی عقل نداشت که زیر نیم

نمود.  بیفزاید که الغریش را از میان ببرد. صورتش هم مثل اندامش، الغر و نحیف بود، به شدت رنگ پریده می

پریدگی مغموم، کامالً  های پروانه شباهت داشت و در زمینه آن رنگ ش با آن هالل ظریف به شاخکابروهای باریک

زد  رسید. در آن سیمای کوچک دو چشم قرار داشت با دو حلقه کبود، که تناسب آن را به هم می برجسته به نظر می

های مهربان  ون حفظ کرده بود. آن نگاهآمد ولی کیفیت خاص خود را از دوران کودکی تاکن و اصالً زیبا به نظر نمی

ها را  انداخت و تنها خوبی ها بود که پر مهرترین نگاه جهان را برهمه می هنوز وجود داشت، از میان همین چشم

ای بود که با  ها چشمان زن شادمانه ها را از میان بردارد. این چیز نتوانسته بود مالحت آن نگاه جست. هنوز هیچ  می

 شد. انتهای آنها دیده نمی های مهیبی که در اطرافش دیده بود کمترین ابری در وسعت بی وجود توفان

طور به همه نگاه کند؟ چطور ممکن است زنی  تواند این کرد چگونه است که این زن می اسکارلت با خود فکر می

دانست که  شاینده نگه دارد. میسامانی، نگاه خود را این همه پر مهر و بخ بتواند از پس این همه درد و اندوه و بی
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ها پیش درباره  کند. راستی مثل اینکه رت مدت ای گرسنه و خشمگین شباهت پیدا می چشمان خودش گاهی به گربه

ای، مثل اینکه گفته بود به جای چشم دو تا شمع در صورتش  چه اظهار نظر احمقانه -های مالنی چیزی گفته بود  چشم

ها،  در این دنیای ظالم. یا همان شمع« دو کار خوب»گویم، مثل  له درست است، اما من میدارد، یا چیزی شبیه این. ب

های شدید مقاومت کرده بود و خاموش نشده بود. دو  ها، دو شمع سوزان. شمعی که در مقابل توفان بله همان شمع

ن و لذت مصاحبت، از آن زبانه کانون درخشان از سعادت و مهر. دو شعله بلند و شاد، آری، شادی خانه و جمع دوستا

 کشد. می

آمدند تا  ای شیرین مورد عالقه همه بود. تمام شهر می خانه کوچک همیشه پر از میهمان بود. مالنی همیشه مثل بچه

خورد.  ها می آورد که به درد خانه خالی آن ای می آمد با خود هدیه ورودش را خوش آمد بگویند. هرکس می

دو قاشق نقره، مخده از جنس کتان، دستمال سفره، قالیچه کهنه و چیزهایی که از دست شرمن  ریز، تابلو، یکی خرده

 ای افتاده بود. در امان مانده بود و اکنون بال استفاده گوشه

آوردند که  آمدند و با خود میهمانانی می سالخوردگانی که با پدرش در جنگ مکزیکو شرکت کرده بودند اکنون می

را به آنها نشان دهند. دوستان قدیمی مادرش دور او جمع شده بودند. در این « هنگ هامیلتوندختر شیرین سر»

ترها و سالخوردگان  ها رفتار و منش انسانی خود را فراموش کرده بودند، مالنی به بزرگ روزهای پرآشوب که جوان

ار به او عالقه داشتند زیرا او نیز چون ها، بسی گذاشت. همسن و ساالنش، زنان جوان، مادران و بیوه بسیار احترام می

های بزرگ را تحمل کرده بود و زمین نخورده بود و همیشه گوش خود را بر سخنان همه باز نگه  ایشان همان رنج

گذارندند و کسانی  آمدند، زیرا اوقات خوشی را در خانه او می ها، همیشه می آمدند. جوان ها هم می داشته بود. جوان

 کردند. ستند، مالقات میخوا را که می

سال و سالخورده که بسیاری از آنان به  ای زن جوان و میانه دان و مهربان، عده به زودی گرد این زن آداب

های قبل از جنگ از دست داده بودند ولی غرور خود را هنوز حفظ کرده بودند. سیل و نیتشان را در جنگ از  دوران

ور حفظ کرده بودند. سیل ویرانگر جنگ و موج آتش و خون عزیزانشان را با دست داده بودند ولی غرور خود را هن

گشتند تا بلکه آرامش قدیم را دوباره به  خود برده بود و ایشان اکنون دوباره چون پروانه دور شمع وجود مالنی می

 دست آورند.

ز آنها را به خوبی در خود حفظ های خونین، هنو مالنی جوان بود و در خود صفاتی داشت که از پس این همه بحران

نوازی، مهربانی و از همه باالتر وفاداری به رسوم قدیم. مالنی عوض  کرده بود؛ فقر و افتخار، شهامت، شادی، میهمان

های زوال را  گردد، نشانه نشده بود. از عوض شدن خودداری کرده بود. حتی قبول نداشت که جهان بر مدار تغییر می

یافتند و این  اش، گویی روزهای گذشته دوباره بازگشته بودند، ستمدیدگان قوت قلب می خانهدید. زیر سقف  نمی

کردند و کوچک  گشت تحقیر می دوش می کیسه و آواره و خانه به ای نو دنیای پرشر و شور و ظالم را که به کام عده

ای رسیده بودند خوار  پول و پله بازی به خواهان تازه به دوران رسیده را که از راه حقه شمردند و جمهوری می

 داشتند. می

ای،  دیدند برای لحظه کردند و نور وفاداری نسبت به سنن گذشته را در آن می وقتی به چهره جوان او نگاه می

دادند و دل دردناک خود را التیام  کردند، خشم خود را فرو می خائنینی را که در میانشان حضور داشتند فراموش می

های خوب که گرسنگی امیدشان را قطع کرده بود و به  و از این خائنین زیاد بودند. مردانی از خانواده بخشیدند می

خواه شده بودند و قوانین فاتحان را پذیرفته بودند، بنابراین وضعشان خوب شده  سوی دشمن رفته بودند و جمهوری
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ان سابق، جوانانی هم بودند که شهامت کار و خورند. در میان سرباز گدایی نمی هایشان دیگر نان بود و خانواده

ها،  ها کار و رنج را به خود بمالند. این جوان توانستند برای رسیدن به راحت و ثروت پیه سال فعالیت نداشتند، نمی

دوشان داشتند و با اطاعت از قوانین آنها  کردند و دست در دست اوباشان و خانه به همان راه رت باتلر را تعقیب می

 شدند. لدار میپو

های سرشناس آتالنتا بودند. این دختران که بعد از تسلیم جنوب  در میان اینان، بدتر از همه، دختران جوان خانواده

ای مبهم، چیزی در ذهن  های خانواده خود در دوران جنگ، جز خاطره به سن رشد و بلوغ رسیده بودند، از سختی

شد، نه ثروتی داشتند و  نه عاشقی. در آنها اثری از دوران گذشته دیده نمی نداشتند. نه شوهری از دست داده بودند و

های  دادند، سوار اسب های بزرگ می لباس بودند. میهمانی پروا، جذاب و خوش و افسران یانکی بی -نه افتخاری 

ی مواظب بودند که به کردند و خیل ای با آنان رفتار می پرستیدند! مثل ملکه شدند و دختران جنوبی را می باشکوه می

 پس چرا با آنان نیامیزند؟ -ای وارد نشود  غرور دخترانه آنها لطمه

پوشیدند، در عوض لباس مردان آتالنتا کهنه، رنگ  های زیبا می تر از مردان آنتالیایی بودند، لباس آنان بسیار جذاب

جه به دختران جوان نداشتند. بنابراین تعدادی قدر سرگرم کار بودند که وقتی برای تو نما بود و اغلب آن و رفته و نخ

ها  از آنان با افسران یانکی گریختند و قلب خانوادۀ خود را شکستند. برادرانی بودند که خواهران خود را در خیابان

آوردند. دیدن این  زدند، پدران و مادرانی بودند که حتی نام دختران خود را بر زبان نمی دیدند ولی حرفی نمی می

، چیزی جز ترس و خشم و خودباختگی به «جنوب هرگز تسلیم نشده»انگیز، برای آنان که معتقد بودند  اظر غممن

کردند. به گفته  جا بودند که از دیدن چهرۀ آرام، مهربان و وفادار مالنی، احساس آرامش می همراه نداشت و همین

کردند، دختران  آنجا که به تقوای خود تظاهر نمی سرشناس، او نمونه بارز دختران جوان شهر بود. و از زنان بیوه

دانست که رهبر این جامعه نوین شده است. فقط فکر  ای از او به دل نداشتند. مالنی اصالً نمی جوان شهر نیز کینه

آیند و مشتاق حضورش در حلقه کوچک و دوستانه خود هستند و آرزو  کرد مردم از روی لطف به دیدار او می می

خوان به  های موسیقی و رق  ببینند. آتالنتا همیشه موسیقی را دوست داشت و شهری نغمه را در انجمندارند او 

گفتند که آتالنتا فرهنگ ندارد، ولی مردم موسیقی را دوست داشتند و به  آمد. مردم شهرهای نزدیک می حساب می

توانستند  ین مجامع کوچک و گرم، مردم میدادند. در ا عالقه خود را بیشتر نشان می خصوص در این ایام رنج و بال

 چهرۀ سیاهان خیابانی و یونیفزرم آبی افراد پادگان نظامی را با شنیدن موسیقی از یاد ببرند.

انتخاب شده است کمی « انجمن موسیقی شنبه شب»مالنی وقتی فهمید که به ریاست یکی از این مجامع به نام 

توانست خوانندگان را با پیانو همراهی  دید اال اینکه می این کار در خود نمیدستپاچه شد. او هیچ نقطه مثبتی برای 

 دانستند ولی اصرار داشتند دوئت بخوانند. کند، حتی دختران مک لورا را که نت نمی

مالنی موفق شده بود مجامع دیگری چون مجمع چنگی، انجمن آواز آقایان، گروه بانوان ماندولین نواز و مجمع 

زان را با انجمن موسیقی شنبه شب پیوند دهد، به این ترتیب آتالنتا اینک صاحب موسیقی غنی و گرمی شده نوا گیتار

ای با ایمان بگویند که گروه دختران بوهمی که جانشین انجمن موسیقی شنبه  بود. همین امر باعث شده بود که عده

رک یا نیواورلئان هستند. در واقع بعد از موفقیت های موسیقی نیویو ای تر از گروه شب شده بود بسیار بهتر و حرفه

مالنی در مجمع بانوان چنگی بود که خانم مری ودر و خانم مید دور هم نشستند و او را به ریاست انجمن انتخاب 

تواند. خانم مری ودر در  نواز کنار بیاید با همه می کردند. خانم مری ودر می گفت اگر کسی بتواند با زنان چنگ

 نواخت و برای بانوان چنگی احترام زیادی قایل بود. ها ارگ می واز کلیسای متدودیستدسته آ
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های زیباسازی آرامگاه شهدای با افتخار ما و انجمن خیاطی برای کمک به  مالنی همچنین به سمت منشی انجمن

که به خاطر نزدیکی  بیوگان و ایتام کنفدراسیون جنوب انتخاب شد. این افتخار بعد از شرکت در جلسۀ پر شوری

ای  های گرم و داغی ایراد شده بود، نصیب او گردید. عده بیشتر دو انجمن برپا گردیده بود و در آن سخنرانی

رفتگان جنوب در جنگ ساخته شود و مقابر آنان زیبا شود از این رو  پیشنهاد کرده بودند که آرامگاهی برای از دست

های  ای هم پیشنهاد کردند که علف تخار ما به وجود آمد. در همان جلسه عدهانجمن زیباسازی آرامگاه شهدای با اف

ها قرار داشت کنده شود. در اینجا بود که  هرز گور سربازان اتحادیه شمال نیز که در نزدیکی گورستان جنوبی

های  الف. خانماختالفاتی بروز کرد، سر و صدا بلند شد، هر دو انجمن غوغا به پا کردند، یکی موافق و دیگری مخ

 های عضو زیباسازی مخالف. های هرز موافق بودند و خانم عضو انجمن با کندن علف

ها بکنیم؟ حاال  های هرز رو از گور یانکی علف»خانم مید طی سخنانی نقطه نظرهای گروه اخیر را چنین بیان کرد: 

 «دونی شهر! بیارم و بندازم توی زبالهها رو از گور در کارمون به اینجا رسیده؟ من برای دو سنت حاضرم یانکی

زد و  شدند و هر کسی حرف خود را می با این سر و صداهایی که به راه افتاده بود اعضای دو انجمن از جا بلند می

داد. این جلسه در سرسرای خانۀ خانم مری ودر برپا شده بود و پدربزرگ مری  کس به حرف دیگری گوش نمی هیچ

ها در جنگ فرانکلین  پناه برده بود، بعداً گزارش داد که سر و صدای جلسه، مثل غرش توپودر که به آشپزخانه 

 گفت شرکت در جنگ فرانکلین به مراتب بهتر از حضور در این جلسه بود. بود و می

ام باالخره مالنی راه خود را از وسط آن غوغا باز کرد و در جلوی همه قرار گرفت و پس از سعی بسیار، با صدای آر

ایستاد. دائماً با صدای  خود توانست سرو صداها را فرو نشاند. وقتی سخن آغاز کرد قلبش داشت از حرکت می

 قدر گفت که باالخره هیاهو فرو نشست. و آن« کنم. ها، خواهش می ها، خانم خانم»گفت:  لرزانش می

ها رو بکنیم،  که نه تنها باید علف -کنم  می منظورم اینه که، من مدتیه دارم راجع به این مسئله فکر -خوام بگم  می»

برم به  کنین، اما هر وقت که من گل می بلکه باید گل هم جاش بکاریم. برای من مهم نیست که شما چی فکر می

دونین این  شما نمی -آرامگاه چارلی عزیزم، چند شاخه هم روی قبر یانکی گمنامی که کنارش دفن شده میذارم. 

 «ش هم اطالعی ندارن. کسی رو نداره. خونواده قدر تنهاس، قبرش متروکه، هیچیانکی ناشناخته چ

 کشید. زد و داد می ای آغاز شد، بلندتر از هیاهوی دفعه قبل، هرکس برای خودش حرفی می دوباره ولوله

خب، »، «رو هم کشتن!اونا تقریباً تو »، «و اونا بودن که چارلی رو کشتن!»، «ها! اوه ملی، چطور تونستی! سرقبر یانکی»

 «سعی کردن که شماها رو در تارا آتیش بزنن!»، «ها موقع تولد بو تو رو هم بکشن! ممکن بود یانکی

 مالنی به صندلی تکیه کرد تا نیفتد. ولوله همچنان ادامه داشت.

حق ندارم در دونم که  کنم. بذارین حرفم تموم بشه. من می ها، خواهش می خانم»مالنی با تضرع فریاد کشید: 

دونم گورش کجاست، کجا  صورت صحبت کنم، چون کسی از عزیزانم رو به جز چارلی از دست ندادم، ولی می این

دونن عزیزانشون، شوهرشون، پسرشون،  هایی هستن که نمی خاک شده، خدارو شکر. ولی همین حاال میون ما خانم

 «برادرشون کجا خاک شدن و...

 و سکوتی دردناک فرو افتاد. ناگهان بغض گلویش را گرفت

برگ او رنج سفر درازی را برای  چشمان خانم وید خشم را بیرون راند و اشک را به جایش نشاند. بعد از جنگ گتیس

دانست که این سرباز گمنام در کجا به گور  کس نمی یافتن جسد پسرش دارسی، بر خود هموار کرده بود، ولی هیچ

های  در گوری ناشناس و دور افتاده، این جوان برازندۀ جنوبی، خفته بود. و لب رفته است. جایی در خاک دشمن،
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لرزید. شوهر و برادرش در هجوم نافرجام مورگان به اوهایو شرکت داشتند و آخرین اطالعی که از  خانم آالن می

اران یانکی معلوم نبود که آنها به دست آمده بود این بود که در ساحل رودخانه به دام افتاده بودند و هنگام حمله سو

ها جان سپرده بودند و این زن بدبخت حتی  چه برسرشان آمده است. پسر خانم آلیسون در بازداشتگاه شمالی

مفقوداالثر »نتوانسته بود جسد او را پس بگیرد. افراد دیگری هم بودند که نامشان در فهرست گمشدگان آمده بود: 

ند تعداد دیگری هم از صحنه نبرد گریخته بودند و معلوم نبود چه بالیی گفت می« به احتمال قوی کشته شده. -

 سرشان آمده است.

وقت  هایی است که هیچ ها زخم کنی؟ این چرا این زخم کهنه را دوباره باز می»گفتند:  آنان با نگاه خود به مالنی می

هاست آن را با خود حمل  رگ است، که سالاینکه از گور عزیزانمان خبر نداریم، رنج و دردی بز -یابد  التیام نمی

 «کنیم. می

 صدای مالنی در آن سرسرای خاموش طنینی پرقدرت یافته بود.

های ناشناس که در خاک ماست. اگر به شما  هاست. درست مثل گور یانکی ها یک جایی در کشور یانکی گور اون»

 «کنین؟ اند چکار می ها انداخته ی سگبگن که زنان یانکی جسد فرزندان ما رو از گور درآورده و جلو

 کس نفهمید. خانم مید چیزی نامفهوم بر زبان راند که هیچ

های یانکی خوب هم پیدا  البته که در میون زن -های خوب یانکی  و چه خوبه که شما بفهمین، زن»مالنی ادامه داد: 

شیم ما،  م بد نیستن و چقدر خوشحال میهای یانکی همشون ه میشه. برام مهم نیست مردم چی میگن. من میگم زن

های هرز رو از گور پسران ما، برادران ما و شوهران ما کندن و جاش گل کاشتن. ما دشمن  فهمیم اونا علف وقتی می

ها بودیم ولی اگه اونا چنین کاری بکنن اون وقت چه احساسی به ما دست میده؟ اگه چارلی در شمال مرده بود،  اون

دوباره بغض گلویش « کنین، ها چی فکر می و برام مهم نیست که شما خانم -فهمیدم یکی  د اگه میخیالم راحت میش

ها بکنم و جاش گل  های هرز رو از گور یانکی دم و میرم، میرم تا علف من از هر دو تا انجمن استعفا می»را گرفت، 

 «خواد یکی از شماها جلومو بگیره! بکارم و اون وقت دلم می

 گشود. گریست و راه خود را به سوی در می ان به گریه افتاد، با صدای بلند میبعد ناگه

سری زده بود، برای عمو هنری هامیلتون گفت که چطور « دختر دوران»بابابزرگ مری ودر که ساعتی بعد به میخانۀ 

ه بودند و آن داد و فریاد به مالنی به گریه افتاد و همه را با خود به گریه انداخت. آنان همه مالنی را به آغوش کشید

 مجلس انس و عشق تبدیل شده بود و همه بالفاصله مالنی را به عنوان منشی هر دو انجمن انتخاب کرده بودند.

ها تصمیم گرفتن تمام قبرها رو، چه شمالی و چه جنوبی، از علف هرز پاک کنن و جاش گل  جالبیش اینه که این زن»

کنم ملی  ها هم دشمنی ندارم و فکر می ل داده، البته درسته که من بیکارم و با یانکیبکارن. دالی هم از طرف من قو

 «راست میگه، ولی آخه تو بگو هنری، من رو چه به این کارها، اون هم با این کمر دردی که دارم.

کرد.  وان کمک میآوری کتاب برای کتابخانه اتحادیه مردان ج مالنی عضو هیئت رئیسه مرکز ایتام بود و در کار جمع

کردند از هواخواهان پر و پا قرص او بودند. مالنی از  که ماهی یک بار برنامه اجرا می« تسپیان»حتی گروه نمایشی 

 کشید ولی حاضر اینکه روی صحنه ظاهر شود و در نور چراغ نفتی به اجرای نقش بپردازد خجالت می

باس بدوزد. در تأسیس انجمن مطالعه آثار شکسپیر زحمات بود از کیسه ها و گونی های به درد نخور برایشان ل

 Ser Henryلیتون ) -فراوان کشید و عقیده داشت که اگرچه کار شکسپیر با کار آقای دیکنز و آقای بال ور
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Bulwer-Lytton(1872-1801.نویسنده و سیاستمدار انگلیسی .)-  م.(تفاوت بسیار دارد ولی حتماً باید به

 نیز توجه کند. دیری نگذشت که او جوان ترین عضو فعال این انجمن شد.آثار این آقایان 

در شب های اواخر تابستان، خانه کوچک او پر از میهمان می شد. گاهی حتی صندلی به حد کافی برای نشستن وجود 

می گذاشتند و نداشت و خانم ها روی پله ها می نشستند یا مردان جعبه ای برای آنها پیدا می کردند و روی چمن ها 

آنان را به نشستن دعوت می کردند. گاهی اوقات که اسکارلت می دید از میهمانان فقط با چای پذیرایی می شود با 

حیرت از خود می پرسید که مالنی چرا این طور فقر خود را به نمایش می گذارد و هیچ شرمی از این بابت احساس 

ی را با اثاثیه گرانبها تجهیز کرده بود و از میهمانان خود با شراب، نمی کند. قبل از جنگ، اسکارلت خانه عمه پیت

شربت، گوشت خوک و گوشت آهوی دودی پذیرایی می کرد، اما اکنون که هیچ یک از این کارها را نمی توانست 

 به خصوص میهمانان سرشناسی که به خانه مالنی رفت و آمد می کردند. -بکند خیال پذیرش میهمان نداشت

(. ژنرال ارتش 1904-1832)john brown Gordonمان بزرگ جورجیا، ژنرال جان، ب.گوردون )قهر

( در 6661-6610( و فرماندار ایالت جورجیا )6611-6660جنوب در جنگ های انفصال. سناتور ایاالت متحده )

شت. هنگام جنگ با بخش آپسول/جورجیا زاده شد و در دانشگاه این ایالت درس خواند و به کار وکالت اشتغال دا

درجه سرگردی وارد ارتش شد و به ژنرالی رسید و به عنوان یکی از اصلی ترین چهره های ارتش شناخته شد. او از 

مدافعان سرسخت کوکلوکس کالن بود و از آنها دفاع می کرد و از رقبای سرسخت توماس گریکی در نامزدی حزب 

م( و همسرش و فرزندانش بارها به خانه مالنی آمده بودند.  -بوددموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

پدر رایان، کشیش و شاعر طرفدار کنفدراسیون جنوب هر وقت به آتالنتا می آمد حتماً سری به خانه آنها می زد و با 

د بلند را می خواند و قطعاتی از سرو« شمشیر لی»سخنان گرم و نرم خود میهمانان را مشغول می داشت و چکامه 

را قرائت می کرد و بانوان مجلس را به گریه می انداخت. آلکس استیونس، معاون سابق رییس « بیرقی در خاک»

جمهور کنفدراسیون جنوب هر وقت در شهر بود به مالقات آنها می آمد و مردم هر وقت می شنیدند که او به خانه 

وردند و ساعت ها می نشستند تا او را ببینند و مالنی آمده است به سرسرای کوچک آن خانه محقر هجوم می آ

سخنانش را بشنوند. در این گونه مواقع بچه ها در آغوش والدین خود به خواب می رفتند. پدران و مادران دلشان می 

خواست که معاون ریاست جمهوری بر گونه فرزندان آنها بوسه زند و دست آنها را بفشارد تا بعدها بتوانند الف 

افتخار کنند که با معاون محبوب رییس جمهوری از نزدیک سخن گفته اند و مورد محبت او قرار گرفته اند. بزنند و 

تمام مردان مشهوری که گذرشان به آتالنتا می افتاد به خانه ویلکنزها می رفتند و معموالً یک شب را در آنجا می 

نبود و ناچار به اتاق بو می رفت و در کنار او و گذراندند. با چنین هیاهویی، دیگر جایی برای استراحت ایندیا 

پرستارش می خوابید و صبح دیلسی را به خانه عمه پیتی می فرستاد تا چند دانه تخم مرغ از آشپز قرض کند. مالنی 

از همه با خوشرویی پذیرایی می کرد، رفتارش به شکلی بود که گویی کاخی داشت و در راحت و امان می زیست. 

ذهنش خطور نمی کرد که فقر تنها مالزم همیشگی آنان است. آن مردم می آمدند و می رفتند ولی فقر  هیچ وقت به

همیشه با آنها بود، جزء اثاثیه منزل شده بود. هیچ وقت فکر نمی کرد که ممکن است مردم پشت سرش چیزی 

حیرت و دستپاچگی شد. بعد از اجرای بگویند. به این ترتیب وقتی دکتر مید زبان به تحسین او گشود، دچار حالتی از 

 بخشی از نمایشنامه مکبث، دکتر دست او را بوسیده بود و درباره افتخار و عظمت وطن عزیز سخن رانده بود.

و خانم هایی چون  -زیرا شما -خانم مالنی عزیزم، حضور در خانه شما، همیشه موجب خوشحالی و رضایت من است»

ی که برایمان مانده. آنها گُل مردانگی ما و خنده های زنان جوان ما را گرفتند. سالمتی قلب ما هستید، تنها چیز -شما
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ما را گرفتند، زندگی ما را ریشه کن کردند و رسوم ما را درهم شکستند. خوشبختی و سعادت ما را خراب کردند، 

ه باشند، و پیران ما که باید پنجاه سال ما را به عقب بردند و باری سنگین بر دوش پسرهای ما که باید در مدرس

استراحت کنند، گذاشتند. اما دوباره همه چیز را می سازیم، زیرا ما قلب هایی مثل شما داریم. و تا شما را داریم، 

 «بگذار یانکی ها بقیه را ببرند!
 

* * * 

 

فرانک اغلب از حیاط پشتی تا وقتی که اسکارلت می توانست حاملگی خود را با شال بزرگ عمه پیتی پنهان کند او و 

به خانه مالنی می رفتند تا در مجالس تابستانه آنان شرکت کنند. اسکارلت اغلب در تاریکی می نشست که هم شکم 

 بزرگ خود را از دیدها دور دارد و هم آزادانه بتواند هر چقدر که دلش می خواهد اشلی را در روشنایی نگاه کند.

آن خانه می رفت، وگرنه آن صحبت های خسته کننده اصالً برایش جذابیت نداشت. فقط به خاطر اشلی بود که به 

شکل صحبت ها همیشه یکسان بود. از مشکالت شروع می شد و بعد نوبت سختی ها و بدبختی ها می رسید و آنگاه 

یر نمی مسایل سیاسی پیش می آمد و عاقبت به جنگ منتهی می شد. این یک روند همیشگی بود که هیچ وقت تغی

کرد. سر فصل صحبت هم معموالً گرانی قیمت ها و کمبود کاال بود. مردها سؤال می کردند آیا می شود امیدوار بود 

که قیمت ها پایین بیاید و زندگی راحت تر شود. و آنگاه برای دلخوشی جواب می دادند، بله، باید امیدوار بود، باید 

ی است، همه چیز درست می شود. خانم ها می دانستند که مردها دروغ صبر کرد. زمان الزم است. دوران سختی موقت

می گویند و مردها نیز می دانستند که خانم ها می دانند که آنها دروغ می گویند. ولی با این وجود دروغ، جزیی از 

 رد. امیدشان بود و خانم ها وانمود می کردند که باور می کنند. همه می دانستند دوران سخت پایانی ندا

وقتی از موضوع گرانی خسته می شدند، به سراغ جسارت و گستاخی سیاهان می رفتند و از لجام گسیختگی خانه به 

دوش ها و اوباش سخن می گفتند و نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها را لعن و نفرین می کردند و از پرخوری 

ر می کردند که یانکی ها روزی باالخره کار احیای جورجیا را سربازان یانکی در مالءعام حرف می زدند. آیا مردها فک

مگر اینکه دموکرات ها  -تمام می کنند؟ آنان زیاد مطمئن نبودند و فکر می کردند که کار احیای جنوب تمامی ندارد

 پیروز شوند. و وقتی این حرف های سیاسی تمام می شد، دوباره صحبت از جنگ پیش می آمد.

حکومت ائتالفی به هم می رسیدند فقط صحبت هایی از این قبیل رد و بدل می شد و اگر تعدادشان وقتی دو طرفدار 

به یک دوجین یا بیشتر می رسید، بحث کمی از واقعیت ها فاصله می گرفت و همه از ادامه جنگ از راه مقاومت منفی 

 داشت. نقش مهمی« اگر»و مبارزه روحی سخن می گفتند. در این گونه صحبت ها کلمه 

اگر جفرسون دیویس توانسته بود پنبه جنوب را قبل از محاصره »، «-اگر انگلستان ما را به رسمیت شناخته بود»

اگر جب استوارت به »، «-اگر النگستریت در گتیس برگ از دستورات اطاعت می کرد»، «-دریایی به انگلستان برساند

اگر ویکسبرگ سقوط »، «-وار سنگی را از دست نداده بودیماگر جکسون دی»، «-موقع به کمک مارس باب آمده بود

یا « -اگر جانستون را با هود عوض نمی کردیم»و باالخره: « -اگر یک سال دیگر مقاومت کرده بودیم»، «-نکرده بود

 «-اگر در جنگ دالتون هود را به جای جانسون نگذاشته بودند»

این کلمه شنیده می شد و در نهایت به جنجالی عظیم منتهی می اگر! اگر! در آن فضای تاریک خانه ویلکز، مدام 

گشت. مردانی که آنجا بودند، سواران، سربازان، افسران و هر کس که به نوعی در این جنگ خونین چهار ساله 

 شرکت داشت، خاطرات خود را مفصالً با صدای بلند تعریف می کرد.
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چ چیز به جز جنگ صحبت نمی کنند. همیشه جنگ. و هرگز هم غیر آنها راجع به هی»اسکارلت با خود فکر می کرد: 

 «از جنگ به چیز دیگری فکر نمی کنند. حتی تا وقت مرگ.

به اطرافش نگاه کرد، بچه های کوچک روی دست پدرها خواب بودند. این بچه ها ساعت ها بیدار مانده بودند و به 

تن گوش داده بودند و با گوش خود فریاد حمله و صدای طبل و این داستان ها، به ماجراهای خونین مبارزات تن به 

شیپور را شنیده بودند و این افراد را دیده بودند که زیر آفتاب سوزان، یا در سرمای برف و بوران به سوی میدان 

 نبرد می رفتند. 

یند، جنگ با یانکی ها این بچه ها هم اگر بزرگ شوند، درباره چیزی به جز جنگ صحبت نمی کنند و به خود می گو»

یا هرگز بازنگشتن، چقدر افتخارآمیز بوده  -چه باشکوه و افتخارآمیز بوده و برگشت به خانه، آن هم کور و چالق

است. دوست دارند که همیشه جنگ را در خاطر داشته باشند و راجع به آن حرف بزنند. ولی من چنین کاری نمی 

 «اگر می توانستیم! -. اگر بتوانم همه چیز را فراموش می کنم. اوهکنم. حتی نمی خواهم دربارۀ آن فکر کنم

صحبت های مالنی را می شنید. راجع به تارا، راجع به خودش. مالنی می گفت که چطور وقتی یانکی ها آمدند، 

اسکارلت اسکارلت مثل قهرمانان ایستاد و اجازه نداد شمشیر چارلز را ببرند و با جسارت تمام آتش را خاموش کرد. 

می دید که مالنی از او یک قهرمان ساخته است ولی خوشحال نبود، افتخار نمی کرد. مایل نبود هیچ درباره آنها فکر 

 کند.

اوه، چرا فراموش نمی کنند؟ چرا نمی توانند به آینده فکر کنند و به عقب نگاه نکنند؟ ما احمق بودیم که جنگیدیم. »

 «ان بهتر است.هر چه زودتر فراموش کنیم، برایم

ولی هیچ کس نمی خواست فراموش کند. مگر خودش، بنابراین وقتی صادقانه برای مالنی تعریف کرد که از آمدن 

به این مجالس کمی عصبی و دستپاچه می شود، خوشحال بود. و مالنی صداقت او را باور می کرد و مثل بچه ها هر 

د. اما بی حوصلگی او را به پای حاملگی اش می گذاشت و تا حدی چیز را که دور از ذهنش بود به سرعت قبول می کر

هم به او حسادت می کرد. مالنی بچه دیگری می خواست، اما دکتر مید و دکتر فونتین گفته بودند اگر دوباره حامله 

چون از شود، خواهد مرد. پس خود را به سرنوشت سپرده بود و سعی می کرد اغلب اوقاتش را با اسکارلت بگذراند، 

دیدن حاملگی او لذت می برد. اسکارلت که هرگز بچه نمی خواست، وقتی به یاد حاملگی خود می افتاد ناراحت و 

عصبی می شد و رفتار و افکار مالنی را جز حماقت به چیز دیگری نسبت نمی داد و در دل خوشحال بود که مالنی 

 ودتر می شد.دیگر نمی تواند بچه دار شود، زیرا روابطش با اشلی محد

اسکارلت، اشلی را زیاد می دید، ولی هرگز پیش نیامده بود که تنها باشند. اشلی سر راه خود، هر شب به خانه 

اسکارلت می رفت تا گزارش کار روزانه کارگاه را به او بدهد و در این مالقات ها، فرانک و پیتی هم غالباً حضور 

دند. اسکارلت فقط می توانست راجع به کار حرف بزند و آخر سر هم فقط داشتند یا گاهی حتی مالنی و ایندیا هم بو

 «چقدر محبت کردی که اومدی. شب به خیر.»

چه می شد اگر حامله نبود! آن وقت فرصتی خدا داده داشت، سوار می شد و هر روز صبح با او به کارگاه می رفت، از 

هر دو می توانستند آن روزهای خوش قبل از جنگ، آن میان بیشه های خلوت، دور از چشمان مزاحم. و آن وقت 

 سواری های عشق انگیز و فراموش نشدنی را دوباره در خاطر زنده کنند.

نه، نمی خواست او را وادار کند که حتی یک کلمه در مورد عشق بگوید. دیگر نمی خواست به سوی عشق بازگردد. 

یک بار دیگر بتواند با او تنها باشد. شاید اشلی این  -د یک بار دیگرقول داده بود که هرگز این کار را نکند. اما شای
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بار ماسک تظاهر را از صورت خود بردارد و همان اشلی قبل از جنگ شود، همان اشلی قبل از کباب خوران دوازده 

اشند، دوست که بلوط. شاید بتواند به روزهایی برگردد که هر کالمشان بوی دلپذیر عشق می داد. اگر نتوانند عاشق ب

می توانند باشند و او می توانست قلب سرد و تنهای اشلی را گرم کند و با انوار سفید دوستی سراپای او را به آتش 

 بکشد.

چه می شد اگر می توانستم از شر این بچه راحت شوم! آن وقت می توانستم هر »از روی بی قراری به خود می گفت: 

 «-با هم صحبت می کردیمروز با او بیرون بروم. آن وقت 

این تنها آرزوی معاشرت با اشلی نبود که او را آزار می داد، بلکه دلش برای کارگاه هم تنگ شده بود کارگاه به او 

احتیاج داشت. از وقتی که در خانه نشسته بود و فعالیتش کم شده بود، درآمد کارگاه هم کاهش یافته بود. کارگاه را 

 ود ولی آنها مثل خودش نبودند و زرنگی او را نداشتند.به هیو و اشلی سپرده ب

هیو آدم بی عرضه ای بود، ولی زحمت زیادی می کشید. او فروشندۀ ناتوانی بود و در اداره کارگاه ناتوان تر. همه می 

تراض می کرد توانستند با او چانه بزنند و قیمت را پایین بیاورند. اگر مقاطعه کاری حقه باز و زرنگ پیدا می شد و اع

که الوارهایی را که خریده به آن قیمت نمی ارزد، هیو فوراً از او معذرت می خواست و قیمت را پایین می آورد. وقتی 

اسکارلت شنید که هزار فوت الوار کف را به قیمت نازلی داده، از عصبانیت به گریه افتاد. بهترین چوب ها را این مرد 

مه این بود که در اداره کارگران هم یک پایش می لنگید. سیاهان اصرار می کردند مفت از دست می داد و بدتر از ه

هر روز غروب دستمزدشان پرداخت شود و غالباً شب ها می رفتند و مست می کردند و روز بعد دیگر سر کار حاضر 

اه دیرتر از حد معمول نمی شدند. از این رو هیو تقریباً هر روز دنبال کارگر می گشت و نتیجه این می شد که کارگ

شروع به کار می کرد. با این گرفتاری هایی که خود غالباً پیش می آورد کارگاه وضع درستی نداشت و هیو فرصتی 

 پیدا نمی کرد که به شهر برود و الوارها را به مشتریان چرب و نرم بفروشد.

د و حماقت پشت حماقت و ضرر پشت اسکارلت وقتی می دید که این همه منفعت دارد از زیر دستش سر می خور

ضرر از راه می رسد، از عصبانیت و ناراحتی کالفه می شد. می خواست به محض اینکه از شر این بچه راحت شد و به 

کارگاه بازگشت فوراً هیو را اخراج کند و یک آدم کاردان و مسئول را به جای او استخدام نماید، و دیگر اجازه ندهد 

شان می خواهد بکنند. چطور کسی می توانست از یک مشت سیاه آزاد شده انتظار کار درست سیاهان هر کاری دل

 داشته باشد؟

فرانک، تصمیم دارم از محکومین برای »بعد از یک دعوای توفانی با هیو بر سر از دست دادن کارگر به فرانک گفت: 

امی ولبورن صحبت می کردم. وضع کارگاه را کار در کارگاه استفاده کنم. مدتی پیش با جانی گاله گر سرکارگر ن

براش شرح دادم و مشکل سیاه ها رو گفتم. اون گفت چرا از محکومین استفاده نمی کنم. به نظرم پشنهاد خوبی 

اومد. می گفت میشه اونهارو در مقابل غذا به کار گرفت و هر طور بخوام می تونم با اونها رفتار کنم و تازه گرفتاری 

آزاد رو هم ندارم. دیگه اونها نمی تونند در کارم مداخله کنند و به بهانه آزادی سیاها هر روز مزاحمم  دفتر بردگان

بشن. تصمیم دارم به محض اینکه قرارداد جانی گاله گر تمام شد، اونو استخدام کنم و عذر هیو رو بخوام. کسی که 

 «می تونه از پس محکومین بر بیاد.می تونه از یک مشت کارگر کله خر ایرلندی کار بکشه، مسلماً 

محکومین! فرانک سخن نمی گفت. استفاده از محکومین و اجیر کردن یک عده بدبخت در مقابل هیچ، در میان 

 پیشنهادهای بد اسکارلت، بدترین بود، حتی بدتر از پیشنهاد ساختن میخانه.
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ن، بدترین کارها بود. قانون استفاده از محکومین، در حلقه محافظه کاران که فرانک نیز از آنان به شمار می رفت ای

بعد از جنگ به علت فقر ایالتی برقرار شده بود. چون دولت و نظامیان اداره کننده ایالت، نمی توانستند هزینه های 

از  نگهداری این گروه را بپردازند، آنان را به کارگاه های بزرگ اجاره می دادند و در ساختن راه آهن، بهره برداری

جنگل های کائوچو و سقّز و تهیه الوار برای قرارگاه نظامی استفاده می کردند. اگرچه فرانک و دوستان کلیساروی او 

لزوم این روش را تشخی  می دادند ولی به شدت از آن رو گردان بودند. برخی از آنها حتی به برده داری هم اعتقاد 

 داری می دانستند. نداشتند و حاال این کار را حتی بدتر از برده

و اسکارلت می خواست که محکومین بدبخت را اجاره کند و به کار اره کشی و چوب بری بگمارد! فرانک می دانست 

که اگر اسکارلت به چنین کاری دست بزند، دیگر قادر نخواهد بود سرش را در میان همگنان و محافظه کاران راست 

بود که کارگاه مردانه ای را یک زن اداره کند، بدتر از هر کار بدی بود که  نگه دارد. این کار برای او بدتر از این

این بار بیش از گذشته از  -ولی« مردم چه می گویند؟»تاکنون انجام داده بود. بارها در گذشته از خودش پرسیده بود: 

تفاده از قدرت بدنی حرف مردم می ترسید. احساس می کرد به کار گرفتن توش و توان این محکومین بدبخت و اس

آنان، کاری در حد فاحشگی است. اگر به او اجازه این کار را می داد این گناه تا ابد بر گردنش سنگینی می کرد. از 

آنجا که این کار را جداً یک گناه و یک اقدام غلط و غیرانسانی می دانست، تمام شجاعتش را جمع کرد و اسکارلت را 

نش آن قدر قوت داشت که اسکارلت را یارای سخن گفتن نماند و سکوت کرد و عاقبت از انجام آن منع کرد و فرما

برای اینکه صدای فرانک را خاموش کند گفت که واقعاً نمی خواسته چنین کاری بکند. اما هنوز بسیار از هیو و 

می کرد. کارگران عملکرد او در مورد سیاهان آزاد خشمگین بود و هنوز به استفاده از کارگران اجاره ای فکر 

محکوم خیلی از نگرانی های او را رفع می کردند، ولی فرانک همچنان سخت می نمود و ممکن نبود در این مورد 

 -کوتاه بیاید

اسکارلت آهی کشید.اگر باز هم یکی از کارگاه ها سود کافی می داد، می توانست تا حدی چشم پوشی کند ولی 

 ارگاه هیو نداشت. کارگاه اشلی هم تفاوت چندانی با ک

اسکارلت از اینکه اشلی به سرعت نتوانسته بود به رموز کار آشنا شود به شدت ناراحت بود و می دید که پرداخت 

هایش دو برابر زمانی است که خودش کارگاه را اداره می کرد. او باهوش بود و کتاب خوانده بود و دلیلی نداشت که 

ن خود را نشان دهد و سودهای سرشار به دست نیاورد. ولی اشلی هم چیزی در نتواند به فوریت استعدادهای درخشا

حد هیو بود و بیش از او موفقیت نداشت. بی تجربگی ها، اشتباهات و نداشتن قوه تمیز و قضاوت حرفه ای و گذشت 

 های بی مورد و بی دلیل او درست مثل هیو بود.

نتوانست آنها را در یک ردیف قرار دهد. هیو به طرز ناامیدکننده  اما عشق، به سرعت اشلی را نجات داد و اسکارلت

ای احمق بود در حالی که اشلی فقط تازه کار بود. ولی اسکارلت اساساً می دانست که این مرد در کار حساب و کتاب 

کرد. میان  اصالً استعداد ندارد و قادر نیست نفع و ضرر را از هم تشخی  دهد. آینده خوبی برایش پیش بینی نمی

چوب های بد و خوب هیچ فرق نمی گذاشت. به درستی نمی دانست چوب خوب چیست و چوب بد کدام است. و از 

آنجا که نجیب زاده بود، به سرعت به همه اعتماد می کرد، تخفیف های بی مورد می داد یا به صورت اعتباری معامله 

دگی و اعتمادش سوءاستفاده می کردند. عیب دیگرش این می کرد و به این ترتیب اشخاص پست و کالهبردار از سا

بود که وقتی از کسی خوشش می آمد دیگر فکر هیچ چیز را نمی کرد و هرچه می توانست قیمت را پایین می آورد و 
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ند. یا اعتبار بیهوده می داد بدون اینکه تحقیق کند و میزان پول آنان را در بانک یا مقدار امالک و مستغالتشان را بدا

 در این مورد درست مثل فرانک عمل می کرد.

ولی مطمئناً یاد می گرفت. و در مدت یادگیری، اسکارلت اشتباهات او را ندیده می انگاشت و ضررهایش را می 

کشید. هر روز غروب که اشلی نزد اسکارلت می آمد، خسته و بی اعتماد می نمود و اسکارلت در کمال حوصله 

در لباس پیشنهاد به او ارائه می کرد. ولی علی رغم آن همه شهامت و نشاطی که در جان اشلی راهنمایی های مفیدی 

می ریخت در چشمانش اثری از ادراک نمی دید، فقط دو چشم شیشه ای سرد، هراسان و خاکستری مشاهده می کرد 

ترسش افزایش می یافت. که خیره چون نگاه مرده، می نگریست. از این حالت چیزی دستگیرش نمی شد اال اینکه 

 اشلی تفاوت کرده بود، دیگر آن اشلی سابق نبود. اگر می توانست تنها با او حرف بزند، شاید دلیلش را پیدا می کرد. 

این وضع برایش نتیجه ای جز بی خوابی های شبانه نداشت. نگران اشلی بود، می دانست که خوشحال نیست و می 

و نمی گذارد در تجارت الوار موفقیتی کسب کند. رها کردن کارگاه ها در دست دو  دانست اندوه او مانع بزرگی است

مرد بی تجربه و ناشی برایش شکنجه ای شده بود. شاهد بود که رقبایش مشتری های پر و پا قرصش را یکی یکی از 

اشت پیش دستش خارج می کنند، مشتری هایی که این همه برای جلبشان زحمت کشیده بود. ماه ها زحمت د

چشمش دود می شد و به هوا می رفت. اوه، چه خوب می شد هرچه زودتر می توانست سر کارش بازگردد! اشلی را 

کامالً در اختیار می گرفت و همه چیز را به او می آموخت. و جانی گاله گر هم کارگاه دیگر را اداره می کرد و خودش 

چیز درست می شد. و اگر هیو هنوز می خواست برایش کار کند هم کار فروش را به عهده می گرفت و باالخره همه 

 می توانست گاری را بردارد و الوارها را به خریداران تحویل دهد. فقط به درد همین کار می خورد.

از کجا می توانست آدم دیگری را  -البته گاله گر آدم بی همه چیز و بی مرامی بود ولی هوش سرشاری داشت، اما

را آدم های باهوش و درستکار باید این قدر احمق باشند که بیایند برای او کار کنند؟ اگر می توانست پیدا کند؟ چ

یکی از آنها را پیدا کند بدون هیچ تردید او را به جای هیو می گذاشت و هیچ احساس پشیمانی و دودلی هم نمی کرد، 

 -ولی

ول مردم سکّه می زد. خانم مری ودر و دامادش رنه وضع تامی ولبورن چالق پرکارترین مقاطعه کار شهر بود و به ق

مرتبی داشتند و اکنون دکان نانوایی خود را در مرکز شهر تأسیس کرده بودند. رنه دکان را می گرداند و نان و 

شیرینی فرانسوی درست می کرد و پدربزرگ مری ودر که از بیکاری به حان آمده بود به جای او کار راندن گاری 

ی را عهده دار شده بود. پسرهای سیمون هم کار و بارشان گرفته بود و در کوره آجرپزی خود سه شیفت پیراشک

کارگر را اداره می کردند. کلس وایلتینگ هم در سلمانی خود پول پارو می کرد و مرتب به سیاهان می گفت اگر 

 خابات شرکت کنند.موی نامرتب و کثیف داشته باشند جمهوری خواهان نمی گذارند آنها در انت

آدم های دیگری را هم می شناخت که کار و بارشان سکه بود، دکترها، وکال و فروشندگان مغازه ها. آن فقر و 

بدبختی و نکبتی که بعد از جنگ آنها را فراگرفته بود اکنون از میان رفته بود و دیگر همه داشتند برای خودشان 

 ی چون هیو یا اشلی بودند که همچنان در جا می زدند.سری توی سرها در می آوردند، تنها مردان

چه بدبختی بزرگی بود که آدم استعداد و عرضه تجارت داشته باشد، آن وقت حامله شود و خودش را گوشه خانه 

 پنهان کند!

یگر، دیگر بچه دار نخواهم شد. تصمیم ندارم مثل زن های د»با اراده ای قوی تصمیم گرفته بود و به خود می گفت 

هر سال یک بچه پس بیاندازم. خدای من! معنی اش این است که با هر بچه، من شش ماه از سال را دور از کارگاه 
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هایم خواهم بود! می دانم هر روز که سرکارم حاضر نباشم کلی ضرر خواهم کرد. به فرانک می گویم که دیگر حاضر 

 «نیستم بچه دار شوم.

ت، ولی اسکارلت می توانست او را باالخره به زانو درآورد. تصمیمش قطعی بود. فرانک یک خانواده بزرگ می خواس

 این آخرین بچه او بود. کارگاه های چوب بری برایش مهم تر بود.

 فصل چهل و دوم

 

بچه اسکارلت دختر بود، یک کرم کوچک و طاس، میمونی زشت و بی مو، بی نمک و نامربوط مثل فرانک. هیچ کس 

یفته اش، نمی توانست چیز زیبایی در او پیدا کند و همسایگان آن قدر مبادی آداب بودند که بگویند، به جز پدر ش

(، نامیدند. اال به یاد مادربزرگش Ella Lorenaبچه های زشت باالخره روزی زیبا خواهند شد. او را اال لوره نا )

رابرت لی و جکسون دیوار سنگی نیز برای پسرها  الن و لوره نا به خاطر اینکه مُد روز بود. حتی اسامی دیگری چون

 ( برای بچه های سیاه پوست، مد روز شده بود.Emancipationو آبراهام لینکلن و آزادی )

این دختر در روزهایی به دنیا آمد که هیجانی خشم آلود آتالنتا را در برگرفته بود و انتظار وقایعی تلخ می رفت. سیاه 

شده بود دستگیر شده، در زندان به سر می برد ولی افراد کوکلوس، زندان را مورد حمله پوستی که مرتکب تجاوز 

قرار داده بودند و تجاوزگر را قبل از محاکمه بیرون کشیده، بی سر و صدا دار زده بودند. کالن، این کار را به خاطر 

فاش می شد پدر و برادرانش حتماً او را با  حفظ آبروی قربانی و مستور نگه داشتن نام او کرده بودند، زیرا اگر نام او

گلوله می زدند، از این رو دار زدن سیاه پوست تجاوزگر بهترین و منطقی ترین راه ممکن به نظر می رسید. اما 

 مقامات نظامی بسیار خشمگین بودند. آنها دلیلی نمی دیدند که دختری در دادگاه بر علیه مجرمی، شهادت ندهد.

راست توقیف می کردند. مقامات نظامی سوگند خورده بودند که حتی به قیمت زندانی کردن تمام سربازها، چپ و 

مردان سفید پوست آتالنتایی، حساب کالن را یکسره کنند. سیاهان نیز ترسیده بودند و خشمگین تهدید می کردند 

نده بود. می گفتند یانکی ها که خانه سفیدها را آتش خواهند زد. شایعات داغ ابری متراکم فضای شهر را پوشا

نمایشی از اعدام برپا خواهند کرد، و سیاهان درصدد هستند علیه سفیدها اقدامات دسته جمعی انجام دهند. مردم 

شهر در خانه، پشت درهای بسته مانده بودند و پنجره ها را بسته بودند. مردان می ترسیدند سر کارهایشان بروند و 

 بدون مراقب رها کنند.همسران و فرزندان خود را 

اسکارلت رنجور در بستر افتاده بود و در سکوت خدا را شکر می کرد که اشلی آن قدر شعور داشت که عضو کالن 

نشود و فرانک هم آن قدر پیر بود که قدرت این کارها را نداشت. چقدر وحشتناک بود اگر هر لحظه انتظار توقیف 

ا به خانه آنها بریزند و آن دو را دستگیر کنند ارکان وجودش را به لرزه درمی آنها را می کشید! تصور اینکه یانکی ه

آورد. جوانان عضو کالن چقدر احمق بودند که با چنین اقدامی، خشم یانکی ها را برانگیختند و برای خود دردسر 

ود. و حاال باید به خاطر درست کردند؟ اصالً شاید به این دختر تجاوزی نشده بود. شاید از ترس چنین ادعایی کرده ب

 چنین ادعای پوچی، عده ای جان خود را از دست بدهند.

در همان روزهایی که فضای ناامنی و هراس بر مردم شهر فشار وارد می کرد و همه شاهد نزدیک شدن فتیله شعله 

ی یافت. نشاط و ور به بشکه باروت بودند، حال اسکارلت به سرعت رو به بهبود می رفت و نیروی خود را باز م

سالمتی و شوقی که در روزهای سخت تارا در او جمع آمده بود او را کمک می کرد تا ذهن خود را به کار اندازد. 

درست دو هفته بعد از تولد اال لوره نا از بستر برخاست و از بیکاری خود شکایت کرد و یک هفته بعد گفت که دیگر 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

1 7 5  

 

ه کارگاه برود. هیو و اشلی هر دو کار را ترک کرده بودند زیرا نمی خواستند نمی تواند در منزل بماند و می خواهد ب

 خانواده های خود را در آن وضع تنها بگذارند.

فرانک با افتخار و غروری که از جمعیت خاطر و شهامت نیرو می گرفت به او دستور داد و قدغن کرد که تا اوضاع به 

را ندارد. اگر فرانک اسب و درشکه را در اصطبل توقیف نمی کرد باز هم این منوال پیش می رود حق خروج از خانه 

اسکارلت بر آن نبود که دستور او را به چیزی انگارد و اطاعت کند. اما فرانک دستور داده بود هیچ کس حق ندارد به 

ای خانه را گشته و پول درشکه و اسب دست بزند مگر اینکه با اجازۀ او باشد. به عالوه او و مامی تمام سوراخ سنبه ه

هایی را که اسکارلت در گوشه و کنار پنهان کرده بود یافته بودند. و فرانک پول ها را برده بود و به حساب خود در 

 بانک گذاشته بود و حاال اسکارلت حتی یک سنت هم نداشت.

بچه لجوج گریه ای سوزناک اسکارلت ابتدا خشمگین شد و بعد به التماس افتاد و در نهایت هر روز صبح مثل یک 

خانوم »و « خُب، شیرینم، تو دختر کوچولو، هنوز حالت خوب نشده.»سر می داد. ولی تنها چیزی که می شنید این بود: 

 «اسکارلت اگه بخوای همش گریه کنی و این جوری جوش بزنی شیرت خشک می شه، آخه این بچه چه گناهی داره؟

و نزد مالنی رفت و با آخرین توانی که داشت فریاد زد و اعالم کرد که پیاده در نهایت خشم از حیاط خلوت گذشت 

به کارگاه خواهد رفت. گفت، در تمام شهر فریاد خواهد زد که با یک آدم موذی، یک جانور پست ازدواج کرده و 

دارد و هر کس را که نمی خواهد با او مثل یک بچه احمق رفتار کنند. و بعد با تمام قوت داد زد که اسلحه ای برمی 

 بخواهد مانعش شود با تیر می زند.

 مالنی از غوغایی که در ایوان خانه اش به راه افتاده بود سخت وحشت کرد و گفت: 

 «-اوه تو نباید خودت رو به خطر بندازی. اگه بالیی سر تو بیاد من از غصه می میرم. اوه، خواهش می کنم»

 «میرم! میرم! پیاده میرم!»

نی به چهرۀ او نگاه کرد و دریافت که چنین حالتی اصالً به عصبیت دوران بعد از زایمان شباهتی ندارد. در چهرۀ او مال

همان حالت گردن کشی و گردن فرازی و اراده ای را می دید که بارها در سیمای جرالد اوهارا دیده بود، همان 

 رد و محکم او را در آغوش گرفت.سختی و قوت و عزم را. دستش را دور کمر اسکارلت حلقه ک

این تقصیر منه اسکارلت. چقدر من ترسو هستم. من بودم که نذاشتم اشلی بره سرکارش، چون می ترسیدم، اوه »

عزیزم! چقدر من خودخواهم، چقدر ترسو هستم! عزیزم، همین االن میرم و به اشلی میگم که دیگه نمی ترسم، میرم 

 «-م می تونه برگرده سر کارش، وپیش عمه پیتی می مونم. اون ه

اسکارلت به خوبی می دانست که اشلی به تنهایی از عهده کارها برنمی آید ولی حاضر نبود چنین چیزی را بر زبان 

نه، تو چنین کاری نمی کنی، ممنونم. اشلی اگر هم »آورد، به عالوه، خودش هم نمی خواست این واقعیت را بپذیرد. 

ن نمی خوره چون همش باید حواسش پیش تو باشه، حق هم داره. همه بد شدن، حتی عمو پیتر سر کار بیاد به درد م

هم حاضر نیست با من بیاد! خُب باشه، من اهمیت نمیدم، مهم نیست. تنها میرم. تموم راهو پیاده میرم و خودم کارگر 

 «جمع می کنم، از همین سیاه ها. باالخره از یک جایی پیدا می کنم...

نه! تو همچین کاری نمی کنی! ممکنه اتفاق وحشتناکی برات بیفته! میگن حلبی آباد جاده دکاتور پر از سیاه های  اوه،»

بدجنسه و تو باید از اونجا رد بشی. بذار فکر کنم... عزیزم، به من فرصت بده امروز رو فکر کنم، قول بده هیچ کاری 

 «ومه که ضعف داری. قول بده.نکنی. قول بده، حاال برو خونه و استراحت کن. معل

 اسکارلت به ناچار قول داد. رنجورتر از آن بود که بتواند کاری بکند. به خانه رفت ولی با اهل خانه قهر بود.
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بعدازظهر همان روز غریبه ای از حیاط خلوت خانۀ عمه پیتی گذشت و به ایوان خانه مالنی خزید. بدون شک او هم از 

 «خانوم مالنی اونارو جمع می کنه و توی سرداب بهشون جا میده.»امی و دیلسی کسانی بود که به قول م

در زیرزمین مالنی سه اتاق وجود داشت که قبالً مستخدمین در آن اقامت داشتند و بخشی از آن نیز انبار شراب بود. 

ون سیل می آمدند و می رفتند. اکنون یکی از آنها در اختیار دیلسی بود و دو اتاق دیگر را به آوارگانی می داد که چ

بدبخت هایی که جایی برای زندگی نداشتند، شبی را بیتوته می کردند و غذایی می خوردند و صبح روز بعد می رفتند. 

هیچ کس به جز مالنی نمی دانست که این آدم ها کی می آیند و کی می روند و هیچ کس جز او آگاه نبود که از کجا 

یلسی راست می گفتند، شاید آنها را از خیابان جمع می کرد. تعدادشان زیاد بود، بیش از می آیند. شاید مامی و د

گنجایش سرداب، گاهی مجبور می شد آنها را به سرسرا بیاورد. آنان در نهایت بدبختی به خانه او پناه می بردند و او 

موالً این افراد، سربازهای حکومت ائتالفی به آنها غذا می داد، جای خواب می داد و با بقچه ای نان روانه می کرد مع

بودند، سربازهای ساده، بیمار، بی خانمان، بی کس، بدون یار و یاور، بدون زن و فرزند، که پیاده سفر می کردند و به 

 امید یافتن کار، تمام ایالت را زیر پا می گذاشتند.

بودند در آنجا اقامت می کردند. این زنان بیوه بودند.  اغلب زنانی هم با چند بچه قد و نیم قد که از روستا آواره شده

جنگ آنها را بیوه کرده بود، شوهرانشان را گرفته بود و آنها را با بچه های کوچک و بی دفاع تنها رها کرده بود. 

به  آنان از مزارع خود خارج می شدند و به دنبال خویشان گمشده می گشتند. بعضی اوقات مقابل خانۀ مالنی غوغایی

راه می افتاد، غریبه هایی می آمدند که به زحمت انگلیسی صحبت می کردند یا اصالً به زبان دیگری حرف می زدند، 

اینان کسانی بودند که داستان هایی درباره ثروت جنوب شنیده بودند و اینکه به امید دستیابی به آن، به این سو 

ود. مامی اصرار داشت که او جمهوری خواه است. می گفت سرازیر شده بودند. یک روز یک جمهوری خواه آمده ب

بوی جمهوری خواهان را از یک فرسخی تشخی  می دهد، مثل اسبی که بوی مار زنگی را احساس می کند. ولی هیچ 

کس نظر مامی را نپذیرفت چون اعتقاد داشتند که حتی مالنی هم در رحم و شفقت خود اندازه معقولی را نگه می 

 ل این طور فکر می کردند.دارد. حداق

اسکارلت هم این طور فکر می کرد و در حالی که آفتاب رنگ پریده نوامبر به او می تابید در ایوان نشسته بود و بچه 

را در دامنش گذاشته بود و با خود می گفت این یکی هم حتماً از سگ های دست آموز مالنی است، مثل اینکه پاش 

 هم می لنگد.

از حیاط پشتی بیرون می آمد، می لنگید، مثل ویل بتین، با آن پای چوبی. بلند قد بود، الغر اندام و  مردی که داشت

طاس و کثیف می نمود. ریش تُنُکش آن قدر بلند بود که به کمرش می رسید. حدود شصت سال داشت یا الاقل از 

اش دیده می شد ولی در اندامش  ریشش این طور معلوم بود، سخت صورت و خشک بود، چین های زیادی بر چهره

اثری از ضعف پیری وجود نداشت. دراز و الغر و لندوک و زشت بود ولی علی رغم پای چوبی اش چون مار سریع و 

 چاالک به نظر می رسید.

از پله ها باال آمد و به سوی اسکارلت نزدیک شد. حتی قبل از اینکه حرفی بزند، اسکارلت از غرغر نامفهومی که با 

تأکید می گذارد، کاری که دشت نشینان نمی کردند، پس از اهالی کوهستان « ر»ود می کرد دریافت که روی حرف خ

بود. برخالف ظاهر کثیف و لباس پاره اش، مثل کوه نشینان دیگر غرور محکم و خاموشی داشت که به هیچ کس 

بود. تکه بزرگ تنباکویی که در دهان  اجازه نمی داد تحقیری نشان دهد. روی ریشش آثار جویدن تنباکو مشهود

داشت چهره اش را بیشتر از ریخت انداخته بود و گوشه چشمش را پایین کشیده بود. بینی اش باریک و ناصاف بود. 
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ابروهایی پرپشت و نامرتب داشت و بخشی از موهایش چون منگوله ای روی گوشش را پوشانده بود و شباهتی به 

گربه وحشی که اغلب در تمام نیمکره شمالی دیده می شود. از شکارچیان ماهر به : گونه ای Lynxسیاه گوش )

م( پیدا کرده بود. زیر ابرویش به جای چشم، گودالی وجود داشت و اثر زخمی که تا روی گونه اش  -شمار می رود

رگی داشت که می رسید و زیر ریشش پنهان می شد. هفت تیر بزرگی به کمر آویخته بود و چکمه اش برجستگی بز

 معلوم بود چاقویی در آن پنهان کرده است.

به نگاه خیره اسکارلت، با سردی جواب داد و قبل از اینکه شروع به صحبت کند آب دهانش را میان ردیف ستون 

های گچی طارمی خالی کرد. تحقیری از چشمانش دیده می شد، این تحقیر به خاطر اسکارلت نبوده بلکه نفرت او را 

 س مخالف نشان می داد.از جن

با سختی حرف می زد. مثل کسی بود که به حرف زدن عادت ندارد، کلمات به « خانوم ویلکز منو برای کار فرستاده.»

 «اسم من آرچیه.»زشتی و رخوت از دهانش خارج می شد. 

 «متأسفم. ولی من کاری برای شما ندارم، آقای آرچی.»

 «آرچی اسم کوچیک منه.»

 «اسم خونوادگیتون چیه؟ببخشید، »

 «به نظرم مربوط به خودم باشه. همون آرچی کافیه.»دوباره آب دهانش را خالی کرد. 

 «برام مهم نیست که اسم خونوادگی شما چیه! من کاری ندارم به شما بدم.»

فرستاد که  اون ور برین. منو -به نظرم دارین. اون نگران شماس که نکنه یک وقت مث دیوونه ها تنها این ور»

 «درشکه شما رو برونم.

 «واقعاً؟»اسکارلت از دخالت مالنی و بی تربیتی آن مرد زشت خشمگین شده بود. 

بله. هیچ زنی نباید مزاحمت برای »مرد غریبه، با دشمنی دیرینۀ خود با زن ها، با یک چشم نگاهی به اسکارلت افکند. 

اون ور برین، من می برمتون. من از سیاه ها بدم میاد... از  -ورشوهرش فراهم کنه، حاال اگه شما می خواین این 

 «یانکی ها هم همین طور.

نمی خوام بگم »تنباکو را به گوشۀ دیگر دهانش راند، و قبل از اینکه اسکارلت به او اجازه دهد، روی پله ها نشست. 

ه من جای خواب داده و منو فرستاده که دوس دارم راننده زن ها بشم. ولی خانوم ویلکز به من خیلی محبت کرده، ب

 «درشکه شما رو برونم.

و بعد حرفش را قطع کرد و به او خیره ماند. آن گاه لبخندی به لب « ولی...»اسکارلت که بی طاقت شده بود، گفت: 

مرد می  آورد. از این آواره پیر اصالً خوشش نمی آمد ولی حضور او ممکن بود کارها را آسان کند. با همراهی این

توانست به شهر برود، به کارگاه سری بزند و سراغ مشتریانش برود. دیگر کسی نگران سالمتی و امنیت او نخواهد 

 بود و حاال ظهور ناگهانی این مرد از ایجاد جنجال و هیاهو هم جلوگیری می کرد.

 «البته شرط داره. شوهرم باید موافقت کنه.»گفت: 

ا آرچی صحبت کرد و با اکراه موافقت نمود و دستور داد از اسب و درشکه رفع فرانک چندی به طور خصوصی ب

توقیف شود. از اینکه نصایح مادرانه اش نفوذی در اسکارلت نکرده بود ناراحت و ناامید می نمود ولی به خود می 

رد را خدا فرستاده گفت، حال که او اصرار دارد به کار خود مراجعت کند، پس می شود این طور تصور کرد که این م

 است.
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ظهور مجدد او در آتالنتا حیرت همه را برانگیخت. آرچی و اسکارلت جفت عجیبی بودند. یک پیرمرد زشت و وحشی 

با پای چوبی جلوی کالسکه نشسته بود و زنی جوان، زیبا و خوش لباس اما درهم و اخم آلود، با پیشانی گره خورده و 

د. آنها در آتالنتا، همه جا دیده می شدند، کمتر با هم سخن می گفتند، بدون سیمایی عبوس پشت سرش لمیده بو

شک از هم خوششان نمی آمد، و احتیاج، آن دو را به هم پیوند داده بود، یکی برای پول و دیگری برای امنیت. خانم 

خودش را در شهر به  های شهر می گفتند، حداقل این کارش بهتر از این است که کنار رت باتلر بنشیند و همه جا

نمایش بگذارد. آنها با کنجکاوی می پرسیدند که چرا این روزها این مرد پیدایش نیست؟ از سه ماه پیش که با عجله 

 آتالنتا را ترک کرده بود دیگر اثری از او نبود و هیچ کس حتی اسکارلت از او خبری نداشت.

از او می شد، و اغلب با اکراه جواب می داد. هر روز صبح از آرچی مرد ساکتی بود، فقط وقتی حرف می زد که سؤالی 

زیرزمین مالنی خارج می شد و روی پله های خانه عمه پیتی می نشست و منتظر اسکارلت می شد و تنباکو می جوید 

ارت ید تا عمو پیتر درشکه را آماده نماید. عمو پیتر تقریباً به اندازه ابلیس از او می ترسید و مامی هم که در جس

طوالیی داشت با احتیاط و سکوت دور و بر او می پلکید. او از سیاهان نفرت داشت و آنها می دانستند و به شدت از او 

وحشت داشتند. طپانچه و چاقوی خود را عوض کرده و طپانچه و چاقوی تازه ای خریده بود و همین شهرتش را میان 

حه خود را بیرون نیاورده و حتی آن را لمس هم نکرده بود. همین سیاهان افزایش داده بود. هرگز یک بار هم اسل

 رفتار ظاهری او کافی بود. وقتی آرچی حضور داشت هیچ سیاهی حتی جرأت خندیدن نداشت. 

یک بار که اسکارلت علت تنفر او را از سیاهان پرسید، از جوابش تعجب کرد چون او اغلب در جواب هر سؤالی می 

 اما این بار طور دیگری جواب داد.« خودم مربوط باشه؟به نظرم به »گفت: 

من از این کاکا سیاها بدم میاد، چون همه کوه نشین ها بدشون میاد. این سیاها بودن که جنگ لعنتی رو شروع »

 «کردن. ما هیچ وقت از اونا خوشمون نمی اومد، حتی یه برده سیاه هم نداشتیم.

 «ولی تو خودت هم تو جنگ بودی.»

به نظرم این وظیفه هر مردیه. من از یانکی ها هم بدم میاد. بیشتر از سیاها. همون قدر که از زن های پر حرف بدم »

 «میاد.

خشم ناگهانی بر او مستولی شد ولی چیزی نگفت. یک لحظه فکر کرد که بهتر است از شر او خالص شود و عذرش 

د؟ از کدام راه جز این می توانست آزادی خود را به دست آورد. را بخواهد، اما بدون او چه کاری از دستش ساخته بو

این مرد خشن، بی تربیت و کثیف بود و گاهی بوی گند از او متصاعد می شد، اما وظیفه خود را به خوبی انجام می داد. 

ستاده بود و هر وقت او را تا هر دو کارگاه می برد و باز می گرداند و وقتی نزد مشتری ها می برد، دائماً نزدیک او ای

اسکارلت با مشتریانش حرف می زد یا به کارگرانش دستور می داد، آب دهان خود را خالی می کرد. در این گونه 

 مواقع معموالً بیش از یک قدم با او فاصله نداشت.

راس هر جا به زودی آتالنتا به اسکارلت و محافظش عادت کرد و خانم های شهر از اینکه می دیدند بدون ترس و ه

دلش بخواهد می رود، به او حسادت می کردند. از وقتی که کوکلوکس ها سیاه متجاوز را لینچ کردند، همه خانم های 

شهر تقریباً منزوی شدند، حتی دیگر برای خرید هم به فروشگاه ها نمی رفتند و اگر کار واجبی پیش می آمد، ده 

ابت سخت در ناراحتی به سر می بردند، پس ناچار شدند غرورشان را در پانزده نفری با هم می رفتند. البته از این ب

جیب بگذارند و گاهی آرچی را از اسکارلت قرض بگیرند. و وقتی اسکارلت به او احتیاج نداشت خوشحال می شد که 

 او را از خود دور کند و در اختیار بانوان دیگر قرار دهد.
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سرشناس آتالنتا درآمد و بانوان شهر برای اجیر کردن او با هم رقابت به زودی آرچی به صورت یکی از چهره های 

می کردند. تقریباً هر روز صبح پسربچه ای با خدمتکار سیاهی هنگام صرف صبحانه در خانۀ اسکارلت را می کوبید و 

ی خواهم به اگر امروز بعدازظهر با آرچی کاری ندارید، او را به من قرض بدهید، م»پیغام بانویش را می داد: 

لطفاً آرچی را در اختیار ما بگذارید تا عمه نلی را به »، «باید امروز نزد کالهدوز بروم.»، «گورستان بروم و گل ببرم.

باید امروز به خیابان پینرز بروم. پدربزرگ حالش خوب نیست و نمی تواند همراهم بیاید اگر »، «هواخوری ببرد.

 «آرچی...

کرد، خدمتکاران، خانه داران، بیوه ها، همه را، و دوباره با همان خلق و خوی گرفته و  و آرچی همه را همراهی می

سنگین خود به خانه بازمی گرداند. روشن بود که از زن ها خوشش نمی آید، اما در نظر او مالنی چیز دیگری بود، 

ادبی او در شگفت بودند ولی کم کم آشنا  ولی از سایر زن ها به اندازه سیاهان و یانکی ها متنفر بود. بانوان اول از بی

شدند و عادت کردند. اصالً سخن نمی گفت، فقط گاه و بیگاه صدای وحشتناکی از خود بیرون می داد و آب دهانش 

را پرتاب می کرد ولی وجودش برای خانم ها حکم اسب درشکه داشت و اغلب وقتی با او بیرون می رفتند وجودش 

یک بار خانم مری ودر بدون اینکه مالحظه آرچی را بکند تمام جزییات زایمان برادرزاده  را جدی نمی گرفتند. حتی

 اش را بلند بلند برای خانم مید تعریف کرده بود.

در هیچ زمانی ممکن نبود چنین وضعی پیش بیاید. قبل از جنگ، آدمی مثل آرچی حتی حق نداشت به آشپزخانه وارد 

دادند و او را دنبال کارش می فرستادند. اما حال حضور آزاردهنده او را طلب می شود. غذایش را از در پشتی می 

کردند. این مرد گستاخ، بی سواد و کثیف بود ولی مثل سدی محکم میان خانم ها و وحشت احیای جنوب ایستاده 

یا شب ها غیبت می بود. او نه دوست بود و نه نوکر. یک محافظ اجیر شده بود. هنگامی که مردان سر کار بودند و 

 کردند از زنان آنان محافظت می کرد.

اسکارلت می دید، از وقتی آرچی آمده، فرانک اغلب شب ها در خانه حضور ندارد. می گفت حساب و کتاب های 

فروشگاه باید سر و سامان پیدا کند، کارها به قدری مغشوش است که باید وقت بیشتری صرف آنها بشود. و دوستان 

بودند که باید سری به آنها می زد. و به عالوه تشکیالت حزبی دموکرات ها هم بود که هر چهارشنبه شب  مریضی هم

جلسه داشتند و در مورد انتخابات و حق رأی صحبت می کردند و فرانک نمی خواست این جلسات را از دست بدهد. 

ژنرال جان، ب گوردون درباره لیاقت  اسکارلت می دانست که این جلسات چیزی نیست مگر سخنرانی های بی پایان

خود و ژنرال های دیگر، به جز ژنرال رابرت لی. می دانست که این جلسات چیزی نیست جز تکرار جنگ. مطمئن 

بود که هیچ اقدام مؤثر و مفیدی در جهت احقاق حق رأی صورت نمی گیرد. ولی فرانک آشکارا از شرکت در این 

 تا ساعت ها بعد از نیمه شب به خانه بازنمی گشت.جلسات اظهار شادمانی می کرد و 

اشلی هم سرگرم مریض ها بود و دائماً از آنها عیادت می کرد و در جلسات حزب دموکرات شرکت می نمود، او نیز 

معموالً چون فرانک تا دیروقت بیرون می ماند. در این شب ها، آرچی، عمه پیتی، اسکارلت، وید و االی کوچک را از 

پشتی تا منزل مالنی همراهی می کرد و دو خانواده شب را با هم می گذراندند. خانم ها مشغول قالبدوزی می حیاط 

شدند و آرچی در سرسرای پایین دراز به دراز روی نیمکت می افتاد و خُرخُر می کرد و ریش بلند و خاکستری اش 

ه آن زیبایی بخوابد. این قشنگترین اثاثیه آن حرکت می کرد. هیچ کس به او نگفته بود که می تواند روی نیمکت ب

خانه بود و آرچی هر وقت می خوابید با چکمه های کثیفش آن را آلوده می کرد و اهالی خانه از دست او ناراحت می 

شدند. ولی هیچ چیز نمی گفتند، تازه خوشحال بودند که می خوابد چون خودش بارها گفته بود که از وراجی زن ها 
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د و اگر بیدار می ماند ممکن بود حرف های عمه پیتی را تحمل نکند و قدقد مرغانه اش او را از کوره به بدش می آی

 در کند و فرار را بر قرار ترجیح دهد.

اسکارلت فکر می کرد که این مرد از کجا آمده و زندگی گذشته اش چه بوده و چطور از سرسرای مالنی سر 

پرسید. اسکارلت بیشتر دلش می خواست بداند صورتش چرا به آن روز افتاده  درآورده است، ولی از ترس هیچ نمی

و چه اتفاقی برای چشمش افتاده است. آنچه می دانست این بود که او از اهالی شمال جورجیاست و کوه نشین است و 

کشف در جنگ شرکت کرده و در اواخر جنگ یک چشم و یک پایش را از دست داده است. اما چیزی که باعث 

 گذشته آرچی شد انتقاد سخت اسکارلت از هیو السینگ و طرز اداره کارگاه بود.

یک روز صبح وقتی پیرمرد او را تا کارگاه هیو همراهی کرد، هر دو دیدند که هیو زیر درخت نشسته و کارگرها همه 

یی و جذابیت خود، سفارش چرب کار را رها کرده و رفته اند. اسکارلت سخت برآشفت، چون اخیراً با استفاده از زیبا

 و نرمی گرفته بود و باید به موقع تحویل می داد، ولی اکنون که کارگاه را خالی می دید، خشمگین شده بود.

منو ببر به اون یکی کارگاه. بله، می دونم که ممکنه وقت ناهار بگذره ولی من برای »با لحن محکمی به آرچی گفت: 

آقای ویلکز بگم هر کاری داره زمین بذاره و این سفارش رو دست بگیره. مثل اینکه  چی به تو پول میدم؟ باید به

کارگرهای هیو دلشون نمی خواد سر کار بیان. کثافت های آشغال. تو زندگی احمقی مثل هیو السینگ ندیدم! به 

اهمیت داره که محض اینکه جانی گاله گر قراردادش تموم شد استخدامش می کنم و از شر هیو راحت میشم. چه 

جانی در ارتش شمال خدمت می کرده؟ او اینجا کار خواهد کرد. من هنوز در عمرم یک کارگر تنبل ایرلندی ندیدم. 

 «جانی برام کارگر میاره، از محکوم ها اجیر می کنه. میدونه چه جوری از پسشون بربیاد...

می ریخت و وقتی سخن گفت، سردی تکان  آرچی به طرف او برگشت. از تنها چشمش شراره نفرت و خشم بیرون

 دهنده ای در صدای بی موجش آشکار بود.

 «اون روزی که کارگر محکوم استخدام کنی، دیگه من اینجا نیستم.»

 «خدای من، چرا؟»اسکارلت به او خیره ماند: 

 برای اینکه من از حال این بدبخت ها خبر دارم. این اجیر کردن اونا نیست، من»

گذاشتم کشتن اونا. خریدن مردها، مثل قاطر. رفتاری که با اونا میشه بدتر از قاطره. کتک می خورن،  اسمش رو

گرسنگی می کشن، کشته میشن، ولی کی اهمیت میده؟ آیا دولت اهمیت میده؟ این پول خونه. اونایی که محکومین 

خر ازشون کار می کشن. چه جهنمیه، رو اجیر می کنن به هیچ اهمیت نمیدن. یک خورده غذا بهشون میدن و مثل 

 «خانوم. من از زن ها اصالً خوشم نمی اومد ولی حاال دیگه بدتر شد، بیشتر بدم اومد.

 «این چیزها به تو مربوط میشه؟»

 «من خودم چهل سال محکوم بودم.»کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: « به نظرم،»

ه تکیه داد. پس جواب معمای آرچی این بود، برای همین نمی اسکارلت آب دهانش را فرو داد و به پشتی درشک

خواست اسمش را بگوید و زندگی گذشته اش را شرح دهد. جواب سکوتش و نفرت عمیقش به دنیا، همین بود. 

 چهل سال! حتماً وقتی به زندان می رفت، جوان بود. چهل سال! خودش یک عمر است، تمام عمر در زندان...

 «جنایت؟ جرمت چی بود...»

 «بله، زنم.»آرچی افسار را تکان داد و مختصر گفت: 

 چشمان اسکارلت از ترس چند بار به هم خورد.
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دهان آرچی زیر سبیل بلندش تکان می خورد و حرف می زد، گویی متوجه ترس اسکارلت شده بود. لبخندی زد و 

 «ترسیدین؟ من که قصد ندارم شما رو بکشم، خانوم.»گفت: 

 «و کُشتی!تو زنت»

با برادرم همبستر شده بود. برادرم فرار کرد. ولی زنیکه رو کشتم. اصالً هم متأسف نیستم. زن های بدکاره باید »

 «کشته بشن. قانون حق نداره برای این کارها مردهارو مجازات کنه. ولی من زندانی شدم.

 «ولی... چطور شد بیرون اومدی؟ فرار کردی؟ بخشیده شدی؟»

 چهره اش درهم شد. به فکر فرو رفت. سخن گفتن برایش مشکل می نمود.« اسمش رو بخشش گذاشت.میشه »

سال شصت و چهار بود که شرمن اومد. من تو زندون میلج ویل بودم. زندانبان مارو جمع کرد و گفت یانکی ها دارن »

 «ه ها، بیشتر از زن ها.میان، می تازن و می کشن. من از یانکی ها خیلی بدم می اومد. بیشتر از سیا

 «چرا؟ قبالً با یانکی ها برخوردی داشتی؟»

نه خانوم. فقط راجع بهشون زیاد شنیدم. شنیدم اونا تو کار همه دخالت می کنن. من از مردمی که سرشون تو کار »

ن، اسب و خودشون نباشه بدم میاد. اونا تو جورجیا چکار داشتن؟ سیاه ها رو آزاد کنن، خونه هامونو بسوزون

قاطرمونو بکشن؟زندانبان گفت ارتش بدجوری به سرباز احتیاج داره، گفت اگه ما بریم تو ارتش، بعد از جنگ آزاد 

ارتش مارو نمی خواست. زندانبان گفت که ارتش  -جنایتکار بودیم -میشیم، اگه زنده بمونیم. ولی زندانی ابد بودیم

ن زندونی ابدم ولی مثل دیگرون نیستم. گفتم درسته که زنمو کشتم، مارو نمی خواد. ولی من بهش گفتم درسته که م

ولی اون باید کشته می شد. و من می خواستم با یانکی ها بجنگم. زندانبان هم موافقت کرد. منو کشید بیرون و 

 «فرستاد تو ارتش.

 سکوت کرد. آب دهانش را فرو داد.

دونی کرده بودن و حاال تفنگ به من می دادن و می گفتن برو ها. راستی که مسخره س. منو به خاطر آدم کشی زن»

بازم آدم بکش. راستی چقدر خوب بود که من دوباره آزاد بودم، اون هم با یک تقنگ. همشهری های من تو ملیج 

خیلی از ما کشته شدن. هیچ کس فرار نکرد. وقتی جنگ تموم  -ویل خوب جنگیدن. خوب کشتن و خوب کشته شدن

 «تسلیم شدن، ما آزاد بودیم. من این پا و این چشممو از دست دادم. ولی متأسف نیستم.شد و همه 

سعی کرد چیزهایی را که درباره محکومین میلج ویل و تسلیم آنها به ارتش و « اوه،»اسکارلت با صدای ضعیفی گفت: 

ها اشاره کرده بود. چه گفته بود؟ فرانک به آن 6611استفاده از آنها در جنگ شنیده بود، به یاد آورد. در کریسمس 

ولی خاطراتش درهم و برهم بود. دوباره خاطرات آن روزها برایش زنده شد. دوباره گاری هایی را که از آنها خون 

می چکید و در جاده سرخ حرکت می کرد به یاد آورد. گارد ملی را می دید که عبور می کنند، پسرهای جوانی مثل 

عمو هنری و پدربزرگ مری ودر. محکومین هم گذاشته بودند تا در گرگ و میش حکومت  فیل مید، پیرمردانی مثل

 کنفدراسیون کشته شوند، تا در سرمای اردوگاه تنسی بمیرند.

برای لحظه ای فکر کرد که چه دیوانه است این پیرمرد، که به خاطر ایالتی جنگیده بود که چهل سال او را به زندان 

وانی و میان سالی او را گرفته بود، به خاطر جنایتی که در نظر او جنایت نبود. کلمات تلخی را افکنده بود. جورجیا ج

که رت در روزهای اول جنگ گفته بود به یاد آورد، یادش آمد که می گفت حاضر نیست برای مردمی بجنگد که او 

همان کاری که آرچی  -دم جنگیده بودرا طرد کرده اند. ولی وقتی آن لحظه خطیر آمد، او رفته بود و برای همان مر
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کرده بود. در نظر اسکارلت مردان جنوبی همه از بزرگ و کوچک، از باال تا پایین همین طور بودند. احمق های 

 احساساتی که بیشتر فریب ظاهر را می خورند و به حقیقت و معنی اصالً توجهی ندارند.

گاه کرد و دوباره ترسی سرد او را در بر گرفت. آیا در به دست های چروکیده آرچی، به طپانچه و چاقویش ن

فهرست حکومت انقالبی باز هم آدمکشانی چون آرچی بودند که آزاد شده باشند؟ آیا دزدها و چاقوکشانی بودند که 

اکنون ول می گشتند. آه، شاید تمام غریبه هایی را که در خیابان می دید همه آدمکش و سارق و چاقوکش بودند. اوه 

ولی ممکن است از ترس بمیرد. و همین طور هم مالنی. کاش می توانست اصالً داستان  -اگر عمه پیتی می دانست

آرچی را برای مالنی بگوید. آن وقت می فهمید که نباید هر آشغالی را به خانه راه دهد و خود را این طور نزد 

 دوستان و خویشان معصوم جلوه دهد.

به کسی نمیگم. اگه خانم مالنی یا خانم های دیگه بفهمن ممکنه  -گفتی آرچی. به کسی من خوشحالم که به من -من»

 «خیلی ناراحت بشن.

هه! خانم ویلکز می دونه. همون شب اول که به من جا داد بهش گفتم. چطور می تونستم بهش نگم. اگه نمی گفتم »

 «کار درستی کرده بودم؟

پس مالنی می دانست که این مرد جنایتکار است و او را از خانه « و حفظ کن.خدایا مار»اسکارلت با صدای بلند گفت: 

بیرون نکرده بود. پسر، عمه و زن برادرش را به او سپرده بود تمام دوستانش را. و خودش، خودش که ترسوترین 

 زن ها بود، از اینکه با این مرد در خانه تنها باشد نمی ترسید.

ولی خیلی چیزها رو می فهمه. فهمید که من آدم بدی نیستم. می دونه که یه دروغگو  خانم ویلکز با اینکه یه زنه»

همیشه دروغگو می مونه، دزد همیشه دزده. اما یک قاتل، فقط یک دفعه آدم می کشه، مث من. خانوم می دونه هر 

ار بدی نکردم... بله، کی که برای کنفدراسیون جنگیده باشه تموم گناهاش بخشیده میشه. اگرچه من با کشتن زنم ک

خانوم ویلکز یه زنه، اما همه چی رو می فهمه... من دارم به شما میگم اگه یه دونه از اون محکوم ها رو اجیر کنی، 

 «دیگه منو نمی بینی.

 «هرچه زودتر بری بهتره، برای من بهتره. قاتل!»اسکارلت جوابی نداد ولی با خود فکر می کرد: 

خُب، مثل اینکه نمی شود برای این کار او لغتی پیدا کرد، قاتلی را آورده و  -این همه -ن همهملی چطور می تواند ای

آخر مگر می شود به دلیل اینکه در جنگ شرکت  -به عزیزان خویش رحمی نکرده و او را همین طور آزاد اینجا

یون دارد. پیوسته یانکی ها را کرده، بخشیده شود؟ ولی این مالنی! این مالنی چه تعصبی نسبت به حکومت کنفدراس

لعنت می کرد و در سکوت به آنها بد و بیراه می گفت. آنها بودند که این همه بدبختی را به بار آورده بودند. این ها 

 بودند که او را مجبور کرده بودند که یک جنایتکار را کنار خود نگه دارد تا از او محافظت کند.

 

* * * 

 

یش سرد با آرچی به سوی خانه می راند، تعداد زیادی اسب زین کرده و ارابه های بزرگ را وقتی در آن گرگ و م

مقابل میخانه دختر دوران دید. اشلی روی اسبش نشسته بود، از دور ناراحت به نظر می رسید. پسرهای سیمون از 

ش توی صورتش ریخته بود درشکه خود به بیرون خم شده بودند و حالت آشفته ای داشتند. هیو السینگ که موهای

مشت خود را به سوی او تکان می داد. گاری پیراشکی بابابزرگ مری ودر در وسط آنها بود. آن سوتر تامی ولبورن و 

 عمو هنری هامیلتون کنار پدربزرگ مری ودر ایستاده بودند.
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باید با این سن و سالش کاش دیگر این عمو هنری با این ها همپیاله نمی شد. »اسکارلت با خشم به خود گفت: 

خجالت بکشد که در یک همچین جایی دیده شود. تنها کاری که بلد است این است که با این پیرمرد هر شب به 

 «میخانه برود.

 وقتی کمی نزدیک تر شد احساس کرد که باید موضوع دیگری اتفاق افتاده باشد. قلبش فشرده شد. 

شده باشد. اگه کوکلوکس ها یکی دیگه رو دار زده باشن، یانکی ها همه مارو اوه، امیدوارم به کس دیگه ای تجاوز ن»

 «وایسا. اتفاقی افتاده.»و به آرچی گفت: « جارو می کنن.

 «شما نباید برین اونجا.»آرچی گفت: 

 «شنیدی چی گفتم، وایسا. شب به خیر همگی، اشلی... عمو هنری... اتفاقی افتاده؟ همه شما مثل اینکه...»

معیت به جانب او برگشت. کاله های خود را برداشته بودند و لبخند می زدند، ولی هیجانی در چشمانشان موج می ج

 زد.

هم افتاده، هم نیفتاده. بستگی داره چطوری نگاش کنی. اون طور که من می بینم، هیئت »عمو هنری گفت: 

 «قانونگزاری کار دیگه ای نمی تونست بکنه.

یافته بود. با خود گفت: قانونگزاری؟ اصالً عالقه ای به هیئت قانونگزاری نداشت. احساس می  اسکارلت کمی آرامش

کرد اقدامات این هیئت کمتر می تواند روی او اثر داشته باشد. این از کارهای یانکی ها بود. افسران یانکی عضو آن 

 بودند. حتماً دوباره تصمیمی گرفته بودند. سخت ترسیده بود. 

 «یئت قانونگزاری حاال مگه چکار کرده؟این ه»

 «حاال به یانکی ها نشون میدیم.»پدربزرگ مری ودر با افتخار ادامه داد: « اونا از اصالح قانون خودداری کردن.»

اون جاکش هایی که این ماده اصالحی رو رد کردن باید تاوانش رو هم بدن. معذرت می خوام »اشلی گفت: 

 «اسکارلت.

 «اوه، اصالح قانون؟»حالی که سعی می کرد خودش را مطلع نشان دهد گفت: اسکارلت در 

اصالً از سیاست سر در نمی آورد و وقت خود را برای درک آن تلف نمی کرد. سیزده ماده اصالحی تاکنون تصویب 

چیزها حساسیت شده بود، شاید هم شانزده ماده، اما هیچ کدام برای او مفهومی نداشت. مردها غالباً راجع به این 

 نشان می دادند. در چهره اش حالتی بود که نشان می داد اصالً چیزی نمی فهمد. و اشلی خندید.

این یک ماده اصالحیه که به سیاه پوست ها اجازه رأی میده. تصمیم گیری درباره اون به هیئت قانونگزاری محول »

 «شده بود و اونا هم ردش کردن.

 «ا فشارشونو روی ما بیشتر می کنن.چقدر احمق. حاال یانکی ه»

 «همینه که میگم تاوانشو خواهند داد.»

من به این هیئت قانونگزار افتخار می کنم. کارشون عالی بود. و یانکی ها هم نمی تونن گلوی »عمو هنری داد زد: 

 «مارو فشار بدن.

رد این ماده، کارها رو برای »موج می زد. صدایش آرام بود ولی در نگاهش نگرانی « می تونن و می کنن.»اشلی گفت: 

 «ما مشکل تر می کنه.

 «اوه، اشلی، این طور نیست. دیگه اوضاع از این بدتر که نمیشه.»
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چرا، میشه. حتی بدتر از این که هست. فکرشو بکن، ما یک هیئت قانونگزاری سیاه پوست داشته باشیم، یا فرماندار »

 «ی خشن بیاد چی میشه؟سیاه پوست، اگه یک فرماندار نظام

 اسکارلت داشت چیزهایی می فهمید. چشمانش از وحشت گرد شده بود.

اشلی با حرارت حرف می زد ولی هنوز نگرانی در چهره اش « دارم فکر می کنم که چه چیزی برای جورجیا بهتره.»

حریک کنیم و کاری کنیم که آیا باید مثل هیئت قانونگزاری جلوشون وایسیم و بجنگیم، دوباره شمال رو ت»بود. 

یانکی ها با تمام ارتش خودشون بریزن تو جورجیا و هر بالیی می خوان سرمون بیارن و رأی سیاه ها رو فرو کنن تو 

حلقوم ما، چه بخوایم، چه نخوایم. یا اینکه ما غرورمون رو قورت بدیم و بردباری داشته باشیم و موضوع رو از ساده 

بته نتیجه هر دو یکی ست. ما درمانده ایم. باید اون کاری رو بکنیم که اونا میگن. شاید برای ترین راهش حل کنیم. ال

 «ما بهتر باشه که بدون اردنگی اونو قبول کنیم.

اسکارلت به زحمت حرف های او را می فهمید. ذهنش گنجایش نداشت. می دانست که اشلی، مثل همیشه، هر دو 

این سیلی جانانه ای که به صورت یانکی ها  -ش فقط قادر به دیدن یک روی آن بودروی مسئله را می بیند. ولی خود

 خورده بود آیا می توانست تأثیری در کار او داشته باشد؟

 «اشلی، یعنی میگی می خوای مثل رادیکال ها به جمهوری خواهان رأی بدی؟»پدربزرگ مری ودر گفت: 

سوی اسلحه رفت ولی همان جا متوقف شد. آرچی بارها گفته بود که سکوتی افتاد. اسکارلت دید که دست آرچی به 

این پدربزرگ آدم احمقی است و حاال نمی توانست تحمل کند که این پیرمرد احمق به شوهر خانم مالنی توهین می 

 کند، حتی اگر شوهر خانم مالنی حرف احمقانه ای زده باشد.

 ی قبل از اینکه حرفی بزند عمو هنری گفت: آتش خشم جای نگرانی را در نگاه اشلی گرفت ول

 «مرتیکه احمق، لعنتی. معذرت می خوام اسکارلت. پیرمرد خرف، االغ. نباید به اشلی از این حرف ها بزنی!»

اشلی می تونه بدون کمک تو هم از خودش دفاع کنه. مثل خونه به دوش ها و اوباش »پدربزرگ به سردی گفت: 

 «طور میشه بشه، به جهنم. معذرت می خوام اسکارلت. حرف می زنه. به درک، هر

من از اول به خارج شدن جورجیا از اتحادیه شمال عقیده نداشتم. مخالف بودم. ولی »اشلی با صدای لرزانی گفت: 

جورجیا از این اتحادیه خارج شد. به ناچار من هم قبول کردم. به جنگ هم عقیده نداشتم ولی جنگیدیم. حاال هم 

نیستم که یانکی ها رو جری تر کنیم، بیشتر از اونچه که االن هستن. ولی اگه قانونگذارها این تصمیم رو  معتقد

 «گرفتن، خُب من هم کنارشون ایستادم. من...

آرچی، خانم اسکارلتو ببر خونه. اینجا براش جای مناسبی نیست. سیاست کار زن ها نیست. االن »عمو هنری گفت: 

 «داشون میشه. برو آرچی. شب به خیر اسکارلت.اوباش و مست ها پی

وقتی به خیابان پیچ تری رسیدند، قلب اسکارلت به شدت تپیدن آغاز کرد. این کار احمقانه قانونگزارها روی تجارت 

 او اثر می گذاشت؟ آیا خشم یانکی ها زیاد می شد و او کارگاهش را از دست می داد؟

وقتی عاجز میشه به سگ حمله می کنه، ولی تا حاال ندیده بودم. این اعضای  خُب شنیده بودم خرگوش»آرچی غرید: 

و این یانکی ها که  "زنده باد جفرسون دیویس و کنفدراسیون جنوب"قانونگزاری مثل اینکه دارن فریاد می کشن 

 «عاشق سیاه ها هستن می خوان اونارو ارباب ما کنن. واقعاً باید این قانونگزارها را ستایش کرد.

ستایش کرد؟ باید گلوله گرم بهشون داد! ستایش کرد؟ باید با تیر زدشون. کار اونا باعث میشه بیفتن به جون ما، »

مثل اردکی که به جون سوسک میفته. چرا اونا نمی تونن راتی... رادی... هر چی که هست باشن. شاید با این کارشون 
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ونارو نمی خوایم. اونا همیشه خواستن مارو زمین بزنن. شاید با می خوان محبت یانکی ها رو جلب کنن. ما که خشم ا

 «این کار محکمتر زمین بخوریم.

زمین بزنن؟ بدون جنگ؟ چه حرف ها. غرور زن ها هیچ وقت نمی تونه بیشتر از »آرچی نگاه سردی به او انداخت. 

 «غرور یک بز باشه.
 

* * * 

 

اجیر کرد و آنان را در دو کارگاه به کار گمارد آرچی به تهدید خود عمل  هنگامی که اسکارلت ده نفر از محکومین را

کرد و دیگر حاضر نشد در خدمت او باشد. حتی التماس های مالنی و قول مساعد فرانک برای اضافه دستمزد باعث 

ن را همراهی می کرد نشد که مجدداً افسار درشکه را در دست بگیرد. او با روی باز مالنی، پیتی، ایندیا و دوستان آنا

ولی محافظت از اسکارلت را نپذیرفت. از همراهی بانوان دیگر که در معیت اسکارلت بودند، خودداری می کرد. وضع 

درهم و برهمی پیش آمده بود. حاال دیگر این جانی پیر می خواست دربارۀ او قضاوت کند، و آنچه اسکارلت را بیشتر 

 دوستانش از پیرمرد آدمکش جانبداری می کردند. آزار می داد این بود که خویشان و

فرانک برای مرتبه چندم از اسکارلت خواست که از تصمیمش منصرف شود. اشلی ابتدا از کار کردن با محکومین سر 

باز زد ولی اشک های اسکارلت و قول او برای به کار گرفتن مجدد سیاهان و رها کردن محکومین، کار خود را کرد. 

عد از اینکه اوضاع کمی بهتر شد محکومین را رها کند و مجدداً از کارگران سیاه استفاده نماید. همسایگان قول داد ب

مجدداً انتقادهای شدید خود را شروع کردند و اسکارلت را از اینکه باعث ننگ فرانک، عمه پیتی و مالنی شده است 

شتند و گفتند که این کار زشت عاقبت خوشی ندارد. سرزنش نمودند. حتی پیتر و مامی هم مخالفت خود را اعالم دا

 همه می گفتند که بهره کشی از یک مشت آدم های بدبخت و درمانده کار اشتباهی است. 

 «وقتی شما خودتان از برده ها استفاده می کردید کار خوبی بود؟»و اسکارلت با عصبانیت می گفت: 

و درمانده نبودند. وضع سیاهان در بردگی بهتر از دوران آزادی  آه، ولی این فرق می کرد. برده ها هرگز بدبخت

آنان بود. و اگر اسکارلت باور نداشت بهتر بود به اطراف خود نگاهی می انداخت. ولی طبق معمول این اعتراض ها و 

ویل الوار به مخالفت ها باعث پافشاری بیشتر او می شد. هیو را از سرپرستی کارگاه خلع کرد و کار راندن گاری و تح

مشتریان را به او سپرد و اقدامات نهایی را برای استخدام جانی گاله گر به عمل آورد. به نظر می رسید که او تنها 

کسی است که می تواند با محکومین کار کند. او سر گلوله شکل خود را به عالمت تصدیق تکان داد و گفت بهترین 

قیق به سرتاپای او انداخت. پاهای کوتاه و سیمای کوچکش را نگریست و کار ممکن را کرده است. اسکارلت نگاهی د

این سوارکار سابق، آدم با عرضه ایست ولی هیچ کس حاضر نیست اسب هایش را بدون نگرانی به او »به خود گفت: 

 «بسپارد. من هم باید احتیاط کنم. بگذارم براند ولی خودم مراقب اوضاع باشم. نباید زیاد نزدیک شود.

 اما تردیدی وجود نداشت که عرضه اداره محکومین را دارد.

 چشمانی سرد و شیشه ای داشت.« کار من نظارت کامل بر این هاست؟»جانی گفت: 

اختیار کامل در مورد کارگرها بهت میدم. چیزی که من می خوام اینه که الوارها درست سر وقت حاضر بشه. هر »

 «چقدر که من گفتم.

 «من کارگر توام. به آقای ولبورن میگم که دیگه براش کار نمی کنم.»جانی گفت: 
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وقتی جانی گاله گر در میان خیل سنگ تراشان و نجاران و ناوه کشان فرو رفت اسکارلت لبخندی از سر راحتی زد و 

وجود روحش شکفت. جانی دیگر واقعاً کارگر او بود. او کارآزموده و سخت کوش بود و هیچ نگرانی در موردش 

اما اسکارلت ارزش های او را خوب می « ایرلندی کثافت هم آدم شده.»نداشت. فرانک از روی تنفر می گفت: 

شناخت. می دانست که ایرلندی ها صاحب اراده اند و هر کس که آنها را اجیر کند صاحب کارگری پرکار و مسئول 

با او بیش از دیگران احساس نزدیکی و همفکری خواهد بود و دیگر کاری به خصوصیات شخصی او نداشت. به عالوه 

می کرد، او را کارآموخته تر از مردان طبقه خودش می دانست، چون آگاه بود که جانی ارزش پول را به خوبی می 

 شناسد.

اولین هفته ای که جانی کارش را در کارگاه شروع کرد امیدهای تازه ای در قلب اسکارلت به وجود آمد. نشان داد که 

ارش عالی است و با محکومین به خوبی می تواند کنار بیاید و از آنها کار بکشد، خیلی بیشتر و بهتر از هیو. این ک

جوان بی عرضه استعدادی در استفاده از کارگران سیاه نشان نداده بود. به عالوه اسکارلت اکنون فرصت و فراغت 

نین مجال و فراغتی را در اختیار نداشت و جانی چندان عالقه بیشتری داشت، هرگز از وقتی که به آتالنتا آمده بود، چ

 ای به حضور او در کارگاه نشان نمی داد و صراحتاً به او گفته بود.

تو به کار فروشت برس و منهم به کار الوار. اردوگاه محکومین جای مناسبی برای یک خانم نیست، و اگه تا به حال »

ی گاله گر حاال میگه. من دارم الوار برات تهیه می کنم، درسته؟ خُب دلم نمی کسی این مطلب را به تو نگفته، جان

 «خواد هر روز بیای از من مثل آقای ویلکز حساب بکشی. اون به راهنمایی احتیاج داره. من ندارم.

خراب شود. اسکارلت با بی میلی خود را از کارگاه جانی دور نگه می داشت. می ترسید اگر زیاد اصرار کند همه چیز 

حرف او که اشلی نیاز به سرپرستی دارد آزارش داده بود، زیرا بیش از آنچه که فکر می کرد حقیقت داشت. اشلی 

با محکومین حتی بهتر از سیاهان آزاد رفتار می کرد و این روزها کمتر حرف می زد. به عالوه به کار گرفتن 

 رلت نداشت.محکومین را ننگ می دانست و چیزی برای گفتن به اسکا

اسکارلت از تغییراتی که در اشلی به وجود آمده بود تعجب می کرد. حاال موهای روشنش خاکستری شده بود و شانه 

هایش به طرز زشتی فرو افتاده بود. و به ندرت می خندید. حاال دیگر از آن اشلی مهربان و با نشاطی که سال ها پیش 

مردی شبیه بود که پنهانی از غمی مکنون می شکست. دردی پنهان داشت و دل او را برده بود اثری باقی نبود، به 

سیمایش را اندوهی عظیم فرا گرفته بود که او را گیج و درمانده کرده بود و آهسته آهسته می خراشید. اسکارلت 

 دلش می خواست که سر او را در دست بگیرد و از روی شانه های فرو افتاده اش بلند کند و بپرسد:

 «ه من بگو تو را چه می شود؟ هرچه هست بگو. من کمکت می کنم. همه چیز را درست می کنم.ب»

 ولی حالت خشک و رسمی اشلی همیشه بین آنان فاصله می انداخت.

 

 فصل چهل و سوم

 

غ دسامبر آمده بود. آن روز یکی از روزهای نادری بود که خورشید تقریباً چون تابستان های سرخ پوست کُش دا

بود. برگ های سرخ و خشک هنوز بر درخت بلوط خانه عمه پیتی آویزان بود و علف ها داشتند به زردی می زدند. 

اسکارلت بچه به بغل به ایوان آمد و خود را درون یک صندلی گهواره ای که در آفتاب گذاشته بودند ولو کرد. 

ه تن داشت و کاله توری خانگی تازه ای را که عمه پیراهن سبز گلداری که چند ذرع تور در آن به کار رفته بود ب

پیتی برایش دوخته بود به سر گذاشته بود. هر دوی این ها به او می آمد و احساس نشاطی به جانش می ریخت. چه 
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خوب بود که دوباره زیبا به نظر می آمد. بعد از آن ماه های وحشتناک که از دیدن خود در آینه، با آن شکم برآمده، 

 ناک شده بود، اکنون خود را شاد و سرزنده و با نشاط می دید.هراس

همچنان که نشسته بود و کودک را در بغل داشت و با خود زمزمه می کرد، صدای سم اسبی را شنید که از آن سوی 

 خیابان نزدیک می شد. با کنجکاوی از میان پیچک های خشک شده نظری انداخت. رت باتلر را دید که به سوی خانه

 می آید.

چهار ماه از آتالنتا دور بود، درست بعد از مرگ جرالد و مدت ها پس از تولد االلوره نا. اسکارلت دلش برای او تنگ 

شده بود ولی اکنون دنبال راهی می گشت که خودش را از او پنهان کند. دیدن سیمای سبزۀ او احساس گناهی به 

اره اشلی بود و او اکنون دلش نمی خواست در این باره با رت درگیر دلش انداخته بود. این احساس ترس مسلماً درب

شود، ولی می دانست که رت او را مجبور می کرد. اگر هم اسکارلت دلش نمی خواست، رت او را وادار به صحبت می 

ید که کرد. اسب را کنار در نگه داشت و به چابکی بیرون پرید و اسکارلت با ناراحتی او را می نگریست و می د

 درست شبیه یکی از نقاشی های کتاب وید است، وید اغلب او را مجبور می کرد که کتاب را بلند برایش بخواند.

او یک گوشواره الزم دارد و یک چاقو میان دندانهایش. خُب چه دزد دریایی باشد چه نباشد، خیال »با خود فکر کرد: 

 .«ندارد امروز گلوی مرا ببرد، اگر حدسم درست باشد

وقتی باال آمد، اسکارلت خوشامد گفت و شیرین ترین لبخندش را تحویل داد. چه خوب بود که رت او را در این 

 لباس تازه می دید! وقتی نگاه رت بر او لغزید، یقین

 کرد که او هم پیش خود به این همه زیبایی اعتراف کرده است. 

 ید و خم شد و پتو را از صورت زشت االلوره نا پس زد.خند« اوه، بچه تازه! خُب اسکارلت، غافلگیر شدم!»

 «لوس نشو رت. خُب بگو ببینم حالت چطوره؟ خیلی وقته پیدات نیست.»سیمای اسکارلت سرخ شد. 

بله، درسته. بذار بچه رو بغل کنم اسکارلت. بلدم بچه هارو نگه دارم. من هنرهای غریبی دارم. خُب، کامالً شبیه »

 «به جز سبیل هاش. خوب باید بهش وقت داد. فرانکه. همه چیش

 «متأسفم. دختره.»

 «دختره؟ خُب دیگه بهتر. پسرها مایه دردسرن. دیگه هیچ وقت پسر نزا، اسکارلت.»

می خواست بگوید که دیگر خیال ندارد بچه دار شود، چه دختر، چه پسر، ولی خودش را نگه داشت و لبخند زد. فکر 

د که دامنه صحبت به مسایل ناراحت کننده برسد و چیزهایی که از نظر او هولناک بود کرد بهتر است کاری نکن

 مطرح شود.

 «سفرت خوب بود؟ این دفعه کجاها رفتی؟»

جاهای دیگه. بیا اسکارلت، بچه رو بگیر. آب دهنش داره می ریزه، من هم نمی خوام دستمالمو  -نیواورلئان -کوبا»

 «ارم، ولی دلم نمی خواد پیرهنمو خیس کنه.کثیف کنم. بچه خوبیه، یقین د

اسکارلت بچه را گرفت و در دامن نهاد و رت با بی قیدی روی طارمی نشست و سیگاری از قوطی سیگار نقره اش 

 بیرون آورد.

 «همش میری به نیواورلئان و به من نمیگی اونجا چکار داری.»اسکارلت کمی اخم کرد و پرسید: 

 «اسکارلت. برای کار میرم اونجا. من فرد فعالی هستم،»
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تو هرگز تو زندگیت کار نکردی. تو خیلی تنبلی. تنها کاری که می کنی اینه »با گستاخی خنده ای سر داد. « فعال! تو!»

که با این خونه به دوش های کثافت رفیق میشی و نصفی از منافع اونارو ازشون می گیری، یا اینکه به یانکی ها رشوه 

 «تونی ما بدبخت هایی رو که مالیات میدیم لخت کنی.میدی تا ب

 رت سرش را عقب برد و خندید.

 «و اگه خودت هم پول داشتی حتماً به یانکی ها رشوه می دادی، درست مثل من.»

 «کامالً درسته...»اسکارلت گفت: 

ید این محکومین بتونن خُب پس می بینم که یواش یواش داره وضعت خوب میشه. مثل اینکه رشوه هم دادی. شا»

 «یک روزی تورو پولدار کنن.

 «این خبرهارو به این زودی از کجا آوردی؟»اسکارلت کمی دستپاچه شد. 

من دیشب اومدم. چند ساعتی رو در بار دختر دوران گذروندم، اونجا مرکز اخبار شهره. برای شنیدن اخبار جای »

می گفتن کارگر محکوم اجیر کردی و اون طاعون زده زشت، گاله خوبیه. بهتر از جلسات دوخت و دوز خانم هاست. 

 «گر رو گذاشتی رو سرشون که تا آخرین نفس ازشون کار بکشه.

 «دروغه. از این خبرهام نیس. خودم دیدم. خودم مواظبشم.»اسکارلت با خشم گفت: 

 «راستی؟»

 «البته، چطور می تونی همچی حرفی بزنی؟»

انم کندی. می دونم که انگیزه های شما مافوق هر انتقاده. به نظرم این جانی گاله گر گاو بی اوه، معذرت می خوام خ»

 «رحمیه، اگه درست گفته باشم. بهتره مواظبش باشی وگرنه اگه بازرس ها بیان، ممکنه دردسر درست بشه.

می خوام حتی یک کلمه راجع تو بهتره، به کار خودت برسی، من هم به کار خودم. و دیگه ن»اسکارلت با خشم گفت: 

به این محکومان بشنوم. همه از اونا بدشون میاد، چطور شده حاال براشون دلسوزی می کنن. کارگرهای من به خودم 

 «مربوطن... و تو هنوز به من نگفتی که در نیواورلئان چکار داری. میگن اغلب میری اونجا.

 سکوت کرد. دیگر مایل نبود زیاد حرف بزند.

 «میگن؟چی »

 «میگن... اونجا معشوقه داری. مگین می خوای ازدواج کنی. درسته؟»

مدت ها بود که اسکارلت می خواست کنجکاوی خود را در این مورد ارضا کند. از اینکه شنیده بود رت قصد ازدواج 

 دارد کمی احساس حسادت می کرد. اصالً چرا نباید می دانست.

رگشت و به او خیره ماند. و آن قدر ثابت ماند تا سرخی مختصری روی گونه چشمان شوخ رت به سوی اسکارلت ب

 های اسکارلت نشست.

 «چه اهمیتی برای تو داره؟»

سعی کرد خودش را بی اعتنا نشان دهد. مشغول بازی با االلوره نا « خُب، من نمی خوام دوستی تورو از دست بدم.»

 شد.

وقتی ازدواج می کنم که زن مورد عالقمو پیدا کرده باشم. تا حاال اصالً می تونی به دوست های کنجکاوت بگی من »

 «هیچ زنی رو دوست نداشتم که بخوام باهاش ازدواج کنم.
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اسکارلت حاال دیگر دستپاچه و پریشان شده بود و آن شب هولناک را در ایوان همین خانه به خاطر آورد که رت 

د کرد که معشوقه او شود. و باز آن روز وحشتناک را که در زندان به و پیشنها« اهل ازدواج نیستم.»گفته بود: 

مالقاتش رفته بود به یاد آورد، که حاضر شده بود برای مختصر پولی خودش را در اختیار او قرار دهد. نگاه کینه 

 جوی رت گویی افکار او را می خواند.

 «واورلئان ندارم. به خاطر یک پسر کوچولو میرم.ولی برای ارضای کنجکاوی وحشتناک تو میگم من معشوقی در نی»

 این خبر ناگهانی حیرتش را افزود و نگرانی اش را برطرف کرد. « پسر کوچولو؟»

 «بله. او قانوناً تحت سرپرستی منه و من مسئول هستم. تو نیواورلئان به مدرسه میره. من اغلب میرم ببینمش.»

پس برای همین بود که همیسه می دانست چه هدیه ای برای وید « ؟و هدیه هم براش می بری»اسکارلت گفت: 

 بیاورد.

 مثل اینکه دلش نمی خواست در این مورد صحبت کند.« بله.»رت گفت: 

 «خُب، من نمی دونستم! خوشگله؟»

 «در حد خودش خیلی خوشگله.»

 «پسر خوبیه؟»

م کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومد. پسرها، زیادی نه. زیاد شیطونی می کنه. دردسر درست می کنه. آرزو می کرد»

 «دردسر دارن. چیز دیگه ای هم هست که بخوای بدونی؟

 نگاهش چندان مهرآمیز نبود. مثل اینکه اصالً نمی خواست چنین حرفی به میان آید.

بگی. ولی اصالً  نه، اگه خودت نمی خوای»اگرچه اسکارلت دلش می خواست باز هم بیشتر بداند ولی با متانت گفت: 

فکر نمی کنم بتونی. دیدت »بعد خندید. سعی کرد او را خشمگین کند. و ادامه داد: « به تو نمیاد از این کارها بکنی.

 «محدوده، چیزی در این باره نمی دونی.

ین رت هیچ نگفت. مدتی در سکوت سیگار کشید. اسکارلت مثل خودش حرف زده بود و مایل بود باز هم کلماتی از ا

 قبیل بگوید ولی چیزی یادش نیامد.

خیلی ممنون میشم که راجع به این موضوع به کسی حرفی نزنی. اگرچه می دونم خیلی مشکله که »عاقبت رت گفت: 

 «آدم از یک زن بخواد که ساکت باشه و هیچی نگه.

 «من راز دارم.»اسکارلت با غرور نه چندان سرافراز گفت: 

م به استعدادهای دوستانش پی ببره. خیلی خُب، حاال دیگه اخم نکن، اسکارلت. معذرت می واقعاً؟ چه خوبه که آد»

خوام کمی بی ادبی کردم اما قبول کن حقّت بود. خُب دیگه تا موضوع ناراحت کننده دیگه رو پیش نکشیدم، اخماتو 

 «واز کن.

گاه حرف بزنه. آن وقت کوشید لبخند بزند و اسکارلت به خود گفت، اوه خدای من، حتماً می خواد درباره اشلی و کار

 «دیگه کجا رفتی رت؟ همش نیواورلئان بودی؟»چاه زنخدانش را نشان دهد تا حواسش را پرت کند. 

 «نه. یک ماهه اخیر رو در چارلزتون بودم. پدرم مرد.»

 «اوه، متأسفم.»

 «دم هم متأسف نیستم.متأسف نباش. می دونم که خودش هم که داشت می مرد، متأسف نبود. خو»

 «رت، چه حرف وحشتناکی می زنی!»
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اگه وانمود می کردم که متأسف هستم وحشتناک تر بود. نه؟ عالقه ای بین ما نبود. اصالً به یاد ندارم که حتی یک »

و دفعه منو مالمت نکرده باشه. من خیلی شبیه به پدرش بودم و اون از پدرش بدش می اومد، اونو سرزنش می کرد. 

وقتی من بزرگتر شدم، سرزنش های او تبدیل به نفرت شد، تا اونجایی که یادمه، من نمی تونستم خودمو عوض کنم. 

کارهایی رو از من می خواست که من بدم می اومد، می خواست جوری باشم که اصالً دلم نمی خواست و عاقبت منو 

ن یک آقای چارلزتونی، یک تیرانداز خوب و یک بدون یک سنت پول انداخت توی دامن این دنیای کثافت، ولی م

پوکرباز بی نظیر دراومدم. فکر می کرد من این کارها رو می کنم که فقط شکممو سیر کنم اما وقتی دید من آدم 

مشهوری شدم و قمارباز عجیبی از کار دراومدم بیشتر عصبانی شد. وقتی بعد از ماه ها دوری از خونه رفتم که مادرم 

اجازه نداد. در تمام مدت جنگ که مرتب به چارلز می رفتم، مادرم یواشکی به دیدنم می اومد. طبیعیه که  رو ببینم،

 «با این کارهاش نمی تونست عالقه منو به خودش جلب کنه.

 «اوه، من از این چیزها بی خبر بودم.»

ل، زودرنج و متعصب بود، طرز نمونه کامل مردان قدیم بود. مکتب قدیم اجتماعی. یعنی یک آدم کله شق، جاه»

فکرش مثل مردم دیگه سطحی و بی حاصل بود. مورد عالقۀ این جور آدم ها بود. این آدم های احمق خیلی براش 

. و من چشم راستش بودم. پسر "اگه چشم راستت اذیتت کرد، بکن بنداز دور"احترام قایل بودند. عقیده داشت 

 «بزرگش، و منو انداخت دور.

 رنگی بر چهره اش نشست. نگاهش از یادآوری این خاطرات سخت شده بود.لبخند کم

با وجود این هرچی رو که با من کرد، فراموش کردم. ولی نمی تونم اونچه که با مادر و خواهرم کرد ببخشم. بعد از »

بین رفته بود. جنگ هردوشون بی پناه بودند. خونۀ ما سوخته بود و مزرعه آتیش گرفته بود. مزارع برنج همه از 

اونچه که از خونه مونده بود برای مالیات رفت. در این اواخر در اتاقی زندگی می کردند که هیچ سیاهی حاضر نبود 

وقتی به  -پول آلوده، می بینی! -توش زندگی کنه. من پول برای مادرم می فرستادم، ولی پدر اونو پس می فرستاد

خواهرم بدم، عصبانی می شد. البته من یواشکی بهش می دادم ولی اگه می چارلزتون می رفتم و می خواستم پولی به 

که اغلب هم می فهمید، نمی دونی چه می کرد، سرش داد می کشید و می گفت لیاقت زندگی نداره. دختر  -فهمید

ی می بیچاره. و پول دوباره می اومد پیش خودم. نمی دونم چطور زندگی می کردن... چرا، می دونم. برادرم هرچ

پول قمار، پول شومیه، می بینی! و با  -تونست می داد. البته چیز زیادی نداره، حاضر نیست کمکی هم از من قبول کنه

صدقه دوستان. خاله اواللی تو، خیلی به اونا محبت کرده! اون یکی از بهترین دوست های مادرمه، می دونی که. اون 

 «صدقه قبول کنه. اوه خدای من. مادر من -بهشون لباس می داد و

این یکی از معدود دفعاتی بود که اسکارلت، رت را بدون نقاب می دید. چهره اش از بی ریایی، نفرت از پدر و 

 دلسوزی برای مادر سخت شده بود.

 «خاله اواللی! ولی، خدای من، رت. اون بیشتر از اونچه که من براش می فرستم نداره!»

می رسید! و تو چقدر بی تربیتی که این موضوع رو به رخ من کشیدی. باید به من اجازه آه، پس بگو خرج اونا از کجا »

 «بدی بهت پس بدم!

 دهان خود را چرخاند و ادای او را درآورد و رت لبخند زد.« با کمال میل...»اسکارلت گفت: 

لندی یک کمی هم خون آه، اسکارلت، می بینی؟ فکر دالر برق به چشم هات میاره! مطمئنی غیر از خون ایر»

 «اسکاتلندی یا جهودی در رگ هات نیست؟
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بی تربیت نشو. منظور من به رخ کشید نبود. ولی خاله اواللی، پیش خودش فکر می کنه که من دارم پول خوبی »

بخوام  درمیارم. دائماً نامه می نویسه و پول می خواد، و خدا می دونه که من تو کار خودم هم موندم چه برسه به اینکه

 «به اون کمک کنم. راستی، پدرت از چی مرد.

و امیدوارم. حقش بود. می خواست مادر و روزماری رو هم گرسنگی بده. حاال  -از گرسنگی آقامنشانه، فکر می کنم»

که اون مرده، من می تونم بهشون کمک کنم. در محله باتری خونه ای براشون خریدم و حاال پیشخدمت هم دارن. 

 «ی ذارن کسی بفهمه که این پول ها رو من میدم.البته نم

 «چرا؟»

عزیزم. حتماً تو چارلزتون رو خوب می شناسی. اونجا بودی. خانواده من ممکنه فقیر باشن ولی حیثیت خودشونو هم »

میاد  باید حفظ کنن. و اگه مردم بفهمن که این پول ها از راه قمار و زد و بند با خونه به دوش ها و اوباش به دست

او گرسنگی کشید و از گرسنگی  -دیگه آبرویی براشون نمی مونه. نه، اونا گفتن که پدر براشون کلی ثروت گذاشته

مرد که فقط آبروی خودشو حفظ کنه، که بعد از مرگ براش هورا بکشن. تا بزرگترین مرد مکتب قدیم بشه... در 

ر و روزماری حاال دیگه راحتن، برخالف خواسته اون... از طرف واقع قربانی شد. من امیدوارم از توی قبر ببینه که ماد

 «خوشحال بود که می میره. -دیگه من متأسفم که اون مرده، چون به آرزوش رسید، می خواست که بمیره

 «چرا؟»

مانه در واقع وقتی لی تسلیم شد، مرد. تو این جور آدم ها رو خوب می شناسی. اون ها هرگز نمی تونن خودشونو با ز»

 «تغییر بدن و همش وقتشونو صرف چرند گفتن درباره گذشته می کنن.

فکرش متوجه جرالد و حرف هایی که ویل در مورد او زده بود، « رت، پیرها همشون همین جورن؟»اسکارلت گفت: 

 شد.

قیه هم هستن، خیلی خدا من! نه! عمو هنری رو ببین، و اون گربه وحشی، آقای مری ودر. تازه این ها فقط دو نفرن، ب»

های دیگه. وقتی تو گارد ملی بودن و قدم رو می رفتن انگار که زندگی تازه ای به دست آوردن. به نظر جوون تر و 

آتشی تر می اومدن. امروز صبح این پیرمرد، مری ودر رو دیدم که داشت گاری پیراشکی رو می روند و به اسب 

گفت از وقتی که از خونه بیرون میاد و گاری می رونه انگار ده سال جووون  نهیب می زد، مثل افراد سوار نظام. به من

مجانی، بدون  -تر شده. و همین عمو هنری تو، در دادگاه با یانکی ها می جنگه و از بیوه ها و یتیم ها دفاع می کنه

یسته. اونا دوباره جوون مزد، و من وحشت ورم می داره، وقتی می بینم در مقابل این تازه به دوران رسیده ها می ا

شدن. چون به این حس نیاز دارن. احساسشونو دوباره به کار انداختن. و این روزها که به پیرها فرصت تازه ای داده 

شده دوست دارن. ولی آدم های زیادی هم هستن، به خصوص جوون ها که مثل پدر من و پدر تو فکر می کنن. اونا 

و این منو متوجه موضوع ناخوشایندی می کنه که دوست دارم راجع بهش با تو  نمی تونن و نمی خوان تغییر کنن.

 «حرف بزنم، اسکارلت.

اوه، خداجون! مثل اینکه موقعش »و در دل گفت: « -چه موضوعی -چی»از اشارۀ او اسکارلت ناگهان تکان خورد. 

 «رسیده. اگه بتونم مغلوبش کنم شاهکار کردم.

ستی و درستی و شرافت از تو داشته باشم. چه احمق بودم که چنین انتظاری داشتم. احمقانه به من اصالً نباید انتظار را»

 «تو اعتماد کردم.

 «نمی دونم راجع به چی حرف می زنی.»
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فکر می کنم می دونی، به هر حال. صورتت نشون میده که مقصری. االن که داشتم از خیابون آیوی رد می شدم که »

 «رده ها خانم ویلکز رو دیدم البته! وایسادم و با هم حرف زدیم.بیام پیش تو، پشت ن

 «واقعاً؟»

بله. چه صحبت دلنشینی هم داشتیم. می گفت همیشه دلش می خواسته به من بگه که من چقدر شهامت داشتم که از »

 «کنفدراسیون دفاع می کردم، حتی در آخرین لحظات.

 «ل قهرمانانه ای که تو اون شب کردی، نجات پیدا کرد، وگرنه می مرد.اوه، چه مزخرفاتی. ملی دیوونه س. از عم»

من هم تردید ندارم که این جزو با ارزش ترین خاطرات خانم ویلکزه. وقتی ازش پرسیدم در آتالنتا چه خبره، از بی »

لطف کردی آقای  اطالعی من تعجب کرد و گفت: که چند وقته که در آتالنتا زندگی می کنه، در همسایگی شما، و تو

 «ویلکز رو در کارگاهت شریک کردی.

 «خُب، مگه چیه؟»اسکارلت مختصر پرسید: 

وقتی به تو پول قرض دادم که اون کارگاه رو راه بندازی شرطی با تو کردم. تو هم موافقت کردی، شرطم این بود »

 «که از این پول برای حمایت از آقای اشلی ویلکز استفاده نکنی.

تربیتی هستی. من پولتو پس دادم و حاال کارگاه مال خودمه، هر کاری دوست داشته باشم می کنم. به خودم آدم بی »

 «مربوطه.

 «ممکنه لطفاً بگی از کجا آوردی قرضت رو دادی؟»

 «البته، الوارهامو فروختم.»

ن بود و پول من صرف حمایت از بله الوارهارو هم از پول من به دست آورده بودی. منظورت همینه؟ الوارها از پول م»

اشلی شد. تو زن بی شرافتی هستی و اگه پولمو پس نداده بودی با کمال خوشحالی کارگاهتو حراج می کردم و پولمو 

 «می گرفتم.

 اگرچه آرام حرف می زد ولی برق خشم در نگاهش دیده می شد. اسکارلت هم فوراً جنگ را به منطقه دشمن کشاند.

 «ز اشلی بدت میاد؟ به نظرم حسادت می کنی.چرا این قدر ا»

رت سرش را به عقب برد و قهقه ای زد. اسکارلت از خشم سرخ شد و از اینکه نتوانسته بود زبانش را نگه دارد 

 احساس پشیمانی می کرد.

در این خودبینی رو هم به بی شرافتی اضافه کن. تو که فکر نمی کنی زیباترین زن جنوبی، ها؟ به نظرم همیشه »

 «فکری که دائماً دل مردها رو می بری و همه باید برات بمیرن.

اصالً این طور نیست. فقط نمی فهمم که تو چرا این قدر از اشلی بدت میاد. چه دلیلی »اسکارلت با خشم فریاد زد: 

 «داره؟

ز اون بدم نمیاد، خیلی هم دلیل بهتری بیار، خانم خوشگله. چون این که فکر کردی اصالً درست نیست. من اصالً ا»

 «خوشم میاد، فقط احساس ترحم دارم.

 «ترحم؟»

بله ترحم، کمی هم تحقیر. حاال باد در گلوت بنداز بگو که این مرد به اندازه صد تا آدم هرزه ای مثل من می ارزه و »

را دلم براش می سوزه، من نباید این قدر گستاخ باشم که دلم براش بسوزه. و وقتی بادت خوابید، بهت میگم که چ

 «البته اگه دلت خواست.
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 «اصالً دلم نمی خواد.»

فرقی نمی کنه، بازم برات میگم، چه بخوای چه نخوای. چون اصالً دلم نمی خواد فکر کنی که من حسادت می کنم. »

حاال که دنیاش فرو ترحم من به خاطر اینه که می بینم باید مرده باشه و نمرده. و تحقیر من برای اینه که می بینم 

 «ریخته، نمی دونه با خودش باید چکار کنه.

در اشارات او چیز آشنایی وجود داشت. چنین حرف هایی را هم اسکارلت از خود اشلی شنیده بود ولی به یاد نمی 

 آورد کی و کجا. خشم امان نداد که بشتر فکر کند.

 «مردن. اگه به اختیار تو بود تمام مردهای خوب جنوب باید می»

در اینجا "اگه به اختیار من بود، فکر می کنم اشلی ترجیح می داد بمیره. گوری با سنگی تمیز که رویش نوشته بود: »

یا همین چیزهایی که معموالً می  "-چه زیبا مرگش"یا  "سربازی از جنوب خفته است که برای وطنش جان داد

 «نویسند.

 «این که دلیل نشد.»

غتو می بینی. اگه اونا می مردن، دوران بدبختی شون تموم شده بود. دیگه زجر نمی کشیدن و تو فقط جلوی دما»

خانواده شون افتخار می کردن که فرزند ما در راه وطنش کشته شد. اون وقت، هم خودشون خوشبخت بودن و هم 

 «خونواده شون. فایده زنده موندن اشلی چیه؟ فکر می کنی بهش خوش می گذره؟

 ولی ناگهان نگاه اشلی را به یاد آورد و سکوت کرد.« -لبته که خوش می گذره. اون خوشحالهخُب، ا»

 «اون خوشحاله؟ هیو السینگ و دکتر سید چطور؟ آیا پدر من یا پدر تو خوشحال بودن؟»

 «خُب شاید نه به اندازه ای که باید باشن. چون تمام زندگیشونو از دست داده بودن.»

 رت خندید.

وع بر سر از دست دادن پول هاشون نیست، کوچولوی من. من دارم میگم اونا دنیاشون رو از دست دادن، موض»

دنیایی که توش بزرگ شدن. اونا مثل ماهی بدون آب بودن، مثل گربه ای که بال درآورده باشه. اونا به دنیا اومده 

شغال کنن. و این اشخاص و چیزها و بودن که آدم مشخصی باشن و کارهای بخصوصی بکنن و جای بخصوصی رو ا

جاها، وقتی ژنرال لی به آپوماتوکس رسید، همه از بین رفت. اوه، اسکارلت، این طور احمقانه نگاه نکن. اشلی ویلکز 

چکار می تونه بکنه؟ حاال خونه و زندگیش رفته و امالکش برای مالیات حراج شده و بیست تا نجیب زاده رو با هم 

آیا می تونه با کله ش یا دست هاش کار کنه؟ شرط می بندم با آوردن اون به کارگاهت، پول ها یک پنی نمی خرن. 

 «تو دور ریختی.

 «این طور نیست.»

 «چه خوب. ممکنه من یک روز یکشنبه وقتی مجالی داشتی بیام و نگاهی به حساب و کتابت بندازم؟»

 «تو بهتره بری به جهنم. همین االن، چرا معطلی؟»

چولو، من توی جهنم بودم، جای خوبی نیست. و دیگه حاضر نیستم برم، حتی به خاطر تو... تو پول منو گرفتی، کو»

وقتی احتیاج داشتی و خرجش کردی. فقط یادت باشه، حقه باز کوچولوی من، یک وقتی می رسه که تو پول بیشتری 

خوای کارگاه بیشتری داشته باشی، قاطر بیشتری از من می خوای. می خوای که نزول بدم، با بهره خیلی کم. چون می 

 «داشته باشی و میخونه های بیشتری. اون وقت باید برای این پول صد تا معلق بزنی.
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اسکارلت با سردی حرف می زد ولی سینه اش از خشم می « اگه پول بخوام، از بانک می گیرم، از تو هم متشکرم.»

 سوخت.

 «و بانک خیلی اعتبار دارم. سهام زیادی دارم.راستی؟ پس سعی ات رو بکن. من ت»

 «جدی؟»

 «بله. آخه من به کارهای شرافتمندانه عالقمندم.»

 «بانک های دیگه ای هم هستن.»

تو همه بانک ها سهم دارم. و تا من موافقت نکنم محاله بتونی یک سنت هم بگیری. باید بری پیش نزول خورهای »

 «یسه ها، دزدها و خونه به دوش ها.تازه به دوران رسیده، این نوک

 «خیلی هم خوبه. با کمال میل میرم.»

البته ممکنه با میل بری ولی معلوم نیست با شرایطی که میذارن خوشحال برگردی. خوشگل من، در دنیای تجارت »

 «آدم باید برای اشتباهاتش تاوان زیادی بپردازه. تو باید مستقیماً ورق هاتو با من بازی کنی.

 «تو مرد خوبی هستی، نه؟ پولداری، بانفوذی، ولی هنوز هم می خوای آدم های ناتوانی مثل من و اشلی رو خورد کنی.»

 خودت رو با اون یکی نکن. تو ناتوان و افتاده نیستی. هیچ چیز تو رو زمین»

مایتش کنه، راهنمایی ش کنه، نمی زنه. ولی اون ناتوانه، کارش تمومه. فقط موقعی می تونه رو پاش وایسته که یکی ح

 «محافظتش کنه و تا وقتی زنده س همین وضع رو داره. من اگه پولمو به خاطر این جور آدما خرج کنم احمقم.

 «ولی تو به من که افتاده و ناتوان بودم کمک کردی و...»

ن نکردی و برای تو یک ریسک خوبی بودی، یک ریسک جالب. چرا؟ چون خودت رو به قوم و خویش هات آویزو»

روزهای گذشته تأسف نخوردی. بلند شدی و مبارزه کردی و پول به دست آوردی. کیف پول سربازی رو که کشتی 

دزدیدی و صاحب پول هایی شدی که یکی دیگه از کنفدراسیون دزدیده بود. به خاطر خودت آدم کشتی، شوهر یکی 

معامالت مشکوک کردی، حقه بازی کردی. این ها همه  دیگه رو دزدیدی، سعی کردی خودفروشی کنی، دروغ گفتی،

شاهکاره. نشون میده که تو نیرو داری، اراده داری و ریسک های بزرگ می کنی. خُب، واضحه، هرکی به خودش 

کمک کنه موفق میشه. من حاضر بودم ده هزار دالر به اون مادرزن عجوزه، خانم مری ودر قرض بدم، بدون حتی یک 

یک زنبیل پیراشکی شروع کرد، حاال نگاش کن که چکار کرده! توی مغازه ش اقالً هفت هشت نفر کار کاغذ. اون با 

می کنن. و اون پدربزرگ خوشحاله که با گاری شکسته ش این ور اون ور میره کار می کنه و پول در میاره... یا اون 

نصف مرد هم نیست، چه کاری هم می  شیطون نکبت تامی ولبورن، کار دو تا مرد رو می کنه، در حالی که خودش

 «دیگه نمی خوام بیشتر از این خسته بشی. -کنه

امیدوار بود که او دست بردارد و « ولی تو منو خسته می کنی. نزدیکه از دستت فریاد بزنم.»اسکارلت با سردی گفت: 

 ردارد.این موضوع همیشه اشلی ویلکز را فراموش کند. ولی او فقط خندید. حاضر نبود دست ب

چی؟ تربیت و نهادش اصالً به درد نمی خوره، ارزشی  -مردم از این آدم های ساعی خوششون میاد. ولی اشلی ویلکز»

نداره، سر و ته به دنیا اومده، وارونه س. به درد دنیای ما نمی خوره. اگه دنیا به هم بریزه، اولین کسی که هالک میشه 

بلد نیستن بجنگن. این اولین باری نیست که دنیای ما سرو ته  -ون نمی جنگناونه. و چرا نه؟ اونا دوام نمیارن، چ

میشه و آخرین بار هم نخواهد بود. قبالً هم اتفاق افتاده، بعدش هم میفته. و وقتی همه چی به هم بریزه، همه، همه 

. اما بعضی از آدم ها چیزشونو از دست میدن. و مردم دوباره از هیچ شروع می کنن. با دست خالی، فقط فکر و دست
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مثل اشلی نه لیاقت دارن و نه قدرت. نمی تونن حرکت کنن. بنابراین میرن زیر، و باید برن. این یک قانون طبیعیه، و 

بهتره که دنیا از وجود این ها پاک بشه. ولی اون هایی که رو میان، آدم های سختی هستن و اگه فرصت بهشون بدی 

 «دشون درست می کنن.دوباره همون وضع رو برای خو

تو فقیر بودی! خودت گفتی که پدرت بدون یک سنت بیرونت کرد. فکر می کنم باید »اسکارلت با خشم گفت: 

 «بفهمی اشلی چه وضعی داره و باهاش همراهی کنی.

که  البته وضعشو درک می کنم، ولی از همراهی متأسفم. بعد از تسلیم جنوب، اشلی خیلی بیشتر از وقتی»رت گفت: 

منو بیرون کردن، داشت. حداقل دوستانی داشت که ازش نگه داری کنن. در حالی که من فقط اسماعیل 

(Ishmael اشاره به عهد قدیم و داستان ابراهیم و هاجر و فرزندش اسماعیل و تنهایی طفل شیرخوار در کویر :

 «م( بودم. ولی اشلی با خودش چه کرد؟ -برهوت.

سه می کنی، خدا را شکر که مثل تو خودخواه و حقه باز نیست. دستش مثل تو آلوده نیست. از اگه اونو با خودت مقای»

 «خانه به دوش ها، نزول خوارها، تازه به دوران رسیده ها و یانکی ها پول درنمیاره. اون بسیار شرافتمنده.

 «ولی نه اون طور شرافتمند که زیر بار منت زنی نره.»

 «پس چکار باید می کرد؟»

من کی هستم که بگم چکار باید می کرد؟ من فقط می تونم بگم خودم چکار کردم، چه اون موقع که بیرونم کردن و »

چه حاال. من فقط می تونم بگم مردم دیگه چکار کردن. ما روی خرابه های این تمدن فرصت هایی پیدا کردیم و از 

م مشکوک، و هنوز هم داریم استفاده می کنیم. ولی اشلی این فرصت ها استفاده کردیم، گاهی شرافتمندانه و گاهی ه

های این دنیا فرصت های زیادی دارن اما استفاده نمی کنن. اونا باهوش نیستن، اسکارلت، و برای زنده موندن فقط 

 «هوش الزمه.

هجوم آورد. اسکارلت گفته های او را به زحمت می شنید. خاطره ای که چند لحظه پیش به ذهنش آمده بود دوباره 

آن زمستان سرد را به یاد آورد، و بادی که چون سفیر مرگ تارا را جارو می کرد و آن باغ و اشلی هیزم کش. اشلی 

ایستاده بود و به دوردست ها خیره شده بود. و چه گفته بود؟ یک اسم مسخره خارجی، یک کلمه کفرآمیز که معنی 

ن وقت چیزی نفهمیده بود ولی اکنون درکی آشفته و کمرنگ داشت اش سقوط خدا و پایان دنیا بود. اسکارلت در آ

 مثل یک بیماری، حسی ضعیف.

 «-پس چرا اشلی گفت»

 «خُب، چی گفت؟»

 «سقوط خدایان و پایان دنیا، یک کلمه عجیب و غریب گفت. -یک روزی در تارا صحبت می کرد راجع به»

 «دیگه چی گفت؟»نگریست. چشمان رت مشتاقانه به او می « آه، گوتردامرونگ!»

چیزی گفت راجع به اینکه قوی از راه می رسه و ضعیف رو  -درست یادم نیست. اون موقع زیاد توجه نکردم. اما»

 «نابود می کنه.

پس خودش هم می دونه. پس باید بیشتر بهش سخت بگذره. خیلی از این آدم ها هیچ وقت نمی فهمن، هیچ وقت »

به دهن می مونن که چرا این طور شد، چرا همه چیز از دست رفت. فقط با افتخار زجر  درک نمی کنن. فقط انگشت

 «می کشن و سکوت می کنن. ولی اون می فهمه. می دونه که از میدون به در شده.

 «اوه، نه این طور نیست. الاقل نه تا وقتی که من زنده م.»
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 ت شد.رت نگاهی به او انداخت، سیمایش آرام بود، لحظه ای سکو

اسکارلت، چطور تونستی راضیش کنی که به آتالنتا بیاد و توی چوب بری کار کنه؟ آیا اصرار کردی؟ آیا او مخالفت »

 «کرد؟ آیا به زور وادارش کردی؟

 اسکارلت به یاد صحبت های اشلی بعد از تدفین جرالد افتاد.

هش احتیاج دارم، چون به کسی نمی تونم اعتماد کنم البته که نه. وقتی براش توضیح دادم که ب»با اوقات تلخی گفت: 

خُب پای اال لوره نا هم وسط بود. خیلی هم  -و فرانک هم گرفتاره و نمی تونه کمک کنه و من هم با این وضع

 «خوشحال شد که به من کمک کنه.

تیار داری، شیطون بدبخت، این هم یکی از منافع مادری! پس این جوری اونو وادار به تسلیم کردی. حاال اونو در اخ»

درست مثل همون محکومان بی نوا، پا در زنجیر. و من برای هر دو تون خوشی آرزو می کنم. ولی همون طور که اول 

هم گفتم دیگه حتی یک سنت هم خبری نیست. حاضر نیستم با این خانم دو رو معامله کنم، حاضر نیستم برای 

 «فکرهای خائنانه پول بدم.

یدی شدیدی در اسکارلت به وجود آمد. مدت ها بود که نقشه می کشید تا پولی از رت بگیرد و در مرکز خشم و ناام

 شهر انباری بزرگ برای الوارها درست کند. 

بدون پول تو هم می تونم کار کنم. من االن به اندازه کافی از کارگاه جانی گاله گر پول در میارم، پول »فریاد زد: 

تونم از کارگرهای سیاه استفاده کنم مهم نیست، مقداری پول یک جایی نزول دادم و فروشگاه خوب، حاال که نمی 

 «هم خوب کار می کنه، از بازار سیاه.

بله شنیدم. چقدر خوب داری گوش مردم رو می بری. گوش درمونده ها، بیوه ها، یتیم ها و احمق ها. ولی اگه می »

زدی، چرا از قوی ها نمی دزدی؟ از زمان رابین هود تا حاال این خود یک کار خوای دزدی کنی، چرا از پولدارها نمی د

 «شرافتمندانه به حساب میاد!

 «چون، همون جوری که خودت گفتی، دزدی از فقیرها آسونتره.»اسکارلت مختصر گفت: 

 رت بدون صدا خندید، شانه هایش تکان می خورد.

 «تو رذل شرافتمندی هستی! اسکارلت!»

این کلمه آزارش داد. او رذل نبود. با تأکید به خود می گفت که رذل نیست. حداقل نمی خواست باشد. می رذل 

خواست یک خانم باشد. برای لحظه ای ذهنش متوجه مادرش شد. با آن قامت کشیده و ظریف، و آن خش خش 

در خدمت این و آن بود، دوست  لباس و عطر مالیم شاه پسند و دست های ظریفی که خستگی را نمی شناخت و دائماً

 می داشت، احترام می گذشت و نوازش می کرد. و ناگهان دردی در قلبش نفوذ کرد.

اگه می خوای منو کوچیک کنی، بی فایده س. می دونم که این روزها توی کارم اون طور که باید »با خستگی گفت: 

دم باشم، بی خیال و سبکسر. ولی چاره ای نیست، رت. احتیاط به خرج ندادم. دیگه نمی تونم اون جوری که قبالً بو

اون هم وقتی  -واقعاً نمی تونم. چکار باید می کردم؟ چی به سر من می اومد، و به سر وید، به سر تارا، به سر همه ما

آه، حتی نمی خوام فکرشو بکنم. وقتی یوناس ویلکرسون می خواست دارو  -یانکی ها ریختن توی تارا. من فقط

مونو ببره، چکار باید می کردم؟ با راستی و درستی می شد کاری کرد؟ اون وقت حاال ما چه وضعی داشتیم؟ و اگه ندار

اوه، خُب. شاید من رذل باشم، ولی برای همیشه  -با حماقت، فقط به روی فرانک لبخند می زدم و کاری نمی کردم

ردم؟ و حتی حاال. چطور باید عمل می کردم؟ رذل نمی مونم، رت. در این سال هایی که گذشت، چه باید می ک
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احساس می کردم که یک قایق سنگین رو تو دریای توفانی دارم هدایت می کنم. سعی ام این بود که بتونم صاف 

نگهش دارم و نذارم غرق بشه، به چیز دیگه ای توجه نداشتم. نمی تونستم به خوبی ها و بدی ها فکر کنم. مهم این 

 «ظ کنم. می ترسیدم که غرق بشه، پس بهتر بود چیزهایی رو که زیاد اهمیت نداشت فدا می کردم.بود که قایقمو حف

 رت یکی یکی این ها را با مهارت پشت هم چید و ادامه داد:« افتخار، شرف، حقیقت، تقوی، و محبت.»

فت نگاه کن، به دوستانت نگاه درسته اسکارلت. وقتی قایق داره غرق میشه، این چیزها اصالً مهم نیست. ولی به اطرا»

 «کن. اون ها هم دارن قایقشونو با همین بارهای سنگین به ساحل میارن، و باالخره یا می رسن، یا غرق میشن.

اونا یک مشت احمقن. هر کاری زمان خودش رو داره. هر کاری به موقع خودش. وقتی من پولدار »اسکارلت گفت: 

 «گی. تا اون وقت غیر از این، کاری از دستم برنمیاد، غیر از این.شدم، اون وقت آدمی میشم که تو می

ولی نمی خوای. به دست آوردن اون چیزهایی که توی دریا  -تو می تونی خوب باشی، می تونی کار دیگه ای بکنی»

دوباره ریختی خیلی سخته و اگر هم به دست بیاد حتماً خراب شده. و می ترسم اگر بتونی شرف، تقوی، و محبت رو 

 «صید کنی می بینی که خراب شدن و چیزی ازشون نمونده، زنگ زدن و از بین رفتن...

 و ناگهان بلند شد و کالهش را برداشت.

 «می خوای بری؟»

 «بله. حاال احساس آرامش نمی کنی؟ میرم و تو رو با باقیمانده وجدانت تنها می ذارم.»

 یان دست های او گذاشت.بعد نگاهی به بچه انداخت. انگشتش را در م

 «فکر می کنم فرانک حاال دیگه خیلی به خودش می نازه.»

 «اوه، البته.»

 «حتماً نقشه های زیادی هم براش داره؟»

 «می دونی که مردها راجع به بچه هاشون چطوری فکر می کنن.»

لی کنه، شب ها کمتر بهش بگو اگه می خواد آرزوهاشو عم -پس بهش بگو»رت چند لحظه سکوت کرد و گفت: 

 «بیرون بره.

 «منظورت چیه؟»

 «همین که گفتم. بگو شب ها بیرون نره.»

 «-اوه، عجب موجود شروری هستی. یعنی می خوای بگی فرانک»

« منظورم این نبود که با زنی رو هم ریخته! فرانک! اوه خدای من!»خنده ای بلند سر داد و اضافه کرد: « اوه، خدای من!»

 لی که از پله ها پایین می رفت هنوز می خندید.و در حا

 

 فصل چهل و چهارم

 

در آن بعدازظهر ماه مارس، باد تندی می وزید و هوا بسیار سرد بود. اسکارلت ردایی به خود پیچیده بود و به سوی 

خوب می دانست. حتی  کارگاه جانی گاله گر، در جاده دکاتور می راند. درشکه رانی این روزها کار خطرناکی بود و او

خطرناک تر از گذشته، چون اختیار سیاهان دیگر از دست همه خارج شده بود. همانطور که اشلی پیش بینی کرده 

بود با ردّ مادۀ اصالحی توسط هیئت مقننه، جنوب داشت تاوان بزرگی می پرداخت. ردّ این ماده چون سیلی سختی به 

را فوراً احساس کرده بودند. شمال می کوشید رأی سیاهان را زودتر به گوش شمالی های خشمگین بود و آنان درد 
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جنوب تحمیل کند. ولی جورجیا زیر بار نمی رفت و مقررات حکومت نظامی سخت تر شده بود. استقالل ایالتی 

باما، جورجیا از میان رفته بود و اکنون تحت فرماندهی یک ژنرال حکومت فدرال، به همراه دو ایالت فلوریدا و آال

 را تشکیل می داد.« ناحیه سوم نظامی»

قبالً هم در جنوب ناامنی و ترس وجود داشت ولی حاال وضع بسیار بدتر شده بود. قوانین سختی که تا سال پیش از 

 ) .John Popeجانب مقامات رسمی حکومت نظامی صادر می شد اکنون در مقابل فرامین ژنرال پوپ )

کیتوکی. فارغ التحصیل وست یوینت  -ال در جنگ های انفصال. اهل لوییزویل(. ژنرال ارتش شم1892-1822

( بعد از شرکت در جنگ مکزیک مسئولیت تهیه نقشه های جغرافیایی از ایالت های غربی را بر عهده گرفت 6611)

کلی امن و در جنگ های انفصال تحت فرماندهی ژنرال فره مون و ژنرال هالک به میسوری رفت و آن ناحیه را به 

ساخت. ولی در نبرد دوم بال رن ار جکسون دیوار سنگی شکست خورد و از فرماندهی معلق شد بعد به شمال غرب 

رفت و سرخپوستان قبیله سو را قلع و قمع کرد و سپس بعد از جنگ فرماندار نظامی سه ایالت جورجیا، فلوریدا و 

م( هیچ بود. با قانون حمایت از سیاهان، آینده  -ز به او سپردندآالباما شد و مدتی بعد فرمانداری ناحیه میسوری را نی

به کلی تیره و تار می نمود و مردم این ایالت ویران، با تلخی و درماندگی احساس خشم می کردند. سیاهان که 

موقعیت تازه ای به دست آورده بودند، چون ارتش یانکی را پشت سر خود احساس می کردند، جسورتر شده بودند 

 و کسی از دستشان در امان نبود.

می ترسید، اما مصمم بود. و هنوز هم تنها می  -در این دوران بی امان و هراس انگیز، اسکارلت سخت می ترسید

رفت و طپانچه فرانک را در درشکه می گذاشت. او در دل به هیئت مقننه بد و بیراه می گفت که چرا با اقدام بیهوده 

ت کرده اند. آخر این چه شهامتی است؟ آیا می شود این کار احمقانه را شهامت نامید؟ خود این همه دردسر درس

 تنها نتیجه اش این بوده، که اوضاع بدتر شود.

وقتی به درختان لختی که کنار نهر حلبی آباد سیاهان قرار داشت نزدیک شد، اسب را هی کرد و بر سرعتش افزود. 

یف می رسید و بقایای اردوگاه یانکی ها را می دید سخت ناراحت و خشمگین همیشه وقتی به این نقطه متروک و کث

می شد. در اینجا اکنون سیاهان ساکن شده بودند. و عالوه بر استفاده از چادرهای پاره ای که باقی مانده بود برای 

مام مطرودین سیاه، اعم از خود کلبه های گِلی بی در و پیکری بنا کرده بودند. اینجا بدترین محل آتالنتا بود زیرا ت

فاحشه ها، دزدها، چاقو کشان و جیب برها، همراه با آشغال های سفید در اینجا سکونت داشتند. شایع بود که 

فراریان سیاه و جنایتکاران جنوب در اینجا پنهان می شوند و هر وقت سربازان یانکی دنبال مجرمی می گردند اول 

اندازی و چاقوکشی در این محل عادی بود و اعلب مقامات مسئول مایل نبودند خود این نقطه را بازرسی می کنند. تیر

را به دردسر بیاندازند و برای هر اتفاق کوچکی به بازرسی بپردازند و اجازه می دادند ساکنان این شهر مطرود خود 

سوی بیشه، کارگاهی بود که  به اختالفاتشان خاتمه دهند و اغلب پایان اختالف، با حادثه ای خونین همراه بود. آن

ویسکی ذرت درست می کرد و به بهای نازل می فروخت و شب ها در این بیغوله های شیطانی یک نفر هوشیار پیدا 

نمی شد. سیاهان و سفیدهای آشغال مست می کردند و به جان هم می افتادند و یا برای سرقت و تجاوز راهی شهر 

 می شدند.

که این محل، آلوده و طاعون زده و کثیف است و هر چه فساد است از آنجا برمی خیزد، اما  حتی یانکی ها می دانستند

هیچ اقدامی نمی کردند. آن دسته از اهالی آتالنتا و دکاتور که مجبور بودند دائماً از این جاده آمد و شد کنند بسیار 

ح خود را آماده نگاه می داشتند و زنان با خشمگین و ناراحت و هراسان بودند. مردان هنگام عبور از این منطقه سال
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شخصیت به خود اجازه نمی دادند که تنها از آنجا عبور کنند و همیشه مردانی برای محافظت با خود داشتند. اغلب 

اتفاق می افتاد که مست ها و ششلول بندها وسط جاده می نشستند، داد و بیداد به راه می انداختند و کلمات رکیک بر 

 راندند. زبان می

تا وقتی که آرچی در کنارش بود، اسکارلت هرگز وحشتی از شهر مطرود نداشت، زیرا حتی دریده ترین زنان سیاه 

هم جرأت خندیدن در حضور او را نداشتند. ولی از وقتی مجبور شده بود خودش به تنهایی درشکه را براند امکان 

لخته و سلیطه سیاه هرجا می رفت دنبالش راه می افتادند. کاری بروز حوادث بد، بسیار بود. به نظر می رسید زنان ش

از دستش ساخته نبود فقط بی اعتنایی می کرد و از خشم می لرزید. حتی قادر نبود با خویشان، همسایگان و دوستان 

انتظار  خُب، مگر غیر از این»در این مورد درد دل کند و از سنگینی بار خود بکاهد، چون قطعاً آنها می گفتند: 

اعضای خانواده دوباره به او می تاختند و سعی می کردند او را از درشکه رانی منع کنند. و او اصالً خیال « داشتی؟

 نداشت درشکه رانی را متوقف کند.

خدا را شکر که امروز از این لکّاته ها خبری نیست! همان طور که درشکه را در آن جاده کثیف و گل آلود می راند، 

چشمش را به اطراف حرکت می داد و دو طرف را زیر نظر داشت. آفتاب بی رمق بعدازظهر می تابید و ترس  دائماً

تمام وجودش را فرا گرفته بود. باد سردی می وزید و بوی دود و کباب خوک را با خود می آورد، افسار را به شدت 

 کوبید و بر سرعتش افزود.

ان قلبش از ترس فرو ریخت، یک سیاه تنومند از پشت درخت بلوطی تازه می خواست نفس راحتی بکشد که ناگه

بیرون خزید. اسکارلت ترسیده بود ولی نه آن قدر که خود را ببازد. در یک لحظه درشکه ایستاده بود و طپانچه 

 فرانک در مشتش جای داشت.

درخت مخفی شد و با لحن  سیاه گردن کلفت دوباره پشت« چی می خوای؟»با سردترین صدایی که ممکن بود گفت: 

 ترسانی گفت: 

 «اوه، خداجون، خانوم اسکارلت، یه وخ سام گُندهه رو با تیر نزنی!»

سام گُندهه! برای لحظه ای نفهمید چه می گوید. سام گندهه، سرکارگر تارا. همان که در آخرین روز محاصره شهر 

 دیده بود. چطور ممکن بود...

 «بیرون، بذار صورتتو ببینم.اگه واقعاً سام هستی، بیا »

سیاه، با بی میلی از پشت درخت بیرون آمد. سیاه تنومندی بود با پاهای برهنه و پاشنه های پیچیده در نمد و کت آبی 

سربازان شمال که برایش کوتاه بود و عضالتش از زیر آن بیرون زده بود. این واقعاً خود سام گندهه بود. اسکارلت 

 رد و سر جایش گذاشت. لبخندی از شادی بر لب آورد.اسلحه را پایین آو

سام روی درشکه پرید با لبخندش، موجی از دندان های سفیدش بیرون « اوه، سام، چقدر از دیدنت خوشحالم.»

ریخت، چشمانش از شادی دو دو می زد، با دست های سیاهش که به بزرگی ران هایش بود دست های دراز شده 

ن گلی رنگش بیرون افتاده بود، تمام بدنش از شادی به رق  آمده بود و مثل سگی وفادار اسکارلت را گرفت. زبا

 جست و خیز می کرد.

فریاد کشید و دست او را آنچنان فشرد که گویی اسکارلت صدای « خداجون، دیدن یک عضو خونواده، چه خوبه.»

 شکستن استخوان هایش را می شنید. 

 «اون هم با اسلحه؟ چطور این طرفا اومدین خانوم،»
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این روزها آدم های بد زیادن، سام، خُب مجبور شدم اسلحه ور دارم. تو اینجا توی این خراب شدۀ کثافت چکار می »

 «کنی، اون هم تو، یک سیاه خوب؟ چرا نیومدی منو ببینی؟ چرا پیشم نیومدی؟

ر بد، این شهر کُلبه ها. من تازه رسیدم، می خداجون، آخه خانوم اسکارلت من که اینجا زندگی نمی کنم توی این شه»

دونم که جام اینجا نیست، توی این آشغالدونی زندگی نمی کنم. هیچ وخ تو زندگیم این قدر سیاه آشغال ندیده 

بودم. اصالً نمی دونستم شما تو آتالنتا هستین. فکر می کردم تو تارا هستین. می خواستم فوراً بیام به تارا مث اینکه 

 «خوب بود. شانسم

 «از موقع محاصره تو آتالنتا زندگی می کردی؟»

 دست اسکارلت را رها کرد و او چند بار آنها را باز و بسته کرد.« نه خانوم جون! سفر می کردم. مسافرت بودم!»

 «یادتون میاد دفۀ آخری که منو دیدین؟»

د و سام گندهه با دسته ای سیاهان از آن جاده اسکارلت روز گرمی را به یاد آورد که با رت در کالسکه نشسته بو

 را می خواندند. سرش را به عالمت تصدیق تکان داد.« فرود آی، موسی»خاکی می گذشتند و با هم آواز 

از اون موقع شروع کردم به خندق کنی، هی کندم و هی کیسه ها رو پر از خاک کردم. تا اینکه سربازهای ما از »

ا کشته شد و دیگه کسی نبود که به سام گندهه بگه چیکار بکن، چیکار نکن. من هم پشت بوته آتالنتا رفتن. سروان م

ها قایم می شدم. فکر کردم بیام خونه، بیام به تارا، ولی راه برگشتن بسته شده بود. تازه، شنیدم که تارا رو هم 

مین جور سرگردون بودم، تا یانکی سوزوندن، هیچ راهی برای برگشتن نداشتم. می ترسیدم گشتی ها منو بگیرن، ه

ها اومدن، فرمانده شون سرهنگ بود. یه بُرُس به من داد و منو برد تو چادرش نگاه داشت که چکمه هاشو واکس 

 بزنم.

بله خانوم! ولی من دلم نمی خواس مستخدم شخصی باشم مث پورک، آخه من کار این جوری بلد نیستم، باید تو »

خُب خانوم اسکارلت، این یانکی ها واقعاً بی  -سرهنگ نگفتم که کارگر مزرعه هستم مزرعه کار کنم. هیچی به

شعورن، اون سرهنگ احمق فرق کارگر مزرعه رو با مستخدم نمی دونس. من هم پیشش موندم. وقتی ژنرال شرمن 

و چی ها در راه ساوانا اومد، ما هم باهاش رفتیم به ساوانا، وای که چی بگم، هیچ وقت سفر به این بدی نکرده بودم، 

 «دیدم! خراب کردن! سوزوندن! می سوزوندن و خراب می کردن. راستی تارا رو هم سوزوندن، خانوم اسکارلت؟

 «آتیش زدن، ولی خاموشش کردیم.»

خُب خوشحالم اینو می شنوم. تارا خونۀ منه و خیلی دلم می خواد برگردم اونجا. وقتی جنگ تموم شد، سرهنگ »

خُب مث همه سیاها، من هم دلم می خواست آزاد  "سام! تو میای به شمال، با من. پول خوبی بهت میدم. تو،"گفت: 

بشم، قبول کردم. با سرهنگ رفتم شمال. از اینجا رفتیم واشنگتن، بعد نیویورک، و بعد به بوستُن. خونه سرهنگ 

رلت، اون جا خیابونای زیادی هس، کالسکه های اونجا بود، تو بوستن. بله خانوم، من یه سیاه جهانگردم! خانوم اسکا

 «زیادی هس، اصالً خیلی آدم هس، تعجب کردم من. همش می ترسیدم برم زیر درشکه ها.

 «از شمال خوشت اومد، سام؟»

هم نیومد. سرهنگ آدم خوبی بود، می فهمید سیاه یعنی چه. ولی زنش، اون چیز دیگه بود. به من می  -هم اومد»

هر وقت منو می دید آقا صدام می کرد. سرهنگ بهش می گفت: بگو سام و از اون به بعد اون هم گفت  "آقا."گفت: 

سام. بچه هاشون وقتی اولین دفه منو دیدن به من گفتن آقای اوهارا. خواهش کردن پیششون بشینم، فکر می کردن 

دم چیکار کنم. دیگه برای یاد گرفتن من هم مث اونام. خب من هم که هیچ وقت پیش سفیدها ننشسته بودم، بلد نبو
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خیلی دیر بود. اونا با من خوب بودن خانوم اسکارلت، ولی تو قلبشون منو دوس نداشتن، مث من فکر نمی کردن. 

همشون از من می ترسیدن، چون من به نظرشون خیلی گنده بودم. همیشه از من می پرسیدن چن دفه سگ ها منو 

اجون خانوم اسکارلت، چرا دروغ بگم، اصالً سگ چیه، سگ کجا بود که منو گاز تعقیب کردن و گاز گرفتن. و خد

 بگیره. می دونین، آقای جرالد اجازه نمی داد کسی حتی یه اشاره به من بکنه، سیاه گرون قیمتی مث من. 

رفتار می کرد  وقتی براشون گفتم که آقای جرالد چه خوب بود و خانوم الن چقدر مهربون بود و با سیاه ها چه خوب»

و وقتی مریض شدم، ذات الریه گرفتم، هفته ها از من پرستاری کرد، حرفمو باور نکردن. و خانوم اسکارلت من دلم 

 تنگ شده بود برای خانوم الن و تارا، یه شب از خونه فرار کردم و سوار واگن شدم، اومدم به

خیلی خوب میشه. خیلی خوشحال میشم برم خونه. خوشحال  آتالنتا، اگه شما یه بلیط برای من بخرین که برم به تارا،

میشم که خانوم الن و آقای جرالد رو دوباره ببینم. من که از این آزادی چیزی نفهمیدم. دلم می خواد یکی به من غذا 

 بده، بهم بگه چیکار بکن، چیکار نکن و هر وقت مریض شدم ازم پرستاری کنه. خُب اگه دوباره ذات الریه بگیرم

چی؟ اون زن یانکی حاضر بود از من پرستاری کنه؟ نه خانوم! البته منو آقای اوهارا صدا می زد ولی حاضر نبود 

 «پرستاری کنه. ولی خانوم الن از من پرستاری می کنه. چی شده، چی شده خانوم اسکارلت؟

 «پاپا و مادر هر دوشون مردن، سام.»

 «اسکارلت؟ چرا این جوری با من رفتار می کنین؟مردن؟ دارین منو مسخره می کنین خانوم. »

و پاپا ژوئن گذشته. اوه سام گریه نکن.  -مسخره نمی کنم. راست میگم. مادر وقتی سربازها شرمن اومدن مرد»

خواهش می کنم گریه نکن. اگه گریه کنی، من هم گریه م می گیره. سام گریه نکن. طاقت گریه تورو ندارم. اصالً 

این موضوع حرف نمی زنیم. یک وقت دیگه همه چی رو برات تعریف می کنم... سوالن ازدواج کرده با  دیگه راجع به

لحظه ای درنگ کرد. هرگز نمی توانست به آن سیاه غول آسای « -یک مرد خوب، آقای ویل بنتین. و کارین رفته به

هستن... بیا سام، دماغتو بگیر. واقعاً چارلزتون. ولی پورک و پریسی در تارا »گریان تفهیم کند که صومعه چیست. 

 «دلت می خواد بری خونه؟

 «-بله خانوم، ولی حاال که خانوم الن نیست، من اصالً خوشحال نیستم، و»

سام، دلت می خواد تو آتالنتا بمونی و برای من کار کنی؟ من به یک راننده احتیاج دارم، این روزها آدم های بد زیاد »

 «اننده احتیاج دارم.شدن و من خیلی به ر

البته خانوم. حتماً هم احتیاج دارین. می خوام به شما بگم که نمی ذارم شما درشکه برونین، خانوم اسکارلت. شما نمی »

دونین این روزها سیاه ها چقدر بد شدن، به خصوص اونایی که اینجا تو شهر کلبه ها هستن. من دو روزه اینجا هستم. 

شما صحبت می کردن. دو تا از اون سیاهای کثیف بودن. من شمارو دیدم ولی شما زود رفتین  شنیدم که اونا راجع به

 «و من بهتون نرسیدم. مطمئن بودم که در کمین شما هستن! مطمئن بودم. امروز متوجه هیچ کدوم از اونا نشدین؟

 «نه متوجه نشدم، ازت متشکرم سام. خُب، دلت می خواد درشکه منو برونی؟»

 «ولی فکر می کنم بهتر باشه که من برگردم به تارا. -م اسکارلت، ممنونم از شما، ولیخانو»

 سام گندهه سرش را پایین انداخت و نگاهی به پاهای لخت خودش کرد. مثل این بود که از پاهای خود عصبانی است.

 «چرا نه، دستمزد خوبی بهت میدم. تو باید پیش من بمونی.»
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حمقانه به نظر می رسید، گویی کودکی بود که احساسش را می شد از چهره اش خواند. سرش صورت سیاه غول آسا ا

خانوم اسکارلت، من باید »را بلند کرد، در نگاهش ترسی بود. نزدیک تر آمد و به درشکه تکیه داد و نجواکنان گفت: 

 «من یه نفرو کشتم. -از آتالنتا برم. باید برم به تارا که پیدام نکنن. من

 «یک سیاهو؟»

 «نه خانوم. سفید یه سرباز یانکی بود و اونا دارن دنبالم می گردن. برای همینه اومدم به شهر کلبه ها.»

 «چطور این اتفاق افتاد؟»

و نمی خواستم بکشمش. خانوم  -مست بود، فحش بدی داد، من هم نتونستم خودمو نگه دارم، گردنشو گرفتم»

دستام خیلی پر زوره، یه وقت فهمیدم که یارو مرده بود. خیلی ترسیده بودم، نمی اسکارلت، خوب تقصیر من نبود، 

دونستم چکار کنم! خُب دیگه، اومدم اینجا که قایم بشم. و وقتی دیروز شما رو دیدم، به خودم گفتم: خداجون! این 

 «ه به تارا.خانوم اسکارلته! به من کمک می کنه. نمی ذاره یانکی ها منو بگیرن. اون منو می فرست

 «یعنی اونا دنبالتن؟ می دونن تو این کارو کردی؟»

بله، خانوم. آخه من خیلی گنده م، کسی منو اشتباه نمی گیره. فکر می کنم گنده ترین سیاه آتالنتا منم. اونا دیشب »

 «رفتن.منو برد تو جنگل تو کلبه قایم کرد، بعد اومد گفت که  -اومدن اینجا دنبالم، ولی یه دختری بود

اسکارلت لحظه ای اخم کرد. از اینکه سام مرتکب قتل شده بود ناراحت نبود. اخم او از این بود که چرا نمی تواند او 

را به عنوان درشکه چی داشته باشد. یک سیاه تنومند می توانست محافظ خوبی چون آرچی باشد. خوب، به هر حال 

کن بود او را دستگیر کنند. او با ارزش تر از آن بود که به دار آویخته باید سام را به سالمت به تارا می فرستاد. مم

شود. او بهترین سرکارگری بود که تارا به خود دیده بود. هرگز یک لحظه هم به فکر اسکارلت نرسیده بود که او 

عضو »هم سیاهی آزاد است. سام هنوز به او تعلق داشت. درست مثل پورک، مامی، پیتر، کوکی و پریسی. هنوز 

 «خانواده بود و باید نجات می یافت.

من همین امشب تورو می فرستم به تارا. خوب،حاال من باید به راهم ادامه بدم. ولی قبل از غروب »باالخره گفت: 

آفتاب برمی گردم. همین جا منتظر باش تا برگردم. به هیچ کس نگو که کجا می خوای بری، اگه کاله داری بذار 

 «ورتت رو نبینه.سرت تا کسی ص

 «خانوم اسکارلت، من کاله ندارم.»

 «بیا این بیست و پنج سنتی رو بگیر، کاله یکی از اون سیاهارو بخر و همین جا منتظرم باش.»

 «بله، خانوم.»چهره سام آرامشی یافته بود، حاال کسی را داشت که به او بگوید چه بکند و چه نکند. 

ه حرکت درآورد. ویل حتماً از داشتن یک کارگر خوب در تارا خوشحال می شد. اسکارلت متفکرانه درشکه را ب

پورک هرگز نتوانسته بود مثل یک کارگر مزرعه کار کند و دیگر نمی توانست. وقتی سام جانشین او می شد، پورک 

ی به کارگاه رسید به آتالنتا می آمد تا به دیلسی ملحق شود. اسکارلت هنگام مرگ جرالد به او قول داده بود. وقت

خورشید غروب کرده بود، دیرتر از آنچه که انتظار داشت. جانی گاله گر مقابل اتاق درهم ریخته ای که به جای 

پنج نفر از محکومان روی زمین دراز کشیده بودند. پیراهن های  -آشپزخانه از آن استفاده می شد ایستاده بود. چهار

ز کثافت و لکه های چربی بود. پاهایش در زنجیر بود و با هر حرکتی صدای کرباس راه راه به تن داشتند که پر ا

برخورد آنها در می آمد. رنج و بدبختی از وجودشان می بارید. اسکارلت نگاهی به آنان انداخت. ظاهراً روز اول، 

بی حال بودند که حتی بهترین نفرات را انتخاب کرده بود ولی اکنون همه از کار افتاده و رنجور می نمودند. آن قدر 
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نگاهی هم به اسکارلت نکردند. اسکارلت از درشکه پیاده نشد. گاله گر به سویش رفت، صورت کوچک و قهوه ای 

 رنگش مثل گردو سخت بود. تعارفات معمول رد و بدل شد.

 «کجاست؟ دوست ندارم اینارو با این حال ببینم. به نظرم حالشون خوب نیست. اون یکی»اسکارلت فوراً گفت: 

 «مریضه، تو اتاق پشتی خوابیده.»جانی مختصر گفت: 

 «چِشه؟»

 «فکر می کنم تنبلی.»

 «میرم ببینمش.»

 «نه، ممکنه لخت باشه، من میرم. فردا برمی گرده سر کار.»

خت و اسکارلت درنگی کرد و دید که یکی از محکومان سرش را با بی حالی بلند کرد و به جانی نگاهی از تنفر اندا

 بعد دوباره سرش فرو افتاد.

 «تو این ها رو شالق زدی؟»

خانم کندی، معذرت می خوام، کی این کارگاه رو می گردونه؟ شما منو مسئول کردین و گفتین اینجارو اداره کنم. »

 «گفتین دستم بازه. حاال نمی خواین که شکایت کنین، ها؟ از وقتی من اومدم آیا درآمدتون دو برابر نشده؟

 لرزشی او را فراگرفت.« چرا شده.»اسکارلت گفت: 

اکنون می دید که یک فضای زشت و مشئوم بر عرصه کارگاه مسلط شده است، چیزی که در زمان هیو السینگ وجود 

نداشت. چیزی که حکایت از تنهایی و انزوا داشت او را به لرزه انداخته بود. این محکومان هیچ حقی نداشتند، بستگی 

حم جانی گاله گر داشت و اگر با آنها بدرفتاری می کرد یا شالق می کشید، اسکارلت اصالً اطالع پیدا نمی کرد. به تر

 محکومان جرأت شکایت نداشتند و از تنبیه و شکنجه بیشتر می ترسیدند.

 «الغر شدن. غذای کافی بهشون میدی؟»

چاق بشن. فقط آرد و گوشت خوک در ماه گذشته  خدا شاهده که من پول زیادی برای غذاشون میدم تا مثل خوک»

 «سی دالر شد.

 «شام چی بهشون میدی؟»

به آشپزخانه وارد شد. زن سیاه زشت و چاقی روی اجاق خم شده بود. به محض اینکه اسکارلت را دید تعارفی کرد. 

ست که جانی گاله گر با نگاهی به دیگ انداخت چیزی شبیه لوبیای چشم بلبلی در آن می جوشید. اسکارلت می دان

 این زن زندگی می کند ولی به روی خودش نیاورد و چیزی نگفت. به جز لوبیا چیز دیگری در دیگ نبود.

 «چیز دیگه ای اضافه نکردی؟»

 «نه خانوم.»

توی این لوبیا، گوشت ننداختی؟ ولی لوبیای چشم بلبلی بدون گوشت که خوب نمی شه. قوتی نداره. چرا گوشت »

 «ختی.نندا

 «آقای جانی میگه گوشت براشون فایده ای نداره.»

 «حتماً باید گوشت بندازی. یادت باشه. مواد غذایی رو کجا نگه می دارین؟»

زن سیاه نگاه هراسان خود را به طرف گنجه کوچکی که مواد غذایی در آن بود انداخت. اسکارلت پیش رفت و در را 

ز آرد ذرت دیده می شد. کیسه کوچکی آرد گندم، یک پاکت قهوه، کمی گشود. روی زمین بشکه ای سرگشاده ا
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شکر، یک گالن شیره نیشکر و دو ران خوک هم بود. یکی از ران ها را پخته بودند و در یکی از طبقات گنجه گذاشته 

ز چشمانی سرد بودند. یکی دو تکه از آن را بریده بودند. اسکارلت با خشم به جانی گاله گر نگاه کرد، اما پاسخی ج

 دریافت نداشت.

پنج کیسه آرد سفید هفته پیش فرستادم، کجاست؟ کیسه قهوه، کیسه شکر چی شد؟ پنج ران خوک و ده پوند »

گوشت گوسفند فرستادم، چکار کردین؟ و خدا می دونه چند کیسه سیب زمینی، کو؟ نمیشه که در عرض یک هفته 

رستم می فروشین و پولشو میذارین جیبتون و به این بدبخت ها همه رو مصرف کرده باشین. هرچی براتون می ف

 «لوبیای خشک و آرد ذرت میدین. تعجب نداره که این جوری شدن. از سر راه برو کنار.

 بعد با عجله به طرف در رفت.

 «آهای مرد، اون آخری، بله تو، بیا اینجا.»

ی کرد. قوزک پایش قرمز شده بود و اسکارلت دید که مرد برخاست و با بی حالی به سویش آمد. زنجیرهایش صدا م

 از فشار آهن زخم شده است.

 «آخرین دفعه ای که گوشت خوردی کی بود؟»

 مرد سرش را به زیر انداخت.

 «حرف بزن!»

 مرد هنوز ساکت بود. صورتش را باال گرفت و نگاهی پر از التماس به اسکارلت انداخت و دوباره سرش به زیر افتاد.

می ترسی حرف بزنی، ها؟ خب برو اون ران رو بردار. ربه کا چاقو بهش بده. ببر اونجا ببین همه تقسیم کن. ربه کا »

 «قهوه درست کن، بیسکویت هم بهشون بده با شیره نیشکر. بجنب دیگه. می خوام ببینم چه می کنی.

 «این گوشت و قهوه مال آقای جانیه.»ربه کا هراسان گفت: 

جانی، غلط کردی. گیرم که راست بگی. هر کاری که من میگم می کنی. مشغول شو، زود باش. جانی گاله  مال آقای»

 «گر تو هم بیا باهات کار دارم.

از وسط کارگاه گذشت و به سوی درشکه رفت. اندوهناک و ناراضی، نگاهی به مردان انداخت. دید که به جان گوشت 

 می کنند، گویی می ترسیدند که دوباره از آنها پس گرفته شود.افتاده اند و سبعانه آن را تکه تکه 

تو آدم پستی هستی. حاال دیگه کارت به جایی رسیده که از »جانی به درشکه تکیه داد و اسکارلت باال رفت و نشست. 

 «ذاری.من می دزدی. از این به بعد مواد غذایی رو روزانه برات می فرستم. اون وقت دیگه نمی تونی سرم کاله ب

 «دیگه بعدی وجود نداره، چون کار نمی کنم.»گاله گر گفت: 

 «منظورت اینه که کار رو ول می کنی؟»

اما دست سرد احتیاط او را از این کار منع کرد. اگر جانی می رفت تکلیف « گمشو، همین االن»می خواست فریاد بزند: 

داشت. تکلیف این همه سفارش چه می شد؟ چقدر زحمت  چه بود؟ او دو برابر هیو کار می کرد و دو برابر تولید

کشیده بود تا این سفارشات را گرفته بود. باید الوار را به آتالنتا می فرستاد. اگر جانی می رفت، چه کسی را می 

 توانست جای او بگذارد؟

ار تولید کنم، دیگه نگفتی کارمو بله. استعفا میدم. شما اینجا اختیار تام به من دادی، و به من گفتی هرچی می تونم الو»

چطور اداره کنم. تا حاال هم هرچی خواستین بهتون تحویل دادم. و نمی تونین بگین که من زیر تعهدم زدم. درآمد 

و هرچی هم تونستم از بغلش خوردم. و حاال شما اومدین و منو سؤال پیچ می  -شمارو زیاد کردم و مزدم رو گرفتم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

2 1 5  

 

شکسته می کنین. فکر می کنین بعد از این می تونم اینجا رو بگردونم؟ یکی دو تا ترکه کنین و جلوی همه منو سر

چیز مهمی نیست ولی بیماری تنبلی مسریه. همشونو می گیره. اگه خوب بخورن و ما هم دائماً تر و خشکشون کنیم 

نمی کنه. چون من امشب چی میشه؟ آیا دیگه به این خوبی کار می کنن. اگه دخالت کنین یا نکنین، دیگه فرقی 

 «میرم.

اثر خشونت و تصمیم در چهرۀ کوچکش آشکار بود و اسکارلت مردد می نمود. اگر استعفا می کرد و می رفت چه می 

 شد؟ چه باید می کرد؟ خودش که نمی توانست تمام شب را بماند و از محکومان مراقبت کند!

. سیمایش عوض شد و آن خشونت و سختی تقریباً از میان رفت. مثل این بود که جانی تردید او را احساس کرده بود

 وقتی شروع به صحبت کرد لحنی مالیم داشت. 

داره دیر میشه، خانوم کندی. شما بهتره برین خونه. ما که نمی خوایم به خاطر این چیزهای کوچیک با هم دعوا »

 «وش کنیم.کنیم، ها؟ چطوره ده دالر از حقوق من کم کنین و هرچی بوده فرام

اسکارلت نگاهی به آن مردان بدبخت که در آن باد سرد به جان گوشت افتاده بودند انداخت. این محکومان مریض 

آنجا افتاده بودند و باد سرد هم چون شالق بر ایشان فرود می آمد. باید از شر جانی گاله گر راحت می شد. او دزد 

اشت که با محکومان بینوا چه می کند. ولی، از طرف دیگر، باهوش بود بود، آدم رذل و ظالمی بود. و هیچ کس خبر ند

و، خدا می دانست، که اسکارلت چقدر به یک مدیر باهوش احتیاج داشت. خوب، حاال نمی شد کاری با او کرد. داشت 

 سیدگی کند.به خوبی پول درمی آورد، درآمد کارگاه را باال برده بود. بعد از این باید کمی بیشتر به محکومان ر

 «من بیست دالر از حقوقت کم می کنم. و فردا صبح برمی گردم تا بیشتر صحبت کنیم.»مختصر گفت: 

افسار را گرفت. درشکه به راه افتاد. و می دانست که آینده دیگر بحثی نخواهد بود. هر دو می دانستند که مسئله 

 همین جا خاتمه یافته است.

، وجدانش درگیر جدال با پول پرستی اش بود. می دانست که برای این مرد کوچک وقتی در جاده دکاتور می راند

اندام ایرلندی، وجدان و ترحم و مالطفت معنایی نداشت. اگر بالیی بر سر یکی از این محکومان می آمد و جانشان در 

باز هم او را نگه  خطر قرار می گرفت او هم چون جانی گاله گر مسئول بود، زیرا از بی رحمیش خبر داشت ولی

بله، از طرف دیگر، این مردان به هر حال محکوم بودند. و این خود کمی وجدان او را  -داشته بود. اما، از طرف دیگر

 راحت می کرد، ولی باز هم در حالی که در آن جاده تاریک می راند، سیمای آنان پیش چشمش جان می گرفت.

 و این افکار را به انبار چوبی ذهنش افکند و در را روی آنها بست.« کنم.اوه، بعداً راجع به این موضوع فکر می »

 

* * * 

 

خورشید کامالً فرو نشسته بود که به خم جاده، باالی شهر کلبه ها رسید، بیشه های اطراف تاریک بودند. با رفتن 

هنده فراگرفته بود و باد شالق خورشید، سوز موذیانه ای فرو افتاده بود و آن جهان گرگ و میش را سرمایی آزارد

کشان از الی درختان بیشه می گذشت. شاخه ها به لرزه افتاده بود و برگ های خشک فرو می ریخت. هرگز تا این 

 ساعت بیرون نمانده بود، احساس ناراحتی می کرد و آرزو داشت کاش در خانه می بود. 

از غیبت او نگران شد، می ترسید یانکی ها او را گرفته باشند. افسار را کشید. منتظر ماند از سام گندهه خبری نبود. 

بعد صدای پایی به گوشش رسید از طرف کلبه ها بود. کمی احساس راحتی کرد، می دانست که سام انتظارش را می 

 کشد.
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 ولی کسی که به خم جاده نزدیک می شد سام نبود.

کنارش قدم برمی داشت. به سرعت افسار را فرود آورد و مرد سفید گردن کلفتی بود و سیاه تنومندی مثل گوریل 

 اسلحه را در دست گرفت. اسب به حرکت درآمد ولی وقتی مرد سفید دستش را باال گرفت، عقب نشست.

 «خانم. می تونی یه بیست و پنج سنتی به من بدی؟ خیلی گرسنمه.»مرد سفید گفت: 

 «من پولی ندارم گم شو.»مرانه باشد. سعی کرد صدایش محکم و آ« از سر راه برو کنار.»

 «بگیرش، حتماً تو سینه ش قایم کرده.»مرد با یک حرکت سریع دهنه اسب را گرفت. مرد سیاه داد زد: 

آنچه بعد اتفاق افتاد در نظر اسکارلت چون کابوسی بود و چه سریع اسلحه را باال آورد و گویی کسی به او می گفت، 

ای مرد سفید، اسب را بزند. در یک لحظه سیاه را نزدیک خود دید. می خندید و دندان شلیک نکن. ممکن بود به ج

های سفیدش را نشان می داد. اسکارلت تردید نکرد. اسلحه را باال گرفت و ماشه را کشید. نمی دانست او را زده 

. سیاه کنارش بود، است یا نه، اما لحظه ای بعد اسلحه چنان از دستش بیرون رفت که مچش نزدیک بود بشکند

آنچنان نزدیک، که بوی تعفن او را حس می کرد. می کوشید او را روی درشکه بخواباند. اسکارلت با دست آزادش تا 

سرحد مرگ مبارزه می کرد. صورت او را چنگ می زد. دست مرد را روی گلویش حس کرد و لحظه ای بعد صدای 

یاه در سینه او جستجو می کرد، مثل دیوانه ها فریادهای پاره شدن لباسش را از گلو تا کمر شنید. دست س

 جگرخراش می کشید و ترس بر جانش تاخته بود. ترسی بود نو و بی سابقه، متفاوت با ترس های دیگر.

 «خفه ش کن! بزنش!»مرد سفید فریاد می زد: 

گاز گرفت و دوباره جیغ دست سیاه روی دهانش قرار گرفت. اسکارلت با تمام قدرت آن دست کثیف و زمخت را 

کشید و در این میان صدای سفید را می شنید که با کسی حرف می زد. شخ  سومی هم آمده بود. دست سیاه از 

 دهانش جدا شد و آن تنه کثیف متعفن ناگهان از جا کنده شد. سام آمده بود.

می لرزید و جیغ می زد. ناگهان عنان را  سام فریاد زد و با مرد سیاه درگیر شد. اسکارلت« خانوم اسکارلت فرار کن.»

به دست گرفت و شالق کشید. یکی از آنها به زمین افتاد و اسکارلت حس کرد چرخ کالسکه از روی چیزی نرم عبور 

 کرد. مرد سفید بود که روی زمین افتاده بود. سام با یک ضربه کارش را ساخته بود.

د. درشکه با سرعت در آن جاده ناهموار پیش می رفت. با وجود ترس، دیوانه از هراس، بار دیگر شالق را فرود آور

احساس می کرد از پشت سرش صدای پایی می آید، کسی او را تعقیب می کرد، می دوید. فریادی سر اسب کشید و 

 بار دیگر شالقش را فرود آورد. بهتر بود می مرد تا به دست آن سیاه وحشی می افتاد.

 «خانوم اسکارلت، وایسا.»سر گفت: ناگهان صدایی از پشت 

برگشت و نگاهی به پشت سر انداخت. سام داشت می دوید. پاهای بلندش مثل پیستون های لکوموتیو کار می کرد. 

عنان کشید. سام خود را به درون کالسکه انداخت، آن طور که اسکارلت هم تعادل خود را از دست داد و افتاد. 

 بود.صورت سام از عرق و خون خیس 

اسکارلت هیچ نگفت ولی وقتی جهت نگاه او را تعقیب کرد تازه « طوری شدین خانوم اسکارلت؟ اذیتتون کردن؟»

فهمید که پیراهنش پاره شده و سینه بندش نمایان است. با دست های لرزان دو طرف پیراهنش را گرفت و روی 

 سینه فشرد و های های گریستن آغاز کرد.

 «بده به من خانوم اسکارلت. من می رونم.افسار رو »سام گفت: 

 شالق فرود آمد و اسب از جا کنده شد. می رفت و درشکه همچنان تلوتلوخوران در گودال ها می افتاد.
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امیدوارم اون بابون )*( رو نکشته باشم. دیگه منتظر نشدم ببینم مرده یا نه. ولی اگه اذیتتون کردن، خانوم اسکارلت، »

 «برم مطمئن بشم.

(:)*(Baboon میمونی از خانواده سینوسیه فالوس، زیستگاهشان در صحرای جنوب قاره آفریقاست و بیشتر در :

بخش های صخره ای و کوهستانی زندگی می کنند. این حیوان به صورت اجتماعی سر می کند. تعدادشان در یک 

 م( -و بز و گوسفند تغذیه می کنند.گله گاهی به صد می رسد آنان از میوه، حشرات و پستاندارانی چون کَل 

 «تندتر برو. -نه -نه»اسکارلت با گریه گفت: 
 

 فصل چهل و پنجم

 

آن شب، وقتی فرانک او را تنها گذاشت و عمه پیتی و بچه ها در معیّت اشلی برای گردش به خیابان رفته بودند، 

ور می تواند در این شب های شورش، بیرون برود اسکارلت کم مانده بود از ناراحتی و خشم منفجر شود. فرانک، چط

و در جلسۀ سیاسی شرکت کند؟ جلسه سیاسی! آن هم وقتی که چنین حادثه ای رخ داده بود. ممکن بود اتفاق بدی 

 بیفتد. اگر واقعاً بالیی سرش می آمد چه می شد؟ آه، فرانک چقدر خودخواه بود.

و با پیراهن دریده، با اشک و خون آنچه که رخ داده بود شرح داد، وقتی اسکارلت با آن وضع، همراه سام بازگشت 

 «یا فقط ترسیدی؟ -شیرینم، اذیتت کردن»فرانک که با سکوتی دیوانه کننده به داستانش گوش می داد، فقط پرسید: 

 خشم هم با اشک درآمیخت ولی یارای پاسخ نداشت و سام گفت که فقط ترسیده است.

 «پیرهنش پاره شده بود. به موقع رسیدم. فقط»

 «-تو پسر خوبی هستی، سام. کار مهمی کردی. هیچ وقت فراموش نمی کنم. کاری هست که من بتونم برات بکنم»

 «بله، آقا. شما باید منو هرچه زودتر بفرستین به تارا. یانکی ها دنبالم می گردن.»

ره شبی را که تونی برای کمک در خانۀ آنها را کوفته فرانک صبورانه به داستان او نیز گوش داد و هیچ نپرسید. خاط

 بود در ذهنش زنده شد. این یک موضوع مردانه بود و الزم نبود چیزی بگوید و یا حتی احساساتی از خود نشان دهد. 

یم بسیار خوب، برو سوار درشکه شو. میگم پیتر امشب تو رو ببره به جاده رات اندردی. می تونی تا صبح تو بیشه قا»

بشی و صبح با قطار بری به جونزبورو. این جور مطمئن تره... خوب دیگه، شیرینم، گریه نکن. همه چی تموم شده، 

مسئله ای هم که برات پیش نیومده. خانم پیتی ممکنه نمک خودتونو به من قرض بدین؟ مامی لطفاً یک گیالس 

 «شراب برای خانم اسکارلت بیار.

تاد، این بار گریۀ خشم. او انتظار دلداری داشت. دلش می خواست فرانک از این حادثه اسکارلت دوباره به گریه اف

اظهار تنفر کند و دست به اقدامی از سر انتقام زند. حتی ترجیح می داد که فرانک داد و بیداد راه می انداخت و 

 خشمگین می شد و سرش

کرد بهتر از این بود که این طور سکوت کند و هیچ هر کاری می  -داد می زد و می گفت که قبالً اخطار کرده بود

اهمیتی برای این حادثه قایل نشود. البته او مردی مالیم و اصیل بود ولی با وجود این سکوت و مالیمت، گویی در 

ذهنش خیاالت مهمی را می پروراند. و این خیاالت مهم، مسلماً مربوط به یک جلسه بی اهمیت سیاسی می شد. حتی 

انک به او گفت که لباسش را عوض کند تا او را به خانه مالنی ببرد، نزدیک بود از تعجب شاخ دربیاورد. او وقتی فر

باید می دانست که همسرش چه تجربه وحشتناکی را پشت سر گذاشته، باید می دانست که همسرش اصالً مایل 

به خانه مالنی برود. تنها یک آجر داغ  نیست با آن اعصاب خراب و بدن کوفته که در حسرت بستری گرم و نرم بود،
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می خواست که بدنش را گرم کند و یک نوشیدنی داغ که هراسش را براند. اگر فرانک واقعاً او را دوست داشت 

هرگز حاضر نمی شد در این دقایق خطیر خانه را ترک کند. باید نزد او می ماند و بارها تکرار می کرد که اگر بالیی 

 از غصه می مرد. تصمیم داشت وقتی به خانه بازگشت این مطلب را به او گوشزد کند. سرش می آمد حتماً

تاالر پذیرایی مالنی مثل شب های دیگر که اشلی و فرانک بیرون می رفتند، حقیر و غم انگیز می نمود. در چنین شب 

ی گرم و آرام بخش می هایی زن ها دور هم می نشستند و به دوخت و دوز مشغول می شدند. اتاق از آتش بخار

نمود، چراغ روی میز نور مالیمی به اطراف می پراکند و کارهای دستی زنان را روشن می کرد. دامنشان موجی 

نداشت و مثل هشت پای کوچک بی حرکت روی حصیر اتاق مانده بود. در اتاق کوچک، بچه ها، وید، بو و االلوره نا 

می رسید. آرچی روی نیمکتی کنار آتش نشسته بود و به دیوار تکیه داده  خوابیده بودند، تنفسشان به آرامی به گوش

بود، دور دهانش از تنباکو رنگین می نمود و با چاقویش روی یک تکه چوب کنده کاری می کرد. تفاوت میان آن 

 باشد. آدم کثیف ریشو و زنان کوچک اندام و تمیز، تفاوت سگ بزرگی بود که به چهار بچه گربۀ ملوس خیره شده

صدای آرام مالنی که زنگی از تأسف و تأثر در آن انعکاس داشت همچنان داستان جنجالی و پر شر و شور جلسه 

انجمن بانوان چنگی را می گفت. آنان نتوانسته بودند با انجمن آواز آقایان در مورد کنسرت آیندۀ خود به توافق 

افقت آقایان انجمن قرار نگرفته بود. به این ترتیب غوغایی به برسند، برنامه هایی که پیشنهاد کرده بودند مورد مو

راه افتاده بود، خانم ها آن روز بعدازظهر تمام وقت به انتظار مالنی مانده بودند و تهدید کرده بودند که اگر نظرشان 

ید تمام مهارت محترم داشته نشود جملگی از عضویت در مجمع موسیقی استعفا خواهند داد. مالنی در مقابل این تهد

 و سیاست خود را به کار گرفته بود تا آنها را از تصمیم خود منصرف کند.

دلش می خواست راجع « اوه، لعنت به این زنان چنگ نواز.»اسکارلت، لبریز از خشم، می خواست جیغ بکشد و بگوید: 

س خود را کاهش دهد. می به تجربۀ تلخ خود سخن بگوید، جزء به جزء تعریف کند و با ترساندن دیگران، تر

خواست به آنها بگوید که چه شجاع بوده و با شنیدن صدا و کالم خودش، خود را مطمئن سازد که واقعاً شجاع بوده 

است. ولی هر وقت که می خواست موضوع را پیش بکشد مالنی صحبت را به موضوع مسخره و بی اهمیت دیگری می 

 می غیرقابل تحمل می راند. آنها هم چون فرانک، بدجنس بودند.کشید. و این کارش اسکارلت را به سوی خش

چطور می توانستند اینطور آرام و بی خیال بنشینند وقتی که او چنین حادثۀ دردناکی را پشت سر گذاشته بود؟ حتی 

 اعتنا هم نکرده بودند و آسایش و امنیت خاطر او را به هیچ گرفته بودند.

از آنچه که خودآگاه باشد، او را تکان داده بود. وقتی به فکر آن صورت کریه سیاه حوادث آن روز بعدازظهر بیش 

می افتاد که در تاریکی غروب سرد، به او خیره شده بود بی اختیار لرزشی بزرگ او را فرا می گرفت. وقتی به آن 

و سرش را به زیر می دست های خشن سیاه که سینه اش را می کاوید فکر می کرد، بی اراده چشمانش را می بست 

انداخت. آه، اگر سام به موقع نرسیده بود، چه می شد؟ هرچه بیشتر در آن اتاق می نشست و شکیبایی بیشتری نشان 

می داد و صدای یکنواخت و خسته کننده مالنی را می شنید، بیشتر احساس بی طاقتی می کرد، حس می کرد، تار و 

 لد.پودش چون سازی درهم شکسته از هم می گس

از کنده کاری آرچی متنفر بود، نگاهی غضبناک بر او انداخت. و ناگهانه به خاطر آورد که وظیفه او نشستن در همین 

اتاق است و باالخره باید سر خود را به چیزی گرم کند. او هم بی اعتنا به همه چیز با تراشیدن چوب، خود را سرگرم 

روی نیمکت دراز می کشید، می خوابید و خُر خُر وحشتناکش بلند می  می داشت. معموالً وقتی مشغول نگهبانی بود،

شد و با هر نفس، ریش بلندش در هوا بلند می شد. بدتر از همه این بود که مالنی یا ایندیا هیچ یک به او تذکر نمی 
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نکند. چند  دادند که هنگام چوب تراشی باید کاغذی جلوی پایش پهن کند و خرده چوب ها را در اتاق پخش و پال

 لحظه پیش هم آب دهانش را روی فرش جلوی بخاری خالی کرده بود ولی زن ها گویا اصالً توجه نکرده بودند.

وقتی اسکارلت داشت نگاهش می کرد، آرچی به طرف بخاری برگشت و رودخانه ای از آب دهان در آتش خالی 

 ور کردند بمبی منفجر شده است.کرد. چنان صدایی از آتش برخاست که ایندیا، مالنی و پیتی تص

و با نفرت نظری به آرچی « ایندیا که سخت عصبی شده بود، فریاد زد: چه لزومی داره که اینجا، این طوری تف کنی؟

 انداخت. اسکارلت از اینکه ایندیا این طور شهامت از خود نشان می داد تعجب کرد. او اهل این حرف ها نبود.

 دوخت.آرچی چشم در چشم ایندیا 

 و دوباره تف کرد. مالنی با کمی اخم ایندیا را می نگریست.« به نظرم حق دارم تف کنم.»

و مالنی اخمش بیشتر شد، و با « من همیشه خوشحال بودم که پاپای عزیزم هیچ وقت تنباکو نمی جوید.»پیتی گفت: 

 لحن تندی که اسکارلت هرگز از او سراغ نداشت به عمه خانم نهیب زد.

 «اکت باش، عمه جون. شما خیلی بی مالحظه ای.س»

بهتون بگم، امشب همه تون »عمه پیتی کار خیاطی اش را روی دامن گذاشت و لبانش از غصه جمع شد. « اوه عزیزم،»

 «یک چیزی تون هست. تو ایندیا، مث آدم های ابله بداخمی می کنی.

از سر گرفت، به خاطر بدخلقی خود حتی معذرت هم  هیچ کس حرفی نزد. مالنی با کمی خشم کار دوخت و دوز را

 نخواست.

این چه جور دوختنه، چرا این قدر گشاد گشاد می دوزی. یک کمی جمع تر بدوز. »پیتی با لحن حق به جانبی گفت: 

 «چی شده، چته؟

 ولی مالنی باز هم حرفی نزد.

اقعۀ اخیر باعث ناراحتی آنها شده بود؟ بله، علی اسکارلت با حیرت از خود می پرسید، آیا واقعاً خبری هست؟ آیا و

رغم اینکه مالنی می کوشید خود را خونسرد نشان دهد حتماً مسئله ای در کار بود. فضای خانه با هر شب فرق 

داشت. گویا حادثۀ آن روز بعدازظهر که برای اسکارلت رخ داده بود آنان را عصبی کرده بود. اسکارلت سرش را باال 

م نگاهی به حاضران انداخت و متوجه شد که ایندیا با نفرت او را می نگرد. از نگاه طوالنی او دریافت که کرد و نی

 چیزی غریب تر و سردتر از نفرت از چشمانش می تراود، چیزی که از تحقیر قوی تر و آزار دهنده تر می نمود.

 «قصیر من بوده است.به نظرم فکر می کند آنچه اتفاق افتاده، ت»اسکارلت با خود گفت: 

ایندیا نگاهش را از اسکارلت برگرفت و به سوی آرچی انداخت، حالت نفرت از آن رخت بربست و جایش را به 

دلواپسی و استفهام پنهانی داد. اما آرچی متوجه او نبود، بلکه او نیز با خشم و نفرت به اسکارلت می نگریست، درست 

 مثل نگاه ایندیا. 

ین، مالنی دیگر قادر نبود صحبتهای خود را دنبال کند. سکوتی فرو افتاده بود و اسکارلت صدای در این فضای سنگ

باد را به وضوح می شنید. آن غروب، ناگهان تیره و گرفته و مالل انگیز شده بود. اسکارلت اکنون آن مالل و تنش را 

ه سیاه گوش شبیه شده بود. این انتظار احساس می کرد. در چهره آرچی انتظاری موج می زد و گوش هایش بیشتر ب

در مالنی و ایندیا هم دیده می شد. با هر صدایی که از بیرون می آمد دست از دوخت و دوز می کشیدند و گوش می 

دادند، صدای برخورد شاخه ها، صدای خزیدن برگ های خشک بر زمین و صدای پای اسب، آنان را نگران تر نشان 

 ش بخاری هم حساس شده بودند و گوش های خود را تیز می کردند.می داد. به جرقه های آت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

2 1 1  

 

اتفاقی افتاده بود و اسکارلت نمی دانست. اتفاقی که خیلی نزدیک بود و او اطالع نداشت. با نگاهی که به عمه پیتی 

د که آن انداخت مطلع شد که او هم بی خبر است. اما آرچی، مالنی و ایندیا می دانستند. در آن سکوت حس می کر

دو زن، چون حیوانی در قفس بی طاقت هستند. می دانستند، و منتظر بودند، اگرچه می کوشیدند حالت خود را طبیعی 

جلوه دهند ولی آشکار بود که با نگرانی انتظار می کشند. نگرانی درونی آنان به اسکارلت هم سرایت کرده بود و 

که افکار مغشوش به ذهنش هجوم می آورد، ناگهان سوزن به بیش از پیش عصبی و درمانده می نمود. همان طور 

شستش فرو رفت و از درد جیغ کوتاهی کشید. همگی از جا پریدند. اسکارلت انگشتش را گرفته بود و می فشرد، آن 

 قدر که قطره ای خون بیرون زد.

ر عصبی هستم که دلم می خواد اون قد»و پارچه را روی زمین انداخت. « دیگه نمی تونم بدوزم، خیلی عصبی هستم.»

جیغ بزنم. می خوام برم خونه بخوابم. فرانک حال منو می دونست با وجود این گذاشت رفت بیرون. همش حرف می 

زنه، درباره مراقبت از زن ها در مقابل سیاه ها و اوباش، اما حاال که باید کاری بکنه، کجا رفته؟ خونه س؟ از من 

 «-نیست کجا داره پرسه می زنه، با یک مشت مردهایی که همش حرف می زنن ومواظبت می کنه؟ نه، معلوم 

چشمش را گرداند و به چهرۀ ایندیا خیره ماند. ایندیا به تندی نفس می کشید و چشمان بی رنگ و بی مژه اش با 

 نگاهی سرد به اسکارلت دوخته شده بود.

وشحال میشم بگی چی شده که امشب همش به من خیره شدی؟ اگه ناراحت نمیشی ایندیا، خیلی خ»با طعنه ادامه داد: 

 «صورتم عوض شده؟

از اینکه می بینم به آقای کندی این »چشمانش برقی زد و ادامه داد: « نه ناراحت نمی شم، خیلی هم خوشحال می شم،»

 «-طور ناسزا میگی ناراحتم، اگه می دونستی

 ا در مشتش فشرد.و پارچه خیاطی ر« ایندیا!»مالنی آمرانه گفت: 

دعوایی بود که انتظارش می رفت. اولین دعوای « من فکر می کنم شوهرمو بهتر از تو می شناسم.»اسکارلت گفت: 

آشکار اسکارلت و ایندیا. گویی روحش را تازه می کرد و خشمش را از میان می برد. مالنی چشم بر ایندیا دوخته بود 

ی وقتی اسکارلت دوباره شروع کرد او نیز با لحنی سرد و نفرت انگیز به او و ایندیا به ناچار سکوت کرده بود. ول

 تاخت.

تو حالمو بهم می زنی اسکارلت اوهارا. درباره دفاع از خودت داد سخن میدی، با اینکه اصالً به این حرف ها اهمیت »

نذاشته بودی، تو شهر پرسه  نمیدی. چه می فهمی این حرف ها یعنی چه؟ اگه این چند ماه گذشته خودتو به نمایش

نمی زدی، خودتو به مردهای غریبه نشون نمی دادی، عشوه گری نمی کردی که بهت نگاه کنن، این جور توی 

دردسر نمی افتادی. اونچه که امروز بعدازظهر به سرت اومد، حقت بود، و اگه عدالتی بود باید بدتر از اینا به سرت 

 «می اومد.

 «دیا ساکت شو!این»مالنی فریاد زد: 

بذار حرف بزنه، خوشم میاد. همیشه می دونستم که از من بدش میاد ولی ریاکاری اجازه نمی داد که »اسکارلت گفت: 

 «به زبون بیاره. اگه می دونست که مردها خوششون میاد، از صبح تا شب لخت تو خیابون راه می رفت.

 ایندیا از جا جست. اندام نحیفش از خشم می لرزید.

بله، ازت بدم میاد، ولی این ریاکاری نبود که نمی ذاشت چیزی بگم. چیزی بود »با صدایی که آشکارا می لرزید گفت: 

نمی فهمی که اگه ما به هم نچسبیم، اتحاد نداشته باشیم و نفرت  -ادب، تربیت -که تو نمی فهمی. چیزی که تو نداری
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 -تو شخصیت مردم با شرف رو شکستی، پایین آوردی -تو -م. ولی تورو کنار نذاریم، نمی تونیم با یانکی ها دربیفتی

کاری کردی که آبروی یک شوهر باشرف بره. به یانکی ها و حقه بازها اجازه دادی به ما بخندن و توهین کنن و مارو 

ن که تو بی اصل و نسب بدونن. یانکی ها نمی دونن که تو هیچ وقت از ما نبودی و نیستی. یانکی ها هرگز نفهمید

اصالت نداری و وقتی رفتی تو بیشه و خودتو در معرض تجاوز قرار دادی تمام زن های خوب شهر رو به خطر 

انداختی، تو بودی که اون سیاه و اون آشغال سفید رو وسوسه کردی، خودت این کار رو کردی، و مردهای مارو 

 «-مجبور کردی که به استقبال خطر برن، اونا رفتن که

اسکارلت متوجه بود که او حتی در موقع خشم هم نام خدا را بیهوده بر زبان می « خدای من، ایندیا!»فت: مالنی گ

 «-هیچی نگو! تو قول دادی که -خفه شو. حرف نزن. اسکارلت هیچی نمی دونه و»آورد. 

 «اوه، دخترا!»عمه پیتی ملتمسانه با لب های لرزان گفت: 

 «چی رو من نمی دونم؟»یای سرد و مالنی آتشین نگریست. اسکارلت برخاست. با خشم به ایند

و قبل از اینکه کسی بتواند او را « اَه، قدقد مرغ ها شروع شد.»ناگهان صدای رعدآسا و خشمگین آرچی بلند شد: 

ه یکی داره میاد باال. مسلماً آقای ویلکز نیست. قدقد دیگ»خاموش کند، سر خاکستری اش باال رفت و راست ایستاد. 

 «بسه.

 لحنش آن چنان آمرانه بود که زن ها فوراً سکوت کردند. خشم از چهره همه رفته بود. آرچی به طرف در رفت.

 «کی اونجاس؟»قبل از اینکه صدای در بلند شود پرسید: 

 «سروان باتلر. بذار بیام تو. در رو باز کن.»

ال رفت و شلوارش دیده شد و قبل از اینکه آرچی مالنی آنچنان با سرعت به طرف در رفت که دامن فنر دارش با

بتواند دستگیره را بگیرد، در را باز کرد. رت باتلر جلوی در ایستاده بود، کالهش را روی چشمانش کشیده بود، باد 

وحشی شنلش را به هم پیچیده بود. وقتی وارد شد با کسی صحبت نکرد، حتی کالهش را برنداشت. بدون ادای 

 به مالنی نگاه کرد و گفت:  احترام یکراست

 «کجا رفتن. به من بگید. موضوع مرگ و زندگیه.»

اسکارلت و پیتی گیج و مبهوت بودند، نگاهی با هم رد و بدل کردند و ایندیا مثل گربه ای پیر از وسط اتاق گذشت و 

 کنار مالنی قرار گرفت.

 «است!هیچی نگو ملی اون جاسوسه، از اوباش ه»با صدای بلندی گفت: 

 رت حتی نگاهی هم به او نکرد.

 «زود باشین خانم ویلکز! هنوز کمی وقت هست.»

 وحشتی تمام بر سیمای مالنی گسترده بود و به چشمان رت می نگریست.

 «-آخه چی شده»اسکارلت گفت: 

ه دوش لعنتی، برو به هیچی نگو، دهنتو ببند. تو هم همین طور خانم مالنی. از اینجا برو بیرون، خونه ب»آرچی گفت: 

 «جهنم.

 و دست خود را بر بازوی رت گذاشت تا او را از حملۀ آرچی حفظ کند.« نه، آرچی، نه!»مالنی گفت: 

 «شما از کجا فهمیدین؟ -چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ شما»

 در چهره رت شکیبایی و ادب دیده می شد.
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 -زرنگی کردن که تا حاال گیر نیفتادن -ن بودن، خیلی وقتهخدای من، خانم ویلکز. همشون از همون اول مورد سوءظ»

تا امشب. من از کجا فهمیدم؟ داشتم با دو سروان مست، با دو تا یانکی پوکر بازی می کردم، نتونستن زبونشونو نگه 

 «له.دارن. یانکی ها می دونستن امشب خبرهایی میشه، قبالً آماده بودن. دیوونه ها با پای خودشون افتادن تو ت

مالنی از هراس ناگهانی و احساس ضربه ای سنگین تعادل خود را از دست داد و رت زیر بازویش را گرفت تا مانع 

 سقوطش شود.

 «بهش نگو! داره تو رو گول میزنه! مگه نشنیدی گفت امشب با یانکی ها بوده؟»ایندیا به رت خیره شده بود. 

 با اصرار بر سیمای رنگ پریده مالنی دوخته بود.رت هنوز هم توجهی به او نداشت. نگاهش را 

 «زود باشید، حرف بزنید. اونا کجا رفتن؟ محل قرارشون کجاست؟»

اسکارلت حال خود را نمی فهمید. ترسی بر او غالب شده بود. از چهره باتلر چیزی درک نمی کرد. نمی دانست که او 

روراند. ولی مالنی در سیمای باتلر چیز دیگری می دید، چیزی واقعاً قصد کمک دارد یا افکار دیگری را در سر می پ

 که اعتمادش را جلب می کرد. بدن ضعیف خود را از دست ها او بیرون کشید و با صدای کوتاهی گفت: 

 «همون ساختمان نیمه سوخته. -جاده دکاتور، نزدیک شهر کلبه ها. در زیرزمین ملک سالیوان»

 «تی یانکی ها اومدن اینجا، شما هیچی نمی دونین.متشکرم. من فوراً میرم. وق»

فوراً رفت. ردای سیاهش در تاریکی شب حل شد. چند لحظه بعد صدای تاخت اسب به گوش رسید. و دوباره سکوت 

 همه جا فرو افتاد.

 «یانکی ها میان اینجا؟»پاهای کوچک پیتی به حرکت درآمد. خود را روی نیمکت ولو کرد و با گریه گفت: 

اسکارلت به سوی مالنی رفت، شانه های او را گرفت و با تمام توان تکان داد. فکر می کرد با تکان می تواند از او 

 «اینجا چه خبره؟ منظورش چی بود، این رت باتلر؟ اگه نگی دیوونه میشم!»حرف بکشد. 

رش؟ منظورش این بود که تو منظو»در چهرۀ ایندیا احساس پیروزی موج می زد، گویی اصالً درد و غمی نداشت. 

 «احتماالً باعث مرگ اشلی و آقای کندی شدی! دیگه تکونش نده، مگه نمی بینی داره ضعف می کنه.

 «نه، حالم خوبه، ضعف نمی کنم.»مالنی دسته صندلی را در دست می فشرد: 

 «-خدای من، خدای من! اشلی رو می کشن؟ یک نفر به من بگه»

 صدای آرچی حرف اسکارلت را قطع کرد. با لحن آمرانه ای سخن می گفت.چون لوالی زنگ زده ای 

بشینین. به کارتون برسین. بدوزین، مث اینکه هرگز اتفاقی نیفتاده. مث اینکه یانکی ها این خونه رو خیلی وقته که »

 «زیر نظر گرفتن. حاال بشینین سر جاتون و بدوزین.

ت کردند. حتی پیتی هم با دست های لرزان مشغول دوختن شد. همه به خود می لرزیدند. دستورش را اطاع

 چشمانش چون چشمان کودکی هراسان، گرد شده بود. منتظر بود که کسی چیزی بگوید.

 «اشلی کجاست؟ چی به سرش اومده ملی؟»اسکارلت دوباره فریاد زد: 

ه گویی می خواست پارچه ای را که در از چشمان دریده ایندیا رذالتی آشکار بیرون می ریخت. آن قدر عصبی بود ک

 دست داشت پاره کند.

 «شوهر تو کجاست، اسکارلت؟ دلت نمی خواد بدونی؟»
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مالنی همان طور که رنگ پریده و ترسان سرش را زیر انداخته بود و به کار دوختن مشغول بود، با صدای بلندی 

تو امروز بعدازظهر این قدر حالت  -اما -ی گفتن، اماایندیا، خواهش می کنم! اسکارلت شاید باید به تو هم م»گفت: 

 «-و تو هم همیشه مخالف کار کالن بودی -که فرانک فکر نمی کرد -بد بود که ما

 «-کالن»

اول اسکارلت درست منظور او را درک نکرد، مثل این بود که این کلمه را برای اولین بار می شنود و معنی آن را 

اشلی که عضو کالن نیست. »فریادش بلندتر از آن بود که خود حتی انتظار داشت. « ن.کال»درک نمی کند و بعد: 

 «فرانک هم، فرانک هم نیست! او به من قول داده!

البته، آقای کندی عضو کالنه، اشلی هم همین طور و همه مردهایی که می شناسیم. اونا »ایندیا با صدای بلند گفت: 

پوست جنوبی. به جای اینکه اونو سرزنش کنی باید بهش افتخار کنی، اون که کار همه مرد هستن، نه؟ مردهای سفید 

 «-بی شرمانه ای نکرده و

 «-شما همه تون می دونستین و به من نگفتین»

 «می ترسیدیم ناراحت بشی.»مالنی با تأسف گفت: 

ل داده بود. حاال یانکی ها میان و حاال معلوم شد که وقتی می گفتن جلسه دارن، کجا می رفتن. اوه فرانک به من قو»

 «اوه، منظور رت باتلر چی بود؟ -اونو میندازن زندان و دار و ندارمون رو می گیرن

 چشمان مالنی و ایندیا با ترسی بزرگ به هم دوخته شد. اسکارلت برخاست، وسائل دوخت و دوز را کنار گذاشت.

 «-هر کی رسید سؤال می کنم تا بفهمماگه به من نگین، میرم بیرون و خودم می فهمم. از »

بشین. من بهت میگم. چون تو امروز تنها رفتی بیرون و خودتو، تو دردسر انداختی، تقصیر »صدای آرچی بلند شد. 

خودت بود. آقای ویلکز و آقای کندی و مردهای دیگه امشب رفتن تا اون مرتیکه سیاه و اون سفید گردن کلفتو 

کنن، و اونجارو به کلی جارو کنن. و اگه این مرتیکه رذل اوباش درست گفته باشه یانکی  بکشن اگه بتونن پیداشون

ها منتظرشون هستن و اونا با پای خودشون افتادن توی تله. ولی اگه دروغ گفته باشه معلومه که جاسوس اوناس و 

توی این دنیا انجام بدم. اگه البته نتیجه باز هم فرق نمی کنه. در این صورت من مجبورم بکشمش و آخرین کارمو 

مردای ما کشته نشن، اون وقت مجبورن همشون به تگزاس فرار کنن و شاید هیچ وقت بر نگردن. اینا همش تقصیر 

 «توست و دست های تو به خون آلوده شده.

خشم، جای ترس را در چهرۀ مالنی گرفت. متوجه بود که اسکارلت موضوع را درک کرده و ترسی بزرگ بر 

 ودش مستولی شده است. برخاست و دستش را روی شانه آرچی گذاشت.وج

اگه یک کلمه دیگه از این حرف های بزنی، از اینجا بیرونت می کنم، آرچی. اسکارلت هیچ »با لحن محکمی گفت: 

ر می تقصیری نداره. اون فقط کاری رو کرد که فکر می کرد باید بکنه. و مردان ما هم همون کاری رو می کنن که فک

قضاوت در مورد دیگران کار درستی نیست. ما که همه مثل هم فکر نمی کنیم، مثل هم عمل نمی کنیم.  -کنن درسته

 «-ممکنه -تو و ایندیا چطور می تونین این جور ظالمانه قضاوت کنین، وقتی شوهر اون و شوهر من ممکنه

 «اد.ساکت! بشین خانوم. صدای پای اسب می»آرچی با لحن آرامی گفت: 

مالنی در صندلی فرو افتاد و یکی از پیراهن های اشلی را برداشت و سرش را روی آن خم کرد. بی اختیار اشک 

 هایش روی آن می ریخت.
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اسب ها نزدیکتر می شدند و صدای پایشان بلندتر به گوش می رسید. صدای مهمیزها و عنان ها و زیر چرمی با 

ب ها مقابل خانه ایستادند، صدایی که از همه بلندتر بود فریاد زد، و دستور صدای سواران درآمیخته بود. وقتی اس

پیاده شدن داد. به دنبال آن، صدای برخورد چکمه ها با سطح زمین به گوش آمد. و بعد صدای حرکت آنان در حیاط 

ن اتاق خیره پشتی شنیده شد. زنان احساس می کردند که هزاران چشم از پشت پنجره های بدون سایبان به درو

شده است. با دلی پر وحشت سعی کردند خود را به کارشان مشغول دارند. قلب اسکارلت در سینه اش می تپید و از 

و « اشلی را من کشتم! اشلی را من کشتم!»درون فریادهای وحشتناک می کشید و این صدا در ذهنش طنین می یافت: 

د که ممکن است فرانک را هم کشته باشد. اصالً نمی توانست در این لحظات پر آفت و آشوب، اصالً فکر نمی کر

تصور کند که ممکن است اشلی با موهای روشن، آغشته به خون، در مقابل یک افسر سوار یانکی دراز به دراز روی 

 زمین افتاده باشد.

ی در آن دیده نمی وقتی ضربه های بلند به در نواخته شد، اسکارلت نگاهی به صورت خالی مالنی انداخت، هیچ حس

شد، مثل چند دقیقه پیش که با رت باتلر حرف می زد. حالت پوکر بازی را داشت که فقط با دو خال مشابه، توپ می 

 زد. 

آرچی اسلحه کمری اش را باز کرد و کارد را در چکمه اش مخفی نمود و « آرچی دررو باز کن.»مالنی به آرامی گفت: 

گشود. پیتی حالت موشی را داشت که تله را در کنار خود احساس کرده باشد. پشت لنگان به طرف در رفت و آن را 

در یک سروان یانکی و چند سرباز کت آبی ایستاده بودند. زن ها ساکت بودند. اسکارلت نگاهی انداخت و از اینکه 

از دوستان  ( یکیTom Jefferyافسر مزبور را شناخته بود، کمی احساس آرامش کرد. او سروان تام جفری )

رت بود. وقتی می خواست خانه اش را بسازد الوارهای خود را از اسکارلت خریده بود. اسکارلت می دانست که آدم 

 خوبی است.

گیرم که آدم خوبی هم باشد، مگر می تواند آنها را از زندان آزاد کند؟ افسر یانکی فوراً او را شناخت، با دستپاچگی 

 ی کرد.کاله از سر برداشت و تعظیم

 «شب به خیر، خانم کندی. کدام یک از شما خانم ویلکز هستند؟»

 «من هستم. این مالقات غیر منتظره رو مدیون چی هستم؟»مالنی با وقار تمام از جا برخاست. 

سروان با دقت نگاهی به اطراف افکند. همه جا را از نظر گذراند و روی تک تک چهره ها تأمل کرد، میز و جارختی را 

 به دقت نگاه کرد ولی اثری از اینکه مردی در خانه باشد نیافت، کاله یا کت مردانه وجود نداشت.

 «می خواستم اگه اجازه بدین با آقای ویلکز و آقای کندی صحبت کنم.»

 «خونه نیستن.»مالنی با صدای سرد و آرامی گفت: 

 «مطمئنید؟»

 «نکن. در حرف های خانم ویلکز شک»صدای آرچی بلند شد: 

 «معذرت می خوام خانم ویلکز. قصدم بی احترامی نبود. اگه مطمئنید، من هم خونه رو نمی گردم.»

قول میدم. ولی اگه دوست دارید می تونین خونه رو بگردین. اونا امشب تو فروشگاه آقای کندی دور هم جمع »

 «شدن.

ما بیرون منتظر می مونیم تا »تکان داد و افزود: سروان سرش را به عالمت نفی « تو فروشگاه نبودن. کسی نبود.»

 «برگردن.
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تعظیم کوتاهی کرد و خارج شد و در را پشت سرش بست. همه فرمان بلندش را شنیدند. باد صدایش را دورتر می 

صدای پاها برخاست. « خونه رو محاصره کنید. جلوی هر پنجره یک نفر بگذارید، جلوی در هم همین طور.»برد. 

ت با ترس به پنجره خیره شد. سایه یانکی مسلحی پشت آن دیده می شد. مالنی نشست و با دست هایی که اسکارل

دیگر نمی لرزید کتابی را از روی میز برداشت. نسخه کهنه و رنگ و رو رفته ای از بینوایان بود. سربازان 

تگاه ها خوانده بودند و احساس عجیبی به کنفدراسیون به این کتاب بسیار عالقمند بودند. آن را در نور ضعیف بازداش

آنان دست داده بود که نامش را بینوایان لی گذاشته بودند. مالنی کتاب را گشود و با صوتی یکنواخت، اما واضح، 

 شروع به خواندن کرد.

نی و زنان آشفته از صدای یکنواخت مال« بدوزین.»صدای آرچی هم گاه و بیگاه چون شالق بر زنان فرود می آمد: 

 غرش های نابهنگام آرچی به کار دوخت و دوز مشغول بودند.

اینکه خواندن مالنی چقدر طول کشید، اسکارلت نمی دانست ولی به نظرش می آمد که ساعت ها بطول می انجامد. 

 حتی کالمش را نمی شنید. حاال به فرانک هم به اندازۀ اشلی فکر می کرد. در این غروب غم انگیز حضور آرامش

بخش او را طلب می کرد! فرانک قول داده بود که با کالن کاری نداشته باشد. این درست همان اتفاقی بود که همیشه 

از وقوعش می ترسید. آن همه کار سخت، آن همه مبارزه و خودآزاری و از خودگذشتگی در باد و باران و آفتاب، از 

د، اکنون بیهوده می نمود. چه کسی می توانست قبول کند که بین رفته بود. آن همه رنجی که در سال گذشته برده بو

این پیرمرد از اعضای فعال و متعصب کالن بوده است. فرانک را با کالن چه کار؟ حتی در این لحظه ممکن بود مرده 

 باشد و اگر نمرده باشد، و یانکی ها او را بگیرند، حتماً به دار آویخته می شود و اشلی هم.

کف دستش فرو می کرد و آن قدر این کار را تکرار کرد که کامالً قرمز شد. وقتی اشلی در معرض  ناخن هایش را

مرگ روی دار قرار داشت، مالنی چطور می توانست اینطور به خواندن ادامه دهد؟ ممکن بود مرده باشد! اما همچنان 

ت و در جانش می دوید و او را از جیغ که آالم ژان و الژان را می شنید، احساس آرام بخشی، گویی بر او می نشس

 کشیدن منع می کرد.

یادش آمد شبی را که تونی فونتین به آنها پناه آورده بود، ترسیده، رنجور، درمانده و بی پول. اگر به خانه آنها نیامده 

ده باشند در بود و اسب و پول نمی گرفت، حتماً تاکنون اعدام شده بود. اگر فرانک و اشلی در این لحظه کشته نش

همان شرایط تونی قرار داشتند، حتی بدتر. وقتی که خانه در محاصره سربازان است، چطور می توانستند برای گرفتن 

اسب و پول به خانه بیایند؟ حتماً دستگیر می شوند. حتماً خانه های اطراف هم تحت اسلحه و محاصره یانکی هاست، 

 حتی شاید در این شب تاریک و سرد و پر باد در راه تگزاس باشند. پس از دوستان هم نمی توانند کمک بگیرند.

شاید رت به موقع رسیده باشد. او همیشه مقدار زیادی پول نقد با خودش دارد. شاید پول مورد نیاز را به  -اما رت

ود و تنفر خود را آنها قرض بدهد، ولی یقینی در بین نبود. چرا رت باید نگران جان اشلی باشد؟ بی شک از او متنفر ب

نشان داده بود. دیگر مایل نبود به این افکار ادامه دهد، می خواست آنها را از خود براند، مبادا حقیقت پیدا کند، اوه 

 اشلی و فرانک کجا بودند؟

بود. ولی من اصالً فکر نمی کردم که آنها آن قدر احمق باشند که به عضویت کالن درآیند. و اصالً فکر نمی کردم 

اتفاقی برای من بیفتد. ولی کار دیگری نمی توانستم بکنم. ملی حق داشت. راست می گفت. مردم کارهایی را می کنند 

 «که باید بکنند. و حاال ممکن است همه چیزم را از دست بدهم. شاید تقصیر خودم بوده.
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و خیره ماند. سربازی پشت پنجره باالخره بعد از زمان درازی، مالنی سکوت کرد. سرش را به سوی پنجره برگرداند 

ایستاده بود. و به اتاق زل زده بود. دیگران هم سرشان را بلند کردند. آنان نیز به آنچه مالنی گوش می داد، گوش 

 دادند.

صدای پای اسبی می آمد و گویا کسی هم آواز می خواند. باد صدا را با خود می آورد و از درز پنجره به درون اتاق می 

آوازی که به گوش می رسید شوم و تنفرآمیز بود، آوازی بود از مردان شرمن به نام عبور از جورجیا. رت باتلر راند. 

 می خواند. 

اشعار را به زحمت ادا می کرد و صداهای دیگر، صداهای مست، با او همراهی می کردند. چون دیوانه ها سر و صدا 

ز روی ایوان جلو، صدای فرمان سروان جفری بلند شد و به دنبال آن می کردند و کلمات را از یکدیگر می قاپیدند. ا

چند نفر شروع به دویدن کردند. آواز بلندتر شده بود و خانم ها با تعجب به هم چشم دوخته بوند. صدای رت از همه 

 بلندتر بود و صدای اشلی و هیو السینگ هم شناخته می شد.

روان جفری درآمیخت. هیو السینگ دیوانه وار می خندید و رت هم چرت و آوازها باز هم بلندتر شد و با سؤاالت س

 «چی میگی لعنتی! چی میگی لعنتی!»پرت می گفت. اشلی هم با صدای بلند و عجیبی داد می زد: 

نه، این اشلی نیست. اشلی هیچ وقت مست نمی کند! و رت، رت وقتی مست می کند ساکت »اسکارلت با خود گفت: 

 «هرگز این طور عربده نمی کشد. -تر می شود

دست « این دو مرد توقیف هستند.»مالنی برخاست و آرچی هم با او از جای جست. صدای سروان به گوش رسید. 

 آرچی به سوی اسلحه رفت.

یده همان نگاهی را که آن روز در تارا، باالی سر یانکی مهاجم از او د« نه، اسلحه نه، بدش به من.»مالنی به نجوا گفت: 

بود در چشمانش می دید، هم ترس بود، هم اعتماد و هم آرامش و هم احتیاط، چون ببری خشمگین. خود را مقابل 

 در انداخت.

 «بیارش تو، سروان بالتر. فکر می کنم دوباره بردی مستش کردی؛ بیارش تو.»با لحن محکم و مطمئنی داد زد: 

متأسفم خانم ویلکز، شوهر شما و آقای السینگ »ی شنیده شد: از میان تاریکی سرد و پر باد، صدای سروان جفر

 «توقیف هستن.

توقیف؟ برای چی؟ برای اینکه مست کردن؟ اگه قرار باشه تمام مست های آتالنتا رو دستگیر کنن پس تا حاال باید »

 «ونی راه بری.البته اگه می ت -افراد پادگان یانکی همه تو زندون باشن. خُب دیگه، بیارش تو سروان بالتر

ذهن اسکارلت به سرعت به کار افتاده بود ولی چیز زیادی دستگیرش نمی شد. می دانست که رت و اشلی هیچ یک 

مست نیستند و مطمئن بود که مالنی هم می داند. این مالنی بود که در آستانه در ایستاده بود و مثل سلیطه ها، در 

 آن دو چنان مست بودند که نای راه رفتن نداشتند. مقابل آن همه یانکی فریاد می کشید و گویی

بعد از یک مکالمه نامفهوم، صدای پایی از پله های ایوان شنیده شد. اشلی مقابل در رسید. رنگش پریده بود و سرش 

فرو افتاده، موهای روشنش آشفته و شنل سیاهی قامتش را پوشانده بود. هیو السینگ و رت هم قادر به ایستادن 

د. یکدیگر را نگه داشته بودند و انتظار می رفت هر آن نقش زمین شوند. پشت سر آنها، سروان یانکی آمد، نبودن

گیج می نمود، هاله ای از تردید و سوءظن در صورتش دیده می شد. در آستانه در قرار گرفت. پشت سرش چند 

 وحشی فرود می آمد.سرباز ایستاده بودند و صحنه را تماشا می کردند، و باد همچنان سرد و 
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اسکارلت هراسان و گیج، نگاهی به مالنی انداخت، اشلی خاموش او را می نگریست. انگار در این دنیا نبود، خراب می 

ولی ناگهان دریافت که « چرا مست کرده؟»نمود، قدمی به سوی اسکارلت برداشت. اسکارلت گریستن آغاز کرد. 

بسته به آن است. کامالً دریافته بود که خودش و عمه پیتی جزء این  شاهد یک بازی خطرناک است و زندگی آنها

بازی نیستند ولی دیگران بودند و با اشارت های پنهان یکدیگر را آگاه می کردند. مثل این بود که یک درام مهیج را 

 ت بماند.روی صحنه بازی می کنند. هنوز هم همه چیز را به درستی نفهمیده بود ولی می دانست که باید ساک

بذارش روی صندلی. و تو سروان باتلر فوراً از این خونه برو بیرون! چطور جرأت کردی این »مالنی با خشم فریاد زد: 

 «بال رو سرش بیاری! چطور جرأت می کنی تو روی من نگاه کنی!

نگه داشت و با لحن دو مرد، اشلی را روی صندلی گهواره ای نشاندند و رت فوراً پشت صندلی قرار گرفت و آن را 

 تأسف باری خطاب به سروان یانکی گفت: 

حاال بیا و کار خوب بکن. تقصیر من بود که نذاشتم پلیس بگیردش، آوردمش خونه. و حاال این خانوم سرم جیغ می »

 «کشه و می خواد چشمامو دربیاره.

یک یانکی  -یگه. مست و خراب با یکو تو هیو السینگ، من شرم دارم تو صورتت نگاه کنم. مادر بیچاره ت چی م»

 «دوستِ اوباش مثل سروان بالتر، بَه بَه! و تو آقای ویلکز، چطور حاضر شدی این بال رو سرت بیارن؟

 بعد ناگهان سرش روی میز افتاد و در میان بازوانش پنهان شد.« ملی، من زیاد مست نیستم.»اشلی با ناله گفت: 

و ناگهان گریستن آغاز کرد. « عمه جون لطفاً شما رختخوابشو آماده کن و اووه آرچی، ببرش تو اتاق بخوابونش.»

 «اوه، چطور تونست؟ به من قول داده بود!»

آرچی می خواست اشلی را بلند کند و عمه پیتی هم ترسان و بی اعتماد از جا برخاست که ناگهان صدای افسر یانکی 

 برخاست.

 «وهبان!دست بِهِش نزن. اون توقیف شده. گر»

وقتی گروهبان تفنگ به دست وارد شد، رت آشکارا کوشید در موضوع دخالت کند. دستی روی بازوی سروان 

 گذاشت و سعی کرد به چشمان او دقیق شود.

 «تام، چرا توقیفش می کنی؟ اون زیاد مست نیست. من از این مست تر هم دیدمش.»

زد. مستی به من مربوط نیست، من که پلیس نیستم. او و آقای  لعنتی کی راجع به مستی حرف»سروان فریاد کشید: 

السینگ به اتهام عضویت در کالن و شرکت در حمله به شهر کلبه ها توقیف شدن. یک سیاه و یک سفید کشته شدن. 

 «آقای ویلکز هم رهبری این حمله رو داشته.

ودش را نگه دارد، روی نیمکت نشست و سر آن قدر خندید که دیگر نتوانست خ« امشب؟»رت خنده بلندی سر داد: 

امشب؟ این غیرممکنه! اینا هر دوشون با من »را میان دو دست گرفت. وقتی باالخره توانست سخن بگوید گفت: 

 «بودن، از ساعت هشت همه دور هم جمع شدیم.

 «-با تو رت؟ اما»سروان اخم کرد و گفت: 

 وا رفته بود کرد و بعد به زن گریانش نگریست.بعد با سوءظن نگاهی به اشلی که خُرخُرش به ه

 «کجا بودید -ولی»

 «مایل نیستم بگم.»رت نگاهی مستانه به مالنی انداخت و گفت: 

 «بهتره بگی.»
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 «بریم بیرون، بهت میگم.»

 «همین جا بگو.»

 «-آخه جلوی خانم ها خوب نیست. اگه خانم ها یک دقیقه از اتاق برن بیرون»

من نمی رم بیرون. حق دارم بدونم شوهرم »لی که چشمان خود را به دستمالش دوخته بود با خشم گفت: مالنی در حا

 «کجا بوده؟

و تقریباً خیلی های  -خونۀ بل واتلینگ. من بودم، آقای ویلکز، هیو، فرانک و دکتر مید و»رت با شرمندگی گفت: 

 «-دیگه. پارتی بود، پارتی بزرگ، شامپانی. دخترها

 «ۀ بل واتلینگ؟خون»

مالنی آن قدر بلند فریاد کشید که نگاه همه با وحشت به سوی او رفت. چنگی به سینه اش زد و قبل از اینکه آرچی 

بتواند او را بگیرد غش کرد و افتاد. بعد ولوله ای درافتاد. آرچی او را بلند کرد. ایندیا به آشپزخانه دوید تا آب 

را باد می زدند و شانه اش را می مالیدند و هیو السینگ هم پشت سر هم فریاد می  بیاورد. عمه پیتی و اسکارلت او

 «دیدی چکار کردی؟ دیدی چکار کردی؟»زد: 

حاال دیگه همه شهر می فهمن. امیدوارم راضی شده باشی، تام. دیگه از فردا هیچ زنی در »رت با بدجنسی گفت: 

 «آتالنتا با شوهرش حرف نمی زنه.

به من نگاه  -رت، من منظوری نداشتم»که باد سردی در اتاق می وزید ولی سروان یانکی عرق کرده بود: با وجود این

 «تو خونه بل بودن؟ -کن، آیا حاضری قسم بخوری که اینا تو خونه

البته. اگر باور نداری برو از خود بل سؤال کن. حاال بذار خانم ویلکز رو ببرم به اتاقش. بدش به من آرچی. می »

 «برمش. خانم پیتی لطفاً چراغ رو ببر جلو.

 به آسانی بدن نحیف مالنی را روی دو دست گرفت.

آقای ویلکز رو بخوابون آرچی. از امشب به بعد دیگه دلم نمی خواد چشمم بهش بیفته، با اون بد و بیراهی که خانم »

 «ویلکز بهم گفت.

بیاندازد و همه جا را آتش بزند. آرچی زیر بغل اشلی را دست عمه پیتی چنان می لرزید که نزدیک بود چراغ را 

 گرفت و بلند کرد.

 «من مجبورم اونا رو توقیف کنم. -ولی»

و من هرگز نمی دونستم مست کردن تو عَزَب خونه  -صبح بیا توقیفشون کن. با این وضع که نمی تونن فرار کنن»

 «ادت بدن که اونارو تو خونۀ بل دیدن.غیرقانونیه. خدای من، تام، اقالً پنجاه نفر حاضرن شه

همیشه پنجاه نفر حاضرن برای یک جنوبی شهادت بدن. تو با من میای آقای السینگ. خودم »سروان عبوسانه گفت: 

 «-ضامن آقای ویلکز میشم، خُب آخه مسته

رید؟ به اندازه کافی من خواهر آقای ویلکز هستم. من خودم ضامنشم. حاال ممکنه تشریف بب»ایندیا با تلخی گفت: 

 «امشب اینجا دردسر درست کردید.

 -بی نهایت متأسفم خانم. امیدوارم اینها بتونن فردا ثابت کنن که تو خونۀ این»سروان ناشیانه تعظیم کوتاهی کرد: 

ژبان واتلینگ بودن. اگه ممکنه به برادرتون بگید فردا باید خودشو برای بازجویی به فرماندۀ د -اِرر -خانم -این

 «معرفی کنه.
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ایندیا هم به سردی سری تکان داد، دستش بر دستگیره در بود، و نشان می داد که خروج آن سروان یانکی موجب 

خوشوقتی همه خواهد شد. سروان و گروهبان خارج شدند، هیو السینگ را با خود بردند. و ایندیا در را پشت سر آنها 

د به سوی پنجره رفت و پرده ها را انداخت. اسکارلت در حالی که می بست. بدون اینکه نگاهی به اسکارلت بکن

لرزید صندلی را محکم گرفته بود تا به زمین نیفتد. وقتی به صندلی نگاه کرد لکۀ قرمز رنگی بر آن دید، بزرگتر از 

 کف دست. با دقت نگاهی کرد و دستش را بر آن کشید و با هراس رنگ قرمز را دید.

 «ایندیا، ایندیا، اشلی زخمی شده.»به نجوا گفت: 

 «احمق، پس فکر کردی مسته؟»

ایندیا آخرین پرده را انداخت و به سوی اتاق خواب به پرواز درآمد، اسکارلت پشت سرش بود، قلبش از ترس به 

اشلی  دهانش آمده بود. رت با شانه های پهنش راه را بسته بود ولی اسکارلت از زیر دستش توانست اتاق را ببیند.

رنگ پریده و بی حرکت روی تخت افتاده بود. مالنی با سرعتی که از یک زن غش کرده عجیب می نمود با قیچی 

خیاطی مشغول پاره کردن پیراهن اشلی بود. آرچی چراغ را نگه داشته بود و نبض اشلی را در میان انگشتان گره 

 دارش گرفته بود.

 «مرده؟»اسکارلت پرسید: 

 «ولی خون زیادی ازش رفته. تیر به شونه ش خورده.نه، »رت گفت: 

اونو برای چی آوردیش اینجا، دیوونه؟ بذار برم پیشش. بذار رد شم. چرا آوردیش اینجا که »ایندیا فریاد زد: 

 «توقیفش کنن؟

ثل حالش مساعد سفر نبود. کجا می بردمش غیر از اینجا؟ دوشیزه ویلکز. به عالوه دلتون می خواست اون هم م»

تونی فونتین گم و گور بشه، در غربت، در تبعید؟ دلتون می خواست ده دوازده تا از همسایه هاتون تا آخر عمر در 

 «-تگزاس با اسم جعلی زندگی کنن؟ هنوز شانس داریم که بتونیم خالصشون کنیم، اگه بل

 «بذار رد شم.»

کنین، ولی نه دکتر مید. اون هم در این ماجرا مظنونه،  نه، دوشیزه ویلکز. شما باید کاری بکنین، باید یک دکتر خبر»

 «شاید هم االن داره به یانکی ها بازجویی پس میده. دکتر دیگه ای پیدا کنین. می ترسین شب تنها برین بیرون؟

تر میرم سراغ دک»شنل مالنی را که در راهرو آویزان بود برداشت. « نه. نمی ترسم.»برقی در چشمان ایندیا درخسید: 

معذرت می خوام که شمارو جاسوس و دیوونه »سعی کرد خود را آرام سازد، هیجان از چهره اش رفته بود: « دین.

با وجود این هنوز هم میگم شما  -خطاب کردم. دست خودم نبود. من واقعاً از کاری که برای اشلی کردید متشکرم

 «آدم خوبی نیستید.

حاال فوراً برید. موقع »رت تعظیمی کرد و لبانش به خنده گشوده شد. .« متشکرم -از صراحت لهجه شما خوشم میاد»

 «برگشتن اگه سربازی این طرف ها دیدید به خونه نیایید.

ایندیا نگاه سریع دیگری به اشلی انداخت و شنل را دور خود پیچید و به سرعت بیرون رفت و در حیاط عقبی خود را 

 به تاریکی شب سپرد.

را از جانب رت به سوی اشلی لغزاند و وقتی اشلی چشمانش را گشود، قلبش تپیدن گرفت. مالنی اسکارلت نگاهش 

حوله تر را روی زخم فشار می داد تا جلوی خونریزی را بگیرد. اشلی لبخندی ضعیف بر لب آورد تا او را دلداری 

می گذرد روی صورتش نقش دهد. اسکارلت احساس کرد رت به او خیره شده است. می دانست آنچه که در قلبش 
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گرفته و رت قادر است آن نقش را بخواند، ولی اهمیت نمی داد. اشلی خونریزی داشت، شاید هم می مرد، و او این 

زخم را در شانه اش کاشته بود. دلش می خواست به سوی او برود، پای بسترش زانو بزند و او را در آغوش بفشارد 

درت حرکت نداشت. وقتی مالنی حوله خون آلود را عوض کرد، اسکارلت از ولی زانوانش آنچنان می لرزید که ق

 حیرت دست بر دهان برد، مگر چقدر خون در بدن دارد. حولۀ تازه، به سرعت رنگ قرمز به خود گرفت.

چطور این همه خون از او می رود و هنوز زنده است؟ خدا را شکر که خون از دهانش نمی ریزد. یادش افتاد که در 

 نگ پیچ تری، چگونه سربازی در چمن مقابل خانه عمه پیتی در حالی که خون از دهانش می آمد مرده بود.ج

خودتو نگه دار. نمی میره. برو چراغ رو از آرچی بگیرد. من به او »صدای رت را شنید، قوی، محکم و زنگ دار: 

 «احتیاج دارم. باید کاری بکنه.

گلوله تنباکو را به سوی « من هیچ کاری برای تو انجام نمیدم.»شته بود گفت: آرچی همان طور که چراغ را نگه دا

 دیگر دهان راند.

 «هر کاری میگه بکن. فوراً انجام بده. هر کاری سروان باتلر میگه بکن. اسکارلت چراغو بگیر.»مالنی آمرانه گفت: 

ن اشلی دوباره بسته شده بود. سینه اش اسکارلت نزدیک شد و چراغ را گرفت، با دو دست محکم نگه داشت. چشما

به آرامی باال می آمد و به سرعت فرو می نشست. و جریان باریکی از خون در میان انگشتان باریک مالنی دیده می 

شد. صدای پای مختصری شنید و دریافت که آرچی از اتاق خارج شد و به سوی رت رفت. آنچه که رت می گفت نمی 

اسب منو وردار... »وی اشلی متمرکز کرده بود. فقط چند کلمه نجوایی به گوشش رسید. شنید. تمام حواسش را ر

 «بیرون بستمش... هرچه می توانی تند برو، مثل ابلیس.

 «امالک سالیوان. شنل ها توی دودکشه. همه رو بسوزون.»آرچی سؤاالتی می کرد و اسکارلت جواب رت را می شنید: 

 «هوم.»آرچی غرشی کرد: 

دو جسد هست. هر دو را پشت اسب سوار کن. پشت خونۀ بل واتلینگ یک خرابه وسیع هست، جنب  -زیرزمین در»

راه آهن. مواظب باش. اگه کسی تو رو ببینه، تو هم با همه ما میری باالی دار. هر دو رو بنداز تو خرابه. یکی یک 

 «مال منو بگیرد. -اسلحه بذار تو دستشون. بیا

 اسکارلت دید که رت از زیر کتش دو طپانچه بیرون آورد و به آرچی داد.از آن سوی اتاق، 

 «از هر کدوم یک تیر خالی کن. باید به نظر دوئل بیاد، فهمیدی؟»

آرچی سرش را به عالمت تصدیق تکان داد. فهمیده بود ولی میلی به انجامش نداشت، اما از روی احترام چاره ای 

المه سر درنیاورده بود. نیم ساعت گذشته برایش کابوسی بود، در این مدت همه نداشت. اسکارلت چیزی از این مک

چیز برایش تیره و تار بود. مثل این بود که رت با فرمان های قاطعش اوضاع را مرتب کرده بود و این برای اسکارلت 

 آرامشی به همراه داشت.

 پرسشگر به صورت رت انداخت.آرچی برگشت که برود ولی تأملی کرد و با همان یک چشمش نگاهی 

 «خودشه؟»

 «بله.»

 آرچی غرغری کرد و تفی انداخت.

 آنگاه به سرسرای پایین رفت و از در پشتی خارج شد. « تاوان بدی بود.»گفت: 
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از شنیدن کلمات آخر احساس عجیب و ناراحت کننده ای وجود اسکارلت را در بر گرفت. ترسی تازه بود که به 

 -ود و سرمایی سخت را به سینه اش ریخته بود و چون حبابی باد کرده بود. وقتی حباب ترکیدجانش درآمده ب

 «فرانک کجاست؟»

 رت به تندی از اتاق گذشت و به سوی بستر اشلی آمد. مثل گربه تنومند خشمگین بدون صدا نزدیک شد.

لت. آقای ویلکز رو نسوزونی. خانم مواظب چراغ باش، اسکار»لبخندی زد و ادامه داد، « هر چیزی جای خودش.»

 «-ملی

مالنی چون سرباز کوچکی که به انتظار دستور فرمانده است سرش را باال کرد. اصالً متوجه نشد که رت همانطور که 

 اعضای خانواده او را صدا می کنند، خطابش کرده است.

 «معذرت می خوام، می خواستم بگم خانم ویلکز...»

معذرت برای چی؟ من باید افتخار کنم که شما منو ملی صدا کنید، البته بدون خانم! من حس می  اوه، سروان بالتر،»

 «یا پسرعموی من. چقدر شما مهربان و باهوشید. چطور می تونم از شما تشکر کنم؟ -شما برادر منید -کنم شما

می کردم تا این حد به من لطف فکر ن»برای لحظه ای کمی دستپاچه به نظر می رسید. « خواهش می کنم.»رت گفت: 

متأسفم که گفتم آقای ویلکز تو خونه بل »در صدایش حالت پوزش آشکار بود. « داشته باشین. ولی خانم ملی،

ولی وقتی از اینجا رفتم مجبور بودم سریعاً تصمیم  -واتلینگ بوه. باید ببخشید که گفتم اون به یک همچین خونه ای

چی بگم. و این منطقی ترین چیزی بود که به ذهنم رسید. می دونستم که همه یانکی ها بگیرم. باید فکر می کردم که 

حرفمو باور می کنن، چون دوستان زیادی بین افسران یانکی دارم. اونا روی من به عنوان یکی از طرفداراشون حساب 

الی آتالنتا، هیچ کس از من می دونن که من چقدر منفورم، میون اه -بذارید این جور بگم -اونا می دونن -می کنن

خوشش نمیاد. می دونین من در بار بل واتلینگ اول غروب داشتم پوکر بازی می کردم. ده دوازده نفر یانکی هستن 

که می تونن شهادت بدن. بل و دختراش هم خوشحال میشن به اونا بگن که آقای ویلکز و دیگران تمام شب رو در 

 ی کنن. این جوری یانکی ها گیج میشن. اونا عقیدهطبقه باال بودن. یانکی ها باور م

ندارن که زنایی مثل اونا، زن های اون جوری، برای وطن پرستی بیشتر از شغلشون اهمیت قایل باشن. یانکی ها 

حرف خانم های خوب آتالنتا رو باور نمی کنن ولی حرف این خانم های عشوه گر را به راحتی می پذیرن. و من فکر 

قول یک آدم مطرود و اوباش و کمک یک دوجین از این خانم های عشوه گر، شانس آزادی آقایون رو  می کنم با

 «خیلی زیاد می کنیم.

 لبخند تمسخری بر لب داشت اما وقتی نگاه پر از مهر و سپاس مالنی را دید اثر تمسخر از بین رفت.

ا امشب تو خود جهنّم هم بودن، اصالً اهمیت نمی سروان باتلر، شما مرد باهوشی هستین. اگه می گفتید که اون ه»

 «دادم، شما اونا رو نجات دادین. مطمئنم که همه می دونن که شوهر من هرگز به این جور جاها قدم نمی ذاره.

 «خُب حقیقتش اینه که اون امشب واقعاً به بار بل رفته بود.»رت ناشیانه گفت: 

 مالنی با سردی سرش را باال گرفت.

 «تونین منو وادار کنین که چنین دروغی رو باور کنم. نمی»

خواهش می کنم، خانم ملی! بذارید توضیح بدم! وقتی من به ملک سولیوان رسیدم، دیدم که آقای ویلکز زخمی شده »

 «-و هیو السینگ، دکتر مید و اون پیرمرد مری ودر هم بودن و

 «اون پیرمرد محترم دیگه نه!»اسکارلت فریاد زد: 
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 «-حماقت که به پیری و جوونی نیست. عمو هنری هم بود»

 «اوه، خدایا رحم کن.»عمه پیتی فریاد کشید: 

بعد از حمله خودشونو رسونده بودن اونجا. می خواستن لباس هاشونو قایم کنن و بعدش هم فکری برای آقای »

شد که همین جوری ولش کنن. من هم  ویلکز بکنن. اگه به خاطر اون نبود االن همشون در راه تگزاس بودن، نمی

دیدم چاره ای نیست همه شونو بردم خونه بل واتلینگ تا بتونم ثابت کنم که اونا اصالً در این واقعه شرکت نداشتن. 

 «بل واتلینگ تنها چاره کار بود.

زم بوده اونارو اونجا اوه، پس این طور. به خاطر خشونتم از شما معذرت می خوام، سروان باتلر. حاال می فهمم که ال»

 «اوه، سروان باتلر، مردم حتماً شمارو دیدن که وارد شدین. -ببرین ولی

 «نه هیچ کس ندید. از در پشتی رفتیم. در خصوصی که به محوطه راه آهن باز میشه. هوا تاریک بود و درهم قفل بود.»

 «؟-پس چطور»

 «من کلید دارم.»رت مختصر گفت: 

شرمنده شد و سرش را پایین انداخت تا رت صورت قرمزش را نبیند. لرزشی او را در برگرفته مالنی از صراحت او 

 بود. نجواکنان گفت: 

 «منو ببخشین سروان باتلر، قصد نداشتم فضولی کنم.»

 «من هم دوست ندارم این جور چیزا رو در مقابل خانم محترمی مثل شما به زبون بیارم.»

پس حقیقت داره. با این زن وحشتناک زندگی می کند. شاید صاحب آنجا هم خودش »اسکارلت با خود فکر کرد: 

 «باشد.

من بل رو دیدم و موضوع رو بهش گفتم. اسم همه مردهارو بهش دادم و او هم به دخترها سفارش های الزم رو کرد »

حضور ما رو در اونجا تأکید کنه،  و همه شهادت خواهند داد که از آنها در اتاق های خود پذیرایی کردن. و برای اینکه

دو نفر از گردن کلفت های خودشو که نظم میخونه رو حفظ می کنن جلوی همه صدا کرد و دستور داد مارو بندازن 

 «بیرون. اونا هم مارو پرت کردن وسط خیابون.

ر یک همچین دکتر مید نقش آدمای مست رو خوب بازی نکرد. فکر می کرد د»لحظه ای سکوت کرد و بعد گفت: 

جایی شخصیتش از بین رفته. ولی عموی شما هنری و مری ودر عالی بودن، اگه اونا نبودن این نمایش موفقیتی 

نداشت، مثل دو تا هنرپیشه نمایش رو تا آخر ادامه دادن. فکر می کنم خیلی هم خوششون اومده بود. متأسفم که 

، مری ودر، برای اجرای نقش خودش خیلی حرارت نشون بگم یکی از چشم های عمو هنری کبود شد، چون پیرمرده

 «-می داد. اون

در باز شد و ایندیا، همراه دکتر دین به درون آمد. موهای سفید دکتر دین در باد آشفته شده بود، کیف دستی اش را 

د حولۀ روی زخم زیر شنل پنهان کرده بود. با اشاره مختصر سر، تعارفی به حاضران کرد و بدون اینکه کلمه ای بگوی

 را از شانه اشلی برداشت.

عمیقه. ولی اگه به استخوان صدمه نزده باشه مهم نیست. خانم ها، چند تا حوله بیارید و پنبه، اگه دارین. کمی »گفت: 

 «هم براندی.

 رت چراغ را از اسکارلت گرفت و روی میز گذاشت، مالنی و ایندیا رفتند که دستورات دکتر را انجام دهند.

 «تو دیگه اینجا کاری نداری. بیا بریم توی سرسرا، کنار بخاری.»رت گفت: 
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 بازوی اسکارلت را گرفت و او را از اتاق بیرون کشید. در صدایش مهربانی و در دستش نوازشی حس می شد.

 «روز بدی داشتی، نه؟»

ای آتش را حس می کرد ولی اسکارلت با حمایت رت به سرسرا درآمد و کنار بخاری قرار گرفت. اگرچه گرم

همچنان می لرزید. حباب تردید دوباره در سینه اش باد کرده و بزرگ شده بود. چیزی بیش از تردید بود. یقینی بود 

که شکل می گرفت، یقینی هراس انگیز. به چهره بی حرکت رت نظری افکند، برای مدتی قدرت تکلم نداشت. و 

 بعد:

 «گ بود؟تو خونه بل واتلین -فرانک هم»

 «نه.»

 سخنش صریح و بی تعارف بود.

 «آرچی داره االن می بردش به خرابه پشت خونۀ بل. مرده. تیر خورده توی سرش.»
 

 فصل چهل و ششم

 

آن شب ساکنان بخش شمالی آتالنتا چشم بر هم نگذاشتند. از شنیدن حوادث فاجعه باری که برای کالن پیش آمده 

ت داده بودند، و آنچه که رت کرده بود به سرعت همه جا انتشار یافت. همان شب ایندیا با بود آرامش خود را از دس

گام های خاموش، سایه وار از در پشتی به خانه ها می خزید و نجواکنان حوادث خونین را برای همسایگان تعریف 

 همه جا ترس و ناامیدی می پراکند.می کرد و دوباره سوار بر باد زوزه کش، به تاریکی فرو می شد. و در سر راه خود 

از بیرون، خانه ها همه تاریک، ساکت و خواب زده بودند، اما، از درون نجواهای بی پایان، ساکنان را به سحرگاه پیوند 

می داد. نه تنها آنان که در حمله شبانه شرکت داشتند، بلکه دیگر اعضای کالن نیز آماده هجرت بودند و در اصطبل 

یابان پیچ تری، اسب ها زین کرده، سالح ها آماده و خورجین ها پر از غذا بود و تاریکی چون پتویی سیاه خانه های خ

همه چیز را از نظرها پنهان می داشت. آنچه که آنها را از این مهاجرت ناخواسته منع می کرد نجوای ایندیا بود: 

در « بل واتلینگ و زن هاش ترتیب کارها رو داده. سروان باتلر میگه جایی نرید. جاده ها تحت نظره. اون با کمک»

ولی ما اصالً چرا باید به این مردک حقه باز باتلر اعتماد کنیم؟ ممکنه تله »اتاق های تاریک مردها زمزمه می کردند: 

جات خواهش می کنم نرو! اگه اون اشلی و هیو رو نجات داده، پس بقیه رو هم ن»و زنان با التماس می گفتند: « باشه!

 و مردان با تردید ماندند، زیرا همۀ درها به رویشان بسته بود.« -میده. اگه ایندیا و مالنی بهش اعتماد دارن

در اول شب، سربازان به خانه ها رفته بودند و مردانی را که نمی توانستند ثابت کنند که کجا بوده اند، توقیف کرده، با 

هرزاده های خانم مری ودر، پسرهای سیمونز و اندی بونل از کسانی بودند خود برده بودند. رنه پیکار و یکی از خوا

که شب را در زندان سر کردند. این ها همگی در آن ماجرا حضور داشتند اما پس از تیراندازی متفرق شده بودند و 

رسختی نشان بدون اطالع از اقدامات رت داشتند به تاخت به سوی منزل می رفتند که دستگیر شدند. خوشبختانه س

داده بودند و گفته بودند به یانکی ها اصالً مربوط نیست که کجا بوده اند. آنان را زندانی کرده بودند و قصد داشتند 

فردای آن شب تحقیقات بیشتری بکنند. مری ودر سالخورده و عمو هنری هامیلتون گفتند که شب را در عشرتکده 

فته بود که آنان پیرتر از آنند که به این مکان ها بروند، برآشفته بودند بل گذرانده اند و هنگامی که سروان جفری گ

 و می خواستند او را کتک بزنند.
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بل واتلینگ شخصاً به سؤال های سروان جفری جواب داده بود و قبل از اینکه افسر یانکی سؤال بیشتری بکند داد و 

ی گفت سرشب عده ای مست کردند و همه چیز را به هم فریاد راه انداخته بود که بار تعطیل است. داد می زد و م

ریختند و بهترین و گران ترین آینه های او را شکستند و او مجبور شد به خانم ها اخطار کند که به اتاق های خود 

بروند و آن شب دیگر هیچ مردی را نپذیرند. و بعد گفته بود اگر سروان جفری می خواهد، خودش به تنهایی یکی 

 س بزند، بار را فقط برای او باز خواهد کرد...دو گیال

سروان جفری می دانست که افرادش او را مسخره می کنند و عقیده دارند که بیهوده تالش می کند، چیزی 

دستگیرش نمی شود، و او با خشم اعالم کرد که می خواهد اسامی مشتریانی را که باعث این سر و صدا شده بودند 

بل همه را می شناخت. آنها مشتریان همیشگی او بودند. چهارشنبه شب ها می آمدند، اسم خود را  بداند. خوب، البته.

دموکرات های چهارشنبه گذاشته بودند. ولی اینکه چه می گفتند و بر سر چه داد و فریاد می کردند چیزی بود که بل 

ن سر در نمی آورد. و اگر آنها حاضر نمی نمی دانست. موضوع بحث و جدل آنها مورد عالقه بل نبود و از حرف هایشا

شدند خسارت آینه های طبقه باال را بدهند، بل شکایت می کرد. بعد با داد و بیداد فراوان گفت که تالش می کند 

محل کارش را همیشه آبرومند نگه دارد و نمی تواند اجازه دهد که چند مرد مست همه چیز را بشکنند و به هم 

اوه بله اسامی آنها؟ و با خونسردی تمام نام دوازده مردی را که مورد اتهام حکومت  -م ندهندبریزند و پولش را ه

 نظامی بودند بر زبان آورد. سروان جفری لبخندی تردیدآمیز بر لب آورد و گفت: 

ونو به این یاغی های لعنتی تشکیالت منظمی دارند، مثل اداره ضد جاسوسی ما. تو و دخترهات فردا صبح باید خودت»

 «فرماندۀ دژبان معرفی کنین.

 «این فرمانده دژبان خسارت آینه های منو از اونا می گیره؟»

 «آینه هات به درک! پولشو از رت باتلر بگیر. اون صاحب اینجاس، نه؟»

سی قبل از سحر، خانواده های وفادار به حکومت ائتالفی سابق همگی از جریان آگاهی داشتند. حتی سیاهانشان که ک

به آنها حرفی نزده بود از ماجرا مطلع بودند و از طریق شیوه تلگرافی مرموز خود که سفیدها از آن سر در نمی 

آوردند همه چیز را می دانستند. همه جزییات حمله را می دانستند و باخبر شده بودند که فرانک کندی و تامی 

 خمی شده است.ولبورن چالق کشته شده اند و اشلی هنگام حمل جسد فرانک ز

نفرتی که زنان شهر نسبت به اسکارلت احساس می کردند به خاطر فاجعه ای که در زندگیش رخ داده بود تخفیف 

یافت. فکر می کردند که چگونه این زن می تواند مرگ فجیع همسرش را تحمل کند. می دانستند که اسکارلت نمی 

سحر می دمید و اجساد کشف می شد، آن وقت مقامات  تواند دم برآورد و جسد شوهرش را مطالبه کند. وقتی

رسمی، وقوع فاجعه را به او اطالع می دادند، تا آن وقت باید سکوت می کرد. فرانک و تامی، اسلحه به دست، سرد و 

بی حرکت، روی علف های خشک خرابه راه آهن افتاده بودند و یانکی ها می گفتند آنان مست بودند و بر سر 

تران بل واتلینگ نزاع کردند و یکدیگر را کشتند. این دلسوزی ها برای فانی هم می شد، او همسر دختری از دخ

تامی بود و اخیراً کودکی به دنیا آورده بود ولی هیچ کس نمی توانست پنهانی به خانه آنها برود و او را دلداری دهد، 

امی، همه جا را زیر نظر داشتند. گروه دیگری هم از چون یانکی ها خانه را محاصره کرده بودند و به انتظار بازگشت ت

 سربازان مسلح منزل عمه پیتی را در محاصره داشتند و در پی فرانک بودند. 
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قبل از سحر همه جا شایع شد که بازجویی همان روز انجام می شود. اهالی شهر، خسته از بی خوابی و نگرانی از 

توانایی اشلی برای حضور در مقابل  -هریانشان به سه عامل بستگی داردانتظاری طوالنی می دانستند که رهایی همش

 مقامات رسمی و تسلط او بر ضعف و سستی، شهادت بل واتلینگ و سوگند رت باتلر که شب را با آنها گذرانده است.

الً قابل قبول مردم از دو مورد اخیر رضایت نداشتند! بل واتلینگ! او می خواهد مردان را نجات دهد! چه شرمی، اص

نبود! زنان، اغلب وقتی در خیابان به او برخورد می نمودند، راهشان را کج می کردند و حاال جان مردانشان در دست 

او بود. مردان چندان تنفری نسبت به بل احساس نمی کردند، چون فکر می کردند آنقدرها هم که می گویند زن 

ت داشتند، نمی توانستند بپذیرند که رهایی مردان مبارز آنها در دست این بدی نیست. اما بیش از او، از رت باتلر نفر

محتکر و دالل حقه باز باشد. بل و رت، مشهورترین زن کامجوی شهر و منفورترین مرد آتالنتا. و اکنون مردم به آنان 

 نیاز داشتند.

ده یانکی ها و اوباش، خانه به دوش چیز دیگری که مردم را آزار می داد و خشمشان را برمی انگیخت، تمسخر و خن

ها و تازه به دوران رسیده ها بود. اوه، چقدر می خندیدند! دوازده تن از سرشناس ترین مردان شهر از مشتریان پر و 

پا قرص عشرتکده بل واتلینگ بودند! دو نفر از آنها بر سر دختری بی ارزش، یکدیگر را کشته بودند، دیگران مست 

مده بودند و همه چیز را به هم ریخته بودند و بل اسامی آنان را به مقامات تسلیم کرده بود و آنان که از آنجا بیرون آ

 دستگیر شده بودند حضور خود را در آن محل کتمان می کردند و همه می دانستند که دروغ می گویند.

که یانکی ها، بی اعتنایی و سردی  آتالنتا از تمسخر یانکی ها می ترسید، ترسی به جا و به مورد. مدت درازی بود

جنوب را تحمل کرده بودند و اکنون نوبت تالفی بود، از خوشحالی در حال انفجار بود. افسران یانکی دوستانشان را از 

خواب بیدار کرده و اخبار را داده بودند. مردان شمالی صبح زود همسران خود را در خواب تکان داده بودند و با 

نستند گفته بودند. زنان نیز با عجله لباس پوشیده بودند و در خانه همسایگان را به صدا درآورده عجله هرچه می دا

بودند و داستان را با آب و تاب شرح داده بودند. زنان شمالی که مشتاق چنین داستانی بودند آنقدر خندیدند که 

آمد. جوانمردی و شهامت جنوبی ها این اشک از چشمانشان سرازیر شد. خبر این رسوایی چون صاعقه همه جا فرود 

بود؟ دیگر زنان فخرفروش و مغرور جنوب که به تقوی و بزرگ منشی مردان خود می بالیدند، باید سر به زیر می 

انداختند و دست از الفزنی برمی داشتند. حاال همه می دانستند که جلسات سیاسی بهانه ای بیش نبوده و شوهرانشان 

 ذران عشرت طلب چیز دیگری نبودند. جلسات سیاسی! چه مسخره!جز مشتی مردان خوشگ

با وجود این خنده ها و تمسخرها، تأسف خود را از تراژدی بزرگی که برای اسکارلت اتفاق افتاده بود ابراز می 

توجه همه را  کردند. به هر حال، او یکی از معدود بانوان آتالنتا بود که مورد توجه یانکی ها قرار داشت. او با کار خود

جلب کرده و نشان داده بود که شوهرش نمی تواند و نمی خواهد راحتی و رفاه او را فراهم کند. اگرچه شوهرش مرد 

بیچاره ای بود و دیگر اسکارلت تحمل دروغ و خیانت را از او نداشت. چقدر تأسف آور بود که با مرگش، بی وفایی و 

شوهر بود و شوهر بدبخت، بهتر از بی شوهری بود. به این ترتیب زنان خیانت او نیز آشکار شده بود. هرچه بود 

شمالی تصمیم گرفتند با اسکارلت مهربان تر باشند. ولی درباره زنان دیگر چنین نمی کردند. هر وقت خانم مید، 

آنان خندۀ  خانم السینگ، خانم مری ودر و بیوۀ تامی ولبورن و خانم اشلی ویلکز را می دیدند. آشکارا رو در روی

 تمسخر سر می دادند و به آنان می آموختند که تفرعن و الف بی جا چه مزه ای دارد.

بیشتر صحبت ها، در خانه های تاریک شمال شهر، آن شب بر همین موضوع دور می زد. زنان آتالنتا با حرارت به 

ند. اما در دل، خود را چون سرخ شوهران خود اطمینان می دادند که خنده و تمسخر یانکی ها را چیزی نمی شمار
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پوستی هراسان و فراری یا اسیر می پنداشتند و از این رنج می بردند که چرا در مقابل تمسخر یانکی ها نمی توانند 

واقعیت را درباره همسرانشان فاش سازند. دکتر مید که از مداخله آدمی مثل رت سخت برآشفته بود، به خانم مید 

فراد دیگر در میان نبود نزد یانکی ها می رفت و واقعیت را اعتراف می کرد و حضور در گفت که اگر پای جان ا

 عشرتکده بل را انکار می نمود.

 «این توهین بزرگی برای شماست، خانم مید.»با خشم ادامه داد: 

 «-ولی همه حقیقت رو میدونن، پس دیگه»

قبول کنن. و اگه از واقعیت فرار کنیم، به خندۀ خودشون یانکی ها که نمی دونن، ولی اگه اعتراف کنیم، مجبورن »

ادامه میدن. همین که عده ای این اتهام رو باور کنن و بخندن، منو اذیت می کنه. و این برای تو سرشکستگی داره، 

 «عزیزم. من همیشه به تو وفادار بودم، هیچ وقت خیانت نکردم.

و ترجیح میدم به من خیانت کنی تا یک مو از »کتر مید گذاشت. و دست لرزان خود را در دست های د« می دونم.»

 «سرت کم بشه.

 «خانم مید، این چه حرفیه که می زنی؟ می دونی چی میگی؟»دکتر مید مبهوت از حرف همسرش گفت: 

، دلم بله می دونم. من دارسی رو از دست دادم. فیل هم که مارو تنها گذاشت، حاال تو تنها کسی هستی که من دارم»

 «می خواد همیشه کنارم باشی، دیگه هیچی برام مهم نیست، چیز دیگه ای نمی خوام.

 «حواستو از دست دادی. نمی دونی چی میگی.»

 و بعد با آرامش سرش را روی آرنج او گذاشت.« پیرمرد دیوونه.»خانم مید گفت: 

من زیر »می کرد. و بعد ناگهان منفجر شد. دکتر مید در سکوت، خشم خود را می آزمود و گونه های او را نوازش 

منت رت باتلر باشم! نه ممکن نیست. ترجیح میدم دارم بزنن. ممکن نیست، حتی اگه زندگیمو بهش بدهکار باشم 

نمی تونم نزاکت به خرج بدم. رذالت این مرد فراموش شدنی نیست و بی شرمی او در احتکار و دزدی خونمو به 

 «-مردی باشم که هیچ وقت در ارتش خدمت نکرده جوش میاره. جونمو مدیون

 «ملی میگه بعد از سقوط آتالنتا وارد خدمت شده.»

دروغه! ملی هرچیزی رو باور می کنه، بزرگترین دروغ هارو. چیزی که نمی تونم بفهمم اینه که این مرد چرا از این »

در این یک سال گذشته همیشه راجع  -م ولیکارها می کنه؟ چرا این قدر دردسر درست می کنه؟ دلم نمی خواد بگ

به روابطش با خانم کندی حرف هایی می شنیدم. گاهی می دیدم که با هم از سواری برمی گردن. باید این کار رو به 

 «خاطر اون کرده باشه.

می شد که بعید می دونم به خاطر اسکارلت بوده، چون در اون صورت بهتر بود اصالً کاری نمی کرد. خیلی خوشحال »

 «سر فرانک کندی باالی دار بره. به نظر من به خاطر ملیه.

 «خانم مید، فکر نمی کنم منظورت این باشه که چیزی بین اون هاست!»

اوه، احمق نباش! ملی همیشه به اون عالقمند بوده به خصوص از وقتی که سعی کرد اشلی رو از بازداشتگاه یانکی ها »

گ چقدر تالش کرد که بفهمه اشلی کجاست؟ و باید بگم وقتی ملی حضور داره، از اون نجات بده، یادته؟ موقع جن

واقعاً یک مرد دیگه  -لبخندهای شیطنت آمیز این مرد خبری نیست. با ملی خیلی با احترام و ادب رفتار می کنه

ر می کنه. ولی تعجب می میشه. یعنی می خوام بگم اگه دلش بخواد می تونه آدم مؤدبی باشه، همون جور که ملی رفتا

 «-کنم که چرا از این کارها می کنه
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 «دکتر، مثل اینکه از عقیدۀ من خوشت نیومد.»لحظه ای مکث کرد و بعد ادامه داد: 

 «من از هر چیزی که به این فاجعه مربوط باشه بدم میاد.»

و دست بندازه. ما همیشه تنفر خُب، به نظر من نصفی ش به خاطر ملی بوده و نصف دیگه ش به خاطر اینکه مار»

خودمونو به طور آشکار نشون دادیم و حاال اون شما مردها رو سر دو راهی قرار داده، یا باید بگین که منزل بل 

یا حقیقتو بگین و سرتون بره باالی دار. خوب میدونه  -واتلینگ بودین و جلوی زن هاتون و یانکی ها خجالت بکشین

فیقه اش هستیم و باز هم می دونه که ما ترجیح می دادیم که سرمون بره باالی دار و مدیون و ر -که ما همه مدیون او

 «اونا نباشیم. می دونی، یک کمی پیچیده س. شرط می بندم که خیلی از این وضع لذت می بره.

ید داره کیف می وقتی داشت ما رو از پله های خونۀ اون زنیکه باال می برد، به نظر می رس»دکتر غرشی کرد و گفت: 

 «کنه.

 «خونه ش چه جوری بود؟»مکثی کرد و ادامه داد: « دکتر،»خانم مید گفت: 

 «چی داری میگی خانم مید؟»

خونه اون زن، چه جوری بود؟ شمعدونی های کریستال داشت؟ پرده های مخمل قرمز و یک عالم آینه قدی با قاب »

 «لخت بودن؟ -طال؟ و دخترها، دخترها

هرگز نمی دانست کنجکاوی یک زن پاکدامن درباره « خدای بزرگ!»ند توپ ترکید و با صدای بلند گفت: دکتر مان

چطور جرأت می کنی از این سؤال های جسورانه بکنی. تو حالت »خواهران بی عفتش می تواند تا این حد زیاد باشد. 

 «خوب نیست. بهتره یک مسکن برات بیارم.

بدونم. اوه عزیزم این تنها فرصتیه که من می تونم بفهمم یک خونۀ بد چه جوریه، و  من مسکن نمی خوام. می خوام»

 «فکر می کنم تو داری بدجنسی می کنی و به من نمیگی!

من هیچی ندیدم، به هیچی توجه نکردم و باید بهت بگم که اون قدر دستپاچه بودم که به فکرم نرسید یادداشت »

از اینکه می دید تاکنون به این نوع کنجکاوی های همسرش توجه نکرده احساس  لحنش بسیار رسمی بود و« بردارم.

ناراحتی می کرد. سالیان دراز با او زیسته بود و خبر نداشت که ممکن است کنجکاوی هایی از این قبیل نیز داشته 

بدی، می خوام یک خوب، حاال اگه اجازه »باشد و اگر حوادث آن شب به این شکل پیش نمی آمد هرگز نمی فهمید. 

 «کمی بخوابم.

از جواب ناامید شده بود. و هنگامی که دکتر مشغول بیرون آوردن چکمه هایش بود « برو بخواب.»خانم مید گفت: 

مطمئنم که دالی همه چیز رو از شوهر پیرش »صدای همسرش را از آن سوی اتاق تاریک شنید که شادمانه می گفت: 

 «ه.مری ودر می پرسه و به من میگ

 «خدای بزرگ، خانم مید! می خوای بگی زن های خوب هم از این حرف ها با هم می زنن؟»

 «اوه، برو بخواب.»خانم مید گفت: 
 

* * * 

 

روز بعد برف می بارید. ولی هنگامی که گرگ و میش غروب فروافتاد، برف قطع شد و به جای آن باد تند و سردی 

ردایی بلند پیچیده بود مبهوت و گیج دنبال درشکه چی سیاهی که مخفیانه او را به  وزیدن گرفت. مالنی که خود را در

سوی درشکه سرپوشیده ای می برد روان بود. درشکه جلوی منزل ایستاده بود. درش باز بود. در آن تاریکی زنی را 
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ه تشریف بیارید تو؟ کی هستید؟ ممکن»دید که گوشه درشکه کز کرده است. مالنی پیش رفت و خیره شد و پرسید: 

 «-اینجا سرده

صدای آشنایی بود که لرزان و بی « خانم ویلکز خواهش می کنم تشریف بیارید باال و لحظه ای پیش من بنشینین.»

 اعتماد از اعماق درشکه حرف می زد. 

ینم. باید بیاین تو خانم واتلینگ. خیلی دلم می خواست شمارو بب -اوه، شما هستین، خانم»مالنی با صدایی بلند گفت: 

 «خونه.

 «اوه نه، خانم ویلکز، من نمی تونم همچی کاری بکنم. شما بیاین باال چند دقیقه با هم بشینیم.»بل با زنگ خاصی گفت: 

 مالنی وارد درشکه شد. سورچی در را بست. دست بل در دست مالنی قرار گرفت.

ر کنم؟ ما هیچ کدوم نمی تونیم به قدر کافی از شما تشکر چطور می تونم برای کاری که امروز کردید از شما تشک»

 «کنیم.

خانم ویلکز شما نباید امروز صبح اون یادداشت رو برای من می فرستادین. شما منو با فرستادن دستخط خودتون »

ن چه مفتخر کردین ولی ممکن بود دست یانکی ها بیفته. نوشته بودین که می خواین حضوراً از من تشکر کنین. ای

کاری بود، باید عقلتون رو از دست داده باشین. من هم به محض اینکه هوا تاریک شد اومدم که بهتون بگم، اصالً 

 «-نیازی به تشکر نیست. شایستۀ خانمی مثل شما نیست که

 «یعنی من شایستگی ندارم که بیام و شمارو ببینم و از شما تشکر کنم، شما که جون شوهرمو نجات دادین؟»

 «اوه، خواهش می کنم خانم ویلکز. شما می دونین منظورم چیه؟»

مالنی لحظه ای سکوت کرد. پیش خود فکر می کرد شاید این زن جذابی که با لباس قشنگ در گوشه تاریک این 

زن بدی نیست. مالنی از « خانم رییس»درشکه نشسته است زیاد هم زن بدی نباشد. این طور هم که می گویند این 

 بهام سر در نمی آورد. چطور امکان داشت؟ زنی مثل او، این طور خوب و خوش قلب.این ا

جوان دیگه. واقعاً جون  -خانم واتلینگ، امروز در مقابل فرماندۀ دژبان چه کردید؟ چقدر عالی. شما و خانم های»

 «مردان مارو نجات دادین.

خونسردی ایستاد و داستانش رو تعریف کرد. دیشب که  خانم، آقای ویلکز از همه عالی تر بود. نمی دونم چطور با»

 «دیدمش مثل خوک تیر خورده ازش خون می رفت. حالش خوب میشه، خانم ویلکز؟

اوه، بله متشکرم. دکتر گفت گلوله به استخوان نرسیده، حالش خوب میشه، اگرچه خون زیادی ازش رفته. امروز »

م و خوب پانسمان کردیم وگرنه نمی تونست روی پا بایسته. و این صبح حالش خوب بود. زخمش رو با براندی شستی

شما بودین که جون اونارو نجات دادین. وقتی عصبانی شدین و در مورد آینه ها ادعای خسارت کردین، خیلی طبیعی 

 «بود.

رور خاصی در صدایش غ« متشکرم، خانم. ولی به نظر من سروان باتلر هم خیلی خوب نقش بازی می کرد.»بل گفت: 

 دیده می شد.

بله البته، اون که عالی بود. یانکی ها البته طاقت تحمل نداشتن ولی حرف هاشو باور کردن. »مالنی با اشتیاق فریاد زد: 

 «و از شما. چقدر خوب و مهربونین. -حواسش خیلی جمع بود. از اون هم متشکرم

یدوارم شمارو ناراحت نکنم. می خوام خواهش کنم آقای متشکرم خانم ویلکز. خوشحالم که تونستم خدمتی بکنم. ام»

 «-می دونین که -ویلکز گاهی سری به ما بزنن. البته اون هرگز
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 «بله می دونم. اصالً ناراحت نمی شم. خیلی هم از شما متشکرم.»

صالً تشکر نمی کنن. می دونم، خانم های دیگه اصالً از من خوششون نمیاد. از من ا»بل ناگهان با کینه ای آشکار گفت: 

شرط می بندم از سروان باتلر هم همین طور. شرط می بندم از اون متنفرن. شرط می بندم شما تنها کسی هستین که 

از من تشکر می کنین. شرط می بندم که وقتی منو تو خیابون می بینن حتی نگاه هم نمی کنن. البته برای من اصالً مهم 

دن باز هم برام مهم نبود. ولی آقای ویلکز برام مهم بود. هنوز یادم نرفته که شما نیست. اگه شوهرهاشونو دار می ز

چقدر در زمان جنگ به من محبت کردین و از من پول قبول کردین برای مریضخونه. در این شهر هیچ خانمی مثل 

زدن من چقدر براتون  شما پیدا نمی شه و من مهربونی شمارو هرگز فراموش نمی کنم. و اگه آقای ویلکز رو دار می

حتماً پسر شما خیلی خوب و خوشگله، من خودم هم یک پسر  -نگران می شدم، تنها، با اون پسر کوچولوی خوشگل

 «دارم و...

 «اوه، راستی؟ اینجا زندگی می کنه؟»

خب، بگذریم،  -اوه، نه خانم. در آتالنتا نیست. هیچ وقت اینجا نبوده. مدرسه میره. از وقتی بچه بود ندیدمش. من»

وقتی سروان باتلر از من خواست که به خاطر اون مردها دروغ بگم، پرسیدم اونا کی هستن و وقتی فهمیدم آقای 

اگه شهادت ندین که آقای ویلکز تمام شب رو با شما "ویلکز هم هست، دیگه نتونستم رد کنم. به دخترهام گفتم، 

 «"همه تونو در میارم. بوده، نور آفتاب رو بر شما حروم می کنم، چشمای

 «اوه لطف شما بود، و همین طور اون ها.»هنوز نمی توانست آن زنان بی عفت را دختران بنامد. « اوه»مالنی گفت: 

اصالً کار مهمی نبود. ولی حاضر نبودم برای کس دیگری چنین کاری بکنم. اگر به خاطر شوهر »بل به گرمی گفت: 

 «تکون نمی دادم. مهم نبود که سروان باتلر چی میگه. خانم کندی بود، حتی انگشتمو هم

 «چرا؟»

خُب، خانم ویلکز، زن هایی مثل ما خیلی چیزها می دونن. اگه خانم های خوب بدونن که ما چه چیزهایی از اونا می »

ر دونیم حیرت می کنن. خانم کندی زن خوبی نیست، اون شوهرشو به کشتن داد و اون جوون خوب ولبورن رو، د

واقع هر دو رو اون کشت. در تمام آتالنتا پرسه می زد آن هم تنها. توجه همه جلب شده بود، سیاه ها و آشغال های 

 «-سفید. حتی دخترهای من هم

 «شما نباید پشت سر زن برادر من از این مزخرفات بگین.»مالنی با سردی گفت: 

 سرعت آن را پس کشید. بل مشتاقانه دست خود را روی بازوی مالنی گذاشت ولی به

منو دلسرد نکنین خانم ویلکز. بعد از اون همه مهربونی که از شما دیدم تحمل این دلسردی رو ندارم. فراموش »

کردم شما دوستش دارین و معذرت می خوام اگه حرفی زدم. متأسفم که آقای کندی بیچاره مرده. چه مرد خوبی 

خُب، اون در ردیف شما  -خریدم، چقدر محبت می کرد. اما خانم کندی بود. من همیشه مایحتاج خونه مو از او می

 «نیست خانم ویلکز. زن سردیه، و اگه غیر از این بگم دروغ گفتم... کی آقای کندی رو دفن می کنن؟

 «فردا صبح. و شما هم درباره خانم کندی اشتباه می کنین. از مرگ شوهرش خیلی ماتم زده س.»

شاید این طور باشه، خب دیگه، من باید برم. از بس اینجا وایسادم می ترسم یکی مارو ببینه. اون » بل با ناباوری گفت:

وقت برای شما خیلی بد میشه. خانم ویلکز، اگه منو توی خیابون دیدین، خواهش می کنم با من صحبت نکنین. من 

 «درک می کنم و ناراحت نمی شم.
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امیدوارم باز هم شما  -. از اینکه مدیون شما هستم افتخار می کنم. امیدوارممن افتخار می کنم که با شما صحبت کنم»

 «رو ببینم.

 «نه، اصالً برای شما خوب نیست. شب به خیر.»بل گفت: 
 

 فصل چهل و هفتم

 

 اسکارلت در اتاق خواب، به سینی شامی که مامی آورده بود نوک می زد و به پیچش باد که می خواست خود را از دام

شب وارهاند، گوش می داد. خانه به گونه هراس انگیزی ساکت بود، ساکت تر از چند ساعت پیش که فرانک در اتاق 

پذیرایی به خاموشی فرو رفته بود. چند ساعت پیش صدای پا، زمزمه های آرام و ضربه هایی بر در، سکوت را می 

وا کنند و با اشک و آه به خواهر فرانک که برای شکست، همسایه ها آمده بودند که سر بیخ گوش هم بگذارند و نج

 مراسم تدفین از جونزبورو آمده بود تسلیت بگویند.

اما اکنون خانه کامالً در بند سکوت بود. اگرچه در اتاق باز بود ولی اسکارلت کوچکترین صدایی از طبقه پایین نمی 

بودند به خانه مالنی منتقل کرده بودند و اکنون  شنید. وید و کودک شیرخوار را از وقتی که جسد فرانک را آورده

اسکارلت برای جست و خیز وید و گریه اال دلتنگی می کرد. در آشپزخانه خبری نبود و هیچ صدایی از بگومگوی 

پیتر، مامی و کوکی به گوش نمی رسید. حتی عمه پیتی هم در کتابخانه، صندلی گهواره ای را حرکت نمی داد و این 

 وه اسکارلت می افزود.خود بر اند

هیچ کس مزاحمش نمی شد. همه باور داشتند که می خواهد با غمش تنها باشد ولی تنهایی آخرین چیزی بود که 

اسکارلت می خواست. فقط اندوه مالزمش بود و تردید نبود که آن نیز چون غم های دیگر تحمل می کند. ولی به 

اگهانی وجدان نیز اضافه شده بود. برای اولین بار در زندگی، از کاری اندوه مرگ فرانک، ترس، پشیمانی و بیداری ن

که کرده بود تأسف می خورد و ترس خرافی آزارش می داد و از گوشه چشم، به بستری می نگریست که زمانی با 

 فرانک در آن غنوده بود.

شلیک کرده بود. فرانک التماس کرده فرانک را کشته بود. او را کشته بود، گویی خود ماشه را کشیده بود و تیر را 

بود که دست از آمد و شد بدون محافظ بردارد ولی گوش شنوایی نمی دید. و حاال مرده بود، به خاطر لجاجت و 

سرسختی اسکارلت. خدا حتماً او را مجازات می کرد اما بار سنگین تری بر وجدانش قرار داشت، باری که هراسناک 

حسی که از نگاه کردن به چهره او در تابوت پدید آمده بود. از آن چهره خاموش  -تر از علت مرگ او می نمود

نهیبی بیرون می ریخت و او را متهم به جنایت می کرد. چنین می نمود که خدا او را به خاطر ازدواج با فرانک و جدا 

بود و او را به خاطر آن دروغ کردن او از محبوب واقعی اش، سوالن، تنبیه کرده بود. خدا در جایگاه قضاوت نشسته 

 بزرگ، روز بازگشت از اردوگاه یانکی ها، مجازات می کرد.

برای فرانک دام گذاشته بود و به خاطر ادامه زندگی خود  -بحثی نبود. تردیدی نبود. متهم شده بود، محکوم شده بود

ه بود و حق او را سلب کرده بود. و بستگانش او را فریفته بود و جریان سعادت و شادمانی سوالن را مسدود کرد

حقیقت را عریان تر از همیشه دیده بود، اما همچون ترسوها از آن گریخته بود. با سردی با فرانک ازدواج کرده بود 

و با سردی او را به خود پذیرفته بود. و در شش ماه گذشته که می توانست او را خوشبخت و شاد کند بسیار 

به خاطر آن لجاجت ها، پرخاش ها، طوفان های  -ه خاطر بی توجهی، او را تنبیه می کرداندوهگین کرده بود. خدا ب
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خشم و بداخالقی ها مجازات شده بود. فرانک در مقابل دوستانش خجالت زده شده بود، از به راه انداختن کارگاه 

 بگیرد.نجاری و میخانه کنار شهر و به خدمت گرفتن محکومان، دیگر نمی توانست سرش را باال 

اسکارلت می لرزید، می ترسید و آرزو می کرد کاش فرانک زنده بود، آن وقت با او مهربان می شد و او را خوشحال 

و سعادتمند می کرد. اوه، چه می شد خداوند خشم نمی گرفت و او را مجازات نمی کرد. چه می شد دقایق این طور به 

 اگر تنها نبود!کندی نمی گذشت و خانه ساکت نبود! چه خوب بود 

اگر مالنی اینجا بود، او را آرام می کرد و اشک را از چشمانش می زدود. ولی مالنی در خانه خودش بود، از اشلی 

پرستاری می کرد. لحظه ای فکر کرد که بهتر است عمه پیتی را فراخواند تا میان او و وجدانش قرار گیرد، ولی فوراً 

بدتر می کرد. چون بسیار از مرگ فرانک مغموم و عزادار بود. فرانک، نزد عمه پیتی منصرف شد. احتماالً او کارها را 

« مرد خانه»بیش از اسکارلت محبوبیت داشت و اعتماد او را جلب کرده بود. برای پیتی، فرانک یک مرد کامل بود، 

ی گفت و شوخی می بود، چون برایش هدیه های کوچک می آورد، شایعات بی خطر را تعریف می کرد و داستان م

کرد، شب ها برایش روزنامه می خواند و وقتی مشغول وصله کردن جوراب های فرانک بود، مسایل روز را برایش 

توضیح می داد. وقتی فرانک پشت سر هم بیمار می شد، پیتی بر سر پرستاری از او با اسکارلت دعوا می کرد، انتقاد 

گر فرانک نبود و اسکارلت با چشمان باد کرده از گریه دائماً پیش می کرد و آش مخصوص برایش می پخت. حاال دی

 «چه می شد که او با کالن بیرون نمی رفت!»خود تکرار می کرد: 

چه می شد اگر کسی می آمد، او را از تنهایی بیرون می آورد، آرامش می کرد. جلوی اشکش را می گرفت و توضیح 

ولی از این فکر هم  -این طور گرفتار اندوهی سرد کرده است. اگر اشلیمی داد که این چه ترسی است که قلبش را 

منصرف شد. او تقریباً اشلی را هم کشته بود، همان طور که فرانک را کشته بود و اگر اشلی می دانست که برای به 

به چنگ آوردن فرانک چه دروغی گفته بود، دیگر هرگز دوستش نمی داشت. اشلی آدم محترم و شریفی بود، 

حقیقت احترام می گذاشت، پاک و مهربان و درستکار بود. اگر واقعیت را می دانست، حتماً درک می کرد. اوه، بله، 

درک می کرد! ولی دیگر او را دوست نمی داشت. اشلی، مظهر توانایی های اسکارلت بود، عشق او بود، اگر از او 

ی ادامه دهد؟ ولی اگر می توانست سر بر شانه هایش دوری می کرد، چه می شد؟ دیگر چطور می توانست به زندگ

 بگذارد و بگرید و آن بار سنگین را از قلب گناهکارش بردارد، چه آرامشی به او دست می داد!

آن خانه خاموش، که حس سنگینی مرگ در آن پرواز می کرد و تنهایی هراس انگیز او را بیشتر نشان می داد دیگر 

می توانست بیشتر از این تنها باشد و این خاموشی و سنگینی را، این طور سهمگین و دل برایش قابل تحمل نبود، ن

آزار احساس کند و دم بر نیاورد. برخاست، با احتیاط به سمت در رفت و تا نصفه بست. گنجه لباس را گشود و از 

آن را در این مکان پنهان عمه پیتی معروف بود بیرون کشید. خودش « بطری غش»اعماق آن بطری براندی را که به 

کرده بود. بطری را جلوی نور گرفت. نیمه پر بود. تعجب کرد، یعنی از دیشب تا به حال نصف آن را خورده بود؟ 

 مقدار زیادی از آن مایع آتشین را در لیوان آب ریخت و سر کشید.

ال این بطری می گشت. قبل از تشییع باید قبل از فرا رسیدن صبح آن را از آب پر کند و سر جایش بگذارد. مامی دنب

جنازه، مردان حاضر در مراسم، مایل بودند جرعه ای براندی بنوشند، و حاال فضای آشپزخانه، ابری و پر رعد و برق 

 بود و نگاه های پر از سوء ظن بین مامی، کوکی و پیتر رد و بدل می شد.

آن پیدا نمی شد. در واقع براندی برای هر موقعیتی، براندی شادی آتشینی به جانش ریخت. واقعاً که چیزی مثل 

مفید می نمود، خیلی بهتر از شراب کار سازی می کرد. چرا زن ها فقط باید شراب بخورند، چرا اجازه نداشتند الکل 
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و  بنوشند؟ خانم مری ودر و خانم مید در مراسم تدفین او را آزرده بودند، اسکارلت نگاه پیروزمندانه آنان را که رد

 بدل می شد، دیده بود. گربه های پیر!

باز هم براندی ریخت. بد نبود اگر قبل از خواب کمی سرحال می آمد، تازه، می توانست روی خودش ادکلن بریزد تا 

وقتی مامی برای عوض کردن لباس او می آمد، متوجه نشود، دلش می خواست می توانست مثل جرالد که در جشن 

می شد، مست کند. آن وقت شاید می توانست چهره بی جان فرانک را فراموش کند، چهره ای  مالکان، حسابی کله پا

 که او را متهم به قتل می کرد.

احساس می کرد تمام مردم شهر او را قاتل می دانند. مردمی که در تشییع جنازه شرکت کرده بودند، رفتار سردی با 

و به گرمی تسلیت گفته بودند و او را تسلی داده بودند، زنان شمالی او داشتند. تنها زنانی که نزد او آمده بودند 

بودند، زنانی که شوهرانشان با او معامله کرده بودند و الوار خریده بودند. خوب، اصالً به حرف مردم اهمیت نمی داد. 

 این چیزها در مقابل جوابی که باید در محضر خداوند می داد هیچ بود!

دی ریخت. و آن آتش مایع، گلویش را سوزاند، چهره درهم کشید، گرمای مطبوعی احساس می باز هم جرعه ای بران

کرد، ولی هنوز نمی توانست فکر فرانک را از سر به در کند. مردان چه احمقند که می گویند الکل انسان را به دنیای 

ل آنقدرها هم مؤثر نبوده است، فقط فراموشی می برد. با وجود اینکه گرمایی در خود حس می کرد اما می دید که الک

او را حساس تر کرده و نگاه های ملتمسانه، محجوبانه، سرزنش آمیز و مستدل فرانک را بیشتر در نظرش مجسم 

 کرده است.

صدای در، سکوت آن خانه را با طنینی مواج شکست و اسکارلت بانگ قدم های کوتاه و آسیمه عمه پیتی را شنید که 

فت. در باز شد. بعد تعارفات معمول به گوش رسید و نجواهایی غیرقابل درک شنیده شد. حتماً به سوی در می ر

همسایه ای برای تقدیم تسلیت آمده بود یا قاصدی از خانه های دورتر پیام همدردی آورده بود. پیتی حتماً خوشحال 

 ف می نمود.می شد. او از ورود میهمانان ناخوانده و پذیرایی از آنان همیشه اظهار شع

با کمال حیرت صدای مردی به گوش می رسید و چون بلندتر سخن گفت، اسکارلت او را شناخت. شادی و آرامشی 

به او دست داد. رت بود. از وقتی که خبر مرگ فرانک را داده بود دیگر غیبش زده بود، و اکنون اسکارلت احساس 

 موجبات تسلی و آرامشش را فراهم کند.می کرد که او یکی از آنهایی است که امشب می تواند 

 «ولی من مطمئنم که منو می پذیره.»رت با صدای طنین دارش می گفت: 

 «-ولی اون خوابیده، سروان باتلر، و کسی رو نمی بینه. بچه بیچاره، کامالً از پا دراومده»

و ممکنه مدتی طول بکشه. مطلب اما فکر می کنم منو می بینه. خواهش می کنم بهش بگین من فردا میرم مسافرت »

 «مهمی دارم. باید بهش بگم.

اسکارلت از اتاق بیرون دوید و به سرسرا رسید. با کمال حیرت دید که « -ولی اون االن»صدای عمه پتی بلند شد: 

 کامالً نمی تواند تعادل خود را حفظ کند. ناچار به نرده تکیه کرد.

 «االن میام پایین رت.»گفت: 

ی سرش را باال کرده بود و جغدوار با نگاهی پر از مالمت به او نگاه می کرد. اسکارلت می دانست که مردم عمه پیت

شهر به زودی می فهمیدند که او در روز تشییع جنازه شوهرش چقدر از خود سبکسری و بی مباالتی نشان داده است! 

هن سیاهش را تا باال بست و سنجاق سینه عمه به سرعت به اتاق برگشت و دستی به موهایش کشید. دکمه های پیرا

پیتی را زیر گلو زد. زیاد خوشگل به نظر نمی آیم. بعد به طرف آینه رفت و در حالی که پیش خود فکر می کرد که 
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زیاد خوشگل به نظر نمی آید به صورتش نگاهی انداخت. چه رنگ پریده و ترسان. برای لحظه ای دستش به طرف 

ی منصرف شد. اگر با صورت سرخاب مالیده پایین می رفت عمه پیتی بیچاره ممکن بود از جعبه سرخاب رفت ول

 غصه دق کند. شیشه ادکلن را برداشت و جرعه ای در دهان گرفت و بعد در لگن تف کرد.

در وسط چرخی خورد و با آن دامن سیاه و بلند و چین دار با وقار تمام از پله ها پایین رفت. عمه پیتی با دستپاچگی 

سرسرا ایستاده بود و آن چنان از حرکت اسکارلت خشمگین بود که حتی رت را تعارف به نشستن نکرده بود. رت 

چون همیشه آراسته به نظر می رسید. لباس مشکی مرتبی به تن داشت و پیراهن خوشدوختش جلوه ای داشت. 

ی رود. از اسکارلت معذرت خواست که در ظاهرش چون مرد محترمی بود که برای تقدیم تسلیت به خانه دوستی م

چنین موقعیت غم انگیزی اسباب مزاحمت فراهم کرده و مانع خلوت او شده است و اظهار تأسف نمود که به علت 

 گرفتاری های زیاد امکان شرکت در مراسم تدفین را پیدا نکرده است.

 «کلمه از این حرف ها را هم قبول ندارد.چرا به اینجا آمده. حتی یک »اسکارلت با حیرت از خود می پرسید: 

متأسفم که در این وقت مزاحم شدم، اصالً مایل نبودم در این موقعیت اسباب ناراحتی شما بشم. ولی مسئله ای هست »

 «-که باید همین االن مطرح شود. راجع به کاری که من و آقای کندی داشتیم با هم

در عین حال از « ی کندی شریک بودین، نمی دونستم با هم معامله دارین.من نمی دونستم شما و آقا»عمه پیتی گفت: 

 اینکه فرانک این رابطه را مخفی نگه داشته بود حیرت می نمود.

 «آقای کندی مردی بود که به چیزهای زیادی عالقه داشت. ممکنه بریم به اتاق پذیرایی؟»رت با احترام تمام گفت: 

ز الی در اتاق را می دید، تابوت خالی فرانک هنوز آنجا قرار داشت. دیگر دلش نمی ا« نه.»اسکارلت به تندی گفت: 

 خواست قدم به آنجا بگذارد، عمه پیتی با وجود اینکه زیاد راضی به نظر نمی رسید سری تکان داد و گفت: 

د روزه اصالً نتونستم به می تونین از کتابخونه استفاده کنین. من باید برم باال و یک خورده کار کنم. توی این چن»

 «-دوخت و دوزم برسم، اوه خدای من، چقدر کار دارم

همان طور که حرف می زد از پله ها باال رفت و به آنها می نگریست، اسکارلت و رت هیچ یک متوجه نگاه های او 

 نبودند. رت اجازه داد اسکارلت از مقابلش عبور کند و قبل از او به کتابخانه وارد شود.

 «تو و فرانک در چه کاری شریک بودین؟»سکارلت فوراً پرسید: ا

سکوت کرد و سرش را کمی به « هیچی. فقط می خواستم عمه پیتی شرّّشو کم کنه.»رت نزدیک شد و به نجوا گفت: 

 «این هیچ خوب نیست، اسکارلت.»اسکارلت نزدیک کرد. 

 «چی خوب نیست؟»

 «ادکلن.»

 «نمی فهمم. مطمئنم که چیزی ار حرف هات»

 «مطمئنم که می فهمی. به نظر میاد که حسابی مشروب خوردی.»

 «اگرم خورده باشم، باز هم به خودم مربوطه.»

به خاطر خودت میگم اسکارلت. حتی اگه بزرگترین غم ها رو داشتی، تنهایی مشروب نخور. باالخره مردم می »

 «نیست. چی شده دلبندم، اتفاقی افتاده؟فهمن. به عالوه، تنها مشروب خوردن، کار زیاد خوبی 

 «می تونم در رو ببندم؟»او را به طرف نیمکت برد و نشاند، اسکارلت هیچ نمی گفت. 
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اسکارلت می دانست که اگر مامی ببیند که در کتابخانه بسته شده جنجال به پا می کرد، به خصوص اگر می فهمید که 

ست. با اشاره سر جواب منفی داد و رت الی در را باز گذاشت. وقتی پای بطری براندی گمشده هم در کار بوده ا

برگشت و کنارش نشست با چشمان سیاه خود چهره اسکارلت را می کاوید، مثل عاشق پاکباخته ای بود که محبوبه 

 خود را در گوشه خلوتی یافته و قصد راز و نیاز دارد.

 «چیه، چی شده دلبندم؟»

خطاب کند. حتی وقتی هم که شوخی می کرد « دلبندم»نبود که رت او را در این موقعیت هیچ چیز مضحک تر از این 

چنین کلمه ای نمی گفت. ولی این بار گویا شوخی نمی کرد. اسکارلت نگاه غمبارش را به چشمان متبسم او دوخت، 

ا می کند و در دلش احساس آسایش و اعتمادی دست داد. نمی دانست چرا وقتی به چشمان او می نگرد آرامش پید

اعتماد بیشتری می یابد، در صورتی که از این آدم چیزی جز تمسخر ندیده بود. شاید به خاطر این بود که به قول 

 رت هر دو مثل هم بودند. گاهی احساس می کرد همه دوستان و آشنایان، غریبه اند مگر رت.

من بگی؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی غیر از مرگ فرانک؟ نمی خوای به »رت دستش را در دست گرفت و با مهربانی گفت: 

 «پول الزم داری؟

 «پول؟ نه! اوه، رت من می ترسم.»

 «احمق نباش اسکارلت. تو در زندگی از هیچی نمی ترسی.»

 «اوه رت، من می ترسم!»

همه چیز. رت کلمات با شتاب از دهانش خارج می شد. می توانست بگوید، به او همه چیز را می توانست بگوید، 

خودش به اندازه کافی بد بود و نمی توانست او را سرزنش کند و به قضاوت کردارش بنشیند. در دنیایی که به نظر 

می رسید همه خوبند و دروغ نمی گویند و روح خود را پاک نگه می دارند و ترجیح می دهند گرسنگی بکشند و بی 

کرده بود که هم بی شرافتی می کرد، هم دروغ می گفت و هم سر شرافتی نکنند، چه خوب بود که یه آدم بد پیدا 

 همه را کاله می گذاشت. اسکارلت با چنین آدمی می توانست درددل کند و تمام مکنونات قلبی خود را افشا نماید.

 «می ترسم بمیرم و بروم به جهنم.»

 اگر رت به او می خندید، چه می شد؟ حتماً می مرد. ولی رت نخندید.

 «و بعد از مرگ شاید جهنمی هم نباشه. -تو کامالً سالمتی»

 «اوه، ولی هست، رت! خودت هم خوب می دونی که هست.»

البته، می دونم که هست، ولی همین جاست، روی زمین. نه بعد از مرگ. بعد از مرگ هیچی نیست، اسکارلت. تو »

 «همین االن هم تو جهنمی.

 «اوه، رت، کفر نگو!»

 «آرامش بخشه. بگو ببینم. چرا فکر می کنی که میری به جهنم؟ ولی جداً»

باز رت شوخی را آغاز کرده بود. در چشمانش برق تمسخر دیده می شد، اما برای اسکارلت مهم نبود. احساس می 

 کرد دست های رت گرم و آرامش بخش است، چه خوب بود که گرمای آنها را احساس می کرد.

ک ازدواج می کردم. اشتباه کردم. اون مرد مورد عالقه سوالن بود و اونو دوست داشت، منو رت، من نباید با فران»

دوست نداشت. ولی من بهش دروغ گفتم. گفتم سوالن می خواد با تونی فونتین ازدواج کنه. اوه، چطوری این کار رو 

 «کردم؟
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 «پس این جوری سرش کاله گذاشتی! من همیشه فکر می کردم چه کلکی زدی؟»

و بعد بدبختش کردم. وادارش کردم خیلی کارها بکنه، با اینکه اصالً دلش نمی خواست. مثالً وادارش کردم طلب »

هاشو وصول کنه، اون هم وقتی که بدهکارها واقعاً نمی تونستن بدهی شونو بِدَن. وقتی کارگاهو راه انداختم، خیلی 

قدر خجالت زده بود که نمی تونست سرشو بلند کنه. اوه ناراحتی کشید و بعدش میخونه و موضوع محکومین. اون 

رت، من کشتمش. بله، من کشتم! من اصالً خبر نداشتم عضو کالن شده. تو خواب هم نمی دیدم که از این چیزها سر 

 «دربیاره. ولی باید می دونستم. من کشتمش.

 («1د؟)( می توانند خون دست های مرا پاک کنن6آیا اقیانوس های بزرگ نپتون)»

(6( )Neptune( اساطیر رُم. همان است که یونانیان او را پوزئیدون :Poseidon می خواندند. فرمانروای )

دریاها بود و برادر کوچک رئوس بر امواج حکومت می کرد و رعد و برق به فرمانش بودند و با نیزه سه سر خود که 

او به دریاها محدود نبود. بلکه آب های جاری را نیز در  برق از آن جستن می کرد صخره ها را از جا می کند. قدرت

 -اختیار داشت و رودخانه ها، چشمه ها و نهرها به امر او جاری می شدند. در جنگ تروآ از آکایی ها حمایت می کرد

 م.( 

و در اصل  ( )اساطیر یونان، آگاممنون پادشان بزرگ و بزرگترین شاهان که به فرمان او جنگ تروآ به بهانه هلن1)

برای تصاحب گنج های شهر پدید آمد. بعد از کشتن تانتال و فرزندش، همسر او کلی تم نِستِر را تصاحب کرد. وی 

در حضور خدایان این جمله را بر زبان آورد و خدایان او را بخشیدند و پوزئیدون قول داد او را که فرمانروای آکاییان 

 م( -بود در نبرد تروآ حمایت کند.

 «؟چی»

 «هیچی، مهم نیست. ادامه بده.»

ادامه بدم؟ تموم شد، همین قدر کافی نبود؟ با او ازدواج کردم، بدبختش کردم و کشتمش. اوه، خدای من! نمی دونم »

چطور تونستم این کارهارو بکنم. با دروغ تشویقش کردم با من ازدواج کنه. اون موقع فکر می کردم کار درستیه ولی 

که اشتباه بوده. رت، اصالً نمی تونم باور کنم که این کارها از من سرزده باشه. بهش بد کردم، ولی اصالً حاال، می بینم 

سکوت کرد و حرفش را خورد. تمام روز سعی کرده بود به الن « -قصدم بدی نبود. من این طور تربیت نشدم. مادرم

 فکر نکند ولی نمی توانست یاد او را از ذهنش براند.

 «تعجب می کنم که اون چه جور زنی بود. بنظرم تو بیشتر شبیه پدرتی.»رت گفت: 

اوه رت، برای اولین بار خوشحالم که اون زنده نیست وگرنه طاقت دیدن این چیزها رو نداشت. اون منو  -مادرم، زن»

از این کارهای تربیت نکرد که بد باشم. خیلی مهربون بود، به همه خوبی می کرد. ترجیح می داد گرسنگی بکشم و 

زشت نکنم. و من چقدر دلم می خواست مثل اون بشم و حاال حتی یک ذره هم مثل اون نیستم. البته زیاد راجع بهش 

ولی می خواستم مثل اون باشم. دلم نمی خواست  -چون چیزهای دیگه بود که ذهنمو مشغول کرده بود -فکر نکردم

بی کله بود. رت، گاهی اوقات سعی می کردم با مردم  -خیلی -مثل پاپا باشم. من دوستش داشتم ولی اون خیلی

مهربون باشم و به فرانک محبت کنم ولی یک مرتبه اون کابوس می اومد و من می ترسیدم، و می خواستم از جا بلند 

 «بشم، خودمو به در و دیوار بزنم و پول به دست بیارم. فرقی نمی کرد مال کی باشه.

 ری از چشمانش سرازیر شده بود و ناخن های خود را در دست رت فرو می کرد.اشک چون آب جوی های بها

 «کدوم کابوس.»رت با صدایی گرم و آرام گفت: 
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یادم رفته بود که تو نمی دونی. خُب، هر وقت بعد از اینکه به خودم می گفتم پول چیز مهمی نیست و باید با  -اوه»

می دیدم به تارا برگشتم، مادر مرده بود و یانکی ها اومده بودن. رت،  مردم مهربون بود، شب که می خوابیدم، خواب

شاید نتونی بفهمی، وقتی بهش فکر می کنم سردم میشه. می دیدم که آتیش از در و دیوار باال میره، همه جا سوخته، 

می خوابم احساس  پنبه ها با شعله های بلند می سوخت، و ما هیچ چیز برای خوردن نداشتیم. اوه رت حاال هم وقتی

 «گرسنگی می کنم.

 «ادامه بده.»

خواب می بینم گرسنه هستم، همه گرسنه ایم، هر کس که با منه گرسنه س. پاپا، دخترها، سیاه ها، همه و دائماً »

اگه از این وضع خالص "و من دستم خالیه، ترس ورم داشته. صدایی تو ذهنم میگه:  "گرسنه ایم"فریاد می زنن که 

و بعد خودمو تو مه غلیظی می بینم. می دَوَم، می دَوَم، در مه می دَوَم و قلبم به شدت  "گه گرسنگی نمی کشمبشم دی

می زنه، می خواد از جاش کنده بشه و یک چیزی منو تعقیب می کنه. حس می کنم نمی تونم نفس بکشم اما فکرم 

تم؟ نمی دونم، چه باید بکنم، نمی دونم. وقتی هنوز کار می کنه، فکر می کنم چطور نجات پیدا کنم، ولی کجا هس

بیدار می شم، سردم میشه، می ترسم، وحشت دارم که نکنه دوباره گرسنگی بکشم. وقتی از خواب بیدار می شم به 

نظر میاد که به اندازه کافی پول ندارم، دلم می خواد اون قدر پول داشته باشم که دیگه به فکر گرسنگی نیفتم، دیگه 

گرسنگی به سراغم نیاد. وقتی می دیدم فرانک خسّت به خرج میده و حاضر نیست حال منو بفهمه و ترس ترس از 

منو درک کنه، ازش بدم می اومد، اون نمی فهمید. فکر می کنم نتونستم بهش بفهمونم. فکر می کردم که وقتی پولدار 

ی فرانک تعریف کنم و بهش تفهیم کنم. شدیم و دیگه ترس از گرسنگی سراغمون نیومد، اون وقت همه چیزرو برا

حاال دیگه فرانک مرده و دیگه خیلی دیر شده، اوه فکر می کردم کار درستی می کنم، در حالی که همش غلط بود. 

 «اگه باز بخوام دوباره کاری بکنم راه دیگه ای انتخاب می کنم.

خارج کرد و دستمالش را درآورد و به او داد: بعد دست خود را از میان ناخن های او « خب دیگه، کافیه.»رت گفت: 

 «اشک هاتو پاک کن. لزومی نداره این جور خودت رو ناراحت کنی.»

اسکارلت دستمال را گرفت و اشک های خود را پاک کرد. کمی احساس راحتی می کرد، گویی قسمتی از بار خود را 

ه نظر می رسید، آرام بود، اعصابش را تسکین می برداشته و روی شانه های پهن رت گذاشته است. رت مرد قابلی ب

 داد و آن انحنای گوشه لبش به او اطمینان می داد که تمام این نگرانی ها و اوهام بیهوده بوده است.

بهتر شدی؟ پس بذار مطلب رو تموم کنیم. گفتی که اگه مجبور بشی همین کارهارو بکنی، راه دیگه ای انتخاب می »

 «ین طوره؟ فکر کن، این طوره؟کنی. آیا واقعاً ا

 «-خُب»

 «نه، درست همین کاررو می کنی. آیا راه دیگه ای رو می شناسی؟»

 «نه.»

 «پس از چی ناراحتی؟»

 «من خیلی بد کردم و حاال اون مرده.»

ول زدی و و اگه نمرده بود، تو هنوز هم بد می کردی. من احساس می کنم از اینکه با فرانک ازدواج کردی و اونو گ»

 «سهواً باعث مرگش شدی، زیاد هم متأسف نیستی. تو متأسفی چون می ترسی به جهنم بری. درست میگم؟

 «یک کمی پیچیده به نظر میاد. -خُب»
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اصول اخالقی تو هم پیچیده س. تو درست حالت دزدی رو داری که دزدی کرده ولی از اینکه دزدی کرده متأسف »

 «ناراحت میشه.نیست، از اینکه بره زندان 

 «-دزد»

اوه، به لغت توجه نکن، می خوام بگم اگه تو این فکرهای احمقانه رو راجع به جهنم و سوختن در آتش ابدی نداشتی، »

 «خیلی هم خوشحال بودی که از شر فرانک خالص شدی.

 «اوه، رت.»

اد دروغ هم بگی. اون روز یادته قبول کن که راست میگم. تو حقیقت رو قبول داری ولی در عین حال دلت می خو»

اون جواهر قیمتی خودت رو به سیصد دالر پیش من گرو بذاری؟ آیا اون  -چی بگم -پیش من اومدی و خیال داشتی

 «روز ناراحت بودی؟ وجدانت معذب بود؟

ا می الکل در مغزش تاب می خورد گیج و بی طاقت شده بود. چه لزومی داشت به او دروغ بگوید؟ همیشه فکرش ر

 خواند.

خُب، به نظرم اومد که خدا از حال و روز من  -من اون موقع واقعاً راجع به خدا فکر نمی کردم و وقتی فکر کردم»

 «باخبره.

 «و وقتی با فرانک ازدواج کردی، اصالً به خدا فکر نمی کردی؟»

 «رت، تو که خودت به خدا عقیده نداری، چرا این قدر راجع بهش حرف می زنی؟»

ولی تو به خشم خدا عقیده داری و اینه که در حال حاضر مهمه. چرا خدا نباید از حال تو خبر داشته باشه؟ تو متأسفی »

از اینکه هنوز مالک تارا هستی و اونو از چنگ کالهبردارها نجات دادی؟ متأسفی که چرا گرسنه نیستی و لباس پاره 

 «نمی پوشی؟

 «اوه، نه!»

 «ای غیر از ازدواج با فرانک داشتی؟خُب، آیا چاره دیگه »

 «نه.»

اون که مجبور نبود با تو ازدواج کنه، مجبور بود؟ مردها در تصمیم گیری آزادن. و مجبور نبود به تو اجازه اون کارها »

 «رو بده، مجبور بود؟

 «-خُب»

جبوری دروغ بگی و با اون اسکارلت چرا غصه می خوری؟ اگه مجبور بشی دوباره همین کارهارو بکنی، باز هم م» 

ازدواج کنی. و دوباره خودت رو در خطر قرار میدی و اون مجبور میشه انتقام بگیره. اگه با خواهرت سو ازدواج می 

 «کرد شاید نمی مرد، ولی حتماً دو برابر ناراحت می شد. که باز نتیجه ش یکی بود.

 «ولی الاقل من می تونستم با اون مهربون تر باشم.»

اگه غیر از این که هستی بودی. تو به دنیا اومدی که این جوری باشی، کسانی رو اذیت کنی که به تو  -ی تونستیم»

اجازه اذیت کردن میدن. قوی ها به دنیا میان که اذیت کنن و ضعیف ها به دنیا میان که زجر بکشن. این تقصیر 

جب می کنم که اصالً در زندگیت چرا از این فکرها می فرانک بود که تن تورو با شالق سیاه نکرد... و من از تو تع

 «کنی! فرصت طلب هایی مثل تو از این فکرها نمی کنن.

 «چی گفتی؟ -چیه این فرصت»
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 «کسی که از هر فرصتی به نفع خودش استفاده می کنه.»

 «خب، این کار بدیه؟»

 «ز فرصت هاشون استفاده نکردن.به خصوص در مورد اون هایی که ا -البته همیشه با بدنامی همراهه»

 «اوه، رت تو داری شوخی می کنی، منو مسخره می کنی، اون وقت من فکر می کردم تو می خوای مهربون باشی!»

 «مهربون هم هستم. اسکارلت عزیزم، اشکال تو اینه که مستی. -من می خوام مهربون باشم»

 «-چطور جرأت می کنی»

. خوب حاال می خوام "اشکت در مشکته"هایی هستی که به قول معروف میگن  جرأت می کنم. تو از اون آدم»

موضوع رو عوض کنم و تو رو خوشحال کنم و خبری بهت بدم که خوشحال بشی. در حقیقت برای همین اینجا اومدم، 

 «می خوام قبل از اینکه به سفر برم این خبر رو بهت بدم.

 «کجا می خوای بری؟»

ه چند ماه طول بکشه. موضوع وجدان و این جور چیزارو فراموش کن. دیگه مایل نیستم در مورد به انگلستان، ممکن»

 «این مزخرفات صحبت کنم. نمی خوای خبرم رو بشنوی؟

ولی حرفش را ناتمام گذاشت. از میان خطوط خشن پشیمانی و کلمات تمسخرآمیز اما آرام « -ولی»اسکارلت گفت: 

شاهده می شد. شاید رت حق داشت. شاید خداوند از حالش خبر داشت. و وقتی بخش رت، سایه کمرنگ فرانک م

فردا راجع به این موضوع فکر می »موضوع را دوباره از باال تا پایین به دقت نگاه کرد و چیزی نفهمید، به خود گفت: 

 «کنم.

خبرت »نار می زد گفت: عاقبت در حالی که دماغش را در دستمال رت می گرفت و گیسوانش را از روی پیشانی ک

 «چیه؟

خبر من اینه. من هنوز هم تو رو بیشتر از هر زن دیگه می خوام، و حاال که فرانک رفته، فکر »رت لبخندی زد و گفت: 

 «کنم دلت می خواد بدونی.

 اسکارلت دست خود را ناگهان از دست های او بیرون کشید و مثل فنر از جا پرید.

باید می فهمیدم که تو عوض نشدی. جسد  -وی زمینی، توی این موقعیت اومدی اینجاتو خبیث ترین آدم ر -من»

 «-زود باش از اینجا برو بیرون -فرانک هنوز کامالً سرد نشده! اگه یک کمی ادب سرت می شد

، با صداتو بیار پایین، عمه پیتی االن میاد»رت همان طور که نشسته بود دو دست اسکارلت را در دست گرفت و گفت: 

 «متأسفم تو منظور منو درک نکردی. -این سر و صدا

ولم کن. از اینجا برو. هرگز حرفی به »دست هایش را از دست او کشید. « درک نکردم؟ خیلی هم خوب درک کردم.»

 «-این چرندی نشنیده بودم. من

 «دارم ازت تقاضای ازدواج می کنم. اگه زانو بزنم راضی میشی؟ -ساکت»رت گفت: 

 نفسش بند آمده بود، روی نیمکت ولو شد.« اوه،»ارلت گفت: اسک

با دهان باز به او خیره شده بود. فکر می کرد براندی دارد با هوش و حواسش بازی می کند. یادش آمد که همین رت 

نظر نمی اسکارلت مست بود و رت دیوانه. اما دیوانه به « عزیزم، من اهل ازدواج نیستم.»زمانی با تمسخر گفته بود: 

آمد. آرام و طبیعی بود درست مثل اینکه داشت راجع به وضع آب و هوا سخن می گفت. استحکام و قوت کالمش او 

 را کامالً جدی نشان می داد.
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همیشه دلم می خواست مال من باشی، اسکارلت. از همون روزی که توی دوازده بلوط گلدونو پرت کردی و نشون »

خواست که مال من باشی. از هر راهی که می شد. ولی وقتی دیدم که تو و فرانک پول  دادی که یک خانم نیستی دلم

و پله ای به هم زدین فهمیدم که دیگه ممکن نیست تو به خاطر پول به طرف من بیای. اون وقت دیدم که مجبورم با 

 «تو ازدواج کنم.

 «رت باتلر، این کثیف ترین شوخی توست.»

و کردم، ولی تو هنور تردید داری! نه اسکارلت، این یک قول کامالً راست و شرافتمندانه من دست خودمو جلوی تو ر»

س. البته من می دونم که موقع خوبی رو برای این پیشنهاد انتخاب نکردم، ولی چاره ای نبود، اینو به حساب بی 

میرم و برمی گردم زن آدمی  تربیتی من بذار. من فردا دارم میرم سفر، ممکنه مدت زیادی طول بکشه، ترسیدم تا

شده باشی که پول زیادی هم نداشته باشه. پس فکر کردم که چرا من نباشم، پول هم که زیاد دارم. واقعاً اسکارلت، 

 «من نمی تونم همین طور عمرمو تلف کنم و تو رو دائماً بین شوهرهای متعدد ببینم.

ه بود و هر وقت که آب دهانش را قورت می داد به راست می گفت. تردیدی در گفته اش نبود. دهانش خشک شد

چشمان رت خیره می شد تا شاید واقعیت را دریابد. این چشم ها لبریز از خنده بود اما در ماورای آن ها حسی بود 

که قبالً ندیده بود. برقی از آنها می جهید که قابل تفسیر نبود. راحت نشسته بود اما اسکارلت احساس می کرد حالت 

به ای را دارد که مقابل سوراخ موش کمین کرده باشد. در چهره اش جذبه مردانه ای بود که اندکی هراس در دل گر

 اسکارلت بیدار می کرد. کمی خود را عقب کشید.

واقعاً تقاضای ازدواج کرده بود؛ باور کردنی نبود. یک بار نقشه کشیده بود که او را به دام ازدواج اندازد و بعد با رد 

ردن آن، انتقام توهین های او را بگیرد ولی رت دم الی تله نداده بود. حاال خودش آمده بود و همین پیشنهاد را ک

عرضه می کرد. حتی یک بار هم به فکرش خطور نکرده بود که چنین سخنی را از لبان او خواهد شنید. غافلگیر شده 

 پیشنهادی را بشنود. سرخ شد و سرش را پایین انداخت. بود، خجالت می کشید. مثل دختری که برای اولین بار چنین

 «دیگه ازدواج نمی کنم. -من»

 «اوه، چرا می کنی. تو به دنیا اومدی که ازدواج کنی، پس چرا با من نه؟»

 «من تو رو دوست ندارم. -من -ولی رت»

 «این مشکلی به وجود نمیاره. چون در ازدواج قبلی هم عشقی وجود نداشت.»

 «، چطور این حرفو می زنی. می دونی که من به فرانک عالقه داشتم.اوه»

 رت چیزی نگفت.

 «بهش عالقمند بودم!...»

 «خُب دیگه، بحث کافیه. قول میدی وقتی من نیستم روی این پیشنهاد فکر کنی؟»

ا. ایندیا ویلکز پیش رت. من دوست ندارم مسایل رو کش بدم. بهتره همین جا بهت بگم. من تصمیم دارم برم به تار»

 «دیگه نمی خوام ازدواج کنم. -عمه پیتی می مونه. می خوام برم خونه و مدتی بمونم، و دیگه

 «مهمل نگو. آخه برای چی؟»

 «نپرس برای چی. دیگه مایل نیستم ازدواج کنم. -خُب»

یه؟ می دونم که شانس هم ولی کوچولوی بیچاره، تو هیچ وقت واقعاً ازدواج نکردی. تو چه می دونی ازدواج چ»

 «یک دفعه برای لجبازی و یک دفعه هم به خاطر پول. تا حاال به لذت ازدواج فکر کردی؟ -نداشتی
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 «لذت! مثل دیوونه ها حرف نزن. ازدواج هیچ لذتی نداره.»

 «نداره؟ چرا نداره؟»

 کمی آرام شده بود. آرامشی که با رخوت و فراموشی همراه بود.

و خدا می دونه چرا. من که سر در نمیارم. ولی برای زن ها چیزی نداره، جز سیر کردن  -لذت دارهبرای مردها »

 «و هر سال هم یک بچه. -شکم و کار زیاد و سر سپردن به دیوونگی های شوهر

رت آنچنان خندید که طنین زنگ دارش در آن خانه خاموش انعکاس یافت و صدای باز شدن در آشپزخانه به گوش 

 د.رسی

نخند. می دونی که راست میگم. لذت! چه  -ساکت. گوش های مامی مثل سیاه گوش تیزه. آخه االن موقع خندیدنه»

 «مزخرفاتی.

گفتم که تو شانس نداشتی. حرفات اینو ثابت می کنه. تو با یک پسربچه و یک پیرمرد ازدواج کردی. و شرط می »

ها رو به خاطر لذت مادری تحمل کنی. خوب این اصالً غلطه. چرا بندم که مادرت یادت داده که باید این جور چیز

نباید با مردی ازدواج کنی که اگرچه شهرت خوبی نداره ولی در عوض تجربه زیادی در مورد زن ها داره. خوب این 

 «هم خودش یک جور لذته!

چون خیلی احمقانه  -فیه. چونتو آدم بی تربیت و رذلی هستی و من فکر می کنم صحبت درباره این موضوع دیگه کا»

 «س.

و خیلی هم سرگرم کننده س. مگه نه؟ شرط می بندم هیچ وقت قبالً با مردی درباره رابطه زناشویی حرف نزدی، »

 «حتی با چارلز یا فرانک.

چهره اش را درهم کشید. این مرد چه چیزها که نمی دانست. تعجب می کرد که این همه چیز را در مورد زنان از 

 جا آموخته است. این همه دانش در مورد زن ها خوب نبود.ک

اخم نکن. روز ازدواج را خودت تعیین کن، اسکارلت. به خاطر موقعیت تو عجله ای در ازدواج ندارم. صبر »رت گفت: 

 «چقدر هست؟« مدت معقول»می کنیم، برای مدت معقولی. راستی، این 

 «حتی حرفش هم در این موقعیت درست نیست.من هنوز نگفتم که با تو ازدواج می کنم. »

به تو گفتم که چرا این پیشنهاد رو کردم. فردا دارم به مسافرت میرم، و چون عاشق پر حرارتی هستم، نمی تونم راز »

 «دلم رو بیشتر از این نگه دارم. ولی شاید کمی عجله کردم.

نیمکت به پایین لغزید و جلوی او زانو زد و دستش را و بعد ناگهان با سرعتی که بر حیرت اسکارلت افزود، از روی 

 روی قلبش گذاشت و شمرده شمرده گفت: 

یعنی ای خانم کندی  -مرا عفو بفرمایید ای بانوی زیبا که سیل احساسات من شما را رنجانده، ای اسکارلت عزیز»

زیبای شما خطور نکرده که من عزیز. چطور این همه مدت که با شما دوستی نزدیک داشتم هرگز به فکر ملوس و 

واقعاً دلباخته شما هستم. این دوستی دیرین اندک اندک به احساسی بدل شده که من حاال اصالً قادر به بیان آن 

نیستم. مرا عفو کنید، زبانم الکن است و نمی توانم آن طور که باید از احساس پاک و مقدس خودم سخت بگویم. آه، 

جرأت دارم شما را با این  -که معبود مردان هستی، ای عشق آسمانی می توانم شما راای بانوی زیبای عاشق کش، 

 «آه نه نمی توانم این عشق است که مرا این طور ناتوان ساخته، -کالم الکن

 «بلند شو، مثل دیوونه ها. اگه مامی بیاد و تو رو با این وضع ببینه چی میگه؟»اسکارلت حرفش را برید: 
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هیچی. ممکنه از این همه نجابت و اصالت من سکته کنه و بیفته. بیا اسکارلت. تو که »است و گفت: رت سبکبال برخ

بچه نیستی. مثل دختر مدرسه ای ها بهانه های احمقانه نیار، برای تو خوب نیست. بگو وقتی برگشتم با من ازدواج می 

ر پیدا می کنم و هر شب میام زیر پنجره اتاقت کنی وگرنه از اینجا تکون نمی خورم. همین جاها می پلکم و یک گیتا

 «آواز می خونم، با صدای بلند و آبروتو می برم. تا مجبور بشی بگی که با من ازدواج می کنی، از ترس آبروت.

 «رت عاقل باش. من نمی خوام ازدواج کنم.»

 «ش چیه؟تا دلیل درستی نشنوم ول کن نیستم. این حرف های دخترانه رو بنداز دور، دلیل»

ناگهان به یاد اشلی افتاد. آشکارا او را می دید که با آن موی نقره ای و چشمان خواب آلود و خمار، با وقار تمام 

کنارش ایستاده است. چقدر با رت تفاوت داشت. او دلیل واقعی بود. به خاطر او بود که نمی خواست ازدواج کند. 

می آمد و گاهی هم نسبت به او احساس عالقه می کرد. ولی به اشلی اعتراضی به رت نداشت، شاید هم از او خوشش 

تعلق داشت، برای همیشه و همیشه. هیچ وقت به چارلز، فرانک و حتی رت تعلق نداشت. تار و پودش متعلق به اشلی 

کارلت به بود. هر کاری که کرده بود، هر رنجی که برده بود به خاطر اشلی بود، چون دوستش داشت. اشلی و تارا، اس

هر دو تعلق داشت. لبخندها و بوسه هایی که به چارلز و فرانک داده بود متعلق به اشلی بود، اگرچه هرگز مطالبه 

نکرده بود و مطالبه نمی کرد حسی در او بود، که از اعماقش می جوشید و او را وادار می کرد که خودش را برای 

 هرگز برآورده نمی شود. اشلی حفظ کند، اگرچه می دانست که چنین آرزویی

خودش هم نفهمید که سیمایش تغییر کرده است. یک لطافت جاری و زالل در صورتش دیده می شد که رت قبالً 

ندیده بود. به چشمان سبز اسکارلت خیره شده بود، چه عرصه سبز و اسرارآمیزی بود و آن خط های منحنی و آرام 

 ناگهان گوشه لبش پایین افتاد و ناشکیبایی آتشینی بر او تاخت.لبانش، نفس در سینه رت حبس می کرد. بعد 

 «اسکارلت اوهارا، تو دیوونه ای.»

و پیش از آنکه اسکارلت بتواند ذهنش را از مکان های دور بازگرداند، اسیر رت بود در آغوش رت بود. مثل گذشته 

اس می کرد، وامانده و تسلیم، محکوم در های دور، شبی که به سوی تارا می رفت. درماندگی عجیبی در خود احس

خیزاب بلند شور و اشتیاق. و آن تصویر اشلی یکباره ترک خورد و پوچ شد، دیگر نبود. احساس تازه ای به او دست 

داده بود که قبالً هرگز نمی شناخت، و پیش از آنکه در مارپیچی اسرارآمیز بچرخد و بچرخد، دریافت که مشتاقانه 

 م فرو می رود.در اوهام و احال

رت « خواهش می کنم، بسه. دارم ضعف می کنم.»سعی کرد سر ضعیفش را از میان بازوان او رها کند. به نجوا گفت: 

سر او را روی شانه اش گرفت. گیجی غلیظی چهره اسکارلت را پوشانده بود. از چشمان رت، مشتاقانه، گرمای خاصی 

 د.می تراوید. لرزش بازوانش او را می ترسان

می خوام ضعیفت کنم. نمی تونی مقاومت کنی. تو سال ها منتظر همین بودی. اون دیوونه ها هیچکدوم مثل من »

 «-نبودن؛ نه چارلز عزیزت، نه فرانک یا اون اشلی احمق

 «-خواهش می کنم»

ونن؟ این منم که گفتم اون اشلی احمق. این آقایون نجیب زاده راجع به زن ها چی می دونن؟ راجع به تو چی می د»

 «تورو می شناسم.

سایۀ سنگین رت همچنان گسترده بود، و اسکارلت بدون مقاومت. ضعیف تر از آن بود که حتی سر خود را 

برگرداند. یا شاید نمی خواست، قلبش ضربان زیادی داشت، با هر ضربه تمام اندامش به لرزه می افتاد، می ترسید، از 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

2 4 2  

 

خودش. رت چه می کرد؟ چه می خواست بکند؟ اگر رهایش نمی کرد از پا در می  نیروی او می ترسید و از ضعف

 اگر هرگز رهایش نمی کرد؟ آه، خدایا، مرا چه می شود، چه اتفاقی دارد می افتد؟ -آمد. اگر رهایش کند

 «بگو بله!»

یی دنیا را پر می بی حرکت لب های اسکارلت را نشانه رفته بود و چشمانش چه نزدیک و چه بزرگ می نمود، گو

 «-بگو بله، لعنتی وگرنه»کرد. 

رت تقریباً آنچه می خواست گفته بود و اسکارلت بدون اراده « بله.»و اسکارلت قبل از اینکه حتی فکر کند، گفت: 

هرچه می خواست به او داده بود. و وقتی آنچه را که او می خواست بر زبان آورد آرامشی ناگهانی او را در بر گرفت. 

روحش آسوده شد، سرش از دوران باز ایستاد، حتی افسون براندی نیز کمتر شد. به او قول ازدواج داده بود، در 

حالی که چنین قصدی نداشت. نمی دانست که این چیزها چطور پیش آمد، ولی پشیمان نبود، تأسفی نداشت. گفتن 

، گویا تقدیر آسمانی بود. دستی قوی تر از او تقریباً گویی دست خودش نبود -بله، در نظرش خیلی طبیعی می نمود

 در کار بود که حمایتش می کرد.

رت وقتی آنچه می خواست، شنید، نفس راحتی کشید و سرش دوباره روی لب های اسکارلت خم شد. اسکارلت 

باقی چشمانش را بست و آماده پذیرش گرم ترین نوازش ها شد. اما رت عقب کشید و چیزی جز ناامیدی برای او 

نگذاشت. حس عجیبی به اسکارلت دست داده بود که سابقه نداشت، حسی که سخن از چیزهای نامکشوف و تازه می 

 کرد.

رت مدتی نسبتاً دراز بی حرکت نشسته بود و سر او را بر سینه اش گرفته بود. لرزش بازوانش کاهش یافته بود. بعد 

. اسکارلت چشمانش را گشود و دید که آن درخشش هراس کمی از او فاصله گرفت و خیره به چهره اش نگریست

انگیز از صورت او رفته است. اما هنوز نمی توانست به چشمان او بنگرد. آسیمگی زنگ داری بر او تاخت و سرش را 

 پایین انداخت.

 کالم آرام رت در گوشش نشست.

 «مطمئن باشم؟ راست میگی؟ نمی خوای قولت رو پس بگیری؟»

 «نه.»

تجربه تازه ای برای تو بودم؟ دلیلش این نبود که تو تازه گرمی و حرارت  -چی میگن؟ -یلش این نبود که مندل»

 «مردانه رو شناختی؟

اسکارلت جوابی نداشت، نمی دانست چه بگوید، نمی توانست به چشمان او نگاه کند. رت دستش را زیر چانه او 

 گذاشت و سرش را بلند کرد.

 «به خاطر پولم؟به من نگاه کن. »

 «آخه رت، این چه سؤالیه؟»

به من نگاه کن، سعی نکن خودتو لوس کنی. من چارلز یا فرانک یا اون پسرهای دهاتی نیستم که خودمو با شیرین »

 «زبونی هات ولو کنم. من برای این چیزا غش نمی کنم. به خاطر پولمه؟

 «خُب آره. تا حدی.»

 «تا حدی؟»
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آمد. نفس تندی کشید و سعی کرد شوقی را که از شنیدن جوابش در او ایجاد شده بود از خود  به نظر خشمگین نمی

 براند. این اشتیاقی بود که اسکارلت هرگز قادر به تشخی  آن نبود.

خُب پول خیلی مهمه، خودتو هم می دونی رت، و خدا شاهده که فرانک چیز زیادی »اسکارلت با درماندگی گفت: 

اما خود تو هم می دونی که با همین مختصر هم میشه زندگی کرد. و من می دونم تو تنها مردی هستی برام نذاشته. 

که طاقت شنیدن حقیقت رو از زن ها داری، و من هم خوشحال میشم شوهری داشته باشم که فکر نکنه من زن 

 .«خُب من به تو عالقه دارم -و -احمقی هستم و انتظار داشته باشه که بهش دروغ بگم

 «به من عالقه داری؟»

 «خُب اگه می گفتم که دیوونه وار دوستت دارم، دروغ بود و تو می فهمیدی.»اسکارلت با بی حوصلگی جواب داد: 

گربه کوچولو، گاهی فکر می کنم برای گفتن حقیقت چرا این قدر مقدمه چینی می کنی. فکر نمی کنی بهتر بود به »

 «شاید بهتر بود، نه؟ "رت، دوستت دارم،"اگه دروغ بود؟ اگه می گفتی،  من می گفتی که دوستم داری، حتی

اسکارلت آسیمه سر فکر می کرد که رت چه می خواهد بگوید، چه نقشی می زند. در سیمایش حیرت، اشتیاق، عشق، 

شت. رنجش و تمسخر، همه با هم دیده می شد. دستش را از دست های اسکارلت خارج کرد و در جیب شلوارش گذا

 اسکارلت مشت او را دید.

چرا دروغ بگویم؟ حتی اگر به قیمت از دست دادن شوهری مثل رت »اسکارلت با همان آسیمگی با خود فکر کرد: 

 هر وقت رت تنفر خود را از او نشان می داد، خونش به جوش می آمد.« باشد، باز هم دروغ نمی گویم.

از اول پایه رو بر دروغ بگذاریم؟ من به تو عالقه دارم، همون جور که رت، اگه این جور می گفتم، دروغ بود، چرا »

گفتم. خودت هم می دونی. خودت هم یک دفعه گفتی که منو دوست نداری، ولی ما چیزهای مشترکی داریم. 

 «-هردومون رذلیم. این چیزی بود که تو

 «مثل اینکه دارم تو دام خودم می افتم.»و سرش را برگرداند و زمزمه کرد: « اوه خدای من!»رت به نجوا گفت: 

 «چی گفتی؟»

و دوباره خندید. خم شد و دست هایش را « هیچی. روزش رو تعیین کن عزیزم.»رت خندید، ولی خندۀ مطبوعی نبود: 

 بوسید. اسکارلت چون رت را آرام دید، تسکین یافت و لبخند زد.

تا حاال تو قصه ها نخوندی که زنی اول »ای تحویل داد و گفت:  رت لحظه ای با دست های او بازی کرد و دوباره خنده

 «ازدواج شوهرشو دوست نداشت ولی بعد عاشقش شد؟

و سعی کرد به شیوه رت سخن بگوید و چون او استدالل کند. « تو که می دونی، من قصه نمی خونم.»اسکارلت گفت: 

 «هری همدیگر و دوست داشته باشن.به عالوه، خودت گفتی هیچی بدتر از این نیست که زن و شو»

 «-من یک موقع از این حرف ها زیاد می زدم. به خدا قسم»رت ناگهان از جا برخاست و حرف او را قطع کرد: 

 «قسم نخور.»

تو هم باید این چیزها رو بلد بشی و یاد بگیری که گاهی باید قسم بخوری. باید با عادت های بد من سر کنی. این »

 «تو به من عالقه داری و می خواهی پنجه های قشنگتو روی پول های من بذاری. -جزیی از معامله س هم باالخره

زیاد بلند پروازی نکن، تند نرو. من به تو دروغ نگفتم، گولت نزدم. تو خودت هم منو دوست نداری، داری؟ پس »

 «چرا من باید دوستت داشته باشم؟
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از اونچه که تو عاشق منی، و اگه عاشقت بودم، تو آخرین نفری بودی که بهت نه، عزیزم، عاشقت نیستم. نه بیشتر »

می گفتم، خدا رحم کنه به مردی که عاشق تو بشه. قلبشو می شکنی، عزیز من، مثل گربه وحشی، موش بدبخت رو 

 «میون پنجه هات می گیری و دیگه کاری نداری چی به سر اون بیچاره میاد.

د کشید. ولی این بار فرق داشت. مثل اینکه دیگر به او اهمیت نمی داد، گویی فقط به فکر دوباره او را به سوی خو

خودش بود، به نظر می رسید می خواهد او را آزار دهد، توهین کند. سعی کرد خودش را آزاد کند. دست هایش را 

 باال آورد و با خشم او را از خود دور کرد.

 «نه، چطور جرأت کردی؟»

قلبت مثل خرگوش می زنه. نشون میده هیجانت خیلی بیشتر از یک عالقه معمولیه. اگه من »ر گفت: رت با تمسخ

آدم خودخواهی بودم، همه اینها رو به حساب خودم می ذاشتم. لباستو درست کن. این لباس معصومانه نباید نامرتب 

 «جوری باشه؟ باشه. بگو ببینم چی می خوای از انگلستان برات بیاورم. انگشتر خوبه؟ چه

اشارت های تمسخر آمیز رت او را آزارده بود، اگر چه می خواست با او درآویزد و جواب گستاخی اش را بدهد، ولی 

 شوق هدیه ای گران قیمت ناگهان همه چیز را درهم کوبید.

 «بزرگ باشه، درشت باشه. -و رت -یک انگشتر الماس -اوه»

خیلی خوب. بزرگترین انگشتر  "ببینین، چی گرفتم؟"نه ت پز بدی که، اون وقت می تونی جلوی دوست های گرس»

الماس رو برات میارم. انگشتری برات میارم که حتی دوستان پولدارت هم حسودی شون بشه و بگن چقدر بی سلیقه 

 «س که این انگشتر بزرگ رو دستش کرده.

 رت برگشت و به طرف در رفت، اسکارلت هم دنبالش رفت.

 «کجا میری؟ چی شده؟»

 «میرم چمدونامو ببندم.»

 «-اوه، ولی»

 «ولی، چی؟»

 «هیچی. امیدوارم سفر خوبی داشته باشی.»

 «متشکرم.»

در را باز کرد و به سرسرا قدم گذاشت. اسکارلت هم شانه به شانه اش می رفت و پیش خود فکر می کرد که رت 

 ا به تن کرد و دستکش و کالهش را برداشت.خداحافظی درستی با او نکرده است. رت پالتوی خود ر

 «برات نامه می نویسم. اگه تصمیمت عوض شد، خبر بده.»

 «-نمی خوای»

 «چی؟»رت که بی قراری خود را برای رفتن نشان می داد گفت: 

 سعی کرد صدایش را تا حد ممکن پایین نگه« نمی خوای برای خداحافظی منو ببوسی؟»اسکارلت نجوا کنان گفت: 

 دارد، می دانست در آن خانه چشم و گوش های زیادی هست.

 -فکر نمی کنی امشب به قدر کافی بوسیدمت؟ خُب یک خانم محجوب و باتربیتی مثل تو»رت خنده ای کرد و گفت: 

 «من که گفتم لذت داره، نگفتم؟

 «اوه، تو چقدر سخت و غیرممکنی.»اسکارلت خشمگین با صدای بلند گفت: 
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 «اگه دیگه برنگردی اصالً برایم مهم نیست.»بود که مامی صدایش را بشنود. دیگر مهم ن

برگشت و به طرف پله ها رفت. انتظار داشت، رت بیاید و بازویش را بگیرد و او را نگه دارد. ولی او در خروج را 

 گشود و باد سردی به درون آمد.

 پله ایستاده بود و به در بسته نگاه می کرد.و بیرون رفت. اسکارلت روی اولین « ولی برمی گردم.»گفت: 

 

* * * 

 

هدیه ای که رت از انگلستان برایش آورده بود واقعاً انگشتر الماس درشتی بود که اسکارلت می ترسید آن را به 

می انگشت کند. البته، او به جواهرات گران قیمت عالقه فراوانی داشت ولی او نیز چون دیگران این واقعیت را خوب 

دانست که استفاده از آن شهامت زیادی می خواهد. نگین اصلی، الماسی بود به وزن چهار قیراط و در اطرافش ردیفی 

از نگین های کوچک زمرد قرار داشت. نگین آن قدر بزرگ بود که تا بند انگشتش می رسید، گویی به دستش 

و به دست آوردن آن زحمت فراوان کشیده و سنگینی می کرد. پیش خود فکر می کرد که رت حتماً برای یافتن 

 شاید هم عمداً چنین چیزی را سفارش داده تا نشان خودنمایی صاحبش باشد.

تا وقتی که رت به آتالنتا مراجعت نکرده بود از تصمیم خود چیزی به کسی نگفته بود، حتی به خویشان خود، ولی 

ود را با او اعالم نمود و توفانی از شایعات تلخ و زننده هنگامی که انگشتر رت روی انگشتش قرار گرفت نامزدی خ

به راه انداخت. از وقتی که آن واقعه غم انگیز برای افراد عضو کالن پیش آمده بود، رت و اسکارلت منفورترین 

ر ساکنان شهر به شمار می آمدند و در حد یانکی ها و خانه به دوش ها و کالهبردارها مورد تنفر مردم بودند. تنف

مردم از اسکارلت، هنگامی آغاز شد که بعد از مرگ چارلز هامیلتون، فوراً لباس عزا را از تن خارج کرد. این نفرت با 

شروع کارهای تجارتی اسکارلت در کارگاه چوب بری بیشتر شد. برای مردم قابل تحمل نبود که یک جنوبی در حالی 

سه زدن در شهر کند و با شکم برآمده سوار درشکه بشود و که انتظار بچه ای را می کشد اوقات خود را صرف پر

افسار به دست بگیرد و دنبال مشتری برای الوار بگردد. ولی این ها در مقابل اتهام قتل فرانک و تامی ولبورن هیچ 

زنده بود. همه می گفتند خون آنها به گردن اسکارلت است و اگر او چنین حادثه ای نمی آفرید فرانک و تامی اکنون 

بودند. عالوه بر آن، به خاطر کارهای ناشایست او، جان دوازده نفر از بهترین مردان جنوب نیز به خطر افتاده بود. از 

 این رو خشم آنان زبانه کشید و همگی به طور دسته جمعی او را محکوم کردند.

یون مشغول بود و به احتکار ولی رت از همان روزهایی که به کار خرید و فروش نیازهای جنگی حکومت کنفدراس

ادامه می داد، نه تنها نفرت مردم برایش آزاردهنده نبود بلکه از آن لذت هم می برد و زمانی که با جمهوری خواهان 

رابطه نزدیکی برقرار نمود، به این نفرت دامن زد، و وقتی در ماجرای کالن پای پیش نهاد و با تردستی خاص خودش 

رهانید و جان سرشناس ترین مردان را نجات داد، زنان شهر بیش از پیش نسبت به او خشم همه متهمین را از مرگ 

 گرفتند و از اینکه چنین مرد فاسدی باعث رهایی شوهرانشان شده ابراز نارضایتی و سرشکستگی کردند.

و رذل هستند  البته آنان خواهان مرگ شوهران خویش نبودند، بلکه فکر می کردند شوهرانشان مدیون مردی شرور

که با کثیف ترین خدعه ها خطر را از آنها دور کرده بود. زنان آتالنتا ماه ها بود که تمسخر و خنده یانکی ها را تحمل 

می کردند و در خفا می گفتند اگر رت واقعاً می خواست به کالن کمک کند می توانست راه شرافتمندانه تری بیابد. 

مردان نامی را به خانه زن بی آبرویی چون بل واتلینگ کشانده است تا شریف عقیده داشتند که رت مخصوصاً آن 
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ترین و پاک ترین شخصیت های شهر را رسوا کند. به این ترتیب این مرد، نه تنها مستحق سپاس نبود بلکه به خاطر 

 گناه نابخشودنی اش باید مجازات می شد.

نشان می دادند و دوران سخت را بی مهابا تحمل می کردند، این زنان که در مقابل محبت و غم، واکنش های فوری 

در عین حال آماده بودند که به هر آدم فاسدی که بخواهد قانون نانوشته آنان را، زیر پا بگذارد با تمام نیرو بتازند. 

ین، افتخار به قانون آنان، قانون ساده ای بود. تعظیم کنفدراسیون، احترام به سربازان قدیمی، وفاداری به آداب دیر

فقر، شفقت با دوستان و تنفر از یانکی ها. از آن میان، تنها رت و اسکارلت بودند که به تمام موارد این قانون پشت 

 کرده بودند.

مردانی که با کوشش های رت از خطر حتمی جسته بودند با رعایت ادب و احترام نسبت به او سعی داشتند زنان خود 

یقی به دست نمی آوردند. قبل از اینکه خبر ازدواج قریب الوقوع آن دو اعالم شود، اسکارلت را ساکت کنند، ولی توف

و رت کامالً مطرود خلوت خانواده های آتالنتا بودند ولی مردم در ظاهر هنوز رعایت ادب را می کردند. اما این 

ماجرا برای شهر قابل تحمل نبود و از  احترام ظاهری نیز دیری نپایید. خبر نامزدی ایشان، چون بمبی منفجر شد، این

حد انتظار بیرون می نمود و حتی زنانی که جانب احتیاط و میانه روی را حفظ می کردند، خشم خود را آشکارا نشان 

می دادند. ازدواج، تقریباً یک سال بعد از مرگ فرانک، یک سال بعد از قتل فرانک! ازدواج با مردی چون باتلر که 

کی ها و کالهبردارها دیده می شد و با آنان سر و سری داشت و تمام معامالت خود را با این افراد انجام همه جا با یان

می داد، دزدی بود بی چشم و رو که با دشمن ساخته بود و دمار از روزگار مردم آتالنتا در می آورد. هر دوی آنان به 

خوردند و یکی می شدند فسادشان دو چندان می شد و  طور جداگانه قابل تحمل بودند ولی حال که به هم پیوند می

 این از تحمل خانواده های شریف خارج بود. هر دو پست و رذل بودند. باید آنها را از شهر بیرون کرد.

خبر ازدواج آنها در موقعیتی نه چندان مناسب اعالم شد. وقتی یانکی ها و خانه به دوش ها و تازه به دوران رسیده ها 

مسخر و خنده بودند دیگر تحمل این خبر وحشت انگیز برای مردم امکان نداشت، شاید اگر وقت دیگری مشغول ت

بود آتالنتا بهتر می توانست با آن کنار بیاید. همشهریان محترم آتالنتا احساس می کردند که این ازدواج نامبارک بر 

که احساسات مردم بر علیه یانکی ها و متحدین  خفت و تحقیر آنان می افزاید. خبر این وصلت زمانی به آنها رسید

 آنها به حد اعالی خود رسیده بود و

آخرین قلعه نظامی جنوب درمقابل یانکی ها فروریخته بود. جبهه گسترده ای که چهارسال پیش با حمله ژنرال 

ر ایالت جورجیا شرمن از راه دالتون در جنوب گشوده شده بود اکنون روزهای حساس خود را می گذراند و تحقی

 کامل شده بود.

سه سال از طرح احیای جنوب گذشته بود و سه سال حکومت ترس و هراس بر آنها فرمان می راند. همه فکر می 

کردند که اوضاع دیگر نمی تواند از این بدتر شود. ولی جورجیا می دید که روزهای بد گذشته است و تحت لوا و 

 ا می رسد.اسلحه احیای جنوب روزهای بدتر فر

سه سال بود که دولت فدرال سعی می کرد افکاری بیگانه و ناآشنا را تحمیل کند حکام جورجیا همه بیگانه بودند و با 

پشتیبانی ارتش فرمان های توهین آمیز خود را صادر می کردند و به اجرا در می آوردند و تا حد قابل مالحظه ای هم 

ارتش بود که نظام جدید می توانست خود را سرپا نگه دارد. اگرچه یانکی ها با  توفیق یافته بودند . اما فقط با کمک

قدرت بر آن ایالت حکومت می کردند ولی در جلب رضایت مردم موفقیتی نداشتند. رهبران جورجیا هنوز به خاطر 
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ی کوشید نقطه احقاق حقوق ایالتی و به دست گرفتن سرنوشت خویش می جنگیدند . آنان در مقابل نیروهایی که م

 نظرهای واشنگتن را دیکه کند به شدت مقاومت می کردند.

به طور رسمی میان جورجیا و فاتحین قرارداد تسلیم وجود نداشت و این جنگ هراس انگیز هنوز هم به شکلی ادامه 

ارهای اداری داشت و غالبا شکست با جنوب بود . تقریبا تمام ایالت های جنوب دیگر سیاهان بی سواد را در راس ک

قرار داده بودند و خانه به دوشان و ثروت اندوزان در راه مقاصد غیرقانونی و کثیف خود از آنها استفاده می کردند. 

ولی جورجیا مقاومت کرده بود. در این سه سال کنگره ایالتی در دست سفید پوست ها و دموکرات ها باقی مانده بود. 

در همه جا کارزیادی از آن بر نمی آمد ولی تا حد امکان سرپا ایستاده بود و  اگرچه با حضور مداوم سربازان یانکی

مقاومت کرده بود. قدرت کنگره ایالتی ظاهری و صوری بود ولی حداقل توانسته بود آن ایالت را در دست اهالی 

 بومی جورجیا نگه دارد. حاال دیگر این آخرین سنگرهای مقاومت نیز در هم شکسته بود.

ور که چهارسال پیش ژنرال جانستون و افرادش قدم به قدم از دالتون به سوی آتالنتا عقب نشینی کردند همان ط

قدم به قدم عقب نشستند. قدرت حکومت فدرال کوچکترین وقایع را زیر نظر  6610دموکرات های جورجیا نیز از 

فرماندهان نظامی روز به روز با افزایش داشت و هر روز بیش از پیش زندگی اهالی جورجیا به خطر میافتاد . قدرت 

تعداد سیاهان فزونی می گرفت و به همان نسبت نیروهای مردمی و ایالتی ضعیف تر می شدند. عاقبت جورجیا با 

 فشار مقامات نظامی و هراسان از برق سرنیزه ناچار درهای کنگره ایالتی را بر سیاهان گشود و دست ها را باال برد.

اعالم خبر نامزدی اسکارلت و رت انتخابات فرماندار ایالت برگزار شد . دموکرات های جنوب ژنرال  یک هفته قبل از

جان ب گوردون را داشتند او یک همشهری باوقار و محترم و محبوب بود. جنوبی ها با سرافرازی او را به عنوان 

را داشتند. انتخابات به جای یک روز  کاندیدای خود معرفی کردند. در مقابل جمهوری خواهان مردی به نام بالوک

سه روز ادامه یافت. راه آهن دائما سیاهان را از روستاها و شهرهای دور و نزدیک به آتالنتا می آورد. گاری های پر 

 از مردان سیاه وارد شهر می شدند صف طویل سیاهان پای صندوق های رای دیده می شد و البته بالوک برنده شد.

یا توسط شرمن واقعه تلخی بود اشغال آخرین سنگر دفاعی ایالت یعنی کنگره توسط خانه به دوش اگر اشغال جورج

ها و تازه به دوران رسیده ها یانکی ها و سیاهان زهری تلخ تر از تمام زهرهای جهان یکباره به حلقوم مردم وطن 

 شده بود.پرست ریخت . آتالنتا و جنوب هرگز تا این حد ناراحت و خشمگین و ناراحت ن

 و رت باتلر از دوستان نزدیک بالوک بود.

اسکارلت چون همیشه به حوادث اطرافش توجهی نداشت و اتفاقات زیر دماغش را هم نمی دید شنیده بود که چیزی 

به نام انتخابات در جریان است . رت اصال در جریان انتخابات دخالتی نکرد. روابطش با یانکی ها تفاوتی با گذشته 

ه بود و این حقیقت که رت اوباشی بود از دوستان بالوک چون خاری در چشم اطرافیانش فرو می رفت و اگر نکرد

این ازدواج صورت می گرفت اسکارلت هم از چشم اهالی آتالنتا می افتاد و در حد آن اوباش و آدم های پست قرار 

 می گرفت.

ونسردی تحمل کند . آن که پای به اردوگاه دشمن می گذاشت آتالنتا در موقعیتی نبود که این حوادث را بتواند با خ

به هیچ وجه قابل بخشش نبود و خبر نامزدی وقتی اعالم شد که این اتفاقات رخ داده بود و جنوب و آتالنتا در آتش 

 خشم می سوخت و ناگهان تمام اعمال زشت و غیر قابل گذشت آنان دوباره بر سر زبان ها افتاد.

نست که شهر بر علیه او به پا خاسته است اما اهمیت این مسئله را هنگامی درک کرد که خانم مری اسکارلت می دا

 ودر به نمایندگی از طرف جامعه اعضای کلیسا نزد او آمد تا زبان به نصیحت بگشاید.
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ین مسئله ای صحبت به دلیل اینکه مادر عزیزت از دنیا رفته و خانم پیتی در موقعیتی نیست که بتونه با تو درباره چن

بکنه اینه که من احساس کردم باید سری بهت بزنم و به تو اخطار کنم. سروان باتلر آدمی نیست که لیاقت وصلت با 

 –یک خانواده خوب رو داشته باشه اون آدم 

 ولی در ضمن آدمیه که پدربزرگ مری ودر و خواهرزاده شما رو از چوب دار نجات داد.

به از خشم باد کرد. ساعتی پیش با شوهرش پدربزرگ مری ودر دعوای مفصلی کرده بود. خانم مری ودر یک مرت

پیرمرد به او گفته بود حق ندارد در این مورد دخالتی بود و مقام اجتماعی افراد را پایین بیاورد. حتی اگر رت باتلر 

 باشد.باشد حتی اگر رت باتلر واقعا یک رذل یک خانه به دوش و یک کالهبردار و دزد 

خانم مری ودر ادامه داد: اون به همه ما حقه کثیفی زد اسکارلت . کاری کرد که ما نتونیم سرمونو جلوی یانکی ها باال 

نگه داریم. تو هم مثل من خوب می دونی که این مرد یک رذل و پسته . همیشه همین طور بوده اصال جای تردیدی 

 یشه باهاش معاشرت کنه .نیست .اون آدمیه که هیچ خانواده ای حاضر نم

جدی؟خیلی عجیبه خانم مری ودر. در ایام جنگ اغلب تو خونه شما بود و پارچه ساتن سفید رو برای لباس عروسی 

 می بل هدیه داد این طور نیست ؟ شاید من اشتباه می کنم.

ین کار به خاطر وطن ا-دوران جنگ با االن فرق داشت . اون موقع مردم خوب مجبور بودن با اوباش معاشرت کنن

بود و باید انجام می شد. مسلما تو خودت هم شاید دلت نمی خواد با مردی ازدواج کنی که هرگز در ارتش نبوده و 

 همیشه سربازان وطن پرست مارو مسخره کرده ؟

ون رت باتلر در ارتش بوده هشت ماه هم خدمت کرده و در جبهه فرانکلین دوش به دوش سربازهای ژنرال جانست

 جنگیده .

خانم مری ودر با لحن ناباورانه ای گفت: چطور من نشینده بودم. مثل این بود که اصال حرف اسکارلت را باور نکرده 

یا نمی خواهد باور کند. ولی چطور مجروح نشده ؟ و پیروزمندانه افزود : اگر در جنگ شرکت کرده بود چطور شد 

 که مجروح نشد؟

 خیلی ها مجروح نشدن .

رکس که سرش به تنش می ارزید زخمی شد. من همه اونایی رو که زخمی نشدن می شناسم همه شونو به خوبی می ه

 شناسم.

 اسکارلت برآشفت.

حدس می زنم تمام مردهایی رو که شما می شناختید اون قدر احمق بودن که فرق بین رگبار بارون و رگبار گلوله رو 

م خانم مری ودر می تونین این پیغامو برای دوستانتون هم ببرین. من قصد دارم نمی دونستن . حاال بذارین بهتون بگ

 با سروان باتلر ازدواج کنم اگر هم به نفع یانکی ها جنگیده باشه اصال برام مهم نیست .

وقتی خانم مری ودر کاله خود را از خشم مچاله کرده بود و از خانه خارج می شد اسکارلت می دانست که یک دشمن 

پروپا قرص برای خود درست کرده است . اما اصال اهمیتی نداشت. خانم مری ودر هیچ کاری علیه او نمی توانست 

 بکند . برایش مهم نبود که چه می گویند. حرف هیچ زنی اهمیت نداشت مگر مامی.

پیر به نظر رسید و  وقتی این خبر را به نزدیکان خود داد عمه پیتی فورا غش کرد و اشلی بی حرکت ماند و ناگهان

وقتی برایش آرزوی سعادت کرد نگاهش را از او دزدید. نامه هایی که از خاله اواللی و خاله پولین از چالرزتون 

رسیده بود هم او را سرگرم کرد و هم خشمش را برانگیخت . گفته بودند که نباید با این ازدواج شهرت اجتماعی 
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دار کند. گفته بودند از این ازدواج ممنوع پرهیز کند. حتی اظهار نظر مالنی هم او  خود را ازبین ببرد و نام آنان را لکه

را به خنده انداخته بود البته سروان باتلر خیلی بهتر از اونیه که مردم میگن اون جون اشلی رو نجات داد خب این کار 

ولی اسکارلت فکر نمی کنی بهتره  البته تو ارتش هم بوده و برای کنفدراسیون جنگیده-کمی بود. بعدش هم که خب

این جور با عجله تصمیم نگیری ؟ نه او به نظر هیچ کس اهمیت نمی داد مگر مامی . کالم مامی او را به خشم آورد و 

 به شدت رنجاند.

من خودم شاهد بودم که تو خیلی کارها کردی که خانم الن ناراحت شده البته من هم خیلی ناراحت شدم تو خیلی منو 

ذیت کردی. کارهایی کردی که من خیلی نارحت شدم. ولی این کار دیگه بدترین کاره ازدواج با یک آشغال !بله ا

خانوم من گفتم یک آشغال به من نگو از خونواده خوبیه هیچ فرقی نمی کنه . آشغال ازطبقه باال هم بیرون میاد. 

نوم اسکارلت شاهد بودم چه کارایی کردی آقای چارلز همون جور که از طبقه پایین بیرون میاد و اون آشغاله!بله خا

رو از خانوم هانی گرفتی با اینکه این جوون اصال برات مهم نبود.دیدم که آقای فرانک رو از چنگ خواهر خودت در 

آوردی دیگه چی بگم چه کارایی که نکردی چه دروغ ها که نگفتی مثل مردها معامله کردی چوب و الوار فروختی و 

از خونه بیرون رفتی تو شهر پرسه زدی و خودتو به سیاه ها و آشغال ها نشون دادی و اون افتضاح رو به پا تنها 

کردی و آقای فرانک رو به کشتن دادی و از این بیچاره های محکوم گذاشتی تو کارگاه و هیچ وقت هم به فکرشون 

م الن همین طور توی بهشت فریاد بزنه که نبودی . نه به فکر روحشون نه به فکر جسمشون کاری کردی که خانو

مامی مامی !چیکار کردی؟ چرا مواظب بچه من نبودی !چی به سرش آوردی؟ بله خانوم من همه چی رو تحمل کردم 

 ولی این یکی رو دیگه نمی تونم نمی تونم ببینم که با یک آَشغال عروسی کنی تا نفسم درمیاد نمی ذارم.

 ا هرکی که بخوام عروسی می کنم. فکر می کنم از حد خودت خارج شدی مامی.اسکارلت به سردی گفت: من ب

 بیشتر ازاین هم باید بشنوی اگه من اینارو بهت نگم کی بهت میگه ؟

–من تصمیم خودمو گرفتم مامی فکر می کنم برات بهتر باشه که برگردی به تارا . یک مقداری بهت پول می دم و 

 خاست .بر جا از تمام وقار با مامی

من آزادم خانوم اسکارلت نمی تونی به زور منو جایی بفرستی من وقتی به تارا برمیگردم که توهم با من بیای . هیچ 

 وقت دختر خانوم الن رو تنها نمیذارم و اجازه نمیدم یک آشغال بیاد و اونو ببره من اینجا هستم و همین جا می مونم.

نی و به سروان باتلر توهین کنی . من تصمیم دارم باهاش ازدواج کنم و دیگه نمی تونم اجازه بدم که تو اینجا بمو

 حرفی برای گفتن نمی مونه .

خیلی حرف ها هست که باید گفته بشه شراره خشم از چشمان سیاه مامی بیرون می ریخت . در آن چشمان پیر 

 گویی طبل جنگ می زدند.

 م الن تو رگ های تو نباشه.ولی هرگز فکر نمی کنم که یک ذره از خون خانو

خانوم اسکارلت گوش بده ببین چی میگم . تو درست مثل قاطر می مونی قاطری که آرایشش کردن تو می تونی 

قاطرو قشو کنی سمش رو واکس بزنی پوستشو برق بندازی دهنه طالیی بهش بزنی و مثل اسب به درشکه ببندیش 

مردم رو گول بزنه . تو هم همون جوری لباس های قشنگ می پوشی  ولی همیه قاطره فقط همین یک قاطر نمی تونه

کارخونه می خری فروشگاه داری پول داری خودت رو نقاشی می کنی ولی همون قاطره هستی . نمی تونی کسی رو 

گول بزنی. و این مرتیکه باتلر درسته که ظاهر خوبی داره پول خوبی داره و شکل اسب های مسابقه س ولی اون هم 

 ه قاطره درست مثل تو.ی
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مامی نگاه نافذی به ارباب خود انداخت. اسکارلت ساکت بود از درون می لرزید توهین های مامی برایش قابل تحمل 

 نبود.

وقتی میگی که می خوای بااین مردک ازدواج کنی حتما می کنی چون تو هم مثل پدرت کله شقی ولی اینو بدون خانم 

 لم می خواد همین جا بمونم و آخرش رو ببینم.اسکارلت من ولت نمی کنم د

و بدون اینکه منتظر پاسخ شود اسکارلت را ترک گفت و زیر لب غرغر می کرد: منو یاد جریان فیلیپ میندازه اما 

 صدایش آنچنان نامفهوم بود که اسکارلت چیزی نفهمید.

را بی کم و کاست برای رت تعریف کرد. با وقتی ماه عسل را در نیواورلئان می گذراندند اسکارلت حرفهای مامی 

کمال تعجب رت نه تنها از نظریه مامی درباره قاطر و اسب آرایش شده ناراحت نشد بلکه خنده بلندی کرد و گفت: 

من هیچ وقت حقیقت رو این جور به این قشنگی از دهن کسی نشنیده بودم مامی پیرزن باهوشیه یکی از معدود آدم 

احترام میذارم ولی فکرمی کنم برای من به اندازه قاطر هم ارزش قایل نیست . حتی اون سکه ده هایی که من بهشون 

دالری طال رو که بعد از عروسی مون بهش دادم قبول نکرد کمتر کسی رو دیدم که در مقابل پول نقد خودشو ول 

 شده نیست. نکنه . ولی اون نگاهی کرد و گفت احتیاجی به پول نداره چون یه سیاه الت آزاد

چرا اون باید این جوری فکر کنه ؟ چرا مردم دائما مثل مرغ قدقد می کنن و تو کار من سرک می کشن؟ این به 

خودم مربوطه که با کی عروسی می کنم یا چند دفعه عروسی کردم. من همیشه سرم به کار خودم بوده چرا مردم هم 

 سرشون به کارشون نیست؟

تونه همه چی رو ببشه به جز اونایی که سرشون به کارشونه راحتش نمیذاره. ولی خب تو کوچولوی من این دنیا می 

هم نباید این جوری مثل گربه براق بشی خودت چند بار گفتی که حرف مردم برات مهم نیست پس چرا این رو ثابت 

و می بازی چه برسه به نمی کنی؟ می دونی تو در مقابل انتقاد حوصله نشون نمی دی با کوچکترین موضوعی خودت ر

موضوع های بزرگ می دونستی اگه با آدم بدنامی مثل من ازدواج کنی مردم پشت سرت چرت و پرت زیاد میگن و 

 آدم پولدار و بدنام البته قابل بخشش نیست .

 کاش اقال گاهی جدی حرف می زدی!

حت زندگی کنه . خوشحال باش جدی حرف می زنم برای مردم خیلی ناراحت کننده س که آدم بدی مثل من را

اسکارلت مگه خودت نگفتی بزرگترین دلیلی که می خوای پولدار بشی اینه که به هرکی دلت می خواد بگی برو به 

 جهنم خوب حاال وقتشه .

 اسکارلت خندید و گفت: ولی اینو درباره تو گفتم دلم می خواست به تو بگم بروبه جهنم.

 هنوز هم دلت می خواد بگی ؟

 خب نه مثل اون وقت ها 

 اگه خوشحالت می کنه هر وقت دلت می خواد می تونی بگی .

اسکارلت گفت: نه این منو خوشحال نمی کنه . و بعد خم شد و بی پروا او را بوسید. چشمان سیاه رت به صورت 

 اسکارلت خیره شده بود. دنبال چیزی می گشت و پیدا نکرد خنده کوتاهی روی لبانش نشست .

آتالنتا رو فراموش کن. گریه های عجوزه رو فراموش کن. من تورو به نیواورلئان آوردم که خوش باشی . دلم می 

 خواد واقعا بهت خوش بگذره.

 فصل چهل و هشتم 
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لذت می برد بیش از بهاران پیش از جنگ. نیواورلئان جای عجیب و درخشان و مجللی بود و اسکارلت لذت می برد. 

حکوم به مرگی که ناگهان بخشوده شده باشد. شهر مملو از اوباش و خانه به دوش ها بود. آدم های چون زندانی م

محترم از خانه های خود خارج می شدند بدون آنکه بدانند شام شب را از کجا باید تامین کنند و یک سیاه پوست بر 

ان داده بود زیباترین و شادمانه ترین جای مسند معاونت فرماندار تکیه زده بود ولی نیو اورلئانی که رت به او نش

جهان بود. مردمی را می دید که گویی هرچه پول می خواستند داشتند و پروایی از خرج کردن نبود. رت او را به ده 

دوازده نفر زنی معرفی کرد زنانی زیبا با لباس های بلند اشرافی و دست های لطیف وسفید که هیچ نشانی از 

نبود زنانی که همیشه می خندیدند و هرگز از موضوع های احمقانه و دوران فقر و بدبختی سخن کارسخت روی آنها 

 تالشی چه و داشتند فرق آتالنتا مردان با چقدر! مردان آن بودند دهنده تکان چه–نمی گفتند. و با مردان آشنا شد 

 ند مثل دختران باکره .داشت می تقدیم او اسم به نوینی تعارفات چه و برقصند او با که کردند می

این مردان همان نگاه سخت و نافذ رت را داشتند. همواره گوش به زنگ و مراقب بودند مثل کسی که سال ها در 

همسایگی خطر زیسته باشد. به نظر می رسید نه گذشته ای دارند و نه آینده ای و وقتی اسکارلت می پرسید که کی 

ئان چه می کنند جواب های بی سروته می دادند و او را ناامید می کردند . کمی هستند از کجا آمده اند و در نیواورل

برای اسکارلت عجیب بود چون در آتالنتا آن که اصل و نسبی داشت قبل از هرچیز سعی می کرد از افتخارات 

و اصلیت گذشته خود سخن بگوید و موقعیت خود را در میان مردم استحکام بخشد چنین شخصی حتما از خوانواده 

 خود صحبت می کرد و از وابستگی طوالنی اش به خاک جنوب به خود می بالید.

اما این افراد بسیار فرق داشتند . کلمات خود را به دقت انتخاب می کردند . گاهی وقت رت با آنها تنها بود و 

می خورد که برایش  اسکارلت در اتاق مجاور به سر می برد صدای خنده آنان را می شنید و کلماتی به گوشش

گویا و ناسائو در روزهای محاصره دریایی یورش طال -مفهومی نداشت . کلمات بی معنی نام های گیج کننده

William Walker(1824-1860 )گردآوری ثروت قاچاق اسلحه و تجاوز نظامی نیکاراگوا و ویلیام واکر )

انشگاه ناشویل و دارای درجه دکترای پزشگی از حادثه جوی آمریکایی زاده ناشویل /تنسی فارغ التحصیل از د

به  6600دانشگاه پنسلوانیا در نیواورلئان به طبابت پرداخت بعد حقوق خواند و آخراالمر سردبیر روزنامه شد. در 

به دعوت یکی از چهره های  6600در تهاجم نظامی علیه مکزیک شرکت کرد . در  6601کالیفرنیا رفت و در 

نفر از زیر دستانش با کشتی به آمریکای مرکزی رفت و به زودی زمازم امور این  01به همراه سیاسی نیکاراگوا 

کشور را در دست گرفت و خود را رئیس جمهور خواند. او که از جانب جنوبی ها حمایت می شد نیکاراگوا را مرکز 

نیکاراگوا گریخت و مجددا در سال برده داری جنوب قاره آمریکار کرده بود. به دنبال یک رشته ناآرامی سیاسی از 

بازگشته ولی توسط مقامات انگلیسی دستگیر شد و به هندوراس تبعید شد و چند ماه بعد پای دیوار شهر  6610

تروخیلو در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت.( و مرگش در پای دیوار تروخیلو یک بار وقتی سرزده وارد اتاق شد 

 William Clarkادثه ای که برای اعضای چریک های کانترل )شنید که رت و دوستانش درباره ح

Quantrill (1865-1837  فرمانده چریک های کنفدراسیون جنوب در جنگ های انفصال از )تا  6601

از جانب سرفرماندهی ارتش جنوب در راس  6611در گانزاس به اتهام اسب دزدی و قتل زندانی بود. در  6610

و از جانب ارتش شمال یاغی اعالم گردید . بعد از جنگ در کوهستان های کنتوکی  چریک های جنوب قرار گرفت

سرگردان شد و عاقبت در جدال با گارد ایالتی جان داد (اتفاق افتاده حرف می زنند و از فرانک و جسی جیمز 

(Jesse Woodson James (1882-1847) Alexander Franklin James 
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هل میسوری در جنگ های شمال و جنوب از دار و دسته کانترل بودند. و بعد از ( دو برادر یاغی ا1915-1843)

جنگ از او جدا شدند و برای خود دسته ای به راه انداختند و به دزدی و آدمکشی مشغول شدند. مدتی بعد دسته آنها 

عاقبت توسط برادر ماه در دست جوزف مرنتانا زندگی کرد ولی 1از هم پاشید و جسی بانام ساختگی توماس هرارد 

رابرت فورد که از اعضای سابق دسته او بود از پشت مورد هدف قرار گرفت و کشته شد برادرش فرانک خود را 

 تسلیم کرد و مدتی بعد آزاد شد و تا آخر عمر با احترام زیست (نام می برند.

بایی اسکارلت را می ستودند مردان نیواورلئان همه مودب بودند لباس های خوشدوخت می پوشیدند و آشکارا زی

بنابراین برای اسکارلت اصال مهم نبود که آنان کامال در زمان حال زندگی کنند و با گذشته و آینده قطع رابطه نمایند. 

آنچه مهم بود این بود که اینان دوستان رت بودند خانه های بزرگ و کالسکه های زیبا و درشکه های قشنگ داشتند 

دش می بردند به شام دعوت می کردند و به افتخار آنان میهمانی می داند. اسکارلت از آنها بسیار و او و رت را به گر

 خوشش می آمد. رت وقتی نظر او را شنید به شدت خوشحال شد.

 با خنده گفت: فکر می کردم خوشت میاد مثل همیشه وقتی خنده رت بلند شد اسکارلت را شکی در گرفت.

 شم میادچرانه ؟ از همه شون خو

این ها همه گرگند در لباس میش رذل و کالهبردار و حقه بازند ماجراجو و اوباش اشرافی اند. همه شون پولشون رو 

از راه معامله و احتکار مواد غذایی به دست آوردن مثل شوهر دوستداشتنی تو از راه قراردهای کالن و بی حساب و 

 کتاب و بدون بازخواست با دولت کنفدراسیون.

 باورم نمیشه داری سربه سرم میذاری این ها بهترین مردم هستن .

رت گفت : بهترین مردم شهر دارن گرسنگی می کشن و بی سروصدا در بیغوله ها زندگی می کنن. جاهایی که شک 

 دارم من و تو بتونیم بریم. می دونی عزیزم من در زمان جنگ در این شهر خیلی کارها کردم و این مردم خاطرات

شیطانی زیادی از من دارن. اسکارلت تو بزرگترین دلخوشی منی . اما ندانسته آدم های بد رو به جای آدم های خوب 

 می پذیری و کارهای زشت اونارو تحسین می کنی.

 ولی اینا دوستای تو هستن رت.

ن مردم رو خوب می اوه من از اراذل خوشم میاد من جوونی خودمو روی قایق های تفریحی به قمار گذروندم ای

شناسم . کور که نیستم می تونم ببینم اونا چه جور آدم هایی هستن. و یکمرتبه خندید. تو در اخالق مردم دقت نمی 

کنی ببین آدم های بی سرو پا و آدم های بزرگ و شریف فرق نمی ذاری گاهی اوقات فکر می کنم اون زن های 

 هیچ تاثیری رو تو نداشتن.شریفی که تو می شناختی مثل مادرت مثل ملی 

ملی !اون چی داره کفش های پاره و لباس های مندرس چی می تونه به من بگه حتی دوکالم هم نمی تونه با خودش 

 حرف بزنه .

 خانم باید بگم به نظر من شما حسادت می کنید . زیبایی یا لباس های قشنگ یک زن رو خانوم نمی کنه .

 در که بانویی بزرگترین. شم می بانو بزرگترین من داریم پول ما–باتلر حاال که من چه حرفا!تو فقط صبر کن رت 

 .دیدی عمرت

 رت گفت: من با اشتیاق منتظرم.

جالب تر از افرادی که اسکارلت مالقات کرده بود چیزهایی بود که رت برایش می خرید. لباس های خوشرنگ و 

گر از مد افتاده بود. لباس ها تنگ شده بود و در پشت یک گل بزرگ گران قیمت و خیره کننده دامن های فنردار دی
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داشت و آبشاری از تور آن را کامل می کرد. اسکارلت به یاد لباس های سنگین و موقر زمان جنگ افتاد و کمی 

کاله  احساس ناراحتی کرد.حاال این لباس های تنگ آشکارا سینه و کمر و باسن او را به طور برجسته نشان می داد.

های پهن آفتابی و از مد افتاده بود و کاله های ظریف و کوچکتر مد شده بود که اریب در گوشه سر قرار می گرفت و 

با میوه های بدلی تزیین می شد پری روی ان نصب شده بود و روبانی آویزان که با کوچکترین نسیم تکان می خورد . 

یش از حلقه موهای مصنوعی استفاده می کرد و یک بالشتک گرد گیسوان اسکارلت صاف بود و همیشه در هنگام آرا

بسیار ظریف زیر موهایش قرار می داد تا کمی برجسته و چین دار به نظر آید. رت از این چیزها خوشش نمی آمد و 

 عاقبت یک روز آنها را در بخاری پرتاب کرد و سوزاند. زیرپوش های ابریشمی و کتانی پیراهن های خواب نیم تنه

از بهترین پارچه ها و ظریف ترین تورها کفش های شیک و گران قیمت با پاشنه های مد روز سه اینچی و سگک 

 همه بود ابریشم از هم کشبافش حتی که–که دو جین دو جین می خرید  -های درخشان جوراب های ابریشمی کوتاه

ورد. چه ثروتی داشت این رت که به پایش آ می برایش و کرد می بندی بسته و خرید می مرتب و منظم بطور رت را

 می ریخت.

خودش هم مرتب هدایایی برای افراد خانواده و خویشان می خرید. یک توله سن برنارد برای وید یک گربه چاق و 

براق ایرانی برای بو گردن بند سنگین و باوقار با آویزی از پشم برای عمه پیتی یک دوره کامل شکسپیر برای مالنی 

ی لباس کار از پارچه خوب برای عمو پیتر و یک کاله سیلندر برای موقعی که درشکه می راند پارچه برای و اشل

 دیلسی و کوکی و هدایای گران قیمت بی شمار دیگر برای ساکنان تارا.

ه وقتی رت آن همه هدیه را که روی تختخواب اقاق هتل روی هم ریخته بود دید در حالی که توله سگ و گربه را ب

 رخت کن می برد گفت:

 پس برای مامی چی خریدی؟

 هیچی ازش بدم اومده او به ما گفت قاطر چرا باید براش هدیه بخرم؟

گربه ملوس من چرا از شنیدن واقعیت این همه عصبانی شدی ؟ تو حتما باید برای مامی هدیه بخری اگه این کارو 

 که بشکنه . حیفه اون قلب مثل های قلب و –نکنی قلبشو می شکنی 

 هیچی براش نمی گیرم لیاقتشو نداره .

پس من خودم براش یک هدیه خوب تهیه می کنم. یادمه یک روز می گفت وقتی به بهشت رفت دلش می خواد یک 

زیرپوش خوشگل از پارچه قرمز داشته باشه خیلی شق و رق به طوری که خدای مهربون فکر کنه از بال فرشته ها 

 رچه قرمز آهاری براش می خرم و میدم بدوزن.درست شده میرم پا

 قبول نمی کنه ترجیح میده بمیره و از تو هدیه نگیره.

 البته در این شک ندارم ولی نمی خوام فکر کنه فراموشش کردیم.

 دکان های نیواورلئان مملو از انواع کاالها بود و چه هیجانی داشت . و از آن هیجان انگیزتر خرید با رت بود شام

خوردن با رت هم خیلی سرگرم کننده بود چون می دانست چه غذایی سفارش دهد و حتی دستور طبخ آن را هم 

خود به آشپز می داد. شراب لیکور و شامپانی نیواورلئان معروف بود و برای اسکارلت که در این سال ها فقط از 

انگیزی همراه می آورد. بهترین چیز  معجون توت جنگلی و بطری غش عمه پیتی استفاده کرده بود تازگی فرح

نیواورلئان غذاهایش بود و رت در انتخاب غذا استاد بود . وقتی دوران تلخ و وحشت بار گرسنگی تارا و دوران بی 

نوایی اخیرش را به یاد می آورد ناراحتی بزرگی به جانش می ریخت و احساس می کرد خوب نمی تواند غذا بخورد. 
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ه ساالد میگو گوشت کبوتر پرورده در شراب صدف سفید با قدحی از سوس خامه و قارچ و چه غذاهایی سوپ بامی

نان شیرمال خوراک جگر بوقلمون شکم پر ماهی سرداب سرخ شده در روغن زیتون کباب غاز گوشت سرخ شده 

ینی همراه با سس فلفل وحشی . همه غذاها را دوست داشت دلش می خواست از همه بخورد وقتی یاد سیب زم

شیرین تارا می افتاد و آن روزهای تیره و تار را که فقط با آرد ذرت و نخود خشک همراه بود به یاد می آورد گویی 

 دلش می خواست با سر توی بشقاب برود.

رت می گفت: مثل قحطی زده ها می خوری انگار این آخرین غذائه بشقابو لیس نزن اسکارلت من مطمئنم که توی 

غذا هست . کافیه گارسون رو صدا کنی اگه بخوای همین جوری به خوردن ادامه بدی مثل زن هایی  آشپزخونه بازهم

 کوبایی چاق میشی و من فورا طالقت میدم.

 اما اسکارلت فقط زبانش را برای او در می آورد و دسر سفارش می داد شکالت همراه با نان خامه ای.

رانی پول خرج کند . چه خوب بود که مجبور نمی شد حساب هر سنت چه خوب بود که می توانست این طور بدون نگ

را داشته باشد و برای مالیات و خرید قاطر پس انداز کند. معاشرت با مردم مرفه و ثروتمند چه کیفی داشت .چه 

تند. چه خاصیت ؟ مردم آتالنتا چه می کردند؟ آنان فقط تحمل می کردند. فقر را با بزرگواری تمام به خود می پذیرف

لذتی داشت که لباس های زیبا بپوشد لباس هایی که بازوان مرمرین گردن هوس انگیز و کمی از سینه های برجسته 

اش را نشان دهد و فریاد تحسین مردان را بشنود . چه خوب بود که می توانست همه چیز بخورد و از مردمی که او 

توانست هرچه دلش می خواست شامپانی بخورد. چقدر نگران  را خانم نمی دانستند دور باشد . چه خوب بود که می

بود وقتی برای اولین بار مست کرد. صبح که از خواب بیدار شد خاطره آزادهنده شب گذشته را به یاد آورد. آن قدر 

یک شامپانی خورده بود که حال خود را نمی فهمید. وقتی در درشکه روباز کنار رت نشسته بود و به هتل بازمی گشت 

مرتبه هوس کرده بود که آهنگ پرچم آبی را بخواند و خوانده بود . تا آن موقع حتی زنی را سرحال از شراب ندیده 

بود. فقط گاهی در خیابان های آتالنتا تعدادی از دختران بل واتلینگ را دیده بود که مست در درشکه نشسته بودند و 

بود نمی دانست چطور باید به صورت رت نگاه کند. چقدر نگران  سروصدا می کردند . اکنون که از خواب بیدار شده

بود اما رت نه تنها احساس ناراحتی نمی کرد بلکه حادثه شب گذشته را تفریحی و سرگرم کننده می دانست . آنچه 

که اسکارلت می گفت برایش شیرین و جذاب و سرگرم کننده می نمود. گویی بچه گربه ای بود که مدام در جست و 

 خیز و بازی بود.

گردش با رت لطف زیادی داشت . او مرد جذابی بود اسکارلت قبال به این موضوع فکر نکرده بود و در آتالنتا نیز 

مردم آن قدر گرفتار کم و زیاد خود بودند که وقتی برای توجه به این چیزها باقی نمی ماند. در آتالنتا مردم فقط 

فتند و سرو وضعش برای آنان جذابیتی نداشت . ولی اینجا در نیواورلئان زنان درباره اعمال و رفتار او سخن می گ

دیگر را می دید که چشم به او داشتند و چه عشوه ها که نمی ریختند و وقتی رت دستشان را می بوسید چه غمزه ها 

نگران می کرد  که نمی کردند. درک این مطلب که شوهرش مورد عالقه زنان است اگرچه او را تا حدی عصبانی و

ولی در عین حال احساس غرور نیز داشت . از اینکه صاحب شوهری جذاب و بلند باال و خوش لباس و آداب دان 

 است به خود می بالید.

 با خود می گفت: ما دوتا چه زوج جذابی هستیم.

ین وصلت لذت می برد آری همان طور که رت گفته بود ازدواج می توانست لذت بخش هم باشد. اکنون نه تنها از ا

بلکه با حیرت می دید که چیزهای تازه ای هم آموخته است . حاال دیگر از زندگی گذشته احساس خوبی نداشت . 
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همیشه فکر می کرد تنها رنج می تواند معلم خوبی باشد. چه اشتباهی اینک شادمانه چون کودکی احساس می نمود 

 که هرروز چیز تازه ای کشف می کند.

می کرد ازدواج با رت تجربه تازه ای است که با تجربه چارلز و فرانک تفاوت های فاحشی دارد. آنان به او احساس 

احترام می گذاشتند و از خشمش می ترسیدند. محبت او را گدایی می کردند و او نیز وقتی شاد و سرحال بود دریغ 

زیاد هم برای او احترام قایل نیست . هرکاری می نداشت اما رت از او نمی ترسید و اسکارلت اغلب فکر می کرد که 

خواست می کرد و اگر اسکارلت موافق نبود در جواب او خنده تحویل می داد. رت را دوست نداشت ولی بی تردید 

 برای زندگی او مناسب ترین مرد بود.

یا با شوخی های تلخ جالب ترین خصوصیت او این بود که حتی در موقع خشم خشمی که گاه با سخت دلی و قساوت 

 و گزنده همراه بود همیشه مسک نفس می کرد و برآسیمگی احساسات خود لگام می زد.

اسکارلت با خود می گرفت : شاید به این دلیل است که واقعا مرا دوست ندارد. و از این نتیجه گیری راضی به نظر 

کلی هیجان برانگیز پیوسته کنجکاوی او را می رسید. در این صورت من هم باید ازش بدم بیاد و این فکر به ش

 تحریک می کرد.

فکر کرده بود که رت را می شناسد اما زندگی مشترک ناشناخته های زیادی را نسبت به او آشکار کرد. فهمید که در 

یک لحظه صدای او ممکن است مثل پوست گربه نرم و لطیف باشد و لحظه ای دیگر خشک و شکننده و آزاردهنده 

نتهای صفا و ظرافت قادر بود داستان های شنیدنی از سرزمین های عجیب و غریب در مورد شجاعت افتخار در م

تقوی و عشق بگوید و بالفاصله صدها حکایت زشت و نفرت انگیز و کثیف به زبان آورد. اسکارلت می دانست که 

فکر می کرد که شنیدن آنها زیاد هم  هیچ مردی نباید برای همسرش از این داستان ها تعریف کند اما در عین حال

خالی از لطف نیست . رت می توانست برای چند لحظه عاشقی سراپا مهر و محبت و دلباخته ای ظریف و سخن دان 

باشد. ولی اگر واکنش دلخواهش را نمی دید ناگهان به حیوانی شهوت پرست و آتشین خو بدل یم شد و مانند 

لت را به آتش می کشید منفجر می کرد و لذت می برد. آموخته بود که تعارف ابلیسی تجاوزگر باروت خشم اسکار

ها و تعریف های او همیشه دولبه دارد که لبه بی خطر آن سوظن است . در واقع اقامت دو هفته ای در نیواورلئان 

 خیلی چیزها به او آموخت ولی عاقبت دستگیرش نشد که رت چگونه مردی است .

مه را مرخ  می کرد و خودش سینی صبحانه را می آورد و مانند بچه ها به او غذا می داد . گاهی صبح ها مستخد

شانه را می گرفت و گیسوان او را آن قدر شانه می کرد که عاقبت در هم فرو می رفت و به هم می ریخت . بعضی 

ت را در خواب می دید وقت ها هم صبح که از خواب برمی خواست خشن و گرفته و درهم می نمود و چون اسکارل

پتو را از رویش می کشید و کف پایش را غلغلک می داد. گاهی با کمال حوصله به حرف های اسکارت درباره 

کارهای تجارتی اش گوش می داد و سرتکان می داد و گفته های او را تایید می کرد و گاه نیز بی حوصله خشم می 

ی خواند. او را با خود به مجالس قمار می برد و تشویق به بازی می گرفت و آن کارها را دزدی و چپاول مال مردم م

کرد و در عین حال در گوشش زمزمه می کرد که خداوند احتماال قمار را گناه بزرگی می شمارد. گاهی یکشنبه ها او 

رنامه ها بود . در را به کلیسا می برد و وادار به خواند دعا می کرد و شب در میخانه مشروب می داد و تئاتر نیز جز ب

تمام این رفت و آمدها خنده را فراموش نمی کرد. اغلب او را بر می انگیخت که افکار خود را بیان کند او را تشویق 

می کرد که شجاع و نترس باشد . اسکارلت کلمات نیش دار و زهرآلود او را می شنید و جمالت تمسخر آمیز او را به 

در این کلمات نهفته است که می تواند در مقابله با مردم بدخواه کامال مفید  گوش می گرفت و می آموخت نیرویی
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باشد ولی کیفیت آن را به خوبی رت نمی دانست و شوخ طبعی و آرامش او را نداشت از خنده های تمسخر آمیز او 

 بی بهره بود و شیوه ی استهزای مردم را نمی دانست .

نداخت اما اسکارلت نمی دانست چطور این کار را می کند. سعی داشت به او رت با او بازی می کرد او را دست می ا

بفهماند که زندگی چیزی جز یک بازی مسخره نست . اما گذشته برای اسکارلت سخت و تلخ بود و به آسانی نمی 

زی ها بازی توانست خود را تغییر دهد. رت می دانست چطور باید بازی کند و چطور او را دنبال خود بکشد . این با

های کودکانه نبود رت یک مرد بود و اسکارلت این را هرگز فراموش نمی کرد . برای اسکارلت امکان نداشت که از 

اوج واالیی زنانه خود به او بنگرد و بخندد. چنین زنی بی تردید به مسخرگی و لودگی مردانی که قلبا پسربچه ای 

 بیش نبودند می خندید.

ان می دید و رنج می کشید اگر می توانست برتری خود را به رت ثابت کند آن وقت شادمان اسکارلت خود را ناتو

می شد. تمام آن مردانی که تا به حال شناخته بود با یک اشاره تحقیر آمیز او هنوز بچه ای دور شده بودند حتی 

ی های رکیک می گشودند پدرش و دوقلوهای تالتون با آن عشقی که به اذیت کردن داشتند و زبانی که به شوخ

برادران فونتین با آن خشم کودکانه چارلز فرانک و تمام آن مردانی که در خالل جنگ به او اظهار عشق کرده بودند 

همه البته به جز اشلی فقط اشلی و رت دور از ادراک و استیالی او بودند . آن دو مردانی بالغ بودند که خوی پسرانه 

 نداشتند.

نمی فهمید و زحمت فهمیدن هم به خود نمی داد چیزهایی در رت بود که بعضا او را گیج می کرد . اسکارلت رت را 

از نوع نگاه و خنده های رت بی خبر بود . نگاهش اغلب پرسشگر مشتاق و زیرکانه بود و وقتی اسکارلت متوجه 

 نگاهش می شد رت به سرعت سرش را بر می گرداند.

 د: چرا این جوری به من نگاه می کنی ؟ مثل گربه ای که می خواد موش بگیره.یک بار اسکارلت با خشم پرسی

اما چهره رت فورا تغییر کرد و در جواب فورا خندید. ولی اسکارلت به زودی فراموش کرد و خود را بیشتر به 

کارلت زحمت نینداخت دیگر نمی خواست راجع به خصوصیات رت فکر کند . کردارش قابل پیش بینی نبود و اس

 کرد می فکر اشلی به وقتی ولی–مایل نبود خود را بیش از این آزار دهد. زندگی زیبا بود و می خواست لذت ببرد 

 . داشت تفاوت برایش مسئله

رت اغلب او را آن قدر مشغول می کرد که فرصت فکر کردن به اشلی را نداشت . روزها اشلی از ذهن او دور می شد 

از رق  و سرش پیچان از شامپانی بود آرام به ذهنش می خزید و ساعت ها سرگرمش می  اما شب ها که تنش خسته

کرد . بارها وقتی در مهتاب که چون رودخانه ای به بسترشان می ریخت در آغوش رت می آرمید آرزو می کرد که 

نار می زد و روی کاش سر برسینه اشلی گذاشته بود. دلش می خواست به جای رت اشلی گیسوانش را از چهره اش ک

 شانه اش دسته می کرد.

یک بار وقتی که در این افکار غرق شده بود آهی کشید و رو به سوی پنجره کرد لحظه ای بعد ناگهان بازوی پوالدی 

رت را سخت دور خود حس کرد و صدای بلندش سکوت را شکست کاش خود این روح ملعون تورو برای همیشه به 

از بستر بر خاست و لباس پوشید و بی اعتنا به اعتراض های اسکارلت بدون حرف از  جهنم می فرستاد!و آن وقت

اتاق بیرون رفت. صبح وقتی بازگشت اسکارلت مشغول صرف صبحانه در اتاق بود رت مست و خراب بود حال بدی 

 داشت اما هیچ نگفت حتی از رفتار خود معذرت خواهی نکرد و به خاطر غیبتش پوزش نخواست .
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ارلت هم چیزی نپرسید کامال سرد و بی تفاوت رفتار کرد و از آنجا که خود را زن رنج دیده ای می دانست بعد از اسک

 صرف غذا با اخم لباس به تن کرد و به خرید رفت و وقتی برگشت او رفته بود و تا موقع شام نزد او بازنگشت .

قفش در نیواورلئان بود و انتظار لذت و آرامش شام ساکتی بود و اسکارلت خشم داشت زیرا این آخرین شب تو

داشت و اکنون با این خشم لذتی هم در کار نبود.از روی عصبانیت مقدار زیادی غذا خورد و گیالس های شامپانی را 

یکی پس از دیگری خالی کرد. شاید مخلوط این دو بود که آن شب دوباره آن کابوس هراس انگیز را به سراغش 

پرید عرق کرده و گریان به عقب برگشته بود به تارا و تارا متروک بود مادر مرده بود و با آن تمام  فرستاد از خواب

خوبی ها از جهان رفته بود هیچ کس در دنیا باقی نمانده بود هیچ پناهی پناهگاهی و کمکی پیدا نمی شد. چیز 

شد در مه غلیظی گرفتار بود و می دوید همه ترسناکی او را تهدید می کرد و او می دوید می دوید تا قلبش پاره می 

جا همه جا هراس فریاد می زد. چون کورها آن مکان ناشناس و ترسناک را می کاوید به امید پناهی پناهگاهی . شاید 

 از آن ناشناس وحشت آفرین دور می شد غرق در مه بود.

ان خود گرفت و مثل یک بچه در آغوش وقتی بیدار شد رت رویش خم شده بود. بدون کالمی او را درمیان بازو

 فشرد. سبیلش چه آرامش می داد. نجوای آرامش چه لذت بخش و شفا دهنده می نمود از گریه فروافتاد.

 اوه رت یخ کرده بودم گرسنه بودم خسته بودم نتونستم پیداش کنم دویدم دویدم توی مه نتونستم پیداش کنم.

 چی رو پیدا کنی عزیزم؟

 ی دونم.نمی دونم نم

 همون خواب قدیمی ؟

 اوه بله 

او را آرام دوباره خواباند. در تاریکی از بستر بیرون خزید و شمعی افروخت . در آن نور ضعیف چشمانش چون کاسه 

خون و خطوط صورتش چون نقش سنگ می نمود. دکمه های پیراهنش باز بود. سینه پهن و پرمویش پیدا بود . 

لرزید فکر می کرد سینه رت چه قوی و سرکش می نماید. نجوا کنان گفت : بغلم کن  اسکارلت هنوز از ترس می

 رت

 رت گفت : عزیزم در آغوشش گرفت و روی مبل نشست چون کودکی او را بغل کرده بود.

 اوه رت گرسنگی چقدر بده .

بی یک خرچنگ گنده و رت خندید و با نگاه مهربانی گفت : آره خیلی بده اون هم بعد از یک شام درست و حسا

 خوشمزه

اوه رت داشتم می دویدم می ترسیدم یک چیزی منو بگیره نمی فهمیدم چی بود. نمی دونستم از چی دارم فرار می 

کنم. توی مه قایم شده بود همیشه توی مه قایم میشه می دونم اگه پیداش کنم برای همیشه راحت میشم و دیگه از 

 سرما و گرسنگی نمی ترسم.

 که می خوای پیداش کنم یه آدمه ؟این 

 نمی دونم تا حاال راجع بهش فکر نکردم رت تو فکر می کنی باالخره می تونم پیداش کنم؟

رت در حالی که گیسوان او را نوازش می کرد گفت: نه فکر نمی کنم خواب ها مثل هم نیستن ولی به نظرم میاد اگه 

هرگز گرسنه و سرمازده نمی شی دیگه خواب نمی بینی و من دلم  به خودت تلقین کنی که خطری تهدید نمی کنه و

 می خواد تورو همیشه خوشحال و سالمت ببینم.
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 تو خیلی خوبی رت.

از خورده نونی که ریخت و پاش می کنی متشکرم خانم ثروتمند . اسکارلت دلم می خواد هر روز صبح که از خواب 

 بیدار میشی به خودت بگی من دیگه گرسنه 

 

 

نمی مونم دیگه از هیچی نمی ترسم تا وقتی که رت را دارم و دولت ایاالت متحده از من حمایت می کنه از هیچی نمی 

 ترسم و گرسنه نمی مونم.

 اسکارلت راست نشست و به چشمان رت خیره شد در چشمانش هنوز اشک داشت پرسید: دولت ایاالت متحده؟

 ی شده یعنی من قانونی ش کردم. اوراق قرضه خریدم.پول های حکومت سابق حاال دیگه قانون

اسکارلت بازهم در آغوش رت خود را راست کرد و بی توجه به وحشت و هراس چند دقیقه پیش با صدای بلندی 

 گفت : خدای من منظورت اینه که پوالتو به یانکی ها قرض دادی ؟

 با یک بهره خوب.

یست باید فورا همشو پس بگیری قرض دادن به یانکی ها پول دور اگه بهره ش صد درصد هم باشه برام مهم ن

 ریختنه .

رت در حالی که می خندید و به چشمان اسکارلت که دیگر وحشتی در آن نبود نگاه می کرد گفت : پس با پوالم 

 چکار کنم؟

 ونی بخری.ت می رو میدون همه داری که پولی این با بندم می شرط بخر ملک گوش پنج میدون تو خب–خب 

متشکرم پنج گوش به درد من نمی خوره حاال که دولت خونه به دوش در جورجیا مسلط شده نمیشه گفت که چه 

اتفاقی میفته نمی تونم هرچی دارم تو دهن این الشخورهایی بریزم که هر روز از شمال و جنوب و شرق و غرب به 

ی که همون کاری که حقه بازها می کنن ولی بهشون اعتماد جورجیا هجوم میارن. دارم باهاشون بازی می کنم. می فهم

ندارم . تصمیم ندارم پولمو رو ملک و زمین سرمایه گذاری کنم. اوراق قرضه رو ترجیح میدم. اقال در موقع خطر می 

 تونم اونارو مخفی کنم . ولی ملک رو که نمیشه مخفی کرد.

 فروشگاه و کارگاه چوب بری افتاده بود. یاد به–اسکارلت گفت : رت فکر نمی کنی خطری برای 

نه فکر نمی کنم نگران نباش اسکارلت این فرماندار جدید و خوب ما از دوستان نزدیک منه ولی اعتمادی به اوضاع 

 نیست و من نمی خوام االن روی ملک سرمایه گذار ی کنم.

  دستش را دراز کرد و سیگاری برداشت و آتش زد . اسکارلت روی زانوهای

 لخت او نشسته بود و به حرکت سبیل و سینه پراز موی او می نگریست . هراسش رفته بود.

رت گفت : البته یک تکه ملک خواهم خرید می خوام خونه بسازم. در واقع این کار رو هم کردم. تو تونستی فرانک 

اصال حوصله ندارم ببینم روزی سه رو وادار کنی که تو خونه عمه پیتی زندگی کنه ولی من حاضر نیستم اونجا بیام 

دفعه غش می کنه . تازه اون عمو پیتر وقتی بفهمه من می خوام زیر سقف مقدس هامیلتون ها زندگی کنم فورا منو 

با تیر می زنه خانم پیتی می تونه با ایندیا ویلکز زندگی کنه و درشکه چی رو هم نگه داره وقتی به آتالنتا برگشتیم تا 

ناشنال می مونیم تا خونه حاضر بشه . قبل از حرکت از آتالنتا یک تکه زمین معامله کردم تو خیابان مدتی توی هتل 

 پیچ تری کنار خونه لیدن می دونی کدوم رو میگم؟

 اوه رت چه خوب !من همیشه یک خونه از خودم می خواستم یک خونه بزرگ.
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ل موافقی نمای سنگی و گچ بری های عالی مثل خونه خوب شد حداقل روی یک چیزی باهم توافق داریم با مدل کرنو

 های اینجا ؟

اوه نه رت نه از این مدل های کهنه نیواورلئان خوشم نمیاد. خودم می دونم چی می خوام یک چیز تازه مثل همونی که 

 تو مجله هارپر دیدم مثل شاله های سوئیسی .

 سویس چی؟

 شاله 

 هجی کن

 اسکارلت هجی کرد.

 به سبیلش کشید و گفت: اوه  رت دستی

اوه خیلی قشنگ بود شیروانی های بلند و خوشگل و یک برج قشنگ که نرده هم داشت . برج پنجره داشت با شیشه 

 های قرمز و آبی مدلش خیلی قشنگ بود.

 به نظرم ستون هاشم کنده کاری داشت نه ؟

 اوه آره

 ه نه ؟و منگوله های چوبی قشنگی هم از سقف ایوان آویزون

 اوه بله دسته مثل اینکه تو از این خونه ها دیدی؟

دیدم ولی نه تو سویس . سویس مردم باهوشی داره و در معماری خیلی استادن ذوق خوبی هم دارن. خب حاال چرا از 

 همین مدل کرنول نمی خوای ؟ واقعا از شاله های سویسی می خوای؟

 اوه بله !

 ورو عوض کنم. این خونه های کرنول مگه چه عیبی دارن؟امیدواربودم که بتونم سلیقه ت

گفتم که من مدل های قدیمی رو دوست ندارم. توش هم باید کاغذ دیواری قرمز داشته باشه . با پرده های مخمل 

 خونه هرکس رت اوه–قرمز و درهای چند لنگه و یک عالمه اثاثیه گرون قیمت فرش های کلفت و خوش نقشه و 

 ز حسادت سیاه میشه.ا ببینه مونو

حاال الزمه که همه سیاه بشن؟ خب اگه تو دلت می خواد سیاه بشن فکی نمی کنی این روزها که مردم فقیرن و چیزی 

 ندارن آدم نباید این جور اشرافی زندگی کنه ؟

ی بدم که اسکارلت با اصرار گفت : من اینجوری دلم می خواد هرکس که با من دشمنه بترکه می خوام مهمونی های

 هیچ کس تا حاال نظیرشو ندیده باشه.

 ولی کی به این مهمونی ها میاد؟

 خب البته همه .

 شک دارم نگهبان پیر میمیره ولی تسلیم نمیشه.

 اوه رت چقدر تند میری وقتی پول داشتی همه دوستت دارن.

شدن شتر از سوراخ سوزنه و حقه بازها جنوبی ها نه رفت و آمد یک محتکر پولدار با جنوبی ها خیلی سخت تر از رد 

 تو اگه ولی نکرده تف صورتشون تو حاال تا کسی که باشن خوشحال باید -کوچولو هستیم اونا جزو هم تو و من که –

 پول مورد در داریم که حاال و کنم قوی خیلی تونم می تورو جبهه مطمئنم و عزیزم هستم پشتت من کن امتحان مایلی
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یک نکته رو برات روشن کنم. هرچقدر پول بخوای می تونی برای خونه و اثاثیه خرج کنی . اگه  بذار زنیم می حرف

جواهرات دوست داری می تونی بخری ولی من باید نظارت کنم تو سلیقه خوبی داری هرچی بخوای می تونی برای 

رو سروسامون بده من حاضرم قدم وید و اال بخری و اگه پل بنتین نتونست از پس کارهای تارا بربیاد و محصول پنبه 

جلو بذارم و کمک کنم و اون فیل سفید )مقصود پنبه زارهای تاراست ( رو در بخش کلیتون راه بندازم چون می دونم 

 تو خیلی به اون عالقه داری. خب این خوبه نه ؟

 البته که خوبه تو خیلی دست و دلبازی 

 یا کارخونه چوب بری نمیدم. ولی خوب گوش بده حتی یک سنگ هم برای فروشگاه

اسکارلت سرش را پایین انداخت و گفت: اوه تمام روزهای ماه عسل را نقشه کشیده بود که هزار دالر ازرت بگیرد و 

 انباری برای الوارها درست کند .

ردم من فکر می کردم تو آدم روشنی هستی و به حرف مردم اهمیتی نمی دی به خصوص در مورد کار من .فکر می ک

با مردهای دیگه فرق داری و از این که مردم بگن اسکارلت کارش به جایی رسیده که شلوار مردونه پاش می کنه)در 

اصطالح زبانی گفته می شود که کارهای پیش پا افتاده و دور از شان انجام می دهند و مشاغلی را برعهده میگیرند که 

 برایشان سرشکستگی و خجالت دارد( ناراحت میشی.

رت با صدای بلند و کشیده ای گفت : در خانواده باتلر تا حاال هیچ زنی پیدا نشده که شلوار بپوشه هرکس همچی 

حرفی بزنه دهنشو پرخون می کنم. در واقع من به کار کردن زنم افتخار می کنم و دلم می خواد تو حتما فروشگاه و 

خواد وقتی وید بزرگ شد احساس نکنه که ناپدری اش  چوب بری رو نگه داری این ها متعلق به بچه هاته دلم می

خرجشو داده می خوام وقتی بزرگ شد خودش فروشگاه رو اداره کنه ولی حاضر نیستم یک سنت باالی این ها پول 

 بدم.

 چرا؟

 برای اینکه دلم نمیخواد از اشلی ویلکز حمایت کنم.

 اوه رت باز می خوای شروع کنی؟

این مورد حرفی بزنم ولی تو دلیلشو خواستی من هم گفتم و یک چیز دیگه فکر نکن که می  نه نمی خوام دوباره در

تونی برای من حساب سازی کنی و در مورد قیمت لباس و خرج خونه و اثاثیه و این جور چیزها دروغ بگی . فکر نکن 

ت نظارت م یکنم و همه خرج ها می تونی از این راه پولی پس انداز کنی و برای اشلی قاطر بخری . من خودم به دق

رو می بینم و صورت حساب ها رو نگاه می کنم . اوه این طور مثل آدم های تقصیر کار نگاه نکن . تواگه بتونی از این 

کارها می کنی . من نمی خوام پولی از این بابت بدم. در واقع به تو پول نمیدم که خرج اشلی یا تارا بکنی . البته تارا 

مهم نیست ولی در مورد اشلی ابدا کوچولوی من اگرچه افساری که دست منه خیلی شله اما یادت باشه که زیاد برام 

 مهمیز هم دارم.

 فصل چهل و نهم 

خانم السینگ گوشش را به سمت سرسرا تیز کرد . صدای پای مالنی را شنید که به سوی آشپزخانه می رفت . 

ید فرح بخشی می داد . خانم السینگ سرش را به سوی جمع برگرداند. برخورد بشقاب ها و کارد و چنگال نقره نو

 خانم ها در حلقه ای دور هم وسط سرسرا نشسته بودند و سبدهای بافتنی و دوخت و دوز خود را در دامن داشتند . 
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سردی در چهره خانم السینگ گفت: به نظر من اصال نباید به دیدن اسکارلت بریم نه حاال و نه هیچ وقت . بی تفاوتی 

 اش نمایان بود سردتر از همیشه .

خانم های عضو انجمن خیاطی برای کمک به بیوه ها و ایتام صندلی های گهواره ای خود را جلو کشیدند و دوخت و 

دوز را متوقف کردند. همگی مشتاق بحث درباره اسکارلت و رت بودند اما در حضور مالنی امتناع می کردند. روز قبل 

خوشبخت از نیواورلئان بازگشته بودند و در یکی از سوئیت های مخصوص عروس و داماد در هتل ناشنال آن زوج 

 اقامت کرده بودند.

خانم السینگ ادامه داد: هیو میگه من حتما باید به دیدن اونا برم چون سروان باتلر جونشو از مرگ نجات داده و فانی 

فانی اگه به خاطر اسکارلت نبود تامی بیچاره االن زنده بود. اگه به دیدن طفلک هم میگه من هم میام به فانی گفتم : 

این زن بریم به خاطره تامی توهین کردیم و فانی گفت : مادر من به دیدن اسکارلت نمی رم به دیدن سروان باتلر 

 می رم. اون تمام سعی خودشو برای نجات تامی کرد ولی موفق نشد این که تقصیر اون نیست.

م مری ودر گفت: این جوون ها چقدر احمقن آخه اینها ارزش دیدن دارن؟ سینه بزرگش از خشم باال و پایین می خان

رفت و ناگهان مالقات خود را با اسکارلت به یاد آورد . دختر من می بل هم به اندازه دختر تو احمقه میگه با رنه حتما 

ر که نذاشت رنه رو دار بزنن. و من گفتم اگه اسکارلت خودشو به مالقات سروان باتلر خواهد رفت . فقط به این خاط

اون جور به نمایش نمی ذاشت اصال رنه رو خطری تهدید نمی کرد. و بابا مری ودر در خیال داره به دیدنشون بره 

می  میگه سروان باتلر اگرچه آدم رذلیه ولی این ربطی به دید و بازدید نداره اگه من هم نرم اون حتما میره قسم

خورم این پیرمرد از وقتی که به فاحشه خونه این زنیکه واتلینگ رفته خیلی عوض شده برن دیدن اونا که چی بشه ؟ 

تبریک بگن ؟ من که اصال حاضر نیستم . به نظر من اسکارلت با ازدواج با این مرتیکه خود به خود از جامعه ما اخراج 

ی کرد؟ چقدر احتکار کرد چقدر دزدی کرد و از گرسنگی ما استفاده شده یادتونه در زمان جنگ همین آقا چه کارهای

کردو پولدار شد حاال هم که دستش با این اوباش و حقه بازها تو یک سفره س فرماندار بالوک هم دوست جون 

 ! که واقعا ؟ دیدنش بریم ما حاال–جونیشه 

 شانده بود.خانم بونل آه کشید. چهره گوشتالو و قهوه ای رنگش را لبخندی پو

دالی این دار که چیز بدی نیست تازه یک دففعه بیشتر نیست. نباید این همه اونارو سرزنش کنیم. من می دونم همه 

مردان ما به این مالقات خواهند رفت و فکر می کنم کار درستی می کنن. اگر چه به سختی می تونم قبول کنم 

ساوانا همشاگردی بودم . با هم یک مدرسه می رفتیم. هیچ وقت دیگه اسکارلت دختر اون مادره من با الن روبیالر در 

دختری به خوبی اون ندیدم . برای من خیلی عزیز بود. اگه پدرش درباره او و فیلیپ روبیالر این طور سخت نمی 

الن  گرفت شاید االن اوضاع اسکارلت این جور نبود. شاید اسکارلتی نبود . اون پسره هیچ عیبی نداشت پسرعموی

بود. خب پسر بود و کمی ناآرام ولی تقدیر این طوری بود دیگه الن با آقای اوهارا ازدواج کرد مردی که از خودش 

مسن تر بود و دختری مثل اسکارلت به دنیا آورد و من فکر می کنم وظیفه دارم برای آرامش روح الن یک سری به 

 دخترش بزنم.

ات احمقانه کیتی بونل تو می خوای به مالقات زنی بری که تقریبا یک خانم مری ودر از خشم غرشی کرد: احساس

 –سال بعد از مرگ شوهرش دوباره ازدواج کرده؟ زنی 

ایندیا حرفش را قطع کرد. زنی که در واقع قاتل شوهرش بود. لحنش سرد و زهرآلود بود. هروقت به فکر اسکارلت 

ورد. همیشه و همیشه یا استوارت تارلتون می افتاد. و من فکر می می افتاد حتی نمی توانست رعایت ادب را به جای آ
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کنم حتی قبل از کشته شدن آقای کندی اون دوتا با هم روابطی کثیفی داشتن . رابطه اونا کثیف تر از چیزی بود که 

 مردم می گفتن.

نی در آستانه در ظاهر شده بود. قبل از اینکه خانم ها بتوانند حیرت خود را در برابر اظهارات ایندیانشان دهند مال

آنان آن قدر مشغول سعایت و بدگویی بودند که مالنی را کامال فراموش کرده بودند و اکنون که با میهماندار 

خودمواجه شده بودند. به شاگردان شیطانی شبیه بودند که معلم خود را ناگهان باالی سر خود دیده باشند. با دیدن 

مضطرب شدند. اضطراب و تشویش و هراس نیز به خشم مالنی افزوده شده بود. چهره خشمگین مالنی همگی 

سیمایش از عصبانیت به قرمزی می زد. هیچ یک از آنان تا آن لحظه مالنی را آن طور خشمگین ندبده بود. همه او را 

بی رحمانه ای دوست داشتند و شیرینی و لطف و انصاف او را می ستودند و می دانستند هرگز قضاوت های خشک و 

 ندارد و بر خالف زنان مسن بی مهابا کسی را محاکمه و محکوم نمی کند. 

مالنی با صدای کوتاهی که همه را به لرزه درآورد گفت: ایندیا چطور جرات می کنی از این مزخرفات بگی این 

 حسادت تورو باالخره به کجا می بره خجالت بکش !

 همچنان باال بود.رنگ از صورت ایندیا پرید ولی سرش 

 من حرف غلطی نزدم اما روحش درآشوب بود.

با خود فکر کرد من حسودم؟ با زنده کردن خاطره استوارت تارلتون و هانی و چارلز آیا دلیل خوبی برای حسادت به 

شلی و اسکارلت اوهارا وجود نداشت ؟ آیا دلیل خوبی برای تنفر از او وجود نداشت ؟ تردیدهایی در باره روابط ا

اسکارلت هم موجود بود آیا این دلیل خوبی برای تنفر نبود؟ با خود گفت : خیلی چیزها داریم که درباره شوهرت 

 اشلی و این خانم اسکارلت مامانی تو بگم بر سر دوراهی بود.

نی و دیگران نمی دانست با سکوت خود اشلی را حفظ کند یا او را چون یک قربانی به مذبح ببرد و همه چیز را به مال

بگوید آن وقت اسکارلت مجبور می شد دست از سر اشلی بردارد. ولی هنوز زمانش نرسیده بود. دلیل قطعی در 

 دست نداشت فقط حدس هایی زده بود.

 دوباره تکرار کرد: من حرف غلطی نزدم.

 مالنی به سردی گفت : پس چه خوبه که تو دیگه توی این خونه با ما زندگی نمی کنی.

 . بندازی راه دعوا– همه که موضوع این– موضوع این درباره من با نباید و منی برادر زن تو–مالنی 

مالنی چنان که گویی به چشمان غریبه ای می نگرد نگاهی به ایندیا انداخت و به سردی گفت : اسکارلت هم زن 

یی رو که اون به من کرده فراموش کردی برادر منه. و خیلی بیشتر از یک خواهر واقعی برام عزیزه اگه تو کمک ها

من نکردم. در تمام مدت محاصره اون پیش من موند با اینکه می تونست بره خونه خودش اون هم وقتی که عمه 

عزیزم به ماکون فرار کرد. مثل یک قابله موقع زایمان باالی سر من بود. وقتی یانکی ها تقریبا توی شهر بودن من و 

و از اون راه وحشتناک به تارا برد. اگه راستشو بخوای می تونست منو ببره بندازه تو بیمارستان بو رو به دوش گرفت 

ولی این کارو نکرد منو از دست یانکی ها نجات داد. از من پرستاری کرد به من غذا داد خودش گرسنگی می کشید 

ین پرستار را در تارا داشتم. وقتی و غذاشو به من می داد. من مریض بودم ضعیف بودم داشتم می مردم ولی بهتر

حالم کمی بهتر شد . و تونستم راه برم کفش خودشو به من داد. من تنها کسی بودم که کفش داشتم. تو ممکنه بتونی 

این چیزها رو فراموش کنی ولی من هرگز نمی تونم وقتی اشلی برگشت مریض و وامونده بی خونه و بی سرپناه 

ر اونو پذیرفت بهش جا داد غذا داد . و وقتی ما فکر می کردیم که دیگه باید از بدون سنت پول مثل یک خواه
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جورجیا بریم به جایی که عالقه نداشتیم به شمال و قلبمون داشت می شکست . اسکارلت محکم ایستاد و نگذاشت و 

قلبش انجام داد. مخصوصا کارگاهشو به اشلی واگذار کرد و سروان باتلر جون اشلی رو نجات داد . این کارو با تمام 

که اشلی نظر خوبی راجع به اونداشت !و من واقعا از اسکارلت و سروان باتلر متشکرم اما تو ایندیا!چطور می تونی این 

همه مهربونی های اسکارلت رو فراموش کنی و ندیده بگیری این همه کاری که برای من و اشلی کرد؟ چطور می 

تهمت بزنی و جون برادر تو حقیقر کنی . اگه جلوی اسکارلت و سروان باتلر هم به  تونی به مردی که اونو نجات داد

 خاک بیفتی بازهم کافی نیست.

 خانم مری ودر که دوباره آرامش خود را بازیافته بود گفت: ملی چرا با ایندیا این جوری حرف می زنی؟

بارزه ای علنی دعوت می کرد خطاب آتشین خود را مالنی که گویی تیغ زبانش بر آنها گشوده شده بود و همه را به م

 به سمت آنان هدف گرفته بود و روی یک یک آن چهره های متحیر تاکید و تامل می کرد.

هرچی که شما درباره اسکارلت گفتین شنیدم. حرف های شما رو هم همین طور خانم السینگ. برای من مهم نیست 

ه اسکارلت فکر می کنین چون به خودتون مربوطه ولی اونچه که شما که شما در ذهن قشنگ خودتون چطور راجع ب

در خونه من و بغل گوش من میگین برام مهمه شما چطور می تونین چنین افکار وحشتناکی رو در ذهنتون پرورش 

ی بدین و به زبون بیارین؟ آیا مردان شما اون قد ربی ارزش هستن که آرزوی مرگشون رو دارین؟ آیا نسبت به مرد

که زندگی خودشو به خطر انداخته تا مردان شما رو از مرگ نجات بده هیچ احساس قدر شناسی ندارین؟ اگه حقایق 

برمال می شد یانکی ها اون رو هم به اتهام عضویت در کالن دستگیر می کردن ممکن بود دارش بزنن. اما اون سینه 

داد. به خاطر پدر شوهرت دامات و خواهرزاده ات . و  شو به خاطر مردان شما سپر کرد خطر کرد و اونها رو نجات

خانم بونل به خاطر برادر شما خانم السینگ به خاطر داماد شما . شما همه نمک نشناسین از همه شما عذر می خوام 

 که این طور رک حرف می زنم.

 :خانم السینگ هیم خیز شد وسایل خیالی خود را توی زنبیل ریخت و دهان باز کرد و گفت

 معذرت کسی چه از.  کنم نمی عذرخواهی من–ملی کاش یکی پیدا می شد و به تو می گفت که چقدر بی تربیتی نه 

 نمی. کرد می جنگ زمان در کارهایی چه که نمیره یادم.  هوسبازیه و هرزه دختر اسکارلت میگه راست ایندیا بخوام؟

 -پول و پله ای به هم زد تا گذاشت کاله اونو و این سر چقدر که کنم فراموش تونم

مالنی حرف او را برید و گفت: اونچه که شما نمی تونین فراموش کنین اینه که اسکارلت هیو رو بیرون کرد ولی اون 

 قدر انصاف ندارین که قبول کنین که بی عرضه بود.

 همه حاضرین یکمرتبه با هم گفتند: ملی !

 ر رفت دستش که به دستگیره رفت ایستاد و به مالنی نگاه کرد.خانم السینگ یکمرتبه براه افتاد و به سمت د

این بار با صدای آرامی گفت: ملی عزیزم تو قلب منو شکستی من بهترین دوست مادرت ودم و موقع زاییدن تو باالی 

 سرش بودم و به دکتر مید کمک کردم. مثل بچه خودم بهت عالقه داشتم اگه موضوع صحبت ما اهمیت داشت من از

حرف های تو اصال ناراحت نمی شدم ولی درباره زنی مثل اسکارلت اوهارا که به زودی تو روی تو هم بر می گرده 

 –مثل ما 

با حرف های خانم السینگ اشک در چشمان مالنی جمع شده بود ولی هنگامی که سخنان خود را پایان داد چهره 

 مالنی دوباره سخت شد.

 رو بدونید هر کدوم از شما که به دیدن اسکارلت بره لطفا دیگه سراغ من نیاد. می خواستم همه تون این موضوع
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دیگران هم ازجای خود بلند شدند و ناگهان ولوله ای در گرفت . خانم السینگ زنبیل دوخت و دوزش را به زمین زد 

 و به وسط اتاق برگشت خشم دروغینی در چهره اش آشکار بود.

ل ندارم!دیگه تحمل ندارم!هرکاری دلت می خواد بکن ملی من جلوتو نمی گیرم. دوستی با فریاد می گفت: دیگه تحم

 ما نمی تونه با این چیزها به هم بخوره من اجازه نمی دم یک موضوع بی اهمیت بین ما رو بهم بزنه .

ی گفت که بر تقریبا داشت گریه می کرد و مالنی را در آغوش گرفته بود اونیز می گریست. ولی در میان گریه م

سرحرف خود ایستاده است . خانم های دیگر هم به گریه افتاده بودند و خانم مری ودر سر در دستمال های های می 

گریست صدای بلندش خانم مالنی و خانم السینگ را ناراحت کرده بود . عمه پیتی که ناظر بی طرف صحنه بود 

د غش های واقعی بود . همه به جنب و جوش در آمده بودند ناگهان غش کرد ونقش زمین شد . این یکی از آن معدو

می دویدند و دنبال نمک و بطری براندی می گشتند. در این میان فقط دوچشم خشک و آرام وجود داشت ایندیا 

 ویلکز بدون اینکه حرفی بزند بی اعتنا به خانم های حاضر از اتاق بیرون خزید.

را عمو هنری هامیلتون در میخانه دختران دوران مالقات کرد وقایع آن  چند ساعت بعد وقتی پدر بزرگ مری ودر

روز صبح را از زبان خانم مری ودر برای او شرح داد. خوشحال بود که باالخره یکی پیدا شده که دماغ عروس او را به 

 خاک مالیده بود کاری که خودش هرگز شهامت انجام آن را نداشت .

 نظر می رسید گفت: خب این احمق ها باالخره چه تصمیمی گرفتن؟ عمو هنری که کمی خشمگین به

پدر بزرگ گفت: درست نمی دونم ولی به نظرم ملی بازی رو برد . شرط می بندم همه اونا حداقل یک مرتبه از 

 اسکارلت و شوهرش دیدن می کنن. این برادرزاده تو با یک توپ همه رو جا کرد هنری.

ست میگن اسکارلت هوسباز و هرزه س و من نمی دونم چارلز چرا اصال با اون ازدواج کرد ملی دختر احمقیه اونا را

 لحظه ای به فکر فرو رفت وادامه داد: 

ولی از یک جهت هم ملی حق داره صالح در اینه که نجات یافتگان از دار همراه خونواده شون حتما به دیدن سروان 

یارو باتلر زیاد هم آدم بدی نیتس . اون بود که مارو از گرفتاری نجات  باتلر برن اگه درست فکر کنی می بینی این

داد نشون داد که بد نیست . این اسکارلته که من از دستش خون دل می خورم به نظرم دلش می خواد خودشو خیلی 

 هر برم.باهوش نشون بده فکر می کنه خیلی زرنگه خب من یه سری بهشون می زنم. تصمیم داشتم امروز بعد از ظ

 من باهات میام هنری دالی وقتی بشنوه که من رفتم حتما دق می کنه بذار یک گیالس دیگه بزنم.

 نه بذار با سروان باتلر هم یک گیالس بزنیم می دونم که مشروب خور باحالیه.

مختصر از روی رت گفته بود که نگهبان پیر تسلیم نمی شود و راست می گفت. می دانست که این دیدارهای کوتاه و 

اجبار است و علت آن را نیز درک می کرد. اولین کسانی که به دیدار آنها آمدند خانواده مردان نجات یافته از دار 

 بودند و یقین این آخرین دیدار آنها بود. و هیچ یک باتلرها را به خانه خود دعوت نکردند.

آنها نمی آمدند. اینکه رت از کجا این اطالعات را به  رت می گفت اگر به خاطر ترس از خشم مالنی نبود هیچ یک از

دست آورده بود اسکارلت نمی دانست کمترین اهمیتی هم نمی داد با نفرت و حقارت تمام این افکار را از ذهن دور 

کرد. مالنی چه تاثیری می توانست بر مردمی چون خانم السینگ و خانم مری ودر بگذارد؟ این که آنان دیگر به 

اتشان نمی آمدند و حاضر به رفت و آمد نبودند البته زیاد آزارش نمی داد در واقع غیبت آنان چندان قابل توجه مالق

نبود زیرا سوئیت آنها مملو از میهمان تازه بود. مردم تازه این لقبی بود که اهالی آتالنتا به آنها داده بودند این مودبانه 

 ترین خطاب آنان بود.
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ازه در هتل ناشنال فروان بود. آنان نیز چون باتلرها منتظر بودند تا خانه هایشان تکمیل شود و کار تعداد این مردم ت

ساختمان پایان پذیرد. همه مردمانی بودند خوشحال ثروتمند و چون دوستان نیواورلئانی رت خوش لباس و خوش 

ند. همگی جمهوری خواه بودند و کارشان ظاهر و آراسته که بی مهابا پول خرج می کردند و گذشته ای پرابهام داشت

در آتالنتا با فرمانداری ایالت در ارتباط نزدیک بود. اسکارلت اطالعی از شغل و کار آنها نداشت و عالقه ای هم نشان 

 نمی داد و کنجکاوی نمی کرد.

الشخورها با الشه می  که کردند می را کاری همان آنان–البته رت نمی دانست و می توانست همه چیز را توضیح دهد 

کردند. آنها بوی مرگ را از راه دور تشخی  می دادند و چون شهابی فرود می آمدند دو تغذیه می کردند. دولت 

 جورجیا و مردمش چون مرده ای بودند بی دفاع و درمانده و حادثه جویان چون کرم در آن می لولیدند.

به زوج تازه سر می زدند. مردم تازه همی می آمدند. آنان همسران دوستان خانه به دوش و ماجراجوی رت مرتب 

چوب خانه های خود را از اسکارلت خریده بودند. رت می گفت چون اسکارلت با آنها معامله کرده باید حتما آنها را 

بپذیرد و معاشرت کند معاشرت این مردم را خوشحال می کند و در نتیجه خودش نیز خوشحال می شود. این زنان 

اس های قشنگ می پوشیدند و هیچ وقت درباره جنگ و سختی آن سخنی نمی گفتند فقط راجع به مد اخبار داغ و لب

رسوایی های تازه و شایعات زشت اختالط می کردند. و ساعت ها پای میز قمار می نشستند . اسکارلت که قبال هرگز 

 ارباز ماهری از کار درآمده بود.دست به ورق نزده بود اکنون به آنها پیوسته در زمانی کوتاه قم

اوقاتی که در هتل می ماند آپارتمانش مملو از زنانی بود که ویست بازی می کردند. ولی این روزها زیاد در هتل نمی 

ماند. زیرا سرش به سفارش هایی گرم بود که برای ساختن خانه های جدید به او می رسید. این روزها زیاد توجه 

دنش می آید یا نه وقت زیادی برایش نمی ماند. دائما در فکر این بود که خانه خودش زودتر نداشت که کسی به دی

تمام شود و به عنوان بزرگترین و زیباترین خانه آتالنتا چون خاری در چشم دشمان فرو رود و او را به عنوان بانوی 

 آن خانه بزرگ میهماندار ضیافت های مجلل باشد.

 و افرازد می گردن روز به روز اش خاکستری و قرمز چوبی–نی می دید که خانه سنگی در آن روزهای گرم و طوال

 بحث نجارها با دائما و بود کرده فراموش تقریبا را کارگاه و فروشگاه.  گیرد می قرار تری پیچ های خانه همه باالهی

انه را زودتر تحویل دهند . وقتی خ که کرد می تشویق را کاران مقاطعه و زد می سروکله ها تراش سنگ با و کرد می

دیوارها همگی باال رفتند قانع شد که دیگر هیچ خانه ای بزرگتر و زیباتر از خانه او پیدا نمی شود . حتی از تاالر جیمز 

 نیز که روزگاری بهترین ساختمان شهر بود و امروز به محل زندگی فرماندار بالوک مبدل شده بود زیباتر می نمود.

ندار یکی از خانه های مجللی بود که ستون های کنده کاری اش زیباترین نقوش را بر خود داشت و یادگار خانه فرما

نبوغ کنده کاران بود ولی آنچه که در خانه اسکارلت خلق می شد به مراتب چشم گیر تر و خیره کننده تر از محل 

مانداری تاالر بزرگی داشت که اثاثیه مجللی در آن زندگی فرماندار بود. خانه او در واقع چیزی ورای کاخ بود. کاخ فر

دیده می شد اما در برابر سرسرای عظیم خانه اسکارلت مثل یک میز بیلیارد کوچک رنگ و رو رفته می نمود. این 

سرسرا برای رق  در نظر گرفته شده بود. ایوان های وسیعی سراسر بنا را در بر گرفته بود و از چهارطرف با چهار 

وسیع به عمارت راه داشت . یک عمارت کاله فرنگی به شیوه گوتیک ساخته شده بود که مصارف تابستانی پلکان 

داشت و دو مجسمه بزرگ فلزی یکی گوزن و دیگری سگ در طرفین آن نصب شده بود. این دو مجسمه در نظر 

ارت خانه خودشان تعجب می وید و اال جالب ترین چیز خانه بود. آنان از عظمت و بزرگی آن خانه در برابر حق

 کردند ولی از این دو مجسمه آهنین بیش از هر چیز دیگر لذت می بردند.
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درون خانه آن طور که اسکارلت آرزو داشت تزیین شده بود. کاغذ دیواری های ضخیم و قرمز رنگ دیوارها را می 

صیقلی با نیمکت های پهن و پایه های پوشاند و پرده های مخمل قرمز همه جا آویزان بود. مبل های گردو براق و 

کنده کاری در اتاق ما قرار گرفته بود. آینه های قدی با قاب های گران قیمت به بزرگی آینه های خانم بل واتلینگ 

نصب شده بود . تابلوی های زیبا که ارتفاع بعضی از آنها به سه متر می رسید. در نبویورک ساخته شده و به آتالنتا 

اتاق در اتاق فرش های نفیس قرمز رنگ پهن شده بود عمارت همیشه در نور مالیمی غرق بود پرده حمل گردید. 

های سنگین ابریشم و نخ در سرسرای ورودی از ورود نور سوزونده خورشید جلوگیری می کرد و حالت پرابهت و 

 باوقاری به فضا می داد.

به اتاق ها پا می گذاشت و یا خود را درون بسترهای پرقو همه چیز در آن خانه مجلل نفس گیر بود. اسکارلت وقتی 

می انداخت از تارا و تخت شکسته و پر از کاه خود یاد می کرد و غرق در لذت و شعف می شد. این مجلل ترین خانه 

ای بود که در عمرش سراغ داشت شاید مجلل ترین خانه عالم بود. اما رت آن را به کابوس نیمه شب تشبیه می کرد 

ولی در عین حال می گفت اگر این جالل و جبروت اسکارلت را خوشحال می کند او هم به این خواسته احترام می 

 گذارد.

روزی که کار خانه پایان گرفت. رت گفت: هر غریبه ای می تونه بفهمه که این خونه مال یک آدم تازه به دوران 

درست خرج نمیشه و این خونه دلیلشه این درست همون  رسیده س . می دونی اسکارلت پول بادآورده هرگز در راه

 خونه محتکرها و تازه به دوران رسیده هاست .

ولی اسکارلت که مست از باده غرور و لذت بود و آن خانه را نشانه بزرگی وقار و شخصیت می پنداشت و در آرزوی 

 بودی چطور می ساختی؟ ضیافت های شاهانه بود الله گوشش را فشار داد و گفت: چرنده اگه خودت

حاال دیگر شکی نداشت که رت واقعا او را دوست دارد و می خواهد سر به سر او بگذارد. از این رو حرف های او را 

نشنیده می گرفت و اعتنایی نمی کرد. اگر می خواست حرف های او را جدی بگیرد مجبور بود راه جدل پیش گیرد و 

ز نیام برکشد و به جان او بیفتد. پس راه چاره در آن بود که خونسرد باشد و بر سر مسایل کوچک و جزیی شمشیر ا

خود را درگیر نکند . هروقت رت سخن می گفت گوش نمی داد یا اگر گوش می داد جدی نمی گرفت و از کنار 

 موضوع با بی اعتنایی رد می شد.

نها در خوشی و صفا گذشت اما همین که به در دوران ماه عسل و قسمت اعظم ایام اقامت در هتل ناشنال زندگی آ

خانه جدید منتقل شدند و اسکارلت دوستان جدید را دور خود جمع کرد اختالفاتشان بروز کرد و دعواهای سختی 

میانشان درگرفت. این دعواها البته کوتاه بود چون اصال مبارزه با رت کار آسانی نبود و اسکارلت همیشه ترجیح می 

و مسئله را کش ندهد. رت اغلب در مقابل کالم آتشین او بی تفاوت و خاموش می ماند و به انتظار  داد کوتاه بیاید

فرصت می نشست تا او را در گوشه ای بی دفاع گیر بیاندازد. اسکارلت نزاع می کرد رت ساکت می ماند. آنچه رت 

ی گرفت آن خانه مجلل نیز اغلب مایه می گفت واقعیت هایی بود که از رفتار و کردار اسکارلت و دوستانش مایه م

نزاع واقع می شد . بعضی از عقاید رت آنچنان مدلل و غیرقابل تردید بود که اسکارلت دیگر نمی توانست آنها را 

 ندیده انگارد یا شوخی تلقی کند.

رت خواست  مثال وقتی اسکارلت تصمیم گرفت نام فروشگاه بزرگ کندی را عوض کند و اسم بهتری بران بگذارد از

این کلمه از التین به زبان آلمانی رفته و از آلمانی به زبانهای دیگر  Emponumنامی بگوید که کلمه امپوریوم )

مکانی برای داد و ستد کاال -6به معنی داد و ستد و خرید و فروش است  Emporiaسرایت کرده است ریشه آن 
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دکانی یا مغازه ای که -1اخلی و خارجی دیده می شود شهری که مرکز تجارت است و در آن انواع کاالهای د-1

در علم نوین فیزیولوژی به معنی مغز است (هم جز آن باشد. رت هم کاویات امپریوم -1انواع کاال را عرضه می داد 

(Caveat Emporium  ترکیبی است که در زبان آمریکایی به معنی اداره ثبت اختراعات است در محاکمات

آوری اطالعات گفته می شود ( را پیشنهاد کرد که به نظر اسکارلت نامی با وقار و دهان پرکن آمد  هم به مرحله جمع

رت هم او را مطمئن ساخت که این نام مناسب انواع کاالهایی است که در فروشگاه عرضه می شود اسکارلت هم 

سید و مانع آبروریزی شد اشلی چون آن راخوش آهنگ یافته بود دستور داد که بنویسند. ولی کسی که به دادش ر

بود . او مفهوم این ترکیب را برایش توضیح داد و اسکارلت سخت برآشفت و رت در مقابل خشم او فقط خنده 

 تحویل داد.

رفتار رت با مامی شکل مخصوصی داشت . مامی هنوز در عقیده خود اصرار می ورزید که رت قاطری است در آرایش 

ی آقای رت سروان باتلر صدا می کرد و خیلی رسمی و خشک با او سخن می گفت و هنگامی اسبان همیشه او را به جا

که رت آن زیرپوش قرمز رنگ را به او هدیه کرد هیچ احساساتی از خود نشان نداد و حتی یک بار هم آن را 

توجهی نمی کرد اگرچه نپوشید. اغلب اال و وید را از سر راه رت دور نگه می داشت و به عالقه وحشتناک وید به او 

رت هم واقعا به وید عالقمند بود. با وجود این رت هرگز او را از خدمت در آن خانه معاف نکرد و با او از سر لجبازی 

و کینه توزی و بد اخالقی درنیامد همیشه با مهربانی رفتار می کرد و به او بیشتر از دوستان جدید اسکارلت آن خانم 

احترام می گذاشت . هروقت می خواست وید را به سواری ببرد از مامی اجازه می گرفت و  های نقاشی شده پرافاده

وقتی قصد خرید عروسک برای اال داشت با او مشورت می کرد. ولی مامی توجهی به این چیزها نمی کرد و همان 

 رفتار خشک خود را ادامه می داد و در بعضی موارد کار را به بی ادبی می کشاند.

لت عقیده داشت که رت باید با مامی محکم و قاطع رفتار کند مثل یک ارباب خانه اما رت می خندید و در اسکار

 جواب می گفت ارباب خانه در واقع مامی است .

گاهی با خونسردی تمام خشم اسکارلت را برمی انگیخت و درباره آینده اظهار نگرانی می کرد. می گفت آینده را 

رار باشد جورجیا از دست جهوری خواهان خارج شود و به دست دموکرات ها بیفتد تکلیف چه تاریک می بیند اگر ق

 خواهد شد .

وقتی دموکرات ها سر کار بیان و اداره اوضاع رو به دست بگیرن تو و دوستان حری  جمهوری خواهت رو از صفحه 

ر حاشیه قرار میگیری نه جمهوری این شطرنج پاک می کنن و به جایی که تعلق دارین می فرستن و تو دیگه د

خواهان به سراغت میان و نه دموکرات ها اعتنایی بهت می کنن. پس بهتره اصال فکر فردارو از سرت بیرونی کنی 

 چون ممکنه زیاد برات خوشایند نباشه .

شسته بود و اسکارلت فقط می خندید در نظر او چیزی از این مضحک تر نبود. فرماندار بالوک محکم سر جای خود ن

بیست و هفت نفر از سیاهان به مجلس قانونگذاری ایالتی راه یافته و هزاران نفر از دموکرات های جورجیا از رای 

 دادن محروم مانده بودند.

دموکرات ها هرگز برنمی گردن. اونا فقط یانکی ها را عصبانی می کنن و کارشون هر روز خراب تر میشه و امیدشون 

 ر خودشونو با این کوکلوکس بیشتر به دردسر میندازن.برای موفقیت کمت

اونا برمی گردن جنوبی ها رو من می شناسم مردم کله شق و خشنی هستن اگه قرار باشه برای به دست آوردن 

قدرت بجنگن خوب می تونن از جنگ هیچ وقت روگردان نیستن. اون ها هم می تونن رای بخرن. همون کاری که 
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قرار باشه هزارها رای به نام مرده ها به صندوق بریزن درست مثل یانکی ها تمام مرده ها از  سیاه ها کردن. اگه

قبرستون جورجیا بلند میشن و رای میدن فرمانداری رفیقمون آقای روفوس بالوک عاقبت خوشی نداره چون جورجیا 

 اونو استفراغ می کنه .

رو نگو جوری حرف می زنی که من از برگشتن دموکرات  اسکارلت با خشم و فریاد گفت: رت این کلمات وحشتناک

ها ناراحت میشم. می دونی که این اتفاق هرگز نمی افته . البته من از برگشتن دموکرات ها استقبال می کنم. تو فکر 

می کنی از دیدن این سربازها که همه جا پرسه می زنن خوشم میاد؟ فکر می کنی خوشم میاد دائما در معرض توهین 

 برگردن اونا که دارم دوست.  هستم جورجیا اهل هم من باالخره–خب -خطر باشم ؟ فکر می کنی من دوست دارم و

 حق صاحب کنن می زندگی جا این اونا کنه می ما دوستان حال به فرقی چه برگردن هم اگر حتی گردن برنمی ولی. 

 ؟ نیست طور این داشت خواهند هم باز دارن هنوز پولشو شدن

بتونن پولشونو نگه دارن ولی شک دارم این طور که اونا دارن خرج می کنن تا چهار پنج سال دیگه یک سنت هم اگه 

ندارن .بادآورده رو باد می بره این آدم ها پول هاشون رو خیلی راحت به دست آوردن راحت هم از دست میدن تازه 

 اسب قشنگ بسازه این طور نیست قاطر خوشگل من ؟این پول ها چه خاصیتی براشون داره؟ هنوز نتونسته از تو یک 

دعوایی که از این حرف آخر به راه افتاد چند روز طول کشید اسکارلت چهار روز به حالت قهر انتظار عذرخواهی 

داشت اما رت روز پنج به نیواورلئان رفت و وید را هم با خود برد و علی رغم اعتراض مامی پسرک مورد عالقه خود 

ر برد و هنگامی بازگشت که خشم اسکارلت فروکش کرده بود اما اثر نیش های زهرآلود رت چیزی نبود را به سف

 که به این زودی ها از میان برود. از اینکه فرصت نکرده بود جواب دندان کشی به رت بدهد ناراحت بود.

اده بود و آن را در یکی از وقتی رت همچنان سرد و خاموش از نیواورلئان بازگشت اسکارلت خشم خود را فرو د

گوشه های خالی ذهنش حفظ کرده بود و برای روزی که بتواند از آن استفاده کند. پس انداز کرده بود. صالح نمی 

دانست که بر سر مسائل کوچک درگیر شود. می خواست خوشحال باشد ذهنش گرم اولین میهمانی در خانه تازه 

در اذهان حفظ شود با ارکستری بزرگ در جایگاه مخصوص و تاالرها و  بود. ضیافتی بزرگ که خاطره آن سال ها

ایوان هایی غرق در نور پذیرائی مفصل و غذاهایی که حتی فکرش هم دهان را به آب می انداخت . قصد داشت هر 

های کسی را که در آتالنتا می شناخت به این ضیافت فرا خواند تمام دوستان قدیم و دوستان جدید حتی آن خانم 

خوشگلی که پس از بازگشت از ماه عسل با آنها آشنا شده بود. انگیزه های هیجانی این ضیافت تقریبا از میان رفته 

بود علت آن هم خاطره نیش های زهر دار رت بود اما به هر حال خوشحال می نمود سالها بود که اندیشه چنین 

 جشنی را در خاطر می پروراند.

تی داشت ! چه خوب بود که ضیافت بدهد و نگران هزینه اش نباشد چه خوب بود که اثاثیه اوه ثروتمند بودن چه لذ

گران قیمت بخرد خانه خود را به دلخواه تزیین کند و برای پرداخت صورتحساب ها نگرانی نداشته باشد. چه خوب 

و به تارا برای ویل بنتین  بود که می توانست چک های درشت بفرستد به چارلزتون برای خاله پولین و خاله اواللی

!اوه کجایند آن حسودان احمقی که می گفتند پول به درد نمی خورد. چه بدجنس بود رت که می گفت پول درد او را 

 دوا نمی کند.

اسکارلت برای همه دوستان قدیم و جدید حتی آنهایی که آرزوی دیدنشان را نداشت کارت دعوت فرستاد. این 

ری ودر و خانم السینگ که هنگام دیدار او در هتل ناشنال بی ادبی فراوان کرده بودند و دعوت حتی شامل خانم م

حسادت ها نشان داده بودند نیز می شد. خانم مید و خانم وایتینگ را نیز دعوت کرده بود. ولی می دانست آنان 
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تند با زنان آخرین مدی که رغبتی به شرکت در این میهمانی ندارند. چون لباسهای مناسبی نداشتند و نمی توانس

بهترین لباس های خود را می پوشیدند رقابت کنند. این میهمان نوازی سخاوتمندانه که اسکارلت آن را له کردن می 

پنداشت در آتالنتا سابقه نداشت و برای اولین بار بود که این پذیرائی بزرگ همراه با رق  با چنین آب و رنگی در 

 شهر برگزار می شد.

ب آن خانه و ایوان های مسقف و نقاشی شده آن از میهمانی موج می زد که شامپانی او را می نوشیدند و غذای آن ش

او را می خوردند و با ارکستر بزرگ او می رقصیدند . دسته ارکستر در مقابل دیواری که نقش درخت های نخل و 

ه رت آنان را نگهبان پیر لقب داده بود حاضر کائوچو روی آن نقاشی شده بود نشسته بودند . تعدادی از کسانی ک

بودند بقیه از شرکت در ضیافت سرباز زده بودند .مالنی اشلی عمه پیتی عمو هنری دکتر مید و همسرش و پدربزرگ 

 مری ودر در آمده بودند.

غرور خویش گذاشته  اکثر آن نگهبانان پیر له شدن را نپذیرفته بودند. و دیگران که حاضر بودند به خاطر مالنی پا بر

بودند چندی از حاضرین نیز برای احترام به کمک های رت و نجات جان آنان حاضر شده بودند این خفت را بپذیرند 

 و در آن ضیافت مجلل شرکت کنند.

دوروز قبل از برگزاری میهمانی در آتالنتا شایع شد که فرماندار بالوک نیز دعوت شده است . گروه نگهبانان پیر با 

فرستادن یادداشتی برای اسکارلت از توجه او تشکر کرده بودند و یادآور شده بودند که به علت گرفتاری های 

شخصی قادر نیستند از این موهبت عظیم بهره مند شوند. آن گروه کوچک که به خاطر اصرار مالنی شرکت کرده 

 شدند.بودند وقتی دیدند که فرماندار بالوک وارد شد برآشفتند و دستپاچه 

اسکارلت خشمگین می نمود حس می کرد ضیافتش را خراب کرده اند . از اینکه نتوانسته بود کامال آنها را له کند 

کالفه بود. دلش می خواست دشمنان قدیم موقعیت جدید و دوستان تازه را ببینند چه خوب بود که آنها را له می کرد 

کرد فورا به بستر رفت تا استراحت کند. می ترسید با رت روبه  وقتی در اول صبح آخرین میهمان هم خانه را ترک

رو شود از سیالن خشم خودش وحشت داشت نمی خواست با آن چشمان تمسخر کننده رت و خنده های بلند او رو 

به رو شود . می دانست که رت اگر هم سکوت کند بازهم در نگاه سیاهش در آن چشمان تیره رقصانش به او خواهد 

 من که گفته بودم پس بهتر دید که اصال چیزی نگوید. خشم خود را فرو برد و به بستر رفت.گفت: 

 روز بعد که مالنی را دید غرشی کرد و ناگهان مثل ترقه از جا در رفت.

تو به من توهین کردی ملی ویلکز و اشلی و بقیه رو هم وادار کردی که اونا هم توهین کنن. تو اونارو وادار کردی که 

مهمونی رو ترک کنن. من تورو دیدم به محض اینکه فرماندار بالوک را آوردم که به تو معرفی کنم مثل خرگوش 

 فرار کردی .

من باور نمی کردم باور نمی کردم که اون هم در این مهمونی شرکت کرده باشه . جواب مالنی تلخ و سرد بود : 

 -باوجود اینکه همه می گفتن

مدت هاس که دارن پشت سر من حرف می زنن و اهانت می کنن این طور نیست ؟ اسکارلت همه ؟ پس معلومه که 

 سرخ شده بود و با خشم فریاد می زد: می خوای به من بگی اگه می دونستی که فرماندار حضور داره نمی اومدی؟

 .مالنی در حالی که نگاهش پایین بود با لحن سرد و آرامی گفت: نه عزیزم نمی تونستم بیام

 اوه گلوله های آتشین! پس تو هم می خواستی مثل دیگران به من اهانت کنی.
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مالنی آشکارا ناراحت می نمود: اوه چه حرف ها می زنی من ابدا قصد نداشتم تورو اذیت کنم. تو خواهر منی عزیزم 

 –بیوه چارلی خودمی و من 

را پس زد. آرزو می کرد کاش می توانست چون  با دست های لرزانش بازوی اسکارلت را گرفت ولی اسکارلت آنها

جرالد از خشم می غرید و زمین و زمان را به هم می دوخت . مالنی خشم او را می دید . از چشمان سبز و طوفانی اش 

گردباد خشم بیرون می ریخت. اما در یک لحظه گویی حس کرد که غرور خودش نیز جریحه دار شده است . پس 

 د و با صدایی مصمم که از آن چهره و دهان کودکانه بر می خواست گفت:شانه ها را راست کر

متاسفم که اذیتت کردم عزیزم ولی اصال دلم نمی خواد فرماندار بالوک یا اون جمهوری خواهان تازه به دوران رسیده 

 اگه حتی–حتی اگه  رو ببینم. دوست ندارم هیچ وقت با اونا روبه رو بشم نه تو خونه تو نه تو هیچ خونه دیگه حتی

 .کرد ادا فراوان تاکید با را آخر کالم این. بکنم هم ادبی بی بشم مجبور

 پس داری از دوستان من انتقاد می کنی؟

 نه عزیزم اما به هر حال اونا دوستان تو هستن نه من .

 به من حمله می کنی که چرا فرماندارو تو خونه م دعوت کردم؟

 وشه چشم به او می نگریست.مالنی هنوز بی حرکت از گ

عزیزم تو برای هر کاری که می کنی دلیل داری و من تورو دوست دارم به تو اعتماد دارم و سهم من نیست که از تو 

انتقاد کنم من به تو حمله نکردم و هرگز به هیچ کس هم اجازه نمی دم در حضور من به تو حمله کنه و از تو بد بگه . 

گهان کلمات پشت سرهم از دهانش خارج شد کالمی تلخ غیرقابل انعطاف و پر از نفرت : اوه اما اسکارلت و نا

فراموش کردی این مردم چی به سرماآوردن؟ می تونی مرگ چارلی عزیز ناامیدی اشلی و سوختن دوازده بلوط رو 

با کمال شهامت و فراموش کنی؟ اوه اسکارلت حتما اون مرد کثیفی رو که صندوقچه مادرت رو دزدیده بود و تو 

سربلندی اونو کشتی فراموش نکردی!حتما سربازان شرمن رو از یاد نبردی اون کثافت هایی که به تارا اومدن و حتی 

لباس زیر مارو گرفتن سعی کردن خونه رو آتیش بزنن و شمشیر پدرمون رو ببرن. اوه اسکارلت اینا همون مردم 

مارو پاره پاره کردن به ما گرسنگی دادن بله این مردم مارو به  هستن همون هایی هستن که مارو غارت کردن .

خاک سیاه نشوندن و تو اون ها رو به خونه خودت میاری و از اون ها پذیرائی می کنی . اینا همون مردمی هستن که 

وم کردن سیاهارو آزاد کردن تا ارباب ما بشن همون هایی که مردهای مارو در زنجیر نگه داشتن و از حق رای محر

و اگه خدا عمری  -من همه این ها رو برای بو تعریف می کنم و اجازه نمیدم نوه هام این جنایت ها رو فراموش کنن

 داد بچه های اون ها اسکارلت تو چطور می تونی این چیزها رو فراموش کنی؟

نی مالنی حیرت کرده بود به مالنی سکوت کرد تا نفس تازه کند . اسکارلت خیره در او می نگریست . از خشم ناگها

 طوری که خشم خود را از یاد برد.

با بی صبری تمام گفت : تو فکر می کنی من احمقم؟ البته که فراموش نکردم چطور انتظار داشتی همه اون رنج های 

دث تلخ و تیره و سیاه رو یکشبه از یاد ببرم فکر نمی کنی من هم خاطراتی برای خودم دارم فکر نمی کنی که این حوا

این بدبختی های بزرگ توی ذهن من هم حک شده باشه ؟ اما چه حاصلی داره فکر کردن به این چیزها آدم که نمی 

تونه آینده خودشو در مقابل این خاطرات گرو بگذاره .اینها مال گذشته س یادت باشه گذشته رفته و تموم شده حاال 

های دیگه حاال وقتشه که ما هم تغییر کنیم خودمونو باید عوض دنیای دیگه ای شروع شده با مناظر دیگه با آدم 
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کنیم و سعی کنیم هرچی که فکر می کنیم می تونه به ما کمکی بکنه انجام بدیم. فرماندار بوالک و دوستاش هم می 

 تونن مارو دراین هدف کمک کنن این که اشکالی نداره.

بی نیستن من کمک اونارو نمی خوام. من نمی خوام با کمک مالنی به سردی گفت: این جمهوری خواهان آدم های خو

 اونا به چیزهای خوب برسم. این چیزهای خوبی که تو میگی متعلق به یانکی هاست من اونا رو نمی خوام.

 خدای من ملی !چرا این همه تنفر !

رلت من قصد ندارم تورو آزار بدم مالنی نگاه نافذ خود را به او دوخت و فریاد زد: اوه !پس چکار باید می کردم؟ اسکا

و از تو انتقاد کنم . مردم مثل هم فکر نمی کنن هرکسی حق داره عقیده خودشو داشته باشه . عزیزم من تورو خیلی 

دوست دارم خودتم می دونی و هیچ چیز نمی تونه عالقه منو نسبت به تو کم کنه و تو هم هنوز منو دوست داری نه ؟ 

بدت بیاد ها؟ اسکارلت من طاقت تحمل کدورت رو ندارم.دلم نمی خواد از من برنجی بگو که  کاری نکردم که از من

 نرنجیدی .

اسکارلت اگرچه بی میل می نمود ولی دست مالنی را که دور کمر او حلقه شده بود رد نکرد : چه مزخرفاتی میگی 

 ملی چه توفانی توی این کتری راه انداختی .

دنباله حرفش را گرفت: خب حاال دوباره همه چی مثل سابق شد. من دلم می خواد مثل  مالنی خوشحال شده بود.

گذشته با هم رفت و آمد داشته باشیم . فقط دلم می خواد بدونم این جمهوری خواهان و خونه به دوش ها چه 

 روزهایی میان خانه تو اون روزها من تو خونه می مونم.

ه سر می گذاشت گفت: دیگه برام مهم نیست می خوای بیا می خوای نیا. و با اسکارلت در حالی که کاله خود را ب

اوقات تلخی خارج شد. از رنجی که روی صورت مالنی نقش بسته بود شادمان می نمود و غرور مجروح خود را آرام 

 تر حس می کرد.

زمزمه ها و شایعات مردم بی هفته ها بعد از اولین ضیافت اسکارلت سعی داشت نسبت به بدگویی ها و ناسزاها و 

اعتنا بماند. اما وقتی دوستان قدیم همه به جز مالنی عمه پیتی اشلی و عمو هنری او را ترک کردند و برایش نامه های 

تشکر آمیز و پرمهر نفرستادند سخت مضطرب و ناراحت شد. با خود فکر می کرد که آیا بهتر نیست قدم پیش 

ها برود و عمال نشان دهد که علی رغم این همه بدگویی هایی که درباره او کرده اند بگذارد و بار دیگر به سراغ آن

کدورتی از آنان به دل ندارد؟ تردید نبود که باید نشان می داد که آنها و حتی بیشتر از آنها از فرماندار بوالک 

ب تا می کردند جورجیا می خوشش نمی آید ولی الزم بود که نقش بازی کند. احمق ها اگر با جمهوری خواهان خو

 توانست به سرعت راه ترقی را طی کند و زندگی چه مطبوع و دلپذیر می شد.

اما به این حقیقت واقف نبود که با یک ضربه تمام آن پیوندهای شکستنی و سستی را که با روزهای قدیم و دوستان 

گسسته را دوباره گره بزند. و قلب مالنی که  قدیم داشت بریده بود. حتی نفوذ مالنی هم دیگر قادر نبود این رشته

آشفته و دلشکسته می نمود هنوز وفادار بود ولی هیچ کوششی در برقراری این ارتباط نمی کرد . حتی اگر اسکارلت 

بار دیگر می خواست به روزهای قدیم و دوستان قدیم بازگردد دیگر ممکن نبود . چهره شهر چون سنگ خارا در 

 ت و سرد و بی احساس می نمود. نفرتی که رژیم بوالک را درهم پیچیدهبرابرش قرار داش

خود می فشرد. نفرتی بود که خشم و حرارت نداشت در عوض سرد و سنگین بود. اسکارلت تا حد دشمن سقوط 

یک  -کرده بود و علی رغم تباری معتبر اکنون پشت و رو شده بود یک سیاه دوست یک خائن یک جمهوری خواه

 ه دوران رسیده.تازه ب
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مدتی را در ناراحتی سر کرد بعد تغیراتی در او رخ داد دیگر به هیچ چیز اهمیت نمی داد. او کسی نبود که از رفتار 

عجیب و غریب مردم برای زمانی دراز نگرانی به خود راه دهد و یا اگر در کاری شکست خورد خود را نابود شده 

السینگ ها وایتینگ ها بونل ها میدها و دیگران می گفتند نمی کرد. تنها  بداند. پس اعتنایی به آنچه مری ودرها

مالنی می آمد اشلی را هم می آورد و اشلی تنها کسی بود که برای اسکارلت بسیار اظهار نگرانی می کرد و بودند آدم 

خودپرست فاصله بسیار های دیگری که با او رفت و آمد می کردند . مردمی که متفاوت بودند و از آن مرغ های پیر 

داشتند هر وقت که حوصله ش سر می رفت و می خواست اوقات فراغت خود را پر کند به سوی آنان می شتافت و با 

آن مردم سرگرم کننده که بسیار هم خوش لباس تر و آراسته تر از آن پیران جنجالی و رسوایی بودند محشور می 

 انده بودند.شد پیران احمق بدلباسی که او را از خود ر

این مردم به تازگی به آتالنتا آمده بودند. برخی از آنان با رت سابقه آشنایی داشتند و بعضی دیگر در ماجراهای 

اسرارآمیز گذشته با او شریک بودند و همان طور که رت اشاره کرده بود: فقط تجارت گربه کوچولو . در معامالت 

های جوان هم بودند که اسکارلت هنگام اقامت در هتل ناشنال با آنها  اغلب مشکوک شرکت داشتند . تعدادی از زوج

 آشنا شده بود و دیگران از ابواب جمعی فرماندار بوالک به حساب می آمدند.

مردمی که اکنون اسکارلت با آنان حشر و نشر داشت آدم های رنگارنگی بودند: خانواده گلرت که قبال در ده دوازده 

ودند و احتماال در تمام آنها پرونده قاچاق داشتند و تحت تعقیب بودند خانواده کانینگتون که ایالت زندگی کرده ب

ارتباط آنها با دفتر بردگان آزاد در ایالت های دور دست سود کالنی برایشان آورده بود و از صدقه سر سیاهان جاهل 

دیل که تا یک سال پیش از جنگ کفش های  و بی سواد به ثروت رسیده بودند و مورد اعتماد آنان بودند. خانواده

پوسیده به حکومت کنفدراسیون می فروختند و بعد به ناچار به اروپا گریختند . خانواده هاندون که در شهرهای 

مختلف نزد اداره پلیس پرونده خالفکاری داشتند اما دائما در قراردادها و مناقصه های دولتی برنده می شدند خانواده 

کارخود را از قمارخانه ها شروع کرده بودند و حاال دست به قماردیگری زده بودند و با ساختن خطوط کاناهان که 

خروارها نمک را  6616آهن سست و بی مقاومت مال دولت ایالتی را چپاول می کردند خانواده فالهرتی که در سال 

روخته بودند و خانواده بارت که در به پاوندی پنجاه سنت ف 6611به قیمت پاوندی یک سنت خریده بودند و در 

ایام جنگ صاحب بزرگترین فاحشه خانه های شمال ایران بودند و اینک از سرشناس ترین خانه به دوش های شهر 

 محسوب می شدند.

اینان مردمی بودند که با اسکارلت معاشرت داشتند اما در میان آنها بودند آدم های بافرهنگ و با شخصیتی که به 

های اصیل تعلق داشتند و با رضایت کامل با اسکارلت رفت و آمد می کردند. به عالوه مردم متوسط الحال و  خانواده

خانواده های خوب شمالی نیز وارد آتالنتا می شدند و رحل اقامت می افکندند . این مردم اغلب کسانی بودند که به 

سرمایه گذاری می کردند و کار و کاسبی راه می خاطر فعالیت های تجاری و اقتصادی به شهر می آمدند و بعضا 

انداختند. خانواده های ثروتمند شمالی پسران جوان خود را به جنوب می فرستادند تا در سرزمین جدید بخت 

خویش را بیازمایند و افسران یانکی که بازنشسته می شدند برای همیشه در شهر اقامت می کردند شهری که برای 

ند. این غریبه ها در این شهر غریب طبعا دنبال دوست می گشتند و از این رو با وجد بسیار تسخیرش جنگیده بودد

در میهمانی های سخاوتمندانه خانم باتلر شرکت می کردند و سعی داشتند روابط خود را با این خانواده حفظ کنند و 

ی ها می شدند وبه دموکرات ها می از آشنایی آنان بهره ببرند. گروهی از این میان آرام آرام جذب افکار جنوب

 پیوستند و گاه از جنوبی ها هم جنوبی تر می شدند.
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در میان جمع اسکارلت ناجورهایی هم مشاهده می شدند که چون در مجامع دیگر پذیرفته نبودند به این جمع می 

پیر حاضر به پذیرش این مردم پیوستند .البته آنان ترجیح می دادند که داخل مجمع نگهبانان پیر شوند ولی نگهبانان 

سرگردان نمی شد. در میان ایشان خانم های مسنی بودند که در شمال به شغل معلمی اشتغال داشتند و اینک آرزو 

می کردند بتوانند مورد توجه جامعه لجام گسیخته سیاه واقع شوند و برای خود موقعیتی کسب کنند و در کنار آنان 

ی شدند که دموکرات به دنیا آمده بودند ولی پس از تسلیم جنوب به جمهوری خواهان ماجراجویانی از جنوب دیده م

 پیوسته بودند.

اینکه کدام یک از این دو دسته بیشتر مورد تنفر ساکنان جنوب بودند زیاد روشن نبود اما گویا کفه ماجراجویان می 

دوست دارید؟سیاهان همه خوبند و مورد عالقه  چربید .پیرزنان معلم همیشه می گفتند : خب از این یانکی های سیاه

 همه هستند !اما در مورد جورجیایی ها یی که جمهوری خواه شده بودند هیچ چیز قابل بخشش نبود.

جمعیت نگهبان پیر شعارش این بود: همین گرسنگی برای ما کافی است پس برای دیگران هم باید همین طور باشد. 

مت کنفدراسیون ترس زیادی از گرسنگی خود و خانواده خود داشتند با این وجود بسیاری از سربازان پیشین حکو

خوددار بودند و بسیاری از دوستان خود را که به جهت احتیاج رنگ سیاسی خود را عوض کرده بودند مالمت می 

محکم خود مردان  کردند. ولی زنان در این میان حاضر نبودند از افکار خود دست بردارند و با افکار راسخ و عقاید

خویش را پاسداری می کردند. آرمان گمشده هنوز قوی می نمود حتی بیش از گذشته جای خود را با افتخار در قلب 

ها باز کرده بود. به صورت بت در آمده بود. و هر چیزی که به آن مربوط می شد مقدس می نمود گور مردانی که به 

پرچم های پاره شمشیرهای متقاطع روی دیوار نامه های رنگ پریده ای خاطر وطن جان داده بودند میدان های جنگ 

 از جبهه رسیده بود و جنگجویان . این زنان حاضر به هیچ نوع همکاری با دشمن نبودند.

در این جامعه دو چهره که حوادث و موقعیت های سیاسی همواره آنان را به جان یکدیگر می انداخت یک چیز 

بسیاری از افراد این دو گروه قبل از جنگ در سراسر زندگی خود حتی بیست و پنج دالر  مشترک وجود داشت پول

 پول ندیده بودند و حاال آنچنان غرق در ثروت بودند و بی مهابا خرج می کردند که در تاریخ آتالنتا سابقه نداشت..

شان کسب پول بی حساب و خرج در این زمان که جمهوری خواهان بر اسب بادپای سیاست سوار بودند و تنها هدف

بی حساب بود گونه ای از هرج ومرج اخالقی و نابسامانی فرهنگی حاکم شده بود که تا آن وقت کسی به یاد نداشت . 

شکاف بین فقیر و غنی هر روز بیشتر و هولناک تر می شد. آنان که می خواستند در عرصه هوس و کامرانی تفرس 

تان نمی افتادند. در بین محرومان وضع سیاهان باز از همه بهتر بود . کامرانان جامعه کنند اصال به فکر فقرا و تهیدس

بر آن بودند که اگر سودی به اجتماع شهری خود می رسانند در درجه اول سیاهان از آن بهره مند شوند. خانه ها 

بازی های سیاسی بودند. سیاه می  تفریح گاه ها مدارس وادارات به روی سیاهان باز بود. سیاهان در واقع ابزار اصلی

توانست رای بدهد سیاه بی سواد بود سیاه سواری می داد و رایش را به صندوق جمهوری خواهان می ریخت . اما 

مردم رنج دیده آتالنتا که محرومیت و فقر را برای خود برگزیده بودند بهتر بود که گرسنگی بکشند و در خیابان ها 

 ی خواهان فدا شوند.بمیرند و به خاطر جمهور

در این وانفسای بی قانونی بی بند و باری و لجام گسیختگی اسکارلت پیروزمندانه می تاخت. عروس تازه ای بود که 

در لباس های آراسته و فاخر می درخشید. پول رت او را حمایت می کرد. این زمان دنیا برمرادش می چرخید و همه 

کنانش زنانی با ثروت بی حساب جواهرات بی حساب اسب های بی حساب چیز برایش زیبا بود. خانه ها و سا

غذاهای بی حساب و ویسکی بی حساب گاهی که در فکر فرو می رفت و به اطراف خود می نگریست و زنان کامجوی 
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جامعه نوین را به دقت مورد نظر قرار می داد میدید که هیچ یک از آنها چون الن مقدس باوقار بخشنده و مردم 

دوست نیستند. هنگامی که در اتاق پذیرائی تارا ایستاده بود و تصمیم گرفته بود همه چیز را فراموش کند و به همه 

قواعد پشت پا بزند و حتی حاضر شده بود خود را به آغوش رت بیاندازد هرگز چنین شوری را پیش بینی نمی کرد. 

ده شده بود ولی از کنارشان عبور کرده بود و اشتلم های از آن روز بارها یاد الن و خاطره نصایح او در ذهنش زن

 وجدان را به هیچ گرفته بود.

شاید دوستان جدیدش به معنای درست کلمه خانم و آقا نبودند ولی همچون دوستان نیواورلئانی رت سرگرم کننده 

در آتالنتای زمان جنگ با و جالب می نمودند. هرچه بودند از آن دوستان آرام کلیسارو و شکسپیر خوان قدیم که 

ایشان معاشرت می کرد بهتر بودند. حداقل تا هنگام ماه عسل کوتاهش آن همه لذت نبرده بود و تفریح نکرده بود . 

چقدر احساس امنیت می کرد . اکنون امنیت داشت می رقصید قمار می کرد خشم می گرفت بذل و بخشش می کرد 

د خست می کرد هرچه می خواست غذا و شراب می خورد درلباس های لطف می کرد می تاخت گشاده دستی می کر

ابریشمی و اطلس با جلوه تمام خود را به نمایش می گذاشت و روی تختخواب های پرقو غلت می زد. تمام این کارها 

ا را می کرد . از کشش های کودکی رها شده بود از تنش های فقر وگرسنگی آزاد شده بود و این جالل و جبروت ر

 می خواهد می هرچه دید می و رفت می فرو رویا و خواب در –به خود روا می دید و اغلب رویاهای شیرین داشت 

 .جهنم به بروید گوید می ندارند دوست را او که مردمی به و کند

سیلی  همه به –در مستی و فراموشی فرو رفته به اصول جامعه بی اعتنایی می کرد به صورت اجتماع سیلی می نواخت 

می زد به قماربازان ماجراجویان مردمان اصیل و آنان که با هوشیاری و لیاقت خود ثروتمند شده بودند. هرچه می 

خواست می گفت و هرچه می خواست می کرد لذت می برد و هیچ قید و بندی نداشت رها و آزاد یکه تاز عرصه 

 هوس زده بود.

ان جمهوری خواه و ماجراجوی خود می کشید اما از هیچ طبقه به غرور وقار و اصل ونسبت خویش را به رخ دوست

اندازه یانکی های پادگان آتالنتا و خوانواده هایشان متنفر نبود هیچ گاه گستاخی و اهانت به آنان فراموش نمی کرد. 

امیان تنها از میان آن همه مردم سرگردان و بی اصل و نسبی که چون گردابی آتالنتا را در خود تاب می دادند نظ

کسانی بودند که مورد نفرت او واقع می شدند هرگز آنان را نمی پذیرفت و رفت و آمدی نداشت . وقتی سرراهش 

سبز می شدند برای اینکه رسما به آنها اهانت کرده باشد راه خود را کج می کرد . مالنی تنها کسی نبود که جنایات 

یونیفرم های آبی و دکمه های برنجی مفهومی جز ترس و محاصره آنان را فراموش نکرده بود. برای اسکارلت آن 

نداشت ترس از توپ ترس از چپاول ترس از آتش ترس از فقر و کار سخت و کشنده در تارا. حال که ثروتمند بود و 

 در آرامش و امنیت می زیست و در پناه دوستی با فرماندار احساس راحتی می کرد و بسیاری از جمهوری خواهان با

 نفوذ را پشت سر داشت می توانست به هر یونیفرم پوشی که می دید اهانت کند و اهانت می کرد.

یک بار رت اشاره کرد بعضی از کسانی که به خانه آنها رفت و آمد می کنند در گذشته نه چندان دور یونیفرم آبی 

فرم آبی پوشیده باشد. و رت جواب داد: می پوشیدند اما اسکارلت در جواب گفت: یانکی یانکی نیست مگر اینکه یونی

 واقعا تو یک تیکه جواهری و شانه هایش را باال انداخت .

اسکارلت که از یونیفرم آبی بدش می آمد هرکس را در آن لباس می دید تحقیر می کرد و آنان متحیر بودند که 

ی خوبی بودند خوب تربیت شده علت چیست . خانواده افسران در این حیرت حق داشتند چون اغلب آنان آدم ها

بودند و اکنون که در غربت می زیستند دلشان برای سرزمین خود تنگ شده بود در آرزوی شمال لحظه شماری می 
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کردند و تا اندازه ای هم به خاطر مظالمی که سربازانشان روا می داشتند خجالت زده بودند. به جامعه ای تعلق 

ود و طبعا از رفتار بانوی متشخصی چون خانم باتلر حیرت می کردند. آنان معاشرت داشتند که واالتر از طبقه عوام ب

اسکارلت را با خانمی چون بریجیت فالهرتی موقرمز صالح نمی دانستند و معتقد بودند رفت و آمد او با چنین زنی از 

 طبقه عوام موقعیت اجتماعی دیگر دوستانش را کاهش می دهد.

ارلت آنها را با آغوش باز می پذیرفت مجبور بودند رنج گرانی را تحمل کنند و می کردند. از اما حتی بانوانی که اسک

نظر آنها اسکارلت نه تنها مظهر ثروت و آراستگی و زیبایی بود بلکه مظهر رژیم حکومتی پیشین هم بود که در 

همه مشتاق شناختن آن بودند.  خانواده خوشنام و قدیمی و اصیلی تربیت شده بود و صاحب کردار و آدابی بود که

خانواده های قدیمی آتالنتا اگرچه اسکارلت را طرد کرده بودند ولی زنان با اصل ونسب شمالی اطالعای از این 

موضوع نداشتند . فقط می دانستند که پدر اسکارلت یک برده دار بزرگ بود و مادرش به خانواده مشهور و بزرگ 

و شوهرش رت باتلر که تبار چارلز تونی داشت . و همین برای آنان کافی بود. روبیالر اهل ساوانا تعلق داشت 

اسکارلت برای آنها حکم دروازه ای را داشت که می توانستند از آن بگذرند و به عرصه جامعه ای وارد شوند که 

لیسا با سردی سخت مشتاق شناختنش بودند. اسکارلت از نظر آنان زنی بود که دیدارها را پاسخ نمی داد و در ک

کرنش می کرد. در واقع او در چشم آنان چیزی بیش از دروازه جامعه قدیم معنی می داد. از آنجا که خود متظاهر 

بودند و قلب فلزی داشتند تصور می کردند که اسکارلت بیش از آنچه نشان می دهد خال  است . او را در حلقه خود 

و خواسته ها هوس ها خشم ها عتاب ها تحقیرها و تمسخرهای او  می پذیرفتند و هرچه می گفت اطاعت می کردند

 را به جان می خریدند.

آنها به مدد حادثه این اواخر از فقر و تهیدستی به در آمده بودند و اصوال نفس مطمئنی نداشتند و از نشان دادن لطف 

و رسم مهربانی را نمی دانستند و  و صفا و ادب عاجز بودند و از ظاهر کردن خشم خویش هراسناک و ناتوان و راه

همین چیزها آنها را از مرز فخامت و وقار بانوان شرافتمند دور می ساخت . با همه اینها اصرار داشتند خود را بانویی 

متین موقر و بزگوار جلوه دهند. در سخن گفتن پایشان می لنگید و کسی که در کالم آنان دقت می کرد ایشان را بی 

ت و احساس می کرد به جهانی پرت و فروشده و بی قانون تعلق دارند. اما وانمود می کردند که حیا و فرهنگ می یاف

ظرفیت دارند و فروتن عفیف و معصوم هستند. هیچ کس فکر نمی کرد که بریجت فالهرتی موقرمز با آن پوست 

را دزدیده باشد که به نیویورک  سفید آفتاب ندیده که تیغ زبانش قالب کره را نصف می کرد اندوخته پنهان پدرش

بیاید و در یک هتل خدمتکار بشود. چه کسی فکر می کرد که سیلیویا کانتینگتون )قبال سادی خوشگله (و مامی بارت 

با آن رایحه خوش و عطر دل انگیز که از سینه مرمرینشان بر می خاست قبال از فواحش به نام بودند!ممکن نبود 

گله در میخانه پدرش در باوئری بزرگ شده بود و بعد از فاحشه خانه های شوهرش کسی شک ببرد که سادی خوش

سردرآورده بود. نه آنان کنون بانوانی نازنین ظریف طبع و محصنه بودند. اسکارلت آنان را خفیف می دانست ولی از 

شان عصبانی می شد مصاحبتشان لذت می برد و چون لذت می برد خانه اش را از آنان پر می کرد. و چون از دست

 آنان را تحقیر می کرد و می گفت بروند به جهنم ولی آنان همیشه بودند می ماندند و به جهنم نمی رفتند.

اما روابط ایشان با رت مشکل تر بود . رت آنان را می شناخت و واقعیت آنان را می دید ولی باز هم می ماندند. او 

نه خودش از راهی که هیچ راه گریزی برایشان باقی نمی ماند کامال خلع آنان را با سخن برهنه می کرد حتی در خا

سالح می شدند و از دادن جواب عاجز می ماندند. رت از اینکه صریحا بگوید ثروتش را از چه راهی به دست آورده 

د . باکی نداشت و می دانست که آنان نیز از گذشته خویش شرمگین نیستند و هر وقت فرصتی به دست می آور
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چنان سخت بر ایشان می تاخت که در الک خود فرو می رفتند و بهتر می دیدند که در کمال ادب مجلس را ترک 

 گویند . رت هرگز حوصله تحمل کردار احمقانه آنها را نداشت .

 وقتی بعد از نوشیدن یک گیالس پانچ با مهربانی و لطف اغاز سخن می کرد هیچ کس نمی دانست کار را می خواهد

به کجا بکشاند : رالف اگه من جای تو بودم کمی عاقالنه فکر می کردم این چه کاریه که تو می کنی ؟ احتکار هم شد 

کار؟ من پولمو از فروش سهام معدن طال به بیوه ها و یتیم ها به دست آوردم. بهتره تو کارت تجدید نظر کنی . جانم 

و کار خرید و فروش اسب عجب کاری پسر نگه داشتن سهام راه خطرش کمتره . خب بیل می بینم این روزها رفتی ت

 آهن که فایده نداره اصال مگه مگه راه آهنی مونده ؟ چه بچه زرنگی هستی !

 آموس تبریک میگم باالخره اون قرارداد را بستی ولی مثل اینکه سبیل خیلی ها رو چرب کردی.

که از طبقه عوام برخاسته و مردان پشت سرش می خانم ها احساس می کردند که رت مردی پست فطرت است 

گفتند که از او حرامزاده تر پیدا نمی شود. آتالنتای جدید هم بیش از آتالنتای قدیم از او خوشش نمی آمد و رت هم 

چندان اصراری نداشت که مورد توجه قرار گیرد . به راه خود می رفت وهمه را تحقیر می کرد و پست می انگاشت 

آرام و بی صدا و بی سروصدا انجام می داد. برای اسکارلت این مرد هنوز معمایی بود ولی معمایی که هیچ کارش را 

وقت خود را برای کشف آن به زحمت نمی انداخت . یقین داشت که در دنیا چیزی نیست که او را خوشحال کند . 

ه بود و یا شاید اصال هیچ چیز نمی شاید نیازی داشت و دنبال چیزی می گشت چیزی که هرگز به آن دست نیافت

خواست . به هرکاری که اسکارلت می کرد می خندید و او را به ولخرجی و حماقت بیشتر تشویق می کرد.جلوه گری 

 . پرداخت می را ها صورتحساب و –خودنمایی و الفزنی های او را به تمسخر می گرفت 

 فصل پنجاهم 

د ادامه می داد حتی در لحظاتی که روابط آن دو در اوج گرمی و صمیمیت بود . رت به رفتار آرام و تزلزل ناپذیر خو

ولی اسکارلت هنوز احساس می کرد که رت به دقت و دائما او را تحت نظر دارد. می دانست که اگر ناگهان سر خود 

ظر طوالنی و پرسشگر را برگرداند با نگاه او مواجه خواهد شد نگاهی که ریشه های عمیقی از درون داشت نگاهی منت

که از شکیبایی کشنده ای حکایت داشت . اسکارلت دائما به این سمئله فکر می کرد ولی چیزی نمی فهمید و جوابی 

 نمی یافت.

گاه زندگی با او راحت بود . ولی در بسیاری موارد سخت می نمود زیار عادت های ناخوشایندی داشت هرگز اجازه 

و گزاف زند و دروغ بگوید و آنچه را که ندارد به رخ بکشد هرکس که در مقابل او نمی داد کسی در حضورش الف 

مرتکب این اشتباهات می شد معلوم نبود به چه عاقبتی دچار می شود. کمترینش این بود که به حرف های اسکارلت 

ی کرد و اندرز می درباره فروشگاه چوب بری ومیخانه گوش می داد . به محکومان و شرح هزینه های آنان توجه م

گفت و راه نشان می داد. به ضیافت ها و مجالس رقصی که اسکارلت ترتیب می داد عالقه فراوان داشت و برای 

برپایی آنها نیروی زیاد و هزینه های گزاف صرف می کرد و در معدود فرصت هایی که هر دو تنها می شدند و در 

شیدند اسکارلت احساس می کرد که این مرد هرچه بخواهد خانه پشت میز می نشستند و کنیاک و قهوه می نو

برایش فراهم می کند. از این رو صبورانه به داستان های طوالنی و رکیکی که از زندگی گذشته برایش تعریف می 

کرد گوش می داد. رت پرسش های او را هیچ وقت بدون جواب نمی گذاشت اگر احساس می کرد که اسکارلت در 

صداقت دارد بی دریغ زبان به نصیحت می گشود و راهنمایی می کرد. ولی هنگامی که به حیله ها و گفته های خود 

خدعه های زنانه چنگ می انداخت تغییر روش می داد عصبانی می شد و از برآوردن خواسته هایش سرباز می زد . 
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پرده های ابهام را کنار می زد عادت رت این بود که بدون هیچ ترسی با کمال شهامت و جسارت وارد مطلب می شد 

 و موجودیت اسکارلت را لخت و عریان به نمایش می گذاشت و شرورانه می خندید.

اسکارلت در رفتار او دقت می کرد و بی تفاوتی ها و بی اعتنایی های او را نسبت به خودش می دید و از خودمی 

کنجکاوی های سطحی چیزی عایدش نمی شد. مردان  پرسید چرا رت با او ازدواج کرده است . ولی هیچ وقت از این

به خاطر عشق تشکیل خانواده بچه و پول ازدواج می کردند ولی اسکارلت می دید که هیچ یک از اینها در مورد رت 

واقعیت ندارد. مسلما رت او را دوست نداشت. خانه بزرگی با معمای عجیب و غریبی برایش ساخته بود ولی اغلب 

که زندگی در هتل را به آن خانه مجلل ترجیح می دهد.چارلز و فرانک بارها اشتیاق خود را به داشتن اشاره می کرد 

بچه ابراز کرده بودند ولی رت در این مورد حتی یک کلمه نگفته بود یک بار با ناز و عشوه پرسید چرا با او ازدواج 

 زم که یک حیوون ملوس توی خونه داشته باشم.کرده و رت با حالت شادمانه ای گفت : برای این ازدواج کردم عزی

نه ازدواج با رت با او مانند سایرمردان نبود . دلیل دیگری داشت که اسکارلت قادر به کشف آن نبود شاید شاید به 

این خاطر بود که از راه دیگری نمی توانست او را به دست آورد. آن شبی که تقاضای ازدواج کرده بود له همین 

ه ای داشت او را می خواست همان طور که بل واتلینگ را خواسته بود . اوه چه فکر آزار دهنده ای در مطلب اشار

واقع این یک توهین مستقیم بود. اما شانه هایش را باال انداخت مثل همیشه که در مقابل نامالیمات دیگر شانه هایش 

ه بودند و اسکارلت از اینکه یک طرف این معامله قرار را باال می انداخت. این یک معامله بود آنان با هم معامله کرد

 داشت خوشحال بود . امیدوار بود رت هم خوشحال باشد ولی اینکه واقعا خوشحال بود یا نه اهمیت نمی داد.

یک روز بعد ازظهر هنگامی که به خاطر ناراحتی معده پیش دکتر مید رفته بود خبر بدی شنید که دیگر نمی توانست 

یش را باال بیاندازد. غروب که بازگشت در اتاق خواب توفانی به راه انداخت و به رت گفت که صاحب بچه شانه ها

 خواهد شد .

رت در ان ربدوشامبر ابریشمی لم داده بود و سیگار می کشید و با اشتیاق تمام به حرف های او گوش می داد. ولی 

حرکاتش پیدا بود که سخت به هیجان آمده است . با ولع تمام چیزی نمی گفت. در سکوت به او خیره شده بود اما از 

منتظر کالم بعدی او بود ولی اسکارلت سکوت کرد. خشم و آشوب ذهنش را پر کرده بود و اجازه صحبت بیشتر به 

 او نمی داد.

بدم فورا تو می دونی که من دیگه بچه نمی خوام هیچ وقت بچه نمی خواستم . تا اومدم یک سروسامونی به خودم 

حامله شدم اون همون طور اونجا نشین غیر از خنده کاری بلد نیستی ؟ توخودت هم بچه نمی خوای می دونم اوه یا 

 مریم مقدس .

 رت انتظار کالمش را داشت ولی نه از این دست چهره اش سخت شد و نگاهش از احساس تهی گشت.

 دلش می خواد یک بچه دیگه داشته باشه.خب چرا بچه رو نمیدی به خانم ملی ؟ مگه نگفتی خیلی 

 اوه می کشمت بچه رو نمی خوام نمی خوام دارم بهت میگم نمی خوام.

 نمی خوای؟ خب هرکاری می خوای بکن.

اوه خیلی کارها میشه کرد. خیال نکن من هنوز همون دختر دهاتی چشم و گوش بسته ام. می دونم اگه زنی بچه شو 

 –ه بکنه کارهایی که نخواد خیلی کارها می تون

رت از جا برخاسته بود دستش را دور کمر اسکارلت حلقه کرد و او را به خود فشرد . در چهره اش اثر خشم و ترس 

 دیده می شد.
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 اسکارلت ای احمق به من راست بگو کاری که نکردی؟

یز رو خراب کنه ؟ چقدر زحمت نه نکرده ام ! ولی می خوام بکنم. فکر می کنی اجازه میدم این بچه دوباره همه چ

 کشیدم تا دوباره کمرم باریک شد تازه داره به من خوش می گذره.....

 این چیزها رو از کجا یاد گرفتی؟ کی بهت یاد داده ؟

 -او-مامی بارت

ینجا خونه البته این فاحشه باید از این حقه ها بلد باشه . این زن دیگه حق نداره پاشو توی این خونه بذاره فهمیدی؟ ا

 منه و من هم ارباب این خونه هستم دیگه هیچ وقت نبینم اسم این **** خانم رو به زبون بیاری 

 هرکاری دلم بخواد می کنم چکار به من داری ؟ به تو چه مربوط؟

 مهم نیست که تو یک بچه داشته باشی یا بیست تا دلم نمی خواد بمیری.

 بمیرم ؟ من؟

 م مامی بارت بهت گفته باشه اگه زنی بچه شو بندازه چه خطری براش داره؟بله میمیری فکر نمی کن

 اسکارلت با بی میلی گفت: نه فقط گفت هر زنی که بچه شو نخواد می تونه از شرش راحت بشه.

رت فریاد زد خدای من می کشمش . صورتش از خشم سیاه شده بود . به چهره اشک آلود اسکارلت می نگریست . 

ن او را تنگ در آغوش گرفت و روی صندلی نشست و او را روی زانوانش نشاند. چنان او را می فشرد که بعد ناگها

 گویی اسکارلت پرنده است و می خواهد از او بگریزد.

گوش کن عزیزم دلم نمی خواد با جون خودت بازی کنی می شنوی چی می گم. خدای من من هم بیشتر از تو از بچه 

 اوه–د تربیتش کرد بزرگش کرد. دیگه نمی خوام از این حرفهای احمقانه بزنی و اگه بشنوم باز خوشم نمیاد ولی بای

 خوبی راه این بود هم قشنگی دختر چه – یک فقط اون. مرد و کرد رو کار همین که شناختم می رو دختری اسکارلت

 – من نیست مردن برای

ر هیجان و ناراحتی دیده می شد . تا به حال رت را این اسکارلت گفت : خب بعد بعد چی شد رت ؟ در چهره اش اث

 .بود کی –طور هیجان زده و نگران ندیده بود کجا 

 .بودم احساساتی خیلی وقتی بودم جوون خیلی وقتی پیش ها سال–در نیواورلئان 

تی اگه من مجبور بشم بعد ناگهان لبهای خود را میان گیسوان او پنهان کرد: تو بچه خودتو به دنیا میاری اسکارلت ح

 دستتو با زنجیر ببندم و نه ماه توی خونه زندونیت کنم.

اسکارلت در آغوش رت راست نشست . حسی از کنجکاوی سیمایش را پوشانده بود . با حیرت مشاهده می کرد که 

انش می در نگاه رت چیزی جز عطوفت و مهربانی نیست. این دیگر یک جادو به نظر می رسید. چه مهری از چشم

 ریخت.

 چشمانش را به زیر انداخت و نجوا کنان پرسید: یعنی من این قدر برات ارزش دارم؟

رت نگاهی شگفت انگیز به اسکارلت کرد گویی می دانست سوالش چقدر عشوه گرانه است . از این رو باز یکی از 

 ردم دلم نمی خواد پولم هدر بره.همان جواب های نیشدار خود را تحویل داد. خوب البته من برات خرج زیادی ک

مالنی خسته و کوفته از اتاق اسکارلت خارج شد. اشک شادی از چشمانش می ریخت سرانجام دختر اسکارلت به دنیا 

آمده بود. رت با ناراحتی در سرسرا قدم می زد اطرافش پر از ته سیگار بود . روی فرش های نفیس سوراخ هایی که 

 بود دیده می شد. عالمت خاموش کردن سیگار
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 مالنی با شرم گفت : حاال دیگه می تونین برین تو سروان باتلر 

رت با سرعت از مقابلش گذشت و داخل اتاق شد . قبل از اینکه دکتر مید در را ببندد مالنی نیم نگاهی به درون اتاق 

یمایش اندکی به سرخی زد و انداخت و دید که رت روی بچه برهنه ای که بغل مامی قرار داشت خم شده است . س

کمی دستپاچگی به او دست داد و خود را روی صندلی انداخت از دیدن آن منظره هیجانی آرامش بخش به او دست 

 داده بود.

با خود گفت: چه چه بچه شیرینی .سروان باتلر بیچاره چقدر نگران بود از آن وقت تا حاال حتی یک نوشیدنی ساده 

بی است . خیلی از مردها هنگام زایمان زنشان می روند و مست می کنند. می ترسم دلش هم نخورده . چه آدم خو

 مشروب بخواهد. می توانم برایش ببرم؟ نه این دیگر پررویی است .

در صندلی فرو رفته بود و به افکار خویش مشغول گشته بود. پشتش که در این اواخر درد گرفته بود اکنون گویی 

ا شود . اوه این اسکارلت چه خوشبخت است که شوهری مثل سروان باتلر دارد. پشت در اتاق می خواست از کمر جد

به خاطرش قدم می زند و ناراحت است . چه می شد اگر اشلی هم هنگام تولد بو حضور داشت. اگر اشلی آن همه 

تعلق داشت نه به  زجر نمی کشید. چه میشد اگر این دختر کوچک که پشت این در بسته متولد شده بود به او

اسکارلت احساس گناه می کرد به خود می گفت : اوه من چه ضعیفم این زن چه خوبی ها به من کرده و من حاال 

خیلی دلم میخواهد دوباره بچه دار -آرزوی بچه او را دارم . خدایا مراببخش من واقعا بچه اسکارلت را نمی خواهم اما

 شوم.

 ود قرار داد و با حسرت به فکر دختری افتاد که مال خودش باشد.کوسن کوچکی را در پشت دردناک خ

یک دختر اشلی چقدر دختر دوست دارد . اما دکتر مید عقیده اش را هنوز عوض نکرده است اگرچه او می خواست 

 خطر را بپذیرد و دوباره آبستن شود ولی اشلی حاضر نبود.

تلر نگفتم که فرزندش دختر است مسلم است که او پسر دختر !خدای من رحم کن راست نشست من به سروان با

 می خواهد اوه چه وحشتناک !

مالنی می دانست که برای مادران دختر یا پسر تفاوتی نداشت ولی برای مردان به خصوص مرد خودخواهی مثل 

رده بود که پسری سروان باتلر فرق می کرد دختر داشتن یک ضربه بود ضربه ای به مردانگی او. اوه خدا چه لطفی ک

نصیبش شده بود! می دانست که اگر همسر مردی چون سروان باتلر بود ترجیح می داد بمیرد ولی دختری به دنیا 

 نیاورد آن هم بچه اول.

ولی مامی که چون اردک در اتاق راه می رفت و صدای غرغرش می آمد به زودی آرام شد و از اینکه سروان باتلر 

 متعجب بود. اظهار شادمانی می کرد

مامی گفت: داشتم بچه رو حموم می کردم و می خواستم از سروان باتلر عذر بخوام که بچه پسر نیست .ولی خداجون 

می دونی سروان باتلر چی گفت خانوم ملی؟ گفت: ساکت باش مامی کی پسر می خواد؟پسر داشتن که لذتی نداره 

رفت و بغل کرد. من هم لجم گرفت و زدم پشت دستش و پسر فقط دردسره اون وقت اومد بچه رو لخت از من گ

گفتم آقای رت بچه لخته راس راسی تعجب داره که شما برای این دختر خوشحال شدین. خندید و سرشو تکون داد 

و گفت: مامی مثل اینکه تو خل شدی پسر هیچ فایده ای نداره درست نمی گم؟ بله خانوم ملی اصال یه ذره هم 

ف مامی تمام شد . مالنی تردید نداشت که شوق و ذوق رت با آن حالت عجیب به مامی هم ناراحت نیست. حر

سرایت کرده است . چشمان مامی هنوز از تعجب دو دو می زد . شاید من راجع به آقای رت اشتباه می کردم. اون 
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های روبیالر رو به دنیا خیلی با من مهربون بود امروز هم همش به من می خندید خانوم ملی . من سه نسل از دختر

 آوردم ولی این یکی فرق داره امروز روز خوبیه خانوم ملی .

 اوه آره مامی روز خوبیه بهترین روز روزیه که مادری بچه شو به دنیا میاره.

در آن خانه فقط برای یک نفر روز خوبی نبود. وید هامپتون افسرده و دلگیر در اتاق پذیرائی پرسه می زد. صبح زود 

مامی او را سراسیمه از خواب بیدار کرده بود و با عجله لباس تنش کرده بود و به همراه اال او را برای صبحانه به خانه 

عمه پیتی فرستاده بود. تنها چیزی که به او گفته بودند این بود که مادرش مریض بود و سروصدای او ممکن بود او را 

اشت چون پیرزن با شنیدن خبر بیماری اسکارلت غش کرده بود و به آزار دهد. خانه عمه پیتی فضای گرفته ای د

رختخواب رفته بود و خانه را به دست کوکی سپرده بود و کوکی چون گرفتار بود عمو پیتر صبحانه آنها را فراهم 

کرده بود. وید که صبحانه را مطابق میلش نیافته بود سخت ناراحت شده بود. چند ساعتی که گذشت دلش برای 

مادرش تنگ شد. نگرانش بود نکند مادرش مرده باشد؟ پسران دیگری هم بودند که مادرشان مرده بود از خانه آن 

پسران که دوستان کوچک او بودند صدای شیون شنیده بود و آنها را دیده بود که می گریستند. نکند مادرش مرده 

او می ترسید و از تصور اینکه او را در تابوت سیاه باشد؟ وید مادرش را بسیار دوست داشت تقریبا همان قدر هم از 

بگذارند و درشکه سیاه با اسب های سیاه او را به گورستان ببرند سینه کوچکش به درد درآمده بود و به سختی نفس 

 می کشید.

ی کوچکش ظهر که شد هنگامی که عمو پیتر در آشپزخانه مشغول بود از خانه عمه پیتی بیرون آمد و تا آنجا که پاها

توان داشت به سوی خانه دوید. عمو رت با عمه ملی یا مامی حتما حقیقت را به او می گفتند ولی عمو رت و عمه ملی 

هیچ یک حضور نداشتند و مامی و دیلسی دائما با حوله و مالفه و لگن آب گرم از پله ها باال و پایین می رفتند و به او 

هی نمی کردند. از طبقه باال وقتی در اتاق باز می شد صدای دکتر مید را می که در سرسرای پایین ایستاده بود توج

شنید که دستور می داد . یک بار صدای ناله مادرش را شنید که التماس می کرد و با گریه کمک می خواست . وید می 

به در نماید خود را  دانست که مادرش دارد می میرد. برای اینکه خودش را مشغول کند و این فکر زجرآور را از سر

با گربه حنایی رنگی که در سرسرای جلو توی آفتاب دراز کشیده بود مشغول کرد اما تام پیر که حال و حوصله بازی 

 نداشت و کسالت محیط به او نیز سرایت کرده بود برخاست و سمت دیگری رفت.

د افتاد غرغرش را آغاز کرد . مامی نگاهی عاقبت مامی از پله ها پایین آمد پیشبندش درهم وخیس بود نگاهش به وی

 به او کرد و وید به خود لرزید.

 تو بدترین بچه ای هستی که من دیدم مگه من تورو خونه عمه پیتی نفرستادم؟

 زود برگرد همان جا.

 داره میمیره؟-مادرم مادرم

ن نه چی میگی پسرجون اصال تو شیطون ترین بچه ای هستی که دیدم همه ش دردسر درت می کنی میمیره؟ خداجو

 نمی دونم خدا چرا این پسرها رو خلق می کنه حاال زود از اینجا برو.

اما وید نرفت از آنجا دور شد و خود را پشت پرده مخفی کرد. از حرف های مامی درباره شیطانی و دردسر ناراحت 

ساعت بعد عمه ملی با عجله از پله ها  شده بود چون همیشه سعی کرده بود پسر خوبی باشد و کارهای بد نکند نیم

پایین آمد. رنگ پریده و خسته می نمود اما لبخند می زد وقتی سایه ای را دید که پشت پرده خزید و کمی ترسید . 
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پرده را پس زد .وید را دید معموال عمه ملی تنها کسی بود که برای او وقت داشت و به حرف هایش گوش می داد. 

 شتی نمی کرد و به او نمی گفت : مزاحمم نشو من عجله دارم یا برو پی کارت وید کار دارم.هرگز چون مادرش در

 اما امروز طور دیگری بود گفت : وید امروز خیلی شیطون شدی چرا خونه عمه پیتی نموندی ؟

 مادرم داره میمیره؟

خوشگل و مامانی به دنیا میاره یک خدای من نه وید دیوونه شدی؟ و بعد با محبت گفت : دکتر مید داره یک دختر 

خواهر شیرین و قشنگ برای تو که باهاش بازی کنی و تو امشب می تونی اونو ببینی حاال برو بیرون و بازی کن 

 سروصدا نکنی ها.

وید به اتاق غذاخوری خزید . دنیای کوچک و ناامن او در حال فروریختن بود. در این روز آفتابی که بزرگترها این 

در جنب و جوش بودند آیا جایی برای یک پسربچه هفت ساله وجود نداشت ؟ گوشه پنجره نشست در جعبه طور 

گل جلوی پنجره بوته های سرسبز بگونیا زیر آفتاب درخشش روشن و زنده ای داشتند. دست برد و برگی کند و 

زاند و به اشک آورد به گریه افتاد میان انگشتانش له کرد. تندی برگ که حتی از فلفل هم بیشتر بود چشمانش را سو

مادرش احتماال در حال مرگ بود . هیچ کس به او توجهی نداشت و به بهانه تولد کودک این سو و آن سو می دویدند 

 بود اال شناخت می که کوچکی دختر تنها کوچک دختران به خصوص به نداشت توجه ها بچه به وید.  وید دختر یک–

 بتی نسبت به برادرش وید نشان نمی داد.مح و عالقه هیچ هم او و

پس از یک زمان طوالنی دکتر مید و عمو رت پایین آمدند و در وسط سرسرا ایستادند با صدای کوتاهی با هم صحبت 

می کردند بعد از اینکه در پشت سر دکتر مید بسته شد عمو رت قبل از اینکه وید را ببیند تنگ مشروب را برداشت 

زرگ سرازیر کرد وید قصد داشت جلو برود اما ترسید که او نیز چون دیگران به او خشم بگیرد که و در یک لیوان ب

چرا از خانه عمه پیتی گریخته است ولی رت می خندید. وید تا کنون او را این طور خندان و شادمان ندیده بود . 

 جراتی یافت و از گوشه پنجره بیرون آمد و به سویش دوید.

غوش گرفت و گفت: صاحب یک خواهر کوچولو شدی خدایا قشنگ ترین خواهریه که تا حاال دیدی رت او را در آ

 خب بگو ببینم چرا گریه می کنی؟

 -مادر

مادرت االن داره غذا می خوره یک غذای درست و حسابی جوجه و برنج سوپ و قهوه وتازه بستنی هم بهش میدم 

 یاد بعدش هم من خواهر تو بهت نشون میدم.اگه یک خورده صبر کنی دوتا ظرف هم گیر تو م

خیال وید تا حدی راحت شد اما هنوز رنگ به چهره نداشت و سعی کرد ادب را درباره خواهر کوچکش رعایت کند. 

 نظر همه به این دختر جلب شده بود دیگر هیچ کس به اوتوجه نمی کرد و حتی عمه ملی و عمورت.

 رها خوششون میاد؟عمو رت مردم از دخترهابیشتر از پس

رت در حالی که گیالس خود را در دست داشت نشست و با دقت به سیمای کوچک پسرک نگریست حالت او را 

 درک کرده بود.

نه فکر نمی کنم. لحنی جدی داشت و مثل این بود که در مورد مطلب مهمی سخن می گوید: چون دخترها معموال 

معموال درباره بچه هایی که دردسر درست می کنن بیشتر فکر می  بیشتر از پسرها اسباب زحمت هستن و مردم

 کنن.

 مامی میگه پسرها دردسر درست می کنن.
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 خب مامی اشتباه می کنه منظوری نداره.

 عمو رت شما دلتون نمی خواست به جای دختر پسر داشتین.

 یک پسر دارم همین یکی بسه . رت گفت : نه و دید که پسرک سرش را پایین انداخت . فورا گفت برای اینکه

 وید با دهان باز و چهره ای حیرت زده گفت : راستی ؟االن کجاست ؟

 رت آغوش گشود پسرک را به سوی خود کشید و روی زانو نشاند. همین جا پسر من تویی همین یکی برام کافیه .

با خوشحالی و صدای بلند حرف می  چه مسرتی باالخره او هم متعلق به کسی بود . آرامشی سراپایش را فراگرفت

زد. سرش را روی سینه رت گذاشته بود و از شادی می گریست . اینک به این مرد احساس عالقه شدیدی می کرد 

 اشک گرمش از چشمانی مشتاق که محبت و عشق کودکانه از آن می تراوید سرازیر بود.

 تو پسر منی ها ؟ این طور نیست؟

س می کرد به پدری که هرگز ندیده است باید وفادار بماند و به عشق پدری که به او وید حس غریبی داشت احسا

 محبت می کند پاسخ دهد پرسید: شما می تونین پسر دونفر باشین ؟

 رت با لحن محکمی جواب داد : بله مثل تو که هم پسر مادرتی هم پسر عم ملی 

بود و با خجالت خود را بیشتر در میان بازوان او فرو  وید قانع شد حس غریبی داشت لبخندی صورتش را پوشانده

 می برد.

عمو رت شما پسرهای کوچولو رو درک می کنین نیست ؟ همان خطوط عمیق در صورتش ظاهر شد و لبش کمی باال 

 رفت.

 به تلخی گفت: بله من پسرهای کوچولو رو درک می کنم.

شی از حسادت عمو رت داشت به پسر دیگری فکر می کرد برای لحظه ای ترس وجود وید را فراگرفت . ترسی نا

 پسری غیر از او

 شما پسر دیگه ای ندارین دارین عمو رت ؟

 رت گفت: من االن می خوام مشروب بخورم و تو هم باید به سالمتی خواهرت یک کمی بخوری.

یدن گیالس مشروب احساس می کرد اما ادامه نداد. با د -وید سوال خود را دوباره تکرار کرد : شما پسر دیگه ای

 بزرگ شده و این شوقی در او پدید آورد. اما دستش را رد کرد.

اوه من نمی تونم عمو رت من به عمه ملی قول دادم تا از دانشگاه فارغ التحصیل نشم لب به مشروب نزنم. اون هم به 

 من قول داده یک ساعت بهم میده .

گه دلت خواست مال خودمو میدم. و بعد لبخندی پرمهر زد و ادامه داد: عمه و من هم یک زنجیر قشنگ بهت میدم ا

ملی راست میگه تو نباید حاال مشروب بخوری. .ولی او منظورش الکل بود نه شراب تو باید یاد بگیری مثل مردهای 

 اصیل شراب بخوری و زمانی بهتر از حاال برای یادگرفتن نیست .

به گیالس اضافه کرد و رنگ شراب به صورتی برگشت . گیالس را به وید داد . در رت با مهارت تمام مقداری آب 

همین لحظه مامی وارد اتاق شد . لباسش را عوض کرده بود و پیشبند آهار زده تمیزی بسته بود. همان طور که چون 

 اردک قدم بر می داشت با دست لباسش را مرتب می کرد . صدای خش خش آن دو به گوش می رسید.

 نگرانی از چهره اش رفته بود و لبخندی بزرگ و پهن بر لب داشت . لثه های بی دندانش معلوم بود.

 گفت: اومدم مشتلق بگیرم آقای رت .
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وید همان طور گیالس به دهان بی حرکت ماند . می دانست که مامی هرگز از ناپدری او خوشش نمی آید. هیچ وقت 

ن باتلر چیز دیگری صدا کرده باشد. همیشه رفتارش توام با احترام بود اما سرد و بی نشنیده بود که او را غیر از سروا

 احساس می نمود امروز داشت او را آقای رت صدا می کرد امروز چه روز خوبی است .

رت به طرف میز مشروب رفت و یک بطری بزرگ برداشت و به او نشان داد :فکر می کنم تو رم رو ترجیح می دی 

 چولوی قشنگیه این طور نیست مامی؟دختر کو

 مامی در حالی که گیالس را می گرفت لب های خود را جمع کرد و گفت : البته همین طوره

 تا حاال خوشگل تر از اون دیدی؟

 خب البته خانم اسکارلت وقتی به دنیا اومد خیلی خوشگل تر بود ولی چه جیغ و دادی می کرد.

 ولی مامی از چشمان رت برقی جستن کرد . این صدای خش خش چیه میشنوم؟یک گیالس دیگه میخوای مامی؟ 

خداجون آقای رت صدای زیرپوش ابریشمی منه همون قرمزه دیگه و بعد خنده ای کرد که تمام هیگل بزرگش از 

 پاتا سر به لرزه افتاد.

 همون که شما آوردین.

خشک شده خش خش می کنه نه باور نمی کنم بذار ببینم  باور نمی کنم. چرا این قدر سروصدا می کنه مثل برگ های

 دامنتو بزن باال.اوه آقای رت شما چقدر بدین اوه نه خداجون.

 مامی دامنش را کمی باال زد و زیرپوش قرمز رنگ را نشان داد.

 رت غرشی کرد و از چشمان سیاهش رق  و خنده می بارید. تو که از اون خوشت نمی اومد.

 اومد ولی حاال خوشم میاد. بله خوشم نمی

 رت چیزی گفت که وید نفهمید.

 مامی به نظرم دیگه داستان قاطر و اسب فراموش شده ها؟

 اوه آقای رت خانم اسکارلت بد کرده که اینو به شما گفت حاال شما از من عصبانی هستین؟

می اصال همه بطری رو بخور توهم بخور نه مامی عصبانی برای چی فقط می خواستم بدونم بیا یک گیالس دیگه بزن ما

 وید به سالمتی همه .

وید گفت: به سالمتی دختر کوچولو و گیالس را تا ته سر کشید. بعد به سرفه افتاد سکسکه می کرد و رت و مامی به 

 او می خندیدند.

بود و مردم متوجه از لحظه ای که دخترش متولد شده بود رفتار رت تغییر کرده بود . کردارش جور دیگری شده 

شده بودند که چه تفاوت فاحشی باگذشته در او پدیدار شده است . اسکارلت هم به شدت حیرت کرده بود هیچ 

کس باور نمی کرد که او این همه آشکارا به پدر شدن خود افتخار کند. به خصوص اینکه همه شاهد بودند که او از 

 بالید. این که فرزند اولش دختر است بسیار به خود می

پدر شدن رت نقل مجالس شده بود. به خصوص بسیار مورد توجه خانم های بارداری که می ترسیدند فرزندشان 

دختر باشد قرار گرفته بود. نوعی شوق آمیخته به جنون به وی دست داده بود. هردوست و آشنایی را که در خیابان 

که چه نقشه هایی در آینده برای او دارد و در پایان می می دید داستان تولد او را می گفت و برایش شرح می داد 

 که داشت اعتقاد وقاع در رت –افزود: البته می دونم که هرکس بچه خودشو خوشگل ترین بچه ها می دونه ولی 
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 بر عالوه بود داده اجازه نفهمیده او دایه که روزی. پرستید می را او واری دیوانه عشق با و است العاده فوق فرزندش

 شیر تکه ای گوشت به دهان بگذارد بچه به اسهال مبتال شد و رت دیگر حال و روز خود را نمی شناخت .

سرآسیمه دکتر مید را احضار کرد حتی به او نیز اکتفا نکرد و پزشک دیگری را نیز فراخواند و از آنها اکیدا خواست 

ده بود که چیزی نمانده بود پرستار بدبخت را بکشد در مورد بیماری دخترش به مشاوره بپردازند. آن قدر عصبانی ش

 فورا او را اخراج کرد و چند پرستار دیگر آورد ولی هیچ یک از آنها بیشتر از یک هفته طاقت نیاوردند.

مامی از این وضع راضی نبود و وقتی پرستارهای جدید یکی پس از دیگری اخراج می شدند خوشحال می شد . پیش 

را تا خودش هست باید پرستار سیاه دیگری به آن خانه بیاید. مگر وید و اال را به آن خوبی خود فکر می کرد چ

بزرگ نکرده بود؟ مامی همچنان نارضایتی خود را نشان می داد و اخم می کرد. رت نمی خواست قصد خود را از 

که مرد ثروتمندی مثل او باید استخدام پرستار چدید برای مامی توضیح دهد و او را برنجاند . فقط به او می گفت 

بیش از یک نفر پرستار در خانه داشته باشد و قصد دارد یکی دو نفر دیگر استخدام کند و او را به سرپرستی آنها 

بگمارد. مامی نیز با این وعده آرام شد و دیگر هیچ نگفت اما اصرار کرد که پرستار نباید از این سیاهان آشغال باشد. 

ام فرستاد و پریسی را از تارا احضار کرد. البته می دانست که پریسی کار زیادی از دستش ساخته از این رو رت پیغ

نیست ولی خدمتکاری است که در خانواده سابقه خدمت دارد و بسیار قابل اعتماد است و عمو پیتر هم یکی از نوه 

 می کرد نامش لو بود. های خود را آورد که قبال نزد خانواده بر که منسوبین عمه پیتی بود خدمت

حتی قبل از اینکه اسکارلت از بستر برخیزد و فعالیت خود را دوباره از سرگیرد متوجه بود که رت چه عالقه عجیبی 

به این دختر نو رسیده پیدا کرده است و اغلب وقتش را در کنار او می گذراند و دیگر کمتر به همسرش توجه می 

داشت و دیوانه و مجنون او بود. اسکارلت با خود می گفت البته این خیلی خوبست کند. رت واقعا این بچه را دوست 

که پدری به فرزندش این طور عالقه نشان دهد اما احساس می کرد در این نمایش احساس حالتی غیرمردانه وجود 

به فرزندش سخن  دارد به نظر او اصال درست نبود که مردی چون رت در برابر مردم با بی پروایی تمام از عالقه

بگوید. اسکارلت عقیده داشت که او نیز چون مردان دیگر باید بر احساسات تند خود لگام بزند و تا حد زیادی جلوی 

 آنها را بگیرد.

 با خشم می گفت: از خودت یک دیوونه ساختی و من اصال نمی فهمم چرا؟

 ه که به خودم تعلق داره .نمی دونی خب برات می گم چون این بچه در این دنیا اولین چیزی

 مال من هم هست .

 نه تو دوتا بچه دیگه هم داری اون فقط مال منه .

 اسکارلت با خشم گفت : گلوله گرم من زاییدمش مگه نه ؟ به عالوه عزیزم من خودمم مال توام.

 واقعا عزیزم؟

ا به نظر می رسید که کاروانی از کشمکش در همین حال مالنی وارد بحث شد و بحث آنان نیمه کاره ماند . این روزه

های تند بین آنان در رفت و آمد است . اسکارلت خشم خود را فروداد و نگاهی به مالنی انداخت. مالنی بچه را در 

آغوش گرفت . نامی که با موافقت هردو برای او انتخاب شده بود اوژنی ویکتوریا بود ولی همان روز بعد ازظهر 

 م مستعاری انتخاب کرد. مثل پیتی پات که نام مستعاری برای خانمی بود که ساراجین نامیده میشد.مالنی برای او اس

 رت روی چهره بچه که در آغوش مالنی بود خم شد و گفت : به نظرم رنگ چشمهاش سبز میشه .
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چشم های آبی مالنی فورا گفت: اصال اینطور نیست فراموش کرده بود که چشمان اسکارلت به رنگ زمرد بود . 

 میشن مثل چشم های آقای اوهارا مثل پرچم کنفدراسیون.

رت خندید و گفت: بونی بلو باتلر بچه را از مالنی گرفت وبه دقت به چشم های کوچکش نگریست و از آن پس بونی 

 نام گرفت و والدینش فراموش کردند که نام دو ملکه بر او نهاده اند .

 فصل پنجاه و یکم 

نگامی که اسکارلت از بستر برخاست لو را فراخواند تا هرچه می تواند بندهای شم بندش را محکم تر باالخره ه

بکشد و کمرش باریک تر جلوه دهد. بعد متر آورد و اندازه گرفت . بیست اینچ بود اسکارلت آشکارا غرشی کرد . 

 مامی.این غرش نشانی از نارضایتی اش بود اندامش به هم ریخته بود به اندازه 

 لو بیشتر بکش سعی کن برسونیش به هیجده اینچ وگرنه هیچ کدوم از لباس هامو نمی تونم بپوشم.

 نخ ها پاره میشه خانوم خب کمرتون کلفت شده خانوم اسکارلت فکر نمی کنم بشه کاریش کرد.

یگه هرگز بچه دار نمی باید یک کاریش بکنی با خودش فکر می کرد که حاال باید کمرپیراهن هایش را گشاد کند د

 شم.

البته بونی خوشگل بود برای اسکارلت داشتن چنین دختر زیبایی غرور و افتخار داشت و رت این دختر را می 

پرستید. ولی با همه این ها اسکارلت نمی خواست دوباره بچه دار شود تا کجا می توانست در این تصمیم خود 

ی بود و تخفیف این عشق غیر ممکن می نمود و احتماال سال دیگر یک پسر ایستادگی کند نمی دانست. او دیوانه بون

 می خواست نه باید هر طوری بود جلوی کار را می گرفت برای هر زنی سه فرزند کافی بود .

وقتی لو لباس هایش را گشاد کرد و آنها را اطو کشید اسکارلت یکی را انتخاب کرد و پوشید و دنبال درشکه فرستاد 

سوی انبار الوار حرکت کرد. در این حال احساس بهتری به او دست داده بود و بزرگی کمرش را تقریبا فراموش و به 

کرد زیرا می رفت تا اشلی را مالقات کند و با مشارکت او به حساب و کتاب ها برسد چه خوشوقت بود که می 

.میل نداشت اشلی او را در آن وضع ببیند. از وقتی توانست او را تنها مالقات کند از هنگام بارداری او را ندیده بود 

بستری شده بود حساب کارهای چوب بری و انبار از دستش دررفته بود . البته دیگر نیازی به کارکردن نداشت می 

توانست کارگاه را بفروشد و پولش را به حساب وید و اال بگذارد ولی این کار به معنای از دست دادن اشلی هم بود. 

چنین کاری می کرد اشلی بیکار می شد و خود نیز دیگر نمی توانست بهانه ای برای دیدار او پیدا کند با وجود اگر 

آن همه مردم فضولی که دور و بر خود داشت مالقات و دیدار اشلی بهانه موجهی می خواست. کار در کنار اشلی برای 

 او خوشبختی بزرگی محسوب می شد.

ف بی پایانی از الوارها را دید که روی هم چیده شده بودند و در میان آنها هیو السینگ وقتی وارد انبار شد ردی

ایستاده بود و با مشتریان گفتگو می کرد. شش گاری با قاطرهای نیرومند مملو از الوار آماده بودند تا کاالهای مورد 

به دست نشسته بودند. اسکارلت با  نیاز آنان را تحویل دهند. سورچی های سیاه پوست منتظر فرمان حرکت افسار

 غرورفکر کرد شش گاری همه این کارها را خودم کردم!

اشلی با خوشحالی از دفتر کوچک بیرون آمد از دیدار مجددش شادمان بود به او کمک کرد تا پیاده شود انگار ملکه 

 ای بود.

ب ها را بررسی کرد و دفاتر را به دقت نگاه اما آنچه که پس از این خوشحالی آمد او را اندوهگین ساخت. وقتی حسا

کرد در مقایسه با دفاتر جانی گاله گر ناامیده کننده بود . اشلی به زحمت خرج و دخل می کرد ولی جانی گاله گر 
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سود سرشاری نصیب او کرده بود . اسکارلت بعد از اینکه دو صفحه را بازدید کرد چیزی نگفت ولی از رسیدگی به 

 ی کرد.دفاتر خوددار

اسکارلت متاسفم میخواستم بگم اگه اجازه بدی به جای این محکوم ها کارگرهای سیاه استخدام می کردم اوضاع 

 بهتر می شد می تونستم بهتر کار کنم.

 -سیاه ها !خب دستمزدشون ورشکستمون می کنه محکوم ها خیلی ارزون ترن اگه جانی می تونه اونارو به کار بگیره

شانه او به نقطه ای دور می نگریست که اسکارلت نمی دانست کجاست . آن برق شادی دیگر در نگاه  اشلی از ورای

 اشلی نبود.

 من نمی تونم مثل جانی گاله گر از اون محکوم ها کار بکشم. نمی تونم تمسه از گرده شون بکشم.

. باید بتونی یک خورده بیشتر از  خدای بزرگ پس جانی گاله گر حتما یک نابغه س اشلی تو فقط قلب حساسی داری

اونا کاربکشی . جانی به من گفت هر وقت این حقه بازها می خواستن از زیر کار دربرن خودشونو به مریضی میزدن و 

تو بهشون مرخصی می دادی. خدای بزرگ اشلی این راه پول درآوردن نیست . یکی دوضربه شالق تمام مریضی 

 -اونارو شفا میده 

شراره خشم از نگاهش می «اسکارلت!بس کن!طاقت ندارم ببینم تو این جوری حرف بزنی.اسکارلت!»

 ریخت،سیمایش آن چنان محکم بود که اسکارلت ناچار سکوت کرد.

و،اوه، عزیزم،نمی تونم  _بعضی هاشون به شدت مریضن،از کم غذایی رنج می برن،بدبختن_نمی بینی که اونا آدمن»

 «_ن همه سنگدل کرده، تو که اون همه مهربون بودیتحمل کنم که اون تو رو ای

 «کی منو چی کرده؟»

رت باتلر.به هرچی دست می زنه،زهرآلود می _باید بهت بگم،ولی چنین حقی رو ندارم،ولی طاقت ندارم،باید بگم»

شه،مسموم میشه،اون تو رو که اون همه خوش قلب و شیرین و مهربون بودی،اون همه سخاوتمندو نجیب 

 «_اوه،چی به روزت آورده؟او رو سنگدل کرده،کاری کرده که حاال داری ظلم می کنی_یبود

احساس گناه،با حسی از شادی درآمیخت.اشلی چه احساسات عمیقی به او «اوه.»اسکارلت نفس عمیقی کشید و گفت:

همه تقصیرها را از رت نشان می داد،هنوز به او عالقه داشت.او را شیرین و دوستداشتنی می دانست.خدا را شکر که 

می دانست.البته رت در این میان هیچ کاره بود،همه تقصیرها با خودش بود،ولی یک لکه دیگر به دامان آلوده رت 

 مهم نبود.

رت باتلر!میدونم چی به روزت آورده.بدون اینکه خودت بدونی،افکار _اگه مرد دیگه ای بود،اصال اهمین نمی دادم»

اون زندگی منو نجات داده،و _میره انداخته.اوه،بله.می دونم که نباید این حرف ها رو بزنم تو رو به راهی که خودش

من ممنونش هستم،ولی از خدا می خواستم کاش یکی دیگه منو نجات داده بود.و من حق ندارم با تو اینجوری حرف 

 «_بزنم

 «یگه!نه کس د_اوه،اشلی،این فقط تویی که می تونی این جوری با من صحبت کنی»

دارم بهت می گم که من نمی تونم تحمل کنم.می بینم که تمام خوبی های تو در دست این مرده.می بینم که زیبایی »

وقتی فکر می کنم اون تو رو لمس می کنه،وقتی فکر می کنم که بهت دست می _تو،جذابیت تو در دست مردیه که

 «_زنه،من
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اسکارلت به طرف او «منو ببوسه!ولی این دفعه دیگه تقصیر من نیست.می خواد »اسکارلت سرمستانه با خود فکر کرد:

چیزهایی گفته _متمایل شد.ولی اشلی ناگهان خود را عقب کشید،گویی حس می کرد که بیشتر از حد الزم حرف زده

 که مایل به گفتنش نبوده.

که شوهر تو یک نجیب زاده  من می خواستم بگم_از تو معذرت می خوام،فروتنانه معذرت می خوام،،اسکارلت.من»

نیست و حرف های من ثابت می کنه که من هم نجیب زاده نیستم.هیچ کس حق نداره از شوهر جلوی زنش انتقاد 

سکوت کرد و صورتش را برگرداند.اسکارلت نفس را در سینه حبس کرده «_مگر_کنه.من هیچ عذری نداشتم،مگر

 بود و انتظار می کشید.

 «ندارم.به هر حال هیچ عذری »

مگر عالقه به او!قطعا _در راه بازگشت به خانه،اسکارلت،در درشکه،به جدال با خویش مشغول بود.هیچ عذری مگر

آنچه اشلی را به این طغیان کشانده بود اندیشه هماغوش او با رت بود.برای اسکارلت همه چیز قابل درک بود.اگر 

هر و برادر است،آن وقت زندگی برایش به شدت تیره و تار می مطمئن نبود که رابطه اشلی و مالنی،چون رابطه خوا

شد.و رت او را سنگدل کرده بود،قسی القلب کرده بود!خوب،اگر اشلی این طور فکر می کرد،می توانست همه چیز را 

همین جا متوقف کند.فکر می کرد چه خوب بوداگر هردو می توانستند جسما به هم وفادار بمانند و دروغ 

 رچه هردومتاهل بودند.این کار یک جنبه عملی هم داشت.به این معنی بود که دیگر آبستن نمی شد.نگویند،گ

وقتی به خانه رسید و درشکه را مرخ  کرد لذت حرف های اشلی از میان رفت و جای آن را ترسی ناگزیر 

.به عالوه چطور می گرفت.چطور ممکن بود به رت بگوید که بسترهایشان باید از هم جدا باشد.کار سختی بود

توانست به اشلی بگوید به خاطر او دست به چنین کاری زده است؟چرا باید همه چیز را قربانی می کرد؟واقعا کار 

مشکلی بود!کاش می توانست با اشلی هم به صراحت رت صحبت کند!باالخره یک روز باید همه چیز را برای اشلی 

 تعریف می کرد.

تاق بچه ها وارد شد.رت کنار گهواره ی بونی نشسته بود و اال را روی زانو نشانده بود و وید از پله ها باال رفت و به ا

داشت محتویات جیبش را به او نشان می داد.چقدر رت به این بچه ها عالقه داشت و چه مراقبتی از آنها می 

 کرد!بعضی ناپدری ها نسبت به فرزندان همسر خود چه بد رفتار می کردند.

این را گفت و به اتاق خواب رفت.بهتر بود این موضوع همین جا تمام می شد.حال «خوام باهات حرف بزنم.رت،می »

که تصمیم گرفته بود دیگر بچه دار نشود پس چه بهتر که مسئله را فورا روشن می کرد.گویی عشق اشلی به او 

رت،من »ت اسکارلت فورا گفت:قدرت بخشیده بود.وقتی رت به اتاق خواب وارد شد و در را پشت سر خود بس

 «تصمیم گرفتم که دیگه بچه دار نشم.

 رت اگر هم از صحبت او حیرت کرده بود،اصال به روی خود نیاورد،روی صندلی ولو شد و تکیه داد.

چه خونسرد بود «کوچولوی من،قبل از تولد بونی بهت گفتم برام بی تفاوته که تو یک بچه داشته باشی یا بیست تا.»

 مرد.گویی درست کردن بچه اصال به آن دو دخلی نداشت.این 

 «من فکر می کنم سه تا بچه کافیه.اصال دلم نمی خواد هرسال یک بچه پس بندازم.»

 «سه تا بچه به نظر معقول میاد.»

 «می دونی که منظورم چیه؟»دستپاچه به نظر می آمد،صورتش از شرم قرمز شده بود،«_خودت خوب می دونی که»

 «ه،می دونم.می دونی که می تونم به خاطر محروم شدن از حقوق زناشوئی طالقت بدم؟بل»
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ناراحت بود از اینکه اوضاع به «تو باید خیلی پست باشی که همچی فکری بکنی.»اسکارلت ناگهان با خشم فریاد زد:

ن اشلی ویلکز رو خُب،همی_خوب بودی_اگه یکمی بزرگواری داشتی به اندازه ی کافی»دلخواهش پیش نمی رود.

 «_نگاه کن.مالنی دیگه نمی تونه بچه دار بشه و اشلی

آها،این مرد شرافتمند،اشلی.ادامه بده،چی می خواهی بگی؟سخنرانیت رو »برقی شیطانی از چشمان رت بیرون زد:

 «تموم کن.

چه افکار احمقانه در اسکارلت ناگهان به سرفه افتاد.دیگر چیزی نداشت بگوید،سخنرانی اش تمام شده بود.فهمید 

سر داشته و چگونه نقشه هایش نقش برآب شده است.راستی مجادله با خوک خودخواهی مثل رت چه کار سختی 

 بود.

 «تو امروز در چوب بری بودی،نه؟»

 «برای چی می خواهی بدانی؟»

 «از سگ ها خوشت میاد،این طور نیست اسکارلت؟ترجیح میدی تو لونه باشن یا پاچه بگیرن؟»

معنی این کنایه را نفهمید.خشم و ناامیدی در او بیدار شد.رت برخاست وبه سویش رفت.دستش را زیر چانه او 

 گذاشت و صورتش را باال کشید.

تو بچه ای،اسکارلت!تا حاال با سه تا مرد زندگی کردی ولی هیچی راجع به طبیعت مردها نمی دونی.به نظر تو اونا هم »

 «مقی هستن که از زندگی خبر ندارن.مثل این پیرزن های اح

 نیشگونی از چانه اش گرفت و دستش فرو افتاد.یکی از ابروهایش باال رفت و نگاه سردی به او انداخت.

اسکارلت،خوب گوش هاتو واز کن.اگه تو وبستر تو هنوز برای من جذابیتی داشته باشه،هیچ قفلی نمی تونه جلوی »

ده ای نداره،ومن از کاری که می کنم هیچ خجالت نمی کشم و باهات شرط می منو بگیره،هرچی التماس کنی فای

 «شرط می بندم که من سرقولم می مونم و تو قولتو می شکنی.بسترت رو پاک نگهدار عزیزم._بندم

 «_یعنی می خوای بگی،اصال اهمیت نمیدی که»اسکارلت با خشم گفت:

ه زودتر از زن ها خسته میشن.پاکدامنی خودت رو حفظ متو از من خسته شدی،این طور نیست؟خُب مردها ک

خوشبختانه این »شانه هایش را باال انداخت و خندید.«کن،اسکارلت.به حال من فرقی نمی کنه.اصال برام مهم نیست.

 «و تو هر بستری یک زن خوابیده._دنیا پر از بسترهای گرمه

 «_یعنی می خوای بگی واقعا این قدر»

 «لبته.باید مدت ها قبل فهمیده باشی.من هیچ وقت ادعای پاکی و تقوی نکردم.کوچولوی معصوم!ا»

 «من هم هرشب در اتاقمو قفل می کنم.»

 «چرا زحمت به خودت می دی؟گفتم که اگه تو رو بخوام،هیچ قفلی نمی تونه جلوی منو بگیره.»

 ای باز شدن در اتاق بچه ها را شنید.رت برگشت و به سوی در رفت.مسئله دیگر به پایان رسیده بود.اسکارلت صد

رت همیشه در این اتاق مورد استقبال گرم قرار می گرفت.اسکارلت راست نشست.تصمیمش را گرفته بود.این 

چیزی بود که او واشلی هردو می خواستند.اما از این اتفاق خوشحال نبود غرورش پایمال شده بود،غمدیده و ویران 

این ماجرا را به هیچ گرفته و او را در ردیف زن های دیگر،در بسترهای دیگر قرار داه می نمود،فکر می کرد که رت 

 است.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

2 8 9  

 

آرزو داشت که کاش می توانست اشلی را آگاه کند که او و رت دیگر زن و شوهر نیستند.ولی می دانست که نمی 

صحبت های طوالنی شبانه  تواند.اکنون پشیمان شده بود و دلش می خواست کاش چیزی نگفته بود.با اشتیاق یاد

افتاد،وقتی رت در بستر سیگار می کشید و عطر آن در فضای تاریک پخش می شد.اکنون ارامش بازوان گرم او را از 

 دست داده بود..حاال دیگر وقتی از آن کابوس های هراس انگیز بیدار می شد،سر در آغوش چه کسی می فشرد؟

 سرش را روی دسته صندلی گذاشت و گریست.ناگهان خود را بسیار اندوهگین حس کرد،

 فصل پنجاه و دوم

در یک بعدازظهر بارانی،وقتی بونیتقریبا یک ساله بود،وید در اتاق نشیمن،افسرده و دلتنگ می نمود.به سوی پنجره 

رفت و دماغش را به شیشه چسباند.کودکی بود الغر و رنجور،کوچکتر از آن بود که بتوان هشت ساله اش 

،خجالتی و کم حرف بود،تا وقتی سؤالی نمی کردند و حرفی نمی زدند،چیزی نمی گفت.حوصله اش سر رفته پنداشت

بود و به نظر نمی آمد بتواند خود را سرگرم کند.اال گوشه ای نشسته بود و عروسک بازی می کرد.اسکارلت پشت 

ب مشغول بود.رت روی زمین دراز میز کارش بود و ستون بلندی از ارقام را جلوی رو داشت و به حساب و کتا

 کشیده بود و ساعتش را جلوی بونی که سعی داشت آن را بگیرد تکان می داد.

 وید چند کتاب را برداشت،ورق زد و بعد با صدای بلند به زمین انداخت.اسکارلت با عصبانیت به طرف او برگشت.

 «خدای من،وید!برو بیرون بازی کن.»

 «نمی تونم.بارون میاد.»

واقعا؟نمی دونستم.خُب یه کار دیگه بکن.منو عصبی می کنی،حواسم پرت میشه.برو به پورک بگو درشکه رو »

 «بیاره،تو رو ببره با بو بازی کنی.

 «خونه نیست.رفته جشن تولد رائول پیکار.»وید آهی کشید:

 یمون شباهت داشت تا انسان.رائول،پسر کوچک می بل و رنه پیکار بود.ناقالی نفرت انگیزی بود که بیشتر به م

 «خُب،به دیدن دوستای دیگه ت برو،بگو پورک ببردت.»

 «خونه نیستن.همه رفتن جشن تولد.»وید گفت:

ولی نگفت،همان طور معلق ماند و از دهانش خارج نشد.ولی اسکارلت که تمام «غیر از من_همه»می خواست بگوید:

 حواسش در دفتر حساب بود توجهی نداشت.

 «تو چرا نرفتی به جشن تولد،پسرم؟»رخاست و نشست و گفت:رت ب

 وید به او نزدیک شد.پای خود را روی زمین می کشید و غمگین بود.

 «دعوت نشدم،قربان.»

 رت ساعت را در دست های مشتاق بونی رها کرد و از جا برخاست.

 «نشده؟اون ارقام نفرت انگیز رو ول کن.اسکارلت چرا وید به جشن تولد دعوت »

اوه،جشن تولد؟خُب،تعجبی _تو رو خدا،رت!حاال مزاحمم نشو.اشلی این حساب ها را چقدر درهم و برهم نوشته»

نداره اگه دعوت نشده،اگرم می شد من نمی ذاشتم بره.فراموش نکن که رائول،نوه خانم مری ودره،و این خانم،به 

 «وت کنه،مثل یکی از ما.همین زودی ها می خواد سیاه ها رو به خونه مقدس خودش دع

 رت با چشمان نافذ خود به صورت پسرک نگاه کرد،وید کمی خود را عقب کشید.

 «دلت می خواد توی این مهمونی باشی؟»او را گرفت و پیش کشید.«بیا اینجا پسرجان.»رت گفت:
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 «نه،قربان.»وید سرش را پایین انداخت،اما با لحنی شجاعانه گفت:

 «،آیا به مهمونی های دوست هات مثل جو وایتینگ یا فرانک بونل رفتی؟هوم،بگو ببینم وید»

 «نه،قربان.من به مهمونی های زیادی دعوت نمی شم.»

وید،دروغ نگو!همین هفته پیش سه تا مهمونی رفتی،مهمونی بچه »اسکارلت رویش را به سمت او برگرداند و گفت:

 «های بارت،گلرت،هاندون.

توی این »و بعد با صدای آرام تری ادامه داد:«قاطر با آرایش اسبانه.همه شون مثل همند. چند تا»رت با خشم گفت:

 «مهمونی ها به تو خوش می گذره؟حرف بزن پسرجون؟

 «نه،قربان.»

 «چرا،نه؟»

 «مامی میگه اونا همه شون آشغالن._من نمی دونم قربان.مامی_من»

پوست مامی رو می کنم.همین طور هم تو رو.این طور راجع به االن »اسکارلت نیم خیز شد و با صدای بلند گفت:

 «_دوست های مادرت حرف نزن

این پسر داره حقیقت رو میگه،مامی هم همین طور.ولی البته،تو حقیقت رو تشخی  نمی دی.غصه نخور »رت گفت:

به پورک بگو کالسکه »از جیبش اسکناسی بیرون آورد«پسرم.مجبور نیستی به مهمونی هایی که دوست نداری بری.بیا

 «رو حاضر کنه و تو رو به شهر ببره.برای خودت شیرینی بخر.شیرینی زیاد اون قدر که دلتو بزنه.

وید از شادی شکفت.پول را گرفت و در جیب گذاشت.و بعد نگاهی به کادر اداخت تا رضایت او را جلب کند.ولی 

می کرد.رت،بونی را از زمین برداشت و در آغوش گرفت و اسکارلت با اخمی که بر پیشانی داشت رت را خیره نگاه 

صورت کوچکش را به گونه ی خود چسباند.اسکارلت چیزی از چهره او درک نمی کرد،فقط گویی حسی از نارضایتی 

 در آن دیده می شد.

 وید که از سخاوت ناپدری اش شهامتی پیدا کرده بود،با شرم جلو آمد.

 «بپرسم؟ عمو رت،می تونم چیزی از شما»

 «البته،چی می خوای بپرسی،وید؟»صورت رت خالی و نامفهوم می نمود.

 «شما توی جنگ هم بودین؟_عمو رت،شما»

 «چرا این سوالو می کنی،پسرم؟»

 «جو وایتینگ میگه شما نجنگیدین.فرانک بونل هم همین طور.»

 «آه،و تو بهشون چی گفتی؟»رت گفت:

و بعد با حالت حمله ادامه داد:ماما عصبانی شدم و «گفتم نمی دونم._گفتم»خت.وید نگاهی اندوهگین به رت اندا

 «هردوشونو زدم.

البته که بودم.هشت ماه تو ارتش بودم.از الوجوی تا فرانکلین و تنسی جنگیدم.وقتی »»رت با حرارت و شدت گفت:

 «جانستون تسلیم شد من باهاش بودم..

 رلت خندید.چهره وید از غرور شکفته شد ولی اسکا

فکر می کردم از خاطرات جنگی خودت خجالت زده ای.مگه خودت به من نگفتی که چیزی در این مورد نگم،حاال »

 «_چطور
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 «ساکت.قانع شدی،وید؟»رت حرفش را برید و گفت:

با بقیه  اما چرا_اوه،بله قربان.من می دونستم که شما تو جنگ بودین.می دونستم اونا دروغ میگن،شما ترسو نبودین»

 «نبودین با پدر این بچه ها؟

پدر این بچه ها اون قدر احمق بودن که خودشونو به کشتن بدن و اونارو یتیم کنن.ولی من فارغ التحصیل وست »

 «پوینت بودم.در توپخانه خدمت می کردم،در رسته توپخانه،نه گارد ملی.خدمت در توپخانه نشانه ی عقله،وید

 «ی بندم زخمی هم شدین،نه عمو رت؟شرط م»وید شادمانه گفت:

 رت درنگ کرد.

 «راجع به اسهالت بگو.»اسکارلت به طعنه گفت:

 رت با احتیاط بچه را روی زمین گذاشت و پیراهنش را باال کشید.

 «بیا اینجا ،وید،تا جای زخم رو نشونت بدم.»

ر جراحتی سرتاسری از زیر سینه اش وید هیجان زده پیش رفت و به جایی که رت اشاره کرده بود خیره شد.اث

شروع می شد و به پهلویش می رسید.این زخم یادگار یک چاقوکشی در معادن طالی کالیفرنیا بود ولی وید نمی 

 دانست.با شادی تمام می نگریست و نفس نفس می زد.

 «فکر می کنم شما هم به اندازه پدر من شجاع بودین،عمو رت.»

حاال برو پولتو خرج کن،از این به بعد هم هرکس بهت گفت »پیراهنش را پایین کشید«ه پدرتتقریبا،ولی نه به انداز»

 «من تو ارتش نبودم،دهنشو خورد کن.

 وید رق  کنان به دنبال پورک رفت.رت دوباره بچه را بغل کرد.

 «خُب سرباز شجاع من،چرا این همه دروغ می گی؟»اسکارلت پرسید:

دریش افتخار کنه.من طاقت ندارم ببینم درمقابل اون بچه های وحشی خجالت بکشه.اون یا ناپ_پسر باید به پدرش»

 «بچه های کثافت حقه باز و بی رحم.

 «اوه،چه مزخرفاتی.»

هیچ وقت فکر نمی کردم این قدر برای وید مهم باشه،که به مهمونی نره و غصه بخوره.هیچ وقت »رت به آرامی گفت:

 «ه.نمی ذارم بونی این جوری بش

 «چه جوری بشه؟»

تو فکر می کنی می ذارم بونی از پدرش خجالت زده بشه؟وقتی بزرگ شد جلوشو می گیرم که به مهمونی نره؟فکر »

 «می کنی جوری بارش میارم که مثل وید از همه چیز بترسه؟اون که تقصیری نداره.تقصیر من و توست.

 «اوه،مهمونی بچه ها!»

ا الزمه.چرا نمی فهمی؟هیچ وقت اجازه نمی دم دخترم دور از این چیزهای خوب بزرگ این مهمونی ها برای بچه ه»

بشه.دلم نمی خواد تو آتالنتا بمونه.می فرستمش شمال،مدرسه های اونجا بهتره،آتالنتا،چارلزتون یا ساوانا اصال به درد 

شه،اون هم به خاطر اینکه مادرش یک نمی خوره.اصال دلم نمی خواد ببینم به زور زن یک یانکی،یا خارجی یا جنوبی ب

 «احمق و پدرش یک بدنام و بی آبرو بوده.

 وید که بار دیگر بازگشته و در آستانه در ایستاده بود با اشتیاق به صحبت های آن ها گوش می داد.

 «بونی زن بو میشه،عمو رت.»
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 چیزی جز کنجکاوی کودکانه ندید.خشمی ناگهانی به صورت رت دوید و به طرف وید برگشت.ولی در چهره ی او 

 «راست میگی،وید.بونی زن بو ویلکز میشه.ولی تو با کی عروسی می کنی.»

از اینکه احساس می کرد در گفتگوی مردانه ای شرکت کرده،خوشحال می «اوه،من با کسی عروسی نمی کنم.»

من می خوام »کرد که عقیده خود را بگوید. نمود.تاکنون تنها با عمه ملی سخن گفته بود.مالنی همیشه او را تشویق می

 «به هاروارد برم و وکیل بشم،مثل پدرم،و می خوام مثل اون یک سرباز شجاع بشم.

کاش این ملی زبونشو نگه می داشت.وید تو به هاروارد نمی ری.اونجا یک دانشگاه »اسکارلت با صدای بلند گفت:

ی بری.تو به دانشگاه جورجیا می ری و بعد از اینکه درست تموم شمالیه.من اجازه نمی دم تو به یه دانشگاه یانک

 «_شد،مدیر فروشگاه من میشی.و اینکه همش می گی پدرت یک سرباز شجاع بود

 وید ساکت بود،از شنیدن نام پدر،برقی از چشمانش جستن کرد،برق غرور که از نگاه رت دور نماند.رت فورا گفت:

ی و مثل پدرت یک سرباز شجاع خواهی شد.سعی کن مثل اون بشی.چون اون ساکت اسکارلت.وید تو بزرگ میش»

یک قهرمان بود.هرکس غیر از این گفت بزن توی دهنش.اون با مادرت ازدواج کرد،نه؟خب،همین برای قهرمانی 

به ش کافیه.و من می دونم که تو به هاروارد می ری و یک وکیل میشی.خُب ،حاال برو به پورک بگو تا تو روببره 

 «شهر.

 «خیلی ممنون میشم بذاری بچه هامو خودم تربیت کنم.»وقتی وید از اتاق خارج شد،اسکارلت گفت:

تو هیچی سرت نمیشه اسکارلت،تربیت چه می فهمی چیه.تو فرصت تربیت وید و اال را داشتی،اما خراب کردی.و »

نم میشه و هرجای دنیا که دلش بخواد دیگه اجاره نمیدم با بونی همین طور رفتار کنی.بونی یک شاهزاده خا

میره.هرجا که دلش بخواد خدای من،فکر کردی اجازه میدم تو این خونه بی درو پیکر بزرگ بشه.با این آدمای بی 

 «سروپایی که دائما اینجا پالسن؟

 «_برای تو که خوب بودن»

میدم با این آشغال هایی که تو وقتتو با  وبرای تو هم همین طور،کوچولوی من.ولی برای بونی نه.فکر می کنی اجازه»

اونا میگذرونی ازدواج کنه؟یک مشت ایرلندی چاقوکش،یانکی کثافت،سفید آشغال،تازه به دوران رسیده حقه 

 «_بونی من با خون باتلر و تبار روبیالر_باز

 «و اوهارا»

ه باز زرنگ که سر بزنگاه رسید و کار اوهارا ها شاید قبال در ایرلند شاه بودند ولی پدرت هیچی نبود جز یک حق»

و من،من هم مقصرم.مثل یک خفاش جهنمی خودمو انداختم _خودش رو انجام داد و رفت.و تو هم بهتر از اون نیستی

توی غوغای این زندگی.مهم نبود چکار می کنم،چون به هیچ چیز اهمیت نمی دادم.ولی بونی،همه چیز براش 

ون جاش تو چارلزتون نیست.ممکنه مادرم یا خاله اواللی و خاله پولین بتونن کاری مهمه،خدای من،چقدر احمق بودم.ا

 «_براش بکنن.اما به چه دردش می خوره.اینجا هم براش محیط خوبی نیست مگر اینکه ما فورا کاری بکنیم

 «_اوه رت،تو دیگه مسئله رو خیلی جدی گرفتی.مسخره س.با پولی که ما داریم»

،تمام پولی که ما داریم نمی تونه اونچه که من می خوام براش بخره.من ترجیح می دم بونی به این لعنت به این پول»

مهمونی های فقیرانه پیکار یا خانم السینگ بره و نون خالی بخوره ولی توی جشن های شاهانه ی جمهوری خواهان 

ولی _ی بچه هات باز می کردیشرکت نکنه.اسکارلت،تو حماقت کردی.تو باید در این اجتماع شریف جایی برا
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نکردی.حتی به خودت زحمت ندادی که موقعیت خودتو حفظ کنی.و فکر نمی کنم همین االن هم متوجه وضع خودت 

 «باشی.همش دنبال پولی و دلت می خواد با این آدم های احمق معاشرت کنی.

لحنش به قدری سرد بود که گویی «تی.چه توفانی توی کتری به این کوچکی راه انداخ»اسکارلت به سردی پاسخ داد:

 می خواست بحث را پایان دهد.

فقط یک نفر از ما حمایت می کنه،خانم ملی.و تو سعی کردی اونو از خودت برونی و بهش توهین کنی.اوه،نمی خواد »

کنه بگی اون فقیره و لباس هاش کهنه س.این زن روح آتالنتاست.خدا را شکر که اون هست.حتما به من کمک می 

 «تا یک کاری بکنم.

 «چکار می خوای بکنی؟»

چکار؟می خوام حساب تک تک این عجوزه های نگهبان پیر رو برسم.این اژدهای آتش خور،به خصوص خانم مری »

ودر،خانم السینگ و خانم وایتینگ.اگه مجبور بشم سینه خیز به طرف این عجوزه های پیر برم،این کار رو می 

موش مردگی می زنم،فروتنی می کنم.از اعمال گذشته خودم در مقابلشون توبه می کنم.در  کنم،می بینی.خودمو به

کارهای خیریه لعنتی شون شرکت می کنم،پول میدم و به کلیسا میرم.خودمو در خدمت کنفدراسیون قرار میدم و اگه 

ی خواد چنین بار سنگینی گرچه خدا میدونه که چقدر ازشون بدم میاد،خدا هم دلش نم_الزم باشه عضو کالن میشم

رو به دوش من بذاره.دائما کاری رو که برای نجات اعضای کالن از مرگ کردم به رخشون می کشم.و شما خانم حق 

نداری کارهای منو خراب کنی و از پشت سر خنجر بزنی و به آدم هایی که من باهاشون سرکار دارم چوب پوسیده 

ی این خونه نمیذاره.می شنوی چی میگم؟و دیگه هیچ کدوم از این آدمای بفروشی.و فرماندار بالوک دیگه پاشو تو

بزک کرده و روغن مالیده اینجا پیداشون نمیشه.اگر برخالف خواسته من اونا رو دعوت کنی آبروتو می برم و حیثیت 

و به همه میگم،حاضر برات نمی ذارم.اگه اونا اینجا بیان من فورا خونه رو ترک می کنم و به میخانه بل واتلینگ میرم 

 «نیستم با این آدم ها زیر یک سقف باشم.

 اسکارلت که حرف های او را شوخی تلقی می کرد،خنده کوتاهی تحویل داد.

پس قمارباز قایق های تفریحی و قاچاقچی معروف می خواد آدم محترمی بشه!خب،به نظر من اولین کاری که برای »

 «ه بل واتلینگ رو بفروشی.آبرو و شرفت باید بکنی اینه که خون

این،تیری در تاریکی بود.اسکارلت هرگز اطمینان نداشت که رت صاحب آن خانه است.رت ناگهان خندید گویی فکر 

 اسکارلت را خوانده بود.

 «از پیشنهادت متشکرم.»

ند.جمهوری رت برای بازگرداندن احترام و شرافت خود،هرگز نمی توانست موقعیتی بدتر از این را انتخاب ک

خواهان،خانه به دوش ها و حقه بازها،هرگز تا این حد منفور مردم نبودند،فشار تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها 

بر طبقه محروم و فقیر در منتهی درجه بود.و از هنگام تسلیم جنوب نام رت باتلردر ردیف جمهوری خواهان،یانکی 

 هاغ و نوکیسه ها قرار داشت.

مردم آتالنتا،در کمال درماندگی و خشم فکر می کردند که هیچ چیز بدتر از استیالی حکومت نظامی 6611در سال 

نیست ولی اکنون شاهد بودند که اوضاع،تحت تسلط فرماندار بالوک،بسیار بدتر شده است.با تکیه بر رای 

ربی قدرتان،گدایان،گرسنگان سیاهان،جمهوری خواهان و اقمارشان،در نهایت قدرت،بساط خود را گسترده بودند و ب

 و محرومان،مظالم بزرگی روا می داشتند،اما هنوز اینجا و آنجا،مقاومت هایی صورت می گرفت.
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سیاه پوستان می گفتند که در کتاب مقدس فقط از دو فرقه سیاسی یاد شده است،ظالمان و مظلومان.هیچ سیاه پوستی 

زم کرده بودند که خود را به جمهوری خواهان دلش نمی خواست در فرقه مظلومان باشد،پس عزم ج

بچسبانند.اربابان آن ها به یاری رای ایشان به مقامات باال رسیده بودند،حقه بازها و کاله برداران و حتی عده ای از 

سیاهان نیز مصادری را اشغال کرده بودند.سیاهان در مجلس قانونگزاری می نشستند و کارشان این بود که صبح تا 

دام زمینی بخورند و چون به کفش های نو عادت نداشتند،آنها را از پا درمی آوردند،تعداد کمی از آنها خواندن شب با

و نوشتن می دانستند.دیگر از کار کردن در مزارع پنبه و نیشکر راحت شده بودند ولی همان طور که سودهای کالن 

می خواستند قوانین سخت مالیاتی نیز برعلیه طبقه را به جیب خود و دوستان جمهوری خواه خویش می ریختند،اگر 

محروم وضع می کردند.وکردند.ایالت در چنگ مالیات های کمرشکن اسیر بود و مردم با خشم می 

پرداختند.خشمگین بودند و می دانستند که این پول ها بیش از آنچه برای ایالت خرج شود به جیب حقه بازها و 

 خصوصی واریز می شود محتکرین می رود و به حساب های

دور ساختمان فرمانداری و مجلس ایالتی را دائما عده ای از پول پرستان،محتکرین،کالهبردارا ن و سودجویان گرفته 

بودند و سعی می کردند با رشوه های کالنی که پیشنهاد می کردند قراردادهای چرب ببندند وپول های کالن به جیب 

داشتند بی شرمانه پولدار می شدند.آنان بی هیچ زحمت پول درمی آوردند؛قرارداد  بزنند.در این میان عده ی زیادی

می بستند،برای خط آهنی که هرگز کشیده نمی شد،برای ماشین آالت و موتورهایی که هرگز خریداری نمی 

 شد،برای ساختمان هایی که هرگز ساخته نمی شد،مگر در ذهن دوطرف.

الر چاپ می شد که اغلب انها تقلبی و بی محل بود و بدون پشتوانه و تضمین انتشار اوراق قرضه به مبلغ میلیون ها د

می یافت،اما پیوسته و مدام منتشر می شد.خزانه دار ایالتی،اگر چه جمهوری خواه بود ولی مرد خوبی بود،آدم محترم 

ای اوراق خودداری نمود.ولی او و و شریفی بود و هم او بود که باالخره به این کار غیرقانونی اعتراض کرد و از امض

معدود آدم های محترم و شرافتمندی که در اطرافش بودند در برابر آن سیل بنیان کن،کاری از دستشان ساخته 

 نبود.

راه آهن ایالتی که روزگاری از منابع مهم درآمد ملی به شمار می رفت اکنون به صورت یکی از مشکالت عمده 

ون ها دالر قرض باال آورده بود.از راه آهن جز اسمی باقی نمانده بود.به گندابی بدل شده جورجیا درآمده بود و میلی

بود که فقط خوک ها می توانستند در آن جوالن بدهند.مقامات رسمی راه آهن،فقط با مقاصد سیاسی گمارده می 

بود.جمهوری خواهان هنگام  شدند،به دانش و کاردانی آنان اصال توجهی نمی شد.تعداد کارکنان سه برابر حجم کار

سوار شدن به قطار پولی نمی پرداختند و واگن ها اغلب مملو از سیاهانی بود که به شهر انتقال می یافتند تا رای خود 

 را به نفع اربابان جدید به صندوق ها بریزند.

آهن و جاده ها ساخته می  هرج و مرج در اداره امور،مالیات دهندگان را عاصی کرده بود،مدارس جدید از درآمد راه

شد،ولی راه آهن دخل و خرج نمی کرد و مالیات راه ها تمام در چم و خم مقررات اداری ناپدید می شد،نسلی بود بی 

 سواد،جاهل و بی مسئولیت که طی چندسال مثل علف هرز زیاد شده بود.

م را آزار می داد،بدگویی فرماندار،از اما آنچه که بیش از دزدی و عدم کفایت وسوءاستفاده و مالیات سنگین،مرد

جنوب و جنوبی ها در برابر شمال بود.هنگامی که از مظالم جاری شکایت می کردند و فریاد و فغانشان به آسمان 

رفته بود،فرماندار به شمال رفت و در کنگره ایالت متحده حاضر شد و طی سخنانی از خشم و انتقام جنوب علیه 

برای عصیان سخن گفت و تقاضای تقویت نیروهای نظامی را تقدیم داشت.هیچ یک از اهالی سیاهان و آمادگی انها 
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جورجیا خیال نداشت بر علیه سیاهان طغیان کند،آنان همه از شورش پرهیز می کردند،فقط می خواستند روی پای 

ب فرماندار به اجرا در آمد و خودشان بایستند و سرزمینشان را آباد کنند و نیرومند سازند.ولی با عملیاتی که از جان

نام نهادند،شمال فقط می دید که یک ایالت ناامن و پرآشوب و یاغی پیش رو دارد «کارخانه دروغ سازی»مردم آن را

 که یک دست قوی می خواهد و آن دست قوی جز ارتش چیزی نبود.

نم بود.همه جا نفرت دیده می شد برای آنان که داشتند گلوی جورجیا را می فشردند این یک فرصت پرافتخارو مغت

و روز به روز خشم مردم فزونی می گرفت،در مقابل،سختی و سردی مقامات رسمی نیز بیشتر می شد.اعتراض و 

مقاومت سودی نداشت زیرا دولت ایالتی با دست باز وارد میدان شده بود و از جانب ارتش ایاالت متحده حمایت می 

 شد.

ی های حقه باز و جمهوری خواهش ناسزا می گفت و با کسانی که به نحوی با آنان در ارتباط آتالنتا به بالوک و همپالگ

بودند،از این ناسزاها در امان نبودند.و رت باتلر با آنها ارتباط داشت.همه می گفتند که با آنهاست و در راه آنان قدم 

ان که هر آن ممکن بود مخاطرات بزرگ برمی دارد.او می خواست برخالف جریان آب شنا کند اما رودی بود خروش

 بوجود آورد.

آرام آرام به اردوگاه نزدیک می شد،نمی خواست سوءظن آتالنتا را تحریک کند،نظیر پلنگی بود که در شب می 

خواست پوست بیندازد و خال های بدن خود را تغییر دهد.اولین اقامش این بود که رفته رفته معاشرتش را با یانکی 

ری خواهان و نوکیسه ها کاهش داد و از شرکت در محافل آنان خودداری نمود.در مقابل به دموکرات ها ها و جمهو

بیشتر توجه نشان داد و در اجتماعاتشان ظاهر شد و برای انتخاب رهبران حزبی رای داد.سعی می کرد دست خود را 

نگ رفت و امد می کرد،مانند خیلی از چهره های با همان ورق هایی که دارد،هوشیارانه بازی کند.اگر به خانه بل واتلی

سرشناس شهر،شب ها،به طور مخفیانه و از در پشت وارد می شد.هرگزبعدازظهرها به این مکان نمی رفت و دیگر 

 اسب خود را جلوی خانه نمی بست و حضور خود را اعالم نمی کرد.

اسقفی وارد می شدند،اما اغلب وقتی می رسیدند  معموال روزهای یکشنبه دست وید را می گرفت و با هم به کلیسای

که مراسم داشت پایان می یافت.جماعت کلیسایی وقتی آن دو را می دیدند تعجب می کردند،اگر رت کاتولیک است 

پس در کلیسای آنان چه می کند.آن هم با این پسر کوچک که تردیدی در کاتولیک بودنش نداشتند.اگر آن دو 

د،اسکارلت بود.ولی سال ها بود که پا به کلیسا نگذاشته بود.زیرا اعتقادات مذهبی خود را از واقعا ماتولیک نبودن

دست داده بود و بسیاری از تعلیمات الن را فراموش کرده بود.تصور مردم این بود که اسکارلت در تربیت مذهبی 

بگیرد،حاال چه فرق می کند که  فرزندش قصور کرده و این رت است مه عالقه دارد پسر کوچک با تربیت مذهبی خو

 به کلیسای اسقفی پروتستان برود یا کلیسای کاتولیک.

رت اگر می توانست زبان خود را نگه دارد و چشمان رقصان و پرشیطنت خود را آرام سازد ظاهر موقر و موجهی پیدا 

می کرد.نزدیک شدن و  می کرد.حاال دیگر حتی لباس ها و جلیقه هایش را از رنگ های سنگین و مفخم انتخاب

دوستی کردن با مردانی که جانشان را نجات داده بود ظاهرا کار مشکلی به نظر نمی آمد.آنها اشتیاق خود را مدت ها 

پیش نشان داده بودند ولی آن موقع رت زیاد به این پیام های دوستی اعتنا نکرده بود.اکنون هیو السینگ،رنه 

ز معاشرت با او احساس مسرت و لذت می کردند و هر وقت صحبت از وفاداری پیکار،پسرهای سیمون و اندی بونآلا

 و فداکاری او به میان می آمد،صورت او را سرخ و شرمزده می دیدند.
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چی میگین،من که کاری نکردم،شما هم اگه جای من بودین همین »رت در جواب آنان با قیافه گرفته ای می گفت:

 «کارو می کردین.

تی در اعانات شرکت می کرد و مبلغی می پرداخت ولی نه آنچنان زیاد که او را آدم متظاهری با کمال خوشوق

 بدانند.مبلغی هم برای انجمن زیباسازی مقبره شهدای پرافتخار ما،داد،تا موجبات خوشنودی آنان را فراهم کند.

به او داد و تقاضا کرد نامش  خانم السینگ را در گوشه خلوتی مالقات کرد و با حجب و حیای تمام،مقداری پول

محرمانه باقی بماند،و مطمئن بود نیم ساعت بعد همه از کار او مطلع خواهند شد.خانم السینگ دریافت پول از این 

 ولی انجمن باالخره به پول او خیلی نیازمند بود._پول یک محتکر_مرد را صالح نمی دانست

 «ردم،چرا باید شما کمک کنین؟نمی فهمم،از میان این همه م»خانم السینگ گفت:

رت توضیح داد این کمک را به خاطر یاران و دوستانی می کند که از خود او بسیار دلیرتر بودند و در جنگ به 

شهادت رسیدند.آنگاه دید که چانه اشرافی خانم السینگ پایین افتاد.دالی مری ودر به او گفته بود که اسکارلت به او 

 دمت کرده،و البته هیچ کس باور نمی کند.و هیچ کس هم باور نکرده بود.گفته است که در ارتش خ

 «شما در ارتش بودید؟گروهانتان کدام بود؟کدام هنگ بودید؟»

 رت توضیح داد که در توپخانه بود.

یکمرتبه سکوت کرد،در نگاه «اوه،توپخانه،من هرکسی را می شناختم تو هنگ سوار بود یا پیاده.پس معلومه که...»

 رت دنبال برق شیطانی یا رذالت می گشت.اما نگاه رت پایین بود و با زنجیر ساعتش بازی می کرد.

ولی من در »بعد سرش را بلند کرد و در چشمان خانم السینگ نگریست.«من دوست داشتم در پیاده نظام باشم.»

به رسته توپخانه.آخه به افراد اگرچه نیمه کاره ولش کردم.خُب اونا منو فرستادن _وست پوینت درس خونده بودم

تحصیلکرده احتیاج داشتن.خودتون میدونین خانم السینگ اون موقع چه خسارت های سنگینی به ما می رسید،تلفات 

 «زیاد بود،به خصوص تلفات توپخانه،یادم نمیاد کسی رو از آتالنتااونجا دیده باشم اگرم بود قبل از من کشته شده بود.

حیرت زده ایستاده بود.شاید این مرد واقعا در ارتش خدمت کرده و قضاوت دیگران درباره او خانم السینگ گیج و 

خُب!پس چرا در مورد »اشتباه بود.ناگهان از آن همه حرف های ناپسندی که درباره او زده بود احساس گناه کرد

 «خدمت خودتون چیزی نگفتین.رفتارتون مثل این بود که خجالت می کشیدین.

خانم السینگ،باور کنین من از خدمت خودم در »ورتی خالی از احساس،نگاهی به چشمان او انداخت و گفت:رت با ص

 «_ارتش کنفدراسیون فوق العاده مفتخرم،ولی بیشتر از هرچیز دیگه ای به خود می بالم.ولی من احساس می کنم

 «خُب پس چرا مطلب به این مهمی را مخفی نگه داشتین؟»

 «م بگم.آخه همه فکر می کردن که من سابقه خوبی ندارم.خجالت می کشید»

 خانم السینگ گزارش دقیق گفتگوی خود با رت باتلر را به خانم مری ودر داد.

و دالی،قسم می خورم وقتی که گفت خجالت کشیده،اشک رو تو چشم هاش دیدم!بله،اشک!خودم هم نزدیک بود »

 «گریه م بگیره.

چرند نگو.همون جور که خدمت در ارتش رو باور نمی کنم اشک هاشو هم باور »فریاد زد:خانم مری ودر با ناباوری 

نمی کنم،می تونم خیلی زود حقیقت رو بفهمم.اگه اون در توپخانه خدمت کرده،خیلی زود می تونم بفهمم،چون 

کرده،فورا بهش نامه سرهنگ کارلتون که فرمانده توپخانه بود اخیرا با دختر یکی از خواهرهای پدربزرگم ازدواج 

 «می نویسم.
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سروان باتلر بدون شک یکی از شجاع ترین »به سرهنگ کارلتون نامه نوشت.جواب فورا رسید،سرهنگ نوشته بود،

افسران توپخانه است،از سربازانی است که هر ماموریتی را فورا بدون اتالف وقت و با بهترین وضع انجام می 

 «که باید گفت به دنیا آمده تا توپچی باشد.دهد،افسری است دالور ونجیب زاده 

می تونی یک تیر خالی کنی تو مغز من.شاید بد »و نامه را به خانم السینگ نشان داد«خُب!»خانم مری ودر گفت:

قضاوت کردیم.شاید باید حرف های مالنی و اسکارلت را همون موقع باور می کردیم.ولی چه فایده،اون هنوز هم یک 

 «.و من اصال ازش خوشم نمیاد!رذل و حقه بازه

شاید،اون قدرها هم آدم بدی نباشه »خانم السینگ به آنچه می خواست بگوید زیاد اطمینان نداشت.«اون قدرها هم،»

این سروان باتلر.مردی که برای خاطر حکومت کنفدراسیون جنگیده،نمی تونه بد باشه.این اسکارلته که بده.می دونی 

خُب اون از این که شوهر اسکارلته،خیلی خجالت می کشه،ولی از بس که آدم خوبیه،به _دالی،من فکر می کنم که

 «روش نمی یاره.

 «خجالت می کشه!پوف!این ها هردوتاشون از یک قماشن.این عقیده احمقانه را از کجا آوردی؟»

وار درشکه کرده بود و می ابدا احمقانه نیست.دیروز توی اون بارون سه تا بچه را س»خانم السینگ با بی صبری گفت:

برد گردش.هی توی خیابون پیچ تری باال و پایین می رفت.من رو هم سوار کرد و رسوند خونه.وقتی ازش 

سروان باتلر مگه عقل از سرت پریده که بچه ها رو توی این بارون آوردی بیرون؟چرا نمی بریشون »پرسیدم:

خونه پر از اون آشغال های »ه.اما کلفتشون مامی گفت:خونه؟اون هیچی نگفت ولی معلوم بود که دستپاچه شد

 «سفیده.برای بچه ها بهتره که برن گردش و تو خونه نباشن.

 «خب،اون چی گفت؟»

چی می تونست بگه.فقط نگاهی به مامی کرد،معلوم بود خیلی عصبانیه.می دونی که دیروز بعدازظهر اسکارلت »

رو دعوت کرده بود.حدس می زنم سروان باتلر نمی خواست اونا بچه شو مهمونی داده بود و اون زنیکه های کثافت 

 «ببوسند.

 خانم مری ودر هنوز هم نمی توانست باور کند.اما یک هفته بعد او نیز تسلیم شد و باور کرد.

رت دیگر مرتب سری به بانک می زد.هرروز به بانک می رفت و مدتی می ماند و سروگوش آب می داد.در انجا 

میزی بود.اینکه او در بانک چه می کرد و مقصودش از حضور درآنجا چه بود،مقامات رسمی بانک نمی  صاحب

دانستند اما او صاحب سهام زیادی بود،بنابراین حضور هر روز او غیرعادی نبود.به عالوه آنقدر مؤدب و مبادی آداب 

چ شخصی به خود جرات نمی داد اعتراض و بی آزار بود که هیچ کس از آمد و رفتش معذب نمی شد،از این رو هی

کند.از این گذشته ها اطالعات او در امور بانکداری در حدی بود که گاه مورد استفاده مقامات بانک قرار می گرفت و 

خیلی از مشکالت الینحل را حل می کرد.به هرحال او هرروز به بانک می رفت و پشت میزش می نشست و به کار می 

ست مثل مردانی که هرروز خانه را ترک می کردند و سرکار خود حاضر می شدند و زحمت پرداخت.دلش می خوا

 می کشیدند و هزینه زندگی خود و خاناوده را فراهم می کردند،باشد.

خانم مری ودر قصد داشت کاروکاسبی شیرینی پزی خود را توسعه دهد و نقشه داشت که خانه اش را نزد بانک گرو 

ر وام بگیرد.بانک از دادن وام خودداری کرده بود چون خانه پیرزن در دوجای دیگر گرو بود و بگذارد و دوهزار دال

دادن چنین پولی اصال امکان نداشت.پیرزن برآشفت و داد و بیداد به راه انداخت ولی آخراالمر مجبور شد دست از پا 

.رت او را آرام کرد و داستان را پرسید.و درازتر پی کار خود برود.قبل از اینکه از بانک خارج شود،به رت برخورد
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خیر خانم،قطعا اشتباهی شده،خانم مری ودر.یک اشتباه »خانم مری ودر از سیر تا پیاز را برایش شرح داد.رت گفت:

وحشتناک.با شما نباید این طور رفتار می شد.شما با دیگران فرق دارید.حاال هم ناراحت نباشید،بیایید من این پول رو 

یقه به شما میدم.هر خانمی مثل شما که بتونه از هیچ،چنین کارو کاسبی راه بندازه این خودش بهترین بدون وث

اعتباره.بانک اصال وظیفه اش اینه که به کسانی مثل شما وام بده.حاال خواهش می کنم بفرمایید روی صندلی من 

 «بشینید تا خودم ترتیب همه کارها رو بدم.

ورتش را پوشانده بود.وگفت،همان طور که فکر می کرده،اشتباه کوچکی پیش آمده وقتی برگشت لبخند پهنی ص

است.دوهزار دالر همان لحظه به حساب خانم مری ودر رفته بود و او می توانست هروقت که دلش می خواست چک 

 آیا باید سند وثیقه ای امضا می کرد؟_بکشد و برات و حواله صادر کند.اما درمورد خانه

ودر از خشم به خود می لرزید که چرا باید زیر منت چنین مردی قرار بگیرد،آن هم مردی چون باتلر،با  خانم مری

 آن همه سوابق بد و تردید آمیز.اصال نمی توانست خودش را راضی کند،حتی تشکر هم نمی توانست بکند.

خانم مری ودر،من همیشه ایمان :»اما رت اصال به این چیزها توجه نکرد.وقتی او را تا دم در بدرقه می کرد گفت

 «داشتم که شما زن فهمیده ای هستین،ممکنه سؤالی ازتون بکنم؟ناراحت نمی شین؟

 وقتی سرش را تکان داد پرهای کالهش به لرزه درآمد.

 «وقتی می بل کوچک بود و شست خودشو می مکید شما چکار می کردین؟»

 «چی؟»

 «نم باید چکار کنم؟بونی شست خودشو می مکه.من هم نمی دو»

 «باید حتما جلوشو بگیرین.این کار شکل دهنشو خراب می کنه.»خانم مری ودر گفت:

 «می دونم!می دونم!بخصوص که دهن قشنگی هم داره.ولی نمی دونم چکار کنم.»

 «اسکارلت باید بدونه،دو تا بچه بزرگ کرده.»خانم مری ودر مختصر گفت:

 ی به کفشش کرد و آهی کشید.رت سرش را پایین انداخت،نگاه

 و ماهرانه از اشاره به اسکارلت طفره رفت.«سعی کردم صابون بذارم زیر ناخون شستش.»

صابون!نه!صابون هیچ خوب نیست.من زیر ناخون می بل گنه گنه می ذاشتم،وبذار بهت بگم سروان باتلر،در مدت »

 «کوتاهی مکیدنش قطع شد..

هم نمی رسید!نمی دونم چطور از شما تشکر کنم خانم مری ودر،.اقعا از این همه اطالعات گنه گنه،ااوه،اصال به فکرم »

 «شما شگفت زده شدم

رت لبخندی تحویل پیرزن داد.،آنچنان حالت تشکر آمیزی در او دیده می شد که خانم مری ودر برای مدتی حیرت 

خندی بر لب آورد.خانم مری ودر اصال قصد زده برجای ایستاد.ولی وقتی به رت روزبخیر گفت و رفت.او نیز لب

نداشت نزد خانم السینگ اعتراف کند که در قضاوت خود اشتباه کرده است.اکنون می دانست که رت چون یک پدر 

شرافتمند،احساس مسئولیت می کند و چقدر به فکر کمک به دیگران است.نزد خود احساس گناه می کرد که چطور 

ورد چنین مرد موقر و شریفی این طور ظالمانه قضاوت کند.اسکارلت چه موجود بدبختی به خود اجازه داده است درم

بود که به دختری به این کوچکی و زیبایی بی توجهی می کرد.بونی واقعا دختر قشنگی بود و اسکارلت او را هیچ می 

ود.چقدر ستایش می انگاشت.چه گناه بزرگی بود ولی این پدر،چه عشقی به دخترش داشت،چقدر برایش نگران ب
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کرد مردی را که سعی می کرد کودک دلبندش را خودش بزرگ کند،زجر بکشد و دم برنیاورد!رت برآن بود که 

 اعتبار و آبروی از دست رفته خود را به دست اورد و اگر در این میان آبرویاسکارلت می رفت،چه باک.

با درشکه به گردش می برد،یا او را جلوی زین می نشاند و  از وقتی این بچه راه رفتن را یاد گرفته بود،بارها او را

سواری می کرد.وقتی بعدازظهرها از بانک به منزل برمی گشت با او در امتداد خیابان پیچ تری گردش می 

کرد،همگام با او راه می رفت و صبورانه به هزاران سؤال او پاسخ می داد.در آن ساعت مردم اغلب درحیاط جلوی 

یا در ایوان می نشستند و غروب آفتاب را تماشا می کردند و وقتی بونی را با آن موی مشکی مجعد و خانه خود،

چشمان آبی زالل می دیدند نمی توانستند مقاومت کنند،نزد او می آمدند و با او صحبت می کردند.رت اغلب در این 

ی نگریست و حالتی می گرفت که انگار می گفتگوها شرکت نمی کرد،بلکه گوشه ای می ایستاد و با غرور و افتخار م

 گفت پدر این بچه من هستم.

آتالنتا حافظه خوبی داشت،هنوز سوءظن داشت و آرام فراموش می کرد.زمانه به مردی که یکی از همپالگی های 

 فرماندار بالوک بود و هرکاری دلش خواسته بود کرده بود سخت می گرفت و واکنش های تلخی نشان می داد.ولی

بونی که جذابیت و زیبایی اسکارلت و رت را توامان داشت عامل مهمی برای شکستن دیوارهای سرد آتالنتا به شمار 

 می رفت.

بونی به سرعت بزرگ می شد و هرروزبیش تر از پیش به پدربزرگش جرالد اوهارا شباهت پیدا می کرد.چون اون 

و نشانی از اراده و لجبازی بود.خشم او نیز چون جرالد  چشمانی ابی،پاهایی فربه و آرواره گرد و کوچکی داشت

بود،ناگهان ظاهر می شد و طوفان به راه می انداخت،جیغ می کشید و به محض اینکه خواسته اش برآورده می شد 

خشمش فرو می نشست.وهر وقت پدرش را کنارش داشت آرزوهایش فورا برآورده می شد.رت با برآورده کردن 

،تمام کوشش های مامی و اسکارلت را برای تربیت او نقش برآب می کرد و از تمام کارهای او لذت خواسته های بونی

 می برد،مگر یک چیز،ترس از تاریکی.

تا وقتی که دوساله بود همراه با وید و اال در یک اتاق می خوابید،اما گاه اتفاق می افتاد که وقتی مامی چراغ را می برد 

ریه را سرمی داد.کم کم کار این ترس باال گرفت و به جایی رسید که شب ها از خواب می بونی فریاد می کشید و گ

جستوبا صدای بلند می گریست و اطفال دیگر را از خواب بیدار می کرد.باالخره،چاره ای جز احضار دکتر مید 

ی درنیامد،جز اینکه دائما ندیدند.او نیز چیزی نفهمید،اظهارنظرش تنها این بود که کابوس می بیند.از بونی هم چیز

 «تاریکه.»می گفت:

این حالت تا آنجا پیش رفت که اسکارلت خشمگین شد،شکیبایی خود را از دست داد،به حدی که می خواست او را 

تنبیه کند.اسکارلت اجازه نمی داد که در اتاق بچه ها چراغی روشن باشد،چون وید و اال نمی توانستند در روشنایی 

 بخوابند.

نگران بود ولی خونسردی خود را حفظ می کرد،سعی می کرد حالت فرزندش را درک کند و هرطور هست  رت

اطالعات بیشتری از او بگیرد،و با خونسردی می گفت اگر تنبیهی در میان باشد این اسکارلت است که باید مجازات 

 شود.

خودش ببرد.مدت ها بود که رت در این اتاق،تنها  باالخره رت ناچار شد بونی را از اتاق بچه ها خارج کند و به اتاق

می خوابید.تختخواب کوچک او را کنار بستر خود گذاشت و چراغی باالی سرش قرار داد که تا صبح می 

سوخت.وقتی این ماجرا به گوش دوستان و آشنایان رسید،همه مشغول غیبت شدند.اسکارلت از دو جهت نگران 
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او و شوهرش در بسترهای جداگانه می خوابند.و دوم اینکه مردم می گفتند اگر بچه بود.اول اینکه همه می فهمیدند 

ای می ترسد،جای او کنار مادر است.و اسکارلت نیز نمی توانست بگوید در اتاقی که چراغ باشد خوابش نمی برد،و 

 رت هم اجازه نمی داد بچه در اتاق مادرش باشد.

 «گریه می کنه و اون وقت احتماال یک سیلی به صورتش می زنی.تو وقتی بیدار می شی که بونی »می گفت:

اسکارلت نگرانی بیش از حد رت را بی مورد می دانست و عقیده داشت که بچه خودش خود به خود عادت خواهد 

 کرد و ترس را خواهد راند،واصرار داشت بونی به خوابگاه بچه ها بازگردد.

نها چاره کار پایداری پدر و مادر بود.اما رت مسئله را جور دیگه ای جلوه می همه بچه ها از تاریکی می ترسیدند و ت

 داد و این فقط انتقام محروم کردن او از حقوق زناشوئی بود.

از شبی که اسکارلت به او گفته بود دیگر حاضر نیست بچه دار شود،به اتاق خواب وارد نشده بود و حتی دستگیره 

ترتیب از زمانی که بونی را به اتاق خود آورد دیگر سرمیز شام هم کمتر حاضر می  آن را هم نگرفته بود،به این

شد.گاهی شب ها به خانه نمی آمد و اسکارلت در اتاق خود بیدارمی نشست و ثانیه ها را می شمرد و تا طلوع سحربا 

بسترهای دیگه ای »بود:چشم نگران انتظار می کشید و از خود می پرسید،رت کجا رفته.یادش می آمد که رت گفته 

اگرچه از این فکر خشمگین می شد ولی کاری از دستش ساخته نبود.هر حرفی می زد رت فورا «هم هست،عزیزم!

آن را به مسئله زناشوئی و محرومیت خود و اتاق خواب اسکارلت مربوط می ساخت و احتماال گریزی هم به ارتباط او 

 هم بهانه ای برای انتقام بود._در اتاق روشن خود_ونی در اتاق خودبا اشلی می زد.حماقت او برای خواباندن ب

اسکارلت نگرانی رت را حماقت می خواند و هرگز نمی توانست قبول کند که اوممکن است واقعا این همه به فرزند 

 خود عالقه داشته باشد تا آنکه آن شب وحشتناک رسید.شبی که،خانواده هرگز از خاطر نبرد.

یکی از همپالگی های قدیمی خود را دید.آن دو حرف های زیادی داشتند که با هم بزنند.اینکه کجا رفته آن روز رت 

بودند و مشروب خورده بودند،اسکارلت نمی دانست ولی حدس می زد به میخانه بل واتلینگ رفته باشند.آن روز 

عدازظهر پشت پنجره انتظار می کشید و بی بعدازظهر برای گردش با بونی به منزل نیامد.شام هم نیامد.بونی که از ب

صبرانه بیرون را می پایید اصال حوصله نداشت با عروسک های خود بازی کند و عاقبت وقتی از آمدن پدر خود ناامید 

 شد قبول کرد که با لو به رختخواب برود،اما همچنان نق می زد و اعتراض می کرد.

و بونی را مجبور کرده بود که بخوابد.هیچ به درستی نفهمید که چه لو فراموش کرده بود که چراغ را روشن کند 

اتفاقی افتاد ولی وقتی عاقبت رت به خانه بازگشت و از مشروب حواس درستی نداشت،در خانه غوغایی به پا شد.رت 

نگرفته در اصطبل بود که صدای جیغ بونی را شنید. او در تاریکی بیدار شده بودو پدرش را صدا کرده ولی جوابی 

بود.تمام ترس های ناشناخته دنیا ناگهان به جانش ریخته بود.تمام چراغ های خانه که اسکارلت و مستخدمان آورده 

بودند،نتوانسته بود او را ساکت کند،رت پله ها را سه تایکی کرده بود،حالتش مثل مردی بود که با مرگ روبرو شده 

 باشد.

آن گاه «تاریکه.»یش و آشوبش را برطرف ساخت تنها یک کلمه از اوشنید،عاقبت وقتی او را در آغوش گرفت و تشو

 با خشم و نفرت به اسکارلت و سیاهان نگریست.

 «_کی این چراغو خاموش کرده؟کی این بچه رو تو تاریکی تنها گذاشته؟پریس،به خاطر این کار پوستتو می کنم،تو»

 «خداجون،آقای رت!من نبودم!لو بود»

 «_ی رت،منتورو خدا،آقا»
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از اینجا برو گمشو،دیگه هم برنگرد.اسکارلت یک کمی پول _خفه شو.شما دستورهای منو می دونستین.خدای من»

 «بهش بده بره گمشه.قبل از اینکه از پله ها بیام پایین باید رفته باشه.حاال همه تون برین گم شین،همه تون!

و صورتش را با پیش بند پوشانده بود و گریه می کرد.اسکارلت سیاهان همه گریختند و از مقابل چشم او دور شدند.ل

همانجا ایستاد.تحمل اینکه فرزند مورد عالقه اش در میان بازوات رت باشد مشکل بود.بونی دست های کوچکش را 

دور گردن رت حلقه کرده بود و آهسته در گوشش زمزمه می کرد و شرح کابوس وحشتناکش را می داد.اسکارلت 

 ت را منطقی نمی دانست.رفتار ر

 «نشست روی سینه ت،خیلی بزرگ بود؟»رت به نرمی گفت:

 «آره،خیلی،خیلی بزرگ،پنجه هم داشت.»

آه،پنجه هم داشت.خژسب حاال دیگه نترس عزیزم.خودم تموم شب بیدار می شینم که اگر برگشت با تیر »

د.صدایش دیگر نمی لرزید،داستان هیوالیی آرامش صدای رت،بونی را نیز آرام ساخت و گریه اش قطع ش«بزنمش.

را تعریف می کرد که در خواب دیده بود،با زبان کودکانه خود حرف می زد،زبانی که فقط رت می فهمید.رت هم 

مسئله را کامال جدی گرفته بود و چنان حرف می زد که گویی همه چیز واقعا اتفاق افتاده است.اسکارلت آشفته و 

 عصبانی می نمود.

 «_رو خدا،رت بس کن تو»

 اما رت با اشاره دست او را ساکت کرد.عاقبت بونی به خواب رفت.رت او را در تختش گذاشت و پتو را رویش کشید.

پوست این سیاه رو زنده زنده می کنم.تقصیر تو هم هست.چرا سرنزدی ببینی چراغ روشته یا »و بعد به تندی گفت:

 «نه؟

حمق نباش،رت.اون اینجوری می کنه برای اینکه تو لوسش کردی.خیلی از بچه ها از ا»اسکارلت با صدای آرامی گفت:

تاریکی می ترسن ولی درست میشه،عادت می کنن،وید هم می ترسید،ولی همه چی رو فراموش کرد،االن دیگه نمی 

 «_ترسه.اگه بذاری یکی دوشب گریه کنه بعدش

تو احمق ترین زن روی زمینی،حتی »رت می خواهد او را بزند،برای لحظه ای اسکارلت فکر کرد «بذارم گریه کنه؟»

 «می خوام بگم انسان نیستی.

 «من دوست ندارم بچه م ترسو و عصبی بار بیاد.»

ترسو؟چه مزخرفاتی!چیزی که تو وجود این بچه نیست ترسه.ولی تو عقلت نمی رسه،البته نمی تونی گرفتاری و »

یک بچه.اگه یه چیزی با پنجه و شاخ بیاد رو سینه ت بشینه حتما بهش  به خصوص_ناراحتی مردم رو تشخی  بدی

میگی برو به جهنم،این طور نیست؟حتما.حتما یادت میاد خانم،که خودت هم مثل گربه هراسون از خواب می 

پریدی.چون کابوس دیده بودی.خواب می دیدی که توی مه می دوی.فکر نمی کنم یادت رفته باشه،چون زیاد ازش 

 «شته.نگذ

اسکارلت کمی از او فاصله گرفت،نمی خواست دوباره به ان کابوس ترسناک بیندیشد.به عالوه مایل نبود به یادآورد 

 که رت چطور رت با محبت تمام او را نیز چون بونی ارام می کرد.بنابراین موضوع را عوض کرد.

 «_تو فقط داری این بچه رو لوس می کنی و »

 «م لوسش کنم.می دونم که ترسش رو فراموش می کنه.و تصمیم دارم باز ه»
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پس حاال که میخوای نقش پرستارو بازی کنی بهتره شب ها زودتر به خونه بیای »اسکارلت به طعنه گفت:

 «البته،هشیار،نه مست.

 «البته شب ها زود میام،ولی هروقت دلم بخواد مشروب می خورم،کسی هم حق دخالت نداره.»

زود به خانه می آمد.مدت ها پیش از آنکه بونی به رختخواب رود کنارش می نشست دست از آن پس،شب ها 

کوچکش را در دست می گرفت و ترس را از او می داند تا بخوابد.و بعد با نوک پنجه برمی خاست،فتیله چراغ را باال 

یه را سر داد صدایش را می کشید و از اتاق خارج می شد،اما در را باز می گذاشت تا اگر از خواب پرید و گر

بشنود،کاری کرده بود که دختر کوچک دیگر به فکر ترس از تاریکی نمی افتاد.تمام اهل خانه مواظب بودند که 

چراغ خاموش نشود،اسکارلت،مامی،پریسی و پورک همیشه با نوک پنجه به اتاق سرکشی می کردند تا از روشنایی 

 چراغ مطمئن شوند.

می نوشید،اما نه به خاطر اسکارلت.ماه ها بود که به شدت مست می کرد،دائما مشروب می این روزها کمتر مشروب 

خورد،اگرچه تظاهرات مستانه نداشت اما به خصوص شب هایی که ویسکی می خورد نفسش به شدت بویناک می 

نمی خوای بابا »د:شد.در آن حال بونی را بغل می کرد و تاب می داد و باال و پایین می انداخت.یک شب از او پرسی

 «خوشگله رو ببوسی؟

 بونی دماغ کوچک و سرباالی خود را در هم کشید و سعی کرد از آغوش او خارج شود و با صراحت گفت:

 «نه،بومیدی.»

 «چی؟»

 «دهنت بو میده،عمو اشلی هیچ وقت دهنش بوی بد نمیده.»

یگه توی خونه خودم هم راحت نیستم.اینجا هم لعنت به من،حاال د»رت در حالی که او را پایین می گذاشت گفت:

 «وکیل وصی پیدا شده.

از آن پس دیگر لب به مشروب نزد و به یک گیالس شراب بعد از شام،قناعت نمود.بونی که همیشه اجازه داشت 

آخرین قطره شراب او را بنوشد،از طعم شراب خوشش می ام و آن را بدبو نمی دانست.کم کم برافروختگی و 

چهره اش از میان رفت و حلقه های کبود دور چشمانش پاک شد.بونی سواری را دوست داشت و همیشه  قرمزی

جلوی زین می نشست و هردو با هم ساعت ها سواری می کردند و چون قبل از غروب به گردش می رفتند چهره 

ه یک لحظه راحتی نداشت هردو از آفتاب سوخته بود.رت خوشحال و با طراوت می نمود و برخالف چندماه گذشته ک

 اکنون شاداب و سرزنده شده بود و به صورت همان جوان سرکش و محتکر دوران جنگ درآمده بود.

مردمی که از او خوششان نمی آمد،حاال هروقت او را روی زین می دیدند لبخند می زدند و با اشاره سر تعارفات خود 

نی از دست او در امان نیست اکنون می ایستادند و در خیابان با او را تقدیم می کردند.زنانی که عقیده داشتند هیچ ز

صحبت می کردند و زیبایی و مالحت بونی را می ستودند.حتی بدبین ترین خانم های پیر می گفتند مردی که می 

 ایستد و از آنان درباره مشکالت فرزند کوچکش کمک می خواهد،نمی تواند آدم بدی باشد.

 فصل پنجاه و سوم

روز تولد اشلی فرا رسید و مالنی بدون اطالع او ضیافتی برپا کرد.همه از این ضیافت اطالع داشتند،مگر اشلی.حتی وید 

و بو هم می دانستند ولی قسم خورده بودند چیزی نگویند.تمام آدم های سرشناس آتالنتا دعوت شده بودند و می 
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پذیرفته بودند.اگر بیماری الکساندر استفنز اجازه می داد او  امدند.ژنرال گوردون و خانواده اش با افتخار دعوت را

 نیز شرکت می کرد.حتی باب تومبز،آن مرغ توفان کنفدراسیون هم ممکن بود بیاید.

آن روز صبح،اسکارلت،مالنی،ایندیا و عمه پیتی دائما سراسر آن خانه کوچک را زیرپا می گذاشتند و به سیاهان 

ا در انجام کارها راهنمایی می کردند.مستخدمان،پره های تازه شسته شده را آویزان می دستور می دادند و آن ها ر

کردند، نقره ها را برق می انداختند و زمین را می شستند و واکس می زدند،غذا می پختند و وسایل پذیرایی را آماده 

 می کردند.اسکارلت هرگز تا آن حد مالنی را خوشحال ندیده بود.

زم.خیلی وقته که اشلی جشن تولد نداشته،از جشن کباب در دروازه بلوط تا حاال جشنی درکار می دونی عزی»

خُب،حاال _نبوده،یادت میاد عزیزم؟همون روزی که شنیدم آقای لینکلن داوطلبان رو احضار کرده.از اون به بعد دیگه

ادش نمیاد روز تولدشه.و بعد از هم سخت کار می کنه و می دونم که امروز هم بیاد خونه،اون قدر خسته س که ی

 «کار،حتما خیلی تعجب می کنه که این همه آدمو اینجا می بینه.

این همه فانوس رو که می خواین بذارین تو چمن،خُب اون وقت همه چی »آرچی ب همان صدای تودماغی خود گفت:

 «رو که می فهمه.وقتی بیاد می فهمه که اینجا یک خبرهایی هست.

در گوشه ای نشسته بود و به جنب و جوش آن ها نگاه می کرد ولی تمایلی به کمک نداشت.هرگز قبال آرچی از صبح 

در این جور مهمانی ها شرکت نکرده بود،از این رو برایش جذابیت داشت،تجربه تازه ای بود.پیش خود می گفت 

ان سخت به زمین چسبیده بود که مگر خانه آتش گرفته که زنان این طور در تالشند،آن هم برای چند میهمان،و چن

حتی اسب های وحشی هم نمی توانستند او را از جا بکنند.از فانوس هایی که خانم السینگ و فانی درست کرده بودند 

ندیده بود.فانوس ها را در اتاق «از این چیزهای آویزون»و رنگ زده بودند خیلی خوشش امده بود،قبال به قول خودش

 و او فرصت یافته بود که آن ها را دانه دانه امتحان کند. آرچی پنهان کرده بودند

خُب،آرچی راست میگه،من چرا فکرشو نکرده بودم.خوب شد آرچی گفت.وای،وای!حاال »مالنی با صدای بلند گفت:

چکار کنم؟قبل از اینکه مهمون ها بیان باید توشون شمع بذاریم و بهشاخه های درخت آویزون کنیم.بعضی ها رو هم 

 «ید تو بوته ها بذاریم.اسکارلت باید به پورک بگی وقتی ما داریم شام می خوریم این کارو بکنه،ها؟با

خانم ویلکز،شما زن فهمیده ای هستی،چطور حاضر میشین این همه زحمت از بین بره.اون پورک احمق »آرچی گفت:

قشنگ شدن.من خودم این کار رو می که نمی تونه،این کار ازش برنمیاد.همشونو آتیش می زنه،حیفه،اینا خیلی 

 «کنم،وقتی شما و آقای ویلکز دارین شام می خورین،خودم آویزون می کنم.

اوه،آرچی،تو چه آدم خوبی هستی!اگه تو نبودی می »مالنی نگاهی کودکانه،توام با اعتمادبه سوی او افکند و گفت:

 «ی؟کارمون خیلی جلو میفته،نیست؟چیکار می کردیم.فکر می کنی بتونی همین االن توشون شمع بذار

 بعد با نارضایتی به طرف پله ها رفت.«شاید بتونم.»آرچی گفت:

باور کن اگه می خواستی کوه را از جا بکنی آسون تر از »وقتی پیرمرد،لنگان از پله ها پایین رفت مالنی خندید و گفت:

کنه.اگه ازش بخوای کار کنه،علنا بهت میگه نمی  تکون دادن این مرد بود.نمی دونی چقدر تنبله.اصال هیچ کار نمی

کنم.حاال تا مدتی از دستش راحتیم.سیاه ها خیلی ازش می ترسن.وقتی آرچی این اطراف باشه،جرات نفس کشیدن 

 «ندارن.
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اسکارلت و آرچی از هم تنفر داشتند «ملی،اگه جای تو بودم این جنایتکار رو تو خونه نگه نمی داشتم.»اسکارلت گفت:

و کالنی با هم سخن نمی گفتند.خانه مالنی تنها جایی بود که او می توانست به آن رفت و آمد داشته باشد و حاال در 

 «ببین چی بهت می گم ملی،این آدم باالخره شما رو دچار دردسر می کنه.»این خانه هم با خشم و تنفر روبرو می شد.

فتار کنی که حس کنه بهش اعتماد داری.اون دیوونه بو و اوه،اگه باهاش خوب تا کنی،بی خطره،باید جوری ر»

 «اشلیه،من با بودن اون،احساس امنیت می کنم.

فکر می کنم می خوای بگی »ایندیا در حالی که لبخندی چهره سردش را می پوشاند،خیره به مالنی نگریست و گفت:

هستی که بعد از قتل همسرش بهش توجه  این مرد فدایی تو هم هست.آرچی از زن ها نفرت داره.اما تو تنها زنی

 «نشون داده.به نظرم اگر کسی به تو اهانت کنه،آرچی برای نشون دادن عالقه خودش اونو می کشه

خدایا!چطور همچی حرفی می زنی ایندیا؟اون فکر می کنه من زن احمقی »مالنی در حالی که سرخ شده بود گفت:

 «هستم،تو که خودت خوب می دونی.

من اصال کاری ندارم که این مرتیکه چی فکر می کنه.می خوام بگم وجود این غول بی شاخ و دم »فورا گفت: اسکارلت

حاال »قضاوت آرچی و حرف های او را درباره استفاده از محکومان هنوز به یاد داشت.«توی این خونه صالح نیست.

رو بدم . بعد برم انبار چوب دستمزد هیو  دیگه من باید برم.شام میرم خونه،بعد باید برم فروشگاه حقوق منشی

 «السینگ رو بدم.

اونجا  0راستی میری به انبار؟اشلی هم قرار بوده امروز بره اونجا هیو رو ببینه.اگه تونستی اونو تا ساعت»مالنی گفت:

 «نگه دار.اگه زودتر بیاد خونه،همه چی خراب میشه و تازگی این جشن از بین می بره.

 «البته نگهش می دارم.»احساس شادی کرد،چه احساس خوبی!گفت: اسکارلت در دل

 ایندیا ناگهان به چشمان او نگریست و اسکارلت با خود گفت،هروقت صحبت اشلی می شود،او به من نگاه می کند.

لت هرچقدر می تونی اونجا نگهش دار.تا بعد از ساعت پنج و بعدش ایندیا میاد و اونو میاره...اسکار»مالنی گفت:

 «امشب یادت نره،حتما میای که.خیلی دلم می خواد تو مهمونی باشی.

پس دلش می خواد من هم تو مهمونی باشم ها؟چرا از من خواهش »اسکارلت وقتی به خانه می رفت با خود می گفت:

 «نکرد کنار ایندیا و عمه پیتی بایستم و به مهمان ها خوش آمد بگم؟

مالنی اهمیت نمی داد،رفتن یا نرفتن برایش تفاوتی نداشت.ولی این یکی فرق  معموال اسکارلت به میهمانی های

و هر دو با هم به میهمانان خوش آمد بگویند.ولی می _داشت و اسکارلت خیلی دلش می خواست کنار اشلی بایستد

 .دانست چرا برای خوش آمدگویی از او دعوت نکرده اند.حتی اگر هم خود نمی دانست رت به او می گفت

یک آدم رذل به مقامات کنفدراسیون سابق و دموکرات های امروز خوش آمد بگه؟تو آدم بدنامی هستی.اگر به »

 «خاطر مالنی نبود حتی دعوتت هم نمی کردن؟

اگرچه آن روز کار زیادی داشت و می خواست به فروشگاه و انبار چوب برود ولی یکی از بهترین لباس هایش را به 

د سبزرنگ و مواج و زیبا که گاهی در زیر نور،بنفش کم رنگ و آبی به نظر می رسید.گیسوان خود تن کرد.لباسی بو

را با دقت تمام آراست و کاله سبزی را که پرهای سبزی داشت به سر گذاشت.اگر رت موافقت می کرد که 

ه موهایش بزند،آنها را از چنددسته باریک مویش را فر بزند چقدر زیباتر می شد!اما او اخطار کرده بود اگر دست ب

 ته خواهد تراشید.رت این روزها هر حرفی می زد،انجام می داد.
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بعدازظهر دل انگیزی بود.آفتاب می تابید ولی هوا زیاد گرم نبود.روز روشنی بود اما خیره کننده نبود.ونسیم گرمی 

کالهش در نسیم می رقصیدند،قلب  که از خیابان پیچ تری می گذشت،پرهای کاله اسکارلت را حرکت می داد.پرهای

او هم می رقصید،چون داشت به دیدار اشلی می رفت.شاید اگر بتواند حقوق سورچی ها و گاری چی ها را زودتر 

بدهد و هیو را روانه منزل کند،بتواند با اشلی تنها باشد.شاید بتواند ساعتی را دور از اغیار،در دفتر کوچک انبار چوب 

روزها فرصت دیدار اشلی کمتر دست می داد.و حاال مالنی خواهش کرده بود او را نگه دارد!چه با او بگذراند.این 

بامزه!وقتی به فروشگاه رسید،قلبش از شادی لبریز بود،حقوق ویلی و دیگر پیشخوان داران را بدون اینکه از کار اون 

به حساب میامد،چون دهقانان فقط روز سؤالی بکند،پرداخت.آن روز یکشنبه بود و بهترین روز برای فروشگاه 

روزهای تعطیل می توانستند برای خرید نیازهای خود به شهر بیایند.اما آن روز اسکارلت سؤالی در مورد میزان 

 فروش و تعداد مشتریان نکرد.

به تن  در سر راه خود به انبار چوب،هزاران بار ایستاد تا با خانم های تازه به دوران رسیده ای که لباس های شیک

داشتند صحبت کند.در این کار تعمدی هم داشت می خاوست زیبایی و جذابیت خود را به رخ آنها بکشد.مردانی که 

در پیاده روها ایستاده بودند و صحبت می کردند،با دیدن او کاله از سر برمی داشتند و مراتب احترام خود را تقدیم 

خود را نثارشان می کرد.بعدازظهر زیبایی بود.خوشی عجیبی در می کردند و اسکارلت با سخاوتمندی لبخند زیبای 

دلش احساس می کرد،چون ملکه ها،زیبا و جذاب می نمود.به خاطر این درنگ ها بود که دیرتر از آنچه انتظار داشت 

 به انبار رسید.هیو و گاری چیان را دید که روی الواری نشسته اند . انتظارش را می کشند.

 «اشلی اینجاست؟»

و از چهره شادمانه و چشمان رقصان او حیرت کرد.تقریبا هیچ وقت او را تا این حد خوشحال «بله.تو دفتره.»هیو گفت:

 «منظورم اینه که داره به حساب ها رسیدگی می کنه._داره سعی می کنه»ندیده بود.

لی منو فرستاده تا اینجا نگهش بعد صدایش را پایین آورد و ادامه داد:مم«امروز دیگه الزم نیست.»اسکارلت گفت:

 «دارم.دارن خونه رو برای مهمونی امشب اماده می کنن.

هیو خندید.مهمانی را دوست داشت،خوشحال بود از اینکه قرا بود امشب به مهمانی برود و حدس زد اسکارلت هم به 

او استقبال کرد.در آن همین دلیل خوشحال است.مزد همه را داد و به سوی دفتر رفت.اشلی در آستانه در از 

 بعدازظهر آفتابی،موهایش روشن تر می نمود،لبخند کمرنگی روی لبانش دیده می شد.

 خب،اسکارلت،این موقع روز وسط شهر چکار می کنی؟چرا نرفتی به مالنی»

 «کمک کنی،مگه امشب قرار نیست بخاطر تولد من مهمونی بده؟مگه نمی خواستین منو غافلگیر کنین؟

عجب،اشلی ویلکز!مثال قرار بود تو چیزی ندونی.ملی حتما دلش می شکنه »ناباورانه فریادی کشید و گفت: اسکارلت

 «اگه بفهمه تو خبردار شدی.

چشمانش حالت شادمانه ای به خود گرفت،گویی «اوه.نمی ذارم بفهمه.آخه من غافلگیرشده ترین مرد آتالنتا هستم.»

 می خندید.

 «و خبر داد؟حاال بگو ببینم کی به ت»

تقریبا تمام مردانی که ملی اونا رو دعوت کرده.ژنرال گوردون اولین نفری بود که گفت.ظاهرا تجربه زیادی در این »

مورد داشت،می گفت زن ها معموال این جور مهمونی ها رو درست در شب هایی ترتیب میدن که مرداشون خیال 

بزنن.بعدش پدربزرگ مری ودر به من اخطار کرد.می گفت دارن هرچی تفنگ تو خونه هست تمیز کنند و واکس 
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معموال خاطره خوبی از این جور مهمونی ها نداره.گویا یک دفعه خانم مری ودر تصمیم می گیره یکی از همین 

مهمونی های ناغافل بده،اما بیشتر از همه خودش غافلگیر می شه،می دونی چرا،چون پدربزرگ مری ودریکمرتبه 

می کنه،البته دروغی.و خانم مری ودر مجبور میشه اونو با یک بطری ویسکی که دستش بوده،کشان رماتیسمش عود 

خالصه بهت بگم اسکارلت،تمام مردها اومدن و تجربه های خودشون رو گفتن و هشدار _کشان تا رختخواب کول کنه

 «دادن و رفتن...

 «نشنیده.وای خدایا،به حق چیزهای »اسکارلت در حالی که می خندید گفت:

در آن لحظه همان اشلی گذشته را می دید،اشلی دوازده بلوط،که اغلب لبخند به لب داشت.ولی این روزها به ندرت 

می خندید.هوا لطیف بود،آفتاب مالیم و چهره او شاد و کالمش آن قدر رها و شیرین بود که قلب اسکارلت از شوق 

قدر نیرومند است که تاب تحملش را ندارد.حس می کرد بار لبریز می شد.حس می کرد این جریان تند شادی آن 

سنگین این شعف را نمی تواندبلند کند.حس می کردداغ شده و می خواهد بگرید،گویی اشک داشت خود به خود 

فرو می ریخت.ناگهان خود را شانزده ساله حس کرد،چه شاد بود،چه خوب بود شانزده سالگی.احساس کرد دختری 

دریایی از هیجان در ذهن متالطم خویش دارد.بی قراری اش تا آن حد رسیدکه می خواست  بی قرار است که

بعد فکر کرد اگر چنین کاری بکند اشلی چه «هورا.»برخیزد،جیغ بزند و کالهش را به آسمان پرت کند و فریاد بزند

خت،اشلی هم خواهد گفت،چقدر تعجب خواهد کرد و ناگهان خندید،آن قدر که اشک از دیدگانش فرو ری

خندید،سرش را عقب رانده بود و به قهقهه می خندید،فکر می کرد دلیل خنده اسکارلت لو رفتن ضیافت غافلگیر 

 کننده ملی است.

 «بیا اسکارلت.بیا تو،من دارم به حساب ها رسیدگی می کنم.»

میز مستعمل نشست.اشلی  اسکارلت وارد اتاق شد.آفتاب بعدازظهر می تابید و چشمش را می زد،روی صندلی،کنار

 نیز گوشه میز نشست.پاهای بلندش آویزان بود.

امروز اصال دلم نمی خواد به این دفترها ور برم.اشلی!اصال حوصله ندارم.نمی دونم چرا وقتی یک کاله تازه می خرم »

 «این جوری میشم،مثل اینکه همه اعداد از ذهنم میره

گذاشتی،دیگه اعداد به چه درد می خورن.حیف که سر به این خوشگلی  وقتی کاله به این قشنگی سرت»اشلی گفت:

 «رو با اعداد و ارقام آزار بدی.اسکارلت،خوشگل تر از همیشه شدی.

تو خیلی خوشگلی »از میز پایین خزید،خندید و دست های او را گرفت و از هم گشود تا لباسش را بهتر ببیند.

 «اسکارلت!فکر نمی کنم هیچ وقت پیر بشی.

دست هایش در دست های اشلی قرار داشت،گویی انتظار همین را داشت،ناگهان حس کرد که تمام آن بعدازظهر 

گرم را در انتظار دست های گرم او گذرانده است،به انتظار ارامش چشمان او نشسته است،به انتظار کالم پرمهر او.از 

ها بودند.اولین بار بود که دستانشان آن چنان مشتاق به هم آن روز،درباغ تارا،این اولین باری بود که هردو کامال تن

 _گره خورده بود،ماه ها بود که گرسنه و تشنه چنین لحظه ای بود.ولی حاال

عجیب بود که تماس دست های او دیگر برایش جذابیت نداشت!زمانی بود که وقتی کنارش می ایستاد،از خود بی 

راپایش را فرا می گرفت.اکنون فقط گرمای دوستانه ای به دست هایش خود می شد و سرازپا نمی شناخت،لرزشی س

راه می یافت،هیچ تبی از دست های او به پیکرش راه نمی یافت و اگرچه قلبش می تپید،ولی تپش عشق نبود.گیج 
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ش می شده بود،پریشان می نمود.این مرد هنوز اشلی بود،اشلی ِ او،روشنایی بود.نور قلب او،هنوز از جان دوست تر

 _داشت.پس چرا

فورا این افکار را از ذهنش بیرون انداخت.همین کافی بود که وجود او را در کنار خودش احساس می کرد،دست 

هایش را می فشرد و می خندید،کامال دوستانه،بدون تپش،بدون کشش،بدون تب.اقیانوسی از حرف های نگفته 

ا این خود معجزه نبود؟چشم اشلی به او خیره مانده بود،نگاهی میانشان بود،چرا حاال باید این حس به وجود آید؟آی

زالل و درخشان داشت،همان طور که او دوست داشت می خندید،گویی با خنده می گفت که هیچ چیز جز 

شادمانگی،میان آنان نبوده است.حاال دیگر سدی میان نگاه او و اسکارلت نبود،دیگر خبری از آن درماندگی های 

 اسکارلت خندید.دوردست نبود.

 «اوه اشلی،من دارم پیر میشم،دارم شکسته میشم.»

آه،زیبایی تو کامال آشکاره.نه،اسکارلت،تو اگه شصت سالت هم بشه باز خوشگلی.من همیشه تو رو مثل اون روزی »

 که در جشن کباب دیدم به یاد میارم.زیر درخت بلوط نشسته بودی و یک دوجین پسر دورت بودن،حتی می تونم

بهت بگم که چی پوشیده بودی،یک لباس سفید با گل های ظریف سبز و یک شال سفید روی شونه ت.یک کفش 

کوچولوی سبز با بند سیاه و کاله پهن سبز با روبان های مواج.با تمام قلبم اون لباست رو کامال حس می کنم،چون 

و توی اون لباس پیش خودم مجسم می وقتی در زندان بودم و طاقتم تموم شده بود،چشم هامو می بستم و تور

 «_کردم،مثل یک عکس،همه جزئیاتش رو به یاد می آوردم

سکوت کرد و آن پرتو اشتیاق از چهره اش رفت.دست اسکارلت را به آرامی رها کرد.اسکارلت منتظر بود،منتظر 

 کالم بیشتر.

زی اومدیم،این طور نیست اسکارلت؟تجربه ما راه درازی اومدیم.هر دوی ما.از اون روزها خیلی می گذره،راه درا»

 «سفر نداشتیم،اما در جاده های ناشناخته سفر کردیم.تو سریع و مستقیم آمدی،من آهسته و کج.

دوباره روی میز نشست و نگاهی به او کرد،لبخندی کوچک بر لبانش ظاهر شد ولی از نوع لبخندهای شادمانه چند 

 بی پناهی بود. لحظه پیش نبود.لبخندی سرد بود.لبخند

بله،تو باسرعت اومدی و منو پشت چرخ های ارابه کشیدی.اسکارلت گاهی از خودم می پرسم اگر تو نبودی چه »

 «بالیی سر من میومد.

 اسکارلت می خواست از او دفاع کند چون ورای کلماتش،گفته های رت نهفته بود.

ه االن هستی.یک روزی باالخره پولدار میشی.مرد بزرگی اشلی،من برای تو کاری نکردم.بدون من تو همینی بودی ک»

 «میشی،حاال می بینی.

نه،اسکارلت.دانه های بزرگی در من رشد نمی کنه.فکر می کنم اگه تو نبودی،من چقدر زود نابود می شدم،چقدر زود »

 «د،نام های معتبر.مثل کاتلین کارلوت و خیلی از آدم هایی که نام های بزرگ داشتن_به کام بدبختی می افتادم

 «اوه،اشلی،این طوری حرف نزن،به نظر خیلی غمگین میای.حرف هات خیلی غم انگیزه.»

 «_نه،غمگین نیستم.دیگه نه.یک وقتی غمگین بودم.حاال فقط»

سکوت کرد.اسکارلت می دانست که اشلی چه می خواهد بگوید.چشمان شیشه ای بی غبار و بی حضوری که به آن 

خیره مانده بود و اسکارلت برای اولین بار آنچه را که او می خواست بگوید می دانست.وقتی ضربه سوی اسکارلت 

عشق قلب او را از پا انداخته بود،دروازه ذهن اشلی براو بسته می ماند.اکنون چیزی جز دوستی میانشان نبود،راهی به 
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گین نبود.بعد از تسلیم جنوب،غمی بزرگ براو ذهن او پیدا کرده بود و اندکی از آن را ادراک می کرد.او دیگر غم

سایه افکند و هنگامی که با تضرع از او خواهش کرد به آتالنتا بیاید،باز هم وجودش لبریز از غم بود.اما حاال فقط 

 تسلیم شده بود،تن به قضا داده بود.

رت حرف می زنی.اون  خیلی بدم میاد وقتی این جوری صحبت می کنی،اشلی.درست مثل»اسکارلت به تندی گفت:

هم همیشه روی این جور چیزها اصرار می کنه،اسمش رو هم گذاشته جدال برای زندگی،این قدر حرف می زنه که 

 «من دلم می خواد جیغ بزنم.

 «تا حاال فکر نکردی که من و رت ذاتا مثل همیم؟»

 واست ادامه دهد.دیگر ادامه نداد.نخ«_اوه،نه!تو مرد خوبی هستی.شریف و بزرگواری ولی او»

ولی ما مثل همیم.ما از نسل یک مردمیم،در یک جامعه بزرگ شده ایم،تربیت شدیم که مثل هم فکر کنیم.ولی یک »

جایی،راهمون از هم جدا شد.ما مثل هم فکر می کنیم ولی کردارمون فرق داره.مثال هیچ یک از ما اعتقادی به جنگ 

ن فقط چندماه جنگید.ما هردومون می دونستیم که جنگ کار اشتباهیه.با نداشتیم،و من از همون اول جنگیدم ولی او

وجود این که من می دونستم شکست می خوریم،جنگیدم،ولی او نجنگید.گاهی فکر می کنم حق با او بوده و 

 «_بعد،دوباره

ظار نداشت اضافه و با شکیبایی نوظهوری که در خود انت«اوه،اشلی تا کی می خوای هردو روی مسئله رو نگاه کنی؟»

 «هیچ کس نمی تونه هر دو روی مسئله رو با هم ببینه.»کرد:

اسکارلت،من دنبال چیزی نبودم،نمی خواستم مقامی داشته باشم،نخواستم چیز دیگه ای باشم،فقط  _درسته اما»

 «خواستم خودم باشم.

اوه،ذهنش _بته،پول و امنیت.و هنوزاسکارلت کجا می خواست برود؟به کجا می خواست برسد؟چه سؤال احمقانه ای.ال

چه آشوبی داشت.پول داشت و در این دنیای آشفته،به قدر کافی از امنیت نیزبرخوردار بود.ولی حاال که راجع به آن 

ها فکر می کرد،اصال کافی به نظر نمی آمد.حاال که راجع به آن ها فکر می کرد اصال شادکننده نبود،اگرچه تا حدی 

ترسش از فردا کاهش یافته بود.اگر پول داشتم،امنیت داشتم و تو را داشتم،دیگر کافی بود،به آسوده شده بود و 

آنچه می خواستم می رسیدم.این افکار از ذهن اسکارلت می گذشت و هم چنان که خیره به او می نگریست در ذهن 

رد،بشکند و فروریزد،می مغشوش خویش غرق شده بود.اما چیزی نمی گفت،می ترسید طلسمی که میانشان وجود دا

 ترسید نتواند عقاید او را تحمل کند.

تو فقط می خوای خودت باشی؟مشکل بزرگ من اینه که چطوری خودم نباشم!و فکر »با تاسف خنده ای کرد و گفت:

 «_می کنم به جایی که دلم می خواست رسیدم.دلم می خواست پول داشته باشم و خطری زندگیمو تهدید نکنه و

 «سکارلت،آیا تا حاال فکر نکردی که ممکنه من به پول اهمیت ندم؟ولی ا»

 نه،هرگز به فکرش خطور نکرده بود که ممکن است کسی پیدا شود که میلی به ثروت نداشته باشد.

 «پس چی میخوای؟»

م بازیچه هنوز نمی دونم،یک وقت می دونستم ولی حاال تقریبا فراموش کردم.بیشتر می خوام تنها باشم.میل ندار»

مردمی بشم که دوستشون ندارم.دلم نمی خواد کارهایی بکنم که عالقه ای ندارم.شاید در آرزوی روزهای قدیم 

هستم،که هیچ وقت برنمی گردن.خاطرات قدیم یک لحظه منورها نمی کنن،افسونم کردن و این دنیا داره بیخ گوشم 

 «فرو می ریزه.
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ینکه چیزی از حرف های او نمی فهمید.لحن سخنش،آهنگ صدایش طوری اسکارلت لج کرد و ساکت ماند.نه برای ا

دیگر »بود که خاطرات ناخواسته را در او زنده می کرد.و از آن روزی که در باغ دوازده بلوط با خود عهد کرد بود که

 فکر خود را بر گذشته بسته بود.«به پشت سر نگاه نخواهد کرد

این روزها همیشه »و بدون اینکه به چشمان اشلی بنگرد،ادامه داد:«رم.من این روزها رو بیشتر دوست دا»گفت:

اتفاقات تازه ای میفته،مهمونی،وچیزهای دیگه.رنگ و جلوه ی دیگه ای داره.روزهای گذشته خیلی تاریک و تیره 

اوه،چه روزهای پرآسایشی،چه غروب های آرامی،چه صحرای زیبایی!صدای خنده های زنگ دار از کلبه «بود.

 یاهان!گرمی طالیی زندگی،آینده ای مطمئن!فردایی روشن!چطور می توانم شما را فراموش کنم؟س

 «من این روزها رو بیشتر دوست دارم.»با صدای لرزانی گفت:

اشلی از میز پایین خزید.لبخندی آرام برچهره داشت.گویی هرگز حرف های اسکارلت را باور نداشت.دستش را زیر 

 را به جانب خود برگرداند.چانه او گذاشت سرش 

عیبش هم همینه.روزهای قدیم،زرق و _آه،اسکارلت،دروغگوی خوبی نیستی!بله زندگی حاال زرق و برق زیادی داره»

 «برق نداشت،اما واقعی بود،جذاب بود،زیبا بود،زیبایی با وقاری داشت.

گرمی دست هایش دری را که او برای ذهن اسکارلت به دو راه می رفت.نگاهش را به زیر انداخت.انعکاس صدا و 

همیشه بسته بود،باز می کرد.پشت این در،زیبایی دنیای قدیم قرار داشت و گرسنگی غم باری که میان آن بیتوته 

کرده بود.ولی می دانست که این زیبایی به هیچ کاری نمی آید و باید همان جا باشد.هیچ کس نمی توانست با کوله 

،قدمی به جلو بردارد.دست او از چانه اسکارلت جدا شد و یکی از دست هایش در میان باری از خاطرات دردآلود

 دست های اشلی قرار گرفت.

و ناگهان اخطاری در ذهن اسکارلت طنین انداخت:به «یادت میاد؟»اشلی با صدایی که کمی خشم آلود می نمود گفت:

 عقب نگاه نکن!به عقب نگاه نکن!

ماس دست هایش شوقی در او ظاهر شده بود.عاقبت اشلی را درک می کرد.عاقبت ذهنشان درگیرو دار این غوغا،از ت

 تالقی کرده بود.این لحظه با ارزش تر از آن بود که گم شود،ولو اینکه رنجی به دنبالش باشد.

سال ها به  و با طنین صدایش ناگهان دیوارهای آن دفتر کوچک کنار رفته بود،انبار چوب دور شده بود و«یادت میاد.»

سرعت درهم پیچیده بود و آن ها داشتند در یک بهار طوالنی در جاده ای پیچان و خلوت،درکنار هم سواری می 

کردند.اشلی سخن می گفت و کالمش سبکبال در هوا می ریخت و طنینش به آوازهای فراموش شده مبدل می 

ان زغال اخته می گذشتند و به میهمانی تارلتون گشت.جرین جرینگ مهمیزها و یراق ها را می شنیدندو از زیر درخت

ها می رفتند.و اسکارلت بی پروا می خندید و موهای نقره ای و درخشان او را زیر پرتو خورشید می دید و از وقار 

مردانه اش برآن اسب راهوار غروری لذت بخش در خود احساس می کرد.در صدایش موسیقی بود،ویولن،بانجو و 

 بارها با آن در خانه سفیدی که دیگر نبود،رقصیده بودند. سازهای دیگری که

زیر تابش ماه پاییزی،از دوردست ها،از سمت مرداب،صدای پوسوم ها شنیده می شد،بوی شراب،بوی شمع،بوی گل 

می آمد،ظرف ها از تخم مرغ های رنگ شده پر بود،کریسمس فرا می رسید.صورت ها همه شاداب.سیاه و سفید،همه 

دوستان تازه،دوستان قدیم،آدم هایی که لبخندهای پرمهر می زدند و به نظر می رسید نمرده اند،همه از پس خندان،و 

سال ها،سر می کشیدند،از پس آن سال های هراس انگیز؛دوقلوهای تارلتون،استوارت و برنت با موهای سرخ و 

ی سیاه و داغ و کید و ریفورد کالورت شوخی های تند،تام و بوید،وحشی چون اسب های جوان،جو فونتین با چشم ها
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با آن متانت و وقار ذاتی.همه آمده بودند.و جان ویلکز و جرالد اوهارا،برافروخته از براندی و آن خش خش آرام 

بخش و زمزمه های شفا دهنده الن.و آن احساس امنیت،آینده ای روشن،شورو نشاط و اینکه فردا چیزی جز شادی و 

 لذت به همراه ندارد.

صدای اشلی خاموش شد.و هر دو برای مدت طوالنی در سکوت به چشمان هم خیره شدند.میان آنان جوانی پرآفتاب 

گمشده ای وجود داشت که همراه ایشان این راه دراز را امده بود.همان جوانی شگفت انگیزی که با آن ها نفس می 

 کشید و با آن ها شریک بود.

اال می توانم بفهمم که چرا خوشحال نیستی.قبال نمی فهمیدم.قبال نمی فهمیدم که ح»اسکارلت با اندوه به خود گفت:

خب،ما داریم مثل سالخوردگان سخن می _چرا ما همگی شاد نیستیم،شوقی نداریم و لذت نمی بریم.ولی

زها سالخوردگان همیشه پنجاه سال عقب هستند.ولی ما که پیر نیستیم!خیلی چی»وشگفت زده فکر می کرد:«گوییم!

تغییر کرده و حوادث زیادی اتفاق افتاده،خیلی چیزها تغییر کرده و گذشته،رفته است و دیگر باز نمی گردد،پنجاه 

 «سال گذشته.ولی ما که پیر نیستیم!

اما وقتی به اشلی نگریست،دید که دیگر جوان نیست،شاداب نیست.سر فرو افکنده،به کسی شباهت داشت که برای 

ر در جمع غفلت کرده و غایب شده است.و موی نقره ای اش،چه خاکستری می نمود مثل مدتی طوالنی از حضو

انعکاس مهتاب روی آب های نقره ای.دیگر بهاری نبود،خزان بود،خزانی بزرگ و ابدی.قلب ها را تاریکی مطلق فرا 

 بدل شده بود. گرفته بود و آن آفتاب بعدازظهر آوریل رفته بود و شیرینی خاطرات دور به تلخی گزنده ای

نباید اجازه دهم دوباره مرا به گذشته بازگرداند.حق داشتم بگویم دیگر به گذشته فکر نمی »با ناامیدی به خود گفت:

کنم.گذشته،ازار دهنده است.آنچنان به قلبت می تازد که چاره ای جز بازگشت به گذشته پیدا نمی کنی.او دیگر نمی 

دانستم،نفهمیده بودم.قبال هرگز اشلی را درک نکرده بودم.اوه،اشلی عزیزم،دیگر تواند به آینده فکر کند.قبال نمی 

نباید به پشت سرت نگاه کنی.آخر چه ثمری دارد؟نباید به تو اجازه می دادم درباره آن روزها سخن بگویی.هروقت 

 «می شکند.به خوشی های پیشین نگاه می کنی همین وضع پیش می اید،تلخی می آورد،اندوه می آورد،قلبت 

اسکارلت برخاست.دستش هنوز در دست اشلی بود.حاال وقت رفتن بود،باید می رفت.نمی توانست بماند،به چهره او 

 بنگرد و یادگذشته ها را زنده کند،چهره ای که خسته بود،ویران بود،اندوهگین و پیرو هراسان بود.

سعی کرد محکم سخن بگوید،سعی کرد بغض «ذشته.اشلی،ما راه درازی آمده ایم،از آن روزها مدت زیادی گ»گفت:

و بعد در صدایش حالت حمله آشکار «را از گلویش براند. ما روزهای خوبی داشتیم،خب که چی؟

 «اوه،اشلی،همیشه دنیا به مراد دل ما نیست!»شد،

چه داد بگیریم هیچ وقت نیست.زندگی مجبور نیست آنچه را ما می خواهیم در اختیارمون بذاره.باید هر»اشلی گفت:

 «و خوشحال باشیم که بدتر از اون نداده.

دردی ناگهان تمام پیکر اسکارلت را در هم کشید.وقتی دوباره به یاد آن سفر دور و دراز،از گذشته تا به حال،افتاد 

با حالت ضعف به او دست داد.در مقابلش اسکارلت اوهارا ایستاده بود،دختری که عشاق فراوان داشت،لباس های زی

می پوشید و می خواست روزی،روزی که هرگز نیامد،بانویی بزرگوار چون الن شود.بی اختیار قطرات اشک از 

چشمان سبزش بیرون ریخت.وروی گونه اش افتاد و حالت کودکی را گرفت که هراسان و الکن به گوشه ای پناه 

ان خود گرفت و به خود فشرد و سرش را برده است.اشلی سکوت کرد،چیزی نگفت ولی به آرامی او را در میان بازو

روی شانه خود قرار داد و گونه خود را به گونه اش چسباند.اسکارلت خود را رها کرد و اورا در آغوش 
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گرفت.آغوش آرامش بخش او کمک کرد تا اشک هایش به زودی خشک شود.آه،آغوش او چه آرامشی 

اشلی قادر بود او را درک کند،مردی که در داشت.بدون رنج،بدون تنش،غنودن در آغوش یک دوست.فقط 

 خاطراتش شریک بود،مردی که گذشته و حال او را می دانست.

صدایی از بیرون برخاست،توجهی نکرد،فکر کرد گاری چیان دارند انبار را ترک می کنند.اندکی به صدای آرام قلب 

ارلت با حیرت به چهره او نگریست.اشلی به در اشلی گوش داد.ناگهان اشلی او را عقب زد و با خشم از خود راند.اسک

نگاه می کرد.اسکارلت برگشت.میان در ایندیا ایستاده بود،رنگ به چهره نداشت.از چشمان بی رنگش خشم آشکار 

 بود.و آرچی کینه توزانه،مثل جغد یک چشم،پشت سرش بود.پشت آن دو خانم السینگ ایستاده بود.

بود،به خاطر نداشت.همین قدر یادش بود که به فرمان اشلی،تند و سریع آنجا چطور از آن دفتر کوچک خارج شده 

را ترک کرده بود.آرچی و ایندیا در اتاق ایستاده بودند و با چهره های مخوف و مهیب نجوا می کردند.خانم السینگ 

فت شرم و ترس او بیرون ایستاده بود و وقتی اسکارلت می گذشت پشتش به او بود.هم چنان که به سوی خانه می ر

را فراگرفته بود.در ذهن خود آرچی را که با آن ریش اسقفی خود به فرشته عذاب شبیه بود مجسم می کرد که 

 مستقیما از الی صفحات عهد عتیق بیرون آمده بود.

رفته خانه خالی بود،اما آفتاب غروب اوریل هنوز برآن می تابید.مستخدمان گویی برای انجام مراسم تشییع جنازه 

 بودند و بچه ها در آن ساعت داشتند در حیاط پشتی خانه مالنی بازی می کردند.

 _مالنی

مالنی!همچنان که از پله ها به سوی اتاق خواب خود می رفت از انعکاس این نام در ذهنش،احساس سردی 

یندیا،موقعی که ماجرا را تعریف آزاردهنده ای کرد.مالنی حتما خبردار می شد.ایندیا گفته بود که به او می گوید.اوه،ا

می کرد چقدر به خود می بالید و کمترین اهمیتی نمی داد که نام برادر خود را لکه دار کند و قلب مالنی را بشکند،می 

خواست از هرطریق که ممکن باشد زهر خود را به اسکارلت بریزد.و خانم السینگ اگرچه حتما چیزی ندیده بود ولی 

سئله می داد.او هم به هرحال همه چیز را می گفت.و تمام شهر،وقت شام،خبر را می چه آب و تابی به م

شنیدند.همه،حتی سیاهان،آنان نیز فردا صبح سرمیز صبحانه از این موضوع حرف می زدند.در میهمانی امشب زن ها 

لر،این است آن زن یک گوشه جمع می شوند و با لذتی شیطانی در گوش هم با احتیاط زمزمه می کنند.اسکارلت بات

بلند پرواز و پرقدرت!و داستان سینه به سینه نقل می شود.هیچ راهی برای متوقف کردن آن نیست.چطور می شد آن 

را متوقف کرد وقتی اشلی او را که می گریست در آغوش گرفته بود.قبل از اینکه شب به پایان برسد،همه مردم 

افلگیر شده است.اما اسکارلت با خود فکر می کرد که این کار در کمال خواهند گفت که او زناکار است و هنگام زنا غ

بی نظری و از روی صفا و دوستی انجام شده؛اگر کریسمس گذشته،وقتی او را بوسیدم،آنجا حاضر بودند چه می 

یکی از این  اگر درتارا،وقتی از او خواستم که با هم فرار کنیم،ما را غافلگیر می کردند،چه می گفتند.اوه،اگر_گفتند

دفعات که ما واقعا گناهکار بودیم ما را می گرفتندباز هم این قدر ناراحت کننده نبود.اما این بار که ما واقعا بی گناه 

 _بودیم،وقتی او مرا دوستانه نوازش می کرد

بود اما هیچ کس باور نمی کرد.اسکارلت حتی یک دوست هم نداشت که از او دفاع کند.حتی یک نفر هم حاضر ن

من باور نمی کنم او کار بدی کرده باشد.در میان دوستان قدیمی حتی یکی هم پیدا نمی شد که او را بی گناه »بگوید:

بداند.دوستان جدید هم بدتر بودند،آنان از فرصتی که به دست آورده بودند تا او را خفیف و درمانده ببینند،خوشحال 

غ ها را باور می کردند و در همان حال برای اشلی اظهار تاسف می بودند.حاال دیگر همه به سادگی،بزرگترین درو
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نمودند که چرا مردی به نجابت او گرفتار چنین ورطه هولناکی شده است.طبق معمول همه تقصیرها را متوجه 

او را اسکارلت می دانستند.و در مقابل گناه اشلی فقط شانه باال می انداختند.و در یک مورد راست می گفتند.باالخره 

 در آغوش اشلی دیده بودند.

اما مالنی،با او چه باید می _با همه این ها می توانست در مقابل حرف مردم بایستد.و خود را بی اعتنا نشان دهد

کرد؟اوه،مالنی،نه!نمی دانست چرا باید قضاوت مالنی را مهم تر از دیگران بداند.حتما مالنی از شنیدن این 

ی شود.حتی از خیالش هم به خود لرزید و اشک از دیدگانش سرازیر شد.از اینکه ایندیا با گناه،درمانده و هراسان م

اشتیاق تمام ماجرای عشق پنهان آن دورا فاش می کرد به خود لرزید.طاقت نگاه مالنی را نداشت.آن وقت مالنی چه 

می دهد کاری جز این انجام  می کرد؟اشلی را ترک می کرد؟چه کاردیگری می توانست بکند؟آیا وقار مالنی اجازه

دهد؟اشلی چه خواهد کرد؟من چه باید بکنم؟سرمای طاقت فرسایی هجوم آورده بود واشک از چشمانش سرازیر 

می شد.اوه،اشلی از خجالت می میرد،از بالیی که به سرش اورده ام،از من متنفر می شود.جریان اشک ناگهان جای 

 داب هولناک و هراس انگیزی فرو می چکید.پس رت چهخود را به ترس داد.گویی اشک هایش به گر

 می شود؟او چه خواهد کرد؟

شاید کسی چیزی «شوهران همیشه آخرین نفری هستند که می فهمند.»شاید هنوز نمی داند.قدیمی ها چه می گفتند؟

ک گلوله در مغز آن به او نگوید.آدم شجاعی باید باشد تا بتواند چنین خبری را به رت بدهد.رت آدمی است که اول ی

آدم خالی می کند و بعد می پرسد.اوه خدای من نگذار کسی این حماقت را بکند!ناگهان چهره آرچی را با آن چشم 

کورش درنظر آورد و از نفرت او از زنان به خود لرزید.آرچی از زنان متنفر بود و در این راه نه از خدا می ترسید نه 

 می امد که یکی  از خلق خدا.آن قدر از زن ها بدش

از آن ها را کشته بود.وتهدید کرده بود که همه چیز را به رت می گوید.و حتما می گفت و هیچ ترسی نداشت که 

اشلی او را از خانه اخراج کند.مگر اینکه اشلی او را بکشد وگرنه همه چیز را به رت می گفت.و آن را وظیفه مذهبی 

 خوب هرگز نباید عقیده خود را فراموش کند.خود می دانست و عقیده داشت یک مسیحی 

لباس از تن بیرون آورد و روی تخت دراز شد.در ذهنش آشوبی چون گرداب می چرخید.چه خوب بود اگر می 

توانست در را به روی خود قفل می کرد و دیگر کسی را نمی دید.شاید رت امشب از ماجرا مطلع نشود.به او خواهد 

تواند در ضیافت حضور یابد.و آن وقت تا صبح وقت زیادی دارد تا بتواند بهانه ای  گفت که سردرد دارد و نمی

 بتراشد،از خود دفاع کند و بتواند جلوی سیالب را بگیرد.

حاال راجع بهش فکر نمی کنم.باشه بعدا.حاال نه.باشه »در حالی که صورتش را در بالش پنهان می کرد با ناامیدی گفت:

 «وب فکر کنم.بتونم تحمل کنم.برای وقتی که بتونم خ

مستخدمان بازگشته بودند و حاال صدای پایشان را می شنید.به آرامی رفت و آمد می کردند و در تدارک شام 

بودند.آیا آنان نیز از ماجرا مطلع بودند؟مامی آمد و تلنگری به در زد،اما اسکارلت گفت میل به شام ندارد،و او را پی 

ذشت و عاقبت صدای پای رت روی پله ها به گوش رسید.وقتی رت به سرسرای باال کار خود فرستاد.زمان گ

رسید،اسکارلت کامال خود را جمع کرد و برای رو به رو شدن با او تمام نیرویش را به کار گرفت اما رت از مقابل اتاق 

او را می کرد و قدم  گذشت.نفسش را رها کرد.خدا را شکر که هنوز رت چیزی نشنیده بود و هنوز رعایت خواسته

در اتاق خواب نمی گذاشت.اگر در این لحظه او را می دید،همه چیز را از چهره اش حدس می زد.باید خود را آماده 

کند و به او بگوید بیمار است و نمی تواند در ضیافت شرکت کند.خوب،هنوز وقت داشت که خود را کمی آرام 
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ز آن بعدازظهر لعنتی،گویی اصال زمان وجود نداشت،چه کند می سازد.اوه،آیا هنوز اصال زمان وجود داشت؟ا

گذشت،گویی جهان متوقف شده بود.حاال صدای حرکت رت را در اتاق خودش می شنید.با پورک سخن می گفت و 

دستورهایی می داد.هنوز شهامت نداشت رت را به خود بخواند.همان طور بی حرکت در بستر دراز کشیده بود و می 

 لرزید.

 «بیا تو.»دتی بعد صدای چندضربه شنیده شد.اسکارلت سعی کرد صدایش را محکم و جدی نگه دارد.م

نکنه اشتباهی وارد صومعه شدم؟اینجا خونه س یا صومعه.چرا این خونه این قدر »رت در را باز کرد و پرسید:

شد.وارد شد و در را پشت اتاق تاریک بود.صورت رت را نمی دید.از صدایش هم چیزی غیرعادی حس نمی «ساکته؟

 سرخود بست.

 «برای مهمونی حاضری؟»

متاسفم،رت،سرم »اسکارلت با خود فکر کرد،اوه صدایش چقدر طبیعی است.خدا را شکر که تاریک است.وبعد گفت:

 «درد می کنه.فکر نمی کنم بتونم بیام.توخودت برو.به مالنی هم بگو خیلی متاسفم که نتونستم بیام.

 «چه زن هرزه و متقلب وترسویی هستی.»ی فرو افتاد و آخراالمر رت با لحنی برنده و تلخ گفت:سکوتی طوالن

آه،پس می دانست.اسکارلت به خود می لرزید،قادر به سخن گفتن نبود.صدای حرکت رت را در تاریکی می 

مد و به او خیره شنید.کبریت کشید و چراغ را روشن کرد و اتاق ناگهان در روشنایی فرو رفت.به طرف تخت آ

 شد.لباس شب پوشیده بود.

 «بلندشو.ما میریم به مهمونی .عجله کن.»با نگاهی بی حس گفت:

 «_اوه،رت.نمی تونم.می دونی»

 «می دونم.بلندشو.»

 «_رت،آرچی گفت»

 «_آرچی گفت.آدم شجاعیه این آرچی»

 «برای این دروغی که گفته باید اونو می کشتی.»

 «و رو نمی کشم.این عادت عجیب رو همیشه داشتم.حاال موقع بحث نیست.بلندشو.من آدم های راستگ»

اسکارلت نشست.مالفه را به خود پیچید.در صورت او دنبال چیزی می گشت.تاریک بود و آن چه را که می خواست 

 نمی دید.

 «من نمیام.مگه این که این سوء تفاهم برطرف بشه.»

گه هیچ وقت نمی تونی سرتو بلند کنی،دیگه نمی تونی یک لحظه توی این شهر اگه امشب به این مهمونی نری،دی»

زندگی کنی.و من ممکنه یک زن هرزه رو بتونم تحمل کنم اما یک ترسو رو نمی تونم.تو امشب به این مهمونی میری 

 .«حتی اگه زخم زبون های الکس استفنز رو تحمل کنی،حتی اگه مالنی تو رو از خونه ش بندازه بیرون

 «رت،بذار توضیح بدم.»

 «نمی خوام بشنوم.وقت نداریم.لباستو بپوش.»

ایندیا،خانم السینگ،آرچی،اشتباه می کنن.از من بدشون میاد.ایندیا این قدر از من بدش میاد که _اونا اشتباه می کنن»

 «_حاضره راجع به برادرش دروغ بگه،فقط برای اینکه منو خراب کنه.اگه بذاری توضیح بدم
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آن وقت چه «خیلی خوب،بفرما ،توضیح بده!»اوه،یا مریم مقدس.این حرف ها چیست که من می زنم.اگر او بگوید:

 بگویم؟چه می توانم بگویم؟

 «اونا دروغ گفتن.من نمی تونم بیام.»

ی چرا میای.حتی اگه مجبور بشم،گردنتو بشکنم و با هرقدم که ور میداری یک اردنگی در کون قشنگت م»رت گفت:

 «زنم.

درخشش سردی در چشمانش دیده می شد،دست او را کشید و بلند کرد.بعد شکم بندش را برداشت و به سویش 

 انداخت.

بپوش،کمکت می کنم.اوه،مطمئن باش که بلدم ببندم.نه با مامی کاری نداشته باش.اگه بیاد اینجا ،می فهمه که تو »

 «چقدر ترسویی.

 «ه،من ترسو نیستم.ن» اسکارلت با خشم فریاد کشید:

اوه،الزم نیست راجع به کشتن اون یانکی و شاخ و شونه کشیدن برای سربازهای شرمن حرف بزنی.تو »

عالوه بر صفت های بد دیگه،ترسو هم هستی.اگر هم به خاطر خودت نمی خوای بیای.به خاطر بونی،حتما _ترسویی

 «و بپوش،زود باش.میای.چطور می تونی آینده این بچه رو خراب کنی.شکم بندت

اسکارلت با حرکتی سریع مالفه را کنار زد و با زیرپوش نازک خود همان طور ایستاد.کاش رت برمی گشت و زیبایی 

وسوسه انگیزش را می دید.شاید کمی به وجد می امد و این حالت وحشتناک از بین می رفت.اما رت 

و می گشت.باالخره یکی از پیراهن های تازه او را که از برنگشت.درگنجه جستجو می کرد.دنبال لباس مناسبی برای ا

پارچه ابریشمی سبزرنگی دوخته شده بود بیرون کشید.پیراهنی بود یقه باز که در پشت چین زیاد داشت و دسته 

چند قدم به او «اینو بپوش.»گلی بزرگ از مخمل صورتی آن را تزیین می کرد.پیراهن را روی تخت انداخت و گفت:

نباید خودتو مثل یک مادر مهربان و سربه زیر جلوه بدی.امشب پرچم تو باید باالی همه باشه..اگه این »د.نزدیک ش

کارو نکنی برای همیشه حسابت پاکه.باید یک عالمه هم سرخاب بمالی.مطمئنم زناکاران خیابان پیچ تری صورتشون 

 «این همه رنگ پریده نیست.حاال برگرد.

و آن قدر محکم کشید که فریاد اسکارلت درآمد.از درد و تحقیر و ترس،نزدیک بود به نخ های شکم بند را گرفت 

 گریه بیفتد.

 «حیف که این نخ ها دور گردنت نیست.»خنده کوتاهی کرد و ادامه داد:«دردت اومد،ها؟»رت گفت:

آمدند همهمه مدعوین خانه مالنی غرق در نور بود.صدای موسیقی تا فاصله دوری از خیابان می رسید.نزدیکتر که 

نشان داد که میهمانان زیادی در ضیافت حضور دارند.خانه از مدعوین موج می زد.نه تنها اتاق ها،بلکه ایوان های جلو 

و عقب نیز پر از مردان و زنان بود.نیمکت هایی که در چمن مقابل خانه گذاشته بودند جای نشستن نداشت.رنگ 

 ریخت.های زیبایی از فانوس ها بیرون می 

نمی توانم.در درشکه نشسته بود و دستمالش را در مشت می فشرد.نمی _اسکارلت به خود گفت:نه،نمی توانم بروم

توانم،نمی روم.همین االن می پرم پایین و فرار می کنم.می روم،نمی دانم کجا.می روم به تارا.چرا رت مرا مجبور کرد 

گاهش به من چطور خواهد بود؟اوه،نمی توانم با او روبه رو که بیایم؟مردم چه می گویند؟مالنی چه می گوید؟ن

 شوم.فرار می کنم.
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رت افکارش را خوانده بود.دست هایش را محکم در دست گرفته بود.بازویش دور کمر او حلقه شده بود و آن قدر 

 می فشرد که اسکارلت احساس خفگی می کرد.مثل یک غریبه مهاجم نگاهش می کرد.

 «دم که یک ایرلندی این قدر بترسه.پس شهامتت کجا رفته؟هیچ فکر نمی کر»

 «رت خواهش می کنم،بذار برم خونه.برات توضیح میدم.»

تا ابد وقت توضیح داری ولی حاال باید مثل یک قربانی روی صحنه حاضر بشی،می خوام ببینم شیرها چطور تیکه پاره »

 «ت می کنن.پیاده شو.

به آن تکیه کرده بود،چون خارا سخت می نمود،احساس شهامت می کرد.خدایا،چرا  پیاده شد و پیش رفت.بازویی که

نتواند با آن ها روبرو شود؟مگر اینها چیزی بیشتر از چند تا گربه براق هستند که پنجه های خود را نشان می دهند و 

 فقط مالنی._ند.فقط مالنیبه او حسادت می کنند؟به آنها نشان می دهم.نشان می دهم که چقدر برایم بی اهمیت هست

میهمان ها در ایوان بودند.رت مرتب به چپ و راست خم می شد.کالهش را به دست داشت.صدایش آرام و سرد 

بود.موسیقی خاموش شد و آن دو به سرسرا قدم گذاشتند.اسکارلت دید که مدعوین همه چون موج عظیمی تواضع 

می خواستند حمله کنند؟می خواستند او را تکه تکه کردند و عقب نشستند،همه سکوت کرده بودند.آیا 

 کنند؟خوب،خدای بزرگ بگذار بکنند.سرش را محکم باال گرفت و لبخند زد،گوشه چشمان زیبایش جمع شد.

سکوتی آزار دهنده بر قلب مطرود اسکارلت فرود آمد.از میان جمع،مالنی با قدم های کوتاه،به سرعت به سوی او 

ببیند و قبل از همه با او سخن بگوید.شانه های ظریفش را باال گرفته بود و چانه کوچکش  پیش می آمد تا او را

باوقارتر از همیشه می نمود.چنان پیش می آمد که انگار مهمان دیگری جز اسکارلت نداشت.به کنارش آمد و دست 

 خود را دور کمراوحلقه کرد.

شنگی.ممکنه تو از فرشته ها باشی؟ایندیا امشب نتونسته اوه عزیزم،چه لباس ق»با صدای زنگ دار و لطیفش گفت:

 «برای کمک من بیاد.ممکنه در پذیرایی به من کمک کنی؟

 فصل پنجاه و چهارم

دوباره،در اتاقش چه آرامشی داشت.بدون توجه به لباس زیبایش،خود را در بستر انداخت.حاال می توانست بی 

وانسته بود بین مالنی و اشلی بایستد و به تک تک مدعوین خوش حرکت روی تخت دراز بکشد و فکر کند.چطور ت

آمد بگوید؟اوه،چه ترسی!حاضر بود دوباره با سربازان شرمن روبه رو شود ولی باز در چنین ضیافتی شرکت 

نکند!مدتی بعد از بستر برخاست و در اتاق به قدم زدن پرداخت و در همان حال لباس از تن می کند و به زمین می 

 اخت.اند

واکنش های پرتشویش او را به لرزه انداخت.گیره ها را از گیسوانش می کند و روی زمین پرت می کرد.به پنجه 

هایش گویی می خواست یکصد بار گیسوانش را شانه کند،خشمگین بود،انگشتانش را با خشم به سرش فرو می 

بود از طبقه پایین بیاید گوش داد..اما صدایی نمی  کرد.هزار بار با پنجه های پا به در نزدیک شد و به صداهایی ممکن

 آمد،مثل جهان اموات خاموش بود.

وقتی ضیافت تمام شده بود رت او را به خانه رسانده بود و به اتاقش فرستاده بود و رفته بود.خدارا شکر که تنها بود 

که با او روبرو شود.شرمگین و رت هنوز بازنگشته بود.خدا را شکر که در خانه نبود.امشب دیگر نمی توانست 

هراسان و لرزان بود.ولی رت کجا رفته بود؟شاید به خانه آن زنک.برای اولین بار اسکارلت خوشحال بود که 

موجودی هم مثل بل واتلینگ در این دنیا بود.خوشحال بود که رت غیر از این خانه،جای دیگری را برای کسب 
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حضور شوهرش در یک فاحشه خانه شادمان شود ولی چه چاره؟حتی اگر  آرامش داشت.البته این درست نبود که از

 او می مرد شاید خوشحال می شد،چه خوب می شد اگر امشب دوباره او را نمی دید.

خب،فردا روز دیگری بود.فردا بهانه ای می جست،شاید حتی اتهامات متقابلی به او می زد و اشتباهاتش را به _فردا

ره این شب وحشت انگیز فراموش می شد و ترسش از میان می رفت.فردا دیگر در بند رخش می کشید،فردا،خاط

شرمی _دیگر غرور پایمال شده و شرم طوفانی او فراموش می شد_چهره اشلی نبود،سیمای او دیگر آزارش نمی داد

ر بود،آیا اشلی موقر که خودش برای او به وجود آورده بود،شرمی که اشلی در آن دخالتی نداشت.آیا اشلی از او متنف

و عاشق،دیگر او را دوست نداشت؟آیا تنفرش به خاطر شرمش بود؟آیا به خاطر بدنامی بود؟البته ممکن بود متنفر 

حاال وقتی که با از خودگذشتگی بزرگ مالنی آنان هردو از بدنامی نجات یافته بودند اشلی می توانست از او _باشد

برابر چشمان شعله کش مدعوین به سویش دویده بود،او را در آغوش کشیده متنفر باشد.مالنی با گذشت بزرگ،در 

بود و صمیمانه بوسیده بود و یک لحظه او را از خود جدا نکرده بود و با مهر ومحبت بی پایان خود لبخند زده 

 نمی شدند. بود.مردم همه سرد بودند،در نگاهشان گرمایی نبود خشک و بی تفاوت رفتار می کردند،اما از ادب خارج

اوه،چه رسوایی بزرگی،چه تحقیری.چطور به خود اجازه داده بود برای فرار از خشم مردم پشت مالنی مخفی 

شود؟آیاننگی از این باالتر بود که مالنی با آن حالت حق به جانب،از اعتماد مردم بهره گیرد و او را از سیالب تهمت 

 ها و بدگویی ها برهاند؟

ید.دلش مشروب می خواست،چندپیک پیاپی که گرمش کند،قبل از اینکه بتواند بخوابد.مالفه را از سرما به خود لرز

به خود پیچید و با شتاب از اتاق خارج شد و از پله ها پایین رفت.کفش های راحتی بدون پاشنه اش در آن سکوت 

سته اتاق پذیرایی افتاد،خطی هراس انگیز صدای زیادی ایجاد می کرد.هنوز در وسط پله ها بود که چشمش به در ب

باریک و نورانی زیر آن می درخشید.قلبش برای لحظه ای از حرکت ایستاد.آیا وقتی به خانه آمد،چراغ اتاق پذیرایی 

روشن بود؟آیا حالش آن قدر بد بود که به آن توجه نکرده بود؟شاید رت بازگشته باشد؟می تواند از در آشپزخانه 

شد،پس باید فوری از خیر براندی بگذرد و پاورچین،به اتاق خواب باز گردد.خدایا چقدر آمده باشد؟اگر رت آمده با

 دلش براندی می خواست!نباید با او روبه رو شود.در اتاقش در امان است.می تواند در را قفل کند.

د.نور شمع از پشت هنوز اولین قدم را برای بازگشت برنداشته بود که در بازشد.رت سایه وار در آستانه ایستاده بو

سر به او می تابید.قامتش بزرگتر وبلندتر از همیشه به نظر می رسید.به جانور هراس انگیز بی صورتی شبیه بود که 

 آرام روی پاهایش می خزید.

 «تشریف بیاورید اینجا،خانم باتلر.»با صدایی که کمی دورگه به نظر می رسید گفت:

ن می داد که مست است.مثل اینکه خیلی خورده بود.اسکارلت به ناچار مست بود،واین بار برخالف گذشته،نشا

 «بیا اینجا،لعنتی.»ایستاد،ولی هیچ نگفت.رت حرکتی به دست هایش داد و آمرانه و خشمگین گفت:

اسکارلت با دلی پرتپش به خود گفت،باید خیلی مست باشد.معموال وقتی مست می شود،با ادب تر می شود.رت باز 

 بسیار مؤدبانه._کرد،کالمش زهرآلود بود ولی حرکاتی که با آن ها همراه شد مثل همیشه،مؤدبانه بود هم مسخرگی

مالفه را تا زیر گلوی خود «نباید کاری بکنم که فکر کند از روبه رو شدن با او می ترسم.»اسکارلت با خود فکر کرد:

 اش صدا می داد.کشید.سرش را باال گرفت واز پله ها سرازیر شد.کفش های راحتی 

رت که کنار در ایستاده بود،با حالت مسخره ای تعظیم بلند باالیی کرد،اسکارلت کمی خود را عقب کشید و از مقابل 

او عبور کرد.رت کت به تن نداشت.کراواتش باز بود و از دو طرف روی سینه اش قرار داشت.دکمه های پیراهنش را 
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ود را بیرون انداخته بود.موهایش در هم بود و چشمانش بیش از حد سرخ و تا پایین باز کرده بود و سینه پرموی خ

تنگ می نمود.شمع روشنی روی میز قرار داشت و سایه اشیا را چون هیوالی خفته ای روی سقف و دیوارها می 

 انداخت.دریک سینی نقره ای تنگ مشروب و چند گیالس دیده می شد.

 «بشین.»ن گستاخانه ای گفت:رت به دنبال او وارد اتاق شد و با لح

 نوع بی سابقه ای از ترس ناگهان در وجود اسکارلت جوشید.ترسی که به او اخطار می کرد در مقابله با او ناتوان است.

رت بیشتر به غریبه ها شبیه بود،حرکات،رفتاروگفتارش نیز چون غریبه ها بود.این مرد یک رت بیمار بود که 

حرکاتش بیشتر به مجانین می خورد.هرگز در گذشته،حتی در حساس ترین لحظات این  بیمارگونه رفتار می کرد و

چنین القید به نظر نمی آمد.هنگامی که خشمگین بود مسخرگی می کرد و ویسکی حالت تمسخر او را افزایش می 

و به عنوان یک داد.اوایل اسکارلت از القیدی و خونسردی او سخت برمی آشفت ولی رفته رفته آن را پذیرفته بود 

واکنش طبیعی تلقی می کرد.در این سال ها فکر می کرد که هیچ چیز به واقع برای او اهمیت ندارد،تمام چیزهای 

زندگی،از جمله اسکارلت را،یک شوخی می پنداشت.ولی اکنون که او را از آن سوی میز می نگریست به روشنی می 

 از کوره به در برده،چیزی که برایش بسیار اهمیت داشته است.دید که باالخره واقعه ای او را ناراحت کرده و 

 «دلیلی نداره که گیالس آخر شب رو نزنی،حتی اگر من هم توی خونه باشم،چطوره خودم برات بریزم؟»رت گفت:

 «_ببینم کیه

اال شنیدم.حتما تو هیچی نشنیدی .اگه میدونستی خونه هستم،هرگز پایین نمی اومدی.صدای راه رفتنت رو توی اتاق ب»

 «خیلی به مشروب احتیاج داری.بگیر.

 «نمی خوام»

 تنگ مشروب را برداشت و گیالس را پر کرد،زیاد به حرکاتش مسلط نبود.

از این ژست ها برای من نگیر.می دونم که یواشکی «داری می لرزی.»و گیالس را در دست اسکارلت جای داد.«بگیر.»

می خوری.بارها خواستم بهت اخطار کنم که دزدکی خوردن رو کنار بذاری و اگه می خوری،و می دونم که زیاد هم 

 «می خوای،جلوی همه بخور،فکر می کنی اگه معتاد به مشروب شده باشی من اهمیت می دم؟

اسکارلت گیالس را که از مشروب تر شده بود گرفت.رت او را مثل یک کتاب باز می خواند.همیشه او را خوانده 

 ها مردی در دنیا بود که اسکارلت مایل بود افکارش را از او پنهان کند.بود.رت تن

 «میگم بخور.»

اسکارلت گیالس را بلند کرد و با یک حرکت دست محتویات آن را به حلق ریخت.درست مثل جرالد.او نیز وقتی 

کشید.اسکارلت با  ویسکی می خورد با یک حرکت مچ یک مرتبه گیالس را کج می کرد و هرچه در آن بود سر می

خود فکر کرد که چقدر در این کار مهارت دارد،کاری که جلوه خوبی هم نداشت.این حرکت از دید رت دور 

 نماند.یک گوشه دهانش به خنده ای تلخ،باال رفت.

 «بشین.می خواهیم صحبت های شیرینی درباره ضیافت باشکوهی که امشب رفتیم با هم بکنیم.»

 «تومستی.و من می خوام برم بخوابم.:»اسکارلت به سردی گفت

 «من خیلی مستم و می خوام قبل از اینکه شب تموم بشه بیشتر مست بشم.تو هم به رختخواب نمیری.هنوز نه.بشین.»

صدایش ظاهرا همان طوربی حالت و سرد بود ولی اسکارلت در پس آن خشم را حس می کرد.می دید که در درون 

خشم او در این کلمات سرد چون شالقی فرو می آمد.اسکارلت نیز از عصبانیت چون او چه تشویشی جریان دارد.
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موج تاب می خورد،رت کنارش ایستاده بود و بازویش را آن چنان می فشرد که اسکارلت را توان تحمل درد نمانده 

 بود.می ترسید.خیلی بیشتر از گذشته.

 

شمانش برق خوفناکی بیرون می ریخت . در ته چشمانش رت رویش خم شده بود ، چهره اش تاریک بود ولی از چ

چیزی بود که اسکارلت نمی شناخت ، چیزی عمیق تر از خشم ، قوی تر از درد ، چیزی که چشمانش را به صورت دو 

زغال گداخته در آورده بود . رت مدتی دراز به او خیره ماند ، تا جایی که چشمان سبز و سیالش ضعیف شد و فرو 

عد در مقابل او روی صندلی نشست و گیالس خود را دوباره پر کرد . ذهن اسکارلت فعال شده بود ، دنبال افتاد و ب

سنگرهای دفاعی می گشت . اما هر چه به دنبال کلمات می گشت نمی یافت . نمی دانست چه بگوید ، نمی دانست 

 رت چگونه می خواهد چماق اتهام را بلند کند . 

مانده بود . اسکارلت سعی می کرد اعصاب خود را تسکین دهد و آرام سازد و از لرزش  رت به گیالس خود خیره

اندامش جلوگیری کند . برای مدتی رت همان طور بی حرکت با چهره ای خالی از حس نشسته بود . اما ناگهان خنده 

دیگر برای اسکارلت امکان  را سر داد ، هنوز نگاه خیره خود را به اسکارلت دوخته بود . با شنیدن صدای خنده او

 نداشت جلوی لرزش اندام خود را بگیرد . 

 « امشب کمدی خوشمزه ای داشتیم ، این طور نیست ؟ » 

اسکارلت چیزی نگفت . پنجه پایش را در کفش های راحتی خم کرده بود تا بر اعصابش مسلط شود و از لرزش 

 بدنش بکاهد . 

ن . تمام مردم دهکده جمع بودند تا زن خطاکار را سنگسار کنند . شوهر یک کمدی شاد با حضور همه بازیگرا» 

خیانتکار مثل یک نجیب زاده هوای زنش را داشت و زن که مسیحی خوبی بود سعی می کرد روی همه خطاها ماله 

 « بکشد . و عاشق ـ 

 « اوه رت ، خواهش می کنم . » 

گرم کننده س . و عاشق مثل یک دیوانه ملعون بدبخت نگاه می خواهشت پذیرفته نیست . امشب نه . آخه خیلی سر» 

کرد و آرزوی مرگ معشوق را داشت . چطور بود ، عزیزم ؟ چه احساسی داشتی وقتی زنی که این همه از او نفرت 

 « داشتی خودش را وسط انداخت و گناهان تو رو ماله کشید ؟ بشین . 

 اسکارت نشست . 

اندازه امشب از او متنفر نبودی . حیرت می کنی از اینکه ماجرای تو اشلی رو می دونه ـ  تصور می کنم هیچ وقت به» 

تعجب می کنی پس چرا این کار رو کرد ـ شاید این کار رو کرده تا وجهه خودشو حفظ کنه . و تو فکر می کنی چه 

 « کار احمقانه ای کرده ، حتی اگه گناه تو رو مخفی کرده باشه ، اما ـ 

 « وش نمیدم ـ من گ» 

چرا گوش میدی . و من برات میگم تا نگرانی هات کمتر بشه . خانم ملی ، احمقه ، اما نه از اون نوعی که تو فکر می » 

کنی . معلوم بود که یکی بهش گفته ، ولی اصالً باور نکرده بود . حتی اگه با چشم های خودش هم می دید ، باز هم 

داره که نمی تونه کسی رو که دوست داره متهم کنه . من نمی دونم اشلی ویلکز چه باور نمی کرد . اون قدر شرافت 

دروغی بهش گفته ـ ولی هر چی می گفت باز هم فرقی نمی کرد ، چون اشلی رو دوست داره ، تو رو هم دوست داره . 

 «اه نجاتت همین باشه . البته من نمی دونم علتش چیه ، ولی دوستت داره . این هم یک امتیاز به نفع تو . شاید ر
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کمی وقار به چهره اش « اگه تو مست نبودی و توهین نمی کردی ، من همه چیز رو توضیح می دادم . ولی حاال ـ » 

 بازگشته بود ، سرش را باال گرفته بود و محکم حرف می زد . 

م . به خدا قسم اگه یک دفعه من عالقه ای به توضیحات تو ندارم . من حقیقت رو بهتر از تو می دون» رت گفت : 

 و ادامه داد : « دیگه از روی صندلی بلند بشی ـ 

اونچه که از این نمایش کمدی برای من از همه جالب تره این بود که وقتی تو با تمام پاکی و تقوی منو به خاطر » 

عشق » ی می کردی . گناهانم از گرمی بستر خودت محروم کردی ، در قلب خودت داشتی با اشلی ویلکز عشق باز

 « جلمه خوبیه نه ؟ از این جمله های خوب توی اون کتاب زیاده ، این طور نیست ؟ « بازی در قلب . 

چشمانش دور اتاق به چرخش در آمد « کدام کتاب ؟ کدام کتاب ؟ » اسکارلت در ذهنش با تشویش از خود پرسید : 

 ای اتاق چه ترسناک بود ! . ظروف نقره در آن نور کم چه تیره بودند ! گوشه ه

و من رانده شدم ، چون شوق تو رو داشتم ـ چون تو دیگه بچه نمی خواستی . چه احساس تلخی داشتم عزیزم ! چه » 

زخمی به من زدی ! بنابر این از صحنه خارج شدم و دلخوشی دیگه ای پیدا کردم . و تو فرصت پیدا کردی به سراغ 

بری . لعنت بر او . چه مرگشه ؟ نمی دونه که روحاً به زنش وفادار باشه یا جسماً ؟  این مرد رنجدیده ، آقای ویلکز

 « چرا تصمیمشو نمی گیره ؟ البته تو هم اعتراضی نداری که از او بچه دار بشی ، ها ؟ و اونو به حساب من بذاری ؟ 

، اسکارلت بر خشم خود مهار زد و اسکارلت ناگهان از جا پرید و فریاد زد ، رت هم بلند شد و خنده را سر داد 

 دوباره با فشار رت بر جایش نشست . رت به طرف او خم شد . 

 آنها را جلوی صورت اسکارلت نگه داشت . « به دست های من نگاه عزیزم . » 

اشلی رو  با اینا می تونستم تو رو تیکه تیکه کنم ، بدون اینکه یک ذره ناراحت بشم ، و اگه می دونستم که می تونم» 

از وجود تو بیرون بکشم این کار رو می کردم . ولی این کار امکان نداره . دستمو این جوری می ذاشتم دور سرت و 

دست هایش دور سر اسکارلت حلقه شده بود . در گیسوان « جمجمه تو فشار می دادم و مثل گردو خورد می کردم . 

ر می داد . ناگهان سر اسکارلت را باال کشید و صورتش را مقابل مواجش فرو رفته بود ، هم نوازش می کرد و هم فشا

صورت خود گرفت . اسکارلت داشت به چهره یک بیگانه می نگریست ، یک بیگانه مست یاوه گو . مردی که مست 

بود و از چشمانش شراره انتقام می ریخت . اسکارلت که شهامت یک حیوان وحشی را داشت وقتی خود را در مقابل 

 خطر یافت گردنش را راست کرد و چشمانش تنگ شد .  این

 « به من دست نزن دیوونه مست . » گفت : 

 با کمال تعجب دید که رت ناگهان سرش را رها کرد و آرام به لبه میز تکیه کرد و بار دیگر گیالس خود را پر کرد . 

می کنم ، به خصوص وقتی در گوشه ای گیر من همیشه جرات تو رو تحسین کردم ، عزیزم . و االن بیشتر تحسین » 

 « میفتی . 

اسکارت مالفه را به خود پیچید . اوه ، چه می شد اگر می توانست به اتاقش برود و در را قفل کند و تنها بنشیند . 

.  باالخره باید به هر شکلی هست این مرد بیگانه را از خود براند ، از دست این رت که هرگز نمی شناخت راحت شود

 از جا برخاست ، اگر چه زانوانش می لرزید ، ولی باز هم مالفه را محکم تر کرد و گیسوانش را از صورتش کنار زد . 

من گیر نیفتادم . تو هیچ وقت نمی تونی منو گیر بندازی ، رت باتلر ، یا منو بترسونی . تو » با لحنی قاطعی گفت : 

بد معاشرت داشته و هیچی سرش نمیشه جز بدی . تو نمی تونی  هیچی نیستی جز یک جانور مست که با زن های
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اشلی رو درک کنی و منو . تو مدت ها تو کثافت زندگی کردی و هیچی سرت نمیشه . تو چون هیچی نمی فهمی 

 « حسادت می کنی . شب به خیر . 

خود میخکوب کرد . از آن سوی بر گشت و با بی اعتنایی به راه افتاد ولی ناگهان خنده وحشیانه رت او را سر جای 

اتاق نگاهی تحقیر آمیز به او انداخت . خدایا چه می شد اگر دیگر نمی خندید . چه جای خنده بود ؟ رت به سویش 

 آمد . اسکارلت به طرف در رفت ولی با دیوار مواجه شد . رت دستش را بر شانه او گذاشتت و به دیوار چسباند . 

 « خنده کافیه . »  اسکارلت پرخاش کنان گفت :

 « می خندم ، چون دلم برات می سوزه . » 

 « دلت برای من می سوزه ؟ دلت برای خودت بسوزه . » 

بله ، به خدا که دلم برات می سوزه ، احمق خوشگل من . خنده من اذیتت می کنه ، ها ؟ نه خنده رو می تونی تحمل » 

 « کنی نه دلسوزی رو ، نه ؟ 

خم شده بود و شانه های او را به دیوار می فشرد . چقدر درد داشت . چهره رت عوض شد . کامالً به خنده قطع شد . 

 او نزدیک شده بود ، بوی تند ویسکی از دهانش بیرون می زد . 

حسادت ؟ من ؟ خب چرا نه ؟ اوه ، بله . من به اشلی ویلکز حسادت می کنم . اوه ، لطفاً توضیح نده . می دونم که » 

ماً به من وفادار بودی . این چیزی نبود که می خواستی بگی ؟ من از همون اول هم می دونستم . همیشه ، در تمام جس

این سال ها ، از کجا می دونستم ؟ خب ، می دونستم که اشلی مرد شرافتمندیه ، می دونستم او ذاتاً شریف و با وقاره . 

یستیم . ما نجیب نیستیم و شرف نداریم ، داریم ؟ مثل گیاه هرزه بار و این عزیزم . اما من و تو عزیزم ـ این جوری ن

 « اومدیم . 

 « ولم کن برم . دلم نمی خواد اینجا بایستم و توهین بشنوم . » 

من به تو اهانت نمی کنم . دارم تقوای جسمانی تو رو ستایش می کنم . این که دلیل حماقت من نیست . ولی تو فکر » 

دها احمقن ، اسکارلت . من هیچ وقت قدرت و هوش تو رو دست کم نگرفتم . احمق هم نیستم . می کنی همه مر

 « خیال نکن نمی فهمم ، وقتی تو بغل من بودی فکر می کردی که من اشلی ویلکز هستم ، این طور نیست ؟ 

 صورت اسکارلت پایین افتاد ، ترس و حیرت بر آن نقش گرفت . 

« قع می تونم بگم خیال جالبیه . رختخواب سه نفره ، در حالی که برای دو نفر بیشتر جا نداره . موضوع جالبیه ، در وا» 

 سکسه ای کرد و شانه های اسکارلت را نوازش کرد و خنده تمسخر آمیزی تحویل داد . 

و می خواست ، دریغ اوه ، بله تو به من وفادار بودی ، چون اشلی تو رو از خودش روند . ولی به درک ، اگه جسم تو ر» 

نمی کردم . من می دونم بدن ظریف یعنی چه ـ به خصوص بدن زن . ولی حاضر نبودم قلبت رو تصاحب کنه . و این 

مغز سخت و لجوج و هوسبازت رو . من می تونم زن ها رو با قیمت ارزون بخرم . ولی من مغز تو و قلب تو رو می 

 «که صاحب قلب اشلی نیستی . به همین دلیل دلم برات می سوزه .  خوام ، ولی هیچ وقت نداشتم . درست مثل تو

 حتی وقتی در دام ترس و افسون گرفتار بود باز هم تمسخرهای زهرآگین او آزارش می داد . 

 « دلسوزی ـ برای من ؟ » 

بگیره ، چکار می کنه ، به بله ،برای تو ، چون تو مثل بچه هایی . بچه ای که برای ماه گریه می کنه . بچه اگه ماه رو » 

چه دردش می خوره ؟ و تو با اشلی چه می کنی . بله ، دلم برات می سوزه . می بینم که تموم خوشی هات رو با دست 

های خودت داری دور می ریزی و دنبال چیزی میری که هرگز خوشحالت نمی کنه . دلم برات می سوزه ، چون زن 
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ندگی وقتی به دست میاد که هر دو طرف همدیگر رو دوست داشته باشن . احمقی هستی و نمی دونی که سعادت ز

اگه من مرده بودم ، اگه ملی مرده بود و تو با عاشق با شرافت و نجیب خودت تنها می موندی ، آیا خوشبخت بودی ؟ 

اگه از موسیقی و لعنتی ، نه ! تو اونو نمی شناختی . نمی دونستی چی فکر می کنه ، اصالً نمی دونستی درکش کنی ، 

شعر و کتاب چیزی می فهمی حتماً اونو هم درک می کنی ، ولی این چیزها به نظر تو یک سنت هم ارزش نداره . به 

هر حال زن عزیزم ، اگه تو اجازه می دادی ما می تونستیم خوشبخت بشیم ، چون مثل همیم . ما هر دو رذلیم و اگه 

نیست . ما می تونستیم سعادتمند بشیم ، چون من تو رو دوست داشتم و تو چیزی رو بخواهیم ، هیچ چیز جلودارمون 

رو خوب می شناسم ، تا مغز استخونت . اشلی هرگز قادر نیست مثل من تو رو بشناسه . چون اگه می شناخت تو رو 

در نیست تو رو از خودش می روند ... ولی نه ، تو باید تمام عمرت دنبال ماه بدوی . دنبال مردی بری که ابداً قا

بشناسه . و من هم عزیزم ، بیهوده باید دنبال زن های فاحشه برم . و باید بگم که از این به بعد عاقالنه تر از زوج های 

 « دیگه عمل می کنیم . 

با یک تکان ، او را رها کرد و مستانه چرخید و به سوی میز رفت تا گیالسش را دوباره پر کند . اسکارلت لحظه ای 

و مبهوت ایستاد ، افکار مغشوشی داشت ، افکاری که دائماً به ذهنش وارد می شدند و خارج می شدند ، آن قدر  گیج

تند که فرصت درک آنها را نداشت . رت گفته بود دوستش دارد . آیا راست گفته بود ؟ یا این حرف ها از سر مستی 

ـ ماه ـ گریستن برای ماه . به سرعت به تاریکی  بود ؟ یا شاید هم یکی از همین شوخی های ترسناکش ؟ و اشلی

سرسرا گریخت ، احساس می کرد دیوهای هراس انگیز به جانش افتاده اند . اوه ، چه می شد اگر می توانست به 

اتاقش برسد ! اما ناگهان لغزید و کفش از پایش در آمد . وقتی به دنبال کفشش می گشت رت ، چون سرخ پوستی 

کی باالی سرش بود . گرمای نفس او را روی صورتش احساس می کرد . دستش با خشونت دور کمر مهاجم ، در تاری

 او حلقه شد و از زیر مالفه بدن لخت او را در آغوش گرفت . 

وقتی دنبال اون رفتی ، منو از خودت روندی ، آواره شهر شدم . و به خدا که امشب کسی غیر از من و تو در بستر » 

 « نیست . 

را بغل زد و از پله ها باال رفت . سرش را روی سینه خود فشار می داد . اسکارلت صدای پتک وار قلب او را می  او

شنید . ناله می کرد ، تقال می کرد ، ترسیده بود . باالی پله ها تاریکی مطلق بود . باال و باالتر . از ترس دیوانه شده بود 

ی سیاهی بود که اسکارلت هرگز تجربه نکرده بود . سیاهی تاریکتر از مرگ . . رت بیگانه ای دیوانه بود و این تاریک

رت چون مرگ بود ، سردار مرگ که او را در بازوانش می فشرد و آزار می داد . اسکارلت ناآرام بود و دست و پا می 

کامل . آن طور که ناگهان  زد . عاقبت رت ایستاد ، او را زمین گذاشت ، و یکبار دیگر او را آزمود ، چه وحشیانه ، و

همه چیز از ذهن اسکارلت پاک شد ، و دیگر هیچ نبود جز غرقاب تاریکی . رت نجوا می کرد و اسکارلت چیزی نمی 

فهمید . حسی بود بیگانه و غریب . اسکارلت تاریکی بود ، و رت تاریکی بود ، هر دو نفس تاریکی بودند ، و دیگر 

و هر دو را به کام می کشید . اسکارلت تسلیم سرنوشتی شده بود که ویران می هیچ . گرداب تاریکی می چرخید 

کرد ، تسلیم قدرتی ، و ترسی ، و لرزشی ، و جنونی ، که از راه می رسید . برای اولین بار در زندگی با کسی رو به رو 

و باالتر می رفت چه لطیف بود شده بود که داشت او را می شکست و بر او مسلط می شد . در کاوش پیاپی تاریکی باال 

 آن تیرگی محض که همه چیز را در می نوردید . 

*** 
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صبح روز بعد که چشم گشود ، اگر به خاطر بستر به هم ریخته و بالش مچاله شده نبود ، یقین می کرد که آنچه شب 

، چهره اش از شرم سرخ  پیش اتفاق افتاده چیزی جز رویایی جنون آمیز نبوده است . با یادآوری وقایع شب پیش

 شد ، خود را در نور خورشید که از پنجره می تابید رها کرد و کوشید ذهن آشفته خود را مرتب کند . 

دو چیز در مقابلش بود . سال ها با رت زیسته بود ، با او خوابیده بود ، غذا خورده بود ، دعوا کرده بود و کودکی 

او را نمی شناخت . مردی که شب گذشته او را در آغوش گرفته بود و از پله ها برایش به دنیا آورده بود ـ اما هنوز 

باال برده بود بیگانه ای بود که اسکارلت حتی خواب او را نیز ندیده بود . و اکنون گر چه سعی داشت از او متنفر و 

و در شبی تاریک و سیاه ، با او  خشمگین باشد ، اما نمی توانست . این مرد ، او را در هم شکسته بود ، آزار داده بود

 همبستر شده بود ، اما اسکارلت احساس تنفر نمی کرد ، حتی افتخار هم می کرد . 

اوه ، او از خاطره آن شب پرآشوب تاریک شرمگین باشد و بر خود بلرزد . یک بانو ، یک بانوی واقعی ، بعد از آن 

شرم ، خاطره آن جذبه بود ، خاطره آن تسلیم سر مستانه بود . شب دیگر نمی توانست سر بلند کند . اما قوی تر از 

برای اولین بار در زندگی احساس سر زندگی می کرد ، شور و جوششی داشت مثل آن شب که از آتالنتا گریخت ، 

 مثل زمانی که آن مهاجم یانکی را کشت . 

می توانست در آن تردید کند ؟ چطور می  رت او را دوست می داشت ! حداقل بر زبان آورده بود و اسکارلت چگونه

توانست باور کند که چنین غریبه درنده خود آمده بود مطمئن نبود ، از احساس خود به درستی خبر نداشت ، اما 

فکری باعث شد که ناگهان خنده بلندی سر دهد . رت او را دوست داشت و سر انجام تصاحبش کرده بود ، دیگر به 

وشش ها کرده بود که این مرد را در دام عشق خویش گرفتار کند . حاال می توانست این یاد نمی آورد که چه ک

تازیانه را برای همیشه باالی سر او نگه دارد . حاال احساس رضایت بسیار می کرد . شب پیش رت او را تصاحب کرده 

خواست می توانست با او بکند .  بود ولی اسکارلت دیگر نقطه ضعف او را شناخته بود . از حاال به بعد هر کاری می

مدت ها زیر تازیانه زبان نیشدارش همه چیز را تحمل کرده بود ولی اکنون عنانش را در اختیار داشت و می توانست 

 او را وادار به پرش از میان حلقه های دلخواه خود کند . 

ستپاچگی عجیبی به او دست داد ، اما یک وقتی به دیدار مجدد او فکر می کرد ، چهره در چهره ، در روشنایی روز ، د

 حس هیجان برانگیز هم در جانش دوید . 

 و با این فکر خنده جنون آمیزی او را در گرفت . « مثل یک عروس ، دستپاچه شدم ، و اما رت . » به خود گفت : 

رلت تا سحر بیدار ماند . اما رت باتلر سر شام حاضر نبود ، صندلی اش خالی بو . شب گذشت ، شبی طوالنی که اسکا

گوشش را تیز کرده بود که صدای در را بشنود . ولی او نیامد . هنگامی که روز دوم هم بدون خبر سپری شد ، ترس 

و ناامیدی اسکارلت را فرا گرفت . به بانک رفت ولی آنجا نبود . به فروشگاه رفت و با کارکنانش به سردی و خشکی 

شد و مشتریانی به درون می آمدند ، با اشتیاق سرش را به جانب در می گرداند به امید  رفتار کرد ، وقتی در باز می

اینکه رت باشد . به انبار چوب رفت و آن قدر داد و فریاد راه انداخت که عاقبت هیو و گاری چی ها از ترس پشت 

 الوارها پنهان شدند . ولی رت آنجا هم به سراغش نیامد . 

ش خبری بگیرد و خود را کوچک کند . دلش نمی خواست خدمتکاران منزل از قهر کردن رت نمی خواست از دوستان

آگاه شوند . ولی مثل اینکه آنان همه چیز را می دانستند . سیاهان همیشه از همه چیز آگاه می شدند . مامی به طرز 

.وقتی شب دوم هم از او عجیبی سکوت کرده بود . از گوشه چشم به اسکارلت خیره می شد اما سخنی نمی گفت 
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خبری نشد اسکارلت به فکر افتاد به پلیس مراجعه کند . شاید حادثه ای اتفاق افتاده بود . شاید در نقطه ای دور 

 افتاده اسب او را زمین زده بود و ـ شاید اوه ، چه فکر وحشتناکی ـ شاید مرده باشد . 

د و کاله بر سر می گذاشت ، صدای پایی از پله ها شنید . صبح ، بعد از صرف صبحانه ، وقتی داشت لباس می پوشی

ناتوان روی تخت نشست ، شادی ضعیفی در خود حس می کرد . رت وارد شد . ریشش را تراشیده بود و لباس 

مرتبی داشت ولی چشمانش کاسه خون بود و صورتش از نوشیدن الکل ورم داشت . دستش را به سوی اسکارلت 

 « اوه ، سالم . » تکان داد و گفت : 

چطور می توانست « اوه ، سالم ؟ » بعد از دو روز دوری از خانه ، آن هم بدون خبر ، تازه آمده بود و فقط می گفت : 

خودش را نسبت به خاطره فراموش نشدنی آن شب ، بی اعتنا نشان دهد ؟ شاید چنین شب هایی برایش تازگی 

تمام آن حرف ها و لبخند های شیرینی که برایش آماده کرده بود ، نداشت . برای لحظه ای قدرت تکلم نداشت ، 

ناگهان فراموش شد . حتی مثل هر روز یک بوسه معمولی هم بینشان رد و بدل نشده بود . رت سیگار به دست 

 ایستاده بود و می خندید . 

 « کجا ـ کجا بودی ؟ » 

 دیگه می دونن . شاید هم همه می دونن و تو فقط نمی یعنی نمی دونی کجا بودم ؟ فکر می کردم تمام شهر حاال» 

 « زن ها همیشه آخرین نفری هستن که می فهمن . » دونی . حتماً اون مثل قدیمی رو شنیدی که میگن : 

 « منظورت چیه ؟ » 

 « فکر می کردم بعد از اینکه پلیس پریشب به خونه بل واتلینگ اومد ـ » 

 « تو اونجا بودی ؟  خونه بل ـ اون ـ اون زن !» 

 « البته . کجا می تونستم باشم ؟ امیدوار بودم نگران من بشی . » 

 « تو از پیش من رفتی اونجا ـ اوه . » 

 « بسیار خوب اسکارلت ، نمی خواد رل یک زن فریب خورده رو بازی کنی . تو باید خیلی وقت پیش می دونستی . » 

 « بعد از ـ بعد از ـ از پیش من رفتی اونجا ؟ اون هم » 

خب ، من اصال یادم نمیاد چکار کردم . معذرت می خوام که » شانه هایش را باال انداخت . « اوه ، اون شب رو میگی ! » 

چیزی به خاطر ندارم . من خیلی مست بودم . و همون طور هم که خودت می دونی ، در مقابل تو ، با اون وضع ، نمی 

 « ـ باز هم بگم ؟ تونستم خودمو نگه دارم 

اسکارلت ناگهان به گریه افتاد . روی تخت افتاده بود و می گریست ، گویی برای همیشه می گریست . رت عوض 

نشده بود . هیچ چیز عوض نشده بود ، و او چقدر احمق و نادان و فریب خورده بود که به عشق رت فکر می کرد . 

ی مستانه نبود . مست کرده بود و با او خفته بود ، درست همان کاری هر چه آن شب اتفاق افتاد چیزی جز واکنش ها

که در خانه بل می کرد . و حاال باز گشته بود ، اهانت می کرد . کنایه می زد و بسیار دور از دست می نمود . اشکش را 

است . چقدر می  فرو داد و حواسش را جمع کرد . او هرگز نباید بداند که چه احساسی داشته و چه فکر می کرده

خندید اگر می دانست ! هرگز نباید بداند . سرش را بلند کرد و همان نگاه دقیق و جوینده را در چشمان او دید ـ چه 

مشتاق بود که باز هم کالمی از زبان او بشنود . امیداور بود این کلمات ـ این کلمات چه ؟ امیدوار بود این کلمات 

 او را به خنده اندازد ؟ نه ، خنده نه ! ابروانش را در هم کشید و اخم کرد . آنقدر احمقانه باشد که ناگهان 

 «خب ، پس این طور ، باید حدس می زدم که رابطه تو با اون موجود بدبخت چقدر نزدیکه . » 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 2 4  

 

دیگه حدس می زدی ؟ چرا از خودم نپرسیدی ؟ حتماً بهت می گفتم . بعد از اینکه تو به خاطر اشلی تصمیم گرفتی » 

 « منو به بستر خودت راه ندی ، من با اون زندگی می کردم . 

 « تو اون قدر کینه توزی که اونجا ایستادی و داری به من توهین می کنی ، به زن خودت ، که ـ » 

اوه ، الزم نیست اصول اخالقی رو به رخ من بکشی . تو جز اینکه صورت حساب هاتو بپردازم کار دیگه ای با من » 

اری . و خوب می دونی که من فرشته نیستم . و از وقتی بونی به دنیا اومده ، وظایف زناشویی خودت رو انجام ند

 .« ندادی ، دادی ؟ من در سرمایه گذاری روی تو نفع زیادی نبردم . بل بهتر بود 

 « سرمایه گذاری ؟ منظورت اینه که تو پول ـ » 

ش کردم . بل زن باهوشیه . دلم می خواست ببینم تو کارش پیشرفت می فکر کنم بهتر باشه بگم در تجارت کمک» 

کنه . اون فقط پول می خواست تا خونه شو درست کنه . نمی دونی وقتی پول در اختیارش باشه ، چه معجزه ای می 

 « کنه . به خودت نگاه کن . 

 « منو با او مقایسه می کنی ؟ » 

. و هر دو موفق اما البته بل از تو جلوتره ، چون خوش قلبه و طبع صمیمانه ای  خب ، شما دو تا در تجارت کله شقین» 

 « داره ـ 

 « ممکنه از این اتاق بری بیرون ؟ » 

رت ابروانش را باال برد و به طرف در به راه افتاد . با درد و رنج به خود گفت ، چه حق دارد این طور اهانت کند ؟ از 

می نمود که از آروزی برگشت او پشیمان شد . آن هم بعد از اینکه مست کرده بود و  رفتار او آن چنان رنج دیده

 پلیس را به خانه بل کشانده بود . 

از این اتاق برو بیرون و دیگه هیچ وقت بر نگرد . قبالً هم اینو بهت گفته بودم و تو اون قدر نجابت نداشتی که » 

 «  بفهمی . از این به بعد در رو قفل می کنم .

 « زحمت نکش . » 

 « قفل می کنم . بعد از رفتاری که اون شب کردی ـ مست و نفرت انگیز ـ » 

 « عزیزم ، نفرت انگیز که نبود ! » 

 « برو بیرون . » 

نگران نباش . میرم . و قول میدم که دیگه مزاحمت نمی شم .این آخرین بار بود . خیال داشتم بگم که با این رفتار » 

ه داشتم تو هم دیگه طاقت تحمل نداری . اجازه میدم طالق بگیری . فقط کافیه بونی رو به من بدی ، من بدی ک

 « اعتراضی ندارم . 

 .« من حاضر نیستم خانواده محترم خودمو با طالق بدنام کنم » 

ت هم نبودی ، این طور اگه مالنی می مرد ، تو زودتر از این ها طالق می گرفتی و به فکر بدنامی خانواده محترم» 

 « نیست ؟ وقتی فکر می کنم چقدر زود از من طالق می گرفتی ، سرم سوت می کشه . 

 « چرا نمیری ؟ » 

بله ، دارم میرم . اصالً برای همین اومدم که بهت بگم . دارم میرم به چارلزتون ، نیواورلئان ، و اوه ـ خب ، یک سفر » 

 « طوالنی . امروز میرم . 

 « ه ! او» 
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 « و بونی رو هم با خودم می برم . به اون پریسی احمق بگو وسائل منو جمع کنه . اونو هم با خودم می برم . » 

 « نمی تونی بچه مو از این خونه ببری . » 

بچه من هم هست خانم باتلر . مطمئنم اگه بخوام بچه خودمو پیش مادربزرگش به چارلزتون ببرم ، شما مخالفتی » 

 « رین . ها ؟ ندا

مادربزرگش ، وای خدای من . فکر می کنی اجازه میدم دخترم با یک دائم الخمر بیرون بره . اونو ببری که چی ؟ » 

 « ببری تو خونه هایی مثل خونه بل واتلینگ ؟ 

به رت خشمگین شد . سیگارش را روی فرش انداخت . دودی از فرش برخاست . بوی پشم سوخته اتاق را پر کرد . 

 طرف او قدم برداشت . چهره اش از عصبانیت سیاه شده بود . 

اگه مرد بودی ، همین االن گردنتو می شکستم . اما فقط بهت میگم اون دهن گشادتو ببند . فکر می کنی من بونی » 

و تو  رو دوست ندارم ! فکر می کنی اونو به این جاهای کثیف می برم ؟ دختر خودمو ؟ خدای من ، چقدر احمقی !

خودت که این همه دم از مادری می زنی ، اصالً می دونی مادر بودن یعنی چه ؟ برای بچه های خودت چکار کردی ؟ 

وید و اال تا حد مرگ از تو می ترسن و اگه مالنی ویلکز نبود اونا حتی نمی دونستن محبت یعنی چه . اما بونی . بونی 

راقبت کنم ؟ فکر می کنی اجازه میدم سرش فریاد بزنی و روحشو من . فکر می کنی نمی تونم بهتر از تو ازش م

خراب کنی ؟ همون کاری رو که با وید و اال کردی ؟ هرگز ! به پریسی بگو چمدونامو تا یک ساعت دیگه آماده کنه و 

 « اره . گرنه بالیی به سرت میارم که اون شب پیشش هیچه . همیشه فکر می کردم شاید شالق بتونه تو رو به راه بی

روی پاشنه چرخید و قبل از اینکه اسکارلت بتواند حرفی بزند از اتاق بیرون رفت . صدای پایش را که به طرف اتاق 

بچه ها می رفت می شنید . در باز شد . بعد صدایهای کودکانه ای به گوش رسید . بونی و اال از دیدن او شادمان شده 

 بودند . 

 « بابا ، کجا بودی ؟ » 

رفته بودم شکار خرگوش تا از پوستش برای بونی کوچولو لباس درست کنم . بدو بیا یک بوس بده ببینم بونی » 

 «کوچولو ـ تو هم همین طور اال . 

 فصل پنجاه و پنجم

عزیزم ، اصالً مایل نیستم یک کلمه » مالنی دست کوچک خود را بر لبان اسکارلت گذاشت و با لحن محکمی گفت : 

اگه فکر می کنی احتیاج به توضیح هست ، به خودت و » سعی کرد اسکارلت را آرام سازد . « گوش کنم .  از حرفاتو

اشلی و من توهین کردی . روابط ما که نیاز به توضیح نداره . خب ، ما سه نفر ـ هر سه نفرمون با هم در مقابل همه 

ت می کشم اگه این شایعات کثیف رو باور کنم . تو دنیا وایسادیم ، سال هاست ، و من خجالت می کشم ـ از تو خجال

فکر می کنی من باور می کنم که تو و اشلی من ـ خب خیلی مسخره س ، همه اش چرنده ، مگه نه اینکه من تو رو از 

همه دنیا بهتر می شناسم ؟ فکر می کنی فراموش کردم که چه کارهای با ارزشی برای من و اشلی و بو کردی ؟ هر 

تونستی ، از نجات زندگی من تا نجات همه ما از گرسنگی . یادم نرفته که چطور دنبال اسب اون سرباز کاری که 

یانکی ، تو مزرعه پنبه شخم می زدی ، اون قدر زجر کشیدی تا دست هات همه ترک ترک شد ، فقط به خاطر اینکه 

باور کنم ، اوه ، اسکارلت ، چطور می من و بچه م گرسنه نباشیم . حاال چطور می تونم این حرف های مزخرف رو 

 «تونم ؟ اصالً مایل نیستم حرف هاتو بشنوم ، اسکارلت اوهارا ، حتی یک کلمه . 

 ولی سکوت کرد و ادامه نداد . « اما ـ » اسکارلت گفت : 
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ضافه شده رت ساعتی پیش همراه با بونی و پریسی شهر را ترک کرده بود ، و تنهایی به شرم و ناامیدی اسکارلت ا

بود . ماجرای او با اشلی و دفاع همه جانبه مالنی از او نیز بر سنگینی بارش می افزود . اگر مالنی حرف ایندیا و آرچی 

را باور کرده بود و او را از میهمانی رانده بود ، بیشتر برایش قابل تحمل بود ، آن وقت می توانست سرش را باال 

د . ولی حاال با دیدن مالنی ،چون تیغی برنده و نازک ، میان خود و آن اجتماع بگیرد و با تمام قوا به جنگش برو

خشمگین چگونه می توانست حق آن نگاه و قلب مطمئن را ادا کند ؟ احساس می کرد چاره ای جز اعتراف ندارد ، 

 بله ، باید همه چیز را بگوید ، از همان ، اول ، از ایوان آفتابی تارا . 

به گناهانت اعتراف کن ، » می توانست وجدان یک کاتولیک خوب باشد ، دائماً بر او ضربه می زد :  وجدانش که هنوز

این از نصایح الن بود که بیش از صد بار از زبانش شنیده بود و « در توبه باز است ، پشیمان شو و از راه خطا بازگرد . 

را می فشرد . اعتراف می کرد بله ـ اعتراف می کرد ، در این بحران مخاطره آمیز باز به سراغش آمده بود و گلویش 

همه چیز را می گفت ، حتی آنها که اصالً اهمیتی نداشتند ـ و آن وقت خداوند دردش را تسکین می داد و آرامش به او 

عطا می کرد . و با این اعتراف سیمای مطمئن و پر مهر مالنی ، به چهره ای هراسناک و خشمگین بدل می شد . 

ارلت رنج می برد و به خود می گفت ، اوه ، اعتراف و توبه چه کار سختی است ، زیستن از این پس چه مشکل اسک

است ، دیدن چهره پر نفرت مالنی امکان نداشت . چطور ممکن بود این زن از دورویی ، خیانت و ریاکاری او آگاه 

 شود و باز هم دوستش بدارد ؟

ن حقیقت و دیدن ویرانی بهشت احمقانه مالنی ، برایش لذت بخش و مستی آور زمانی بود که طعنه و تمسخر و گفت

بود و کوچکترین اشاره ، به آنچه که ممکن بود از دست بدهد ، می ارزید . ولی اکنون همه چیز یک شبه عوض شده 

داخته بودند و هر بود و دیگر آرزویی نداشت . چرا نباید بداند ؟ دو فکر متضاد کشمکش عجیبی در درونش به راه ان

کدام می خواستند خود را از قید و بند آزاد کنند و به عمل در آیند . از یک طرف می خواست خاطره مادر و عقاید 

پاک و قلب مهربان و صدیق او را نگه دارد و از طرف دیگر می خواست حمایت همیشگی مالنی را حفظ کند . برایش 

یشد یا اشلی و رت چه می اندیشند ، فقط می خواست در ذهن مالنی همان مهم نبود که دنیا درباره او چه می اند

 موقعیت سابق خود را همچنان مستحکم و رفیع و پا بر جا ، داشته باشد . 

از گفتن حقیقت به مالنی ترس داشت ، اما یکی از واالترین غرایز کمیابش قد علم کرد ، کیفیت کمیابی که اجازه نمی 

ه همیشه به خاطرش جنگیده بود و در قابل همه چیز و همه کس از او دفاع کرده بود ، با رنگ داد در مقابل زنی ک

های دروغین ظاهر شود . به این ترتیب ، آن روز صبح به محض اینکه رت و بونی خانه را ترک کردند ، با عجله نزد 

 مالنی رفت .

مالنی آمرانه او را وادار به سکوت کرد « رات توضیح بدم ـ ملی ، من باید راجع به اون روز ب» ولی در همان اول کالم : 

. اسکارلت با شرمندگی به آن چشمان سیاه که نور عشق و خشم از آنها می ترواید نگریست و یقین کرد که هرگز 

به آرامش و تسکین بعد از اعتراف دست نخواهد یافت . مالنی نشان داده بود که برای همیشه حاضر نیست به 

ای او در این باره گوش بدهد . با کمک کامل ترین حسی که تا کنون در خود دیده بود ، دریافت که در این صحبت ه

موقعیت ، سبک کردن بار دل ، چیزی جز خودخواهی محض نیست . اگر به گناه خود اعتراف می کرد ، بار دل خود 

می نمود . فکر می کرد که مدیون عمل را سبک می کرد ولی در عوض دل موجود بی گناهی را غرق تشویش و رنج 

قهرمانانه مالنی است و ادای دین فقط با سکوت امکان پذیر است . چه ظالمانه بود اگر مالنی می فهمید که شوهرش ، 

 شوهر عزیزش به او خیانت روا داشته و عزیزترین دوستش شریک این خیانت بوده است !
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بگویم ، هرگز نمی توانم حقیقت را به او بگویم ، حتی اگر ندای وجدان مرا نمی توانم » با بدبختی تمام به خود گفت : 

اون قدر شرافت داره که نمی تونه کسی رو که دوست داره متهم کنه ... این » ناگهان به یاد حرف رت افتاد : « بکشد . 

 هم یک امتیاز به نفع تو . شاید راه نجاتت همین باشه

 

تا لحظه مرگ باید سکوت می کرد و این تشویش را در خود نگاه می داشت ، پیراهن  آری ، راه نجاتش همین بود ،

شرم به تن می کرد ، نگاه های پر مهر و رفتار محبت آمیز او را به جان می خرید و تا ابد زیر منت او می ماند . با 

 .«رزش این چیزها را ندارم با من مهربان نباش ! به خاطر من نجنگ ! من ا» درماندگی می خواست فریاد بزند : 

اگر این قدر احمق نبودی ، اگر این قدر ساده دل و خوش باور و مهربان نبودی ، » با ناامیدی تمام با خود می گفت : 

اگر این قدر سخت نبودی ، آن وقت کمی از سنگینی بار من کم می شد ، ولی مثل این که این سنگین ترین بار 

 .«باید آن را به دوش بکشم  زندگی من است و تا آخر عمر

روی صندلی کوتاهی ، مالنی مقابلش نشسته بود . پاهایش را روی نیمکت بدون پشتی که از صندلی اش بلندتر بود 

گذاشته بود . دامنش باال رفته بود و پاهای کودکانه اش پیدا بود . در چهره اش اثری از خشم و نامهربانی دیده نمی 

فت و آمد بود . سوزنی براق را میان انگشتان گرفته بود ، حرکتش چون شمشیرزنی بود که شد . دستش دائماً در ر

 مشغول دوئل با حریف است . 

اسکارلت با خشم فکر می کرد که اگر چنین حادثه ای برای خودش اتفاق افتاده بود حتماً با عصبانیت پاهایش را 

ند و خدا را شاهد می گرفت که چقدر از طرف مقابل خود متنفر چون جرالد بر زمین می کوبید و ناسزا بر زبان می را

است . اما مالنی تنها کاری که می کرد این بود که سوزن را مرتب در پارچه فرو می برد و از سوی دیگر باال می کشید 

بود و و گاهی هم اخم به پیشانی می آورد ولی نشانی از جوشش درون در چهره اش مشاهده نمی شد . صدایش آرام 

کلماتش را بیش از گذشته شمرده ادا می کرد . این بار سخنان استحکام غریبی داشت و از او که همواره با مهربانی 

سخن می گفت و قضاوت های عجوالنه نمی کرد بعید می نمود . اسکارلت ناگهان احساس کرد که ویلکزها و 

 ارند . هامیلتون ها هر چون اوهاراها استعداد نشان دادن خشم را د

من دیگه واقعاً از این بدگویی های مردم درباره تو خسته شدم ، عزیزم . این دیگه آخرین دفعه س که تحمل می » 

کنم . دیگه وقتشه که یک کاری بکنم . البته دلیلیش واضحه . به تو حسودی می کنن . چون تو کارت موفقی . اون هم 

شون شکست خوردن . خب عزیزم ، تو هم زیاد اصرار نداشته باش که وقتی که خیلی از مردهاشون بیکارن یا تو کار

مسئله رو دوباره تازه کنی . دیگه حرف زدن بی مورده . خیلی از مردم میگن تو حالت زنانه نداری ، ضد زن شدی ، 

قعاً یک زنی . چون کارهای مردونه می کنی . این هم از حسادتشونه . من که اصالً قبول ندارم . خوب برای اینکه تو وا

مردم تو رو درک نمی کنن چون چشم دیدن یک زن باهوشو ندارن . ولی هوش و موفقیت تو نباید دلیل این باشه که 

 .«مردم بگن تو و اشلی ـ اوه ، خدای من 

کلمات آخرش دیگر نرم و خوش آهنگ نبود ، مالمت بار بود . اسکارلت خیره به او می نگریست و از این تغییر 

 متحیر می نمود . حالت 

اون وقت همین آدم ها بودن که اومدن پیش من و اون دروغ های کثیفو گفتن ـ آرچی ، ایندیا ، خانم السینگ ! » 

چطور جرات کردن ؟ البته خانم السینگ خودش اینجا نیومد . چون شهامتشو نداشت . اون همیشه از تو متنفر بود ، 

با این « هیو آدم بی عرضه و بدبخیته ، به درد هیچ کاری نمی خورده . چون تو از فانی محبوب تر بودی . چون 
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تندگویی ها ، اسکارلت بیشتر در حیرت فرو رفت ، مالنی گویی دیگر عشق دوران نوجوانی خود را فراموش کرده 

نباید به یک در مورد آرچی خودمو سرزنش می کنم . » بود و محبت گذشته خود را به این خانواده از یاد برده بود . 

آدم رذل پناه می دادم . هر کی به من رسید گفت ، ولی من گوش نکردم . از تو خوشش نمی اومد ، به خاطر محکوم 

هایی که تو کارگاه کار می کنن . ولی ببینم اون کیه که به خودش اجازه میده از تو بدگویی کنه . یک جنایتکار ، یک 

کردم ، تازه میاد پیش من و میگه ـ اگه اشلی با تیر می زدش من یک ذره زن کش . بعد از اون همه کاری که براش 

 هم ناراحت نمی شدم . من هم یک عالمه بد و بیراه بهش گفتم و انداختمش بیرون . به نظرم از این شهر رفته .

« 

حسودی می کنه و از تو  و اما ایندیا ، دختر پست ! عزیزم ، وقتی همون اول ها شما دو تا رو دیدم ، فهمیدم که به تو

بدش میاد . چون تو خیلی خوشگل بودی و دل همه رو برده بدی . و اون از تو بدش می اومد به خصوص به خاطر 

استوارت تارلتون . تازه اون اصالً به درد استوارت نمی خورد ـ خب من نمی خوام در مورد خواهر اشلی بدگویی کنم 

دیگه غیر از این حرفی نمیشه راجع به اون زد ... بهش گفتم دیگه نمی خوام پاشو  ولی اون اصالً به پای تو نمی رسه .

 !«توی این خونه بذاره و اگه بشنوم یک بار دیگه از این مزخرفات گفته ، جلوی همه بهش میگم درغگو 
 

ت کامل یک مالنی از سخن گفتن باز ایستاد . خشم از چهره اش رفت و به جای آن حزن و مالل نشست . خصوصیا

جورجیایی اصیل را داشت . از اختالفی که میان خانواده بروز کرده بود ملول می نمود . گویی از آنچه گفته بود خیلی 

ناراحت شده بود . اما اسکارلت مهمتر بود . اسکارلت عزیزتر بود . اولین کسی بود که به قلب او راه یافته بود . باید 

 ن می داد . وفاداری خود را نسبت به او نشا

اون همیشه حسادت می کرد عزیزم ، چون من تو رو بیشتر دوست داشتم . اون دیگه توی این خونه نمیاد و من هم » 

هر جا که اون باشه نمیرم . اشلی هم با من موافقه ، ولی به خاطر اینکه خواهرش چنین حرف هایی زده دلش شکسته 

 «ـ 
 

گشت و مالنی به گریه افتاد . نمی خواست بس کند ؟ نمی خواست این همه خشم اسکارلت با شنیدن نام اشلی باز

خنجر به قلبش نزند ؟ اگر چه در ظاهر قصد داشت اسکارلت را خوشحال کند اما هیچ یک از این حرف ها مایه 

را از  تسالی اسکارلت نبود . کسی که زندگی اشلی را تباه کرده بود ، اسکارلت بود ، کسی که آرامش آن خانواده

میان برده بود اسکارلت بود . باعث شده بود اشلی خواهری را که آن همه دوست می داشت از خود براند ، تا آبروی 

خود و سعادت همسرش را حفظ کند . ایندیا باید قربانی می شد و به دروغگویی و حسادت متهم می گردید ـ اگر چه 

ز بود . هر وقت که اشلی به چشمان ایندیا می نگریست ، برق در واقع الیق همان قضاونت های قاطعانه مالنی نی

 حقیقت را در آنها می دید ـ حقیقت و سرزنش و نفرت سردی که ویلکزها در آن استاد بودند . 

اسکارلت آگه بود که اشلی سخت به شرافت خانوادگی و سعادت همسرش پای بند است از این رو به شدت ناراحت 

ی کند . او نیز چون اسکارلت مجبور بود زیر دامن مالنی مخفی شود . اسکارلت اشلی را بی است و خود را مالمت م

گناه می دانست و به گناه خود اعتراف می کرد اما آرزو داشت که اشلی در همان لحظه اول آرچی را با تیر می زد و 

را خود به عهده می گرفت . اگر چه  به همه اعتراف می کرد که اسکارلت را دوست دارد و شجاعانه تمام مسئولیت ها

می دانست این آرزو جز خطا چیز دیگری نیست با وجود این آن قدر احساس بدبختی می کرد که به نکات ظریف 

توجهی نداشت . آنگاه حرف های نیشدار رت را به خاطر می آورد و تردید می کرد که اشلی راه جوانمردانه ای را در 
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اولین بار قسمتی از آن هاله نوارنی که از همان نخستین لحظات عاشقانه دور او را فرا پیش گرفته باشد . و برای 

گرفته بود از میان رفت . و تارهای شرم و گناه که اسکارلت را در خود پیچیده بود او را نیز در بر گرفت . سعی 

رماندگی او را در دامان اشک رها بسیار داشت که با این افکار به جنگ برخیزد ولی ، قدرتی برایش نمانده بود ، د

 کرد . 

بعد پایش را از نیمکت پایین آورد و سر اسکارلت را روی شانه خود « گریه نکن ، گریه نکن . » مالنی با اندوه گفت : 

تقصیر من بود . نباید با این حرف ها تو رو ناراحت می کردم . می دونم چه احساسی داری . دیگه راجع به » قرار داد . 

و بعد با لحن « این چیزها صحبت نمی کنم .نه با تو و نه با کس دیگه . مثل اینکه اصالً چیزی نبوده ، اتفاقی نیفتاده . 

و به ایندیا و خانم السینگ نشون میدم که چی به چیه . باید جواب دروغ هایی رو که راجع به » محکمی اضافه کرد : 

کنم که دیگه نتونن تو آتالنتا سر بلند کنن ، و هر کس که حرف اونا رو شوهرم و زن برادرم گفتن ، بدن . کاری می 

 .«باور کنه یا با اونا معاشرت کنه دشمن منه 
 

اسکارلت سر به زیر داشت و به چشم اندازهای بزرگ و طوالنی آینده فکر می کرد . می دانست تخم اختالفی را 

 به جان هم خواهد انداخت .کاشته است که نسل در نسل خانواده های آن شهر را 

*** 

مالنی به قولش وفا کرد . دیگر هرگز درباره این واقعه با اشلی و اسکارلت سخن نگفت . و به هیچ کس هم اجازه 

صحبت نداد . هر کس هم می خواست اشاره ای بکند با سردی و بی اعتنایی او مواجه می شد . همچنان که هفته ها 

یر کننده می گذشت ، و هنگامی که رت مرموزانه ناپدید شده بود و شهر در جنون پشت هم از آن ضیافت غافلگ

شایعه می سوخت ، مالنی کمتر با مردم معاشرت می کرد و تقریباً هیچ کس را به خانه راه نمی داد ، حتی دوستان 

داد که تمام آنها را طرد قدیمی هم شامل این بی اعتنایی ها شده بودند . اگر چه سخنی نمی گفت ولی عمالً نشان می 

 کرده است . 

در این مدت مالنی قدم به قدم ، سایه وار همراهش بود . هر جا اسکارلت می رفت او نیز حضور داشت . هر روز صبح 

با او به انبار چوب می رفت و بعد از ظهرها را به درشکه رانی می گذراندند . اسکارلت آن چنان تمایلی نداشت که 

ابر نگاه های کنجکاو به نمایش گذارد ولی تقاضای او را رد نمی کرد . و بعد با هم به خانه مالنی می خود را در بر

دور و بر او می « مرا دوست داری ، سگم را هم دوست بدار » رفتند و به اصرار او در ایوان می نشستند و مالنی با نگاه 

 که از دو سال پیش تا کنون در آن ایوان نشسته باشد .چرخید و از او پذیرایی می کرد . اسکارلت یادش نمی آمد 

 

بسیار اتفاق می افتاد که گروهی از بانوان برای مالقات مالنی می آمدند اما او آن قدر ادب نشان می داد و رسمی رفتار 

سردی و بی می کرد که آنان ترجیح می دادند فقط سالمی بکنند و چند دقیقه ای بنشینند و بروند . گاه آن قدر خون

تفاوتی نشان می داد که باعث رنجش مدعوین می شد . این مالقات ها البته به دلخواه اسکارلت نبود ولی جرات ترک 

مجلس را نداشت . به شدت از نشستن در میان خانم هایی که جداً باور داشتند که او مرتکب خطا و زنا شده نفرت 

ا او نبودند و اگر مختصر ادبی نشان می دادند و تعارافت نه چندان داشت . می دانست که این زنان میال به صحبت ب

گرمی عرضه می داشتند به خاطر آن بود که نمی خواستند دوستی مالنی را از دست بدهند . ولی این چیزها اصالً برای 

 او اهمیتی نداشت . 
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ود که مایل به دفاع از او باشد . کمتر اتفاق رفتار مردم با او تفاوتی با هم نداشت . در میان دوستان و آشنایان کسی نب

می افتاد که کسی از او جانبداری کند ، یا از وقار و شخصیت او دفاع کند . دشمان اسکارلت این روزها بیش از 

دوستان بودند . شیوه رفتار و سخن اسکارلت از همان اول به شکلی بود که اگر شایعه ای درباره او قوت می گرفت 

 ینکه تردیدی به خود راه دهند ، باور می کردند . همه بدون ا

ولی هیچ کس قطعاً نمی خواست موجبات آزار مالنی یا ایندیا را فراهم آورد ، و توفانی که در مورد آن دو به راه 

 «  آیا ایندیا دروغ می گوید ؟» افتاده بود ، بیش از ماجرای اسکارلت جلب توجه می کرد ، همه از خود می پرسیدند ـ 

آنان که از مالنی طرفداری می کردند اشاره می کردند که این روزها او وقتش را اغلب با اسکارلت می گذراند . آیا 

امکان داشت مالنی از زن خطاکاری چون اسکارلت دفاع کند ؟ به خصوص وقتی پای شوهر خودش در میان باشد ؟ نه 

ی وامانده بود که تنفرش از اسکارلت زبانزد خاص و عام بود و ، چنین چیزی قطعاً امکان نداشت . ایندیا پیر دختر

همیشه درباره او شایعه می ساخت و این هم یکی از دروغ های او بود و آرچی و خانم السینگ را هم واردا کرده بود 

 که حرفش را باور کنند . 

تلر کجاست ؟ چرا در این موقعیت ولی طرفداران مالنی سوال می کردند ، اگر اسکارلت مقصر نیست ، پس سروان با

کنار همسر بی گناه خود نمانده تا از او در برابر این شایعات دفاع کند ؟ این سوالی بود که جوابی نداشت و بعد از 

چند هفته که خبر آبستنی اسکارلت انتشار یافت گروه طرفدار ایندیا با رضایت تمام سر تکان دادند . می گفتند ، این 

باتلر نیست . مدتی بود که از اختالف آنان حرف می زدند . مدتی بود که شایعه افتضاح آمیز بسترهای  بچه از سروان

جداگانه بر سر زبان ها بود . همچنان که این شایعات گسترده می شد اختالفات خانوادگی نیز بروز می کرد و شکاف 

بیشتر می شد . هر یک از اعضای این خانواده ها ناچار  میان خانواده های هامیلتون ، ویلکز ، بر ، ویتمن و وینفیلد نیز

بود به یکی از این دو طرف متمایل شود . بی طرفی معنایی نداشت . در یک طرف مالنی خونسرد و و با وقار قرار 

داشت و در طرف دیگر ایندیای آتشین مزاج و تلخ . ولی همگی آنان در یک نظر متفق بودند و می گفتند عامل اصلی 

اق میان خانواده ها ، بدون شک کسی جز اسکارلت نیست . هیچ کس اسکارلت را الیق معاشرت نمی شمرد . نف

طرفداران مالنی می گفتند اگر چه اسکارلت تا حدی گناهکار است ولی دور نیست که ایندیا برای گرفتن انتقام چنین 

شد . و این روزها که ایندیا لب به سخن گشوده بود ، غوغایی به راه انداخته و اشلی را به دامن این رسوایی کشانده با

عده ای به او ملحق شده بودند و بر علیه اسکارلت داد و فریاد به راه می انداختند و دیگران که مالنی را دوست 

 داشتند از او و اسکارلت جانبداری می کردند . 

اشتند . گروهی از عموزاده ها ، خاله زاده ها ، دایی زاده نیمی از آتالنتا مستقیم و غیر مستقیم با مالنی وایندیا نسبت د

ها ، دامادها و عروس ها که در این گیرو دار گرفتار بودند اعتقاد داشتند که هیچ کس ، مگر یک جورجیای اصیل 

د ، قادر نیست در این باب قضاوت را به عهده بگیرد و مسئله را روشن کند . آنان که از یک خاندان و یک قوم بودن

در مواقع گرفتاری همواره سپر می گشودند و در کنار هم قرار می گرفتند و گذشته از اختالفات خصوصی که میان 

هر خانواده ای می توانست رخ دهد ، یکدیگر را محافظت می کردند . به جز آتش جنگ پارتیزانی که هنوز میان عمه 

ده همه افراد خانواده شده بود هیچ اختالف جدی و بزرگ پیتی و عمو هنری هامیلتون روشن بود و سال ها باعث خن

دیگری میان آن خاندان های روستایی وجود نداشت . آنان مردمانی آرام ، با ادب و صبور بودند و حتی آن 

 پرخاشجویی و اخم گاه دلپذیری را که مشخصه خانواده های آتالنتایی بود از خود نشان نمی دادند . 
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تفاوت داشت . حتی منسوبین درجه پنج و شش نیز درگیر کشمکش های سختی شده بودند که اما اکنون همه چیز 

آتالنتا تا آن روز هرگز به یاد نداشت . این اختالفات شدید که نیمی از شهر را در خود گرفته بود آن چنان وسعت 

یاطی برای حمایت از زنان بیوه و یافته بود که به مجامع اجتماعی نیز سرایت کرده بود . انجمن تالیان ها ، مجمع خ

ایتام ، انجمن زیباسازی آرامگاه شهدای پر افتخار ما ، انجمن موسیقی شنبه شب ، مجمع رق  بانوان و کتابخانه 

جوانان ، همه درگیر ماجرا شده بودند . چهار کلیسا و میسیون های مذهبی و اجتماعی آنان نیز هر یک به نحوی 

بودند . مقامات کلیسا برای اینکه اعضای خود را از این کشمکش های تند دور نگه دارند درگیر این اختالفات شده 

 مراقبت فراوان به عمل می آوردند . 

هر روز بعد از ظهر مالقات های معمول انجام می شد و بانوان سرشناس آتالنتا از ساعت چهار تا شش در عذاب 

اسکارلت بگذرانند یا دعوت ایندیا را قبول کنند و به خانه او بروند . به  بودن . نمی دانستند اوقات خود را نزد مالنی و

 هر حال بعد از ظهر ها ، این دو خانه اغلب ار خویشان و منسوبین پر می شد . 

از میان تمام منسوبین ، آن که بیش از همه رنج می برد عمه پیتی بود ، که آرزویی نداشت جز اینکه در آسایش و 

کند و مورد احسان و محبت افراد خانواده قرار گیرد . در این ماجرا او خود را خرگوشی می دید که  آرامش زندگی

مجبور بود با خرگوش های دیگر بگریزد و از جانب دیگر سگی بود که باید با سگ های دیگر به شکار می رفت . 

 ولی خرگوش ها و سگ ها هیچ یک او را به بازی راه نمی دادند . 

با عمه پیتی زندگی می کرد . اگر پیتی جانب مالنی را می گرفت ، که قلباً هم چنین آرزویی داشت ، ایندیا فوراً ایندیا 

او را ترک می کرد ، و اگر ایندیا می رفت ، او تنها می ماند و نمی دانست چه باید بکند ؟ قادر نبود به تنهایی زندگی 

یا خانه اش را رها می کرد و به اسکارلت پناه می برد . می دانست که کند . یا باید غریبه ای را به خانه می آورد 

سروان باتلر اشتیاقی به این امر نشان نمی دهد . و اگر مجبور می شد به خانه مالنی نقل مکان کند ، باید در زیر زمین 

 می خوابید ، جایی که پرستار بو اقامت داشت . 

رفتار سرد ، بینی باال کشیده ، گردن چون چوب و حرف های دو پهلویش از  پیتی ، ایندیا را دوست نداشت ، به خاطر

او خوشش نمی آمد . با همه این ها ایندیا که سخت در طلب راحتی خود بود ، خود به خود راحتی عمه پیتی را نیز 

نداشت . بنابر این فراهم می کرد . و عمه پیتی زنی بود که راحتی خود را ورای آداب اجتماعی و مسایل اخالقی می پ

 ایندیا ماندنی شد . 

ولی حضور ایندیا در آن خانه ، عمه پیتی را نیز در مرکز طوفان قرار داد . اسکارلت و مالنی هر دو تصور می کردند 

که او از ایندیا پشتیبانی می کند . اسکارلت از پرداخت کمک های نقدی خود به عمه پیتی تا وقتی که ایندیا در آن 

ود ، خودداری کرد . هر هفته اشلی برای ایندیا پول می فرستاد و هر هفته ایندیا با وقار تمام و بدون هیچ حرفی خانه ب

، پول برادر را پس می فرستاد و همین باعث نگرانی و آزار پیر زن می شد . اوضاع مالی در آن خانه قرمز ، رضایت 

 پا بگذارد و از عمو هنری تقاضای مداخله و پا درمیانی بکند . بخش نبود ولی عمه پیتی حاضر نبود غرور خود را زیر 

پیتی ، مالنی را بیش از دیگران دوست داشت ، اما خودش را هم بیشتر از او دوست داشت ، و حال می دید که ملی 

ف گذشته که چون بیگانگان ، سرد و مبادی آداب رفتار می کند . با اینکه دیوار به دیوار او می زیست ، دیگر بر خال

اقالً روزی ده ـ دوازده بار به عمه پیتی سر می زد ، حاال یک بار هم نمی آمد . پیتی او را دعوت می کرد ، می گریست 

و عشق و عالقه و وفاداری خود را تقدیم می داشت ، ولی مالنی همیشه رد می کرد و مودبانه از سخن گفتن طفره می 

 رفت . 
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لت مدیون است ، تقریباً تمام زندگیش را . به خصوص در آن ایام سخت و نکبت بار پیتی می دانست که به اسکار

جنگ ، در ایامی که عمو هنری به خاطر اختالفات از پرداخت حتی یک سنت خودداری می کرد ، در آن ایامی که عمه 

داده بود و کمکش کرده پیتی داشت از گرسنگی می مرد ، اسکارلت خانه او را سر و سامان داده بود ، غذا و لباس 

بود که سر خود را در جامعه بانوان آتالنتا باال بگیرد . و از وقتی که اسکارلت ازدواج کرده بود کمک های بی دریغش 

همچنان به قوت خود باقی بود . و آن سروان باتلر وحشتناک که هر وقت همراه اسکارلت به دیدار عمه پیتی می 

وری می کرد و پول آنها را روی میز آینه قرار می داد یا در دستمال سفید کتانی رفت صورتحساب های او را جمع آ

می پیچید و سنجاقی طال به آن می زد و مخفیانه در جعبه خیاطی او می گذاشت . رت وانمود می کرد که در این مورد 

ربزرگ مری ودر در ارتباط چیزی نمی داند و همیشه پیرزن بیچاره را متهم می کرد که رازی دارد ، رازی که با پد

 بود . 

آری ، پیتی از نظر عاطفی به مالنی و از نظر زندگی و مخارج آن به اسکارلت مدیون بود . اما چه دینی به ایندیا داشت 

؟ هیچ . مگر اینکه حضور ایندیا باعث شده بود نظم خانه و سامانش به هم بخورد و آن کانون راحت و آرامش در 

دیگر خودسری های ایندیا ، امنیت آینده او را دچار مخاطره کرده بود . البته این وضع قابل تحمل خطر قرارگیرد . 

نبود ولی پیتی که در تمام زندگیش حتی یک بار تصمیمی نگرفته بود ، ناچار تسلیم شد ولی بیشتر اوقاتش با اشک و 

 آه می گذشت . 

عاً بی گناه است . و این به خاطر اعتقاد به تقوا ، فضیلت و عاقبت ، عده ای از مردم قانع شدند که اسکارلت واق

پرهیزگاری اسکارلت نبود ، بلکه به خاطر اعتماد به مالنی بود . هنوز هم بودند مردمی که به پاکدامنی اسکارلت 

ز می پذیرفتند و اعتقاد نداشتند ولی از آنجا که به مالنی احترام می گذاشتند و نظر او را قبول داشتند ، اسکارلت را نی

نسبت به او ابراز ادب می کردند و انتظار داشتند از این طریق مهر و عالقه مالنی را برای خود حفظ کنند . طرفداران 

ایندیا با سردی سر خم می کردند و در میان آنان معدود زنانی هم بودند که مستقیماً اهانت روا می داشتند . این 

نشان می دادند ولی اسکارلت فقط از کنارشان عبور می کرد و چیزی نمی گفت . اگر دسته اخیر آشکارا خشم خود را 

عمل قهرمانانه و واکنش تند و صریح مالنی نبود تمام شهر ، چون سدی سنگی ، جلوی او می ایستاد و در اندک مدتی 

 اسکارلت چیزی جز یک زن مطرود و گوشه گیر نبود . 

 

 فصل پنجاه و ششم

بود که رت رفته بود و در این مدت اسکارلت هیچ خبری از او نداشت . نمی دانست کجاست ، سفرش اینک سه ماه 

چند وقت طول می کشد و کی به خانه باز می گردد . در واقع اصالً نمی دانست که برای چه به سفر رفته و اینک چه 

، اما همواره سر خود را باال می گرفت . می کند . در تمام این مدت با قلبی شکسته به کارهای خود رسیدگی می کرد 

جسماً احساس سالمتی نمی کرد ، فقط با تشویق مالنی به فروشگاه می رفت و به کارگاه های چوب بری سر می زد و 

به کارهای جاری رسیدگی می کرد . اما فروشگاه دیگر برایش جذابیتی نداشت . اگر چه فعالیت آن نسبت به سال 

ود و درآمد قابل توجهی داشت ولی اسکارلت شوقش را از دست داده بود و با کارکنان پیش سه برابر شده ب

فروشگاه به سردی و سختی رفتار می کرد . کارگاه جانی گاله گر وضع درخشانی داشت ، تمام الوارهای تولیدی خود 

د باالخره از خرده گیری های را می فروخت اما حرف های جانی برای او جالب نبود . جانی که مثل خود او ایرلندی بو

دیگه » او به جان آمد و تهدید به استعفا کرد و بعد از یک بگو مگوی طوالنی حرف خود را این چنین خاتمه داد : 
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برای شما کار نمی کنم . دیگه دست هامو برای حمایت از شما ، خانم ، به کار نمی اندازم و مثل کرامول نفرینتون می 

 ه ناچار او را آرام کرده و پوزش خواسته بود .و اسکارلت ب« کنم . 

 

هرگز به کارگاه اشلی نمی رفت . و هنگامی که احتمال می داد در انبار چوب باشد از رفتن به آنجا هم خودداری می 

می کرد . می دانست که اشلی از او دوری می کند و اگر چه از حضور دائمی او در منزل خود اطالع دارد ، اما رو نشان ن

دهد . یکی دو بار هم که به اصرار مالنی در جمع آنان حضور یافته بود، اصالً سخن نگفت ، آشکار بود که ناراحت 

است و رنج می کشد . از آن تاریخ حتی یک کلمه هم با یکدیگر حرف نزده بودند . اسکارلت می خواست بداند که 

یا نه . ولی اشلی هر بار فقط بازویش را می فشرد و هیچ نمی گفت دقیقاً به مالنی چه گفته و آیا هنوز از او متنفر است 

. چهره اش پیرتر نشان می داد و آثار نگرانی و ناامیدی و رنج از آن آشکار بود و بر سنگینی بار اسکارلت می افزود . 

 آورد .  کارگاه اشلی نیز وضع خوبی نداشت ، ضرر می داد و این بر خشم اسکارلت می افزود ولی دم بر نمی

حالت تشویش و درماندگی چهره اشلی ، او را سخت از کوره به در می کرد . نمی دانست از دست او چه کاری ساخته 

است اما دائماً به خود می گفت ، این مرد باالخره باید یک کاری بکند . رت هم باالخره کاری کرده بود . او همیشه در 

می داد ، حتی اگر اشتباه می کرد ، و اسکارلت به همین خاطر ناخواسته به او مواقع درماندگی و استیصال کاری انجام 

 احترام می گذاشت . 

دیگر خشمش فرو نشسته بود و اهانت های او را فراموش کرده بود و از روزی که بدون خبر رفته بود احساس می 

لشکستگی و غرور پایمال شده که رت کرد دلش برای او تنگ شده است . از میان هیاهوی عشق و نفرت و اندوه و د

به جای گذاشته بود ، ناامیدی ظاهر شده بود و چون کالغی نفرت انگیز بر شانه اش نشسته بود . دلش برای او تنگ 

شده بود ، برای شوخی ها و بذله گویی هایش ، برای لبخند تمسخرآمیزش که اغلب نگرانی ها را کاهش می داد ، 

ارش که تا سر حد جنون پیش می رفت . آرزو داشت که کاش رت در کنارش بود ، دلش حتی برای طعنه های نیشد

می خواست از کارهایش برای او بگوید . رت همیشه مشتاق شنیدن بود . اگر برایش می گفت که چطور بی شرمانه 

ن کارها را برای پوست مردم را کنده است ، رت حتماً او را می ستود و برایش دست می زد . می دانست که اگر ای

 دیگران تعریف کند همه تکان می خورند و انگشت حیرت به دندان می گزند . 

ناگهان تنها شده بود ، رت و بونی رفته بودند . بیش از آنچه که فکر می کرد دلش برای این بچه تنگ شده بود . 

نش کرده بود . در این مدت یادش آمد که رت چه سخنانی سنگینی در مورد وید و اال گفته بود و چقدر سرز

اسکارلت سعی کرده بود بخشی از اوقات فراغتش را با آنان بگذراند . اما بی فایده . سخنان رت و واکنش بچه ها 

چشمان او را به حقیقتی تلخ و تکان دهنده گشوده بود . وقتی بچه ها شیرخواره بودند ، او بسیار گرفتار بود ، دائماً 

مهمترین مسئله اش پول بود و از محبت و نوازش و تربیت آنان غفلت کرده بود ، اکنون دنبال پول می دوید و 

دریافته بود که چقدر به محبتش احتیاج داشتند ، ولی دیگر چه سود ؟ دیگر نه حوصله داشت و نه می دانست چطور 

 باید خود را به قلب کوچک آنان نزدیک کند . 

چه بچه خرفت و کم هوش احمقی است ، ناراحت می شد ، ولی بود ، بدون شک اال ! وقتی فکر می کرد که این دختر 

اال دختر کم هوشی بود . نمی توانست ذهن کوچک خود را بر چیزی متمرکز کند و دائماً مثل پرنده ، از شاخی به 

ن نشان نمی شاخ دیگر می پرید . وقتی که برایش قصه می خواند ، گوش نمی داد ، توجه نمی کرد و شوقی به شنید

داد و در میان داستان بدون مقدمه سواالتی می کرد که ربطی به موضوع نداشت ، و بعد حتی قبل از اینکه اسکارلت 
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توضیحی بدهد ، سوال خود را فراموش می کرد و چیزهای دیگری می گفت . و وید ـ شاید رت راست می گفت . 

تصور این امر رنج می برد . چرا باید پسرش ، تنها پسرش ، از شاید این پسر ، از مادرش می ترسید . و اسکارلت از 

او بترسد ؟ وقتی سعی می کرد او را به حرف زدن وادار کند ، پسرک کوچک با همان چشمان قهوه ای رنگی که به 

ا با چشمان چالز شباهت داشت نگاهش می کرد ، به پیچ و تاب و می افتاد و پاهایش را از پریشانی تکان می داد . ام

 مالنی به راحتی سخن می گفت و طعمه و نخ ماهی گیری کهنه خود را از جیبش در می آورد و به او نشان می داد . 

مالنی حالتی داشت که کودکان را به خود جلب می کرد . پسرش بو ، با تربیت ترین و دوست داشتنی ترین بچه 

ر از فرزندان خود ، زیرا بود از بزرگترها وحشتی نداشت و هر آتالنتا بود . میانه اسکارلت با او خوب بود ، حتی بهت

وقت اسکارلت را می دید ، می آمد و در دامنش می نشست . چه بچه مو طالیی خوشگلی بود ، درست مثل اشلی بود ! 

با او  چه می شد اگر وید هم مثل بو بود ـ البته ، مالنی چون یک بچه داشت ، با وید مهربان بود و مانند اسکارلت

پرخاشگری نمی کرد . البته اسکارلت سعی داشت با چنین بهانه ای خود را بی تقصیر نشان دهد و نهیب وجدان را 

خنثی کند اما گاه مجبور می شد اعتراف نماید که مالنی سخت به بچه ها عالقه دارد و ده ها بار بهتر از او توانسته 

 است کودک خود را تربیت کند .

قعه آن روز می افتاد ناراحت می شد . به خانه مالنی رفته بود که وید را بردارد و به منزل باز گردد ، هر وقت یاد وا

وید نزدیک آمد و چون یاغیان فریاد کشید ، آری ، وید ، همان وید که در خانه چون موش می شد . با فریاد وید 

ق رفت . وقتی اسکارلت وارد شد دو پسر را دید که صدای جیغ بو هم بلند شد . آنگاه وید از مقابلش گریخت و به اتا

روی نیمکت ایستاده اند و با شمشیرهای چوبی مشغول جنگ هستند . هر دو به محض دیدن او سکوت کردند و آرام 

ایستادند . مالنی که پشت نیمکت مخفی شده بود برخاست و در حالی که می خندید به گیسوان آشفته خود سنجاق 

 می زد . 

اشاره به « جنگ گتیس برگ . من سرباز یانکی هستم که حسابی تو دردسر افتادم . ایشان ژنرال لی هستند . : » گفت 

 و دستش را روی شانه وید گذاشت .« و ایشان هم ژنرال پیکت ، » بود کرد : 

 

  آری ، مالنی با شوق و ذوق در بازی های کودکانه آنها شرکت می کرد و اسکارلت نمی توانست .

ولی در همان حال مجبور شد اعتراف کند که « واقعاً بونی مرا دوست دارد و با من بازی می کند . » به خود گفت : 

بونی به رت بیشتر عالقه دارد . و شاید دیگر نتواند بونی را ببیند . از این رت هر چه بگویی بر می آید . شاید اآلن در 

 در آنجا بماند . ایران یا مصر باشد و بخواهد برای همیشه

 

وقتی دکتر مید به او خبر داد که حامله است ، در حیرت فرو رفت . این اواخر به سختی ناراحت شده بود ، احساس 

می کرد بیمار است . از این رو به دکتر مید مراجعه کرد ، یقین داشت دچار ضعف اعصاب شده است . بعد از 

د و از شرم سرخ شد . این بچه متعلق به آن لحظه بی خبری بود ـ جذبه یادآوری خاطره آن شب طغیانی به خود لرزی

کوتاهی بود که به زودی با طوفانی مهیب از میان رفته بود . برای اولین بار از اینکه صاحب فرزندی می شد احساس 

خواهد شادمانی کرد . کاش پسر باشد ! یک پسر خوب و خوشگل ، نه موجودی بی روح مثل وید . چقدر دوستش 

داشت . حاال که می توانست تمام اوقات خود را صرف این بچه کند و تمام پول و ثروت خود را برای او خرج کند ، 

چه خوشحال بود . می خواست نامه ای برای رت بنویسد . می توانست نامه را توسط مادرش برای او بفرستد و این 

در خانه باشد . باید زودتر بیاید ، اگر تا تولد بچه نیاید ، چطور می خبر تکان دهنده را بدهد . خدای من ، او باید اآلن 
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تواند توضیح دهد ؟ ولی اگر نامه ای بنویسد ، رت حتماً فکر می کند که قصدش این است که او را به خانه بازگرداند . 

 و چقدر خواهد خندید . نباید فکر می کرد که اسکارلت او را می خواهد یا نیازمند اوست . 

وقتی عاقبت نامه ای از خاله پولین رسید ، احساس راحتی کرد . رت در چارلزتون بود و نزد مادرش به سر می برد . 

چه خوب ! حاال دیگر می دانست که رت در آمریکاست . اگر چه نامه خاله پولین خشم او را بر انگیخت . رت ، بونی 

 را پیش خاله ها برده بود تا او را ببینند . 

ه دختر کوچولوی نازی ! وقتی بزرگ بشود حتماً خیلی خوشگل خواهد شد . من فکر می کنم که وقتی بزرگ شد چ» 

و مردها به سویش سرازیر شدند ، با مردی عصبانی مثل سروان باتلر رو به رو خواهند شد . تا کنون مردی را ندیده 

یزی را اعتراف کنم . تا وقتی سروان باتلر را ندیده ام که این قدر عاشق و شیفته دخترش باشد . حاال عزیزم باید چ

بودم فکر می کردم ازدواج تو با این مرد جز یک بدبختی بزرگ چیز دیگری نیست ، خوب معلوم است ، هیچ کس 

در چارلزتون از او به خوبی یاد نمی کرد . همه برای او و خانواده اش افسوس می خوردند . در واقع اواللی و من اصالً 

داشتیم که آیا باید او را به خانه خودمان راه بدهیم یا نه ـ ولی به هر حال این بچه کوچولو بچه خواهر زاده ما  شک

بود . وقتی او آمد ، ما به شدت تعجب کردیم ، تعجب کردیم و خوشحال شدیم و فهمیدم که مردم چه قضاوت های 

ی زشت درباره او زده ، مسیحی خوبی نبوده است . او غیر منصفانه ای می کردند ، مسلماً هر کس از این حرف ها

مرد جذابی است ، خیلی خوش قیافه است ، خیلی هم مودب است ، آدم محترمی است و بچه خود را واقعاً می پرستد 

 . 

 حاال عزیزم می خواهم درباره آنچه که به گوش ما رسیده برایت بنویسم ـ چیزی که من و اواللی اول نمی توانستیم» 

باور کنیم . ما شنیده بودیم که تو گاهی سری به فروشگاهی که آقای کندی برایت گذاشته ، می زنی . چیزهایی 

شنیده بودیم که باور نمی کردیم . البته قبول داریم که در روزهای بعد از جنگ شرایط بدی بود و شاید این کارها 

که تو این جور خودت را در معرض حرف مردم قرار بدهی و  الزم بود . ولی حاال اصالً چنین کارهایی ضرورت ندارد ،

کارهایی بکنی که در شان تو نیست . ما می دانیم که سروان باتلر وضع خوبی دارد و می تواند هم تو را اداره کند و 

 هم به ارث و میراث تو رسیدگی کند . حاال دیگر می دانیم که این شایعات همه حقیقت داشته و مجبور شدیم که

 «سواالتی از سروان باتلر بکنیم که زیاد برایش خوشایند نبود . 

با اکراه آشکاری به ما گفت که تو صبح ها را در فروشگاه می گذرانی و به هیچ کس اجازه نمی دهی دفترهای » 

ا زیاد حساب و کتاب را رسیدگی کند . اشاره کرد که عالقه زیادی به کارگاه یا کارگاه های چوب داری ) البته م

اصرار نکردیم که در این مورد بیشتر صحبت کند چون احساس کردیم خیلی ناراحت شده است ( و مجبوری تنها 

سوار درشکه بشوی و با مردان شروری هم صحبت شوی که سروان باتلر ما را مطمئن کرد که آنها قاتل هستند . ما 

د گذشتگی نشان داده ـ که در واقع نباید نشان می داد . اآلن می بینیم که قلب او شکسته و می بینیم که خیلی از خو

اسکارلت این کارها باید فوراً متوقف شود . حاال که دیگر مادرت در این دنیا نیست که به تو امر و نهی کند من باید 

و مثل به جای او این کار را بکنم . فکرش را بکن وقتی بچه هایت بزرگ شوند چه خواهند گفت ، وقتی بفهمند که ت

مردها دنبال کارهای تجارتی بودی چطور قضاوت خواهند کرد ! وقتی بزرگ شوند ، چقدر خجالت می کشند از اینکه 

تو این کارگاه ها را راه انداختی و خود را در معرض توهین قرار دادی و در مرکز شایعات قرار گرفتی . این کارها 

 «غیر زنانه ـ 
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با خشم روی زمین انداخت . پیش خود مجسم می کرد که خاله پولین و خاله اواللی در دنباله نامه را نخواند . آن را 

آن خانه مخروبه خیابان باتری نشسته اند و درباره او قضاوت می کنند . فکر می کرد چطور ممکن است خاله هایش 

یی بزنند . مگر آنها مخارج که زندگی خود را مدیون او هستند و با پول او از گرسنگی نجات یافته اند چنین حرف ها

ماهانه خود را از او دریافت نمی کردند ؟ غیر زنانه ؟ به خدا قسم اگر او همین کارهای غیر زنانه را انجام نمی داد چه 

بسا خاله پولین و خاله اواللی اآلن سقفی باالی سر خود نداشتند . و این رت لعنتی برای آنها از فروشگاه و دفتر 

کارگاه چوب بری سخنرانی کرده است . تازه این آقا هم خودش را به موش مردگی زده و قیافه حساب و کتاب و 

حق به جانب گرفته ، که چی ؟ که یعنی ناراضی هستم . این هم از همان حقه های قدیمی اوست که خودش را برای 

ن و همسری فداکار است . با پیر زن ها لوس کند و نمک بریزد تا شوهر قدرشناسی جلوه کند و بگوید پدری مهربا

ناراضی نشان دادن خود از فروشگاه و چوب بری و میخانه ، چقدر آن پیر زن های احمق را ترسانده است . آه که چه 

 شیطانی است این رت . چطور از این کارهای شیطانی لذت می برد ؟ 

. اخیراً شور و اشتیاق از زندگیش  ولی به زودی خشم از او رخت بربست و جایش را خونسردی و بی تفاوتی گرفت

رفته بود . چه می شد اگر بار دیگر جذبه و درخشش اشلی را پیش رو داشت ـ چه می شد اگر رت باز می گشت و 

 خنده از نو روی لبانش می نشست ؟ 

 «مادر! : » و بازگشت . بدون خبر بازگشتند . عالمت بازگشتشان ، صدای افتادن چمدان در سرسرا بود و فریاد بونی 
 

اسکارلت به شتاب از اتاق بیرون آمد و از باالی پله ها پایین را نگریست . دخترش داشت با پاهای کوچک خود سعی 

 می کرد باال بیاید . یک بچه گربه براق خط خطی را در بغل می فشرد . 

 با دست های کوچکش پشت گردن حیوان را گرفت و بلند کرد و فریاد زد : 

 « بزرگ بهم داده مادر» 

اسکارلت به سرعت از پله ها سرازیر شد و او را در آغوش گرفت . خدا را شکر می کرد که با حضور این بچه به 

تنهایی با رت رو به رو نخواهد شد . از باالی سر بونی می دید که رت مشغول پرداخت دستمزد درشکه چی و انعام 

لت افتاد کاله پهنش را از سر برداشت و تعظیم بلند باالیی کرد . وقتی باربر است . به محض اینکه چشمش به اسکار

چشمانش به چشمان سیاه رت افتاد قلبش فرو ریخت . دیگر مهم نبود که رت چه جور آدمی بود . مهم نبود که چه 

 کرده ، مهم این بود که به خانه بازگشته بود و اسکارلت خوشحال بود . 

 در آغوش مادرش تقال می کرد و اسکارلت ناچار با بی میلی او را زمین گذاشت .« ت ؟ مامی کجاس» بونی پرسید : 

 

برای اسکارلت شرح مقال چند ماه گذشته و حاملگی اخیر مشکل می نمود . نمی دانست چطور بگوید که باردار است 

آن خوانده نمی شد و خالی . همچنان که رت به او نزدیک می شد به صورتش می نگریست . صورتی تیره که هیچ از 

می نمود . نه ، نباید حاال می گفت ، باید صبر می کرد . نمی توانست فوراً به او بگوید . ولی این چیزها را اول باید به 

شوهران گفت ، شوهران همیشه از شنیدن این خبر خوشحال می شوند . اما اسکارلت تصور نمی کرد رت خوشحال 

 شود .

اده بود و به نرده ها تکیه کرده بود و نمی دانست که آیا رت او را خواهد بوسید یا نه ! اما نبوسید . پایین پله ها ایست

 «رنگ پریده به نظر میای ، خانم باتلر . قحطی سرخاب شده ؟» فقط گفت : 
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باید جلوی حرفش بویی از دلتنگی و اشتیاق نداشت ، اگر چه ممکن بود دلش برای اسکارلت تنگ شده باشد . اقال 

مامی او را می بوسید و حفظ ظاهر می کرد ، بعد از سالم گرمی که به رت کرده بود سعی داشت بونی را به اتاق بچه 

این ممکنه معنیش این باشه » ها ببرد . رت نیز کنارش پایین پله ها ایستاد . با بی اعتنایی به اسکارلت نگاه می کرد . 

 لبانش می خندید ولی در چشمانش نشاطی دیده نمی شد.اگر چه « که دلت برام تنگ شده ؟ 

 

پس داشت همان رویه معمول را دنبال می کرد . داشت دوباره مثل همیشه تنفرآور می شد . ناگهان جنینی که در 

شکم داشت و آن طور با شادی آن را حمل می کرد ، به صورت بارگرانی در آمد و این مرد ایستاده بود و با آن کاله 

ن پانامایی که به خودش چسبانده بود چون دشمنی جلوه می کرد ، علت تمان بدبختی هایش او بود . لبخند از په

 چهره اش رفت و وقتی سخن آغاز کرد کینه ای در کالمش بود ، کینه ای که راندنش امکان نداشت . گفت : 

 «اگر رنگم پریده ، علتش دلتنگی نیست . علتش اینه که ـ » 
 

اصالً دلش نمی خواست این خبر را به این شکل به او بدهد ولی کلمات داغی بر زبانش جاری شد و آنها را به اوه ، 

 «علتش اینه که حامله شدم!» سوی او پرتاب کرد ، چه اهمیت داشت خدمتکاران بشنوند . 
 

ش برداشت و بازویش را رت ناگهان نفسش را به سرعت فرو داد و به اسکارلت خیره شد ، قدمی با شتاب به سوی

گرفت ولی اسکارلت خود را عقب کشید و با سختی دستش را کنار زد . چهره رت از حالت تنفری که در چشمان 

 اسکارلت پدید آمده بود سخت شد . 

 «اوه ، واقعاً! خب ، این پدر خوشبخت کیه ؟ اشلی ؟» به سردی گفت : 

گوش های شیر چوبی در دستش فرو رفت و دردی ناگهانی در اسکارلت از خشم نرده چوبی را در مشت فشرد . 

پیکرش پیچید . این اهانت حتی برای اسکارلت هم که او را به خوبی می شناخت قابل تحمل نبود . دلش می خواست 

 ناخن های تیزش را در چشمان او فرو کند و آن برق تمسخر را از آنها بیرون بکشد .

« 

تو ـ تو می دونی این بچه مال خودته . من هم اونو بیشتر از تو نمی خوام » شم می لرزید . صدایش از خ« لعنت به تو ، 

. هیچ زنی حاضر نیست از آدم پست و رذلی مثل تو صاحب بچه بشه . کاش ـ اوه خدای من ، کاش این بچه مال هر 

 .«کس دیگه ای بود ، غیر از تو 
 

آشکار ، خشم ، یا چیزی که اسکارلت نمی دانست چیست آن را در  ناگهان چهره سبزه رت عوض شد . با این طعنه

 هم فرو برد . 

 «باالخره یک ضربه بهش زدم . » اسکارلت با شوقی که از خشم داغش بر می خاست به خود گفت : 

 اما رت به سرعت چهره عادی به خود گرفت و یک طرف سبیلش باال رفت . 

 .«غصه نخور . شاید بچه رو سقط کردی » باال می رفت گفت :  بعد برگشت و در حالی که از پله ها
 

برای لحظه ای اسکارلت مفهوم سقط را نفهمید . حالت تهوع و سرگیجه به او دست داد و رنج و عذاب دوران بارداری 

گیرد . دلش با به یاد آورد . عذابی که برای مردان قابل درک نبود . رت جرات کرده بود این رنج ها را به سخریه ب

می خواست صورت او را پنجه بیاندازد . هیچ چیز جز جریان خون روی صورت سبزه او دل رنجدیده اسکارلت را 
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تسکین نمی داد . مثل گربه ای به سوی او خیز برداشت ، اما رت با یک حرکت سریع دست او را از خود راند ، 

، همین که ضربه بازوی رت با تمام نیرو به او وارد شد ، اسکارلت که باالی پله های تازه واکس خورده رسیده بود 

تعادلش بهم خورد . با عجله خود را به سوی نرده کشید ، شاید بتواند آن را بگیرد ، اما نتوانست . سقوط کرد و از 

پشت روی پله ها افتاد و هنگامی که به آخرین پله رسید دردی تحمل ناپذیر چون نیزه ای در دنده هایش فرو 

 نشست . درست نفهمید چه اتفاقی افتاده ، فقط می دید که می غلتد و می غلتد و به اعماق فرو می شود .

*** 

به جز دوران زایمان و دفعاتی که اصالً به یاد نداشت ، این اولین بار بود که اسکارلت واقعاً بیمار می شد . به یاد 

ن می ترسید ، ضعیف شده بود و درد آزارش می داد . می دانست نداشت که در دوران بیماری ترسیده باشد ، اما اکنو

بیماری اش آن چنان وخیم است که هیچ یک از اطرافیان جرات گفتنش را ندارند ، احساس می کرد مرگش نزدیک 

است . وقتی نفس می کشید دنده هایش درد می کرد ، صورتش کبود شده بود ، سرش درد می کرد . گویی شیاطین 

زی بر او تاخته بودند و با نیزه های گداخته او را داغ می کردند و روی آتش تاب می دادند و با کاردهای هول انگی

کند اعضای بدنش را جدا می کردند و گاه دست از کار می کشیدند و فرصت می دادند تا نفس تازه کند و طاقت 

ی نبود . دو ساعت بعد از تولد وید ، اال و بونی عذاب بعدی را داشته باشد . هیچ یک از زایمان های قبلی مثل این یک

 قادر بود غذا بخورد و اکنون حتی فکر کردن به غذا هم او را به تهوع می انداخت . فقط دلش آب خنک می خواست . 

زاییدن چه ساده بود و نزاییدن چه دردناک ! عجیب بود که با این درد بزرگ چه خوب می فهمید که صاحب این بچه 

د شد . و باز هم عجیب بود که برای اولین بار این بچه را از ته دل دوست می داشت . سعی کرد بفهمد که چرا نخواه

این همه این بچه را می خواهد ولی خسته بود و نمی توانست . ذهنش پذیرای هیچ فکری به جز مرگ نمی شد . 

ید و احساس می کرد مرگ چه نیروی بزرگی مرگ در اتاق جوالن می داد و اسکارلت قدرت مبارزه نداشت ، می ترس

است . آرزو می کرد کاش یک نفر قوی تر از خودش کنارش بود و دست او را درد دست می گرفت و به جای او با 

 مرگ مبارزه می کرد ، آن قدر که بتواند نیروی خود را دوباره بازیابد . 

است ، ولی رت حضور نداشت و او نمی خواست اشتیاق درد آمده بود و خشم را رانده بود و اسکارلت رت را می خو

 خود را برای دیدارش آشکار کند . 

آخرین تصویری که از او به یاد داشت این بود که چطور پایین پله ها ، وحشتزد ، با رنگی پریده او را در آغوش 

رو افتادن تاریکی بر فضای گرفته بود و با صدایی مهیب مامی را صدا می کرد . به زحمت یادش آمد که قبل از ف

ذهنش ، او را بلند کردند و از پله ها باال بردند . و بعد درد و درد بیشتر و اتاقی پر از زمزمه و گریه عمه پیتی و 

دستورات مقطع دکتر مید و صدای گنگ دویدن پاها ، در سرسرای باال و پله های واکس خورده . و آن گاه کور از 

گ از مرگ و اشتیاق فریاد .می خواست نامی را بر زبان آرد ، اما این فریاد نجوای بیش برق آسمانی و وحشتی بزر

 نبود .

 

اما یک نفر فوراً به این نجوا پاسخ داد ، یک نفر از میان تاریکی ، از کنار تختش با صدایی ظریف و آرام چون ترانه 

 « من اینجام عزیزم . خیلی وقته اینجام . » الالیی . 

ترس با این صدا خود را کنار کشیدند و مالنی دست داغ او را گرفت و بر گونه خنک خود گذاشت . اسکارلت مرگ و 

سعی کرد سرش را برگرداند و صورت او را ببیند ولی نشد . ملی داشت کودکی به دنیا می آورد و یانکی ها در راه 
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ه می کرد . ولی ملی داشت زایمان می کرد ، عجله بودند . شهر در آتش می سوخت و او باید عجله می کرد ، باید عجل

امکان نداشت . او باید می ماند و نوزاد ملی را می گرفت ، و نیرومند می ماند ، آخر مالنی به نیرو نیاز داشت . ملی 

 .  رنج می کشید . شیطان ها دوباره آمدند و باز چاقوهای کند و امواج ظلمات و درد . باید دست مالنی را نگه دارد

ولی دکتر مید به هر حال آنجا بود ، آمده بود ، اگر چه سربازها در ایستگاه راه آهن به کمکش نیاز داشتند . صدایش 

 « هذیون میگه ، سروان باتلر کجاست ؟ » را شنید : 

دکتر مید می  تاریکی فرو افتاده بود و گاه روشنایی می آمد ، نوزادش در راه بود ، و باز فریاد مالنی بلند می شد و

دیوانه شده ای اسکارلت ، نمی تونم بیام . این همه زخمی رو ول کنم برای یک زایمان ؟ زایمان که کاری » گفت : 

و در میان همه این ها ، مالنی اینجا بود و راستی دستش چه خنکایی داشت و اسکارلت چهره درهم نمی کرد « نداره ؟ 

وقت چشمش را می گشود و ملی را می خواند ، صدایی ظریف جواب می داد  و چون عمه پیتی گریه سر نمی داد . هر

و یادش می آمد که در رویا دیده بود که رت او را نمی خواهد ، « ملی ، رت ـ رت کجاست ؟ » . می خواست بگوید : 

را می  صورتش تیره چون سرخ پوستان بود و سپیدی دندان هایش به تحقیر خود را نشان می داد . اسکارلت او

» خواست و او اسکارلت را نمی خواست . یک بار که مالنی را صدا کرد ، صدای مامی به گوشش رسید که می گفت : 

ولی « ملی ـ مالنی . » و یک دستمال خیس روی پیشانی اش گذاشت و اسکارلت با اخم گفت : « من اینجام بچه جونم . 

ختخواب رت نشسته بود و رت مست و گریان روی زمین ولو شده مدت ها گذشت و مالنی نیامد . زیرا مالنی کنار ت

 بود و سر بر زانو هق هق می کرد . 

هر بار که مالنی از اتاق اسکارلت خارج شده بود ، رت را می دید که روی تخت نشسته و در اتاق را بازگذاشته و سر 

ر بود و ظرف غذایی دست نخورده کنارش در گریبان ، چشم به در مقابل دوخته بود . اطراف تخت پر از ته سیگا

 دیده می شد . 

رختخواب به هم ریخته بود و رت با ریش نتراشیده دائماً سیگار دود می کرد ، ناگهان الغر شده بود . از مالنی چیزی 

ه ، ن» یا « متاسفم ، حالش بدتر شده » نمی پرسید . او خودش می گفت . هر دقیقه دم در می آمد و خبر می داد : 

نباید امیدتونو از دست بدین ، سروان باتلر ، بذارین » یا « سراغ شما رو نگرفته . می دونین ، داره هذیون می گه 

 «براتون یه قهوه یا یه فنجون چای بیارم . شما خودتونو مریض می کنین . 

در می آمد ، ولی به شدت قلب مالنی می تپید و دلش برای او می سوخت . اگر چه خودش از بی خوابی داشت از پا 

مراقب احوال اسکارلت و سروان باتلر بود .آخر چرا مردم این حرف های بد را می گویند ، عادالنه نیست ، سروان 

باتلر آدم سیاه دلی نیست ، به اسکارلت بی وفایی نکرده و او را از خود نرانده است . مالنی ناظر بود که چقدر الغر 

و سیمایش چه ویران شده است .با اینکه خود از خستگی داشت از پا در می افتاد با این  شده و چشمانش گود افتاده

حال مرتب از اتاق بیمار خارج می شد و خبر می آورد . رت مثل روحی ملعون و نفرین شده ، نشسته بود و انتظار می 

 نی ، همه کودک بودند . کشید ـ به کودکی شباهت داشت که در جهانی پر آشوب رها شده باشد . در نظر مال

عاقبت وقتی از اتاق اسکارلت خارج شد تا شادمانه خبر بهبودی او را بدهد ، آنچه را که می دید باور نمی کرد . روی 

میز کنار تخت ، بطری ویسکی نصفه ای دیده می شد و بوی تند الکل فضای اتاق را گرفته بود . با چشمانی که برق 

 گاه می کرد و عضالت آرواره اش در هم رفت و دندان هایش را به هم فشرد . خیره ای داشت به مالنی ن

 « اون مرده ؟ » 

 « اوه ، نه حالش بهتره . » 
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سرش را روی دست هایش گذاشت و مالنی لرزش اندامش را دید ، مثل آدم های « اوه ، خدای من . » رت گفت : 

رفت و جایش را به ترس داد ، رت داشت می گریست . مالنی سرمازده می لرزید . ناگهان ترحم از چهره مالنی 

هرگز تا آن لحظه گریه مردان را ندیده بود ، به خصوص مردی چون رت ، آن همه مالیم ، آن همه مودب ، آن همه 

 شوخ و آن همه خوددار و مطمئن . 

ترسیده ، مالنی از مست ها می  صدای دلخراشی که از رت بر می خاست ، مالنی را ترساند .فکر کرد مست کرده ، و

ترسید . اما وقتی رت سرش را بلند کرد ، تابش نگاهش به او اطمینان داد که در امان است ، بالفاصله به اتاق داخل 

شد . به آرامی در را پشت سرش بست و به طرف او رفت . تا آن لحظه مردان گریان را ندیده بود ولی اشک کودکان 

د . وقتی دست ظریفش را بر شانه رت گذاشت رت دامن او را به دست گرفت و در یک لحظه زیادی را پاک کرده بو

مالنی روی تخت نشسته بود و رت پایین تخت روی زمین ولو شده بود . سرش را در دامن او پنهان کرده بود ، دست 

کی او را نوازش کرد و های رت بر پاهای او فشار می آورد و مالنی دردی در خود حس می کرد . آرام موهای مش

 گفت : 

 « خوب ، دیگه کافیه . داره کم کم حالش خوب میشه . » 

رت بی قرار بود . توانش را از دست داده بود . رازهایی که مدت ها در دل نگه داشته بود آزارش می داد ، داشت 

حقایقی بود که در حال عادی  خفه می شد . به تندی آغاز سخن کرد . گاهی کالمش برای مالنی مفهوم نبود . این

امکان نداشت بر زبان آورد ولی اکنون سرش را در دامن مالنی پنهان کرده بود و سخن می گفت ، اعترافاتی تلخ و 

تکان دهنده بر زبان می آورد ، چیزهایی می گفت که مالنی هرگز از هیچ مردی نشنیده بود . از آنچه می شنید 

تی داشت سیمایش قرمز شده بود . این کلمات را حتی از زنان هم نشنیده بود . دگرگون شده بود و چون حیای ذا

 خدا را شکر که رت سرش را پایین انداخته بود و صورتش را نمی دید . 

 همان طور که گاهی بود را نوازش می کرد ، باز هم سر رت را نوازش کرد و گفت : 

ای من تعریف کنین . حالتون خوب نیست ، اختیار از دستتون خارج هیس ! سروان باتلر ! شما نباید این چیزا رو بر»

 « شده ، هیس ! کافیه ! 

ولی این کلمات در طوفان کالم رت گم شد . در این میان نام بل واتلینگ هم شنیده شد و بعد با شدت تمام ، با حالتی 

 « او بچه نمی خواست و ـ من کشتمش ، من اسکارلتو کشتم . شما نمی فهمی . » وحشیانه فریاد زد : 

باید ساکت باشین ، سروان باتلر ! شما از خودتون در آوردین . درست نیست . بچه نمی خواست ؟ چرا ؟ هر زنی » 

 « می خواد ـ 

 « نه ! نه ! شما بچه دوست دارین . اون نداره . دلش نمی خواد از من ـ » 

 « ساکت ، خواهش می کنم . بس کنید . » 

ی فهمین . اون بچه نمی خواست ولی من به زور ، اوه خدای من . به زور ـ این ـ این بچه ـ تقصیر من بود . ما شما نم» 

 « مدت ها بود که با هم نمی خوابیدیم ـ 

 « ساکت ، سروان باتلر . خوب نیست ! » 

صدم این بود که از پا درش من مست بودم ، دیوونه شده بودم ، می خواستم اذیتش کنم ، چون اذیتم کرده بود . ق» 

بیارم ـ و در آوردم ـ اون منو نمی خواست . هرگز ، هیچ وقت منو نمی خواست . هیچ وقت سعی نکرد ولی من ـ من 

 « خیلی سعی کردم و ـ 
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 «اوه خواهش می کنم ! » 

اشت من کجا هستم تا من از وجود این بچه اطالعی نداشتم . وقتی برگشتم گفت ـ بعد افتاد ، سقوط کرد . خبر ند» 

برام نامه بنویسه ـ اگر هم می دونست نمی نوشت . اگه می دونستم فوراً بر می گشتم ـ فوراً بر می گشتم خونه ـ آه ، 

 « اگه می دونستم ـ چه می خواست و چه نمی خواست ، می اومدم ... 

 « اوه ، البته ، می دونم که بر می گشتین ! » 

د هفته گذشته بر من چه گذشت ، دیوونه بودم ، مست بودم ! و وقتی به من گفت ، اونجا رو پله اوه ، خدایا ، این چن» 

 « و او ـ  "غصه نخور ، شاید بچه رو سقط کنی .  "ها ـ من چکار کردم ؟ چی گفتم ؟ خندیدم و گفتم : 

رسی در نگاهش دیده می شد رنگ از چهره مالنی پرید و همان طور به سیاهی موهای رت بر دامن خودخیره ماند . ت

. آفتاب بعد از ظهر از میان پنجره های باز به درون می تابید و مالنی برای اولین بار دید که دست های رت چه بزرگ 

، چه قوی و قهوه ای رنگ است و چه موهای پرپشتی دارد ، بی اختیار خود را عقب کشید . دست های رت خشن و 

ن دست هایی که در دامنش چنگ انداخته بود ، جز دو دست ویران و درماند چیز وحشی به نظر می رسید ، ولی ای

 « دیگری نبود . 

آیا امکان داشت که شایعه اسکارلت و اشلی را شنیده باشد ؟ آیا امکان دارد حسادت کرده باشد ؟ در واقع بعد از 

همیشه اهل سفر بود و اغلب بی خبر می رفت  این شایعه بود که شهر را ترک کرد ـ نه ، حقیقت ندارد . سروان باتلر ،

. نه این شایعات را باور ندارد . او آدم عاقلی است . اگر چنین چیزی را باور می کرد ، آیا اشلی را با تیر نمی زد ؟ یا 

 الاقل تحقیق نمی کرد ؟ توضیح نمی خواست ؟ 

و یک مرتبه عصبانی شده ، آخر مردها به اندازه نه ، این نیست ، این حقیقت ندارد . حتماً مست بوده ، عصبی بوده 

زن ها صبور نیستند . حتماً چیز دیگری او را عصبی کرده ، شاید یک دعوای کوچک ، یک بگو مگوی عادی او را به 

این روز انداخته . ممکن است بعضی از چیزهایی که می گوید حقیقت داشته باشد ، ولی مسئله اصالً چیز مهمی نبود . 

اقعاً چیزی نبوده . هیچ مردی نمی تواند درباره زنی که دوست دارد ، آن هم زنی چون اسکارلت ، از این حرف نه ، و

 ها بزند . 

مالنی هرگز بدی ها را نمی دید ، هیچ وقت به بدی ها توجهی نکرده بود ، به شرارت ها و بدخواهی ها کاری نداشت 

بود ، توان قبولش را نداشت . رت مست و مریض بود . و بچه های  و اکنون که در مقابل چنین افکاری قرار گرفته

 مریض باید تحت مراقبت قرار می گرفتند .

 « خب دیگه بسه . من می فهمم . » با مهربانی گفت : 

 رت با خشم سر خود را بلند کرد و نگاه خونین خود را به او دوخت و با عجله دست هایش را پس کشید . 

نمی فهمین ! نمی تونید بفهمین ! شما ـ شما خیلی خوبین ، فقط خوبی ها رو می بینین . حرف منو باور نمی نه ، به خدا » 

کنین ، ولی همه ش حقیقت داره . و من از سگ کمترم . نمی فهمی من چکار کردم ؟ دیوونه بودم ، از حسادت دیوونه 

می تونم نظرشو عوض کنم . ولی نشد ، بی اعتنایی می  شده بودم . اون اصالً به من توجه نداشت ، و من فکر می کردم

 «کرد ، به من توجهی نداشت . منو دوست نداشت . هرگز دوست نداشت . کس دیگری رو ـ 

نگاه بی تاب و مست رت به او افتاد و لب از سخن فرو بست ، دهانش همچنان بازمانده بود . ناگهان متوجه شده بود 

ا آن لحظه نمی دانست ، به درستی نمی دانست با چه کسی سخن می گوید . رنگ که طرف صحبتش چه کسی است ت

از صورت مالنی پریده بود و عضالتش درهم رفته بود اما نگاهش را همان طور پر مهر و شیرین و بخشنده نگه داشته 
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رتو پاکدامنی ، بی بود . به عکس چشمان رت که پر از خون و خشم بود ، چشمان مالنی ، صاف و بی غش می نمود و پ

گناهی ، وفاداری و محبت از آنها بیرون می زد و بر صورت رت می ریخت و چون امواجی نیرومند ، مستی و جنون را 

از ذهن او می راند . آرام آرام فضای الکی ذهنش پاک می شد ، کالم در میان لبانش ترک خورد و فرو ریخت و بعد 

من آدم بدی هستم . » وی دامن مالنی گذاشت و بعد از سکوت طوالنی گفت : چشمانش فرو افتاد . دوباره سرش را ر

چه حرف هایی زدم . حرف های بد ، نباید باور کنین ، ها ؟ باور می کنین ؟ شما خوب تر از اونید که این مزخرفاتو 

 « باور کنین . قبالً در زندگیم آدم خوبی مثل شما ندیده بودم . باور نمی کنین ، می کنین ؟ 

نه ، باور نمی کنم ، اصالً باور نمی کنم ، چه وحشتناک بود ، » مالنی با نرمی دوباره نوازش موی سیاه او را آغاز کرد : 

اگر ـ این طور بود . باور نمی کنم . خب ، اسکارلت داره بهتر میشه . سروان باتلر ، دیگه گریه کافیه . داره حالش 

 « بهتر میشه . 

  فصل پنجاه و هفتم

زنی که یک ماه بعد در قطار جونزبورو نشست ، زنی بود رنجور ، بی پناه ، رنگ پریده و الغر ،دور از افق ، دنیا و شهر 

. رت او را در قطار نشانده بود که به تارا بفرستد . وید و اال در این سفر همراهی اش می کردند و اینک در قطار 

ان مادر چندان راضی به نظر نمی رسیدند . خود را به پریسی چسبانده ساکت بودند و از دیدن چهره بی رنگ و ویر

بودند و با آن ذهن کودکانه خود ، فضای هراس انگیز و سردی را که بین مادر و ناپدری شان ایجاد شده بود درک 

 می کردند . 

ر آتالنتا بماند نفسش اسکارلت بیمار و ضعیف بود و داشت به تارا می رفت . احساس می کرد اگر یک روز دیگر د

می گیرد ، خفه می شود و این ذهن خسته مارپیچ که تا اعماق افکار آشفته اش را می کاوید و الیه های هراس انگیز 

حوادث اطرافش را می شکافت عاقبت او را از پای در می آورد . جسمش بیمار بود و روحش ضعیف ، و چون کودکی 

 مانده بود ، کجا بود راه نجات ؟ کجا بود کسی که دستش را بگیرد ؟ گمشده در سرزمین کابوس ، دست بسته 

یک بار دیگر هم از آتالنتا گریخته بود ، وقتی ارتش مهاجم آمد ، گریخت . اکنون باز هم سعی داشت یورش افکار 

همیشگی  هراس آور و عذاب دهنده را پس بزند و آنها را در سلول های دور دست ذهنش زندانی کند ، همان سالح

حاال در این مورد فکر نمی کنم . تاب تحمل ندارم . باشد برای فردا ، فردا در تارا هستم . » را بیرون کشیده بود : 

به نظر می رسید که اگر می توانست به آرامش خانه و سکوت چشم اندازهای سرسبز پنبه « فردا روز دیگری است . 

وانست افکارش را به نظم در آورد که زندگیش را بر آن استوار گرداند باز گردد ، رنج هایش پایان می گرفت و می ت

 . 

رت ایستاده بود ، قطار را نظاره می کرد . آن قدر ایستاد تا قطار رفت و در دور دست های افق ، به جهان سکوت 

ه سوی خانه پیوست . تلخی غمباری به جانش نشسته بود . آهی کشید ، درشکه را مرخ  کرد . سوار اسب شد و ب

 مالنی ، در خیابان آیوی حرکت کرد . 

صبح گرمی بود . مالنی در ایوان ، سایه دار از شاخه های تاک ، استراحت می کرد . کنارش سبدی پر از جوراب دیده 

می شد . رت را که دید حیرت کرد و اضطرابی به او دست داد . رت از اسب پیاده شد و افسار را به دست پسرک 

ه کنار پیاده رو ایستاده بود داد . از آن روز هراس انگیزی که اسکارلت بیمار شده بود ، دیگر او را تنها سیاهی ک

ندیده بود .بارها از تجسم مستی و بی پروایی این مرد احساس خشم کرده بود ، دلش نمی خواست حتی یک کلمه در 

در روزهای نقاهت اسکارلت ، در آن دیدارهای این مورد سخن بگوید . دیگر با رت هم نمی خواست سخن بگوید . 
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اتفاقی فقط چند کلمه ای با او حرف زده بود و چه سخت بود برایش که به چشمانش بنگرد . اگر چه رت احوال 

معمول خود را به دست آورده بود، ولی باز هم از دیدار او اکراه داشت . رت هرگز اشاره ای نکرده بود و حرفی 

بین آن دو رد و بدل شده بود ، به میان نیاورده بود . اشلی گفته بود که اغلب اعمال و رفتار و گفته درباره سخنانی که 

های خود را در حالت مستی به یاد نمی آورند و مالنی دعا می کرد که سروان باتلر هم دچار این فراموشی شده باشد 

ه رت داشت به سویش می آمد ، شرم و کمرویی و ترس . ترجیح می داد بمیرد ولی آن روزها را به یاد نیاورد . حال ک

، دامن مالنی را گرفته بود و با هر قدمی که او بر می داشت ، رنگ به رنگ می شد . رنگ می داد و رنگ می گرفت . 

ولی شاید رت آمده بود تا خواهش کند بو را چند روزی پیش بونی بفرستند . حتماً از این مالقات قصد بدی نداشت . 

 ید فقط آمده بود از زحمات مالنی تشکر کند . شا

مالنی از جای برخاست . مثل همیشه تعجب می کرد که این مرد درشت اندام چطور این همه سبک و آزاد راه می رود 

 . 

 « اسکارلت رفت ؟ » مالنی پرسید : 

کنم که او هم مثل آنته ئوس است ،  بله . تارا حالشو بهتر می کنه . گاهی اوقات فکر می» رت خنده ای کرد و گفت : 

باید حتماً زمین رو لمس کنه تا نیفته . گاه گاهی باید به مالقات مادرش ، زمین ، بره و از او نیرو بگیره . براش سخته 

 «که مدت درازی از خاک سرخی که دوست داره ، دور بمونه . منظره روییدن پنبه موثرتر از دواهای دکتر میده . 

رت مرد درشت اندامی بود و چنین موجودی با « چرا نمی شینین ، سروان باتلر . » دستپاچه می نمود گفت : مالنی که 

این اندام درشت همیشه مالنی را دستپاچه می کرد . از چهره اش نیروی شوق انگیز حیات بیرون می ریخت و از 

امی ، اندام خود را کوچکتر از همیشه چشمانش برق خیره کننده ای جستن می کرد . مالنی در مقابل چنین اند

احساس می کرد . چهره اش سبزه و تیره به نظر می آمد ، عضالت پوالدین شانه هایش از زیر کت سفید کتانی اش 

بیرون زده بود و همین چیزها بود که مالنی را می ترساند . باور نمی کرد که این نیرو و توانی که در وجود این مرد 

ن درهم شکسته شود و آن طور از بیماری اسکارلت خود را ببازد . یادش نمی رفت که چگونه سر او نهفته است ناگها

 « اوه ، خدای من ! » را در دامنش گرفته بود و نوازش می کرد . دوباره رنگ به رنگ شد و با دستپاچگی گفت : 

اراحتین میرم ، خواهش می کنم با من خانم ملی ، حضور من شما رو ناراحت می کنه ؟ اگه ن» رت به آرامی گفت : 

 « صریح باشین . 

 « اوه ! مثل اینکه یادش نرفته ! خدایا چقدر دستپاچه شدم ! » ملی در دل گفت : 

مالنی نگاه کنجکاو خود را به قامت او انداخت و ناگهان تمام بی صبری و ناشکیبایی اش دور شد . نگاه رت آرامشی 

هربانی بود و مالنی فکر می کرد که چرا باید این قدر احمق باشد که بی قراری نشان دهد . داشت ، لبریز از تفاهم و م

می دید که صدایش چه خسته و غمگین است . مگر ممکن است که چنین شخصی بی ادبی نشان دهد و موضوعی را 

 که هر دو فراموش کرده اند دوباره یادآوری کند ؟ 

بنشینید ، » آن گاه لبخندی زد و اشاره ای کرد . « در برای اسکارلت نگران اسن . بیچاره ! چق» مالنی به خود گفت : 

 « سروان باتلر . 

رت با وقار نشست و چشم به مالنی دوخت که داشت وسائلش را جمع می کرد . خندید و تابی به دهانش داد و گفت : 

مخصوص به من بکنین . اومدم راجع به یک خانم ملی ، من امروز اومدم اینجا که از شما خواهش کنم یک لطف » 

 « معامله حرف بزنم . می خوام کاله سرتون بذارم . 
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 « کاله ـ سرم بذارین ؟ » 

 « در واقع بله . اومدم راجع به کار و کاسبی صحبت کنم . » 

ونم . مثل اوه خدای من . پس بهتره با آقای ویلکز صحبت کنین . من هیچ چیز راجع به کار و کاسبی نمی د» 

 « اسکارلت باهوش نیستم . 

بله ، متاسفانه اسکارلت بیش از حد باهوشه . برای همین اومدم با شما صحبت کنم . می دونید که ـ » رت گفت : 

مریضی سختی داشت . وقتی از تارا بر گرده دوباره خودشو شدیداً درگیر فروشگاه و کارگاه چوب بری می کنه . 

 « ارگاه منفجر بشه . من برای سالمتیش نگرانم ، خانم ملی . امیدوارم این دو تا ک

 « بله ، اون خودشو خیلی درگیر کرده . شما باید وادارش کنین از خودش مراقبت بیشتری بکنه . » 

 رت خندید . 

ره می دونین که چقدر کله شقه . من حتی نمی تونم باهاش صحبت کنم . مثل بچه ها لجبازی می کنه . نمی ذا» 

کمکش کنم ـ نمی ذاره هیچ کس کمکش کنه . سعی کردم وارداش کنم سهم کارگاه رو بفروشه ، ولی قبول نمی کنه 

. و حاال خانم ملی ، من به خاطر یک معامله اومدم . من می دونم که حاضره سهم کارگاهو فقط به آقای ویلکز بفروشه 

 « ام بشه . ، نه به کس دیگه ، و من دلم می خواد این معامله انج

اما حرفش را خورد و لبش را گاز گرفت . دلش نمی خواست مشکالت مالی خود « اوه ، خدای من ! چه خوب میشه ـ » 

را با غریبه ها در میان بگذارد . با وجود اینکه از چوب بری درآمدی داشتند اما به نظر نمی رسید برای او و اشلی 

ت پس اندازی داشته باشد . اشلی پول کافی برای مخارج خانه در اختیارش کافی باشد . هر کاری می کرد نمی توانس

می گذاشت اما وقتی هزینه های پیش بینی نشده در کار بود ، دچار مشکل می شدند . صورتحساب پزشکی زیاد می 

ازه آنها هزینه شد ، به عالوه کتاب ها و اثاثیه ای که اشلی به نیویورک سفارش داده بود پول زیادی می خواست . و ت

غذا و لباس افراد بی خانمانی را که در منزل آنها توقف می کردند ، می پرداختند . و اشلی هرگز از دادن پول به 

 « سربازان قدیمی کنفدراسیون دریغ نداشت ـ و ... 

وقت پس  این نظر لطف شماست ، ولی ممکنه هیچ» خانم ملی ، من می خوام به شما پول قرض بدم . » رت گفت : 

 « نگیرین . 

توقع ندارم پس بگیرم . از من عصبانی نشین ، خانم ملی ! خواهش می کنم ، به حرفم توجه کنین . من فقط دلم می » 

خواد اسکارلت تو زحمت نباشه . هر روز چند مایل از این کارگاه به اون کارگاه، خیلی براش سخته ، حسابی از پا 

، براش سرگرمیه ، مشغولش می کنه . خوشحالش می کنه . کافیه ... شما این طور میفته همون فروشگاه براش بسه 

 « فکر نمی کنین ؟ 

 « خب ـ بله ـ » مالنی نامطمئن گفت : 

شما دلتون می خواد پسرتون یک کره اسب داشته باشه ، نه ؟ و دلتون می خواد به دانشگاه بره ، به هارواد بره ، به » 

 « دنیا رو ببینه ، این طور نیست ؟ اروپا بره ، بگرده ، 

چشمانش از شادی برق می زد . وقتی به آینده بود فکر می کرد همه این ها را « خب ، معلومه . » مالنی با شوق گفت : 

من دلم می خواد اون همه چیز داشته باشه ، ولی ـ خب ، این روزها همه اون قدر فقیرن که ـ » برایش آرزو می کرد . 

 » 

 « ای ویلکز یک روزی باالخره می تونه از کارگاه پول خوبی در بیاره . و من دلم می خواد بو رو موفق ببنیم . آق» 
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اوه ، سروان باتلر ، شما آدم زیرک و ناقالیی هستین . حاال دارین » مالنی در حالی که می خندید ، با صدای بلند گفت : 

 « رو مثل یک کتاب باز می خونم . غرور مادری منو تحریک می کنین . من فکر شما 

خب حاال اجازه میدین این پولو » برای اولین بار برق شیطنت از چشمانش جهید . « زیاد مطمئن نیستم . » رت گفت : 

 « بهتون قرض بدم ؟ 

 « ولی مسئله کاله گذاشتن پس چی میشه ؟ » 

 .« کز رو گول بزنیم آه ، بله . ما باید دست به یکی کنیم و اسکارلت و آقای ویل» 

 « اوه ، خدای من ، نه . نمی تونم . » 

اگر اسکارلت بفهمه که من در غیابش توطئه چینی کردم ـ حتی به خاطر خودش ـ خب ، می دونین که چقدر عصبانی » 

ونن که این میشه . و متاسفم که آقای ویلکز هم حاضر نیست از من پول قبول کنه . بنابراین هیچ یک از اونا نباید بد

 « پول از کجا اومده . 

اوه ، ولی من مطمئنم که آقای ویلکز رد نمی کنه . اگه موضوع براش حالجی بشه . اون خیلی به اسکارلت عالقه داره » 

 » . 

البته می دونم . به همین دلیله که میگم قبول نمی کنه . می دونید که خانواده ویلکز چقدر » رت به نرمی گفت : 

 . «  مغرورن

 « اوه ، خدای من . کاش ـ واقعاً ، سروان باتلر من نمی تونم شوهرمو گول بزنم . » مالنی با درماندگی گفت : 

 « حتی به خاطر اسکارلت ؟ اون عاشق شماست ! » رت با لحنی جدی گفت : 

 اشک سیالب وار ، ناگهان از چشمان مالنی سرازیر شد . 

ر کاری برای اسکارلت بکنم . نمی تونم حتی نصف کارهایی رو که اون برام کرده ، شما می دونین که من حاضرم ه» 

 « جبران کنم . شما خوب می دونین . 

البته ، می دونم . از کارهایی که اسکارلت برای شما کرده اطالع دارم . نمی تونین به آقای ویلکز بگین » رت گفت : 

 «ده ؟ که این پول از یک خویشاوند به شما ارث رسی

 « اوه ، سروان باتلر ، قوم و خویش های من همه از من بدترن ، اون ها حتی یک سنت هم ندارن . » 

خوب حاال اگه من این پول رو بدون نام برای آقای ویلکز بفرستم چی ؟ خب ـ چطوره اسمشو بذاریم هدیه ای از » 

 « طرف یکی از هواداران حکومت کنفدراسیون ، موافقید ؟ 

نی با شنیدن این سخن عصبانی شد ، به نظر می آمد توهینی به اشلی باشد ، ولی رت از روی تفاهم لبخندی بر لب مال

 آورد . مالنی هم به ناچار جواب لبخند او را داد . 

 « البته که موافقم . » 

 « پس تمومه ؟ این راز بین ما می مونه ؟ » 

 « نمی کنم ! اما من هیچ وقت هیچی رو از شوهرم مخفی » 

 « البته ، مطمئنم ، خانم ملی . » 

مالنی سکوت کرده بود . پیشنهاد رت را پیش خود سبک و سنگین می کرد . فکر می کرد مردم چرا درباره این مرد 

این همه بد قضاوت می کنند . همه می گفتند او آدم شرافتمند و درستکاری نیست ، بی تربیت و ظالم و رذل است . 

سیاری از این مردم باید بپذیرند که اشتباه کرده اند . خوب ! خودش از همان اول می دانست که رت مرد بدی حاال ب
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نیست . اگر چه هرگز از او چیزی قبول نکرده بود ولی همیشه مورد احترام او قرار داشت و با هم به تفاهم رسیده 

وست داشت که حاضر بود به خاطر او دست به فداکاری بودند ، و چه تفاهمی ! چقدر این سروان باتلر اسکارلت را د

 های بزرگ بزند . چقدر دوستش داشت که می خواست این بار سنگین را از دوشش بردارد ! 

 « اسکارلت چه خوشبخته که شوهر به این مهربونی داره ! » تحت تاثیر یورش ناگهانی این حس گفت : 

اید بگم که او با شما موافق نیست ، اگر چنین چیزی رو از شما می شنید شما این جور فکر می کنین ؟ متاسفانه ب» 

 « حتماً عصبانی می شد . به عالوه ، من می خوام خدمتی به شما کرده باشم . نفع من برای شما بیشتر از اسکارلته . 

 « خدای من . حتماً منظورتون نفع پسرمه ، نفع بو . » 

ساده و قلب شکل او نگاه کرد ، به آن چشمان سیاه و آرایش ساده زنانه  رت از جا برخاست . مدتی به چهره

 نگریست . چهره ای بود چون زنان دیگر ، درمانده و بی دفاع در مقابل زندگی .

 « نه، مربوط به بو نیست . چیزی باالتر از اون . اگه بتونین حدس بزنید . » 

 « زندگی چیزی مهمتر از بو ندارم ، به جز آش ـ به جز آقای ویلکز .  نه نمی تونم . در» مالنی دوباره دستپاچه شد . 

 رت هیچ نگفت . چهره سبزه اش را مقابل او گرفت و به صورتش خیره شد . 

لطف می کنین که می خواهید کاری برام انجام بدین ، سروان باتلر ، ولی ، واقعاً ـ من به چیزی احتیاج ندارم ، اونچه » 

 « دارن ، من هم دارم . زن های دیگه 

 « خوشحالم . امیدوارم بتونین نگهش دارین . » رت ناگهان خندید و گفت : 

*** 

وقتی اسکارلت از تارا بازگشت ، اثر بیماری از چهره اش رفته بود و سرخ و سفید و سرحال می نمود . چشمان 

اب می کرد . وقتی در ایستگاه ، رت و بونی به سبزش پر از جوانی و شادابی شده بود و اخگرهای سبز به هر سو پرت

استقبال او و وید و اال آمدند ، از شادی خنده بلندی کرد . رت دو پر زیبای بوقلمون به کالهش داشت ، بونی هم 

لباس پاره ای به تن داشت که مخصوص بازی روزهای یکشنبه بود ، دو پر طاووس در جعد تابدارش داشت و معلوم 

غم دستورات مامی و رت لباسش را عوض نکرده و یکسره از صحنه سرخ پوست بازی با همان خط بود که علی ر

 های رنگی روی صورتش به ایستگاه قطار آمده است . 

و خندید و گونه هایش را برای بوسیدن به لب « وای ، چه بچه کثیفی . » اسکارلت در حالی که او را می بوسید گفت : 

ستگاه شلوغ بود ، در غیر این صورت هرگز چنین نوازش نمی کرد و به بوسه رت هم های رت نزدیک کرد . ای

اهمیتی نمی داد . با وجود اینکه نمی توانست بونی را در آن لباس کثیف تحمل کند اما متوجه بود که مردم چگونه 

ند بلکه بسیار هم لذت می برند مشتاقانه به حرکات این پدر و دختر نگاه می کنند و نه تنها از دیدن آنها ناراحت نیست

. هر کس که از مقابلشان می گذشت نگاه محبت آمیزی به این دختر کوچک می انداخت . همه می دانستند که این 

دختر کوچک ، کوچکترین فرزند اسکارلت، پدرش را روی انگشت می چرخاند و آتالنتا لذت می برد . عالقه رت به 

 همه آوازه این عشق را شنیده بودند .  این دختر دیگر افسانه شده بود و

در راه خانه ، اسکارلت اخبار تارا را یکی پس از دیگری می داد. هوای گرم و خشک به رشد پنبه ها کمک کرده بود 

و ویل گفته بود پاییز آن سال قیمت پنبه کاهش می یابد . سوالن دوباره حامله بود و انتظار فرزند دیگری را داشت ـ 

را به نجوا در گوش اسکارلت گفته بود تا بچه ها نفهمند ـ و اال همیشه دختر بزرگ سوالن را کتک می زد . این خبر 

سوزی دختر سوالن به طرز حیرت انگیزی به مادرش شباهت داشت . روابط او و سوالن جز در موارد معدودی ، 
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کرده بود اختالفات گذشته را زنده کند . وید عادی و همراه با حسن نیت بود ، اما در همان موارد معدود سوالن سعی 

موفق شده بود به تنهایی ، یک مار آبی را بکشد . راندا و کامیال تارلتون معلم مدرسه شده بودند . چه مسخره ! هیچ 

یک از تارلتون ها حتی نمی توانستند کلمه گربه را هجی کنند . بتسی تارلتون با مردی چاق و یکدست از اهالی 

ازدواج کرده بود و هتی و جیم تارلتون در مزرعه خودشان ، فیرهیل ، پنبه خوبی برداشت می کردند . خانم الوجوی 

تارلتون صاحب یک مادیان و یک کره شده بود که به نظرش میلیون ها دالر می ارزید . در خانه کالورت ها ، سیاهان 

ب آن خانه و کشتزار شده بودند . در حراجی که زندگی می کردند ! به نظر می رسید گله ای از این سیاهان صاح

توسط کالنتر محل صورت گرفته بود این ملک به آنها تعلق گرفته بود . خانه به چنان روزی افتاده بود که آدم گریه 

اش می گرفت . هیچ کس نمی دانست کاتلین و شوهر بی لیاقتش کجا رفته اند . آلکس قرار بود با بیوه برادرش 

. بعد از آن همه مدت که با هم در یک خانه زندگی کرده بودند ، شاید به مصلحت آنان بود . همه می  ازدواج کند

گفتند کار درستی می کنند . به عالوه بعد از مرگ خانم کوچولو ، ناچار بودند با هم زندگی کنند . اگر چه قلب 

اشت . اگر دختر با عرضه ای بود حتماً می دیمیتی مونرو می شکست ولی به هر حال چاره ای جز سوختن و ساختن ند

توانست شوهری برای خودش دست و پا کند و این همه به انتظار آلکس نماند . آلکس هنوز نتوانسته بود پول کافی 

 برای ازدواج با او فراهم کند و همان بهتر که با بیوه برادرش یک جوری کنار بیاید . 

بار ناحیه کلیتون سخن می گفت اما چیزهایی هم بود که قلبش را می فشرد و اگر چه اسکارلت با خوشحالی درباره اخ

به سختی ناراحتش می کرد . بارها و با ویل به سواری رفته بود و یاد آن کشتزار حاصل خیز و امالک غنی را در خیال 

ای دو نفره اثری از زنده کرده و سراسر کلیتون را پوشیده از سپیدی بهشتی پنبه دیده بود . ولی در آن گردش ه

غنای آن خاک سرخ ندیده بود . حاال کشتزار در کشتزار هیچ بود و هیچ . جای آن مزارع پنبه با شکوه را نهال های 

خودروی کاج گرفته بودند . بیشه ها با جسارت کامل به مزارع تجاوز کرده بودند و ارتش مهاجم خود را پیش رانده 

قمع کرده بودند . گیاهان و علف های هرزه همه جا دیده می شد ، بلوط های وحشی  بودند و نهال های پنبه را قلع و

در وسط کشتزارها سبز شده بودند . در تارا اکنون فقط یک جریب کشت می شد ، زمانی صدها جریب زیر کشت می 

 نده بود . رفت ولی چه دور بود آن چشم اندازها ! حاال دیگر سرزمینی بی حاصل بود که اسکارلت در آن را

این بخش تا پنجاه سال دیگر هم سر و سامان نمی گیرد ـ اگر البته قرار باشد سر و سامان بگیرد . » ویل گفته بود : 

تارا بهترین کشتزار ناحیه بود ولی حاال با همت من و تو ، یک مزرعه دو قاطره است نه یک کشتزار بزرگ . بعد از 

ا ست . پول خوبی به دست نمیاد ، ولی همین بخور و نمیر هم باالخره خودش خیلی تارا ، مزرعه فونتن ها و تارلتون ه

 « غنیمته . ولی بقیه آدم ها ، بقیه کشتزارها تکلیفشون معلومه ـ 

نه ، اسکارلت مایل نبود اخبار بد را به یاد آورد ، چه حزن انگیز بود منظره زمین های متروک و مهجور . آن فقر و 

را در بر گرفته بود و بقیه کشتزارهای دیگر را ، در مقابل ثروت ، آبادانی و زرق و برق آتالنتا چه غم  ویرانی که تارا

 انگیز می نمود . 

تمام راه آن چنان تند و یک نفس حرف زده بود « خب اینجا چه خبره ؟ اتفاق تازه ای نیفتاده ؟ » اسکارلت پرسید : 

ه می ترسید سکوتی میان آن دو برقرار شود . از آن روزی که سقوط کرده که فرصتی نگذاشته بود . مثل این بود ک

بود و از باالی پله ها فرو غلتیده بود حتی یک کلمه هم با رت سخن نگفته بود و اکنون هم آن چنان مشتاق نبود با او 

بانی و لطف خود را تنها باشد . احساس او را نسبت به خودش نمی دانست . رت در دوران نقاهت اسکارلت تمام مهر

نشان داده بود ، ولی بیشتر به بیگانه ها شباهت داشت . خواسته هایش را برآورده کرده بود ، بچه ها را نگه داری 
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» کرده بود تا مزاحم مادر بیمارشان نشوند و به کار فروشگاه و کارگاه رسیدگی کرده بود . ولی هرگز نگفته بود : 

سف نبود . شاید هنوز هم فکر می کرد کودکی که هرگز به دنیا نیامد از آن او نبوده خوب ، شاید هم متا« متاسفم . 

است . اسکارلت هرگز نمی دانست پشت آن چهره تیره چه می گذرد ؟ رت نشان داده بود که می خواهد مودب و 

اد که انگار از روز اول مرتب باشد . رفتارش به شکلی بود که انگار هرگز اتفاقی رخ نداده است . آن چنان نشان می د

ازدواج میان آنان چیزی جز شادی و سعادت وجود نداشته است . خوب ، حاال که رت این طور می خواست ، او هم 

 می توانست نقش خودش را خوب بازی کند . 

ت همه چیز روبراه است ؟ توفال برای فروشگاه خریدی ؟ قاطرها رو عوض کردی ؟ تو رو خدا ر:» دوباره پرسید 

 « اون پرهای احمقانه رو از روی کالهت وردار . مثل دیوونه ها شدی . با همین وضع ممکنه بری توی خیابون . 

 « نه . » بونی کاله پدرش را گرفت و نگاه داشت و معترضانه گفت : 

رفتی موهاشو همه چیز مرتبه . من و بونی اوقات خوبی رو گذروندیم ولی فکر نمی کنم از وقتی که تو » رت گفت : 

شونه کرده باشه . پرهارو تو دهنت نکن عزیزم ، کثیفه . بله توفال ها کارش تموم شده ، معامله خوبی هم روی 

 « قاطرها کردم . دیگه خبری نیست ، مثل همیشه . 

ری رو آقای اشلی محترم دیشب اینجا بود. می خواست بدونه حاضری سهام چوب ب» و بعد از مکثی کوتاه ادامه داد : 

 « بهش بفروشی یا نه . 

 اسکارلت که داشت خودش را با یک بادبزن پر بوقلمون باد می زد ، ناگهان متوقف شد . 

 « بفروشم ؟ از کجا پول آورده ؟ می دونی که اونا یک سنت هم ندارن . هر چی درمیاره مالنی خرج می کنه . » 

ردم زن صرفه جوییه . ولی اصالً از وضع مالی خانواده ویلکز خبر همیشه فکر می ک» رت شانه هایش را باال انداخت . 

 « ندارم ، تو بهتر می دونی . 

 این جواب نشانی از شیوه سخن گفتن همیشگی رت را داشت . اسکارلت احساس تنفر کرد . 

 « بدو برو عزیزم . مادر می خواد با پدرت صحبت کنه . » اسکارلت به بونی گفت : 

 « نه . » به رت درآویخت و گفت :  بونی خود را

اسکارلت اخم کرد و بونی پشتش را به او کرد و حالتی به خود گرفت که اسکارلت فوراً یاد جرالد افتاد . به خنده 

 افتاد . 

بذار بمونه . اینکه پول رو از کجا آورده ، درست نمی دونم ولی گویا این پول رو کسی فرستاده که اشلی » رت گفت : 

ش در راک آیلند پرستاری کرده . یارو مثل اینکه آبله داشته . وقتی شنیدم با خودم گفتم مثل اینکه هنوز وفا و از

 « قدرشناسی در مردم از بین نرفته . 

 « کیه این آدم ؟ ما می شناسیمش ؟ » 

ومد . این هم خودش نامه از واشنگتن پست شده بود ، امضا هم نداشت . اشلی هم هرچی فکر کرد چیزی یادش نی» 

 « یکی از آن فروتنی های کم نظیر و نادر اشلیه که همه جا به یکی خوبی کرده ولی نمی دونه کی بوده ، کجا بوده . 

رت باز داشت طعنه می زد . وقتی در تارا بود تصمیم گرفته بود که دیگر در باب این گونه مسایل با رت بگو مگو 

باد آورده اشلی نبود حتماً جلوی این سخنان اهانت آمیز او را می گرفت . زمینی  نکند .ولی اگر فکرش درگیر ثروت

که روی آن ایستاده استحکام نداشت ، نمی دانست شرایط موضوع چیست و زیر پایش تا چه حد محکم است و این 

 دو مرد در کجا قرار دارند ، بنابر این جدال بی مورد می نمود . 
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 « بخره ؟ حاال می خواد سهم منو » 

 « آره ، ولی البته من بهش گفتم تو موافقت نمی کنی . » 

 « امیدوارم اجازه بدی خودم شخصاً تو کارهای خودم تصمیم بگیرم . » 

خب ، خودت هم می دونی که نمی تونی از کارگاهت جدا بشی . من هم همینو بهش گفتم ، اون هم با من هم عقیده » 

و االن هم طاقت نمیاری و حتماً تو کارش دخالت می کنی ، و اگه سهمتو بهش بفروشی بود . اون هم می دونه که ت

 « دیگه نمی تونی بهش امر و نهی کنی و دستور بدی . 

 « تو این حرف ها رو بهش زدی ؟ » 

 «  البته ، چرا نه ؟ مگه دروغه ؟ اون هم همه اینا رو می دونه ، منتهی اونقدر آقایی داره که هیچی نگه .» 

دروغه من هیچ وقت تو کار اون دخالت نکردم . حاال که هم چی شد ، بهش می فروشم » اسکارلت با خشم فریاد زد : 

 » . 

در واقع تا آن لحظه دلش نمی خواست کارگاه را از دست بدهد . ده ها دلیل برای نگه داشتن آن داشت ، یکی از آنها 

خوبی بفروشد ولی ترجیح داد نگه دارد . آن کارگاه حاصل زحماتش بود پول بود . سال گذشته می توانست به قیمت 

، علی رغم همه حرف هایی که مردم می زدند ، علی رغم ضررهایی که ممکن بود احتماالً متحمل شود ، دلیل غرور و 

نی از افتخارش بود .آنجا را با دست خودش ساخته بود ، زحمت زیادی کشیده بود . برایش سخت بود که به آسا

دست بدهد . باالتر از همه اینها ، آن کارگاه بهانه دیدن اشلی بود ، چطور می توانست بفروشد ؟ اگر کارگاه را از 

دست می داد دیگر به ندرت می توانست او را ببنید و شاید هرگز نمی توانست لحظه ای با او تنها باشد . و باید او را 

هست از اسرار درون او با خبر شود ، بداند که هنوز او را دوست دارد یا نه  تنها می دید . می خواست به هر شکلی که

، می خواست بداند شرمساری اخیر ، آتش عشق را در وجود او خاموش کرده یا هنوز شعله ور است . می خواست 

یدنش برود ، باز هم بداند آیا هنوز هم می تواند امیدوار باشد ؟ اگر کارگا را نگاه می داشت باز هم می توانست به د

 می توانست قلب گمشده خود را پیدا کند . اما اگر بفروشد ـ 

نه ـ نمی خواست بفروشد .اما رت باز هم اهانت کرده بود ، او را در مقابل اشلی خوار و زار کرده بود . باید کاری می 

صمیم خودش اهمیت دارد . از این رو کرد و نشان می داد که نه تنها برای این چیزها اهمیتی قایل نیست بلکه فقط ت

 فوراً تصمیم گرفت . اشلی با قیمت نازلی صاحب کارگاه ها خواهد شد و به سخاوتمندی او ایمان می آورد . 

 « می فروشم ! همین االن ، نظر تو چیه ؟ » با عصبانیت گفت : 

هده می شد ، برقی از چشمانش جهید درون رت از پیروزی اشباع شده بود و فروغ کمرنگی از آن در چهره اش مشا

 ولی سرش پایین بود و داشت بند کفش بونی را می بست . 

 « فکر می کنم پشیمون میشی . » گفت : 

تقریباً هم پشیمان شده بود . ولی دیگر چه می شد ؟ کاری از دستش ساخته نبود . اگر مقابلش شخ  دیگری غیر از 

ی گرفت . چطور یک مرتبه بدون فکر چنین حرفی زده بود ؟ با خشم و اخم رت نشسته بود ، حتماً حرفش را پس م

به چهره رت نگاه کرد . رت وقتی اخم او را دید به خنده افتاد . دندان های سفیدش را نشان داد . اسکارلت تردید 

 داشت که نکند دستش انداخته باشد . 

 « این وسط چیزی هم گیر تو اومده ؟ » فوراً گفت : 
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من ؟ تو منو خوب می شناسی . توی این دنیا اگه کاری به نفع من نباشه ، قدم ور » وهای رت با تعجب باال رفت : ابر

 نمی دارم .

*** 

همان شب با رضایت کامل کارگاه را به اشلی واگذار کرد . هر چه سعی کرد که قیمت پایینی پیشنهاد کند اشلی زیر 

قتی اسناد امضا شد و رد و بدل گردید ، مالنی شراب آورد و رت و اشلی هر دو بار نرفت و ارزش روز را پرداخت . و

نوشیدند و خاتمه معامله را جشن گرفتند . اسکارلت به شدت ناراحت بود و حس می کرد یکی از بچه های خود را 

 فروخته است .

شبانه روزی اش بود ، با دست های کارگاه هابرایش بسیار عزیز بود ، به آنها افتخار می کرد ، حاصل رنج و زحمت 

کوچک و ظریف خودش آنها را ساخته بود . وقتی آتالنتا از پس آن روزهای سیاه ، از میان خرابه ها و خاکسترها ، 

خود را تکان می داد و بر می خاست ، اسکارلت به میدان رفته بود و یک تنه در مقابل آن سر بلند کرده بود و در آن 

ذاب چه مصائبی را بر خود هموار کرد تا آنها را به وجود آورد و چون طفلی بزرگ کرد . وقتی دوران پر رنج و ع

یانکی ها تسمه از گرده همه می کشیدند و حتی خشن ترین و کارآمدترین مردان هم دست بسته و گرسنه مانده 

را توسعه دهد . و اکنون که بودند او شبانه روز با دلی پر تپش و اضطراب کار می کرد و رنج می کشید تا کارش 

زحماتش به ثمر نشسته بود ، و اوضاع آرام تر شده بود ، داد و ستد توسعه پیدا کرده بود و آتالنتا داشت زخم های 

خود را التیام می داد و ساختمان ها از هر طرف داشتند ، باال می رفتند و جمعیت شهر زیاد شده بود و مشتریان الوار 

د ، دو کارگاه چوب بری ، دو انبار چوب و ده دوازده قاطر و گاری داشت و محکومان برایش با هر روز بیشتر می ش

دستمزدی ناچیز کار می کردند . اما چه حاصل ؟ حاال از همه چیز خداحافظی کرده بود ، گویی یکی از درهای زندگی 

داشت اما تردید نداشت که از این پس  برای ابد به رویش بسته شده بود . البته اداره کارگاه برایش زحمت فراوان

 دلتنگی عذاب آوری را همواره با خود خواهد داشت . 

تجارتی را به راه انداخته بود و حاال همه چیز را فروخته بود نگرانی اش از این بود که اشلی قادر به اداره آن نیست و 

دست خودش ساخته بود دو دستی تقدیم اشلی  به زودی همه چیز را از دست خواهد داد . همه آن چیزهایی را که با

کرده بود تا از بین ببرد .اگر چه اشلی همه را مطمئن کرده بود که از پس اداره آنها بر می آید ولی اسکارلت خوب 

می دانست که یک جمع ساده را هم بلد نیست . می دانست که دیگر گوشش به نصایح و راهنمایی های او بدهکار 

کوتاه مدتی ، همه چیز را بر هم خواهد زد و نظم و ترتیب کارگاه را به هم خواهد ریخت . همه این ها نخواد بود و در 

به خاطر این بود که رت پا در میانی کرده و گفته بود اسکارلت دوست دارد همه کارها را خودش انجام دهد ودر همه 

 چیز دخالت کند .

چرا « اوه ، لعنت به تو رت . » این توطئه زیر سر رت بوده است .  آرام آرام تردید در او قوت گرفت و احساس کرد

زودتر نفهمیده بود ؟ چطور یک مرتبه خام شد و همه چیز را از دست داد ؟ رت داشت با اشلی صحبت می کرد و 

 اسکارلت حرف هایشان را به وضوح می شنید .

 « خ  کنی . فکر می کنم تصمیم داری این محکومان بدبخت رو مر» رت گفت : 

مرخ  کردن محکومان ؟ چه فکر احمقانه ای ! رت به خوبی می دانست که این محکومان چه منفعت بزرگی به 

کارگاه می رسانند . زیاد کار می کنند و دستمزد ناچیز می گیرند ، این ها هستند که موفقیت کار را تضمین می کنند . 
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به او چه مربوط است که اشلی چه می خواهد بکند ؟ چکار به کار او اصالً چرا رت در مورد این ها صحبت می کند ؟ 

 دارد ؟ 

بله ، اونا رو فوراً مرخ  می » اشلی در حالی که سعی می کرد از نگاه های خیره و پرسشگر اسکارلت بگریزد گفت : 

 « کنم . 

 « ه کارگر از کجا میاری ؟ دیوونه شدی ؟ ضرر می کنی ، کلی باید دستمزد بدی ، تاز» اسکارلت فریاد زد : 

 « کارگرای سیاه استخدام می کنم . سیاه های آزاد . » اشلی گفت : 

سیاه های آزاد ! چه مزخرفاتی . معلومه که نمی دونی چه مزد کالنی می گیرن . تازه یانکی ها رو هم بغل گوشت » 

ی ، اگه با یکی از اونا به خاطر تنبلی یک داری ، باید بهشون روزی سه دفعه خوراک مرغ بدی و تو پر قو بخوابون

خورده بلند حرف بزنی ، یانکی ها چنان سرت فریاد می کشن که صداشون تا دالتون میره ، بعدش هم باید بری 

 « زندون . همین محکومین هستن که ـ 

سکوت کرده بود ، مالنی سرش را پایین انداخت و به دست هایش خیره شد . اشلی سرد و غمگین به نظر می رسید . 

هیچ نمی گفت . نگاهش با نگاه رت تالقی کرد ، گویی در نگاه او چیزی می یافت که شهامت و تفاهم معنا می داد ـ 

 نگاهی بود که از چشم اسکارلت دور نماند . 

 « من محکومین رو به کار نمی گیرم ، اسکالت . » به آرامی گفت : 

بله قربان ! چرا که نه ؟ حتماً می ترسی مردم پشت سرت حرف » و گفت :  اسکارلت نفسش را به تندی بیرون داد

 « بزنن ، همون طور که پشت سر من مزخرف می گفتن . ها ؟ 

تا وقتی حق با من باشه کسی نمی تونه پشت سرم حرف بزنه . من از حرف مردم » اشلی سرش را بلند کرد و گفت : 

 «ار کشیدن از این بدبخت ها درست باشه . نمی ترسم . هیچ وقت عقیده نداشتم که ک

 « پس چرا ـ » 

 « فکر نمی کنم درست باشه که یک عده بدبخت فلک زده مثل خر کار کنن تا من پولدار بشم . » 

 « ولی تو خودت برده داشتی ، یادت میاد ؟ » 

کنم . اگه جنگ اونا رو آزاد نمی کرد اونا بدبخت نبودن ! و به عالوه وقتی پدرم مرد ، می خواستم همه شونو آزاد » 

من خودم این کار رو می کردم . اما به هر حال این فرق می کنه ، اسکارلت ، کار زشتیه ، همیشه بوده ، این روش 

درستی نیست ، هیچ کس موافق نیست و نباید باشه . شاید تو ندونی ، ولی من می دونم که جانی گاله گر یکی از 

وی کارگاه کشته . شاید هم بیشتر ـ کی به این بدبخت ها اهمیت میده . یکی یا بیشتر ؟ می همین بدبخت ها رو ت

گفت ، مردی که کشته شد خیال فرار داشت ولی من جور دیگه ای شنیدم . تسمه از گرده این بدبخت ها می کشه ، 

بذار موهوم پرستی ولی من فکر می این بیچاره ها همه شون مریضن اما او با شالق وادار به کارشون می کنه . اسمشو 

 « کنم پولی که از بیچارگی و رنج و عذاب یک مشت مطرود و محکوم به دست بیاد ، سعادت نمیاره . 

خدای من ، اشلی ـ چی می خوای بگی ؟ نکنه حرف های اون عالیجناب واالس ، اسقف بزرگ ، درباره پول های » 

 « آلوده ، روی تو هم اثر گذاشته ؟ 

ه ، این طور نیست ، چیزی روی من اثر نذاشته . این عقیده خود منه ، از خیلی وقت پیش . مدت ها قبل از اینکه ن» 

 « این عالیجناب به این طرف ها بیاد . 
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پس تو باید بدونی که اصالً پول چیز کثیفیه . هر نوع پولی . به خصوص پول های من . » اسکارلت با صدای بلند گفت : 

 « نارو از همین راه در آوردم و البته از میخونه ـ چون من او

مکث کوتاهی کرد . زن و شوهر نگاهی رد و بدل کردند و رت خنده پهنی روی لبانش داشت . لعنت به این رت . البد 

باز دارد فکر می کند که من در کار دیگران دخالت می کنم . کاش می تونستم کله این دو نفر رو می گرفتم و به هم 

می کوبیدم و خرد می کردم . خشمش را فرو داد و سعی کرد آرام باشد و وقار خود را حفظ کند ولی زیادی موفق 

 نبود . 

 « به هر حال ، به من مربوط نیست . » 

اسکارلت ، فکر نکن من می خوام از تو انتقاد کنم . نه این طور نیست . ما دو نفر طرز نگاهمون با هم فرق داره . » 

 « چیزی که برای تو خوبه ، ممکنه برای من خوب نباشه . اون 

ناگهان اسکارلت آرزو کرد کاش با هم تنها بودند . آرزو کرد کاش رت و مالنی هر دو به سوی دیگر جهان می رفتند 

می  ولی من هم می خوام مثل تو نگاه کنم ! به من بگو چی» ، به سوی دیگر زمین ، و او می توانست فریاد بزنند : 

 « خوای بگی ، منظورت چیه ؟ تا من هم بفهمم . تا مثل تو فکر کنم ! 

ولی با حضور مالنی که آن طور به خود می لرزید و رت که آن طور خنده های مسخره آمیز سر داده بود فقط می 

خودته . من حق ندارم  البته مسئله مربوط به خودته . کار» توانست بی طرفی خود را با لحنی سرد و بی اعتنا بیان کن : 

 «دخالتی بکنم . ولی باید بگم منظور تو رو نمی فهمم ، اصالً از حرف هات سر در نمیارم . 

 اوه ، اگر تنها بودند ، مجبور نبود این طور سرد و بی احساس باشد و حرف هایی بر زبان آورد که او را ناراحت کند . 

لت ، منظوری نداشتم . باید باور کنی و منو ببخشی . در حرف های من من زیاده روی کردم ، جسارت کردم ، اسکار» 

 « معمایی وجود نداره . من فقط میگم پولی که از این راه ها به دست میاد خوشبختی نمیاره . 

ل ولی تو اشتباه می کنی . به من نگاه کن . تو می دونی پو» اسکارلت دیگر نتوانست خودش را نگاه دارد ، فریاد زد : 

من از کجا میاد ، می دونی که چه بدبختی هایی کشیدم ، حتماً یادت هست ، وقتی پول نداشتم چه بدبخت بودم . همه 

ما بدبخت بودیم . زمستان های سخت و کشنده تارا یادت میاد ؟ یادت میاد چقدر سرد بود ؟ چکار می کردیم ؟ 

کفش نداشتیم . غذا نداشتیم . نمی تونستیم بو و وید رو فرش ها رو تیکه می کردیم و می بستیم به پاهامون ، چون 

 « به مدرسه بذاریم ، یادت میاد ـ 

 « البته که یادم میاد ، ولی حاال دیگه فراموش کردم . » اشلی با بی قراری گفت : 

قشنگی داری ، خب ، ولی می تونی بگی خوشبخت بودیم ؟ و حاال ، حاال یک نگاهی به خودمون بنداز ! تو ، تو خونه » 

اثاثیه قشنگی داری . آیا کسی هست که خونه ای به قشنگی خونه من داشته باشه ؟ آیا کسی هست مثل من لباس 

های قشنگ بپوشه و اسب های قشنگ سوار بشه ؟ بچه های من االن هر چی دلشون بخواد براشون فراهمه . خوب ، 

ردم ؟ از درخت چیدم ؟ نه قربان ! از همین محکومین و همین من پول از کجا آوردم ؟ این چیزها رو از کجا فراهم ک

 «میخونه و ـ 

 « کشتن اون یانکی یادت نره . اون بود که سرمایه اولیه رو بهت داد . » رت به آرامی گفت : 

اسکارلت به طرف او برگشت ، می خواست کلمات آتشین خود را چون سیل به او بریزد . ولی رت مهلت نداد . با 

 « و پول تو رو خیلی خیلی خوشبخت کرده ، این طور نیست عزیزم ؟ » ان لحن شیرین و آرامش گفت : هم
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اسکارلت سکوت کرد . به دیگران نگریست . مالنی از پریشانی تقریباً داشت می گریست . اشلی سعی می کرد خود 

او نگاه می کرد ، گویی از این صحنه لذت را بی طرف نشان دهد . رت رذیالنه ، با آرامش کامل سیگار می کشید و به 

ولی دیگر نتوانست « البته . حاال که پول دارم ، خوشبختم ! » می برد . اسکارلت ناگهان گریستن آغاز کرد . گفت : 

 ادامه دهد .

 فصل پنجاه و هشتم

د به میل خود نمی دید . بعد از بیماری ، اسکارلت متوجه شده بود که رت تغییر کرده است ولی این تغییرات را زیا

رت میگساری نمی کرد ، آرام بود و سعی داشت عالقه خود را بیشتر نشان دهد . اغلب ، شب ها شام را در منزل می 

خورد ، با مستخدمان مهربان تر شده بود و به وید و اال توجه بیشتری می کرد . به مسایل گذشته اشاره ای نداشت ، 

زد که اسکارلت یاد گذشته بیفتند و زخم های کهنه دوباره سر باز کند . اسکارلت هم چه خوب و چه بد ، حرفی نمی 

آرامش پیش گرفته بود . این کار برایش ساده تر بود . به هر حال زندگی آنان به ظاهر در صلح می گذشت . توجه 

ی از او سر نمی زد که مخصوصی که رت از دوران نقاهت او آغاز کرده بود ، هم چنان ادامه داشت و دیگر اعمال

موجب ناراحتی اسکارلت شود و او را به فریاد زدن وادارد . اسکارلت نیز در یافته بود که حرف ها و اعمال گذشته 

رت اگر چه ظاهراً حاکی از شرارت و رذالت بود اما عمیقاً به خاطر عالقه شدیدی بود که رت نسبت به او احساس می 

ید آیا این عالقه هنوز هم وجود دارد ؟ اگر چه رت همیشه ادب را رعایت می کرد ولی کرد ، و اکنون از خود می پرس

شوقی نشان نمی داد ، اسکارلت اشتیاق او را از دست داده بود و گاه فکر می کرد ، دلش برای آن روزهای پر زد و 

 خورد تنگ شده است . 

ظر او بیگانه ای بیش نبود . آن نگاهی که روزی اسکارلت این روزها خیلی به رت توجه داشت ، گرچه خودش در ن

آن همه به او توجه داشت اکنون بر بونی متمرکز شده بود . گویی سیالب بزرگ زندگی این مرد به یک جوی کوچک 

و باریک تبدیل شده بود . گاه با خود فکر می کرد اگر رت نیمی از توجهی که به بونی می کرد ، به او معطوف می 

لبخند زدن « سروان باتلر چقدر این بچه را دوست دارد ! » ع بهتر می شد . گاه وقتی مردم می گفتند : داشت ، اوضا

برایش مشکل می نمود . اما اگر لبخند نمی زد مردم فکر می کردند که به این دختر کوچک حسادت می کند ، 

ارلت آرزو داشت در قلب اطرافیان ، دختری که از بطن او بود و از دیگر فرزندانش بیشتر دوستش می داشت . اسک

 نفر اول باشد ولی اکنون شاهد بود که بونی و رت بیش از او در قلب همه جای دارند . 

رت اغلب شب ها را بیرون می گذراند ولی وقتی می آمد ، هوشیار بود ، دیگر می خورده و مست نبود . اسکارلت 

گذرد و از پله ها سرازیر می شود . گاهی اوقات مردانی را با خود  اغلب می شنید که سوت زنان از مقابل اتاق او می

به خانه می آورد و تا دیر وقت در اتاق پذیرایی می نشستند و تنگ براندی را وسط می گذاشتند و می نوشیدند . آنان 

ران رسیده ها ، خانه به از نوع مردانی نبودند که در سال های اول ازدواج با آنان رفت و آمد می کردند . از تازه به دو

دوش های ثروتمند ، حقه بازها و جمهوری خواهان نبودند . اسکارلت پاورچین و آهسته می آمد و روی نرده های 

طبقه باال خم می شد و گوش می داد و در کمال تعجب صدای رنه پیکار ، هیو السینگ ، پسر های سیمون و اندی بونل 

زرگ مری و در و عمو هنری هامیلتون هم حضور داشتند . یک بار هم وقتی را تشخی  می داد . و همیشه پدر ب

صدای دکتر مید را شنید ، سخت در حیرت فرو شد . و اینان همان مردانی بودند که با کوشش های رت از مرگ 

 نجات یافته بودند و خود را مدیون وی می دانستند . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 5 4  

 

ی دادند . هنگامی که می دید رت تا ساعت های دیر وقت شب با این عده همواره ذهن او را با مرگ فرانک پیوند م

آنها می نشیند ، به این فکر می افتاد که شاید او نیز به کالن پیوسته است ، همان دسته ای که فرانک جان خود را بر 

ویت سر آن گذاشت . یادش آمد که رت زمانی گفته بود برای اینکه احترام به دست آورد حتی حاضر است به عض

 کالن در آید ، اگر چه امیدوار بود خداوند بار چنین توبه ای را بر دوشش نیندازد . شاید رت هم مثل فرانک ـ 

یک شب که بیش از حد معمول بیرون مانده بود ، اسکارلت احساس کرد تاب تحمل ندارد ، وقتی صدای چرخش 

اغ گاز پله ها به او بر خورد نمود . چهره آرام و بی تفاوت کلید را در قفل شنید ، باال پوشی به خود پیچید و در نور چر

 رت ، با دیدن او شکلی از حیرت به خود گرفت . 

 « رت ، من باید بدونم ! باید بدونم ـ اگه تو عضو کالن ـ برای همینه که تا این ساعت بیرون می مونی ؟ تو عضو این ـ » 

 او ثابت ماند و بعد خندید .  در نور لرزان چراغ گاز نگاه خالی رت بر چهره

تو چقدر از دنیا عقبی . حاال دیگه در آتالنتا از کالن خبری نیست . شاید هم در تمام جورجیا . حتماً از » گفت : 

 « دوستان تازه به دوران رسیده و حقه بازت چیزهایی در این مورد شنیدی . 

 « م . چطور ؟ یعنی ـ تو حتماً دروغ میگی که من ناراحت نش» 

عزیزم ، کی به تو دروغ گفتم . دیگه خبری از کالن نیست . ما تصمیم گرفتیم فعالً کاری نکنیم ، چون خطرش » 

بیشتر از نفعشه . هر کاری بکنیم ، به نفع یانکی ها تموم میشه و ما کاری نکردیم به جز اینکه آب و آسیاب فرماندار 

تونه دولت فدرال و روزنامه های یانکی رو قانع کنه که جورجیا یک  بالوک ریختیم ، برای اینکه اون وقت اون می

ایالت طغیانگره و پشت هر بوته ای یکی از اعضای کالن قایم شده . خیلی وقته که اون سعی می کنه قصه های 

تا حاال وحشتناکلی از قتل جمهوری خواهان وفادار و دار زدن سیاهان محترم به وسیله افراد کالن سر هم کنه . ولی 

که موفق نبوده . از اینکه به من توجه داری متشکرم ولی بعد از اینکه من معاشرت خودمو با این حقه بازها و 

 «جمهوری خواهان قطع کردم و دموکرات شریفی شدم ، فعالیت کالن هم متوقف شده . 

و فقط تنها چیزی که فهمید این  آنچه که راجع به فرماندار بالوک شنید ، از این گوش آمد و از آن گوش به در شد

بود که کالن دیگر وجود نداشت . رت دیگر مثل فرانک کشته نمی شد ؛ و اسکارلت فروشگاهش را از دست نمی داد 

و پول هایش را حفظ می کرد . ولی یک کلمه از حرف های او بیرون پریده بود و تمام ذهنش را اشغال کرده بود . 

 به حساب آورده بود . « نگهبانان پیر » ا یکی از آن مردان یکی از همان و خود ر« ما » رت گفته بود 

 « رت ، تو هم سهمی در این کار داشتی ؟ منظورم اینه که تو هم در تعطیل شدن کالن ـ » ناگهان پرسید : 

 رت نگاهی طوالنی به او انداخت و بعد چشمانش به رق  در آمد . 

 « من مسئول این کار بودیم . البته عشق من . اشلی ویلکز و » 

 « اشلی ـ و تو ؟ » 

بله ، یک همکاری اجباری ولی واقعی . سیاست ، همیشه روابط عجیبی به وجود میاره . من و اشلی هیچ کدوم به این » 

فه . و رابطه اهمیتی نمی دادیم ، هر کدوم به نوعی . اشلی به کارهای کالن اعتقادی نداره . چون اصالً با خشونت مخال

من به کالن عقیده ای ندارم چون راه درستی برای رسیدن به هدف هامون رو در اون نمی بینم . به نظر من از این راه 

نمیشه به هدف رسید . وجود کالن باعث میشه یانکی ها تا ابد روی گردن ما سوار باشن . من و اشلی با هم ساختیم 

ضر نشستن و تماشا کردن بهتر از پوشیدن لباس سفید و صلیب های تا این احمق ها رو قانع کنیم که در حال حا

 « آتشینه . 
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 « یعنی می خوای بگی اونا حرف تو رو قبول کردن . تو که ـ » 

من که یک محتکر بودم ؟ یک نو کیسه ؟ شریک یانکی ها ؟ حتماً فراموش کردی ، خانم باتلر که من یک » 

دانه ای دارم ، و حاضرم تا آخرین قطره خونم رو فدای کنفدراسیون بکنم دموکرات خوب هستم که موقعیت شرافتمن

و این ایالت رو از دست غاصبین بگیرم . اندرزها و عقاید من براشون قانع کننده بود و همه شون قبول کردن . 

کرات ها اکثر اندرزهای من در سیاست هم براشون خیلی مفیده . ما االن در مجلس قانون گزاری اکثریت داریم ، دمو

کرسی ها رو اشغال کردن . و به زودی ، عشق من ، ما دوست های گردن کلفت و دموکرات خودمونو پشت میله ها 

 « می بینیم . این روزها یک خورده روشون زیاد شده ، بی مهابا می تازن . 

ا تو قرارداد راه آهن به تو تو می خوای کمک کنی تا اونا برن زندون ؟ چرا ؟ مگه اونا دوست هات نیستن ؟ اون» 

 « خیلی کمک کردن ، هزاران دالر گیرت اومد . 

 رت ناگهان خندید . از همان خنده های تمسخر آمیز . 

اوه ، من قصد بدی ندارم . ولی االن طرف مقابل اونا ایستادم ، اگه بتونم اونارو به جایی که واقعاً بهش تعلق دارن » 

کنم . و این کار چه اعتباری برام میاره . من خیلی چیزها درباره این آدم ها می دونم و بفرستم خب ، این کاررو می 

وقتی مجلس قانونگزاری تحقیقات خودشو درباره اونا شروع کنه ، اطالعات من خیلی به دردشون می خوره ، و این 

ندون . بهتره به دوستای خودت زیاد دور نیست . تصمیم دارن از فرماندار بازجویی کنن ، و اگه بتونن بندازنش ز

گلرت ها و هاندون ها بگی به محض اینکه خبرها رو شنیدن از این شهر برن ، چون اگه مجلس بتونه فرماندار رو 

 « گیر بندازه ، اونا هم گیر میفتن . 

ایت کرده سال ها بود که اسکارلت با جمهوری خواهان رفت و آمد داشت و ارتش یانکی در بسیاری موارد از او حم

بود . آنان در جورجیا صاحب قدرت بودند و حرف های رت به نظر اسکارلت پایه و اساسی نداشت . قدرت فرماندار 

تا جایی گسترده بود که هیچ یک از اعضای مجلس قانونگزاری جرات کوچکترین بی احترامی به او را نداشتند ، چه 

لت در حالی که این افکار را از ذهن می گذراند فکر نمی کرد که حرف برسد به اینکه او را به زندان بیاندازند . اسکار

 های رت آنقدرها هم جدی باشد . 

 « مثالً چکار می تونی بکنی ؟ اون محکم سرجاش نشسته . » گفت : 

این طور نیست طفلک من . اگر هم به زندان نره ، دیگه ممکن نیست انتخاب بشه . ما می خواهیم یک فرماندار » 

 « موکرات داشته باشیم . به جای اون ، در انتخابات آینده . د

 «به نظرم می خوای زد و بند هم بکنی . نه ؟ » اسکارلت با طعنه گفت : 

کوچولوی من . خب معلومه . پس این همه زحمت برای هیچ ؟ باالخره این وسط باید یک چیزی هم گیر من بیاد . » 

به همین دلیله که شب ها دیر میام . به شدت دارم کار می کنم . حتی در دوره  همین االن هم کار رو شروع کردم .

یورش طال هم این طور کار نکرده بودم ، دارم روی تشکیالت انتخابات کار می کنم ـ و اگر ناراحت نمی شین ، خانم 

ی نگه داشتن طالهای باتلر ، پول زیادی هم خرج کردم . یادت میاد چند سال پیش در فروشگاه فرانک به من گفت

کنفدراسیون کار شرافتمندانه ای نیست ؟ باالخره حرفتو قبول کردم و طالهای کنفدراسیون خرج به قدرت رسیدن 

 « دوباره کنفدراسیون میشه . 

 « به نظر من داری پول هاتو می ریزی توی سوراخ موش ! » 
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یگی سوراخ موش ؟ اصالً برای من مهم نیست که چی ؟ تو به حزب دموکرات م» رت با نگاه تمسخر آمیزی گفت : 

کی انتخاب می شه . مهم اینه که من تالش خودمو می کنم و پولمو خرج می کنم ، همه می دونن ، این برای من مهمه . 

 « و سال های بعد ، وقتی بونی بزرگ شد به حالش خیلی مفیده ، خیلی براش استفاده داره . 

تو داشتم کم کم ناراحت می شدم . فکر می کردم عوض شدی . ولی می بینم که خدا را از این حرف های زاهدانه » 

 « شکر به دموکرات ها بیشتر از چیزهای دیگه اهمیت نمیدی . 

من قلباً عوض نشدم . هر چی هست ظاهریه . تو ممکنه بتونی خال های تن پلنگ رو پاک کنی ، ولی اون باز هم یک » 

 . «  پلنگه . به همین سادگی

 « بابا ! » بونی که از صدای حرف زدن آنها بیدار شده بود ، خواب آلود و آمران صدا زد : 

یک دقیقه صبر کن رت . می خوام بگم توی این مالقات های سیاسی نباید » رت خواست برود ولی اسکارلت گفت : 

ی نداره . دختر به این کوچولویی ، بونی رو با خودت ببری . اصالً براش خوب نیست . برای خودت هم صورت خوش

تو یک همچین جلساتی ، اوه ، خدای من ، خیلی احمقانه س . حتی تو خواب هم نمی دیدم که عمو هنری همچی 

 « حرفی بزنه . فکر می کردم من می دونم و ـ 

 رت به تندی برگشت ، چهره اش کامالً جدی بود . 

هاش حرف می زنه ، دخترش رو زانوش بشینه ؟ ممکنه به نظر تو  چه اشکالی داره وقتی مردی داره با دوست» 

احمقانه باشه ولی اصالً احمقانه نیست . مردم بعدها یادشون میاد که در این جلسات شرکت کردم و بونی هم در 

همون حال روی پای پدرش می نشست ، یادشون میاد که در همین جلسات بود که تومار جمهوری خواهان در هم 

 « ه شد . مردم خیلی چیزها رو به یاد میارن ، سال ها بعد ـ پیچید

 چهره اش آرام شد و برق شیطنت از آن بیرون جهید . 

و  "بابا و دموکرات ها .  "می دونی وقتی مردم ازش می پرسن چه کسی رو بیشتر دوست داره ، چی میگه ؟ میگه : » 

مردم خوشحال میشن که این چیزها رو به یاد  "حقه بازها .  " وقتی می پرسن از چه کسی بیشتر بدش میاد ، میگه :

 « بیارن . 

 « و فکر می کنم بهش گفتی که من یک حقه بازم ! « و اسکارلت با خشم گفت : 

رت که هنوز می خندید به سوی اتاق بونی « بابا ! » بار دیگر صدای ظریف بونی برخاست . با اوقات تلخی فریاد زد : 

 رفت .

*** 

در ماه اکتبر فرماندار بالوک دفترش را ترک کرد و از جورجیا گریخت . چپاول اموال عموی ، فساد و سوء استفاده به 

حدی رسیده بود که رسوایی های بزرگی به بار آمد و افتضاحات بزرگ بر پا شد . حتی حزب جمهوری خواه نیز که 

ی بر انگیخته شد . دموکرات ها اکنون در مجلس از او هواداری می کرد دچار افتراق گردید و خشم عموم

قانونگزاری اکثریت داشتند و این فقط یک معنی داشت . همه می دانستند که فرماندار بازجویی خواهد شد و تحت 

تعقیب قرار خواهد گرفت . بالوک دیگر منتظر نشد . او به سرعت و پنهانی اوضاع را طوری ترتیب داده بود که خبر 

 قتی منتشر شود که به سالمت به شمال رسیده باشد . استعفایش و

یک هفته بعد از فرار او ، خبر استعفا انتشار یافت . آتالنتا از خوشحالی و هیجان به حال جنون افتاد . مردم به خیابان 

می  ها ریخته بودند ، با هم دست می دادند و به یکدیگر تبریک می گفتند . خانم ها یکدیگر را می بوسیدند و
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گریستند . مردم میهمانی می دادند و اداره آتش نشانی دائماً مشغول خاموش کردن حریق های کوچک و بزرگی بود 

 که از آتش بازی پسرهای کوچک به وجود می آمد . 

اب تقریباً دیگر کار تمام بود ! دوران احیای جنوب سر آمده بود . تردید نبود که فرماندار آینده از دموکرات ها انتخ

می شد ، قرار بود در دسامبر آینده انتخابات برگزار شود و همه می دانستند نتیجه چه خواهد شد . و هنگامی که 

عاقبت رای گیری انجام شد علی رغم کوشش های آشکار جمهوری خواهان ، جورجیا یک بار دیگر دولتی دموکرات 

 داشت . 

بعد از فرار بالوک تفاوت داشت . این ، مسرتی عمیق بود که از ته همه جا شادی بود و هیجان ، ولی با هیجان و شادی 

دل بر می آمد ، همه از ته قلب شاد بودند ، کلیساها پر از مردم شکرگزار شده بود ، خطیبان ، موعظه گران و کشیش 

فته بود نشان ها ، دعا می کردند و بزرگ و عظمت خداوند را می ستودند . غرور و افتخار بزرگی که همه را فرا گر

این بود که مردم بار دیگر بر سرنوشت خویش مسلط شده اند و تقدیر خود را به دست گرفته اند و علی رغم 

کارهای مقامات رسمی واشنگتن و ارتش و خانه به دوش ها و تازه به دوران رسیده ها و جمهوری خواهان ، از آن 

 پس می خواهند آینده خود را ، خود رقم بزنند . 

گره آمریکا هفت بار قوانینی تصویب کرد که بتواند جورجیا را تحت تسلط خود نگه دارد . سه بار ارتش ، قوانین کن

ایالتی را زیر پا نهاده بود . سیاهان به مجلس قانونگزاری راه یافته بودند ، بیگانگان پست های دولتی را در دست 

ان رسیده و نوکیسه ها و کاسه لیس ها از چپاول اموال عمومی داشتند ، حقه بازها و خانه به دوش های تازه به دور

ثروتمند شده بودند . جورجیا ، درمانده و بی یاور و بی دفاع ، سقوط کرده بود . اما اکنون ، علی رغم همه این ها ، 

 جورجیا دوباره به خودش تعلق داشت ، و اهالی آن برای احقاق این حقوق 

 .  چه کوشش ها که نکرده بودند

سقوط ناگهانی جمهوری خواهان ، برای همه خوشحال کننده نبود . خیلی از هواداران این حزب ، همگی افسرده و 

ناراحت بودند و خود را در خطر می دیدند . خانواده های گلرت و هاندون که قبل از انتشار خبر استعفای فرماندار 

ردند و در گمنامی و نسیانی که از آن آمده بودند ، ناپدید بالوک از همه چیز خبر داشتند با عجله شهر را ترک ک

شدند . سایر نوکیسه ها و کاسه لیس ها که در آتالنتا مانده بودند از موقعیت خود اطمینان نداشتند و ترسان دور هم 

جویی انجام جمع می شدند تا نگرانی خود را کاهش دهند و برای آینده نامطمئن فکری بکنند . می دانستند که اگر باز

شود ماجراهای پنهانی و خصوصی همه آنها را بر مال خواهد کرد . آنان اینک در عزلت می زیستند ، ترسان و آشفته 

ولی ، چه کسی می تونست » و اندوهگین و گیج بودند و بانوانی که به دیدار اسکارلت می آمدند ، دائماً می گفتند : 

فکر می کردیم فرماندار هنوز قدرت داره . فکر می کردیم اینجاس . فکر فکر کنه که اوضاع این جوری میشه . ما 

 « می کردیم ـ 

اسکارلت هم از تغییر اوضاع شگفت زده شده بود ، علی رغم اخطار رت ، حاال به سختی می توانست باور کند . برای 

بساط قدرت یانکی ها برچیده شده فرار فرماندار بالوک و بازگشت مجدد دموکرات ها اصالً متاسف نبود . از اینکه 

بود احساس شعف می کرد ولی مردم به سختی باور می کردند . فکر می کردند شادی او ساختگی است . هنوز رنج و 

نگرانی و ترسی را که از قدرت آنان داشت از یاد نبرده بود ، چقدر ترسیده بود که ناگهان بریزند و هر چه داشت 

به یاد آورد و هراسش را و بی دفاعیش را و نفرتش را از یانکی ها ، که آن طور بی رحمانه  بگیرند . درماندگی خود را

بر جنوب حکم می راندند . هرگز از نفرتش کاسته نشده بود . اما برای تامین آینده و به خاطر جمعیت خاطر و امنیت 
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فرت داشت ، مهم این بود که در مقابل آنها به نفس ، معاشرت با آنان را ادامه داده بود . مهم نبود که چقدر از آنان ن

زانو در آمده بود ، از دوستان قدیم بریده بود و از تعظیم و تقدیس شیوه زندگی جنوب دور افتاده بود . اکنون قدرت 

 فاتحین پایان یافته بود . اسکارلت روی ادامه رژیم بالوک قمار کرده و باخته بود . 

یباترین و شادترین کریسمس از ده سال پیش به این سو بود ، وقتی اسکارلت با که ز 6616در آن کریسمس سال 

دقت به اطراف خود می نگریست خویشتن را آرام و خوشحال نمی یافت . نمی توانست ببیند ، رت ، مردی که روزی 

عی تمام از منفورترین چهره آتالنتا بود اکنون از شخصیت های سرشناس و محترم همان شهر است . او با تواض

همپالگی جمهوری خواه خود دست کشیده بود و با بذل وقت و پول و کار ، جورجیا را در راه احقاق حقوق از دست 

رفته خود یاری داده بود . وقتی از خیابان می گذشت می خندید و کاله از سر بر می داشت و مردم نیز لبخندش را 

تند و به آن دختر کوچک و زیبای آبی پوش که جلوی زینش نشسته جواب می گفتند و با اشتیاق با او صحبت می داش

 بود ، نگاه های تحسین آمیز و پر محبت می انداختند . حال آنکه ، او ، اسکارلت ـ

 فصل پنجاه و نهم

 بر هیچ کس پوشیده نبود که بونی باتلر ، راه خودسری پیش گرفته و به دستی نیرومند نیاز بود تا او را مهار کند ،

ولی آن قدر نزد مردم عزیز بود که هیچ کس دل آن را نداشت که سختگیری الزم را اعمال نماید . اولین بار وقتی با 

پدرش چند ماه به نیواورلئان سفر کرد از محدوده نظارت و مراقبت او خارج شد . در این مسافرت بود که در 

هد بیدار بماند و اغلب اتفاق می افتاد که در تئاتر ، نیواورلئان و چارلزتون اجازه یافت تا هر وقت دلش می خوا

رستوران یا پشت میز قمار در آغوش پدرش به خواب می رفت . بنابر این هنگامی که اال با یک اشاره به رختخواب 

می رفت ، هیچ نیرویی نمی توانست او را در سر ساعت مقرر به بستر بفرستد . وقتی با رت به مسافرت می رفت ، 

ه می یافت هر لباسی را که دلش می خواست بپوشد . وقتی مامی سعی می کرد پیراهن های فالنل و نخی به او اجاز

 بپوشاند سخت بر می آشفت و معموالً لباس آبی رنگ همراه با تورهای ظریف را انتخاب می کرد . 

ه بر اخالق و رفتار و عادات او نظارت وقتی در سفر بود و بعد ، هنگام بیماری اسکارلت و سفرش به تارا ، کسی نبود ک

داشته باشد . همچنان که بزرگتر می شد ، اسکارلت می کوشید به او نظم و ترتیب و اطاعت بیاموزد . سعی داشت کله 

شقی و خودسری را از دور کند و هنگامی که رفته رفته داشت موفقیت هایی به دست می آورد ، رت با دخالت های 

اب کرد و دوباره دختر کوچک ، خلق و خوی گذشته را بازیافت . هر چه می خواست رت فراهم خود همه چیز را خر

می کرد و هر چند خواسته هایش احمقانه و خودخواهانه بود ، فوراً انجام می شد . او را تشویق می کرد که حرف بزند 

ام نظریاتش را می شنید و وانمود و نظر خود را چون بزرگترها بگوید ، به حرف هایش گوش می داد و با جدیت تم

می کرد که از گفته های او پند گرفته است . مثل بزرگترها ، هر وقت دلش می خواست حرف دیگران را قطع می 

کرد و به پدرش اعتراض می کرد و او را سرجای خود می نشاند . رت فقط می خندید و به اسکارلت اجازه نمی داد 

 .  برای تنبیه حتی پشت دستش بزند

و به یاد می « اگر این بچه تا این حد خوشگل و تو دل برو نبود ، اصالً قابل تحمل نبود . » اسکارلت با خود می گفت : 

او پدرش را دوست دارد و البته رت می تواند او را بهتر از » آورد که خودش هم در کودکی چیزی از او کم نداشت ، 

 «این تربیت کند . 

ی به تربیت و اصالح بونی نداشت . هر کاری که بونی می کرد درست بود و اگر ماه را هم می اما رت اصالً تمایل

خواست فوراً برایش آماده می شد ، رت هر چه در قدرت داشت برای جلب رضایتش انجام می داد . به زیبایی او 
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ش را ورای همه چیز می افتخار می کرد ، گیسوانش را می ستود ، از اندامش تعریف می کرد و حرکات و رفتار

دانست و او را بسیار شیرین و دوست داشتنی می پنداشت . گستاخی و جسارت او را دوست داشت و هنگامی که می 

دید بونی این همه او را دوست دارد ، سرمست می شد و طاقت از دست می داد . با وجود آن همه جسارت و کارهای 

ت هرگز به خود اجازه نمی داد جلوی او را بگیرد و مانع نافرمانی های او بی معنی و خالفی که از او سر می زد ، ر

 شود . رت خدای او بود و در مرکز دنیای کوچکش قرار داشت ، و رت مایل نبود از این مقام فرو افتد . 

ی کرد . بونی دیگر سایه رت شده بود . صبح ها قبل از همه به سراغ او می رفت و در بسترش می خزید و بیدارش م

هنگام غذا کنارش می نشست و به تناوب از بشقاب او و بشقاب خودش می خورد و جلوی زینش می نشست و به 

هیچ کس جز او اجازه نمی داد که لباسش را در آورد و به رختخواب ببرد . بستر کوچکش هنوز کنار بستر رت قرار 

 داشت . 

ر پدر حکومت می کرد برای اسکارلت جالب و در عین حال دیدن دست های پوالدینی که دختر کوچکش با آنها ب

حیرت انگیز بود . چه کسی ممکن بود فکر کند که رت می تواند وظیفه پدری را جدی بگیرد ؟ اما گاه حسادت چون 

نیزه کوتاهی در جسم او فرو می رفت و به دختر چهار ساله خود رشک می برد . با حیرت تمام می دید که این دختر 

 بهتر از مادرش رت را می شناسد و بهتر از او می تواند این مرد را تحت نفوذ در آورد .  کوچک

می شینه رو » وقتی چهار ساله شد ، مامی کم کم نق زدن را آغاز کرد . شکایت او از سواری این دختر کوچک بود ، 

وش می داد و نصیحت های او را با رت که همیشه به حرف های مامی گ« زین ، جلوی باباش ، لنگشو هوا می کنه . 

 ارزش می دانست این بار نیز نظر او را جدی گرفت . و نتیجه یک کره اسب سفید و قهوه ای شتلند بود که 

پوستی ابریشمی داشت و دمی بلند و زیبا ، که زین یک طرفه ای با کنده کاری های نقره روی آن دیده می شد . در 

ساله بود ولی به هر حال برای وید نیز قابل استفاده بود و رت یک زین هم برای او  اصل این کره برای بچه های سه

خرید . ولی وید اشتیاقی به اسب نشان نمی داد ، در عوض به سگ سن برنارد خود بسیار عالقمند بود و اال هم اصالً از 

گذاشت . تنها غم بونی این « ی باتلر آقا» حیوانات می ترسید . بنابر این اسب فقط به بونی تعلق یافت که اسمش را 

بود که چرا نمی تواند مانند پدرش به راحتی روی زین بنشیند و مجبور است خود را یک وری نگه دارد . دلش می 

خواست مثل او با یک جست روی اسب بپرد و تا آنجا که می تواند بتازد . ولی با همه این ها نشستن روی زین را 

و رت به طرز نشستن و سواری او افتخار می کرد و غرورش را نشان می داد و پیش خود  بسیار خوب آموخته بود

 مجسم می کرد که دخترش به زودی سوارکاری به نام خواهد شد . 

صبر کنید تا کمی بزرگتر بشه و بتونه شکار کنه . اون وقت می بینید مثل اون سوارکاری پیدا نمیشه . می » می گفت : 

ویرجینیا . اونجا شکارهای حسابی پیدا میشه . و بعدشم به کنتوکی ، اونجا هم سرزمین سوارکارهای خوام ببرمش به 

 «واقعیه . 

 وقتی که نوبت سواری بونی می رسید حاضر نبود لباسی جز لباس آبی رنگ بپوشد . 

رگترها می پوشن اون ولی عزیزم ! مخمل آبی برای سواری نیست . مخمل آبی رو بز» اسکارلت با خنده می گفت : 

و لباس تیره واقعاً « هم توی مهمونی های شبانه . برای تو یک لباس مشکی گشاد مناسب تره ، چیزی که بهت بیاد . 

تو رو خدا ، رت بهش حالی کن که » به رنگ چشم هایش می آمد ، به آن آبی مواج و روشن . اسکارلت ادامه داد : 

 « اصالً مناسب نیست ، تازه ، خیلی زود هم کثیف میشه .  مخمل آبی به درد سواری نمی خوره ،
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بذار هر چی می خواد بپوشه . مخمل آبی دلش می خواد ، خوب بذار » و آن وقت رت هم با بی تفاوتی می گفت : 

 « بپوشه ، اگرم کثیف شد یکی دیگه براش می دوزیم . 

ار مشکی شد . کاله پردار را به این خاطر انتخاب به این ترتیب بونی صاحب یک لباس مخمل آبی و یک کاله پرد

کرده بود که خاله ملی برایش داستان های زیبایی از جب استوارت تعریف کرده بود و خاطره کاله پردار او در 

ذهنش مانده بود . روزهای آفتابی ، مردم هر دو را در امتداد خیابان پیچ تری می دیدند . رت سوار بر اسبی نیرومند 

نی بر کره ای کوچک کنار هم می راندند . رت همیشه آرام می رفت تا همگام با کره باشد . گاهی هم در جاده و بو

های خلوت چهار نعل می تاختند و مرغ ها و سگ ها را فراری می دادند ، در آن حال بونی ، آقای باتلر را شالق می 

 را عقب نگاه می داشت تا بونی مسابقه را ببرد .  زد و به تاخت می رفت و رت افسار می کشید و عمداً اسب خود

وقتی رت اطمینان یافت که بونی نشستن روی زین را به خوبی آموخته و شهامت کافی پیدا کرده و می تواند افسار را 

 به خوبی در دست نگاه دارد تصمیم گرفت پرش را نیز به او بیاموزد ، پرشی که مناسب پاهای کوتاه آقای باتلر باشد

. به این منظور مانع کوچکی در حیاط پشتی درست کرد و مبلغ بیست و پنج سنت به واش برادر زاده کوچک عمو 

پیتر پرداخت که روزها به کره اسب کوچک پریدن بیاموزد . او با مانع دو اینچی شروع کرد و بعد کم کم مانع را باال 

 برد . 

ی شدند زیاد خوشایند نبود . اول واش که ذاتاً بچه تنبلی بود و حال این قرارداد البته برای سه نفر که مشمول آن م

کار کردن نداشت ، دوم آقای باتلر که اصالً رضایت نمی داد بپرد و سوم بونی که از پریدن خوشش نمی آمد . بعدها 

ر را قبول کرده معلوم شد که واش اصالً از اسب می ترسد و فقط به خاطر اینکه بیست و پنج سنتی را بگیرد این کا

است . اصالً حوصله نداشت با آقای باتلر سر و کله بزند و روزانه ده ها مرتبه او را وادار به پرش نماید . آقای باتلر که 

هیکل چاقی داشت زیر بار نمی رفت و یادگیری اش سریع نبود و بونی هم که اندام فربهی داشت از این نظر بسیار به 

لی از آنجا که نمی توانست و نمی خواست اجازه دهد کس دیگری بر اسبش سوار شود ، خود آقای باتلر شبیه بود . و

 سوار می شد و درس پرش را تمرین می کرد ، و آقای باتلر رفته رفته یاد می گرفت . 

عاقبت رت دریافت که دیگر کره اسب به اندازه کافی آموخته شده و می تواند بونی را هنگام پرش بر پشت خود 

حمل کند . اولین بار که بونی از مانع بلندی پرید دستپاچه شد و کمی رنگ باخت اما کم کم نه تنها برایش عادی شد ت

بلکه لذت هم می برد ، به طوری که دیگر گردش های روزانه با پدر برایش چندان جذابیت نداشت . اسکارلت هم 

ختیار خنده را سر می داد . با خود فکر می کرد که این وقتی ذوق و شوق پدر و دختر را می دید لذت می برد و بی ا

هوس بونی هم مثل هوس های زودگذر دیگر تمام خواهد شد و به زودی سر و صدا پایان خواهد گرفت و خانه بار 

دیگر در آرامش فرو خواهد رفت . ولی جنون ورزش پایانی نداشت . هر روز صبح بونی همراه با جیغ و داد بچه ها و 

دست به یک  6611های پدر در حیاط عقبی به تمرین می پرداخت . پدربزرگ مری ودر که در سال  تشویق

مسافرت طوالنی زده بود می گفت با شنیدن صدای جیغ و داد بچه ها یاد فریادهای جگر خراش سرخ پوستان آپاچی 

 هنگام کندن پوست سر دشمنان خود می افتد . 

رش خواست مانع را باال ببرد . مانعی که از روی آن می پرید یک و نیم فوت یک هفته گذشته بود که بونی از پد

 ارتفاع داشت و او بلندتر می خواست . 

وقتی شش سالت شد ، این کار رو می کنم . یک اسب بزرگتر هم برات می خرم . پاهای آقای باتلر به » رت گفت : 

 « اندازه کافی بلند نیست . باید صبر کنی . 
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 « بلنده . یک بار از روی بوته گل سرخ منزل خاله ملی پریدم . اون که خیلی بلندتر از اینه . می تونم بابا .  چرا ،» 

اما بونی کج خلقی می کرد ، اصرار داشت و پافشاری می « گفتم که ، باید کمی صبر کنی . » رت با لحن محکمی گفت : 

 در مقابل اوقات تلخی بونی تسلیم شد .  کرد و می خواست مانع را باال ببرند ، رت باالخره

اگه افتادی . تقصیر » و بعد ، یک روز صبح مانع را باالتر برد . در مقابل کله شقی بونی یارای ایستادگی نداشت . 

بونی صورتش را به طرف پنجره اتاق خواب اسکارلت برگرداند و « خودته ، دیگه نباید گریه کنی ، نباید نق بزنی . 

 « مادر . مادر نگام کن . بابا میگه من می تونم . » د : فریاد ز

اسکارلت که داشت گیسوانش را شانه می زد ، کنار پنجره آمد . خم شد و با صورتی خندان به آن دو موجود کوچک 

 که آماده پریدن بودند نگاه کرد . از دیدن لباس کثیف بونی زیاد خوشش نیامد . 

 « گه براش درست کنیم . خدا می دونه که چقدر اصرار کردم دیگه اینو نپوشه . باید یکی دی» با خود گفت : 

 « مادر ، نگام کن ! » 

 « دارم نگاه می کنم عزیزم . » اسکارلت لبخند زنان گفت : 

رت بچه رابلند کرد و روی کره اسب گذاشت . وجود اسکارلت را ناگهان غروری لذت آور فرا گرفت . سرش را 

 داشت و گفت :  راست نگاه

 « تو خیلی خوشگل شدی ، عزیزم ! » 

و بعد پاهای کوچک خود را به بغل اسب کوبید . و چهار نعل به سوی مانع « تو هم همین طور مادر . » بونی گفت : 

 « ببین . مادر ، اینجا رو ببین ، نگام کن ، اینجا رو » رفت . در حالی که خود را روی کره اسب خم کرده بود فریاد زد : 

 نگام کن ، اینجا رو ببین ! 

از آن دور دست ها ، ناگهان خاطره ای به سان خدنگ در رسید و سراسر ذهن اسکارلت را پیمود . در این کلمات 

حس شومی وجود داشت . چه بود این حس ؟ چرا نمی توانست به خاطر آورد ؟ از آن باال به دختر کوچکش نگاه 

یز و برنده در سینه اش فرو نشست ، ابروانش را در هم کشید . بونی می رفت که کره اسب را کرد . و ناگاه سرمایی ت

 به پرش وادارد ، طره تابدار سیاهش در باد تکان می خورد و دنباله لباس آبی رنگش چون موج از پس او روان بود . 

ایرلندی . وای خدا جون درست شبیه چشماش چقدر شبیه پدره . اون چشمای آبی » اسکارلت ناگهان به خود گفت : 

 « پدر . 

و داشت به جرالد فکر می کرد . همان حس مشئوم دوباره بر او تاخت . سراسر وجودش را فرا گرفت . حس غریب 

بود ، به سبکی تابستان ، به روشنی دشت های سبز تابستان . تمام خاطرات گذشته برایش زنده شد ، یک روشنایی 

یزی بود شوم و غمبار که تنها یک بار در گذشته بر او ظاهر شده بود . آه ، خدایا ، این دیگر چه غیر طبیعی بود ، چ

حسی است . کدام حس ؟ چه آشناست و چه غمبار است ! صدای آواز ایرلندی را می شنید ، صدای سم سنگین اسب 

باهتی به صدای این دختر کوچک که از چراگاه سراشیب تارا به گوش می آمد . آن صدای بی پروای ایرلندی چه ش

 « الن ، نگام کن ، اینجا رو ببین ! » داشت . صدایی که می گفت : 

همان طور که از پنجره خم « نه ! نه ! اوه ، بونی نرو ، وایسا . » یک مرتبه تمام نیروی خود را جمع کرد و فریاد زد : 

رعد آسای رت بلند شد . پیچ و تاب مخمل آبی و شده بود صدای هراس انگیز شکستن شاخه ها را شنید ، فریاد 

پرواز سم ها بر آسمان ، و صدای نفرت انگیز سقوط . لحظه ای بعد آقای باتلر دست و پایی زد ، برخاست و با زین 

 خالی دور شد . 
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*** 

یاه پوش بود ، از در سومین شب مرگ بونی ، مامی اردک وار از پله های آشپزخانه منزل مالنی باال رفت . سر تا پا س

کفش های زمخت مردانه اش تا روسری کهنه ، یکسره سیاه بود . چشمان درشت و سیاهش چون دو کاسه خون شده 

بود و از تمام آن اندام فربه ، ناله غم بر می خاست . چهره اش در بی قراری و اندوه اسیر بود ، چون میمونی پیر ، 

 آرواره محکمش آثاری از اراده و عزم را نشان می داد . درمانده و غریب می نمود ، اما هنوز هم 

چند کلمه ، آرام با دیلسی سخن گفت و او با مهربانی سر تکان داد ، چنین بود که گویی جنگی مهیب میانشان رخ 

داده بود و امروز آتش بس اعالم شده بود . دیلسی سینی شام را زمین گذاشت و به سمت اتاق پذیرایی رفت . لحظه 

ای بعد ، مالنی در آشپزخانه بود ، دستمال سفره را هنوز به دست داشت ، آثار نگرانی و اضطرابی بزرگ در سیمایش 

 آشکار بود . 

 « خانم اسکارلت طوریش شده ـ » 

خانوم اسکارلت هم تحمل می کنه ، مث همه ما . نمی خواستم مزاحم شام خوردنتون بشم » مامی به سنگینی گفت : 

 « ی . می تونم همین جا منتظر بشم تا شما شامتونو تموم کنین . عیب نداره ، می مونم . خانم مل

مامی دنبالش رفت ، چون « مهم نیست ، بعد می خورم ، دیلسی ، شام بقیه رو بده . با من بیا مامی . » مالنی گفت : 

میز ، اشلی نشسته بود و بو را در کنار  اردک کج و راست می شد . در سرسرای پایین از اتاق پذیرایی گذشتند ، پشت

داشت ، در مقابلش دو فرزند اسکارلت نشسته بودندو با قاشق سوپ خوری بازی می کردند . صدای حرف زدن 

شادمانه وید و اال ، اتاق را پر کرده بود . همیشه از حضور در خانه عمه مالنی خوشحال می شدند ، برایشان چون پیک 

، چه مهربان بود ، و به خصوص حاال که مهربانی خود را دو چندان کرده بود . مرگ خواهر نیک بود . عمه ملی 

کوچکشان اثر زیادی بر آنان نگذاشته بود ، شاید اصالً نمی دانستند چه اتفاقی افتاده است . فقط می دانستند بونی از 

ه تا در حیاط پشتی با بو بازی کنند و هر اسب سقوط کرده ، مادر مدام می گرید و عمه مالنی آنها را به خانه آورد

 وقت میل دارند چای و کیک بخورند . 

مالنی به سوی اتاق کوچکی رفت که چند ردیف کتاب داشت و در واقع اتاق نشیمن بود . در را بست و مامی با اشاره 

 او روی نیمکت نشست . 

مادر سروان باتلر آمده ، حدس می زنم تشیع جنازه  خیال داشتم بعد از شام یک سری بزنم . حاال که» مالنی گفت : 

 «فردا انجام بگیره . 

مراسع تشییع ! برای همین اومدم . خانم مالنی ، تو بد دردسری افتادیم ، اومدم ببینم ، ـ شاید شما » مامی گفت : 

 « بتونین کمک کنین . چه بار سنگینی ، عزیزم ، چه بار سنگینی . 

چی شده ، اسکارلت ؟ براش اتفاقی افتاده ؟ مریض شده ؟ از وقتی بونی ـ از وقتی اون اتفاق » ید : مالنی با نگرانی پرس

 «افتاد کمتر دیدمش ـ همه اش تو اتاقش بود و سروان باتلر هم که خونه نبود و ـ 

نشست اشک ناگهان چون سیالب کوهستانی از چشمان مامی سرازیر شد و بر صورت سیاهش ریخت . مالنی کنارش 

 و بازوانش را نوازش کرد . لحظه ای بعد مامی گوشه دامن سیاهش را گرفت و چشمان ترش را خشک کرد . 

 « شما باید بیاین و کمک کنین . من سعی کردم ، ولی کاری از دستم بر نیومد . » 

 « اسکارلت طوریش شده ؟ » 

 مامی راشت نشست . 
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ز من می شناسین . می دونم چه حالی داره ، بچه عزیزشو از دست داده . خیلی خانم ملی ، شما خانم اسکارلتو بهتر ا» 

گریه می کنه ، من خیلی براش ناراحتم ولی می دونم که خدای مهربون یک صبر و طاقتی توی دلش گذاشته ، می 

 « دونم که طاقت میاره ، قلبش شکسته اما ، طاقت میاره . من به خاطر آقای رت اومدم . 

دلم می خواست ـ سروان باتلر رو ببینم ، اما هر وقت اومدم یا نبود یا تو اتاقش بود و در روی خودش بسته خیلی » 

بود ـ اسکارلت هم که مثل اشباح رنگ به صورتش نمونده ، اصالً حرف نمی تونه بزنه ـ زود باش بگو مامی ، چه خبره 

 «، چی شده ، چه کمکی می تونم بکنم ؟ 

 دماغش را پاک کرد . مامی با پشت دست 

خانم اسکارلت ، گفتم که خدا بهش یه طاقتی داده . می تونه تحمل کنه . ولی آقای رت ـ خانم ملی ، اون اصالً نمی » 

 « تونه تحمل کنه ، و حاال هم که ... به خاطر اونه که اومدم از شما کمک بخوام . 

 « ولی ـ » 

شاید آقای رت به حرف » حالت وحشتی در چشمان مامی دیده می شد . . « خانم ملی باید همین امشب با من بیاین » 

 « های شما گوش بده . اون همیشه حرف های شما رو قبول می کنه . 

 « اوه ، مامی چه شده ؟ منظورت چیه ؟ زودتر بگو . » 

 « کوچولو رو خاک کنیم . خانم ملی ، آقای رت ، ـ آقای رت عقلشو از دست داده ، دیوونه شده . نمیذاره خانوم » 

 « دیوونه شده ؟ اوه ، مامی ، چی میگی ؟ نه ! » 

دروغ نمی گم خانم ملی ، خدا شاهده که راس میگم . نمیذاره این بچه رو خاک کنیم . اجازه نمیده . خودش به من » 

 « گفت . همین یه ساعت پیش . 

 « ولی ، این که نمیشه ـ چطور ممکنه ؟ » 

 « ه که میگم دیوونه شده . برای همین» 

 « ولی چرا ـ » 

خانم ملی . االن همه چی رو واستون میگم . البته نباید چیزی به کسی بگم ولی شما از خودمون هستین ، از خونواده » 

ما هستین ، باید به شما بگم . همه چی رو بهتون میگم . شما خبر دارین که چقدر این بچه رو دوست داشت . نمی 

چقدر عصبانی شد ، وقتی دکتر مید گفت که گردن بچه شکسته ، اون قدر عصبانی شد که نگین . تفنگشو  دونین

ورداشت و رفت و اون اسب بیچاره رو کشت . من اول فکر کردم رفته خودشو بکشه . من هم همش پیش خانوم 

االن که من اومدم پیش شما همین  اسکارلت بودم ، در حال غش و ضعف بود ، اصالً حال خودشو نمی فهمید ، تا همین

طور یکسره گریه کرده ، همسایه ها باالی سرش بودن ولی مث این بود که اصالً اونارو نمی دید . آقای رت هم بچه 

رو بغل کرده بود و دائماً این ور ـ اونور می رفت . اصالً نمیذاشت کسی بهش نزدیک بشه . باالخره خانوم اسکارلتو به 

 « می گفتیم خدا جون ، شاید اون دو تا بتونن همدیگر و دلداری بدن . هوش آوردیم ، 

 دوباره اشک از چشمانش سرازیر شد . این بار دیگر اشک هایش را پاک نکرد . 

بده به من  "وقتی خانوم اسکارلت اومد تو اتاق ، آقای رت رو دید که خانوم کوچولو رو تو بغل گرفته ، یهو داد زد : » 

 «  "و که کشتی . اون بچه ر

 «اوه ، نه ، نباید این حرفو می زد . » 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 6 4  

 

و من خیلی دلم برای آقای رت سوخت ، گریه کردم . مثل سگ گر شده بود . و  "تو کشتیش .  "بله خانوم . گفت : » 

 "انداختین . بچه رو بده به من . این بچه مال مامیه . این چه دعواییه که سر خانوم کوچولوی من راه  "من هم گفتم : 

بچه رو گرفتم و بردم تو اتاقش ، صورتشو شستم . صدای اونارو می شنیدم که سر هم داد می کشیدن ، دیگه چی 

بگم . خانوم اسکارلت دائماً فریاد می کشید و می گفت قاتل ، تو قاتلی ، تو کشتیش . تو گذاشتی بپره . اونم داد می 

شتی ، هیچی برات مهم نبود ، هیچی در مورد بونی نمی دونی ، اصالً خبر زد و می گفت تو اصالً به هیچی توجه ندا

 « نداشتی که اون دخترته ... 

بسه دیگه مامی ! دیگه هیچی نگو . نباید از این حرف ها بزنی . نباید این چیزها رو به کسی بگی . بین زن و شوهر » 

نی سعی داشت تصویرهای موحش مامی را از خود دور مال« از این حرف ها پیش میاد ، به خصوص تو این موقعیت . 

 کند . برایش امکان نداشت باور کند که بین اسکارلت و رت چنین سخنانی رد و بدل شده باشد . 

خودم می دونم که نباید از این حرف ها بزنم ، می دونم که به من مربوط نیست . ولی چیکار کنم ، دلم گرفته ، به » 

ا نگم به کی بگم . بعد آقای رت دوباره اومدو بچه رو ورداشت و رفت تو اتاق خودش . خانوم کی بگم . اگه به شم

اسکارلت بهش گفت ، باید بچه رو بذاره تو تابوت ، تو اتاق پذیرایی . و من فکر کردم آقای رت همین االن شالق رو 

این بچه باید تو اتاق خدم باشه  "ایی گفت : ور می داره و میفته به جون خانوم اسکارلت . ولی اون با سردی و بی اعتن

بعد رفت و تا شب  "مامی تو باید مواظب باشی کسی دست به این بچه نزنه ، تا من برگردم .  "بعد به من گفت :  ". 

نیومد . وقتی اوند مست مست بود . خیلی مست بود . دوباره اومد بچه رو بغل کرد . خانوم اسکارلت و عمه پیتی و 

های دیگه هم اومدن ، ولی اون اصالً اعتنایی نکرد ، به هیچ کس اعتنا نکرد . دائماً از این اتاق به اون اتاق می خانوم 

رفت و بچه هم تو بغلش بود . ولی این جوری که نمی شد . خودم رفتم تا بچه رو بگیرم ، اما دیدم نیست . باالخره تو 

 ی نشسته بود ، بچه هم پهلوش بود . یکی از اتاق های پایین پیداش کردم . تو تاریک

کرکره رو زدم باال یه  "کرکره رو بکش باال ، اینجا تاریکه  "بهش گفتم آقای رت چرا اینجا نشستین ؟ گفت : » 

خورده روشن شد . وای خانوم مالنی ، چی دیدم . اصالً آقای رت رو نشناختم . مث غریبه ها شده بود . خیلی ترسیدم 

چراغ بیار . هر چی چراغ هست بیار .  "یاه و غم زده بود . چه قیافه عجیبی پیدا کرده بود . گفت : . صورتش چقدر س

همه رو روشن کن . سعی کن همه جا رو روشن کنی ، هیچ سایه ای نباشه ، هیچ جا تاریک نباشه . مگه نمی دونی بونی 

  "کوچولو از تاریکی می ترسه ؟ 

 "بله ، گفت از تاریکی می ترسه . گفت : » ود . مامی سرش را تکان داد و گفت : چشمان مالنی از ترس گشاد شده ب

 «  "بونی کوچولو از تاریکی می ترسه . 

 مامی به خود می لرزید . 

برو ! و بعد درو قفل کرد . هر کی هم که رفت  "چراغ آوردم ، شمع آوردم ، هر چی بود آوردم . بعد سرم داد زد : » 

از نکرد حتی جواب خانوم اسکارلتو هم نداد . توی این دو سه روز کارش همین بوده . با هیچ کس سراغش در رو و

حرف نمی زنه ، هیچی نمیگه . هیچ کاری نمی کنه . هیچ کس رو راه نمیده ، اجازه نمیده مراسم تشییع انجام بشه . 

در رو بست . هیچ کس رو باالی سر بچه  دیروز دوباره رفت بیرون و شب برگشت . بازهم مست بود . رفت تو اتاق و

راه نمیده . خونه این دو سه روز خیلی شلوغ شده . خانم باتلر ، مادر آقای رت ، از چارلزتون اومده . خانوم سوالن و 

آقای ویلی هم از تارا اومدن . ولی آقای رت با هیچ کدوم حرف نزده . اوه خانوم ملی ، می بینی چه اوضاعیه . آخه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 6 5  

 

اید بکنیم ؟ این جور که نمیشه . می ترسم اتفاقی بیفته ، حال آقای رت روز بدتر میشه . حتماً رسوایی به پا چکار ب

 میشه . مردم چرت و پرت زیاد میگن . 

فردا قراره تشییع جنازه انجام بشه  "همین امروز بعد از ظهر ، آقای رت که اومد خونه ، خانم اسکارلت بهش گفت : » 

اگه دست به این بچه بزنی ، می کشمت ! می فهمی چی می گم ؟ حق  "رت یهو عصبانی شد و داد زد :  اما آقای ". 

 « نداری بهش دست بزنی ، اگه جونتو دوس داری ! 

 « اوه ، باید دیوونه شده باشه . » 

گاهی صدای  بله ، خانوم . بعد آروم شدن ، کمی مهربون تر حرف زدن . درست نمی شنیدم چی می گفتن . ولی» 

 "یادت باشه چراغو خاموش نذاری . این طفلک از تاریکی می ترسه .  "آقای رت به گوش می رسید . می گفت : 

خانوم  "رحم توی دل تو نیست ؟  "و اون گفت :  "حاال که کشتیش باهاش مهربون شدی .  "خانوم اسکارلت گفت : 

و کشتی ، حاال داری این جوری آه و ناله می کنی ، اصالً نمی دیگه ممکن نیست بچه دار بشم . خودت بونی ر "گفت : 

تونم تحملت کنم . همش مستی ، فکر نکن نمی دونم این روزها کجا میری ، می دونم که میری پیش اون زنیکه ، بل 

 «  "واتیلینگ . 

 « اوه ، مامی ، نه ! » 

سفیدها همه چیز رو می فهمن . می دونن که کی چکار  بله ، خانوم . اسکارلت درست میگه . سیاه ها خیلی زودتر از» 

می کنه . خیلی زود از همه چی خبردار میشن . من خیلی وقته می دونم آقای رت چکار می کنه .اما چی بگم ؟ به کی 

 بله ، خانوم . هر چی شما میگین درسته . من اونجا بودم ، تمام این مدت اون جا بودم . "بگم ؟ آقای رت هم گفت : 

برای اینکه اینجا جهنمه . چه بهتر که آدم بره تو یه همیچین خونه هایی . بل واتلینگ زن خوش قلبیه . اون دیگه به 

 «  "من نمیگه بچه ای رو که این همه دوستش داشتم ، کشتم . 

 « اوه ، نه ! » قلب مالنی به لرزه افتاد . گفت : 

و پر از مردمی بود که دوستشان داشت . بنابراین حرف های مامی  زندگی او سراسر لذت و شادی بود . امنیت داشت

اصالً برایش قابل درک نبود . چطور ممکن بود زن و شوهری این چنین به هم بتازند و یکدیگر را متهم کنند . 

 همچنان که مامی حرف می زد خاطره ای ، خیالی بر تمام وجودش سایه افکند . خیالی که نمی خواست هرگز به آن

فکر کند .بی درنگ آن را از ذهن خود بیرون انداخت . گویی زن برهنه ای در مقابلش ایستاده بود و نمی خواست به 

او نگاه کند . آن روز که رت زانو زده بود و سرش را روی دامن او گذاشته بود ، از بل واتلینگ هم سخن گفته بود . 

ست دارد . مالنی فکر نمی کرد آن روز اشتباه شنیده باشد . ولی در عین حال گفته بود که اسکارلت را بسیار دو

تردید نبود که اسکارلت هم رت را دوست می داشت . میانشان چه اتفاقی افتاده بود ؟ چرا این زن و شوهر به جان 

 هم افتاده بودند و با چاقوهای تیز یکدیگر را تکه تکه می کردند ؟

 رفت . مامی دنباله داستان غم انگیز خود را گ

کمی بعد خانوم اسکارلت از اتاق خارج شد . رنگ به صورت نداشت صورتش از غم پر بود ولی همان طور محکم » 

 "و بعد مث یک روح از کنار من رد شد و گفت :  "تشییع جنازه فرداس ، مامی .  "سرشو باال گرفت و گفت : 

ستم خانوم اسکارلت هر کاری که بگه می کنه . اما آقای قلبم پاره شد . خیلی نگران شدم . می دون "فهمیدی مامی ؟ 

رت هم هر چی می گفت می کرد . وای ، خدایا ، اگه خانوم اسکارلت کاری رو که گفته بکنه . آقای رت حتماً اونو می 
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از  کشه . من خیلی ترسیدم خانوم ملی . راستش اینه که من هم بی تقصیر نیستم . این من بودم که خانوم کوچولو رو

 « تاریکی ترسوندم . 

 « اوه مامی ، چی داری میگی ؟ این که مهم نیست . این حرف حاال چه اهمیتی داره ؟ » 

چرا خانوم اهمیت داره . به خودم گفتم اگه آقای رت تو رو هم بکشه ، باید بهش بگی تا دلت آروم بشه . امروز » 

آقای رت اومدم بهت بگم این من بودم که خانوم کوچولو رو  رفتم پیشش ، سرم داد زد و گفت برو بیرون . من گفتم

از تاریکی ترسوندم . خب باید باالخره از یه چیزی می ترسید ، دیگه . و گرنه نمی شد تربیتش کرد . یه روز بهش 

 گفتم ، اگه بی تربیتی کنی میندازمت توی اتاق تاریک تا ارواح بخورنت . 

مامی ، بونی  "هیچی نگفت . بلند شد دستش رو گذاشت روی شونه م و گفت : وقتی این موضوع رو براش گفتم » 

من زدم زیر گریه . اما اون گفت ، مامی گریه نکن . چه خوب  "دختر شجاعی بود ، نه ؟ از چیزی نمی ترسید ، ها ؟ 

تو زن خوش کاری کردی که بهم گفتی . می دونم که بونی رو دوست داشتی . چون دوستش داشتی عیبی نداره . 

یهو مث دیوونه ها شد .  "آقای رت تشییع جنازه رو چکار کنیم .  "قلبی هستی . بعد که آروم شدم ، ازش پرسیدم : 

خداجون ، فکر می کردم اقالً تو می فهمی . بچه کوچولو رو بذارم توی تاریکی ؟ بذارم تو گور تاریک ؟ مگه  "گفت : 

اونجا و بیام ؟ آخه چطوری می تونم ؟ ممکن نیست این کار وحشتناکو بکنم  نمی دونی اونجا تاریکه ؟ ببرم بندازمش

خانوم ملی . دیگه یقین کردم دیوونه شده . همش مسته ، نه می خوابه و  "، اگه گریه کرد ، اگه جیغ زد چیکار کنم ؟ 

 «  "بلند شو برو گمشو ، برو گمشو !  "نه چیزی می خوره . بعدش سرم داد زد . گفت : 

اومدم پایین ، می دونستم خانوم اسکارلت می خواد فردا خانوم کوچولو رو دفن کنه ، حتماً هم می کنه . آقای رت  »

هم قسم خورده اگه کسی دست به خانم کوچولو بزنه با تیر بزندش . می ترسم ، می ترسم خانوم ملی ، افتضاح به پا 

 « . باید یه کاری بکنین . بشه . جون خانوم اسکارلت در خطره . شما باید بیاین 

 « اوه ، مامی . من نمی تونم دخالت کنم ! » 

 « اگه شما دخالت نکنین ، پس کی باید ـ » 

 « خب ، من چکار می تونم بکنم مامی ؟ » 

خانم ملی . من نمی دونم . ولی باالخره یک کاری باید بکنین . باید با آقای رت صحبت کنین . شاید به حرفتون » 

کنه . اون احترام زیادی براتون قائله ، خانوم ملی . البته شما شاید خبر نداشته باشین ولی اون به شما احترام می  گوش

 «  "اگه یه خانوم تو دنیا باشه ، خانوم ملیه .  "ذاره . گاهی شنیدم که می گفت : 

 « ولی ـ » 

دستپاچه می نمود . صحبت با مردی که به قول مامی مالنی برخاست . قلبش به شدت می زد . از رو به رو شدن با رت 

دیوانه شده بود او را به لرزه می انداخت . فکر حضور در آن اتاق روشن که جسد کوچک دخترک در آن قرار داشت 

قلبش را به سختی می فشرد . چه باید می کرد ؟ چه می توانست بکند ؟ چه باید می گفت تا قلبش آرام گیرد و 

 ل بیاید ؟ دوباره سر عق

لحظه ای بی اراده دم در ایستاد . از اتاق دیگر صدای خنده بچه ها می آمد . اندیشه مرگ فرزند چون کاردی تیز در 

قلبش می نشست . اگر بو می مرد چه می شد . اگر جسد بی جانش همین حاال در اتاق باال قرار داشت ـ خنده بود بلند 

 شد ولی مالنی آرام نگرفت . 
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در عالم خیال جسد پسرش را در آغوش گرفت . به سینه اش چسباند . اکنون « اوه ، » از ترس فریاد زد :  ناگهان

احساس رت را می فهمید . اگر بود مرده بود چطور می توانست او را در گوری سرد و تاریک رها کند ؟ در آن باد و 

 باران و ظلمت ؟ 

 « . همین االن .  اوه بیچاره سروان باتلر . همین االن میرم» 

شتاب کرده ، به اتاق رفت . چند کلمه با اشلی سخن گفت و بو را در آغوش گرفت و در مقابل چشمان حیرت زده 

 همه ، چند بار او را بوسید . بعد صدای در بلند شد . رفته بود . 

را بر دارد . قدم های تند  خانه را ترک کرد ، هنوز دستمال سفره را در مشت می فشرد . فراموش کرده بود کالهش

بر می داشت . برای مامی مشکل بود پا به پای او گام بر دارد . در سر سرای خانه ، مقابل کتابخانه ، عده ای نشسته 

بودند . تعظیم کوتاهی کرد و گذشت . عمه پیتی می گریست . خانم باتلر با وقار و آرامش خود سکوت کرده بود ، 

سته بودند . از پله ها باال رفت ، مامی نیز دنبالش می دوید . لحظه ای مقابل اتاق اسکارلت کنارش ، سوالن و ویل نش

 « نه ، خانم ملی ، کاری باهاش نداشته باش . » درنگ کرد . مامی گفت : 

با گام های آرام به سوی اتاق رت رفت . پشت در ایستاد . گویی می ترسید ، تردید داشت و لحظه ای بعد چون 

» ز کوچکی که ناگهان خود را به جبهه دشمن می زند ، چند بار پیاپی به در کوبید و با صدای آرامی گفت : سربا

 .« سروان باتلر ، منم خانم ویلکز . در رو باز کنین . می خوام بونی ر ببینم 

شمع های روشن در به سرعت باز شد و مامی خود را در تاریکی پنهان کرد . قامت رت تنومند و بزرگ در مقابل 

ظاهر شد . معلوم بود که نمی تواند تعادل خود را حفظ کند . بوی تند الکل ناگهان به مشام مالنی هجوم برد . رت 

 لحظه ای بی حرکت به او خیره شد و بعد بازویش را گرفت و به درون اتاق کشید و در را بست . 

یش را گرفته بود و پاهایش تحمل هیکل فربهش را نمی مامی خود را روی صندلی کنار اتاق ولو کرد . ضعفی سراپا

کرد . مثل جسد بی شکلی بود که کناری افتاده باشد . بوی الکل هنوز در فضای سرسرا وجود داشت و مامی به خوبی 

آن را احساس می کرد . آرام نشسته بود ، می گریست و دعا می خواند . گاهی گوشه دامنش را می گرفت و چشمان 

دش را پاک می کرد . گوش هایش را حسابی تیز کرده بود تا شاید بتواند صدای صحبت آن دو را از اتاق اشک آلو

 بشنود ولی آنچه می شنید صداهایی کوتاه و نامفهوم بود . 

 بعد از زمانی نامعلوم ، در اتاق با صدای زیادی باز شد و چهره سفید و در هم شکسته مالنی در آستانه در ظاهر شد . 

 « یک فنجون قهوه بیار . زود . چند تا هم ساندویچ . » 

وقتی شیطان در اطراف او می پلکید ، وقتی گرفتاری و بدبختی به وجود می آمد ، وقتی فاجعه ای در راه بود ، مامی 

رد آن چنان سبک و چاالک می شد که گویی دختر شانزده ساله ای است . مشتاق بود که هر چه زودتر به اتاق رت وا

شود و از نزدیک شاهد صحبت آنان باشد ، از این رو با شتاب پی انجام دستور رفت ولی هنگامی که مالنی فقط الی 

در را باز کرد و سینی را گرفت و او را پی کارش فرستاد ، امیدش به یاس مبدل شد . باز هم مدتی دراز گوش هایش 

صدای برخورد ظروف نقره می آمد و کالمی نامفهوم ،  را تیز کرد و سمت اتاق گرفت ولی حاصلی نداشت ، فقط

یکنواخت و آرام مالنی مدام در جریان بود . مدتی بعد صدای افتادن جسمی سنگین روی تختخواب به گوش رسید و 

صدای پرتاب شدن چکمه طنین افکند . در باز شد و مالنی بیرون آمد ، آرام بود اما خستگی و ناراحتی از نگاهش می 

 . نگران بود مبادا مامی قطرات اشک را در چشمانش ببیند . ریخت 

 « برو به خانم اسکارلت بگو سروان باتلر مایله مراسم تشییع فردا صبح انجام بشه . » با زمزمه گفت : 
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 « خداجون ، چطور شد ـ » مامی تعجب کنان گفت : 

سروان باتلر فعالً استراحت کرده . من شبو اینجا می بلند حرف نزن . اون خوابیده . به خانوم اسکارلت هم بگو که » 

 « مونم . لطفاً یک فنجون قهوه برام بیار . بیار همین جا . 

 « تو همین اتاق ؟ » 

بله . به سروان باتلر قول دادم اگه بخوابه ، من همین جا پیشش بمونم . خب دیگه زودتر به خانم اسکارلت بگو تا از » 

 « نگرانی بیرون بیاد .

هاله » مامی به آن سوی سرسرا رفت و با هر قدم کف راهرو را به لرزه می انداخت . شاد بود و زیر لب می گفت : 

 پشت در ایستاد . ذهنش را سوال و پرسشی پر کرده بود . « لویا ! هاله لویا ! 

. به خانوم اسکارلت چطور خانوم ملی تونست راضیش کنه ، نمی دونم . حدس می زنم فرشته ها کمکش کردن » 

 «میگم تشییع جنازه فرداس . اما بهتر نگم خانوم ملی پیش خانوم کوچولو مونده . ممکنه خوشش نیاد . 

 فصل شصتم

جهان را گویی آشوبی فرا گرفته بود ، تشویشی تلخ و هراسناک چون مهی تاریک و غلیظ و نفوذ ناپذیر پیرامون 

عمیق تر از اندوه مرگ بونی در جانش می نشست . حاال که آن عذاب نفس اسکارلت تاب می خورد . این تشویش ، 

گیر و ناگهانی فروکش کرده بود و فاجعه را پذیرفته بود ، این اضطراب ، دست بردار نبود . این اوهام شگفت ، این 

ش حس موحش ، که مشاطه بدبختی داشت چون بار سنگینی به دوشش فرود آمده بود ، گویی زمین زیر پای

 استحکام نداشت ، گویی اگر پا بر زمین می گذاشت فرو می رفت . 

چنین ترسی را هرگز نمی شناخت ، هرگز در گذشته آن را تجربه نکرده بود . حوادث گذشته را خوب می شناخت و 

دن آنچه به سرش آمده بود ترس ناشناخته ای نداشت ، چیزهایی بود مثل بیماری ، گرسنگی ، فقر ، و از دست دا

عشق اشلی . سعی داشت این حس تازه ، این ترس نو را برای خود معنی کند ف اما توفیقی نمی یافت . عزیزترین 

فرزندش را از دست داده بود ، اما تاب تحملش را داشت ، مثل مصائب دیگر ، آن را نیز می توانست تحمل کند . 

ها کمتر او را دیده بود . حتی وقتی به خاطر عشق اشلی سالم بود ، پول داشت ، اشلی را هم داشت ، اگر چه این روز

در آن ضیافت مالنی دچار دردسر شده بود ، هراسی به خود راه نداده بود . چون می دانست همه چیز خواهد گذشت 

 . نه ، ترس او به خاطر درد و گرسنگی و فقدان عشق نبود . این ترس ها هرگز او را زمین نزده بود ، اما این یکی ،

این تشویش غریب ، داشت او را از پا می انداخت ـ این ترس زشت زنگ زده ، گویی ریشه در آن کابوس همیشگی 

داشت . مه غلیظ و شناوری بود که شروعی نداشت و پایانش معلوم نبود و اسکارلت با قلبی هراسان از میانش می 

 می یافت . گریخت ، کودک هراس زده ای بود که دنبال سر پناه می گشت ولی ن

یادش آمد که چگونه رت همیشه با خنده های خود او را از این هراس رهایی می داد . به یاد می آورد که سینه پهن 

او چه جای مطمئن و آرام بخشی بود و بازوانش چه قدرتمند راه را بر غم ها می بست . حاال از پس هفته های طوالنی ، 

او را بهتر بشناسد . و از تغییری که دیده بود تکان خورده بود . این مرد دیگر با چشم باز به سویش بازگشته بود تا 

 تصمیم نداشت بخندد ، دیگر نمی خواست او را آرام سازد . 

تا مدتی پس از مرگ بونی ، نسبت به او احساس خشم می کرد ، مرگ فرزند او را سخت آزرده خاطر کرده بود و 

ن بود که در مقابل خدمتکاران ادب را نسبت به همسرش رعایت کند . دائماً صدای تنها کاری که می توانست بکند ای

دویدن های شادمانه بونی و خنده های غرور انگیز رت را در ذهنش می شنید . و هفته ها پس از این حادثه 
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و احساسات یکدیگر برخوردشان بسیار رسمی اتفاق می افتاد ، مثل رهگذران خیابان یا مسافرین هتل ، دیگر از افکار 

 اطالعی نداشتند . 

اکنون تنهای تنها شده بود و احساس می کرد که بهتر است که این پوسته های رسمی را بشکند و به او نزدیک شود . 

می خواست به آغوشش فرو رود و زار زار بگرید ، می خواست به او بگوید که از سوار کاری دخترش احساس غرور 

ی زد یا ترسرویی نشان می داد همه به خاطر قلب اندوهگین و متراکمی بود که سال ها او را در می کرد و اگر حرفی م

خود فشار می داد . اما احساس می کرد هرگز چنین فرصتی را به دست نمی آورد . رت با چشمانی خالی و بی حس 

خواهی میان آن دو اندک  به او می نگریست و امکان تجدید محبت نمی داد . فرصت تجدید حیات معنوی و عذر

 اندک از میان رفته بود ، اوضاع سخت تر شده بود و برقراری روابط دیرین دیگر امکان نداشت .

از این پیشامدها در حیرت بود . رت شوهرش بود . بین آن دو زنجیری متین وجود داشت . به یکدیگر عالقه داشتند 

می کردند . فرزندی به وجود آورده بودند . فرزندشان از دنیا . در یک بستر می خوابیدند . زیر یک سقف زندگی 

رفته بود و خاطره مرگش کم کم به دست فراموشی سپرده می شد . خود را مادری داغ دیده می دید که فقط گرمی 

آغوش همسر می توانست التیام بخش دردهایش باشد و خاطره تلخ مرگ فرزند را از ذهنش دور کند . اما چرا ، چرا 

 این طور شده بود ؟ این وضع ، همه چیز را غیر ممکن کرده بود . 

رت به ندرت به خانه می آمد . وقتی برای صرف شام می نشستند ، اغلب مست بود . اکنون دیگر مثل سابق الکل نمی 

وخی نوشید ، در عوض با همان یکی دو گیالس اول مست می شد . بر خالف سابق که هنگام مستی ، می خندید و ش

می کرد ، اکنون ساکت و مغموم می نشست . گاهی نزدیکی های صبح صدای پای اسب او به گوش می رسید که 

بازگشتش را خبر می داد . اغلب می دید که پورک یکی از مستخدمان را به کمک خوانده تا او را به خوابگاه ببرد ! 

ه پایش نمی رسید . کسی که اغلب همه را مست می رت ! رت را به بستر ببرد ! کسی را که هیچ کس در میخوارگی ب

 کرد و به آنها می خندید و تا خانه همراهی می کرد و خم به ابرو نمی آورد . 

اکنون آشفته و درهم بود ، مغشوش و مشوش می نمود . به ظاهر خود اهمیت نمی داد . حتی یک بار با پورک داد و 

را عوض کند . ویسکی در چهره اش اثر می گذاشت . خطوط چهره اش فریاد کرد و حاضر نبود پیراهن کثیف خود 

در اثر ورم غیر طبیعی از بین رفته بود ، اندمش خمیده به نظر می رسید و عضالت پوالدینش نرم و وارفته شده بود . 

 کمرش از شکل افتاده بود و آن زیبایی مردانه را دیگر نداشت . 

هم نمی فرستاد ، خبری هم از نیامدنش نمی داد . شاید در یکی از اتاق های طبقه اغلب ، به منزل نمی آمد و پیغامی 

باالی یک میخانه دور دست ، مست افتاده بود . اما اسکارلت مطمئن بود که در این گونه مواقع ، در منزل بل واتلینگ 

شن و فربه شده بود و آن لطف است . یک بار بل را در فروشگاهی دیده بود . دیگر ظرافت گذشته را نداشت ، زنی خ

و زیبایی دیرین را از دست داده بود . ولی با وجود آن لباس های جلف و آرایش های تند ، باز هم نگاهش چون نگاه 

مادری مهربان بود . وقتی نگاه بل به او افتاد به جای اینکه سرش را پایین بیاندازد و از وضع و حال خود شرمنده شود 

 ت نگریست ، در چشمانش حالت دلسوزی داشت ، اسکارلت از خجالت سرخ شد . ، خیره به اسکارل

دیگر نمی توانست چون گذشته ها رت را مالمت کند ، بر او خشم گیرد ، او را نفرین کند یا شرمگین سازد . احساس 

لول می دید و اندوه می کرد متهم کردن او در مرگ بونی کاری غیر عادالنه بوده است . از این رو همواره خود را م

بزرگی در خود احساس می کرد که روز به روز بیشتر می شد و او را تحلیلی می برد . حس می کرد فضای سیالی از 

ندامت و درماندگی در اطرافش جریان دارد ، فضایی که هرگز سابقه نداشت . تنها بود و می ترسید کسی را نیابد که 
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لش بر دارد ، هیچ کس نبود جز مالنی . حتی مامی هم دیگر نبود ، آن موجود تسکینش دهد و آن بار سنگین را از د

 مهربان ، آن محبوب روزهای کودکی و سال های نوجوانی و جوانی ، اینک به تارا رفته تا برای همیشه آنجا بماند . 

از غصه و اندوه باز  مامی برای رفتنش توضیحی نداد . وقتی از اسکارلت خواست برایش بلیط قطار بخرد ، چشمانش

حس می کردم خانوم الن به من » نمی شد . اسکارلت گریست ، التماس کرد ، زانو زد ، که بماند ولی مامی فقط گفت : 

 « خب من هم باید برم .  "مامی ، برگرد خونه ، تو کار تو انجام دادی .  "میگه : 

 داد و بازویش را فشرد . رت که به گفتگوی آنان گوش می داد ، مقداری پول به مامی 

و « حق با توئه مامی . خانم الن حق داره . تو کارتو انجام دادی . برو خونه . اگه به چیزی احتیاج داشتی ، خبرم کن . » 

ساکت ، احمق ! بذار بره ! چرا حاال کسی باید اینجا بمونه ؟ » اسکارلت را با خشم تازه ای فرا گرفت و رت فریاد زد : 

 » 

 شمان رت حالت وحشیانه ای پدید آمد که اسکارلت ترسید و خود را عقب کشید . در چ

 و بعد وقتی احساس درماندگی کرد به دکتر مید مراجعه نمود تا راه چاره ای بیابد . 

 « دکتر مید . شما فکر می کنید عقلشو ـ عقلشو از دست داده ؟ » 

مشروب می خورده . اگه همین جوری ادامه بده ، خودشو می کشه . به  نه ، دیوانه نیست . ولی زیاد» دکتر مید گفت : 

اون بچه عالقه زیادی داشت ، و من حدس می زنم ، مشروب رو به خاطر فراموش کردنش می خوره . حاال ، خانم ، 

 « نصیحت من به شما اینه که فوراً یک بچه دیگه براش بیاری ، هر چه زودتر . 

گفتنش آسان است . البته دلش می خواست که بچه « ها ! » ترک کرد ، به تلخی خندید : هنگامی که مطب دکتر را 

دار شود ، یکی ، چند تا ، آن قدر که بتواند او را از این حالت خارج کند . البته ، برایش فرزند دیگری می آورم ، یک 

ال . اگر خدا می خواست یکی از فرزندان پسر یا یک دختر زیبا و شیرین ، خنده رو و سبک مغز و گیج و احمق ، مثل ا

او را ببرد ، چرا اال را نبرد ؟ حاال که بونی رفته بود ، اال نمی توانست جای او را بگیرد . اما رت هم به نظر می رسید که 

اش بچه دیگری بخواهد . و حاال که اسکارلت در اتاقش را باز می گذاشت اشتیاقی نشان نمی داد . گویی دیگر اصالً بر

 مهم نبود . دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت ، جز ویسکی و آن زن مو قرمز شلخته . 

این روزها آدم تلخی شده بود . روزی مردی شاد ، خنده رو ، شاداب و گشاده دست بود ولی امروز هیچ یک از این 

 خصای  را نداشت . 

ت تاثیر عالقه شدید او به دخترش قرار گرفته خانم های خوب و شریفی که در همسایگی آنان می زیستند و تح

بودند بعد از مرگ بونی می کوشیدند با لطف و مهر غم را از دلش بیرون کنند . آنان وقتی در خیابان به او بر خورد 

می کردند همدردی خود را تقدیم می داشتند و می گفتند که حالش را به خوبی درک می کنند . ولی اکنون که بونی ، 

 دلیل رفتار مودبانه او ، رفته بود ، ادب ، وقار و آراستگی او نیز رفته بود . تنها 

اما بانوان ، ناراحت نمی شدند . درک می کردند یا فکر می کردند که درک می کنند . وقتی در گرگ و میش غروب ، 

می کوشیدند مهر خود را  مست و الیعقل به خانه می آمد و حتی نمی توانست تعادل خود را روی زین حفظ کند زنان

برایش ابراز تاسف می کردند ، و « مرد بیچاره ! » نشان دهند ، دست بر دهان می گذاشتند و زیر لب می گفتند ، 

 دلشان برای مردی که با قلبی شکسته به خانه می رفت و چون اسکارلت پریشان بود ، می سوخت . 

است . شاهد بودند که او به زودی توانسته بود بر غم از دست  همه می دانستند که اسکارلت چه زن سرد و سنگدلی

دادن فرزند فائق آید اما هرگز به دالیل آن توجهی نمی کردند ، نمی دانستند چه عامیلی باعث تغییرات شگفت انگیز 
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ردی ها در اسکارلت شده است . مردم بیشتر درباره رت اظهار نگرانی می کردند در حالی که او اصالً به این همد

توجهی نداشت . ولی اسکارلت ، زنی که نزد همگان منفور بود و در گذشته به این نفرت جز با بی اعتنایی و تمسخر 

 نمی نگریست اکنون احساس می کرد که شدیداً به تسالی دوستان نیازمند است .

دند . البته دوستان جدید با کالسکه هیچ یک از دوستان ، جز عمه پیتی ، مالنی و اشلی به خانه آنها رفت و آمد نمی کر

ها و درشکه های مجلل خود می آمدند تا مراتب همدردی خود را ابراز دارند و از شایعاتی سخن بگویند که اسکارلت 

غریبه بودند ، تمام آنها . آنها اسکارلت را عمیقاً نمی « دوستان تازه » دیگر به آنها عالقه ای نداشت . تمام این 

می خواستند بشناسند . از زندگی گذشته او خبر نداشتند و نمی دانستند قبل از سکونت در قصر خیابان شناختند . ن

پیچ تری ، کجا می زیسته و چه می کرده است . آنان عالقه ای به صحبت درباره زندگی گذشته خود و دیگران 

شکارا می بالیدند . از تالش ها و مبارزات نداشتند ، فقط به آنچه داشتند افتخار می کردند ، به تجمالت زندگی خود آ

او خبر نداشتند و نمی دانستند چه بر او گذشته تا خانه بزرگ ، لباس های زیبا و طال و نقره فراهم کرده است . آنها 

نمی دانستند . مردمی بودند که خدا می دانست از کجا آمده بودند ، گویی فقط در سطح می زیستند ، ذهنشان از یاد 

طره خالی بود ، هیچ گذشته ای نداشتند ، در جنگ شرکت نکرده بودند ، سختی نکشیده بودند ، گرسنگی آنها را و خا

 تا سر حد مرگ نبرده بود و ریشه ای نداشتند که تا اعماق خاکی سرخ رنگ فرو رفته باشد . 

سینگ ، خانم وایتینگ و حتی آن حاال در وقت تنهایی احساس می کرد که چه مشتاق است با می بل ، فانی ، خانم ال

کهنه سرباز عجوزه خانم مری و در معاشرت کند . یا با خانم بونل و تمام آن دوستان و همسایگان قدیمی . زیرا آنها 

از حالش خبر داشتند ریشه هایش را می شناختند ، خاک سرخش را می شناختند . آنها جنگ زده بودند ، وحشت 

، پسران و بردران و شوهران خود را در راه وطن داده بودند ، گرسنگی کشیده بودند ،  زده بودند ، آتش زده بودند

زمین خورده بودندو از وحشت گرگ پشت در ، به خود لرزیده بودند . دوباره خانه های فرو ریخته خود را ساخته 

 بودند . 

ورد که می بل بچه خود را هنگام چه لذتی داشت اگر دوباره با می بل می نشست و سخن می گفت ، به یاد می آ

فراری سر آسیمه ، قبل از ورود شرمن از دست داد . حضور فانی هم برایش آرامش بخش بود ، زیرا هر دو شوهران 

 خود را در روزهای سیاه حکومت نظامی از دست داده بودند ، او را هم مثل خود داغدیده می پنداشت . 

گذشته ها و خاطرات دور چه لذتی داشت . آن روز ، روز سقوط آتالنتا که خانم مالقت با خانم السینگ و تازه کردن 

السینگ سوار بر درشکه تک اسبه خود در میدان پنج گوش می تاخت ، چه هیجانی داشت . سر و کله زدن با خانم 

عی داشتیم ؟ بعد یادتون میاد اون روزها چه وض» مری و در هم خود عالمی داشت ، می توانست گرم و مطبوع باشد : 

از تسلیم جنوب ؟ یادتون میاد چه ایام تلخی بود ؟ ایامی که نمی دونستیم نان شبمان را از کجا به دست آوریم و از 

 « کجا یک جفت کفش پیدا کنیم ؟ حاال نگاهی به خودمون بیاندازید ! 

ه هم می رسیدند آن طور با اشتیاق با آری ، چه لذتی داشت . حاال می فهمید که چرا وقتی دو هواردار کنفدراسیون ب

هم سخن می گفتند ، آن طور با غرور حرف می زدند و برای روزهای قدیم دلتنگ می شدند . آنان از آن روزها زخم 

خورده بودند ، ولی دوباره بر پای ایستاده بودند . آنان ، قهرمانان بودند . سربازان کهنه کار بودند . او نیز سربازی 

بود . اما دیگر هیچ همرزمی نداشت که دوباره به جبهه های قدیم باز گردد و جنگ خود را از سر گیرد . اوه کهنه کار 

، چه مشتاق بود که باز هم با دوستان قدیم باشد ، دوستانی که شرایط او را داشتند و از دردها و زخم های او مطلع 

  بودند ـ و چه خوب بود که آنان هنوز جزیی از او بودند .
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اما چنان بود که گویی همه از کنارش گریخته بودند . و اکنون می دانست که خود مقصر بوده است . تا کنون به آنها 

توجه نکرده بود ، بی اعتنایی کرده بود ـ و حاال که بونی مرده بود ، تنها و هراسان شده بود و از آن سوی میز ناهار 

مست و وارفته ای را می دید که پیش رویش خرد می شد و فرو می  خوری بزرگ و اشرافی خود ، غریبه سبزه روی

 ریخت .

 فصل شصت و یکم

وقتی تلگراف رت رسید ، اسکارلت در ماری یتا بود . ده دقیقه بعد قطاری به سوی آتالنتا می رفت ، و او به موقع 

سوی آتالنتا شتافت . آتالنتا فقط در رسید . چمدان خود را همراه وید ، اال و پریسی در هتل گذاشت و آسیمه سر به 

بست و یک مایلی بود ولی قطار در آن غروب غمزده و بارانی پاییزی به کندی پیش می رفت و در تمام ایستگاه های 

سر راه می ایستاد و مسافران سوار می شدند . پیغام رت را او سخت ترسانده بود ، آه ، کاش قطار با آخرین سرعت 

در ایستگاهی توقف می کرد ، اسکارلت دلش می خواست جیغ بکشد . در امتداد خط آهن می رفت . هر وقت 

همچنان که قطار چون ماری می خزید و پیش می رفت ، و از کنار سربازخانه های قدیمی و پناهگاه های متروک و 

ذشت ، هر تقاطع و هر سنگرهای سربازان ژنرال جانستون که اکنون علف های بلند سراسر آنها را پوشانده بود می گ

ایستگاهی که نامش از دهان سوزن بان خارج می شد ، یاد آور جبهه ای دور و جنگی سهمگین بود که در ذهن 

اسکارلت خاطرات هراس انگیزی را زنده می کرد . ولی اکنون چه وقت این حرف ها بود ؟ در پیام رت به اختصار 

 آمده بود : 

 « برگرد .  خانم ویلکز بیمار است . فوراً» 

وقتی قطار به آتالنتا رسید ، تاریکی فرو افتاده بود . مه رقیقی شهر را پوشانده بود ، باران هنوز می بارید . چراغ های 

گاز سوسو می زد ، نور زردی در میان مه پخش می شد . رت در ایستگاه منتظر بود . آنچه از چهره اش می خواند 

 تا به حال چنین حالتی را در صورت او ندیده بود . هراس انگیزتر از تلگراف بود . 

نه ، هنوز زنده ست . » رت او را کمک کرد تا به درشکه سوار شود . « اون که نمرده ـ » اسکارلت با صدای بلند گفت : 

 درشکه چی شالق کشید و به سرعت به راه افتاد . « برو خونه خانم ویلکز ، هر چی می تونی تند برو . 

چش شده ؟ نمی دونستم مریضه . هفته پیش که حالش خوب بود . اتفاقی براش افتاده ؟ اوه رت ، حتماً اون  اوه» 

 « قدرها هم که میگی جدی نیست ـ 

 « می خواد تو رو ببینه . » همان حالتی که در چهره داشت در صدایش هم آشکار شد . « داره می میره . » رت گفت : 

 «نه ملی ! چه بالیی سرش اومده ؟ نه ، ملی نه ! اوه ، » 

 « سقط جنین . » 

 زبانش به لکنت افتاد . ترس این خبر ناگهانی نفسش را سنگین کرد . « سقط ـ سقط جنین ـ رت او ـ » 

 « تو نمی دونستی حامله س ؟ » رت گفت : 

 اسکارلت حتی نتوانست سرش را تکان دهد . 

کنم ـ فکر نمی کنم به کسی گفته باشه . می خواست غیر منتظره باشه . ولی من  آه ، خب ، فکر نمی» رت ادامه داد : 

 « می دونستم . 

 « می دونستی ؟ ولی حتماً خودش بهت نگفته بود . » 

 « مجبور نبود بگه . من می دونستم . این دو ماهه اخیر خیلی خوشحال بود . خب معنیش چی می تونست باشه ؟ » 
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 « د گفته بود اگه دوباره حامله بشه می میره ! پس برای چی ـ اما رت ، دکتر می» 

 « نمی تونی یک خورده تندتر بری ؟ » بعد خطاب به درشکه چی گفت : « همین هم اونو کشت . » رت گفت : 

 « ولی رت ، اون حتماً نمی میره ، پس چرا من طوری نشدم ؟ ـ من ـ چرا ؟ » 

 « ت بنیه ای نداشته . اون فقط یک قلب داشت . اون بنیه تو رو نداره . هیچ وق» 

درشکه مقابل آن خانه کوچک ایستاد . رت به او کمک کرد تا از درشکه پیاده شود . می ترسید ، می لرزید . حس 

 شدید تنهایی بر او تاخته بود . چنگ در بازوی رت انداخت . 

 « تو هم میای رت ؟ » 

 « نه . » سوار می شد گفت : رت ، در حالی که دوباره به درشکه 

اسکارلت دور شد . گویی بر پله ها پرواز می کرد ، قدم به ایوان گذاشت و در را گشود . زیر نور زرد رنگ چراغ ، 

ایندیا اینجا چکار داره ؟ مگر مالنی نگفته بود ، » اشلی ، ایندیا و عمه پیتی دیده می شدند . اسکارلت به خود گفت : 

وقتی او را دیدند ، هر سه برخاستند . عمه پیتی لب های لرزان خود را « پاشو توی این خونه بذاره ؟ دیگه حق نداره 

گاز گرفت ، ایندیا به او خیره شد ، در نگاهش جز اندوه چیزی نبود ، اثری از نفرت دیده نمی شد . اشلی غمزده بود 

ی بازوی او گذاشت و سخن گفت صدایش نیز و به خوابگردان شباهت داشت . وقتی به سویش آمد و دستش را رو

 به خوابگردان شبیه بود . 

 « سراغ تو رو می گیره ، سراغ تو رو می گیره . » گفت : 

 و به سوی در به راه افتاد .« می تونم برم پیشش ؟ » 

 « نه . فعالً دکتر مید باالی سرشه . چقدر خوشحالم که اومدی اسکارلت . » 

به محض اینکه شنیدم راه افتادم . قطار ـ اون که واقعاً ـ به من بگو ، اون » ال پوشش را بیرون آورد : اسکارلت کاله و با

 « حالش خوبه ، نه ، اشلی به من بگو . حرف بزن . اون جوری نگام نکن . آیا واقعاً ـ 

واب خود را یافت . برای و اسکارلت در نگاه او ج« سراغ تو رو می گیره . » اشلی به چشمانش خیره شد و گفت : 

لحظه ای قلبش از حرکت ایستاد و حمله ترس ، قوی تر از اضطراب ، قوی تر از اندوه در سینه اش جای گرفت . با 

تشویش به خود گفت ، نه ، حقیقت ندارد ، سعی کرد ترس را براند . دکترها اشتباه می کنند . فکر نمی کنم حقیقت 

 نم که حقیقت دارد . چیزی نمانده جیغ بزنم . باید به چیز دیگری فکر کنم . داشته باشد . نمی توانم باور ک

نه ، باور نمی کنم ! چرا مالنی به من نگفت ؟ اگه می » در حالی که به آن چهره فرو افتاده می نگریست ، فریاد زد ، 

 « دونستم هرگز به ماری یتا نمی رفتم . 

 چشمان غمبار اشلی از هم باز شد . 

وه به هیچ کس نگفت ، اسکارلت . به خصوص به تو . می ترسید اگه بدونی سرزنشش کنی . می خواست سه ماه ـ تا ا» 

وقتی که مطمئن بشه ، اون وقت بهت بگه و خوشحالت کنه و بخنده و ـ می خواست بگه دکترها اشتباه کرده بودن . 

چقدر دلش دختر می خواست . همه چیز داشت خیلی خوشحال بود . می دونی که چه احساسی به بچه ها داشت ـ 

 « خوب پیش می رفت ، تا اینکه ـ بدون دلیل ـ 

در اتاق مالنی باز شد و دکتر مید بیرون آمد و در را پشت سرش بست . لحظه ای ایستاد ریش خاکستری اش روی 

. نگاهش ، باالخره اسکارلت را  سینه اش ریخته بود ، و نگاهی تند به چهار نفری که بی حرکت ایستاده بودند انداخت
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یافت . به سوی اسکارلت گام برداشت . وقتی نزدیک شد ، اسکارلت غمی بزرگ را در چشمان پیرش مشاهده کرد . 

 چهره دکتر مید حالتی سرزنش آمیز داشت که قلب اسکارلت را از احساس گناه پر کرد .

 « پس باالخره اومدی . » دکتر مید گفت : 

تو نه . باید صبر کنی . » که اسکارلت سخنی بگوید ، اشلی به سوی در بسته به راه افتاد . دکتر مید گفت : قبل از این

 « فعالً می خواد با اسکارلت صحبت کنه . 

دکتر مید ، اجازه » ایندیا دستش را روی آستین دکتر مید گذاشت و با صدایی بدون موج اما التماس آمیز گفت : 

نمش . از صبح تا حاال اینجا منتظرم ، اما او ـ بذارین یک لحظه برم پیشش . می خوام بهش بگم ـ بدین یک لحظه ببی

 « باید بهش بگم ، راجع به ـ اشتباه می کردم . 

 وقتی حرف می زد به اشلی و اسکارلت نگاه نمی کرد ، اما دکتر مید نگاه سردش را همچنان بر اسکارلت دوخته بود . 

می دونم ، ایندیا ، ولی به شرط اینکه با حرف هات آزارش ندی . طاقتش کمه . می دونه تو » فت : با صدای آرامی گ

 « اشتباه می کردی و تو فقط با عذرخواهی هات قلبش رو به درد میاری . 

 « خواهش می کنم ، دکتر مید ـ » پیتی با التماس گفت : 

 « می زنین و غش می کنین . خانم پیتی ، شما هم خوب می دونین که فوراً جیغ » 

پیتی اندام چاق و کوتاه خود را کمی راست گرفت و نگاهی حاکی از کبر و غرور به دکتر مید انداخت و دور شد . بر 

 خالف همیشه اشکی در چشم نداشت و از هر حرکتش تنفر و تفرعن بر می خاست . 

و با مهربانی بیشتر به اسکالت « م باید کمی صبر کنی . بسیار خوب عزیز» دکتر مید با مهربانی به عمه پیتی گفت : 

 « بیا عزیزم ، اسکارلت . » گفت : 

هر دو پاورچین به سوی اتاق مالنی رفتند و دکتر مید دستش را روی شانه اسکارلت گذاشت و فشرد ، بعد با نجوا 

 گفت : 

رخواهی و این جور چیزها نباشه . و گرنه به خوب گوش بده ببین چی میگم . گریه و زاری و اعتراف دم مرگ و عذ» 

خدا قسم خودم گردنتو می شکنم . این جور معصومانه به من نگاه نکن . می دونی منظورم چیه . ملی مرگ آرومی 

خواهد داشت و تو نباید چیزی راجع به اشلی بگی و وجدان خودتو راحت کنی . من تا حاال هیچ زنی رو اذیت نکردم 

 « گی که باعث رنجش و ناراحتی اون بشه ـ قسم می خورم که تالفی کنم . ولی اگه چیزی ب

قبل از اینکه اسکارلت بتواند جوابی بدهد در را باز کرد و او را به درون راند و در را پشت سر او بست . اتاق اثاثیه 

هش داده بودند . وضع مختصری از چوب گردو داشت ، نیمه تاریک بود ، شدت نور چراغ را با یک تکه روزنامه کا

اتاق بی شباهت به خوابگاه دختران مدرسه شبانه روزی نبود . تختخوابی باریک با پشتی کوتاه . پرده های توری کامالً 

جمع شده بود . فرش کهنه تمیزی کف اتاق پهن شده بود . تزیینات و اثاثیه آن با اتاق خواب مجلل اسکارلت قابل 

آن اشیا گران قیمت ، از پرده های مخمل صورتی ، فرش درجه یک سرخ رنگ و مبل ها ، مقایسه نبود . در اینجا از 

 صندلی ها و کمدهای کنده کاری شده خبری نبود . 

ملی در بستر دراز کشیده بود . اندم کوچک و ظریفش زیر پتو به دختر بچه ها شبیه بود . گیسوانش مانند دو قیطان 

تاده بود و دور چشمانش دو حلقه کبود دیده می شد . با دیدن او ، اسکارلت سیاهرنگ در دو طرف صورتش فرو اف

سرجایش خشک شد ، به در تکیه داد . اگر چه اتاق نور کمی داشت ولی به خوبی چهره زرد رنگ و براق او را می 

ا آن لحظه ، دید . در آن سیما ، گویی نور حیات وجود نداشت . انگار که دردی بزرگ از آن بیرون می ریخت . ت
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امیدوار بود دکتر مید اشتباه کرده باشد . ولی دیگر یقین کرد که اشتباهی در کار نیست . در زمان جنگ بارها چنین 

 چهره های درد آلودی را در بیمارستان دیده بود ولی این یکی واقعاً نشانه های بدی در خود داشت . 

ظه این فکر را از خود راند . نه ، نباید بمیرد . امکان نداشت مالنی در حال مرگ بود . ولی اسکارلت برای یک لح

بمیرد . هرگز این قدر احساس نکرده بود که محتاج اوست . چقدر او را می خواست ! چقدر به او نیاز داشت . اما 

عتماد اکنون حقیقت را می دید ، تا نهایت روحش نفوذ می کرد . مرگ مالنی ! آه ، چطور ممکن است ؟ به مالنی ا

کرده بود ، همان طور که به خودش اعتماد داشت ، و تا آن لحظه نمی دانست . اکنون ، مالنی در حال مرگ بود ، و 

اسکارلت می دانست ممکن نیست بتواند بدون او دوام آورد . همان طور که با پنجه پا به این اندام ساکت و بی 

 نی شمشیر و سپر او بود ، آرامش او بود ، قدرت او بود .حرکت نزدیک می شد ، هراس به قلبش چنگ می زد . مال

با همین افکار کنار بسترش زانو زد ، لباسش خش خش می کرد . دست « باید نگهش دارم ! نباید بذارم بره ! » 

 استخوانی او را که روی سینه اش قرار داشت در دست گرفت . از سردی هراس انگیز آن به خود لرزید . 

 « ی ، منم . مل» گفت : 

مالنی چشم گشود و آن گاه وقتی مطمئن شد که این واقعاً خود اسکارلت است ، دوباره چشمانش را بست . لحظه ای 

 بعد نفس عمیقی کشید و نجوا کنان گفت :

 « به من قول میدی ؟ » 

 « اوه ، البته عزیزم ، هر چی باشه ! » 

 « بو ـ مواظبش باش . » 

 سر تکان دهد . بغض گلویش را گرفته بود ، دست خشک و بی حیات او را به سینه می فشرد .  اسکالت فقط توانست

قبالً هم این کار رو کردم ـ یادت میاد ؟ ـ قبل از » بعد لبخند کمرنگی چهره اش را پوشاند . « اونو به تو می سپرم . » 

 « تولدش . 

ه چیز را روشن می دید ، گویی آن روزها دوباره بازگشته یادش بود ؟ می توانست گذشته ها را فراموش کند ؟ هم

بودند . به خوبی گرمای کشنده ماه سپتامبر را حس می کرد ، گرمای آن روز هراس انگیز را . ترس از یانکی ها ، 

صدای جنگ ، هیاهوی سربازانی را که عقب نشینی می کردند ، صدای مالنی را که التماس می کرد و می خواست بعد 

مرگش از فرزند او نگه داری کند ـ به خاطر می آورد که چطور آن روز از مالنی بدش آمده بود ، یادش آمد که  از

 چطور امید مرگش را داشت . 

من کشتمش ، من آرزوی مرگشو کردم . و حاال خدا داره منو تنبیه می کنه » آه ، چقدر رنج آورد بود ! به خود گفت : 

» . 

 « جوری حرف نزن ! می دونی که حالت خوب میشه ـ اوه ، ملی ! این » 

 « نه ، قول بده . » 

 اسکارلت آب دهانش را فرو داد . 

 « می دونی که هر چی بخوای انجام میدم . قول میدم . مثل بچه خودم ازش مراقبت می کنم . » 

 « به کالج هم می فرستیش ؟ » مالنی با صدای ضعیفی گفت : 

به کالج ، به دانشگاه، به هاروارد ، به اروپا هر جا که دلش بخواد ـ و ـ و ـ یک کره اسب ـ کالس موسیقی اوه ، البته ، » 

 « ـ اوه خواهش می کنم ملی ، سعی کن ، سعی کن ! امید داشته باش ! 
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 سخن بگوید .  سکوتی فرو افتاد . چهره مالنی درهم شد . مثل این بود که دارد تمام نیرویش را جمع می کند تا دوباره

 دوباره سکوت فرود آمد . صدایش ضعیف شد و از سخن گفتن باز ایستاد . « اشلی . اشلی و تو ـ » گفت : 

با شنیدن نام اشلی قلب اسکارلت از حرکت ایستاد . سرمایی به سختی سنگ خارا درونش را در نوردید . پس مالنی 

زیر افکند و بغضی که هرگز بر نیامد گلویش را گرفت . مالنی  همیشه همه چیز را می دانست . اسکارلت سرش را به

می دانست . اسکارلت اکنون غرق در شرم بود ، در پنجه ندامت اسیر بود . سال ها این موجود ظریف و دوست 

او داشتنی را آزار داده بود و اکنون احساس پشیمانی می کرد . مالنی می دانست ولی هیچ نگفته بود ، وفادارانه با 

 دوستی کرده بود . آه ، آیا می شد دوباره آن سال ها باز گردند ؟ دیگر نمی خواست چشمش به چشمان اشلی بیفتد . 

اوه خدای من . خواهش می کنم . بذار زنده بمونه . همه چی رو براش توضیح میدم . » به شتاب دعا می خواند . 

ا وقتی زنده ام ، دیگه باهاش صحبت نمی کنم . خواهش می باهاش مهربون میشم . دیگه با اشلی حرف نمی زنم ، ت

 « کنم نذار بمیره ، خوبش کن ! 

دست استخوانی اش را به زحمت بلند کرد و روی دست اسکارلت قرار داد . چه سبک بود « اشلی . » مالنب گفت : 

نی می خواست چهره او را این دست ! سبک تر از دست بچه ها ! اسکارلت می دانست معنی این حرکت چیست . مال

ببیند ، می خواست او را وا دارد تا سرش را بلند کند . ولی اسکارلت نمی توانست . نمی توانست در چشمان مالنی 

 بنگرد . 

و اسکارلت خود را سفت کرد . اگر می خواست در روز داوری در خضور « اشلی . » مالنی دوباره به زمزمه گفت : 

مان او بنگرد و به سواالتش پاسخ دهد ، از این بدتر نمی شد . نهیبی به روحش زد و سر خداوندبایستد و در چش

 برداشت . 

همان چشمان سیاه قدیمی را دید ، غرق در گرداب مرگ ، خواب آلود از خواب مرگ . همان دهان ظریف ، درگیر با 

در آنها وجود نداشت ـ فقط نگرانی بود ،  درد و مشتاق کالم . نشانی از بدخواهی و نفرت در آنها نمی دید ، ترسی

 حسی بود که به کالم در نمی آمد . 

برای لحظه ای اسکالت قادر نبود خود را آرام سازد ، حیرتی بر او غالب آمده بود . مفهوم نگاه مالنی را نمی فهمید . و 

می رسید قلبش را به حرکت در  بعد وقتی نوازش دست مالنی را بیشتر حس کرد ، گرمایی که گویی از جانب خداوند

 آورد و برای اولین بار پس از دوران کودکی با قلبی کامالً آگاه و مطمئن دعا خواندن آغاز کرد . 

 « خدا جون ، متشکرم . می دونم که الیق بخشش تو نیستم ، ولی متشکرم که نذاشتی چیزی بفهمه . » 

 « چی می خوای راجع به اشلی بگی . ملی ؟ » 

 « و ـ مواظبشی ، نه ؟ ت» 

 « اوه ، البته . » 

 « اون زود سرما می خوره . » 

 باز لحظه ای ساکت شد . 

 « مواظب کارش باش ـ می فهمی که ؟ » 

 « بله ، می فهمم . مواظبم . » 

 مالنی نیروی زیادی صرف حرف زدن می کرد . کلمات با رنجی تمام از لبانش خارج می شد . 

 .« بین نیست . همیشه تو رویاهای خودشه  اشلی واقع» 
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 تنها مرگ می توانست مانع این بی وفایی شود .

 .« مواظبش باش . مواظب کارش باش . کمکش کن ولی نذار بدونه » 

 « مطمئن باش ملی ، مواظبشم و مواظب کارش . و نمی ذارم بفهمه . تنهاش نمی ذارم ، راهنماییش می کنم . » 

کوچکی زد و هنگامی که دوباره به صورت اسکارلت نگریست حسی از پیروزی از نگاهش آشکار بود . با مالنی لبخند 

این نگاه آن دو بر سر مراقبت از اشلی ، قرار دادی بستند . زنی به زن دیگر قول می داد که هرگز غرور مردانه اشلی 

 را به مخاطره نیندازد . 

کرده بود ناپدید شده بود . اسکارلت عهد بسته بود و آرامش دوباره به او  اکنون عذابی که در چهره مالنی جا خوش

 بازگشته بود . 

 « تو خیلی باهوشی ـ خیلی شجاعی ـ همیشه با من مهربون بودی ـ » 

ناگهان اشک چون باران بهاری ، سرکش و تند از چشمان اسکارلت فرو ریخت . دست مالنی را بر لبان خود فشرد . 

من بد بودم ، شیطان بودم ! تو رو گول زدم ! هیچ وقت کاری » است چون کودکان فریاد بزند و بگوید : دلش می خو

 « به خاطر تو نکردم . همه اش به خاطر اشلی بود . 

ملی تو رو » ناگهان بر پا ایستاد . دندان هایش را در لبانش فرو برده بود تا خود را نگه دارد . حرف رت یادش آمد : 

خوب ، حاال بارش سنگین تر شده بود . چه گناهی « داره . یک امتیاز به نفع تو . شاید همین تو رو نجات بده . دوست 

! سال ها در پی این بود که اشلی را به هزاران خدعه از او برباید . ولی ملی در تمام عمر به او اعتماد کرده بود و 

می سپرد . کورکورانه به او اعتماد کردهبود و در سراسر زندگی اکنون هم داشت اعتماد می کرد و زندگیش را به او 

لحظه ای در آن تردید روا نداشته بود و اکنون که به سوی مرگ می رفت باز هم اعتمادش به همان قوت باقی بود . 

ه در آرامش باید بگذارد ک« سعی کن زنده بمانی . » نه ، نمی توانست سخنی بگوید . حتی نمی توانست دوباره بگوید : 

 به جهان دیگر رود ، بدون رنج ، بدون اشک ، بدون اندوه . 

در به آرامی باز شد و دکتر مید به درون خزید . در صورتش حالتی پرسشگرانه مشاهده می شد . اسکارلت روی 

 بستر خم شد . اشک هایش را پاک کرد و دست مالنی را گرفت و روی گونه خود قرار داد . 

 « شب به خیر ملی . » که از خود انتظار نداشت گفت :  با استحکامی

 .« قول بده » ملی با صدایی که این بار خیلی آرام بود گفت : 

 « قول میدم ملی ، قول میدم . » 

 « سروان باتلر ـ باهاش مهربون باش ـ تو رو خیلی دوست داره ـ عاشقته . » 

 ی برایش اصالً مفهومی نداشت . حیرتی به او دست داد . این نام گوی« رت ؟ » 

 بوسه ای سبک از دستش گرفت و آن را روی سینه مالنی قرار داد . « بله ، البته . » بی اراده گفت : 

از میان چشمان اشک آلود ، ایندیا « به خانم ها بگو فوراً بیان تو . » وقتی به سوی در می رفت دکتر مید به نجوا گفت : 

درون اتاق آمدند . دامن های خود را با دست نگه داشته بودند که از خش خش آنها جلوگیری  و پیتی را دید که به

کنند . در پشت سر آنها بسته شد و خانه در خاموشی فرو شد . از اشلی اثری نبود . اسکارلت به دیوار تکیه داد . به 

 ود را در دست می فشرد . کودک شیطانی شبیه بود که در کنج اتاق کز کرده ، گلوی دردناک از بغض خ

پشت آن در مالنی داشت می رفت ، و همراه خود آن قدرت بزرگی را که اسکارلت سال ها ندانسته به آن تکیه کرده 

بود ، می برد . چرا ؟ چرا قبالً نفهمیده بود که این همه مالنی را دوست دارد ؟ ولی چه کسی فکر می کرد که او برج 
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مقابل غریبه ها خود را می باخت و اشک به چشم می آورد ، و خجالت می کشید با صدای  قدرت باشد ؟ مالنی که در

بلند عقاید خود را ابراز کند ، می ترسید در مقابل آن عجوزه های پیر حرف از مخالفت بزند و آن قدر شهامت 

 نداشت که مرغی را کیش کند ، چگونه این همه نیرو از خود ذخیره داشت ؟ و باز ـ 

ش به گذشته ها بازگشت . به سال های قبل . به آن ظهر داغ تارا ، وقتی دود گرم گلوله از بدن متعفن آن یانکی ذهن

چه احمق است این » کثیف بر می خاست و مالنی با شمشیر چارلز باالی پله ها ایستاده بود . یادش آمد که گفته بود : 

او حاال می دانست که جبر و اضطرار چه قوتی در او به وجود  «مالنی ! حتی نمی تواند شمشیر را به دست بگیرد ! 

 آورده بود ، شمشیر به دست آمده بود که بکشد و یا کشته شود . 

آری مالنی ، آن روز باالی پله ها ایستاده بود ، و شمشیر را در کف کوچکش می فشرد و آماده بود برای دفاع از 

ته ها می نگریست ، می دید که همیشه کنارش بوده و شمشیر به دست ، اسکارلت بجنگد . حال که با افسوس به گذش

با وفاداری ازلی خود پا به پای او با یانکی ها جنگیده ، خشمگین شده ، گرسنگی و فقر را تحمل کرده و در برابر 

 مردمی نابخرد و یاوه گو ، از خویشاوند خود به قیمت آبروی خویش دفاع کرده است . 

ر رنج مالنی به او آموخته بود که باید آن تیغ آخته را که میان او و جهان قضاوت می کند برای همیشه اینک زندگی پ

 در نیام بگذارد و به جای آن شهامت و اعتماد به نفس را به کار گیرد . 

شبیه مادره ! ملی تنها دوست منه . بعد از مادرم تنها زنیه که منو دوست داره . چقدر » با درماندگی فکر می کرد : 

 « همه دست به دامنش میشن . 

ناگهان به نظر آورد که در آن بستر الن آرمیده و اکنون به سوی مرگ می رود و تا چند لحظه دیگر جهان را ترک 

می گوید . و باز خود را در تارا دید که دنیایی موحش و وحشی را در مقابل داشت . احساس کرد بدون حمایت 

 عیف و آن قلب مهربان قادر به ادامه حیات نیست . نیرومند آن وجود ض

*** 

در سرسرا ایستاده بود ، هراسان و نگران ، و شعله های آتش بخاری اتاق نشیمن سایه های نامفهوم و بلند در اطراف 

او به وجود می آورد . خانه سراسر در سکوت فرو رفته بود و آن خاموشی تلخ چون دانه های سوزنی باران سرد 

 پاییزی ، در جانش فرو می رفت . اشلی ! اشلی کجا بود ؟ 

به اتاق نشیمن رفت ، به جستجوی او ، چون حیوان سرما زده ای که آتش را می جوید ، اما اثری نیافت . باید او را می 

وز بود ، هنوز در یافت . اگر چه مالنی داشت از دنیا می رفت و با خود نیرو و اعتماد به نفس او را می برد ولی اشلی هن

کنارش بود . اشلی قوی ، عاشق و آرامش بخش بود .در اشلی و عشق او نیرویی خفته بود که ضعفش را جبران می 

 کرد ، ترس و اندوه را می برد و شهامت را به ارمغان می آورد . 

شت . آهسته در زد . جوابی باید در اتاقش باشد . با این فکر ، پاورچین از پله ها پایین رفت و به سرسرا قدم گذا

نیامد ، در را هل داد و باز کرد . اشلی مقابل کمد ایستاده بود و به یک جفت دستکش مالنی خیره شده بود . تمام 

حواسش به آنها بود ، گویی چیزی می دید که دیگران قادر به دیدنش نبودند . یکی یکی به دقت نگاه می کرد ، مثل 

 ندیده بود . و بعد هر یک را به دقت چون قطعه بلوری تراشیده زمین می گذاشت .  این بود که قبالً آنها را

اشلی به آرامی برگشت . دیگر اثری از آن رویاهای دور دست در « اشلی ! » اسکارلت با صدای لرزانی گفت : 

بود . ترسی که چشمانش مشاهده نمی شد ، نگاهش بدون نقاب بود . هراس و درماندگی عجیبی جای آن را گرفته 

 در سرسرای باال اسکارلت را در خود گرفته بود ، با دیدن سیمای او بیشتر شد . به طرف اشلی رفت . 
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 « اوه اشلی ، من می ترسم ، می ترسم ، اشلی ، خیلی می ترسم . » گفت : 

چی شده » گفت :  اشلی هیچ نگفت ، فقط دستکش ها را در مشت فشرد . اسکارلت دستش را بر بازوی او گذاشت و

 « ؟ 

اشلی با دقت به چشمان اسکارلت نگریست ، بی مهابا و جسورانه دنبال چیزی می گشت ولی نمی یافت . عاقبت با 

 صدایی که متعلق به خودش نبود آغاز سخن کرد . 

بچه ای رو پیدا  دنبالت می گشتم . می خواستم بیام و پیدات کنم ـ مثل بچه ای که دنبال مادرش می گرده ـ و حاال» 

 .« کردم که بیشتر ترسیده و دنبال من می گرده 

 « نه ـ تو ـ تو نمی ترسی . هیچی تو رو نمی ترسونه . ولی من ـ تو همیشه قوی بودی ـ » اسکارلت گفت : 

ه می کرد صدایش می لرزید و به دستکش ها نگا« اگه تا حاال قوی بودم ، علتش اینه که اون پشتم بود . » اشلی گفت : 

 «و ـ و حاال همه نیروی من هم داره با اون میره . » . به آرامی بر آنها دست می کشید : 

در صدایش ناامیدی و ضعف بسیاری نهفته بود . اسکارلت دستش را از بازوی او بر گرفت و عقب رفت . در سکوت 

 ار او را واقعاً شناخته است . عمیق و ممتدی که بین آنان فرو افتاد اسکارلت حس کرد که برای اولین ب

 « چرا ، چرا اشلی ، تو دوستش داشتی ، نه ؟ » آهسته گفت : 

اون تنها رویای زندگی منه . زنده بود ، نفس می کشید و هیچ وقت به » اشلی تمام نیروی خود را جمع کرد و گفت : 

 « واقعیت در نیومد که بمیره . 

رویا ! همش رویا . این مرد همش در ویا زندگی می کنه ؛ هیچ وقت » گفت :  اسکارلت نگاهش کرد و با خشم به خود

 « حقیقت نداره ! 

عجب دیوونه ای بودی ، اشلی . چرا نتونستی ببینی که اون یک میلیون بار بیشتر » با قلبی سنگین و کمی تلخ گفت : 

 « از من ارزش داشت ؟ 

 « تی دکتر جریان رو به من گفت ، چه حالی دارم ـ اسکارلت ، خواهش می کنم . اگه بدونی از وق» 

چه حالی داری ؟ فکر نکردی من ـ آه ، اشلی ، تو باید سال ها قبل می دونستی که اونو دوست داری نه منو ! چرا » 

ا نفهمیدی ؟ اگه این حقیقت رو می دونستی ، اوضاع خیلی فرق می کرد ، خب ـ اوه ، باید می فهمیدی و منو این طور ب

اون حرف هات درباره شرافت و فنا شدن و قربانی شدن پا در هوا نگه نمی داشتی ! اگه سال ها پیش به من گفته 

بودی ، من ـ ممکن بود غصه بخورم ولی یک جوری تحمل می کردم . ولی تا حاال صبر کردی ، حاال که مالنی داره می 

د . اوه ، اشلی ، به نظرم فهمیدن این جور چیزها کار میره به حقیقت پی بردی ، حاال دیگه هیچ کاری نمیشه کر

مردهاس ـ نه زن ها ! باید بهتر نگاه می کردی ، بهتر می دیدی . باید می فهمیدی که اونو دوست داری . تو منو همون 

 « جوری می خواستی که ـ رت او زنیکه بل واتلینگ رو می خواست ! 

لی شد اما نگاهش همچنان بر اسکارلت ثابت ماند ، گویی در جستجوی لرزشی از این سخنان ، بر وجود اشلی مستو

سکوت و آرامش بود . خطوط صورتش یک به یک گویای حقیقت گفته های اسکارلت بود . افتادگی شانه هایش 

نشان عالمت نفس بود ، خود را سرزنش می کرد ، بیش از آنچه که اسکارلت کرده بود . اشلی ، در مقابلش ساکت 

اده بود ، دستکش را در مشت می فشرد ، و در سکوتی که فرو افتاده خشم اسکارلت از بین رفت و جای خود را ایست

به ترحم داد . او به مردی بی دفاع و تی پا خورده ، لگد زده بود ـ و همین چند لحظه پیش به مالنی قول داده بود که 

 از او مواظبت خواهد کرد . 
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از اینکه بهش قول دادم ، پرخاش کردم ، آزارش دادم . نیازی نبود این حرف ها رو بزنم درست بعد » با خود گفت : 

. خودش حقیقت رو می دونه ، و همین داره نابودش می کنه . هنوز بزرگ نشده ، هنوز مثل بچه هاس مثل من و از 

ش بیاد . ملی خیلی بهتر ترس از دست دادن اون مریض شده . خیلی می ترسه . ملی می دونست چه بالیی ممکنه سر

از من اونو می شناخت . به همین خاطر بود که از من خواست مراقب او و بو باشم . هر دوشون مثل همن . اشلی 

چطور می تونه طاقت بیاره ؟ من می تونم طاقت بیارم . طاقت خیلی چیزا رو داشتم . ولی اون نمی تونه ـ هیچی رو 

 « بدون ملی نمی تونه تحمل کنه . 

منو ببخش عزیزم ، می دونم چه رنجی » بعد دستش را دوباره روی بازوی اشلی گذاشت و با آرامش خاصی گفت : 

 « می کشی . ولی یادت نره ، اون هیچی نمی دونه ـ حتی ظنین هم نشده ـ خدا به ما رحم کرد . 

ت روی پنجه پا بلند شد و گونه خود اشلی مثل آدم های کور به سویش آند و او را در میان بازوانش گرفت . اسکارل

 را به گونه او چسباند و موهایش را نوازش کرد . 

گریه نکن ، عزیزم . ملی می خواد تو شجاع باشی . تا چند دقیقه دیگه باید اونو ببینی ، باید شهامت داشته باشی . » 

 « نباید تو رو با چشم گریون ببینه ، این ناراحتش می کنه . 

» چنان می فشرد که نفس کشیدن برایش سخت شده بود . صدای لرزان در گوش اسکارلت می نشست .  اشلی او را

 « چکار باید بکنم ؟ نمی تونم ـ نمی تونم بدون اون زندگی کنم ! 

سال هایی را که پیش رو داشت ، در نظر آورد . بدون مالنی ، چگونه « من هم نمی تونم . » اسکارلت به خود گفت : 

انست آینده امنی برای خود مجسم کند ؟ ولی خود را سفت کردو با تمام قوا سر را باال گرفت . اشلی به او می تو

اعتماد داشت ، مالنی به او اعتماد داشت . یادش آمد از شبی مهتابی در تارا ، که مست کرده بود و رنج های خود را 

خوب ، شانه ای او قوی بود ولی « های قوی می خواهد . بار سنگین ، شانه » می شمرد . آن شب به خود گفته بود : 

اشلی شانه های قوی نداشت. شانه هایش را باال گرفت و آماده بود که بارهای بزرگ و سنگین را بر دوش کشد . 

 آرام بود ولی حسی نداشت . بدون اشتیاق و بدون شوق گونه خیس او را بوسید ، بوسه ای فقط با نوازشی سرد. 

 « غصه نخورد ، باالخره یک کاریش می کنیم .  »گفت : 

 یکی از درها باز شد و صدای خشن و عصبی دکتر مید در سرسرا طنین افکند . شتابی از آن آشکار بود . 

 « اشلی ! زود باش ! » 

 « خدای من ! مرد ! و اشلی نتوانست با او خداحافظی کند ! ولی شاید ـ » اسکارلت با خود گفت : 

 « عجله کن ! زود باش ! » ای بلند فریاد زد و اشلی را که همان طور بی حرکت ایستاده بود هل داد . با صد

در را گشودو او را بیرون راند . اشلی که از سخنان اسکارلت رنگ به چهره نداشت ، به سرسرا دوید ، دستکش ها را 

له ها شنید و بعد صدای باز و بسته شدن رد به هنوز در مشت می فشرد . اسکارلت صدای قدم های تند او را روی پ

 گوش رسید .

و بعد خود را روی بستر انداخت و سر را در دست .« آه ، خدای من » آهسته به سوی تختخواب رفت و با خود گفت : 

ه در ، گرفت . ناگهان خسته شده بود ، در سراسر زندگی اش به یاد نداشت این طور از پا در آمده باشد . باصدای بست

اشتیاقی که سال ها او را به کار سخت واداشته بود ، اشتیاقی که به او نیرو داده بود ، ناگهان شکست و فرو ریخت . 

احساس خستگی جسمی و روحی می کرد . دیگر ، نه اندوهگین بود ، نه پشیمان ، نه می ترسید و نه حیرت زده بود . 

 ی دید ، از کار افتاده بود .خسته بود و ذهنش مثل ساعتی که روی طاقچه م
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از میان تیرگی و خستگی ، یک فکر بیرون پرید . اشلی او را دوست نداشت ، هرگز واقعاً او را دوست نداشت ولی 

اسکارلت احساس ناراحتی نمی کرد . چرا ناراحت نشده بود ، باید ناراحت می شد . باید اندوهگین می شد ، قلبش می 

می تاخت . سال ها به عشق اشلی تکیه کرده بود ، اعتماد کرده بود . این عشق بارها او را شکست ، باید به سرنوشت 

از تاریکی نجات داده بود . ولی حقیقت هنوز بر جا بود . اشلی دوستش نداشت و او اهمیت نداده بود . اهمیت نداده 

 می کرد برایش خطری نداشت . بود چون دوستش نداشت . دیگر دوستش نداشت بنابر این آنچه می گفت و آنچه 

روی تخت دراز کشید و سرش را روی بالش گذاشت . کشمکش با این فکر بی فایده بود . بی فایده بود اگر می گفت 

 « اما دوستش دارم . سال ها دوستش داشتم . عشق نمی تواند در یک لحظه به سردی مبدل شود . : » 

 ولی می توانست و شده بود . 

هیچ وقت وجود نداشته ، مگر در ذهن من . چیزی برای خودم ساخته بودم و عاشقش شده بودم ، چیزی این عشق » 

که از همان روز اول چون ملی ، مرده بود . لباس های قشنگ ، از پارچه های قشنگ برایش درست کردم و تنش 

آن طور متفاوت ، آن لباس را تن  کردم و عاشقش شدم . و وقتی اشلی ، سوار بر اسب از راه رسید ، آن طور جذاب ،

او کردم و دیگر به این فکر نبودم که آیا برازنده او هست یا نه . و نفهمیدم که واقعاً چطور آدمی است . فقط عاشق 

 « آن لباس های زیبا بودم ـ نه عاشق او . 

عشق آن تک سوار ، با آن خودش را می دید ، در آن لباس سبز دلفریب ، در آفتاب درخشان تارا . می دید که از 

موهای روشن که به کاله خودی نقره ای شبیه بود ، به لرزه در آمده است . اکنون می دانست که آن چشم انداز 

چیزی جز تصویری کودکانه نبوده است . چیزی جز یک هوس نبود ، مثل آن گوشواره های صدف های دریایی که 

نی ماندند و بعد ارزش خود را از دست دادند ، مثل همه چیز ، که همیشه جرالد برایش می آورد . و گوشواره ها ، زما

برایاو بی ارزش می شد ، همه چیز ، جز پول . و اگر اشتیاق ازدواج با او را سرکوب می کرد ، او نیز بی ارزش می شد 

اشک می ریخت ، حسادت . اگر او نیز چون جوانان دیگر به پایش می افتاد ، دست به دامنش می شد ، تمنا می کرد ، 

می کرد و بی قراری نشان می داد ممکن بود اسکارلت نگاهی ترحم آمیز به او بیاندازد اما مطمئناً با پیدا شدن یک 

 عاشق جدید ، او نیز به خیل عشاق فراموش شده می پیوست . 

هر چه می خواستم به دست می  چه احمقی بودم . حاال باید تاوانش را بدهم . من که» به تلخی با خود نجوا کرد : 

آوردم ، پس چرا دنبال این عشق سرگردان شدم ؟ آرزو کردم ملی بمیرد تا او را به دست آورم . حاال که او مرده ، و 

من اشلی را به دست آورده ام ، نمی خواهمش . شرافت لعنتی او حکم می کند که وقتی از رت طالق گرفتم ، از من 

او ازدواج کنم ؟ حتماً اگر خودش را در یک ظرف نقره بگذارد و به من پیشکش کند باز هم  تقاضای ازدواج کند . با

فکر نمی کنم اشتهایی داشته باشم ! ولی چه فرقی می کند ، تا آخر عمر چون طوقی به گردن من آویزان است . تا 

احساساتش را جریحه دار نکنند .  وقتی زنده ام ، مجبورم دائماً مواظبش باشم تا گرسنگی نکشد و این مردم احمق ،

او هم یک بچه دیگر است که به دامنم می آویزد . عاشقم را گم کرده ام و در عوض یک بچه دیگر پیدا کرده ام . و 

 «اگر به ملی قول نداده بودم ، دیگر دلم نمی خواست او را ببینم . 

 فصل شصت و دوم

گشود خدمتکاران هراسان را دید که گوشه ای ایستاده اند و نجوا می از بیرون نجوایی به گوش می آمد . وقتی در را 

کنند ؛ دیلسی با بازوان خسته از پیکر خواب زده بو ، عمو پیتر گریان ، و کوکی اشکریزان ، هر سه به او نگاه کردند ، 

ساکت گوشه ای ایستاده  گویی می پرسیدند که چه باید بکنند . نگاهش را به اتاق نشیمن انداخت ، ایندیا و عمه پیتی
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بودند و دست یکدیگر را گرفته بودند ، در نگاه ایندیا دیگر آن گردنکشی و خودبینی دیده نمی شد . آنان نیز چون 

سیاهان مردد بودند که چه کنند . از او انتظار داشتند دستور بدهد و آنان اجرا کنند . به اتاق وارد شد و دو زن به او 

 پیوستند . 

با من حرف » اسکارلت گفت : « اوه ، اسکارلت ، بگو ما ـ » ی با لبان لرزان و گوشتی و کودکانه خود گفت : عمه پیت

تشویش و اضطراب ، صراحت و خشونتی به بیانش داده بود . دست هایش را مشت کرد « نزن . و گرنه جیغ می زنم . 

دوباره بغضی غیر قابل تحمل به گلویش آورده بود .  . صحبت از مرگ مالنی و کارهایی که باید برای او انجام می شد

 « دلم نمی خواد حتی یک کلمه بشنوم . » 

با شنیدن این کالم آمرانه و سنگین ، هر دو عقب رفتند و رنجیده ، نگاهی از سر درماندگی ، رد و بدل کردند . 

ا هم گریه می کنند و سیاهان ناله را سر می نباید جلوی این ها گریه کنم .اگر گریه کنم ، آن ه» اسکارلت فکر کرد : 

دهند و من دیوانه می شوم . باید خودم را نگاه دارم . کارهای زیادی باید انجام بدهم و به وضع خانه برسم و با 

مردمی که سرشان را روی شانه من می گذارند و گریه می کنند صحبت کنم .این کارها از اشلی بر نمی آید ، پیتی و 

م که عرضه ندارند. من خودم باید همه این کارها را بکنم . اوه چه بار آزار دهنده ای ! همیشه بار دیگران را ایندیا ه

 « به دوش گرفتم ، چه بارهای سنگینی . 

به چهره های گیج و آزار دیده ایندیا و پیتی نگاه کرد ، دلش سوخت . مالنی راضی نبود که با دوستان مورد عالقه اش 

 فتار شود .به تندی ر

متاسفم که تندی کردم . دلیلش اینه که ـ متاسفم که تندی کردم . یک » باالخره خود را راضی کرد و به سختی گفت : 

 « لحظه میرم رو ایوون . باید یک کمی تنها باشم . بعد میام و با هم ـ 

که اگر یک لحظه دیگر در آن اتاق عمه پیتی را نوازش کرد و از مقابل آنها رد شد و به سمت در رفت . می دانست 

 بماند، خود داری اش را از دست خواهد داد . مجبور بود تنها باشد. باید می گریست ، وگرنه قلبش می شکست . 

به ایوان تاریک قدم گذاشت و در را پشت سرش بست ، سرمای شب به صورتش تاخت . باران بند آمده بود و هیچ 

زش قطره های آب از ناودان . جهان در مهی غلیظ گرفتار بود ، مهی با سرمای صدایی نمی آمد ، مگر صدای ری

مختصر که نشانه پایان سال بود . خانه های اطراف همه در تاریکی و سکوت فرو شده بودند ، مگر یک خانه که 

روشن ، ذرات پنجره ای روشن داشت و نورش به خیابان می رسید ، با زحمت تمام با مه می جنگید و در آن آبشار 

طالیی را در فضا پراکنده می کرد . گویی تمام جهان در پوششی پایدار از دود خاکستری پوشیده شده بود . تمام 

 جهان ایستاده بود . 

سرش را به یکی از ستون ها تکیه داد ، آماده گریستن بود ، ولی اشک ، دریغ داشت . فاجعه را به قدری شدید می 

ی گذشت . بدنش به لرزه در آمد . غرش ویرانی دو کاخ رفیع زندگیش را می شنید . همه چیز دید که از اشک و آه م

فرو می ریخت و در گوشش اختالط صداهای سنگین طنین می یافت . بی حرکت ایستاد . سعی کرد آن فریب و 

ولی این فریب هم .«  فردا راجع به آن فکر خواهم کرد ، وقتی بتوانم تحمل کنم» افسون همیشگی را تکرار کند : 

نیروی خود را از دست داده بود . باید به دو چیز فکر می کرد ـ یک مالنی ، که دوستش داشت و نیازمندش بود ؛ و 

دیگری اشلی ، و آن نابینایی مطلق که او را کور کرده بود و اجازه نداده بود حقیقت را مشاهده کند و آنچه را که بود 

 می دانست که فکر این چیزها ، فردا و فرداهای زندگی او را در هم خواهد ریخت .  به روشنی ببیند . به خوبی
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نمی تونم برم و با اونا صحبت کنم . امشب نمی تونم اشلی رو ببینم و آرومش کنم . نه ، امشب نه ! » به خود گفت : 

شب نه . امشب نمی تونم . دلم می فردا صبح زود میام و همه کارها رو انجام میدم و همه رو آروم می کنم . ولی ام

 « خواد برم خونه . 

خانه فقط پنج کوچه آن طرف تر بود . نمی خواست منتظر پیتر گریان شود ، تا درشکه بیاورد ، نمی خواست منتظر 

دکتر مید بماند ، تحمل اشک آن یکی و سکوت سرشار از مالمت دیگری را نداشت . به سرعت از پله ها سرازیر شد 

ون باال پوش و کاله ، قدم به خیابان گذاشت و تمام هستی خود را به آن مه سنگین تیره سپرد . از خم شیب دار و بد

خیابان پیچ تری گذشت و به دنیای خیس و وامانده ای که در پیش رو داشت وارد شد . بی صدا قدم بر می داشت ، 

دلش باری سنگین جمع آمده بود و دریای از اشک که گویی در رویا راه می رفت . هنگام عبور از فراز خیابان در 

خیال آمدن نداشت موج می زد ، حسی غیر طبیعی پیش آمده بود ، احساس می کرد بارها از این مکان های سرد و 

تاریکی سنگین عبور کرده و به سوی مقصدی نامعلوم رفته است . حس می کرد در گذشته ، چه بسیار که از وحشت 

خود لرزیده است . با نگرانی به خود گفت ، چقدر احمقم ، چه لرزان و سست قدم بر می دارم . گویی این تاریکی به 

اعصابش سر بازی داشت ، اما حسش چیز دیگری می گفت ، مصرانه و دزدانه تمام ذهنیت او را پر می کرد . همان 

انی که بوی خطر را حس می کند . مثل حس وهم آلود ولی آشنا در او بیدار شده بود ، سرش را باال گرفت مثل حیو

اینکه از پا در آمده ام ، سعی کرد خود را آرام سازد . و شب چه غریب بود و چه مه آلود ! قبالً هیچ وقت چنین مه 

 غلیظی ندیده بودم ، مگر ـ مگر ! 

. در صدها کابوس ،  و بعد فهمید این ترس است که به دلش فرو می رود ، حاال دیگر این ترس را کامالً می شناخت

بارها در این مه عجیب و غلیظ فرو شده بود ، در سرزمینی ناشناخته ، بدون عالمت های آشنا ، در غباری سرد و 

 سنگین ، با مردمی بی صورت چون ارواح . آیا باز در رویا بود ، یا رویایش داشت به حقیقت می پیوست ؟ 

در یک آن خود را گمشده ای می پنداشت که در مکانی هراس انگیز در یک لحظه واقعیت از ذهنش رفت و گم شد . 

و غریب گرفتار آمده بود . همان کابوس قدیم آمده بود و او را زیر شالق گرفته بود ، قلبش به شدت می زد . دوباره 

عالمت های  در میان مرگ و خاموشی اسیر شده بود ، گویی دوباره به خاموشی تارا بازگشته بود . تمام نشانه ها و

جهان زندگان محو شده بود ، رفته بود . زندگی چون بادی ویرانگر و سخت و ترسناک به قلبش فرو می شد ، بادی 

سرد و بی حیات . در آن مه غلیظ هراسی بود . هراسی که دستش را می بست . شروع به دویدن کرد . صد بار در آن 

د ، پرواز می کرد ولی نمی دانست به کجا ، کور بود ، جایی را نمی کابوس دویده بود ، و اکنون باز هم داشت می دوی

دید و پرواز می کرد . ترسی ناشناخته داشت ، در آن پوشش خاکستری ، به دنبال مکانی امن و سرپناهی آرامش 

 بخش می گشت . 

ان ، چون اشباحی پرواز می کرد و پیش می رفت ، سرش پایین بود در قلبش چیزی مثل پتک فرود می آمد . درخت

هراسناک تهدیدکنان بر او می تاختند ، لباسش از هوای مه آلود خیس شده بود . جایی ، جایی در آن سرزمین 

خاموش و وحشی مه آلود ، پناهی وجود داشت . همچنان می دوید و از فراز خیابان می گذشت . دامن خیسش به 

 سینه بند پوستش را می شکافت و به قلبش وارد می شد .  قوزک پا بر خورد می کرد ، سینه اش می سوخت ، فشار

ناگهان نوری در مقابل خود دید . چند چراغ از دور سوسو می زد ، ولی واقعی نبود . در کابوسش ، هرگز چراغ ندیده 

ود ، بود ، هیچ چیز جز مه وجود نداشت . ذهن خود را بر آن چراغ ها دوخت . معنی این نور ، امنیت بود ، مردم ب

واقعیت بود . ایستاد . دست هایش را مشت کرد . کوشید هراس را از خود براند . کوشید خود را از گرداب هراس 
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بیرون کشد . به دقت به ردیف چراغ ها خیره شد ، این ها چراغ های گاز خیابان پیچ تری در آتالنتا بودند ، کجا بود 

 آن جهان خاکستری و خواب زده ارواح ؟ 

. تیر چوبی بلندی دید که افسار اسب را به آن می بستند . دستش را به تیر گرفت . گویی طنابی بود که او  پیش رفت

 را از ورطه هراس بیرون می کشید . 

با کاهش ترس ، لرزشی خفیف در خود حس کرد ، « داشتم می دویدم ـ مثل دیوانه ها می دویدم ! » با خود گفت : 

 « کجا می دویدم . » از پا انداخته بود .  تپش های شدید قلب ، او را

نفسش راحت تر آمد ، نشست و دست های خود را به پهلو چسباند ، و به خیابان پیچ تری نگریست . آنجا روی 

بلندی ، خانه خود را می دید . به نظرش می آمد که همه چراغ های خانه روشن است و مه غلیظ در آن نور پس 

قعی بود ! از دور امیدوارانه و شاکرانه به آن می نگریست ، حسی داشت که به نرمی روحش را نشسته است . خانه ! وا

 آرام می کرد . 

 خانه ! جایی بود که می خواست برود . برای همین می دوید . می خواست به خانه برود ، پیش رت ! 

ت انگیز آغاز شده بود ، رخت بر بست . با چنین فکری ، گویی زنجیرها همه فرو افتادند و ترسی که از آن شب وحش

شبی که از آتالنتا به تارا باز می گشت ، آن ترس بزرگ بر او هجوم برده بود . در پایان راه ، وقتی به تارا رسید ، 

امنیت رفته بود ، نیرو ، عقل ، مهر عاشقانه و تفاهم رفته بود ـ تمام آن چیزهایی که در وجود الن خالصه می شد ، تمام 

ن سنگرهایی که دوشیزگی او را حمایت کرده بود . اگر چه از آن شب توانسته بود کارهایش را کم و بیش سر و آ

سامان دهد اما رویاهایش او را چون کودکی بی دفاعی لرزانده بود و همیشه در پی پناهگاهی در این دنیایی گمشده 

 می گشت . 

یافته بود ، مکانی گرم و امن که همیشه خود را پشت مهی غلیظ اکنون ، پناهگاهی را که در رویاهایش می جست ، 

پنهان می کرد . این مکان امن هیچ وقت در وجود اشلی تجلی نمی یافت ـ اوه ، نه هرگز ! گرمای او بیش از گرمای 

شت و او باتالق های دور دست و امنیتش بیش از امنیت شن های روان نبود . این رت بود ـ رت بود که بازوان قوی دا

را پناه می داد ، سرش را بر سینه پهن خود می گذاشت و دردهایش را التیام می داد و با صدای بلند می خندید و 

حوادث را به دلخواه او تغییر می داد . و با او تفاهم داشت ، تفاهم کامل ، چون مثل خودش ، حقیقت را می دید و 

نداشت . رت او را دوست داشت . چرا با وجود آن همه اشارات ،  اعتقادی به شرافت کور و ایثار و اصول اخالقی

 « با او مهربان باش . » نفهمیده بود که دوستش دارد ؟ مالنی به خوبی فهمیده بود و در آخرین نفس گفته بود : 

حماقتی کردم  اوه ، تنها اشلی کور نیست ، من هم هستم ، من هم حقایق را ندیدم ، چه بگویم ، که چه» به خود گفت : 

 » . 

سال ها بود که به دیوار سنگی عشق رت تکیه کرده بود اما به پشیزی آن را نمی خرید . همان طور که محبت های 

مالنی را تحقیر کرده بود به عشق او هم بی اعتنایی می کرد . فکر می کرد مالنی چون خود را مدیون می داند محبت 

ه لطف و عشق و مهر وجود نداشت . دیگر در کنارش نبود ، دیگر تلخی های می کند . حاال دیگر مالنی با آن هم

زندگی را برایش شیرین نمی کرد ، برای همیشه سوکت کرده . ولی در عوض ، رت آنجا منتظر بود . با بزرگترین 

اج ، رت بی عشق روی زمین ، او را دوست داشت ، او را می فهمید و آماده کمک بود . در شب جشن آتالنتا ، شب حر

قراری او را دیده بود ، حلقه ازدواج چارلز را از دستش خارج کرده بود و کمک کرده بود که از لباس عزا در آید و 

در آن ویرانی و آتش او را نجات داده بود ، پول قرض داده بود تا کارش را شروع کند و هنگامی که نیمه های شب 
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ه بود ، در آغوشش گرفته بود و آرامش کرده بود ـ خب مردی که زنی را فریاد زنان از آن کابوس هولناک بیدار شد

 دوست ندارد هرگز از این کارها برایش نمی کند . 

از برگ ها قطرات آب روی او می چکید ، اما حس نمی کرد . مه دور او می چرخید ولی توجهی نداشت . هر وقت به 

و چشمان سیاه و رقصانش را در نظر می آورد لرزشی بر او رت می اندیشید و صورت سبزه ، دندان های درخشان 

 مسلط می شد . 

این واقعیت را چون کودکی که هدیه ای را می پذیرد ، بدون حیرت و شگفتی « دوستش دارم . » با خود گفت : 

خاطر اشلی نمی دانم چند وقت است که دوستش دارم ، ولی حقیقت دارد ، دوستش دارم . و اگر به » پذیرفته بود . 

نبود ، مدت ها پیش فهمیده بودم . هیچ وقت نمی دانستم دنیا را آن طور که بود ببینم ، چون اشلی سر راهم را گرفته 

 « بود . 

 او را دوست داشت ، ساده و صادقانه ، دور از چیزی به نام شرافت ، یا الاقل شرافتی از نوع اشلی . 

لی همیشه مرا زمین زده است . بله ، از همان اول ، وقتی به دیدارم می آمد ، لعنت به این شرافت اشلی ! شرافت اش» 

حتی از همان موقع می دانست که خانواده اش انتظار دارند که با مالنی ازدواج کند . رت هرگز اجازه نداده که من 

ی که مرا در بیابان رها زمین بخورم . حتی در آن شب میهمانی مالنی که حق داشت گردنم را بشکند . حتی در آن شب

کرد و رفت ، یقیین داشت که بالیی سرم نمی آید . می دانست که خودم راه نجاتی پیدا می کنم . حتی در قرارگاه 

یانکی ها وقتی می خواست در مقابل دادن پول مرا گرو بر دارد ، منظوری نداشت . نمی خواست مرا زمین بزند . فقط 

مان روز اول مرا دوست داشت و من فقط آزارش دادم . بارها او را اذیت کردم ولی می خواست امتحانم کند . از ه

 « مغرورتر از آن بود که به رویش آورد . وقتی بونی مرد ـ اوه ، چطور توانستم ـ 

بر پا ایستاد و به خانه باالی تپه نگریست . نیم ساعت پیش به نظرش رسیده بود که همه چیز را در دنیا گم کرده 

ت ، به جز پول ؛ تمام آن چیزهایی را که زندگیش را جذاب و خواستنی می کرد ، الن ، جرالد ، بونی ، مامی ، مالنی اس

و اشلی . برای اینکه بفهمد چقدر رت را دوست دارد ناچار بود همه چیز را از دست بدهد ـ دوستش داشت چون قوی 

 زمینی در او مشاهده می شد ، مثل خودش . بود و اعتنایی به اصول اخالقی نداشت ، شور و نشاطی 

همه چیز رو بهش میگم . حتماً درک می کنه . همیشه درک می کنه . بهش میگم که چه احمق بودم و » به خود گفت : 

 « چقدر دوستش دارم و باز هم دوستش خواهم داشت . 

قلبش نغمه ای مترنم می شد و می ناگهان احساس قدرت و شادی کرد ، دیگر از تاریکی و مه نمی ترسید . در 

دانست که دیگر از هیچ چیز نمی ترسید . با شتاب به سوی خانه خود به راه افتاد ، آه که چه طوالنی بود خیابان ! اما 

 این بار دویدنش از ترس نبود . می دوید چون در پایان خیابان آغوش رت به انتظار بود . 

 فصل شصت و سوم

. پاورچین داخل شد . نفس نفس می زد . لختی زیر آبشاری از رنگین کمان که منشور شمعدان  در جلو نیمه باز بود

ها به سرش می ریخت ایستاد . در این روشنایی خیره کننده خانه ساکت بود .اما این سکوت ، آرامش خواب آلوده 

ر می رسید . نگاهی انداخت ، نداشت ، چون نگهبانی خسته ، به مراقبت نشسته بود ، کمی هم نحس و مشئوم به نظ

رت ، در سرسرا و کتابخانه نبود ، دلش فرو ریخت . شاید بیرون باشد ، پیش بل ، یا هر جای دیگری که هر شب می 

 رفت . وقتی سر میز شام حضور نداشت ، کجا می رفت ؟ در این مورد اطمینان نداشت . 
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ود که نگاهش به در بسته اتاق نشیمن افتاد . شرمی به قلبش به جستجویش بر آمد . می خواست که از پله ها باال بر

راه یافت . یادش آمد که تابستان گذشته چه شب ها که رت تنها در آن اتاق می نشست و مشروب می خورد تا وقتی 

مست و خراب می شد و پورک می آمد و او را به بستر می برد . خود را مقصر می دانست ، گناهکار بود ولی دیگر 

مه چیز گذشته بود ، اسکارلت عوض شده بود ، تغییر کرده بود . از این لحظه به بعد همه چیز می رفت که تغییر ه

کند ـ ولی ، اوه ، خدایا ، نگذار امشب مست کند . اگر مست کند حرفم را باور نخواهد کرد ، آن وقت می خندد ، به 

 من می خندد و قلبم را می شکند . 

نشیمن را کمی گشود و نگاهی انداخت . رت پشت میز نشسته بود . کامالً تحلیلی رفته بود .روی میز  با احتیاط در اتاق

، در برابرش تنگ پر از براندی دیده می شد . گیالس ها دست نخورده بود . خدا را شکر ، هوشیار بود . در آستانه 

سر برداشت . در نگاهش چیزی بود که او را در ایستاد ، می خواست به آغوشش در آید ، اما خود داری کرد . رت 

 در آستانه در میخکوب کرد و کلمات بر لب هایش خشکید . 

با چشمانی خسته که اثری از برق همیشگی در آن دیده نمی شد چند لحظه به او خیره ماند . با اینکه گیسوان 

کثیف می نمود ، هیچ حسی از شگفتی بر اسکارلت آشفته بود و بر پیشانی اش ریخته بود و لباسش خیس و نامرتب و 

چهره رت آشکار نشد ، سوالی نکرد و چون همیشه لبان خود را به مسخره تاب نداد . در صندلی فرو رفته بود . 

لباسش چروکیده و نامرتب می نمود . چاقی اندام ، تناسبش را بر هم زده بود . خطوط چهره و حالت بدنش نشان می 

و جذابیتش را در اثر بی قیدی و بی توجهی به سرعت از دست می دهد . افراط در میخوارگی  داد که چگونه آراستگی

و بی اعتنایی به سالمت عمومی کار خود را کرده بود و آن سکه طالیی که روزگاری نقش شاهزاده ای را بر خود 

 را نشان می داد .  داشت به سکه مسین کهنه ای تبدیل شده بود که تصویر زنگ زده یک سزار پیر و فرتوت

اسکارلت هنوز بر جای بود ، رت دست بر قلب ، نگاهی از سر مهر به او انداخت . اگر چه در چشمانش آرامشی 

 داشت ولی ترسی اسکارلت را در ربود . 

 « بیا بشین .ملی مرد ؟ » رت گفت : 

درک نمی کرد ، احساس اطمینان اسکارلت با سر اشاره ای کرد و به سویش رفت . چیزی از حالت چهره اش را 

بخشی نداشت . رت بدون اینکه برخیزد با پا صندلی را به جانب او راند و اسکارلت نشست . دلش نمی خواست به 

این زودی صحبت را در مورد مالنی شروع کند . نمی خواست در مورد او سخن بگوید و غم یک ساعت پیش را 

ک عمر وقت داشت . احساس می کرد دلش می خواهد در مقابل رت تجدید کند . برای صحبت درباره مالنی ی

گویی فقط امشب و این ساعت را فرصت داشت برای او درد دل « دوستت دارم . » بایستد و با صدای بلند فریاد زند : 

رگ کند . ولی در چهره رت حسی وجود داشت که او را از این کار منع می کرد ، شرمگین بود از اینکه در زمان م

 مالنی از عشق سخن بگوید . 

 « خدا بیامرزدش . مهربون ترین آدمی بود که می شناختم . » رت با لحن سنگین گفت : 

اوه ، رت ! چرا با من نیومدی ؟ » کالم رت تمام مهربانی های مالنی را دوباره برایش زنده کرد ، با درماندگی گفت : 

  «خیلی ترسیده بودم . بهت احتیاج داشتم . 

و سکوت کرد . لحظه ای بعد سعی کرد تمام قوایش را جمع کند « نمی تونستم تحمل کنم . » رت مختصر جواب داد : 

 « بانوی بزرگی بود . » . گفت : 
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نگاه خیره اش هم چنان بر او بود ، همان نگاهی که در شب آتش سوزی آتالنتا در چشمانش دیده بود ، وقتی به او 

رد به ارتش ملحق شود همین نگاه را داشت . حیرتی در آن بود ، حیرت مردی که خود را گفته بود که قصد دا

شناخته بود و در خود وفاداری یافته بود ، عشق ، هیجان و احساس کشف کرده بود و کمی هم احساس تمسخر می 

 کرد . 

پاورچین و بی صدا از اتاق می  از باالی شانه اسکارلت به دور دست ها می نگریست ، گویی مالنی را دیده بود که

 گذشت . در این نگاه خداحافظی ، نه اندوه بود و نه درد ،

مثل این بود که از خود به شگفت آمده و آن احساس جگر سوز و تکان دهنده ای را که در کودکی از دست داده بود 

 « بانوی بزرگی بود . » دوباره به دست آورده بود . دوباره گفت : 

به خود لرزید . روشنایی از قلبش رفت و آن گرمای مطبوع و حس شکوهمندی که به او قوت پرواز به اسکارلت 

سوی خانه را داده بود ، دور شد . مقصود رت را زیاد درک نمی کرد ، نمی دانست در ذهنش چه می گذرد . کالمی بر 

باره احساس می کرد که همه چیز از میان زبان رانده بود و با محترم ترین زن عالم وداع کرده بود و اسکارلت دو

رفته و او برای همیشه تنها مانده است ، آه ، چه غریب بود این حس ! قادر نبود احساس رت را به طور کامل برای 

خود حالجی کند اما مثل این بود که خش خش پیراهن و نوازش گرم دست هایش را در این آخرین بدرود احساس 

ت ، زنی عبور کرده بود و از خود افسانه ای بر جای نهاده بود ـ افسانه ای از زنی مهربان اما کرده است . در چشمان ر

آهنین که با اراده اش ، جنوب بار دیگر خانه های خود را ساخته بود و با دست های مغرور و عاشقانه او رنج شکست 

 را رانده بود . 

 حاال سبک و سرد بود .  چشمان رت به سوی اسکارلت بازگشت و صدایش عوض شد .

 « خب ، پس مرد . به نفع تو شد ، این طور نیست ؟ » 

چطور می تونی این » اسکارلت از این نیش سهمناک به جان آمد ، اشکش ناگهان جاری شد و با صدای بلند گفت : 

 « حرفو بزنی ؟ می دونی که چقدر دوستش داشتم ! 

الً انتظار نداشتم . خب این هم شاید برات اعتباری باشه .با اون احساسی که به نه ، نمی تونم بگم که می دونستم . اص» 

 « این آشغال سفید داشتی ، حاال تونستی نظرتو عوض کنی . از اون خوشت اومده . 

چرا این جوری حرف می زنی . من همیشه دوستش داشتم ! تو دوستش نداشتی . به خوبی من نمی شناختیش . » 

 « در ـ چقدر خوبه . نفهمیدی که چق

 « واقعاً ؟ شاید این طور باشه . » 

 « به فکر همه بود ، مگر خودش ـ آخرین حرفی که زد درباره تو بود . » 

 برقی از حسی تازه از چشمان رت بیرون پرید . نگاهش را به او انداخت . 

 « چی گفت ؟ » 

 « اوه رت ، خواهش می کنم حاال نه . » 

 « بگو . » 

صدایش سرد بود اما مچ اسکارلت را در دست می فشرد . اسکارلت نمی خواست چیزی بگوید . این راه او را به 

 اعتراف عاشقانه نمی رساند ، ولی فشار دست رت زیاد بود .

 . «  "با سروان باتلر مهربون باش . تو رو خیلی دوست داره  "اون گفت ـ گفت : » 
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ی کرد مچش را رها کرد . چشمانش فرو افتاد . چهره خالی اش تیره بود . رت همان طور که خیره نگاهش م

برخاست و به سوی پنجره رفت . پرده را پس زد و به بیرون خیره شد ، گویی غیر از مه چیز دیگری هم برای تماشا 

 وجود داشت . 

 « چیزی دیگه ای نگفت ؟ » بدون اینکه برگردد پرسید : 

 « اقبت کنم . من هم گفتم حتماً این کار رو می کنم ، مثل بچه خودم . از من خواست از بو مر» 

 « دیگه چی گفت ؟ » 

 « گفت ـ اشلی ـ خواست که مواظب اشلی هم باشم . » 

 رت ساکت بود ولی چند لحظه بعد خنده آرامی کرد . 

 « موافقت زن اول رو گرفتی . خیلی خوبه ، این طور نیست ؟ » 

 «  منظورت چیه .» 

رت برگشت و اسکارلت از اینکه تمسخری در چهره او نمی دید تعجب می کرد . حتی عالقه ای که همیشه برای 

 دیدن آخرین پرده نمایش کمدی داشت ، در او دیده نمی شد . 

ه ، داری فکر می کنم منظورم به قدر کافی روشنه . خانم ملی مرده . و تو قطعاً مدارکی رو که برای طالق گرفتن الزم» 

. آبرو و حیثیت هم که برات مهم نیست . دین و ایمونی هم برات نمونده ، بنابر این عقیده کلیسا هم اصالً مهم نیست 

 « . پس با پشتیبانی خانم ملی رویای تو درباره اشلی حقیقت پیدا می کنه . 

 رفت و بازوی او را گرفت .  یک مرتبه از جا پرید ، به سویش« طالق ؟ نه ! نه ! » اسکارلت فریاد زد : 

سکوت کرد چون کلمه « تو کامالً اشتباه می کنی ! دائماً در اشتباهی ! اشتباه وحشتناک . من طالق نمی خوام ـ من ـ » 

 دیگری نیافت .

رت دستش را زیر چانه اسکارلت گذاشت ، صورتش را به طرف نور برگرداند و لحظه ای در چشمانش نگریست . 

صورتش نگاه کرد قلبش در چشمانش بود ، لبانش می لرزید و سعی در سخن داشت ، ولی نمی توانست  اسکارلت به

کلمات را پشت سر هم قرار دهد ، می کوشید در چشمان رت حسی پیدا کند ، نور امیدی بجوید ، مسرتی بیابد . 

دید . رت دستش را پس کشید و دیگر حاال رت باید فهمیده باشد اما چیزی جز آن سیاهی آرام و خالی همیشگی ن

برگشت دوباره روی صندلی ولو شد . از زیر ابروان سیاهش نگاهی تند به سوی او روان کرد ، گویی می خواست 

 درونش را بکاود . 

تو اشتباه می کنی ، رت ، امشب وقتی حقیقت رو فهمیدم تا خونه دویدم » اسکارلت باالخره کلماتش را یافت . گفت : 

 « گم . اوه عزیزم ، من ـ تا بهت ب

 « تو خسته ای ، برو بخواب . » رت همان طور خیره گفت : 

 « ولی باید بهت بگم . 

 « اسکارلت ، نمی خوام چیزی ـ بشنوم . » رت به سنگینی گفت : 

 « ولی تو که نمی دونی چی می خوام بگم ؟ » 

ده . یک چیزی یا کسی به تو فهمونده که این آقای کوچولوی من . همه چیز واضح و آشکار رو صورتت نوشته ش» 

ویلکز بدبخت لقمه گلو گیریه و تو نمی تونی قورتش بدی و همین چیز ، جذابیت منو یک مرتبه برای تو آشکار 

 « دیگه حرف زدن در این مورد بی فایده س . » بعد آهی کشید و ادامه داد : « کرده . 
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ه شده بود . رت همیشه افکارش را به آسانی می خواند . قبالً هم می دانست اسکارلت نفس عمیقی کشید . شگفت زد

ولی اکنون بعد از اینکه با دستپاچگی خود ، درونش را آشکار کرده بود ، قلباً احساس شادی و آرامش می کرد . رت 

د بود . تردیدی می دانست و درک می کرد و همین ،کار اسکارلت را آسان تر کرده بود . دیگر حرف زدن بی مور

نبود که از محبت ناگهانی او اوقاتش تلخ شده بود ، در این سال های طوالنی چیزی جز یاس و عدم اعتماد در او به 

وجود نیامده بود . باید به او مهربانی می کرد ، محبت نشان می داد و تظاهرات عاشقانه خود را بیرون می ریخت تا به 

 و چه لذتی داشت این کارها . مرور همه چیز تغییر می یافت ، 

عزیزم می خوام همه چیز رو بهت بگم . من اشتباه می » دستش را بر پشت صندلی رت گذاشت و روی او خم شد : 

 « کردم . دیوونه و احمق بودم ـ 

مون یک اسکارلت الزمه نیست ادامه بدی . میل ندارم جلوی من خودتو کوچیک کنی . طاقتشو ندارم . بذار از ازدواج» 

کمی وقار و زیبایی و سنگینی باقی بمونه تا بتونیم به خوبی ازش یاد کنیم . در این لحظات آخر الزم نیست از این 

 « کارها بکنیم . 

چیست ؟ آخر ؟ تازه اول کار آنها بود ، « لحظه آخر » درمانده و سرگشته برخاست . در این لحظه آخر ؟ منظورش از 

  تازه داشت شروع می شد .

با شتاب آغاز سخن کرد ، مثل این بود که می ترسید رت دستش را روی دهان او بگذارد و جلوی حرف زدنش ر 

 بگیرد . 

ولی من میگم . اوه ، رت . تو رو خیلی دوست دارم ، عزیزم ! سال ها پیش باید دوستت می داشتم ، ولی احمق بودم ، » 

 « رت ، باید حرفمو باور کنی . نفهمیدم ، نمی دونستم دارم حماقت می کنم . 

رت مقابلش ایستاده بود و نگاهش می کرد نگاهی طوالنی که تا عمق ذهنش نفوذ می کرد . اسکارلت حس می کرد 

که حرفش را باور کرده ولی اهمیت نمی دهد . اوه ، آیا می خواست تالفی کند . در این لحظه ؟ می خواهد مرا عذاب 

 « خود پس بدهد ؟  دهد؟ می خواهد سکه مرا به

 « حرفتو باور می کنم . ولی اشلی ویلکز چی میشه ؟ » رت عاقبت گفت : 

اشلی ! حاال که فکر می کنم ، می ببینم سال هاست که برام مهم نیست . » اسکارلت حالت بی تابانه ای گرفت و گفت : 

اقعاً اونو می شناختم حتی بهش نگاه هم نمی برام ـ برام یک نوع عادت شده بود ، از وقتی دختر کوچکی بودم . اگه و

 « کردم . موجود ضعیف و بیچاره و درمونده و بدبختیه . چرت و پرت هاش درباره حقیقت و شرافت ـ 

نه ، اگه واقعاً می خوای اونو ببینی ، باید درست ببینی . اون آدم شریفیه . نجیب زاده ست ، ولی توی » رت گفت : 

نداره گیر کرده . و می خواد یک جوری با محیطش کنار بیاد اما چه فایده ؟ رسوم دنیای قدیم دنیایی که بهش تعلق 

 « دیگه از بین رفته . 

اوه ، رت ، بیا دیگه راجع به اون صحبت نکنیم ! اون دیگه االن چه اهمیتی برای ما داره ؟ خوشحال نیستی از اینکه » 

 «  بدونی ـ منظورم اینه که ـ بدونی حاال من ـ

وقتی چشمان خسته رت بر او افتاد دستپاچه شد ، درست مثل دختری که با اولین محبوب خود سخن می گوید . اوه ، 

چه می شد اگر رت کمکش می کرد ؟ چه می شد اگر او را در آغوش می گرفت و سرش را روی سینه پهن او می 

هد . اما با این نگاه رت به او می گفت حاضر گذاشت؟ یک بوسه بهتر از کلمات می توانست همه چیز را توضیح د

 نیست او را در آغوش گیرد ، می خواست بگوید دیگر این تالش ها موردی ندارد. 
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حاال من باید خوشحال باشم ؟ یک روزی اگه این حرف ها رو از تو می شنیدم ، خیلی خوشحال می شدم » رت گفت : 

 « یست . ، خدا رو شکر میکردم . اما حاال دیگه مهم ن

مهم نیست ؟ راجع به چی حرف می زنی ؟ البته که مهمه ! رت برات مهمه ، مگه نه ؟ باید برات مهم باشه . ملی » 

 « گفت که برات مهمه . 

ملی راجع به گذشته حرف زده و اشتباه نکرده . ولی اسکارلت ، هیچ فکر کردی که بزرگترین عشق ها هم ممکنه » 

 « یک روزی از بین بره ؟ 

 اسکارلت ساکت ماند ، دهانش گرد شده بود . 

عالقه من هم تموم شده . به خاطر تو و اشلی . به خاطر اینکه تو دائماً مثل سگ دنبالش می دویدی و » رت ادامه داد : 

 « یک لحظه ولش نمی کردی ... به همین دلیل بود که عشق من از بین رفت . 

 «  ولی عشق هیچ وقت از بین نمیره .» 

 « عشق تو به اشلی از بین رفت ! » 

 « ولی من هرگز اشلی رو واقعاً دوست نداشتم ! » 

پس در واقع داشتی ادا در می آوردی ـ تا امشب . اسکارلت من نمی خوام به تو تهمت بزنم ، اهانت کنم . اون زمان » 

قیقه فرصت بدی ، بشینی و به حرف های من ها دیگه گذشته . دیگه حرف زدن و دفاع کردن فایده نداره ، اگه چند د

گوش بدی ، برات میگم که منظورم چیه . اگر چه ، خدا می دونه که اصالً نیازی به توضیح نمی بینم . حقیقت کامالً 

 « روشنه . 

اسکارلت نشست . نور شدید چراغ گاز بر چهره آشفته اش افتاد . به چشمانی می نگریست که خوب می شناخت ـ و 

صحبت هایی گوش می داد که در وهله اول چیزی از آنها نمی فهمید . اولین بار بود که رت داشت این طور با او به 

 حرف می زد ، مثل آدم های دیگر ، مثل مردم دیگر بدون تمسخر ، تحقیر و اهانت . 

م ؟ سال ها قبل از اینکه آیا تا حاال فکر کردی که من تو رو خیلی بیشتر از عاشق ترین مردهای دنیا دوست داشت» 

بتونم با تو ازدواج کنم ؟ در زمان جنگ ، از اینجا رفتم ، از تو دور شدم و سعی کردم فراموشت کنم ، ولی نشد ، 

نتونستم و همیشه مجبور بودم برگردم . بعد از جنگ با اینکه می دونستم دستگیرم می کنن ، بر گشتم . فقط به خاطر 

کندی ازدواج کردی . به جرات می تونم بگم که اگه کشته نشده بود ، خودم می کشتمش . تو . و بعد تو با فرانک 

دوستت داشتم ولی نمی تونستم بهت بگم . تو با آدم هایی که دوستت دارن ، خیلی ظالمی . تو عشق رو از اونا می 

 « گیری و مثل شالق باالی سرشون نگه می داری . 

فهمید این بود که دوستش داشت . از طنین ضعیف و شور انگیز صدایش لذتی تنها چیزی که از حرف های رت می 

 سیال در جانش می نشست . نشسته بود ، به زحمت نفس می کشید ، گوش می داد و منتظر بود . 

وقتی با هم ازدواج کردیم ، می دونستم که دوستم نداری . قضیه اشلی رو می دونستم ، ولی احمق بودم که امید » 

م شاید تو عوض بشی . اگه دلت می خواد بخند ، ولی دلم می خواست از تو حمایت کنم ، لوست کنم و هر چی داشت

دلت می خواست برات فراهم کنم . می خواستم با تو ازدواج کنم ، از تو نگه داری کنم و تمام خواسته هاتو بر آورده 

. ولی تو کله شق بودی اسکارلت . هیچ کس بهتر از کنم تا شاید خوشحال بشی ـ همون کاری که درباره بونی کردم 

من از رنج های تو خبر نداشت ، تو می جنگیدی ، با دنیا می جنگیدی ، من می خواستم تو نجنگی ، بذاری من برات 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – باد رفتهبر 

3 9 1  

 

بجنگم ، می خواستم با تو بازی کنم ـ مثل یک بچه ـ چون تو یک بچه بودی ، یک بچه شجاع، هراسان ، و کله شق . 

 « کنم هنوز هم بچه ای . هیچ کس جز یک بچه نمی تونه این طور کله شق و لجوج باشه .  فکر می

صدایش آرام و خسته بود ، اما کیفیتی داشت که خاطرات دور را از زیر خروارها خاکستر بیرون می کشید و تکان می 

رین زمان های زندگیش ، یک بار داد و مانند ارواح به ذهن پر آشوب اسکارلت فرو می کرد . در یکی از طوفانی ت

دیگر هم صدایی چون این شنیده بود . کجا ؟ صدای مردی که مقابلش ایستاده بود و دنیایش ، بی حس ، خالی و بی 

 امید بود . 

آه ، خوب ! اشلی بود ، در آن زمستان سرد و طوفانی ، که بادهای زمهریر از هر سو می وزید ، در باغ تارا . زندگی را 

ود می برد و سایه ها را می آورد و در سکوتی خسته کننده ، مواج و لرزان ، با تلخ ترین ناامیدی ، به نمایش می با خ

گذاشت . با وجود اینکه صدای اشلی همه چیز را برایش سرد و تلخ کرده بود باز هم قصد او را درک نکرده بود ، ولی 

زیر و رو کرده بود ، قلبش غرق در اندوه بود . صدایش ، اکنون صدای رت او را بخود مشغول داشته بود ، سخت 

رفتارش ، بیش از کالمش در او تاثیر داشت ، آزارش می داد ، به او می فهماند که شادی و امید چند لحظه پیش 

و چیزی جز خیال نبوده است . مشکلی در میان بود ، مشکلی بزرگ . چه بود ، نمی دانست . اما ناامیدانه گوش می داد 

 به چهره سبزه اش می نگریست ، به امید آنکه شاید ترسش تخفیف یابد . 

شک نداشتم که ما برای هم خلق شده بودیم . تردیدی نبود که من مردی بودم از نوع تو ، شبیه تو و خوب می » 

مثل خودم . شناختمت و می تونستم دوستت داشته باشم . تو زنی بودی سفت و سخت ، حری  ، فاقد اصول اخالقی ـ 

« دوستت داشتم و می خواستم از این فرصت استفاده کنم .فکر می کردم اشلی به زودنی از ذهنت بیرون میره ، ولی ، 

هر کاری می تونستم کردم ، اما فایده ای نداشت . تو رو خیلی دوست داشتم » شانه هایش را باال انداخت و ادامه داد : 

ی ، می تونستم عاشقانه ترین عشق ها رو به پات بریزم ، کاری که هیچ مردی اسکارلت ، اگه به من اجازه می داد

برای هیچ زنی نکرده بود . اما نمی تونستم بهت بگم . چون می دونستم که فکر می کنی آدم ضعیفی هستم و سعی 

نه می کرد . نمی می کردی از این عشق بر علیه من استفاده کنی . و همیشه ـ همیشه اشلی حضور داشت. این منو دیوو

تونستم هر شب سر میز شام بشینم و شاهد باشم که تو آرزو داشتی کاش اشلی جای من نشسته بود . و نمی تونستم 

شب ها در آغوشت بگیرم وقتی فکر می کردی ـ خب ، حاال دیگه مهم نیست . این منو اذیت می کرد . و بل واتلینگ 

منو قبول می کرد . خوبه که آدم با زنی که دوستش داره نشست و ـ زنی بود که من ـ همیشه ، در هر شرایطی 

برخاست داشته باشه ، زنی که بهش احترام می ذاره و اونو یک نجیب زاده محبوب می دونه ـ حتی اگه این زن یک 

فاحشه مشهور باشه . این کار غرور منو ارضا می کرد . به من آرامش می داد . تو هیچ وقت آرامش بخش نبودی 

 « عزیزم . 

ولی رت با اشاره دست او را ساکت کرد و « اوه ، رت ... » اسکارلت از اشاره به بل واتلینگ سخت ناراحت شد . گفت : 

 ادامه داد : 

و بعد ، اون شب ، اون شبی که تو رو بغل کردم و بردم باال ـ فکر می کردم ـ امیدوار بودم ـ امیدوار بودم اشتباه » 

که می شد می ترسیدم تو صورتت نگاه کنم . فکر می کردم منو دوست نداری . می ترسیدم به من  کرده باشم . صبح

بخندی ، خیلی می ترسیدم . رفتم و مست کردم . و وقتی برگشتم ، تمام بدنم می لرزید . اگه اون روز تو از اتاقت 

، نگاهی ، حاضر بودم پاهاتو ببوسم . ولی تو بیرون اومده بودی ، تمایلی از خودت نشون می دادی ، تمایلی ، اشاره ای 

 « خودتو نشون ندادی . از اتاقت بیرون نیومدی . 
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اوه ، اما رت . همون لحظه بود که فهمیدم خیلی تو رو می خوام ولی تو مست بودی ، بداخالق بودی . می خواستمت ! » 

اون روز اصالً دیگه به اشلی فکر نمی کردم . حتی اولین بار بود که فکر می کردم خیلی می خوامت . و اشلی ـ بعد از 

 « از فکر کردن به اون ناراحت می شدم . ولی تو خیلی بداخالقی می کردی . اون قدر بداخالق بودی که من جرات ـ 

او ، خوبه . به نظرم در یک جاهایی با هم توافق داشتیم ، این طور نیست ؟ ولی حاال دیگه مهم نیست . » رت گفت : 

ین چیزها رو برات میگم که یک وقت نکته تاریکی نمونه . تو مریض شدی و تقصیر من بود . بیرون اتاق ایستاده ا

بودم ، امیدوار بودم صدام کنی ، ولی نکردی ، بعدش فهمیدم چقدر احمق بودم ، اون وقت بود که دیگه همه چیز 

 « تموم شد . 

، مثل اشلی ، و به چیزی می نگریست که او نمی دید . اسکارلت رت سکوت کرد . نگاهش از درون او عبور می کر 

 نشسته بود و به چهره متفکر او خیره شده بود . 

بعد بونی به دنیا اومد . یک بار دیگه من خوب نگاه کردم ، دیدم هنوز بعضی چیزها هست ، پیش خودم گفتم شاید » 

ت داشتم فکر کنم که بونی خود تو هستی . همون دختر واقعاً تموم نشده باشه ، شاید هنوز امیدی باشه . دوس

کوچولوی قبل از جنگ . قبل از اینکه فقر و آتش و جنگ و اون روزهای بد از راه برسه و تو رو در خودش غرق کنه . 

او خیلی شبیه تو بود . خیلی با اراده ، خیلی شجاع و خوشحال و سرزنده ، و می تونستم نوازشش کنم ، لوسش کنم ـ 

همون جور که دلم می خواست تو رو لوس کنم . خوشحال بودم عشقی رو که تو نمی خواستی ، به پای او می ریختم 

 «... وقتی رفت ، همه چیز رو با خودش برد . 

ناگهان دل اسکارلت به حالش سوخت ، آن طور که غصه های خودش را فراموش کرد . و می ترسید ، از آنچه شنیده 

. اولین بار بود که بدون احساس تحقیر ، دلش برای مردی می سوخت . شاید برای این بود که حس بود ، می ترسید 

می کرد برای نخستین بار در زندگی با یک نفر به تفاهم رسیده است ، می دید که رت چقدر به خودش شباهت دارد 

 یرفته نشود . . غرور او اجازه نداده بود عشقش را به صراحت ابراز دارد . می ترسید که پذ

اوه ، عزیزم ، عزیزم ، » اسکارلت پیش رفت . امیدوار بود رت او را در آغوش گیرد و روی زانویش بنشاند . گفت : 

خیلی متاسفم ، ولی سعی خودمو می کنم ، همه چیز درست میشه . خودم همه چیز رو درست می کنم . دوباره می 

که حقیقت رو فهمیدم ـ رت ، به من نگاه کن رت ـ رت ! می تونیم  تونیم خوشحال باشیم ، خوشبخت باشیم . حاال

 « دوباره بچه دار بشیم ، نه مثل بونی ،بلکه ـ 

 « نه ، متشکرم . نمی خوام برای بار سوم روی قلبم قمار کنم . » رت ، که گویی قطعه نانی را رد می کرد ، گفت : 

 « بفهمونم ؟ چی بگم که بفهمی ؟ گفتم که متاسفم ، من ـ رت ، این جور حرف نزن ! چطور می تونم به تو » 

اشتباهات و دردهای چند سال گذشته از بین میره  "متاسفم  "عزیزم ، مثل بچه ها می مونی . فکر می کنی اگه بگی » 

دوران  ، فراموش میشه . این همه زهری که به کام من ریختی از یاد میره ... دستمال منو بگیر ، در غم انگیزترین

 « زندگیت ، یادم نمیاد که دستمال داشته باشی . 

اسکارلت دستمال را گرفت و دماغش را پاک کرد و نشست . تردید نبود که رت می خواست او را در آغوش گیرد . 

تردید نبود که این حرف ها را جدی نمی گفت . آنچه می گفت داستانی از سال های پیش بود ، شرح ماجراهایی بود 

گویی هیچ وقت برایش رخ نداده بود . و این برای اسکارلت چه هراس انگیز بود . رت نگاهی پر از مهر بر او که 

 انداخت ، به دقت نگاهش کرد . 

 « چند سالته عزیزم ، هیچ وقت به من نگفتی . » 
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 « سال .  بیست و هشت» اسکارلت در حالی که دستمال را دم دهانش گرفته بود ، با اندوه تمام گفت : 

سن زیادی نیست . برای کسی که روحش رو باخته و در عوض همه دنیا رو صاحب شده ، عمر زیادی نیست . این » 

طور وحشتزده به من نگاه نکن . نمی خوام بگم به خاطر ماجرای اشلی به جهنم میری . فقط مثال می زنم . از وقتی که 

لی و پول . پول زیاد ، اون قدر که بتونی به مردم بگی برو به جهنم . تو رو شناختم ، همیشه دو چیز می خواستی . اش

خب ، حاال پولداری و با مردم با تحکم صحبت می کنی و اشلی رو داری ، اگه هنوز بهش عالقه داشته باشی ، اما مثل 

 « اینکه اینها هنوز برات کافی نیست . 

رت روح منه ، و من دارم اونو از دست میدم . و اگه » کرد :  اسکارلت ترسیده بود ، ولی نه از آتش جهنم . فکر می

اونو از دست بدم ، دیگه چی برام می مونه . دیگه هیچی برام مهم نیست . نه ، نه دوست ، نه پول ـ هچی . اگه فقط 

می شد ، اونو داشتم ، چه اهمیتی داشت اگه از فقیر بودم ـ دیگه اهمیت نمیدم اگه دوباره فقیر می شدم ، سردم 

 « گرسنه می موندم . ولی اون جدی نمیگه ، نه نمی تونه جدی باشه . 

رت ، اگه تو منو این همه دوست داشتی ، پس حاال هم باید کمی از اون عشق » اشکش را پاک کرد و ناامیدانه گفت : 

 « مونده باشه . 

دو چیزی که تو خیلی بدت میاد ـ ترحم و کمی  من فقط می دونم که از اون همه ماجرا دو چیز بیشتر باقی نمونده ،» 

 « هم مهربانی . 

هر چیز دیگری به جز ترحم و مهربانی . این دو « اوه خدای من . » ترحم ! مهربانی ! با نومیدی تمام به خود گفت : 

ود . آیا برای او مفهومی جز خشم نداشتند . هر وقت نسبت به کسی احساس ترحم و مهر کرده بود ، خشمگین شده ب

رت هم از او عصبانی بود ؟ هر چیزی دیگری با به این دو ترجیح می داد . حتی سردی و نومیدی ایام جنگ را ، مستی 

و جنونی که آن شب رت را بر انگیخت تا او را در آغوش گیرد و به طبقه باال ببرد ، پنجه های سختی که بدنش را 

شقی تلخ بر می خاست . هر چیز به جز این مهربانی بیهوده ای که بر آزار می داد ، حتی این کالم سرد را که از ع

 چهره اش نقش گرفته بود . 

 « منظورت اینه که ـ پس می خوای بگی من همه چیز رو خراب کردم ؟ تو دیگه منو دوست نداری ؟ » 

 « کامالً درسته . » 

ولی ، ولی من تو رو » ن به آن است گفت : اسکارلت لجوجانه چون کودکی که می پنداشت اصرار در هوس ، رسید

 « دوست دارم . 

 « این دیگه از بد شانسیته . » 

اسکارلت سر برداشت تا شاید در نگاهش اثر شوخی را ببیند ، ولی چیزی ندید . رت راست می گفت . در صورتش 

کشید ، چه آرزوهایی در  حقیقتی بود که باور نمی کرد ـ نمی توانست باور کند . آتش خشم در چشمانش شعله

جانش می سوخت . روحش لجاجت می کرد ، نمی خواست باور کند . سرش را باال گرفت . در چهره اش همان 

 لجاجت و تصمیم و سختی جرالد اوهارا دیده شد . 

 « دیوونگی نکن ، رت ، من می تونم همه چیز رو ـ » 

تمسخر با آن آمیخته بود ابروانش را باال برد و همان حالت رت دستش را بلند کرد و با حرکتی مهیبی که کمی هم 

 قدیمی در او ظاهر شد . 
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به نظرم خیلی مایلی خودتو مصمم نشون بدی ، اسکارلت . منو می ترسونی . فکر می کنم داری سعی می کنی اون » 

ای آزادی خودم ، برای عشق شدید و طوفانی رو که نسبت به اشلی داشتی به سمت من هل بدی و من می ترسم ، بر

آرامش فکرم . نه ، اسکارلت من حاضر نیستم مثل اشلی توی این طوفان گرفتار بشم . به عالوه ، من دیگه دارم از 

 « اینجا میرم . 

چانه اسکارلت لرزید . دندان های خود را به هم فشرد تا جلوی لرزش را بگیرد . می خواهد برود ؟ نه ، هر کاری 

ند بکند ، به جز رفتن . زندگی بدون او چطور ممکن است ؟ همه از او دور شده بودند، کناره گرفته بخواهد می توا

بودند با این حال مهم نبود ولی رفتن رت ، چطور می توانست تحمل کند . نباید می رفت . چطور می توانست جلوی او 

مقابل سخنان نومیدانه او توانی در خود حس نمی را بگیرد ؟ در مقابل عواطف سرد او ، نیرویی در خود نمی دید ، در 

 کرد . 

 « من دارم از اینجا میرم ، تصمیم داشتم وقتی از ماری یتا برگشتی بهت بگم . » 

 « منو ترک می کنی ؟ » 

سعی نکن نقشت رو خوب بازی کنی اسکارلت . کار ساده ای نیست . من فکر می کنم تو نه طالق می خوای و نه می » 

 « من برم . این طور نیست ؟ ولی من میرم . اما گاهی سری بهت می زنم ، تا جلوی شایعات رو بگیرم .  ذاری

 « شایعات ؟ اوه ، من تو رو می خوام ، من رو هم با خودت ببر ! » اسکارلت گفت : 

ود خود را به زمین اسکارلت نزدیک بود مثل بچه ها زار زار بگرید . چیزی نمانده ب« نه . » رت قاطعانه گفت : 

بیاندازد ، به خاک بیفتد ، جیغ بزند و پاهایش را به زمین بکوبد ، ولی غرور اجازه نداد . با خود گفت ، اگر عجز مرا 

ببیند ، می خندد ، یا به سردی به من می نگرد . نباید جیغ بزنم ، نباید التماس کنم ، نباید خواهش کنم . نباید کاری 

 کند . باید به من احترام بگذارد ، حتی ـ حتی اگر مرا دوست نداشته باشد .  کنم که به من اهانت

 « کجا میری ؟ » با غرور سر برداشت و گفت : 

شاید به انگلستان ـ شاید پاریس . شاید » برق خفیفی حاکی از شگفتی و تحسین از چشمان رت جستن کرد . گفت : 

 « ه خودم باشم . هم چارلزتون ، می خوام کمی هم کنار خانواد

 « ولی تو که از اونا بدت میاد . شاهد بودم که چقدر به اونا می خندیدی و ـ » 

 رت شانه هایش را باال انداخت . 

هنوز هم می خندم . ولی حاال دیگه از سر گردونی خسته شدم ، اسکارلت . من چهل و پنج سالمه . سنی که یک مرد » 

نی ، بی مهابا دور انداخته ارزشیابی کنه ، چیزهایی مثل تشکیل خانواده ، افتخار ، غرور ، باید بشینه و اونچه که در جوا

امنیت ریشه ها ، ریشه های عمیق . اوه ، نه ! من پشیمون نیستم ، افسوس نمی خورم ، از کارهایی که کردم پشیمون 

دیگه می خوام . چیزهای متفاوت .  نیستم . خوش گذروندم ،خیلی خوش گذروندم . دیگه برام عادی شده ، چیزهای

چیزهایی که اون روزها زیاد برام اهمیت نداشت . وقتی جوان تر بودم ، دلم نمی خواست مردم به من احترام بگذارن 

، یا اهمیت نمی دادم . ولی حاال دلم می خواد وسط همین مردم زندگی کنم . دلم می خواد به من احترام بذارن و 

 « دلم می خواد آدم موقری باشم .  دوستم داشته باشن .

بار دیگر اسکارلت به همان باغ طوفانی تارا بازگشت ، نگاه رت همان نگاه اشلی بود . سخنانش همان کلماتی بود که 

آن روز از دهان اشلی خارج شده بود ، گویی کسی که جلوی او ایستاده بود ، رت باتلر مغرور گذشته نبود ، اشلی 
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درخشش و جمال زندگی ، چیزی کامل ـ متناسب ، مثل هنر یونان » اشلی را طوطی وار تکرار کرد :  ویلکز بود . حرف

 « ، ها ؟ 

 « این چی بود گفتی ؟ من هم منظورم همین بود . » رت گفت : 

 « این چیزی بود که یک روزی از اشلی شنیدم . راجع به روزهای قدیم . » 

 بعد برای لحظه ای سکوت کرد .  «اشلی ! همیشه اشلی ! » رت گفت : 

 شانه هایش را باال انداخت و آن برق تحسین از چشمانش رفت . 

اسکارلت ، وقتی چهل و پنج ساله شدی شاید معنی حرف های منو بفهمی ، شاید تو هم از این همه تقلید ، از این » 

ولی شک دارم . فکر می کنم همیشه برق طال کارهای احمقانه ، از این احساسات حقیرانه و ارزون قیمت خسته بشی . 

بیشتر از خود طال تو رو جذب می کنه . به هر حال نمی تونم تا اون موقع صبر کنم . تمایلی هم به صبر کردن ندارم . 

برام جالب نیست . می خوام به شهرهای قدیمی ، به کشورهای قدیمی سفر کنم شاید از اون دوران قدیم بتونم اثری 

 « . احساس خوبی به من میده . آتالنتا شهر خامیه . شهر تازه و جدیدیه . برام جالب نیست .  پیدا کنم

پیدا بود که مشکل می توانست حرف های او را بفهمد و تحمل کند . رت دیگر « کافیه دیگه » اسکارلت ناگهان گفت : 

حال که رت عشق او را از خود رانده بود ،  او را دوست نداشت و از چیزهایی سخن می گفت که به او مربوط نمی شد .

 تحمل این حرف ها برایش امکان نداشت . 

 از جا بلند شد و ایستاد . « خب ،منظور منو فهمیدی ، نه ؟ » رت سکوت کرد و حیرت زده نگاهی انداخت . 

 را پوشاند . اسکارلت دستش را به طرف او گشود و با همان ژست قدیمی روی قلبش قرار داد و بعد صورتش 

نه ، اونچه می دونم اینه که تو دیگه منو دوست نداری و داری میری . اوه ، عزیزم ، اگه تو بری من » با فریاد گفت : 

 « چکار کنم ؟ 

رت لحظه ای سکوت کرد ، گویی در ذهنش دنبال دروغی می گشت ، دروغی که به تلخی حقیقت نباشد . بعد شانه 

 هایش را باال انداخت . 

اسکارلت ، من هیچ وقت آدمی نبودم که تیکه های شکسته رو به هم بچسبونم و به خودم بگم این همون چیزیه که » 

روز اول داشتم . چیزی که شکسته ، شکسته ـ و من ترجیح میدم خاطره شو نگه دارم . اونو همون طور که بود به یاد 

ولی من پیرتر از اونم که دیگه به این چیزها دل خوش » ه داد : آهی کشید و ادام« بیارم . شاید اگر جوون تر بودم ـ 

کنم ، برام مقدور نیست دوباره از اول شروع کنم . پیرتر از اونم که بتونم بار یک دروغ بزرگ دیگه رو روی شونه 

و به خودم دروغ هام بذارم ، و با دروغی مودبانه زندگی رو ادمه بدم ـ نمی تونم با تو زندگی کنم و بهت دروغ بگم ، 

 « بگم . نمی تونم بهت دروغ بگم . کاش برام مهم بود که چکار می کنی یا کجا میری ، ولی نیست . 

 « دیگه برام مهم نیست ، عزیزم . » نفس کوتاهی کشید بعد آرام و خونسرد گفت : 

*** 

ا بود . صبورانه با دردی که در گلو در سکوت غم انگیزی که فرو افتاده بود اسکارلت شاهد باال رفتن او از پله ه

داشت می جنگید . با صدای پای او که در سرسرای باال به خاموشی می گرایید آخرین دلبستگی هایش نیز در این 

جهان از میان می رفت . دیگر می دانست که هیچ عشقی ، هیچ التماسی نمی توانست او را از تصمیم سرد خود 

رود ، هر چه گفته بود ، کرده بود . آنچه را که از زبانش شنیده بود ، اینک به منصرف کند . رت تصمیم داشت ب
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واقعیت در آمده بود . حس می کرد رت آن چنان قوی و تسلیم ناپذیر است که ممکن نیست از تصمیم خویش 

 فته بود . برگردد ـ این کیفیت های مستحکم و غیر قابل تغییر را نیز روزی در وجود اشلی جسته بود ، اما نیا

هیچ یک از آن مردانی را که دوست داشته بود یا ترکشان کرده بود ، به درستی نشناخته بود . اکنون به این حقیقت 

دست می یافت که اگر اشلی را به درستی شناخته بود هرگز عاشقش نمی شد ، اگر رت را به درستی شناخته بود ، هر 

ین نتیجه رسیده بود که در زندگی هرگز هیچ کس را به درستی درک نکرده گز او را از دست نمی داد . با تاسف به ا

 است . 

کیفیت تیره ای که چیزی جز تلخی و واماندگی برایش نداشت بر او مسلط شده بود . آن تلخی و تیرگی دیرین که به 

راح را بر پوست سخت تجربه می دانست ، به سرعت او را به وادی درد پرتاب خواهد کرد . بیماری بد که چاقوی ج

 خود احساس می کرد و اکنون قبل از شروع درد یک بی حسی زودگذر را مزه مزه می کرد . 

االن راجع به این مسئله فکر نمی کنم . اگه حاال به رفتنش فکر کنم » با اندوه ،همان شعار همیشگی را به خاطر آورد : 

 « حتماً دیوونه میشم . می ذارمش برای فردا . 

اما ، نباید بذارم بره ! باالخره باید یک » ا فریادی در دلش افتاد . فریادی که بی حسی را کنار زد و درد آغاز شد . ام

 « راهی داشته باشه ! 

سعی کرد درماندگی و بدبختی را به پس ذهنش براند و « حاال نمی تونم فکر کنم . » و بعد با صدای بلند گفت : 

و روحش کمی « میرم ـ خب میرم به تارا ، همین فردا . » برای فرار از درد در آن بیارامد . سنگری بیابد و حصاری که 

 آرام شد . 

در گذشته های دور ، وقتی در عرصه درد به خود می پیچید ، وقتی خار بوته ای غم به جانش فرو می رفت ، وقتی از 

بلندش او را حفظ می کرد ، مسلح می شد و پیروز قد  بدبختی به جان می آمد ، پناهگاهی رفیع می یافت که دیوارهای

علم می کرد . وقتی ترس و شکست در دو قدمی بود که خود را به این پناهگاه می رساند . تارا آن پناهگاه رفیع بود . 

اکنون همان کاری را میکرد که یک بار کرده بد ـ اوه خدای بزرگ ، کاری کن که باز هم بکند . چیزی که می 

ت ، مکانی بود آرام ، تا زخم هایش التیام یابد ، دردش فراموش شود ، جایی که بتواند اردوگاهش را از نو خواس

تجهیز کند . در فکر تارا بود ، و تار جایی بود که همیشه دست خود را در حمایتش بلند کرده بود ، قلبش را تسکین 

گفت ، آن برگ های سرخ پاییزی ، آن سکوت پر مهر داده بود . آن خانه سفید را می دید که به او خوشامد می 

غروب که چون دعای خیر فرود می آمد و روان خسته اش را آرامش می داد . شبنم سحرگاهی بر بوته های سبز می 

ریخت و دشت در دشت سفیدی پنبه ها ، چون ستارگان آسمان روشن ، جلوه می کرد . تا چشم کار می کرد ، خاک 

 کاج ها و صنوبرها که تپه ها را پشت در پشت در می نوردید . سرخ بود و زیبایی

چه آرامشی بزرگی در خود حس می کرد ، از این چشم انداز قوتی یافته بود .و بخشی از دردها و غم هایش از کنج 

سروها ، ذهنش بیرون پریده بودند و دور شده بودند . یک لحظه ایستاد و چیزهای دیگر را هم به یاد آورد ، خیابان 

صف در صف ، از پایین جاده تا مقابل عمارت سفید ، تو به تو یاسمن در ساحل رود ، و دیوارهای سفید ، پنجره های 

سبز ، پرده های روشنی که در نسیم تکان می خورد . و مامی . مامی آنجا بود . ناگهان دلش برای مامی پرواز کرد . 

پهن و بزرگش بگذارد و دست سیاه و مهربان او را بر سرش حس مثل دوران کودکی ، دلش خواست سر بر سینه 

 کند . مامی حلقه ارتباط او با روزهای قدیم بود . 
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یاد خانواده اش افتاد ، خانواده ای که شکست را نمی شناخت . حتی وقتی که شکست فرود آمد ، با کمک آنان به پای 

انست رت را دوباره باز گرداند . می دانست که می تواند . هر ایستاد و سرش را باال گرفت . تردید نداشت که می تو

 وقت اراده کرده بود ، هیچ مردی یارای گریختن از افسون او را نداشت. 

فردا راجع به این موضوع فکر می کنم ، در تارا . می دونم که تحملشو دارم . فردا باالخره راهی برای بر گردوندنش » 

 « روز دیگری است . پیدا می کنم . خب ، فردا 
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