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 لندن  ،انگلستان

 ١٨١٠زمستان 

 او احضار شده بود. 

ها ، تنکردمیگذشت سامرست کسی را احضار خو و بیتند  ،وقتی دوک قدرمتند

 و مالیرشته وضعیت رس  دن مر که آ  زمانی خصوصبهداد.  شدمییک پاسخ 

و ش مراسم ازدواجچند ساعت قبل از  همآن، دست داشت دررا او  اجت�عی

  .اشتدنیاز  رسمایه به ایندرست وقتی که 

 یشخدمترسپ سمتبهو آن را  دکر  تی بازو تفاشنلش را با بی ننینگتو د رابرتدلر 

  .بر زبان آورد زیر لبو تشکری  دربزرگش، کارمیشل پرتاب کر دخانه پ

 »؟...ربزرگمدپ«

 ».ورمرس  دفرتشون هستندر د« گفت:و  دانداش را برگر مت پیر نگاه خیرهدپیشخ

 . رسخ شدند دمر  هایگونه

 هاآنو  دستش بیرون کشیدرا از  خود ستکشد. رابرت دفرتش بو در دالبته که او 

ود وج درمتندق حامیاشنت یک دیگری برای دجای  آیا .فروبرد کتشرون درا به 

رست با ه�ن دو  نینگتون را از هرنظردوک متامی اعضای خانواه د؟ داشت

 رسپیشخدمت. کردمیمهار ، تشادبا مسایل تجاریش  در برخور دگیری که سخت

کار عالیجناب و نشونتون  فرتد تونممی« گفت:و  دش حرکتی کر در جای خو د

 »م؟دب

 احساسیبمت با آن صورت دپیشخرس .دادا قورت دنش را با صاهدآب کارمیشل 

 ایالهسرابرت پرسبچه پنجکه از وقتی  ،زدخیلی لبخند �ی رگزه ،خود و مصمم

 طوراین وقتهیچو  کرد�یهم  ایهد، اخم یا خنکردمیکار وک دبرای  او دبو 

 . داد�یقورت هم بانه چیزی را دابی
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 . در بر گرفتش را داضطراب وجو 

... اشتد اعت راس و ن روزای رد ییتنها همآن به اینجان دبرای آم دستور اکید

آن از جمله هرگز  احساسبی و درس  دوک است و عالیجناب دبسیار ارزشمن زمان

ی در م آننه،  نبود. دباش اشنوه با مشتاق مصاحبت و دعالقمن ی کهاندخانبزرگ

ه ااستف خواهرش برای افشاء عشق رابرت به پرستار انشنئمتکاران خادکه از خ

 و گرمی ایدر قلبش ذره ،را احمق مجنون خواند اشنوهرسدی ، و بعد هم به کرد

 .اشتمحبت ند

 . شتاو از تصمیم به فرار و ازدواجشان خرب دا

 »؟رسورم -س«

و  درست کر درا  کتشرابرت یقه . ده رابرت را قطع کر دهندکارمیشل افکار آزار 

 . دی بزندلبخن دسعی کر 

 »رمفرت عالیجناب میدم به دخو «

داشته  یکس همراهیبهدیگر پرسبچه نبود که نیاز  ویک سالگیدر بیست عالوهبه

 . شدمیسناک هم تر  به ه�ن اندازه دوک محرتم وشامل حال  حرف نای باشد و

 »باشم بلدنجا فراخونده که راه رو ای بزرگم من رو بهقدر پدر نو قبال  ا«

در د. اضافه کر باشد،  تفاوتبیسعی داشت که لحنی  و متام را با بیچارگی و این

با رسعتی که مناسب مردی با دو دهه تایید تکان داد و  در پاسخ کارمیشل رسش را

صدایی در ذهنش و فرار کرد. رابرت  در جهت مخالف ،سن کمرت از او بود

، نقشه ترسی�یاگر تو از او  یک چیزی درست نیست. :گفتمیهشدارگونه 

و به لوسی ویتمن آن مراسم ازدواجی  کشیدی�یدر همچین شبی را  همآنفرار 

 دادی.  می، شترا که لیاقتش را دا

 به دفرت انتهای سالن و راه آشنایی که سمتبهپاهایش را وادار به حرکت کرد، 

-مین مرد ای ازن بود که همه کمی ای . واقعیترفت ،شدمیختم  پدربزرگش
، وپادازدواج با یک  خاطربه، عمه رابرت، هم شخود خرتد او از  عالوهبه. ترسیدند

 کنده بود.دل از کتش،آویزان کندن نخ اضافی  سادگیبه
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 یک دشای. کرد�ی، ازدواج رابرت با یک پرستار را تحمل ی هرگزچنین مرد !نه

  ...را نه ولی یک پرستارلم خصوصی از یک خانواه محرتم را می پذیرفت عم

 که دبو  احساسبی قدرآنوک د. ده شلوارش کشیباش را عرق نشستهستان بهد

. یستنگرمییک انسان  عنوانبهاقل دیا حبا خود متکار را برابر دیک خ سختیبه

ه ک طورآنحتی یا و  درک کندروح مهربان لوسی را  توانست�یلیل د به همین

. یددمیکه رابرت  طورآننه  ،ببیندرا  زدمی دو لبخن شدمی، رسخ شدمیاو اذیت 

با خواهرش بیاتریس، او  لوسیهای  زدنمیان رسوکله در هر روز کهکسی رابرت، 

از نظر او لوسی زن جوانی بود  .یافتمیخدمت و خدمتکار پیش تر ازسی فرابرا 

ت اهمیت داشکه برایش مراقبت از رابرت خیلی بیشرت از عنوان و دوشس شدنش 

ربزرگش را دپ خواستمی او اکنونباقی عمرش را با او بگذراند.  خواستمی و

و حتی از  دیدمیرا  چیزهمهوک سامرست، که دون شک درا که بچ. دقانع کن

 به اینجان از نقشه فرارش دآگاه ش دلیلبه، رابرت را تنها دآگاه بو  چیزهمه

 ده بود.فرانخوان

 ستاد. ای دفرت وحشتناک رابرت در مقابل درب آن

عمیقی  . نفسبودنینگتون دان دخان قدرمتند پیربرای مواجهه با  قدرتی دنبالبه

، شهامتش را از دست بدهد از اینکهقبل . را گرفت کتشیگر یقه د باریک. دکشی

تنها یک صدای ناله مانند آرام از پشت درب چوبی  ...دستش را بلند کرد و در زد

 مکثی کرد، دستش آویزان مانده بود.به گوشش رسید. 

ر راهرو دو  دکر  در عروق رابرت منجمدیگری، که خون را د دای ناله مانندص

 ای مرگ. دص ...دپیچی

هم آرزوی مرگ او را  وقتهیچاما اشت. دوست ندرا  دن مر ای رگز، او هایادخ

رب را عصبانیت درابرت با حرکتی آرام دستگیره درب را فشار داد و با  .نکرده بود

ای تکاپوی سنگینی د، صدستاای آنجا حرکتبی طوره�ن. خشکش زدو باز کرد. 

 نش اهمیتیدپلک ز تعداد دفعات اما  .دپلک ز  ربا نید. چندر کر هایش را پ  گوش

 ه�ن طورباقی بود و رابرت هنوز تصویر وحشتناک مقابلش چراکه اشت، دن

 شده بود. کوبزمین میخبه صحنه کثیف پلید و پستی  متاشاچی
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 ...وکد در آغوش لوسی

 ردوک د رضایتو برای  زده بودهیجاندخرتک  ».دعالیجناب ش� خیلی خوبی«

  ».ارمد تونوستد« .دن کشیدگر  ،تکاپو

 .سوزاندرا مرد  صفرا پشت گلوی

لوسی نیست.  !ایا، نهد. اوه، خدرب چنگ ز دو به چهارچوب  دانگشتانش را باز کر 

 ...وکدنه  بود، شدهاو دلباخته که  دلعنتی بو تنها زن  او

به یک دل ، که دقضاوت ناشی بو در  قدرآن و دبو  کورچش�نش  قدرآناو  قطعا  

 رشمانهیگری برای �ایش بیداالن چه حساب  ...مگر !؟دط�ع و مکار بسپار  آدم

  ؟دکر  شدمی شمقابل

ی را  بررس چیزهمهدقت به و خوبیبه او احت�ال باال نگاه کرد. به پدربزرگش 

 . زدندمیکه چش�ن طوسی رسدش آن چنان برق  و چیده بود، کرده

 »ام نیستم؟من بهرت از نوه« .مرصانه پرسیددوک 

 »، بلههاو « گفت: خوشیلوسی نفس عمیقی کشید و در پاسخ با 

  »؟رستهدوشس من میشی دو  کنیمیاونو ول همونجور که گفتی «

  »اوهوم« گفت: هیجانو با  دجلو خم کر  سمتبهش را دلوسی خو 

مریض  حت�  . دادفشار  بر همچش�نش را . حالت تهوع به رابرت دست داده بود

متام « گفت:ی دو با لحن رس  دستاای ربزرگش صافد، پناگهانی یبا حرکت. شدمی

 ».دش

 گفت: شبا چینی به ابروهایو  ماندخیز ناگهانی لوسی نیم و ن توقف عجیبای با

مر ، کده بو دکر  شخودرا شیفته  راحساس لوسی که زمانی اولحن پ   »عالیجناب؟«

 . دت عصبانیت لرزاندرابرت را از ش

 »!یدیر کر د« گفت:وار طعنه وکد

هین بلندی کشید و صورتش  و .ن حرف به پهلو چرخیدای و رس لوسی با شنیدن

 . رسخ شد

 »...رابرت«
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 ...لوسی .دور لوسی ز دبهچرخی  ،دکر را مرتب  خودشبزرگش در پ نکهای محضبه

کسی که  ...لوسی اشت.دبرایش اهمیت ن این رابرت ذرهدوک شدزنی که روزی 

ده شر کنارش مشت د سختیبهرابرت  ستاند. ده بو دمتام قلب او را ترصف کر 

ستش را دکف خون و  بودند فرورفتهستش دگوشت  ردهایش ، ناخننددبو 

لحنش حتی از یخبندان  »عالیجناب؟ دیده بو داحضار کر منو «. ده بو دپوشان

توانست  سختیبهکه حتی پدربزرگش هم  قدرآنزمستان هم رسدتر بود. 

 که یرخواهشا از زن گریان و پ  ر نگاهش  ا  دت او تعمدر متام مدتحسینش نکند. 

  !»ترابر « گفت:لوسی با گریه . ده بو دبرگران کردمیبا عجله لباسش را مرتب 

  ».ساکت باش«

 .دو ب ترپرابهتهم وبرق گوشخراشی داشت که از هر رعددستور آرام دوک قدرتی 

 درموردمن به تو « گفت:و  دادر مقابل لوسی تکان درا  اشانگشت اشارهوک د

  ».دترین عروس ممکن برای تو بو دن بای .مده بو دادار دن زن هشای

 دندبو  رستیدها تنها کل�ت نای د. شایدشخارج پرمتسخری از گلوی رابرت  دپوزخن

 . ده بو در متام عمرش بیان کر د دن مر ای که

 ون مشکلشدش برای بیان بد، به خو درا کشیجمله  »درست است.« گفت:رابرت 

 . کردمیافتخار 

  !»رابرت« گفت:رالت�س یگر با لحنی پ  د باریکلوسی 

 درمتندوک قد، ولی درابرت بیای سمتبهو  دوک بگذر داشت با عجله از دسعی 

لوسی را جلوی  رو بهو جلوی حرکت می بین او و رابرت گذاشت قد سادگیبه

 . گرفت

ه تر که همه ش� جذب خون پسته ار دی دراای ان یکدن خانای خون«

و اون خرتم د  اول«. دادفشار  بر همنش را محکم اهد ».دشیمتکارانتون میدخ

دامه ا کردمیگریه  شدتبهرسش را خم کرد و با اشاره به لوسی که  ».لعنتی پادو

   »ن زن از تو خیلی آسون بود.ای جدا کردن« .داد

 روغین حاصل از هرزگی. دهای ن اشکآ . داز قبل ش ترقلب رابرت سخت
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 نسلموندم میکه اجازه  کنیمیاگر فکر  ،دوک خواهی شد، یک روز رابرت اما تو«

 ».هلعنت کن وخدا من ر  ،هنادامه پیدا ک از یک بدکاره

انه نشلوسی  سمتبههم انگشتش را  د، بعدوخته بو درا به رابرت  اشخیرهنگاه 

 ».ن طرف بریای از تونیمیوشیزه وامتن، دو ش� « گفت:گرفت و 

و  دبو  رفتار کردهکاره معمولی د همچون یک بدخرتک ه پیر رس ظهر با دحرامزا«

 »؟دن لوسیه واقعی نبو ای خب انست.دحتی اسمش را هم �ی

موج نفرت ستون فقراتش را لرزاند. نفرت از دوک، نفرت از لوسی، و نفرت از 

زنی که او متام قلبش را به او  !احساساتشن زن و باور ای خودش برای عالقه به

و برایش  دادمینامش را هم به او آینده  چند ساعتهمین داده بود و حتی در 

 .زاده بوداز متام دوشیزگان نجیب متفاوت

  ».کنهمیو پرداخت ر پیشکارم پولت « .پاره کردوک افکار رابرت را دکالم 

 !»پولش«
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	لردرابرت دنینگتون شنلش را با بیتفاوتی باز کرد و آن را بهسمت سرپیشخدمت خانه پدربزرگش، کارمیشل پرتاب کرد و تشکری زیر لب بر زبان آورد. 
	«پدربزرگم...؟»
	پیشخدمت پیر نگاه خیرهاش را برگرداند و گفت: «در دفترشون هستند سرورم.»
	گونههای مرد سرخ شدند. 
	البته که او در دفترش بود. رابرت دستکش خود را از دستش بیرون کشید و آنها را به درون کتش فروبرد. آیا جای دیگری برای داشتن یک حامی قدرتمند وجود داشت؟ دوک تمامی اعضای خانواه دنینگتون را از هرنظر و درست با همان سختگیری که در برخورد با مسایل تجاریش داشت، مهار میکرد. سرپیشخدمت در جای خودش حرکتی کرد و گفت: «میتونم دفتر کار عالیجناب و نشونتون بدم؟»
	کارمیشل آب دهانش را با صدا قورت داد. سرپیشخدمت با آن صورت بیاحساس و مصمم خود، هرگز خیلی لبخند نمیزد، از وقتی که رابرت پسربچه پنجسالهای بود او برای دوک کار میکرد، اخم یا خندهای هم نمیکرد و هیچوقت اینطور بیادبانه چیزی را هم قورت نمیداد. 
	اضطراب وجودش را در بر گرفت. 
	دستور اکید برای آمدن به اینجا آنهم تنهایی در این روز و ساعت را داشت... زمان بسیار ارزشمند است و عالیجناب دوک سرد و بیاحساس هرگز از جمله آن بزرگخاندانی که علاقمند و مشتاق مصاحبت با نوهاش باشد نبود. نه، آن مردی که از خدمتکاران خائنشان برای افشاء عشق رابرت به پرستار خواهرش استفاه کرد، و بعد هم به سردی نوهاش را احمق مجنون خواند، در قلبش ذرهای گرمی و محبت نداشت.
	او از تصمیم به فرار و ازدواجشان خبر داشت. 
	«س- سرورم؟»
	کارمیشل افکار آزاردهنده رابرت را قطع کرد. رابرت یقه کتش را درست کرد و سعی کرد لبخندی بزند. 
	«خودم به دفتر عالیجناب میرم»
	بهعلاوه در بیستویک سالگی دیگر پسربچه نبود که نیاز بههمراهی کسی داشته باشد و این حرف شامل حال دوک محترم و به همان اندازه ترسناک هم میشد. 
	«قبلاً اونقدر پدربزرگم من رو به اینجا فراخونده که راه رو بلد باشم»
	و این را با بیچارگی تمام و لحنی که سعی داشت بیتفاوت باشد، اضافه کرد. در پاسخ کارمیشل سرش را در تایید تکان داد و با سرعتی که مناسب مردی با دو دهه سن کمتر از او بود، در جهت مخالف رابرت و فرار کرد. صدایی در ذهنش هشدارگونه میگفت: یک چیزی درست نیست. اگر تو از او نمیترسی، نقشه فرار آنهم در همچین شبی را نمیکشیدی و به لوسی ویتمن آن مراسم ازدواجی را که لیاقتش را داشت، میدادی.  
	پاهایش را وادار به حرکت کرد، بهسمت انتهای سالن و راه آشنایی که به دفتر پدربزرگش ختم میشد، رفت. واقعیت این بود که همه کمی از این مرد میترسیدند. بهعلاوه او از دختر خودش هم، عمه رابرت، بهخاطر ازدواج با یک پادو، بهسادگی کندن نخ اضافی آویزان از کتش، دلکنده بود.
	نه! چنین مردی هرگز، ازدواج رابرت با یک پرستار را تحمل نمیکرد. شاید یک معلم خصوصی از یک خانواه محترم را می پذیرفت ولی یک پرستار را نه... 
	دستان بهعرق نشستهاش را به شلوارش کشید. دوک آنقدر بیاحساس بود که بهسختی یک خدمتکار را برابر با خود یا حداقل بهعنوان یک انسان مینگریست. به همین دلیل نمیتوانست روح مهربان لوسی را درک کند و یا حتی آنطور که او اذیت میشد، سرخ میشد و لبخند میزد را ببیند، نه آنطور که رابرت میدید. رابرت، کسی که هر روز در میان سروکلهزدنهای  لوسی با خواهرش بیاتریس، او را بسی فراتر از پیشخدمت و خدمتکار مییافت. از نظر او لوسی زن جوانی بود که برایش مراقبت از رابرت خیلی بیشتر از عنوان و دوشس شدنش اهمیت داشت و میخواست باقی عمرش را با او بگذراند. اکنون او میخواست پدربزرگش را قانع کند. چرا که بدون شک دوک سامرست، که همهچیز را میدید و حتی از همهچیز آگاه بود، رابرت را تنها بهدلیل آگاه شدن از نقشه فرارش به اینجا فرانخوانده بود.
	رابرت در مقابل درب آن دفتر وحشتناک ایستاد. 
	بهدنبال قدرتی برای مواجهه با پیر قدرتمند خاندان دنینگتون بود. نفس عمیقی کشید. یکبار دیگر یقه کتش را گرفت. قبل از اینکه شهامتش را از دست بدهد، دستش را بلند کرد و در زد... تنها یک صدای ناله مانند آرام از پشت درب چوبی به گوشش رسید. مکثی کرد، دستش آویزان مانده بود.
	صدای ناله مانند دیگری، که خون را در عروق رابرت منجمد کرد و در راهرو پیچید... صدای مرگ. 
	خدایا، او هرگز این مرد را دوست نداشت. اما هیچوقت هم آرزوی مرگ او را نکرده بود. رابرت با حرکتی آرام دستگیره درب را فشار داد و با عصبانیت درب را باز کرد. و خشکش زد. همانطور بیحرکت آنجا ایستاد، صدای تکاپوی سنگینی گوشهایش را پُر کرد. چندین بار پلک زد. اما تعداد دفعات پلک زدنش اهمیتی نداشت، چراکه تصویر وحشتناک مقابلش هنوز باقی بود و رابرت همان طور تماشاچی صحنه کثیف پلید و پستی به زمین میخکوب شده بود.
	لوسی در آغوش دوک...
	«عالیجناب شما خیلی خوبید.» دخترک هیجانزده بود و برای رضایت دوک در تکاپو، گردن کشید. «دوستتون دارم.» 
	صفرا پشت گلوی مرد را سوزاند.
	انگشتانش را باز کرد و به چهارچوب درب چنگ زد. اوه، خدایا، نه! لوسی نیست. او تنها زن لعنتی بود که دلباخته او شده بود، نه دوک...
	قطعاً او آنقدر چشمانش کور بود و آنقدر در قضاوت ناشی بود، که دل به یک آدم طماع و مکار بسپارد؟! مگر... الان چه حساب دیگری برای نمایش بیشرمانه مقابلش میشد کرد؟ 
	پدربزرگش به بالا نگاه کرد. او احتمالاً بهخوبی و بهدقت همهچیز را  بررسی کرده و چیده بود، که چشمان طوسی سردش آن چنان برق میزدند. 
	دوک مصرانه پرسید. «من بهتر از نوهام نیستم؟»
	لوسی نفس عمیقی کشید و در پاسخ با خوشی گفت: «اوه، بله»
	«همونجور که گفتی اونو ول میکنی و دوشس من میشی درسته؟» 
	لوسی خودش را بهسمت جلو خم کرد و با هیجان گفت: «اوهوم» 
	حالت تهوع به رابرت دست داده بود. چشمانش را بر هم فشار داد. حتماً مریض میشد. با حرکتی ناگهانی، پدربزرگش صاف ایستاد و با لحن سردی گفت: «تمام شد.»
	با این توقف عجیب و ناگهانی لوسی نیمخیز ماند و با چینی به ابروهایش گفت: «عالیجناب؟» لحن پُراحساس لوسی که زمانی او را شیفته خودش کرده بود، کمر رابرت را از شدت عصبانیت لرزاند. 
	دوک طعنهوار گفت: «دیر کردی!»
	و سر لوسی با شنیدن این حرف به پهلو چرخید. و هین بلندی کشید و صورتش سرخ شد. 
	«رابرت...»
	بهمحض اینکه پدربزرگش خودش را مرتب کرد، چرخی بهدور لوسی زد. لوسی... زنی که روزی دوک شدن رابرت ذرهای برایش اهمیت نداشت. لوسی... کسی که تمام قلب او را تصرف کرده بود. دستان رابرت بهسختی در کنارش مشت شده بودند، ناخنهایش در گوشت دستش فرورفته بودند و خون کف دستش را پوشانده بود. «منو احضار کرده بودید عالیجناب؟» لحنش حتی از یخبندان زمستان هم سردتر بود. آنقدر که حتی پدربزرگش هم بهسختی توانست تحسینش نکند. در تمام مدت او تعمداً نگاهش را از زن گریان و پُرخواهشی که با عجله لباسش را مرتب میکرد برگرانده بود. لوسی با گریه گفت: «رابرت!» 
	«ساکت باش.» 
	دستور آرام دوک قدرتی داشت که از هر رعدوبرق گوشخراشی هم پرابهتتر بود. دوک انگشت اشارهاش را در مقابل لوسی تکان داد و گفت: «من به تو درمورد این زن هشدار داده بودم. این بدترین عروس ممکن برای تو بود.» 
	پوزخند پرتمسخری از گلوی رابرت خارج شد. شاید اینها تنها کلمات درستی بودند که این مرد در تمام عمرش بیان کرده بود. 
	رابرت گفت: «درست است.» جمله را کشید، به خودش برای بیان بدون مشکلش افتخار میکرد. 
	لوسی یکبار دیگر با لحنی پُرالتماس گفت: «رابرت!» 
	سعی داشت با عجله از دوک بگذرد و بهسمت رابرت بیاید، ولی دوک قدرتمند بهسادگی قدمی بین او و رابرت گذاشت و جلوی حرکت رو به جلوی لوسی را گرفت. 
	«خون این خاندان یک ایرادی داره که همه شما جذب خون پستتره خدمتکارانتون میشید.» دهانش را محکم بر هم فشار داد. «اول دخترم و اون پادو لعنتی.» سرش را خم کرد و با اشاره به لوسی که بهشدت گریه میکرد ادامه داد. «جدا کردن این زن از تو خیلی آسون بود.»  
	قلب رابرت سختتر از قبل شد. آن اشکهای دروغین حاصل از هرزگی. 
	«اما تو رابرت، یک روز دوک خواهی شد، اگر فکر میکنی که اجازه میدم نسلمون از یک بدکاره ادامه پیدا کنه، خدا من رو لعنت کنه.»
	نگاه خیرهاش را به رابرت دوخته بود، بعد هم انگشتش را بهسمت لوسی نشانه گرفت و گفت: «و شما دوشیزه واتمن، میتونی از این طرف بری.»
	«حرامزاده پیر سر ظهر با دخترک همچون یک بدکاره معمولی رفتار کرده بود و حتی اسمش را هم نمیدانست. خب این لوسیه واقعی نبود؟»
	موج نفرت ستون فقراتش را لرزاند. نفرت از دوک، نفرت از لوسی، و نفرت از خودش برای علاقه به این زن و باور احساساتش! زنی که او تمام قلبش را به او داده بود و حتی در همین چند ساعت آینده نامش را هم به او میداد و برایش متفاوت از تمام دوشیزگان نجیبزاده بود.
	کلام دوک افکار رابرت را پاره کرد. «پیشکارم پولت رو پرداخت میکنه.» 
	«پولش!»
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انگلستان، لندن 

زمستان 1810

او احضار شده بود. 

وقتی دوک قدرتمند، تندخو و بیگذشت سامرست کسی را احضار میکرد، تنها یک پاسخ میشد داد. بهخصوص زمانی که آن مرد سررشته وضعیت مالی و اجتماعی او را در دست داشت، آنهم چند ساعت قبل از مراسم ازدواجش و درست وقتی که به این سرمایه نیاز داشت. 

لردرابرت دنینگتون شنلش را با بیتفاوتی باز کرد و آن را بهسمت سرپیشخدمت خانه پدربزرگش، کارمیشل پرتاب کرد و تشکری زیر لب بر زبان آورد. 

«پدربزرگم...؟»

پیشخدمت پیر نگاه خیرهاش را برگرداند و گفت: «در دفترشون هستند سرورم.»

گونههای مرد سرخ شدند. 

البته که او در دفترش بود. رابرت دستکش خود را از دستش بیرون کشید و آنها را به درون کتش فروبرد. آیا جای دیگری برای داشتن یک حامی قدرتمند وجود داشت؟ دوک تمامی اعضای خانواه دنینگتون را از هرنظر و درست با همان سختگیری که در برخورد با مسایل تجاریش داشت، مهار میکرد. سرپیشخدمت در جای خودش حرکتی کرد و گفت: «میتونم دفتر کار عالیجناب و نشونتون بدم؟»

کارمیشل آب دهانش را با صدا قورت داد. سرپیشخدمت با آن صورت بیاحساس و مصمم خود، هرگز خیلی لبخند نمیزد، از وقتی که رابرت پسربچه پنجسالهای بود او برای دوک کار میکرد، اخم یا خندهای هم نمیکرد و هیچوقت اینطور بیادبانه چیزی را هم قورت نمیداد. 

اضطراب وجودش را در بر گرفت. 

دستور اکید برای آمدن به اینجا آنهم تنهایی در این روز و ساعت را داشت... زمان بسیار ارزشمند است و عالیجناب دوک سرد و بیاحساس هرگز از جمله آن بزرگخاندانی که علاقمند و مشتاق مصاحبت با نوهاش باشد نبود. نه، آن مردی که از خدمتکاران خائنشان برای افشاء عشق رابرت به پرستار خواهرش استفاه کرد، و بعد هم به سردی نوهاش را احمق مجنون خواند، در قلبش ذرهای گرمی و محبت نداشت.

او از تصمیم به فرار و ازدواجشان خبر داشت. 

«س- سرورم؟»

کارمیشل افکار آزاردهنده رابرت را قطع کرد. رابرت یقه کتش را درست کرد و سعی کرد لبخندی بزند. 

«خودم به دفتر عالیجناب میرم»

بهعلاوه در بیستویک سالگی دیگر پسربچه نبود که نیاز بههمراهی کسی داشته باشد و این حرف شامل حال دوک محترم و به همان اندازه ترسناک هم میشد. 

«قبلاً اونقدر پدربزرگم من رو به اینجا فراخونده که راه رو بلد باشم»

و این را با بیچارگی تمام و لحنی که سعی داشت بیتفاوت باشد، اضافه کرد. در پاسخ کارمیشل سرش را در تایید تکان داد و با سرعتی که مناسب مردی با دو دهه سن کمتر از او بود، در جهت مخالف رابرت و فرار کرد. صدایی در ذهنش هشدارگونه میگفت: یک چیزی درست نیست. اگر تو از او نمیترسی، نقشه فرار آنهم در همچین شبی را نمیکشیدی و به لوسی ویتمن آن مراسم ازدواجی را که لیاقتش را داشت، میدادی.  

پاهایش را وادار به حرکت کرد، بهسمت انتهای سالن و راه آشنایی که به دفتر پدربزرگش ختم میشد، رفت. واقعیت این بود که همه کمی از این مرد میترسیدند. بهعلاوه او از دختر خودش هم، عمه رابرت، بهخاطر ازدواج با یک پادو، بهسادگی کندن نخ اضافی آویزان از کتش، دلکنده بود.

نه! چنین مردی هرگز، ازدواج رابرت با یک پرستار را تحمل نمیکرد. شاید یک معلم خصوصی از یک خانواه محترم را می پذیرفت ولی یک پرستار را نه... 

دستان بهعرق نشستهاش را به شلوارش کشید. دوک آنقدر بیاحساس بود که بهسختی یک خدمتکار را برابر با خود یا حداقل بهعنوان یک انسان مینگریست. به همین دلیل نمیتوانست روح مهربان لوسی را درک کند و یا حتی آنطور که او اذیت میشد، سرخ میشد و لبخند میزد را ببیند، نه آنطور که رابرت میدید. رابرت، کسی که هر روز در میان سروکلهزدنهای  لوسی با خواهرش بیاتریس، او را بسی فراتر از پیشخدمت و خدمتکار مییافت. از نظر او لوسی زن جوانی بود که برایش مراقبت از رابرت خیلی بیشتر از عنوان و دوشس شدنش اهمیت داشت و میخواست باقی عمرش را با او بگذراند. اکنون او میخواست پدربزرگش را قانع کند. چرا که بدون شک دوک سامرست، که همهچیز را میدید و حتی از همهچیز آگاه بود، رابرت را تنها بهدلیل آگاه شدن از نقشه فرارش به اینجا فرانخوانده بود.

رابرت در مقابل درب آن دفتر وحشتناک ایستاد. 

بهدنبال قدرتی برای مواجهه با پیر قدرتمند خاندان دنینگتون بود. نفس عمیقی کشید. یکبار دیگر یقه کتش را گرفت. قبل از اینکه شهامتش را از دست بدهد، دستش را بلند کرد و در زد... تنها یک صدای ناله مانند آرام از پشت درب چوبی به گوشش رسید. مکثی کرد، دستش آویزان مانده بود.

صدای ناله مانند دیگری، که خون را در عروق رابرت منجمد کرد و در راهرو پیچید... صدای مرگ. 

خدایا، او هرگز این مرد را دوست نداشت. اما هیچوقت هم آرزوی مرگ او را نکرده بود. رابرت با حرکتی آرام دستگیره درب را فشار داد و با عصبانیت درب را باز کرد. و خشکش زد. همانطور بیحرکت آنجا ایستاد، صدای تکاپوی سنگینی گوشهایش را پُر کرد. چندین بار پلک زد. اما تعداد دفعات پلک زدنش اهمیتی نداشت، چراکه تصویر وحشتناک مقابلش هنوز باقی بود و رابرت همان طور تماشاچی صحنه کثیف پلید و پستی به زمین میخکوب شده بود.

لوسی در آغوش دوک...

«عالیجناب شما خیلی خوبید.» دخترک هیجانزده بود و برای رضایت دوک در تکاپو، گردن کشید. «دوستتون دارم.» 

صفرا پشت گلوی مرد را سوزاند.

انگشتانش را باز کرد و به چهارچوب درب چنگ زد. اوه، خدایا، نه! لوسی نیست. او تنها زن لعنتی بود که دلباخته او شده بود، نه دوک...

قطعاً او آنقدر چشمانش کور بود و آنقدر در قضاوت ناشی بود، که دل به یک آدم طماع و مکار بسپارد؟! مگر... الان چه حساب دیگری برای نمایش بیشرمانه مقابلش میشد کرد؟ 

پدربزرگش به بالا نگاه کرد. او احتمالاً بهخوبی و بهدقت همهچیز را  بررسی کرده و چیده بود، که چشمان طوسی سردش آن چنان برق میزدند. 

دوک مصرانه پرسید. «من بهتر از نوهام نیستم؟»

لوسی نفس عمیقی کشید و در پاسخ با خوشی گفت: «اوه، بله»

«همونجور که گفتی اونو ول میکنی و دوشس من میشی درسته؟» 

لوسی خودش را بهسمت جلو خم کرد و با هیجان گفت: «اوهوم» 

حالت تهوع به رابرت دست داده بود. چشمانش را بر هم فشار داد. حتماً مریض میشد. با حرکتی ناگهانی، پدربزرگش صاف ایستاد و با لحن سردی گفت: «تمام شد.»

با این توقف عجیب و ناگهانی لوسی نیمخیز ماند و با چینی به ابروهایش گفت: «عالیجناب؟» لحن پُراحساس لوسی که زمانی او را شیفته خودش کرده بود، کمر رابرت را از شدت عصبانیت لرزاند. 

دوک طعنهوار گفت: «دیر کردی!»

و سر لوسی با شنیدن این حرف به پهلو چرخید. و هین بلندی کشید و صورتش سرخ شد. 

«رابرت...»

بهمحض اینکه پدربزرگش خودش را مرتب کرد، چرخی بهدور لوسی زد. لوسی... زنی که روزی دوک شدن رابرت ذرهای برایش اهمیت نداشت. لوسی... کسی که تمام قلب او را تصرف کرده بود. دستان رابرت بهسختی در کنارش مشت شده بودند، ناخنهایش در گوشت دستش فرورفته بودند و خون کف دستش را پوشانده بود. «منو احضار کرده بودید عالیجناب؟» لحنش حتی از یخبندان زمستان هم سردتر بود. آنقدر که حتی پدربزرگش هم بهسختی توانست تحسینش نکند. در تمام مدت او تعمداً نگاهش را از زن گریان و پُرخواهشی که با عجله لباسش را مرتب میکرد برگرانده بود. لوسی با گریه گفت: «رابرت!» 

«ساکت باش.» 

دستور آرام دوک قدرتی داشت که از هر رعدوبرق گوشخراشی هم پرابهتتر بود. دوک انگشت اشارهاش را در مقابل لوسی تکان داد و گفت: «من به تو درمورد این زن هشدار داده بودم. این بدترین عروس ممکن برای تو بود.» 

پوزخند پرتمسخری از گلوی رابرت خارج شد. شاید اینها تنها کلمات درستی بودند که این مرد در تمام عمرش بیان کرده بود. 

رابرت گفت: «درست است.» جمله را کشید، به خودش برای بیان بدون مشکلش افتخار میکرد. 

لوسی یکبار دیگر با لحنی پُرالتماس گفت: «رابرت!» 

سعی داشت با عجله از دوک بگذرد و بهسمت رابرت بیاید، ولی دوک قدرتمند بهسادگی قدمی بین او و رابرت گذاشت و جلوی حرکت رو به جلوی لوسی را گرفت. 

«خون این خاندان یک ایرادی داره که همه شما جذب خون پستتره خدمتکارانتون میشید.» دهانش را محکم بر هم فشار داد. «اول دخترم و اون پادو لعنتی.» سرش را خم کرد و با اشاره به لوسی که بهشدت گریه میکرد ادامه داد. «جدا کردن این زن از تو خیلی آسون بود.»  

قلب رابرت سختتر از قبل شد. آن اشکهای دروغین حاصل از هرزگی. 

«اما تو رابرت، یک روز دوک خواهی شد، اگر فکر میکنی که اجازه میدم نسلمون از یک بدکاره ادامه پیدا کنه، خدا من رو لعنت کنه.»

نگاه خیرهاش را به رابرت دوخته بود، بعد هم انگشتش را بهسمت لوسی نشانه گرفت و گفت: «و شما دوشیزه واتمن، میتونی از این طرف بری.»

«حرامزاده پیر سر ظهر با دخترک همچون یک بدکاره معمولی رفتار کرده بود و حتی اسمش را هم نمیدانست. خب این لوسیه واقعی نبود؟»

موج نفرت ستون فقراتش را لرزاند. نفرت از دوک، نفرت از لوسی، و نفرت از خودش برای علاقه به این زن و باور احساساتش! زنی که او تمام قلبش را به او داده بود و حتی در همین چند ساعت آینده نامش را هم به او میداد و برایش متفاوت از تمام دوشیزگان نجیبزاده بود.

کلام دوک افکار رابرت را پاره کرد. «پیشکارم پولت رو پرداخت میکنه.» 

«پولش!»
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