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 :ای در مورد این نسخه نکته
ی نهایی، شامل آلبوم تصاویر و آخرین اصالحات، هم اکنون  نسخه. ی ابتدایی راز داوینچی است که بازبینی نهایی روی آن اعمال نشده است این نسخه، نسخه

 .توسط انتشارات زهره در جریان چاپ است و تا آخر خردادماه منتشر و تقدیم عالقمندان خواهد شد
 .از طریق سایت بعد هفتم تقدیم خواهد گردید) 1383(ی الکترونیکی اصالح شده، همراه با آلبوم تصاویر و آخرین اصالحات، اوایل خرداد ماه  هنسخ

  قفسه
   یفارس یمجاز کتابخانه

Www.ghafaseh.coM  
  نترنت ی ای روی مجازیگاه جامع کتاب هایپا

info@ghafaseh.com  
 

Richard
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 حقایق

 ییها ه نسخ فرانسه،ی ملی  کتابخانه1975در سال  .است حقیقی گذاری شده، تشکیالتی  بنیان1099  سال که دریی اروپاسرّی دیر صهیون، محفل •
 :ساخت ی را فاش مدیر صهیون ی از اعضایاریت بسی کشف کرد که هوی سرّهای پروندهیا  Les Dossiers Secrets موسوم به  رایخط
 .ینچی لئوناردو داو،کتور هوگویو ،یچلیبوت وتن،یزاک نیآسر 

 و زیآم خشونت عبادات  ویمغزی شستشو مورد دریی ها شگزار لیدل به راًیاخ است، ریسختگ داًیشدی قتیطر که» یدئ اُپوس «کِیکاتولی گر فهیخل •
 هفت و چهلی مرکز دفتر ساختمانی بنای تازگ بهی دئ اپوس. است به پا کردهی فراوان جنجال »سفْنَ رِیتحق «به موسوم خطرناک ای فریضه

 .است رسانده انیپا به 243 شماره، ورکیوین نگتونیلگز ابانیخ در را شیدالر ونیلیم
 .تندیواقع اساس بر کتاب نیا در ینهان مناسک و اسناد  ویمعمار و یهنر آثار فاتیصتو ی همه •
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 سرآغاز

 بعدازظهر 10:46 ،سیپار  لوور،ی موزه
در  ین نقاشیتر کینزدسوی به . دوید می موزه طاقدار یها  افتان و خیزان در راهرو1ری ژاک سون، لووری رییس پرآوازه

 را به یشاهکار هنرپیرمرد هفتاد و شش ساله .  نقاشی چنگ انداختذهّبمُ به قاب  ودست دراز کرد—2 از آثار کاراواجویکی—دیدرسش
 .او را پوشاند بوم ی پارچهزمین افتاد و  یاز پشت رو. نتوانست تعادلش را حفظ کند. وار کندیاز دآن را د و به زحمت یسمت خود کش

در  آژیری  ودیپوش لرز پارکت سرسرای .افتاد و راه را بستها فرو یکین نزددر هماعظیمی  پوالدیندر  طور که انتظار داشت، ناهم
 .به صدا در آمدی دوری  فاصله
و د یرون خزی بوم بی ر پارچهیاز ز بعد .ام هنوز زندهبا خود اندیشید . حالش جا بیایدتا  کمی در همان حال ماند زنان س موزه نفسییر

 .از نظر گذراند یگاه یمخف را برای یافتن  فضای غارگونه
 .دآم می یکی نزد بسیاری از فاصله صدا ».تکون نخور«
 . چرخاندیسرش را به آهستگ  وخکوب شدیش می و زانوهاها  دستیس موزه روییر

 بود و  بلند و چهارشانه.دا بودی پهای آهنی لهی مهاجم از پس مپیکر و ضدنور  طرح کوه،ی محصور  بیرون محوطهتر، آن طرفپنج متر 
 مرد .نمود سرخ تیره می و مردمکشان یش صورتیها  چشمی هیعنب و خته بودندیباً ریدش تقری سپیموها. پریده داشت ستی سفید و رنگپو

ست فرار یبا ینم«: گفت و س موزه گرفتییم به سمت ریها مستق لهیان می از متیر را ی هفت لوله .کشیدرون ی بی راریت  هفتشر کتیزال از ز
 ».حاال بگو کجاست«.  شناختشد به آسانی  نمیاش را  لهجه».یکرد یم

                                                                            
1 Jacques Saunière 
2 Michelangelo Merisi da Caravaggio: هنرمنـدان  از ارییبـس  بـر  گرایانـه  واقـع  گیری سمت با که آور نو هنرمندی) 1571-1610 (ایتالیایی نقاش 
 نمودن واقعی روش نیز بعدی آثار در او ولی. دکردن اعالم مردود آمیز  اهانت و عامیانه آثاری عنوان به ساکلی مقامات را مذهبیش های  نقاشی  برخی از  .گذاشت اثر باروک
 مـسیح  ضـد  هنرمنـد  را او حتـی  و گرفتند خرده کارش بر نقاشان از بسیاری .)کرد  های غیردینی خود نیز مدل استفاده می        او در نقاشی   (.داد ادامه را مذهبی های  صحنه
، (Flagellation of Christ)تازیانه زدن بر عیسی  ،(Conversion of Saint Paul) مسیحیت به قدیس پولس گرویدن: از عبارتند او آثار از خیبر. خواندند

 .(Fortune Teller)بین  ، فال(Musicians)مطربان  ،(Raising of Lazarus)رستاخیز ایلعاذر 
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 ».یگی مینم چودینم .گفتمکه بهت  «:زانو زده بود با لکنت گفتروی زمین دفاع  یبرییس موزه که 
تو و «. بودخیره شده س موزه ییحرکت به ر  بی بود وکامالًاو  لرزید،  می مرد زالگون   چشمان شبحی که درجز برق» .یگیدروغ م«

 ».به شما تعلق ندارهه مسلکت چیزی رو دارید ک  همتاندوس
 ؟دهی فهماز کجا . در خود حس کرد رانیس موزه موج آدرنالییر
. س موزه نشانه رفتییاسلحه را به طرف سر ر» .ینو زنده بمشایدید بگو کجا پنهانش کرد .برحق خدا آسوده میشن  اولیایامشب«

 »؟یریبمارزش داره که به خاطر این راز «
 .بند آمده بود  سونیرنفس

 .خیره شدر یت  هفتی به لوله  ومرد سرش را کج کرد
 دقت ادا ابشمرده و ش را یکلمات بعد» .خواهی میگم می که یزیچ .صبر کن «:آهسته گفت . دفاع باال آوردبرای دستانش را سونیر

 . نشوداستفاده از آن مجبور به هیچ وقت  کهکرد  میو هر بار دعابود ن کرده ین دروغ را بارها و بارها تمریا .کرد
 ».د گفتن رونیقاً همی هم دق بقیه.اوهوم«: گفتآورد و  بر لب یا  مهاجم لبخند متکبرانه،ش که تمام شدیها حرف

 »؟بقیه«. دی خود را پس کشونیرس
ر یغ ».ی گفتاالن که تو گفتند همین چیزی رو . روهر سه تا . کردماونها رو هم پیدا «:ی بر لب آورد و گفتشخندی رتنومندمرد 

نفر  هر سه که پی بردسونیر . شد محفوظ نگاه داشته می کهن خود راز ی  به اندازه،1مُباشِرشسه هویت س موزه و یی ر حقیقیتیهو! ممکنه
 . گفته بودندانیکسی دروغ شانش از مرگیطبق قرار پ

 ».ونهدی موقت ری هستم که حقینها کس من ت،یرمی بکهتو «.  دوباره هدف گرفته بوداش را مهاجم اسلحه
یافتن ار در صدد یاخت یب. از بین میرهقت یرم حقیاگر من بم.  بردیقت هراسناک پی حقبه عظمت اینس موزه ییک آن ریدر  .قتیحق

 . برآمدجایی برای پنهان شدن
. کندبا درد مبارزه  کوشید  و افتادن به زمی صورتبا. ش حس کردشکم سوزان گلوله را در حرارتس موزه یی و رشی کردر غریت هفت

 .ره شدیها به مهاجم خ لهی مپسد و از یهسته به پشت چرخآ
  .ه بودگرفت مرد سر او را هدف

 . ترس و اندوه افکارش را متالطم کرده بود سیل. چشمانش را بستسونیر
 .ن انداختی در راهرو طنی خالخشاب چکاندن یصدا

 .س موزه چشمانش را گشودییر
پوزخندزنان به  .عوض شد نظرش اما ،ردبردا یگری خشاب د دست دراز کرد تا.تریسگ نی خود  به اسلحهم با رضایتأو تیا نگاهمرد ب

 ».ندارمجا  این ای  دیگهکار«:  و گفتسونیر نگاه کرد

                                                                            
1 sénéchaux :      ورت  مباشرها؛ صورت مفرد این واژه به صsénéchau  یا در انگلیسی seneschalانـد  ساالر نیز ترجمـه کـرده    آمده است که آن را به خوان .

 در اوایل قرن یازده تا انقـالب  (Capetian Dynasty)ی کاپِتیَن  شد که این مقام پس از سلسله معنای اصلی این واژه به ناظر یا آمِری منسوب از فئودال گفته می
 .تدر این داستان معنای دیگری از آن مقصود اس. ی خود را از دست داده بود ها اهمیت اولیه  چند در بخش اعظمی از این سالفرانسه وجود داشت، هر
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 محاط از خون یا رهیغ با داتر از استخوان جنا نییمتر پا یچند سانتپیراهن کتانش،  ی رو، گلولهیجا .ن نگاه کردییس موزه به پاییر
 را جان کندن  نوعنیا، ریجنگ الجزاسرباز  ، کهنهس موزهییر .اصابت نکرده بود به قلبش رحمانه بیگلوله . م شکم با خود گفت.شده بود

 .دکر ی مشماز درون مسمو و کرد ی تراوش ماش نهیداخل قفسه سبه د معده ی اس در این حین، وماند یقه زنده میپانزده دق .ده بودید
 ».وی موس،نیکوستدرد  «:مرد گفت

 .رفتسپس راهش را کشید و 
پیش از آن  .شدند یگر باز نمی دی قهیست دقیر افتاده بود و درها زودتر از بیگ .چشم دوخت پوالدین ی  به دروازه در تنهاییژاک سونیر

 . خودش نبود مرگِهولِ ، بودبر او پنجه انداخته که یترس. مرد که کسی به باالی سرش برسد می
 . زنده نگه دارم رو راز ایندیبا

ها محول   که به آنیتیمأمورخودشان اندیشید و به ش از ی پیها نسل به . در ذهنش زنده شد برادرانشگریر دیتصو .خورد یتلوتلو م
 .شده بود
 .معرفت ی  به هم پیوستهریزنج

 نگهبانتنها  و ری زنجی  بازماندهی ژاک سونیر تنها حلقهارهای احتیاطی، سازوکآن همه رازداری و با وجود رغم آن همه  یعل ناگهان،
 . بودراز تاریخن یارزشمندتر
 .ستادی اروی پاهایش نلرزا
 .دا کنمی پید راهیبا

لش جلّ زندان میوارهایبه د . راز را به او بسپاردی همشعلتوانست  یک نفر بود که سونیر میتنها  .ر افتاده بودی گیگالر گرانددرون 
 .زدند ی به او لبخند میمی قدی مثل دوستان بود وای دنین تابلوهایتر سی از نفیا مجموعه که چشم دوخت

از ینمانده  های باقی تک ثانیه تکفه به ین وظی انجام ایدانست که برا یخوب م .ش را جمع کردتوان ی د همهیکش ی که میبا وجود درد
  .دارد
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 فصل اول

 .برخاستاز خواب  رامآ رامآ 1رابرت لنگدان

 .روشنش کرد و کورمال دنبال چراغ خواب گشت. داشت زنگ زیر ناآشنایی  وخورد ی زنگ میکیتلفن در تار
 یوارهاید و شانزدهم یی لو در اتاقی با مبلمان چوب ماهون از راآویز و بزرگ ی پردهتخت. ستیمه باز اطرافش را نگری نیشمانچبا 

 . دید شدهینقاش
 ؟ هستمیا دره م جهنمدوکد از خود پرسی

 .سیتز پاریهتل ر: به چشمش خوردن کلمات ی تخت ای هیزان به پای آوبافتِ  و ظریفیی پالتوی  حولهیروبعد 
 .رفت یان می از مبه تدریجره کرده بود ی که ذهنش را تیهمِ

 »بله؟«: گفت و  را برداشتیلنگدان گوش
 ».ن نکرده باشمودارتیدوارم بیام؟ انو لنگدیموس«: مردی که آن سوی خط بود پاسخ داد

 . سنگین بود اما مثل خواب مرگ،ده بودیک ساعت خوابیفقط  . بامداد12:32 .ران به ساعت کنار تخت نگاه کردیلنگدان ح

                                                                            
1 Robert Langdon 
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ضوع د و اصرار دارند که موننی ببو شما رمیخوان. دی دار مالقات کننده.خوامی عذر مکارن یبابت ا .وی موسمزاحم میشم،از پذیرش «
 ».مهمیه

 . ثابت ماند بودز کنار تختی می رو که مچالهی  برگهی؟ چشمانش رومالقات. ج بودیلنگدان هنوز گ
 از ی مذهبیشناس، استاد نماد پروفسور رابرت لنگدانشبی با: کند می با افتخار اعالمس ی پارکایییدانشگاه امر

 .دانشگاه هاروارد
 را کار ار محافظهحضّ—2شارتر جامع یسایکلدر  پنهان 1ن پگانیاگ نشانی درباره یدیش اسالینما—شبآن  یسخنران .دیلنگدان نال

 .را شروع کندای  مشاجره تا دنبال کرده بود جا آن او را تا ها ی از همان مذهبیکیاد یبه احتمال ز . بودبرآشفته
 »...م  خستهیلیاالن خ .متأسفم «:لنگدان گفت

 ».هیمهمان شما مرد مهم«:  و ادامه دادن آوردیی پاای  تا حد زمزمهش رایصدابعد » ...اما موسیو «: کرداصرار نگهبان
 اهل  میان درخوان مخالف ی ول،نام بِای  از او چهرهها آیین یشناسنماد و ی مذهبیها یش درباره نقاشیها کتاب . داشتتردیدلنگدان 

عشاق  و پسند هجوم مورخان خود به بعداز آن . شده بودتر مشهورکان صد برابری با واتیری بعد از درگ همسال گذشته .هنر ساخته بود
 . نداشتی او تمامی خانه هنر به چاک سینه

 ید بگ.دیادداشت کنی ون ران مهمی تلفن ای  اسم و شمارهدی کنلطف«: گفت و به کار بردرعایت ادب  یت تالشش را برایلنگدان نها
 را ی کند گوشی بتواند مخالفتمتصدیش از آن که یو پ» .متشکرم. رمیگ ی تماس مایشون  ترک کنم باوس ریکه پار نی قبل از ا،شنبه سه

 .گذاشت
س یتز پاریبا اقامت در هتل ر زد که ی جلد الف می روی نوشته .ستی مهمانان نگری راهنمای با اخم به دفترچه  و تخت نشستیرو

 . بوددهی خسته و ژولای بهیش غریرو مرد روبه .ره شدیش خمقابل ی قدی نهییبرگشت و به آ .دیدر شهر نور آرام بخواب ی کودکمثل
 . رابرت،یاج داریالت احتیبه تعط

شه یش که هما یچشمان آب .ند نبودینه خوشایی در آ خستگینایدن اثر ی د و حاال بودگذاشتهر ی او تأثی روسخت هک سال گذشتی
 کنار  همدی سپییموها . محکم و چاه زنخدانش را پوشانده بودی رنگ آرواره رهی تیشیر ته .ند آمدشره به نظریدند امشب کدر و تیدرخش یم

 ی همکارش اصرار داشتند که آن موهایها چه خانم گر ا.کرد روی می  درآمده بود و به سمت موهای سیاه باالتر پیششیها قهیشق
 .دانست یم بهتر دلیلش راخود لنگدان کند،  تر می اش را آراسته فقط ظاهر عالمانه یخاکستر

                                                                            
1 Pagan :          گری    معنای اصلی این واژه شرک است، اما در زبان امروز پگانی(Paganism)    هـا را در      نـد، آن  شود که عموماً خدایان متعدّد دار        به ادیانی گفته می

دانند، نظیر مهرپرستی در ایران و هندوگری در هند و اربابِ انواع یونان و روم و دِروییدیـسم     ی خود را هم در ادیان چندخدایی ماقبل موسی می           جویند، ریشه   طبیعت می 
های پگانی امروز، نظیر ویکاها،       ه گفتن است که به اعتقاد بسیاری از گروه        الزم ب . شویم  جلوتر با مفهوم کلمه در بطن داستان بیشتر روبرو می         . در گُل و بریتانیا و جز آن      

 به نیّـت مـریم بـاکره        کوبی کردید، شمعی در کلیسا      توانید پس از این که در مراسمی گرد آتش پای           شما می «اعتقاد به کیش پگانی در تضاد با ادیان ابراهیمی نیست و            
 ».روشن کنید

2 Chartres Cathedral :غرب فرانسه که معموالً همراه با کلیساهای آمینس و رایمس یکی از سه مثال  ، شمالشارتریی به سبک گوتیک در شهر کلیسا
های معماری بَنا که تقلیدهای بسیاری از آن انجام دادند نیست، بلکه  تنها دلیل شهرت آن نوآوری. شود دانسته می) خاصه گوتیک علیا(اصلی معماری گوتیک فرانسه 

سوزی از میان رفت و بازسازی  بعدها بخش اعظمی از آن در آتش آغاز کردند که 1220ساخت بنا را در آغاز به سبک رومانسک در سال . های آن نیز است  مجسمهتعدّد
ی  اند که این امر به نوبه ستفاده کردهشود که در ساختار آن از شمع پشتیبان یا پشتبند ا  از نخستین بناهایی در اروپا محسوب میشارتر کلیسای .آن به سبک گوتیک بود

کلیسای . های پشتیبان با تحمل بیشتر وزن بنا این بار را از دوش دیوارها برداشتند های بیشتری استفاده کنند، چه شمع خود سبب شد طراحان در دیوارهای آن از شیشه
 . متر مربع است2000های آن تقریباً  های رنگی دارد که مساحت شیشه  پنجره با شیشه150 شارتر
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 !دید ی من رو بوستون می اگه عکاس مجله
در ز که او را یبرانگ شکآور و  ی شرمافتخار— گذاشته بود جذّاب شهرتی شخصفهرست ده نفر بوستون نام او را در ی  مجله،ماه گذشته

 او کهد ن دوباره پیش کشید رااین موضوع،  دور از خانهچهارهزار کیلومتر امشب .پایان همکارانش در هاروارد قرار داده بود معرض تمسخر بی
 .آزار داد اش را در میان سخنرانی

 یازی مهمان امشب ما ن!انیها و آقا خانم «:ه بودگفت کرده بود و سیپارایی کیدانشگاه امررو به پاویون سلطنتی  برنامه به  زنیمجر
 .3نگارها اندیشه ی از یاد رفتهزبان  ،2اشراقیون ی دوره ،1یق سرّرَ فِیشناس نشانه .د هستنیاری کتب بسی سندهین نواشیا .د ندارنیبه معرف

 به  راناشی اهای با از شما کتیلیخ . استبه بهترین شکل ممکنان  منظورمدنا ه کتاب نوشتیشناس  شمایلن در مورداشی اوییمگ ی میوقت
 ».دیکن ی استفاده میعنوان منابع درس
 .ر تکان دادند که در جمع بودند با عالقه سدانشجویانی

 صحنه یطنت به لنگدان که رویبا ش» ...ا، امّ کنمی به شما معرفان راشین ااشنظیر  کاری بیی پیشینه برشمردنقصد داشتم با «
 ».اب جذّیمعرف راه  گفتودش یم.  داد نشانن به منآتر از به یزی از حضار چیکی«:  و ادامه داد انداختینشسته بود نگاه

 .کرد ی میی بوستون در دستش خودنمای له مجیها  از نسخهیکی
 ؟دا کردهی پیا دره م جهنمدو از کهگی دین روا. لنگدان در خود فرو رفت

 یس .رفت فرو میش یشتر در صندلیشتر و بیهر لحظه بهم  لنگدان  و ابلهانه کردی  از مقالهیا دهی برنامه شروع به خواندن گزیمجر
 عمومی یسخنران  لنگدان ازیو به طور حتم امتناع آقا... «.چ وجه قصد کوتاه آمدن نداشتی ه و زن بهدز خنده زیرت ی بعد جمعثانیه
 ».دامتیاز دادن ما به ایشان در جذّابیتسنجمان شکان باعث ی واتی  محرمانهی شان در جلسهیرعادی نقش غی درباره

 »؟دوست دارید بیشتر بشنوید «: کردبازارگرمی یمجر
 .ت کف زدیجمع
 .یه نفر یه کاری بکنه :درون خودش نهیب زدلنگدان  .ره به سراغ مقاله رفته بود دوبایمجر

 اما این محقق به نظر نرسند،ب یترک شو بلند باال و خی ما زهیجاترِ  جوان گانِ از برندیپروفسور لنگدان مثل بعضممکن است چه  گر«
؛ دانشجویان شود یتر مچشمگیر نه زیر و نه بم، امّا گرمشان یا صداشان بی ماری عالمانه دارند و حضور گیرای ای چهل و چند ساله مهره

 »!کنند میاد ی  الحلقوم گوش راحت به عنوان این صدااز دختر 
 .به هوا برخاست ی حضار خندهغریو 

                                                                            
1 The Symbology of Secret Sects 
2 The An of the Illuminati : عبارتIlluminatiهـایی چنـد از    ضمیران است و این عنوان را گروه  که به اشراقیون برگرداندیم در التین به معنای روشن

ها تجلی    اند که درک حقیقت خدا مستقیماً بر آن         و مدّعی ) وشتی در فصول بعدی خواهید دید     ها در پان    ها که شرح آن     کروسیس  نظیر روزی (اند    صوفیان اروپا بر خود نهاده    
ی آن امروزه به گروهی آلمانی است که در اواخر قرن هجده سر برآوردند و نفوذ زیادی در برخی کشورها به دست آوردنـد و سَـرآخر بـا لژهـای                   بیشترین اشاره . کند  می

 که در اسپانیای قرن شـانزدهم سـربرآوردند و در   (Aluminados) آلومینادوها -1: توان موارد زیر را نام برد     ها می   های دیگری از آن     ونهاز نم . فراماسونی مرتبط شدند  
 .مانده بودند اواخر قرن هجده بازی قرن هفده نیز اشراقیونی پدیدار آمدند که تا  در فرانسه-2. دوران انگیزیسیون نابودشان کردند و عقاید گنوستیکی داشتند

3 The Lost Language of Ideograms :گویند که معنـی خاصـی را غیـر از ظـاهر      گونه می ها با عالئمی نقاشی نگارها به نمایش برخی مفهوم اندیشه
گیـرد و بَـدَل بـه         را به خـود مـی     شود، اما در طی زمان معنی رستوران          به خودی خود تصویرنگار محسوب می     » قاشق و چنگال  «نقاشی به ذهن متبادر کند؛ برای مثال        

 .نگار را از سر گذرانده است ای الفبای اندیشه عمالً هر زبان باستانیی در دنیا مدتی دوران نوشتن با گونه. شود تصویرنگاره می
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و  2فاستونی هریس لباس با 1سون فوردی در مورد هر بودتخزعبالچند خط . اند از آن چه نوشتهدانست بعد  یم .لنگدان به زور لبخند زد
م گرفت یتصمخطری ندارد  زرشکی یاسک قهیور ی و پولکت فاستونی هریسدن یپوشدیگر عصر با خودش حساب کرده بود که روز چون آن 

 .وارد عمل شود
 استعداد خوبی برای بوستون ی  مجله مطمئناً!کیممنون مون«. بون دور کردی را از ترمجریپا خاست و   به پیش از موقعلنگدان

خوام از  و آورده، از کنسولگری می از شما اون مقاله ریکیم وم کدفهم براگ «: و ادامه داددی کشی از سر شرمندگیآه» .سرایی داره داستان
 ».کشور اخراجش کنه

 .دندیحضار خند
 »...ها صحبت کنمنماد در مورد قدرت باید من امشب دینودیطور که م نوهم .ب دوستانوخ«
 

 .  شکست را اتاق لنگدان دیگر سکوتِصدای زنگ تلفن بار

 »بله؟«. با ناباوری غرغر کرد و گوشی را برداشت
خواستم اطالع بدم که مهمان شما داره . دوباره معذرت میخوام! آقای لنگدان«. همان گونه که انتظار داشت متصدی پذیرش هتل بود

 ».گفتم بایست به شما می به نظرم می. به اتاقتون میاد
 » من فرستادید؟اتاقشما کسی رو به «: دیگر خواب از سرش پریده بود گفتلنگدان که 

 ». اما نمیتونستم جلوی کسی مثل ایشون رو بگیرم! موسیو،معذرت میخوام«
 »حاال کی هست؟«

 .اما متصدی تلفن را قطع کرده بود
 . محکمی به در اتاق لنگدان خوردی بالفاصله بعد از آن، ضربه

ی پالتویی هتل را  حوله. رود  فرو می3ریکرد انگشتان پایش در فرش ساوُنِ احساس می. ختخواب بیرون خزیدلنگدان، نامطمئن از ت
 »کیه؟«. تنش کرد و به سمت در رفت

اسم «. رسید آمیزی به گوش می ار بود و صدایش مثل فریاد تیز و تحکمد انگلیسی مرد لهجه» .باید با شما صحبت کنم! آقای لنگدان«
 ».5ی مرکزی پلیس قضایی شاخه.  ست4روم کولهمن ستوان ژ

 . بودامریکاآی در .بی.ژ تقریباً معادل اف.پی.س.د ؟پلیس قضایی. لنگدان مکثی کرد

                                                                            
 .ای با همین نام بود گانه ر سه دایندیانا جونزی جنگ ستارگان و   در چندگانهسولو هانهایش  هریسون فورد بازیگر بزرگ امریکایی که مشهورترین نقش 1

  نوعی فاستونی 2
3 Savonniere :شود ی بافت شرقی در شهری با همین نام در فرانسه تولید می باف است که بر پایه ساونری نوعی فرش پشمی و دست. 
4 Lieutenant Jerome Collet 
5 Direction Centrale Police Judiciaire 
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ای که از پشت در به او خیره شده بود باریک و  چهره. متری باز کرد در را چند سانتیالی بند را بردارد،  بدون این که زنجیر شب
 .ود مرد هم به طرز عجیبی تکیده و الغر بود و یونیفرم آبی رسمیی به تن داشتنمود و خ پریده می رنگ

 »میتونم بیام تو؟«: پرسید
 »موضوع چیه؟«. کرد رانداز میولنگدان تأمل کرد و این تردید ناشی از نگاه غریبه از پشت چشمان زردش بود که او را 

 ».یخوادای م  موضوع محرمانهی  من نظر شما رو دربارهی فغمانده«
 ».حاال؟ االن نصف شبه«: لنگدان گفت

 » لوور قرار مالقاتی نداشتید؟ی شما امروز بعدازظهر با رییس موزه«
او و رییس متشخّص لوور قرار نوشیدنیی را بعد از سخنرانیِ امشبِ . لنگدان ناگهان هجوم تشویش و اضطراب را در خود حس کرد

 »از کجا میدونید؟«. یامده بودن با هم گذاشته بودند، اما سونیر نالنگد
 ».ش دیدیم  روزانهی اسم شما رو تو فهرست برنامه«
 »مشکلی که پیش نیومده؟«

 .باز به داخل فرستاد افسر آه شومی کشید و عکسی را از میان در نیمه
 .حرکت و سفت ماند وقتی لنگدان عکس را دید بدنش بی

 ».لووراز داخل . دن ساعت پیش گرفته یحدود  رواین عکس«
کی همچین «. کمی بعد شوک و انزجار اولّیه جای خود را به خشمی ناگهانی داد. انگیز خیره شد ن به آن عکس غریب و حیرتالنگد

 »!کاری رو کرده
 ».ال رو پیدا کنیمؤین سابا در نظر گرفتن تبحّر شما توی نمادشناسی و قرار مالقاتتون با ایشون، امیدواریم به ما کمک کنید جواب «

چیزی در آن عکس . انگیز و سخت عجیب بود  خوفعکسْ. لنگدان به عکس خیره مانده و ترس او اکنون با نگرانی همراه شده بود
کمی بیش از یک سال پیش، لنگدان عکسی از یک جسد و درخواست کمک مشابهی . انگیخت ای از آشنایی را در او برمی کننده حس نگران

این عکس کامالً متفاوت بود، اما چیزی در . ر ساعت بعد نزدیک بود جانش را در شهر واتیکان از دست بدهدبیست و چها. دریافت کرده بود
 . کرد آن بود که برایش ایجاد ذهنیتی آشنا و ناراحت کننده می

 »!من منتظره، آقا ی فغمانده«: افسر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت
 »...جا و این که جسد این قدر عجیب این نماد این«. شنید حمت صدایش را می به ز که چشمانش هنوز مسحور عکس بودلنگدان

 »؟ندقرار داد«: افسر پرسید
 ». کاری رو با جسد بکنهچو همنمیتونم تصور کنم کسی بتونه «. ن با تکان سر تصدیق کرد و ناخودآگاه بدنش لرزیدالنگد

» ...بینید چیزی که توی عکس می. ت متوجه نشدید، آقای لنگدانمثل این که درس«: افسر خیلی جدی به لنگدان نگریست و گفت
 ».کاریه که خود موسیو سونیر با خودش کرده«: مکثی کرد و ادامه داد
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 فصل دوم

. لنگید  می1 اصلی عمارتی مجلل در خیابان البرویری هیکلی که سیالس نام داشت، به سمت دروازه سوتر، زالِ درشت یک کیلومتر آن
ی که محکم به دور ران خود بسته بود گوشتش را پاره کرده بود، اما روحش رضایتمندانه از خدمتی که برای خداوند انجام دار  میخپابند

 .رور سر داده بودی سُ داده بود ترانه

 .درد نیکوست
مسلکش را از خواب   همخواست هیچ کدام از برادران جا که نمی  از آن. شد، چشمان سرخش سرسرای ورودی را کاوید کهوارد اقامتگاه

 .وارد شد و در را پشت سرش بست. جا قفل کردن ممنوع بود در اتاق خوابش باز بود؛ در این. ها باال رفت  آرام از پلهبیدار کند
 کرباسی هم که به جای رختخوابش استفاده ی از چوب کاج و زیراندازای گنجه.  کف اتاق از چوب سخت بودوپیرایه  اتاق کامالً بی

 .نده بودکردها بود که مکان مقدس مشابهی در نیویورک به او اعطا  جا مهمان بود، اما سال این هفته در این. خورد کرد به چشم می می
 . فراهم کردهبرایم پروردگار سرپناه و مقصودی

اهش را که در کشوی  تلفن همر و گنجه دویدکناربا عجله . پردازد نش را میکم دِیْ امشب، سرانجام سیالس احساس کرد که کم
 .ای را گرفت پایینی پنهان کرده بود برداشت و شماره

 »بله؟«: دادای پاسخ  صدای مردانه

                                                                            
1 Rue La Bruyere 
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 ».ام من برگشته! استاد«
 .مشخص بود که از شنیدن خبری از او خوشحال است» !ادامه بده«: صدا دستور داد

 ».و خود استاد اعظم... سه نفر مباشر. هر چهارتایشان از بین رفتند«
پس گمان کنم باید اطالعات را به دست آورده «: سپس ادامه داد. مکث کوتاهی که به وجود آمد، انگار که برای شکرگزاری بود

 ».باشی
 ». یکسانی را گفتندهای حرفهر چهار نفر جداجدا «
 »کنی؟ تو حرفشان را باور می«
 ».تواند تصادفی باشد یکسان گفتنشان نمی«

 ».ی رازداری اخوت حقیقت داشته باشد نگران بودم که آوازه! ست عالی«. ای به گوش رسید زده زدن هیجان صدای نفس
 ».ه قدرتمندیی هراس از مرگ، انگیزه«
 ».چیزی را که باید بدانم بگو!  شاگرد عزیزبگذریم«

کله هر چهار تایشان وجود «. ددهنده باش تواند تکان ذره از قربانیانش جمع کرده است چقدر می دانست اطالعاتی که او ذره سیالس می
 ».یید کردندأای، را ت افسانهسنگ تاج ، 1دو وو

 ».همانی که انتظار داشتیم. سنگ تاج«. درک می هیجان استادش را حس  وصدای حبس سریع نفس را از پشت تلفن شنید
 و محل اختفای مانست میشده  کاری دهای کن  لوحهبهرا ساخته بود که —سنگ تاج یا کله دو وو—ای سنگی ت نقشه اخوّمشهور بود که

 . آن تنها دلیل وجود اخوت بودحفظکرد، رازی چنان نیرومند که  ترین راز اخوت را افشا می نهایی بزرگ
 ». یک قدم دیگر تا هدفمان فاصله داریمفقطزمانی که سنگ تاج به دستمان بیفتد، «
 ». همین جا در پاریس استسنگ. تر هستیم کنید به سنگ تاج نزدیک از آن چه گمان می«
 ».شدکارمان خیلی آسان . ست پاریس؟ باور نکردنی«

اشان را با  طور هر چهار قربانیش، لحظاتی پیش از مرگ، سعی کردند زندگی ملحدانه این که چه. سیالس وقایع آن روز را بازگو کرد
، استادانه، در یکی از کلیساهای کهن  راسنگ تاج—گفتندافشای آن راز نجات دهند و این که هر کدامشان به سیالس موارد یکسانی را 

 .2سولپیس در کلیسای سن—بودندده کرپاریس پنهان 
 ».اند ببین چطور ما را به سخره گرفته!  خدای در خانه«: استاد با شگفتی فریاد زد

 ».ندنک می وهاست این کار ر قرن«
. ای خدمت بزرگی به پروردگار کرده«: سرانجام گفت. ظه او را دربربگیرد انگار که بخواهد لذت پیروزی در این لح،استاد سکوت کرد

 »کنی؟ شرایط را که درک می. همین امشب. خیلی فوری. باید سنگ را برای من بیاوری. کشیدیم ها بود که انتظار می قرن

                                                                            
1 clef de voûte :گویند شناسند و به سنگ میانی و مرکزی در طاق می های گوناگون سنگ طاق و آجر تاج و آجر بندی و آجر کور می در فارسی آن را با نام. 
2 Eglise de Saint-Sulpice 
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کلیسا مثل «. دهد غیرممکن است ستور میچه استاد د دانست که آن  اما این را هم می،ناپذیر بودند بینی دانست شرایط پیش سیالس می
 »شم؟بچطور باید داخلش . ها خصوصاً شب.  میمونهدژ

 . شد توضیح داد چه بایست انجام می گوید، آن ریر قدرت سخن میسپس استاد با صدای مطمئن مردی که از سَ
 

 . گوشی را گذاشت، پوستش از اشتیاق به سوزش افتاده بود کهسیالس

. ی خدا به او فرصت کافی برای طلب مغفرت داده بود  سپاسگزار بود که استاد پیش از ورودش به خانه.اعتیک س: با خودش گفت
 برضدّها بود که ستیز  قرن.  البته گناهانی که مرتکب شده بود در راه رسیدن به هدفی مقدس بود. از معاصی امروز پاک کنموباید روحم ر

 .ند همواره وعده داده بود هم را بخشایش الهی وگرفت دشمنان خدا صورت می
 .دانست آمرزش نیازمند ریاضت است با این همه، سیالس می

. به پایین نگاه کرد و پابند میخدار را که دور رانش بود امتحان کرد.  برهنه شد و میان اتاق زانو زد واش را کنار گذاشت عینک آفتابی
تیز فلزی که به عنوان یادآور  های نوک نواری چرمی، مرصع به دانه—کردند یی پیروان راستین طریقت از چنین چیزی استفاده م همه

 .کرد های نفس کمک می آورد، به مقابله با خواسته دردی که این وسیله به وجود می. رفتند عیسی در گوشت فرو میابدی مصائب 
سگک پابند را گرفت و آن را . وزی معمولی نیستدانست که امروز ر اگر چه پابندش را بیش از دو ساعتِ معمول پوشیده بود، خوب می

ی دردناکش  آرام نفسش را بیرون داد و با لذت مناسک تزکیه. ها در گوشت، چهره درهم کشید با فرورفتن بیشتر میخ. تر کرد یک گره سفت
 .را پذیرا شد

اگر چه اسکریوا . کرد را تکرار می— استادانی استاد همه—1رد مقدس پدر خوزه ماریا اسکریواداشت وِ. درد نیکوست: سیالس نجوا کرد
  این.کردند من در گوشه و کنار جهان زمزمه میؤ مرده بود، خرد نابش همچنان زنده بود و هنوز کلماتش را هزاران سالک م1975در سال 

 .دادند خواندند انجام می می» تحقیر نفس« مقدسی را که ی فریضهزدند و  سالکان بر زمین زانو می
خون . مجازات. کرد که به دقت کنار خود روی زمین به حالت چنبره گذاشته بود داری نگاه می یالس به طناب سنگین و گرهحال س

سپس . ی درد و رنج بود، به سرعت دعایی زیر لب خواند سیالس که مشتاق آثار تطهیرکننده.  را پوشانده بودی ریسمانها شده گره خشک
. کرد ها را بر پشتش عمیقاً حس می ی گره ضربه. هایش فرود آورد  طناب را محکم روی شانه،را بستیک سر طناب را چنگ زد، چشمانش 

 .دوباره و دوباره تازیانه زد. گوشت تنش شکافت. هایش فرود آورد دوباره تازیانه را روی شانه
 castigo corpus meum 2 :کرد در حین تازیانه زدن زمزمه می
 .ر پشتش حس کردسرانجام جاری شدن خون را ب

                                                                            
1 Father José Maria Escrivá : در آن هنگـام نعـداد   . ت کـرد  فـو 1975وی در سـال  .  اپوس دئی را بنیان گذاشت1928اسقف اسپانیایی که در سال

 .باشد می» گری صلیب مقدس و اپوس دئی خلیفه«شویم نام اصلی اپوس دئی  آور میدیا. هزار نفر رسیده بود اعضای این طریقت به شصت
 ».کنم نفسم را تزکیه می«عبارتی التینی به معنای  2
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 فصل سوم

 از میان آخر بهارهوای خشک .  گذشت1اکس که به سمت جنوب در حرکت بود از کنار سالن اپرا و میدان وندوم-ماشین سیتروئن زد
ر به کرد شه کرد، احساس می در صندلی کنار راننده، رابرت لنگدان در حالی که افکارش را منظم می. زد های باز به ماشین ضربه می پنجره

اش را مرتب ساخته بود، اما تاثیر چندانی بر نگرانیش نگذاشته  دوش گرفتن سریع و اصالح صورت، چهره. گذرد سرعت از کنارش می
 .شد تصویر هراسناک جسد رییس موزه در مغزش نقش بسته بود و پاک نمی. بود

 .ژاک سونیر مرده
گریزی،  رغم شهرت سونیر در مردم علی. کرد  میاندوهس موزه احساس کاری از دست لنگدان ساخته نبود، اما عمیقاً از مرگ رئی

 3یر  و تنی2های پوسن  پنهان در نقاشی رمزِ زبانِی های او درباره کتاب.  تحسین ساخته بودی احساس تعهدش به هنر او را مردی شایسته
کشید و بدقولی   لنگدان مشتاقانه انتظارش را میمالقات امشب چیزی بود که. های تدریسش بود  لنگدان سر کالسی متون مورد عالقه

 . سونیر او را سخت آزرده بود

                                                                            
1 Place Vendôme 
2 Nicolas Poussin :سالی که در دربار لویی نظر از دو  ی باروک؛ او صرف  و سردمدار کالسیسیسم تصویری در دوره)1594-1665 (نقاش قرن هفده فرانسه

 . رساند سیزدهم گذراند کارش را در رم به انجام می
3 David Teniers :مـدیون  ای داشت، امـا شـهرتش را    نقاش فالندری که عالقه به رسم موضوعات مذهبی و اسطوره) 1610-1690(یر کوچک  دیوید تنی
ی   و بـازار مکـاره  (Smokers in an Inn)خانـه   سیگارکشان مهمان: از آثار اوست. تر از زندگی مردم عادی کشیده است هایی است که با ظرافت هر چه تمام صحنه

 (Flemish Country Fair)فالندری 
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. ؟ لنگدان سرش را چرخاند و بیرون را نگاه کرد با خودش کرده بودون کار راو ژاک سونیر واقعاً. دوباره تصویر جسد در ذهنش آمد
 .کوشید تصویر را از ذهنش بزداید

های  هایی که کیسه  پیشخدمت ودادند های بادام شکرزده را هل می هایی که گاری فروش ستی شهر پر شده بود از د بیرون، منظره
های  دیگر را در آغوش گرفته بودند تا در میان نسیمی که بوی شکوفه اق شبگردی که هم عشّ وگذاشتند های خیابان می زباله را کنار جدول

 .گذاشت ها را پشت سر می آشفتگی برید و با قدرت  میقیچیبندان را مانند  راهآژیر دوتکه و ناهنجار سیتروئن . داد گرم بمانند یاس می
تصادف . فغمانده وقتی فهمید هنوز در شهر هستید خوشحال شد«: افسر برای اولین بار پس از خروج از هتل به حرف درآمد و گفت

 ».منی بودیُ خوش
 به عنوان کسی که عمرش را او.  که به هیچ وجه مورد قبولش نبوداتفاق هم مفهومی بود. یمنی لنگدان هر احساسی داشت مگر خوش

های سخت  هایی از رویدادها و تاریخچه ها و مظاهر ناهمخوان کرده بود، جهان را به شکل رشته  میان اندیشهی صرف جستجوی رابطه
ممکن است روابط دیده نشوند، اما همیشه «: بگویدهای نمادشناسیش در هاروارد  ر کالسس آمد که بسیار پیش می. دید درهم تنیده می

 ».اند فقط زیر سطح مدفون مانده. حضور دارند
 ».گمان کنم دانشگاه امریکایی پاریس به شما گفت کجا اقامت دارم«: لنگدان گفت

 ».اینترپل«. راننده سرش را به عالمت نفی تکان داد
 وقتهای اروپا برای دیدن گذرنامه در  هتلی   همهی ظاهراً غیرمغرضانهفراموش کرده بود درخواست ! همسلّم ؟اینترپللنگدان اندیشید 

 چه کسی سر در بیاورندتوانستند  در هر شبی، افسران اینترپل می. ی همیشگی و در واقع قانون استا پذیرش، موضوعی فراتر از فرمالیته
 . ثانیه طول کشیده بودپیدا کردن لنگدان در هتل ریتز احتماالً فقط پنج. کجای اروپا خوابیده است
با . تر سیتروئن به سمت جنوب، نیمرخ درخشان برج ایفل پدیدار شد که در سمت راستش سر به آسمان کشیده بود با پیش رفتن سریع

 رمانتیک ایه دیگر را در یکی از مکان قرار گذاشته بودند هر شش ماه هم. شان افتاد گانه  و قول بچه1، لنگدان به یاد ویتوریابرج ایفلدیدن 
سف، به یاد آورد که آخرین بار سال پیش أبا ت. گرفت لنگدان اندیشید که احتماالً برج ایفل هم در فهرستشان قرار می.  زمین ببینندی کره

 .ویتوریا را در میان فرودگاه شلوغ رم بوسیده است
 »؟دتا حاال سوارش شدی«: افسر نگاهی کرد و پرسید

 » چی؟ببخشید؟«.  خیره نگاهش کرده بود که منظورش را نفهمیدلنگدان
 . جلو به برج ایفل اشاره کردی و از پنجره» ؟دخوشگله، نه؟ تا حاال سوارش شدی«: افسر گفت

 ».نه، تا حاال ازش باال نرفتم«: لنگدان با چشمانی گرد شده گفت
 ».به نظر من که خیلی کامله. ست نماد فرانسه«

بارگی و داشتن   زن ورانی  که فرانسه، کشوری که به شهوت مشهور بود نمادشناسان میان.ادپرتی سرش را تکان د لنگدان با حواس
 سیصد متری انتخاب ی نماد ملی دیگری به جز آلت ذکورانتظار نیست مشهور است، 2 و متزلزلی مثل ناپلئون و پپین کوتولهپا خردهرهبران 

 . کند

                                                                            
1 Vittoria 
2 Pepin the Short : وی پسر حکمران فرانکی شارل مارتل .  تا پایان عمر751ها از سال  پادشاه فرانک) ؟714-768(پپین کوتوله(Charles Martel) 
 751ی مروینجین بود که در سال   حکومت چیلدریک سوم، آخرین پادشاه سلسله(Mayor of the Palace)تا زمان پادشاهیش قصردار . ی پپین هرستالی بود و نوه
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ماشین به سمت تقاطع سرعت گرفت و . قرمز بود، اما سیتروئن سرعتش را کم نکردزمانی که به تقاطع خیابان ریوولی رسیدند، چراغ 
 ی ها نسخه این باغ. کرد گذشت های مشهور تویلری را ایفا می  خیابان کاستیلیون که نقش ورودی شمالی باغمشجّربه تندی از بخش 

دانستند،   میتولیپشتباه مربوط به کلمه گل الله در فرانسه یعنی بیشتر جهانگردان معنی نام این پارک را به ا.  بودند1پارک پاریسی سنترال
 خاک جا ها از آن نهایت کثیف بوده است که پاریسی این گردشگاه زمانی مکانی بی. شد  به موضوعی نه چندان رمانتیک مربوط میتویلریاما 

 .کردند ها استخراج می2  توییلهای بام مشهورشان یا رس برای ساخت سفال
لنگدان نفسی بیرون داد و کمی از سکوت . ها به پارک خلوت، افسر دستش را زیر داشبورد برد و آژیر را خاموش کرد ود آنبا ور

های ماشین آهنگی  ر خشن چرخرخِکاوید و خِ شده را می ریزی های شن راه های جلو باغ  چراغی پریده  نور رنگ،در بیرون. ناگهانی لذت برد
 و فرم 3هایی بود که کلود مونه جا همان باغ این. دانست لنگدان همیشه تویلری را مکانی مقدس می. کرد اد میآور ایج یکنواخت و خواب

شوره در او  با این همه، امشب این مکان حال و هوای عجیبی از دل. ها بود بخش جنبش امپرسیونیست جا الهام رنگ را آزمود و به نوعی این
 .کرد ایجاد می

ر، راننده با  مدوّیپس از چرخشی به دور آبگیر.  پیچید و سپس به سمت غرب و بلوار مرکزی پارک چرخیدسیتروئن به سمت چپ
ای از  د که گذرگاه سرپوشیدهدی میهای تویلری را  لنگدان حاال انتهای باغ. ای چهارگوش و باز شد گذشتن از خیابانی متروک، داخل محوطه

 :کرد سنگ بزرگ آن را مشخص می
 4طاق کاروسل

. دانستند جا را به علت کامالً متفاوتی محترم می  هنر این اهلشد، بر خالف تشریفات غیراخالقیی که زمانی در طاق کاروسل برگزار می
 .شد  دیده مینما های اصلی قطب ، هر کدام در یکی از جهتهای هنری جهان از گذرگاه انتهایی تویلری چهار تا از بهترین موزه

 را بر خود 6 اُرسیموزه دِ ایستگاه قطار قدیمی را دید که اکنون نام ، نمای نورانی5ِولتر ین و که  سیراست، جنوبِ سمت ی بیرون پنجره
پشت .  هنرهای معاصر را در خود جا داده بودی ید که موزهد را 1مدرن پومپیدو نگاه کرد قسمت باالیی مرکز فوقکه سمت چپش را . داشت

 .داد را نشان می 3موزه دو ژو دو پوم که سر کشیده بود فراز درختان از 2سیسمَعْ رَکهنِ کِلیسْاُبِآن، در قسمت غرب، 

                                                                                                                                                                                                                                             

 (Donation of Pepin)پیمان پپین . گذاری کرد و حامی او بود پاپ استفان سوم او را تاج. جلوس کردچیلدریک را از مقام خود معزول کرد و خود بر تخت سلطنت 
 .پاپ درآورده بودند باز پس بگیردهای ایتالیا را که لومباردها از چنگ   پپین کوتوله بست تا زمین754هم پیمانی بود که در 

1 Central Park :هکتار است340پارک قریب به   در منهتن نیویورک؛ مساحت سنترالترین گردشگاه عمومی ترین و مهم بزرگ . 
2 Tuiles 
3 Claude Oscar Monet : های  های او بیشتر شامل صحنه نقاشی. گذار و رهبر و مدافع سبک امپرسیونیسم بود که بنیان) 1840-1926(نقاش فرانسوی

هـای علـف، پایـان تابـستان، اثـر          کومـه : تـوان مـوارد زیـر را نـام بـرد            از آثار او مـی    . ر طبیعت است  درتغییر آفتاب د    های همیشه   ی متوسط و ویژگی     زندگی مردم طبقه  
 :Impression)طلـوع  : ، ادراک(Luncheon on the Grass)زار  ، ناهـار در چمـن  (Haystacks, End of Summer, Morning Effect)صـبح 

Sunrise) .را از آن گرفتهاین آخری همان تابلویی است که این مکتب نام خود . 
4 Arc du Carrousel :ی ناپلئون ساختند سیک در زمانهی نوکال شود و از بناهایی است که به شیوه طاق نصرت کاروسل ورودی کاخ تویلری محسوب می. 
5 Siene and Quai Voltaire 
6 Musée d'Orsay :آثـار  . موزه دارای سه گالری اسـت . اند  آفریده شده1914 تا 1848های  ای شامل هزاران مجسمه و نقاشی و عکس که میان سال موزه

بـاالترین  . ها قـرار دارد     ی میانی ناتورالیسم و آر نوو و جنبش سمبولیست          در طبقه . ی همکف است    ژان دومینیک اینگره و امپرسیونیسم اولیه و مکتب باربیزون در طبقه          
 .گوگ دارد ی ون پرتره تر از همه سلف ز جمله آثار پیسارو و سزان و سورات و مهمامپرسیونیسم ا طبقه هم اختصاص به اواخر امپرسیونیسم و پست
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 . هنری جهان شده بودی ترین موزه اما درست روبرویش لنگدان قصر سنگی و رنسانسی را دید که اکنون پرآوازه
 .4موزه دو لوور

آن سوی میدان پر . د، رد آشنایی از شگفتی را در خود حس کردزمانی که لنگدان کوشش عبثی کرد تا تمام بنا را در یک نگاه جا ده
 یلوور که شکلی همانند نعل اسب بزرگ. خورد  آسمان پاریس به چشم میی ای بزرگ بر زمینه زرق و برق، نمای باابهت لوور همانند قلعه

 ساختمان لوور  میان جناحینِ میدان صدهزار مترمربعیِحتی. داد میداشت درازترین ساختمان اروپا بود و سه برج ایفل خوابیده را کنار هم جا 
  و پنج کیلومتریی سفر کهیک بار لنگدان تمام محیط لوور را پیاده طی کرده بود. توانست با وسعت نمای لوور کوس رقابت بزند نمی

 .  بودآور شگفت
 ی  موزه الزم است، اغلب جهانگردان تجربهی هنریئوپنج هزار و سیصد شی د برای دیدن شصتزنن به رغم پنج روزی که تخمین می

 برای دیدن سه شیء یعیار دو سرعت لوور دوی سرعت تمام. نامید  سرعت لوور میکردند که لنگدان آن را دوِ تری را انتخاب می کوتاه
ود که او توانسته است هر سه شاهکار  زمانی گفته ب7آرت بوچوالد. 6 بالداری  نیکهی  پیکره،5تابلوی مونا لیزا، ونوس دو میلو: معروف موزه بود

 . را در پنج دقیقه و پنجاه و شش ثانیه ببیند
 Monsieur Langdon est arrivé. Deux“ : بیرون آورد و با فرانسوی بسیار سریعی گفتیتاکی دستی راننده واکی

minutes.8” 
 .یید کردأ پیغام را ت دریافتنامفهومیصدای 

 ».بینید  ورودی اصلی میجلوی وفغمانده ر«.  لنگدان چرخیدطرف به افسر دستگاهش را کنار گذاشت و
حاال ورودی اصلی . توجه به عالئم ممنوعیت رانندگی در میدان، گازی به موتور داد و سیتروئن را کنار جدول خیابان راند راننده، بی
 .فرستاد به هوا میهایی رنگی را  گوش در اطرافش بود که فواره هفت استخر سه. خورد لوور به چشم می
 La Pyramide .ال پیرامید

                                                                                                                                                                                                                                             
1 Pompidou :       طراحان این بنای مـدرن  . گرفته است) 1969: انتخاب(یا مرکز ملّی فرهنگی و هنری ژرژ پومپیدو که نام خود را از رییس جمهور اسبق فرانسه

 .ی ملی هنرهای معاصر فرانسه در این مرکز قرار دارد موزه. چارد راجرز بریتانیایی بودنداز شیشه و فوالد رنتسو پیانوی ایتالیایی و ری
2 Ramses Obelisk :گوینـد  انـد ابلیـسک مـی    کـرده  های مقابر مصر باستان به صورت جفـت برپـا مـی    ی را که بدواً در ورودییستون هرمی شکل و سنگ .
 .بوده است) ی شرقی رود نیل کرانه(یدند که معموالً خارای سرخ معادن شهر اَسوان تراش ای می پارچه های مصری را از سنگ یک ابلیسک
3 Musée du Jeu de Paume :ی زمین تنیس  معروف به موزه(Tennis Court Museum)که در نزدیکی لوور قرار دارد . 
4 Musée du Louvre 
5 Venus de Miloی میلوسی   یا آفرودیته(Aphrodite of Melos)ی ملـوس    در جزیـره 1820ای مرمرین و مشهوری از آفرودیته که در سـال   کره پی

 .گردد  پیش از میالد بازمی100تا  150یونان کشف کردند و تاریخ تراش آن احتماالً به 
6 Winged Victory :بالـدار  ی کـه ین« ازیی هـا  کـره یپ ،فتح جنگی هر مناسبت به و دندینام یم »یروزیپ« را انیخدا آور امیپ و پاالس دختر ،کهین ،انیونانی« 

 مـدّ نظـر اسـت کـه     (Nike of Samothrace)ی سـاموتراکی    در این مورد خاص نیکـه .شود یم اطالق ها کرهیپ ی مجموعه نیا به ها یروزیپ عنوان. ساختند یم
 .د و سر و دستان آن گمشده استی ساموتراکی، شمال دریای اژه یافتن  در جزیره1863اش را سال  مجسمه
7 Art Buchwald :های هجوآمیز سیاسی در امریکا ی فیلم آرت بوچوالد هجونویس و سازنده 
 ».ی دیگه میان تا دو دقیقه. آقای لنگدان رسیدند« 8
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. م. آیتبار یی چینیامریکابرانگیز آن که معمار  ای نئومدرن و بحثهرم شیشه. ده بودرسی به شهرت خود لوور ورودی اصلی لوور تقریباً
ی رنسانسی لوور از میان رفته  طهکردند شکوه محو گرایانی بود که احساس می  تمسخر و تحقیر سنتی  آن را ساخته بود هنوز مایه1یی په

با این . کردند سیاه توصیف می  را صدای کشیدن ناخن روی تخته اویی هرم دانست و منتقدان په گوته معماری را موسیقی منجمد می. است
پیوندی نمادین —نددانست  نوگرایانه میی آور ساختارهای کهن و شیوه یی را توافق حیرت ویک متری په  هرم شفاف و بیستانهمه، نوگرای

 .کرد  جدید راهنمایی میی  لوور را به هزارهی که موزه—میان کهنه و نو
 »از هرم ما خوشتون میاد؟«: افسر پرسید

گفتید که از  اگر می. دار بود ال کمی کنایهؤس. ال را از همه بپرسندؤها دوست داشتند این س رسید فرانسوی به نظر می. لنگدان اخم کرد
 .ها اهانت کرده بودید آمد، به فرانسوی ذوق بودید و اگر هم خوشتان نمی آید آن وقت بی یهرم خوشتان م

 ی عقده«جمهور وقت فرانسه که دستور ساخت هرم را داد، مبتال به  شد رییس گفته می» .میتران فرد جسوری بود«: لنگدان جواب داد
 عجیبی به ی  عالقه2فرانسوا میتران. هنر و مصنوعات مصری استو ها  ابلیسک پاریس از آکندنبوده و به تنهایی مسئول » فرعونی

 .گویند می» ابوالهول« عام و خاص بود که هنوز هم به او ی فرهنگ مصر داشت و این موضوع چنان شهره
 »اسم فرمانده چیه؟«: گفت و لنگدان موضوع را عوض کرد

 ».4لو تورو اما ما به او میگیم .3بِزو فاش«: شد گفت راننده که به ورودی اصلی هرم نزدیک می
تون میگید  شماها به فرمانده«:  گفت.ها لقب عجیب حیوانی دارند  فرانسویی لنگدان به افسر خیره شد و از خود پرسید آیا همه

 »؟گاو نرّه
 ».فرانسوی صحبت کردنتون بهتر از اونیه که نشون میده، موسیو لنگدان«. مرد ابروهایش را باال انداخت

. تاوروس در التین به معنای گاو است.  من بد نیست5البروج شناسی دایره اما شمایل. ه فرانسوی من هنوز هم مزخرف:ن اندیشیدلنگدا
 .بینی موضوعی نمادین در سراسر جهان بود طالع

 ».باشید موسیوموفق . این هم ورودی«. افسر ماشین را نگه داشت و از میان دو فواره به در بزرگی در یک سمت هرم اشاره کرد
 »شما نمیاید؟«
 ».ای دارم که باید بهشون برسم کارهای دیگه. جا بیارم اند شما رو تا این به من دستور داده«

 .م از سیرک شما هاین. لنگدان آهی کشید و از ماشین بیرون آمد

                                                                            
1 Ieoh Ming Pei :کند مشهور است های عظیم شهریی که طراحی می ها و مجموعه این معمار بزرگ معاصر بیشتر به سبب ساختمان. 
2 François Mitterrand : هـای سیاسـی و اقتـصادی     رییس جمهور فرانسه شد و کشورش را بـا سیاسـت  ) 1981-1995(سیاستمدار فرانسوی که دو دوره

 . دادرو نشان گرایانه را به کار نبست و خود را بیشتر میانه های چپ رسید، اما سیاست او نخستین سوسیالیستی بود که به چنین سِمتی می. اروپای غربی هماهنگ کرد
3 Bezu Fache 
4 Le Taureau 
 در )مسیر حرکت ظاهری خورشید در طول سال در آسـمان        (البروج    دایره برج دوازده که  به پهنای هجده درجه    آسمان در ستنواری ا  (Zodiac) روجبال منطقه 5

البـروج و منـزل خورشـید در مـاه         منطقـه  برج دوازده نیا زای  کی) تاوروس: نیالت( ثور ا ی گاو برج. دندار بینی   در طالع  افراد طالع دنید در را اصلی نقش و گرفته قرار آن
 .است اردیبهشت



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 19  -  

 .افسر گازی به موتور داد و به سرعت دور شد
تواند قضیه را فراموش کند، از محوطه  کرد با خود فکر کرد چه آسان می اشین نگاه میهای م لنگدان که تنها ایستاده بود و به چراغ

 . اما آن را فکری مزخرف و احمقانه دید؛ داخل رختخواب خودش بخزد، بعدخارج شود، تاکسی بگیرد
 آن ی یاگونهؤشرایط ر. کند بور میجهانی دیگر عای به سوی  کننده را داشت که از دروازه  رفت، این احساس ناراحت کهها به میان فواره

 اما حاال در برابر هرمی شفاف ایستاده بود که ابوالهول آن را ، پیش در اتاقش خوابیده بودی بیست دقیقه. شامگاه دوباره او را دربرگرفت
 .کشید ساخته بود و گاو درون آن انتظارش را می

 .فتادمگیر ا 1های سالوادور دالی  یکی از نقاشیتویمن : اندیشید
 .رسید سرسرای پشت در کم نور و خالی به نظر می.  بودیان بسیار بزرگگرد  درِ کهبه ورودی اصلی رسید

 ؟باید در بزنم
 از داخل جواب کسی ایستاده و در زده بودند تا ی از مصرشناسان هاروارد جلوی در هرم کداملنگدان در این فکر فرو رفت که آیا هیچ

های بلند   منحنی را با گامی پله های هرم بزند، اما از میان تاریکی هیکلی ظاهر شد که راه ای روی شیشه تا ضربهدهد؟ دستش را باال آورد 
های  ش آمده بود تا شانه کِتا حد امکان سیاهی پوشیده بود که ی کت چهاردگمه. رو بود چاق و سبزهها  تقریباً مثل نئاندرتال مردْ. آمد باال می

 را قطع تماسشزد، اما وقتی نزدیک شد  با تلفن حرف می. ه وضوح قدرت زیادی در پاهای کوتاه و چاقش نهفته بودب. پهنش را بپوشاند
 .ه لنگدان اشاره کرد که داخل شودب. کرد

آهنگ صدایش مثل » .ی مرکزی پلیس قضایی ی شاخه فرمانده. بزو فاش هستم«:  گفتشد مرد  که وارد مینگردالنگدان از در 
 .گرفت ی بود که هر لحظه شدت میغرش توفان

 ».رابرت لنگدان«. لنگدان دستش را جلو برد که دست بدهد
 .دست بزرگ فاش با فشاری شدید دور دست لنگدان پیچید

 »... کردهو این کار رخودشافسر شما گفت که ژاک سونیر . عکس را دیدم«: لنگدان گفت
 ». عکس دیدید فقط شروع کار سونیر با خودش بودهویتچیزی که «: سپس گفت. حرکت ماند چشمان سیاه فاش بی

                                                                            
1 Salvador Dali) :1989-1904 (ی سوررئالیست  نقاش و نویسنده)ی سوررئالیسم را با دقت و ظرافتـی   اسپانیایی که سبک غریب و رؤیاگونه) گرای فراواقع

 The Sacrament)، آیین شام آخـر  (Crucifixion)، تصلیب (The Persistence of Memory)ندگاری حافظه ما: از آثار او است. رئال به تصویر کشید
of the Last Supper)ور ی شعله ، زرافه. 
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 فصل چهارم

ش که با ا موهای تیره. کشید اش مثل گاوِ نری خودش را جلو می  فشرده به سینهی رفته و چانه های عقب فرمانده بزو فاش با شانه
. ساخت دادَش دونیم می رزمناوی نشان میاش را که مانند  آورد و پیشانی برجسته روغن عقب داده بود فرق سرش را بیشتر به چشم می

 .زد چون و چرایش را جار می گیری بی کشید و سخت اش زمینِ پیشِ پایش را به آتش می انگار چشمان تیره

 از میان دو شان رفتنتر با پایین. رفت میای پایین   دهلیزِ زیرِ هرمِ شیشهویهای مرمری مشهور را به س لنگدان پشت سر فرمانده، پله
کس امروز  ی فرمانده فاش هیچ بدون اجازه: پیغام آشکار بود.  نگه داشته بودنددر دست  آمادههایشان را یس قضایی رد شدند که مسلسلپل

 .داخل یا خارج نخواهد شد
ر گرم و رفتار فرمانده هم هر طوری بود مگ. ی اول لنگدان مجبور بود با نگرانیش دست و پنجه نرم کند در حین پایین رفتن از طبقه

قدم  به پله، مثل راهروهای تاریک سینما قدم در راه. انگیز داشت  لوور هم در آن ساعت حال و هوایی حزنی دوستانه؛ و بدتر این که موزه
شی ردِّ مهِ نا. نگاهی به باال انداختبعد . دیشن میای  های خودش را زیر سقف شیشه لنگدان طنین گام. های کوچکی کار گذاشته بودند چراغ

 .ها روی سقف باقی مانده بود از فواره
 »پسندید؟ می«:  باال داد و گفت تکانی به پهنش رای فاش چانه

 ».بله، هرمی که ساختید خیلی باشکوهه«: تنها گفت. تر از آن بود که این بازی را دنبال کند خسته. لنگدان آهی کشید
 ».مثل یه زخم روی صورت پاریسه«: فاش زیر لب غرولندی کرد
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داند این هرم طبق دستور مستقیم  از خود پرسید که آیا فاش می. راضی کردن این میزبان چندان ساده نیست! کشف شماره یک
ها نقلِ مجلسِ بدخواهانش بود  غریبی که مدت دستور—ی ساخته شده است  شیشهی  تکه666میتران در زمان ریاست جمهوریش دقیقاً با 

 1.ت عدد شیطان اس666تا بگویند که 
 . نگویدباره تصمیم گرفت چیزی در این 

هزار متری لوور مثل  سه متر زیرِ زمین، سرسرای دویست. ها پدیدار شد تر رفتند فضایی باز از میانِ سایه  پایین کهدر راهروی زیرزمینی
این زیرزمین در حالت عادی از نور و .  باشدجور لوور رنگِ  تا با سَردَر عسلیند با مرمر اُخرا ساخته بود رااین راهرو. غاری دهان گشاده بود

 .جمعیت لبریز بود، اما امشب، سرسرا مثل سرداب کلیساها خشک و تاریک بود
 »کارمندهای امنیتی خود موزه کجا هستند؟«

جا شده  این کسی وارد  حتماًامشب .تحت بازجویی«:  که انگار لنگدان صداقت تیم او را زیر سؤال برده باشد جواب دادیبا صدایفاش 
 ».مأمورهای من از اون موقع مسئولیت امنیت موزه رو به عهده گرفتند. ی کارمندها تحت بازجوییند همه. شد بایست وارد می که نمی

 .پای فاش قدم بردارد کرد هم سعی می.  سرعت سر تکان داد لنگدان به
 »شناختید؟ چقدر ژاک سونیر رو می«: فاش پرسید

 ».وقت همدیگه رو ندیده بودیم ما هیچ. ناختمشش در حقیقت اصالً نمی«
 »امشب قرار بود برای اولین بار همدیگه رو ببینید؟«: گفت رسید  متعجب به نظر می کهفاش

 ».ولی اون نیومد. قرار بود راجع به سخنرانی امشبم همدیگه رو در پذیرش دانشگاه آمریکایی پاریس ببینیم. بله«
—هرم واژگون لوور انداخت؛ ی شده در حین راه رفتن لنگدان نیم نگاهی به بخش کمتر شناخته. فاش به سرعت یادداشت برداشت

 . لوور از سقف آویزان بود2شکوبِاِ  در میانقندیلینورگیر معکوس و بزرگی که مثل 
 .3دنون: ند نوشته بودباالی دهانه. خورد  داالنی در انتهایش به چشم میی ای هدایت کرد که دهانه پله فاش لنگدان را به سمت راه

 .شد دنون یکی از سه بخش معروف لوور محسوب می
 »مالقات امشب پیشنهاد کدومتون بود؟ اون یا شما؟«: فاش ناگهان پرسید
. میل برای من فرستاد  پیش یه ایی منشی ایشون چند هفته«: لنگدان ادامه داد. وارد داالن شدند» .آقای سونیر «.سؤال عجیبی بود

 رییس از این موضوع باخبر شده که من این ماه برای سخنرانی به پاریس میام و مسایلی هست که میخواد راجع بهشون با من نوشته بود
 ».صحبت کنه

 »راجع به چی؟«
 ».وجوه مشترک زیادی داشتیم. شاید هنر. نمیدونم«

                                                                            
جا حکمت است، پس هر که فهم دارد، عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان  در این: 18ی  ، آیه13ی یوحنّا، باب  مذکور در مکاشفه 1
 .  عددش ششصد و شصت و شش استاست و
2 Entresolا ی Mezzanine اند شده واقع اول و همکفی  طبقه باالخص طبقه، دو نیبیی اروپای  هیابنی برخ در کهیی ها اطاق. 
3 Dominique Vivant Denon : ایفا کرد لووری  هموزی  توسعه در رای مهم نقش کهی فرانسو دار موزه و شناس باستان  وهنرمند ،دنوندومینیک ویوان. 
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 »چی با هم صحبت کنید؟شما نمیدونستید امشب قراره راجع به «: گفتانداخت و مشکوک به لنگدان نگاهی فاش 
ی  ژاک سونیر به این مشهور بود که عالقه. آمد از جزئیات بپرسد آن زمان هم کنجکاو شده بود، اما خوشش نمی. دانست لنگدان نمی

 .ده بودکر بسیار خرسند  رالنگدان پذیرد؛ به چنگ آوردن چنین فرصتی ی به خلوت خود دارد و کمتر کسی را به مالقات میحدّ بی
 قربانی ما شبی که به قتل رسیده، قصد داشته راجع به چی با شما صحبت کنه؟ حدس حدس بزنیدکم میتونید  ای لنگدان دستآق«

 ».شما ممکنه خیلی مفید واقع بشه
 فقط خوشحال بودم که چنین افتخاری. نپرسیدم. واقعاً نمیتونم حدس بزنم«: گفت. داد  این پرسش لنگدان را آزار میی نیش و کنایه
 ».هام استفاده میکنم اغلب هم از مطالبش توی کالس. ی آقای سونیر بودم من شیفته. رو به دست آوردم

 .فاش باز هم یادداشت برداشت
هر دویشان . ددی میده بودند کرهایی را که برای باال رفتن تعبیه  برقی لنگدان پله. راه ورودی داالن ورودی به جناح دنون بودند در نیمه

 .یستاده بودندحرکت ا بی
 »پس عالیق مشترک داشتید، اوهوم؟«: فاش پرسید

خواست هر چی  دلم می.  تخصصی آقای سونیر بودی کردم که زمینه در حقیقت، تمامِ سالِ گذشته روی طرح مقدماتی کتابی کار می«
 ».کشیدم داشت رو بیرون می

 »!ببخشید؟«
 ».یتونستم در این مورد مفصل باهاش صحبت کنمخیلی دوست داشتم م «.معنی اصطالح را متوجه نشده بود

 »موضوع کتابتون چی هست؟! صحیح«
ی  مفهومِ مادینه. هاست النوع شناسی پرستشِ ربه نویس من در مورد شمایل  دستراستش «.دانست چطور باید توضیح دهد لنگدان نمی

 ». و هنر و نمادهایی که با اون مرتبطهمقدس
 »سونیر در این مورد چی میدونست؟«: وهایش فرو برد و گفتفاش دست گوشتالویش را میان م

 ».بلد نیستکسی بیشتر از اون «
 ».متوجهم«

 فقطسونیر نه . ها در جهان بود النوع شناسی ربه ژاک سونیر مرد اول شمایل. کرد که فاش اصالً متوجه نشده است اما لنگدان حس می
اش  ساله  که طی دوران تصدی بیست، عالقه داشتی مقدس  و مادینه1کای و وها النوع های پرستش ربه  فرقه و باروریی الههبه بقایای 

، 3های دلفی گاه  در زیارتها کاهنهترین   متعلّق به قدیمی2تبرهای دوسر: های هنر را گردآوری کرده بود النوع  ربهی ترین مجموعه بزرگ

                                                                            
1 Wicca :گاه معنای این کلمه را . است» خردمند«این واژه در زبان آنگلوساکسون به معنای . ها طرفداران بسیاری دارد طریقتی جادوگری که در میان نوپگان

 .  نام داردکتاب مقدس جادوگران: دیاآراکتاب اصلی این جماعت . نامند های پگانی شمال و غرب اروپا را چنین می ی طریقت دهند و همه توسعه می
2 Labrys Axesی زنان ها آمازون ونانی یها افسانه در. بود ها آمازون نیب جیرای  اسلحه چند انیم در که زدن ضربهی برا لب دو بایی تبرها ؛یلبی تبرها ا ی
 واگذار گرانید به ا یو کشتند یم ا یرا پسر نوزادان اطرافشان، لیقبا مردان از دنش دار بچه از پس و کردند یمی زندگ هم گرد که بودند سِکا نژاد از راندازیت و جنگجو

 .کردند یم
3 Delphi کورنت ا یطنْرِقُ جیخلی کینزد در و پارناسوسی ها کوهی  دامنه در واقع ،ونان یمعابد نیتر بزرگ شهر 
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ی بزرگی   آرایه، مصری برای دور کردن ارواح خبیثه3های  ایستاده، سیسترام شبیه به فرشتگان برپا2، صدها تیِت عَنخ1عصاهای زرینِ چاوش
 . به تصویر کشیده بودند5روسح را در حال پرستاری از 4هایی که ایزیس از مجسمه

 »نویس شما اطالع داشته و برای همین میخواسته شما رو ببینه، نمیتونه این طور باشه؟ شاید سونیر از دست«
. فعالً در حد طرح کلیه. نویس نمیدونه حقیقتش هنوز هیچ کس چیزی راجع به این دست «. عالمت نفی تکان دادلنگدان سرش را به

 ».ای نشونش ندادم جز به ویراستار به کس دیگه
 .فاش خاموش ماند

                                                                            
1 Caduceus: هرمسدر یونان و روم  و باشد یم زین بال دوی دارا عصا نیا. اند کرده شلیتبدی کپزش نماد به امروزه که آن گرد به دهیچیپ مار دو بایی عصا 

دوستی  ی صلح ها نیز در کشورهای زیادی قاصدان و سُفرا آن را به نشانه کرده و تا مدت  به نشان صلح با خود حمل میرا آن  و در مصر ثوتانیخدا آور امیپ ،)مرکوری(
مانند دارد  در مدل یونانی، عصا سری گره.  که نشان از قدرت جادویی خدایان دارددانند یم همی باروری نمادها ازی ا مجموعه را آنی ا مرتبه در. ندکرد یم حمل خود با

شان ذهن و ماده از این سر، دو سر از دو مار پیچیده به گرد درخت حیات به ن. زند تر است سر عصا سر مار است که از آن دو بال بیرون می و در مدل مصری که قدیمی
شود که ظلمات آن  ای یا سری یا تخمی آغاز می ها آفرینش گیتی از دایره  دید که در آنآفرینشهای  توان در بسیاری از اسطوره  این عصا را میمشابه. شود منشعب می

 .شود  نمایان میرا محاط کرده است و از این هیچستانِ مدوّر روح و ماده
 بهی ا حلقه کهی بیصل شکل به و» یزندگ«ی معنا بهی مصر کهن فیروگلیه) Crux Ansata یا به التین Ansate Cross(ی حلقو بیصل ا یخنْعَ 2

 ازی اریبس در نماد نیا. است شده یمی تلقی بارور نماد که داده یم نشان آنی باالی حلقو بخش با رای زهدان فیروگلیه نیا اصل، در. ست اآنیی باال بخشی جا
 نگاه س؛یریاز و سیاز (مرد و زنی گانگ ینماد عنخ. است بودهی حیمس بیصلیی ابتدا صورت عنخ ا،یگو. شود یم دهید مون،آ عنخ توت ژهیو به فراعنه،ی ها گورنوشته

 نیا. بردند انیم از را نمادی  هنیماد بخش آنی باالی  رهیدا قطع با گرفتند دست را نماد نیا انیحیمس کهی زمان. باشد یم نیزم و آسمان همان ای) بعد پانوشت به دیکن
 اِبن، ،اَبی عن یآن آشناتر شکل به بعدها که بوده کودک ،زن مرد، ازی مقدس ثیتثل شاملیی ابتدا تیحیمس دیگو یم که است تطابق در زین هینظر نیا با موضوع

 که است سیزیای قاعدگ نماد تیت قتیحق در. است عنخ همان به هیشبی زیچ شکل لحاظ از. خوانند یم زین سیزیا خون را تیت اما. است شده لیتبد القدس روح
 .است نودفم همسرانشان و مصر امحکّی  همه جسد با باًیتقر تیت. است بوده الهه نیا محافظی روین ختنیبرانگ آن از ادمر و شده یم گذاشتهیی ایموم گردن بر معموالً

ی باال نماد ابدیت است و مابقی نماد جهان  الحفظ حامل هستند و یا آن که دایره ت که عناصر اربعه تحتاند بخش حلقوی عنخ به معنای آن اس برخی بر این عقیده
روحانی بیرون -ی الهی ی حیوانات از دایره ی برخی نیز عنخ به معنای آن است که بشر و همه به عقیده. محدود و یا آن که حامل این صلیب خود جهانی در نهان دارد

 .ماده زادوولد کنند هبوط کنند-ر جهانی که باید به طریق نراند و د افتاده
و بعد از او ایزیس ) های مصر باستان و تجسد آسمان ترین الهه ترین و بزرگ یکی از قدیمی(حِرت  جا که متعلق به حِت سازی که شکلی همانند عنخ دارد و از آن 3

سازند و در قسمت  ی درخت است و آن را از طال یا نقره یا چوب یا رس می سیسترام شبیه به چوب دوشاخه. اند نواخته آن را عموماً زنان می) های بعد پانوشت(بوده است 
در نوع مصری سیسترام، سرِ ساز با چوب نازکی بسته . آمدند های فلزی کوچک قرار دارد که با تکان دادن ساز به صدا در می شکل باالی ساز دو ردیف قرص-7

نماید؛  روحانی در شنونده می آور و شبه های فلزی این ساز ایجاد حالتی رخوت گویا قرص. شود های جادویی استفاده می  هنوز هم در برخی آییناین ساز. شده است می
ای اهمیت یافته که  ی درویشان کرده است و به گونه نماید و عمالً دف را سازی جدانشدنی از حلقه ی ایرانی می همان حالتی که زنجیرهای دَف در محافل صوفیانه

 .برند  را تا حد تجلی خدا باال میاش مرتبه
 سپس و بودی بارور و عتیطب النوع ربه اصل در ؛روسح مادر و سیریاز خواهر و همسر ،)نیزم (گب و) آسمان (نوت دختران ازی ک یباستان، مصر ریاساط در 4
 زین گاه. کردند یم مجسم دیخورش و گاو شاخ دو از متشکلی تاج بای گاه را او. آمد یم شمار هب بزرگی جادوگر شیهوشمند لیدل به. شدی اخالق ارزش وی پاک مظهر

 .افتی یم تجسم محافظت و تیحمای برا گسترده بزرگی ها بال با
. و نور و نیکی در اساطیر مصربود او خدای آسمان .شد یمی تلق اوی نیزمی تجل فرعون و بود آسمانی فرمانروا سیزیا و سیریاز فرزند باستان، مصر ریاساط در 5

پرستیدند، معموالً  حروس که در سراسر مصر می. به قتل رساند، حروس انتقام خون پدر را گرفت) خدای ظلمت و پلیدی(پس از آن که ازیریس را برادر بدسگالش، سِت 
 تجسم خورَد یم ریش سیزیا  ازکی که که انگشت برلب نهاده و یا این کهگاه نیز به شکل کود. شده است به شکل قوش و یا انسانی با سرِ قوش به تصویر کشیده می

 .افتی یم
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ردید نام ای که با ت یک طرح کلی سیصدصفحه. لنگدان هم اضافه نکرد که چرا تا به حال آن را به هیچ کس نشان داده است
داد  یِ دینی ارائه می شده  پذیرفتههایِ های سخت نامتعارفی از شمایل را بر آن گذاشته بود و برداشت» یِ مقدسِ از یاد رفته نمادهای مادینه«
 .شد برانگیز می  مطمئناً بسیار بحثو

تر نزدیک  طرف د او چند متر آن چرخید و دی. رفت که ناگهان متوجه شد فاش کنارش نیست حرکت می های بی برقی به طرف پله
 .آسانسور مخصوص کارمندان ایستاده است

 ».ی زیادی داره جا فاصله  میدونید که گالری پیاده از اینحتماً. با آسانسور میریم«:  که باز شد فاش گفت آسانسوردر
 .چنان ایستاده بود کند هم  را کوتاه میای تا جناح دنون دانست که آسانسور راه طوالنی و دوطبقه لنگدان اگرچه می

 »اتفاقی افتاده؟ «.داد و در را باز نگه داشته بود قراری نشان می فاش بی
 آسانسور طرف خودش را به  به زور.هیچ اتفاقی نمیفته: به خود تلقین کرد. لنگدان نفسش را بیرون داد و به آسانسورِ روباز نگاه کرد

ی از شدیدبعد از آن دچار ترس  . جا محبوس ماند ها آن اد و قبل از رسیدن نیروی نجات ساعت بود درون چاه متروکی افت کهبچهپسر. دانکش
اما .  کامالً امنی استی گفت که آسانسور وسیله مرتب به خودش می.  مترو یا زمین اسکواش شده بود یا آسانسورای مثل فضاهای بسته
هایش  کرد خون درون رگ حس می. فسش را حبس کرد و داخل شدن! یه جعبه کوچیک آهنی و معلق توی یه چاه. شد باورش نمی

 .ده ثانیه. دو طبقه. درها بسته شدند. جوشد می
ای بین شما نبود؟ هیچ  شما و آقای سونیر حتی با هم حرف هم نزده بودید؟ هیچ مکاتبه«: فاش گفت. آسانسور شروع به باال رفتن کرد

 »وقت چیزی برای هم نفرستادید؟
 ».هیچ وقت. نه «.لنگدان باز هم سرش را تکان داد! ب دیگریک سؤال غری

 .چیزی نگفت و مستقیم به درهای کرومی مقابلش خیره شد. اشتد میبر مثل این که دوباره یادداشت ؛فاش سرش را کج کرد
رهای براق آسانسور کراواتِ فرمانده را روی د ی انعکاسِ گیره. کوشید به چیزی به جز چهاردیواری اطرافش فکر کند لنگدان می

 Cruxاین نشانه را با عنوان . لنگدان اندکی تعجب کرد. سنگ سیاه سلیمانی گذاشته از  کاری ای با سیزده قطعه  نقرهیصلیب—دید
Gemmata  لنگدان .  بوداریش نمادی در دین مسیح از عیسی و دوازده حوّ و صلیبی با سیزده جواهر کهشناختند می »چلیپای مرصّع«یا

 .جا دین حق طبیعی نبود ها در فرانسه بودند و این آن.  نداشت رییس پلیس پاریس این طور آشکارا دینش را جار بزندتوقع
 ».چلیپای مرصّعه«: فاش ناگهان گفت

 .چشمان فاش هم روی همان انعکاس ایستاده بود. ه خوردلنگدان یکّ
 .آسانسور با تکانی ایستاد و درها باز شدند

های لوور فراهم  مشتاقِ بودن در فضای بازی بود که سقف بلند و مشهور گالری. بیرون آمد و داخل راهرو رفت سرعت  لنگدان به
 . اما همان چیزی نبود که انتظار داشت،کردند می

 .با شگفتی ایستاد
 »ین ساعت لوور رو ندیده بودید، درسته؟اکنم هیچ وقت توی گمان  «.فاش نگاهی به او انداخت

 .د اندیشید که نه و سعی کرد بر خودش مسلط شودلنگدان با خو
  قرمزِگُله نورِ به  گُله،تابید بایست از باال می به جای آن نور سفیدی که می.  لوور امشب تاریکی عجیبی داشتندی آراسته تاالرهای همیشه

 .های کف افتاده بود هایی متناوب روی کاشی ای از هر قرنیز مثل لکه مرده
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ها از این روش تبعیت   موزهی عمالً همه. ها برایش آشنا هستند  نگریست، به نظرش رسید که این صحنه کهبه سرسرای تاریک
کردند که ارتفاع چندانی نداشته باشد و هم امکان رفت و آمد راحت را به  یعنی در شب نور قرمزی را در مکانی دقیق تعبیه می. کردند می

های  سایه. افزایی داشت امشب موزه حال و هوای غم. ها را به حداقل برساند ی نقاشی ز اندازهکارمندان بدهد و هم خطر نورخوردن بیش ا
 .نمود اش مثل خأل تاریک و تهی می  کرده بودند و سقف کمانی و سر به فلک کشیدهرخنهبلند به همه جا 
 . پیچید به همای از چندین گالری مرتبط ، به سمت مجموعهو ناگاه به راست» .از این طرف«: فاش گفت

هایی که در  ها مثل عکس  نقاشیی پیرامونش انگار همه. گرفتند تدریج به تاریکی خو می چشمانش به. لنگدان او را دنبال کرد
بوی تند و آشنای هوای موزه را . کردند ها دنبال می گرفتند و با چشمانشان او را میان اتاق شوند جان می ای بزرگ ظاهر می خانه تاریک
ای از  ی صنعتی  بود که مقادیر اندکی کربن در خود داشت؛ این ماده، فرآوردهای ی خشک و یونیده ی ماده رایحه. درام کاستشم
اکسیدکربنِ ناشی از بازدم بازدیدکنندگان را  شدند تا جلوی تاثیراتِ مخربِ خورندگیِ دی که بازیابی میزداهایی با صافی زغال بود  رطوبت
 .بگیرد

 .به چیزی دست نزنید. بینیم ما شما را می: رساندند ر گذاشته شده باالی دیوارها پیام واضحی را میهای کا دوربین
 »شون دوربین واقعی هم هست؟ بِین«: ها کرد و گفت ای به دوربین لنگدان اشاره

 ».معلومه که نه «.فاش با تکان سرش نفی کرد
با وجود هکتارها . فایده بود ای به این وسعت، کمرشکن و مضاف بر آن بی ی مراقبت با دوربین در موزه هزینه. لنگدان تعجب نکرد

ها  اکثر موزه.  تلویزیون چشم بدوزندی  به صفحهصرفاً لوور عمالً نیاز به صدها متصدی داشت که ی شدند موزه گالری که باید محافظت می
 اگر متجاوز به یکی از آثار .ها را حبس کنید آن. ن را فراموش کنیدبیرون نگه داشتن سارقا. کردند پیروی می» گیرانه امنیت پیش«ی  از شیوه

 بدون این که متوجه شود ناگهان خودش را ، حتی قبل از آن که پلیس سر برسد،افتاد و سارق زد سیستم امنیتی به کار می هنری دست می
 .یافت در حبس می

. ای باشد که سمت راستشان بود نشسته نشین عقب  منبع صدا شاهرسید که به نظر می. صداهایی در راهروی مرمرین انعکاس داشتند
 .تراوید شعاعی درخشان از آنجا به بیرون می

 ».دفتر رییس موزه«: گفت و  کردای فرمانده به آنجا اشاره
—لل و گرم سونیر بود؛ اتاقی مجی تر شدند لنگدان با دقت به راهروی کوچکی نگاه کرد که اتاق مطالعه  نزدیک کهنشین به شاه

ای تا بُنِ دندان مسلح روی آن قرار  متری شوالیه  نیمی  که مجسمهای العاده  و میز آنتیک و فوق1نقاشان- کهنی از آثار وچوبی ی اثاثیه
. دداشتن کردند و یادداشت برمی  با تلفن صحبت می ورفتند چند مأمورِ پلیسِ پر جنب و جوش داخل اتاق این طرف و آن طرف می. گرفته بود

  رارسید که دفتر خصوصی رییس موزه به نظر می. کرد تاپش چیزهایی را تایپ می یکی از آنها پشت میز سونیر نشسته بود و با کامپیوتر لَپ
 .دنده باشکر ژ.پی.س.ستاد فرماندهی د

 .Messieurs, Ne nous dérangez pas sous aucun prétexte“ .فاش صدا زد و همه برگشتند
Entendu?”2 

 .گی به عالمت تفهیم سر تکان دادندهم
                                                                            

1 Old Masterرود یم کار به 18 تا 15ی ها سده بزرگ نقاشان به اشاره در که ست ایلفظ نقاش-کهن ا ی. 
 »روشنه؟. میشهن ما مزاحمی وجه چیه به کس چیه! ونیآقا«: فرانسه به 2
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ها آویزان کرده بود که فحوای   به در اتاقش در هتل»مزاحم نشوید« یا NE PAS DERANGER لنگدان به حد کافی تابلوی
 .دکردن تحت هیچ شرایطی برایشان مزاحمت ایجاد نمی. کالم فرمانده را درک کند

ی مشهورترین بخش لوور  سی متر جلوتر، دروازه. ه راهروی تاریکی راهنمایی کردن را پشت سر گذاشتند و فاش او را بااجتماع مأمور
لنگدان به این نتیجه رسیده . ترین شاهکارهای هنری ایتالیا را در خود داشت پایانی که پرارزش راهروی بی—1ال گران گالری—قد علم کرد

 دادنی اشتباه تشخیص ای معروف گراند گالری در عکس پوالروید هم بیه پارکت. بود که جسد سونیر را در این مکان باید پیدا کرده باشند
 .بود

آمد   به چشم مییهای قرون وسط ی قلعه مثل دروازه.  بودآن را مسدود کرده آهنی عظیمی ی د که دروازهدی را یجلوتر لنگدان ورودی
 .کرد های غارتگر را مسدود می بایست راه ارتش که می

 ».گیرانه امنیت پیش«: فاش گفت. به دروازه نزدیک شدند
 دها لنگدان به غار ظلمانی گران پشتِ دروازه، از بین میله. نمود که قادر به مقاومت در مقابل یک تانک باشد حتی در تاریکی چنین می

 .گالری چشم دوخت
 ».اول شما بفرمایید آقای لنگدان«

 »کجا؟«: لنگدان چرخید
 .فاش به پایین دروازه اشاره کرد

ده کرالعبوری زیر آن درست  دروازه را نیم متری جابجا کرده و شکاف صعب. در تاریکی متوجه نشده بود. ان پایین را نگاه کردلنگد
 .ندبود

 ». تموم شدهکار گروه تحقیقاتی من.  ندارندجا رو  ورود به اینی کارکنان امنیتی لوور هنوز اجازه«
 ».باید بخزید داخل«: گفت و به دروازه اشاره کرد

پیکری آماده برای قطع کردن سر  دروازه مثل گیوتین غول !کنه شوخی می.  عظیم نگاه کردی لنگدان به آن فضای باریک و دروازه
 .نمود ن میامهاجم

اش را از زیر دروازه  بعد روی زانوهایش خم شد تا هیکل چاق و گنده. فاش به فرانسه غرولندی کرد و به ساعتش نگاهی انداخت
 .ها به لنگدان نگاه کرد رد شد و از طرف دیگر میله. بگذراند

. روی شکمش دراز کشید و خودش را به داخل سُر داد. پوش گذاشت کف دستانش را روی سرسرای پارکت. لنگدان آهی آرام کشید
 .ها خورد ی فاستونی هریسش به پایینِ تیزی دروازه گیر کرد و سرش به میله یقه

ایستاد و با خودش فکر کرد که امشب شبی طوالنی خواهد  بعد .با دستپاچگی خودش را رد کرد. رت خونسرد باش، راببه خود گفت
 .بود

                                                                            
1 La Grande Galerieه انگلیسی  یا بGrand Gallery 
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 فصل پنجم

 نیویورک قرار گرفته لگزینگتون خیابان 243 ی در شماره— مرکزی و مرکز کنفرانس جدید اپوس دئییِ اداره—1یسلِپِ هیل مورای
آهک ایندیانا  اند از آجرهای قرمز و سنگ  میلیون دالر برایش تخمین زده47ی باالتر از  مترمربعی که قیمت12،356 نمای این برجِ. است
 اتاق  و کتابخانه و شش اتاق ناهارخوری و بوده است بیش از صد اتاق خواب2»مِی و پینسکا« ی بر عهده ساختمان، که طراحی آن. است

خورده  های تراش ن به مرمر و چوبهایی مزیّ  شانزدهم هم شامل نمازخانه،طبقات دوم، هشتم.  اتاق کنفرانس و دفاتر دیگر دارد ونشیمن
. شوند و زنان از دری در خیابان کناری  است وارد میلگزینگتونمردان از دری که در خیابان . ی هفدهم صرفاً مسکونی است طبقه. باشد می
 .جدا هستند در ساختمان از هم  تمام مدت زنان و مردان، سمعی و چه بصری به لحاظچه

 را پوشیده شروحانیتهاوسش، کیف سفری کوچکی را بسته و قبای سنتی  ، در مأمنِ آپارتمانِ پنت3سرِ شب، اسقف مانوئل آرینگاروسا
  خودشی باالی ها را به رده کرد و قصد نداشت توجه  اما این بار میان مردم عادی سفر می،بست  دور کمر می هممعموالً شال بنفشی را. بود
های ثمین و   الماس وهایی که کنجکاو بودند ممکن بود متوجه انگشتری طال با نگین چهارده قیراطی دُرّ کوهی بنفش فقط آن.  کندبجل

اش در  راننده.  زیر لب دعایی خواند و از آپارتمانش بیرون رفت وکیف سفریش را روی شانه انداخت. ع کارِ دست او بشوندعصای مرصّ
 .او را به فرودگاه ببردسرسرا منتظر بود تا 

                                                                            
1 Murray Hill Place 
 .اند داشته عهده بر رای دئ اپوس ساختمانی طراح http://maypinska.comی نشان به تشانیسا اذعان به که ورکیوین دری بزرگی معمار شرکت نام 2
3 Bishop Manuel Aringarosa 
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ی  دانست که ستاره خورشید غروب کرده بود، اما او می. کرد در پروازی تجاری به رم بود و از پنجره به اقیانوس اطلس تاریک نگاه می
 در برابر آور بود که همین چند ماه پیش تا به این حد تعجب. برم امشب مبارزه را می. اقبالش طلوع کرده و بخت به او روی آورده است

 .کرد کردند احساس ناتوانی می کسانی که امپراتوریش را تهدید می
یا همان اپوس دئی کرده » کار خدا«اش را صرف رساندن پیام  ی اپوس دئی، اسقف آرینگاروسا یک دهه از زندگی به عنوان گرداننده

های  ای به دوران ارزش را تشکیل داده بود جان دوباره آن 1928 در سال 1ماریا اسکریوا این جماعت که کشیشِ اسپانیایی، خوزه. بود
 از خود اکار خدکرد که حتی تا سرحد قربانی شدن برای پیشبرد  این جماعت اعضایش را تشویق می. ها بخشید  کاتولیکی کارانه محافظه

 .ایثار نشان بدهند
 با چاپ کتاب دینی خوزه 1934انده بود؛ اما در سال گرای اپوس دئی ابتدای امر در اسپانیای پیش از فرانکو ریشه دو طریقت سنت

پیامش در سراسر دنیا پیچید و اکنون با بیش از — مراقبه برای انجام اعمال الهی در زندگی شخصی999—2صراطماریا اسکریوا به نام 
هایش را   حتی دانشگاه،اکز تدریسسرسراهای اعتکاف، مر. رفت  به چهل و دو زبان، قدرتی جهانی به شمار میصراطچهار میلیون نسخه از 

آرینگاروسا آموخته بود که متأسفانه . ترین سازمان کاتولیک در دنیا بود ترین و گسترده اپوس دئی مطمئن. شد یافت شهری می در هر کالن
 .کند یجاد میرا اظن فراوانی ء و بدبینی مذهبی، ثروت و قدرت روزافزون اپوس دئی سو3ها تِلِوَنجلیست  وها ی فرقه در دوره

 ی بقیه معتقدند یه جامعه.  شستشوی مغزی میدونندی ها اپوس دئی رو فرقه خیلی «.انداختند ها را به دردسر می ان اغلب آنخبرنگار
 »ها هستید؟  از اینیشما کدوم یک. کاره سریِ مسیحی و بیش از حد محافظه

 هستیم که اولویتمان را در زندگیِ ها ما جماعتی از کاتولیک. هستیمما کلیسای کاتولیک . هیچ کدام«: داد اسقف بردبارانه پاسخ می
 ».ایم  انتخاب کرده تا حد ممکنهای کاتولیکی روزمره، پیروی از آموزه

 » میشه؟پابند برای گناهان و خودزنی با شالق و  دادناره کفّ ودادن 4یک ده  وآیا اعمال الهی لزوماً شامل پیمان تجرّد«
هزاران نفر از . دکنن  مطرح می رادر این راه مقامات مختلفی. گیرد  قلیلی از کل جمعیت اپوس دئی را در برمیی دهتعریف شما فقط ع«

نشینی  مابقی زندگی زاهدانه و عزلت. کنند شان جاری می اند و اعمال الهی را در جمع خانواده  تشکیل خانواده داده واعضای ما متأهل هستند
ایجاد دنیایی بهتر با جاری کردن . ها شخصی هستند، اما اهداف همه یکسان است این انتخاب. کنند نتخاب میدر سرسراهای اعتکاف را ا

 ». استینکرد به یقین این تالش تحسین. اعمال الهی در زندگی روزمره
 عظیمی، اعضای ی موعهها به برپایی رسوایی تمایل داشتند و اپوس دئی مثل هر مج رسانه. رسید ها اغلب به جایی نمی تراشی دلیل

 . گروه سایه افکنده بودی شان بر همه گمراهی هم داشت که بدنامی
کرده که  خورانده و القا می  می5های اپوس دئی در دانشگاه میدوسترن به اعضای جدید مسکالین دو ماه پیش فاش شد که یکی از گروه

در دانشگاه دیگری یکی از دانشجویان . ای دینی است دراک تجربهو اِ دریافت ی آید نتیجه ها به وجود می حس وجدآمیزی که در نوآیین

                                                                            
1 José Maria Escrivá 
2 The Way 
3 Televangelists :ی  های تلویزیونی باشند و یحتمل از ادغام دو واژه شود که صاحب برنامه گرایی اطالق می  که به کشیشان اصولعبارتی
 .اند  ساختهEvangelist=نویس  و انجیلTelevision=تلویزیون
 سایکل به اتیمال  زکات یاعنوان به درآمد از دهم ک یپرداختشر؛ یا عُ 4
 زا توهمی داروی نوع 5
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چندی پیش هم در بوستون . هایش او را تا سرحد مرگ پیش برده بود بیش از دو ساعت در روز پابند خاردار را استفاده کرده و عفونت زخم
 .به حساب اپوس دئی منتقل کرده بوداش را  انداز زندگی مرد جوان بانکداری قبل از خودکشی در سالمت عقل، تمام پس

 .سوخت ها می آرینگاروسا دلش برای این! گوسفندهای نادان
 اپوس دئی، از نظر جنسی ی آی رابرت هنسن، یکی از اعضای برجسته.بی.نهایت شرمندگی زمانی پیش آمد که فاش شد جاسوس اف

: قاضی خاطر نشان کرده بود. انش او و همسرش را تماشا کنندمنحرف بوده و دوربینی را در اتاق خوابش جاسازی کرده است تا دوست
 »!ن کاتولیک نباید این طور باشدا گذران وقت مؤمنی قاعدتاً وسیله«

—سایت پرطرفدار این گروه.  شد1)داناُ( نظارت بر اپوس دئی ی ای موسوم به شبکه  این ماجراها منجر به تشکیل گروه تازه،متأسفانه
www.odan.org-- کرد که از مخاطرات عضو شدن آگاه بودند هراسناکی به نقل از اعضای سابق اپوس دئی بیان می های ناداست .

 .خواندند می» جنون مسیح«و » مافیای الهی«ها اپوس دئی را  آن
  تا به حال زندگیدانستند اپوس دئی از خود پرسید آیا این منتقدان می. ترسیم دانیم می ما از آن چه نمیآرینگاروسا با خود فکر کرد 

 .گری شخصی پاپ بود اپوس دئی خلیفه.  را نجات داده است؟ جماعت، حمایت و تفقّد واتیکان را پشت سر داشتچند نفر
ای که آرینگاروسا  دشمن غیرمنتظره. ها متوجه خود یافته بود تر از رسانه به هر حال اخیراً اپوس دئی تهدیدی تازه و به مراتب قوی

 هواپیما ی از پنجره. آرینگاروسا هنوز از اثر آن مبهوت بود و  قدرتشان تکان سختی خورده بوداساسپنج ماه پیش . انش کندتوانست پنه نمی
 روی  راای چشمانش برای لحظه» .اند دانند چه جنگی را شروع کرده ها نمی آن«:  زیر پایش نگریست و با خود زمزمه کردی به اقیانوس تیره

 مُبَلّغ  کهدر اسپانیا. کرد رو و کشیده که بینی سرکج و تختی در آن خودنمایی می ای سبزه د؛ چهرهکربش متمرکز تناس انعکاس صورت بی
 .عالَم آرینگاروسا عالم جان بود نه جسم . شکست که چندان اثری از خود به جا نگذاشته بودیمشتی  ضربهر اثر باش  جوانی بود بینی

او از مقررات منع . ذشت که تلفن همراه آرینگاروسا در سکوت و داخل قبایش شروع به لرزیدن کردگ هواپیما از فراز ساحل پرتغال می
همان کسی که تلفن را . تنها یک نفر این شماره را داشت. د جواب ندهی نبود کهلفن ت اما این،استفاده از تلفن همراه در حین پرواز آگاه بود

 .با پست برایش ارسال کرده بود
 »بله؟«:  در خفا پاسخ دادزده و هیجان

 ».سولپیس کلیسای سن. در پاریس است. سیالس سنگ تاج را پیدا کرده«
 ».پس نزدیکش هستیم«: اسقف آرینگاروسا لبخند زد

 ». اما به نفوذ و اعتبار شما احتیاج داریم،توانیم فوراً آن را به دست بیاوریم می«
 ».بگویید چه کار باید بکنم! حتماً«

شد خود را حقیر  در مقابل ماجرایی که غرق آن می. یک بار دیگر به خأل شب نگریست. دز  کرد قلبش به تندی میقطع  کهتلفن را
 .کرد حس می
 

                                                                            
1 Opus Dei Awareness Network 
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کرد و نقش و   خون را از پشتش پاک می و پر از آب ایستاده بودی  سیالس باالی حوضچه به نامهشتصد کیلومتر دورتر، مرد زالی
 وشو کن تا از برف شستمرا . تا طاهر شوم کن پاک 2مرا با زوفا:  خواند1دعایی از مزامیر. کرد  تماشا میزد نگاری را که خون بر آب می

 3.گردمسپیدتر 

اش بود و هم او را به  هم باعث شگفتی. تاکنون حس نکرده بود اش زندگی گذشته سیالس غلیان احساساتی را در خود دریافت که از
اش  نا و خشونت را از گذشته زندگیش را از نو بَ و گام نهاده بود و خودش را از گناهان تطهیرصراط بر در ده سال گذشته. آورد هیجان می

. ای گرفته بود ش سخت جنگیده بود جان تازهخواباندننفرتی که برای . هر چند امشب همه چیز با شبیخونی ناگهانی بازگشت. پاک کرده بود
 .مفیدهایش هم آمده بودند؛ کهنه اما  بود و البته همراهش، مهارتاز بازگشتِ چنین سریعِ گذشته یکه خورده 

پیامی که در قلبش حفظ کرد و همین . این رسالتی بود که سیالس از ابتدا آموخته بود.  نفی خشونت و عشق بود و صلح،رسالت مسیح
ار بایستند با خشونت روبرو خواهند شد؛ استوار و ها که با خشونت در برابر پروردگ آن. رسالت بود که دشمنان مسیح درصدد نابودیش بودند

 .الیتغیّر
 هم به جهاد  راامشب سیالس. کردند هایی که مترصد تغییرش بودند دفاع می دو هزاره بود که سربازان عیسی از ایمانشان در برابر آن

 .ندفراخوانده بود
رنگ بافته شده بود که تأثیر   از پشمی تیره وساده بود. ردرسید به تن ک دارش را که تا قوزکش می زخمش را خشک کرد و ردای کاله

 کاله را به سر گذاشت و اجازه داد چشمان سرخش تصویر درون  وش را بستریسمانی کمربند  بعد.کرد مو و پوست سپیدش را دو چندان می
 .ها در گردشند چرخ. آیینه را تحسین کند

 

                                                                            
1 Psalms :و همان کتابی است که مسلمانان بـه آن زبـور داود             ییغنا الهامات از آکنده اشعارِی   مجموعه بر مشمول و قیعت عهد نوزدهمین کتاب . داود ریمزام 

 .گویند می
قاموس کتاب  در .داردی طب مصرف و نعناست هیشب آن سانسا. دیسف و بنفش به لیما رهیتی آبی ها رنگ به و معطر شیگلها  وانیینعنای  رهیت از استی اهیگ 2
از ). 19:29یوحنا، (زوفا را با سرکه برای رفع عطش عیسی مسیح دادند ). 51:7؛ مزامیر، 14:4الویان، (شد  زوفا علفی است که برای تطهیر استعمال می:  آمدهمقدس

ها خاییده گردد طعمش تند است و شخص جاینده در دهان خود   به دهان وارد شود و از دندانقرار معلوم مناسبتی هم برای تسکین عطش دارد، زیرا که چون اول
 .ها روید و در فارسی آن را آذربه گویند احساس برودت نماید و در دشت سینا بسیار و بر دیوارها و صخره

 7ی  ، آیه51مزامیر، باب  3
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 فصل ششم

 و قیعم یا دره ی دهانه به که دیرس نظرش به. ستادیا یگالر گراند یورود درون بود، شده فشرده یتینام ی دروازه ریز در که لنگدان رابرت
 تابش. شدند یم محو سر یباال یکیتار انیم ن،یزم از یمتر ده یا فاصله از پس وارهاید ،یگالر سمتِ دو هر در. است شده رهیخ بزرگ
 کاراواجو و 1نیسیت  وینچیداو آثار از یجالل و هجاپُر ی مجموعه بر یعیرطبیغ و وزکورس یا شعله شد، یم دهیپاش باال به که سرخ نور
 و اشراف یها پرتره کنار در مناظر  ویمذهب یها صحنه  وجان یب عتیطب یها ینقاش. بودند زانیآو لوور یسقف یها میس از که انداخت یم
 .خورد یم چشم به استمدارانیس و انیاع

 مکان نیباتریز کردند یم احساس کنندگان دیبازد شتریب بود، داده جا خود در را ایتالیا یهنر یها نمونه نیتر رآوازهپ یگالر گراند چه، اگر
 و یبلوط یها کرکره-چوبه به هیشب یآور شگفت یهندس یطراح با که سرسرا. است آن معروف پوش پارکت یسرسرا لوور، از قسمت نیا در

 نیا به را ها آن که دندید یم را یبعد چند ییها شبکه دکنندگانیبازد—کرد یم جادیا را یزودگذر یینایب یها خطا ندبود ساخته یضربدر
 .دهد یم شکل رییتغ قدمشان هر با که شناورند یسطح بر که انداخت یم اشتباه

 سمت یمتر چند در که کرد عبور یئیش یرو از یا لحظه چشمانش بود، ها چوب یرو یکار خاتم کردن دنبال حال در  کهلنگدان نگاه
 کاراواجو یکارها از یکی... یکی«: دیپرس و چرخاند فاش طرف به را سرش. بود بسته را رامونشیپ سیپل اطیاحت ینوارها و بود افتاده چپش
 »بود؟

 .کرد قیتصد و داد تکان را سرش بکند ینگاه که آن یب فاش

                                                                            
 وی. دانند می باال نژآ میکل ی اندازه تا را او هنری ی مرتبه. ونیز مکتب در رنسانس دوران نقاش ینتر بزرگ) Tiziano Vecellio( وچلیو تیتسیانو یا تیسین 1

ونوس «و » داغدار ی باکره و مجدلیه مریم« او های نقاشی از. کرد زنده را برهنه ی الهه مضمون که بود کسی و داشت اختیار در نیز را ونیز جمهوری رسمی نقاش مقام
 .برد نام توان می را »باخوس و آریادنه«و  » اوربینویی
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. ندبود گذاشته نیزم یرو یدردنخور به پستال کارت مثل  آن راحاال اما داشت، ارزش دالر ونیلیم دو از شتریب ینقاش لنگدان نظر به
 »!کنه یم یغلط چه نیزم رو«

. گذاشته نیزم یرو رو اون سییر خود. مینزد یزیچ به دست ما! لنگدان یآقا ته،یجنا ی صحنه نیا «.ستادیا و رفت یا غرّه چشم فاش
 ».افتاد کار به نیهم خاطر به هم یتیامن ستمیس

 .بکشد ریتصو به ذهنش در را ماجرا دیکوش و چرخاند دروازه سمت به را نگاهش گدانلن
 ی دروازه وارید یرو از ینقاش انداختن با و رسونهیم یگالر گراند به رو خودش هم اون ؛کنند یم حمله بِهِش سییر کارِ دفترِ یتو«

 ».هیگالر به خروج و ورود راه تنها نیا. کنهینم دایپ یدسترس اج نیا به یکس گهید و افتهیم فوراً دروازه. کنهیم فعال رو یتیامن
 »باشه؟ کرده محبوس یگالر گراند داخل رو مهاجم دیبا سییر پس«: دیپرس بود شده جیگ یکم  کهلنگدان
 یکی نیا زا و بوده سرسرا در قاتل. کرد جدا مهاجم از رو ریسون یتیامن ی دروازه«: گفت و داد تکان ینف عالمت به را سرش فاش

 رد آن ریز از شیپ قهیدق چند که یا دروازه یرو ها نرده از یکی از که کرد اشاره ینارنج ییها شُرّابه به سپس» .کرده کیشل ریسون به دروازه
 ریسون. کرده کیشل ها نرده نویم از اون. کرد دایپ اونجا رو یتفنگ کیشل یها ندهوم یباق قاتیتحق گروه«: داد ادامه. بودند شده زانیآو شدند
 ».بوده مرده تنها جا نیا هم

 شانیروبرو بزرگ یراهرو به لنگدان. کرده طور آن رو جسدش خودش که گفتند. آورد خاطر به را ریسون جسد ریتصو دوباره لنگدان
 »کجاست؟ ریسون جسد«: دیپرس بعد. شد رهیخ

 ».هیطوالن یلیخ یگالر گراند که دیدونیم احتماالً«: گفت. افتاد راه به و کرد صاف را شیبیصل کراوات رهیگ فاش
 یپهنـا  نـسبت  همـان  بـه . 1واشـنگتن  ادبودی یبنا برابر سه بود؛ متر پانصد آن قیدق طول بود، داشته نگه خاطر به درست لنگدان اگر
 خاص ییها  کرهیپبا   را رسراس مرکز. ددا  می جا خود در هم یپهلو به پهلو را یمسافربر ترن جفت کی یآسان به و بود کننده  رهیخ هم سرسرا

 کـه  شـد   یمـ  آن از مـانع  و سـاخت   یمـ  سرسـرا  سمت دو انیم را ییبایز یمرزها که ندبود کرده پر بزرگ اریبس ینیچ یها  خاکستردان ای و
 .زدیبر هم به نییپا و باال حرکتِ یرهایمس

 نیا با که نیا از لنگدان. رفت یم سرسرا راست سمت به احساس یب و رهیخ ینگاه و چاالک ییها گام با و بود شده ساکت حاال فاش
 . کرد یم یشرمندگ احساس اندازد ینم ها آن به هم ینگاه مین یحت و گذرد یم یهنر یشاهکارها کنار از سرعت
 .دید شهینم هم یزیچ نور نیا در البته دیشیاند

 تشابه وجه نیدوم ینورپرداز نیا. کرد زنده خاطرش رد کانیوات یسر یگانیبا در را آخرش تجربه لوور، در میمال یارغوان ینورپرداز
. دید ینم هم را خوابش یحت گرید که شد یم ماه نیچند. افتاد ایتوریو ادی به دوباره. دید شتنیخو چشم به را مرگ که بود یشب آن با امشب
 نیآخر. گهید یزندگ هی. بود گذشته قرن کی انگار است؛ گذشته سال کی فقط رم در دارشانید نیآخر  ازکه کرد نمی باور  نزد خودلنگدان

 کِیزیف درباره را قاتشیتحق تا رود یم جاوه یایدر به او بود نوشته آن یرو که یپستال کارت—بود دهیرس دستش به دسامبر ایتوریو ی نامه
 سرش در را خام الیخ نیا هرگز انلنگد. 3یمانتارِ یها مهاجرت یریردگ یبرا ماهواره از استفاده ی درباره یزیچ ؛بدهد ادامه 2یریدرگ

                                                                            
که  دنساخت 1884 و 1848 های سال فواصل در  رابنا این . برپا کردندآمریکا جمهور رییس نخستین واشینگتن جورج یاد به که سی.دی واشینگتن شهر در بنایی 1
 .کردند برداری پرده آن از 1885 در سال

2 Entanglement Physics 
 تخت و مانند لوزی شکلی با استوایی یها آب ماهی نوعی 3
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 که بود کاشته او دل در را یحسرت رم در ها آن ییآشنا اما کند؛ یزندگ کالج 1سیپرد در او با  بتواندوترا ایتوریو مثل یزن که بود نپرورانده
 رهگذر نیا از که یینسب یها یآزاد از استفاده و ماندن مجرد یبرا او یشگیهم لیتما. شود آن دچار یروز کرد ینم را تصورش یحت
 .است شده دتریشد گذشته سال در دیرس یم نظرش به که بود گرفته رمنتظرهیغ ییخأل را آن یجا و... بود شده عوض هم شد یم بشینص

 »بکشونه؟ رو خودش همه نیا تونسته ریسون ژاک«. دید ینم یجسد لنگدان اما رفتند، یم راه سرعت به هنوز
 که مشخصه و دهیکش طول قهیدق ستیب ای پانزده دیشا. داده جون آروم یلیخ اون وکردند  کیشل ریونس یآقا شکم به  روگلوله«
 ».داشته هم ییباال یبدن قدرت

 »برسند؟ یتیامن یروهاین تا دهیکش طول قهیدق پانزده«: گفت و دیچرخ انزجار از پر یا چهره با لنگدان
 قیطر از وقت اون. دبسته بو یگالر گراند یدرها اما ،بودند داده نشون واکنش ریآژ به فوراً لوور یها نگهبان! نبوده طور نیا که البته«
 طبق ،هسارق کردند یم گمان چون. یکس چه نندیبب نتونستند اما ،کنهیم حرکت سرسرا یانتها سمت به یکس که شنوند می یورود ی دروازه
 به رشیز از بشه که میبرد باال قدر اون رو موانع میدیرس یوقت. میبود جا نیا دبع ی قهیدق پانزده ما. گرفتند تماس ییقضا سیپل با فاتیتشر
 ».بندازند ریگ گوشه هی رو متجاوز تا اومدند جلو سرسرا  توی هماونها. فرستادم داخل مسلح افسر چندتایی من بعد. خورد سُر داخل

 »؟اون وقت«
 »اون...« :کرد اشاره سراسر یانتها از یقسمت به و» ...جز به نبود، داخل کس چیه«

 اشاره سرسرا انیم در یبزرگ و یمرمر کرهیپ به فاش برد گمان ابتدا. کرد دنبال را فاش انگشت ریمس و برگرداند را نگاهش لنگدان
 و کرد یم ینوران را سرسرا کف ای لهیم یرو تک ینورافکن تر، نییپا متر یس. ددی هم را کرهیپ پشت لنگدان رفتند،  کهشیپ اما ،کند یم

 کروسکوپ،یم ریز یا حشره ثلم موزه سییر ی برهنه جسد نور، مرکز در. ساخت یم رنگ یارغوان یگالر انیم را را دیسف نور از یا محوطه
 .بود افتاده پوش پارکت یسرسرا یرو

 ».دیبش متعجب ها قدر اون حاال دینبا پس. دیدید رو عکس قبالً«: گفت فاش
 داشت قرار ییها صحنه نیتر بیعج از یکی برابرش در. کرد احساس خود  تندر را یدیشد ی رعشه انلنگد جسد، به شدن کینزد با

 .بود دهید روز آن تا که
 را چشمانش دیشد نور د،یرس  کهجسد سر یباال لنگدان. بود افتاده نیزم یرو عکس آن همانند درست ریسون ژاک ی دهیپر رنگ جسد

 بیعج شکل نیا به بدنش دادن شیآرا صرف را شیزندگ قیدقا نیآخر ریسون  چراکه دیشیاند موضوع نیا به تعجب با حال همان در و زد
 .است کرده

 را شیها لباس ی همه ریسون. دندیرس یم نظر به دست کی  همعضالتش ی همه و داشت یمتناسب کلیه سنّش، با سهیمقا در ریسون
 و دست. بود داده قرار اتاق بلند محور با خط هم کامالً و پهن یسرسرا مرکز در هم را کمرش بود؛ گذاشته سرسرا از یا گوشه در و کنده

 .بود کرده دراز رونیب به باز یا هیزاو با کند هشقّ خواهد یم و کشد یم را او یئنامر ییروین که یمرد مانند، را شیپا
 کمی بیعج طرز به زخم،. بود درانده را گوشت گلوله که داد یم نشان را ییجا آلود خون یا لکه ر،یسون جناغِ استخوانِ ریز در درست

 . بود گذاشته جا به را لخته خونِ از یکوچک ی لکه تنها و بود کرده یزیر خون

                                                                            
 دانشگاه ی محوطه معنای به فارسی جدید ی واژه 1
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 خونِ او. کند خلق را موحشش مرگِ بسترِ یژگیو نیتر بیعج تا بود کرده فرو زخم در ایگو. بود یخون هم ریسون چپ ی اشاره انگشت
 قطع را گرید هم که میمستق خط پنج—بود دهیکش بدنش بر را یا ساده ی نشانه آن با و ینقاش بوم را اش شکم و بود کرده جوهر را خود
 .ساختند یم را یپر پنج ی ستاره و کردند یم

 .پر پنج ی ستاره
 بود، مخوف ییتنها به بود دهید لنگدان که یعکس. داد یم جسد به ییوالیه یا هاله بود آن مرکز در ریسون ناف که آلود خون ی ستاره

 . کرد ایجاد می لنگدان در یسخت شیتشو خود چشمان با جسد دنید اما
 ؟کرده خودش با رو کار نیا اون

 »لنگدان؟ یآقا «.بود دهخیره ش او یرو دوباره فاش اهیس چشمان
 حس» .شده یم استفاده حیمس از قبل سال هزار چهار از باًیتقر. هجهان ینمادها نیتر یمیقد از یکی! پر پنج ی ستاره«: گفت لنگدان

 .ابدی یم پژواک بزرگ یفضا آن در شیصدا کرد یم
 »ه؟یچ معناش«

 ها آن در چطور آهنگ کی ییبگو که بود آن مانند یکس به نماد کی یمعنا گفتن. داشت دیترد الؤس نیا به پاسخ در شهیهم لنگدان
 اما ،کرد یم یتداع امریکا در را ینژادپرست و نفرت 1یکالن کوکالکس دیسف کاله. بود متفاوت یکس هر یبرا—کند یم جادیا را یاحساس

 .داشت همراه به خود با را یمذهب مانیا یمعنا ایاسپان در نشان نیهم
 ».هیپِگان نماد هی پر پنج ی ستاره غالباً. دارند یمتفاوت یها یمعن متفاوت طیشرا در نمادها«: گفت لنگدان
 ».یپرست طانیش «. که منظور او را فهمیده استدکر اشاره سر تکان با فاش

 .کند یشتریب دقت شیها واژه انتخاب در دیبا که دیفهم فوراً» !نه«: کرد حیتصح را حرفش لنگدان
 نیالت پاگانوس ی کلمه به واژه نیا ی شهیر. فاحش و نادرست یدرک—ندبود دهکر یپرست طانیش با مترادف باًیتقر  راپگان لفظ امروزه

 مذاهب به سخت و سفت که شد یم گفته یا اموختهین درس انییروستا به ها»پگان «ای ها»مشرک«. بود نیروستانش یمعن به که گشت یبرم
 از یکی که بود یقدر به—)villes (ها لهیو—ییروستا مناطق از سایکل ترس واقع، در. بودند دهیچسب شان یپرست عتیطب ییروستا و کهن
 2.گرفت خود به را خطرناک و شرور شخص یمعنا) villain (لنیو یعنی »ییروستا «ضرر یب یمعان

 مهین دو با رو جهانشون مادَقُ. داشته رابطه یپرست عتیطب با که تهیحیمس از شیپ یها نشانه از یکی پر پنج ی ستاره«: داد حیتوض لنگدان
 مثل. کنند جادیا جهان در رو یقدرت توازن که کردند یم عمل یطور هم شانیها النوع ربه و ها النوع رب. نهیماد و نهینر—کردند یم مجسم

                                                                            
 دوام 1870 سال تا و شد ایجاد داخلی های جنگ از پس درنگ بی گروه نخستین که آمریکا در ضدسیاهان و نژادپرست  وتروریست گروه دو از کدام هر نام 1

کنند و گردانندگان این گروه  ای هم برپا می ها مراسم و مناسک ویژه  این گروه.است کرده حفظ را خود موجودیت نیز امروز هب تا و شد ایجاد 1915 در گروه دومین. آورد
 .کنند تیز و سفیدرنگ به سر می هایی دراز و نوک کاله

اند، اما استاد محمد مقدم دیدگاه  ها همین طور آورده شتهای به معنای روستایی گرفته شده دور از صحت نیست و در غالب نو ی پگان از واژه این عقیده که کلمه 2
ی  به معنای خدا که در چند واژه (بوده است ترین لقب مهر یا میترا در میان مهرپرستان بَغ  آورده و آن این است که مهمی مهر و ناهید جستاری دربارهجالبی در کتاب 

دیده است  ترین کیش دشمن خود را مهرپرستی در رم می جا که کلیسا مهم و از آن )بغستان، طاق بستان یا باکو، )خداداد (بغداد: فارسی تا به امروز هم باقی مانده است
 . خواندpagan  مشرک یاها را پیروان بَغ یا بَغانی) 55ی ارتباط بسیار مهم میان مسیحیت و مهرپرستی نک به فصل  درباره(
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 و کرد اشاره ریسون شکم به سپس» .یآشفتگ بودند، نامتعادل یوقت و بود یهماهنگ بودند تعادل در نهیماد و نهینر که یزمان. 1انگی و نیی
 »یاله النوع ربه «ای »مقدس ی نهیماد «ناو به یمذهب یها مورخ که یمفهوم—هیزیچ هر نهیماد ی مهین نماد پر پنج ی ستاره نیا«: داد ادامه

 ».دونستیم رو مطلب نیا یا گهید کس هر از بهتر ریسون. گنیم
 »ده؟یکش شکمش یرو رو النوع ربه هی نماد ریسون«

 عشقِ و ییبایز ی الهه—بود 2ونوس نماد پر پنج ی ستاره ر،یتفس نیتر خاص در. است یرعادیغ  یکم موضوع که فتریپذ اجباراً لنگدان
 .ها نهیماد یشهوان

 .کرد نجوا لب ریز و برگرفت انیعر مرد از را نگاهش لنگدان
 یخاص زمان النوع ربه. بودند یکی دو هر) دیناه (ونوس ی ارهیس و ونوس ی الهه. ندبود عتیطب تیالوه گاهیجا اساس بر هیاول هبامذ«

 نهااو ی همه. 4رتهتعش ،3شتاریا شرق، ی ستاره ونوس،—ندششناخت می م هیادیز یاسام با و داشت خود یبرا شب آسمان یتو رو
 ».داشتند رابطه نیزم مام و عتیطب با و بودند یقدرتمند ی نهیماد یها مفهوم

 .دیپسند یم شتریب را یپرست طانیش همان انگار ؛دیرس یم نظر به خاطر آزرده یکم اکنون فاش
 5دیناه ی ارهیس به  را کهآن یمیترس منشأیعنی —نکند انیب را پر پنج ی تارهس یژگیو نیآورتر رتیح گرفت میتصم لنگدان

ی  ارهیس ریمس سال چهار هر که کرد تعجب اریبس موضوع نیا دنیشن از بود کرده شروع را یشناس ستاره یریادگی  کهلنگدان. گشت یبازم
  راپرش پنج ی ستاره و ونوس که کردند رتیح دهیپد نیا دنید از چنان انینیشیپ. کند یم رسم را یکامل پر پنج ی ستاره آسمان در دیناه

                                                                            
یین . گیرد ی وجوه زندگی را دربرمی  که همهباشد می ذن و تائوییسم ی فلسفه در جهان ی نرینه و مادینه مکمل ینیروها یا ها اصل نام ترتیب به یانگ و یین 1

شود که تاریک و سرد است و هر چیز بدی به آن نسبت  یین معموالً مترادف زمین شمرده می. رو ی تپه است و یانگ سمت آفتاب گرفته در لغت به معنای سمت سایه
 .شود  روشن و گرم و خوب شمرده میو یانگ مترادف آسمان است وشود  داده می
 قرار یونانی ی هآفرودیت تاثیر تحت بعدها اش اسطوره اما است؛ بوده ها موستان و ها باغ نگاهبان و گیاهان ایزد اصل، در او. زیبایی و عشق رومی ایزدبانوی 2

 .اند بوده اقشعشّ از آهنگری، و آتش خدای وولکان، و جنگ، خدای مارس، و بود ژوپیتر خواهر او. پذیرد می خود به را او های ویژگی از بسیاری و گیرد می
 تصویر به القلب شقی و شیطانی زنی را او او، به مربوط های افسانه اغلب در. دانند می هوا النوع ربه آنو دختر را او ؛باروری و عشق بابلی-سومری ایزدبانوی ایشتار 3

 .دارد اکدی خاستگاهی که دانند می النهرین بین ادیان در شهوانی عشق و جنگ ایزد را او نیز برخی. برد می بین از را عشاقش و انهمسر که کشند می
 به اما د،دار فینیقی خاستگاهی ایزد این گویا. االث ،صیدون ،صور  یعنیمدیترانه در مهم بندری شهر سه بزرگ پروردگار و خاورمیانه در بزرگ و کهن النوع ربه 4

 .است شده می شناخته اثتار نام با سبا در و ایشتار نام با اکد در و بوده بعل خواهر او. ندپرستید می هم قبرس ه وساردینی  وسیسیل  وکارتاژ در  او رارسد می نظر
 آید  و نیز ارتباط او با مباحثی که در فصول بعد میها النوع ربه از بسیاری از بردن نام وجود با نویسنده که باشد می جهان مهم های اسطوره از نیز آناهیتا یا ناهید 5

 معصوم معنای به او نام. استکه در میان ستارگان اقامت داشته  بوده باستان ایران در زنان نگاهبان نیز و جنگ و باروری  وآب ی الهه آناهیتا،. است نگرفته نظر در را او
 او را از .باشد می او متعلقات از نیز ها آب. سر بر نشان الماس تارکی با طالیی شوالیی در ست اای دوشیزه معموالً او تصویر). اهگن اهیت، + بی ،ناآ( است آمده گناه بی و

ی زردشت  ی نگاهبان نطفهآناهیتا در دین زردشت. دانند های زمین می همانند معادل هندی خود، گانگا او را نیز به بزرگی تمام آب. اند کرده مالزمان اهورامزدا نیز تلقی می
اند  در آیین مهرپرستی او را مادر مهر دانسته. تواند آن را نگهبانی کند و یا در خود بپرورد که پاک است می) لقب آناهیتا(ی کیانسی است چرا که تنها دوشیزه  در دریاچه

ترین مکان در مسجد  اند که مقدس از آب دانسته) میترا(همین امر یعنی زایش مهر ی مهراب یا محراب در عربی را مأخوذ از  واژه. ی زردشت بارور شده است که از تخمه
پس از ظهور اسالم و پذیرش این دین در . [اردشیر سخت این الهه را تکریم کرد و در زمان او معابدی برای آناهیتا در شوش و اکباتان و بابل برپا کردند. شود دانسته می

. ی ازدواجش با علی دانستند ها را مهریه ملقبش کردند و آب) گناه بی(نگ مردم حضرت فاطمه، دخت نبی اکرم ایفا کرد که به معصومه ایران، نقش آناهیتا را در فره
سپندارمذ یا ا. در ایران این الهه نبوده است» مام زمین«با این همه، .] خوانی دارد ی آناهیتا هم ، بتول به معنای باکره هم با لقب دوشیزه)س(لقب دیگر فاطمه 

در پنجمین روز ماه . ی منسوب به او استایران تقویم در و پنجمین روز هر ماه اند سپنتااَرمئیتی را که یکی از امشاسپندان بوده است مام زمین و حتی خود زمین دانسته
. هم به عنوان روز زن و روز مادر در میان زردشتیان ایران استکنند و آن روز هنوز  شوند زردشتیان جشنی به این مناسبت برگزار می نام می اسفند که روز و ماه هم

 .شوید ی مقدس بیشتر آشنا می ی میان عدد پنج و مادینه جلوتر با رابطه
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 را اش چهارساله ی دوره ها یونانی ونوس، یجادو از سپاس یبرا. دندکر یشهوان عشق یتناوب یها یژگیو و ییبایز  وکمال نماد به لیتبد
 ونوس ی چرخه همان از تیتبع به هنوز کیالمپ ی سالهچهار ی دوره که دانند یم یکم تعداد امروزه،. کردند انتخاب کیالمپ یها دوره یبرا

 ی حلقه پنج به لحظات نیآخر در اما ،ندبود دهکر انتخاب پر پنج ی ستاره  راکیالمپ مسابقات یرسم نشان دانند یم یکمتر تعداد یحت و است
 .اندیبنما بهتر را ها یباز انسجام و نظم تا کردند لیتبد دهیتن درهم

 نیا شما خود ینمایس ترسناک یها لمیف. باشه داشته طانیش به یربط ه یدیبا پر پنج ی ستاره اما لنگدان، یآقا«: گفت ناگهان فاش
 ».دهیم نشون واضحی لیخ رو موضوع

 دهکر لیتبدی ا رهیزنج نقاتال و یطانیش یها لمیفی  شهیکل به حاال  راپر پنج ی ستاره. وودیهال ممنون  و با خود گفتکرد اخم لنگدان
 چنان در نماد نیا دنید با شهیهم لنگدان. دکردن یم حک گرید نماد چند با همراه ها پرست طانیش گاه اقامت وارید یرو معموالً که ندودب

 .بود یاله کامالً نماد نیا یقیحق منشا. خورد یم تأسف ییها تیموقع
 و هیخیتار اشتباه هی پر پنج ی ستاره از یطانیش ریتفس دینیب یم ها لمیف در که یزیچ اون برعکس دمیم نانیاطم شما به«: گفت لنگدان

 ».دهدا انجام  روضیتعو نیا یزیخونر و  خونخاص، مورد نیا در. کردند عوض هزاره دو یکی عرض در مختلف لیدال به  رواون ینمادها
 ».شمینم متوجه«

ی لیخ نمادها! فاش یآقا ، رو میگمسایکل «.کرد زهم مزه ذهن در را شیبعد عبارت دیترد با و انداخت فاش بیصل به ینگاه لنگدان
  کهبودی کارزار ازی بخش نیا. داد رییتغ تیحیمس صدری ها سال دری روم کیکاتول یسایکلرو  پر پنج ی ستارهی معنا اما ،دهستنی میقد
 سایکل. بود ناجوانمردانه کارزار نیا. بود انداخته راه حیمس نید به ها توده دادن شیگرا وی پرست عتیطب مذاهبی کن شهیری برا سایکل

 ».زد جا یطانیش شکل به رو شونیاله ینمادها
 ».دیبد ادامه«

 یمعان تا رهیگیم دست در رو خودش از شیپ ینمادها ی همه نوپا قدرت هی. هیمعمول امر هی نیا آشوب مواقع در«: داد ادامه لنگدان
 چنگال به لیتبدرو  1دونیپوز ی شاخه سه ی زهین خوردند؛ شکست ها پگان ،یحیمس و پگان ینمادها انیم جنگ در. بده رییتغ رو اونها
. کرد یمکث» .دکردن طانیش عالمت  هم روونوس پر پنج ی ستاره ،دندکر ها ساحره نماد  رودهایسف سیگ زیت نوک یها کاله د،کردن طانیش
 یرو و میکش یم هامون جنگنده یرو رو اون. شده جنگ نماد نیتر جیرا حاال عالمت نیا. کرده خراب رو نماد نیا هم ما ارتش سفانه،أمت«

 .است نیسنگ ییبایز و عشقی  الهه یبرا یکم دیشیاند خود با» .میکن یم نصبش هامون ژنرال سردوشی
 »د؟یگیم یچ اون به راجع ؟یچ بدن حالت و! جالبه«: گفت و کرد اشاره باز پا و دست جسد به فاش

 ».کنهیم تر پررنگ رو مقدس ی نهیماد و پر پنج ی ستاره به اشاره فقط تیموقع نیا«: گفت و انداخت باال شانه لنگدان
 »؟یچ یعنی «.چاندیپ شتریب را کالف ی گره تنها لنگدان ی گفته

 هی اگه ».نیهم. داده قرار پر پنج ی ستاره شکل به رو خودش ریسون ژاک. اونه یرو دیکأت یبرا راه نیتر ساده نماد تکرار. ییبازنما«
 .بهتره دوتاش خوبه، پر پنج ی ستاره

                                                                            
 او گاه اقامت. دانند می نیز ها اسب و ها لرزه زمین خدای را او. است زمین خدایگان یا و همسر معنای به او نام ؛یونان در رآ و کرونوس فرزند ها، آب و دریاها ایزد 1

 .ست ابها گران های سنگ و مرجان از قصری در اقیانوس کف در
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 لیتحل«. سر و پاها  وها دست: کرد دنبال را ریسون ی ستاره ی نقطه پنج و دیکش صافش و نرم یموها انیم دوباره را دستش فاش
 کرد، یآرام غرولند لب ریز گفت را کلمه نیا یوقت »درآورده؟ رو هاش لباس چرا ؟یچ یبرهنگ و«: داد ادامه بعد و کرد مکث» .بود یجالب
 .باشد دهکر شمنزجر رمردیپ بدن دنید انگار

 دیکأت برهنه انسان که بود آن حدسش نیبهتر. بود کرده تعجب دید را عکس که زمان همان از. بود یا معرکه الؤس دیشیاند لنگدان
 گذاشته کنار را مرد و زن نزدیکی با سونو ی رابطه ی عمده دیجد فرهنگ چند هر. باشد—یانسان یها شهوت زدیا—ونوس بر یگرید

 لنگدان. دید یم یمقاربت و یزشیآم یمعنا به »الیرنِوِ «ی واژه در را ونوس یاصل یمعنا از یردّ هنوز شیاند واژه و موشکاف یذهن بود،
 .نشود بحث نیا وارد گرفت میتصم

. داده قرار تیوضع نیا تو رو خودش چرا ای دهیکش بدنش یرو رو نماد اون ریسون یآقا چرا بگم تونمینم من که روشنه فاش، یآقا«
 مقدس ی نهیماد و نماد نیا نیب ی رابطه. کنهیم یتلق نهیماد یخدا عالمت را پر پنج ی ستاره ریسون ژاک مثل یمرد چرا بگم تونمیم چند هر
 ».دونندیم ها نمادشناس و هنر یها مورخ ی همه رو

 »کرده؟ ستفادها جوهر یجا به رو خونش چرا... باشه«
 ».سهیبنو اون با که نداشته یا گهید زیچ چون«

 دنبال رو یخاص ییقضا روال سیپل تا کرد استفاده رو خونش اون کنم یم گمان من راستش«: گفت سپس و ماند ساکت یکم فاش
 ».کنه

 ».شمینم متوجه«
 ».دیکن نگاه چپش دست به«

 در. شد خم و زد جسد دور به یچرخ د،یترد با. دندی یزیچ اما کرد، حرکت موزه سییر ی دهیپر رنگ دست طول در لنگدان چشمان
 .بود زده چنگ را یبزرگ کیماژ ریسون او، تعجبِ نهایت

 یزیم کنار تر طرف آن متر چند و شد دور لنگدان کنار از بعد» .بود گرفته دستش تو رو نیا میکرد دایپ رو ریسون یوقت«: گفت فاش
 طور همون«. دیکاو یم را زیم یرو دقت با داشت. انده بودندپوش یکیالکترون یها دستگاه و کابل  وقیتحق یابزارها با  راآن یرو که ستادیا

 »د؟ییآشنا قلم نوع نیا با شما. مینزد یزیچ به دست ما گفتم که
 .بخواند را کیماژ برچسب تا زد زانو لنگدان

STYLO DE LUMIERE NOIRE1 

 .شد رهیخ فاش به یشگفت با
 هکرد یطراح اسناد جعل سیپل و گرها تمرمّ  وهادار موزه که بودندی خاصی نمد نوک یها کیماژ ،ینقش ته یها قلم ای اهیس ینور مِقل
. بود دنید قابل اهیس نور رد صرفاً که نوشت یمی ا رخورندهیغ و یالکل فلوئورسانِ جوهر با قلم. دنبگذار اءیاش بر ینامرئ ییها عالمت تا بودند
 که بگذارند ییها ینقاش قاب بر ینامرئ ییها عالمت تا کردند یم حمل شهیهم خودشان با را ها کیماژ نیا  موزه آثار حفظ کارمندان ه،امروز

 .دندار مرمت به ازین
 .رفت فرو ییناگهان یکیتار در یگالر. کرد خاموش را آن و رفت افکن نور کنار فاش ستاد،یاکه  لنگدان

                                                                            
 .گویند کند می ها را آشکار نمی ؛ نور سیاه به دو نور فرابنفش و فروسرخ که چشم انسان آنسیاه نور قلم: فرانسوی 1
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 با که شد ظاهر فاش از نما هیسا یریتصو. افتی خود در را یخاص دیترد احساس ند،یبب توانست ینمجایی را  یلحظات یبرا که لنگدان
 .بود برده فرو یبنفش ی هاله در را او که شد کینزد لنگدان به یحمل قابل ییروشنا منبع با فاش. دیدرخش یم یمیمال یارغوان نور

 تا کنهیم یبررس اهیس نور با رو جرم وقوع ی صحنه سیپل د،یدونیم که طور ونهم«. دیدرخش یم بنفش تابش ریز در فاش چشمان
 به را نور ناگهان و» ...میدید چو چیزی رو هم که یوقت میکرد تعجب چقدر دفهمی می حتماً پس. باشه گهید یدادگاه شواهد ای خون دنبال
 .گرفت جسد سمت

 .دیرپ عقب به یدیشد تکان با و کرد نگاه را نییپا لنگدان
 نیآخر. افتاد تپش به یتند به قلبش دیدرخش یم چشمانش برابر در و یپارکت یسرسرا یرو حاال که یبیعج ی صحنه دنید با

 یمِه کرد احساس بود، شده رهیخ لرزان متنِ به لنگدان که یزمان. دیدرخش یم جسد کنار نیزم یرو نامرتب، یخط با موزه سییر یها واژه
 .است شده تر میضخ اکنون بود برگرفته در را او امشب سرتاسر که

 »؟یچیعنی  مزخرفات نیا «.ستینگر فاش به و خواند دوباره را غامیپ لنگدان
 ».ویموس د،ییجا نیا الؤس نیهم  به خاطرقاًیدق شما «.گرفت دنیدرخش دیسف نور ریز فاش چشمان

 
 شده خم موزه سییر دفتر در یداریشن لیوسا بزرگِ زِیم یرو و بود بازگشته لوور به کوله ستوان ر،یسون دفتر داخل سوتر، آن یکم

 است زده زل او به ریسون زِیم گوشه از یکیتار در دیرس یم نظر به که ییوسطا قرون یا هیشوال مانند روبوت و وهمناک عروسک جز به. بود
ی ها یورود زانیم به ینگاه و کرد مینظت شیها گوش یرو را AKG یها هدفون. بود آسوده و نداشت یگرید ندیناخوشا احساس کوله
 کامالً هم یصوت وضوح و کردند یم کار ییخطا نیتر کوچک بدون ها کروفنیم. بود مرتب زیچ همه. انداخت یوتریکامپ ضبط ستمیس

 .بود مطلوب

 Le moment de vérité1: کرد فکر خود با
 .ببرد لذت شد یم ضبط یگالر گراند از اکنون که یا همکالم هیبق از تا زد هیتک یصندل به و بست را چشمانش یلبخند با

                                                                            
 ی حقیقت لحظه 1
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 فصل هفتم

 ی سنگی دواتاقه با کفیتیی سو؛گاه کُر واقع شده بودی جات چپِدسسا، ی دوم کلی س در طبقهیسولپ  سنیسایگاه کل ن اقامتیتر آرام
 او بود، یسا اقامتگاه رسمی کنار کلی لبته صومعها.  بوده است1ین بِی خواهر ساندریش از ده سال محل زندگیزان مبلمان که بین میو کمتر

گاهی آسوده و  ل به اقامتیجا را تبد ی باالی آن  اتاق طبقهیپز  تلفن و چراغ خوراک وخواب داد و با تخت یح میسا را ترجی او سکوت کلیول
 . خود کرده بودیمناسب برا

ر مراقبت ی نظییکارها—سا بودی کلیها تی فعالیرمذهبی غیها بهن مسئول نظارت بر جنیسا، خواهر ساندریبه عنوان مدیر داخلی کل
  برایاز مانند نان و شرابی سفارش مواد مورد ن،ی، مراقبت از ساختمان خارج از ساعات کاریبانی، استخدام کارمندان و مشاورانِ پشتیعموم

 .یعشاء ربان
 . را برداشتی برخاست و گوشیگبا خست. دارش کردیده بود که زنگ تلفن بیخوابش خواب امشب، در تخت

“Soeur Sandrine. Eglise Saint-Sulpice”2 
 »!سالم، خواهر«: مرد به فرانسه گفت

. دارش کرده باشدیدر پانزده سال گذشته سابقه نداشت که باما سش را شناخت، یی ری؟ صداساعت چنده. ن نشستیخواهر ساندر
 .رفت ی به رختخواب می بعد از عشاء ربان بود که فوراًیدیمن و مقؤار میس صومعه فرد بسییر

                                                                            
1 Sandrine Bieil 
 !سولپیس سن کلیسای. ساندرین خواهر 2
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ش یچند لحظه پ.  رو از شما بپرسمیزیخواستم چ یم. دارتون کردم، خواهریخواهم که ب یمعذرت م«: گفت سست و لرزان ییصدابا 
 »نگاروسا؟یمانوئل آر. دشید بشناسیشا.  با من تماس گرفتییامریکاک اسقف متنفذ ی

ر قدرت ی اخیها نگاروسا در سالی آری سنتیگر فهی؟ خلسا هست که نشناسدشی تو کلیک. ناسمشش یالبته که م» ؟یرهبر اپوس دئ«
 خواند و به»  پاپی شخصیگر فهیخل«ها را   آغاز شد که پاپ ژان پل دوم آن1982ه از سال ین پایها تا به ا  آنءارتقا. دا کرده بودی پیادیز

 یارد دالر برایلیک میباً ی ثروتمند تقری ن فرقهی رخ داد که ایگاه زمانی جاءن ارتقای ا،یاز طرف. د گذاشتیی بر اعمالشان مهر تأیطور رسم
.  نجات دادی سخت مالیی آن را از ورشکستگین کمک مالیکان، انتقال داد که ایکان، معروف به بانک واتیاد واتی به بنی مذهبیها تیفعال
 را در یگذار اپوس دئ انیپاپ نام بن. دندیرت به دهان گزی هم همه انگشت حشانیبا حرکت بعد. ختیانگ ی را برمیادین موضوع شک زیا

ن یتوانست ا ین نمیخواهر ساندر. ساله کاهش داد ستی بیا س به دورهی تقدی را برایک قرنی یشدن قرار داد و انتظار سی قدیت فوریاولو
 1 مقدس پاپید در برابر قلمروی نبایمر بوده است، اما کسن ای در رم عامل ایگاه خوب اپوس دئیشه را به دلش راه ندهد که جایاند

 .وچرا کند چون
 یهاشون امشب تو مسلک  از همیکی.  کردینگاروسا تماس گرفت و از من درخواستیاسقف آر«:  نگران گفتییس صومعه با صداییر

 »...سهیپار
رو اپوس ین پید اید، گفتیببخش«.  در خود حس کرد رایا ندهی فزایب گوش کرد، سردرگمین به آن درخواست عجی خواهر ساندریوقت

 ».تونه تا فردا صبح صبر کنهی نمیدئ
 ».س رو داشتهیسولپ دن سنی دیایؤشه ریاون هم هم. کنهی زود حرکت میلیماش خیهواپ. تونهیگمان کنم نم«
 شاخص ساعت آهسته حرکت یای که رو هی سا اونی گنبد به داخل میافته و د که از روزنهی خورشنور. تره  روز قشنگیسا تویاما کل«
 ».دهکرر ینظ ی ب روسیسولپ زهاست که سنین چی به خاطر هماصالً. میکنه

ک اونجا ی.... تونه ساعتِیم. کنم د، من اینو لطف شخصی در حق خودم حساب مییو امشب راه بد راما اگر اون!  خواهر،دیگیدرست م«
 ».گهی دی قهیست دقی بیعنیباشه؟ 

 ».مشیخوشحال م! البته«: ن اخم کرد و گفتیرخواهر ساند
شک  یهر چند تلفن امشب ب.  خواب را از فکرش بتکاندید تارهای در تختخواب گرمش ماند و کوشیزده لحظات ن تعجبیخواهر ساندر
شه او را ناراحت یم هیاپوس دئ. دار نشده بودی که به آن عادت داشت از خواب بیاش با سرعت ساله خته بود، بدن شصتیحواسش را برانگ

.  بودیین حالت، قرون وسطای زن، در بهتری ن گروه دربارهیدگاه ایر نفس، دی با عمل سِرّی تحقیگر فهین خلی ای به جز رابطه. ساخته بود
شوکه شده بود؛ کردند  ید نظافت می اقامتگاه مردان را به بیگاری باین گروه سرسرای مردان، زنان ای ربانده بود هنگام عشاءِی که شنیزمان

 را تحمل یشتریر نفس بی داشتند؛ و زنان مجبور بودند تحقیری حصیها راندازی که مردان ز آندند، حالیخواب ین می زمی کف چوبیزنان رو
ش را به جان یاد تا ابد سزی بود که زنان باینی، دِیبِ درختِ آگاهیا از سا گاز حوّیگو. دادند ی را م2ید تاوان گناه جِبِلّیچرا که با... کنند

دا یش پی حفظ حقوق زنان گرایعنیح ی صحیاندک به سمت و سو ک اندکی کاتولیساهای که غالب کلیمتأسفانه، در حال. دندیخر یم
 یچیافت کرده بود و قصد سرپین دستوراتش را درین همه، خواهر ساندریبا ا. داد یشرفت می خبر از معکوس کردن پیکردند، اپوس دئ یم

 .نداشت

                                                                            
1 Holy See :در واقع این کلمه به مفهوم مقام پاپ اشاره دارد. 
 .شد) آدم (مرد فریب عامل) حوا (زن کتاب مقدس طبق بر که بهشت در ممنوعه درخت از خوردن: نخستین گناه یا 2
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با احساس .  سرد را به تنش دواندیها  سنگیاش سرما  برهنهی پاهای پاشنه. رون آمدی بیزان کرد و به آرامیش را از تخت آویپاها
 . را در خود حس کردیا م و هراس نامنتظرهیسرما در بدنش، ب

 ؟شهود زنانه است
ن همه، امشب آن آواها به یبا ا. ابدیش بی درون خوی ندهکن  آرامیان آواهاین بود و آموخته بود آرامش را می راستیمنؤن میخواهر ساندر

 .رامونش خاموش بودی پی خالیسای کلی اندازه
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 فصل هشتم

تر از هر  بیر عجیغام ژاک سونین پیواپس. شتدا نمیپوش   پارکتی سرسرای رویغام درخشان و ارغوانیلنگدان چشم از پ
 . درک  میش راد که لنگدان تصوریرس ی به نظر میادداشتِ وداعی

 :غام را خواندیپ
5-8-1-1-21-2-3-13- 13-3-2-21-1-1-8-5                                 

O, Draconian devil! !                                    ای شیطان اژدهاسان  
Oh, lame saint!                                                 1!آه، ای قدّیس لنگ

 با پرستش یا د رابطهیپر با  پنجی کرد که ستاره یها نداشت، حس فاش را درک م نی ای معانی  دربارهیا دهیچ عقیلنگدان ههر چند 
 .طان داشته باشدیش

 !طان اژدهاسانی شیا
 ».مونهی میها مثل کد رمز نی از ایه بخشی«. ب بودندیاعداد هم به همان اندازه عج. طان داشتی به شی ضمنیا ر اشارهیسون

                                                                            
ی آن کمک  وی انگلیسی خوانده شوند و ترجمهشویم که صرفاً باید از ر الفظی هستند؛ در داستان با موارد دیگری نیز از این دست روبرو می این معانی تحت 1

 .کند چندانی نمی
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.  به قاتل اون باشهیابید رمز دستیتونه کلین اعداد مینه که ای ما ای دهیعق.  ما کار رو قبالً شروع کردندیها رمزشناس. بله«: فاش گفت
 » شما ندارند؟ی براینی نمادیچ معنایاعداد ه. ییه کد شناسایا یه شماره تلفن ید یشا

ر یتازه اگر سون. برد یها وقت م ن اعداد ساعتی از اینی نمادیآوردن هر معنا دست  حس کرد به .  به ارقام انداختیلنگدان دوباره نگاه
 یها یاو به توال. ده شده بودندی چیا  و کاتورهیبه نظر لنگدان که اعداد کامالً تصادف. ال رسوندن همچین معنیی رو داشته بوده باشهیخ

ربط  یبست به هم ب یاز پا—پر، متن، اعداد  پنجی ستاره—جا نیز در ایا همه چ با هم داشتند، امی ظاهرییها  خو گرفته بود که شباهتییعدد
 .نمود یم

غام آخر ین پیا. هِ اون ربط دارهی شبیزیا چیپرستی  به الهه...  بهیجا به نحو نیر در ای سونی کارهای د که همهیقبالً گفت«: فاش گفت
 »کنه؟یدا میچطور به اونها ارتباط پ

 ی درباره لنگدانات یچ با نظریر هیب سونی عجیها ن گفتهیا. اشتدنر جواب انتظاال کِنایی بود و فاش ؤن سیدانست ا یلنگدان م
 .خواند یالنوع نم پرستش ربه

 ؟س لنگی آه، قد؟طان اژدهاسانی شیا
 »د؟یقبول دار. ه نوع اتهام باشهین متن یرسه ایبه نظر م«: فاش گفت

 به نظر یمنطق. دهد تصور کند ی به دام افتاده و جان می که در گراند گالریر را در حالی سونی زندگیانیق پاید دقایلنگدان کوش
 ».ه قاتلش درست به نظر برسهیگمان کنم اتهام عل«. دیرس یم

ن عددها چه یبه نظر شما به جز ا.  لنگدانیر از شما بپرسم، آقاطون ید ایبگذار. دا کنمینه که اسم اون فرد رو پیالبته شغل من ا«
 »غام وجود داره؟ین پی تو اتر از همه بی عجیزیچ

 را یده و اتهاماتی خودش کشی را رویپر  پنجی  ستاره و محبوس کردهی رو به موت خود را در گالرک مردِی؟ تر از همه بیعج
 ؟ستیب نین داستان عجیز ایچه چ. ن نوشته استی زمیقورباغه رو خرچنگ

باً مطمئن بود هر نوع یلنگدان تقر» ؟Draconian ی واژه«. ان کردید بیهنش رس را که به ذیزین چیرفت و اولیخطر را پذ
 ترکیبطان اژدهاسان یشعبارت «. موت بود  فرد روبهی برایبیفکر غر—الدیش از میرحم قرن هفتم پ یاستمدار بیس— به دراکویا اشاره
 ».هیبیعج

 اول ی در وهله کرده انتخاب رو ی کلماتچهر ی سونن کهیا «.خورد ی فاش به چشم می در صداییبای ناشکیاکنون کم» اژدهاسان؟«
 » .نیست تیاهم

 یار خوبی بسی ن فکر افتاد که فاش و اژدها رابطهیکم به ا  اما کم، را در ذهن داشتیگریت دیز پراهمیدانست فاش چه چ یلنگدان نم
 .با هم دارند

غامش استفاده ی نوشتن پی رو که برای اما زبان،کرد ی می هم زندگسی پاریتو.  بودیر فرانسویسون«: کنواخت کفتی ییفاش با صدا
 »...کرده

 .دیفهم یلنگدان حاال منظور فرمانده را م» .هیسیانگل«
 »د که چرا؟ی ندارینظر. Précisément1«: ق کردیفاش با تکان سر تصد

                                                                            
 .دقیقاً: فرانسه به 1



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 44  -  

 انتخاب کرده غافل کرده یسیغامش را انگلی زبان پن موضوع که چراین او را از ای بود و همیر عالی سونیسیدانست که انگل یلنگدان م
 .اش را باال انداخت شانه. بود

 1»د؟ی نداره؟ هنوز مطمئن هستیپرست طانی به شیربط«: گفت و ر اشاره کردی شکم سونیپر رو  پنجی فاش دوباره به ستاره
 ».ادی ی از دستم برنمیشتریکمک ب! سفمأمت. رسند یربط به نظر م ی و اون متن بینمادشناس «.ز مطمئن نبودیچ چیگر از هیلنگدان د

 ی بازتری هیاه را دوباره باال برد و اجازه داد که با زاویش را از جسد برگرداند، نور سیفاش رو. تر بکنه  موضوع رو روشنیکین ید ایشا«
 ».نور خود را بتاباند

ر به ظاهر نشسته بود، قلم را دور خودش به شکل یسون. دن گرفتیر درخشیرامون سونی ناقص پیا رهیدر کمال تعجب لنگدان، دا
 . محاط کرده بودیا رهی بزرگ چرخانده بود و خود را درون داییها کمان

 .ناگهان، موضوع روشن شد
خته  ساینچین طرح لئوناردو داویتر  از پرآوازهیعی طبی  در اندازهیا ر نسخهیسون» .2نیتروویمرد و«: ده گفتیبر دهی بریلنگدان با نفس

  وج بود که در پوسترهای رایها لیز از شمای در روزگار خود بود، بلکه امروزه نین طرح از لحاظ آناتومیتر حین نه تنها صحیتروویمرد و. بود
 ان آن محاطی در میا شد که مرد برهنه ی ساخته می کاملی رهین طرح معروف از دایا. رفت یا به کار می سرتاسر دنیها شرت یپدها و ت موس

 . ش از هم باز بودیبود و دست و پا
س موزه یین لحظات عمرش، ریدر واپس. کرد یر را انکار میت اشارات سونید شفافینبا. دیرت لرزی لنگدان از حیسراپا. ینچیداو

 .ش داده بودی آراینچینِ لئوناردو داویتروویش را درآورده بود و بدنش را به شکل مرد ویها لباس
غام یده بود، پی مرد کشی ره که گرد بدن برهنهی دایعنینه از محافظت ی مادینماد. له بودأ مسیاتیده و ح گمشی ره حلقهین دایا

د ی را تقلی معروفیر نقاشیسون چرا ن پرسش هنوز مانده بود کهین همه، ایبا ا.  زن و مردیهماهنگ—کرد ی را کامل مینچی داویحیتلو
 .ه استدرک

 ».اه داشتهی سی به جادویادیل زی تماینچیدونه که لئوناردو داوی شما حتماً م مثلی لنگدان، فردیآقا«: فاش گفت
.  بودیپرست طانی مظنون بودن به شیل فرمانده براین قطعاً از دالید و اکر متعجب  لنگدان راینچی داوی اطالعات فاش درباره

ش، یبه رغم نبوغ بصر. انیحی متداول مسی دهیژه به عقی به و مطالعه بوده است،یدانان موضوع ناخوشایندی برا خی تاری همواره براینچیداو
 در برابر یکار گناهی ها او را در حالت جاودانه نی ایده که هر دویپرست یعت را می طبی بوده و نظم آسمانیا باز شهره جنس  همینچیداو

رون ی اجساد را از قبر بینچیداو: در او داشت یانطی شهایی ی ترسناک هنرمند تجلیها افزون بر آن، غرابت. داده است یپروردگار قرار م
 یده داشت که دارای عق،داشت یش خود نگه می ناخوانا و معکوس پی را با خطی رمزییها  او نوشته، انسان را مطالعه کندید تا آناتومیکش یم

 اختراعاتش هم ،ب داده استی مرگ فر عقب انداختنی برایری خدا را با ساخت اکسیست و حت ا تبدیل سرب به طالی برایاگریمیقدرت ک
 .ده بودی نرسیشتر تصورش هم به ذهن کسیشد که پ ی میآور  هراسی شکنجه و جنگیها شامل سالح

 .آورد یدن سوء ظن مینفهمد یشیلنگدان اند
                                                                            

) حتی جادوی سپید(پرستان و هم جادوگران  پر داده است، اما این نماد را هم شیطان ی پنج ی شیطانی نبودن نماد ستاره البته نویسنده توضیحات مفصلی درباره 1
هایی خاص  یکی از اقسام جادو است که در آن اعتقاد بر این است نوشته» دعانویسی«یا » سَرکتاب«. ادوی ایرانی هم کاربرد دارداین نماد در نوعی ج. برند به کار می

رود  به کار میها گاه  یکی از این عالئم خاص که در سرکتاب. توانند تأثیرات خاصی را به جا بگذارند شوند می که غالباً هم با حروفی خاص و نه الفبای معمول نوشته می
 . هم کاربرد دارد که در وقت خود به آن خواهیم پرداختدیپر یا داو ی شش ستاره. پر است ی پنج ستاره

2 Vitruvian Man 
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 صدها ینچیداو. دشتر کرده بوی بی مذهبیاکاری او را در ری  تنها آوازهیحی هنر مسی ن هنرمند دربارهیار ای بسیها دهی آفریحت
شتر به عنوان یدش بلکه بی کرد؛ اما نه به خاطر عقایت را نقاشیحی مربوط به مسیادیرفت و موضوعات زیکان پذیسفارش پرمنفعت را از وات

ست  بود که با گاز گرفتن دی تمسخرگریگو  هرزهینچیسفانه، داوأمت. اش  مُسرفانهی گذران زندگی برایا لهیی بازرگانی و وسا معامله
 بود مگر یزیگنجاند که هر چ ی را می پنهانییاش نمادها یحی مسیها ی از نقاشیاریاو در بس. کرد یاش خود را مشعوف م غذادهنده

 یزندگ« لندن با عنوان ی ملی را در گالریی لنگدان سخنرانیزمان. سای به کلیآشکارکجی  دهن خودش بود و یج باورهایترو—تیحیمس
 .ارائه داده بود» یحی در هنر مسی پگانییرانمادگ: پنهان لئوناردو

قتاً معتقد بود، هر یه فرد حقیاون . اه نزدی سیچ وقت واقعاً دست به جادوی هینچی اما داو؛فهمم یحاال منظور شما رو م«: لنگدان گفت
 یغام رویدوباره به پ. دی به ذهنش رسیبی را گفت فکر عجیزین چین که لنگدان چنیبه محض ا» .سا معارضه داشتیشه با کلیچند هم

 !س چالقی آه قد!طان اژدهاسانی شیا. ن نگاه کردیزم
 » شده؟یچ«: فاش گفت

 ینچی با داویادی زیا دهیر اشتراکات عقیم سونگفت ی مپیش خودمداشتم «: گفت و ن کردیش را به دقت سبک و سنگیها لنگدان گفته
، ینچی معروف داویها ی از نقاشیکید یر با تقلید سونیشا.  حذف کردهدین جدی از د رو مقدسی نهی ماد این که کلیساداشته، مثل
 ».النوع نشان داده  کردن ربهیطانیش رو از شیتی و نارضایسرخوردگ

 »س چالق؟یا قدی ییطان اژدهایگه شیسا میر به کلید سونیکن ی مخیال «.چشمان فاش گرد شد
تنها «. گذاشت یه من نظر صحّی بر ایپر تا حد  پنجی ن است، اما هنوز ستاره دور از ذهیده کمین عقیرد ایلنگدان مجبور بود که بپذ

ک ی کاتولیسای کلی  هم به اندازهییچ جایالنوع کرده بود و ه  ربهی ر تمام عمرش رو صرف مطالعهی سونینه که آقایگم ای که من میزیچ
 ».أس خودش رو نشون بدهیش یی وداع نهاتویه ر خواسته باشیرسه که سونی به نظر میمنطق. ف کنهیخ رو تحرینتونست تار

نظر . وسانهیأرسه تا مینانه به نظر میشتر خشمگیغام بین پیأس؟ ای«: دید پرسیرس ی متخاصم به نظر می که اکنون کمیفاش با لحن
 »ست؟ین طور نیشما ا

ن هم اون یا... دیجا انجام داده خواست نیر ای که سونیشما نظر من رو راجع به کار! فرمانده «.شد میز ی لبر داشت صبر لنگدانی کاسه
 ».گمیه که من به شما میزیچ

 لنگدان من تا یساست؟ آقای کلبرضدّن اتهام یا «.کرد یاش صحبت م  به هم فشردهیها ان دندانی سفت شده از مییها فاش با آرواره
ن یکنم آخر ی نمقبوله، کشی م رویا گهی انسان دین انسایوقت.  رو به شما بگمیزیک چید یدم و بگذاری رو دیادی زیها به حال مرگ

» .کنهیز فکر میه چینه که اون فقط به یتصور من ا. ارهی ازش سردر نیزیچ کس چی عبارت گنگ و نامفهوم باشه که ههیافکارش نوشتن 
دداشت رو نوشت تا به ما بگه این یر ایبه نظر من سون.  انتقام.La vengeance«: لرزاند ی می فاش هوا را به آرامینجوا.  کردیمکث
 ».و کشت ر اونیک

 ».انیربط به نظر م یزها بین چیاما ا«: ست و گفتیره نگریلنگدان خ
 »ربط؟ یب«

ر در دفترش حمله کرده که ظاهراً به داخل دعوت شده ی به سونید که کسیشما به من گفت! ربط یب«:  زد و گفتیوس دوریأخسته و م
 ».بوده

 ».بله«
 ».شناختهیس قاتل رو مییم ریریجه بگیته نیپس منطق«
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 »!دیادامه بد«: گفت و ق کردیفاش با تکان سر تصد
 چالق؟ یها سی؟ قدیرمز عدد«:  کرد و ادامه دادیا ن اشارهیبه زم» ه؟ییا نامه ن چه جور اتهامیشناخته ا یر قاتل رو میپس اگر سون«

 ». هستندیاندازه رمز از  ش ی بشون نها همهی شکم؟ ایپر رو  پنجی طان اژدهاسان؟ ستارهیش
 »د؟یدی رسیا به نکته«. ده باشدیشتر به ذهنش نرسین فکر پی به چهره آورد، انگار ایفاش اخم

  اسمدی بکنه، بایخواست قاتلش رو به ما معرف یر می که اگر سونگیرم در نظر می  رونیمن ا. دیریط رو در نظر بگیشرا«: لنگدان گفت
 ».نوشتی رو میکی

. Précisément «:دآمدار ی فاش پدیها  لبینانه روی خودبین بار در آن شب لبخندی اولیها را زد، برا ن حرفی ا کهنلنگدا
 »!دقیقاً

 
 . فاش گوش سپردیها به صدا ان هدفونیش را چرخاند و از میویچ رادیزده پ ستوان کوله تعجب. ک استاد هستمیمن شاهد کار 

 . فرانسه رسانده استیی در دستگاه قضاباالن مقام یچنین بوده است که فرمانده فاش را به ان ی ایدانست لحظات یمور ارشد مأم

 .ت انجام دادنش رو ندارهأچ کس جریکنه که هی رو میفاش کار
شار ط تحت فی در شرای عالیاز به تعادلی که نید بود؛ مهارتی جدیی در دستگاه قضایا ن رفتهیب دادن زبانی، مهارت از بیف فریهنر ظر

. ا آمده استین کار به دنی اید فاش برایرس یها داشتند، اما به نظر م اتین نوع عملی ای الزم را برایسرد  خونیار کمیافراد بس. داشت
 .ها بود  او مانند روبوتییبای و شکیخوددار

ش ی برای شخصیا بازداشت مسئلهن یانگار ا. ح ماجرا باشدیحل صح  فاش، راهید امروز بعدازظهر تنها واکنش احساسیرس یبه نظر م
شما هم . ر رو کشتهی سونیدونم کیم: فاش گفته بود.  بودشفافشه مختصر و یش فاش به افسرانش مثل همیک ساعت پیدستور . باشد

 .د رخ بدهی نبایچ اشتباهیامشب ه. دید چه کار کنیدونیم
 .  انجام داده نشده بودیچ اشتباهیو تا االن هم ه

ز یدانست که از غرا یاما بهتر م.  نداشتی جرم مظنونشان شکل داده بود آگاهی نان فاش را دربارهی که اطمیهدکوله هنوز از شوا
ب از حس ششم فاش گفته ی عجیشیدن نمای از افسرها پس از دیکی. دیرس ی به نظر میعی الهامات فاش فراطبیگاه. کندن یالؤ سگاو نره
  پُرجدّیفرمانده با نظم.  او قرار داردی ژهی باشد، فاش در فهرست وییرد که اگر خدایمجبور بود بپذکوله . کند یخدا در گوش او زمزمه م: بود
ل به ی تعطی خوب روزهای عمومی یافتن وجههگر مقامات که به خاطر یشتر از دی بخیلی ؛رفت ی و اعتراف میجهد به مراسم عشاء ربان و
 بدهد  با او رایب مالقاتیش را به کار انداخت تا ترتتواندن کرد، تمام یس دی که پاپ از پارشیچند سال پ. شدند یها ملحق م ن گونه برنامهیا

 . یگاو پاپ  نره:گفتند یان خودشان به آن میافسرها م. ده بودکرزان ی کنار پاپ در اتاقش آوخودش از یریو حاال تصو
 یسای به کودکان در کلی تجاوز جنسییفاش با عموم مردم، رسوا از معدود موارد توافق یکید که ید یز میآم ن موضوع را طعنهیکوله ا

 .کی کاتولیسایم کلاس آلوده کردن یک بار برایها و   بچهبرضدّتشون ی جنایک بار برای. د دوبار دار زدیها رو با شین کشیا. ک بودیکاتول
 . کرده استیشتر عصبانیب را داشت که مورد دوم فاش را بیغرن احساس یکوله ا
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 ی رورِیتصو. GPS1 یریستم رهگیس— را هم امشب داردیت دومید و به خاطر آورد که مسئولیتاپ خود چرخ  به سمت لپکوله
 لوور یتیک طرح بود از دفتر امنیر را که به صورت یتصو. داد یر جناح دنون ساختمان نشان مد یی از راهروتفصیل پریا شگر نقشهینما

 .افتیگشت  ید، آن چه به دنبالش مرها را دنبال ک ی سرسراها و گالریزارتو چشمانش هکه باکوله  .برداشته بودند
 .زد ی چشمک می کوچک و سرخی  نقطهیدر قلب گراند گالر

 .عالمت
 . نشان داده بودی خوبی رابرت لنگدان هم خود را مشتر و محکم بسته بودیسمانیفاش خردمندانه شکارش را با ر

 
 

 

 فصل نهم
                                                                            

1 Global Positioning Systemاست شده ساخته ها ماهواره از ای مجموعه از که موقعیت تعیین برای ای سامانه جهانی؛ یابی موقعیت ی سامانه ا ی. 
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 شبدبختانه گوشی. د، تلفن همراهش را خاموش کرده بودکرد ن با لنگدان قطع نخواه را از این که صحبتشبزو فاش برای اطمینان
حاال بر خالف دستورهایش یکی از افسرها داشت از . قیمت بود که به قابلیت ارتباط رادیویی دوطرفه مجهز بودند های گران یکی از آن مدل
 . او را صدا کندتاکرد  آن استفاده می

 ”?Capitaine“: خش کرد تاکی خش ن مثل واکیتلف
  رانظارت پنهانش  بدهدد که کوله به خودش اجازهوبنبه نظرش هیچ چیز آن اندازه مهم . هایش را از خشم به هم سایید فاش دندان

 .قطع کند اسآن هم در این مقطع زمانی حسّ
 ».اممعذرت میخو«: گفت. نمود خواهانه می نگاهش به لنگدان آرام و پوزش

 ”Oui?1“:  ارتباط رادیویی را فشردی تلفن را از جلد کمریش بیرون کشید و دگمه
“Capitaine, un agent du Département de Cryptographie est arrivé2.”  

وقتی که متن اسرارآمیز . های آن شب خبر خوشی رسیده بود ی شومی ؟ بر خالف همهرمزشناس. ای خشمش فروکش کرد لحظه
.  جنایت گرفت و به دایره رمزگشایی فرستاد بلکه کسی بتواند منظور سونیر را از آن الطائالت بفهمدی  را یافت عکسی از تمام صحنهسونیر

 .اگر افسر رمزگشایی رسیده بود به احتمال قریب به یقین کسی توانسته بود پرده از راز پیغام سونیر بردارد
به رمزشناس بگو «: ادامه داد.  استکردهش شکی باقی نگذاشت که خالف میلش رفتار صدای» .فعالً سرم شلوغه«: فاش پاسخ داد

 ».کنم تموم شد با این آقا صحبت میکارم که .  ستاد منتظرم بمونهتوی
 ».ِ سرکار نُووستخانم«: صاحب صدا تصحیح کرد

. ه بودژی مرتکب شد.پی.س.اهاتی بود که دترین اشتب سوفی نوو یکی از بزرگ. شد اش ناراضی می فاش هر لحظه بیشتر، از مکالمه
های وزارت برای به خدمت گرفتن تعداد   جوان پاریسی که در انگلستان درس خوانده بود دو سال پیش به عنوان بخشی از تالش3دِشِفروزِ

ا استخدام زنان در حال خانه ب گفتند عقیده نداشت وزارت فاش آن طور که می. ند بودکرده در پلیس به فاش تحمیل زن کارمندبیشتری 
پرتی مردان هم  زنان نه تنها از قوّتِ تنِ الزم برای کار پلیس برخوردار نبودند، که باعث حواس. های صحیح است  سیاستا بویپیشر
 !کننده است برای فاش هم در عمل مشخص شده بود که سوفی نوو بیشتر از زنان دیگر پریشان. شدند می

های جدیدِ  از شیوههم اش   طرفداری دائمی وزد ای سرسخت و راسخ داشت که به لجاجت پهلو می ادهدر سی و دو سالگی، چنان ار
آزرد این حقیقتِ جهانی و گریزناپذیر  اما آن چه بیشتر از همه فاش را می. های کارکشته را به ستوه آورده بود رمزشناسیِ بریتانیا، باال دستی

 .کند  می جلبات را به خودسال، زنی جوان و جذّاب بیش از کار توجه  پر از مردان میانیا بود که در اداره
من سعی کردم منصرفش ! فرماندهدرنگ با شما صحبت کنه،  سرکار نوو تأکید داشت که باید بی«: صدای مرد آن طرف خط گفت

 ». اما اون االن توی راهه،کنم
 »... منظورم رو کامالً واضحمن اون موقع! غیرقابل قبوله «.فاش ناباورانه خود را عقب کشید

 

                                                                            
  بله؟ 1
 .ی رمزگشایی اومده یه مأمور از دایره!  فرمانده 2
  رمزشناس  3
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اش بود که دهانش باز ماند و چشمانش از کاسه بیرون  وسط جمله.  مغزی شده استی گمان کرد فاش دچار سکته ای لحظهلنگدان 
قبل از این که لنگدان کار دیگری انجام بدهد صدای زنی از پشت سر به .  لنگدان خیره شده بودپشت سرنگاه غضبناکش به چیزی . زد

 .گوشش خورد

“Excusez-moi, messieurs1.” 
ش یدندر خرام. کرد ها طی می های بلند و نرم طول راهرو را به سوی آن  با گام وآمد لنگدان چرخید و زن جوانی را دید که پیش می

رسید و شلوار چسبان  رنگ که تا سر زانویش می پلیور کِرِم: لباسی غیررسمی به تن داشت. نوعی اعتماد به نفس آزاردهنده مشهود بود
 ریخته و گرمی اش  هیچ آرایش خاصی روی شانهیموهای شرابیش ب. بودده کر شتر رسید و این لباس جذاب ساله به نظر می سی. مشکی

ی و اصالت ند، این زن زیبایادد های هاروارد را زینت می ای که دیوار خوابگاه کرده بر خالف بلوندهای لَوَند و بزک. صورتش را قاب گرفته بود
 .کرد ع میطگیری را از خود سا  داشت که اعتماد به نفس چشمای نشده اغراق

 یِ از دایره. سرکار نوو هستم. موسیو لنگدان «. و مؤدبانه دستش را پیش آوردآمد او پیشدر نهایت شگفتی لنگدان، زن جوان مستقیم 
 ».از مالقاتتون خوشحالم«: امه داداد. ای میان انگلیسی و فرانسه داشت لهجه» ژی.پی.س.رمزگشایی د

 .ده استکر ش گرفتار و چشمان سبز زیتونی و نافذ و زاللشای حس کرد دام نگاه او برای لحظه. لنگدان دست لطیف او را گرفت
 .خواست توبیخش کند مسلماً می.  بیرون داد پر سر و صدافاش نفسش را

 »... اما،ببخشید مزاحم شدم«: را از فاش گرفتبه سرعت شروع به حرف زدن کرد و فرصت » ...فرمانده«
 Ce n’est pas le moment!”2“: جویده گفت فاش جویده

اما تلفنتون «: کرد  که قصد حفظ احترام لنگدان را داشته باشد همچنان انگلیسی صحبت میانگار» .سعی کردم باهاتون تماس بگیرم«
 ».خاموش بود

 ».کنم دارم با آقای لنگدان صحبت می. خاموشش کرده بودمحتماً به یه دلیلی «: فاش زیر لب غرید
 ».من رمز اون اعداد رو کشف کردم «: و ادامه دادسوفی اعتنایی نکرد

 ؟رمز رو شکسته. لنگدان به هیجان آمده بود
 .داند باید چه پاسخی بدهد آمد فاش نمی به نظر می

 ». دارمقبل از این که توضح بدم یه پیغام فوری برای آقای لنگدان«
 »برای آقای لنگدان؟ «.مند نشان داد باره عالقه ی فاش یک چهره

براتون از امریکا . باید با سفارت ایاالت متحده تماس بگیرید «.سوفی سرش را به عالمت تأیید تکان داد و به طرف لنگدان برگشت
 ».پیغام دارند

خواسته با او  ؟ کوشید حدس بزند چه کسی میپیغام از امریکا. شدهیجانی که لنگدان به دلیل شکسته شدن رمز داشت بدل به نگرانی 
 .دانستند که او در پاریس است فقط چند نفر از همکارانش می. تماس بگیرد

                                                                            
 !بخشید آقایون  می 1
 !االن وقتش نیست 2
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دونستند که چطور باید آقای لنگدان  ها از کجا می ؟ اونامریکاسفارت «:  بست، اما با تردید پرسیدرادهانِ گشادِ فاش  خبر  اینشنیدن
 » کنند؟رو پیدا

ظاهراً با هتل محل اقامت آقای لنگدان تماس گرفتند و مسئول پذیرش بهشون گفته که «: هایش را باال انداخت و گفت سوفی شانه
 ».ژی رفته.پی.سی.ایشون همراه یه مأمور دی

 » رمزگشایی تماس گرفت؟ی  سفارت با ادارهاون وقت «.نمود فاش ناآرام می
ها  ژ تماس گرفتم و سراغ شما رو گرفتم اون.پی.س.وقتی که با مرکز تلفن د. نه قربان «:گفترزش  مصمم و بدون ل با صداییسوفی

 ».از من خواستند اگر شما رو دیدم پیغام رو برسونم. پیغامی رو که برای آقای لنگدان بود گرفته بودند
کاغذ کوچکی از » .آقای لنگدان «.زد گدان حرف می اما سوفی با لن، دهانش را باز کرد تا حرفی بزند وفاش چینی به ابرویش انداخت

 ».خواستند در اسرع وقت باهاشون تماس بگیرید.  بخش خدمات سفارتهی این شماره«:  و ادامه دادجیبش بیرون آورد
 تماس  رمز رو برای آقای فاش توضیح میدمی بهتره تا وقتی دارم قضیه «.با همان نگاه جدّی و مشتاق کاغذ را به دستش دادبعد 

 ».بگیرید
کجا  «.نگران شده بود» .ممنونم«: گفت.  داخلی هم داشتی  یک شماره وی پاریس بود شماره.  روی کاغذ را خواندی لنگدان نوشته

 »میتونم یه تلفن پیدا کنم؟
چشمانش . وداز فرط خشم چشمش از حدقه بیرون زده ب. دشنعش اآورد که فاش م سوفی تلفن همراه خودش را از پلیورش بیرون می

  ایناز. این خط مطمئنه آقای لنگدان«: گفت و  تلفن همراه خودش را به طرف لنگدان گرفت و در همان حالرا به سوفی دوخته بود
 ».استفاده کنید
فاش به سرعت سوفی را چند قدم دورتر .  از خشم فاش نسبت به زن جوان متعجب بود با ناراحتی تلفن فرمانده را گرفت کهلنگدان

 .د توبیخش کردیشن رد و با صدایی که لنگدان نمیب
 نگاهی به برگه انداخت  بعد.با این حال جلوی خودش را گرفت و تلفن را روشن کرد. آمد  بدش میفرماندهلنگدان هر لحظه بیشتر از 

 .و شماره را گرفت
 .زنگ خورد

 ...سه بار... دو بار... یک بار
 .باالخره گوشی را برداشتند

 .صدای ضبط شده روی آن هم صدای سوفی نوو بود.  اما منشی تلفنی بود، را بشنودخانه ظار داشت صدای اپراتور سفارتن انتالنگد
“Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neveu. Je suis absente pour le moment, 

mais1...” 
 »...ی  گمانم شما شمارهببخشید خانم نوو؟ به«: گفت و لنگدان گیج و سردرگم به طرف سوفی برگشت

                                                                            
 ....اما. در حال حاضر امکان پاسخگویی به شما را ندارم. شما با سوفی نوو تماس گرفتید!  سالم 1
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گیر  سفارت سیستم پیغام«: ن را داشته باشد ادامه داداو انگار انتظار گیج شدن لنگد» .شماره درسته. نه«: سوفی به سرعت پاسخ داد
 ». رمز رو بگیرید تا پیغام رو بشنویدی باید یه شماره. خودکار داره

 »...اما«
 ».رقمی که روی کاغذ هست  سهی همون شماره«

.  به طول انجامیدای ای به او کرد که فقط لحظه  اما سوفی نگاه خیره،لنگدان دهانش را باز کرد تا اشتباه باورنکردنی او را توضیح دهد
 .چشمان سبزش پیام را آشکارا منتقل کرد

 .فقط انجامش بده. نپرس
 .454:  داخلی را وارد کردی  مات و مبهوت شمارهلنگدان

 کد سوفی بود تا 454از قرار معلوم » .یک پیغام جدید دارید«: صدای بعدی ماشینی بود و به فرانسه گفت. دصدای سوفی فوراً قطع ش
 .از راه دور منشی تلفنیش را چک کند

 ؟کنم های این خانوم رو چک می دارم پیغام
 . هم متعلق به سوفی بودصدای آن سوی خط باز. باالخره متوقف شد و دستگاه به کار افتاد. صدای عقب رفتن نوار را شنید

به دقت . شما در خطرید. فقط گوش کنید. ندیدنسبت به این پیام واکنشی نشون . آقای لنگدان«:  ترسناکی شروع شدی پیغام با زمزمه
 ». من رو دنبال کنیدهای حرف



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 52  -  

 فصل دهم

ها  ردیف نورافکن. س چشم دوختسولپی سیالس پشت فرمان آئودی سیاهی که استاد برایش گذاشته بود نشست و به کلیسای سن
در هر جناح . کردند  کلیسا مانند دو قراول تنومند و ستبر بر فراز ساختمان بلند خودنمایی می ناقوسِدو برجِ افشاندند و از پایین نور می

 . های جانوری زیبا بیرون زده بود گرفته از پشتبندهای براق، مثل دنده ، ردیفی سایهساختمان

کاری و خدعه به اثبات رسانده  اش را در مورد فریب باز هم اُخوّت آوازه. استفاده کردند  برای اختفای سنگ تاج روخدا ی  خانهکافرها
ها پیش از مؤمنان ربوده بود باز پس  سیالس مشتاق پیدا کردن سنگ تاج بود تا آن را به استاد برساند و بتوانند آن چه اخوّت مدت. بود

 .بگیرند
 .شود مقتدر می قدراُپوس دئی چ

ای که پیشِ  نجامِ وظیفهاخواست افکارش را برای  می. سولپیس پارک کرد و نفسش را بیرون داد آئودی را جایی خلوت در میدان سن
 که امروز بر خود هموار کرده بود رنجور بود؛ اما این رنج در مقایسه با درد و تحقیر نفسی پشتش هنوز از . رو داشت پاک کند

 .نمود پاافتاده می داشت پیش—پیش از اپوس دئی—گذشته ر زندگیعذابی که د 
 .شد های دور سرشار می هنوز روحش ازخاطرات گذشته

 
  .هایی را که از تو سودجویی کردند و به حریمت تجاوز کردند عفو کن آن. نفرت را کنار بگذاربه خودش فرمان داد 

همان ... کرد با سَیَالن پنهان احساساتش مبارزه کند س دوخته بود سعی میهای سنگی سن سولپی نگاهش را به برجدر همان حین که 
خاطراتِ آن دوزخ، . کشید که دنیای دوران جوانیش بود  و او را باز در زندانی به بند میکشاند ها می نیرویی که اغلب ذهنش را به گذشته
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.  بوی عفن مردار و نجاست انسان وهای گندیده بوی خوراک از سیلی... بردند  به حواسش هجوم میسیلآمدند و مثل  همیشه باز می
 .هق آرام مردی از یاد رفته  و هق1های پیرنه جوی کوه های ناامیدانه در برابر تندباد عربده ضجه

 .هایش را در هم فشرد  ماهیچه2با به یاد آوردن آندورا
 که سر تا پایش در آن میان اسپانیا و فرانسه و در آن محبس سنگیباورنکردنی بود که نجات او در آن سرزمینِ اربابیِ متروکه و بایرِ 

 .  میسر شدکرد لرزید و آرزوی مرگ می می
 .دانست خودش در آن زمان این را نمی

 . آفتاب دیر زمانی پس از توفان به درآمد
پدر .  خانه را ترک کرد کهبودش لهفت سا. آورد اسمش سیالس نبود، اما نامی را هم که والدینش بر او گذاشته بودند به یاد نمی

گرفت و وضعیت  هیکلی بود که تولد پسری زال خشمگینش ساخته بود و اغلب مادر را به باد کتک می الخمرش، کارگر بارانداز قوی دائم
 .خورد کرد از مادرش دفاع کند او هم کتک مفصلی می وقتی که پسرک سعی می. انداخت آور کودک را به گردن او می شرم

جانش ایستاد و احساس گناه تمام وجودش  پسرک باالی سر مادر بی. ی سختی درگرفت و مادرش از آن جان به در نبرد  مشاجرهیبش
 .چرا که اجازه داده بود چنین اتفاقی رخ دهد. را انباشت

 !تقصیر من بود
ها به اتاقی  زده مانند خواب. بی را برداشتانگار که ابلیس جسمش را در چنگ خود گرفته باشد پسرک به آشپزخانه رفت و چاقوی قصا

. هیچ کالمی، چاقو را در پشت او فرو کرد پسرک بی.  مستی بیهوش شده و روی تخت دراز به دراز افتاده بودفرطرفت که پدرش در آن از 
و دوباره تا باالخره آپارتمان در سکوت پدر فریاد کشیده و سعی کرده بود بچرخد، اما پسرک باز هم چاقو را بر تن او فرود آورده بود؛ دوباره 

 .فرو رفت
 کودکان ی شد بقیه ظاهر عجیبش باعث می. های مارسِی را هم به همان اندازه خصمانه یافت  اما خیابان،پسرک از خانه گریخت

تنها دوستانش مجالت . دزددای زندگی کند و میوه و ماهی خام از بارانداز ب ی مخروبه مجبور شد در زیرزمین کارخانه. فراری طردش کنند
 در خیابان ولگرد  که بودشدوازده سال. با گذر زمان قوی شد. ها را بخواند یاد گرفت آن. کرد ای بودند که در سطل زباله پیدا می پاره

پلیس . دیربمآن قدر با مشت او را زد که نزدیک بود .  غذایش را بدزددخواستاش کرد و  مسخره—دختری با دو برابر سن خودش—دیگری
 . یا مارسی را ترک کند یا به دارالتأدیب برود:ها را جدا کرد و با او اتمام حجّت کرد آن

. پسرک مرد جوان نیرومندی شده بود. هایی از سر هراس تبدیل شد آمیز مردم به نگاه های ترحم کم نگاه کم.  رفت3پسرک به تولون
. شد کردند چشمانشان از ترس گشاد می وقتی به پوست سپیدش نگاه می. شبح: یدشن هایشان را می شدند زمرمه وقتی از کنارش رد می

 . شیطانهای شبحی با چشم
 .رفت سرگردان از بندری به بندری دیگر میو ... رنگ شفاف و بی... باور کرد که شبح است

 .بینندش آمد که مردم نمی به نظر می

                                                                            
 کوهی در مرز اسپانیا و فرانسه ته رش 1
 .یرنه که تحت انقیاد مشترک فرانسه و اسپانیا است جمهوری کوچکی در شرق پ 2
  بندری در فرانسه 3
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 ی دو نفر از خدمه.  سرقت کندیشده را از کشتی باری شت خوک خشک گوای هجده ساله که بود، در شهری بندری خواست بسته
خاطرات ترس و تنفر هیوالوار از عمق . دادند؛ درست مثل پدرش هر دو بوی آبجو می. کشتی او را گرفتند و شروع به کتک زدنش کردند

 .دچار شدن به فرجامی مشابه نجات دادگردن ملوان اول را دست خالی شکست و تنها رسیدن پلیس، دومی را از . وجودش سر برآورد
 .دکردن به زندانی در آندورا منتقل  او رادو ماه بعد با غل و زنجیر

 Mira el espectro1.تو یه شبح سفیدی: بندش به تمسخر گفت وقتی که نگهبانان او را عریان و سرمازده به داخل بردند هم
 . از دیوار رد بشه میتونهشبح

 .رنگ شده است م و جانش چنان خشکید که به راستی گمان برد شفاف و بی جس بعددوازده سالدر 
 !من شبحم
 .بدون وزن

Yo soy un espectro... palido coma una fantasma... caminando este mundo a solas.2 
و نه آن که کدام دست مقتدری لرزاند  دانست کدام نیروی ناپیدا زمین را می نه می. از خواب پریدبندانش  شبی شبح با صدای جیغ هم

سر بلند کرد تا . سنگی بر جایی که لحظاتی قبل خوابیده بود سقوط کرد اما به محض این که به پاخاست، تخته. جنبانَد سلول سنگیش را می
 . بود؛ ماهی پیش رویش را ندیده شد که منظره ده سال می. ای را در دیوار لرزان دید گاه حفره ببیند سنگ از کجا افتاده و آن

ش یی پ کرد تا به دورنمای گسترده سخت تقال می. کشید لرزید، با این حال شبح خودش را از داخل نقب باریکی باال می زمین می
 .دهدرمان ،گویان، گرسنه بعد تمام شب در سرازیری دوید؛ هذیان. حاصل کوه افتاد و به سمت جنگل غلت خورد ی بی بر دامنه.  برسدرویش

همانند . پیچید به داخل جنگل می گاهی باز یافت که خط آهن در آن جا  در مرز آگاهی و ناآگاهی خودش را در میداندم، سپیده
چه .  شد قطار راه افتاده بود کهبیدار. واگنی باری را دید و داخلش خزید تا پناه بگیرد و استراحت کند. گردها خط آهن را دنبال کرد خواب

این بار کسی فریادزنان و با کتک . ؟ بار دیگر خوابیدمیرم دارم می. ؟ شکمش درد گرفته بود کرده بودندچه مسافتی را طی؟ مدت بود
نجام بدنش آن قدر ضعیف اسر. ای کوچک بیهوده دنبال غذا گشت  دهکدهی آلود و در حومه خون. بیدارش کرد و از واگن بیرونش انداخت

 .جاده دراز کشید و از هوش رفتکنار .  بردارد از قدممقدشد که دیگر نتوانست 
تخت مثل ابری نرم بود و . ؟ اهمیتی نداشت سه روز؟یک روز. نور به آهستگی پدیدار شد و شبح از خود پرسید چه مدت است که مرده

به کناری سنگ . جا هستم اینمن : مسیح گفت. نگریست مسیح آن جا بود و خیره به او می. ها خوشبو کرده بودند هوای پیرامونش را شمع
 .ای غلتیده و تو تولدی دوباره یافته
 اما مسیح هنوز باالی سرش بود و به او ،هرگز بهشت را باور نداشت. مِه، افکارش را مستور کرده بود. به خواب رفت و برخاست

 شد مسیح با لبخند به او ه کبیدار. دوباره خوابید. درش را حس کاَ شبح خورد و جان گرفتن آنی. غذایی کنار تختش ظاهر شد. نگریست می
 .خوشا آنان که راه مرا بپیمایند.  تو نجات پیدا کردی!فرزندم: کرد نگاه می

 .باز هم خوابید

                                                                            
 .شبح رو ببین 1
 .چرخد می دنیا این در تنهایی به که توهمی. هستم رنگ  بیشبحی 2
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 مرد  ووارد آشپزخانه شد. بدنش را از تخت به بیرون سُراند و تلوتلوخوران دنبال صدا رفت. فریاد دردآلودی شبح را از خواب پراند
مرد . شبح بی آن که بداند چرا، به مرد تنومند چنگ انداخت و به طرف دیوار پرتش کرد. زد یزنقشی را کتک میپیکری را دید که مرد ر غول

کشیشِ خونین و مالین را روی . ش بدجوری شکسته بوداَ بینی. شبح، باالی سر مرد جوانی که ردای کشیشی پوشیده بود تنها ماند. گریخت
 .کاناپه گذاشت
در خواب فرانسه . کند پول اعانه دزدها را وسوسه می. ممنون دوست من «.کرد  عجیبی صحبت می فرانسویی با لهجهکشیش 
 »دانید؟ اسپانیایی هم می. کردید صحبت می

 .شبح سرش را تکان داد
 »اسم شما چیه؟«: اش ادامه داد  شکسته بستهی با فرانسه

 .های تمسخرآمیزِ نگهبانانِ زندان بود آورد طعنه ی آن چه به یاد می همه. نامی را که پدر و مادرش بر او گذاشته بودند به خاطر نداشت

من را اینجا فرستادند تا . مُبلّغی هستم از مادرید.  اسم من مانوئل آرینگاروسا است.No hay problema1«: کشیش لبخند زد
 ». کلیسا بسازم2برای اُبرا دِ دیوس

 »من کجام؟«: صدایش پژواک داشت
 ». اسپانیاشمال. 3اُوییِدو«
 »جا سر درآوردم؟ چطور از این«
 ».چندین روز است که اینجایید. من به شما غذا دادم. بیمار بودید. ی من گذاشت یک نفر شما را روبروی خانه«

 ».ممنون پدر«: گفت. ها گذشته بود و کسی به او محبتی نشان نداده بود سال. شبح، محافظ جوانش را با دقت نگریست
 ».اید سپاسگزار باشم، دوست منمن ب«: گفت و  را لمس کرد خودآلود کشیش لب خون

 ی زد، هاله گرچه دیگر با او حرف نمی. از روی تخت به صلیب روی دیوار نگریست. دید تر می صبح که شبح بیدار شد دنیا را واضح
آن را .  پیشی به فرانسه بود و چاپ هفته. د کنار تختش تعجب کری بلند که شد از دیدن روزنامه. کرد بخش حضورش را احساس می آرامش

ای در کوهستان، زندان را خراب کرده و بسیاری از مجرمان خطرناک  لرزه نوشته بود که زمین.  را انباشتاوخواند بیم و هراس که 
 .اند گریخته

همراه با ترس . گناه. شرم. ودده بدرخود ندیها   مدت کهحسی به سراغش آمد! کشیش میدونه من کی هستم. تپید قلبش به تندی می
 ؟کجا فرار کنم  و با خود گفتاز تخت بیرون جست. یگرفتار

 ».4کتاب اعمال«: صدایی از میان در گفت
 .شبح وحشتزده سرش را برگرداند

                                                                            
 .ایرادی ندارد 1
 .شود  اُبرا دِ دیوس به اسپانیولی همان اُپوس دئی یا کار خدا می2
3 Oviedo 
 .باشد  پنجمین کتاب از عهد جدید کتاب مقدس می(The Book of Acts)ن کتاب اعمال یا اعمال رسوال 4
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 .تاش را به طرز غریبی پانسمان کرده بود و کتاب مقدسی قدیمی در دست داش بینی. کشیشِ جوان، لبخند بر لب، داخل اتاق شد
 ».ام  که باید بخوانید مشخص کرده هم راجایی. یک کتاب مقدس به فرانسه برای شما پیدا کردم«

 .شبح، مردّدانه کتاب مقدس را گرفت و به فصلی که کشیش مشخص کرده بود نگاهی انداخت
 .16 باب، کتاب اعمال

. خواند  خوابیده بود و برای پروردگار شعر میمحبسر کرد که عریان و فرسوده د  بازگو می1 را به نام سیالسیآیات سرگذشت زندانی
 . رسید نفسش بند آمد26 ی به آیه که شبح

 2»... گشاده گشتنددفعتاً درها ی محبس به لرزه درآمد و ای هائل رخ داد؛ آن سان که شالوده لرزه و ناگاه زمین...«
 .چشمانش ناگهان به سمت کشیش چرخید

 ».خوانم عد دوست من، اگر نام دیگری نداری، شما را سیالس میب مِن «.کشیش به گرمی لبخند زد
 .اسم من سیالسه. جسمی دیگر به او بخشیده بودند. سیالس. شبح در سکوت سری تکان داد

 ».اگر قصد داری در ساختن کلیسا به من کمک کنی به قوت بازویت احتیاج داری. وقت صبحانه است«: کشیش گفت
 

رفت و مسافران از   هوا باال و پایین میی  آلیتالیا در جریان آشفته1618 ی طح دریای مدیترانه، پرواز شمارهشش هزار متر باالتر از س
.  اُپوس دئی بودی افکارش متوجه آینده. اسقف آرینگاروسا متوجه این آشفتگی نشد. کردند جا می روی نارضایتی، خود را پیوسته جابه

استاد . توانست  اما نمی، به سیالس تلفن بزندخواست می لشاند و به همین خاطر د چقدر پیش رفتهها در پاریس  مشتاق بود بداند برنامه
 .او را از این کار بر حذر داشته بود

آن اندازه با ارتباطات الکترونیکی آشنا هستم که . برای امنیت خودتان است«: گفت کرد  فرانسوی صحبت مییا  با لهجه کهاستاد
 ».بار خواهد بود نتیجه برایتان مصیبت.  را استراق سمع کردها  آنشود بدانم می

 حتی هویت واقعیش را برای آرینگاروسا فاش نکرده بود؛ با این  ونمود استاد سخت محتاط می. دانست که حق با اوست آرینگاروسا می
نام چهار عضو . ق سرّی را به دست آورده بودهر چه باشد او به نحوی اطّالعاتی فو. داد همه، خود را مردی کامالً الیق اطاعت نشان می

انگیزی است که   قادر به تحویل غنیمت حیرت کرد که استاد حقیقتاً هایی بود که اسقف را متقاعد می  او یکی از موفقیتاین کارِ. ارشد اخوت
 .کرد ادعای کشفش را می
 به شخص من فقط من باید بگذارید سیالس چند روز ی  نقشهبرای موفقیت. ام ها را چیده من تمامی برنامه. اسقف«: استاد گفته بود

 ».گیرم جاری امنی با او تماس میمن از مَ. کنید شما دو نفر با هم صحبت نمی. پاسخ بدهد
 »کنید؟ با او با احترام برخورد می«

                                                                            
 او را 5:12ی اول پطرس رسول  اند و در رساله  او را پیشوای برادران خوانده15:22در همان کتاب ). 15:4اعمال، (ی عبارت سِلّوانُس است  شده سیالس کوتاه 1

 او نبی خطاب شده است، لیکن به یقین 15:23در اعمال، . های رسالتی با پولس رفاقت نمود  بود و در مسافرتگویند مولدش در انطاکیه. نماید برادر امین خطاب می
 .اند معلوم نیست چرا منصب نبوت به وی نسبت داده

س دعا کرده، خدا را امّا قریب به نصف شب، پولُس و سیال: کنیم ی قدیمی فارسی نقل می  کتاب اعمال در ترجمه16 را از باب 26 و 25اصل آیات  2
ای عظیم حادث گشت به حدّی که بنیاد زندان به جنبش درآمد و دفعتاً  که ناگاه زلزله. شنیدند خواندند و زندانیان ایشان را می تسبیح می

 .ی درها باز شد و زنجیرها از همه فرو ریخت همه



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 57  -  

 ». واالترین احترام استی مرد مؤمن شایسته«
 ».کنیم هم صحبت نمیسیالس و من تا پایان کار با . ام متوجه. ست عالی«
 ».گذاری من از هویت سیالس و سرمایه. این کار برای محافظت از هویت شماست«
 »گذاری شما؟ سرمایه«
 ». مرا بپردازیدی الزحمه اسقف، اگر اشتیاق شما به دانستنِ پیشرفتِ کار ما باعث حبس شما در زندان شود، آن وقت قادر نیستید حق«

 ».خدا به همراهتان. های ما با هم منطبق هستند خواسته. ی بود خوبی نکته«: اسقف لبخند زد
برای چیزی به آن ارزش مبلغ . شد مبلغی تقریباً برابر با دالر امریکا می. از پنجره بیرون را نگاه کرد. بیست میلیون یورو: اندیشید
 .ناچیزی است

  . قدرتمندی بودندهای  و ایمان انگیزهپول. دوباره اطمینان پیدا کرد که استاد و سیالس شکست نخواهند خورد
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 فصل یازدهم

ی شما  یه شوخی عددی؟ تشخیص کارشناسانه«. نگریست ای کبود از فرط خشم به سوفی نوو خیره می بزو فاش با ناباوری و چهره
 »از رمزهای سونیر اینه که فقط یه شوخی ریاضیاتی بوده؟

کوشید قانعش کند سونیر  ی او مداخله کرده بود، که حاال می اجازه میان جلسه تنها بینه . کرد فاش واقعاً گستاخی این زن را درک نمی
 .در آخرین دقایق عمرش یک شوخی ریاضیاتی نوشته است

» .ژاک سونیر احتماالً میدونسته ما فوراً میتونیم پیداش کنیم. این رمز خیلی ساده و چرنده«: سوفی با فرانسوی سریعی توضیح داد
 ».ی اونه رمز شده این کشف«. ذ را از جیب ژاکتش بیرون آورد و آن را به فاش دادای کاغ تکه

 .فاش به کاغذ نگریست
21-13-8-5-3-2-1-1 

 »!همین؟ تمام کاری که کردید اینه که اعداد رو از کوچیک به بزرگ چیدید«: ناگهان با صدای بلندی گفت
 ».دقیقاً«: یاورد و بگویدآمیزی بر لب ب سوفی آن قدر جسور بود که لبخند رضایت

 با این به چی خواید  می حدسی نمیتونم بزنم که شما جورمن هیچ! سرکار نوو«: غرّید فاش حاال داشت از گلویش با صدای آرامی می
گوشی را نگه تر ایستاده و  نگاهی ناآرام به لنگدان انداخت که کمی آن طرف» !تر بپردازی به اصل مطلب برسید، اما میخوام که هر چه سریع

 .شنود اش پی برد که لنگدان اخبار بدی می فاش از رنگ رخساره. کرد خانه گوش می گویا هنوز به پیغام سفارت. داشته بود
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ترین  این رشته از عددها که توی دست شماست، از قضا یکی از معروف! فرمانده«: نمود گفت سوفی با صدایی که سخت جسورانه می
 ».یخهتصاعدهای ریاضیاتی تار

 . امده بودی هم خوشش نی سوفی ادبانه ی وجود دارد که مشهور باشد و مسلماً از آهنگ بیدانست تصاعد یفاش نم
 ».اییه که در اون هر عدد مجموع دو عدد قبلی خودشه دنباله. 1ی فیبوناچیه این دنباله«:  و گفتاشاره کرد برگه  به سر با تکانسوفی

 .ها با مرگ سونیر چیست ی این فهمید که رابطه اً هم هر عدد مجموع دو عدد پیشین بود؛ اما هنوز نمیواقع. فاش روی اعداد تأمل کرد
 عددهایی که سونیر روی زمین ی همهواضحه که نمیشه . دان این دنباله رو توی قرن سیزدهم درست کرد لئوناردو فیبوناچیِ ریاضی«

 ».باشهی مشهور فیبوناچی  نوشته تصادفاً متعلق به دنباله
 ژاک چرا، اگر تصادفی در کار نیست میشه به من بگید که باشه«: ی زن جوان خیره ماند و سرانجام گفت ای به چهره فاش چند لحظه

 » چی بوده؟غرضشچی میخواسته بگه؟ . سونیر باید چنین کاری رو انجام بده
مثل اینه که کلمات . ی رمزنگاریه لوحانه ی ساده  لطیفهاین کارش یه. نکته همین جاست. هیچی«: هایش را باال انداخت و گفت شانه

 ».ها رو تشخیص بده یا نه یک بیت شعر معروف رو بردارند و به هم بریزند که ببینند کسی میتونه ربط کلمه
ه توضیحی جداً امیدوار بودم ک«. متر با صورت سوفی فاصله داشت صورتش تنها چند سانتی. ای به جلو برداشت فاش گام تهدیدکننده

 ». برای من بیاریداین یکیبهتر از 
کردم  با وجود مواردی که امشب در چنته دارید گمان می«: اش به جلو کشید و گفت سوفی خودش را با حالتی عبوسانه بر چهره

دم که شما دیگه نیازی ی رمزنگاری اطالع می من به رییس دایره. اما این طور به نظر نمیرسه. فهمیدید ژاک سونیر شما رو به بازی گرفته
 ».به همکاری ما ندارید

 .هایش چرخی زد و از همان سمتی که آمده بود بیرون رفت با گفتن این حرف روی پاشنه
 .خواست خودکشی شغلی انجام دهد ؟ انگار میدیوانه شده. شد زده سوفی را نگاه کرد که در تاریکی ناپدید می فاش تعجب

. امریکاسفارت . کرد تر از پیش به پیغامش گوش می وز در حال گوش دادن به تلفن بود و نگرانفاش به سمت لنگدان چرخید که هن
فاش و سفیر . انگیخت  غیظ و غضبش را برمیامریکاخورد، اما فقط چندتاییشان مثل سفارت  بزو فاش از چیزهای زیادی حالش به هم می

های بازدیدکننده از فرانسه  ییامریکا اجرای قانون برای  همشان ی منازعه ن عرصهتری معمول. افتادند متناوباً بر سر مسائلی به جان هم می
های  یی را به خاطر ارتباط با روسپیامریکا تجّار  و را به خاطر حمل مواد مخدّرامریکاژ دانشجویانِ تبادلیِ .پی.س.تقریباً روزی نبود که د. بود

به لحاظ قانونی هم سفارت . ها یا تخریب اموال عمومی دستگیر نکند نس از مغازهیی را برای بلند کردن جامریکاگردان   و جهانصغیر
جا هم چیزی بیشتر از سیلی جریمه  کرد که در آن  مسترد میامریکاکارش را به  گذاشت و شهروندان بزه ایاالت متحده همیشه پا به میان می

 .شدند نمی
 .و کار سفارت همواره چنین بود

 اخیراً کارتونی را چاپ کرده بود که فاش را به عنوان 1اشم پاری. عقیم کردن پلیس قضایی: کرد ر عنوان میفاش ماجرا را این طو
 .ندده بود کر زنجیرشامریکا به سفارت د چرا کهیرس نمیداد، اما هرگز به او  یی نشان میامریکاسگ پلیسی در تعقیب مجرمی 

                                                                            
در بیست سالگی .) پیسا شهری در ایتالیا است(شده است   نام لئوناردوی پیسایی شناخته میکه گاه با) 1240 تا 1170(دان ایتالیایی  ریاضی:  لئوناردو فیبوناچی 1

. ی اعداد و مسّاحی و غیره به جا مانده است های تخصصیش نظیر جبر و نظریه آثار مکتوب اندکی از او در زمینه. به الجزیره مهاجرت کرد و آموختن ریاضی را آغاز نمود
 .شده است ای به عنوان ریاضیدان به او پرداخت می آمده، چه از سوی جمهوری پیسا مقرری ماهیانه  خود نیز دانشمندی بزرگ در شمار میبا این همه، حتی در عصر
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 .هاست ین حرفتر از ا امشب دیگر نه؛ موضوع مهمفاش به خود گفت 
 .لنگدان تلفن را که قطع کرد انگار بیمار شده بود

 »همه چیز مرتبه؟«: فاش پرسید
 .لنگدان آرام سرش را تکان داد

. با کمی دقت پی برد وقت پس دادن تلفن اندکی عرق بر پیشانی لنگدان نشسته است. اخبار بدی از وطن رسیدهکرد  فاش حس می
باید با «: کمی تردید کرد و ادامه داد» ...یکی از دوستانم. یه تصادف«:  و با زبانی الکن گفتکرد نگاه لنگدان با سیمایی غریب به فاش

 ».اولین پرواز برگردم
 آهسته ها ی لنگدان حقیقی است و در عین این، حس دیگری هم در آن بود؛ انگار که بیم نامده فاش شکی نداشت که آشفتگی چهره

و به یکی از » خواهید بنشینید؟ می. شنوم متأسفم این رو می«: فاش کمی پیش آمد و گفت. شد دار مییی پدیامریکادر چشمان این 
 .های گالری اشاره کرد نیمکت

راستش رو بخواهید «. شد تر می هر لحظه آشفته. مکث کرد. لنگدان با گیجی سری تکان داد و چند گام به سمت نیمکت برداشت
 ».میخوام برم دستشویی

ها نزدیک دفتر رییس  دستشویی. ای استراحت کنیم بهتر است قبلش چند دقیقه. البته. دستشویی«. اً از این تعلّل ناراضی بودفاش باطن
 . جا آمده بودند و به جهت راهروی درازی اشاره کرد که از آن» .هستند

 ».تر این اطراف هست به نظرم یکی نزدیک«: به سمت دیگر گراند گالری اشاره کرد و گفت. لنگدان مردّد بود
. ها در دوسوّمیِ مسیر بودند و گراند گالری در هر دو سویش دارای سرویس بهداشتی بود آن. فاش فهمید که حق با لنگدان است

 »میتونم همراهیتون کنم؟«
 ».ای تنها باشم خوام چند دقیقهمی. اگر ممکنه خیر«: لنگدان به راه افتاد و سرش را به عالمت نفی تکان داد

ی مسیر گراند گالری نداشت؛ خیالش از این بابت راحت بود که گراند گالری  مانده فاش هراسی از تنها پرسه زدنِ لنگدان در باقی
های  نامه با این وجود آیین. ها از زیرش به داخل آمدند ای که آن همان دروازه—بستی است که تنها راه خروجش در سوی دیگر آن بود بن

 سونیر سیستم امنیتی را به کار وقتیها نیز  ساخت که آن وجود چندین پلّکان را برای فضایی به این وسعت اجباری مینشانی فرانسه  آتش
اند، اما جای نگرانی  ها باز شده  و پلکّاناند نداخته اکنون دوباره به راه ا رامسلّم بود که سیستم. انداخته بود به طور خودکار بسته شده بودند

لنگدان . ژ هم از بیرون مراقب درها بودند.پی.س.اندازند و افسران د ارجی اگر باز بشوند آژیرهای خطر را به کار میدرهای خ. نداشت
 .توانست بدون این که فاش بو ببرد از لوور خارج شود نمی

باید بحثمون رو . لنگداناگر میشه مستقیماً پیش من بیایید، آقای . ای باید به دفتر آقای سونیر برگردم من چند دقیقه«: فاش گفت
 ».ادامه بدیم

 .لنگدان سری جنباند و در تاریکی از دید پنهان شد

                                                                                                                                                                                                                                             
1  Paris Match :مطالب این مجله بیشتر . شود در فرانسه چاپ می) 1843-1944(ی الالوستراسیون   و در دنباله1949ای تصویری که از سال  نامه هفته

 .ی مسائل عمومی و سیاسی است درباره



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 61  -  

به . به دروازه که رسید خوابیده از زیر در رد شد و از گراند گالری بیرون زد. فاش دور زد و با عصبانیت در جهت مخالف به راه افتاد
 . یر یورش بردسمت پایین سرسرا رفت و به ستاد فرماندهی در دفتر سون

 »!کی اجازه داد سوفی نوو وارد ساختمون بشه«: غرید کشید و می فاش مثل گاوی ماغ می
 ».به مأمورهای دم در گفته بود که رمز رو پیدا کرده«: کوله نخستین کسی بود که پاسخ داد

 »رفته؟«: فاش نگاهی به دور و بر انداخت
 »با شما نیست؟«

ی آن را نداشته که بایستد و با افسرها موقع  الظاهر سوفی حوصله علی» .جا رفته از این«: اخت و گفتفاش نگاهی به گالری تاریک اند
 . بیرون رفتن کمی گپ بزند

جا  سیم کند و بگوید پیش از آن که سوفی محوطه را ترک کند به این اشکوب بی ای فاش خواست که به نگهبانان میان برای لحظه
 .ی کافی امشب دردسر داشت به اندازه. ی مغرورانه حرف زدنش بود ها همه نتیجه این. آن اندیشیدکمی بهتر به . برش گردانند

 . بعداً کارَت را با سرکار نوو تموم کن: با خود گفت. تصمیمش را گرفته بود که اخراجش کند
سپس به سمت کوله برگشت . تاده بودی خیره شد که روی میز سونیر ایسکوچکی  ای به شوالیه سوفی را از خیالش بیرون کرد و لحظه

 »هنوز داریش؟«: و پرسید
ی سرسرا معلوم بود و  ی قرمز به وضوح روی نقشه نقطه. تاپ را به سمت فاش چرخاند کوله تکان مختصری به سرش داد و لپ

 .زد را داشت چشمک می Toilettes Publiques1 متناوباً در اتاقی که اسم
از  که لنگدان حواست جمع باشه. باید یه تلفن بزنم«: ادامه داد. دبه راه افتا راهرو در کرد و آرام سیگاری آتش» !خوبه«: فاش گفت

 ».دستشویی جنب نخوره

                                                                            
 دستشویی عمومی 1
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 فصل دوازدهم

پیغام تلفنی سوفی پیاپی از . کرد و احساس گیجی شدیدی داشت رابرت لنگدان خسته به سمت انتهای گراند گالری راه را طی می
ی سرویس بهداشتی  کبریتی را به نشانه هایِ چوب هایِ نورانیِ آدمک در انتهای سرسرا، عالمت. گذاشت رامَش نمیگذشت و آ خاطرش می

های ایتالیایی و مخفی کردن سرویس بهداشتی از انظار  ی این هزارتو به نمایش گذاشتن نقاشی وظیفه. ها دید از میان هزارتوی پارتیشن
 . عموم بود

 .محوطه خالی بود. ها را روشن کرد داخل شد و چراغ. یافتدرِ دستشویی مردان را 
های  ی فلوئورسان بر کاشی تشعشع زننده. به طرف سرشویی رفت، کمی آب سرد به صورتش پاشید، کوشید که ذهنش را بیدار کند

.  درب پشت سرش برخاستکرد، صدای غژغژ وله خشک میحصورتش را که با . تابید و بوی آمونیاک در فضا پیچیده بود خشک و سرد می
 .سرش را برگرداند

 ».فرصت زیادی نداریم. خدا رو شکر که اومدید«. بارید داخل آمد ها می سوفی نوو با چشمانی که ترس از آن
م ی پیش، لنگدان داشت به پیغا تنها چند دقیقه. ژ خیره شده بود.پی.س.ها ایستاده بود و به سوفی نوو، رمزنگار د لنگدان کنار سرشویی

اما هر چه بیشتر شنید، بیشتر حس کرد که سوفی . آمده به حتم دیوانه است کرد این افسر تازه آن لحظه گمان می. کرد تلفنی او گوش می
لنگدان با دلی آکنده از . های من رو دنبال کنید به دقت حرف. شما االن در خطرید. به این پیام واکنشی نشون ندید. زند نوو جدی حرف می

. ست اامریکااش در  دیده دوستان صدمه ی یکی از به فاش گفت که تلفن درباره. های سوفی عمل کند تصمیم گرفته بود طبق گفتهتردید، 
 . سپس خواسته بود که دستشویی انتهایی گراند گالری را استفاده کند

لنگدان در شگفت . کرد  نفسی تازه میاکنون سوفی جلوی او ایستاده بود و داشت پس از این که به سرعت به دستشویی برگشته بود
ی نقاشی  تنها نگاهش ژرف و نافذ بود و تصاویر سحرکننده. داده است تشکیل  را ظاهر قدرتمند سوفی نوو لطیفی جزییاتبود که چطور
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ای از   را در لفّافهاش  که چهرهباکیی  همراه با بی و اما منحصر به فرد،در پرده و مستور... ساخت اش می  را بر روی چهره1 رِنوار ازیا چندالیه
 .پوشاند رمز و راز می

 sous surveillance cachéeدادم که  بایست به شما اخطار می «.زد سوفی صحبتش را شروع کرد، اما هنوز داشت نفس می
افت و کیفیتی پوچ و ی شده پژواک می دارش میان دیوارهای کاشی کرد انگلیسی لهجه زمانی که صحبت می» .تحت نظارت پنهان... هستید

 .داد دور از حقیقت به صدایش می
 .البته توضیحات مفصّلی را پشت تلفن بیان کرده بود، اما دوست داشت با گوش خودش بشنود» چرا؟.... آخه«: لنگدان پرسید

 ». هستیدشمابه خاطر اون که مظنون اصلی فاش توی این قتل «: قدمی به سمت او برداشت و گفت
طبق ادعای سوفی، او به عنوان . آمد دار می ا برای شنیدن این حرف آماده کرده بود، اما حاال به گوشش سخت خندهلنگدان خودش ر

ژ .پی.س.های بازپرسی د ترین شیوه  ماجرا بود و اکنون هم ناآگاهانه هدف یکی از مطلوبمظنوننمادشناس به لوور دعوت نشده بود؛ بلکه 
کرد و به این امید  یرنگی استادانه که در آن پلیس مظنون را به محل وقوع جرم دعوت می ن؛sous surveillance cachée—بود

 .کرد که او عصبی شود و خود را به اشتباه گرفتار سازد با او گفتگوی مفصلی را آغاز می
 ».کنید که اثبات میکنه مراقب شما هستند  نگاه کنید مدرکی رو پیدا می کهبه جیب چپ کتتون«: سوفی گفت

 .نمود  کثیفی میبازی شعبدهی  ؟ برایش مثل حقهبه جیبم نگاه کنم. شود کرد هراسش هر آن بیشتر می لنگدان حس می
 ».نگاه کنید«

این ور و آن ور جیبش را گشت . کرد اش نمی جیبی که هیچ وقت استفاده—لنگدان سردرگم دست در جیبِ چپِ کت فاستونیش کرد
بعد انگشتانش تند از روی چیزی گذشت که . عقل باشد افتاد که سوفی باید ناقص کم به این فکر می ؟ کم انتظار چی رو داری.و چیزی نیافت

شکلی  قرص فلزی و دگمه.  بیرون آورد و متعجبانه نگاهش کرد وبا نوک انگشتانش شیئی را گرفت. کوچک و سخت—انتظارش را نداشت
 »...این دیگه«. وقت ندیده بودش هیچ. ی باتری ساعت بود به اندازه

ژ هم میتونه اون رو .پی.س.یابی جهانی میفرسته و د ی سیستم موقعیت به ماهواره  که پرتوهایی روGPSردیابِ یه «: سوفی گفت
افسری که شما رو از هتل آورد .  االن شما رو به یه افسار الکترونیکی بستند.ی زمین کار میکنه متر هر جای کره با دقت هفتاد سانتی. ببینه

 ».بل از این که هتل رو ترک کنید اون رو توی جیب شما انداختق
ژ هم مؤدبانه کتش را هنگام خروج از اتاق در .پی.س. لباس تن کرد و افسر د وسریع دوش گرفت... لنگدان ماجرای هتل را مرور کرد

 . گدان هم با امتنان کت را به تن کرده بودلن.  نیستخوشایند بهار پاریس چندان !بیرون سرده، آقای لنگدانافسر گفته بود . دست داشت
نمیتونه . زودتر از دستگاه ردیابی حرفی به میون نکشیدم که یک وقت جلوی فاش جیبتون رو نگردید«.  بودنافذنگاه سبز سوفی تیز و 
 ».بفهمه که شما پیداش کردید

 .دهان لنگدان برای هر حرفی بسته بود

                                                                            
1 Pierre Auguste Renoir : ویژگی آثار او هماهنگی . نقاش امپرسیونیست فرانسوی و دوست و همکار کلود مونه) 1841-1919(پیر آگوست رنوار

 an open-air scene of aیا  Le Bal au Moulin de la Galette ی باز کافه صحنه. هایش بود ی سوژه خطوط، درخشش رنگ، فریبندگی صمیمانه
caféژان سامارِیی  ، پرتره Jeanne Samary ،مادام شارپنتیه و فرزندانش Madame Charpentier and Her Children ،دست به زن بادبزن 

Woman with Fanای از زنان  گردد که رنوار مدتی دست به ترسیم مجموعه میی لنگدان به تصویر رنوار از زن به این نکته باز اشاره. ی آثار او هستند  از جمله
 .رقیب کرد دادند و او را در این زمینه در تاریخ نقاشی مدرن بی برهنه زد که ظرافت زنانه را به نحو پرشکوهی بازتاب می
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این . در واقع، امیدوارند که شما فرار کنید«. مکثی کرد» .کنند شاید فرار کنید  که گمان می دنبالتون هستندGPSبه این خاطر با «
 ».شون رو تقویت میکنه کار ظنّ
 ».گناهم  بی که من؟چرا فرار کنم«
 ». میکنهخیالای  فاش جور دیگه«

 .لنگدان با خشم به سوی سطل زباله رفت تا ردیاب را دور بیندازد
اگر بندازیدش دور عالمت دیگه حرکت نمیکنه و . بگذارید توی جیبتون بمونه! نه«: گفت.  و او را متوقف کردسوفی بازویش را گرفت
اگر بو ببره شما فهمیدید اون چه کار . بینه شما کجا هستید فاش فقط به خاطر این کاری با شما نداره که می. اون میفهمه که پیداش کردید

. در عوض قرص فلزی را از دست لنگدان بیرون کشید و آن را به جیب لنگدان برگرداند.  گذاشتتمام سوفی حرفش را نیمه» ...میکنه
 ».دست کم فقط یه مدت کوتاه. ردیاب هنوز با شماست«

 »! برده که ژاک سونیر رو کشتمظنّچرا فاش به من «. ها را داشت خورده لنگدان احساس شکست
 اون رو از چشم افتفاش با ظر. مدرکی هست که شما هنوز ندیدید. ای داره کننده انعدالیل نسبتاً ق«. نمود ی سوفی عبوس می چهره

 ».شما پنهان کرده
 . کرد لنگدان فقط نگاه می

 »سه خطی رو که سونیر روی زمین نوشته یادتون میاد؟«
 .ر لوح ذهنش حک شده بودبها  آن اعداد و متن. لنگدان سر تکان داد
خط چهارمی هم بود که فاش از آن عکس . متأسفانه، چیزی که دیدید تمام پیغام نبود«: آرام گرفتی پچپچه  لحن سوفی به اندازه

 ».گرفت و پیش از رسیدن شما پاکش کرد
کرد که چرا فاش باید مدرکی را پاک  پذیر قلم فوالدی کار دشواری نیست، تعجب می  پاک کردن جوهر حلدانست میگرچه لنگدان 

 .کند
دست کم تا وقتی «: پس از مکثی گفت» ...خواست شما چیزی از اون بدونید خط پیغام چیزی بود که فاش نمیآخرین «: سوفی گفت

 ».که کارش رو با شما انجام نداده
ی رمزگشایی فرستاد،  فاش تصاویر محل جرم رو به دایره«. ای چاپی را از جیبش بیرون آورد و شروع به باز کردنش کرد سوفی برگه
 .برگه را به سمت لنگدان گرفت» .این تصویر کامل پیغام اونه.  ما بتونیم بفهمیم سونیر سعی داشته چی بگهبه امید این که

خط آخر . داد پوش نشان می تصویر از نمای نزدیک بود و پیغام درخشان را روی سرسرای پارکت. لنگدان با گیجی به برگه نگاه کرد
 .مثل پتکی روی سر لنگدان فرود آمد

0-8-1-1-21-2-3-13 
O, Draconian Devil! 

Oh Lame Saint! 
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P.S: Find Robert Langdon!1 

 فصل سیزدهم

ر ین زیحس کرد زم. P.S: Find Robert Langdon. ره ماندیر به جا گذاشته بود خی که سونینوشت یقه به پیلنگدان چند دق
 .کرد دا نمیین کار پی ای برایلیچ وجه دلیه ه؟ بنوشت به اسم من نوشته ه پیین ی زمیر رویسون. کند ش دهان باز مییپا

 »د؟یجا کشوند و چرا شما مظنون اصلی هست نید چرا فاش شما رو امشب به ایحاال متوجه شد« . مضطرب بودیچشمان سوف
 را نوشته ر ممکن است اسم قاتلیشنهاد کرد سونی بود که پی فاش در آن وقتی لِ نگاهِ متکبرانهید دلیفهم ی که لنگدان میزیتنها چ

 .باشد
 .دا کنیرابرت لنگدان را پ

 »ر رو بکشم؟ید بخوام ژاک سونیچرا من با«: ل شد و گفتیبعد تعجبش به خشم تبد» سه؟یو بنو رنید ایر بایچرا سون«
 ».ه بشه از اونها متوجیزیدا نکرده، اما تمام مکالمات امشب رو ضبط کرده بلکه بعداً چیتون رو پ ی احتمالیها زهیفاش هنوز انگ«

 . از آن خارج نشدی دهانش را باز کرد، اما کالملنگدان
 ی بـرا  ییویـ  راد یها گنالیبش وصله و اون هم س     ی ج یه فرستنده تو  یکی همراهشه که به     ی کوچ یلیکروفون خ یم«: ح داد ی توض یسوف

 ».فرستهی می فرماندهمقرّ
                                                                            

 !رابرت لنگدان را پیدا کن: نوشت  پی 1
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رش یمیـشه ایـن رو از مـسئول پـذ         . م برگـشتم هتـل    ی مـستق  یبعد از سخنران  . من عذر موجه دارم   . رممکنهیغ«: لنگدان با لکنت گفت   
 ».دیپرس

ازده یک  یت نزد یمتأسفانه زمانِ جنا  . دیرش گرفت یدتون رو از پذ   یگه شما حدود ساعت ده و نیم کل       یگزارش اون م  . ن کارو کرده  یفاش ا «
 ».دی باشبیرون رفته از هتل کسی شما رو ببینه  این کهد خیلی راحت و بدونیتونستیم. بوده

 »! ندارهیچ مدرکیفاش ه! ست ها ابلهانه ن حرفیا«
گـه سـاعت   یر هـم م یی سون د، دفتر روزانهن کنار جسد نوشت رواسم شما!  لنگدانی؟ آقا یچ مدرک یه«: گفت گشاد شد و     یچشمان سوف 

 ». زندان موقتره ببیی بازجویفاش دست کم اونقدر مدرک داره که شما رو برا«: مکث کرد» .دیت با اون قرار مالقات داشتیجنا
 ».ن کار رو نکردمیمن ا«. از داردیل نیلنگدان متوجه شد که به وک

متأسـفانه در   . کنه، نه از مجرم   یت م یس حما یدر فرانسه قانون از پل    .  لنگدان یست، آقا یکا ن یون امر یزیجا تلو  نیا«: گفتکشان    آه یسوف
هـا چـاپ    خبر قتلش امروز صبح توی روزنامه. س بودی توی پاری و محبوبت برجستهیر شخصیژاک سون. ونهیها هم در م ن مورد پای رسانه یا
د و چـه    ی بهتره؛ چه گناهکار باشـ     یلی رو توی حبس داشته باشه براش خ       یره تا اظهار نظر کنه و اگر مظنون       یگیفاش تحت فشار قرار م    . شهیم
 ».دا کنندیقت رو پیکنه تا باالخره بتونند حقی میژ شما رو زندان.یپ.س.د! نه

 »د؟یگیها رو به من م نیچرا ا«.  به دام افتاده را داشتیلنگدان احساس مجرم
: ره شـد یـ ر داد و بعد دوباره در چشمان او خیی جهت نگاهش را تغ  یا  لحظه یبرا» . لنگدان ید، آقا یگناه ین که مطمئنم شما ب    ی ا یبرا«

 ».ن که من هم توی به دردسر افتادن شما مقصرمین طور به خاطر ایو هم«
 » من پاپوش دوخته؟یر برایست که سونشمار ید؟ تقصیببخش«
 ». بودمنغام در واقع خطاب به یاون پ. ه اشتباه بودهی. ر قصد نداشت این کار رو بکنهیسون«

 »!یعنی چی؟«.  کندیاج داشت تا این حرف را حلّاجیلنگدان به زمان کوتاهی احت
ی بنویسه که متوجه نشده اون جمله برای پلـیس چـه            ا   مجبور بوده با چنان عجله     کنم یتصور م .  من بود  یبرا. س نبود ی پل یغام برا یپ«

شه و  یده م یون کش ی رمزنگارها به م   یر اونها رو نوشته که مطمئن بشه پا       یسون. معناست یرمز عددی ب  «: مکثی کرد و ادامه داد    » .معنایی داره 
 ». براش افتادهیشم چه اتفاقی خیلی زود متوجه ممن

شـد   ی بـود کـه نمـ      یقتین حق یا نه ا  ی نوو عقلش را از دست داده بود         یچه سوف . دهد ید که تاب و توانش را از دست م        لنگدان حس کر  
این  .P.S: Find Robert Langdon . در صدد کمک به او برآمده بودیحداقل لنگدان متوجه شد که چرا سوف. اش گرفت دهیناد

 ی بـرا  روغـام ید پیـ کن حاال چرا خیال می «.دا کندی خطاب به او نوشته تا لنگدان را پ   یسرّ یا س موزه نوشته  یی ر کرد  خیال می الظاهر   زن علی 
 »شما نوشته؟
 ».اده کرده تا من رو متوجه کنهیاون طرح رو پ.  منهی  مورد عالقهیاون طرّاح. نیتروویمرد وبه خاطر «:  گفتیبه نرم

 »عالقه شما چیه؟ مورد یدونست طراحیس موزه میید ریخواید بگ یم. دیصبر کن«
 »...ر و منیژاک سون. رسونهی نمیین موضوع ما رو به جایا. متأسفم«. سر تکان داد
ان قـرار   یـ  غل ی   بود که زیر پوسـتش در آسـتانه        ها  ش حس کرد؛ دردِ گذشته    ی را در صدا   یقی عم ید و لنگدان افسردگ   کرت  وناگهان سک 

. رویـش کـرد   لنگدان نگاهی جستجوگرانه بـه زن جـوان روبـه   . اند م رابطه داشته با هینحو ر بهی و ژاک سون  یآمد که سوف   یبه نظر م  . داشت
 .خانه شدن با کسی باشد  نوو اهل همیرسید سوف کنند، اما به نظر نمی ی جوان انتخاب میها سال معشوقه انیدانست در فرانسه مردان م یم
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 خبـر قـتلش رو   یامـشب وقتـ  . میباً با هم حرف نـزد یزمان تقرم و از اون  یه مشاجره داشت  یش ما با هم     یده سال پ  «:  زمزمه کرد  یسوف
 ».غام بذارهی من پی داشته برایدم متوجه شدم سعیدم و اون عکس و نوشته رو دیشن

 »ن؟یتروویبه خاطر مرد و«
 ».P.Sبله و اون «
 »نوشت؟ ین؟ پ.پ«

 ».حروف اول اسم من هستند. P.S«:  تکان دادی سرش را به عالمت نفیسوف
 ». نوو استی شما که سوفاما اسم«

 ».یپرنسس سوف. زد یکردم من رو با اون صدا م ی می باهاش زندگی بود که وقتیاسم«. صورتش گل انداخته بود. دینگاهش را دزد
 . نداشتیلنگدان پاسخ

 ».ه که من دختربچه بودمیاما مال زمان. دونمیم. ست احمقانه«
 »!!د؟یشناخت ید اونو می بودبچه یاز وقت«
 ».ر پدربزرگ من بودیژاک سون «.کرد یحال چشمانش عمق احساسی را که داشت منتقل م» !آره«
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 فصل چهاردهم

 »دان کجاست؟گلن«: د و گفتیرون کشیارِ پاکتش را بگیس نیر آخ.داشت یام برمگ یهسته به سمت مقر فرمانده آفاش

 ». مردانه، قربانییهنوز توی دستشو«:  پاسخ دادرسش را داشتپن ی انتظار ا که کولهستوان
 ». ندارهای عجلهانگار «: فاش غرولند آرامی کرد

فـاش در مقابـل     . راه اسـت     که کارهـا روبـه     کرد ی م باً حس یکرد و کوله تقر    یاه م گ کوله ن  پشت سر  را   GPS ی  شمان فرمانده نشانه  چ
 اوت بیـشتر بـه   یرا داشت تا حسِ کاذبِ امن      یزادآثر  آل، فردِ تحتِ نظر حداک     دهیدر حالت ا  . کرد ی رفتن به دنبال لنگدان مقاومت م      ی  وسوسه
 .ذشته بودگقه یبا این همه، االن ده دق. شتگ یل خودش برمید به میلنگدان با. القا شود
 . شدیش از حد طوالنیب

 »احتمال داره بدونه ریگی تو کفش ماست؟«
داش یـ پر  گـ اش شـده؟ ا     متوجـه  به نظرتون . اهشههمر GPS پس مسلماً . کنهی حرکت م  ییهنوز تو دستشو   «.کوله سرش را تکان داد    

 ».کرد فرار کنه ی میداشت و سع یکرده بود برش م
 »!چه عرض کنم «. به ساعتش انداختیاهگفاش ن

ر فـشار،  یـ  زاو کـه معمـوالً  . کـرد  ی در رفتار فرمانده حس مـ یرعادییتمام عصر کوله شدّت عمل غ    . نمود یحواس م  شانیرپن همه   یبا ا 
 . در میان باشدی شخصیا لهأر احساسات شده است؛ انگار که پای مسیگد که امشب دریرس یماند به نظر م یدل م خونسرد و فارغ
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هـا در   ران و رسـانه یـ أت وزیـ  هراًیاخ. از دارهین مورد بازداشت نیفاش از سر ناچاری به ا     ! جای هیچ تعجبی نیست   : کوله با خود اندیشید   
شتر و بیـشتر    یـ  روز ب  یورآ  فـن  یش بـرا  یها ی ولخرج  و یران قدرتمند خارج  ی تندش با سف   یردهارخو ب  و  فاش ی  رانهگرخاشپ یها مورد روش 

شـد چنـد    یبست؛ مضاف بر آن که باعث مـ  یکایی دهان منتقدان را می امریا  تبعهی   رُفته و بازداشتِ شسته    امشب،. کردند یانه عمل م  دقتمن
داند فـاش چقـدر بـه     یفقط خدا مد یشیکوله با خودش اند. داری بازنشسته شود وآب  داشته باشد و سپس با حقوقِ نانین شغلیسال دیگر تأم 

 در مـوردش بـود   یا عهیشا.  به او صدمه زده بودی و هم خصوصیا  حرفهی هم در زندگیآور  فنیشور و شوق او برا   . از دارد ین مستمری ن  یا
 یگذاری کرده و همه را از کـف داده بـود؛ آن طـور کـه حتـ                   هاندازش را در راه تکنولوژی سرمای       ش همه پس  یگفتند فاش چند سال پ     یکه م 

 .داد یت می اهمیآن هم فاش که این قدر به خوش لباس. راهن تنش بگذردیمجبور شد از پ
و فـاش هنـوز      حـاال او رفتـه    . آمـد  ی به حساب مـ    ی جزئ ی نوو، گرچه بدموقع، مشکل    یب سوف یدخالت عج .  بود یامشب، هنوز زمان باق   

 P.S: Find Robert. ن نوشـته اسـت  ی زمـ ی بـود مقتـول بـه زحمـت اسـم او را رو     نگفتـه هنوز به لنگدان . ه بودنینداخترا  شتاس
Langdon.باشدیدنین مدرک خرد و کوچک باید دی به اییکای واکنش آمر . 

 تلفن در دسـتش     یشگو» .دین تماس رو جواب بد    ید ا یکنم با  یفرمانده؟ گمان م  «: ژ از آن طرف دفتر صدا زد      .یپ.س. از افسران د   یکی
 .داد یبود و نگران نشان م

 » هست؟یک«
 ».ییی رمزگشا س دایرهییر«: افسر اخم کرد

 »و؟«
 ».نهی در بِیا مشکلیگو.  نووست، قربانیراجع به سوف«
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 دهمپانزفصل 

 .ده بودیزمانش فرا رس

 یها نشانه. آورد یخش درم  گشادش را به خشیدام شبانه رَینس. کرد یرون گذاشت احساس قدرت میاه که قدم بی سیالس از آئودیس
 که هِکلرکوخ ش راا اسلحهل ین دلیبه هم. از داردیش از زور به ظرافت نیاند ب اش نهانده  که بر عهدهیا فهیدانست وظ یم.  در راهندیدگرگون
 .ن گذاشتی داخل ماشش فراهم کرده بودیتیره بود و استاد برا  و سیزده401پی  یواس

 . خدا نداردی  در خانهیی جاسالح مرگبار
زدند  یس پرسه میسولپ دان سنیتر از موَر کمی آن که یتنها جنبندگان.  بودین ساعت کامالً خالی بزرگ در ایسایدانِ مقابلِ کلیم

 را در ییآشنااندام جذّاب و لوندشان حسرت . کردند یگردان رهگذر عرضه م ن جهانی نوجوان بودند که کاالی خود را به آخری  فاحشهیشتمُ
 . را به درد آوردتنشخدار ی مپابندار منقبض شدند و یاخت یش بیها ران. جاد کردیالس ایس

ن یا. گیری نفسانی را بر خودش حرام کرده بود دار هر گونه سهل الس از روی ایمانی ریشهیشد که س ده سال می. از میان رفتشهوت 
 یازات شخصی امتی و واگذاردن تمامزوبتعهد عُ. داشت یافت میش از آن دری اما ب، کردهار ایثاری بسی اپوس دئیدانست برا یم.  بودصراط

د ی که در زندان متحمل شد تجرّی جنسیها ی زندگی پیشینَش و هراس با در نظر گرفتن فقر و فاقه. آمد یایثار چندانی هم به شمار نم
 .ندی بودیدگرگونی خوشا

                                                                            
1 Heckler Koch USP 40 



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 71  -  

کند و  ی امتحانش مین مادریکرد سرزم یت و انتقال به آندورا به فرانسه برگشته بود حس من بار بعد از بازداشی اولیحال که برا
 یش برایخدمتگزار.  داشتییا تو تولد دوباره:  کردیادآوریبه خودش . کاود یاش م بار گذشته را در روح رستگاری یافته خاطرات خشونت

 . دنگه دارد تا ابد در قلبش یدانست با یالس می بود که سین فداکارییکرد و ا یخداوند او را امروز ملزم به ارتکاب گناه قتل م
سته نشان دادن ی شایبرا. گانه نبودیالس با درد بیس. آوری مانت به گنجایش رنجی است که تاب مییی ا پیمانهاستاد گفته بود 

 Hago la“:زمزمه کرد. کرد یاق میساس اشت نیز احکند ی مقّرر میمان داشت اَعمالش را مقام واالتریالس ای که سخودش به استاد
obra de Dios”1سا به راه افتادی کلی و به سمت ورود. 

د یکش یسا انتظارش را می به کُنه عملش و آن چه داخل کل چندانتا آن لحظه. دی کشیقی کرد و نفس عمیم درگاه مکثی عظی هیدر سا
 . نبرده بودیپ

 .بَرَد مان می یی به سمت هدف غااما ر. سنگ تاج
 .الباب کرد گونش را باال برد و سه بار دقّ د و شبحیمشت سف
 .ن و بزرگ کلیسا به حرکت افتادی هشتیِ چوبیقه بعد، لوالهایچند دق

                                                                            
 .دهم  میکار خدا را انجام: به اسپانیایی 1



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 72  -  

 فصل شانزدهم

ـ د . اسـت   او از ساختمان خارج نشده      که دخبردار شو کشد تا فاش     ید چقدر طول م   ی از خودش پرس   یسوف ن بـا آن حـال    ادن لنگـد  ی
 کـار  مردانـه  ییدستـشو  از ن گوشـه ی ا درقتیرو در رو کردن او با حق ا اصالًیش آورده بود که آیش پین سؤال را برایرمانده امستأصل و د  

 .ا نهی بوده یدرست

 ؟کردم ید چه کار میبا
 ش تعجّب نهایتب در    بود، اما امش   ی سوف یای او تمام دن   یزمان. نی زم یاد آورد؛ برهنه و با دست و پایی باز بر رو          یجسد پدربزرگش را به     

ست و دو   یـ  او ب  یک شبِ ماه مـارس وقتـ      یشان آناً در     تمام رابطه . به بود یش غر یر برا یژاک سون . کند ی از فقدان او حس نم     یافت که حزن  یدر
گیـر   چند روز زودتـر از دانـشگاهش در انگلـستان برگـشت و نادانـسته پـدربزرگ را در               یسوف. شیده سال پ  .  و بر باد رفت     شد دودساله بود   
 .کرد ی باورش می بود که تا به امروز به سختیا صحنه. دید ست مییبا ید که آشکارا نمیماجرایی د

 ...ده بودمی خودم ندیها اگر با چشم
انـداز    را کـه پـس     یپول. رون زد یح دادن تحمّل کند و ب     ی توض یزده بود که تالش دردآلود پدربزرگ را برا        زده و بهت   ش از آن خجالت   یب

پـدربزرگ بارهـا   .  حرف نزندین مورد با کسی عهد کرد هرگز در ا همبا خود. اتاق شد  همیرداشت و با چند نفر در آپارتمان کوچککرده بود ب 
ح یچطـور توضـ  . ح بدهـد ینند تا او توضـ یگر را ببیکدی التماس کرد ،ش کارت ارسال کرد، نامه فرستادیبرا. ردیتالش کرده بود با او تماس بگ 

 نکنـد او را در      یا سـع  یوقت به او زنگ نزند        د دیگر هیچ  ین که بگو  ی ا ی هم برا   یک بار  آن—چ وقت پاسخ نداد   ی ه مرتبهک  ی جز   یسوف! ؟بده
 . باشدناپذیر تحملشتر از خود رخداد یحش بید توضیترس یم. ندی ببیاماکن عموم
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 لباسش نگـه    ی ده سال را درون کشو      در این   بازنشده یها  تمام نامه  ی را قطع نکرد و سوف     ینگار وقت نامه  چیر ه یدر کمال تعجّب، سون   
 .داشت

 .پدربزرگش هرگز درخواست سوفی را زیر پا نگذاشت و به او تلفن نکرد
 .تا امروز بعدازظهر

بـرام دردآوره کـه تمـاس       ... ات احترام گذاشتم    به خواسته  ها  مدت «.آمد یر به گوش م   یر تلفن سخت پ   یگ غامی پ یش رو یصدا» سوفی؟«
 ». افتادهیاتفاق بد.  با تو صحبت کنمدی اما با،رمیبگ

 سـیل   ، و آرامـش آن    انـد لرز ی مـ   را  او تـنش   ین همـه سـال صـدا      یبعد از ا  . ستاده بود یس ا ی آپارتمانش در پار   ی  ان آشپزخانه ی م یسوف
 .آورد  خود میبا را ی دوران بچگهای شادی

خونـه  . ن کـن  یمدرسـه فرانـسه تمـر     در  . زد یمـ  حـرف    یسی انگل  که او دختربچه بود    ی مثل وقت  »! گوش کن  نمک خواهش می ،  یسوف«
 و  کـرد یمکثـ » ؟یستیـ ؟ هنوز متوجه نیها برات فرستادم نخوند  ن سال ی ا ی   رو که همه   ییها نامه. ی بمون ناراحتشه  یشه هم ینم«. یسیانگل

 مـا در  یهـر دو . یفـور . ریـ بـا لـوور تمـاس بگ   .  پدربزرگت رو برآورده کنی ه خواستهین یکنم ا  یخواهش م . مید صحبت کن  یبا«: ادامه داد 
 ؟زنهی داره حرف میراجع به چ؟ خطر. ره شدیر خیگ غامی به پیسوف» .خطریم
مـت  ین به ق  ی رو از تو پنهان کردم و ا       یقیدونم حقا یم«. درک نمی علّتش را درک     ی داشت که سوف   ی پدربزرگ لرزش  یصدا» ...پرنسس«

ت  د در مـورد خـانواده     یـ با. کـنم  یخواهش م . قت رو بهت بگم   ید حق یحاال با . ه خودت بود  یمنی اما فقط به خاطر ا     ،محبّت تو به من تموم شد     
 ».قتی رو بهت بگمیحق

 یا  پل داخل رودخانه   یها از باال   ل آن یاتومب. مردند شنیبود والد  ه که ؟ چهارسال م خانواده. دیشن ی ضربان قلب خودش را م     ی صدا یسوف
  و او  ک آن از بین رفتـه بودنـد       ی در   ی سوف ی  ی خانواده  همه. ن بودند یش هم داخل ماش   مادربزرگ و برادر کوچکتر   .  تند سقوط کرد   یانی جر با

 .ن داستان داشتی اثبات اید برای جرای دهیای پر از بر جعبه
 او را از خـواب      ی که بارهـا در کـودک      ییها رِ کابوس یدر آن لحظه، تصاو   ! م خانواده. واند از حسرت و آرزو در تنش دَ       ی موج  سونیر کلمات

 .شدند ی نسیان سپرده می ر به بوتهید تصاوید یا میاما مثل آن چه در رؤ!  خونهدارن میان. ند زنده ام خانواده:  چشمانش آمدینده بود جلوپرا
 .ان خونهینم. یات مردند، سوف خانواده

اما حاال فرصتم . مناسب بودممنتظر فرصت . دم تا بهت بگمموننتظر  مسالچند «: ر ادامه داد یگ غامی پ ی پدربزرگ رو  یصدا» ...یسوف«
زهـا هـست کـه    ی چیلیخ.  ما در خطریمیهر دو. مونمیجا منتظر م نیشب ا. ری با من تماس بگیغام رو گرفتین که پیبه محض ا . تموم شده 

 ».ید بدونیبا
 .پایان گرفتغام یپ

بـرایش  ج  یت واقعی سونیر به تدر    ینمود و ن   یک امکان معقول م   یفقط  . غام فکر کرد  ی به پ   و ستادیلرزان و خاموش ا   ای    قهی چند دق  یسوف
 . شدمعلوم

 . دام بودها حرفاین 
نفـرتش از آن مـرد      . شـد    متوسـل مـی    یا   به هر وسیله   هم که شده بود   ند و برای این     یخواست او را بب    یدانه م ی بود پدربزرگ ناام   یهیبد
پـس انتخـاب    . ندین بار او را بب    ی آخر یکه توانسته چنگ زده تا برا      یا  و به هر بهانه    هدود پیرمرد رو به مرگ ب     یپنداشت که شا  . دارتر شد   ریشه

 . کرده بودیا عاقالنه
 .ام خانواده
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بـا  .  مـا در خطـریم     ی، هر دو  یسوف. دیشن میر را   یگ غامی پ ی رو یستاده بود انعکاس صدا   ی لوور ا  ی   مردانه یی دستشو یکیحاال که در تار   
 .ریمن تماس بگ

 ی  پدربزرگش در موزه  .  بود ظن برده اش   هید اول ی ترد  به ن اوصاف، یحال، با ا  . م هم نداشت چنین کند    ی تصم یحت. با او تماس نگرفته بود    
 .ادداشت کرده بودی را ین رمزی زمیده و رویخودش به قتل رس

 .ن بابت مطمئن بودیاز ا. او یک رمز برای
ذوق و   . اسـت   ایـن موضـوع     بـر اثبـات    یلیدلم هم   ی بودن پیغا  ت رمز ید، مطمئن بود ماه   یفهم یش را نم  ی معنا  این که  رغم ی عل یسوف

چـه  .  بـود معما با کلمات و یباز  و رمزی فتهی هم شسونیرخود  . بود سونیر بزرگ شدن در دامان ژاک    ی   ثمره ی رمزنگار ی برا یاستعداد سوف 
 !میها صرف نکرد  و حل جدول روزنامهی رمزیها ی بازی وقتمون رو برای ها که همه شنبه کی

  و یسیـ  انگل یهـا  پدربزرگ کمک کرد تا در حل جدول       .درک می را بدون کمک حل      1موندودوازده سالش بود تمام جدول ل      ی سوف یوقت
سرانجام شور و شوقش را با شروع به کـار بـه            . دیبلع یها را با ولع م      آن ی   همه یسوف .شرفت کند ی پ  هم نی جانش ی و رمزها  یاضی ر معماهای
 . به حرفه کرد بدلییس قضای پلی برانگارعنوان رمز

 ساده دو ی با استفاده از رمزصرفاًاو . ت پدربزرگ اقرار کند و احترام بگذاردیت و کفای مجبور بود به قابل  یامشب، آن رمزنگارِ درونِ سوف    
 . نوو و رابرت لنگدانیسوف—به را درگیر یک ماجرا کرده بودینفر غر

 ؟چران بود که یسؤال ا
 ی پـدربزرگ بـرا    یهـا  زهیـ ش از او در مورد انگ     ی ب یزی هم چ  ییکایمرآ  این  که دیفهم ین م ار لنگد یح از نگاه مات و مت     یمتأسفانه، سوف 
 .ددان یمالقات آن دو نم
 »؟یاما در مورد چ. دید با هم مالقات کنیشما و پدربزرگم قصد داشت«: د کردیدوباره تأک

ده یال کردم شن  یخ. دمیم نپرس  ه من.  هم ارائه نداد   یلیچ دل یه. م کرد یش قرار رو تنظ   ا  یمنش«: گفت دیرس ی حیران به نظر م     که نالنگد
 ی ست به بهانهی دارم، موضوع توجهش رو جلب کرده و با خودش گفته بد ن            ی جامع فرانسه سخنران   یسای در کل  ی پگان 2ینگار لیدر مورد شما  

 ».می همدیگه رو ببنی بعد از سخنرانیدنیه نوشی
ن گذشـته، او  یـ از ا. دانـست  ی پگـانی مـ  ینگـار  لی در جهان در مورد شمایش از هر کسی بپدربزرگش. ربط بود  یب. پذیرفت   نمی یسوف

ن که پای موضوع مهمـی      ی مگر ا  ؛ گپ بزند  رسد  از راه می   که   ییکایگاه با هر استاد آمر     ی که بتواند گاه و ب     ی بود، نه کس   ی سخت منزو  یمرد
 .در میان باشد

پدربزرگم امروز بعد از ظهر با مـن تمـاس گرفـت و گفـت مـن و اون هـر دو در                       «.د و کمی بیشتر تأمل کرد     ی کش یقی نفس عم  یسوف
 »خواسته بگه؟ حاال میتونید حدس بزنید چی می. خطریم

 »...اما با در نظر گرفتن اتفاقات. نه «. سرشار شدیچشمان لنگدان از نگران

                                                                            
1  Le Monde :ی بزرگ فرانسه روزنامه 
2  iconography :پانفسکی، زاکسل، واربورگ روش . های هنری اشاره دارد نگاری؛ اصطالحی در تاریخ هنر که به بررسی و شناخت مفاهیم و موضوع شمایل

در . مثالً استفاده از اساطیر کالسیک در هنر قرون وسطا. ورد مطالعه قرار دادند هنرمندان را می های مورد استفاده اینان تحول مضمون. این نوع بررسی را پیش نهادند
نگاری کوششی است برای فهم عناصر مختلفی که در ساختن اثر هنری  از این رو شمایل. هر مورد هدف آن بود که ارتباط میان ایده و تصویر تجزیه و تحلیل شود

 .مؤثرند
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 ی  شدیدی به سمت پنجرهیبا احساس خستگ  . له بود شد اب   ع امشب اگر دچار ترس نمی     یبا در نظر گرفتن وقا    . ق کرد ی با سر تصد   یسوف
کـم دوازده متـر    دسـت . ره شـد یـ رون خیشده در پنجره به ب  ی آژیر جاساز  ی   در سکوت از خالل شبکه      و  گام برداشت  یی دستشو یتختِ انتها 

 .ن بودندیباالتر از سطح زم
درخـشید؛ مقـابلش    فل غرق در نور مـی یود سِن، برج اسمت چپ، آن طرف ر  . س نگاه کرد  ی پار ی  کننده رهیانداز خ  د و به چشم   یآهی کش 

سـان   اش بـه   دهجـالدا  یهـا   سـنگ   که 3کور  ، گنبدِ آرابسکِ ساکره   2مارتره بِ مون ی پرش ی قرار داشت و سمت راست بر فرازِ بلند        1طاق نصرت 
 .نمود د و پرتأللو مییحریمی قدسی سپ

 ی  رون لـوور و تنهـا بـه فاصـله         یـ وار ب یـ تـراز بـا د     دان کاروسل هم  ی م یبجنو-ی جناح دنون، بزرگراه شمال    ی  ن گوشه یتر یجا در غرب   نیا
. ر چـراغ راهنمـایی ایـستاده بودنـد        ییـ  حمل و نقل شبانه بـه انتظـار تغ         یها ونی کام یشگین، کاروان هم  ییآن پا . شد  ک رد می  ی بار ییرو ادهیپ

 .زدند ی چشمک می روشنشان انگار با تمسخر به سوفیها چراغ
 از  یمتأسـفم کـه کمـک چنـدان       .  به ما بگه   یزیمسلماً پدربزرگتون قصد داشته چ    .  بگم یدونم چ یمن نم «: مد و گفت  لنگدان دنبال او آ   

 ».ستیدستم ساخته ن
رامونش آشکارا در صـدد     ی تمام مشکالت پ    وجود  با  او .کرد ی بم لنگدان حس م    ی در صدا  یا تأسف صادقانه .  پشت به پنجره کرد    یسوف

این کاری همیشگی بود کـه      . داد یک مظنون انجام م   ی تحر یژ برا .یپ.س. افتاد که د   یاد اعمال یو به   . م درون او  معلد  یشیاند. کمک به او بود   
 .برد انگیخت و راه به جایی نمی تنفر را برمی

 .ن مورد مشترک هستیمیما در ا: دیشیاند
ن بـود   یزد ا  ی که م  ین حدس یامشب بهتر .  بود معنی کرده  یدن معنا از اطالعات ب    یرون کش یش را وقف ب   ی زندگ یبه عنوان رمزنگار، سوف   

ن یـ غـام پـدربزرگ از ا     یپ. دا کـن  یـ ، رابـرت لنگـدان را پ      یپرنسس سوف . ار دارد ی در اخت  یاتی اطالعاتی ح  - ناخودآگاه ی حت -که رابرت لنگدان  
بدبختانه، وقت رو به . ن رازیکردن ا هویدا  یزمان برا .  فکر کردن  یزمان برا . گذراند   با لنگدان می   یشتری باید زمان ب   یسوف. شد یتر نم  واضح

 .ان بودیپا
تونم شما یم. بزو فاش هر لحظه ممکنه شما رو به زندان موقت بفرسته  «: توانست سوار کرد   ی را که م   یا ره شد و تنها حقّه    یبه لنگدان خ  

 ».مید االن دست به کار بشیرو از موزه خارج کنم، اما با
 »؟فرار کنم یخوایاز من م«: ن گشاد شداچشمان لنگد

                                                                            
 .لیزه است ی از مشهورترین بناهای یادبود در پاریس در میان میدان شارل دو گل واقع شده که انتهای غربی خیابان شانزهبزرگترین طاق نصرت در دنیا و یک 1

 . متر عرض دارد و آن را به تأسی از طاق قسطنطنیه در رُم ساختند45 متر ارتفاع و 50این طاق 
2 Montmartre :های شبانه نظیر مولن روژ  ها و باشگاه ها و رستوران کور و میکده لیل کلیسای سپید ساکرهای که به د ای در شمال پاریس بر فراز تپه منطقه

ی  مارتر بلندترین منطقه مون. اند مشهور است شهرت دارد و نیز به عنوان مکانی که هنرمندان بسیاری در آن زندگی و فعالیت کرده) Moulin Rougeآسیاب سرخ (
 . نیز در لغت به معنای قلب مقدس است و نام گنبد سپید کلیسایی بازیلیک به همین نام استSacré Coeur. طبیعی در پاریس است

در . های شاخص در هنر اسالمی است مایه از نقش رود و به خصوص یکی اصطالحی که به طور عام در مورد نقوش گیاهی در هم بافته یا طوماری به کار می 3
آن را .  شانزدهم که اروپاییان به هنر اسالمی توجه پیدا کردند واژه آرابسک به کار رفتی نامیدند، ولی از سده  مغربی میها را قرون وسطای متأخر، این گونه نقش

 .توان با اندکی تسامح اسلیمی ترجمه کرد، اما به هر روی نوشتن آن به صورت عربسک چندان درست نیست و همان آرابسک صورت اصحّ کلمه است می
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د تـا   یـ د توی زنـدان فرانـسه سـر کن        ی کنه چند هفته رو با     ید فاش شما رو زندان    یاگر بگذار . دید انجام بد  یتونیه که م  ین کار یتر عاقالنه«
 نجـا خـارج   یاما اگـر االن شـما رو از ا        .  کنه به توافق برسند    یدگیی شما رس     که به پرونده   ی انتخاب دادگاه  یکا برا یژ و سفارت امر   .یپ.س.د
 ».دی قتل نداشتی هی در قضیکنم شما دخالت ین فاصله ثابت میکنه و من هم در ایت مید سفارت، دولتتون شما رو حمایم و بریکن

 اگـر بـدون   یحت! ه ارتش دم هر در گذاشتهیفاش ! فراموش کن «.ده باشدکر قانع ی اندک ی حت  را  لنگدان ها   این حرف  دیرس یبه نظر نم  
ن خطاب به شما بوده و اسـم مـن          ی زم یغام رو ید پ ید به فاش بگ   یبا. دهیم فرار فقط من رو مجرم جلوه م       یارج بش ک کنند خ  ین که به ما شل    یا

 ».ستیبه عنوان متهم اونجا ن
جا فاصله   نیلومتر با ا  یک ک یفقط  . دیکا باش ین که شما به سالمت در سفارت امر       یکنم، اما بعد از ا     یو م  ر ن کار یا«:  با عجله گفت   یسوف

دونـه  ین میـ تش رو اید؟ فاش امشب مـأمور  یستیمتوجه ن . تر از قماره     خطرناک جا نیا  با فاش  دنکرصحبت  . ست رون موزه ین من ب  یشما. داره
تـر   د تا ادعاش رو محکم    ی بکن یینه که مترصده شما خطا    یق انداخته ا  ی که بازداشت شما رو به تعو      یلیتنها دل . که ثابت کنه شما مجرم هستید     

 ».کنه
 ». باید انجام بدمفرارطایی مثل  خ!حرفی نیست«

 . رون آورد و خاموش کردیع تلفن را بیسر. احتماالً فاش بود.  ناگهان شروع به زنگ زدن کردیب سوفیتلفن همراه داخل ج
 یی رو  نوشـته «.  داشـته باشـه    یات ممکنه به اون بـستگ      ندهیو کل آ  » .د سؤال آخر رو ازتون بپرسم     ی لنگدان، با  یآقا«: با شتاب گفت  

ل یـ د دلیـ تونیم. گـرده ید کـه اون دنبـالش م  ی هـست  ی شما مرد  مطمئنهم ما گفته    یست؛ اما فاش به ت    ی جرم شما ن   ی  ن به طور قطع نشونه    یزم
 »د که اون رو قانع کرده باشه شما مجرمید؟یدا کنیای پ دیگه

 ».یچیه «. چند لحظه سکوت کردلنگدان
ن بود کـه بـزو      یموضوع ا .  نبود ی مهم ی   در حال حاضر مسأله    ی ول ،دانست ینمش را   یچرا. گهی فاش داره دروغ م    یعنی. دی آه کش  یسوف

ک یـ  تنهـا  ین دوراهـ یـ  هـم بـا لنگـدان کـار داشـت و ا     یسوف. ندازدیها ب لهی امشب رابرت لنگدان را پشت م      یمتیخواست به هر ق    یفاش م 
 .گذاشت ی میش باقی برای منطقیریگ جهینت

 .کاید لنگدان رو ببرم سفارت امریبا
 ین حالـت هـر دو پـا       یجا در بهتر   نیدن از ا  یپر. ره شد ین خ ییآور پا  جهی سرگ ی  د و دوباره از میان پنجره به منظره       ی طرف پنجره چرخ   به

 .کرد یلنگدان را ناقص م
 .مش را گرفتی تصمین همه، سوفیبا ا

 .کرد ید از لوور فرار میخواست، رابرت لنگدان با خواست و چه نمی چه می
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 فصل هفدهم

زنـی؟ مطمئـنم کـه تلفـن         منظورت چیه که جواب نمیده؟ مگه به تلفن همـراهش زنـگ نمـی             «. زد  ی فاش موج می     وری در چهره  نابا
 ».دستشه

 ».هاش تموم شده یا زنگ تلفن رو قطع کرده شاید باتری«. کوشید با سوفی نوو تماس بگیرد چند دقیقه بود که کوله می
پس از قطع تلفن، چند گام به سمت کوله برداشته بود و از او خواسته بود                . ده بود کر تر   پریشان  را فاش  هم صحبت با مسئول رمزنگاری   

 . پیچید شد، مثل شیری اسیر قفس به خود می حاال هم که کوله موفق نمی. که سرکار نوو را پیدا کند
 »چرا از رمزنگاری تماس گرفتند؟«: کوله خطر را به جان خرید و پرسید

 ». رو نفهمیدندLame saint و Draconian devil ین که بگن منظور ازبرای ا «.ی زدفاش چرخ
 »همین؟«
 ».معنیند ن این عددها بیوی فیبوناچی بوده، اما به نظرش  دست سونیر دنباله کنارِگفتند که اعدادِ! نه«

 »ها رو به ما بگه؟ مگه اونها سرکار نوو رو نفرستاده بودند که همین«. کوله گیج شده بود
 ».اونها نوو رو نفرستاده بودند«. ی نفی تکان داد ش را به نشانهفاش سر

 »چی؟«



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 78  -  

. های ماجرا رو بهـشون نـشون بـده          ی گروهش رو احضار کرد تا عکس        گفت طبق دستور من اون همه      اون طور که مسئول دایره می     «
مسئول گفت کـه از علـت رفتـار         . ترک میکنه های سونیر میندازه و بدون یک کلمه حرف دفتر رو             وقتی سرکار نوو میرسه، نگاهی به عکس      

 ».ها نوو رو ناراحت کردند چون که مشخص بوده عکس.  نکردهسؤالاون 
 »ناراحت؟ مگه تا به حال عکس مرده ندیده بوده؟«

 انگار .به گمانم مسئول دایره هم تا وقتی که یکی از همکارهاش نگفته بود نمیدونست             .  از این قضیه خبر نداشتم     من«. فاش تأمل کرد  
 ».ی ژاک سونیر بوده سوفی نوو نوه

داد؛ زن جوان باید اسراری       باری را به ذهن راه می       کوله به زحمت تصور چنین تصادف تأسف      . ها ناراحتش کردند    تعجبی نداره که عکس   
ی    اون هم گفت عددها دنبالـه      اما«. نمود  معنی می   با این همه، کارهایش بی    . ی خانواده نوشته است     کرد که یکی از اعضای مرده       را هویدا می  
 ».فهمم چرا باید دفتر رو ترک کنه و به هیچ کس نگه که از موضوع سر در آورده نمی. گفتجا و به ما  به خاطر این که اومد این. فیبوناچیند

ی زمـین نوشـته کـه       سونیر به این امید رمزی عددی را رو       : کرد   یک داستان را برای توجیه این همه کار آزاردهنده تصور می           فقطکوله  
ی پیغام هم مثـل آغـازش    آیا در بقیه. ی خودش هم به قضیه باز شود فاش رمزنگارها را هم در تحقیقات دخیل کند و به این شکل، پای نوه     

 گرفت؟ لنگدان چطور در این میان جا میرار داده بود؟ قاش را مخاطب  به نوعی نوه
رسید صدای زنگ آژیـر از   به نظر می. ی متروک را شکاند تعمق کند، آژیری سکوت موزهپیش از آن که کوله بتواند بیشتر در این مورد       

 .آید داخل گراند گالری می
 Alarme? Grande Galerie! Toilettes“ :کـشید  دویـد و فریـاد مـی    یکـی از افـسرها از مرکـز امنیتـی لـوور مـی      

Messieurs!” 
 »لنگدان کجاست؟«: فاش به سمت کوله چرخید و گفت

دانست لنگـدان     کوله می » !باید پنجره رو شکسته باشه    ! هنوز توی دستشوییه  «: گفت و   تاپش اشاره کرد    زنِ لپ    به سرخیِ چشمک   کوله
های اضـطراری مـوردِ نیـاز در ارتفـاع پـانزده متـری        نشانی پاریس، پنجره رغم آن که طبق دستورالعمل آتش   علی. تواند چندان دور شود     نمی

افزون بـر   .  خودکشی بود  نی دوم لوور بدون کمک قالب و نردبا         ی طبقه   ج از پنجره  وند، خر و ش ه به آسانی شکست   های عمومی باید    ساختمان
ی آن دستشویی، میـدان   درست زیر پنجره. گیر سقوط از آن فاصله باشد جناحِ دنون نبود تا ضربه  انتهایِ غربیِ  ای در   آن، هیچ درخت یا سبزه    

 ».ی پنجره داره میره سمت لبه! خدایا«: کوله با تعجب فریاد زد. وار بیرونی فاصله داشتی کاروسل چند متری تا دی دوالینه
اش    اَش را از جلـد چرمـی شـانه         93آر  .تیر مـانورهین ام    به سرعت از دفتر بیرون زد و در همان حال هفت          . فاش زودتر به راه افتاده بود     

 .آوردبیرون 
لکـه  . ناپذیر انجام داد بینی ی پنجره رسید و سپس کاری سخت پیش زن به لبه ی چشمک کوله با آشفتگی بر روی نمایشگر دید که لکه      

 —ست یا  لنگدان روی لبه؟چی شد . محیط ساختمان حرکت کردبیرونبه 
عالمـت کمـی لرزیـد و بعـد ده متـر آن سـوتر از              . گرفت  لکه بیشتر و بیشتر از دیوار فاصله می       . و از فرط تعجب سراپا ایستاد     » !خدایا«

 .ساختمان توقفی ناگهانی کرد
 زوم کرد و موقعیت دقیق عالمت را  بعد. را دوباره تنظیم کرد   GPS ،های پاریس را آورد     ی خیابان   ها ور رفت، نقشه     کورکورانه با دگمه  

 .ددی
 .کرد دیگر حرکت نمی

 .تکان وسط میدان کاروسل افتاده بود عالمت بی
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 .لنگدان پریده بود
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 فصل هجدهم

 . کشید دوید و رادیوی کوله در میان سر و صدای آژیر فریاد می  در گراند گالری میفاش به سرعت

گمـان کـنم لنگـدان      ! اصـالً حرکـت نمیکنـه     ! هـا   ی دستشویی   بیرون پنجره ! عالمت روی میدان کاروسله   ! پرید«: کشید  کوله جیغ می  
 »!خودکشی کرده
از کنار جسد سونیر گذشـت و       . رسید  پایان به نظر می     سرسرا بی . یدن ادامه داد  به دو . شنید، اما برایش اهمیتی نداشتند      ها را می    فاش این 

 .رسید صدای آژیر حاال بلندتر به گوش می. های انتهای جناح دنون افتاد نگاهش به پارتیشن
 »!لنگدان داره حرکت میکنه. ست زنده! داره حرکت میکنه! وایسا«. زد کوله دوباره پشت رادیو فریاد می

 .کرد ویدن ادامه داد و با هر قدمش ناسزایی را نثار سرسرای طوالنی میفاش به د
خیلی سریع  . سرعت گرفته ... هِی. داره به سمت انتهای کاروسل میدوه     ! تر حرکت میکنه     سریع حااللنگدان  «. کشید  کوله هنوز فریاد می   

 »!حرکت میکنه
 . به سمت آن دوید، بعدا دیدستشویی رمارپیچِ راهش را طی کرد، د. ها رسید فاش به پارتیشن

 »—نمیتونم! گمان کنم توی ماشینه! باید سوار ماشین شده باشه«. شد تاکی به دشواری در میان آژیر شنیده می صدای واکی
ر از صفیر تیز و نافـذ آژیـر روی خـود را د   . آژیر صدای کوله را در خود بلعید     . تیر کشیده به دستشویی مردان رسید      باالخره فاش با هفت   

 .گشت هم کشیده بود و در همان حال محوطه را می
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تـا  . ی انتهای سرسـرا چرخیـد   ی شکسته چشمان فاش فوراً به سوی پنجره  . خورد  محوطه خالی بود و کسی در دستشویی به چشم نمی         
ی چنین نمایـشی را   ی مخاطره کسگنجید  نمی فاشی    در مخیله . شد  لنگدان دیده نمی  . ی پنجره دوید و از روی لبه، بیرون را نگاه کرد            دهانه
 . دید ای را پریده بود، به شدت آسیب می قطعاً اگر او چنین فاصله. بپذیرد

 .تاکی شنید شد از واکی آژیر سرانجام از صدا افتاد و صدای کوله را دوباره می
 »! پل کاروسلاز سِن رد شد؛ رسید... سرعت گرفت... به سمت جنوب حرکت میکنه«

رفت و از      بود که به سمت جنوب می      یدار  ی روی پل تریلر حمل و نقل کابین         ی نقلیه   تنها وسیله .  چپش انداخت  فاش نگاهی به سمت   
ای  فهمیدن ماجرا لـرزه . ا پوشانده بود که آن را مانند نَنویی بزرگ ساخته بود        ر اتاقک روباز تریلر      پالستیکی و ضدّآب   یبررنت .شد  لوور دور می  

 .الً آن تریلر تنها لحظاتی پیش درست زیر پنجره پشت چراغ قرمز ایستاده بوداحتما. را بر تن فاش دواند
کـرد؟ یـا      شد اگـر فـوالد حمـل مـی          چه می . دانست بار تریلر چیست     لنگدان به هیچ وجه نمی    . احمقانه ریسک کرد  فاش به خود گفت     

 . بودای سیمان؟ یا حتی زباله؟ پرش پانزده متری؟ کار احمقانه
 »!پِرِه-به سمت راست، روی پل سن. ور زدلکه د«: کوله گفت

زده، تریلـر را     تعجـب ! کرَبه دَ فاش اندیشید   . پِرِه پیچیده بود  -مطمئناً، تریلر که پل را رد کرده بود سرعتش را کم کرده و روی پل سن               
ور بیرون بکشند و تریلر را با ماشین پلیس         ی لو    به افسرها اعالم کرده بود تا از محدوده         با رادیو  کوله زودتر . دید که سر پیچ از دید ناپدید شد       

ی عجیـب و غریبـی    گفت؛ کارش بیشتر به گزارش لحظـه بـه لحظـه           در همان حال، پیوسته موقعیت در حال تغییر تریلر را می          . تعقیب کنند 
 . شباهت داشت
 .توانست جایی بگریزد دان نمیکردند و لنگ ی دیگر تریلر را محاصره می افراد او تا چند دقیقه. کار تمام شدهدانست  فاش می

میخـوام موقـع دسـتگیریش      ! ماشینم رو آمـاده کـن     «: سیم کرد    و به کوله بی    بیرون آمد  از دستشویی     و هفت تیر را سر جایش گذاشت     
 ».اونجا باشم

 .نهاندیشید آیا لنگدان از سقوط جان سالم به در برده است یا  کرد با خود می فاش که گراند گالری را دوباره طی می
 .اهمیت چندانی نداشت

 .متهم و به همان اندازه مجرم. لنگدان فرار کرد
 

تر از دستشویی، لنگدان و سوفی در تاریکی گرانـد گـالری ایـستاده بودنـد و کمرهایـشان را بـه یکـی از                           تنها پانزده متر آن طرف    
 کوشیده بودند تا خودشان را پیش از آن که فـاش            زحمتبه  . ساخت  هایی چسبانده بودند که سرویس را از دید گالری مخفی می            پارتیشن

 .ها وارد شود پنهان کنند ی کشیده به دستشویی از کنارشان بگذرد و با اسلحه

 . برای رد گم کردن بودصرفاًی آخر  این شصت ثانیه
این که سوفی به تدریج جلـو       تا  .  گناهی بگریزد که مرتکب نشده بود      اتز مجا خواست از   لنگدان در دستشویی مردانه ایستاده بود و نمی       

سـپس نگـاهی بـه خیابـان زیـر پنجـره       . ی آژیرهای تنیده در آن را بررسـی کـرد    به بیرون نگریست و شبکه     ی تخت    از میان پنجره    و رفت
 .گیری کند ی سقوط را اندازه انداخت، انگار که بخواهد فاصله

 ».جا بریم بیرون با یک کم کمک میتونیم از این«: سوفی گفت
 .  با خاطری ناآسوده به به بیرون نگاه کرد؟کمک
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 روی بـار سـنگین       را  آزاد و سـست     و رنـگ   برزنتی آبـی  . آمد  چرخی بزرگ به سمت چراغ قرمزِ زیر پنجره می          از باالدست خیابان، هجده   
 . رسید فکر نکند لنگدان امیدوار بود سوفی به آن چیزی که به نظر می. ندکامیون کشیده بود

 »—ره من بتونم بپّرامکان ندا! سوفی«
 »!ردیاب رو بنداز بیرون«

هـای   سوفی آن را گرفت و با گام. لنگدان با گیجی و آشفتگی جیبش را جستجو کرد تا این که سرانجام قرص فلزی و کوچک را یافت              
ا به داخل قالب فـشار       با انگشتِ شستَش آن ر     ،قالب صابون بزرگی را چنگ زد، ردیاب را روی آن گذاشت          . ها رفت   بلندی به سمت سرشویی   

 .به قالب فرو رفت سوراخ را با نوک انگشتانش بست و جای آن را در قالب صابون محکم کردکه قرص . داد
پـیش از آن کـه لنگـدان    . ها بیرون کشید ای و سنگینی را از زیر سرشویی ی استوانه  سوفی صابون را به دست لنگدان داد و سطل زباله         

 .تَه سطل را به وسط پنجره کوبید و شیشه را شکست.  پنجره دوید و سطل را مانند دژکوبی باال گرفتاعتراضی بکند، سوفی به سمت
 .خراش همه جا پیچید بل آژیر گوش صدای چندین دسی
 .شد صدایش به زحمت در میان آژیر شنیده می» !صابون رو بده من«: سوفی فریاد کشید

 .لنگدان قالب را در دستان او چپاند
هدف . دید که هنوز ایستاده بود چرخِ زیرِ پنجره را می ی شکسته، تریلرِ هجده  صابون را در دست گرفته بود و از میان شیشه         سوفی قالب 

، دشـدن  مـی  عوض  کههای راهنمایی  چراغرنگ. برزنتی پهن و ساکن که کمتر از سه متر از دیوار فاصله داشت—ی کافی بزرگ بود     به اندازه 
 . قالب صابون را آرام به درون سیاهی شب پرتاب کردسوفی نفس عمیقی کشید و

 .درست زمانی که چراغ سبز شد آرام وسط بارها لغزید و فرود آمدی برزنت   بر لبه وصابون روی کامیون افتاد
 »!تو همین االن از لوور فرار کردی! تبریک میگم«: سوفی گفت

 . ها پناه گرفتند ن سایه از کنارشان گذشت میا کهاز دستشویی مردان گریختند و فاش
 

فاش بـه همـان   . ها هجرت پلیس. شدند د که از لوور دور می یشن میژ را   .پی.س.های د   حال با خاموشی آژیر لوور، لنگدان آژیر ماشین       
 .نگهبان گذاشته بود  و به همین دلیل گراند گالری را بی1اندازه شتاب داشت

هـا دور و ور رو خـالی کردنـد            حاال که نگهبـان   . تر داخل گراند گالری هست      ون طرف ی اضطراری پنجاه متر ا      پلّه  یه راه «: سوفی گفت 
 » .جا بریم بیرون میتونیم از این

 .اش داشت ی بیشتری در چنته مندانه های هوش سوفی نوو حرف. لنگدان تصمیم گرفت آن شب دیگر هیچ حرفی نزند

                                                                            
رود و در عهد عتیق کتاب مقدس نیز سِفری  اسراییل از مصر به کار می  را به کار برده است که به معنای خروج قوم بنیExodusی  یسنده واژهجا نو  در این 1

 این کلمه به حرکتی ی ضمنی کند و نیز به دلیل اشاره به دلیل بار مذهبی و ثقیلی که این واژه به ذهن متبادر می. به نام سفر خروج در شرح این واقعه موجود است
 . اسراییلیان است ی آن با هجرت بنی  نیز مقایسهشتاب داشتن پلیس به همان اندازهغرض از . برگرداندیم» هجرت«جمعی، واژه را به  پرشتاب و دسته
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 فصل نوزدهم

 ی معبـد باسـتان    ی   بـر مخروبـه     کلیـسا را   .س دارد یی پار    هیبنن گذشته را در میان اَ     یتر العاده س خارق یسولپ  سن یسایشایع است کل  
زبانِ مراسمِ غسلِ   یاین حرم قدسی م   . ندک ی م خودنمایی در هر وجب از آن       1 نوتردام ی معمار ی و ردّ پا   اند  س، ساخته یزی، ا یالنوع مصر  ربه
ـ  وابسته به آن ن    ی  هی علم ی  حوزه.  بوده است  4هوگوکتور  یز مراسم ازدواج و   ی و ن  3 و بودالر  2 دِ ساد  ید مارک یتعم  بـر    دالّ یخ مـستند  یز تـار  ی
 .رفت ی به شمار می سرّ  چندین انجمنی انهی مکان جلسات مخفیرمتعارفِ دینی دارد و زمانی غیها تیفعال

فِ بُخوری بود که    ی خف ی  حهیراات در آن    ی ح ی  تنها نشانه . نمود ی ساکت م  ای  س مانند مقبره  یسولپ  سن یایامشب شبستانِ غارمانند کلس   
 زیـادی در  یکـرد نـاراحت   ی مـ ییالس را به داخـل کلیـسا راهنمـا   ی س کهنیخواهر ساندر. از مراسمِ عشاءِ ربانیِ آن روز عصر به جا مانده بود    

 .به معذّب بودن مردم از ظاهرش خو کرده بود. کرد یالس تعجبی نمیس. خورد رفتارش به چشم می

                                                                            
1  Notre Dame :باشد می) از القاب حضرت مریم(» مابانوی «نوتردام در لغت به معنای . کلیسای جامع گوتیک و بازمانده از دوران قرون وسطا در پاریس .

 .شهرت این کلیسا بیشتر مربوط به بزرگی و قدمت و معماری خاص آن است
2  Marquis de Sade : ی شهرت وی مربوط به نگاه خاص وی به  ی شهیر فرانسوی؛ عمده نویسنده) 1740-1814(یا دوناسین آلفونس فرانسوا ساد

 .اند ی سادیسم را از نام وی برگرفته واژه. هایش است مسائل جنسی در رمان
3  Charles Baudelaire : های  گل«؛ شاعر و مترجم و منتقد هنری و ادبیِ فرانسوی؛ شهرتش را عمدتاً مدیون کتاب شعر )1821-1867(شارل بودالر

 .ی نوزدهم بود دانند که به اعتقاد بسیاری تأثیرگذارترین کتاب شعر اروپا در سده  می(Les Fleurs de mal)» شرّ
4  Victor Hugo :یا » بینوایان«؛ مشهورترین اثر وی )1885 تا 1802(ترین رمانتیسیست فرانسه  نویس فرانسوی و مهم نامه نویس و نمایش شاعر و رمان

Les Miserablesه استنویسی شهر در فرانسه اشعار وی از شهرت بیشتری برخوردار است، اما خارج از فرانسه او به رمان.  است. 
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 »د؟یهست ییکایشما آمر«: گفت
 ».خونمیاالت متحده درس می در ا هم حاال، شدمیگذار ا نامیا اومدم، در اسپانیفرانسه به دن«: الس پاسخ دادیس

 »د؟یده بودیس رو ندیسولپ  سنوقت هیچشما «.  تکان دادی سر آرام بودی ریزاندام با چشمانی که زننیخواهر ساندر
 ».نفسه اشتباهست فهمیدم که این فی«
 ».ی روز زیباترهکلیسا تو«
 ».دی من فراهم کردین فرصت رو براین همه، سپاسگزارم که امشب ایبا ا. نان دارمیاطم«
 ».دیمسلماً دوستان متنفذی دار. ن طور خواستیرییس کلیسا ا«
 . از تصورت خارج استیحت: دیشیالس با خود اندیس

بـرخالف نـوتردام بـا    . اش کرد زده  آن حرم قدسی شگفتیسادگکرد  ی می را ط ی اصل ین راهرو یهمان طور که به دنبال خواهر ساندر      
اد یـ ا را به    ی جامع اسپان  یساهای کل ی   زاهدانه یس سرد و خشک بود و فضا      یسولپ ب و چوب گرم، سن    ذهّم محراب    و  رنگارنگ یها وارنگارهید
راه آن  ده و طـرح راه یکـش  فلـک   و سـربه یوسـ الس بـه تـاق ق  یسـ . داد یتر نشان م  داخلی را گسترده  ی فضا  هم در آن   ناتیینبود تز . آورد یم

 . پیکری باالی سرش است  کوهی واژگون کشتی ست و به نظرش رسید که بدنهینگر
کرد خواهر   یمشتاق شروع کار بود و آرزو م      . بد واژگون شود  اال  الی اخوّت ی کشت قریب بود که     عن .ی مناسب ی   چه استعاره  دیشیبا خود اند  

 از زور اسـتفاده     یآمد، اما عهد بسته بود جز به وقت ناچـار          یاش برم   از عهده  یالس به آسان  ی بود که س   ی کوچک زن. ش بگذارد ین تنها یساندر
گـران  ید به گناه د   ینبا . سنگ تاج انتخاب کرده    ی اختفا یساش رو برا  یست که اخوت کل   یگناه از او ن   . ت است یاین زن در کسوت روحان    . نکند

 .مجازاتش کرد
 ».دیدار شدیاطر من بشرمسارم خواهر که به خ«
ا بـه   یـ د  یـ سا عالقمند یخ کل یشتر به تار  یب. دیس رو از دست بد    یسولپ د سن ینبا. دیس هست ی در پار  یشما مدت کوتاه  .  نداره یرادیچ ا یه«
 » اون؟یمعمار

 ».شتر روحی هستندیق من بی خواهر، عالشقتیحق«
 ».مید از کجا گشت رو شروع کنیبدونم باخواستم  یفقط م.  به گفتن نبودیازین«: گفت و  کردیریی دلپذ خنده

 ».م که گشتی بزنممیتون خودم ؛دی رو به نهایت رسوندیمهربان. گشت الزم نیست «.حرکت مانده بود ی محراب بیالس رویچشمان س
 ».دارمیمن هم که ب. ستی نیمشکل«
کل بـزرگش را بـه طـرف انـدام     یتمام ه. صله داشت ها فا  ده بودند و محراب فقط پانزده متر از آن        یمکت رس ین ن یبه اول . ستادیالس ا یس

د خواهر، یکن ی نمیاگر حمل بر گستاخ «.دی را در نگاهش د   ینینش الس عقب یره شد س  ی زن در چشمان قرمز او خ      یکوچک زن چرخاند و وقت    
 » به عبادت بگذرونم؟ییو در تنها ریدن اطراف زمانی داره اگر قبل از دیرادیاز نظر شما ا.  خدا صرفاً گردش کنمی من عادت ندارم در خانه

 ».سا منتظر شما میمونمی کلیانتها. ه که نهمسلّماوه «. ن اکراه داشتیخواهر ساندر
دار کـردن  یخواهر، من در حال حاضر هم از ب «. ساندرین گذاشت و به او زل زدی  شانهی روینی اما با سنگ،یالس دستش را به نرم   یس

 از حـرم  ییتونم به تنهـا یخودم م. دیکنم به تختتون برگرد یخواهش م. ش از تحمّلهیبدیگه ه داشتن شما دار نگیب. کنم یشما احساس گناه م  
 ».برمجا  نی ا ازمند بشم و بعد قدسی شما بهره
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 »د؟یکن ی نمییند احساس تنهایمطمئ «.نمود یساندرین معذّب م
 ».هیعبادت لذتی شخص. ابداً«
 ».ل شماستیهر طور م«
 ».رحمت خدا همراه شما. د خواهریخوب بخواب«: داشت و گفتالس دستش را بریس
 ».ن طور هم شمایهم«

 ».د که در پشت سرتون بسته بشهیلطفاً مطمئن بش«: رفت سیالس گفت یها م ساندرین که به سمت پله
 ».حتماً«

 .ش فرو رفتیردار در پاپابند خا. مکت زانو زدین نیسپس برگشت و کنار اول. د محو شدیها از د  پلهینگاهش کرد تا باال
 ...کنم یی امروزم را به تو پیشکش م ز، کردهی عزیخدا
 

ره شد که به    یها به راهب رداپوش خ     ن نشست و در سکوت از خالل نرده       ی محراب به کم   ی، باال کُرن در تاریکیِ جایگاهِ     یخواهر ساندر 
ـ     ی که ناگهان در وجودش دو     یوحشت.  زانو زده بود   ییتنها ـ     ده بود خـاموش مان ـ . کـرد  یدن را دشـوار م ـ ک آن اند  ی ـ د کـه مبـادا ا     یشی ن ی
ـ  ا ی  کرد که همـه    یست دستورهایی را اجرا م    یبا ی باشد که در موردش هشدار داده بودند و امشب م          ی مرموز همان دشمن   ی  دکنندهیبازد ن ی
 .تک حرکات او را دنبال کند  بماند و تکیکیم گرفت در تاریتصم. ها پنهان داشته بود سال
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 تمفصل بیس

 .به راه افتادند یکان خروج اضطرار و پلّیند گالرا گری خالیرون آمدند و به سمت راهروی بیکی سر و صدا از تاری بیلنگدان و سوف

 :نش بـود یتـر  کننـده  ن راز نگـران یـ ن نمود ایتر تازه.  در حال حل معما استیکیکرد در تار یرفتند، لنگدان احساس م یهمان طور که م 
 . درست کنهی قتل  من پروندهیخواد برای مییضاس قیی پل فرمانده

 »ن رو نوشته باشه؟ی زمی روغامِیممکنه فاش اون پبه نظر شما  «:زمزمه کرد
 ».رممکنهیغ«: گفت و  سرش را برنگرداندیسوفی حت

تونـه بـه    ین م ی زمـ  ید گمان کرده نوشـتن اسـم مـن رو         یشا.  مشتاق بود تا من رو مجرم جلوه بده        یلیخ «.لنگدان چندان مطمئن نبود   
 ».اش کمک کنه پرونده
 ».د کار پدربزرگم باشهیالنوع؟ با  ربههای یی و نمادگراینچی؟ داو.P.S؟ یبوناچیی ف دنباله«

 ،النـوع  ، ربـه  ینچین، داو یتروویپر، مرد و    پنج ی  ستاره—ها با هم کامالً سازگار بود       سرنخ یینمادگرا. دانست که حق با اوست     یلنگدان م 
ناگشودنی بـه هـم پیونـد    کور و ها با گرهی   آنیهمگ. نی منسجم نمادی  مجموعهگفتند یها به این م شناس لیشما. یبوناچیی ف   دنباله یحت

 .خورده بودند
 گفـتن  ی لوور آخـرین تالشـش بـرا   ازامش  یمطمئنم پ .  رو بهم بگه   یزید چ یگفت با . و تلفن امروز عصرش به من     «:  اضافه کرد  یسوف

 ».دید در فهمش به من کمک کنیتونیای که تصور کرده شما م  مسأله. به من بودهی مهمی مسأله
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 ی سـوف یهـم بـرا  . درک میام را درک ی پی معناداشت آرزو ! O, Draconian devil ! Oh, lame saintلنگدان اخم کرد 
 یی دستـشو  ی  نش از پنجـره   ی دروغ پرش. د به مراتب بدتر شده بود     ین بار رمز را د    ی اول ی که برا  یاوضاع از زمان  .  خودش یخوب بود و هم برا    

 ی تلقـ  یب و بازداشت قالب صـابون را صـرفاً شـوخ          یس فرانسه بتواند تعق   یی پل   شک داشت فرمانده  . دیبخش یاش را نزد فاش بهبود نم      وجهه
 .کند

 ».ستی دور نقدرها اونخروجی «:  گفتیسوف
 »؟کنهمیاش کمک  هی به حل بقیشما اعداد نوشته شده در رمز به نحوبه نظر «

 نوشـته   ی  هیـ شد که در آن چند خط رمز سرنخ حـل بق             می یا بهی کار کرده بود که شامل کت      1کِنی بِ یها نوشته  دست یلنگدان زمانی رو  
 .بود

. هدیـ  تـصادفی چ    رو  اونهـا  یاضـ یاز نظـر ر   . دا نکردم ی پ یچیه. جمع بستن، تقسیم، حاصل ضرب    . تمام شب راجع به اعداد فکر کردم      «
 ».یخزعبالت رمزشناس

 ». باشهیتونه اتفاقینم.  هستندیبوناچیی ف ن حال همه اونها عضو دنبالهیو با ا«
ا درآوردن  یـ ،  یسیـ غـام بـه انگل    یمثل نوشـتن پ   — جلب توجه من بوده    ی روش پدربزرگم برا   یبوناچیاستفاده از اعداد ف   . ستیاتفاقی ن «

 ». جلب توجه من بودهیها برا نی ای همه.  خودشیپر رو  پنجی ه ستارهیدن یا کشیی من،  خودش به شکل اثر هنری مورد عالقه
 » شما معنایی داره؟یپر برا  پنجی ستاره«
 2 تـاروت ی سـرگرم یم برایعادت داشت. ن من و پدربزرگم بودی بیپر نماد خاص  پنج ی  زمان بچگی ستاره  . فرصت نشد براتون بگم   . بله«

 ».ن ما شده بودی بیپر شوخ  پنجی چید، اما ستاره مئنم دست من رو از قبل میمط. پر بود  پنجی از خال ستارهشه یهمی من  نشانه. بازی کنیم
 ی رافـضانه و پنهـان  یها ی ایتالیایی از قرون وسطی چنان مملو از نمادپردازی؟ این بازگرفتند یاونها فال تاروت م . دی لرز  به خود  لنگدان

  و پاپ زن  مانند   ییها ست و دو کارت تاروت نام     یب. تصاص داده بود  ک فصل تمام را به آن اخ      یدش  یس کتاب جد  ینو بود که لنگدان در دست    
ـ  ابـداع  یهـا و مکـاتب    انتقال اندیشهیبرارا  در اصل، تاروت    . داشتستاره   و   سیامپراتر امـروزه،  . شـان کـرده بـود    عونـ مسا میـ د کـه کل کردن
 .کردند یرها منتقل می و رمزآلود تاروت را فالگیات استعاریخصوص

ح دسـت  ی تفـر یاش برا ی ورق نوه ر در دستهید که اگر سونیشیلنگدان اند .پر بود  پنجی تِ مادینه ستارهی الوهیاروت برا تیِ خالِ نشانه
 . بوده استین شوخی ای برایپر انتخاب مناسب ی پنج برده، ستاره می

ر ی دزدگ ی خروج یفقط درها . امدیدا ن  به ص  یر خطر یچ آژ یه.  با دقت در را هل داد تا باز شود         یسوف. دندی رس یبه پلکان خروج اضطرار   
 .افزودند بر سرعت خود میهر لحظه . برد ین مییچ و خم پای پر پیان پلّکانی لنگدان را از میسوف. داشتند

                                                                            
 .  احتماالً مراد نویسنده اشاره به فرانسیس بیکن سیاستمدار و فیلسوف مشهور انگلیسی است 1
2  Tarot Cards :یحتمل کولیان اروپا در اوایل قرن . خاستگاه تاروت معلوم نیست. رود گویی به کار می های بازی که در اصل برای پیش ای از ورق نام دسته

و آرکانای )  ورق خال56(آرکانای کوچک :  ورق است78یک دست کامل تاروت شامل . شود تاروت هنوز در اروپای مرکزی بازی می. باشند میالدی آن را ساخته 14
 )خشت(پر  ی پنج ، ستاره)پیک(، شمشیر )دل(، ساغر )خاج(های گرز   ورق امروزی است، شامل خالای آرکانای کوچک که شبیه به دسته).  ورق تصویری25(بزرگ 

آرکانای بزرگ شامل یک دلقک . دار از تک تا ده هایی شماره ی ورق عالوه به) زاده بی، سرباز، اشراف شاه، بی(چهار ورق صورت :  ورق است14هر خال دارای . باشد می
 .  شماره دارند21 تا 1های تصویری است که از  و ورق) یا دیوانه(
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 یسای از کل  یزاری ب ی  چ نشونه یا ه یگفت به پرستش الهه      یپر م   پنج ی   که پدربزرگتون از ستاره    یوقت «.رفت یلنگدان با عجله پشت او م     
 »ک اشاره نکرد؟یکاتول

 ».ن جور چیزهای از ا و،یبوناچیی ف دنباله ،2، فی1یبه نسبت اله. ات مسأله عالقه داشتمیاضیشتر به ریمن ب «. سرش را تکان دادیسوف
 »اد داد؟ی رو بهتون فیپدربزرگتون «: لنگدان تعجب کرده بود

 ».به خاطر حروف اسمم... ام یاله مهی بگه من نیوخراستش عادت داشت به ش. ینسبت اله. البته«:  گفتیپاچگ سوفی با دست
 .ای کرد و این چنین اعالم کرد منظورش را فهمیده است هک لحظه فکر کرد و بعد نالیلنگدان 

 .فی - و-س
تـر از    مار منسج یر به جا گذاشته بس    ی که سون  ییها تازه متوجه شد نشانه   . رفتند، ذهن لنگدان دوباره به فی مشغول شده بود         ین که م  ییپا

 .کرد ی است که ابتدا تصور میآن
 .پر  پنجی ستاره... یبوناچی فی دنباله... یداوینچ
ن جلسه کالس را صـرف      یوند خورده بودند که لنگدان چند     یخ هنر پ  ی مفهومی واحد چنان با تار     و با  یها به شکلی باورنکردن    نیی ا  همه

 . کرد یها م آن
 .فی

 .سدینو ی تخته میاش را رو ستاده است و اعداد مورد عالقهیا»  در هنرینمادپرداز«در کالس   وناگاه حس کرد به هاروارد برگشته
618/1 

 »ه؟ین عدد چیتونه بگه ای میک «.ندیل شاگردان مشتاق را ببیبرگشت تا خ
 ».فیعدد «: گفت و  کالس دستش را بلند کردی از انتهایاضی بلندقد ریک دانشجوی

 . تلفظ کردیفیو آن را 
 ».دی آشنا بشی با فیخوام همگیم. رتنِن استَیآفر«

  »!تره فی فقط دو تا نقطه از پی راحت: میگیها م دان یاضیما ر.  اشتباه نشهیپبا عدد «: استتنر با خنده اضافه کرد
 .ده باشدی را فهمی آن شوخی معنایگریآمد کس د ید، اما به نظر نمیلنگدان خند

 .استتنر ساکت شد
 »تونه بگه چرا؟ی میک. هیار مهمیششصد و هیجده در هنر عدد بس-ممیز-کی ین عدد، فیا«: لنگدان ادامه داد

 » قشنگه؟یلیچون خ«: گفت داشت قصد جبران  کهاستتنر
 .دندیهمه خند

                                                                            
1  Divine Proportion 
2  phi :الفبای یونانیبیست و یکمین حرف  
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 ».شهی مین عدد جهان تلقیباتری عموماً زیف. گهیدر واقع استتنر دوباره درست م«
 . به بقیه انداخت و فخرفروشی غروراستتنر نگاهی از سر. ها ناگهان متوقف شد خنده

 یتصاعد مـشهور  — مشتق شده  یبوناچی ف ی   از دنباله  یح داد که عدد ف    یکرد توض  یدش را روشن م   یطور که دستگاه اسال    لنگدان همان 
ار هـم    کنـ  ی   هـر دو جملـه     خـارج قـسمت   ن که   یل ا ین نبود؛ بلکه به دل    یشی هر جمله با مجموع دو جمله پ       یل برابر یکه شهرتش تنها به دل    

 !یعدد ف— را دارد618/1کی به عدد یز نزدیانگ رتیت حیخاص
خـشتِ   نقش آن به عنـوان     ،یز ف یانگ  داشته باشد وجه شگفت    أات منش یاضی ر از یرسد ف  ین که به نظر م    یرغم ا  یح داد عل  یلنگدان توض 

 . هستند1 به یب فیا از ضری وجوه بسیار باالی با دقتیها همگ  انسانی حت،واناتیح اهان،یگ .عت استی طباولِ
 ی رهیـ بـه وضـوح پـا رو از دا   «: ها را خاموش کرد و ادامـه داد      چراغ» .خورهیعت به چشم م   ی در همه جای طب    ینسبت ف «: لنگدان گفت 

 رو نـسبت    618/1ه  یـ دانـشمندان اول  . د خالق هستی مقدر کرده باشـه      ی رو با  یکردند ف  یل قُدما گمان م   ین دل یگذاره و به هم   یتصادف فراتر م  
 ».کردند  عنوان مییلها

 ».دمیعت نشنی طبتوی ی از نسبت الهیزیوقت چ چی هیخونم، ولیشناسی م من زیست. دیصبر کن«: ف جلو گفتی در ردیزن جوان
 »؟ی نخوندشون  عسل مذکر و مؤنث در جامعهیی تعداد زنبورها  راجع به رابطهیزی چینشنیدی؟ حت«: دیلنگدان خند

 ».شتر از نرهاستی ماده بیبورهاتعداد زن. مسلّمه که خوندم«
ه عـدد ثابـت بـه دسـت         یـ ا  یـ  دن ی   در هـر گوشـه     یید، در هر کندو   یم کن ی ماده رو به نر تقس     ی اگر تعداد زنبورها   یدونستیو م . درسته«

 »د؟یآر یم
 »ن طوره؟یواقعاً ا«
 ».یف. بله«

 »!رممکنهیغ«: ره شد بودیدختر به او خ
 »؟یشناس ین رو میا «: و ادامه داد را روی پرده انداختییچ حلزونید صدف مارپیدزنان اسالو لبخن» !ممکنه«: لنگدان مشتاقانه گفت

 ».م کنهیش رو تنظیکشه تا شناوری که هوا رو داخل صدف خودش م2انی سرپای تن از دسته ه نرمی. 1لوسینات«
 » چقدره؟یچ نسبت به بعدید نسبت قطر هر مارپید حدس بزنیتونیم. درسته«

 .نمود یلوس نامطمئن میمرکزِ صدفِ نات  همیها  دختر به قوسی رهینگاه خ
 ».1 به 618/1. ینسبت اله. یف«: د کردییلنگدان تأ
 .زده بود رتیدختر ح

 روبـروی  یهـا  چی آفتابگردان به شکل مـارپ یها تخمه«  .یِ گلِ آفتابگردان ک از سرِ دانهی نزدیینما— را نشان دادید بعدیلنگدان اسال 
 »د؟ی رو حدس بزنی بعدی رهیره به داید نسبت قطر هر دایتونیم. دکنن یهم رشد م

                                                                            
1  Nautilus :کند متر رشد می  سانتی22سیری که حداکثر تا  های عمیق و گرم تن مارپیچی ساکن آب نرم . 
2  Cephalopods :پایان، ماهیان مرکّب، اسکوییدها هایی باشند؛ نظیر هشت تنانی که دارای شاخک نرم . 
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 »؟یف«: همه گفتند
 ».احسنت«

اهـان، بنـدهای   ی گی  سـاقه یهـا رو  ش بـرگ  یـ  مخـروط کـاج، آرا     یهـا  بـرگ  چ گـل  یمـارپ —داد ید نـشان مـ    ی اسال ی در پ  یلنگدان پ 
 . داشتندیآوری از نسبت اله رتی حیبردار  فرمانیهمگ—حشرات

 »!خیلی عجیبه«:  زدادییک نفر فر
 » به هنر داره؟ی چه ربطیآره، ول«:  گفتیگریکس د

 ».یدیخوشحالم که پرس! آهان«: لنگدان گفت
 این اثـر را  ؛نیتروویمرد و: داد ی را نشان مینچی که مرد برهنه و معروف داویا  و رنگ و رو رفتهیکاغذ پوست— گذاشت یگرید د یاسال

 نـسبت  ی هیـ  نظر»در باب معمـاری « یا De Architectura که در کتابش ی رومی ر برجستهمعما 1وسیتروویاز روی نام مارکوس و
 . ندده بودکر یگذار نام را ستوده بود، یاله

 تا نسبتِ آورد یرون میب رو از قبر     ها  ه اجساد مرد  ینچی داو راستش.  بدنِ انسان رو درک نکرد     ی تناسباتِ اله  ینچیچ کس بهتر از داو    یه«
 یب عـدد فـ  یضـر شه یـ هم بدن انسان   یها  بود که ثابت کرد تمام تناسبات استخوان       ین کس یاول. رهی انسان رو اندازه بگ    یاه قِ استخوان یدق

 ».هست
 .کردند یهایی مردّد و پرسؤال به او نگاه م  با چهرهیهمگ

 ».دیه متر با خودتون ببرید یریگ ی بعد که دوش می شه؟ دفعهیباورتون نم«: دشانیلنگدان به مبارزه طلب
 .کن فوتبال پوزخند زدندیچند باز

ن رو  یی سرتون تـا زمـ      فاصله. دیامتحانش کن . همتون، دخترها و پسرها   .  نامطمئن ینه فقط شما ورزشکارها   «: قشان کرد یلنگدان تشو 
 ».ادی به دست مید چه عددیحدس بزن. دین کنی شکمتون تا زمی م بر فاصلهیبعد اون رو تقس. دیریاندازه بگ
 »!ستی نیف«: اد زدی فریشکارها با ناباور از ورزیکی

 ی م بـر فاصـله  ید، تقـس یری تا نوک انگشتتون رو اندازه بگها  شانهی د؟ فاصله یخوایگه م یه مثال د  ی. 618/1. یف. بله«: لنگدان پاسخ داد  
. شـصت . مفاصل انگـشت . یاز هم فب. نیم بر زانو تا زمین تقسیگه؟ باسن تا زمی دیکی. ادی به دست م   یباز هم ف  . دیآرنج تا نوک انگشت کن    

 ».هی از نسبت الهیدوستان من، هر کدوم از شما مظهر متحرک. یف. یف. یف. مات ستون فقراتیتقس
 .س کـردنش بـود    یل تـدر  یـ  دل  شوق همـان   نی ا  و  را درونش حس کرد    یی آشنا یگرما. ددی  میها را    رت آن ی لنگدان ح  ،یکی در تار  یحت

مان داشتند پا به سـاختمان عـالم        ی رو کشف کردند ا    ی قدما ف  یوقت.  داره ی پنهان ی، پریشانی عالم نظم   دینیب یدوستان من، همون طور که م     «
 امـروز هـم   یو حتـ . عـت هویداسـت  یتونه بفهمه چرا دسـت خـدا در طب    ی م یدند و هر کس   یپرست یعت رو م  یل طب ین دل یبه هم .  گذاشتند یاله

ن یـ  بـه ا   یم و حتـ   یکنـ  ین مـ  یها تحـس    ی پگان   عت رو به اندازه   ی از ما طب   یلیخ. ندپرست یعت رو م  ی که مام طب   ی وجود داره؛ مذاهب   گری  پگان

                                                                            
1  Marcus Vitruvius 
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 یجـادو . کنه تـا نعمـاتش رو ببخـشه       ین تجدید حیات م   یزم... 2جشن بهار . ن مسأله است  ی بارز ا  ی   نمونه 1یاول ماه م  . میستیموضوع واقف ن  
 ییبـا ید ز یـ  تقل ی تالش انسان بـرا    هنرکنه و چون    ی م یعت باز ین طب ی ساده با قوان   یلیانسان خ . وجود داشته  از آغاز تاریخ   یمرموز نسبت اله  

 ».می رو در هنر ببنی نسبت الهیم نمادهایتونین ترم تا چه حد مید اید تصور کنیتونی صُنع است، مقلمِ
ق و  یـ ار دق ی بـس  یگـر را نـشان داد و وفـادار        ی د یاری و بس  ینچی داو  و 4 آلبرشت دورر   و 3کالنژی م یدهایم ساعت بعد، لنگدان اسال    یدر ن 

 ی حتـ  ،ونان، اهرام مـصر   ی 5 در پارتنون  ی از عدد ف   یهای معمار   لنگدان در مبحث اندازه   . ان کرد ی را در هر اثر ب     ی هنرمند به نسبت اله    یتعمد
 و  8کز آثار بارتو  ی و ن  7 پنجم بتهوون  ی سمفون  و 6 موتسارت یها  در ساخت سونات   یف. ورک پرده برداشت  یویساختمان سازمان ملل متحد در ن     

                                                                            
ی بهار در  روز جشن بهاره که یحتمل در مناسکِ کشاورزیِ پیشامسیحی ریشه دارد؛ به ویژه در سنت تجلیل از فلورا، الهه در اروپای قرون وسطی و امروزی  1

ست ی این روز بوده که در آن رقاصان با در د از گذشته رقصی نیز ویژه. کنند ها اجرا می ی گل این جشن را اکنون بیشتر کودکان به افتخار ظهور دوباره. اساطیر روم
 . گیرد هم چنین است جشن نوروز در ایران که با پدیداری بهار انجام می. کنند کوبی می ای از گُل، به نام دیرک مِی، پای گرفتن نواری به گرد میله

ای بود با  مصاحبه. ردیم برخو1381، اسفند 33ی   شمارهکارنامه،فرهنگی -ی ادبی را که نوشتیم، به مطلب جالب توجهی در ماهنامه» اول ماه می« پانوشت  2
 :ی زیر اقتباس آزادی است از این گفتگو که مطالب جالبی را در بر دارد چند جمله. »ی حاجی فیروز رازگشایی اسطوره«دکتر کتایون مزداپور، تحت عنوان 

ی آن سخن به میان  النهرینی بودن ریشه گاه از بینهر چند اسناد و مدارک در این زمینه . آریایی باید جست خاستگاه جشن نوروز را به احتمال در دوران پیش
 ایرانیان دست کم از بیش از سه هزار سال پیش نوروز را جشن .آریایی در ایران بازگردد دار اقوام پیش رسد این رسم به فرهنگ غنی و ریشه آورند، به نظر می می
ی مادر باید شاه را برای  گمان بر این است که الهه. در ارتباط باشد] 28وس گاموس در فصل همان هیر[» زناشویی مقدس«های  گرفتند و ممکن است نوروز با آیین می

بر طبق تصور دکتر مزداپور نوروز از . کرد ای به نیابت از الهه با شاه ازدواج می بسته است که برای حصول این مطلب کاهنه گزیده و با او پیمان زناشویی می پادشاهی می
ی آخر زکّوره  شود و گویا طبقه ها و حیوانات می ی باروری درختان، و گیاهان، و انسان مردم معتقد بودند این ازدواج مایه. علق به عصر کشاورزی باشداین زاویه جشنی مت

ی »نانا«گویند که معادل  می» اتونننه خ«پرستیدند و برخی امروزیان به آن  در سراسر ایران می» ننه«این الهه را با اسم کلّی . ی آن بوده است ویژه) یا زیگورات(
مزداپور بر این باور است که او همان آناهیتا دکتر . ی جنگ و باروری بوده بوده است، چه او نیز الهه] ی اقوام مختلف و دیگر خدایان مادینه[بابلی » ایشتر«سومری و 

شان  که زنانه است و سابقه اند دهکر کشف  راهایی در سراسر منطقه پیکرک. جا ندارد در آنالنهرین است، خاستگاهی  است و هر چند اسناد و مدارک وجود او غالباً در بین
ها در واقع  این گفته. [به هر روی، روز ازدواج ننه با شاه یکی از دوازده روز جشن بوده که یحتمل نوروز از آن آمده است. رسد ی هفتم پیش از میالد نیز می تا هزاره
ها اضافه کنید مادرساالر بودن  بر این. ی مقدس در ایران است پرستی و مادینه نن و مفاهیمی نظیر جشن بهاره و زناشویی مقدس و الههی وجود سُ دهنده نشان

 .]ی مادر در زبان هندواروپایی کهن که رییس و سرور است و معنای واژه) ی اقوام بشری نظیر همه(هندواروپاییان اولیه را 
3  Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni :ساز، نقاش، معمار، شاعر ایتالیایی  پیکره(تی سیمونی   آنجلو دی لودوویچو بوئونار میکل

آنژ ملکوتی  معاصرانش او را میکل. آید  به شمار می(Mannerism)های دوران رنسانس و نیز از پیشگامان مَنِریسم  ؛ یکی از مهمترین شخصیت)1564-1475(
 و نیز )از تناسبات تن انسان نظیری بیش از چهار متر و ستایش بی(ی داود است که در آغاز برای کلیسای جامع فلورانس ساخت  ترین آثارش پیکره-پرآوازه. نامیدند می

 ). بیش از دو متر(ی حضرت موسی  و پیکره) خاصه تابلوی آفرینش(ی سیستینی کشید  هایی که برای نمازخانه دیوارنگاره
4  Albrecht Dürer : ترین کارهای وی  ساز آلمانی متولد نورنبرگ و مشهورترین رفورمیست آلمان؛ شاخص ؛ نقاش و گراور)1471-1528(آلبرشت دورر
مشهور است که او کوشش بسیاری در . (Melancholy)، ماخولیا (Adam and Eve)، گراور آدم و حوّا (Head of an Apostle)سر حوّاری : عبارتند از
 .نر رنسانس ایتالیا نمودشناخت ه
 توفان و فرزند ی  حکمت و خرد و حامی هنرها، خانواده، جنگ، عدالت، شهرها و فرماندهی آتنا الهه. که در آکروپولیس واقع است) آتنای باکره( معبد آتنا  5

 .دانستند  موقوفِ او میی جغد را پرنده. محبوب زئوس بود
6  Wolfgang Amadeus Mozart : این اتریشی به همراه بتهوون و . سازان تاریخ ترین آهنگ ؛ یکی از بزرگ)1756-1791(آمادیوس موتزارت ولفگانگ

 .ی ژانرهای عصر خود آهنگ ساخت سازان در همه وی بر خالف سایر آهنگ. هایدن مکتب کالسیک ونیز را به اوج خود رساندند
7  Ludwig van Beethoven : ساز آلمانی که سمفونی پنجمش بسیار مشهور است و به سبب ساختن چند   آهنگ؛)1770-1827(لودویگ ون بتهوون

 . ی گذار میان عصر کالسیک و عصر رمانتیک است ی موسیقایی در دوره ترین چهره وی مهم. ی ناشنوایی میان عوام شهرت دارد آهنگ در دوره
8  Bela Bartok : کنسرت «گر آثار فولکلور اروپای شرقی؛ مشهورترین کار وی  وموزیکولوژیست، پژوهش، پیانونواز، اتنساز ؛ آهنگ)1881-1945(بال بارتوک

 .ی کوارتت سازهای زهی و سولوی پیانو و کارهای نمایشی و کانتات و چند آواز فولکلور برای پیانو دارد آثاری نیز در زمینه. است» برای ارکستر
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 را در ساخت    4ق سوراخ صدا  ی هم مورد استفاده قرار داد تا مکان دق        3وسیواری استراد ی را حت  یشد و گفت عدد ف     ی ظاهر م  2 و شوبرت  1یدبوس
 . مشهورش محاسبه کندهای ولنیو

ـ  ی د که ستاره  یپنج خط متقاطع کش   » .میگرد ی بر م  یی خاتمه به نمادگرا   یبرا«: لنگدان به طرف تخته رفت و گفت       پـری را شـکل      نج پ
گفتنـد   یهـا مـ   ا اون طـور کـه قـدیمی    ی—پر  پنج ی  رسماً به عنوان ستاره   . دینیب ین ترم م  یه که ا  یرین تصاو ی از قدرتمندتر  یکین نماد   یا«: داد
 تونـه بگـه چطـور   ی میکـس . دنـ  در نظر گرفتیی و هم جادوی اله اون رو همها هم  از فرهنگیارین نماد در بس  یا. ندششناخت می—رأس  پنج
 » ممکنه؟یزین چیچن

د اونها خود به خـود خودشـون رو         یکن ی اون خطوط رو رسم م     یل که وقت  ین دل یبه ا «:  دست بلند کرد و گفت     یاضی ر یاستتنر، دانشجو 
 ». باشهیکنند که مطابق با نسبت اله ی قسمت میبه شکل

 ی نـسبتِ الهـ  ییغا هستند و نمودِ یر مطابق بر ف   پ  پنج ی   خطوط ستاره  ینسبت همگ . نیآفر «.د کرد ییلنگدان با سر حرف جوانک را تأ      
 ».ی مقدس بوده ها و مادینه النوع  و کمال مربوط به ربهییبایشه نماد زیپر هم  پنجی ل ستارهین دلیبه هم. سازند یرو م

 .دختران کالس تبسم کردند
 یلئونـاردو هواخـواه جـد   . کنـیم   ازش صحبت مـی شتری بیلین ترم خیم؛ اما ا  ی کرد ای   فقط اشاره  ینچیما امروز به داو   . ک نکته رفقا  ی«
ش نـسبت بـه     ین سـتا  یزتـر یانگ در اون شما شـگفت    . دمی اون رو نشونتون م    5شام آخر  ی  وارنگارهیفردا د .  بوده ی باستان یها النوع  ربه ی  طریقه
 ».دید دیی مقدس رو خواه مادینه

 »!ح باشهیکردم شام آخر راجع به مس گمون می! دیکن ی میشوخ«:  گفتیکس
 ».دید تصورش رو بکنیتونی نمی پنهان میشن که شما حتیینمادها در جا«: لنگدان چشمکی زد و گفت

 

                                                                            
1  Claude Debussy :دبوسی سیستمی از . ای داشت ؛ آثارش بر موسیقی قرن بیستم نقش سازنده)1862-1918(ساز فرانسوی  کلود دبوسی آهنگ

لیست زمانش در سر هایی بود که نقاشان و نویسندگان امپرسیونیست و سمبو گذاری کرد که از بسیاری لحاظ بیانگر اندیشه هارمونی و ساختارهای موسیقی را بنیان
 .پروراندند می

2  Franz Schubert : او به خاطر ملودی و . ساز اتریشی که دنیای موسیقی کالسیک و رمانتیک را با هم آشتی داد ؛ آهنگ)1797-1828(شوبرت فرانتز
م، ناتما(، سمفونی در بی مینور )1828کبیر، (سمفونی در سی ماژور : توان موارد زیر را نام برد از کارهای دیگر او می. هارمونی در آوازها و موسیقی مجلسیش شهره است

 .به همراه چند مَس و کار دیگر برای پیانو) 1822
ی  او شیوه. و مشهور به نام التینش آنتونیوس استرادیواریوس؛ او به جز ویولن دست به ساخت ویوال و ویولنسل هم زد) 1644-1737(آنتونیو استرادیواری  3
های وی را به نوع  برخی راز ویولن.  فرا گرفت و آن را به اوج خود رسانید(Nicolo Amati) را از استادش نیکولو آماتی (Cremonese)سازیِ کرمونس  ویولن

 ساخت که چندصد ویولن از آن باقی مانده است و کمتر از آن ویوال و 1725 تا 1700های  بهترین سازهایش را میان سال. دانند ها می الک یا جالی به کار برده در آن
ویولن استرادیواریوس همان قدر در اروپا . کردند های فرانچسکو و اوموبونو استرادیواری نیز در ساختن ساز به او کمک می به نامدو تن از فرزندان آنتونیو . ویولنسل

 .بهاست که تار یحیی در ایران مشهور و مهم و گران
4  F-holes : یا سوراخ اِف؛ یکی از دو سوراخ صدایf-ای شکل بر روی ویولن و یا دیگر سازهای آرشه 
5  Last Supper : تابلوی معروف داوینچی که بر دیوار کلیسای سانتا ماریا دِله گراتسیه در میالن ایتالیا کشیده است و در آن واپسین شامی را که حضرت

 .ی این نقاشی خواهد آمد در متن داستان توضیحات بیشتر درباره. عیسی با حواریون خورده است به تصویر کشیده
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 ».عجله کن. میرس می داریمالّا، چی شده؟ ی«:  زمزمه کردیسوف

 . کرده بودبستی روی پلکان فلج الهامی ناگهانی او را در بن. لنگدان نگاهی به او نداخت و از افکار دوردستش به واقعیات بازگشت
O, Draconian devil! Oh, lame saint! 

 .کرد ی برگشته بود و به او نگاه میسوف
 ! باشهین سادگیتونه به همینمد یشیلنگدان اند

 .ن طور استیدانست که هم یاما م
ر را کشف یز انتظار رمز سوندند، رابرت لنگدان ناگهان و به دور ایچرخ ی که در ذهنش م  ینچی و داو  یر ف یبا تصاو ... جا در اعماق لوور    آن
 .کرده بود

 »!ن رمزیه که دیدمیتر ساده ن ای!O, Draconian devil! Oh, lame saint«: گفت
 

؟ تمام شب راجع به کلمات فکر کرده بود،         ه رمز ی. کرد   نگاه می   به لنگدان  رهی متوقف مانده بود و با تحیّر خ       ینیی پا یها  پله ی رو یسوف
 .صوص رمزی ساده راده بود؛ به خی ندیچ رمزیه

ـ ب خاص خودشـون معنـا دار      ی فقط در ترت   یبوناچیاعداد ف «: ادامه داد  .دیلرز یجان م یش از ه  یصدا» .ی خودت گفت  تو«: لنگدان گفت   دن
 ».اند یاضیات ری چرندوگرنه

 ی تا پـا    آن را نوشته است    ر فقط به این خاط     و سونیر   ندارند ییچ معنا یها ه  ؟ مطمئن بود آن   یبوناچیاعداد ف . شد ی اصالً متوجه نم   یسوف
. دیرون کشی را بی چاپی بش فرو کرد و نسخهیدستش را درون ج ؟ هم داشتیگری هدف د.ده شودیجا کش  به آن  یی رمزگشا ی  ن اداره امأمور

 .غام پدربزرگش را دوباره خواندیپ
13-3-2-21-1-1-8-5 

O, Draconian devil! 

Oh, lame saint! 
 ؟اعداد چطور

اون اعداد رو به    .  رمزند ی  هی کشف بق  یاعداد یه راهنما برا   . ه سرنخه ی به هم ریخته     یبوناچی ف یِ  دنباله«: گفت و    گرفت لنگدان کاغذ را  
 O, Draconian devil? Oh, lame .مین طـوری رفتـار کنـ   ی مـتن هـم همـ   ی هیـ د با بقیخته نوشته تا بگه بایصورت در هم ر

saint?اند ختهی به هم رحروف فقط یک مشت  سادهیلیاونا خ.  هستندیمعن یها ب نی ا.« 
غام فقط  ید پ یکن ی م تصورشما   «.دیرس یدار به نظر م     ساده و خنده  . های نیاز لنگدان داشت      حرف ی حالج یک لحظه برا  ی فقط به    یسوف

 ».ی روزنامه ه جدول کلمات به هم ریختهیمثل «: ره شد و ادامه دادیبه او خ» ؟1ی مقلوبه جمله... یه

                                                                            
1  Anagram 
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 یا ش پاافتاده ی پ یرغم این که سرگرم    یعل. فهمند می از مردم قلب را      یشمار تعداد انگشت . ددی  می ی سوف ی   را در چهره   یورلنگدان نابا 
 . مذهبی داشتی در نمادشناسیخ باشکوهیرفت، تار یبه شمار م
. بری برای استخراج معانی جدیـد     های ع   بازآرایی حروف واژه  —های قلب استوار بود      سخت بر جمله   1های رمزآلود و استعاری قباله      آموزه

م گـرفتن اسـتخدام کـرده       ی بهتر تـصم   ی را برا  2نگارانی  مان داشتند که مقلوب   ی قلب ا  ییپادشاهان فرانسه طی رنسانس چنان به قدرت جادو       
 .ظمهنر مُعْ—ندبرد ی نام م3 ماگناسْآرْها از علم قلب به عنوان  یروم. ها کمک کنند ل کلمات اسناد به آنیه و تحلیبودند تا در تجز

شتر از اون چه الزم بـود       یب. منظور پدربزرگت تمام مدت جلوی روی ما بود        «.هایشان در هم گره خورد     نگاه.  نگاه کرد  یلنگدان به سوف  
 ».برامون سرنخ گذاشت

 .رون آورد و حروف هر خط را مرتب کردیبش بی قلم را از جیگریچ حرف دیلنگدان بی ه
O, Draconian devil! Oh, lame saint! 

 ... بود ازیرینظ یمقلوب ب
Leonardo da Vinci! The Mona Lisa! 

 !مونا لیزا! لئوناردو داوینچی

                                                                            
1  Kabbala :این شریعت تنها شفاهاً .ها رایج شد  میان خاخام13 و 12ی   است که به ویژه از سدهعرفانی یهود کتاب ترین  و مهمدر عبری به معنای شریعت 

 .شد و از قول تفاسیر موسی نقل می
2  Anagramatist 
3  ars magna 
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 فصل بیست و یکم

 .مونا لیزا

ی مقلوب بر او وارد       شوکی که جمله  . جا را ترک کنند     کنار پلکان خروجی لوور ایستاده بودند و سوفی لحظاتی فراموش کرد که باید آن             
کارکشتگی سـوفی در رمزکـاویِ      . ه است رمزگشایی نکرد پیغام را خودش     که کرد   از بابت این برابری می     زدگیش  نها با خجالت  کرده بود ت  

دانـست کـه بایـد آن را زودتـر            با این وجود هنوز می    .  بسته بماند  ای  بسیار پیچیده باعث آن شده بود که چشمش بر بازی با کلمات ساده            
 .به ویژه در انگلیسی— عنوان با قلب بیگانه نبودهر چه باشد او به هیچ. دید می

 را  planetsی انگلیـسی      یـک بـار او واژه     . کرد تا امالی انگلیسی او را تقویت کند          بود، پدربزرگش اغلب با او قلب بازی می         که بچه
سـوفی سـه روز وقـت    . های مختلف و همین حـروف نوشـت   ی انگلیسی دیگر با طول      شصت و دو واژه    توان   می نوشت و به سوفی گفت که     

 .ها را استخراج کند ی آن ای انگلیسی همه نامه صرف کرده بود با استفاده از واژه
های عمرش چنـین مقلـوب بغرنجـی رو     نمیتونم تصور کنم که پدربزرگت چطور توی آخرین دقیقه        «: لنگدان خیره به کاغذ چاپی گفت     

 ».درست کرده
حـاال یـادش آمـد کـه        . فهمیـدم   بایـد خـودم مـی     . تـر کـرد     سش را برانگیختـه   دانـست و همـین موضـوع احـسا          سوفی جـواب را مـی     

یک بار  . کرده است   در جوانی، خودش را با ساختن مقلوبِ نامِ آثارِ هنری بزرگ سرگرم می            —هنردوست و عاشق بازی با کلمات     —پدربزرگش
ی هنـری      مجلـه   یک مان سونیر در حین مصاحبه با     آن ز . هایش او را به دردسر انداخت       زمانی که سوفی دخترک کوچکی بود یکی از مقلوب        
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  دوشـیزگان آوینیـون یـا       یعنـی  2 با یادآوری این نکته بیان کرده بود که شـاهکار پیکاسـو            1رغبتیش را به جنبش مدرن کوبیسم       یی، بی امریکا
Les Demoiselles d’Avigon مقلوب کاملی از عبارت انگلیسی vile meaningless doodlesای پـست  هـ   به معنی ابله

 .طرفداران پیکاسو به هیچ وجه از طرح این موضوع خوششان نیامد.  استمعنی بی
و امشب هم مجبور شده به » .ها پیش درست کرده ی قلب رو سال احتماالً پدربزرگ من این جمله «: سوفی به لنگدان نگاه کرد و گفت      
 .سردکننده در ذهنش پیچیدن گرفتصدای پدربزرگش با دقتی دل. عنوان تنها راه چاره ازش استفاده ببره

 !لئوناردو داوینچی
 !مونا لیزا

 . داد  اشاره داشت، با این همه احتمالی را در ذهن داشت که آزارش مییدانست چرا واپسین کلمات سونیر به نقاشی معروف سوفی نمی
 ...ها آخرین کلماتش نباشد این

  را هر چه باشد، این نقاشی معروف     . نمود  جا گذاشته بود؟ کامالً پذیرفتنی می       یغامی آن دید؟ پدربزرگش پ     را می  مونا لیزا آیا او باید تابلوی     
در واقع، سوفی حاال به خـاطرش آمـد         .  که تنها از گراند گالری به آن راه بود         ندده بود کرآویزان  در اتاقک تماشای اختصاصیی      3در تاالر ملل  

 .صله داشت که جسد پدربزرگش را پیدا کردند فامحلّی بیست متر با فقطدرهای ورودی به این اتاقک 
 . راحت میتونسته قبل از مرگ مونا لیزا رو دیده باشهخیلی

اش   دانست که باید لنگدان را از مـوزه خـارج کنـد، امـا غریـزه                 می. به پشت سرش در پلکان اضطراری نگریست و ناگهان خشکش زد          
خواسته رازی را بـه       القاتش در بچگی از جناح دنون، پی برد اگر پدربزرگش می          سوفی با به یاد آوردن نخستین م      . ای معکوس داشت    خواسته

 .دبوی مونا لیزای داوینچی میعادگاهی مناسب  هایی در جهان به اندازه او بگوید، اندک مکان
 

کـرد    مـی ی متـروک راهنمـایی    او را پس از ساعات کاری در میان موزه وپدربزرگش که دست کوچک سوفی را محکم چنگ زده بود      
 ».رسیم یک کم دیگه بریم بهش می«: گفت

ی   مـوزه . کـرد   دوخت خود را کوچک و ناچیز حس مـی          آور که چشم می     های سرگیجه   های بلند و زمین     سوفی شش ساله بود و به سقف      
 .  دستش را رها کردهایش را به هم فشرد و دندان. ترساندش، اما قصد نداشت کاری کند که پدربزرگش بویی از این موضوع ببرد خالی می

بـر خـالف هیجـان آشـکار پـدربزرگش،      » .یک کم جلوتر تاالر مللـه    «: شدند پدربزرگش گفت    به مشهورترین اتاق لوور که نزدیک می      
 هیچ دلیل اشتیاق دیگـران را     . آمد   را در کتاب دیده بود و اصالً از آن خوشش نمی           مونا لیزا قبالً تصویر   . سوفی دوست داشت که به خانه برود      

 .دانست نسبت به آن نمی
 ”.C’est ennuyeux“ :سوفی غرلندکنان گفت

 ». انگلیسی برای خانه،فرانسه در مدرسه! آوره باید بگی کسالت«: سونیر تصحیح کرد
                                                                            

1  Cubismهای  ی بیستم و عمدتاً توسط پابلو پیکاسو و ژرژ براک در پاریس، میان سال  اوایل سدهسبک هنری بسیار تأثیرگذار در هنر که در: گرایی  یا حجم
 و (foreshortening)نمایی  های سنتی نظیر پرسپکتیو و کوچک گرایی بر سطوح تخت و دوبعدی از تصویر تأکید دارد و تکنیک حجم.  پدید آمد1907-1914
 .شود گرایی بیشتر تصاویر با احجام هندسی کشیده می در حجم. پذیرد  و جز آن را نمی(chiaroscuro)روشن   و سایه(modeling)سازی  مدل

 )1973-1881 (گرایی گذاران سبک حجم ساز اسپانیایی و از بنیان  پابلو پیکاسو نقاش و مجسمه 2
3 Salle des Etats 
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 Le Louvre, c'est pas chez moi”1“ : آورده بودبهانهسوفی 
 ».ی حرف بزنیمپس بیا فقط برای تفریح انگلیس. حق با توئه«: ای آرام زد و گفت خنده

وارد تاالر ملل که شدند، سوفی چشمانش را در اطراف اتاق باریـک چرخانـد و نگـاهش بـر         . سوفی لوچه ورچید، اما راهش را ادامه داد       
. گالس قرار داشـت     ی محافظی از پلکسی     ای تنها در پشت دیواره      در میان دیوار سمت راست، پرتره     —ی افتخار پدربزرگ ثابت ماند      روی مایه 

 .بزرگش کنار دیوار ایستاد و با دست به نقاشی اشاره کردپدر
 ».هر کسی فرصت دیدن تنهایی اون بهش دست نمیده. برو جلو سوفی«

کرد که     بسیار شنیده بود، احساس می     مونا لیزا ی    با این که درباره   .  بود، آهسته در اتاق به راه افتاد        وقایع لوشغم  تماماً سوفی که ذهنش  
 بـه بـاال    وگالس محـافظ کـه رسـید نفـسش را حـبس کـرد              جلوی پلکسی . به یکی از اعضای خاندان سلطنتی است      در حال نزدیک شدن     

 .جا در دیدش جای داد ی تصویر را یک نگریست و همه
ار نه انتظار یکه خوردن داشت و نـه انتظـ     . دانست که این نبود     سوفی مطمئن نبود که انتظار چه احساسی را داشته بود، اما به جرأت می             

 . خاموش ایستاد و در این انتظار ابدی بود که اتفاقی بیافتد. شگفتی را
 .و خود را پشت سر او رساند» ؟یست؟ قشنگ ننظرت چیه«: پدربزرگش نجوا کرد

 ».خیلی کوچیکه«
 ».خودت هم کوچیکی، اما خشگلی«: سونیر لبخند زد و گفت

ی پسرهای کالس  دانست که از همه هایش نفرت داشت و می ومک سوفی از موهای سرخش و کک. من خشگل نیستم  سوفی اندیشید   
 »...brumeux... صورتش. تره ها هم زشت حتی از کتاب«.  نگاه کرد و سرش را تکان دادمونا لیزادوباره به . هم بلندتر است

 ».تیره و تار«: های سرخانه تصحیح کرد پدربزرگش مثل معلم
 . یابد ی تازه را تکرار نکند مکالمه در این مورد ادامه می ست تا زمانی که واژهدان می» .تیره و تار«: سوفی تکرار کرد

لئوناردو داوینچی بهتر از هر کـسی ایـن کـار رو بلـد     . و انجام دادنش هم خیلی سخته     . 2سفوماتوبه این میگن سبک     «: به سوفی گفت  
 ».بود

 ».ها توی مدرسه از یه راز خبر دارند مثل وقتی که بچه... ونهانگار چیزی رو مید«: گفت. آمد سوفی هنوز هم از نقاشی خوشش نمی
 ».خنده همه دوست دارند حدس بزنند اون چرا داره می. هایی که معروفه این یکی از دلیل«: پدربزرگش خندید

 ». میدونی چرا داره لبخند میزنهتو«
 ».شاید یه روزی بهت بگم«: پدربزرگش چشمکی زد و گفت

 »!بهت گفتم که از راز خوشم نمیاد«: ین زدسوفی پایش را بر زم
 ».جا یاد بگیری نمیتونی همشون رو یک. زندگی پر از اسراره! شاهزاده خانم«

                                                                            
 !لوور که خونه نیست 1

2  sfumato :ی ایتالیایی  از واژهsfumare های نرم و  زنی مالیمی که انتقال بخار شدن؛ در نقاشی یا طراحی، اصطالحی به معنی سایه) مثل دود( به معنای
 . شود ها موجب می روشن ها و سایه نامحسوسی را میان رنگ
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 ».گردم من برمی«: گفتانداخت  صدایی که در پلّکان طنین می  باسوفی

 »؟ اون هم حاال؟مونا لیزااتاق «: گفت و لنگدان خود را پس کشید
 ».خواسته بگه باید بفهمم پدربزرگم چی می. کنم  قتل نیستم، پس بختم رو امتحان می بهمن مظنون «.دسوفی خطر را پذیرفته بو

 »نه چی میشه؟وخ سفارت«
ی دیگـری     شد عذاب وجدان داشت، اما چاره       سوفی از این که لنگدان را به گریزی کشانده بود که تنها منجر به بازگشت او به خانه می                  

ی   ها به یک نرده     عالمت. برد  جا می   پدربزرگم معموالً من رو از این     . های نورانی خروج رو دنبال کن        بیرون و عالمت   از اون در برو   «. هم نبود 
ماشین من یـه    «: بعد کلیدهای ماشینش را به سمت لنگدان گرفت و گفت         » . فقط به بیرون باز میشه     ؛ست هطرف یک. رسند  گردون امنیتی می  

 »میدونی چطور خودت رو به سفارت برسونی؟. نما ها پارکش کردم؛ درست بیرون تاقتوی بخش کارمند.  قرمزهاِسمارتِ
 . لنگدان سری تکان داد و به کلیدهایی که در دست گرفته بود نگاه کرد

نخ یـه سـر  .  گذاشته باشه  مونا لیزا گمان کنم پدربزرگم پیغامی برای من در اتاق         ! ببین«: شد گفت   تر می   سوفی با صدایی که هر آن آرام      
باید برم و خـودم  «. ی من افتاده یا این که چه اتفاقی برای خانواده   » .در مورد این که کی به قتل رسوندش یا این که چرا جون من در خطره               

 ».ببینم
ای رو    خواسته بگه که تو در خطری چرا خیلی راحت پیغام رو کنار بدنش ننوشته؟ چرا باید همچین بـازی بـا کلمـات پیچیـده                         اگر می «

 »زه؟بسا
پدربزرگش آشکارا تالش کرده بود تا پیغامی سـری را          » .حتی پلیس . خواسته بقیه از چیزی که به من میگه سر دربیارند           به گمانم نمی  «

گفـت کـه رابـرت لنگـدان را         شـد و بـه او مـی         و به همین دلیل، پیغام را به رمزی نوشته بود که شامل حروف اول اسم او مـی                 .  برساند اوبه  
ای بـه     شاید عجیب باشه، اما از من میخواد که قبل از هر کس دیگـه             «.  نگاه به رمزگشایی او از پیغام، پیشنهادی خردمندانه بود         که با —بیابد
 » . برممونا لیزااتاق 

 ».من هم میام«
 ». بریبایدتو . ی دیگه خالیه نمیدونیم گراند گالری تا چند دقیقه! نه«

 .گرداند افکَنَد و او را به میان دستان فاش برمی اش قضاوت صحیحش را به اشتباه می نهلنگدان مردّد بود؛ انگار کنجکاوی محققا
 ».بینمت، آقای لنگدان در سفارت می. حاالهمین . برو«: ای به او تحویل داد و گفت شناسانه سوفی لبخند حق

 ».بینم شرط تو رو اونجا می هیمن فقط به «: لنگدان نگاهی ناراضی به سوفی انداخت و با صدایی استوار پاسخ داد
 »چی؟«: سوفی از سر تعجب مکثی کرد

 ».آقای لنگدانکه دیگه من رو صدا نزنی «
موفـق باشـی،   «. زنـد  ی لنگدان دید و احساس کرد که خودش نیز لبخند مـی    ای از لبخند موذیانه را بر چهره        سوفی برای اولین بار رگه    

 ».رابرت
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روبــرویش، پیکـانِ رویِ یــک عالمــتِ  .  بَـرزَک و گــرد و غبـار گــچ مـشامش را آزرد   هــا کـه رســید بـوی روغــن   بـه انتهــای پلـه  
SORTIE/EXIT1 به سمت راهرویی دراز نشانه رفته بود . 

هـایی کـه در       در سمت راست، کارگاه بازیابی بزرگی دهان باز کرده بود کـه خیـل عظیمـی از مجـسمه                  . لنگدان به راهرو قدم گذاشت    
هـای   هایی را دید که که شبیه به کـالس  در سمت چپ، لنگدان ردیفی از کارگاه     . نگریستند  از داخل آن به او می     مراحل مختلف مرمّت بودند     

خورد؛ یـک خـط       بندی در هر کدامشان به چشم می        های نقاشی و ابزارهای قاب      پایه   تابلوها و سه    و ها  هایی از پالت    ردیف—هنر هاروارد بودند  
 .تولید هنری

شود اگـر بـا تکـانی در تختخـوابش در کمبـریج               به راه افتاد و در همان حال به این موضوع اندیشید که چه می             به سمت انتهای راهرو     
 .مثل یه فراری... دَر میرممن دارم از لوور . نمود سرتاسرِ شامگاهِ امروز، برایش مثل رویایی غریب می. دکنن شبیدار

البتـه  ... یابد  جا چه می    کرد که سوفی در آن       داشت و لنگدان به این فکر می       ی سونیر هنوز در ذهنش جوالن       مندانه  پیغام مقلوب و هوش   
آن قدر این موضوع پذیرفتنی بود      . سوفی مطمئن بود منظور پدربزرگش آن بوده که یک بار دیگر نقاشی مشهور را ببیند              . یافت  اگر چیزی می  

 . که احساس تناقضی آزاردهنده لنگدان را فرا گرفت
P.S: Find Robert Langdon 

اما چرا؟ آیا صرفاً به این سـبب کـه لنگـدان بتوانـد              . سونیر نام لنگدان را روی زمین نوشته بود و از سوفی خواسته بود تا او را پیدا کند                 
 ی قلب را رمزشکنی کند؟ جمله

 .نمود سخت بعید می
تر، سوفی آشـکارا گفتـه        از آن مهم  . دیده بودیم هیچ وقت همدیگه رو ن    .  لنگدان هم در جمالت قلب تبحّر دارد       دانست  از کجا می  سونیر  

تردیـد، اگـر کمـی بیـشتر فرصـت            ی فیبوناچی را تشخیص داده بود و بی         سوفی بود که دنباله   . یافت  ی قلب را می      باید رمز جمله   خودشبود  
 .کرد کمک لنگدان رمزگشایی می یافت پیغام را بی می

ی واضـحی را در       ن، اطمینان لنگدان از بابت این موضوع بیشتر شد و این نتایج رخنه            ناگها. قرار بوده که خود سوفی رمز قلب را بفهمد        
ی پیش از مرگ سـونیر        چرا خواسته ؟  چرا من : رفت از خود پرسید     لنگدان که به انتهای راهرو می     . منطقی بودن کارهای سونیر به جا گذاشت      

 ؟کرده من چی رو میدونم  میتصورسونیر ؟ اش من رو پیدا کنه بریده ی دل این بود که نوه
به خط آخـر پیغـام   . ی چاپی را بیرون کشید جیبش را به تندی کاوید و برگه . لنگدان با تکانی ناگهانی و چشمانی گشاد شده توقف کرد         

 .سونیر خیره نگاه کرد
 .روی دو حرف اول جمله ثابت ماند

P.S. 
ای نمادشناسی و تاریخ ماننـد        ارزش حرفه . یابد  ادهای سونیر وضوح می   ی نم   کننده ی گیج   ، لنگدان احساس کرد ملغمه    ای  در لحظه ناگاه  

 .  چه سونیر آن شب انجام داده بود معنی گرفت آنوهوی توفانی روی سرش خراب شد و ناگهان هر های
 . ه بود آمدجا دور زد و به همان سمتی نگریست که از آن. گذشت تا معانی پیغام سونیر را انسجام بدهد افکارش با شتاب می

 ؟فرصت هست

                                                                            
 خروج:  به دو زبان انگلیسی و فرانسه 1
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 .دانست که مهم نیست می
 .ها را بازگشت ای تردید، با سرعتی زیاد مسیر پله لحظه بی
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 فصل بیست و دوم

.  نیایش استمشغولنگریست وانمود کرد که        را زیر چشم می    1سیالس کنار نخستین نیمکت زانو زد و در حالی که طرح حرم قدسی            
شبـستان  —بخـش مرکـزی و دراز آن      . نـد  به شـکل صـلیب رومـی بـسیار بزرگـی سـاخته بود               مانند اغلب کلیساها    را هم  سولپیس سن

تقـاطع شبـستان و بـازوی    . شد  متقاطع می4تری به نام بازوی عرضی جا با بخش کوچک د که در آن رسی  می 3مستقیماً به محراب  —2کلیسا
 . ترین و رازآمیزترین جایگاه آن سیقد... دندان می قلب کلیسا  آن رادهد و  اصلی رخ می5عرضی درست در زیر گنبد

 .لپیس اسرارش را جای دیگری پنهان کردهوس  سن!امشب نهسیالس اندیشید 
، به جسمی که قربانیـانش توصـیف        ها  سرش را به سمت راست چرخاند و به بازوی جنوبی کلیسا، به سمتِ فضایِ بازِ آن سوی نیمکت                 

 . خیره شدکرده بودند
 .جاست آن

                                                                            

Sanctuary1 :اند  بَست نیز ترجمه کرده،های دیگر آن را به حریم، قدس، حرم این واژه در انجیل به معنای مکان مطهر آمده است و برخی در جایگاه. 
2 nave 
3 altar 
4 transept 
5 cupola 
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خـط زرّینـی کـه      ... درخـشید   ها مـی    ای از فلز برنج که در زمین خارا و خاکستری کلیسا فرو رفته بود میان سنگ                 وردهخ  ی صیقل   باریکه
 ی اسـت؛ دسـتگاه    1به سیالس گفته بودند که این ساعت ظِلّـی        . داشتهای مدرّج     کشی عالمت   پیمود و مثل خط     سراشیبیِ کفِ کلیسا را می    

آینـد تـا      سولپیس مـی   های سرتاسر دنیا به سن      یست پگان  و  تاریخدانان  و دانشمندان و    جهانگردان . است 2پگانی که درست مثل ساعت آفتابی     
 .نگاهی به خط معروفش بیندازند

 .3خط رُز
ای بـسیار     روبرویش باریکه با زاویه   . ی برنجی را بر روی زمین و از سمت راست به چپش دنبال کرد               چشمان سیالس آرام مسیر باریکه    

خط در طول محراب اصلی قاچ خورده بود که به نظر سیالس مانند زخـم               . د که به تمامی با تقارن کلیسا مغایرت داشت        ش  تندی شکسته می  
ساخت و در نهایت با گذر از کل پهنای کلیسا بـه بـازوی                ی عشاء ربانی را دو قسمت می        باریکه، نرده . ماند  ای بر روی صورتی زیبا می       تازیانه

 .رسید ترین بنای کلیسا می ترین و غیرمنتظره ی نامتناسب جا به پایه ن در آبعد. شد شمالی ختم می
 .آسایِ مصری یک اُبلیسکِ غول

داد تا این که سرانجام     خورد و مستقیماً بر روی اُبلیسک مسیرش را ادامه می            و قائم می   ای  جا چرخشی نود درجه     خط رُز درخشان در این    
 .گرفت س پایان میکرد و سپ یازده متر تا تارک ستون صعود می

 .اُخوّت سنگ تاج را در خط رز پنهان کرده. خط رزسیالس اندیشید 
ی تردیـد بـه ایـن حـرف      لپیس پنهان است، استاد با دیـده وس سر شب، زمانی که سیالس به استاد گفت سنگ تاج دیر صهیون در سن    

اند،   لپیس فاش کرده  وس  را نسبت به خطی برنجین در سن        اضافه کرد اعضای اخوت باالتفاق مکان دقیق سنگ         که اما سیالس . نگریسته بود 
 »!گویی خط رز را می«: موضوع را ناگهان دریافته بود و با صدایی بریده فریاد کشیده بود

جنوبی حرم قدسی   -ی برنجینی که در محوری شمالی      از باریکه —لپیس حرف زده بود   وس استاد به سرعت از غرابت معماری مشهور سن       
، و همـین     بود  از یادگارهای معبدی پگانی که زمانی در همین مکان قرار داشت            که  ساعتِ خورشیدیِ نه چندان دقیقی      از  و کرد  می دوتکّهرا  

رفتند و گذران زمـان       تر می   هر روز بر روی خط پایین      و تابیدند،  ی گِردی روی دیوار جنوبی به داخل می          پرتوهای خورشید که از پنجره     طور از 
 . دادند  نشان می4نیْرا میان انقالبِ

ها بـه سـمت و       ها و راهنمایی انسان     ست که نماد رز با نقشه      ا ها  قرن. شده است   جنوبی کلیسا هم به نام خط رُز شناخته می        -نوار شمالی 
ر ابتدا  رز که د  .  غرب است  ،نمایانگر شمال، جنوب، شرق    دنکش میای     هر نقشه  در که تقریباً     را نمای رُز   قطب.  است پیوند داشته سوی صحیح   

                                                                            
1 Gnomon :ی  واژه). یا شرعی(گیری ارتفاع خورشید در آسمان با استفاده از زمان ظهر حقیقی  ساعتی ویژه برای اندازهgnomon در انگلیسی امروزه بیشتر 

رود؛ اما مدّ نظر نویسنده در داستان همان معنای قدیمی و  به کار می.) سازد ی میان ساعت آفتابی که سایه می میله(های آفتابی  خص ساعتبه معنای دوم آن یعنی شا
 . نجومی آن است

2  sundial 
3  rose line 
4  Solstices :ی بیشترین زاویه را در راستای شمال دارد و زمان تغییر البروج از استوای سماو در نجوم به روز اول تیرماه که در آن مسیر خورشید بر دایره

 و زمان تغییر فصل از پاییز به ماه که خورشید بیشترین زاویه را در راستای جنوب دارد شود و به روز یکم دی فصل از بهار به تابستان است انقالب تابستانی گفته می
ی رایج  البروج است که واژه در هر دو انقالب موضوع مهم تغییر جهت حرکت خورشید بر روی دایره. گویند یبه این دو رخداد انقالبین م.  انقالب زمستانیزمستان است

رود که به معنای ایستایی و سکون   به کار میSolsticeی  های اروپایی نیز واژه در بیشتر زبان. نیز ناظر به همین معنای تغییر و تحول است» انقالب«در فارسی 
 .ا که کمی پیش از تغییر جهت به ظاهر توقفی کوتاه کندخورشید است؛ چر
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  و 2رفته است که شامل راستای هشت باد غالـب          شده است، برای مشخص ساختن جهت سی و دو باد به کار می               شناخته می  1 بادها به نام رزِ  
های   شدند، کامالً به شکل گلبرگ     ای کشیده می     درون دایره   اگر نما ی قطب  این سی و دو نقطه    .  بوده 4 و شانزده باد موافق    3پراکندههشت باد   

ی آن را بـا یـک         تـرین نقطـه     د و هنوز شـمالی    نامن  می 5نمای رز    قطب راترین ابزار دریانوردی      هنوز تا به امروز، مهم    . آمدند  ی رز در می     چهغن
 .6تر با نماد زنبق و یا کمی رایج... دهند پیکان نمایش می

 فرضیی بود که از قطب شمال به قطب جنـوب  هر خط—دننام می هم 7النهار یا طول جغرافیایی که نصف—ی جغرافیایی، خط رز  بر کره 
کـرد و قطبـین را بـه           که از آن گذر می     داشتالنهاری    شمار بود؛ چرا که هر نقطه بر روی کره نصف           البته، تعداد خطوط رز بی    . شد  کشیده می 

بایـد بنامنـد تـا    —فیایی صفربا طول جغرا—یک از این خطوط را خط رز مبدأ       کدام  پرسش دریانوردان پیشین این بود که       . کرد  هم متصل می  
 . دنسنجببه آن با توجه   راالنهارها موقعیت دیگر نصف

 . انگلستان قرار داشت8امروزه، آن خط در گرینویچ
 .جا نبوده است اما همیشه آن

ن کلیـسای   النهار مبدأ، طولِ صفرِ زمین مستقیماً از میـان پـاریس و از میـا                های مدیدی پیش از پذیرش گرینویچ به عنوان نصف          مدت
 پـاریس را از     1888 یادبود نخستین طول مبدأ جهان بود و اگر چه گرینـویچ در سـال                ،سولپیس نشانگر برنجین سن  . گذشت  سولپیس می  سن

 .  دیدشد می هنوز  رااین افتخار محروم کرد، خط رز اصلی
 ». قرار دارد›در زیر نشان رز‹سنگ تاج صومعه . پس افسانه حقیقت دارد«: استاد به سیالس گفته بود

. جا نیـست     تا اطمینان بیابد کسی آن     ه بود کرد و گوش خواباند      حول و حوش کلیسا را نگاه می        و سیالس هنوز کنار نیمکت زانو زده بود      
 .  هیچ نبود، اماجا را نگاه کرد ای آن برگشت و چند ثانیه. خشی را از ایوان کُر کلیسا شنیده است ای تصور کرد صدای خش لحظه

 .هستمتنها 
سپس به سمت چپ چرخید و خط برنجی را به سمت شمال تـا سـتون          . کنان کمر خم کرد      سه بار کرنش   ،ایستاد، رو به محراب چرخید    

 .دنبال کرد
 

                                                                            
1  Rose Wind :دهد ی زمانی معینی نشان می نموداری در هواشناسی که توزیع جهات و سرعت بادها را در مکانی خاص در دوره. 
2  Major Wind 
3  Half Wind 
4  Quarter Wind :یا باد شُرطه 
5  Compass Rose 
6  Fleur-de-lis: این . رود به کار می) ها خاندان سلطنتی در فرانسه ترین آن مهم(های خانوادگی نجبای اروپا  دی که در تزیینات و به طور خاص در نشاننما

 . اند نماد از سه گلبرگ یا برگ تشکیل شده که برگ میانی افراشته است و دو برگ دیگر در چپ و راست آن خم شده
7  Meridian or Longitude 
8  Greenwich :تلفظ صحیح این نام گرینیچ است که به دلیل جا افتادن گرینویچ در میان اهل .  در نزدیکی لندن که اکنون بخشی از آن شده استای قریه

 .فن از استفاده از آن پرهیز کردیم
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های هواپیما با باند، اسقف آرینگاروسا را از جـا پرانـد و               ، برخورد الستیک   رم  لئوناردو داوینچیِ  المللیِ  در همان لحظه، در فرودگاهِ بین     
 .چرتش را پاره کرد

 .کرده است در تعجب بود که چطور با خیالی آسوده استراحت می. خوابم برده بوداندیشید 
  ”,Benvenuto a Roma1“: بلندگوها اعالم کردند

بود ها    مدت. از انجام دادن این سفر خشنود بود      . شمارش را به لب آورد       ردایش را صاف کرد و یکی از آن لبخندهای انگشت           و برخاست
  راآرینگاروسـا  ی مؤمنان به پروردگـار  تنها پنج ماه پیش بود که آینده. با این همه، امشب قوانین بازی تغییر یافته بود        . کردم  که تنها دفاع می   

 .  خود را نمایان ساخته بود چارهْی خدا بر این باشد، راهِ اما اکنون، گویی که اراده. ده بودکرناک  بیم
 .قضای آسمان

شـد کـه او را قدرتمنـدترین فـرد در      العنان چیزی مـی  رفت، آرینگاروسا صاحب مطلق  همه چیز در پاریس به خوبی پیش می       اگر امشب 
 .ساخت دنیای مسیحیت می

                                                                            
  فرودگاه رُم 1
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 فصل بیست و سوم

میلی بـه   پیش از ورود، نگاهی از سر بی.  رسید بخشی از آن بود مونا لیزا ، که اتاق     به درهای چوبی و بزرگ تاالر ملل       زنان  سوفی نفس 
 .ها به زمین افتاده بود تر انداخت و جسد پدربزرگش را دید که هنوز در زیر نورافکن دست سرسرا، بیست متر آن طرف پایین

پیرمرد بارها در طول ده سال اخیر کوشیده بـود بـا او   .  ژرف همراه با عذاب وجدان بود یافسوسی ناگهانی و سخت که او را آکند اندوه        
این چنین، سعی او را برای . های ارسالی او را ناگشوده در کشویی گذاشته بود         ها و بسته    وفی سرسختانه ایستاده بود و نامه     تماس بگیرد، اما س   
 . ؟ و این طور بود که او را از خود راندکردم باید چی کار می!  داشتبزرگیاسرار ! به من دروغ گفت. کرد دیدنش انکار می

 . زد ز ورای گورش با او حرف میحال، پدربزرگش مرده بود و سوفی ا
 .مونا لیزا

ی در ایستاد و اتاقک مـستطیلی پـشت آن را             سوفی کمی در آستانه   . دوورودی دهان گش  . به درهای چوبی بزرگ رسید و فشارشان داد       
 ی ورودی به اتاقـک      ها نقطه  تن  هم که  این در . های این موزه بود و تنها اتاق محصور در گراند گالری            بست  اتاق ملل یکی از معدود بن     . کاوید
گـوش بـسیار    های هشت پوش، تخت در زیر آن، بر روی سرسرای پارکت. شد  از بوتیچلی بر رویِ دیوارِ روبرو باز می    ی به نقاشی پنج متری    بود

هـای پـرارزش لـوور        یای باشد که قصد دارند دقایقی به قصد استراحت بنشینند و از دارای               تا پذیرای بازدیدکنندگان خسته    ندبزرگی چیده بود  
 . تمجید کنند

به سرسرا و جسد پدربزرگش نگاه کرد کـه محـصور در            . نور سیاه . دانست که چیزی را کم دارد       جا، سوفی می    حتی پیش از ورود به این     
 . نوشت ر میهای فوالدی و مرئی در نو خواسته بنویسد حتماً آن را با قلم اگر او چیزی را می. میان ابزارهای الکتریکی افتاده بود
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 فقـط نگـاهش را بـر     وتوانست به پدربزرگش نگاه کنـد  نمی. نفس عمیقی فرو داد و به سمت محل غرق در نورِ وقوع جرم به راه افتاد             
 با شتاب به سمت درهـای       ،ی فرابنفش کوچکی را یافت، آن را در جیب ژاکتش انداخت            قوه  چراغ. ابزارهای پلیس تحقیقات علمی دوخته بود     

 . ر ملل بازگشتباز تاال
هـای فـردی را شـنید کـه بـا       ای از گام زمان با ورودش صدای غیرمنتظره و خفه با این همه، هم. ی در رسید   از پیچ گذشت و به آستانه     
 . سوفی به عقب پرید. مانند ناگهان از میان تاریکی سرخ سر برآورد پیکری روح! جا کسی داره میاد این. آمد عجله از اتاقک به سمت او می

 . لرزاند اش به سمت سوفی هوا را می نجوای خشن لنگدان با پیش آمدن سایه» تو اونجایی؟«
 »—اگر فاش! جا بری بهت گفتم از این! رابرت«. ای به درازا کشید آسودگی سوفی تنها لحظه

 »جایی؟ چرا این«
 »—اگر پدربزرگم پیغامی گذاشته باشه«: ادامه داد. و در همان حال آن را باال گرفت» .داشتم باید نور سیاه برمی«: کنان گفت پچپچه

هـیچ  ... P.Sحـروف   ! گوش کن، سوفی  «: گفت. ه بود وقتی لنگدان با چشمان آبیش سوفی را نگاه کرد تقریباً نفسش به شماره افتاد             
 »ای برای تو ندارند؟ معنای دیگه

همین دلیل، لنگدان را به سـمت تـاالر ملـل هـل داد و درب                به  . ترسید که صدایشان در راهرو طنین بیندازد        سوفی از این موضوع می    
 ».ها میشه پرنسس سوفی بهت گفتم؛ معنی این«. جا در امان بودند حاال در آن. دولَته و بزرگ آن را به آرامی بست

ـ    رو به معنای دیگه به کـار مـی         P.Sای ندیدی؟ هیچ وقت پدربزرگت        اما تا به حال، اونها رو جای دیگه       ! میدونم« ی   رد؟ یـه جملـه    بُ
 »مقلوب یا یه چیز شخصی دیگه؟

یـک روز قبـل از   . ؟ در واقع، سوفی یک بار دیگر این حروف را جایی به شکل مقلوب دیده بود      رابرت از کجا میدونه   . سؤال او را ترساند   
ـ . ی تولدش گشت شده تولد نُه سالگیش، او مخفیانه به خانه آمد و به دنبال هدایای قایم    ا سـنّ انـدکش اسـراری را کـه از او     حتی آن زمان ب

خواسـتم    همون عروسکی رو که می    . ها را گشته بود     ؟ درون کشوها و قفسه     امسال برای من چی خریده     1پِر  گِران. یاوردنده بود تاب    کرمخفی  
 ؟کجا قایمش کرده؟ خریده

جـا بـرایش      ورود بـه آن   . پدربزرگش بـرود  ی شجاعتش را جمع کرد تا دزدکی به اتاق خواب             وقتی که در تمام خانه چیزی نیافت، همه       
 .ی پایین روی کاناپه آرام خوابیده بود ممنوع بود، اما پدربزرگش طبقه

 !فقط یه نگاه کوچولوبا خود گفته بود 
سپس زیر تخـت را نگـاه       . چیزی نبود . های پشت آن نگریست     ی پدربزرگ رفت و به قفسه       پاورچین روی راهروی غژغژکننده تا گنجه     

تا وقتی که به کشوی     ! جا مال منه    یزی این چیه  . وارسی کرد  یکی کشوهای پدربزرگ را    به دفتر کارش رفت و یکی     .  هم چیزی نبود   باز. کرد
های سیاهی را بیرون کشید که هیچ وقت بر تن او             افسرده آخرین کشو را باز کرد و لباس       . پایین نرسیده بود هیچ اثری از عروسک نیافته بود        

دانست   های جیبی بود، اما می      مانند زنجیر ساعت  . ل بستن کشو بود که چشمانش تأللوی طالیی رنگی را در انتهای آن دید             در حا . ندیده بود 
 .قلبش تندتر تپید استچه چیزی وقتی حدس زد که این . کند ها استفاده نمی که پدربزرگش از آن

 !گردنبند

                                                                            
1  Grand-pére :در فرانسوی به معنای پدربزرگ 
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مفتون .  سنگین و پرتأللو   ؛بش کلید طالیی و درخشانی در انتهای کشو بود        در کمال تعج  . سوفی به آرامی زنجیر را از کشو بیرون کشید        
گـونی روی   ای مثلثی داشت و نقاط آبلـه  اما این یکی بدنه. دار بودند اغلب کلیدها تخت و دندانه. از شکوه کلید، آن را جلوی چشمانش گرفت       

انـدازه داشـت؛ مثـل عالمـت       این صلیب بازوهای هـم    . یب معمولی سر طالیی و بزرگ آن به شکل صلیب بود، اما نه صل           . آن را پوشانده بود   
 .  در هم تنیده بودندیمانند دو حرف که همراه با طرح گل—ندده بودکر عجیب در وسطش مزیّن ی با نماد راصلیب. الوهعْبَ

 ؟یعنی چی ”P.S“: ابرو در هم کشید و نجوا کرد
 .آمد صدای پدربزرگ از میان درب می» سوفی؟«

. ی پـدربزرگش نگـاه کنـد    ترسید به چهـره  می. خیره به کلید ماند . از جا پرید و کلید از دستش با صدای بلندی به زمین افتاد            با وحشت   
 .دانست که به اعتماد پدربزرگ پشت پا زده است می. و سرش را پایین نگه داشت» .گشتم ی تولدم می دنبال هدیه... من«: گفت

: سرانجام، با رنجیدگی نفـسی بیـرون داد و گفـت      . ل کشید پدربزرگش در چارچوب در ایستاده بود       برای دقایقی که به نظرش تا ابد طو       
 »!کلید رو بردار سوفی«

 .سوفی کلید را برداشت
 هایـن یـ  «. آرام زانو زد و کلید را از دستش گرفـت  » .تو باید به حریم خصوصی دیگرون احترام بگذاری       ! سوفی«. پدربزرگش داخل آمد  

 »...ر تو گمش کرده بودیاگ. کلید خاصه
 ». کردم گردنبند تولدمهخیالمن ... من واقعاً! پر گرانمتأسفم، «. اش کرد زده صدای آرام پدربزرگ بیشتر شرم

باید یاد بگیری که بـه زنـدگی خـصوصی دیگـران احتـرام              . چون خیلی مهمه  ! یک بار دیگه بهت میگم، سوفی     «. کمی به او خیره شد    
 ».بگذاری
 »!پر گرانبله، «
 ».هبش هَرَس بایداما االن باغچه . زنیم ی این موضوع بیشتر حرف می بعداً درباره«

 .اش برسد فرسای روزانه سوفی با عجله از اتاق بیرون زد تا به کارهای طاقت
وز تولدش  حتی افسوس ر  . بعد از کاری هم که کرده بود انتظار چیزی نداشت         . فترگای از پدربزرگش ن     صبح روز بعد، سوفی هیچ هدیه     

 روی   پـدربزرگ  .داخل تخت که شد، کارتی را دید که روی بالشتش اسـت           . آن شب با خستگی خود را به تخت خوابش رساند         . را هم نخورد  
پـدربزرگش ایـن کـار را کریـسمس       ! میـدونم چیـه   . حتی پیش از آن که معما را حل کند، لبخندی زد          . ند نوشته بود   را ای  کارت معمای ساده  

 . ش انجام داده بودگذشته نیز برای
 !جستجوی گنج

 دیگـر و  یجـا کـارت   پاسخ معما او را به جای دیگری از خانـه رسـاند کـه در آن             . مشتاقانه، روی معما فکر کرد و جواب را به دست آورد          
 کـه سـرانجام بـه        تـا ایـن    ویدد  وار این طرف و آن طرف خانه می         دیوانه. این یکی را هم حل کرد تا به کارت بعدی برسد          .  دیگر بود  یمعمای

. ناگهان متوقـف شـد    خود را به اتاقش رساند و        و   ها را به سرعت طی کرد       سوفی پله . گرداند  سرنخی رسید که به رختخواب خودش برش می       
 .اق جیغ بلندی کشیدسوفی از فرط اشتی. ی قرمزی به چشمش خورد که روبان قرمزی هم به فرمانش گره خورده بود در وسط اتاق دوچرخه

 ». اما گفتم شاید از این یکی بیشتر خوشت بیاد،خواستی میدونم عروسک می«: ی اتاق پدربزرگش لبخندی زد و گفت شهدر گو
هـا     چمـن  رویسوفی دوچرخـه را     .  حرکت کرد  پارکد و خودش همراه با او در        سوارش شو روز بعد، پدربزرگش به او یاد داد که چطور          

 .کنان روی زمین غلتیدند ها خنده ی آنر دو و هتعادلش را از دست داد بعد راند و
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 ».به خاطر کلید معذرت میخوام! پر گران«: سوفی او را در آغوش گرفت و گفت
 ».بخشند ها همیشه همدیگه رو می ها و نوه پدربزرگ. ز دستت عصبانی باشمآخه نمیتونم ا. متبخشید. مهم نیست، عزیزم«

خیلی . چی رو باز میکنه؟ هیچ وقت کلیدی مثل اون ندیدم        «.  جلوی خودش را بگیرد    دانست که نباید سؤال کند، اما نتوانست        سوفی می 
 ».قشنگ بود

اون یـه    «.پر هـیچ وقـت دروغ نمیگـه         گران. پدربزرگش کمی سکوت کرد و سوفی فهمید که او مطمئن نیست چطور باید جواب بدهد              
 ».ز دارممن توی اون جعبه یه عالمه را«: و باالخره گفت» .جعبه رو باز میکنه

 »! میادمبدمن از راز «: سوفی لوچه ورچید و گفت
 ».گیری که مثل من اونها را ستایش کنی ها اسرار مهمی هستند و یه روزی تو هم یاد می میدونم، اما این«
 ».و یه گل... روی کلید دو تا حرف بود«
 ». میگنLily1در انگلیسی به اون . یدش رو داریمتوی باغ هم نوع سف. fleur-de-lisبه اسم . ی منه اون گل مورد عالقه! آره«
 »!دوست دارم  زنبق گل من هم.شناسمش می«
اگـر  «.  بـاال رفـت  خواست ذهن سوفی را به بازی بگیـرد        درست مثل مواقعی که می     ابروهای پدربزرگ » .کنم  پس با تو یه معامله می     «

ای راجع بهش صحبت نکنی، من هم یه روزی اون رو به تـو                ا کس دیگه   دیگه با من ی    هیچ وقت بتونی کلید من رو مثل یه راز نگه داری و           
 ».میدم

 »واقعاً میدی؟ «.از فرط ذوق شک داشت که چنین چیزی را شنیده استسوفی 
 ».اسم تو روی اونه. وقتی زمانش برسه، کلید مال تو میشه. قول میدم«

 »! نیستP.Sحروف اسم من . P.Sروش نوشته ! نه، نیست«: سوفی اخم کرد و گفت
!  سـوفی راسـتش  «.پدربزرگ صدایش را پایین آورد و نگاهی به اطراف انداخت، انگار که بخواهد مطمئن شود کسی آن اطراف نیـست          

 »! رمزی تو اسمِاولِ.  یه رمزه.P.S.  بدونی، بهت میگمالزمه که حاال
 »من اسم رمزی دارم؟ «.چشمان سوفی از تعجب گشاد شد

 ».ها از اون خبر دارند های رمزی دارند که فقط پدربزرگ سم اهمیشهها  نوه! البته«
“P.S?” 

 ».Princesse Sophie«: سوفی را غلغلک داد و به فرانسه گفت
 ».من که پرنسس نیستم«: سوفی با خنده گفت

 ».برای من هستی«: چشمکی زد
 . سوفی شد پرنسس همی کلید صحبت نکردند و نام او ها هرگز درباره از آن روز به بعد آن

                                                                            
  گل زنبق 1
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 .دکر  میحملدر تاالر ملل، سوفی خاموش ایستاده بود و احساس فقدان ژرفی را که دچارش شده بود ت

 »اون حروف رو تو هیچ وقت دیدی؟ «.کرد لنگدان با شگفتی به سوفی نگاه می
نـه بـا    . د صحبت نکن  هیج وقت از کلی   . کند  چرخد و در گوشش نجوا می       سوفی احساس کرد صدای پدربزرگش در راهروهای موزه می        

 .P.S. تواند بار دیگر اعتماد او را زیر پا بگذارد یـا نـه   دانست می  نمی، امادانست که او را بخشیده است  سوفی می.ای من و نه کس دیگه
Find Robert Langdon .آره«: سوفی با تکان سر تصدیق کـرد . پدربزرگش خواسته بود که لنگدان به سوفی کمک کند !P.S 

 ».وقتی که بچه بودم. ار دیگه هم دیدمرو یک ب
 »کجا؟«

 ».روی چیزی که خیلی براش مهم بود«: سوفی تردید داشت
 »میتونی بگی این حروف همراه با یه نماد بود؟ یه گل زنبق؟. سوفی، خیلی مهمه«: لنگدان به سوفی چشم دوخت و گفت

 »؟فهمیدیتو از کجا ...«سوفی با شگفتی به عقب پرید
یـه انجمـن    . تقریباً مطمئنم پدربزرگ تو عضو یه انجمن سـرّی بـوده          «:  بیرون داد و با صدایی که پایین آورده بود گفت          لنگدان نفسی 

 ».اُخوّت پنهانی
ای را کـه از ایـن واقعیـت     کوشـید واقعـه   ده سـال بـود مـی      . خود او نیز از این امر آگاه بـود        . ای را در خود احساس کرد       پیچه  سوفی دل 

 .نابخشودنی. او شاهد موضوعی غیر قابل تصور بود. اخته بود فراموش کندآور آگاهش س هراس
 ».نشان اونهاست.  طرح رسمی این اخوتهP.Sگل زنبق و حروف «: لنگدان گفت
 .هاست  هم یکی از اعضای آنخودشکرد لنگدان نگوید چون  سوفی خداخدا می» تو از کجا میدونی؟«: سوفی پرسید

هـای سـری      ی نمادهـای انجمـن      تحقیـق دربـاره   . من راجع به این گروه مقاله نوشتم      «: گفت لرزید  ان می  از هیج   با صدایی که   لنگدان
جا توی فرانسه است، اما اعـضای قدرتمنـدی    پایگاه اونها این. دِیر صهیون. Prieuré de Sionاونها به خودشون میگن . تخصص منه

 ».مونده روی زمین هستند های باقی نجمنترین ا در واقع، اونها یکی از قدیمی. از کل اروپا دارند
 .ها نشنیده بود سوفی هیچ وقت چیزی از آن

امثال بوتیچلی، سِر آیزاک نیوتن،  : ترین افراد تاریخ میشه     اعضای دِیر شامل بعضی از بزرگ      «.زد  انقطاع حرف می    حاال لنگدان داشت بی   
 ».لئوناردو داوینچی «.صدایش سرشار از اشتیاق یک محقق بود. مکثی کرد» ویکتور هوگو،

 »داوینچی هم عضو انجمن بوده؟ «.سوفی خیره به لنگدان نگاه کرد
ی پـدربزرگت بـه       کرده که این احتماالً دلیـل عالقـه          به عنوان استاد اعظم به دِیر ریاست می        1519 تا   1510های    داوینچی بین سال  «

 خداهای مؤنث و تحقیر کلیسا که بین         و این موضوع به پگانیسم   . ا هم داشتند  ی تاریخی ب    هر دو نفرشون یه پیوند برادرانه     . کارهای اون بوده  
 ».ی مقدس داره ی خوبی توی احترام گذاشتن به مادینه دِیر سابقه. این دو فرد مشترک بوده مربوطه

 »پرستی پگانیه؟ ی الهه میخوای بگی این گروه، فرقه«
رازی که اونهـا را بـه    . تر از اون، اونها به خاطر پاسداری از یه راز کهن شهرت دارند              اما مهم . پرستی پگانیه   ی الهه    به فرقه  شبیهبیشتر  «

 ».شدت قدرتمند کرده
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یـه  ؟  ی سرّی پگـانی     یه فرقه . ای بیش نبود    بر خالف تمام قدرت ایجابی که در چشمان لنگدان بود، واکنش سوفی ناباوری سرسختانه             
کرد که ذهـنش بـه       گرفت، حس می    اش می   و هنوز، هر چند نادیده    . نمود   نامعقول می  ؟ سخت مضحک و   داوینچی رییس اون بوده   هم  زمانی  

بـه خـود    توانست    گیر کرده بود و چیزی را دیده بود که هنوز نمی            به شبی که که او به اشتباه پدربزرگش را غافل         —گردد  ده سال پیش باز می    
 ؟ —این چیزها میتونه توضیح بده که چرا. بقبوالند
ها    این .های خوبی هستند     و گل زنبقی که تو قبالً دیدی مدرک        P.S، اما   رنددا می به شدت سرّی نگه       رو ی دِیر   زندههویت اعضای   «

 ».فقط میتونن به دِیر ربط داشته باشند
با او  یی به وضوح اشتراکات زیادی      امریکااین  . داند  ی پدربزرگش می    سوفی فهمید که بر خالف تصورش لنگدان بیشتر از خود او درباره           

 »!تو باید بری. باید راجع به چیزهای زیادی صحبت کنیم. نمیتونم خطر کنم که تو رو بگیرند، رابرت«. جا جایش نبود داشت، اما این
 

جایی که رازهـای    . او جای دیگری گم شده بود     . خواست جایی برود    او نمی . شنید  ای ضعیف از صدای سوفی را می        لنگدان تنها زمزمه  
 .زد جایی که تاریخ گذشته از ظلمت سر به بیرون می. آوردند ر میکهن از آن سر ب

 . شد  ختم میمونا لیزالنگدان آرام، انگار که بخواهد سرش را زیر آب ببرد، سرش را چرخاند و به تیرگی سرخی نگریست که به 
Fleur-de-lis… flower of Lisa… Mona Lisa1 

 .زد ترین اسرار دیر صهیون و لئوناردو داوینچی را فریاد می شی، ژرفها همه در هم تنیده بودند؛ سمفونی خامو این
 

ی پلـیس     تیر ایستاد و فرمانـده     ی هفت   ی سردرگم تریلر با اشاره      ، راننده 2یِ پشتِ اینوالیدس    چند کیلومتر آن سوتر، نزدیک رودخانه     
 .ی متالطم سِن انداختها آلود کشید و قالب صابونی را میان آب ای غضب تماشا کرد که نعرهقضایی را 

                                                                            
ی آن  دومی صورت انگلیسی شده. ی فرانسوی گل زنبق است که در انگلیسی نیز کاربرد دارد اولین عبارت واژه. ن این جمله نبودای جز ترجمه نکرد  چاره 1

 .و سومین عبارت هم که آشناست. است، مضاف بر آن که لیزا نامی زنانه در انگلیسی نیز هست
2  Les Invalides :تأسیس کرد1670در ی نظامی پاریس که لویی چهاردهم آن را  موزه . 
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 چهارفصل بیست و 

جـد و   عـضالتش از فـرط وَ     . مش را در دید خود جا بدهـد       ی عظ ی   تنه ید درازا یس چشم دوخت و کوش    یسولپ الس به ابلیسک سن   یس
 سر احترام، که     بنا، نه از   ی  هی کنار پا   بعد .د تا از تنها بودنش اطمینان حاصل کند       یگر نگاهش اطراف را کاو    یبار د . ندشعف منقبض شده بود   
 .از سر ناچاری، زانو زد

 . هر خط رز پنهانیسنگ تاج ز
 .سیسولپ سن ابلیسک ی هیدر پا

 .  نظر داشتند اخوت در این مورد اتفاقّیتمام اعضا
بـا بنـد   . دیـ  ندی از متحـرک بـودن کاشـ      ی حـاک  یا عالمت یچ تَرَک   یه. دین سنگفرش شده را کاو    ی زانوانش نشست و دستانش زم     یرو
. زد ی مجـاور خـط ضـربه مـ        هـای   ی تمـام کاشـ    یرو. رفت دنبال کرد   ی را که سمت ستون م     یینن ضربه زد و خط برنج     ی زم ینش رو انگشتا

 . از خود ساختیبی غریشان صدا یکیسرانجام 
  !نهیرِ زمی زی خالییه فضا

 .قت را گفته بودندیانش حقیقربان. الس لبخند زدیس
 . گشتی شکستن کاشی برایزی چیستاد و پیپا ا سرِ
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ـ ا .قت شـده بودنـد    یش بدل به حق   یها رستن  یتر شوم .ن نفسش را حبس کرده بود     یندراخواهر س  ن،ایوادر   الس،ی س ی سر باال ن ی
 .س آمده بودیسولپ  به سنیگرید دوقصم ی از پیئز اپوس دورممراهب  .کرد ی نبود که وانمود میمهمان آن کس

 .ی پنهانیقصد
 .یستیتو تنها حامل راز ند یشیاند

آمـدن  . های کهن به گردش در آمـده بودنـد         او نگهبان بود و امشب، چرخ     . سا بود یی کل ای برا   ساده سرایدارش از   ی ب ین ب یخواهر ساندر 
 . از جانب اُخوّت بودیا  ستون نشانهی هیبه تا پاین غریا

 . خاموش دردسریندا
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 فصل بیست و پنجم

  را  آن  هکتـاری  2/1 ی محوطـه  و   زه اسـت  یل قاً در شمال شانزه   ی دق ،لین گابر ابای در خ  یوجور  مجتمع جمع  ،سیکا در پار  یمرآسفارت  
 .کا قرار داردیمرآن ی تحت قوان است، آندر  کها هرکسیز یچ ن معنا که هره آب ؛دکنن یاالت متحده محسوب میخاک ا

 .قطع کرداش را   تلفن مطالعهیخواند که صدا ی را ممیتا یالملل نیی ب  شب سفارت، نسخهیمتصد
 ».دییاالت متحده، بفرمایسفارت ا«: پاسخ داد
ـ » .اج دارم یـ به مساعدتتون احت  . ریعصر بخ «:  گفت کرد ی صحبت م  ی فرانسو ی   را با لهجه   یسی انگل  که گیرنده  تماس رغـم نزاکـت     یعل

متأسـفانه کـد   . انستم خودکار شـما دارم؛ بـه اسـم لنگـد    ی سی رو یغام تلفن یبه من گفتند یه پ     «. داشت ی خشن و رسم   ینیش طن یمرد، صدا 
 ».شمید سپاسگزار مید کمک کنیاگر بتون. م رو فراموش کردما یرقم سه

 یتـ یل امن یش به دلیل مـسا    ی دو سال پ    را ستمیس.  باشه یمی قد یلید خ یام شما با  یپ. متأسفم آقا «: گفت ی مکث  بعد از  زده رتی ح یمتصّد
 »د؟یغام داریهتون گفت پ بیک.  بودندیپنج رقم کدها ی ن گذشته، همهیاز ا. دبودنده یبرچ

 »د؟ی نداریر خودکاریگ غامیستم پی سچیهشما «
 »د؟ییممکنه مجدداً اسمتون رو بفرما. شهی می شما به صورت متن در بخش خدمات نگهداری برایغامیهر پ. ر آقایخ«

 . را گذاشته بودیاما مرد گوش
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 را وارد کرد و     یرقم  کدی سه   و  را گرفت  ی محل ای  نگدان شماره د که ل  ید. زد ی سن قدم م   ی  بزو فاش مات و مبهوت در ساحل رودخانه       
 ؟ تماس گرفتهیا  اگر لنگدان به سفارت زنگ نزده پس با کدوم جهنم دره. ضبط شده گوش دادیامیبه پ

 .لنگدان از تلفن من استفاده کرد. افت پاسخ در مشتش استیره شده بود، درین که به تلفن همراهش خیدر همان ح
 .دا کردی شماره را پ،دیرون کشی گرفته شده را بیها ن تماسی را باز کرد، آخریفهرست گوش
 .454 یرقم س و به دنبالش کدِ سهیتلفنی در پار

 .ماندشماره را دوباره گرفت و منتظر برقراری تماس 
ـ یسـرانجام صـدا    Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neveu, Je suis absente“ : پاسـخ داد ی زن

pour le moment, mais...” 
 .4...5...4... بعد را وارد کردی فاش خونش به جوش آمده بود و با عصبانیت شماره
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 فصل بیست و ششم

ـ —ردمتر دا    سانتی 55 در   79حدود   یا اندازه زایمونا ل ،  تصور عموم به رغم     فروشـگاه لـوور      در ش کـه  یتـر از پوسـترها      کوچـک  یحت
 متـری از    ی پـنج سـانت    ای  وار شمال غربـی تـاالر ملـل، پـسِ جـداره           یی از سپیدار نقاشی شده و بر د        روی قابی چوب   مونا لیزا . ندفروخت یم

 که در آن اَشکال درون      ی، سبک  در سفوماتو  ینچی داو یآلود حاکم بر آن را به مهارت و استاد          و مه  یری اِث یزان است؛ فضا  یگالس آو  یپلکس
 .اند  نسبت دادهشوند ید میگر ناپدیکدی

ی آن    ن مرتبـه  یدو بار به سرقت رفته بود؛ در آخر       —1گفتند ژُکوند   ها می   ا آن طور که فرانسوی    ی—زایه کردنش در لوور، مونال    از زمان خان  
هـا    در روزنامـه  وختنـد یابـان اشـک ر  یها در خ یسید شد، پاری، ناپد2 تاالر مربع یعنیلوور،» ناپذیربخش نفوذ« از   مونا لیزا ، که   1911در سال   

 از یکـ ی در ی شده داخل چمـدان   ی را جاساز  زایمونا ل سپس دو سال بعد از آن،       .  را بازگردانند  یه دزدان التماس کردند تا نقاش     مقاله نوشتند و ب   
 .دا کردندی فلورانس پیها هتل

ست متر جلوتر  بیزایمونا ل. رفت پای او در تاالر ملل راه می        رفتن ندارد، هم   سَرِچ وجه   ی را متقاعد کرده بود به ه      یلنگدان که اکنون سوف   
ک یـ سوفی شعاع بار. دکرن مقابلشان پهن ی زمی رو رای مدادی قوه  چراغرنگِ یشکل و آب ی و نور هاللنموداه را روشن  ی نور س  یبود که سوف  

 .برد یتاب جلو و عقب م  از جوهر شبیدا کردن اثری پیروبی برا نینور را مانند دستگاه م

                                                                            
1  La Jaconde  
2  La Salon Carre 
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کـه   کـرد  تقـال . آگاهی به او دسـت داده بـود   حس خاصی از پیشهنری  ی آثار بزرگ  دوبارهاز دیدن رفت و     لنگدان کنار سوفی راه می    
 یا رهی مانند جز   که دار شد ی پد گوش اتاق هشت  تماشای   مکتیسمت چپش، ن   .ندی را بب  یشده از چراغ سوف    ساطع نور قرمزرنگ    ی  لهیفراتر از پ  

 .دیرس ی به نظر می و تهی از هر چیزی پارکتییایک داخل دریتار
 .قرار داردش ی جهان در سلول انفرادین نقاشیتر دانست در پس آن، پرآوازه ی مدید و میوار ی دی تیره را رویها شهیقاب ش

نـه بـه     و   دارد زشیاسرارآم لبخند به یارتباط نه  در جهان  یاثر هنر  نیمشهورتر عنوان به زایمونا ل  منزلت و دانست که مقام   یلنگدان م 
 فقط به این سبب مـشهور شـد کـه لئونـاردو             زایمونا ل بلکه  . اند  و طرفداران توطئه ارائه داده     یخدانان هنر یت که تار   اس یر مرموز یعلت تفاس 

داد  یشدند پاسـخ مـ     یا م یلش را جو  یبرد و اگر دل    ی را همراه م   یرفت نقاش  یهر بار که سفر م    . ن دستاوردش خوانده بود   یتر  آن را ناب   یچیداون
 . زنانه دشوار استییبایف زین تعری از واالترییکه جدا

 بـه کـار     ی با مهارت هنر   یشد ارتباط  یل م ئ قا زایمونا ل  ی برا ینچی که داو  ی پنداشتند حرمت  یخدانان هنر ی از تار  یاریل بس ین دل یبه هم 
 کـه   یکردنـد حرمتـ    ادعـا    یاریبـس .  بـود  سفوماتوای     از پرتره  یا  ساده ی   نمونه یآور رتی به طرز ح   یالواقع نقاش  یف. رفته در آن نداشته است    

قت بدل به مشهورترین    ی در حق  زایمونا ل .  رنگ یها هی در ال  ی پنهان یامیپ: تر نشأت گرفته است    قی عم یل بوده، از منبع   ین اثر قا  ی بر ا  ینچیداو
خ هنـر  یرهـای تـا     از کتـاب   یاری در بـس   یخته با شوخ  یی آم   هام و کنایه  ی به عنوان کوالژی از ا      را ینقاشاین  . شد گروهی جهان    درون یشوخ
 .کردند ی میز تلقی مردم آن لبخند را اسرارآمی ن که هنوز تودهیالعاده ا و خارق. دنشناخت می

 .ستی در کار نیچ رازیه: دیشیگرفتند با خود اند ی شکل می نقاشیهمان طور که خطوط اصل. ستی در کار نیچ رازیه
 که لنگـدان    یناریسم. 1بند در ندامتگاه شهر اسکس      هم دوازده  ده—ده بود  دور از تصور قسمت کر     ی را با گروه   زایمونا ل راً لنگدان راز    یاخ

همکاران لنگدان دوست داشـتند آن را       .  بود ها   زندان ی   هاروارد در جهت آموزش در مجموعه      ی امداد ی   از برنامه  یدر زندان برگزار کرد بخش    
 . بنامندنی مجرمیفرهنگ برا

 کـه در کـالس      یانی را بـا زنـدان     زایـ مونـا ل  ستاده و راز    یفکنی که باالی سرش قرار داشت ا      ر نورا یک زندان ز  ی تار ی  لنگدان در کتابخانه  
 زایـ مونا لر یهمان طور که به طرف تصو. افتین یزبی اما ت، و خشنلوغ که در کمال تعجب شیمردان. ان گذاشته بود  یشرکت کرده بودند در م    

 افـق  ینچیداو«: و به تفاوت آشکار آن اشاره کرد» . کار یکدست نیستی نهیزم د که پسیاحتماالً متوجه شد«: داشت گفت یوار گام برم  یر د ب
 ».دهیتر از افق راست کش نیی پایچپ رو به طرز معنادار

 »ه؟خیط کاشت«: دی پرسها ی از زندانیکی
ن آوردن  ییبـا پـا   . دهک بـو  یـ  کوچ ی  ه حقه ین  یدر واقع ا  . کرده ین کار رو م   ی به ندرت ا   ینچی داو !نه«: گفت و   دیش خود خند  یلنگدان پ 
، یخیاز نظر تار  . ینچی کوچک داو  یه شوخ ی. اد تا از راست   یتر ب   از سمت چپ به نظر بزرگ      زایمونا ل  باعث شده    یی شهر داوینچ    تصویر حومه 

رده  کـ  ین طرفداران اصول مؤنث بوده کار     یتر  از بزرگ  یکی ینچیچون داو . چپ مؤنث و راست مذکره    .  جهت بودند  یم مرد و زن دارا    یمفاه
 ».اد تا از راستیتر به نظر ب  از سمت چپ باشکوهزایمونا لتا 

 ».دم مفعول بودهیشن «: داشت گفتیش بزی که ریزاندامیمرد ر
 ». بودهباز جنس  همینچی، داوآرهکنند؛ اما  یانش نمین صورت بیها معموالً به ا دان خیتار«: گفت و لنگدان اخم کرد

 »ش بوده؟ نسوان راست کاری هین قضیواسه هم«

                                                                            
1  Essex County :شهری در ماساچوست آمریکا 
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کـه هـر دو وجـه     نیـ کنه مگـر ا یدا نمی نجات پیمعتقد بود روح انسان از گمراه. ن زن و مرد موافق بودی با توازن ب  ینچیدر اصل داو  «
 ».مؤنث و مذکر رو داشته باشه

 »؟ داشته باشنمعاملههایی که  میکه تیکه مث«:  گفتیکس
 3تهی و آفرود  2 و ارتباطش با هرمس    1هرمافرودیت ی   کلمه یشناس شهیمّلی از ر  لنگدان فکر کرد داستانِ مک    .  برخاست یا  شادمانه ی خنده

 .ارزش خواهد بود ت بیین جمعی در گوشش زمزمه کرد که حرفش در ایزیبگوید، اما چ
 ».این طوریاستگن یه؟ مینچی خود داوی  عکس زنونهزایل مونا دُرُسه که !ان لنگدایآق«:  گفتتنومندیمرد 

ـ   یبـ یی داوینچـی نقـاط تناسـب عج         پرتـره    و سـلف   زایـ مونا ل  یوتریل کامپ یه و تحل  ی بود و تجز   یهل شوخ  ا ینچیداو. ممکنه« ن ی رو ب
 ی هر دو  ی  ادغام شده . هی دوجنس یا رکانهیبه طرز ز  . نثؤ نه مذکره و نه م     زایمونا ل  که داشته    ی هر قصد  ینچیداو. کنهید م ییأهاشون ت  صورت

 ».اونهاست
 »ه؟یریکبیه زن ایزا یگن مونالنس واسه این که ی نها یعبالت هارواردد اینا یه مُشت خزیخاطر جمع«

.  بوده یتی دوجنس یده نقاش ی سرنخ بزرگی به جا گذاشت که نشون م        ینچیاما در واقع، داو   . دیممکنه شما درست بگ   «: دیلنگدان هم خند  
 »ده؟ی شنی مصری خدا4 از آمونیزی تا حاال چیکس

 »!یمذکّر بارور یخدا. آره«: مرد درشت اندام گفت
 .رت کردیلنگدان ح

. اس   قـوچ عکـسش جلـو جعبـه        ی  ارو که با کلـه    یهمون  .  نوشته آمون کاندومِ   ی  رو جعبه «: ادامه داد  شش باز بود  ی ن  که اندام مرد درشت 
 ».ی باروری مصریروش نوشته خدا

                                                                            
1  Hermaphrodite :موجود دوجنسه یا نرماده 
2  Hermes :بیات، قهرمانان، دزدان ها، سخنوری، اد در یونان قاصد خدایان المپ و فرزند زئوس و مایا؛ وی ایزد شبانان، مسافران، بازرگانان، اوزان و مقیاس

. برابر رومی او همان مرکوری است.  و جشن خاص او هرمیویا نام داشتهندپرستید میدر یونان، به ویژه در آرکاد را او . کاریش است شهرتش به سبب زیرکی و فریب. بود
افزاری بالدار پوشیده و عصای معروف چاوش را در دست گرفته   پایدهند که ی سفر و کالهی بر سر نشان می در هنر وی را معموالً با بدنی نرم و چاالک در جامه

 .اند گذاری کرده ی آسمان است با توجه به وی نام السیرترین سیاره را که سریع) تیر(ی عطارد  به دلیل سرعت بسیارش، اروپاییان سیاره. است
3  Aphrodite :ی  است که این موضوع به افسانه» کف« در یونانی به معنای آفروسی  واژه. تی عشق و زیبایی در یونان که ونوس برابر رومی آن اس الهه

ی یونان باستان پس  در فلسفه. اندام است تراشی، زنی جوان و خوش هیئت او در هنر، به ویژه پیکره. گردد ی اورانوس بر دریا باز می تولد او از کف دریا و از ریختن نطفه
ی عوام است و فرزند  ی اورانوس است و خدای عشق پاک و دیگری آفرودیته پاندمینیه که آفرودیته یکی آفرودیته اورانیا که زاده: نستنداز افالطون، او را به دو گونه دا

 .دیونه و ایزد عشق عام یا شهوانی
4  Amon) :به معنای پنهان (ترین ایزد مصر باستان که در اصل خدای زندگی و باروری در منطقه طیوه  مهم(Thebes) و تجسّد خورشید )بوده ) نیمروز

بر .  بیست و یکم ادامه داشتی  سلسلهی  دوازدهم تا زمان فراعنهی پرستش آمون از زمان سلسله. رع پرستیدند-بعدها او را با رَع یکی شمردند و با عنوان آمون. است
ترین خدای مصر که نامش به معنای آب  ازلی: نون. (زین، نون، و یا از گل نیلوفری آفریدهای آغا او خود را از تَلِّ آب) یا هلیوپولیس(شناسی شهر بَعلبک  ی کیهان پایه

) هوا(سپس شو .) کنند که در آغاز جهان را در بر گرفته بود و رع خلقت را از آن شروع کرد وی را به صورت آب آغازینی مجسم می. است و نمایانگر آشفتگی و تاریکی
ها است که زمین را نرینه و آسمان را مادینه  این یکی از معدود افسانه. (ی آسمان، نوت را به وجود آوردند ها ایزد زمین، گِب و الهه که آنرا آفرید ) رطوبت(نوت و تِفْ
خدای ماه و به ( با نام خُن را به همسری برگزید و صاحب فرزندی) به معنای مادر(او ایزدبانویی با نام موت . دانند خورشید را گاهی تَن و گاهی چشم او می.) داند می

کردند که دو پر بزرگ  آمون را به هیئت آدمی با سر قوش یا گاهی قوچ مجسّم می. این سه بعدها تثلیث مقدس مردم بعلبک را ساختند. شد) ی آسمان معنای پیماینده
 .بر روی سر و عصای سلطنتی و نماد حیات در دست داشت) نماد شاهی(
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انـد   ف را درست متوجه شـده     یروگلیرنده ه یگ شی پ یدکنندگان داروها ید تول ید ین که م  ی محصول آشنا نبود، اما از ا      یلنگدان با نام تجار   
اش  دهیـ  خم یهـا  ش و شـاخ   ی جنـس  یبنـدوبار  ی و ب  کردندر  ی قوچ تصو  ی   با کله  یقاً به شکل مرد   ی دق  رو  آمون !بارکلّا «. داشت یاحساس خوب 

 ». رو باب کردهحَشَری به معنی horny1 ی امروزی کلمه
 »؟جدّی«
 »؟ی بارورالنوع ربهعنی  بود؟ یی آمون کید همتایدونیم. کلک یب«

 .پرسش لحظاتی سکوت به دنبال داشت
 یهـا  2نگاشـت  م کـه بـه نقـش   یس رو داریزی مؤنث ایپس خدای مذکّر آمون و خدا«:  را برداشت و نوشت   یقلم روغن » .س بوده یزیا«
 ».شدهی گفته م3زایا' اونها لیباستان

 . به عقب به سمت نورافکن برداشتینوشت و گامن  دیگرلنگدان
 زایا'مون لآ
 »اد؟یآشنا به نظر نم«

 »!وَلیاِ... زای ل...مونا«: ده گفتی با نفسِ بریکس
 از اتّحـاد مقـدس مـرد و زن    ی بوده، بلکه اسمش هـم مقلـوب    یزا دوجنس ی مونا ل  ی  ون، نه تنها چهره   یآقا«: گفت و   لنگدان سر تکان داد   

 ».زای مونالی ل لبخند رندانهیه و دلینچین راز کوچیک داویو دوستان ا. است
 

ـ   .  فاصله داشتند  زایمونا ل سه متر با    . ن نشست یو ناگهان با زانو بر زم     » .جا بوده  نیپدربزرگم ا «:  گفت یسوف اه را بـه    یمحتاطانه نور س
 .ت کردیپوش هدا  سرسرای پارکتی رویا سمت لکّه

 در   را اهیاد آورد نـور سـ     یـ ؟ ناگهان به    جوهر. زد یق م د که بر  ی را د  ی کوچک ی  بعد کنار او زانو زد و قطره      . دی ند یزی امر لنگدان چ   یابتدا
 زایـ مونـا ل ر به طور حتم قبل از مرگ سـراغ     یژاک سون .  حق داشت  یسوف. اعصابش متشنّج شد  . خون. دکنن ی استفاده م  یچه منظور ه  اصل ب 

 .آمده بود
 یهـا  بـه سـرعت گـام     » .غـام بـرام گذاشـته     یه پ یـ جـا    نیدونم ا یم«: ادامه داد  و   ستادیا» .ومدهیجا ن  نیل ا یبدون دل «:  زمزمه کرد  یسوف

 . لُخت جلو و عقب بردیها  پارکتی نور را روه بود ون مقابل تابلو را روشن کردیزمسوفی .  کردی را طزایمونا لمانده تا  یباق
 »!ستی نیچیه«

 بـه  ی کـه سـوف  یفت و نـور  را گریمچ سوف. دی دزایمونا ل محافظ ی شهیف نور بنفش را روی ش     یدر همان لحظه لنگدان درخشش ضع     
 . ن سُر دادییکشاند به پا ی می خود نقاشیطرف باال رو

                                                                            
1  horn باشد معنای شاخ می در انگلیسی به. 
2  Pictogram :مثالً برخی از آثار نقاشی و طرّاحی پیشاتاریخی و نیز نوشتار . ای باشد نگاری صور طبیعی که نمایانگر فکر یا انگاره نقش حاصل از چکیده

 .ها ها مثل هیروگلیف متشکل از این گونه نقش
3  L'ISA 
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 .خکوب شدندیهر دو م
 .زایمونا ل صورت یدند؛ درست رویدرخش ی بنفش می شه سه کلمهی شیرو
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 فصل بیست و هفتم

یه قالب  «؟  شنوم درست می  روهای فاش     حرف. ستوان کوله که پشت میز سونیر نشسته بود، گوشی را با ناباوری به گوشش چسباند              
 »صابون؟ چطور ممکنه لنگدان موضوع ردیاب رو فهمیده باشه؟

 ».بهش گفته سوفی نوو«: فاش پاسخ داد
 »چرا؟! چی«
 ».من همین االن یه نوار گوش دادم که ثابت میکنه اون فراریش داده! ل خوبیؤاچه س«

ژ دخالـت  .پـی .س.کرد سوفی در عملیات مهـم د  ارکی داشت که اثبات می    ؟ فاش مد  خواسته بکنه   نوو چی کار می   . کوله دهان بسته بود   
 »لنگدان حاال کجاست؟... ، فرماندهچی بگم«. رفت شد، که زندان هم می سوفی نوو نه فقط اخراج می. کرده بود
 »هیچ کدوم از آژیرها خاموش شدند؟«
 »!خیر قربان«
 »ی گراند گالری بیرون نیومده؟ هیچ کس هم از دروازه«
 ».همون طور که شما دستور داده بودید. ما یه افسر امنیتی اونجا گذاشتیم. نه«
 »نگهبان امنیتی مُسلحه؟ .پس لنگدان هنوز باید داخل گراند گالری باشه. خوبه«
 ».نگهبان ارشده. بله، قربان«



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 121  -  

 نمیخوام لنگـدان از یـه خروجـی فـرار           در ضمن، . ی دیگه جمع کنم     نمیتونم افرادم رو تا چند دقیقه     . بفرستش داخل «: فاش دستور داد  
 ».بهتره بهش بگی که سرکار نوو احتماالً همراه اونه«: فاش مکثی کرد و ادامه داد» .کنه

 ».کردم نوو رفته باشه گمان می«
 » که اون بره؟دیدیتو «
 »...اما. ، قرباننه«
 ».همه فقط ورودش رو دیدند.  هیچ کسی ندیده که اون برهپس«

 ؟هنوز داخل ساختمونه. سوفی نوو حیرت کردکوله از شجاعت 
 ».بسته اونجا باشند گردم نوو و لنگدان دست میخوام تا برمی! حواست رو جمع کن«: فاش دستور داد

 
رابرت لنگدان امشب خودش را صید گریزپایی نشان داده بود و االن هـم کـه                . تریلر که دور شد، فرمانده فاش افردش را جمع کرد         

 .شد کرد شکار کردنش دشوارتر از حد انتظار می میسوفی نوو کمکش 

 .م گرفت که فرصتی به لنگدان ندهدفاش تصمی
نیمی از مردانش را به لوور فرستاد و نیمی دیگر را به تنها جایی در پاریس که رابـرت لنگـدان مـأوای امنـی                         . تر کرد   پس حلقه را تنگ   

 .یافت می
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 تمشفصل بیست و ه

رسید کـه مـتن در    به نظر می  . درخشیدند  گالس می   نگریست که بر روی پلکسی      ای می   ا حیرت به شش واژه    داخل تاالر ملل، لنگدان ب    
 .افکند داری را بر روی لبخند اسرارآمیز مونا لیزا می ی دندانه هوا شناور است و سایه

 »!بودهدِیر این ثابت میکنه پدربزرگت عضو . دِیر«: لنگدان نجوا کرد
 »تو چیزی سر در میاری؟«: گفت و ه کردسوفی سردرگم او را نگا

هـای   تـرین فلـسفه   یاساسـ این عبـارت یکـی از   «. رفت و در همان حال افکارش دائماً این سو و آن سو می         » .نقصه  بی«: لنگدان گفت 
 »!دِیره

 . نگاه کردمونا لیزاسوفی با افکاری مغشوش به درخشش پیغام بر روی صورت 
So dark is the con of man. 

 .لمانی است مکر آدمیبس ظ

های قدرتمندی در کلیسای اولیه،        که انسان  کردند بنا   اعتقادپرستی روی این       در جاودانه کردن الهه     رو سنّت دیر ! سوفی«: لنگدان گفت 
 ».ی ترازو به نفع نرینه باال بیاد  فریب دادند که منجر شده تا ارزش مادینه از بین بره و کفههایی ی دروغ جهان رو با اشاعه

 .نگریست سوفی خاموش مانده بود و به کلمات می
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ی مقـدس رو اهریمنـی نـشون     ی مادینـه   و اخالف مردش با به راه انداختن جنگ تبلیغات که چهره        1ی دِیر اینه که کُنستانتین      عقیده«
 ». از دین جدید محو کردندگردوند و این طوری الهه رو برای همیشه پدرساالر  مادرساالر به مسیحیتِکیشیِ داد، دنیا رو از پگان

 ». بگهتری مهمخواسته چیز  حتماً می. جا کشونده که این رو بفهمم پدربزرگم من رو این «.سوفی هنوز نامطمئن بود
توانست آن    چه معنای دیگری داشته باشد و چه نه، لنگدان نمی         . گمان میکنه این هم یه رمز دیگه باشه       . فهمید  لنگدان منظورش را می   

 .ی پیغام سونیر در کلنجار بود فکر او هنوز با صراحتِ شجاعانه. نگ بگویددر را بی
 .واقعاً هم ظلمانی. بس ظلمانی است مکر آدمیاندیشید 

. دهد؛ با این همه، کلیسا تاریخ خشن و پرنیرنگی پشت سر داشت د که کلیسای جدید کار خود را خوب انجام می رک نمیهیچ کس انکار    
های به کـار رفتـه در آن بـه همـان           سه قرن به درازا انجامید و روش       کیش  پرست و پگان    ی ادیان مادینه  »دایت دوباره ه« سبعانه برای    جهادِ

 .اندازه که آسمانی و وحیانی بود، مخوف بود
 Malleus .تـرین کتـاب تـاریخ بـشر اسـت     ›غرقـه در خـون  ‹تفتیش عقایـد کاتولیـک کتـابی را چـاپ کـرد کـه بـه ظَـنّ قـوی،          

Maleficarum ها را    آموخت چگونه آن    داد و به روحانیان می      تعلیم می » مخاطرات زنان آزاداندیش  «ی    ، جهان را درباره   ها  پُتک ساحره ا   ی
  و 2 عرفـا   و هـا    کـولی   و هـا    کاهنـه   و جویـان زن    دانست شامل دانش    می» ساحره«افرادی را که کلیسا     .  شکنجه دهند و از میان ببرند       و بیابند

 نیز به سـبب   راها  قابله.»احتمال آن برود با طبیعت پیوندی داشته باشد      «شد که     گان گیاهان دارویی و هر زنی می       گردآورند  و دوستان طبیعت
ی خداست که به سـبب   کرد کیفر حقّه دردی که کلیسا بیان می —کشتند میآمیزشان در استفاده از طب برای تسکین درد زایمان            عمل بدعت 

در طـی سـه قـرن کـشتارِ     . گـذاری کـرد   ی گناه جبلّـی را پایـه        و این چنین، کلیسا اندیشه     اند  کردهل  شراکت حوّا در خوردن سیب آگاهی ناز      
 . هایی چوبی، سوزاندند ، بسته به دیرک را زنمیلیونها، پنج  ساحره

 .ریزی کار خود را به انجام رساند تبلیغات و خون
 .زیست جهانِ امروز مصّون از این موارد می

نـه خاخـام    . هـای سراسـر جهـان راندنـد         گـاه   دنـد، از پرسـتش    کر  می تکریمی الینفک تجلّی ملکوت       ه عنوان نیمه  ، که زمانی ب    را زنان
 جنـسی و طبیعـی میـان زن و          وصال—3ی مقدس هیِروس گاموس     فریضه.  نه روحانی مسلمان زن    ،ارتدوکس زن ماند، نه کشیش کاتولیک     

آور  در طرح نویی که کلیسا درانداخته بود مبدّل به عملـی شـرم  —شوند یک کُل می لحاظ روحی تبدیل به به که از طریق آن هر کدام       را مرد

                                                                            
1  Constantine the Great :او آغازگر روندی بود که نهایتاً منجر شد مسیحیّت در روم دین رسمی شود و . 337 تا 312اتور روم از کنستانتین کبیر امپر

 .او تا بستر مرگ خود غسل تعمید ندیده بود. امپراتوری مقدّس روم تشکیل شود
مذهب ) ی پوسته(شود که عشق را بر ایمان و  ه می ممکن است مقصود نویسنده از این عبارت این باشد که عرفان به طور عام در هر دینی به طریقتی گفت 2

از سوی دیگر، در . دهد ی دین، انعطاف بیشتری در پذیرش عقاید از خود نشان می داند و در مقایسه با دیگر وجوه دین، نظیر شریعت یا فلسفه مقدم و از آن برتر می
که ناگفته پیداست وجه دوم را ) مادینه(و وجه معشوقی ) نرینه(وجه عاشقی :  دو وجه استپروردگار دارای.) دست کم، در مورد عرفان اسالمی که مطمئنیم(عرفان 

باید اشاره کنیم در این میان استثناء ادیان هندویی . شاید به همین سبب است که فقه ادیان گوناگون به طور معمول با عرفان سر ناسازگاری دارند! اعتبار بیشتری است
ی  به نقل از مقاله. های وحشت  یا قدرتPouvoirs de L’horreurبرای نمونه، ژولیا کریستوا در کتاب (شناسان  به اعتقاد بسیاری جامعهها  است؛ چه در فرهنگ آن

که در دیگر جوامع خورد  ی خدایان به چشم می های سترگی از وجه مادینه هنوز نشانه) 34ی  ی کارنامه، شماره ، اُئوزد میرالپ، ماهنامه»باالتر از سیاهی رنگ نیست«
 .موجود نیست

3  Hieros Gamos :ی کشاورزی  ها و شرایع کهن که خاصّ جوامعی بوده که بر پایه ی جنسی خدایانِ باروری در اسطوره به یونانی زناشویی مقدس؛ رابطه
.) ها پادشاهان و کاهنه: اند ی خدایان بوده های که نماینده ه، انسانبرای نمون(های مقدسی  دست کم یک بار در سال انسان. شده است؛ به ویژه در خاور میانه غلّات بنا می

 .شان را تضمین کند خیزی سرزمین اند که حاصل داده ای انجام می مُجامعه
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آن صمیمانه با خدایشان خلـوت کننـد، اکنـون در    از قِبَل  جنسی با همتایان زن خود نیاز داشتند تا          وصالمردان مقدسی که زمانی به      . دکردن
، بـه مـرد تحمیـل       زن ،دسـت محبـوبش     ن باشد که آن را به یاری هم       ی شیطا   شان، خواسته  ی جنسی طبیعی    هراس از این بودند که خواسته     

 . کند می
و  gauche —»چـپ «در فرانـسه و ایتالیـا، کلمـات اشـاره کننـده بـه       .  از افترای کلیسا دور نماند   سمت چپ ی مادینه با      حتی رابطه 

sinistra —            تا .  مهارت و صحّت را در برگرفت       و راستیی  ها معان   مفهوم فرعی بسیار پستی به خود گرفت؛ در حالی معادل سمت راست آن
 . sinister1 و هر چیز بدی چپ فکرشوند، افکار احمقانه  های تندرو جناح چپ تلقی می به امروز هم، اندیشه

ـ  مردان دنیای    را  مام زمین   و چرخ گردون گردید  . روزگار الهه به سر آمده بود      د و اکنـون خداونـدانِ جنـگ و نـابودی باجـشان را              کردن
ی مقـدس از       اِمحـاء مادینـه    بر آن بـود   دیر صهیون   . اش گذرانده بود    سِ نرینه دو هزاره را افسارگسیخته و جدا از نفس مادینه          فْنَ. ستاندند  یم

گفتند؛ موقعیت ناپایداری کـه       می—موازنه  زندگیِ بی —کویانیسکواتسی به آن    2پوستان هوپی   زندگی جدید منجر به چیزی شده است که سرخ        
 . ای به مام زمین بود حرمتی فزاینده ستیز و بی  فراوانی جوامع زن و3 آن ستیزهای تحریک پذیرفته از تستوسترونهای نشانه

 .نجوای آرام سوفی او را تکان داد» !یکی داره میاد! رابرت«: سوفی گفت
 .شدند تر می هایی را شنید که در راهرو نزدیک صدای گام

 » !از این طرف«. گار جلوی چشمان لنگدان بخار شدنور ان. سوفی نور سیاه را خاموش کرد
رفـت و   ی سوفی را دید که به مرکـز اتـاق مـی    دیدش که واضح شد، سایه   ! کدوم طرف . ای خود را کامالً نابینا حس کرد        لنگدان لحظه 

 .ختمانند متوقفش سا خواست او را دنبال کند که صدایی غرش می. شد گوش از دید پنهان می های هشت پشت نیمکت
»Arrêtez4!«داد  مردی بود که از میان در فرمان می صدای. 

 .های لنگدان گرفته بود تیرش را مستقیماً به سمت شانه  هفت وافسر امنیتی لوور از ورودی به تاالر ملل آمد
 .برد هایش را از روی غریزه باال می لنگدان احساس کرد دست

 » !و زمینبخواب ر... !Couchez-vous«: نگهبان دستور داد
 . ها و پاهایش را از هم باز کرد نگهبان باالی سرش آمد و با لگد دست. چند ثانیه بعد، لنگدان روی زمین بود

 Mauvaise idée, Monsieur Langdon. Mauvaise“: نگهبان تفنگ را محکم به کمر لنگدان فـشار داد و گفـت  
idée5.” 

مـرد  با خود اندیشید   . دید  وار را در موقعیتش می       افتاده بود و طنزی ظریف و کنایه       پوش  لنگدان با دست و پای باز روی سرسرای پارکت        
 .فقط صورتش رو به زمینه! ویترووین

                                                                            
 .ای به معنای چپ است ی این واژه از واژه کننده، نامیمون، فاسد، شیطانی؛ ریشه  در انگلیسی به معنای گمراه 1
  در شمال آریزونا(pueblo)ی پوئبلو  ن قبیلهپوستا  گروهی از سرخ 2
3  Testosterone :است... ی این هورمون رشد موهای صورت و بم کردن صدا و هورمون جنسی مردانه؛ وظیفه. 
 ! ایست 4
 !فکرهای بد.  فکرهای بدی داشتی، موسیو لنگدان 5
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 فصل بیست و نهم

این میله کـارش را بـه خـوبیِ         . های سنگین و آهنی نذری را از محراب پشت ستون برداشت            دانی  سولپیس، سیالس شمع   داخل سن 
توانـد   پوشاند و فهمید نمی     ای مرمرین و خاکستری انداخت که گودیِ آشکاری را روی زمین می              نگاهی به صفحه   د بع .داد  دژکوب انجام می  

 . سر و صدا پوشش را بشکند بی

 .انداخت های گنبدی طنین می  به حتم، صدایش در سقف؛آهن به روی مرمر
بـه  . داد ایـن خطـر را نپـذیرد         بود، سیالس ترجیح مـی      نین می ولی اگر هم چ   . شنید؟ به احتمال اکنون خوابیده بود       راهبه صدایش را می   

. حرمتـی بکنـد     خواست به آن بی     نمی. ی آهنی بپیچاند، اما به جز ردای کتان محراب چیزی نیافت            ای گشت تا آن را به دور میله         دنبال پارچه 
د، ورآ   بیرون می   از تن   که  را ردا.  بدنش بیرون آورد   گره ردایش را گشود و آن را از       . دانست که در آن کلیسای بزرگ تنهاست        می. رَدای خودم 

 . های کمر سیالس را به سوزش انداخت تار و پود پشمیش زخم
سپس روی کاشی کف زمـین خـم شـد و میلـه را بـه آن                 . ی آهنی چرخاند    ردایش را به دور میله    . اش، برهنه بود    تنه   میان  در اکنون جز 

ـ یدوباره صدا. وباره میله را کوباند  د. سنگ نشکست . صدایی خفه برخاست  . کوباند در . ک سـنگ همـراه بـود   رَی خفه برخاست، اما این بار با تَ
 . های سنگ به گودی عمیقی در زیر زمین ریخت  خرد شد و پارهسرانجامسومین ضربه، سنگ 

 !یه فضای کوچیک
دست برهنه  . ره که زانو زد، خون تنش بیرون زد       جلوی حف . مانده را از حفره برداشت و به فضای تهی نگاه کرد            های باقی   به سرعت تکه  

 . رنگش را داخل حفره برد و بی
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یک لوح سنگی ! سپس دستش را به زیر خط رز برد و چیزی را لمس کرد       . کف حفره را سنگ همواری پوشانده بود      . در آغاز هیچ نیافت   
سنگ نه چندان    تکه. اش را امتحان کرد     ایستاد و یافته  .  آورد  آن را چنگ زد و آرام بیرون        و ی آن محکم کرد     انگشتانش را به دور لبه    . ضخیم
 1.ی امروزی حس کردیای خود را همچون موسا لحظه. ای با حروفی حک شده بر آن بود تراشیده خوش

د که هایی باش ای از راهنمایی  یا مجموعهای انتظار داشت که سنگ تاج، نقشه . کرد  خواند، احساس شگفتی می     سیالس کلمات را که می    
 . را بر خود داشتی ممکن ترین نوشته با این همه، سنگ تاج ساده. به احتمال به رمز هم نوشته باشند

 .11ی  ، آیه38 بابکتاب ایوب، 
ای از انجیل بـود؟   کردند آیه ها جستجویش می مکان سرّی آن چه آن. زده شد ؟ سیالس از این سادگی شیطانی حیرت      ی انجیل   یک آیه 

 !دانست ای صالحان راه دیگری نمیاخوت برای استهز
 .ی یازده  سی و هشت، آیهبابکتاب ایوب، 

کرد که ایمـانش بـه        کتاب ایوب داستان مردی را بازگو می       دانست  آورد، می   ی یازده را از حفظ به یاد نمی         اگر چه، سیالس مضمون آیه    
 . گنجید از فرط هیجان در پوست خود نمی .ناسبهمتاندیشید . آمد پروردگار از امتحانات و بالیای بسیاری سربلند بیرون می

اب مقدسـی بـا   در باالی محراب اصلی، بر روی رحلی زراندود، کت     . نگاهش را باال آورد و به خط رز پرتأللو نگریست و تنها لبخندی زد             
 .جلد چرمی قرار داشت

 
 نـد خواست بگریزد و دستوراتی را که به او داده بود          لحظاتی پیشتر، او می   . لرزید  در جایگاه کر، خواهر ساندرین از حیرت و ترس می         

رنـگ و     کمر بـی  . آور او را در بر گرفت       تنِ زالِ مرد را که دید، بهت و حیرتی هول         . اما آن مرد ناگهان ردایش را از تن بیرون آورد         . اجرا کند 
 .ها تازه هستند ید که زخمد م میجا ه خواهر ساندرین حتی از آن. رنگی پوشانده بود ی سرخ های تازیانه بزرگ او را چاک

 !رحمانه شالق زدند این مرد رو بی
؟ خـواهر   کدوم خدا دوست داره بدن ایـن طـور تنبیـه بـشه            . کرد   خونین را هم به دور رانش دید که خون از زیر زخم آن چکه می               پابند
اپـوس دئـی    . ها نبـود    کرد این   هنش را مشغول می   اما آن چه اکنون ذ    . دکن درک   تواند  را نمی  مناسک اپوس دئی      که دانست  میخود  ساندرین  

اند؛ با این همه، فرصتی برای فکـر کـردن            ها چطور از ماجرا بو برده        که آن  رسید  نمیخواهر ساندرین   هیچ حدسی به ذهن     . دنبال سنگ تاجه  
 . شتندا

چنگ داشت و به آرامی بـه سـوی کتـابِ           ای را که به دست آورده بود در           هدیه. راهبِ سراپا خونین اکنون در حال پوشیدن ردایش بود        
 .رفت مقدسِ محراب می

روی دسـت و پـایش      . گاهش دویـد    گیر، خواهر ساندرین جایگاه کر را ترک کرد و به سرعت در راهرو به سمت اقامت                 در سکوتی نفس  
 .جا پنهان کرده بود ها پیش آن ی را بیرون کشید که سالا شده ی مهر و موم ی چوبی تخت برد و بسته  دست زیر تنه وخم شد

 .سر پاکت را پاره کرد و چهار تلفن پاریس را در آن یافت
 .ها را گرفت با تنی لرزان شماره

 

                                                                            
 .ن نوشته شده بود اشاره به حضرت موسی و الواح او که ده فرمان یا احکام عشریه بر آ 1
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. دراز کـرد  ی پایین، سیالس لوح سنگی را روی محراب گذاشت و دستان پراشتیاقش را به سـمت کتـاب مقـدس چرمـی                         در طبقه 
 .زد عرق کرده بود اش زمانی که کتاب را ورق می انگشتان سفید و کشیده

 !دهند ها راه رو نشان می این
 : گفت آیه تنها می. لنگد دوباره آن را خواند و حس کرد که جایی از کار سخت می. متحیر شد. ی یازده را یافت و متن را خواند آیه

 1.تا بدینجا پیش آمدی؛ پیشتر نخواهی رفت

                                                                            
1 And said, HITHERTO SHALT THOU COME, BUT NO FURTHER: and here shall thy 

proud waves be stayed :ی مصوب فارسی این آیه این گونه  در ترجمه. آن بخش از آیه را که در متن آمده با حروف بزرگ نوشتیم و مابقی از انجیل نقل شده
 .شود جا امواج سرکش تو بازداشته می و در این. جا بیا و تجاوز منما و گفتم تا به این: آمده است
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 اُم فصل سی

ـ ا. اش که رسید خونش به جوش آمد       رِ به خاک افتاده   یاس سرِ   ی کلود گروارد باال   ،تییس گارد امن  ییر ر رو  یخطـا ژاک سـون     ن مادربـه  ی
 . بودیداشتن  دوستی او و گروهش در حکم پدریر برایسون! کشته

به عنوان نگهبان ارشـد، گـراورد جـزو معـدود           .  را حرام رابرت لنگدان کند     ای   نداشت جز آن که ماشه را بچکاند و گلوله         ییگروارد آرزو 
بـا بـزو فـاش و       اش    سه با مواجـه   ی کرد کشتن لنگدان در مقا     یادآوریبا این وجود، به خودش      . کردند ی پر حمل م   ی   بود که اسلحه   یباناننگه

 . خواهد بودای ر جوانمردانهینظام زندان فرانسه تقد
 یتی امن یابزارها.  نوفه بود  ید مشت یی آن چه شن     تقاضا کند، امّا همه    ی کمک یروید تا ن  یرون کش ی ب یش را از جلد کمر    یتاک یگروارد واک 

اش  اسـلحه .  در ید بـرم جلـو    یـ با. شـد  ی در ارتباطـات مـأموران مـ       یشه باعث بروز آشفتگ   ین تاالر کار گذاشته بودند هم     ی که در ا   یتر اضافه
 .دکن توقف ردش کد که مجبوری دیزیدر سومین گامش چ.  عقب رفتیآهسته به سمت در ورود. همچنان به سمت لنگدان قراول رفته بود

 !هیگه چه کوفتین دای
وارِ سـمتِ چـپ بـه راه        ی به طرفِ د   ی با چاالک  ی در اتاق بود؟ زن    یگریکس د . هیک سا ی ؛گرفت یان اتاق شکل م   یر م یناپذ هی توج یسراب

 . باشدی نورانی شیئی در جستجوییگو. رفت ی از نور پس و پیش می ارغوانیمقابلش شعاع. افتاد
 ”?Qui est là1“ :پرسید. رود ن نیم دقیقه باال میی دوم در ای  مرتبهینش برایدرنالگروارد حس کرد میزان آ

 .ا به کدام جهت حرکت کندیرد یدانست کجا را هدف بگ ینم
                                                                            

  کی اونجاست؟ 1



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 129  -  

 .ن با چراغش ادامه دادی زمیو به بررس» 1سا.یت.یپ«: زن آرام پاسخ داد
 فـرابنفش را کـه بـرای        یحـال پرتـوی ارغـوان     . رها رفته باشند  ی افس   کردم همه   گمون می ؟  پلیس علمی و فنی   . گروارد عرق کرده بود   

 .جا دنبال مدرک باشد نید ایژ با.یپ.س.د چرا دیفهم یداد، اما هنوز نم اس بود تشخیص می.تی.پی
 ”!Répondez2“. راد داردی از کار اییگفت جا یاش م زهیغر”?Votre nom“: دیاد کشیگروارد فر

 ».ئه نوویاسمم سوف«: صدا با آرامش و به فرانسه گفت
آمـد؛ امـا ایـن         مـی  هـا   ن طـرف  ی بود ا  بچه دختر ی؟ وقت ر نبود ی سون ی  اسم نوه ؟   نوو یسوف.  در اعماق ذهن گروارد صدا کرد      یینام او جا  

ن  اعتماد بـه او نداشـت؛ گـروارد داسـتا          ی برا یلی نوو هم بود دل    ی اگر سوف  یو حت ! جا چی کار میکنه    نیاون ا . ش بود یها پ  موضوع برای سال  
 .ده بودیاش را شن ر و نوهی سونییدردناک جدا

 ».دیباور کن. رابرت لنگدان پدربزرگم رو نکشته. دیشناس یشما من رو م«: زن گفت
 هنـوز   یورود. فقط نوفه بـود   . ش را به کار انداخت    یتاک یدوباره واک ! اج دارم ی احت ی کمک یرویبه ن . خواست باور کند   ینگهبان گروارد نم  

ذره عقـب    همان طور که گروارد ذره    . ن آرام عقب رفت   ی زم ی هدف گرفته سمتِ مردِ رو     یا گروارد با اسلحه  . ا فاصله داشت  ج  ست متر تا آن   یب
 .کند ی می بررسزایمونالوار تاالر ملل و مقابل ی دیی را رویدید که با وسواس تابلو گر اتاق، نور فرابنفش را مییرفت طرف د یم

 .ند آمده بودنفسش ب. متوجه شد کدام تابلو است
 ؟کنهی داره چه کار م!محض خاطر خدا

 
ـ طاقت ب . ده بود ین دراز کش  ی زم یلنگدان هنوز رو  . کرد ی خود حس م   یشانی پ ی نوو عرق سرد را رو     یآن طرف اتاق، سوف    . ار، رابـرت  ی

ن اطراف شاهکار  ی زم ی بررس اش را معطوفِ   تمام توجه . ک نخواهد کرد  یها شل  چ کدام از آن   یدانست نگهبان به ه    یم.  رسیدم بفهمی نفهمی 
 خـود   ی رو یوارها، نه حت  ی د ین، نه رو  ی زم ینه رو .  را آشکار نکرد   یرعادیز غ یچ چ یاما نور فرابنفش ه   . ینچی از داو  یگریاثر د — کرد یهنر
 .بوم

 !نجا باشهی ایزیه چید یبا
 .ح درک کرده استی مطمئن بود منظور پدربزرگش را صحیسوف
 ؟گه در نظرش بودهی دیچ

م ی از مر  ینچی که داو   بود یبیی غر   صحنه این نقاشی . ده شده بود  یم کش یک متر و ن   ی ی به بلند  ی بوم یکرد رو  ینه م ی که معا  یرشاهکا
ن و در   ی از دل زمـ    نمـوده    رُخ ی بـر سـنگ هـا      1یـل ئ و اور  3ددهندهی تعم یایحی کودک و    یسایتناسب همراه با ع    ی عجیب و ب   یباکره در حالت  

                                                                            
1  P.T.S= Police Technique et Scientifique 
 ! جواب بدید… اسمتون؟ 2
عیسی مسیح، فرزند زکریای نبی، ی ظهور  به اذعان اناجیل اربعه واپسین پیغمبر و طلیعه). م. پ27 -م. ق8 تا 4بین (یحیای معمدان؛ یحیای تعمیددهنده  3

 ی در اناجیل درباره). 3لوقا، باب (وی هرود را از ازدواج با فرزند برادر ناتنیش منع کرد و موجبات خشم و محبوس شدنش را فراهم ساخت . متولد یهودیه است
یحیای معمدان را در . سخن رفته است) 3-11، آیات 14ل متی، باب انجی( در بیابان و تعمید عیسی و اعدام وی بر دست هرود و به درخواست سالُمه های وی موعظه

کند و بر این  غالباً بره و طوماری را حمل می. پوش آمده است موی و ریشدار و دلق اند، ولی معموالً به صورت پارسایی سیه کودکی و جوانی و سالمندی مجسم کرده
 . آمدن مسیح بلند کرده استی گاه نیز دستش را پیامبرانه به نشانه. آمده است» .بنگریدی خدای را  برّه« یا Ecce Agnus Deiطومار گاه عبارت 
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ن کـه پـدربزرگ او را بـه         یـ د مگـر ا   یرس یان نم یپابه   زایمونالدی از   یچ بازد ی بود ه  ی که دختر کوچک   یسوف. د ترسیم کرده بو   غریب یتیموقع
 .گر اتاق بکشاند و این تابلو را تماشا کندیطرف د

 !نمشیب ی نمیول .جام نیمن ا پر، گران
 .و درخواست کمک کندیکوشد با راد ید که نگهبان میشن یاز پشت سر م

 !بندازت رو به کار فکر
 یبـس ظلمـان   .So Dark Is the Con of Man . را در ذهن مجـسم کـرد  زایمونال محافظ ی شهی شیشده رو غام نوشتهیپ

دانست پدربزرگش هرگز با     ی هم م  ی آن نوشته شود و سوف     یام رو ی نداشت تا پ   ی محافظ ی  شهیچ ش یش ه ی مقابل رو  ینقاش. یاست مکر آدم  
 که از سـقف    ییرهایست؛ زنج یچشمانش به سرعت باال را نگر     .  تابلو یدست کم نه جلو   . مکث کرد . کرد یع نم ی آن را ضا   ی نقاش ینوشتن رو 

 .زان بودند تا بوم را نگهدارندیآو
بـا فاصـله    .  بـزرگ بـود    یبانِ نقاش یوار پشت ید. دیشده را چنگ انداخت و به طرف خودش کش         یکار  ؟ سمت چپ قاب کنده     خودشه یعنی

 . کندیاه پشت آن را بررسی کشاند تا با نور سیاش را پشت نقاش  سر و شانه.چ و تاب خوردیگرفتنش از آن پ
جا  رنگی آن    ارغوانی ی  چ نوشته یه.  بود یده و خال  یپر  رنگ یپشت نقاش . اش بر خطا بوده است     زهید تا بداند غر   یفقط چند لحظه طول کش    

 —شده و رهیفقط بوم کهنه و ت. نبود
 .وایسا

 یمی بود که ن   یشیء کوچک . بستِ قاب نشانده بود      میل ینیی پا ی  ک لبه یفلزِ درخشانی ثابت ماند که نزد     مناسبتِ     برقِ بی  یچشمانش رو 
 .زان بودی از آن آو هم و پرتأللوییییر طالیزنج. ر انداخته بودندین قاب و بوم گیاز آن را در شکاف ب

ب بـود و مُهـرِ   ی آن بـه شـکل صـل    ی    دهیراشـ سـر پهـن و ت     .  متـصل بـود    یی و آشـنا   یـی د طال یـ ر بـه کل   ی، زنج یرت سوف یدر نهایت ح  
 حس کرد روح پـدربزرگ در       یا  لحظه یبرا. P.S با حروف    یزنبق: ده بود ی به بعد ند   ی از نه سالگ   ی همراه داشت که سوف    یا شده یکار کنده
 وفـادار بـوده بغـض     مانشی دم مرگ هم به پ     یوقتی که فهمید پدربزرگ حت    . شهید مال تو م   یش که برسه کل   وقت .کند یش زمزمه م  یها گوش
 .دارم ی اون نگه متوی رو ی زیادیکنه که من رازهای رو باز مید صندوقین کلیا:  پدربزرگ ادامه دادیصدا. ش را فشردیگلو

 ، زمـان مـرگ آن را همـراه داشـته     کـه پـدربزرگ .  استد بودهین کلی به ایابی  دستی با لغات امشب برای بازی که تمام  فهمید یسوف
 نـان حاصـل کنـد     یخت تا اطم  ی ر یا  هوشمندانه ی  سپس نقشه  .ه است  پنهان کرد  ین نقاش ی ا شت آن را پ    و فتدیس ب ینگ پل  به چ  هخواست ینم

 .دنک میدا ی آن را پیتنها سوف
 ”Au secours!2“: دیاد کشینگهبان فر

                                                                                                                                                                                                                                             
1 Uriel :مقرب خداوند، همراه با جبراییل، میکاییل، رافاییل؛ نام وی در کتاب مقدس نیامده و صرفاً در کتاب خنوخ ی یکی از چهار فرشته (Enoch)] از کتب 
معنا دارد و از همین رو » ی خدا شعله«و یا » خدا نور من است«نام وی به عبری .  به معنای مذکور آمده است])اختالف کتاب مقدسملحقّات جعلی و یا مورد (ابوکریفا 

ی فراز بر دنیا و ا فرشته«او را در جایی . دهد ی فَنُوئیل می در برخی آیات کتاب خنوخ، اوریئیل جای خود را به فرشته. لرزه است ی تندر و زمین در سنّت یهودیان فرشته
، او یکی از چهار )کتاب تفسیر تورات(در کتاب یکم مِدْرَش . شود کرده بیان می نامد و در جایی دیگر از زبان او سرنوشت فرشتگان هبوط می» (Tartarus)بر هاویه 

 .نایب خورشیدی میلتون  بهشت گمشدهنگهبان تخت پروردگار است و در 
 ! کمک 2
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کوشد بـا    یوسانه م ینگهبان مأ د که   ید یم. ستیاز پشت بوم به دقت نگر     . راندبش سُ ی داخل ج  ید و همراه چراغ مداد    ید را قاپ  ی کل یسوف
 .رفت و اسلحه را قاطعانه به لنگدان نشانه رفته بود ی میبه سمت ورود. جا بخواند  را به آنی کسیتاک یاستفاده از واک

 ”!Au secours“: اد زدیویش فریدوباره در راد
 .نوفه
 بنازنـد؛   زایمونـال دن  یرند و به د   ین همراهشان با خانه تماس بگ     خواستند با تلف   ی افتاد که م   یاناد جهانگرد یبه  . تونه ارتباط برقرار کنه   ینم

رون یـ رممکن ساخته بود مگر آن کـه از اتـاق قـدم ب            یغام را غ  یوارها عمالً ارسال پ   ی د یکش مید در س  یمراقبت شد . ماندند یاما همیشه ناکام م   
 .عمل کندع ید سریدانست که با ی میرفت و سوف ی مینگهبان به سرعت به سمت خروج. بگذارند

 . امشب دوباره به کمک آمده بودینچیلئوناردو داو. ستی شده بود نگری مخف از دیدباً پشت آنی که تقریبه نقاش
 

 .رفته نگه داشت اش را نشانه و اسلحه. گهیچند متر دگروارد به خودش گفت 

 ”Arrêtez! Ou je la détruis!1“: ن افکندی اتاق طنی زن از آن سویصدا
 ”Mon dieu, non!2“ .ستادیش ای انداخت و در جایگروارد نگاه

ـ     یـ ش از   یارتفاعِ ب . ن گذاشت ی زم یش جدا کرد و رو    یها  را از کابل   یرنگ دید که زن نقاش     ق و سرخ  یاز خالل مه رق    مِ بـوم   یک متـر و ن
گر  اما متوجه شد که حس    . ده است امی تعجب کرد که چرا زنگ خطر به صدا درن         یا  لحظه یگروارد برا . باً او را پشت خود پنهان کرده بود       یتقر

 ؟کنهیداره چه کار م. شدند یم مید از نو تنظی امشب بای نقاشیها کابل
 .از حرکت ایستادش یها  متوجه شد خون در رگیوقتو 

 . شدندمژ و ژحیای معمدان کیح کودک و ی مس وم باکرهیف مریخطوط ظر. اش شکم داد انهیبوم در م
 ”!Non“: غ زدیگروارد ج

 ”!Non“ :گفت. فشرد یزن از پشت زانوانش را به بوم م. ر فشار است از وحشت فلج شدی زینچیمت داویق ید اثر ذید یوقت
 بـه   یهـ زر. ریناپـذ   کامالً رخنه  و بود   یا بوم پارچه  . است پوچید  یدانست تهد  می اما   ،د و اسلحه را به سمت زن نشانه رفت        یرد چرخ اگرو

 .ون دالریلیمت شش میق
 !ک کنمی شلینچیار داوتونم به کینم

 پـدربزرگم  یگمان کنم بـدون . دمی فشار مین و گرنه زانوهام رو به نقاش     یوت رو بگذار زم   یسالح و راد  «: زن به فرانسه و با آرامش گفت      
 ».راجع بهش چه احساسی داشت

 »!3هاست  صخرهیاون عذرا! نه... کنم یخواهش م «.جه گرفته بودیگروارد سرگ

                                                                            
 !کنم  می وگرنه خرابش… وایسا 1
 !نه!...  خدایا 2
3 Madonna of the Rocks 



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 132  -  

 . سرش گذاشتین انداخت و دستانش را روی زمیو را رویاسلحه و راد
 ».شهیز درست میبعدش همه چ. گمی رو انجام بده که میقاً همون کاریحاال دق. ممنون«: زن گفت

 
. زد ی نبضش به تندی م ورفت ین میی همکف پای  را به سمت طبقهی اضطراریها د و پلهیدو ی می سوفیپا قه بعد لنگدان پابهیچند دق

 یی نگهبـان در چنـگ لنگـدان بـود و بـرا      تپانچه.  نزده بودندیچ کدام حرفینگهبان لرزان لوور را در تاالر ملل ترک کردند ه       که   یاز زمان 
 .گانه بودین و بیسالح برایش سنگ. کرد  از آن ناشکیبی مییخالص

انتخـابش در مـورد     . بهایی را تباه کرده است    داند چه اثر پُر    ی م یا سوف ید که آ  یپرس یکردند و لنگدان از خود م      ی م ی ط یکیها را دوتا   پلّه
ل کثـرت   یـ زا به دل  ی مونال ی  خدانان هنر به اندازه   ین تار ی دست گذاشته بود که ب     ینچی از داو  ی اثر یرو.  امشب بود  یهنر سخت مناسبِ ماجرا   

 .نما بود ش انگشتی پگانی پنهانینمادها
 ».ی انتخاب کردیگروگان پرارزش«: دند گفتیدو یهمان طور که م

 ی پـشت نقاشـ  یکیز کـوچ یـ ه چی. ن کار رو کردیپدربزرگم ا. ؛ اما من انتخابش نکردمMadonna of the Rocks«: پاسخ داد
 ».برام گذاشته بود

 »ها؟  صخرهی؟ چرا عذرای کدوم نقاشیدونستی از کجا میول! ؟یچ«:  به او انداختیا زده لنگدان نگاه بهت
 رو یست سـوم یـ با ینم. دو تا قلبِ اوّل رو از دست دادم، رابرت. So Dark is the con of Man«:  زدیا روزمندانهیلبخند پ
 ».دادم یهم از دست م



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 133  -  

 فصل سی و یکم

! دی رو بردار  یگوش«: ر تلفن گفت  یگ غامی پ ی رو »!داونها مُردن «: س گفت یسولپ ش در سن  اقامتگاه تلفن   پشتن با لکنت    یخواهر سندر 
 »!شون مردند همه

ش ی کـش  ،کـرد  یت کار م  ی جنا ی  ر وقت در صحنه   ی که تا د   ی مجنون، کارآگاه  ای  وهیب— به بار آورده بود    یهراسناکج  یسه تماس اول نتا   
ن شـماره تمـاس گرفتـه       ین و آخـر   یها مرده بودند و حاال که با چهارم         آن ی  هر سه . دیبخش ی م ی را تسل  یا دهی داغد ی   که خانواده  ینیاندوهگ

غـام دسـتگاه    یپ. ر مواجه شـده بـود     یگ غامیبا دستگاه پ  — نداشته باشد  ی دسترس یآن که به سه نفر قبل     رد مگر   ی که قرار نبود بگ    یا شماره—بود
 .کرد یامش را میکننده درخواست گذاشتن پ صرفاً از تلفن. گفت ی را نمیچ اسمیه

 »! مردند همگهیسه نفر د! ند شکست رونیقاب کف زم«: التماس کرد
 ر تخـتش پنهـان  ی که زی تلفن اختصاصهای شمارهاز  نداشت، اما    یکرد اطالع  ی آنها دفاع م    که از  یت چهار مرد  ین از هو  یخواهر سندر 

 .دکر بایست استفاده می ک شرط مییه بودند تنها تحت کرد
رحد  تا س   را  از ما  یکی. اند   به آن معناست که میان مراتب باال رخنه کرده         ند شکست  را نیاگر قاب کف زم   : نام و نشان گفته بود     یآورِ ب  امیپ

 .د نکنیما را ناام. ها هشدار بده به آن. ریگران تماس بگیبا د.  و مجبور به گفتن دروغاند کردهد یمرگ تهد
 یافتاد دروغـ   ی از برادران به خطر م     یکیت  یاگر هو  .اش شد  فتهید ش ی آن را شن    که ن بار یاول .ری خطاناپذ اما ،ساده  و  بود محکم یهشدار

 . استک نفر به خطر افتادهیش از ینمود که ب ین می امشب چن،ن همهیبا ا .دهدبگران هشدار یدبه د تا ش می را باعث و سازوکاری گفت می
 »د؟ییکجا. دیکنم جواب بد یخواهش م«: با صدایی سرشار از ترس زمزمه کرد

 ». رو بگذاریگوش«:  در گفتی  از آستانهی بمیصدا
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 .ش گذاشتی را سر جایلرزان، گوش. فشرد ین شمعدان را در دستش میو سنگ یی آهن هیپا. دیکر را دیپ د و راهب غولیبا وحشت چرخ
 »بگو سنگ تاج کجاست؟. ب دادندیمن رو فر. هر چهارتاشون. اونها مردند«: راهب گفت
 ! که مرده بودندیگرانید» .کردند یگران حفظ میراز رو د! دونمیمن نم«: ن صادقانه گفتیخواهر سندر

 »؟یکن ی، اما به اونها خدمت مییسایت کلیتو در مع «.فشرد ین را می آهنی هیدش پای سپیها مشت. ش آمدیمرد پ
 ».نمیب ی نمی توی اپوس دئیزین چیچن. غام حقیقت چیزی نداشتیح جز پیمس«: ن جسورانه گفتیخواهر سندر

ن ین که بر زمـ یندراواهر س خ.  حمله کرد   شمعدان را مثل گرزی تکان داد و       ناگهان. دیموج خشم و غضب پس چشمان راهب شعله کش        
 .صال و دلهره بودین احساسش استیافتاد واپس

 .اند هر چهار نفر مرده
 .قت ارزنده دیگر از بین رفتیحق
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 فصل سی و دوم

هـای اطـراف لـوور از         پزخانه  نما به درون شب پاریس قدم گذاشتند، کبوتران مقیم در کاشی             باشتاب از میان تاق     که سوفی و لنگدان  
لنگدان صفیر آژیرهای   . از میان میدان به سمت ماشین سوفی حرکت کردند        . امنیتی در جناح غربی دنون در حال گریختن بودند        ترس آژیر   

 .دیشن میپلیس را از دوردست 

 . ده بودکرپهن قرمزی اشاره کرد که در میدان پارک  و به اتومبیل دوسرنشینه و نوک» .اونجاست«: سوفی گفت
 .ترین ماشینی بود که لنگدان تا آن زمان دیده بود ن وسیله کوچک؟ ای!حتماً شوخی میکنه

 ».یه لیتر به ازای صد کیلومتر. 1ماشین اسمارت«: سوفی گفت
بعد سوفی اسمارت را به حرکت انداخت و از کنار جـدول بـه روی معبـری شـنی                   . لنگدان به زحمت خود را در صندلی سرنشین جا داد         

رو رد شد و با پیچی تند و ناگهانی به سـوی میـدان کوچـک کاروسـل دو لـوور دور زد لنگـدان        انند از پیادهم ماشین که با حالتی جهش   . راند
 . داشبورد را محکم چنگ زد

کـاری شـده را رد        ی چمـن    خواهد با حرکت مستقیم و گذر از میدان از طریق حصارِ میانِ راه، محوطه               ای به نظر رسید سوفی می       لحظه
 .بر بزند کند و میان

 در مرکـز    ی است کـه   مانند اطراف کاروسل دو لوور برای مخفی کردن شکاف خطرناک           دانست حصار پرچین    می» !نه«: نگدان فریاد زد  ل
ایـن شـکاف آن قـدر    . مانند و معکوسی که او پیشتر از درون موزه دیـده بـود      ی سقفی هرم    پنجره— هرم واژگون  ؛ یعنی اند  میدان کار گذاشته  

                                                                            
 جثّه و پرطرفدار به ویژه در اروپا  اتومبیلی کوچک 1
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به تندی به سمت راست پیچیـد       . تری در پیش گرفت     بختانه، سوفی مسیر معقوالنه     خوش. شان را در خود بگیرد    بزرگ بود که اسمارت کوچک    
 . وارد الین شمالی شد و با سرعت به طرف خیابان ریولی راه افتاد وبعد به سمت چپ رفت. و دور زد تا راه خروج را بیابد

سوفی فـشاری بـه پـدال    . ددی میی بغل  کشید و لنگدان نورشان را از آینه های پلیس پشت سرشان زوزه می     آژیرهای دونواختی ماشین  
پنجاه متر جلوتر، چراغ راهنمایی خیابان ریولی . تر دور شوند و با این عمل، موتور اسمارت غرشی از سر اعتراض کرد    گاز آورد تا از لوور سریع     

 .شود هایش سفت می لنگدان حس کرد که ماهیچه. رش را ادامه دادسوفی زیر لب ناسزایی بر زبان آورد و با همان سرعت مسی. قرمز شد
 »سوفی؟«

های جلو را روشن و خاموش کرد و پیش از آن کـه دوبـاره بـه               چراغ. به چهارراه که رسیدند، سوفی تنها اندکی از سرعتشان کاسته بود          
نیم کیلومتر به غرب راند و سپس       . ر دو طرفش انداخت   پدال فشاری بیاورد و پیچ تندی به سمت چپ تقاطع ریولی بزند نگاهی مختصر به ه               

 . لیزه رسیدند خیلی زود به خیابان پهن شانزه. به سمت راست میدانی بزرگ گرفت
رنـگ    نورهـای آبـی   . رسـید پلـیس تعقیبـشان کنـد         به نظر نمی  . ی کنار بیرون کشید     لنگدان در صندلیش چرخید و گردنش را از پنجره        

 .ندموزه جمع شده بودهای پلیس در کنار  ماشین
 ».جالب بود«. تر شد و سرش را به اطراف چرخاند سرانجام ضربان قلبش اندکی آرام

های شیک که اغلـب آن را         به خطی دومایلی از ویترین    —لیزه خیره مانده بود     چشمان او بر شاهراه بزرگ شانزه     . انگار سوفی نشنیده بود   
 So dark the con. لنگدان آرام در جایش نشـست .  آن سوتر بودکیلومتر ونیم  یکقطفخانه  سفارت. نامیدند خیابان پنجم پاریس می

of man .برانگیز بود سرعت فکر سوفی تحسین .Madonna of the Rocks. 
 جـز آن    برای هر حرفی بسته بـود      لنگدان    دهان ؟آخرین پیغام . سوفی گفته بود پدربزرگش چیزی را پشت نقاشی برای او گذاشته است           

هـای آن روز      ی نمـادپردازی    ی وصل دیگری در زنجیر درهم تنیـده          نیز حلقه  ها  عذرای صخره . آور سونیر را تحسین کند      گاه حیرت   فیکه مخ 
 .کرد ی لئوناردو داوینچی تشدید می ی سیاه و بدسگاالنه اش را به جنبه انگار سونیر در هر مرحله عالقه. عصر بود

. شـد   نامیـده مـی  1» مقـدّس انجمنِ معصومیتِ مریم« از تشکیالتی بود که ها ذرای صخرهعدرخواست اصلی از داوینچی برای کشیدن     
های  ها اندازه راهب. خواستند ، در میالن می2فرانچسکو  در محراب کلیسایشان، سنای لته ها این نقاشی را به عنوان گلِ سرسبدِ نقاشی سه         آن

 ،یـل ئ، اور ی کـودک    مـریم بـاکره، یحیـای تعمیددهنـده       —ز آن را نیز مشخص کردند     ی دلخواهشان ا    مایه  خاصی را به لئوناردو دادند و درون      

                                                                            
1 Confraternity of the Immaculate Conception : معصومیت مریم از . نیاز به توضیحاتی دارد» معصومیت مریم مقدس از بدو تولد«عبارت
 Virgin)وجه نخست این آموزه با میالد مسیح . (معنای آن است که مریم مقدس از بدو تولد معصوم بوده و فارغ از گناه جبلّیهای کلیسای کاتولیک است و به  آموزه

Birth)توان  ی بسیاری هر چند آیاتی را در کتاب مقدس می به عقیده.) ماند  در مذهب تشیّع میی اطهار  از مادری باکره متفاوت است و بیشتر شبیه به معصومیت ائمه
ای باشد که برخی از پدران روحانی صدر مسیحیت در آن تلمّذ  ای تأثیر پذیرفته از مکاتب صوفیانه رسد چنین باور و آموزه یافت که داللت بر این امر دارد، اما به نظر می

خوانندش باید چه در توانایی   تثلیث، آن اصل که با نام مادر میدر این. در این مکاتب تثلیثی به نام تثلیث کیهانی برقرار بوده است، شامل پدر، مادر، پسر. اند کرده
-تثلیث آتمان. نماید گیرد که چنین تثلیثی را در خود انسان پیاده می سبب هم آن که از این باور کیهانی باور دیگری نشأت می. زادآوری و چه ماهیتی معصوم باشد

جا  از آن. س انسان دارد، مادر متناظر با بودی است، پسر هم برابر ماناس است پدر در کیهان دارد، آتمان در نَفْآن نقشی که. ماناس پرتویی از تثلیث کیهانی است-بودی
ز ، شود، این باور تدریجاً این گونه شکل یافت که فرزندی امسیحایی یا کریستوستواند روحانی یا فناناپذیر، به عبارتی  که انسانیّت فرد در ماناس او متجلی است و می

 .شود جشن معصومیت مریم در هشتم دسامبر برگزار می. ی خود بی هیچ گناهی باردار شده است انسان از مادری معصوم به دنیا آمده است که او به نوبه
2 San Francesco :ی فرانسیسی که کار خود را پس ار تقدیس سن فرانسیس آسیسی  فرقه(St. Francis of Assisi) آغاز کرد1228 در سال  .
ی پایینی کلیسا که بدن قدّیس  طبقه.  ساختند1450 ساختمان کلیسای این فرقه را که لئونه باتیستا طراحیش کرده بود و در میالن ایتالیا قرار دارد در سال ترین اصلی

 .هایی از نقاشان بزرگی همچون پیسانو و جوتو و لورنتستی و مارتینی دارد در آن مدفون است دیوارنگاره
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خواستند، وقتـی کـه گـروه کـار را تحویـل گرفـت         اگرچه، داوینچی همانی کرد که آن ها می       . عیسای کودک که همگی در غاری پناه دارند       
 . یار زیادی پر کرده بود و بس لئوناردو نقاشی را با جزییات آزاردهنده. واکنشی از روی هراس نشان داد

یـل  ئبرابر مریم، اور  در  . رفت عیسی باشد نشسته بود      داد که در کنار نوزادی که احتمال می         نقاشی مریم باکره را در ردایی آبی نشان می        
تانِ همیـشگیِ   به طرز غریبی، بـر خـالف داسـ        . ی کودک را، در بغل گرفته بود        نشسته بود که او نیز کودکی، به احتمال یحیای تعمید دهنده          

و عیسی بـه قـدرت او       ... کند   با کشیدن صلیب نام عیسی را متبرک می        گویا عیسی، در این نقاشی یحیی بود که         دستتبرک شدنِ یحیی به     
مشکل دیگر آن بود که مریم یک دستش را باالی سر یحیای کودک نگه داشته و مشخصاً حـالتی تهدیـد کننـده بـه خـود                           ! دهد  تن در می  
در : ترین تصویر   سرانجام، آشکارترین و ترسناک   .  را در چنگ گرفته باشد     معلقهای عقابی بود که سری        نگشتان او مانند چنگال   ا—گرفته بود 

ماننـد    انگار که بخواهد گردن سری را بزند که در دستان چنگـال           —ای به دستش داده بود      یل حالت بُرنده  ئی مریم، اور    زده  زیر انگشتان چنگ  
 .مریم است

شدند که داوینچی سرانجام انجمن را با کـشیدن نقاشـی دیگـری تـسکین داد؛      خیال می نگدان همیشه از این موضوع آسوده شاگردان ل 
ی دوم اکنون در گالری ملی لندن و با نام            نسخه. تر قرار داده بود      در موقعیتی مناسب    را که در آن همه   ها    عذرای صخره از  » آبکی«ای    نسخه
 .یافت تر می ی اصل لوور را جذاب با این همه، لنگدان همواره نسخه. ست آویزان ا1ها ی صخره باکره

 » چی پشتش بود؟!این نقاشی«: لنگدان گفت. پیمودند لیزه را می هنوز خیابان شانزه
 ».وقتی که به سفارت رسیدیم نشون میدم«. چشمان سوفی روی جاده ماند

 » میدی؟ مگه شیئی رو برات گذاشته بود؟نشونبه من «
 »P.Sشیئی که روی اون گل زنبقه و حروف «: ی مختصر تکانی به سرش داد و گفتسوف

 .شنود کرد چه می لنگدان باور نمی
 

 و مشجّر پاریس نشین ی دیپلمات  گذشت و وارد محلّه2سوفی ماشین را به سمت راست گرداند، به سرعت از کنار هتل مجلّل کریلون   
 .ی بکشدآسودگتواند نفسی از سر  باالخره سوفی حس کرد دوباره می. ه داشت فاصلکیلومترسفارت حاال کمتر از یک . شد

 بـود؛ سـر زرّیـن      خاطراتش از دیدن آن در چندین سال پـیش          و کرد، ذهن سوفی مشغولِ کلیدِ درونِ جیبش        حتی حاال که رانندگی می    
 .P.S حروف  وروی آنمانند بر   مُهر گُل وگوش ی سه  بدنه وکلید که مثل صلیبی با بازوهای برابر بود

ی امنیت به او آموخته بود        ی کافی درباره    کار او در ادارات اطالعاتی به اندازه      ها کلید را به زحمت به یاد آورده بود،            اگر چه، در این سال    
 بـه جـای ایـن    .برداری  غیرممکن برای نمونه ودهی متفاوت یک قالب شکل. کننده نبود و حاال شکل عجیب و غریب کلید دیگر برایش گیج      

 چشمی الکترونیکی را به کار      کردههای روی کلید که لیزر ایجاد         ی سوراخ   ی پیچیده    واگردان قفل را حرکت بدهند، رشته      ی   ها دنده   که دندانه 
 آرایش صحیحی دارنـد و درسـت بـر محـور کلیـد               و ضلعی در جای خود هستند      های شش   داد که سوراخ    اگر چشم تشخیص می   . انداختند  می

 .شد اند قفل باز می دهچرخی

                                                                            
1 The Virgin of the Rocks 
2 Hôtel de Crillon 
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هـر چـه باشـد او       . تواند به او بگویـد      کرد رابرت می    اما حس می  د،  وشگ  ن چه چیزی را می    ی کلیدی مثل ا   زد که   هیچ حدسی نمی  سوفی  
 صلیبِ باالیِ کلید به این معنی بود که کلید متعلق به انجمنی مسیحی اسـت، امـا سـوفی          . دیدن کلید نقش روی آن را توصیف کرده بود         بی

 .شناخت که کلیدهایی با قالب متفاوت و لیزری را به کار ببرد هیچ کلیسایی را نمی
 ...گذشته از اون، پدربزرگ من که مسیحی نبود

کـه  —تـر    طبیعـی   بـا شـکل    کلیـدی — دیگری بود  کلیدشگفت آن که آن هم      . ی را ده سال پیش دیده بود      موضوعسوفی شواهد چنین    
 . دادماهیت واقعی پدربزرگ را به او نشان

از دیـدنم    پـر   گـران : با خود گفت  . عصرگاهی که او در فرودگاه شارل دو گل فرود آمد و تاکسیی به سمت خانه گرفت، وقت گرمی بود                  
هـای کـشف      خواسـت بـرای او از روش        چند روزی زودتر از بریتانیا برگشته بود و مشتاقانه مـی            برای گذراندن تعطیالت بهاره    .تعجب میکنه 

 .موخته بودرمزی بگوید که آ
کشیده و احتماالً بـرای کـار    دانست که پدربزرگ انتظارش را نمی می. ناراحت شد. جا نبود با این همه، وقتی به خانه رسید، پدربزرگ آن     

 ...روزهای تعطیل، معموالً. کرد  به ندرت روزهای تعطیل کار می.ست شنبه اما امروز که یک. به لوور رفته است
ژاک سونیر از رانندگی در شـهر نفـرت داشـت و ماشـینش را               . جا نیست   مطمئن بود که ماشین پدربزرگ آن     . فتغرولندکنان به گاراژ ر   

سوفی پس از چندین ماه تحملِ ازدحامِ لنـدن، مـشتاق   .  در شمال پاریس1ویالیش در نورماندی  — یک مقصد خریده بود     به  برای رفتن  اًصرف
جا برود و پـدربزرگ را       هنوز اوایل عصر بود و او قصد داشت فوراً به آن          . ان جا شروع کند   توانست تعطیالتش را هم     ی طبیعت بود و می      رایحه
 اطراف کریولی به سـمت شـمال        ی   و خالی از سکنه    خورده  های مهتاب   ماشین یکی از دوستانش را قرض گرفت و از میان تپه          . گیر کند   غافل
جـا نزدیـک      ی آن   جاده. رفت  بیلی پیچید که به سمت خلوتگاه پدربزرگش می       جا رسید و داخل ورودی اتوم       کمی پس از ساعت ده به آن      . راند

ی تپـه      بزرگ که در میان جنگلی بر دامنه        و  قدیمی  و ویالیی سنگی —یددی راه بود که خانه را از میان درختان            به دو کیلومتر بود و در نیمه      
 .غُنوده بود

با این همه، شـوق او   . د و وقتی خانه را از دور روشن دید کمی تعجب کرد           سوفی انتظار داشت که پدربزرگ را در این ساعت خواب ببین          
 . یک رولزرویس،و، آئودی ام چند مرسدس، بی—های پارک شده بود ورودی خانه پر از ماشین. تبدیل به شگفتی شد

ونیر کمتر از آنی کـه تظـاهر        از قرار معلوم، ژاک س    ! نشین معروف   پدربزرگ من، گوشه  . ای خیره ماند و سپس زیر خنده زد         سوفی لحظه 
هـا    بوده است و این طور که از ظاهر اتومبیل  جشنی او میزبان    ،واضح بود که وقتی سوفی به سفر رفته       . کرد به کنج خلوتش عالقه داشت       می

 .های پاریس هم در آن حضور داشتند ترین آدم آمد، مهم برمی
بـا  . هـیچ کـس پاسـخ نـداد       . در زد . است درب قفل     دید  رسید،  که به آن . دپدربزرگ، به سمت در جلویی به راه افتا       ری  گی  مشتاق غافل 

 . هیچ جوابی نیامد. آن هم قفل بود. شگفتی خانه را دور زد و در عقبی را امتحان کرد
 . هیچ موسیقیی نبود

 .هیچ صدایی
 .هیچ چیز

آن . ی اتاق نشیمن چـسباند      صورتش را به پنجره    ،ای هیزم باال کشید     در میان سکوت جنگل، به کنار ساختمان رفت، خود را روی توده           
 .معنی بود دید برایش بی چه می

                                                                            
1  Normandy 
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 »!هیچ کس نیست«
 .نمود سرسرای اول خانه متروک می

 ؟این همه آدم کجا رفتند
به سـمت   . کرد  ها پنهان می   زنه  ی آتش   د، به انبار هیزم دوید و کلید یدکیی را برداشت که پدربزرگش زیر جعبه             ز با قلبی که به تندی می     
اخطـاری  —ی فرمان سیستم امنیتی با چراغی قرمز شروع به چشمک زدن کـرد              داخل سرسرا که رفت، صفحه    . در جلویی دوید و داخل رفت     

 . داد تا پیش از به کار افتادن آژیر رمز مناسب را وارد کند وارد ده ثانیه فرصت می که به فرد تازه
 ؟موقع مهمونی آژیر رو روشن گذاشته

 .د و سیستم را از فعالیت بازداشترعت رمز را وارد کرسوفی به س
ای در سکوت ایستاد تا فکر کند واقعاً چه اتفاقی ممکن   به اتاق نشیمن بازگشت، لحظه کهدوباره. بود خالی  ی باال    حتی طبقه  تمام خانه 
 .است افتاده باشد

 . و آن لحظه بود که سوفی چیزی شنید
بله، . دوال شد و گوشش را به کف زمین چسباند        . کرد  سوفی تصورش را هم نمی    . ز زیر پایش بیایند   رسید ا    به نظر می    که صداهایی خفه 

تـر از خـود صـدا،         وهمناک. ؟ سوفی ترسیده بود   سرود خواندن ... گویی که در حال آواز خواندن باشند و یا        . آمد  صدا به وضوح از زیر پایش می      
 .شتاین موضوع بود که این خانه اصالً زیرزمینی ندا

 .دست کم زیرزمینی که من دیده باشم
، ی محبـوب پـدربزرگ   عتیقـه —رسید  برخورد که نابجا به نظر می    ءچشمانش تنها به یک شی    . چرخید و نگاهی به اتاق نشیمن انداخت      

 بـرنجیش چرخانـده     ی   از روی میلـه     آن را  اما امشب .  معموالً از دیوار شرقی خانه و در کنار شومینه آویزان بود            که  پهن 1 فرش اوبوسون  یک
 . دیوار پشت آن را نمایان ساخته بودکه این کار بودند

تـر شـده      حاال صداها واضـح   . مردّدانه گوشش را به دیوار چسباند     . به سمت دیوار چوبی رفت و به نظرش صدای سرودخوانی بلندتر شد           
 .ددا نمی تمیز  را از آنگونه که سوفی چیزی با صدایی چنان یکنواخت و مناجات... خواندند مطمئناً چند نفری آواز می. ندبود

 !فضای پشت دیوار خالیه
بـا قلبـی کـه هـر آن تنـدتر           . در کـشویی  . نـد متبحرانه ساخته بود  . سوفی خود را کنار چارچوب در رساند و روی آن تورفتگیی را یافت            

از میـان ظلمـت پـشت آن، صـداها          . دکـر ین صـدا بـاز      با کمتر را  دیوار سنگین   . تپید، انگشتانش را روی تورفتگی قرار داد و آن را کشید            می
 . پیچیدن گرفت

آمـد، امـا      از کودکی به این خانه مـی      . خورد  ای یافت که به پایین پیچ می        سوفی از در گذشت و خود را در پلکان سنگی و حجّاری نشده            
 !خبر بود حتی روحش هم از وجود چنین پلکانی بی

                                                                            
1  Aubusson Tapestry/Carpet :ی قابل توجه که دستباف روستای اوبوسون و فلتین در مرکز فرانسه است فرش اوبوسون؛ فرشی با اندازه .
 . های آن از سمت اشراف بود اندازی شد و بیشتر سفارش  راه1743های این نوع فرش در  کارگاه
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خـط دیـدش را پلکـان      . خـورد   به گوشـش مـی    حال، صدای زنان و مردانی      . تر   و صداها واضح   شد  تر می   رفت، هوا خنک    تر که می    پایین
ی لـرزان و   کفی سنگی که شعله—ددیهایی از کف زیرزمین را  پشت آن، بخش. شد کم به دیدش وارد می     ی آخر کم    مارپیچ بسته بود، اما پله    

 .نارنجیِ آتش روشنش ساخته بود
د تحلیـل   دیـ  ای طول کشید تا آن چه می        چند ثانیه .  خم شد تا نگاهی به داخل بیندازد       ،گر جلو رفت  ی دی   نفسش را حبس کرد، چند پله     

 .کند
 از صـرفاً   همروشنایی آن. دنهای تپه کنده باش رسید در میان گرانیت      که به نظر می    ناهموارهای     فضایی با دیواره   ؛اتاق حالت غار داشت   

 . ها، تقریباً سی نفر در مرکز اتاق ایستاده بودند  تابش مشعلدر میان. شد های روی دیوار تأمین می مشعل
 !یزا فقط تو خواب میانچ این .بینم دارم خواب می: سوفی با خودش گفت

هایـشان    نقـاب . هایی طالیی پوشیده بودند     هایی سفید و بسیار نازک همراه با کفش         زنان خرقه . ی افراد اتاق نقاب به چهره داشتند        همه
ماننـد  .  بلند و سیاهی به تن داشـتند 2های نقاب مردان سیاه بود و تونیک.  زرّینی نگه داشته بودند1های مرصّع ر دستانشان گویسفید بود و د  

 عقب و جلـو     دید   و سوفی نمی   ی افراد حلقه خود را به احترام چیزی که روبرویشان بود            همه. ی شطرنج بودند    آسایی در عرصه    های غول  مهره
 . بردند می

سوفی سـرانجام آن چـه   . حضّار قدمی پیش رفتند و زانو زدند. تندتر پیش رفت  . بدل به غرش شد   . باال گرفت . وباره یکنواخت شد  آواز د 
دانست که داغ این تصویر تا ابد بر لوح ضـمیرش             حتی زمانی که از هراس خود را افتان و خیزان پس کشید، می            . ددیدیدند   ها می   ی آن   همه
ی متـروک      از خانـه    و در را بـست   . هـا بـاال رفـت       زنان به دیوارهای سنگی از پله       چرخی زد و چنگ   . دش را فرا گرفت   آشوبه وجو   دل. ماند  می

 .وواج به پاریس برگشت ریزان و هاج گریخت و اشک
روی میـز اتـاق   .  سرشـار از سـرخوردگی و خیانـت، متعلقـاتش را گـرد آورد و خانـه را تـرک کـرد                     ی داشتن زندگی  اسحساآن شب، با    

 : هارخوری یادداشتی به جا گذاشتنا
 .سعی نکن پیدایم کنی. جا بودم من آن

 . کنار یادداشت، کلید یدکی و قدیمی ویال را گذاشت
 

 »!وایسا! وایسا! سوفی«. ی افکارش را پاره کرد صدای لنگدان رشته

 »چی شده؟«. دکرقف متوسُر خوردن پس از کمی را  ماشین  واز خاطراتش بیرون آمد و محکم روی ترمز فشار داد
 .لنگدان به خیابان دراز روبرویشان اشاره کرد

  بـه هـم  اریـب . ژ چهارراه را بسته بـود .پی.س.صد متر جلوتر، یک جفت ماشین پلیس د       . سوفی که به آن سمت نگاه کرد، تنش یخ زد         
 !خیابان گابریل رو بستند. پارک کرده بودند و مقصودشان واضح بود

 ».به گمانم امشب سفارت خارج از دسترس باشه«: گفتلنگدان آه شومی کشید و 

                                                                            
1  Orb :غالباً صلیبی نیز باالی گوی وجود دارد. شود ای نصب و در دستان پاپ یا پادشاه یا ملکه نمادی از قدرت شمرده می گویی جواهرنشان که بر روی میله. 
2  Tunic :سترسیده و میان زن و مرد مشترک بوده ا آستین بوده و تا سر زانو می ی رومیان باستان که معموالً بی لباس ویژه. 
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ها خیره شده بودنـد و بـا کنجکـاوی آشـکار بـه                ژ که کنار ماشینشان ایستاده بودند به سمت آن        .پی.س.پایین دست خیابان، دو افسر د     
 .کردند که چنین ناگهانی در برابرشان توقف کرده بود هایی نگاه می چراغ

 .خب، سوفی؛ خیلی آروم بچرخ
دورتر که شدند، جیغ کشیده شدن الستیک ماشین پلـیس را  .  دوری دوفرمانه زد و جهت ماشین را عوض کرد          و سر اسمارت را چرخاند   

 . آژیرها دوباره به کار افتادند. به روی زمین شنیدند
 .کنان، پایش را روی پدال گاز فشار داد سوفی ، نفرین
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 مسوفصل سی و 

 ،، داخل خیابـانی فرعـی شـد       ها گذشت   گری  ها و کنسول    خانه  نشین شتاب گرفت، از کنار سفارت       اتی دیپلم   اسمارتِ سوفی در محله   
 .لیزه بازگشت سرانجام به شاهراه شانزه

. گشت  برگشته بود و پشت سرشان را به دنبال عالمتی از پلیس می           . آورد سفید شده بود     انگشتان لنگدان از فشاری که به صندلیش می       
ی    از پنجـره   GPS سوفی بـا بیـرون انـداختن ردیـاب           .تو فرار نکردی  به خودش یادآوری کرد     . ای کاش فرار نکرده بود    ناگاه آرزو کرد که     

رفتنـد    لیزه مـارپیچ مـی      ی شانزه   خانه در میان ترافیک پراکنده     حال که با دور شدنشان از سفارت      . دستشویی این تصمیم را برای او گرفته بود       
رسید سوفی پلیس را، دست کم برای مدتی، پشت سر گذاشته است،              گرچه، به نظر می   .  از بین رفته است    هایش  کرد انتخاب   لنگدان حس می  

 .بختشان افول نکند لنگدان شک داشت
: کمی بعد، شیئی فلـزی و کـوچکی را بیـرون آورد و آن را بـه سـمت او گرفـت      . کرد سوفی، پشت فرمان، جیب ژاکتش را جستجو می     

 ». برای من گذاشته بودها عذرای صخره همون چیزیه که پدربزرگم پشت .رابرت، نگاهی بهش بنداز«
سنگین بود و شـکلی صـلیبی       . شیئی را در دستانش گرفت و آن را امتحان کرد         .  تن لنگدان را فرا گرفت      شدن  آگاه  بار ازناشی  ای    لرزه

که روی زمین کنـار      یی مینیاتوری میخ یادبود     هنسخ— را در دست گرفته است     1یکه میخ صلیبی تدفین    نخستین شمّ لنگدان آن بود    . داشت
ی   با صدها حفـره   را  ی کلید     هم چنین بدنه  . گوش است   ی بیرون زده از صلیب، منشوری سه        اما پس از آن به یاد آورد که بدنه        . دنکوب میگور  
 .ندپراکنده بود روی کلید موشکافانه ایجاد و به تصادفها را  حفرهالظاهر   که علیندده بودکرگون  گوش آبله شش

                                                                            
1  Funeral Pieu 
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 ».ها رو چشم الکترونیکی میخونه گوش اون شش. این کلید لیزریهبُرش «: سوفی به او گفت
 .وقت چیزی مثل آن ندیده بود  هیچ؟ لنگدانکلید

 .را رد کرد و پس از تغییرِ الین، تقاطعی» .به اون طرفش نگاه کن«: سوفی گفت
ای بـر میـان        بـا حکـاکی پیچیـده      یزنبقی مـصنوع  ! ده است کرممکن باز    جای تا  را لنگدان کلید را چرخاند و احساس کرد که دهانش        

 ».نشان رسمی دیر صهیون! این همون مُهریه که راجع بهش صحبت کردیم! سوفی«!  بودروی کلید P.Sصلیب همراه با حروف 
 ». هیچ وقت صحبتش رو نکنماما اون به من گفت. ها قبل دیدم قبالً هم گفتم، من کلید رو مدت«: سوفی با سر تصدیق کرد

دهی امروزی و نمادهای کهـن آن، آمیـزش           شکل. خورد  برجسته میخکوب مانده بود و تکان نمی        چشمان لنگدان هنوز روی کلیدِ نقش     
 .ناکی از دنیاهای قدیم و جدید بود وهم

 ».ای رو باز میکنه که توی اون رازهای زیادی رو حفظ میکنه به من گفت کلید در جعبه«
لنگدان هـیچ نظـری نداشـت کـه اُخـوّتی      . دارد تنش از سرما لرزید دان با تصور این که مردی مثل ژاک سونیر چه رازی را نگه می  لنگ

ایـن کلیـد   .  وجودش الزامی بودآورد میپایان   قدرتی بی خودبا  کهدیر تنها به منظور حفظ یک راز  . تواند بکند   کهن با کلیدی امروزی چه می     
 »چی رو میشه با اون باز کرد؟«. برانگیز بود تأملای  ؟ اندیشهدارهربطی به اون راز 

 ». بدونیتوامیدوار بودم  «.سوفی مأیوس شد
 .کلید را در دستش چرخاند و آن را امتحان کرد. لنگدان خاموش ماند

 ».مسیحی به نظر میاد«: سوفی گفت
 االضـالع   متـساوی بلکـه صـلیبی     . یِ سـنتی و بلنـدبازو نبـود       سـر ایـن کلیـد، صـلیبِ مـسیح         . لنگدان چندان از این بابت مطمئن نبود      

این نوع صلیب هیچ داللتی بـر تـصلیب         . 1که هزار و پانصد سال پیش از مسیحیت هم موجود بوده است           —صلیبی با چهار بازوی برابر    —بود
ان همیشه از این موضوع در تعجـب بـود          لنگد. ها بوده است    ی رومی   مربوط به صلیب التینی با بازوهای بلند نداشت که از ابزارهای شکنجه           

  تـصلیب   و ”Cross“  صـلیب  هـای   واژه: بار نمادشان حتی در نامش نیز پیداست         اگر بفهمند تاریخ خشونت    گفت خواهند   چهکه مسیحیان   
“Crucifix” هر دو از فعل التین cruciare 2شکنجه کردنیعنی —آید می. 

هیئـت مربعـی اونهـا بـرای تـصلیب          .  میدوننـد  دوسـتانه هـای     ثل این رو صلیب   های مربعی م    من فقط میتونم بگم که صلیب     ! سوفی«
ایـن صـلیب از لحـاظ    . شون کرده و عناصر عمودی و افقیِ متوازنِ اونها تداعی یـه اتحـاد طبیعـی رو بـین نرینـه و مادینـه میکنـه                     فایده  بی

 ».ی دیر صهیون سازگاره نمادشناسی کامالً با فلسفه
 »پس هیچ نظری نداری، آره؟«: گفت و گدان انداخت به لنای سوفی نگاه خسته

 ».حتی یه سرنخ«: لنگدان اخمی کرد و گفت

                                                                            
 . است و از این رو نشان از بقا و دوام دارد) آب، باد، خاک، آتش(به باور بسیاری این نوع صلیب نماد اتحاد عناصر اربعه . گویند به آن صلیب یونانی هم می 1

ی  شاید بد نباشد که بدانید خود واژه). کشیدن(صلّابه : ته استهای عربی معنای شکنجه را به خود گرف ی صلیب با تغییر معنا در وزن  در فارسی و عربی نیز واژه 2
ی جهان بوده است و صلحی که  صلیب گویا نمادی از چهار گوشه) 55نک فصل (در دین مهرپرستی . گرفته شده است» چلیپا«ی فارسی  صلیب در زبان عربی از واژه

 .مهر در در نظر داشته در میان مردمان برقرار نماید
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بعد یه جای امن رو پیدا کنیم تا ببینیم این کلید چـی رو بـاز                . باید از خیابون خارج بشیم    «: ی بغل انداخت و گفت      سوفی نگاهی به آینه   
 ».میکنه

های من توی     میزبان«. ی خوبی را انتخاب نکرده است       آشکار بود که گزینه   . تز اندیشید مندانه به اتاق راحتش در هتل ری        لنگدان حسرت 
 »مریکایی پاریس چی؟ادانشگاه 
 ».فاش اونجا رو هم چک میکنه. خیلی مشخصه«
 ».کنی جا زندگی می این. تو باید کسی رو بشناسی«
پیدا کردن یه هتل هم هیچ خوب نیـست، چـون           . طرناکههای من از هر نوعی خ       فاش تلفن و ایمیل من رو تحت نظر میگیره، تماس         «

 ».احتیاج به اوراق شناسایی داره
چطـوره بـه    «.  به لوور برگردد و بگذارد کـه فـاش دسـتگیرش کنـد              و لنگدان باز هم اندیشید شاید بد نباشد که بختش را امتحان کند           

 ». رو برای مالقات با ما بفرستهمیتونم موقعیت رو شرح بدم و از سفارت بخوام که کسی. سفارت زنگ بزنیم
؟ سـفارت هـیچ نـوع       خواب و خیـال بـه سـرت زده        مالقات با ما؟ رابرت،      «.سوفی چرخید و نگاه عاقل اندر سفیهی به لنگدان انداخت         

.  میـشه   دولت فرانسه تلقـی     دست فرستادن یه نفر برای گرفتن ما، کمک به یه فراری از          . اختیارات قضایی به جز توی قلمروی خودش نداره       
امـا درخواسـت از اونهـا    . ایه اگر با پاهای خودت به سفارت بری و درخواست پناهندگی موقت کنی چیز دیگه. کنند هیچ وقت این کار رو نمی  

اونهـا  . به سفارت زنگ بزن تا خودت ببینـی «: سرش را به عالمت نفی تکان داد و ادامه داد   »  اجرای قانون دولت فرانسه؟    بر ضدّ برای اقدام   
بعد به تو قول میدن که تمام مجـاری قـانونی رو   . قط بهت میگن که از بروز مشکالت بیشتر جلوگیری کن و خودت رو به فاش تسلیم کن  ف

چقـدر پـول    «: ادامـه داد   و   لیزه گردانـد    های پر زرق و برق شانزه       نگاهش را به سمت ویترین    » .کنند  ی عادالنه پیگیری می     برای یه محاکمه  
 »داری؟

 »چرا؟. ی چند یورو به عالوه. صد دالر «.ف جیبیش را گشتلنگدان کی
 »کارت اعتباری؟«
 ».البته«

لیزه طـاق نـصرت    روبرویشان، در انتهای شانزه. هایی است لنگدان حس کرد او در حال کشیدن نقشه       . سوفی که به پدال گاز فشار آورد      
 .ترین میدان فرانسه با نُه الین قرار گرفته بود زرگکه گرد آن ب—متری ناپلئون از قوای نظامی خودش54تجلیل —قرار داشت

امـا اگـر    . از دستشون راحت شـدیم     مدتی   یه«: گفت. ی عقب دوخته بود      هنوز بر آینه   ش را  چشمان سوفی با نزدیک شدنشان به میدان،    
 ».ی دیگه بیشتر این وضعیت طول نمیکشه بخوایم توی همین ماشین بمونیم پنج دقیقه

 »تصمیم داری چی کار کنی؟ «.حاال که مجرم هستیم یکی بدزد لنگدان با خود گفت
 ».به من اعتماد کن«: سوفی به سمت میدان به راه افتاد و گفت

یـک  —آستین کـتش را بـاال زد و بـه سـاعتش نگـاه کـرد          . اعتماد تا االن چیز زیادی نصیبش نساخته بود       . لنگدان واکنشی نشان نداد   
هر چند ساعت دوران بچگـیش  . وع کلکسیونرها که پدر و مادرش روز تولد ده سالگیش به او داده بودندماوس از ن یِ میکی  مچیِ کهنه  ساعت

های دیسنی نخستین آشـنایی او را         انیمیشن. ، لنگدان هیچ گاه ساعت دیگری نخرید      ریخت   و به هم می    شد  اغلب دچار مشکالت عجیبی می    
هـای میکـی      با این همـه، آن لحظـه عقربـه        . در قلب لنگدان یادآور کودکیش بود     ماوس همیشه      و رنگ فراهم کردند و میکی      فرمبا جادوی   

 .دادند ای را نیز نشان می کردند و وقت آزاردهنده ای آزاردهنده حرکت می ماوس با زاویه
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 . صبح2:51
 .به مچ او خیره شد و اسمارت را اطراف میدان پهن و پادساعتگرد حرکت داد» .ساعت قشنگی داری«: سوفی گفت

 . و آستینش را سر جایش برگرداند» .داستانش طوالنیه«: لنگدان پاسخ داد
بـه  . دو چراغ سـبز را رد کردنـد       .  ماشین را به سمت شمال از میدان خارج کرد و از مرکز شهر دور شد                و لبخند سریعی به او تحویل داد     

هـا را تـرک کردنـد و وارد     نـشین دیپلمـات     های مشجر و اعیـان     خیابان.  زد 1ربهتقاطع سوم که رسیدند، سوفی پیچ تندی به سمت بلوار مالشِ          
 .ها کجا هستند ای بعد لنگدان فهمید که آن سوفی به سمت چپ پیچ تندی زد و لحظه. تر شدند های صنعتی و کثیف محله

 .2الزار ایستگاه سن
هـای    ایـستگاه . نمـود    هواپیما و گلخانه مـی     ی  ای داشت، شبیه به فرزند ناخلف آمیزش آشیانه         ی قطار که سقف شیشه      روبرویشان پایانه 

. حتی در این ساعت، نیم دوجـین تاکـسی آمـاده بـه حرکـت کنـار ورودی اصـلی ایـستاده بودنـد                       . ایستادند  قطار اروپا هیچ وقت از کار نمی      
شـدند و     اه خـارج مـی     و کوله بـه پـشت از ایـستگ         شولیدههای     جوانک  و دادند  شان را هل می    های ساندویچ و آب معدنی      فروشان گاری   دست

 پلیس  دو،   هم باال دست خیابان  . کوشیدند به یاد بیاورند اکنون در چه شهری هستند          گرداندند؛ گویی که می     نگاهشان را این سو و آن سو می       
 .کردند کرده را راهنمایی می گم گرد راه روی جدول ایستاده بودند و چند جهان

» پارک ممنـوع  «ای     رغم فضای قانونی کافی برای پارک در خیابان، آن را در منطقه            ها کشاند و به     سوفی اسمارت را پشت خط تاکسی     
 رفت و بـا راننـده       یی تاکسی    با شتاب به سمت شیشه      و پیش از آن که لنگدان بتواند قصد او را بپرسد، سوفی از ماشین پیاده شد              . نگه داشت 

 .کردرا باز صحبت سر 
راننـده سـری تکـان داد و سـپس، در           . دهـد   ی تاکسی می     دید که مقداری پول را به راننده       لنگدان که از اسمارت بیرون آمد، سوفی را       

 . ها دور شد نهایت تعجبِ لنگدان بدون آن
 »چی کار کردی؟«: شد لنگدان به سمت سوفی، کنار جدول خیابان رفت و پرسید تاکسی که از دیدشان ناپدید می

 ».گیریم ی پاریس می ما دو تا بلیت برای قطار بعدی به سمت حومه! عجله کن«. دسوفی به سمت ورودی ایستگاه قطار به راه افتا
آن چه با نام سفری دو کیلومتری تا سفارت آغاز کردند، حال تبدیل به خروجی تمـام عیـار از پـاریس           . لنگدان با شتاب او را دنبال کرد      

 .آمد وضوع خوشش میگذشت، لنگدان کمتر و کمتر از این م هر چه بیشتر زمان می. شده بود

                                                                            
1  Malesherbes Boulevard  
2  Gare Saint-Lazare 
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 مچهارفصل سی و 

. المللـی لئونـاردو داوینچـی سـوار کـرد            سیاه و معمولیی اسقف آرینگاروسـا را از فرودگـاه بـین             و  کوچک ی   با فیاتِ چهاردَره    راننده
دار   هـای حفـاظ     که پـالک  دادند    های مجلل و بزرگی انجام می       های واتیکان را ماشین     ی حمل و نقل     آرینگاروسا زمانی را به یاد آورد که همه       

های واتیکان دیگر پر زرق و         اتومبیل .خبری نیست آن روزها دیگر    از  . های مزیّن به نشان قلمروی مقدس پاپ با خود داشتند            و پرچم  ئمعال
 اما آرینگاروسا   های اضافی و خدمت بهتر به واتیکان است؛         واتیکان اعالم کرد این کار برای کاهش هزینه       . ندا  نشانه  برق نیستند و اغلب بی    

جهان عقلش را از کف داده بود و در بسیاری از مناطق اروپا، بیان عشق به عیـسی مـسیح ماننـد    . دانست بیشتر آن را موضوعی امنیتی می    
 . گذاشتن سیبلِ تیراندازی روی ماشین بود

رفت کـه   همان راهی را می. عقب نشست در صندلی 1لفووندای گ ردای سیاهش را کمی دور خود محکم کرد و آماده برای سفر به قلعه     
 .پنج ماه پیش نیز طی کرده بود

 . بودترین شب زندگیم سفر پارسال به رم طوالنیآهی کشید و با خود گفت 
هـای شـما در فرودگـاه     بلیـت . هیچ توضیحی ندادنـد . پنج ماه پیش، واتیکان با او تماس گرفته و او را فوراً در رم به حضور خواسته بود  

 .اش پرده از رازی بردارد ام مقدس پاپ تصمیم داشت حتی برای روحانیان بلندمرتبه مق.است
منصبان واتیکان بـود تـا از موفقیـت           ی اسرارآمیز به احتمال فرصتی درخشان برای پاپ و دیگر صاحب            پنداشت احضاریه   آرینگاروسا می 

بـرج  « ساختمان اپوس دئی را 1آرکیتکچرال دایجستی    مجله.  ببرند  یعنی اتمام مرکز جهانیشان در نیویورک، کمال بهره را         ،اخیر اپوس دئی  
                                                                            

1  Castel Gandolfo :ی آلبنو  ی دریاچه نام قلعه و روستایی در رم، مرکز ایتالیا؛ این روستا بر لبه(Albano)کاخش از آن جهت .  قرار گرفته است
 . ها بوده است معروف است که ییالق پاپ
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» مـدرن «ی    رسید اخیراً واتیکان به هر چیزی که شـامل واژه           خوانده بود و به نظر می     » اند   با نمایی مدرن آمیخته     آن را  ها که   زیبای کاتولیک 
 .اندازد باشد چنگ می

 سـنّتی، هواخـواهِ والیـتِ امـریِ پـاپِ      چون اغلب روحانیانِ   آرینگاروسا هم .  نداشت ای جز قبول دعوت، هر چند بااِکراه،        آرینگاروسا چاره 
ماننـدی    فکـر بـی     عالی جناب پاپ، که روشن    . جدید نبود و در این یک سال گذشته از جلوس وی با حیرت و نگرانی او را نظارت کرده بودند                   

اکنون هم پـدر مقـدس      . ی تاریخ واتیکان به دست آورده بود        سات محرمانه ترین جل   ترین و نامعمول    بود، مقام پاپی را در طی یکی از جنجالی        
نمایی در واالترین مقام      اش به این پایه از منزلت، خضوع و فروتنی از خود نشان بدهد، مشغول قدرت                بیش از آن که از بابت خیزش نامنتظره       

 با خود به همراه داشت، رسـالت        2ها   کاردینال  میان شورای خُبرگانِ   دریغ را در    ای از حمایت بی     کننده  پاپ که موج نگران   . دنیای مسیحیت بود  
 .کرد بیان می» ی سوم گری برای هزاره روزسازی کاتولیک های واتیکان و به تجدید حیات آموزه«خود را در این مقام 

ین پروردگار را از نو بنویسد و در این کار   ترس آرینگاروسا از آن بود که این مرد واقعاً آن قدر جسارت و تکبّر داشته باشد تا بخواهد قوان                  
 .گری برای جهان امروز نامناسب است کنند مُطالبات کاتولیک هایی را با خود داشته باشد که احساس می همراهی آن

 از ایمـان و  ی نفوذ سیاسی خود را به کار انداخت تا پاپ و مباشرانش را قانع کند تساهل در قوانین کلیسا نـه تنهـا دور           آرینگاروسا همه 
ناکـامی واتیکـان    —سـازی پیـشین قـوانین کلیـسا         ها یادآوری کرد کـه معتـدل        به آن . دکرد  نجبونانه است، که انتحار سیاسی نیز تلقی خواه       

ها و نـذورات بـه کلیـسا داده           حضور و تأثیر کلیسا اکنون کمتر از همیشه بود، پیشکشی         : ماتَرَک ویرانگری برایشان به جا گذاشته بود      —3دوم
 . ی کلیساها را بر عهده بگیرند  حتی آن قدر نبود که اداره هم کاتولیکان تعداد کشیش،شد نمی

 .دهی نیاز دارند، نه ناز و نوازش و تفقّد مردم به هدایت و سامان: آرینگاروسا عقیده داشت
رونـد؛ بلکـه در عـوض از     واتیکان نمیآن شب در پنج ماه پیش، فیات که فرودگاه را ترک کرد، آرینگاروسا حیرت کرد که چرا به شهر                    

 »رویم؟ کجا می«: اش پرسید از راننده. ای پیچاپیچ به سمت شرق رفتند میان جاده
 ».ی گاندولفوست جلسه در قلعه. 4های آلبان تپه«

آن کـه اقامتگـاه   جـا عـالوه بـر     آن. ای به دیدن آن نداشت جا نرفته بود و هیچ وقت هم عالقه        ؟ آرینگاروسا هیچ وقت آن    ها  ییالق پاپ 
داد کـه یکـی از        را نیـز در خـود جـای مـی         —ی واتیکـان    رصدخانه—5 اسپکوال واتیکانا   شانزدهمیِ تابستانی پاپ در تعطیالت بود، اَرگ قرنِ      

شت تا علم چه دلیلی دا. پسندید آرینگاروسا هیچ گاه نیاز تاریخی واتیکان را به ناخنک زدن در علم نمی  . های اروپا بود    ترین رصدخانه   پیشرفته

                                                                                                                                                                                                                                             
1  Architectural Digest 
2  College of Cardinals :کنند شورایی متشکل از باالترین مقامات کاتولیک که مشاور پاپ هستند و جانشین وی را نیز تعیین می. 
این شورا را پاپ . کنند یا شورای دوم واتیکان؛ بیست و یکمین شورای وحدت جهانی کلیساها که آن را نماد ورود کلیسای کاتولیک به دنیای مدرن تلقی می 3

 اسقف از سرتاسر دنیا در آن 2908.  نشست برگزار کرد178 تعداد 1965 تا 1962 تشکیل داد که در فصل پاییز چهار سال پیاپی از 1959ل جان بیست و سوم در سا
بی، نقش  مذههای های جمعی مدرن، روابط یهودیان و مسیحیان، آزادی رسانه: از جمله موضوعاتی را که در این اجالس بررسی کردند عبارت بود از. شرکت داشتند

: آجورنامنتو(روزرسانی  پاپ جان هدف خود را از برگزاری شورای بیست و یکم به. غیرروحانیان در کلیسا، روابط کلیسا با غیرمسیحیان، چه خداپرستان و چه کافران
Aggiornamento (اپ پل ششم که به جای او نشست به آن ی بشر عنوان کرد و پس از مرگ او در میان اجالس پ کلیسای کاتولیک و موفقیت مسیحیان و جامعه

 که (Marcel Lefebvre)نتایج این شورا مخالفان بسیاری داشت، از جمله اسقف اعظم فرانسوی مارسل لِفِوره . دو گفتگوی کلیسا و دنیای مدرن را هم افزود
 .  تکفیر88 خلع لباسش کردند و در سال 1976نخست در سال 

4  Alban Hills :ی آلبانو و کاخ گاندولفو در آن منطقه قرار دارد دریاچه. شرق رم های خاموش واقع در التزیو، جنوب شفشانای از آت منطقه. 
5  Specula Vaticana 
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افـزون بـر آن،   . داری از خود نشان دهد تواند دانشی دور از تعصب و جانب و ایمان با هم آمیخته شوند؟ انسانی که به خداوند ایمان دارد، نمی  
 .ایمان هم نیازی به تصدیق مادّی باورهایش نداشت

 از میـان    .جـا هـستم     در هر صورت، حاال آن    با خود اندیشید    آرینگاروسا  . نشان زمستانی سر بر آورد       گاندولفو از پس آسمان ستاره      ی قلعه
ی پرتگـاه قـرار داشـت،     قلعه که بر لبه. خواهد خیزی به قصد خودکشی بردارد       مانست که می    پیکری می   جاده، گاندولفو به غول سنگی و کوه      

هـای مدیـد پـیش از بنـای رم بـا هـم در آن        ت مـد 1ای که اقوام کوریاتسی و اوراتـسی  درّه—خود را به روی مهد تمدن ایتالیا خم کرده بود      
 . جنگیدند

ی   ی گیرایـی از معمـاری الیـه بـه الیـه و دفـاعی کـه تـوان ایـن مجموعـه                        نمونه—حتی تصویر ضدنور قلعه، تصویر چشمگیری بود      
د تلسکوپ بـزرگ و آلومینیـومی بـر         دید که اکنون واتیکان با برپایی دو گنب         آرینگاروسا با ناراحتی می   . داد  انگیزِ لبِ پرتگاه را نشان می       حیرت

 !ی این عمارت موقّر را مانند جنگاور پرشکوهی ساخته بود که یک جفت کاله بوقی به سر گذاشته باشد روی بام قلعه، چهره
 3مـن پـدر مانیـانو     . خوش آمدید، اسـقف   «.  جوانی پیش دوید و از او استقبال کرد        2آرینگاروسا که از ماشین بیرون آمد، کشیش یسوعی       

 ».شناسم جا ستاره این. هستم
فـضای بـازی کـه تزیینـات آن         —آرینگاروسا زیر لب سالمی داد و به دنبال میزبانش به مرکز اجتماعـات قلعـه رفـت                ! خوش به حالَت  

 را از کـرد، عالئمـی   همراهش را که تا پلکان وسیعی از مرمر تِـراورتَن دنبـال مـی      . ظرافتی از هنر رنسانس و تصاویر نجومی بود         ی بی   ملغمه
ی   آور بود که چطور واتیکان که ناتوان از ارائـه           برایش تعجب . گردان دید    تاالرهای سخنرانی علمی و مرکز اطالعات جهان        و مراکز کنفرانس 

گـردان    های اخترفیزیک به جهان     ی سخنرانی   ها است، هنوز به نحوی برای ارائه         روحی انسان  تعالیکننده برای     های منسجم و قانع     راهنمایی
 . یابد فرصت می

 »؟مرغ  اول مرغ بود یا تخم، ببینمبگو«: آرینگاروسا به کشیش جوان گفت
 »جناب؟ بله، عالی«: کشیش نگاه غریبی به او انداخت و گفت

واتیکان عقلش را از دسـت      . آرینگاروسا دستش را در هوا تکان داد و تصمیم گرفت دوباره این پرخاش و اهانتِ در پرده را از سر نگیرد                    
اش تن در دهد، تا این که محکم ایستادگی کنـد   های فرزند نازپرورده بیند به هوی و هوس   تر می    مانند پدری کاهل شده است که آسان       .داده

ای بازآفرینی کند که بتواند فرهنگی        کوشید خود را به گونه      داد و می    کلیسا با هر گام تساهل بیشتری از خود نشان می         . ها را بیاموزاند    و ارزش 
 .به کژراهه رفته را به راه راست هدایت کند

ی بزرگی از درهایی از چوب        به سوی مجموعه  —شد  ی باال پهن و سرشار از تجمّالت بود و تنها به یک جهت منتهی می                راهروی طبقه 
 .ها وجود داشت بلوط که عالمتی برنجی بر روی هر کدام از آن

BIBLIOTECA ASTRONOMICA 

                                                                            
1  Curiazi and Orazi Clans 
2  Jesuit : طریقتی کاتولیک که قدیس ایگناتیوس لویوالیی —»یسوعیون«یا » انجمن عیسی«هر یک از اعضای(St. Ignatius of Loyola) آن را در 

 Ad Majorem Deiشعار اینان .  آن را به رسمیت شناخت1540پاپ پاول سوم در .  بنیان نهاد و به بها دادن به دانش و برپایی خیریه مشهور است1534
Gloriam است» به سوی شکوه واالتر پروردگار« یا . 

3  Father Mangano 
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که شایع بود شامل بیش از بیست و پنج هزار کتاب است، از جملـه  —ی نجوم واتیکان کتابخانه— را شنیده بوداج آرینگاروسا تعریف این 
منـصبان پـاپ جلـسات       تـرین صـاحب     جا مکـانی اسـت کـه واالمقـام          الظاهر، این   علی. 4 سِشی ،، نیوتن 3، کپلر 2، گالیله 1آثار نایابی از کپرنیک   

 .پسندند در چهاردیواری شهر واتیکان باشد  که نمیجلساتی... کنند شان را برگزار می خصوصی
کـشد و یـا       جا انتظارش را می     ای آن   دهنده  کرد که چه اخبار تکان      آن زمان هرگز تصور نمی    . اسقف آرینگاروسا به در ورودی نزدیک شد      

اکرات جلـسه، پـی بـرد چـه مـوج           زده از مـذ     یک ساعت بعد بود کـه او حیـرت        . ی وقایع مرگباری را موجب خواهد شد        این اخبار چه زنجیره   
 !خدا به ما کمک کند. شش ماه بعداندیشیده بود . ویرانگری در راه است

  
 نفـسی آرام   ومشتش را باز کرد. ده استکر از فکر کردن به اولین جلسه گره  را حال، در فیات نشسته بود و ناگاه پی برد که مشتش          

 .فرو داد و عضالتش را رها کرد
چرا استاد بـه  . با این همه، امیدوار بود که تلفن همراهش زنگ بزند. شود میهمه چیز درست  به کوه با خود گفت     با نزدیک شدن فیات   

 . سیالس باید االن به سنگ تاج رسیده باشد؟زند من زنگ نمی
 و نیز وجـوه     گشتر ان  عصا و کاله اسقفی    نشان. اسقف به دُرّ کوهی بنفش در انگشترش تمرکز کرد و کوشید اعصابش را آرامش ببخشد              

 .ای بیش نبود کشید ذرّه به خود یادآوری کرد که این حلقه نماد قدرتی است که در برابر آن چه انتظارش را می. هایش را لمس کرد الماس

                                                                            
1  Nikolaus Copernicus : این نظریه که سیارات به دور (ی خورشیدمرکزی  گذار نظریه شناس لهستانی و بنیان  ستاره؛) 1473-1543(نیکالی کپرنیک

 .)چرخند خورشید می
2  Galileo Galilei : دان ایتالیایی که برای نخستین بار تلسکوپ را در نجوم  دان، فیلسوف، ریاضی شناس، فیزیک  ستاره؛) 1564-1642(گالیلئو گالیلئی
ی حرکت و لَختی و سقوط آزاد اجسام و مسیرهای  ی خورشیدمرکزی را تأیید کرد و تحقیقات بنیادین بسیاری در زمینه کرد و به طور عملی صحت نظریهاستفاده 

 . هذلولی انجام داد
3  Johanns Kepler : شود و سه قانون گردش سیارات  یشناسی مدرن دانسته م شناس آلمانی که پدر ستاره  ریاضیدان و ستاره؛) 1571-1630(یوهان کپلر

 . به دور خورشید را تدوین کرد
4  Pietro Angelo Secchi :ی طیف ستارگان انجام داد و  پیترو آنجلو سشی کشیش و اخترفیزیکدان یسوعی ایتالیایی که نخستین تحقیقات را درباره

 .بندی شوند شان دسته ی طیفی پیشنهاد کرد که ستارگان بنا بر رده
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 مپنجفصل سی و 

ـ   -گـشاده و دارای ورودی      دهـان  ای  های قطار اروپا بود؛ حفـره       الزار مانند دیگر ایستگاه     داخل ایستگاه سن   هـای    ه بیکـاره  خروجـی ک
آلـود روی   هـای دانـشجو کـه بـا چـشمان قـی       هایی که مقواهایشان را با خـود داشـتند، جوانـک    خانمان بی—لولیدند همیشگی در آن می  

 .کردند پوش که سیگار دود می  گروه باربران آبی،کردند هایشان گوش می مَن هایشان خوابیده بودند و به دیسک پشتی کوله

جداول سیاه و سفید به هم ریختند و با اطالعات جدیـدی کـه روی آن                . بلوی بزرگ حرکت قطارها چرخاند     تا رویسوفی چشمانش را    
 3:06—السیر سریع—لیون: باالی فهرست نوشته بود. ها انداخت  شد، لنگدان نگاهی به آن کهتمام. شد به پایین موج برداشتند نوشته می

ی بعـد راه      قطار هفت دقیقـه   . 2:59. ؟ لنگدان ساعتش را نگاه کرد     زودتر» .نجام بدی اما باید کارِت رو ا    . کرد  کاشکی زودتر حرکت می   «
 . ها حتی بلیت نخریده بودند افتاد و آن می

 ».با کارت اعتباریت دو تا بلیت بخر«: ی فروش بلیت کشاند و گفت سوفی لنگدان را به سمت گیشه
 »مگه رد کارت اعتباری رو نمیتونند بگیرند؟«
 ».دقیقاً«
هـا را بـه سـوفی     با ویزاکارتی که همراه داشت دو بلیت به مقصد لیون خرید و آن    . نگدان تصمیم گرفت ساز مخالف با سوفی نوو نزند        ل

 .داد
 شنیدند کـه آخـرین اعـالن عمـومی را            را از بلندگو   ای  مانند و پس از آن صدای گوینده        به سمت سکوها که به راه افتادند، صدای زنگ        

ی سـه، قطـار لیـون         سمت راست، روی سکوی شـماره     . ها بود   شانزده خط آهن جداگانه پیش روی آن      . داد  لیون انجام می  برای حرکتِ قطارِ    
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با شتاب  . برد  کرد و آماده برای حرکت بود؛ اما سوفی دست در دست لنگدان انداخته بود و او را درست به سمت مخالف آن می                        خس می   خس
 . ای شبانه گذشتند و از دری فرعی وارد خیابان ساکت غرب ایستگاه شدند افه از کنار ک ووارد سرسرایی کناری شدند

 .تاکسیِ تنهایی در نزدیکی در ایستاده بود
 .هایش را روشن و خاموش کرد اش سوفی را دید و چراغ راننده

 .سوفی به صندلی عقب پرید و لنگدان هم پشت سر او وارد شد
 .شان را بیرون آورد و پاره کرد خریده های قطار تازه لیتشد، سوفی ب تاکسی از ایستگاه که دور می

 .کردیمهفتاد دالر خیلی خوب خرج . لنگدان آهی از سر تأسف کشید
از . ها واقعـاً در حـال فـرار هـستند      نشده بود، لنگدان پی نبرده بود که آن1ها وارد وزوز یکنواخت خیابان کلیشی تا زمانی که تاکسی آن    

هـا و در جهـت        تصویر زیبا را درخشش نورهای پلیس کـه از کنـار آن           . ددی  میکور را     مارتر و گنبد زیبای ساکره     مونی سمت راستش،      پنجره
 .کردند به هم ریخت مخالف حرکت می

 .لنگدان و سوفی کمی سر خود را پایین کشیدند تا صدای آژیرها کمتر و کمتر شد
کوشـد    د کـه مـی    یـ فهم  ی سـوفی مـی      های به هم فشرده     و حاال لنگدان از دندان    سوفی تنها به راننده گفته بود که از شهر بیرون برود            

 .حرکت بعدیشان را تعیین کند
 نزدیک چشمانش آورد و کوشید عالمتـی را روی آن بیابـد کـه                و لنگدان دوباره کلید صلیبی را امتحان کرد؛ آن را به سمت پنجره برد            

 .ددی خیابان، هیچ عالمتی به جز نشان دیر را نگاهیِ اَز  هرْیِدر میان نورها. اند  کجا ساخته رانشان بدهد کلید
 »!معنی نداره«: سرانجام گفت

 »چی؟«
 »که پدربزرگت خودش رو اون همه توی دردسر بندازه تا کلیدی رو به تو بده که ندونی با اون چی کار کنی؟«
 ».موافقم«
 »ای پشت تابلو ننوشته بود؟ مطمئنی هیچ چیز دیگه«
 بعد  ،نشان دیر رو دیدم، کلید رو توی جیبم گذاشتم        .  بود جا داده  پشت نقاشی     رو به زور   این کلید . فقط این بود  . ا رو گشتم  من همه ج  «

 ».با هم اونجا رو ترک کردیم
چشمانش را لوچ کـرد و کلیـد را نزدیـک چـشمانش آورد تـا                . نبودهیچ  . گوش آن خیره شد     ی سه    کُند میله  لنگدان اخمی کرد و به سرِ     

 ».کردند جدیداً تمیز  روبه گمانم این کلید«. یزی نبودچجا هم  این. ی نوک آن را امتحان کند بهل
 »چرا؟«
 ».بوی الکل صیقل رو میده«

 »چی؟«: سوفی سر را چرخاند و گفت

                                                                            
1  Rue de Clichy :پاریس استی   حومه صتعتیهای کلیشی از منطقه. 
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بو این  «. ن را بو کشید   اش برد و آ     لنگدان کلید را نزدیک بینی    » .کننده تمیز کرده باشه     بویی رو میده که انگار کسی اون رو با یه پاک          «
 .لنگدان ادامه نداد» — یا باندکننده جال داد انگار که با پاک. الکل هم داره. بله«: کلید را چرخاند و ادامه داد» .سمت شدیدتره

 »با چی؟«
انگار که خیس ... تلرزید و تأللو داش انگار در برخی نقاطش نور می. کلید را در زیر نور چرخاند و به سطح صاف بازوی صلیب نگاه کرد             

 »قبل از این که کلید رو توی جیبت بگذاری هیچ به پشتش نگاه کردی؟«. باشد
 ».عجله داشتم. چی؟ نه چندان«

 »نور سیاه رو هنوز با خودت داری؟«. لنگدان به سمت او چرخید
 .پشت کلید تاباند روشن کرد و به  ولنگدان آن را گرفت. سوفی دست در جیبش برد و نور فرابنفش را بیرون آورد

 .ریخته اما هنوز خوانا بود هم  که بهندجا نوشته بود  آن راچیزیبا خطی خوش . پشت کلید به سرعت درخشیدن گرفت
 ». به گمانم حاال بدونیم بوی الکل از چی بود!خوب شد«: لنگدان با لبخندی گفت

 
 .ی ارغوانی پشت کلید خیره شده بود سوفی با تعجب به نوشته

 1، خیابان هاکسو24 ی شماره
 ! پدربزرگ من یه نشونی رو اونجا نوشته!یه نشونی

 »کجا هست؟«: لنگدان پرسید
 ”?Connaissez-vous la Rue Haxo2“: سرش را جلو برد و با هیجان از راننده پرسید. دانست سوفی نمی

. ی غربی پاریس است     ورزشگاه تنیس در حومه   به سوفی گفت که کنار      . ی تصدیق سر تکان داد      راننده کمی فکر کرد و سپس به نشانه       
 .جا ببردشان سوفی از او خواست که فوراً به آن

 »خوبه؟. رسیم تر می  سریع3یْاز بُوا دو بولونْ«: کرد راننده به فرانسه با سوفی صحبت می
یی یـک   امریکاامشب این   » !لهب«. گیری کند   خواست امشب سخت    رسید، اما نمی    تری به ذهنش می     های آبرومندانه   راه. سوفی اخم کرد  

 !کم شوکه میشه
؟ یه کلیـسا  .  خیابان هاکسو خواهند دید    24ی    سوفی دوباره به کلید نگاهی انداخت و به این موضوع اندیشید که چه چیزی را در شماره                

 ؟یا یک نوع دیر

                                                                            
1  24, Rue Haxo 
  خیابان هاکسو رو بلدید؟ 2
3  Bois de Boulogne :ْیْجنگل بولون 
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: بعـد آه بلنـدی کـشید و گفـت         .  کـرد  ذهنش را دوباره تصاویر آن آیین سرّی که ده سال پیش در آن غار زیرزمینی دیده بود مـشغول                  
اما قبـل از اون     «. رفت  تاکسی هم چنان به سمت غرب می      . مکث کرد و چشمانش را به او دوخت       » .چیزهای زیادی باید بهت بگم    ! رابرت«

 ».باید هر چیزی رو که راجع به دیر صهیون میدونی به من بگی
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 فصل سی و ششم

داد چطـور   شنید کـه توضـیح مـی    های نگهبان لوور، گروارد، را می آلود حرف افروخته و غضبای بر   بیرون تاالر ملل، بزو فاش با چهره      
 ؟چرا به اون نقاشی کوفتی شلیک نکردی  با خود گفت.سوفی و لنگدان خلع سالحش کردند

 ».پیدا کردندفرمانده؟ فرمانده، خبر رسیده که ماشین سرکار نوو رو «. آمد ها می ستوان کوله از مقر فرماندهی به سمت آن
 »به سفارت رسیدند؟«
 ».قطار حاال حرکت کرده. ایستگاه قطار بودند و دو تا بلیت خریدند! نه«

مقصدشون «: مانند گفت با صدایی زمزمه . نشینی در آن اطراف برد      فاش با حرکت دست نگهبان گروارد را مرخص کرد و کوله را به شاه             
 »کجا بوده؟

 ».لیون«
 به ایستگاه بعدی اعالم کنید که قطـار رو  باشه«. ای کرد ریزی نقشه  نفسی بیرون داد و در ذهنش شروع به طرح        فاش  » .احتماالً دامه «

. شخصی بـرای مراقبـت از اون تعیـین کـن            بگذارید ماشینش همون جا باشه و یه پلیس لباس        . متوقف کنند و بگردند؛ فقط محض اطمینان      
اتوبـوس  . ممکنه پای پیاده فرار کـرده باشـند       . های اطراف ایستگاه رو جستجو کنند        تا خیابون  چند نفر رو هم بفرست    . شاید به اونجا برگردند   

 »این ساعت از ایستگاه حرکت میکنه؟
 ».فقط تاکسی هست! االن نه، قربان«
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مـن  . ع رو شرح بـده ها هم تماس بگیر و ماوق  ی تاکسی   بعد با شرکت فرستنده   . ها سؤال کنید، ببینید چیزی دیدند یا نه         از راننده . خوبه«
 ».گیرم هم با اینترپل تماس می

 » بفرستید؟تلگرامخواهید جریان رو روی  می«: گفت کرد  متحیرانه نگاه می کهکوله
 .دید ی دیگری هم پیش پایش نمی پاچگی پنهانش احساس شرمندگی کرد، اما چاره فاش از دست

 .اش کن دام رو سریع پهن کن؛ خیلی هم محکم آماده
شان به چیزهای یکـسانی نیـاز پیـدا           همه.  بودند پذیر  بینی  ها یک ساعت اول گریزشان پیش       فراری.  ساعت بسیار مهمی بود    ساعت اول 

هـا    اینترپل این قدرت را داشت که در چشم به هم زدنی این سه را از پیش پای فراری                 . ها   تثلیث مقدس فراری   . پول ، مسکن ،سفر. کردند  می
ی دیگری بـرای   ها اینترپل هیچ گزینه ها و بانک  هتل وهای لنگدان و سوفی به مسئوالن مسافرت پاریس    سبا فکس کردن عک   . ناپدید کند 

 هیچ راهی که بتوانند بـدون شناسـایی شـدن    ،هیچ راهی که شهر را ترک کنند، هیچ مکانی که در آن پنهان شوند             —گذاشت  ها باقی نمی    آن
ماشـینی  . شـدند   گشتند و عملی احمقانـه مرتکـب مـی          ا سراسیمه و سرگردان در خیابان می      ه  معموالً، فراری . پول از حسابشان بیرون بکشند    

شدند، حدود    هر اشتباهی که مرتکب می    . نددکر   یا در کمال ناامیدی کارت اعتباریشان را استفاده می         ،زدند  ای دستبرد می    دزدیدند، به مغازه    می
 . کردند تقریبی محلشان را برای مقامات محلی فاش می

 ». افسر خودمونه؟ دیگه، درسته؟ ماجرای سوفی نوو رو که لو نمیدیدلنگدانفقط «: وله گفتک
ای داره که لنگدان رو به همه بگیم، امـا اون دختـره بتونـه هـر غلطـی دلـش                       چه فایده ! ه که لو میدم   معلوم«: فاش با لحنی تند گفت    

هر کسی که ممکنه برای کمـک  —صیهای شخ هاش، خانواده، تماس ستدو—ی استخدام نوو رو ببینم  ی پرونده   میخواد بکنه؟ میخوام همه   
 »!نمیدونم میخواد اون بیرون چی کار کنه، اما هر چی هست انگاری بیشتر از شغلش اهمیت داره. خواستن پیش اون بره

 »جا کنار تلفن باشم یا برم دنبال کار؟ حاال من این«
 »!اختیارات مطلق داری، اما بدون اطالع من آب هم نخور. برو ایستگاه قطار و کنار تیم باش. دنبال کار«

 .و با شتاب بیرون دوید» !، قربانبله«: کوله گفت
تاباند و بازتاب     ای نور می    بیرون پنجره، هرم شیشه   . حرکت شده است    کرد تنش سفت و بی      نشین ایستاده بود و احساس می       فاش در شاه  

  . در رفتندتوی مُشتماز در کمال آرامش با خود گفت . خورد  موج میداد نورش در استخری که باد سطحش را تکان می
 . درک میورد که اینترپل وارد آ می هم به زحمت فشارهایی را تاب ای دیده حتی افسر آموزش

 ؟ای یه رمزشناس زن با یه معلم مدرسه
 .آورند تا صبح هم دوام نمی
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 فصل سی و هفتم

شد، القاب زیادی با خود داشت؛ امـا متخصـصان آثـار هنـری در پـاریس بـه آن         نی شناخته می  ردرختی که به نام جنگل بولو     پارکِ پُ 
 با همین نام را     1هر کسی که نقاشی ترسناک بوش     . خورد  به آن می  ، اما    بود گویی  این عنوان هر چند گزافه    . گفتند  می» بهشت لذّات دنیوی  «

بازهـا و     جـنس   نند جنگل بولونی، تاریک و در هـم پیچیـده و برزخـی بـرای هـم                این نقاشی هما  . فهمید  دیده بود نوک تیز این کنایه را می       
آلودترین هوی   پر از لذّات دنیوی برای ارضای شهوتوهای سیمین برای خودفروشی  سیرهای پیچاپیچ جنگل پر از تنم.  بود2ها فِتیشیست
 . بود مرد و هر آن چه در این میان است وزن—های ناگفته و هوس

کرد تا برای سوفی از دیر صهیون بگوید، تاکـسی از ورودی پـر از درخـت پـارک گذشـت و بـر روی                           فکارش را مرتب می   لنگدان که ا  
ای از سـاکنان    چرا که جمعیت پراکنده ،توانست ذهنش را متمرکز کند      لنگدان نمی . پوش به سمت غرب راهش را ادامه داد         سنگ  ی قلوه ا جاده

روبـرو دو دختـر     . گذاشـتند   های ماشین بـه معـرض تماشـا مـی           بودند و کاالی خود را در زیر نور چراغ        جا از تاریکی بیرون خزیده        شبگرد آن 
                                                                            

1  Hieronymus Bosch : های پیچیده و  نگاری غریبی از سبک  نقاش بزرگ هلندی که آثارش دارای شمایل؛)1450-1516(هیرونیموس بوش
بینی و کیمیاگری و  هایی نظیر طالع مایه نگاری او به درون شمایل. کرد فرد است و موضوعات مذهبی را با تصویرسازی رؤیایی و گاه شیطانی نقاشی می منحصربه

 به خود دارند، اثر او تلقی هایی که امضای او را ی نقاشی همه. هایی از زندگی قدیسان آمیخته شده است جادوگری و فولکلور همراه با دجّال آخرالزمان و برداشت
بهشت : توان نام برد القولند که بوش آن را رسم کرده است، موارد زیر را می از کارهایی که هنرشناسان متفق. شوند، چرا که بسیای بعدها از سبک او تقلید کردند نمی

 The)، مرگ دنیادار (Crucifixion)، تصلیب (Seven Deadly Sins)، هفت گناه کبیره (The Garden of Earthly Delights)لذّات دنیوی 
Death of the Miser)ی قدّیس آنتونی  ، وسوسه(The Temptation of Saint Anthony) پرستش مُغان ،(The Adoration of the Magi) ،

وعی نقاشی رنگ روغن است که در آن  نام داشت که ن(alla prima)سبک نقاشی او آال پریما . (Christ Carrying the Cross)مسیحِ صلیب بر دوش 
 .رود ای به کار می ای از رنگ قهوه زمینه  بر پسها آزادانه رنگ

 .کنند شناسی معمول که آن را به یادگارپرست ترجمه می شناسیِ رفتارهایِ جنسی است، نه روان  منظور نویسنده فتیشیست در معنای آن در روان 2
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 به پا داشت، چرخید و      یپوستی مست که تنها شورت      پشت سرشان، سیاه  . انداختند  های سوزانی به تاکسی می      نوجوان، بدون لباس باالتنه، نگاه    
 .شان بدهد که او در واقع زن نیستژوپش را باال زد تا ن مینی بور و جذّاب یپشت سر او، زن. باسنش را خم کرد

 . لنگدان نگاهش را به داخل تاکسی چرخاند و نفس عمیقی کشید! خدایا
 ».از دیر صهیون بگو«: سوفی گفت

دانـست از    نمـی .خواست بگوید برای این افسانه تصور کند تر از آن چه می    ای نامنسجم   قادر نبود که پشت پرده    . لنگدان سری تکان داد   
هـای     حتـی شـکنجه     و  خیانـت   و  تهدید  و انگیز از اسرار    و تاریخی حیرت  ... کشید  تاریخ اخوّت بیش از یک هزاره به درازا می        . کجا شروع کند  

 .صفتانه در دستان پاپی خشمگین بود وحشی
 تـوی اورشـلیم درسـت کـرد؛ یعنـی      1ن پادشاه فرانسوی به اسم گـودفروا دو بوالـو     ه ی 1099دیر صهیون رو سال     «: لنگدان شروع کرد  

 ».بالفاصله بعد از اون که شهر رو تسخیر میکنه
 .سوفی با چشمانی دوخته شده به لنگدان سرش را تکان داد

ترسیده کـه راز بعـد از         گودفروا از اون می   . شده اش نقل می    شاه گودفروا گویا صاحب رازی عجیب بوده که از زمان مسیح بین خانواده            «
سپره تا نسل به نـسل از   و این راز رو به اونها می—دیر صهیون—ن بره و به همین خاطر، انجمنِ اُخوّتِ سرّیی رو تأسیس میکنهمرگش از بی 

 و خـود    قـرار داره   2یسرودی ه هیکلهای    گاهی مطلع میشه که در زیر خرابه       مدتی که در اورشلیم بودند، دِیر از وجود نهان        . اون مراقبت کنند  
                                                                            

1  Godefroi de Bouillon و یا Godfrey of Bouillon:  دوک لورن سفلی)Lower Lorraine :شرق فرانسه، با عنوان  ای در شمال منطقه
 . و رهبر نخستین جنگ صلیبی که بعدها نخستین حاکم رومی فلسطین پس از گرفتن اورشلیم از مسلمانان شد) 1100 تا 1089گودفری چهارم، از 

2  Herod :ْو 2:16 والدینش هر دو عرب بودند و حضرت عیسی در زمان فرمانروایی او به دنیا آمد و بر طبق انجیل متی تَرارْخِ یهودیه کههیرودیس کبیر؛ تِی 
ی یکی از چهار بخش  والی گماشته: Tetrarchیا به یونانی ) 3:1لوقا، (یا تیترارک ) 13:1 و اعمال 14:1متی، (تیترارخ . [کشت لحم می قرآن نوزادان پسر را در بیت

ی هیکل هیرودیس و تفاوت آن با هیکل سلیمان بگوییم؛ اما پیش  جا الزم است درباره در این.] کنند در عربی این کلمه را رَئیسَ رُبعٍ ترجمه می. گفتند  را میروم باستان
ای فارسی با  ی دهخدا گویا واژه مهنا بر طبق لغت.  آمده استtempleی کتاب مقدس به جای  ی هیکل باید گفت که این کلمه در ترجمه ی خود واژه از آن درباره

این واژه در این معنا به عربی نیز راه یافته . خانه ار بشنوی چنان دان که این هیکل از پهلوی   بود نام بت: ی پهلوی باشد، چنان که عنصری گوید ریشه
ی ترسایان که در آن صور و تماثیل  خانه ؛ عبادت)االسماء رهان قاطع و مهذبب(بتخانه : اند در فارسی آن را به معانی زیر آورده. بندند است و آن را به هیاکل جمع می

الصنم  کده، داراالصنام، بیت؛ کلیسیای ترسایان، بهارخانه، بت)االرب منتهی(ی ترسایان که در آن پیکر مریم علیهاسالم باشد  ؛ خانه)ی اسدی نامه لغت( باشد
 : بیبی گوید؛ لَ)اتیح خوارزمیمف(النار، آتشکده، معبد  ؛ بیت)االرب منتهی(

هر بنای بلند و در برهان : الموارد آمده است االرب و اقرب اللغات و منتهی در غیاث. تو گفتی هیکل زرتشت گشته است   ز بس الله همه صحرا سراسر
اما در مورد هیکل در معنای کتاب مقدس از .] پردازیم  نمیالبته در فارسی معانی خاصی در علوم غریبه نیز دارد که به آن. [قاطع هر بنایی که عظیم و رفیع باشد

مقصود از هیکل در بیشتر مواضع کتاب مقدس هیکل اورشلیم است که بر کوه موریا بنا شده است و شباهت به «: کنیم  با حذف و اضافاتی نقل میقاموس کتاب مقدس
داود اراده داشت که هیکلی از برای خداوند بسازد، اما خداوند وعده فرمود . باشد  سلیمان میاول هیکل: در کتاب مقدس سه هیکل مذکور است. داشت چادر جماعت می

بدین استصواب داود همواره !] »خون بسیار بر زمین ریخته بود«چرا که بر طبق عهد عتیق، داود ). [17یکم تواریخ، باب (پسرش سلیمان آن هیکل را اتمام خواهد نمود 
و ... بسیاری از برای انجام این مقصود جمع نماید، از آن جمله صدهزار وزنه طال و یک میلیون وزنه نقره و مس و آهن را بدون وزن فراهم کرددر پی آن شد که اموال 

ده، محلش را معین مقدار بسیاری هم چوب سرو آزاد فراهم کرد و هر کس را در هر شغل که استاد بود به کار داشته و بر حسب فرمایش خدای تعالی هیکل را طرح کر
 از یهود بودند که به 30000ها  از این. جا مشغول بود  نفر در آن183600اما سلیمان در سال چهار سلطنت خود بنای هیکل را شروع نمود و ). 5:3یکم پادشاهان، (نمود 

 قبل از مسیح انجام 1005ت سال و نیم از این بگذشت بنا در سال و چون مدت هف...  از کنعانیان بودند153600کردند، یعنی ده هزار نفر در هر ماه و  نوبت کار می
های هیکل را غارت نمود و سرانجام  سی سال بعد، شیشَق، پادشاه مصری بر رَحُبْعام، پسر سلیمان حمله برد و گنجینه. [یافته نیکوترین بنای دنیا و فخر اورشلیم گردید

هستند کسانی که بالکل منکر وجود چنین پرستشگاهی هستند و از جمله . ان حکمرانی صِدقَیّا به تمامی ویران ساخت پیش از میالد نبوکدنِصر آن را زم588در سال 
کند، اما  دیدن می) عَشتورَت( سال پس از ویرانی هیکل سلیمان از شهر صور و هیکل اشتارته 150نویسی،  دالیلشان یکی آن است که هرودوتس یونانی، پدر تاریخ

دوم هیکل زَرُبّابل .] [جا را با کمک دیوان و اجنّه به پایان رساند مسلمانان عقیده دارند حضرت سلیمان کار ساخت آن. نماید ای به هیکل سلیمان نمی اشارهترین  کوچک
(Zerubbabel)در سال دومین بعد از رجوع ایشان  قبل از مسیح امر فرمود که بعضی از یهود از اسرای بابل مراجعت نموده539کورش پادشاه ایران در سال .]  است 
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کردند این مدارک راز بـزرگ گـودفروا رو تأییـد میکنـه و ماهیتـشون       اونها گمان می. هبود سلیمان هیکلهای پیشین  ابه روی خرهیکلاون  
 .نمود سوفی نامطمئن می» .چنان زیر و زبر کننده است که کلیسا دست به هر کاری میزنه تا جلوی اونها رو بگیره

 نجـات بـدن و تـا ابـد     هیکـل های زیـر   اونها باید این مدارک رو از ویرانه      دیر پیمان بست که مهم نیست چه مدت طول میکشه، اما            «
گروهی از نُه شوالیه به اسـم       —ی نظامی درست میکنه     ها، دیر یه شاخه     برای بازیابی مدارک از بین ویرانه     . حفظش کنند تا حقیقت از بین نره      

 ». بود2هیکلهای  ترشون شوالیه البته اسم رایج«: تلنگدان پس از مکثی گف» —1 سلیمانهیکلمحفلِ شهسوارانِ مسکینِ مسیح و 
 سخنرانی کـرده بـود کـه بدانـد          هیکلهای    لنگدان آن قدر از شوالیه    . سوفی با نگاهی حاکی از درک نکردن ماجرا به او خیره شده بود            

هـای     داسـتان   و نیای تردیـدآمیزی از حقیقـت     ها د   کردگان تاریخِ شوالیه    در میان تحصیل  . اند  ها را، دست کم پراکنده شنیده       تقریباً همه نام آن   
امروزه لنگدان تردید داشت کـه  . نمود تنیده بود که بیرون کشیدن حقیقتی بکر از میان آن تقریباً ناممکن می      های غلط درهم    عامیانه و دانسته  
هـای شـکّاکان      تابیده در میان نظریه     بکند؛ چرا که موضوع همواره به سدّی درهم        هیکلهای    ای به شوالیه    هایش حتی اشاره    هنگام سخنرانی 

 .شد منجر می
 رو دیر صهیون تأسیس کرد تا مدارک سـرّی رو حفـظ کنـه؟           هیکلهای    تو میگی که شوالیه   «. سوفی پیشاپیش به دام تحیّر افتاده بود      

 ».دندکر درست 3 برای پاسداری از ارضِ مقدّسشون رو  محفلها کردم شوالیه گمون می
مقصود حقیقی اونهـا   . دادند ها مأموریتشون رو انجام می      ای بود که زیر اون شوالیه        حفاظت از زائرها لفّافه    حرف. یه اما رایج  ،تصور غلط «

 ». بود سلیمانهیکلهای  از زیر خرابه در ارض مقدس پیدا کردن مدارک
 »باالخره پیداش کردند؟«

 چیـزی ها    شوالیه: ها روی اون توافق دارند      ی محقق   همهاما یک چیز هست که      . هیچ کس درست نمیدونه   «: لنگدان اخمی کرد و گفت    
 ».گنجهچیزی که اونها رو ثروتمندتر و قدرتمندتر از اونی ساخت که به خیال کسی ب... ها پیدا کردند رو اون پایین زیر خرابه

هـا    توضیح داد که شوالیه   . کشید به تصویر    هیکلهای    ی میان محقّقان را از تاریخ شوالیه        شده  لنگدان به سرعت به سوفی طرح پذیرفته      
هـا    گفتند مقصودشان حفظ جـان زوّار مـسیحی در جـاده   4 دوم دوم صلیبی در ارض مقدس ماندند و به شاه بالدوینهای چطور در طی جنگ   

اهی دارنـد و    کردند و سوگند فقر و مسکنت خورده بودند، به شاه گفتند کـه نیـاز بـه سـرپن                    مزد و منّت خدمت می      ها هر چند بی     شوالیه. است

                                                                                                                                                                                                                                             

 سال در بنای آن مشغول همی بودند تا آن که در 20ها را از نیل مقصود بازداشته مدت  ، لکن افسوس که ضدّیت دشمنان، آن)3:8عزرا، (بنای هیکل دوم را گذارند 
هایش از هیکل سلیمان  بود و اوریم و تمیم و روح نبوت نیز نداشت و بیشتر اندازهامّا هیکل ثانی را تابوت عهد و کروبیان جالل ن.  قبل از مسیح به اتمام رسید515سال 
 سال برپا بود آثار خرابی در او پیدا شده باعث آن گردید که هیرودیس اعظم آن را 500پس از آن که هیکل زربابل تخمیناً .] سوم هیکل هیرودیس بود. [تر بود بزرگ

بنای مرکزی را بعد از یک سال و بناهای اطراف پس از هشت سال به اتمام رسید، لکن کار تعمیر در سال . بل از مسیح ابتداء نمود ق20هذا، در سال  علی. تعمیر نماید
ه هیکل باشد و بر اطراف تلّی ک جا می  میالدی انجام یافت یعنی در زمان هیرودیس اغریپاس ثانی و هیکل در ایام مسیح در محلی بود که فعالً قدس شریف در آن64

ها به طوری بزرگ و ستبر بودند که سه نفر  های صرافان بود و قصرهای سلطنتی در طرف جنوبی و رواق سلیمان در مشرق بود و ستون بر آن بنا شده بود حجره
 ».ها تا به حال هم باقی است توانست یکی را در آغوش بگیرد و دو تا از آن نمی

1  The Order of the Poor Knights of Christ and the Temple of Solomon 
2  The Knights Templar 
3  Holy Land : داده شده است) اسراییل(نامی که در کتاب مقدّس به فلسطین. 
4  King Baldwin II : شاه بالدوین دوم که در آغاز کُنت اِدِسا)Edessa :هی  پادشا1131 تا 1118بود و بعد از آن از ) ی امروزی شهری در مقدونیه

های ترکان  نظامی که در طی حکومتش پدید آمدند باعث شد بتواند قلمرویش را اندکی بگستراند و یورش-حمایت او از محافل مذهبی. اورشلیم را بر عهده گرفت
 . سلجوقی را دفع کند
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ها را اجابت کـرد       شاه بالدوین خواست شوالیه   .  اقامت کنند  هیکلهای    های زیرِ ویرانه    ها اجازه داده شود در اصطبل       درخواست کردند که به آن    
 . گاه مخروبه آغاز کردند ها زندگی دشوارشان را در پرستش و شوالیه

ها باور داشتند مدارکی کـه دِیـر در طلـب آن اسـت، در      شوالیه. ی بوده باشد بایست اتفاق   لنگدان توضیح داد انتخاب غریب این مأوا نمی       
دقیقـاً، در  . 1جا اقامت گزیـده اسـت   االقداس، فضایی مطهّر که باور بر این بود خدا خود در آن             درست زیر قدس  —ست ا ها پنهان   ژرفای ویرانه 

 .فتندسُ های سترگ را می هایت رازداری سنگجا زندگی کردند و در ن ده سال تمام، نُه شوالیه آن. قلب مذهب یهود
 »تو میگی که اونها چیزی پیدا کردند؟«: سوفی به او نگاه کرد و گفت

هـا گنجینـه را از      آن. خواسـتند یافتنـد     ها آن چه می     و توضیح داد که چگونه نُه سال گذشت، اما سرانجام شوالیه          » .حتماً«: لنگدان گفت 
 .شبه سر به آسمان کشید جا قدرتشان یک تند که در آن بیرون کشیدند و به اروپا رفهیکل

اما هـر چـه     . ها را بخرد    ها واتیکان را تهدید کردند و یا کلیسا صرفاً کاری صورت داد تا سکوت شوالیه                داند که آیا شوالیه     هیچ کس نمی  
» قـانونی بـر خودشـان   «هـا را    صـادر کـرد و آن  هیکلهای  پایان شوالیه سابقه مبنی بر اختیارات بی  فوراً فتوایی بی2باشد، پاپ اینوسِنت دوم  

 .های سیاسی یا مذهبی پادشاهان و روحانیان ی دخالت خواند؛ ارتشی خودمختار و مستقل از همه
 شروع به گسترشی تصاعدی کردند؛ چه از لحاظ سیاسـی و چـه   هیکل های شان از سوی واتیکان شوالیه االختیار و تازه  با این قدرت تام   

های سلطنتی ورشکسته کردنـد کـه         شروع به دادن اعتبار به خانواده     . عداد و نیز امالک پهناوری را در کشورهای زیادی گرد آوردند          از لحاظ ت  
 .گذاری کردند و ثروت و نفوذشان را بیش از پیش توسعه دادند  ی را پایهمدرنی گزافی نیز گرفتند و به این ترتیب، بانکداری  در قبال آن بهره
.  تصمیم گرفت کاری صورت دهد3ها داده بود که پاپ کلمنت پنجم     ، فتوای واتیکان چنان قدرتی به شوالیه      1300های     سال در نزدیکی 

هـا را     ی آن   ها را در هم بکوبند و گنجینه         را ریختند که شوالیه    ای  عملیات زیرکانه   ی رشته   ، نقشه 4پاپ با همیاری پادشاه فرانسه، فیلیپ چهارم      
هـای    در حرکتی نظامی در حدّ و انـدازه       . اش بر واتیکان افتاده بود در دست بگیرند         ند تا این چنین، عنان رازی را که سایه        نیز به تصرف درآور   

                                                                            
1 Holy of Holies یا به التین Sanctum Sanctorum :حانی اعظم دیگران حق ورود به آن را های قدسی که جز رو فضایی در کلیساها و دیگر حرم

ندارند و چنین فضایی که تصور بر آن بوده مکان حضور دائمی خدایی است که معبد متعلق به او است و یا نیروی الهی او همواره در آن فیضان دارد در بسیاری معابد 
) ی انسان ی جهان و زایش دوباره به نشان نیروی مادینه( تابوتی سنگی و پُرنقش االقداس معابد پگانی، غالباً در قدس. وجود داشته است و خاصّ هیکل سلیمان نبوده

) سفر خروج(ها  االقداس در دین یهود نخست در خیمه از قدس. شود در اهرام مصر هم از اتاقی که جسد فرعون در آن بوده به چنین چیزی تعبیر می. قرار داشته است
در هیکل سلیمان هم کاهن اعظم فقط سالی یک مرتبه در یوم ). 25سفر خروج، باب (که تابوت عهد در آن جای داشته است آید و آن مکانی بوده  سخن به میان می

مانند یا  شود و قبر عمالً حالتی پشته شاید این فضا را همان فضای درونی ضریح مقدسان در اسالم دانست که جسد در آن قرار داده می. ی ورود داشت کیپور اجازه
ی دیگری مترادف آن  واژه. شود الحجه گشوده می توان گفت که تنها سالی یک بار در روز هفتم ماه ذی ی کعبه را می مانند دارد، اما از آن بهتر فضای درونی خانه تتابو

 .گرفته شده است» وارد نشدن« است که از فعل adytosبه یونانی 
2  Pope Innocent II : 1143 تا 1130پاپ واتیکان از 
3  Pope Clement V : گاه پاپ، نخستین پاپِ   که با انتخاب شهر آوینیونِ فرانسه برای اقامت1314 تا 1305 پاپ کلیسا از ؛)1260-1314(کلمنت پنجم

 .آوینیونی شد
4  King Phillip IV : م در زمان پاپ بنیفاس هشت.  مشهور استها که به دلیل تعارضاتش با پاپ) 1268-1314(یا فیلیپ عادل(Boniface VIII) او برای 

دین منع کرد و در تالفی آن  پاپ طی فرمانی روحانیان را از پرداخت مالیات به حکومتی بی. روحانیان نیز وضع مالیات کرد که این امر اعتراض شدید پاپ را برانگیخت
وی گریخت، اما . مدتی بعد سربازان فیلیپ، بنیفاس را حبس کردند. روم شدفیلیپ نیز خروج سکه از فرانسه را ممنوع کرد و به این ترتیب پاپ از عوایدی فرانسه مح

 فیلیپ یکی از هوادارانش یعنی کلمنت پنجم را در مقام پاپی پذیرفت و او را وادار کرد در آوینیون فرانسه و تحت انقیاد و نظارت خود زندگی 1305در . کمی بعد مرد
ها  ها و انگلیسی وی به دلیل نیاز به پول برای جنگ با فالندری. آغاز شد) اشاره به در بند بودن یهودیان در بابِل (ها ی پاپ ونهگ اسارت بابِلیی  کند که به این شکل دوره

ار های هیکل را دستگیر کرد و پاپ را تحت فش  از شوالیه(Jacques de Molay)های هیکل دوخت، استاد اعظم ژاک دو موالی  های شوالیه چشم طمع به دارایی
 .های داستان در تطابق نیست این بخش از تاریخ اندکی با گفته. ها را سرکوب کند گذاشت تا آن
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 اکتبـر  13زمان بخوانند؛ روز جمعه،   پاپ کلمنت فرمانی سر به مهر و سرّی را فرستاد تا سربازانش همه آن را در سراسر اروپا هم              ،ای.آی.سی
1307. 

کرد که پروردگار در عـالم       ی کلمنت بیان می     نامه.  شد معلوم  بر همه  ها را گشودند و مضامین دهشتناک آن        وز سیزدهم، نامه  در بامداد ر  
  و حرمتـی بـه صـلیب        بـی   و  لواط  و  مرتدانی هستند که گناهشان پرستش شیطان      هیکلهای    رؤیا او را دیده و به او هشدار داده است شوالیه          

ی    و شـکنجه   هیکـل هـای     ی شـوالیه    پروردگار از کلمنت خواسته بود تا با دستگیری همه        . باشد   کافرکیشانه می  وطی بهائم و دیگر رفتارهای    
مـو    موبـه را  عملیاتِ ماکیاولیِ کلمنـت     . ها تا هنگامی که به گناهانشان در برابر پروردگار اعتراف کنند زمین را از لوث وجودشان پاک کند                   آن

چـون مرتـدان، بـسته بـه      ند و سـرانجام هـم  ادترسرحمانه زیر شکنجه ف   دند و بی  کر دستگیر    را شماری  ای بی ه  در آن روز، شوالیه   . دکردناجرا  
روز نحـسی   را  ی سـیزدهم       جمعـه   هـم  رسد؛ تا بـه امـروز       حنت هنوز در فرهنگ جدید به گوش می       طنین این مِ  . های چوبی سوزاندند    دیرک
 .دنشمرد می

 »!ها هنوز هم هستند؟ های شوالیه کردم انجمن ن میا؟ گماز بین رفتند هیکلهای  یهشوال«: رسید گفت  متحیر به نظر می کهسوفی
های  ن و دوستاها متحد  شوالیه،اروای کلمنت و تالشش برای از بین بردن اونهاـرغم اتهام ن   علی. تلفـهنوز هستند، اما با اسامی مخ     «

ها هم که ظاهراً منبع قدرتـشون         گنج پنهانی شوالیه  . تیکان نجات پیدا کنند   ی وا   هاشون ترتیبی دادند که از تصفیه       قدرتمندی داشتند و بعضی   
هـا، یعنـی دیـر       ی شـوالیه    های پـشت پـرده       از اون به بعد به سازنده       رو مدارک. خواست از دستش در رفت      بود و کلمنت در اصل اونها رو می       

تر شدن واتیکان به مدارک، اونهـا مـدارک رو قاچـاقی از            با نزدیک . دد که رازداریشون اونها رو از سلّاخی واتیکان نجات داده بو          نصهیون، داد 
 ». انتقال دادند1 در الراشلهیکلهای  های شوالیه پاریس به کشتی

 »مدارک کجا رفت؟«
هـا و     چون که حتی تـا امـروز هـم ایـن موضـوع منبـع حـرف                . این راز رو فقط دیر صهیون میدونه      «: لنگدان شانه باال انداخت و گفت     

االن تصور اینه که مدارک جایی تـوی بریتانیـا          . دندکرجا و مخفی       چندین بار جابه    رو به نظر میرسه که اون مدارک     . های زیادی بوده   حدیث
 » .باشه

 . نمود سوفی ناآرام می
ازی رو کـه افـشا      ی این مـدارک، قـدرتش و ر         همه. سازی در مورد این راز ادامه پیدا کرده         در این هزار سال، افسانه    «: لنگدان ادامه داد  

د و کمتر رازی تـوی تـاریخ بـه ایـن انـدازه توجـه                ن نوشت گریلسَنْصدها کتاب راجع به     . Sangreal: شناسند میکنه فقط با یک اسم می     
 ».ها رو به خودش جلب کرده تاریخدان

»Sangrealی فرانسوی   هیچ ارتباطی با واژهsangی اسپانیایی   یا واژهSangreبه معنی خون نداره؟ « 
افـسانه خیلـی    «. کـرد   خون رکن اصلی سنگریل بود؛ اما نه آن طور کـه سـوفی احتمـاالً تـصور مـی                  . لنگدان با تکان سر تصدیق کرد     

ترین چیزی که باید یادت باشه اینه که دیر از مدرک محافظت میکنه و گویا منتظر زمان مناسبی در تاریخه کـه از ایـن                اما مهم . ست پیچیده
 ».سِرّ پرده برداره

 »چه سرّی؟ چه رازی میتونه این قدر بزرگ باشه؟«

                                                                            
1  La Rochelle :شهری بندری در فرانسه 
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های پایینی شهر پاریس نگریست که گویا در میان تاریکی به او خیـره شـده                  لنگدان نفس عمیقی کشید و از میان پنجره به به قسمت          
االن . یـه اسـم نـو     ... کـرده ای تحـول پیـدا        بعد از گذشت این همه سال، به عبارت دیگه        . ی قدیمیه    یه کلمه  سنگریلی    کلمه! سوفی«. بود
 ».در واقع، تقریباً هر کسی داستان سنگریل رو شنیده. فهمی که قبالً هم چیزهای زیادی راجع بهش میدونستی می

 ».من چیزی نشنیدم«. سوفی مردّد بود
 ».1اما با اسم جام مقدس. حتی تو هم شنیدی«: لنگدان با تبسمی گفت

                                                                            
1  Holy Grail :جستجوی . های جادویی و فراطبیعی در خود دارد اعتقاد بر این است که این جام قدرت. نوشد جامی که مسیح شرابِ شامِ آخر را در آن می

تر از همه شوالیه پرسوال  های میزگردش و معروف جام مقدّس از مضامین رایج و مکرر در فولکلور و ادبیات اروپا است؛ به ویژه در مورد شاه آرتور و شوالیه
(Perceval) . بر طبق روایات، یوسف اهلِ رامه(Joseph of Armathea)که بر صلیب رفت، خون وی را در  جام را پس از شام آخر نزد خود نگه داشت و مسیح 
این جام نزد غربیان بسیار شناخته شده است و از . گردد ی وی می در اروپا مشهور است پس از آمدن وی به بریتانیا، این جام نسل به نسل در خانواده. آن جمع کرد

 .اند گوید همه آن را شنیده همین رو لنگدان می
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 فصل سی و هشتم

 »جام مقدس؟«! شوخی میکنه به لنگدان انداخت و با خود گفت ای سوفی نگاه موشکافانه

 فرانسوی مـشتق    Sangraalاین عبارت از    . سَنگریلهجام مقدس معنای دقیق     «. لنگدان با تکان سر جدّیت حرفش را تصدیق کرد        
 ».San Greal تبدیل میشه و باالخره به دو کلمه قسمت میشه، Sangrealشده که بعدها به 
بـود، نظـر لنگـدان بـرایش          حتی اگر هم این طـور مـی       . شناختی نشده بود    دانست چرا زودتر متوجه روابط زبان        سوفی نمی  .جام مقدّس 

 ». راز نهفته رو افشا میکنه یهاما به من گفتی سنگریل یه مجموعه از مدارکه که.  باشهپیمانهکردم جام مقدس یه  تصور می«. معنی بود بی
. کننـد   و معنای واقعی اون رو فـاش مـی        ... دندکر با خود جام دفن       رو اونها. ی جام مقدسه     گنجینه نصف اما مدارک سنگریل فقط   . آره«

 ». دادند که ماهیت واقعی جام رو نشون میدنهیکلهای  مدارک به این دلیل اون همه قدرت رو به شوالیه
ای بود که عیسی در شام آخر از آن نوشـید و            پیمانه کرد جام مقدس،    گمان می . بوداز پیش   تر    ؟ سوفی حاال سرگردان   ماهیت واقعی جام  

 »؟ی نیستی عیس جام مقدس پیمانهمگه «: سوفی گفت. بعد از آن یوسف اهل رامه، خون عیسای مصلوب را در آن جمع کرد
اونهـا  . نیـست که جام مقدس اصالً یه پیمانـه         دِیر صهیون میگه  ! سوفی«: د و نجواکنان گفت   کربه سوی او خم     خود را   لنگدان اندکی   

 رو به عنوان استعاره برای چیز       ساغرن که داستان جام،     اویعنی،  . ست دهنده و استادانه    تمثیل فریب  یه—ساغریا همون   —ی جام   میگن افسانه 
گـه، از   چیزی که کامالً مطابقت داره با هر چی که پدربزرگت سعی داشته بـه مـا ب                «. مکثی کرد » .تر  ای به کار میبره؛ چیزی واقعاً مهم        دیگه

 ».ی مقدس اشاره داشتند جمله اون نمادها که به مادینه
چشمان لنگدان هنوز مـشتاق  . کند کرد که او حیرتش را درک می ی لنگدان، حس می    سوفی هنوز پُرتردید بود و با دیدن تبسم صبورانه        

 »اگر جام مقدس یه پیمانه نیست، چیه؟«: سوفی پرسید. نمود می
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ی تـاریخی   زمینـه  اگر پاسخ را با پـیش     . ال را خواهد پرسید، اما هنوز مطمئن نبود چطور پاسخ آن را بدهد            ؤدانست که این س     لنگدان می 
ی ویراسـتارش دیـده بـود؛ آن          حالتی که آن را چند ماه پیش روی چهره        —گذاشت  گفت، سوفی را با حال گنگ سرگشتگی وامی         مناسب نمی 

 . او دادنویس کارِ در حال انجام دادنش را به زمان که دست
اش بـه او      خورده  لیوان نوشیدنیش را روی میز گذاشت و از پشت ناهار نیم          » ؟چیها یعنی     این نوشته «: ویراستار با صدایی خفه گفته بود     

 ».ها رو که جدّی نمیگی این«. نگاه کرد
 ».اون قدر جدّیه که یک سال فقط تحقیقشون طول کشید«

ی   تردید، در دوران کاری درخشان خـود ایـده          بی.  با عصبانیت چنگی به ریش بُزیش زد       1ی نیویورکی، جوناس فوکمن     ویراستار برجسته 
 .رسید سخت مبهوتش کرده است ی زیادی به گوشش خورده بود، اما این یکی به نظر می های عصیانگرانه کتاب

اما اگر من موافقت    .  با هم خوب کار کردیم      تا امروز هم   ؛از کارِت خیلی خوشم میاد    . رابرت، به اشتباه نیفت   «: فوکمن سرانجام گفته بود   
 تـو رو  . کـنم   گذشته از اون، شُهرت تو رو هم خراب مـی         . کنم همچین چیزی رو چاپ کنند، کاری کردم که درِ دفترم رو چند ماه تخته کنند               

کننده واسه تأیید ایـن       ونی مدرک قانع  آخه از کجا میت   . فروش که دنبال یه پول قلنبه میگرده        تو تاریخدان هارواردی؛ نه یه بُنجل     ! خدا، رابرت 
 »نظریه بیاری؟

روی کاغذ نام بیشتر از پنجاه عنـوان        . ای کاغذ از جیب کت فاستونیش بیرون کشید و آن را به فوکمن داد               لنگدان با لبخند سریعی تکه    
ر داشـتند و بـسیاری هـم در میـان           شان معاصر بودند و بعضی چنـد قـرن عمـ           هایی از تاریخدانان مشهور؛ بعضی      کتاب—نوشته بود را  کتاب  

خواند،  فوکمن که فهرست را می. کردند که لنگدان پیش کشیده بود ای را بیان می ها فرضیه   ی این کتاب    همه. های دانشگاهی بودند    پرفروش
 »!واقعاً تاریخدانند... ونهاا. شناسم میها رو  من بعضی از این«. ده بود که ناگهان فهمیده زمین واقعاً تخت استکر شبیه به کسی  رااش چهره

من فقط دارم حرفم رو روی      . هاست وجود داره    مدت.  نیست منی    این فقط نظریه  ! بیننی که جوناس    می«: لنگدان پوزخندی زد و گفت    
ای تأییـد   شناسی که من بر     شواهد شمایل .  بررسی نکرده  ی نمادشناسی   ی جام مقدس رو از زاویه       هیچ کس تا به حال افسانه     . کنم  اون بنا می  

 ».نه، خیلی مُتقَراستشنظریه پیدا کردم، 
 ».اریخدان سلطنتی بریتانیات— نوشته2ها رو سِر لی تیبینگ یکی از این کتاب! خدایا «.کرد فوکمن هنوز به فهرست نگاه می

اون بـه   . ن بـود  هـای او    ی الهامم حرف    راستش عمده . من مالقاتش کردم  . تیبینگ بیشتر عمرش رو راجع به جام مقدس تحقیق کرد         «
 ».ی کسایی که توی اون فهرست هستند همچین چیزی اعتقاد داره، جوناس؛ البته همراه با بقیه

 .توانست حرف بزند جوناس آب دهانش را فرو داد، انگار که نمی» ...ها اعتقاد داشتند که ی این تاریخدان میخوای بگی همه«
 جنگ و جـستجوهای درازی رو        و جام بذر افسانه  . ترین گنج تاریخه    صاً پرطالب جام مقدس، مشخ  «: لنگدان دوباره پوزخندی زد و گفت     

. کردنـد    توجهی به همون اندازه یا بیشتر رو جلـب مـی           ی عیسی هایادگار ی  بقیهمعنی داره اگه فقط یه پیمانه باشه؟ اگر این طور بود            . کاشته
 ». میدونی که چرا همحاال تو. ترین بوده توی تاریخ، جام مقدس خاص. اما این طور نیست—2تقصیرنامه، 1 تصلیب راستینِ، صلیب3ِتاج خار

                                                                            
1  Jonas Faukman 
2  Sir Leigh Teabing 
3  Crown of Thorns :و تاجی از خار 27:29متی، : برای نمونه. شود سربازان رومی هنگام تصلیب بر سر حضرت مسیح گذاشتند تاجی از خار که گفته می 

 »!سالم ای پادشاه یهود«: گفتند بافته، بر سرش گذاردند و نی به دست راست او دادند و پیش وی زانو زده، استهزاکنان او را می
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د، چرا قبالً کـسی ایـن نظریـه رو بیـشتر            نبا این همه کتابی که راجع بهش نوشت        «.داد  فوکمن هنوز سرش را به عالمت نفی تکان می        
 »شناخت؟ نمی

ترین کتاب تـاریخ هـم روی اون صِـحه            خصوص، وقتی پرفروش  ال  علی. ها نمیتونند با چند قرن تاریخ جا افتاده رقابت کنند           این کتاب «
  ».میگذاره

 ». راجع به جام مقدسههری پاترنگو که «: گفت و چشمان فوکمن از تعجب گرد شد
 ».منظورم کتاب مقدس بود«

 »!دونستم می«: گفت و فوکمن شانه خالی کرد
 

“LAISSEZ-LE!” ش زمینبگذار«: طنین انداختتاکسی در  صدای سوفی بود که!« 

دید که راننده دهنیِ رادیو را در دستش چنگ زده   لنگدان می . کشید می و سر راننده فریاد      ه بود سوفی به جلو خم شد     .لنگدان از جا پرید   
 .زد بود و با آن حرف می

  و  تیـر را کـشید     پیش از آن که لنگدان بفهمد چه اتفاقی افتاده، سوفی هفت          . سوفی چرخید و به داخل جیب فاستونی لنگدان چنگ زد         
 .راننده فوراً رادیویش را انداخت و یک دست آزادش را روی سر گذاشت. چرخاندش و پشت سر راننده فشارش داد

 »...چه اتفاقی! سوفی «.آمد صدای لنگدان گویی از ته چاه در می
 ”!Arrêtz3“: سوفی به راننده دستور داد

 . شت و پارکش کرد ماشین را نگه دا وراننده با تنی لرزان اطاعت کرد
 qui s'appette...“: گفت رادیو با خِرخِر می. دیها را از داشبورد شن بعد از آن بود که لنگدان صدای مکانیکی شرکت توزیع تاکسی

Agent Sophie Neveu.. Et un Américain, Robert Langdon...” 
 ؟پیدامون کردند. دکر از سر نگرانی سفت ش راهای ماهیچه لنگدان
 ”,Descendez1“:  دستور دادسوفی

                                                                                                                                                                                                                                             
1  True Cross of Crucifixion :کرد مادرِ امپراتور ) در عالم رؤیا(نخستین کسی که ادعای دیدن آن را . صلیبی که به باور مسیحیان مسیح بر آن رفت

تین مسیح را از چنگ آنان به  در جنگ با ایرانیان توانست صلیب راس630بود که سال ) 575-641(فرد بعد امپراتور هراکلیوس . بود) 247-330(کنستانتین، قدّیس هلنا 
هایی از  شاپل را در پاریس به نیت حفظ یادگارهای مقدس مسیحیت نظیر تاج خار و تکه ی سن گویا پادشاه لویی نهم نمازخانه. در آورد و با پیروزی به اورشلیم بازگرداند

 . صلیب راستین در قرن سیزدهم بنا کرده است
2 Titulus :ای  نای لوحه است و در تاریخ کلیسا چند معنی دارد، اما آنی که در این کتاب مدّ نظر است و ما تقصیرنامه نوشتیم لوحهاین واژه در التین به مع

متی، : نیمک مابقی را از اناجیل نقل می.  آمده استsuperscription و title و accusationباشد که بر باالی صلیب عیسی نصب کردند و در انجیل انگلیسی  می
لوقا، . »پادشاه یهود«: ی وی این نوشته شد ؛ و تقصیرنامه15:26مرقس، . »!این است عیسی، پادشاه یهود«ی او را نوشته، باالی سرش آویختند که  ؛ و تقصیرنامه27:37
ای نوشته، بر صلیب گذارد و  پیالطس تقصیرنامه؛ و 19:19یوحنا، . »این است پادشاه یهود«ای نوشتند به خطّ یونانی و رومی و عبرانی که  ؛ و بر سر او تقصیرنامه23:38

 .»عیسی ناصری پادشاه یهود«: نوشته این بود
 ! وایسا 3
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 .آمد لرزان دستانش را باالی سرش نگه داشت و چندین قدم عقب رفت راننده که از تاکسی بیرون می
تـو  . پـشت فرمـون بـشین   ! رابـرت «: بـه تنـدی گفـت   . ران گرفته بود اش را پایین کشیده و سر تفنگ را به سوی تاکسی      سوفی پنجره 

 ».رانندگی کن
راننـده بلنـد    . از ماشین بیرون رفت و پشت فرمـان پریـد         .  که بخواهد با خانمی اسلحه به دست جر و بحث کند           لنگدان در وضعی نبود   

 .داد و هنوز دستش را باالی سر گرفته بود دشنام می
 ».رابرت، مطمئنم تا همین جاش هم یه عالمه از جنگل جادویی ما رو دیدی«: سوفی از صندلی عقب گفت
 .یش از اندازهب. لنگدان با سر تصدیق کرد

 ».جا ببرمون بیرون حاال از این. خوبه«
 »—سوفی؟ شاید تو«. کورمال به دنبال ترمز و کالچ جستجو کرد! شور مرده. لنگدان مرددانه به فرمان ماشین خیره شد

 »!برو«: سوفی فریاد زد
لنگدان کالج را فشار داد و روی      . وی تلفنش گرفت  ای را ر     شماره یزن. آمدند تا ببینند چه خبر است       بیرون، چند روسپی به آن سمت می      

 . پا روی گاز گذاشت و آن را امتحان کرد  آرام.ک باشد ی ای رفت که امیدوار بود دنده دنده
ای خورد   تاکسی پیچ و تاب افسارگسیخته وی بلند و کشداری سر دادند ها ناله با جهش رو به جلوی تاکسی، الستیک   . کالج را رها کرد   

 .مویی فاصله قبل از برخورد خود را به داخل جنگل پرت کرد زنی که تلفن دستش بود، تنها با سر. ت گردآمده را پراکنده کردو جمعی
»Doucement2!ماشین با چرخشی ناگهانی به جاده بازگشت» کنی؟  چی کار می. 

آخه من فقط یـه ماشـین دنـده اتوماتیـک           . کنمخواستم بهت اخطار    «: ها به هم فریاد کشید      لنگدان در میان صدای ساییده شدن دنده      
 »!دارم

                                                                                                                                                                                                                                             
 ! برو بیرون 1
 ! آروم 2
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 فصل سی و نهم

ای داشت شاهد درد و رنج بسیاری بوده اسـت، سـیالس              ی خیابان البرویه که نمایی از سنگ قهوه         اگر چه، اتاق مجلّل واقع در خانه      
همه . فریب خوردم . اش را فرا گرفته بود      پریده  شک داشت هیچ دردی بتواند با نگرانی و اضطرابی مقابله کند که اکنون سراپای اندام رنگ               

 .چیز از دست رفت

سـیالس آن توانـایی را در   . رازشان برگزیده بودنـد    اخوت دروغ گفته و مرگ را به عوض افشای حقیقت . ه بودنددسیالس را فریب دا
ای را    دانستند به قتل رسانده بود، کـه راهبـه          میگاه سنگ تاج را      نه فقط چهار نفری را که نهان       او . دید که به استاد زنگ بزند خود نمی

 !اپوس دئی رو به استهزا گرفته بود! او ضدّ خدا بود. لپیس کشتوس نیز درون کلیسای سن
اسـقف آرینگاروسـا تمـاس گرفتـه بـود تـا سـیالس را بـه                 . کـرد   تـر مـی     مرگ این زن که جنایتی با محرکّی آنی بود قضیه را پیچیده           

راهبه مرده؟ هر چند سیالس او را روی تخت خودش خواباند، زخـم روی              دید    ر می رد اگ ب  می گمانی رییس کلیسا چه     سولپیس راه بدهند؛   سن
فهمیدند که    حتماً می . های شکسته را به جای خود برگرداند، اما خرابی آن نیز بسیار آشکار بود               سیالس حتی کوشید کاشی   . سرش آشکار بود  

 . جا بوده است کسی آن
. کنـد   اسقف آرینگاروسا از من محافظـت مـی     .شود جا در میان اپوس دئی مخفی  اش در این اشت پس از اتمام وظیفهسیالس قصد د

جویی در میان دیوارهای ساختمان اپوس دئـی در           د که عمری را در راز و نیاز و تقرب         دا  نمیسیالس اوج سعادتی بیشتر از این به خیالش راه          
هیچ کس دلش برای مـن تنـگ        . خواست در آن مکان مقدس فراهم بود        هر چه می  . گذاشت   پا بیرون نمی   بعد از آن دیگر   . نیویورک بگذراند 

 .تواند به آسانی مخفی شود دانست که متأسفانه مرد مهمی چون اسقف آرینگاروسا نمی سیالس می. نمیشه
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هـر چـه باشـد، ایـن اسـقف          . تأمل کرد هدف به زمین خیره شد و بر زندگی خودش            سیالس بی . من زندگی اسقف رو به خطر انداختم      
او در آن بیتِ کشیشی کوچک در اسپانیا به او درس آموخته و مقـصد را                ...  بخشیده بود   دوباره قدم به سیالس جان    آرینگاروسا بود که در اوّل    

 .نمایانده بود
فهمی ایـن تـو را تـا چـه            نمی. رزنشت کنند نگذار دیگران به این دلیل س     . تو زال به دنیا آمدی    ! دوست من «: آرینگاروسا به او گفته بود    

 » پیامبر هم زال بود؟دانستی نوحِ اندازه خاص ساخته؟ نمی
 »ساز؟ نوح کشتی«. سیالس هیچ وقت چنین چیزی نشنیده بود

ـ . تـصورش را بکـن    .  داشـت  هـا   مثل تو، او هم پوستی سفید مثل فرشته       . ساز  نوح کشتی . بله«: آرینگاروسا لبخندی زده و گفته بود      وح ن
  راتـو . پروردگـار تـو را بـه دلیلـی آزاد کـرده     ! سرنوشت تو بر وقایع بزرگـی مقـدّر شـده، سـیالس       . ی حیات را بر روی زمین نجات داد         همه

 ».اش را به انجام برساند پروردگار به تو نیاز دارد تا خواسته. ندا فراخوانده
 .مثل فرشته. زیبا. سفید. من پاکم. ه کندتری نگا با گذشت ایّام، سیالس آموخت تا خودش را در پرتوی تازه

 .شنید ی پدرش را از گذشته می با این همه، در آن لحظه او در اقامتگاهش تنها نجوای مأیوسانه
Tu es un désastre. Un spectre.1 

 .ردسپس ریسمانش را بیرون آورد و دوباره به قصد تنبیه باال ب. بر روی زمین چوبی زانو زد و طلب استغفار کرد

                                                                            
 .یه شبحی. تو بدشگونی:  به فرانسه 1
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 فصل چهلم

. لنگدان کلنجاری با دنده رفت و هر چند دو بار مجبور به توقف شد، تاکسی ربوده را به سمت دیگر جنگل بولونی هدایت کرد
 . دکر  میتشدیدها از رادیو، پیوسته  ها با صدا کردن آن ی تاکسی کننده متأسفانه، طنزِ الینفکِ موقعیتشان را توزیع

“Voiture cinq-six-trois. Où êtes-vous? Répondez!”1 
 ».ت برونیخودبهتره «. لنگدان به خروجی پارک که رسید، مردانگیش را زیر پا گذاشت و محکم روی ترمز فشار داد

 به غرب راند و بهشت لذّات 2چند لحظه بعد، ماشین را آرام در گذرگاه النگشان. تر یافت سوفی پشت فرمان که نشست، خود را آرام
 . پشت سر نهاددنیوی را 

 »خیابون هاکسو کدوم طرفه؟«: ی کیلومترشمار را به صد کیلومتر در ساعت رسانده بود و پرسید لنگدان به سوفی نگاه کرد که عقربه
اون اطراف رو . ست3راننده تاکسی گفت که نزدیک استادیوم تنیس روالند گارو«. چشمان سوفی روی جاده خیره شده بود

 » .شناسم می

                                                                            
 »!کجا هستی؟ جواب بده. سه-شش-اتومبیل پنج « 1
2  Allée de Longchamp 
3  Roland Garros Tennis Stadium 
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گفت که آن شیئی  چیزی به او می. کرد  آن را کف دستش حس میسنگینی. لید سنگین را دوباره از جیبش بیرون آوردلنگدان ک
 .یابی به آزادیش باشد ه کلید دستکامالً احتمال داشت ک. پیامدهای زیادی به دنبال خود دارد

  باد، متوجه شد کلید به جز نشان دِیر که روی آنکر  با سوفی صحبت میهیکلهای  ی شوالیه ی قبل که لنگدان درباره چند دقیقه
.  نیز بودهیکلهای  صلیب مربعی به جز تعادل و هماهنگی، نماد شوالیه. داردتری با دیر صهیون  ی محکم ده بود، رابطهکنبرجسته کاری 

البته، بازوی .  را تزیین کرده بودهای مربعی سرخی روی آن های سفیدشان دیده بودند که صلیب ها را با تونیک های شوالیه همه نقاشی
 . با هم برابر بودندباز هم اندکی پیچ و تاب در انتهای خود داشت، اما هیکلهای  صلیب شوالیه

 .درست مثل همینی که روی کلیده. یه صلیب مربعی
شت به این خیال خام خود تقریباً دا. جام مقدس. گنجید ها ممکن است چه یافته باشند در پوستش نمی لنگدان از خیال این که آن

ها و  عقیده بر این بود که جام جایی در انگلستان باشد؛ مدفون در اتاقکی پنهان در زیر یکی از چندین و چند کلیسای شوالیه. خندید می
 . این چنین بوده است1500دست کم از سال 

 .ی استاد اعظم داوینچی دوره
ها تصور  اکنون تاریخدان. ها را جابجا کند بور شده بود بارها در چند قرن اخیر آندِیر، برای ایمن نگه داشتن مدارک قدرتمندش، مج

 بود که چندین شاهد 1447آخرین رؤیت جام در سال . کردند جام از هنگام انتقالش از اورشلیم به اروپا شش بار جایش تغییر کرده است می
نتقال به چهار صندوق بزرگ که برای جابجایی هر کدام نیاز به شش مرد آتشی را توصیف کردند که بیرون زده بود و مدارک را پیش از ا

رسید، شایعاتی گاه و بیگاه بود که  میی آن چه که به گوش  همه. پس از آن زمان هیچ کس دیگر خبر از دیدن جام نداد. بود در برگرفته بود
 .1های میزگرد لیه؛ در سرزمین شاه آرتور و شوااند کرده در بریتانیای کبیر پنهان  راجام

 :جام هر کجا که رفته باشد، دو واقعیت مهم در دست بود
 .دانست که جام در کجا قرار دارد لئوناردو در زمان حیاتش می

 .آن نهانگاه تا به امروز تغییری نکرده است
ها را به  پنهان را بیابند که آنپرداختند تا مگر سرنخی  های داوینچی می ی دقیق هنر و نوشته ها به مطالعه دوست به این سبب، جام

ی پر از غار را در اسکاتلند ا تپه  مکان رشتهها عذرای صخرهی کوهستانی  زمینه گفتند پس برخی می. مکانِ حالِ حاضرِ جام راهنمایی کند
کردند تصاویر  هار میبا این همه بعضی اظ.  رمز استی نوعشام آخربرخی دیگر اصرار داشتند جایگاه مشکوک حواریون در . دهد نشان می

الظاهر بعدها  بخشی که علی—ده استکر با گردنبند الجورد ایزیس نقاشی ئاً ابتدا را او داوینچی آشکار کرد کهمونالیزاپرتوی ایکس از 
 راز جام  چطور چنان چیزیانستد  نمی کهگاه مدرکی بر وجود گردنبند ندید، لنگدان نه تنها هیچ. گیرد روی آن را نقاشی کند تصمیم می
های چَت وب در این مورد بحث   اینترنتی و اتاقهای رومفُوار در  با این همه، هواداران جام هنوز با ابرامی دیوانه. کند می افشامقدس را 

 . کردند می
 .هر کسی به یک نوع توهم توطئه دچاره

                                                                            
او پس از رسیدن به پادشاهی حکومتی سراسر . های جستجوی جام مقدس گره خورده هایش با افسانه ای بریتانیا است که داستان آرتور نام پادشاه افسانهشاه  1

» های میز گرد شوالیه«ها را به نام  والیهاو محفلی از ش. گویند او روزی که بریتانیا به او نیاز داشته باشد باز خواهد گشت ها می بسیاری از افسانه. عدل و اخالق برپا کرد
 Wace of)ی میز گرد را وِیس اهل جِرسی  نخستین بار واژه. نشاند که کسی گمان برتری بر دیگر اعضا نَبَرد ها دور چنین میزی می وی به این سبب شوالیه. ساخت

Jersey) در کتاب Roman de Brut ه آرتور را نخستین بار گئوفری اهل مونموت ی شا خود افسانه. ، آورد1155، نوشته به سال(Geoffrey of 
Monmouth) تاریخ پادشاهی بریتانیا در کتاب (Historia Regum Britanniae) نقل کرده است1136، نوشته به سال ،. 
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 1پرستش مُغانهای نقاشیِ  اوینچی در زیر الیهدهنده بود که د ، این کشف تکانها آخرین آن. و این توهمات هنوز هم ادامه داشت
نیویورک ی   مجلهو از این راز عجیب پرده برانداخته بود 2متخصص هنر ایتالیا، ماریتسیو سراچینی. مشهورِ خود رازی را پنهان کرده است

 . آورده بود» کاری لئوناردو مخفی«ی آن را در داستانی با نام    عمدهتایمز
 داوینچی اثر اصلی است و نه نقاشی پرستشِ مغانِخاکستریِ -شده و سبز ای فاش کرد که زیرساختِ طراحی ههیچ شبه سراچینی بی

 این زیرتر همانی بود که در  اما آزارنده. کند ها بعد از مرگ داوینچی روی کار او را پُر می حقیقت آن بود که نقاش گمنامی سال. روی آن
داد که این  های فروسرخ و پرتوی ایکس از نقاشی تهیه کردند نشان می نگاری که توسط بازتابهایی  عکس. نقاشی شیادانه قرار داشت

انگار که بخواهد مقصود حقیقی ... دهد کرده است، انحرافاتی مشکوک از زیرساخت انجام می نقاش رند، روی طرح داوینچی را که پر می
ی گالری  با این وجود، مسئوالن سرخورده. است، آن را موضوعی عمومی ساختماهیت زیرساخت هر چه بوده . داوینچی را واژگون بنمایاند

بازدید کنندگان اتاق لئوناردو در این گالری اکنون با پالکی .  فوراً نقاشی را به انباری در آن سوی خیابان انتقال دادند3اوفیتسی فلورانس
 .شوند  روبرو میش مغانپرستانداز و بدون توضیح کافی و عذرخواهی در محل سابق نصب  غلط

 .های تشخیصی به منظور ترمیم است این اثر در حال گذراندن آزمایش
ی آثار  رسید همه به نظر می. در دنیای زیرزمینی و عجیب جستجوگران جدید جام، لئوناردو داوینچی معمای بزرگ این جستجو بود

های نقاشی، شاید در یکی از   شاید زیر یکی از الیه؛ده باشدکرفی  هر جایی ممکن بود مخ راهنری او رازی را در خود دارد و آن راز
آور داوینچی چیزی نبود مگر نویدی پوچ  های حسرت شاید فراوانی سرنخ. ده باشد، شاید هم هیچ کجا نباشدکرها به شکل رمز پنهان  منظره

 . ین رازی مونا لیزای آگاه بر ا برای دلسرد کردن کنجکاوان و نشاندن پوزخندی بر چهره
 .و لنگدان را به دنیای خودش برگرداند» ممکنه که کلیدی که نگهش داشتی مخفیگاه جام مقدس رو باز کنه؟«: سوفی پرسید

کنند که جام  از اون گذشته، همه تصور می. واقعاً نمیتونم تصورش رو بکنم «.ی لنگدان حتی به گوش خودش هم اجباری بود خنده
 . و تاریخ آن را سریعاً برایش بیان کرد» .رانسهجایی توی بریتانیاست، نه ف

نهایت سرّی دستمونه که روی اون نشان دیر  ما یه کلید بی. ی منطقی به نظر میرسه اما جام مقدس تنها نتیجه«: سوفی اصرار کرد
 ».اخوّتی که خودت گفتی محافظان جام مقدس هستند—صهیونه و یه عضو دیر صهیون به ما تحویلش داده

شایعاتی بود مبنی بر این که دِیر پیمان بسته است . پذیرفت دانست استدالل او صحیح است، اما شهودش هنوز آن را نمی ن میلنگدا
حتی اگر دِیر .  اما هیچ استناد تاریخی نبود که بیان کند چنین اتفاقی رخ داده است،که روزی جام را به فرانسه به جایگاهی نهایی برگرداند

راستش ! سوفی«. نبودای برای آن   خیابان هاکسو نزدیک استادیوم تنیس مکان شرافتمندانه24ی  انسه برگردانده بود، شمارهجام را هم به فر
 ». نمیدونم این کلید چه ربطی میتونه به جام داشته باشهمن

 »د جام توی انگلستانه؟نفقط به خاطر این که گفت«
                                                                            

1  Adoration of the Magi :مُغان در . ی آن پرستش مجوسان است های مذهبی مسیحی که البته نام جاافتاده از مضامین بسیار بسیار رایج در نقاشی
ها به  در ادبیات غرب این. آیند کنند و با آوردن هدایای بسیاری پیش او می بینی می جا به آن سه موبد زردشتی اشاره دارد که در روایات دینی، تولد مسیح را پیش این

دو راز نهفته .  کشیدن آن را شروع کرد1481ینچی در ابعاد بزرگ بود که در سال به هر روی، این تابلو نخستین کار داو.  هم معروفند(Wise Men)مردان خردمند 
 ! به آن خواهیم پرداختضمایمدر این تابلو وجود دارد که در 

2  Maurizio Seracini 
3  Florence’s Uffizi Gallery :به جز آن، دارای اشیاء . دهد  میی هنری که بیشتر آثار نقاشان رنسانس، به ویژه مکتب فلورانسی را در خود جای موزه

 به دستور دوک بزرگ توسکانی چازیمو دِ مدیچی اوّل طراحی 1559این موزه را جیورجیو واساری در سال . عتیقه و مجسمه و بیش از صدهزار طراحی و چاپ است
 .کرد
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کردند تا خودشون رو برای  اعضای دِیر چند دهه باید صبر می. ظ تاریخهوحفمای گاه جام یکی از بهترین رازه مخفی. نه فقط اون«
 از راز محافظت کّمنفهای  ای از دانسته سیستم پیچیده. رسیدن به باالترین مقامات اخوّت شایسته نشون بدن و بفهمند که جام کجاست

احتمال . استاد اعظم و سه مباشر—گاه جام خبر داشتند نفر از مخفیهر چند انجمن دِیر صهیون خیلی بزرگه، در هر زمان فقط چهار . کرد می
 ».این که پدربزرگت یکی از اون چهار عضو باالدست باشه خیلی کمه

 او تصویری حک شده در ذهنش داشت که جایگاه .پدربزرگ من یکی از اونها بودسوفی فشاری روی پدال گاز داد و اندیشید 
 . کرد تردیدی ثابت میپدربزرگش را در اخوّت بی هیچ 

 نمک نمیباور . ، هیچ وقت اجازه نداشته که چیزی رو به هر کسی خارج از اخوّت بگهبودهحتی اگر پدربزرگ تو یکی از مقامات باال «
 ».خواسته باشه تو رو وارد گود کنه

ست آیا حاال زمان مناسبی است تا آن چه دان نمی.  و تصویر آن مراسم در زیرزمین به خاطرش آمد.من قبالً اونجا بودمسوفی اندیشید 
. لرزاند تنها اندیشیدن به آن تنش را می. شد ده سال بود که شرم مانع گفتن آن می. آن شب در ویالی نورماندی شاهد بوده بازگو کند یا نه

 . ی سنگین خستگی را بر خود حس کرد آژیرهایی در دوردست به صدا در آمدند و او سایه
 .زده شده بود کشید هیجان ی بسیار بزرگ روالن گارو که از دور سر برمی از دیدن مجموعه» !ونجاستا«: لنگدان گفت

داخل آن پیچیدند و در سمت .  بودند رسیده تقاطع خیابان هاکسوبهپس از چند گذرگاه . سوفی مارپیچ به سمت استادیوم حرکت کرد
 . تر شده و پر از کارگاه بود اطراف جاده صنعتی. ها به حرکت ادامه دادند کاهش شماره

. گردد ی کلیسا می ی چشم، افق دیدش را دنبال مناره  و متوجه شد که با گوشه. هستیم24ی  دنبال شمارهلنگدان با خودش گفت 
 ؟ توی این محلّههیکلهای  ی شوالیه یه کلیسای فراموش شده. مزخرف نگو

 »!اونجاست«: سوفی فریاد کشید و اشاره کرد
مانند که صلیبِ مربعیِ نئونی و بسیار بزرگی بر نمای آن  اَرگی چنبره. ساختمان مدرنی بود.  چشم دنبال ساختمان گشتلنگدان با

 :ند نوشته بود راها  این واژه همزیر صلیب. درخشید می
 گذاری زوریخ بانک سپرده

ای برای نمادشناسان آن  یک خطر حرفه. ذاشته استها با سوفی در میان نگ  کلیسای شوالیهی درباره  رالنگدان خرسند بود که افکارش
آمیز  در این مورد، لنگدان کامالً از خاطر برده بود که صلیب صلح. معنی هم معانیی را بیرون بکشند هایی بی است که تمایل دارند از موقعیت

 .دنده بودکرطرف اختیار  بی همیشه برای پرچم سوییس ی سخت متناسببه عنوان نمادرا و مربعی 
 .دست کم، پاسخ راز به دست آمده بود

 .سوفی و لنگدان کلید صندوق امانتی را در بانک سوییس در دست داشتند
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 فصل چهل و یکم

 و آن سـوی پرتگـاه بلنـد، سـرما را بـه تـن اسـقف                  وزیدن گرفت ی گاندولفو، جریانی از هوای کوهستانی بر باالی تپه            بیرون قلعه 
 .پوشـیدم   باید بیشتر از این یـک قبـا مـی         سعی کرد با لرزش بدنش بجنگد و با خود اندیشید           . آمد دواند   میآرینگاروسا که از فیات بیرون      

 . ضعف بنیه یا ترس بودتوانست از خود بروز دهد، میشب بدترین حالتی که آن 

توی کتابخانـه هـستند، بیـدار و        آرینگاروسا اندیشید   . درخشیدند، قلعه در ظلمت بود      های باالی ساختمان که مشئومانه می       به جز پنجره  
 . نگاهی به گنبد رصدخانه راهش را پیش گرفت  سرش را در برابر باد پس کشید و بدون حتی نیم.منتظر

همان کشیشی بود که پنج ماه پیش به استقبال او آمده بود؛ اگـر  . رسید آلود به نظر می کشیشی که جلوی در به او خوشامد گفت، خواب      
بیـشتر  » !نگـران شـما بـودیم، اسـقف       «: کشیش نگاهی به ساعتش انداخت و گفـت       . نوازی کمتری انجام داد      با مهمان  چه این بار کارش را    

 .نمود تا نگران خاطر می رنجیده
 ».دیگر خطوط هوایی قابل اعتماد نیستند. تأسف من را بپذیرید«

 ».کنم تان می جا همراهی تا آن. باال مننتظرتان هستند«: کشیش چیزی نامفهوم را زیر لب نجوا کرد وسپس گفت
های بلند کتاب با چندین و    در همه سو، قفسه   . پوشاند  رنگی کف تا سقف آن را می        های تیره   کتابخانه اتاق مربعی و وسیعی بود که چوب       

ری زیبا از این نکته که ایـن   همراه با تزییناتی از بازالت سیاه بود؛ تذکّ      ییکف کتابخانه از مرمر کهربا    . چند جلد در هر کدام سر بر کشیده بود        
 .ساختمان زمانی کاخی بوده است

 »!خوش آمدید، اسقف«: صدای مردی از آن سوی اتاق گفت
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بـسیار کمتـر از     —آرینگاروسا کوشید که تشخیص دهد چه کسی این حرف را زد، اما نور اتاق را به نحو تمسخرآمیزی کم کرده بودنـد                     
 انگار که از آن  امشب، این مردان. خواب خوشبه جایشب بیداری دردآور . رخشان معلوم بودندهای د   ی اول که در آن همه با صورت         جلسه

 . در سایه نشسته بودنده باشندشد شرم داشت چه باید فاش می
دبیر —دنمای مرد میانی را فوراً به جا آور     تصویر سایه . ددیقامت سه مرد را آن سوی میز دراز         . آهسته و حتی کمی شاهانه وارد اتاق شد       

 .باالی ایتالیایی بودند های رده دو تای دیگر کاردینال.  شهر واتیکان قانونیِامور قدرت فربه واتیکان و ارباب قَدرْ
در منـاطق زمـانی     . ی مـن را از بابـت چنـین سـاعتی بپذیریـد              پوزش خاکسارانه «: ها پیمود و گفت     آرینگاروسا کتابخانه را به سوی آن     

 ».یدا خسته احتماالً. مختلفی هستیم
. ایـد   ما سپاسـگزاریم کـه شـما از چنـین راه درازی آمـده             . به هیچ وجه  «: اش گذاشته بود گفت     آمده  دبیر که دستش را روی شکم پیش      

 »نوشیدنی یا قهوه میل دارید؟. آید، بیداری تا رسیدن شماست کمترین کاری که از دستمان برمی
 »به اصل مطلب برسیم؟. ی هستیما دهم تظاهر نکنیم در مهمانی دوستانه ترجیح می«

 ».تر از تصور ما اقدام کردید  بسیار سریع!حتماً«: دبیر گفت
 » این طور است؟«
 ».هنوز یک ماه فرصت دارید«

 »ماندم؟ تظر میمنچرا باید . را بیان کردیدشما پنج ماه پیش مسائل «: آرینگاروسا گفت
 ». خرسندیمخیلیدر واقع، ما از اقدام مقتضی شما «
 »همان است که درخواست کردم؟«. شمان آرینگاروسا میز را کاوید تا به کیف سیاه و بزرگی رسیدچ

 »...رسد به نظر می. اگر چه، باید بپذیرم از این درخواست کمی نگرانیم. همان است«: دبیر با نگرانی گفت
 ». کنیم؟ مبلغ گزافی استاش توانیم تلگرافی حواله اطمینان دارید که نمی. خطرناک باشد«: ها حرف او را تمام کرد یکی از کاردینال

 ».خدا با من است. نگران سالمتی خودم نیستم «.آزادی گران استبا خود گفت 
 .کردند جا مردّد نگاه می ر در آنمردان حاض

 »م؟گفتوجوه همان مقداری است که «
 ».هر جای دنیا هم قابل تبدیل به پول نقد است. ایم دهکرنام و با مقادیر درشت که از بانک واتیکان برداشت  ی بی اوراق قرضه«

 نـد درون کیف دو دسته سهام بود که مُهر واتیکان داشـت و روی آن نوشـته بود                . آرینگاروسا به سوی دیگر میز رفت و کیف را باز کرد          
PORTATOREساخت  که بازخرید آن را برای هر کسی حامل آن بود ممکن می . 

 ».تری داشتیم ی ما خیال آسوده بود همه  مینقداسقف، باید اضافه کنم اگر وجه «: گفت نمود تاب می  بی کهدبیر
مگـر خودتـان ایـن طـور     . اوراق قابل تبدیل به پول هـستند «. توانم آن همه پول را با خودم حمل کنم نمیدر کیف را بست و اندیشید      

 »نگفتید؟
شود ردّ این اوراق را تا بانک واتیکـان دنبـال             بله، اما می  «: شان گفت  رانجام یکی هایشان را با هم رد و بدل کردند و س           ها نگاه   کاردینال

 ».کرد
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درست به همین سبب بود که استاد پیشنهاد کرده بود آرینگاروسا پول را به شـکل اوراق                 . آرینگاروسا در دلش به این حرف لبخندی زد       
اپـوس دئـی   . این کار اقدامی کامالً قانونی است «.همه در این شریک هستیم   . کارش بود  ی  این به مثابه بیمه   . ی بانک واتیکان بگیرد     قرضه
جا زیر پـا گذاشـته نـشده          هیچ قانونی این  . دهند  ها را می    دیدشان باشد پول     هر طور که مصلحت    له  معظّم شخصی واتیکان است و      گری خلیفه
 ».است

ما هیچ از قصد شـما بـرای ایـن          «. دافتا غژغژ    به لی زیر بارِ تنِ او     صند  و دکر به جلو خم      خود را  کمی» ...صحیح، اما هنوز  «: دبیر گفت 
 »...وجه آگاه نیستیم و اگر شما بخواهید در راهی نامشروع

 ».کنم کاری به شما ندارد با توجه به آن چیزی که از من خواستید، آن چه من با این پول می«: ای داد جویانه آرینگاروسا پاسخ تالفی
 .آمدسکوتی طوالنی پدید 

 ».حاال، گمان کنم باید چیزی را برای شما امضا کنم «.دانند که حق با من است می
 .جا را ترک کند تر آن کردند که او هر چه سریع گویی آرزو می. ای را به سوی او بفرستند همه مشتاقانه و به سرعت پیش آمدند تا برگه

کنیـد برابـر    این با رونوشتی که بـرای مـن ارسـال مـی          «. را بر خود داشت   مُهر پاپ   . ی پیش رویش انداخت     آرینگاروسا نگاهی به برگه   
 »است؟

 ».کامالً«
جـا نفـسی از       با این همه، انگار سه مرد حاضـر در آن         . کند  آرینگاروسا از این موضوع در حیرت بود که چه خوددارانه مدارک را امضا می             

 .سر آسودگی کشیدند
 ».کنیم می فراموش ن رالیساخدمت شما به ک! متشکرم، اسقف«: دبیر گفت

چهار مرد لحظاتی به هم نگریستند، انگار چیز دیگـری      . کرد  آرینگاروسا کیف را برداشت؛ تعهّد و اقتدار را در سنگینی آن را احساس می             
 . آرینگاروسا چرخید و به سمت در به راه افتاد. برای گفتن مانده باشد، اما نمانده بود

 »اسقف؟«: ها صدایش کرد در رسید، یکی از کاردینالی  آرینگاروسا که به آستانه
 »بله؟«: آرینگاروسا مکثی کرد و چرخید

 »روید؟ به کجا می«
. با این همه، هیچ خیال بحـث روحـی در ایـن سـاعت را نداشـت                . آرینگاروسا حس کرد این استنطاق بیشتر معنوی است تا جغرافیایی         

 .و از در بیرون زد» .پاریس«: گفت
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 دومفصل چهل و 

ی سـنّتیِ حـسابِ       نـام بـه شـیوه       ای تماماً مدرن از خدمات بـی        روزی بود که مجموعه      و شبانه  1گِلدشِرانکبانک امانی زوریخ، بانکی     
 نیویـورک و پـاریس خـدماتش را     و کواالالمپـور  وهایی در زوریـخ  در این چند ساله، بانک با ایجاد شعبه. داد  سوییس ارائه می2ای  شماره

 .داد نام دیجیتالی انجام می های بی های ناشناس کامپیوتری هم خدمات سندی و پشتیبانی د و برای شمارهگسترش داده بو

 خدمات پنهان و کورکورانه و صندوق امانات        ، یعنی الگر ناشناس —ترین خدمتش بود    ترین و ساده    عمالً منبع درآمد این عملیات قدیمی     
های پرارزش اندوخته کننـد، متعلّقاتـشان را بـه طـور ناشـناس و از                  ز اوراق سهام تا نقاشی    خواستند هر چیزی را ا      مشتریانی که می  . ناشناس

 . بکشند ذکر نام بیرون ها را باز هم بی توانستند هر زمان که بخواهند آن گذاشتند و می  به ودیعه میای های پیشرفته کاری طریق مخفی
، لنگدان به معماری قرص و محکم ساختمان خیره شد و حـس کـرد               سوفی که تاکسی را در محل پارکی جلوی مقصدشان نگه داشت          

 مکعبی بدون پنجره بود کـه انگـار از فـوالد تیـره              ، بانک ساختمانِ. گیری در آن است     ای با کمترین سهل     خانه  که بانک امانی زوریخ، تجارت    
 .ت که کنار جاده تکیه زده استمانس متری می پنجاالضالع نئونی و  پیکری با یک صلیب متساوی عمارت به آجر فوالدی کوه. بودندساخته 

امکاناتی نظیر  . دکنن ترین صادراتش محسوب می      یکی از پرمنفعت    آن را  کاریِ بانکداریش چنان بود که اکنون       ی سوییس در پنهان     آوازه
دان آثار هنری فراهم سـاخته بودنـد تـا          های فراوانی میان اهل هنر برانگیخته بود، چرا که بانکدارها مکان امنی را برای دز                این بحث و جدل   
جا که امانات تحت قوانین حامی امـور شخـصی از تفتـیش               از آن . ها از آسیاب بیفتد     ها پنهان کنند تا آب      شان را، حتی سال     کاالهای مسروقه 

                                                                            
1  Geldsherank :ای آلمانی به معنای بانک اَمن واژه. 
2  Numbered Account : کند بانکی خارجی که برای ناشناس ماندن صاحب حساب تنها از یک عدد برای شناسایی آن استفاده میحسابی در. 
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دانـستند اجنـاس      ر کننـد و مـی      سـ   بـال  غاتوانستند با فـر    یای متکی بود و نه نام افراد، دزدان م          پلیس مصون بود و معموالً به حساب شماره       
 .دکنن یها کشف نم شان در امان است و هرگز ردّی از آن مسروقه

 مخطّطـی کـه     یمانی سـ  یبیسراش—کرد یل را به بانک سد م     ی اتومب ی نگه داشت که راه ورود     ی با ابهّت  ی  را مقابل دروازه   ی تاکس یسوف
 لـوور   یهـا  نی بر خالف دورب   یکین  ی ا مطمئن بود دف گرفته بود و لنگدان      شان ه یم به سو  ی مستق آن بر فراز    ینیدورب. رفت یر ساختمان م  یز

 . استیقیحق
هـایی را بـه هفـت         ع راهنمایی یستال ما یش کر ینما صفحه. کِ طرف راننده را برانداز کرد     ی الکترون ید و سکو  ین کش یی پنجره را پا   یسوف
 . بودیسین نوشته در فهرست انگلیباالتر. کرد یه مئزبان ارا
 .دی وارد کند رایکل

 . مثلثی وجود داشتیا شگر حفرهی نمای ن صفحهییپا. رون آورد و دوباره به سکو نگاه کردیبش بیرو را از ج  آبلهیرزید لی کلیسوف
 ».خورهیگه به این می بهم میزیه چی«: لنگدان گفت

د یـ  نبود کل  یازیاز قرار معلوم ن   . د شد ی ناپد کامالًل  ی قدر سُر داد تا م     آند را با حفره تراز کرد و به داخل فرو داد و             یل مثلّثی کل  ی م یسوف
پـشت  . ن دروازه و سـکو رانـد      ی خالص به سوی دوّمـ     ی  ترمز برداشت و با دنده     یش را از رو   ی پا یسوف. د و باز شد   یدروازه چرخ . را بچرخانند 

 . حبس کردیا ل نشسته به گِیان را مانند کشتآن نخست بسته شد و ی سرش، دروازه
 . دوم هم باز بشهی دوارم دروازهیام.  حس محدودیّت را دوست نداشتنیلنگدان ا

 . داشتی مشابهیها  دوم هم دستورالمعلیسکو
 .دید را وارد کنیکل

 .خوردند یچ میی در دل عمارت پیبیلحظاتی بعد در سراش. د را داخل کرد و دروازه فوراً باز شدی کلیسوف
. دیـ  سـالن د   ی ساختمان را در انتهـا     ی اصل ی ورود نالنگد. نیدوازده ماش    ده ی برا ییضا بود با ف   ینور  کوچک و کم   ینگِ اختصاص یپارک

 .ندکرد که به نظر از فلز یکپارچه ساخته بود یت می هدایمی مهمانان را به سمت در عظیمانی کف سیفرش قرمزِ پهن شده رو
 .نهکیگه و هم از ورود منع میمد مآ  هم خوش!یا ام دوگانهیچه پد یشی اندلنگدان

 ».ن جای همیبهتره تفنگ رو بگذار «. نگه داشت و موتور را خاموش کردیک در ورودی را نزدی تاکسیسوف
 .لیبا کمال م با خود اندیشید لنگدان

 . سُراندیر صندلیتپانچه را ز
ن یـ ا.  بود یگرید مثلثی د  یل سوراخ ک  آنوارِ کنار   ی د ی اما رو  ، نداشت یا رهیدستگ.  رفتند یاده شدند و به طرف در فلز      ی پ لنگدان و   یسوف

 .امدیش درنی به نمایچ دستورالعملیبار ه
 ».دارهیرند دور نگه میگ یاد میر ی رو که دییاونا«:  گفتلنگدان

 لنگدان و یسوف. د را در سوراخ فرو برد و در به آرامی به داخل گشوده شد           یکل» .نین هم از ا   یا «.داد ی نشان م  یعصب ، اما دی خند یسوف
 . بسته شدیا  خفهیپشت سرشان در با صدا.  انداختند و داخل رفتند به همینگاه

 بـه  هـا  شتر بانـک یـ ب. ده بود استفاده کرده بودنـد ی زمان دآن تا به   لنگدان که   یناتیخ از حداکثر تزئ   ی زور یگذار  بانک امانت  یدر سرسرا 
 . را با فلز و پرچ آکنده بودوارین بانک هر دی بودند، اما ات کردهعاشده قن تِ پرداختی مرمر و گرانیها سنگ
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 ؟فلز تمام:  بوده استی چه کسآن یبود که طرّاح داخلمشغول  این فکر به لنگدان
 .دادند یدند همان اندازه هراسان نشان میکاو ی هم که سرسرا را میچشمان سوف
ن یـ با ا . خته بودند ی را هم با فلز قالب ر      ها ی صندل ی انگار حت  ؛ها، درها  شخوانیوارها، پ ین، د یزم—آمد  ی همه جا به چشم م     یفلز خاکستر 

 .دیا به گاوصندوق قدم گذاشته: کرد ی را منتقل میام واضحیرگذار بود و پیاش تاث جهیهمه، نت
کرد خـاموش    ی را که تماشا م    یون کوچک یزیتلو. ها سرش را باال آورد      شخوان نشسته بود هنگام ورود آن     ی که پشت پ   یکلیه مرد درشت 
ک یـ انش بـا ادب و وقـار   یـ  آشـکارش، طـرز ب  یبه رغم عـضالت درشـتش و سـالح کمـر    .  استقبال کردآنان از یندیوشاکرد و با لبخند خ  

 .آمد ی جور میسییخدمت سو شیپ
 »تونم کمکتون کنم؟یم! ژو بُن«: گفت

داد تا بـه هـر     یان اجازه م  دانست و به مهم    ی را مسلّم نم   یچ فرض یه.  بود ییزبان اروپا ی م ینواز ن ترفند مهمان  یدتریاستقبال دوزبانه جد  
 . پاسخ بدهد دارد که خوشیزبان

 .شخوان مقابل مرد گذاشتی پی را رویید طالیصرفاً کل. چ کدام پاسخ ندادی با هیسوف
 ».دی راه هستیدم شما تویخبر م.  سرسراستی آسانسور شما انتها!چشم به«: گفت و ستادیمرد نگاه کرد و فوراً راست ا

 »کدوم طبقه؟«: دش را برداشتیکل سر تکان داد و یسوف
 ».کنه که کدوم طبقهیتون میید راهنمایکل«:  انداختی به سوفیبیمرد نگاه عج

 ».بله! آخ«:  لبخند زدیسوف
 

 کرد که راهشان را به سمت آسانسور کشیدند و کلید را وارد کردند و پس از سوارشدن در آن از دید پنهان                       شاننگهبان آن قدر نگاه   
کننـده از     افراد استقبال .  نبود یازین. ها را اطّالع دهد     آندن  ی رس یقصد نداشت به کس   . دین که در بسته شد، تلفن را قاپ       ی ا به محض . شدند

 . شده بودندمطلع ها  از ورود آن اول وارد کرده بودند به طور خودکاری  دروازهی د را در آستانهین که کلی گاوصندوق به محض امشتریانِ

. ره شـد  یـ  خ آنون را روشن کرد و بـه        یزیخورد که نگهبان تلو    یتلفن زنگ م  . گرفت ی بانک تماس م   ی  ر شبانه یمددر عوض نگهبان با     
 .ون انداختیزی تلوی  صفحهی روی  به دو چهرهیا نگاه دوباره.  نداشتیتیاهم. کرد تازه تمام شده بود یی که تماشا میی خبر برنامه

 Oui?”1“: ر پاسخ دادیمد
 ». پیش اومدهصّیت خایجا وضع نیا«
 »چی شده؟«: دیر پرسیمد
 ».هیس فرانسه دنبال دو تا فراریپل«
 »؟، دیگهخب«
 ».هر دوتا اومدند بانک ما«

                                                                            
  بله؟ 1
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 ».رمیگ یو ورنه تماس میفوراً با موس. باشه «. دادی فحشزیر لبر یمد
 .نترپل بودی با ایکین یا. نگهبان گوشی را آزاد کرد و دوباره شماره گرفت

 
ـ    که در مقابلآنش از  یپ. روند متعجب بود   ین م ییکرد عوض باال رفتن پا     ین که حس م   ی از ا  لنگدان دانـست   یشان باز شود اصـالً نم

 .ه استآمدرون یخوشحال بود که از آسانسور ب. داد ی نمیتیاهم. اند چند طبقه را بعد از سرسرا پشت سر گذاشته

ده ی پوشـ  یزیـ وشلوار فالنـل تم    نمود و کت   یمشرب م  مسن و خوش  . داد ین م  نشا یزیبرانگ نی شور و شوق تحس    ها آنزبان در انتظار    یم
 .یآور  فنیای بانک در دنیمیکارمند قد—داد ی اطراف نشانش می متفاوت از فضایبیبود که به طرز غر

 »?S’il vous plait. دییایکنم دنبالم ب خواهش می. ریوقت به خ. ژو بن«: گفت
 .ک به راه افتادی باری فلزی در راهروید و با چاالکیش چرخیها پاشنه ی که منتظر پاسخ باشد روآنبدون 
 .زن بود  بزرگ چشمکیوترهای کامپپر از گذشتند که ی بزرگیها  و از اتاقی متعددی از راهروهای و سوفلنگدان

 ».دییبفرما«: گفت و شان گشودی را براآن. ده بودندی رسی به درب فلز”Voici.1“: زبان گفتیم
فلـز و  . وبـرق بـود   من هتلی پرتکلّف و پرزرقیشان مانند اتاق نش  یش رو یاتاق کوچک پ  .  گام گذاشتند  یگری د یای به دن  ی سوف  و لنگدان

الس یان اتاق هـم دو گـ      یضِ م یز عر ی م یرو.  داده بود  ی راحت یها یرنگ و صندل   رهی ت ی و مبلمان بلوط   ی شرق یها  خود را به فرش    یپرچ جا 
 .شد ی کنارش هم بخار بلند می  پیوتِرِ قهوهیاز قور. ندآمد یش هنوز باال میها حباب.  قرار داشت2یر پی  بازشدهیستال کنار بطریکر

 .  برمیادها  سوییسیی که فقط ازکار. مثل ساعت دقیقند: دیشی اندلنگدان
 ».بینیم ن باره همدیگه رو مییکنم اول یگمان م«: گفت زد و یا رکانهیمرد لبخند ز

 .الخره سر تکان دادد کرد و بای تردیسوف
 یهـا  یدنیبه نوش » .اطالعند یفات ب ید ما بدون استثناء از تشر     ی جد یها رجوع چرخند و ارباب   یدها معموالً نسل به نسل م     یکل. ام متوجه«

 ».ار شماستید در اختین اتاق استفاده کنید از ای بخواهیتا وقت«: ز اشاره کرد و ادامه دادی میرو
 »رسند؟ یدها به ارث میکلد یشما گفت«: دی پرسیسوف

ن یتـر  کوتـاه . شهیـ نامـه بـه نـسل بعـد انتقـال داده م            تیق وصـ  یـ  از طر  معموالًه که   یسییه حساب رمزدار سو   ید شما مثل    یکل. مسلماً«
شـاهد   رو   یادیـ  ز یهـا   خانواده آمدو ل ما رفت  ین دل یبه هم . شهیپرداخت م  شیکل مبلغ پ  . ساله است   ما پنجاه  یی طال یها  حساب ی  نامه اجاره
 ».میهست

 »؟سالد پنجاه یگفت «: و پرسیدره شدی به او خلنگدان
چ کـاری بـا حـساب    ی پنجاه سال هیاما اگر ط. دیتر هم امضا کن     بلندمدت یها نامه د اجاره یتونیالبته شما م  . کم دست«: زبان پاسخ داد  یم

 » شما؟ی ات باز کردن جعبهیم به عملد بپردازیدیاجازه م. شهیات اون به طور خودکار منهدم می انجام نشه محتویامان
 ».کنم یخواهش م«:  سر تکان دادیسوف

                                                                            
 . رسیدیم 1
 .شود  نوعی مشروب که از گالبی تهیه می 2
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 دیـ تونی اتاق رو ترک کنم م     یوقت.  شماست ی از اتاق اختصاص   یین نما یا«: گفت اشاره کرد و      سالن مجلل  میزبانشان با حرکت دست به    
 همـراه   ».جـا  نیـ  ا ...میاد که   دیا اصالحش کن  ی دی کن ینیازب خودتون رو ب   ی امان ی  ات درون صندوقچه  یمحتو .دیحداکثر استفاده رو از زمان ببر     

. آورد یاد مـ یـ  بار فرودگاه را به   یها ش غلتک یباکم . رفت شد یبا به اتاق وارد م    ی ز ییان با انح  ی پهن ی  نقاله گر اتاق که تسمه   ی به طرف د   ها آن
  را ی مثلثـ  یآشـنا  سـوراخ     هـم  سـکو این  » ...دیذارگ  ین شکاف م  یدتون رو داخل ا   یکل«: گفت و    مقابل تسمه اشاره کرد    یکی الکتر یبه سکو 
 ی و به طور خودکار صندوقچه از گاوصـندوق        دیکن یحساب رو وارد م   ی    د کرد شماره  ییأد شما رو ت   ی کل یوتر عالئم رو  ی که کامپ  یوقت «.داشت

ـ م  اوق تمـ  ا صند ب تون رو  که کار  یوقت. رهیگیار شما قرار م   ی در اخت  ی وارس یاد و برا  یرون م ینه ب ییکه اون پا    و   تـسمه  یدش رو یـ ذارگد ب کردی
از بابـت    یحتـ   رو ماشـ  یم خـصوص  یز خودکـاره حفـظ حـر      یـ چون همه چ  . شهی م ی ط یی و روند کار عکسِ روند ابتدا      دیدتون رو وارد کن   یکل

 ».دی فشار بدهز وسط اتاقی می رو رو که زنگ اخبارفقط باید دیاز داشتی نیزیاگر به چ. کردندن یکارمندان بانک هم تضم
ز کنار  ی م ی به طرف تلفن رو    ».دیببخش«: گفت نمود یسردرگم و شرمسار م   که  مرد   . بپرسد که تلفن زنگ زد     یالؤ قصد داشت س   یسوف
 . رفتیرقهوه و پِ

 ”?Oui“ :پاسخ داد
:  زدهـا  آن به یبلبخند معذّ و  را گذاشتیوش گ”.Oui... oui... d’accord“ :ش در هم رفتیداد ابروها یطور که گوش م همان

 ».دی خودتون بدونی جا رو خونه نیا. ذارمگد تنهاتون بیبا .متاسفم«
 .تبه سرعت به سمت در رف

 »م؟ی حساب رو وارد کنی  شمارهدی؟ شما گفتچیزی رو به ما بگیده یشه قبل از رفتن ی م!دیببخش «: زدیش صدایسوف
 شماره  بر مبنای  امانات ما هم     یها س صندوق یی سو یها انکمثل اغلب ب  . درسته «.ستادیدر ا چارچوب  ان  ی م دهیپر ای رنگ    با چهره  مرد

. ت شماسـت یـ  از هویمـ ید در حکم نیکل .دی که فقط خودتون از اون آگاهدی داریحساب شخص ه شمارهید و یه کلیشما .  نه اسم افراد  دهستن
 ».ستفاده کنهتونست ازش ای می هر کسدیکرد یدتون رو گم میچه کل نه چنان گرو. حسابه گرش شمارهی دی مهین

 » نداده باشه؟نم  حساب رو بهی  من شمارهیو اگر حام «.د بود مردّیسوف
.  بیـان   کمکتون که به گم  ین صورت م  یدر ا « .لشان داد ی تحو یلبخند سرد ! دی ندار یچ کار یجا ه  نیپس ا . دیتپ ی م ی بانکدار به تند   بقل
 ».درسن یزود م

 . زد و حبسشان کردآن به یحکم قفل م بعد هم.در را پشت سرش بست و بانکدار رفت
 
 .ستاده بود که تلفن زنگ زدیستگاه قطار ژاره دو نور ایکوله در ا  طرف شهر،آن

خـوام افـرادت   یم. خیـ  زوریبانک امـان د   رفتن ی و سوف  نالنگد .قطار رو فراموش کن    .خ به دست آورده   نه سر ینترپل  یا «:گفت .فاش بود 
 ». اونجادزنین حاال بریهم

 » بگه؟لنگدانخواسته به سرکار نوو و رابرت  ی میر چی که سوندیآورده دست  بیچ سر نخیه«
 ».پرسم ی من شخصاً ازشون میاگر بازداشتشون کن! ستوان کوله «. احساس بودی فاش سرد و بیصدا

م یس یرد و به افرادش ب را قطع ک   یگوش» .السّاعه فرمانده . ست و چهار  یی ب   خیابان هاگزو، شماره  «: کوله منظورش را فهمید و ادامه داد      
  .زد
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 فصل چهل و سوم

ـ . کـرد  ی م ی بانک در آپارتمان مجلّلی زندگ     ی فوقان ی  طبقه—خی زور یگذار س بانک امانت  ی پار ی س شعبه ییر—آندره ورنه  رغـم   یعل
جـا بـا صـاحب نظـران      آنپروراند که بتوانـد       را در سر می    ییلو  له سن  ی  در کنار رودخانه   ی آپارتمان یشه آرزو یاش، هم  یانیمحل اقامت اع  

 .کرد یجا که فقط ثروتمندان خرپول را مالقات م نینشین باشد؛ نه ا  هنر همیقیحق

د ی یا شـا   1ام رو با یه تابلو از فراگونار       ییرایکنم و سالن پذ    یاب پر م  ی نا ی شرابم رو با بوردو    ی بازنشسته که شدم سردابه   به خودش گفت    
 . کمیابیها ک و کتابی دنبال مبلمان آنت3نی التی م محلهریدم و هر روز مین مییتز 2هم از بوشه

 ییپیمود، گـو     بانک را می   ینیرزمی ز یبا این همه، اکنون که با عجله سرسرا       . ه بود گذشت ی ورنه داریباز  م  ی و ن  دقیقهامشب، فقط شش    
 ی  افـشره یداد قـدر  که بـه راهـش ادامـه مـی    شم پوشیده بود و همان طور  یسر تا پا ابر   . اط و آرایشگر شخصیش او را برق انداخته بودند        یخ

 متفـاوت   یهـا از منـاطق زمـان       رجوع  از ارباب  یکیدن  یل سررس ی به دل  یداری ب  که جا  از آن . تنفسی در دهانش پاشید و کراواتش را محکم کرد        

                                                                            
1  Jean Honoré Fragonard : دهم و شانزدهم هنرمند ی روکوکو که در دربار لویی پانز نقاش فرانسوی برجسته) 1732-1806(ژان اونوره فراگونار

لو و بوشه را  از استادانش در ایتالیا شاردن و وان. پرستی در آثارش مشهود هایی پر زر و زیور عاشقانه در محیط باغ است و لذّت محبوبی بود و بسیاری از آثارش صحنه
ی رسمی خشک و رسمی دربار لویی چهاردهم سر   زرق و برق که در برابر شیوهسبکی پر: روکوکو. [»قو«، »ی دزدانه بوسه«، »تاب«: نام چند اثر از او. توان نام برد می

 .]بر آورد
2  Francois Boucher : شود که او نیز از نمایندگان سرشناس جنبش روکوکو محسوب می) 1770-1703(نقاش و بناآرای فرانسوی . 
3 Quartier Latin 
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تواننـد در     شهور به آن که می    ای آفریقایی م    قبیله—م کرده بود  ی تنظ 1یی ماسا ی لهیان قب ی نداشت عادت خوابش را مانند جنگجو      یش تازگ یبرا
 .عیار آماده شوند  بیدار و برای جنگی تمامسنگین عرض چند ثانیه از خوابِ

شه سـیل توجـه   یـ  همیـی د طالیـ دن مُراجـع کل یرس. تش نباشد ی امشب درخور شخص   ی سهینگران بود مقا  .  مبارزه ی آمادهد  یشیورنه اند 
ـ ی  باشند مسألهییس قضایب پلیدداری که تحت تعقیاما آمدن مراجعان کل  . انداخت  دیگران را به راه می      در بانـک .  بـود یت حـساس یـ نها ی ب

 .تشان نبود مشکل داشتی بر مجرمی مبنی که مدرکینی موکلیم خصوصی حفظ حری بیش از اندازه با مقامات براحالت عادی هم
 .رون بندازمیانکم بس از بیدن پلیا رو قبل از رسه ن آدمیقه الزم دارم تا ایپنج دقورنه به خودش گفت 

هـا داخـل     ید کـه فـرار    یـ س بگو یتوانست به پل   یم. کرد   حل می  یرکی را که در راه بود با ز       یشد دردسر  یاگر به سرعت دست به کار م      
 به  .نترپل تماس نگرفته بود   یکرد نگهبان ملعون با ا     یآرزو م . دکردن شان حساب نداشتند بیرون   ی  نبودند و شماره   ی اما چون مشتر   ،بانک آمدند 

 .جایی نداشتورو ی پانزده ی نگهبانِ ساعتی نامه طور حتم بصیرت در لغت
م ی به لب نشاند و قفل در را گـشود و ماننـد نـس   یبعد لبخند مطبوع. ش را شُل کرد  یها چهید و ماه  ی کش یقی نفس عم   و ستادیدر راهرو ا  

 . داخل اتاق شدیگرم
ب آدم یر سی ز ییاش جا   جمله ی هیبق» تونــی م یچه کار .  آندره ورنه هستم   من «.جست ین را م  اچشمانش مراجع » .ریوقت به خ  «: گفت
 .ی بود که توقعّش را نداشتیش تنها مشتریش رویزن پ. ر کردیگلویش گ

 
 .ده باشدیروح د  اوکه دی به نظر رسای لحظه اما ،شناخت یبانکدار را نم» م؟یدیگه رو دی همد قبالً!دیببخش «:دی پرسیسوف

 ».نام هستند یخدمات ما ب. نکنم... گمان... نه«: لکنت زبان گفتس بانک با ییر
ممکنه ازتون بپرسـم چطـور        حساب نه؟  ی د، اما شماره  ی دار یید طال یه کل یارم گفت شما    یدست «. زد یرون داد و لبخند آرام    ینفسش را ب  

 »د؟ید رو به دست آوردیکل
 .آمد یشتر به چشم میاش اکنون ب تشویش» .ادهپدربزرگم اون رو بهم د «.کرد ی به دقت مرد را نگاه میسوف

 » حساب رو نتونست بده؟ی د رو داد، اما شمارهی؟ پدربزرگتون کلیجد«
 ».دیاون امشب به قتل رس.  نداشتیگمان کنم فرصت کاف«:  گفتیسوف

 »؟یچطور... آخه «.هراس چشمانش را انباشته بود» ر مرده؟یژاک سون «.زده کرده بود کلماتش مرد را بهت
 »؟شناختید یمشما پدربزرگم رو «: بهت زده گفت. ج بودی گیحاال سوف

ر و مـن  یژاک سـون  «. بیایـد  خود کوشید بهد وکرز خم یبه طرف مخود را . آمد یج به نظر م  یزان گ ی بانکدار هم به همان م     ی آندره ورنه 
 »ن اتفاق افتاد؟یچطور ا. می بودیکیدوستان نزد

 ». لوورتویامروز عصر «

                                                                            
1  Masaai :کنیا و شمال تانزانیا زندگی مینشین که هم اکنون در جنوب  ی کوچ قبیله  Ĥکند و به زبان م(Maa)ی نیلی  های خانواده  از زبان(Nilotic) 

 .اند اعضای قبیله به بلندقامتی شهره. ها دامداری است ی اصلی آن پیشه. کنند صحبت می
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 شما«:  نگاه کرد  یبه لنگدان و سوف   » . بپرسم یال مهم ؤد از هر دوی شما س     یبا «.ی رفت و روی آن نشست     ی چرم یبه طرف صندل  ورنه  
 »د؟دست نداری توی مرگش که

 »!به هیچ وجه! نه«:  با تأکید گفتیسوف
بـه عنـوان   .  شما رو شـناختم  نی هم یبرا. نترپل عکس شما رو پخش کرده     یا «.دیمکثی کرد و جوانب را سنج     . صورت ورنه عبوس بود   

 ».دیبیقاتل تحت تعق
پنداشـت مـصمّم    ی میش از آن چه سوفیرسید فرمانده ب به نظر می ؟ان گذاشتهینترپل رو در جری این زود یفاش به هم  .  وا رفت  یسوف

 . افتادهی است و داخل لوور چه اتفاقیف کرد لنگدان چه کسی ورنه تعریبه سرعت برا. است
 »؟یدا کنی لنگدان رو پی برات گذاشته تا بگه آقایامیپدربزرگت در حال احتضار پ«: داد گفت ی نشان مزده  شگفت کهورنه

 ».د روین کلیو ا .بله«
 .  مقابل ورنه طوری قرار داد که نشان دیر صهیون رو به او باشدیدست شیز پی می را رویید طالی کلیسوف

 یکاغـذ  گه نبود؟ برگه  ی د یچید رو برات گذاشت؟ ه    ین کل یا «.برداشتنش انجام نداد   ی برا یچ حرکت ی اما ه  ،د انداخت ی به کل  یورنه نگاه 
 »مثالً؟

 دیـ فقـط کل  . نـه  «. ندیـده اسـت    ها  صخره یعذرا پشت   یگریز د یچ چ یدانست که داخل لوور عجله داشت، اما مطمئن بود ه          ی م یسوف
 ».بود

. کننـد  یشه که به عنوان رمزواژه عمل مـ       ی جفت م  یرقم  حساب ده  ی ه شماره ی با   یدیمتأسفانه هر کل  «. دی کش یدی از سر ناام   یورنه آه 
 ».خورهی نمیچ دردید به هیبدون اون شماره کل

 ی  پردازنـده  ین کامپیوترهـا  یتـر  ی اگر قـو   یحت. شتر از ده میلیارد امکان    یب.  را حساب کرد   ی با اکراه احتماالت رمزشناس    یسوف. ده رقم 
 ».دیکن یع شما کمکمون میو، با توجه به وقایبه طور حتم، موس«. د تا رمز را پیدا کنندیکش ی طول مها آورد هفته یز میژ را ن.پی.س. دیمواز

اون که  یعنی  . کنند ی انتخاب م  ی مطمئن ی انهیق پا ی حسابشون رو از طر    ی ها شماره  یمشتر. از دستم برنمیاد   یچ کار یواقعاً ه . متاسفم«
 ».میکن ین میت کارمندانمون رو تضمینام بودن و امن یه که با اون بین راهیا. نددونی می حساب رو فقط کامپیوتر و مشتری شماره

.  به گاوصـندوق را ندارنـد      ید دسترس یکارمندان کل . ن منوال بود  یها هم وضع به هم     در سوپرمارکت . دیفهم ی منظورش م  یسوف
 .ردی حساب را بپذی ت آوردن شماره به دسی کارمندی برایریگ د و گروگانیدن کلیخواست خطر دزد یآشکارا بانک هم نم

 پـدربزرگم تـوی بانـک شـما پنهـان کـرده             چیزی کـه  ی     درباره ینظر«. د و بعد به ورنه نگاه کرد      ی کنار لنگدان نشست و به کل      یسوف
 »د؟یدار

 ».همینهگلدنشرانک معنیِ بانکِ . چ وجهیبه ه«
د یـ کل ».ان کـنم  یـ ماً منظـورم رو ب    یکنم تا حد ممکن مـستق      یم یسع. می ندار یامشب چندان فرصت  ! و ورنه یموس«: د گفت ی با تأک  یسوف

 ید مفهـوم  یـ  کل ی رو ی نشانه «.ره شد یکرد به چشمان مرد خ     یون را آشکار م   یر صه یدر همان حال که مهر د     .  را برداشت و برگرداند    ییطال
 »براتون داره؟

ا چنـد تـا حـروف       یـ  ما آرم شـرکتی رو       یها ی از مشتر  یلیاما خ ! نه«.  نشان نداد  یچ واکنش یست و ه  ید نگر ی کل یورنه به مهر زنبق رو    
 ».کنند یدشون حک می کلی رو رویاختصار

 ».ونهیر صهی به اسم دیت پنهانیه جمعی ی ن مهر نشانهیا«. پایید ن همه زیر چشمی مرد را مییبا ا. دی کشی آهیسوف
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شتر راجع به کـارمون حـرف       ی ما ب  ی دوست من بود، ول    پدربزرگت. دونمین موضوع نم  ی از ا  یزیمن چ «.  نشان نداد  یورنه باز هم واکنش   
 .داد ی نشان میاندکی عصب. زان کردیکراواتش را م» .میزد یم

گفت . می هستی ما در معرض خطری جدّ   یپدربزرگم امشب با من تماس گرفت و گفت هر دو         «: ادامه داد  کنانی محکم اصرار  یبا صدا 
 ».تونه به ما کمک کنهید می شما بگیزیهر چ. اون حاال مرده. م دادد بانک شما رو بهیکل.  رو به من بدهیزید چیبا

نترپـل رو   ی ا بایدنگهبان  . س خیلی زود سر برسه    یگمان کنم پل  . مید از ساختمون خارج بش    یبا«. ریخت  عرق از سر و روی ورنه پایین می       
 ».کرده میخبر 

ن یـ ا. م بهـم بگـه     قتی رو در مورد خانواده    ید حق یبزرگم گفت با  پدر«:  کرد و گفت   باترپر آخرش را    ین موضوع بود ت   ی نگران ا   که یسوف
 » داره؟یحرف براتون مفهوم

.  دوست داشـت  یلیدونم پدربزرگت شما رو خ    یم. متأسفم. ند کشته شد  ی رانندگ ی ت در سانحه    خانواده ی بود بچه شما   یوقت! مادموازل«
 ».کشهی عذاب میلین شما خی بیین مرتبه به من گفت که از جدایچند

 . باید بدهدی مطمئن نبود چه پاسخیسوف
 » با جام مقدس داره؟ین حساب ارتباطیات ایمحتو«: دیلنگدان پرس

 و دیـ آن را از کمـرش قاپ     . همان لحظه تلفن همراه ورنه به صـدا درآمـد         » .دونمیزی نم یمن چ «: گفت و    به او انداخت   یبیورنه نگاه غر  
 La Police? Si“1:  رو به فزونیش بـود گفـت  ی از تعجب و نگرانیحنی که حاکبعد با ل.  گوش سپردیا  لحظه”?Oui“ :جواب داد

rapidement?”خواهد بودی در الببعد ی قهی زیر لب ناسزایی داد و به سرعت به فرانسه دستورهایی را صادر کرد و گفت که چند دق . 
م یزن ین حاال که با هم حرف م      یهم.  نشون داده  شه واکنش یتر از هم   عیس سر یپل«: گفت و    برگشت یتلفن را قطع کرد و به طرف سوف       

 ».تو راه هستند
 یاگر خواستند بانـک رو بگردنـد حکـم بازرسـ          . میم و رفت  ید ما اومد  یبهشون بگ  «. برگردد یچ وجه قصد نداشت دست خال     ی به ه  یسوف
 ».کنهیمعطلشون م. بخواهید

 اصـالً قـصد نـدارم اجـازه بـدم           خاطرن  یبه هم . یل فشارها باشه  ن قب یژاک دوستم بود و بانک من نباید زیر ا        . دیگوش کن «: ورنه گفت 
تونم کمکتون کنم و بـدون لـو رفـتن از بانـک خـارج               ینم چطور م  ید تا بب  یقه به من فرصت بد    یچند دق . بازداشت در ساختمان من انجام بشه     

ع یدم و سـر یـ ب کارهـا رو م یـ ترت. دین جا بمونیهم «.بعد برخاست و با شتاب به سمت در رفت  » .ر بشم ین درگ ی از ا  ترشیتونم ب یمن نم . دیبش
 ».گردم یبرم

 ».می برین طوریم همیتونیما نم. ی امانات چی امّا جعبه«:  گفتیسوف
 ».ستی از دستم ساخته نین مورد کاریدر ا. متأسفم «.رفت یورنه با عجله به سمت در م

 یشـمار  ی ب یها و بسته  ها ان نامه ی م یی حساب جا  ی د شماره ید که شا  یپرس یاز خود م  . حرکت ماند  ی چند لحظه ب   یپس از رفتن او سوف    
 .چ وقت نگشوده بود مدفون باشدیش فرستاده و او هین سالها برای ایکه پدربزرگ ط

 .دیت را در چشمانش دی رضای درخشش آنیستاد و سوفیلنگدان ناگهان ا
 »خندی؟ می! رابرت«

                                                                            
 !پلیس؟ چقدر سریع رسیدند 1
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 ».پدربزرگت نابغه بوده«
 »چی؟«
 »؟!ده رقم«

 .کند یدانست او راجع به چه صحبت م ی نم اصالًیسوف
 ».مطمئنم شماره رو برامون گذاشته «. شده بودیدا صورتش پیشده رو  با لبان کجییشخند آشناین» . حسابی شماره«: گفت

 »کجا؟«
کـه حـق بـا     فقط دو خط اول را خوانـد و دانـست   یسوف.  باز کرد  یدست شیز پ ی م یرون آورد و رو   یت را ب  ی جنا ی لنگدان عکس صحنه  

 .لنگدان است
13-3-2-21-1-1-8-5 

O, Draconian devil! 

Oh, lame saint! 
P.S. Find Robert Langdon 
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 فصل چهل و چهارم

 .انداخت  که داشت در فکرش طنین مییا خواند، احساسات رمزشناسانه کاغذ را که می» .ده رقم«: سوفی گفت

13-3-2-21-1-1-8-5 
 !ف زمین لوور نوشتهی حسابش رو ک پر شماره گران

ژ بـه خبـر     .پی.س.ی فیبوناچی را روی زمین دید، تصور کرد تنها منظور آن وادار کردن د               ی در هم ریخته     ی اول که دنباله     سوفی مرتبه 
یـک  ... ای بدون نظـم     دنباله—ها سرنخی برای رمزگشایی خطوط دیگر است        بعد پی برد که آن    .  سوفی است  کردن دخیلکردن رمزنگارها و    

ها واپسین کلید بـرای بـاز کـردن صـندوق امانـت               آن. تری هم دارند    دید اعداد معنای مهم     حاال هم سخت متحیّر بود که می      . لوب عددی مق
 .مرموز پدربزرگ بودند

 ».رمز اندر رمز. بود که چند الیه معنی داشته باشه عاشق هر چیزی. اون استاد ایهام بود«: سوفی به سمت لنگدان چرخید و گفت
 .داه افتاسوفی کاغذ را برداشت و دنبال لنگدان ر. ی نقّاله رفت دان به سمت سکوی الکترونیکیِ نزدیک تسمهلنگ

کلیـد   کنار صـفحه . داد شکل بانک را نمایش می     نمایشگر، لوگوی صلیبی  . ی خودپرداز بانک داشت     ی کلیدی شبیه به پایانه      سکو صفحه 
 .ی کلید را داخل روزنه کرد لف نکرد و دستهسوفی وقت ت. خورد ای مثلثی به چشم می روزنه

 .ی نمایش تغییر کرد فوراً صفحه
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: ی حساب شماره

 .زد ی نمایش به حالت انتظار چشمک می نشانگر صفحه
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 .کرد ها را تایپ می خواند و لنگدان آن سوفی اعداد را بلند می. ده رقم
 1334411185: ی حساب شماره

 .انگلیسی باالی فهرست بود. پیغامی به چندین زبان ظاهر شد.  که وارد کرد، صفحه دوباره تغییر کردآخرین رقم را
 :هشدار

به سبب حفظ امنیت خودتان، . ی حسابتان اطمینان حاصل کنید ، لطفاً بار دیگر از صحّت شمارهENTERی  پیش از فشردن دگمه
 .تم به طور خودکار خاموش خواهد شدتان را شناسایی نکند، این سیس اگر کامپیوتر شماره

های خودپرداز استاندارد پیش از توقیف        ماشین» .انگار ما فقط یه بار فرصت امتحان داریم       . ی عملکرد   کننده  قطع«: آلود گفت   سوفی اخم 
 . نبودیین پرداخت عادیبه وضوح این یکی ماش. دادند ی شناسایی شخصی را می ی تایپ شماره  مرتبه به کاربران اجازهسهشان  کارت بانکی

و بـا  » .عدد درست به نظر میرسه«: تأییدکنان گفت. لنگدان به دقت آن چیزی را که تایپ کرده بودند، نگاه کرد و با کاغذ مقایسه کرد            
 »!بزن«: گفت.  اشاره کردENTERدستش به سمت کلید 

 .بی به سرش زده بودفکر غری. کلید برد، اما تردید کرد اش را به سمت صفحه سوفی انگشت اشاره
 ».االن وِرنه برمیگرده. ادامه بده«: لنگدان اعتراض کرد

 ».حساب درست نیست این شماره! نه«. سوفی دستش را پس کشید
 »چی دیگه میتونه باشه؟. ده رقمه! هستش«
 ».بیش از حد تصادفیه«

شـان را    هـای شناسـایی     کنـد کـه شـماره       سفارش می هایش    هر بانکی به مشتری   . دید  ؟ لنگدان اِشکالی در آن نمی     بیش از حد تصادفی   
 .ها را تصادفی انتخاب کنند  تا شمارهند بودکرده هم توصیه جا اینقطعاً به مشتریانِ . ها را حدس بزند تصادفی انتخاب کنند تا کسی نتواند آن

خیلی اتفاقیه که این شـماره      «. ا نگریست سوفی هر چه را که تایپ کرده بودند، پاک کرد و با نگاهی حاکی از اعتماد به نفس لنگدان ر                   
 ».ی فیبوناچی رو بده  بتونه دوباره چیده بشه و تشکیل دنبالهتصادفیحسابِ مثالً 

اما تفاوت این یکی با     . ی فیبوناچی چیده بود     پیشتر، سوفی این اعداد را به صورت دنباله       . ای در ذهن دارد     لنگدان فهمید که سوفی نکته    
 قبلی در چه بود؟

از اون گذشـته، بـا عـشقی کـه پـدربزرگم بـه              «. کلید قرار گرفت و عدد دیگری را گویـا از حفـظ وارد کـرد                ی دوباره پشت صفحه   سوف
حسابی رو انتخاب کرده باشه که معنی خاصی براش داشته باشه؛ چیزی که بتونه خیلی راحت به خاطر                    نمادگرایی و رمزها داشت، باید شماره     

» .نباشـه امـا واقعـاً   ... چیزی که ظاهرش تـصادفی باشـه  «. آمیزی به لنگدان تحویل داد تمام کرد و لبخند شیطنتوارد کردن عدد را     » .بیاره
 .لنگدان به صفحه نگاه کرد

 1123581321 :ی حساب شماره
 .کمی طول کشید تا لنگدان آن را تشخیص دهد، اما این کار را که کرد پی برد حق با سوفی است

 .ی فیبوناچی دنباله
21-13-8-5-3-2-1-1 
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راحت به خاطر میمونـه و هنـوز هـم اعـدادش     .  بود ناپذیر  شد، عمالً تشخیص    رقمی نوشته می    ی فیبوناچی اگر به شکل عددی ده        دنباله
داد کـه چـرا اعـداد بـه هـم             از آن گذشته، این امر توضیح مـی       . کرد  گاه فراموش نمی    ی که سونیر هیچ   مشخصرقمی     رمز ده  .تصادفی هستند 

 .نددش میی مشهوری چیده  وی زمین لوور به شکل دنبالهریخته ر
 . فشار دادENTERسوفی دست پیش برد و کلید 

 .اتفاقی رخ نداد
 .ها بتوانند آشکار کنند دست کم نه آن چه آن

 
 حمـل   پنجـه روی سیـستم    . ای روبـوتی بـه کـار افتـاد          ها در گاوصندوق زیرزمینی و غارمانند بانک، پنجـه          در آن لحظه، زیر پای آن     

بر روی زمینِ سیمانی زیر آن، صدها صندوقِ پالستیکیِ   . ای که به سقف متصل بود لغزید و در جستجوی مختصات مناسب چرخید              دومحوره
 .ندبا نظم و ترتیب بر روی توریِ بزرگی چیده بودای زیرزمینی   در دخمه راهای کوچک هایی از تابوت مانند ردیفهمسان 

سپس بـا تأییـد     .  بازبینی کرد   را  زمین توقف کرد و پایین رفت و چشمیِ الکترونیکیِ روی آن بارکُدِ جعبه             ای صحیح روی    پنجه بر نقطه  
های جدیدی به کـار افتادنـد و پنجـه جعبـه را بـه سـوی دیگـر             دنده. ی سنگین آن را چنگ زد و صندوق را عمودی باال برد             کامپیوتر دسته 

 . ساکن متوقف ماندیِ انتقالی گاوصندوق انتقال داد و روی تسمه
 .بازوی بازیابی صندوق را پایین گذاشت و خود را پس کشید

 ...بازو که آرام گرفت، تسمه با صدای وزوزی به راه افتاد
 

کنار تسمه ایستاده بودند و احـساس  . ی تسمه نفسی از سر آسودگی کشیدند   ی باال، سوفی و لنگدان با دیدن حرکت آهسته          در طبقه 
 .را داشتند که کنار نوار انتقال بارها در انتظار بار مرموزی با محتویات ناشناخته هستندای  مسافران خسته

دربِ فلزی به سمت باال حرکت کـرد        . ی انتقال از سمت راستشان و از میان شکاف باریکی در زیر دربی آکاردئونی وارد اتاق شد                  تسمه
 و از پالسـتیکِ سـنگین و        رنـگ   جعبه سیاه . آمد  دار بیرون می    ی انتقال شیب    سمهی پالستیکی بسیار بزرگی پدیدار شد که از انتهای ت           و جعبه 
های حمل و نقل هوایی حیوانات بود که منفذ ورود هـوا نداشـته                همانند صندوق . سوفی انتظار نداشت تا این حد بزرگ باشد       . گرفته بود  قالب
 .باشد

 .ها توقف کرد جعبه آرام در برابر آن
 .ایستادند و به صندوق مرموز نگریستندلنگدان و سوفی خاموش 

ای مخـصوص      برچسب بارکُدی روی آن و دسته       و هایی فلزی   سگک—مثل هر چیز دیگری در این بانک، این صندوق هم صنعتی بود           
 .آسایی شبیه است ابزار غول سوفی با خود اندیشید که به جعبه. کار سنگین داشت

با هم درپوش سنگین آن را برداشـتند        . ویش را باز کرد و سپس به لنگدان خیره شد         سوفی بی آن که وقت را هدر دهد، دو سگک روبر          
 .و کناری پرت کردند

 .بعد قدمی به جلو گذاشتند و درون صندوق خیره شدند
 :خورد در انتهای صندوق تنها یک شیء به چشم می. سپس چیزی را دید. در نگاه نخست، سوفی گمان برد که جعبه تهی است
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چوب آن بنفش سیر و برّاق      .  بود و لوالهایی اضافی بر خود داشت       یی کفش   ی نصف جعبه    به اندازه ای که     خورده  ی و صیقل  ی چوب   جعبه
شده و    کاری  درپوش دارای طرح منبت   . چوبِ محبوبِ پدربزرگش  . 1چوب صندل سرخ  . سوفی آن را شناخت   . ای در آن بود     های برجسته   با رگه 

 . بیرونش آورد،سوفی جلو رفت، جعبه را برداشت. ای با یکدیگر رد و بدل کردند های متعجبانه ان نگاهاو و لنگد. زیبایی از گل رز بود
 !خدایا، چقدر سنگینه

ی کوچکـشان خیـره    هر دو به صندوق گنجینـه . لنگدان کنار سوفی ایستاد. محتاطانه تا میز پذیرایی بزرگی آوردش و روی آن قرار داد         
 . ظاهراً آن دو را برای برداشتن آن فرستاده بودسوفی پدربزرگِشده بودند که 

رز «: نجـوا کـرد   . بارها این نـوع رز را دیـده بـود         . گلبرگی  یک رز پنج  —کرد  ی درپوش نگاه می     ساخته  لنگدان با شگفتی به منبّت دست     
 ».گلبرگه نماد دیر صهیون برای جام مقدسه پنج

 وزن  وابعـاد جعبـه  . اندیـشید  کند؛ خودش هـم بـه آن مـی       به چه فکر می    دانست که سوفی    لنگدان می . سوفی چرخید و به او نگریست     
ی   ی مـسیح در ایـن جعبـه         پیمانه. کرد  نکردنی را به ذهن متبادر می       ظاهری محتویات آن و نماد دیر برای جام همگی تنها یک معنای درک            

 .لنگدان دوباره به خود نهیب زد که غیرممکن است. چوبی است
 ».ی شراب با یه پیاله... اش درست مطابقه با دازهان«: سوفی زمزمه کرد

 .نمیتونه پیمانه باشه
. با این همه جعبه که تکان خـورد، اتفـاق دور از انتظـاری رخ داد   . سوفی جعبه را روی میز به سمت خود کشید و خواست آن را باز کند        

 .ی عجیبی از خود ساخت جعبه نوسان پیدا کرد و صدای غرغره
 ؟یه مایع توشه. کرد ری نگاه میلنگدان با ناباو

 »...تو هم شنیدی«: سوفی هم به همان اندازه گیج شده بود
 ».مایع«: لنگدان با آشفتگی سر تکان داد و گفت

 . آهسته سگک این یکی را هم شَُل کرد و درش را گشود وسوفی پیش رفت
هـا روشـن     هر دوی آنر همان لحظه بای با این همه، نکته. شباهت به هر آن چه بود که لنگدان تا به حال دیده بود              شیءِ درون آن بی   

 .نبوداین شیئی جام مسیح . شد

                                                                            
1 Rosewood 
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 فصل چهل و پنجم

ورنـه در را کـه پـشت        » .دهکـر خیلی سخت   رو   بیرون بردن شما      این کارشون  .پلیس خیابون رو بسته   «: ورنه داخل اتاق شد و گفت     
اونهـا بـه امـانتی سـونیر     ! خـدایا . تقال دید و درنگ کوتاهی در مسیرش کرد   ی ان   ی پالستیکی و سنگین را روی تسمه        سرش بست، جعبه  

 ؟رسیدند

سوفی فوراً در آن را بست و بـه      .  چوبی و بزرگ بود    یی جواهر   سوفی و لنگدان پشت میز روی چیزی خم شده بودند که شبیه به جعبه             
 ».حساب رو داشتیم شماره«: او نگاه کرد

. محترمانه چشمش را از جعبه برداشت و کوشید حرکت بعدیش را تعیین کنـد             . داد  چیز را تغییر می   این موضوع همه    . ورنه چیزی نگفت  
! مـادموازل نـوو  «. دانـست   ها می   اما پلیس ایست بازرسی گذاشته بود و ورنه تنها یک راه برای فراری دادن آن              ! باید از بانک ببرمشون بیرون    

 »؟ همین جا برش میگردونیدرفتن از قبلبرید یا   رو با خودتون میاون شما جا بیرون ببرم، اگر من شما رو به سالمت از این
 ».باید همراهمون باشه«. سوفی نگاهی به لنگدان انداخت و سپس به ورنه نگاه کرد

کنم موقع حرکت توی راهروها زیر         که هست به شما پیشنهاد می      ی هر چ  ءپس در این صورت، اون شی     «: ورنه سری تکان داد و گفت     
 ».ترجیح میدم هیچ کس نبیندش. استون مخفی کنیدلب

 درب صندوق خالی را بست و چند دستور سـاده را تایـپ               و ی انتقال رفت    آورد، ورنه با شتاب به سمت تسمه        لنگدان که کتش را در می     
ا از سـکو بیـرون کـشید و آن را بـه           بعد کلیـد ر   . ی پالستیکی را با خود به زیر گنبد برد          ی انتقال دوباره به حرکت افتاد و محفظه         تسمه. کرد

 .سوفی داد
 ».عجله کنید.  لطفاًیاین طرف«
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احتماالً پلکان  . اخم کرد . های پلیس را دید که در گاراژ زیرزمینی رخنه کرده بود            به بارانداز پشتی که رسیدند، ورنه درخشش نور ماشین        
 .؟ به عرق کردن افتاده بودرو ادامه بدمواقعاً میخوام با وجود این همه مشکل این کار . را هم بسته بودند

هم یکی از دیگـر خـدماتی بـود کـه بانـک              1حمل و نقل ایمن   . پوش بانک اشاره کرد     های کوچک و زره     ورنه به سوی یکی از کامیون     
 .داد گذاری زوریخ ارائه می سپرده

زود «. ی فـوالدی و درخـشانش اشـاره کـرد     درب سنگین پشت آن را باز کرد و به سمت محفظـه        » .بِرید توی قسمت بار   «: ورنه گفت 
 ».گردم برمی

 کلیدهای کامیون را برداشت      و جا شد   داخل آن . شدند، ورنه به سوی دفتر ناظر بارانداز به راه افتاد           سوفی و لنگدان که داخل کامیون می      
ای را زیـر      بعد کمی تأمل کرد و جلـد تپانچـه        . ن کرد کت و کراوات خود را در آورد و لباس راننده را به ت            . و یونیفرم و کاله راننده را پیدا کرد       

هـای     دگمـه  ،گـذاری کـرد، در جلـدش گذاشـت          ها از قفـسه برداشـت، فـشنگ         ی راننده   ی ویژه ا آمد، تپانچه   بیرون که می  . یونیفرمش پوشید 
ی   نگـاه کـرد کـه درون محفظـه         بعد به سوفی و لنگدان    . به سمت کامیون چرخید و کاله راننده را پایین کشید         . یونیفرمش را روی آن بست    
 .فوالدی خالی ایستاده بودند

ی بارها    داخل شد و کلیدی را روی دیوار زد تا چراغی تنها را روی سقف محفظه              » .گذارم براتون روشن ب    رو باید این چراغ  «: ورنه گفت 
 ». دربیادوقتی هم که بیرون میریم هیچ صدایی نباید ازتون. و بهتره بنشینید«: ادامه داد. روشن کند

ورنـه درهـای    . ی پیچیده در کتش را محکم در آغـوش گرفتـه بـود              لنگدان گنجینه . سوفی و لنگدان روی کف فلزی کامیون نشستند       
پوش که به بـاالی       کامیون زره . سپس پشت فرمان نشست و موتور را روشن کرد        . ها را داخل محبوس کرد      سنگین آن را پایین انداخت و آن      

هـای    دید بیشتر از آن چه انتظـار داشـت ماشـین            به سهولت می  . اد، ورنه فهمید عرق زیادی زیر کالهش جمع شده است         سراشیبی به راه افت   
ورنـه  . ی داخلی به سمت باال حرکت کرد تا راه عبـور او را بـاز کنـد                  دروازه. کامیون از سراشیبی باال رفت    . خورَد  جا به چشم می     پلیس در آن  

ی دوم بـاز      دروازه. ی دوم را فعال کـرد       سپس به حرکت ادامه داد و سنسور دروازه       . ی پشت سرش بسته شود     پیش رفت و صبر کرد تا دروازه      
 .شد و راه خروج خود را نمایاند

 .های پلیس میتونند ازش بگذرند فقط ماشین
 .ورنه آرام دستی به ابرویش کشید و راهش را ادامه داد

چهار ماشـین پلـیس بیـرون       . شاره کرد که چند متر جلوتر از ایست بازرسی توقف کند          افسرِ دیالقی قدم پیش گذاشت و با دست به او ا          
 .پارک کرده بودند
از . آمد حالتی خشن به صـورتش داد        داد و از دستش برمی      جا که تربیتش اجازه می      تر کشید و تا آن      کاله رانندگیش را پایین   . ورنه ایستاد 

 .پریده داشت ای عبوس و رنگ به افسر پلیس خیره شد که چهرهپشت فرمان تکان نخورد؛ فقط در را باز کرد و 
 ”Qu'est-ce qui se passe?2“: ورنه با صدایی خشن پرسید

ای بـه جایگـاه بـار     و با دست اشـاره  ”.Je suis Jérome Collet, Lieutenant Police Judiciaire“: افسر گفت
 ”Qu'est-ce qu'ily a là dedans?3“: کامیون کرد

                                                                            
1  Transport sûr 
 »جریان چیه؟ « 2
 »چی اون توئه؟. افسر پلیس قضایی.  هستممن ژروم کوله « 3
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 ».کنم من فقط رانندگی می! به من چه«: ای پاسخ داد  فرانسوی زنندهورنه با
 ».ما دنبال دو تا مجرم هستیم«: کوله بی آن که اهمیتی به این حرف داده باشد گفت

کنم، اون قـدر پـول دارنـد کـه بـاس       هایی که واسشون رانندگی می    بعضی از این حرومزاده    !درست زدی تو خال   «: ورنه خندید و گفت   
 ».ی، چیزی باشنمجرم

 »این مرد رو امشب توی بانک ندیدی؟«: ای با عکس رابرت لنگدان را باال گرفت و پرسید افسر گذرنامه
شما بایس بری تـو     .  نمیذارن ماها نزدیک مشتریا بشیم     الًاص. مپلک من فقط تو بارانداز می    . چه میدونم «: ورنه شانه باال انداخت و گفت     

 ».و از پذیرش بپرسی
 ».ما گفته ما قبل از ورود باید حکم تفتیش داشته باشیمبانک ش«

 ».میخورهرییسا به هم حالم از «: ورنه نگاهی سرشار از انزجار انداخت و گفت
 ».لطفاً قسمت بار رو باز کن«: کوله به سمت بارها اشاره کرد

 گمونت کلیدش تو جیبمه؟ مگه به مـا اعتمـاد میکـنن؟             بارو باز کنم؟   «.ای از سر تنفّر تحویل داد       ورنه به افسر نگاه کرد و به زور خنده        
 ».گیرم بندازی باس یه نیگا به شندرغازی که می

 »داری میگی کلید کامیون خودت رو نداری؟«. افسر با دودلیِ آشکاری سرش را به سویی چرخاند
ناظرای بارانداز این کامیونا رو مهر و موم . مفقط سوییچ ماشین دار . کلید بار رو نه   «: ی تصدیق تکان داد و گفت       ورنه سرش را به نشانه    

. وقتی تماس بگیرن و بگن کلید دست مشتریه، به من اجـازه میـدن راه بیفـتم   . بعد کامیون همونجا میمونه تا یکی کلیدای بارو ببره    . میکنن
 ».برم من هیچ وقت سر درنمیارم چی با خودم می. ولی یه ثانیه قبل اونم اجازه نمیدن

 »؟کردند کِی مهر و موم  رون کامیواین«
 ».کلیدای بار قبالً رفته اونجا. توریال برونم من امشب میخوام تا سَن. باس چند ساعت پیش«

 .کاوید تا مگر فکر او را بخواند تنها با نگاهش ورنه را می. افسر پاسخی نداد
ش را پاک کرد و به ماشین پلیس اشـاره کـرد            ا  ین بینی با آست » مشکلی مونده؟ «: گفت. ای عرق از روی بینی ورنه به پایین لغزید          قطره

 ».امشب جدولم خیلی پُره«. که راهش را بسته بود
 .و به مچ او اشاره کرد» بندند؟ جا رولکس می های این ی راننده همه«: افسر پرسید

ایـن ماسماسـک؟ بیـست    «. بزننگندش . ش را دید که از زیر آستین کتش بیرون زده استقیمت ورنه نگاهی انداخت و بند ساعت گران      
 ».فروشمش اگه بخوای چهل تا می. پره خریدم ژرمان دِس فروش تایوانی تو سن یورو از یه دست

 »!سفر خوش. نه، ممنون«. افسر مکثی کرد و سرانجام کنار ایستاد
 ؟کجا ببرمشون. کرد اید حل میو حاال مشکل دیگری را ب. ها دور شد بیرون نیامد نفس ورنه تا وقتی که کامیون پنجاه متر از آن
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 فصل چهل و ششم

دومین نوبتِ . هایی که بر پشتش زده بود در معرض هوا لَخته شود ر روی بوریای کرباسیش افتاده بود تا خونِ زخمِ تازیانهسیالس دَمَ 
هنـوز خـود را     . چکـد   ی رانش مـی   کرد که رو    پابند را باز نکرده بود و اکنون خون را احساس می          . تنبیهِ امشب ضعیف و گیجش ساخته بود      

 . که آن را بگشایدراضی نکرده بود
 .من باعث شکست کلیسا شدم

 .بدتر از آن، باعث شکست اسقف شدم
ای را    ی واتیکـان برگـشت، نکتـه        ای در رصـدخانه     پنج ماه پیش که اسـقف از جلـسه        . بود  امشب باید شب رهایی اسقف آرینگاروسا می      

 .ده بود و پس از چند هفته افسردگی، آرینگاروسا سرانجام آن را به سیالس بازگو کردفهمیده بود که سخت متغیّرش کر
 ».نمیشه قبول کرد! غیرممکنه«: سیالس فریاد زده بود

 ». شش ماهفقط.  داردتصورناپذیر، اما حقیقت. حقیقت دارد«: آرینگاروسا گفت
د کرد و حتی در آن روزهای صعب ایمانش به خدا و صراط متزلـزل  او برای رهایی دست به دعا بلن. های اسقف سیالس را ترساند   گفته

 . درخشیدن گرفتید ابرها معجزوار کنار رفتند و نور ام بود کهیک ماه بعد. نشد
 .نامیده بودقضای آسمان آرینگاروسا آن را 

نبرد . فظ صراط به ما ارزانی کرده     پروردگار مجال دیگری برای ح    ! سیالس«: رسید گفت   اسقف که برای نخستین بار امیدوار به نظر می        
 »خواهی سرباز پروردگار باشی؟ می. ما، مثل هر نبرد دیگری، به ایثار احتیاج دارد
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مـرا  . ی پروردگار هستم    من برّه «: زانو زد و گفت   —ای به او اعطا کرده بود       مردی که زندگی دوباره   —سیالس در برابر اسقف آرینگاروسا    
 ». شبانی کنیددهد آن طور که دلتان گواهی می

قـضا و    ی   معجـزه  . باشد تواند   نمی دست خدا  جز مجالآرینگاروسا که فرصت به دست داده را تشریح کرد، سیالس هم پی برد که این                
گـاه    اگر چه سیالس و استاد هـیچ      . نامید  مردی که خود را استاد می     —آرینگاروسا سیالس را با مردی آشنا ساخت که طرح را ریخته بود           ! قدر
گویـا  . ترسـاند  ی قدرتِ استاد سـیالس را مـی   کردند، هیبتِ ایمانِ ژرف و حیطه گر را رویارو ندیدند، هر بار که با هم تلفنی صحبت می          دی هم

دانست استاد چگونه این اطالعـات را بـه           سیالس نمی . استاد مردی بود که بر همه چیز آگاهی داشت و گوش و چشمش همه جا حاضر بود                
همان کاری را بکن که استاد به تـو         «. آرینگاروسا اعتماد بسیاری به او داشت و به سیالس هم گفته بود که چنین کند              دست آورده است، اما     

 ».شویم دهد، آن وقت ما پیروز می دستور می
. بودنـد اسـتاد را فریفتـه      . حال سیالس به زمینِ برهنه خیره شده بود و از آن ترس داشت که پیروزی از چنگشان گریخته باشـد                   ! پیروز

 .نمود ی امیدها بر باد رفته می کننده بود و همه بستی گمراه سنگ تاج بن
های مستقیم ارتباطشان را      ی راه   کرد، اما استاد همه     زد و او را از ماوقع آگاه می         سیالس دوست داشت که به اسقف آرینگاروسا زنگ می        

 .برای ایمنی خودمان. بسته بود
تلفـن را از جیـبش بیـرون    .  روی دست و پایش خم شد و رَدایش را که بر زمین بود یافت          و  آمد ی سخت تنش فائق     سرانجام بر رعشه  

 .با سری افکنده از شرم، شماره را گرفت. آورد
 .اند و صادقانه به مرد گفت که چگونه به او نیرنگ زده» .همه چیز از دست رفت! استاد«: کنان گفت سیالس پچپچه
ژاک سونیر پـیش    . از افراد پنهانیم  . خبری خوش و دور از انتظار     . اخباری به من رسیده   . دهی  ود از کف می   ایمانت را ز  «: استاد پاسخ داد  

 ».کار امشب ما هنوز تمام نشده. گیرم با تو تماس می. از مرگش اطالعات را منتقل کرده است
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 فصل چهل و هفتم

ش کـه  ا لنگدان با بیم همیـشگی .  در سلولی انفرادی حمل شوندپوش مانند آن بود که فروغ بار در کامیون زره ی کم   حرکت در محفظه  
 ؟چقدر دور؟ کجا. ی امنی از شهر میرسونه ورنه گفت که ما رو به فاصله. آمد در ستیز بود در فضاهای بسته به سراغش می

کـه خـون دوبـاره بـه        جایش را عوض کـرد و احـساس کـرد           . کرد   می زق  جا زُق   پاهای لنگدان از چهارزانو نشستن روی کف فلزی آن        
 .ی عجیب را که از بانک بیرون آورده بودند میان بازوهایش گرفته بود لنگدان هنوز آن گنجینه. دود اش می تنه پایین

 ».گمان کنم االن توی بزرگراه باشیم«: سوفی زمزمه کرد
. توقف ادامه داده بـود      ، راهش را بی   سراشیبی بانک  کننده باالی  کامیون پس از آن مکث مرعوب. لنگدان هم همین احساس را داشت

تایرهـای  . رفتنـد   ی اول زیاد به چپ و راست منحرف شده بودند، اما حاال با بیشترین سـرعت پـیش مـی                     هر چند کمی در آن یکی دو دقیقه       
. معطـوف کـرد  ی صندل سرخ که در دستش بود  لنگدان توجهش را به جعبه. ساختند ضدگلوله بر سطح هموار خیابان صدای هوم خفیفی می 

سوفی جایش  .  کتش را کنار زد و جعبه را بیرون کشید و سمت خودش آورد              و بها را روی زمین گذاشت،      گران ی  جعبه
 سال نـو  ی    ها مثل دو کودک مشتاقانه روی هدیه         به لنگدان دست داد که آن      اسحساناگهان این   . را طوری عوض کرد که کنار هم نشستند       

 .اند خم شده
گنجـشک     شاید از درخت زبـان     ند،رنگی ساخته بود     از چوب کم    را شده  کاری  ی صندل سرخ، گل رز منبت       ی گرم جعبه  ها  بر خالف رنگ  

 .های سرّی، از این نماد ساخته بودند ، مانند انجمن راها و ادیان ی ارتش همهنماد . رُز. درخشید که به وضوح در آن روشنایی اندک می
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 .1سرخ های صلیب گل شوالیه. ها کروسی رُزی
 ».بازش کن! یالّا«: سوفی گفت

هـا را بـاز       آمیز سریعی به کار چوب پیچیده انداخت و سگک           نگاه ستایش   و دستش را به سمت درپوش برد     . لنگدان نفس عمیقی کشید   
 .دربش را گشود و شیئی درونش را بیرون آوردبعد . کرد

ی   در بطن سنگین و الیه به الیه      . یایند، اما سخت به خطا رفته بود       میها چه در جعبه       لنگدان خیاالت زیادی در سر پرورانده بود که آن        
 .سر در بیاورد آن  ازنست چطور بایددا جعبه که از ابریشم ارغوانی بود، شیئی جا خوش کرده بود که لنگدان حتی نمی

تـر از     بـا ایـن همـه، پیچیـده       . ده بود خورده ساخته ش    ی توپ تنیس که از مرمر سفید و صیقل          ای سنگی به ابعاد تقریبی محفظه       استوانه
هـایی کوچـک کـه روی         ی شیرینی   شش قرص مرمرین به اندازه    .  شده بود  تشکیلنمود و گویا از چندین قطعه          می ای  ی سنگی ساده    استوانه

هـر انتهـای   . رسید همانند زیبانمایی توخالی و چندوجهی به نظر می      . ده بودند کر و درون قاب برنجین و ظریفی به هم متصل           کردههم سوار   
جا که صدای مایعی را شنیده بـود، تـصور            از آن . ساخت  استوانه را کالهکی، آن هم مرمری، پوشانده بود که دیدن درون آن را غیرممکن می              

 .کرد که استوانه مَجوف باشد می
در همان آغاز توجه لنگدان را به خود        های پیرامون لوله بود که        نمود، حکاکی   ی خود استوانه عجیب می      با این همه، چیزی که به اندازه      

ی پر از حرف، لنگدان را بـه یـاد    استوانه. ندده بودکر حک  را الفبا از حروفیی یکسان و غریب  بر روی هر شش قرص رشته     . جذب کرده بود  
بـود و بـا چرخانـدنش       هـای واگـردان روی آن پـیچ شـده             ای که حروف الفبا با دنده       میله—های دوران کودکیش انداخت     بازی  یکی از اسباب  

 .شدند های مختلف هِجی می واژه
 »عجیبه، نیست؟«: سوفی نجوا کرد

 »این دیگه چیه؟. نمیدونم«: لنگدان به او نگاه کرد و گفت
 ». کردهشلئوناردو داوینچی اختراع. سرگرمی پدربزرگم وَر رفتن با این بود«: گفت. درخششی آنی در چشمان سوفی پدیدار شد

 .دید کم سوفی تعجب لنگدان را میحتی در آن نور 
 .و دوباره به قوطی نگاه کرد» داوینچی؟«: لنگدان زیر لب گفت

 ».های سرّی داوینچی به دست اومده های پدربزرگم طرح اون از یکی از نوشته طبق حرف. 2آره و اسمش کریپتکسه«
                                                                            

1  The Rosicrucians: سرخ صلیب گل(کروسیس  محفلِ صوفیانه و کهنِ روزی«های  المللی با نام دو سازمان اخوت بین( «(Ancient Mystical 
Order Rosae Crucis) کروسی محفل یا اخوت رُزی« و «(Rosicrucian Order or Fraternity)های کهن  ی آموزه مند به مطالعه  عالقه را گویند که

 و جز (Hermetism)، هرمتیسم مصری (Cabalism)، مکتب حروفیون یهودی (Gnosticism)و سرّیِ صوفیانه، فلسفی، دینی و علوم خفیّه نظیر گنوستیسیسم 
باشد و  ی کالیفرنیا می خوزه شود سن  هم شناخته میAMORCنام مخفّف المللی اولین محفل که با  مقرّ بین. اند ها ساخته شده آن هستند و خود نیز از ترکیبی از آن
کاری به حیات خود  ی دور در مصر کار خود را آغاز کرده است و در نهایتِ پنهان هر دو گروه اتفاق نظر دارند که محفل از گذشته. مقر گروه دوم در کواکرتاون پنسیلوانیا

 پا 1615 و 1614 در Confessio Rosae Crucis و Fama Fraternitatisورند این محفل در آلمان و پس از چاپ اکثر محقّقان بر این با. ادامه داده است
 پیشتر است که ای زمین در سده ی سفری به مشرق ها درباره این نوشته.)  به انگلیسی ترجمه شدسرخ آوازه و اعترافات صلیب گل و با نام 1652این دو جزوه در . (گرفت

کرویتز این  شود روزن گفته می. نوشته) سرخ تَرسای صلیب گلاللفظی  به معنای تحت: Christian Rosenkreutz(کرویتز  ی با نام مستعار کریستین روزنآن را فرد
ی  داشته باشید واژهدر نظر . (ها ترکیبی از گل سرخ و صلیب است کروزی نماد روزی. اش را به دیگران برساند شده محفل را بنیان نهاد تا معرفت سرّی کسب

Mysticalها مدّ نظر است و ما بر سبیل تسامح صوفیانه   در انگلیسی هم به معنای رازوَرزانه و سرّی و هم به معنای صوفیانه و عارفانه است که معموالً هر دوی آن
 .)نوشتیم

2  Cryptex 
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 »کارش چیه؟«
 ».برای ذخیره کردن اطلّاعات سرّی«. معانی جالب توجهی داشته باشددانست که جواب آن باید  با توجه به اتّفاقات امشب، سوفی می

 .چشمان لنگدان از فرط تعجب گشاد ماند
ژاک سـونیر صـنعتگر     . هـای پـدربزرگ بـود       تـرین سـرگرمی     سوفی توضیح داد که ساخت مدل اختراعات داوینچـی یکـی از محبـوب             

، استاد  1برد؛ از کارهای فابِرژه     کرد و از تقلید کار صنعتگران بزرگ لذّت می          یها در کارگاه چوب و فلز وقت صرف م          بااستعدادی بود که ساعت   
 .تر لئوناردو داوینچی  اما کاربردی،، و کارهای کمتر هنری2میناکاری کلویزِن

ود، ای که برای استعدادش مشهور ب       کرد که چرا این شخصیت برجسته به اندازه          داوینچی روشن می   های  حتی نگاهی سرسری به نوشته    
. داوینچی برای صدها اختراعی که هرگز نساختشان طرح رسم کرده است. نما بود  کاره رها کردن کارهایش هم انگشت       در پی نگرفتن و نیمه    

ساعت، پمپ آب، کـریپتکس، حتـی   —ی داوینچی بود  شده  ی افکار بکر و فراموش      ی ژاک سونیر احیای دوباره      یکی از مشغولیّات مورد عالقه    
 1495  سـال   در  لئونـاردو داوینچـی     که  را این شوالیه . ی قرون وسطای فرانسه که اکنون روی میزش قرار داشت           ز یک شوالیه  مدلی مفصّل ا  

ی روبـوتی شـامل مفاصـل و          سـازوکار داخلـی شـوالیه     .  بود 3ی آناتومی و کینِسیولوژی     ی او درباره    ی مطالعات اولیه    ده بود، نتیجه  کرطراحی  
ی مناسـب از    دستانش را تکان دهد و یا سرش را با باز و بسته کردن آرواره  و ده بود تا برخیزد   کرای طراحی     ونههای دقیقی بود و به گ       زردپی

 لبتها... پوش زیباترین شیئی بوده که پدربزرگش ساخته است        ی زره   سوفی همواره عقیده داشت این شوالیه     . پذیر بجنباند    انعطاف یطریق گردن 
 .ی صندل سرخ ندیده بود ن جعبهتا زمانی که کریپتکس را در ای

 ».وقت چیزی به این بزرگی و با این تزیینات ندیده بودم اما هیچ. ها رو برام ساخت وقتی که بچه بودم، یکی از این«: سوفی گفت
 ».اسم کریپتکس رو تا به حال نشنیدم«. لنگدان هنوز چشمانش را از روی جعبه برداشته نشده بود

ی    احتماالً سـاخته   کریپتکسعبارت  . گذاری  دند و نه نام   کر هرگز نه مطالعه      را ی داوینچی   ختراعات ناساخته بیشتر ا . سوفی تعجب نکرد  
 را برای حفظ اطالعات نوشته شده بر        (CRYPTology) شناسیپدربزرگش بوده است؛ عنوانی درخور برای این دستگاه که علم رمز          

 . بُرد  به کار می(codEX)طومارها یا نسخ خطی 
استادان دانـشگاه سـوفی،   . شد دانست اگر چه داوینچی اعتبار کمی برای رمزشناسی قائل بود، یکی از پیشگامان آن تلقی می         میسوفی  
 و  4ها بیـان کننـد، از رمزشناسـان جدیـدی مثـل زیمرمـان               بندی داده   های رمزگذاری کامپیوتری را برای طبقه       خواستند از روش    وقتی که می  

                                                                            
1  Peter Carl Fabergé : ن زرگران و جواهرسازان در هنر تزیینات غرب و اهل روسیه و متولد تری یکی از بزرگ): 1846-1920(پیتر کارل فابرژه

وی در مقام جواهرساز . گیر شد ی او در طراحی و ساخت همه ی جواهرساز را به دست گرفت و خیلی زود آوازه  چرخانندگی خانواده1870در سال . پترزبورگ بود سنت
 .پا منصوب شدهای سلطنتی ارو دربار روسیه و بسیاری از دیگر خانواده

2  Cloisonné : باشد و  های بسیار کوچکی بر سطح فلز می بندی ؛ روندی که در آن نیاز به ایجاد اِفرازها یا قسمت)بندی در فرانسوی به معنای قسمت(کلویزن
 . رود  معموالً بر نقره و گاهی طال و مس به کار میکلویزن. شوند هایی فلزی است که بر طبق الگوی خاصی با لحیم و یا خود مینا بر سطح فلزی ثابت می شامل باریکه

3  Kinesiology :ها ی حرکات بدن به ویژه ماهیچه یا تناورزشناسی؛ علم مطالعه. 
4  Philip Zimmerman : فیلیپ زیمرمان سیستم رمزگذاریPGP (Pretty Good Privacy) ترین   ابداع کرد که یکی از معمول1991 را در سال
 . مزگذاری در اینترنت استهای ر سیستم
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 را اختـراع  2ها پیش نخستین اَشکال ابتدایی رمزگذاری کلید عمومی حال آن که این لئوناردو داوینچی بود که قرن    کردند؛     ستایش می  1اشنایر
 . ها را به او گفته بود ی این البته، این پدربزرگ سوفی بود که همه. کرد

کس راه حـل داوینچـی بـرای معـضل          داد، سوفی به لنگدان توضیح داد که کریپت         پوش که در بزرگراه به مسیرش ادامه می         کامیون زره 
خواسـت اطالعـاتی شخـصی را بـه فـردی در              در دورانی که تلفن و ایمیل نبود، هرکسی که مـی          . های سرّی به فواصل دور بود       ارسال پیغام 

 کـه نامـه     زد  بدبختانه، اگر قاصـدی حـدس مـی       . ای نداشت مگر نوشتن پیغام و اعتماد به قاصدی برای بردن نامه             فواصل دور بفرستد، چاره   
 . توانست با فروش نامه به دشمن پول بیشتری به چنگ بیاورد تا با تحویل نامه شمندی است، میزدارای اطالعات ار

جولیوس سزار طرحی برای نگارش رمز را       : ها اختراع کرده بودند     ی حفظ داده    هایی رمزشناسانه را برای مسئله      بسیاری از نوابغ تاریخ راه    
. فرستاد هایی مخفی را از زندان می      جایی حروف اختراع کرد و با آن بیانیه         ، رمزی با جابه   4ی اسکاتلند   ماری، ملکه . 3اختی سزار س    با نام جعبه  

 . کرد ای حفظ می  اسرارش را با رمز جایگشتی چندالفبایی و استادانه هم5دانشمند بزرگ عرب ابویوسف اسماعیل الکندی
  وهـا  ظرفـی قابـل حمـل کـه نامـه     . کـریپتکس .  ارائه دادمکانیکیسی احتراز کرد و راه حلّی با این همه، داوینچی از ریاضی و رمزشنا     

 کـه   فـت یا مـی تنها کسی به اطالعات مهر و موم شـده درون کـریپتکس دسـت               . کرد   نمودارها و هر چیز دیگری را محافظت می         و ها  نقشه
 . ی رمز صحیح را داشته باشد کلمه

اگـر صـفحات    . های رمزی کار میکنه     کریپتکس مثل قفل  . ی رمز داریم    احتیاج به کلمه  «: روف گفت سوفی با اشاره به صفحات پر از ح       
وقتـی اونهـا را بـه ترتیـب صحیحـشون بچرخـونی،             . ی حروفـدار داره     این کریپتکس پنج صـفحه    . جای مناسبی قرار بگیرند، قفل باز میشه      

 ». باز میشهی استوانه از هم تراز میشن و همه های واگردانِ داخل هم دنده
 »و داخلش؟«

                                                                            
1  Bruce Schneier :ی کتاب  بروس اشنایر رمزشناس کامپیوتری و نویسندهThe Electronic Privacy Papers: Documents on the 

Battle for Privacy in the Age of Surveillanc 
2  Public Key :کلیدی (شود و همراه با کلید خصوصی  ها استفاده می و برای رمزگذاری پیغامدهد  کلید عمومی مقداری است که کاربر در اختیار عام قرار می

 PKC=Public-key)سیستم رمز کلید عمومی .) رود ها و امضاهای دیجیتالی شخص به کار می دارد و برای رمززدایی پیغام که کاربر نزد خود نگه می
Cryptosystems)ها ای از بیت کلید در رمزشناسی به مقدار متغیر یا رشته. [شود ام رمزگذاری نامتقارن شناخته میاستفاده از کلیدهای عمومی با ن. سازند  را می 

ی میزان دشواری  دهنده طول کلید معموالً نشان. سازد  متنی رمزگذاری شده را میای گویند که با استفاده از الگوریتمی در یک رشته و یا بلوک متنی رمزگذاری نشده
کاربر . کنند های فرستاده به کاربر استفاده می ها کلید عمومی را برای رمزگذاری پیغام کند و آن کاربر کلید عمومی را به دیگر کاربران اعالن می] .رمزگشایی متن است

 . گیرد های رسیده بهره می دارد و از آن برای رمزگشایی پیغام کلید خصوصی را مخفی نگه می
برای . گذارند اُم بعدی را میnگویند که در آن به جای هر حرفِ پیغام حرف  زار به نوعی رمزگذاری جایگشتی می س جعبه: (Caesar Box)ی سزار  جعبه 3

 »زتاپیدپ«: شود  میn=3با » داوینچی«ی  ی کلمه شده مثال رمزی
4  Mary, Queen of Scots : یاMary Stuart 67ی  ی اسکاتلند در بازه و ملکهفرزند جیمز پنجم و متولّد لینلیتگو ) 1542-87( ماری استوارت-

نارضایتی اشراف اسکاتلند را موجب شد و ) با پسرعموی کاتولیکش هنری استوارت(ی او  های سیاسی و ازدواج نابخردانه فعّالیت. 1559-60 و شهبانوی فرانسه در 1542
 .ی برای مرگ ملکه الیزابت و به عنوان تهدیدی برضد کیان انگلیس گردن زدندچین جا به سبب توطئه او را وادار به گریز به انگستان کرد که سرانجام او را در آن

دانان  العرب و مکنّی به ابویوسف؛ از اعاظم فالسفه و اشهر اطبا و ریاضی یعقوب ابن اسحاق ابن صباح ابن عمران ابن اسماعیل الکندی حکیم ملقّب به فیلسوف 5
در علوم مختلف از منطق و فلسفه و هندسه و حساب و . روایان مسلمانان بودند هان عرب و در اسالم از رؤسا و فرماننیاکان او در جاهلیت همه از پادشا. عرب بود

تألیفات او در منطق مشکل و در برخی علوم سست است، ولی به سبب تبحّر او در علوم و کثرت تألیف او را در عداد .  تألیف دارد270موسیقی و نجوم و طب قریب به 
المعارف انکارتا  دایره) ی دهخدا نامه  از قاضی صاعد اندلسی، منقول در لغتطبقات االمم و 55، ص چهار مقالهی عالمه قزوینی بر  حاشیه. (اند سینا شمرده  و ابنارسطو
خواند  به عربی و فیلسوفی نوافالطونی مینویسد و او را نخستین فیلسوف مهم عرب مسلمانان و نخستین مترجم آثار ارسطو   میالدی می801-73ی زندگی او را  دوره

 .اند گویا برخی از آثار او را در قرون وسطی به التین برگردانده. ی فکری مکتب مُعتَزِله را بنیان نهاد که افکارش شالوده
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کنی، که ممکنه یه طومـار کاغـذی باشـه کـه اطالعـاتی کـه              ی توخالی وسطش دسترسی پیدا می       استوانه که باز بشه، تو به محفظه      «
 ».میخوای خصوصی نگه داری روی اونه

 »ساخت؟ ها رو برات می پدربزرگت وقتی بچه بودی این«: گفت کرد  هنوز ناباورانه نگاه می کهلنگدان
اگر من . ی رمز کریپتکس بود  جواب معما کلمه  . گفت  داد و یه معما می      چند بار برای تولدم به من یه کریپتکس می        .  رو  از این  کوچکتر«

 ».کردم، میتونستم اون رو باز کنم و کارت تولدم رو پیدا کنم جواب رو حل می
 ».کلّی زحمت برای یه کارت«
های دقیق گنج برای اطراف خونه بود؛ یـک   پدربزرگم عاشق ساختن نقشه.  سرنخ دیگه داشتکارت همیشه یه معما یا  ! فقط این نبود  «

ی گنج آزمایش شخصیت و شایستگی من بود تا مطمـئن بـشه کـه بـه      هر نقشه. ی واقعیم میرسوند  سری سرنخ که باالخره من رو به هدیه       
 ».ها هم هیچ وقت ساده نبودند آزمایش. رسم پاداشم می

مرمر هم که سنگ    . تکه؟ فلزش ظریف به نظر میرسه       چرا بازش نکنیم؟ یا تکه    پس  «. اهی هنوز مردّد به دستگاه نگریست     لنگدان با نگ  
 ».محکمی نیست

اون کریپتکس رو به شکلی طراحی کرد که اگر سعی کنی به هـر              . جا رو هم کرده     چون داوینچی فکر این   «: سوفی لبخندی زد و گفت    
هـر  «. سوفی دست داخل جعبه برد و به آرامـی اسـتوانه را بیـرون کـشید               » .نگاه کن .  به خود از بین برن     صورتی بازش کنی، اطالعات خود    

 ».اطالعاتی که بخواد حفظ بشه باید اول روی یه طومار پاپیروس نوشته بشه
 »کاغذ پوستی نه؟«

چون هر چی   . اما باید پاپیروس باشه   . بودهماندگاری پاپیروس بیشتره و در اون مواقع هم معمول          . پاپیروس«. سوفی سرش را تکان داد    
 ».تر بهتر نازک

 ».اوهوم«
بعد کریپتکس را تکان داد و مایع       » .ی ظریف پیچونده میشه     ی کریپتکس وارد بشه، دور یه شیشه        قبل از این که پاپیروس به محفظه      «

 ».یه شیشه مایع«. به صدا درآمدداخل آن 
 » مایعی؟چه«

 ».هسرک«: سوفی لبخندی زد و گفت
 »!ست معرکه«. ی تصدیق تکان داد ای تردید کرد و سپس سری به نشانه لنگدان لحظه

شکـست و سـرکه بـه سـرعت           الفور مـی    کوشید کریپتکس را به زور باز کند، شیشه فی           اگر کسی می   .سرکه و پاپیروس  سوفی اندیشید   
 .شد مصرف می ای از خمیر بی  به کپّهقبل از آن که دست کسی به پیغام سرّی برسد، تبدیل. کرد پاپیروس را حل می

و با داشتن پنج صفحه که روی       . ی عبور پنج حرفی رو بدونی       بینی تنها رسیدن به اطالعاتِ این تو اینه که کلمه           همون طوری که می   «
 ».حتمالتقریباً دوازده میلیون ا«. و به سرعت آن را محاسبه کرد» .هر کدوم سی و شش حرفه، میشه بیست و شش به توان پنج

ال در سرش   ؤو به نظرش رسید که تقریباً دوازده میلیون س        » با این حساب به نظرت چه اطالعاتی ممکنه این تو باشه؟          «: لنگدان گفت 
 .خورَد چرخ می
 در جعبه را بست و به رز پـنج گلبرگـه کـه روی آن      و مکثی کرد » . داره شخواسته شدیداً مخفی نگه     هر چی که هست پدربزرگم می     «
 »گفتی که رُز نماد جام مقدسه؟«. داد چیزی ذهنش را قلقلک می. یره شدبود خ



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 199  -  

 ».در نمادشناسی دِیر، رُز و جام با هم مترادفند. دقیقاً«
عـادت داشـت وقتـی تلفـن      . گفت رُز نمـاد رازداریـه       چون پدربزرگم همیشه به من می     . عجیبه«: سوفی ابروانش را باال انداخت و گفت      

مـن رو هـم تـشویق       . ، یه گل رُز رو روی دفتر کارش تو خونه آویـزون کنـه             خواست من مزاحمش بشم     شد و نمی   ای بهش زده می     محرمانه
به جای این که در رو روی هم قفل کنیم، وقتی احتیـاج بـه خلـوت داشـتیم هـر                     ! عزیزمگفت    پدربزرگش می » .کرد که این کار رو بکنم       می

آویـزون کـردن رُز   . گیریم که به هم اعتماد کنیم و احترام بگذاریم      این طوری یاد می   . 1گُل اسرار —کنیم  کدوممون یه رُز روی در آویزون می      
 .یه رسم قدیمی رومیه

هـا   کننـده  شـرکت . کردند تا نشون بدن که جلسه محرمانه اسـت    ها در جلساتشون یه گل رُز آویزون می         رومی. ساب رُزا «: لنگدان گفت 
 ».گفته میشه باید سرّی باقی بمونه—رُزاساب یا —تحت رُزفهمیدند که هر چیزی که  می

. تنها دلیلی نبود که دِیر صهیون گـل رز را نمـاد جـام مقـدس در نظـر گرفـت                    —کاری  پنهان—لنگدان توضیح داد که مفهوم فرعی رُز      
Rosa rugosa2ناهید که بـه  ی راهنمای گوش همراه با پنج گلبرگ داشت؛ همانند ستاره های رز، تقارنی پنج ترین گونه  یکی از قدیمی 

و هـدایت در راه صـحیح       » سمت و سوی صحیح   «عالوه بر آن، رز پیوندهای محکمی با مفهوم         . داد   را می  زنانگیشناختی    رُز ویژگی شمایل  
 را بـه ایـن سـبب، رز   . کـرد   هم به هدایت مسافران کمک مـی 3نمای رز همانند خطوط رز، خطوط طول جغرافیایی بر روی نقشه، قطب         . دارد

ی  از رازداری و زنـانگی و هـدایت و از سـاغر مادینـه و سـتاره       —کرد  د که در مراتب بسیاری از جام مقدس صحبت می         کردننمادی   مبدل به 
 . کند راهنمایی که به سوی حقیقت پنهان راه را نمایان می

 .اش سخت در هم فرو رفت وقتی لنگدان صحبتش را تمام کرد، ناگهان چهره
 »رابرت؟ حالت خوبه؟«

 »! نه.رُز... تحت«: ی صندل سرخ میخکوب شد و گفت به جعبهچشمانش 
 »چی؟«

 »چیه؟... گمان کنم میدونم این کریپتکس. زیر عالمت رز«: لنگدان آرام چشمانش را باال آورد و زمزمه کرد

                                                                            
1  la fleur des secrets 
 .  هر کدام از انواع رُزهای خانگی که از اخالف رزهای ژاپنی هستند 2
 .نمای رز است رانی قطب یابی در کشتی ی جهت یلهترین وس  مهم 3
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 فصل چهل و هشتم

 این  وها داده بود ی سنگی را به آن توانهبا این همه، با در نظر گرفتن آن کسی که این اس. درک میلنگدان به زحمت حدس خود را باور 
 .رسید مین به ذهنش  بیشترشده بر محفظه یک نتیجه کاری  آن را به دستشان رسانده بود و اکنون با دیدن رز منبتچگونهکه 

 .های منه سنگ تاج دِیر توی دست
 .افسانه دقیق بود

 .سنگ تاج سنگی رمزدار است که در زیر عالمت رز قرار دارد
 »رابرت؟ چی شده؟«. نگریست  به او میسوفی

 » نکرد؟کِله دو ووپدربزرگت هیچ وقت صحبت از چیزی به اسم «. لنگدان احتیاج به لحظاتی فرصت داشت تا افکارش را سامان دهد
 »کلیدِ سردابه؟«:  کرداللفظی ی تحت سوفی واژه را ترجمه

منظورش تاق یـا گنبـد تـوی یـه     .  به سردابه اشاره نمیکنهوو. ارت معموله توی معماری یه عب    کله دو وو  . اللفظیه  این ترجمه تحت  ! نه«
 ».مثل یه سقف گنبدی. قوسه

 ».های گنبدی که کلید ندارند سقف«
ی وزن  ها رو به هـم وصـل میکنـه و همـه     شکل مرکزی در باالش داره که تکه هر تاق سنگی احتیاج به یه سنگ گُوِه. در واقع دارند «

هـای    لنگدان بـه چـشم    » . میگن (Keystone) سنگ کلیدی توی انگلیسی به اون     .  معماریش این سنگ کلید تاقه     در معنای . روی اونه 
 .سوفی نگاه کرد تا ببیند که او چیزی فهمیده است یا نه
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 ». سنگ تاج نیسته کهاما این مشخص«. سوفی شانه باال انداخت و به کریپتکس نگاه کرد
تـرین   های سنگی یکی از محفـوظ  سنگ تاج به عنوان شگردی بنّایی در ساخت تاق. توضیح دهددانست موضوع را از کجا  لنگدان نمی 

دانـش سـرّی    . ها بـه هـم مربـوط بـود          ی این    همه .های تاج   سنگ. معماری. مقام تاق سلطنتی  .  اولیه بود  1های ماسونی   اسرار در میان اُخوت   
ها را چنین صنعتگران ثروتمندی سـاخته بـود و            هایی بود که ماسون     آگاهیشکل برای ساخت تاق قوسی بخشی از          استفاده از سنگ تاج گوِه    

ی سنگی کـه   و اکنون استوانه. کاری به همراه داشتند های تاج همواره با خود پنهان  سنگ. کردند  این رازی بود که سخت از آن محافظت می        
بـه هـیچ وجـه    —هـا بـود   اگر همانی باشد که در دسـت آن —سنگ تاج دِیر .  متفاوتی بود  ءی صندل سرخ قرار داشت آشکارا شی        درون جعبه 

 .چیزی نبود که لنگدان انتظارش را داشته باشد
بـه همـین دلیـل از    . ی مـن بـه جـام مقـدس فقـط نمادشناسـیه       عالقه. سنگ تاج دِیر صهیون تخصص من نیست      «: لنگدان پذیرفت 

 ».پوشی کردم ی اطالعات راجع به پیدا کردن جام چشم مجموعه
 » جام مقدس؟پیدا کردن«: سوفی از تعجب باال رفتابروهای 

...  دِیر، سنگ تـاج یـه نقـشه رمزیـه          های  حرفطبق  ! سوفی «.لنگدان مرددانه سر تکان داد و محتاطانه کلمات بعدیش را بر زبان آورد            
 ».گاه جام مقدس رو فاش میکنه مخفیکه ای  نقشه

 ».همونهکنی این  تو تصور می «.نمود ی سوفی گنگ می حالت چهره

                                                                            
1  masonترین و بانفوذترین انجمن  ها گسترده ماسون. اند های فراماسونی یا ماسونی را از این واژه گرفته ها یا اخوت  در لغت به معنای بنّا است و لفظ انجمن

کم تبدیل به افراد  کردند و در قرن هفده کم  بودند که اسرار کارشان را میان یکدیگر حفظ میتراشان هایی از بنّایان و سنگ ها گروه در آغاز آن. سرّی جهان هستند
هایی  بعدها با انتخاب کردن شعارهایی برای خود نظیر برابری، برادری، صلح جلساتشان بیشتر تبدیل به فعالیت. ثروتمندی شدند که تشکیالتشان را گسترش دادند

این .  در لندن گرد هم آمدند که شش سال بعد تبدیل به گراندلژ انگلستان شدند1717 ژوئن سال 24ها چهار جمعیت یا لُژ در   از میان آن.اجتماعی شد تا جلساتی کاری
های  یری گروهبا پاگ. ی فرزندان اعضا فراماسونرها در میان خود تشکیالت خیریه و حمایتی دارند و حتی گاهی مدارس ویژه. گراندلژِ مادر تمام لژهای جهان است
های ماسونی مراتبی نیز  از قرن هفده به بعد در گروه. جا فزونی گرفت و در حال حاضر قریب دوسوم اعضای آن در امریکا هستند ماسونی در امریکا تعدادشان در آن

 که نامشان هیچ گونه ارتباطی با (Scottish & York Rites)ی آن عبارتند از آیین یورک و آیین اسکاتلند  برای اعضا تعیین شد که در حال حاضر دو گروه عمده
های آنان علنی است و گاهی جلساتشان  کاری همراه بوده است، امروزه در بسیاری کشورها ساختمان ها اغلب با پنهان هر چند نام ماسون. مناطق یورک و اسکاتلند ندارد

های فراماسونری در دستان سیاستمداران  امروزه اکثریت قریب به اتفاق اخوت.  تابع شرایط محلینیز اعالن عمومی دارد؛ اما این موضوع در هر کشوری متفاوت است و
های  های پیچیده در میان خود سرمایه دهند و با ایجاد شبکه ها تشکیل می ها و خاندان های به اصطالح مذهبی است که اعضای آن را ثروتمندترین انسان و یا گروه

ی پیش از انقالب در ایران هم لژهای فراوانی  دردوره. ترین لژهای جهان لژهای متنوع و گوناگون یهودیان است ترین و بزرگ از قدیمی. دان جهان را در دست گرفته
ها معموالً  اسونی م آورنده  آرمانِ گردهم:ها  ایدئولوژی ماسون.ها لژهای بهاییان بودند که در دولت آن زمان نیز نفوذ داشتند وجود داشتند که قدرتمندترین آن

توانند  اعضای لژهای فراماسونی از هر دینی می.  است(Supreme Being)تعالی  های اخالقی و ماوراءالطبیعه و در اغلب لژها باور به وجودی با نام کلّی باری آرمان
دینان و الاَدریان  در لژهای مشتق از فرانسه بی. داشته باشدگیری بسیاری  رود که چه در زندگی شخصی و چه در لژ تساهل و سهل باشند و از هر عضوی هم انتظار می

(agnostics)مربّع و «االیّام نمادهای معماری   در غالب لژها از قدیم:نماد. تعالی الزامی است توانند عضو شوند، اما در لژهای مشتق از انگلستان اعتقاد به باری  نیز می
شود مربع  شود که مربع نماد مادّه است و پرگار نماد روح یا ذهن و گاه گفته می گفته می. اند داده تشکیل چهارگوشی را میشده است و این دو با هم  استفاده می» پرگار

اشاره ) هخدا یا هندس (Geometry یا God که عقیده بر این است به ندا  را نوشتهGدر میان مربع و پرگار غالباً حرف . نماد عالم عینیّات و پرگار نماد عالم مجردّات
و یا حتی کتابی فلسفی (در هنگام برگزاری جلسات لژ این نماد همراه با کتاب مقدس و یا قرآن . نشیند یا حقیقت میی آگاهی  ای به نشانه  ستارهGگاه به جای . دارد

این کتاب نه تنها نماد . شود  شناخته می(Volume of Sacred Law or Lore)» کتاب معرفت یا قانون قدسی«حضور دارد که با عنوان کلّی ) در برخی لژها
ها هندسی و ریاضیاتی است و شاید به همین دلیل باشد  غالب نمادگرایی ماسون. خورند شود که کتابی است که اعضا به آن سوگند می خِرد و وحی مکتوب شمرده می

این تقیّد به هندسه ]). آلیست آلمانی فیلسوف ایده [Fichteرانکلین، مارک تواین، فیخته گوته، ولتر، بنیامین ف(اند  که بسیاری از خردگرایان بزرگ تاریخ فراماسون بوده
 Great/Grand)» معمار کبیر عالم« و یا (the Great Geometrician)» مهندس کبیر«چون  هایی هم تعالی را با نام ها باری رود که آن جا پیش می تا آن

Architect/Artificer of the Universe=G.A.O.T.U)ماسون استاد-3 عضو -2وارد   شاگرد تازه-1 :مراتب. خوانند  هم می  
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ی منطقیی بود که بـه ذهـنش          با این همه، سنگ تاج تنها نتیجه      . حتی برای خودش هم باورنکردنی بود     . دانست چه بگوید    لنگدان نمی 
 .سنگی رمزی، پنهان در زیر عالمت رُز. رسید می

انگیـز دیگـری      ی وسوسـه    شانهاختراع کرده بود ن   —استاد اعظم پیشین در دِیر صهیون     —این موضوع که کریپتکس را لئوناردو داوینچی      
 پیوندی مشهودتر از آن     .که چند قرن بعد یکی دیگه از اعضای دیر اون رو میسازه           ... طرح استاد اعظم سابق   . بود که این سنگ تاج دِیر باشد      
 .که بخواهد نادیده گرفته شود

وگران جام هم که با دوپهلوگویی رمـزی در         جستج. کردند   جستجو می  هی گذشته، تاریخدانان سنگ تاج را در کلیساهای فرانس          در دهه 
 یسـنگ —یـک گُـوِه معمـاری     — به معنـای واقعـی سـنگ تـاج باشـد           کله دو وو  تاریخ دِیر آشنا بودند، به این نتیجه رسیدند که ممکن است            

ی   برجـسته  نقـش . 1 رز هـای   پنجـره . در معماری رز کم نبود    . در زیر عالمت رُز   . ندا شده و رمزی که در تاقی در کلیسایی گذاشته شده          حکاکی
نهانگـاه  . وجود دارد ها، درست باالی سنگ تاج        های تزیینی و پنج گلبرگه که اغلب باالی تاق          گل—2سینکفویل و البته تعداد زیادی      .مانندرُز

شـده اسـت و همیـشه بـه کلیـساروهای کـوری کـه در زیـرش                    ی جام مقدس باالی تاقی در کلیسایی فراموش         نقشه. نمود  سخت ساده می  
 .خندد رگردانند میس

مطمئـنم کـه پـدربزرگم اون رو سـاخته و قـسمتی از              .  قدیمی نیـست   قدرها  اون.  سنگ تاج باشه   نمیتونهاین کریپتکس   «: سوفی گفت 
 ».نیستی کهن جام  افسانه

ته  که سـنگ تـاج رو دِیـر تـو بیـست سـال گذشـ                این طور میگن   راستش«: کرد پاسخ داد    لنگدان که سیل هیجان را در خود حس می        
 ».ساخته

 بده؟ من   منگاه جام رو فاش میکنه، چرا باید پدربزرگم اون رو به              اما اگر این کریپتکس مخفی     «.درخشید  چشمان سوفی با ناباوری می    
 »!چیهمن حتی نمیدونم جام مقدس . هیچ نمیدونم چطور بازش کنم یا با اون چی کار کنم

آن داسـتان   . و هنوز فرصت نکرده بود به سوفی ماهیت واقعی جـام را بگویـد             ا. لنگدان در کمال تعجب دریافت که حق با سوفی است         
 .شان به سنگ تاج متمرکز بود ها توجه در آن لحظه آن. ماند فعالً باید مسکوت می

 ...اگر این واقعاً همون باشه
. ج شـنیده بـود توضـیح داد       ی سـنگ تـا      ی ماشین، لنگدان به سرعت هر چیزی را که دربـاره            های ضدگلوله   در میان سر و صدای چرخ     

 مباشربه دالیل امنیتی، این راز در مراسمی سرّی شفاهاً به  . نوشته نشده بود  —مکان جام مقدس  —ترین راز دِیر    الظاهر تا چند قرن بزرگ      علی
وضوع به دلیل ابزارهای    شاید این م  . اند  داده تغییر    را با این همه، در قرن گذشته شایعاتی پخش شد که سیاست دیر           . شد  جدید انتقال داده می   

  .بر زبان نیاورددِیر پیمان بست دیگر هرگز نهانگاه مقدس را . استراق سمع الکترونیکی بوده است
 »دادند؟ پس راز رو چطور انتقال می«: سوفی پرسید

مونده  ره، سه نفرِ باقی   وقتی یکی از چهار عضو برتر دِیر میمی       . جاست که پای سنگ تاج به میون کشیده میشه          این«: لنگدان توضیح داد  
، کردنـد  کجـا پنهـان    روو برای ایـن کـه بـه اون بگـن جـام     . کنند تر برای نامزدیِ ارتقاء به مقام مباشر انتخاب می کسی رو از مراتب پایین 

 ».کنند تا شایستگیش رو نشون بده هایی رو برای اون وضع می آزمایش

                                                                            
 . گویند های چرخی یا خورشیدی می  این نام در فارسی معمول نیست و به آن پنجره 1
2  cinquefoil 
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سـاخته    هـای گـنج بـرای او مـی          ه یاد این انداخت که پدربزرگش چطور نقـشه        این حرف برای سوفی کمی عجیب بود و ناگهان او را ب           
هـای سـرّی سـخت رایـج      هایی نظیر این در انجمن آزمایش. سنگ تاج نیز به واقع مفهومی مشابه بود. preuves de mérite1—است
توانایی حفظ اسرار را دارند به مقامی باالتر ارتقـا          های فراماسونی بود که در آن اعضا با اثبات این موضوع که               ها آزمایش   نآمشهورترین  . بود
شد تا آن کـه بـه         رفته دشوارتر می    وظایف رفته . گذراندند  ها از سر می     یافتند و باید مناسک و امتحانات مختلف شایستگی را در طول سال             می

 .ی سی و دوم انجامید؛ ماسون درجه اوج انتصاب می
ی دریافـت اطالعـاتی       اگر یه مباشر دِیر بتونه اون رو باز کنـه، خـودش رو شایـسته              . تگیهاثبات شایس پس سنگ تاج یه     «: سوفی گفت 

 ».نشون میده که سنگ با خودش داره
 ».ها کار کردی فراموش کرده بودم تو قبالً با این«: لنگدان سر تکان داد و گفت

 ».گفته گه بتونی بخونیش اجازه داری که بفهمی چی مییعنی ا. 2زبان خوداعتبارتوی رمزشناسی به اون میگن . فقط با پدربزرگم نبود«
فهمی که اگر این واقعاً سنگ تاج باشه، دسترسی پدربزرگت بهش به این معنیـه کـه اون واقعـاً                      می! سوفی«: لنگدان اندکی تردید کرد   

 ».به حتم یکی از چهار عضو برتر بوده. توی دِیر صهیون فرد قدرتمندی بوده
 ».و اون انجمن فقط میتونه دِیر باشه. از این حرف مطمئنم. اون توی یه انجمن سرّی فرد قدرتمندی بود «:سوفی آهی کشید و گفت

 » که اون عضو یه انجمن سرّی بوده؟میدونستیتو «: لنگدان نگاهی از ناباوری انداخت
پدربزرگم فقط یکی از  «. مکثی کرد » .یماز اون موقع به بعد ما با هم صحبت نکرد         . دیدم  ده سال پیش چیزهایی رو دیدم که نباید می        «

 ».بودعضو برتر  نبه گمانم او... چهار عضو برتر نبود
 »تونی از این موضوع سر دربیاری؟بامکان نداره ... استاد اعظم؟ اما «.گفت باور کند مین چه سوفی آتوانست  لنگدان نمی

 ».دادم راجع بهش صحبت نکنم ترجیح می «.داد یاش تنها رنج را نشان م چهره. سوفی به سمت دیگر نگاهش را چرخاند
اش اگر ایـن داسـتان حقیقـت داشـت،      کننده  رغم نتایج مبهوت    ؟ علی استاد اعظم ؟  ژاک سونیر . لنگدان در سکوتی ناشی از بهت نشست      

 در میـان اهـل هنـر    هـم  هر چه باشد استادان اعظم دِیـر . یافت که تقریباً همه چیز آن درست است آور را در خود می لنگدان این حس ترس   
 4هـای سـرّی     پرونـده هایی که اکنون بـه نـام          در برگه  3ی ملّی پاریس    ها پیش در کتابخانه     اثبات این حرف سال   . ای بودند   های برجسته   چهره

 . به دست آمدشوند شناخته می
بنـدی   طبقـه  lm1 249 °4ی  حت شـماره  را که تهای سرّی پروندهصحّت .  را خوانده بودها پروندهمند جام  هر مورّخ دِیر و هر عالقه

کرد؛ استادان اعظـم دِیـر شـامل          ، بسیاری از متخصصان تأیید کرده بودند و بی چون و چرا ظنّ درازمدّت تاریخدانان را اثبات می                 ندده بود کر
 .، هنرمند مشهور پاریسی1وتر، ژان کوکت ، سِر آیزاک نیوتن، ویکتور هوگو و فردی امروزی5لئوناردو داوینچی، بوتیچلی: این افراد بود

                                                                            
  اثبات شایستگی 1
2 Self-authorizing language 
3 Paris’s Bibliothèque Nationale 
4 Les Dossiers Secrets 

5  Sandro Botticelli : ؛ از پیشگامان هنرمند رنسانس ایتالیایی که نام واقعی وی آلساندرو دی ماریانو فیلیپپی )؟1444-1510(ساندرو بوتیچلّی
(Alesandro di Mariano Philipepi)وی متولد فلورانس و . های شکوهمند و حسی ماخولیاگونه و تأکید بسیار بر خط داشت ی خود با آفرینش سبکی ویژه.  بود

 Giuliano)جیولیانو دِ مدیچی ی  هایی را از خاندان مدیچی دریافت کرد، از جمله پرتره  کارگاه خاص خود را ساخت و سفارش1470بوتیچلی در سال .  بودزاده دبّاغ
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 ؟چرا ژاک سونیر نباشد
استاد اعظم دِیر صهیون امـشب ترتیـب یـه          .  کند مالقاتناباوری لنگدان با یادآوری این امر تشدید شد که او قرار بود سونیر را امشب                

ی لنگدان درسـت   چه باشد اگر غریزه   هر  . ناگهان چنین چیزی درنظرش بعید آمد      ؟ برای این که گپ هنری بزنیم      ؟چرا. مالقات رو با من داد    
 . اش داده است و به او دستور داده تا رابرت لنگدان را بیابد ای اُخوتشان را به نوه گفت استاد اعظم دِیر سنگ تاج افسانه می

 !قانع کننده نیست
 دیگـر بودنـد کـه بـر راز آگـاه      شرمباترسید، سه  حتی اگر سونیر از مرگ خودش می      . گنجید  دلیل این رفتار سونیر در خیال لنگدان نمی       

اش بسپارد، به ویژه آن که آن دو با هـم             چرا سونیر باید چنین خطری را بپذیرد و سنگ تاج را به نوه            . کردند  بودند و امنیت دِیر را تضمین می      
 فردی به تمامی غریبه؟... دکن به ماجرا باز  راای نداشتند؟ و چرا پای لنگدان رابطه

  .ی از جورچین گم شدهبخشلنگدان اندیشید 
هـا زیـر تـایر صـدا          شـن . ها را وادار کرد باال را نگـاه کننـد           صدای کاهش دور موتور هر دوی آن      . ماندند  ها فعالً باید در پرده می       جواب

ا کـم کـرد و   کامیون تا سرحدّ توقـف سـرعتش ر  . کند  ها گفته بود که تا مسافت امنی از شهر دورشان می            ؟ ورنه به آن   چرا کنار زد  . کردند  می
ی کریپتکس را بست و   عجوالنه جعبه   و سوفی نگاهی از سر ناراحتی به لنگدان انداخت       . اندازی پیش گرفت    سپس راهش را بر زمین پُردست     

 .لنگدان شتابزده کُتش را به تن کرد. آن را زیر بغلش زد
در که باز شد، لنگدان از دیـدن ایـن کـه در     . کرد  ار می شدند، موتور هنوز دَرجا ک      کم باز می    های درب پشتی که کم      قفل. کامیون ایستاد 

تیری   در دستش هفت  . ورنه با نگاهی پرتنش و عصبی وارد میدان دیدشان شد         . زده شد   اند شگفت   ای جنگلی و دور از جاده توقف کرده         منطقه
 .گرفته بود
 ».ای ندارم ی دیگه چاره. از این بابت متأسفم«: گفت

                                                                                                                                                                                                                                             

de’ Medici) ،پریماورا، پرستش مُغان (Primavera) ،تولد ونوس (Birth of Venus) .عذرای ی خود دارد؛ برای مثال،  ی مذهبی نیز در کارنامههای وی نقاشی
 Coronation of the)، تاجگذاری مریم باکره (Madonna of the Pomegranate)، عذرای انارها (Madonna of the Magnificat) سُرود

Virgin) عذرا و کودک و دو قدّیس ،(Madonna and Child and Two Saints) .ن هنرمندی بود که برای نقاشی دیوارهای بوتیچلی یکی از چندی
ها را از   که مدیچی1490در سال . همت گماشتی مسیح   وسوسه و مجازات پسران کوراه وشبابِ موسیجا او به آفرینش  در آن. ی سیستن به رم رفت نمازخانه

 نفس موعظه کرد وی دستخوش دگرگونی مذهبی شد و آثار بعدیش بازتاب مسلک، جیروالمو ساوناروال، از پارسایی و اصالح فلورانس بیرون راندند و راهب دومینیکی
 . (Mystic Crucifixion)، تصلیب صوفیانه (Mystic Nativity)، میالد صوفیانه (Pietà) پییِتا: شود شیفتگی مذهبی او تلقی می

1  Jean Cocteau) :1963-1865 (با . هایش شهرتی جهانی برایش به ارمغان آورد اش که تنوع مهارتنویس، آُپرانویس، بازیگر، کارگردان، نقّ شاعر، رُمان
پدرش زمان کودکی وی خودکشی کرده بود و . او از پیشگامان نقاشی سوررئالیسم بود. ی کارهایش اصرار داشت این همه بر شاعر بودن خودش و شعر بودن همه

بعدها با از مرگ دلخراش . در جنگ جهانی دوم در صلیب سرخ به رانندگی پرداخت. رسه شدمادرش هم کاهل و لوس بارش آورده بود و همین سبب اخراج وی از مد
 (Opium: Journal d’un désintoxication) خاطرات یک معتاد: افیونشریک زندگیش، ریموند رادیکه، به تریاک روی آورد که حاصل آن دوران در کتاب 

 در سال دیو و دلبر، فیلم (Orphée)ی اُرفه   و نمایشنامه(L’Ange Heurtbise) فرشته هورتبیزد از شعر برخی از مشهورترین آثار وی عبارتن. بازتاب یافت
1946 (La belle et la bête= Beauty and the Beast). 
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 فصل چهل و نهم

 .درخشید که لنگدان امتحان میزان آن را نابخردانه دید نمود، اما چشمانش چنان مصمم می ر دستان آندره ورنه عجیب میتیر د هفت

 ».جعبه رو بگذارید زمین. نمیخوام حتماً اصرار کنم«
 ».تو گفتی با پدربزرگم دوست بودی«. اش چسباند سوفی جعبه را به سینه

حـاال جعبـه   . کنم االن هم دارم درست همون کار رو می. های پدربزرگت محافظت کنم  از دارایی  ی من اینه که     وظیفه«: ورنه پاسخ داد  
 ».رو بگذار زمین

 »!شپدربزرگم به من سپردَ«: سوفی گفت
 .و تفنگ را باال آورد» !بگذارش زمین«: ورنه دستور داد

 . سوفی جعبه را جلوی پایش گذاشت
 .دیچرخ سمت او میی تفنگ را تماشا کرد که به  لنگدان لوله

 ».کنم  بیارید چون اون موقع برای شلیک تردید نمیشما میدم که گفتم  همهشدار. شما جعبه رو برای من بیارید! آقای لنگدان«
 »کنی؟  میطوری چی این واسه«: لنگدان با ناباوری به بانکدار خیره شد و پرسید

 ».هام فظ اموال مشتریکنی چرا؟ برای ح خیال می«: ورنه با لحنی خشک پرخاش کرد
 ».ماییمهای تو حاال  مشتری«: سوفی گفت
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ی    امشب دستتون بـه کلیـد و شـماره         چطورمن نمیدونم   ! مادموازل نوو «. ی ورنه ناگهان تغییر ترسناکی کرد و خشک و سرد شد            چهره
کردم کـه از بانـک         هیچ وقت کمکتون نمی    اگر جرم شما رو میدونستم    .  اما به نظر میرسه که ربطی به اون جنایت داشته باشه           ،حساب رسید 

 ».فرار کنید
 »!ی قتل پدربزرگم نداشتیم بهت گفتم ما هیچ دستی توی قضیه«: سوفی گفت

 هـم  دیگـه ی سه نفر  مسئله. اما رادیو میگه که شما فقط برای قتل ژاک سونیر تحت تعقیب نیستید   «: ورنه به لنگدان نگاه کرد و گفت      
 ».هست

ها مظنون اصـلی هـستند تکـانش          ؟ اعداد همسان حتی بیشتر از این امر که آن         سه قتل دیگه  .  مبهوت شده بود   لنگدان مات و  » چی؟«
اگـر  . ی صـندل چرخیـد   ؟ چشمان لنگدان به سمت جعبـه سه مباشر. رسید که این همسانی اتفاقی باشد سخت نامحتمل به نظر می. داده بود 

 .داده باید سنگ تاج رو به کسی انتقال می. نداشتهای  مباشرها هم به قتل رسیده باشند، سونیر چاره
 ».تا همین جا هم بانکم رو خیلی درگیر ماجرا کردم. وقتی برتون گردوندم، پلیس خودش به قضیه رسیدگی میکنه«: ورنه گفت

ا در عـوض مـا رو       میتونستی ما رو راحت برگردونی به بانـک، امـ         . مشخصه که تو نمیخوای ما رو برگردونی       «.سوفی به ورنه خیره شد    
 » .جا و تفنگ به سمتمون گرفتی آوردی این

توی این جعبه هر چی که باشه، اصالً تـصمیم   . برای امن و مخفی نگه داشتن اموالش      —پدربزرگ تو من رو به یه دلیل استخدام کرد        «
 ».یدجعبه رو برای من بیار! آقای لنگدان. ی تحقیقات پلیس بشه شده ندارم بگذارم که یه مدرک کالسه
 ».این کار رو نکن «:سوفی با سرش اشاره کرد

ی تـوپی بـه    پژواک آن پشت کامیون را تکان داد؛ انگار کـه گلولـه     . ای دیوار باالی سرشان را شکافت       صدای غرش تفنگ آمد و گلوله     
 .  بار خورده باشدی  محفظهکف

 ! شور مرده. لنگدان خشکش زده بود
 ».جعبه رو بردارید! آقای لنگدان«: کرد حبت میورنه حاال با اعتماد به نفس بیشتری ص

 .لنگدان جعبه را بلند کرد
 . ی بار گرفته بود پشت سپر ایستاده بود و تفنگش را به سمت محفظه» .حاال بیاریدش برای من«

 . باز برسدلنگدان جعبه در دست پیش رفت تا به درِ
لنگـدان کـه بـه سـمت در بـه راه افتـاد، موقعیـت        ! یـر رو تحویـل میـدم   دارم دودستی سنگ تاج دِ!  کاری کنم   یه بایدبا خود اندیشید    

تفنگ ورنه اگر چه باال بود، تنها تـا زانـوی لنگـدان             . اش بیشتر به چشم آمد و به این فکر افتاد که چطور از این برتری سود جوید                  باالدستانه
پیشروی خطرناک او را حس کرده باشـد چنـد گـام خـود را عقـب                 متأسفانه، لنگدان که نزدیک شد ورنه انگار        ! شاید یه لگد دقیق   . رسید  می

 . ه بودرفت  دور از دسترس ودست کم دو متر تغییر موقعیت داده بود. کشید
 ». کنار در بگذارجعبه رو«: ورنه دستور داد
 .گذاشت ، مستقیماً جلوی درهای بازی بار ی صندل سرخ را لب محفظه دید زانو زد و جعبه ای نمی لنگدان که چاره

 ».حاال بلند شو«
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 هنگـام بلنـد شـدن مخفیانـه          و برخاسـت . ی درب فلزی کامیون افتاده بـود        چشمش به آستانه  . لنگدان آهسته برخاست، اما مکث کرد     
 .بعد که کامالً ایستاد، قدمی به عقب برداشت. ی پایین در گذاشت ی فشنگ را در لبه پوکه

 ».برگرد سمت دیوار و بچرخ«
 .ردلنگدان اطاعت ک

 
ی صـندل سـرخ را        تفنگ را با دست راست نشانه رفته بود و دست چپش را دراز کرد تا جعبـه                . کرد  ورنه تپش قلب خود را حس می      

هر دو پـنج متـر آن       .  نگاهی به اسیرانش انداخت و خطر آن را بررسی کرد          .به هر دوتا دستم احتیاج دارم     . فهمید که سنگین است   . بردارد
به سرعت، تفنگ را روی . ورنه کمی این دست و آن دست کرد. ی بار ایستاده بودند و رویشان هم سمت دیگر بود         سوتر در انتهای محفظه   

.  چنگ زد و به سوی محفظه نشانه گرفت        تفنگفوراً بار دیگر به     . جعبه را با دو دستش برداشت و آن را روی زمین گذاشت            و   سپر گذاشت 
 . دهیچ کدام از زندانیانش تکان نخورده بودن

در کـه  . جعبه را روی زمین گذاشت و در را گرفت و هل داد تا بـسته شـود  . کرد  میشبست و قفل   حاال فقط باید در را می     .  بود نقص  بی
در با صدای بلندی بسته شد و ورنه بـه سـرعت دسـتگیره را               . انداخت  های در را گرفت که باید جایش می         شد ورنه یکی از دستگیره      بسته می 

دستگیره در فرورفتگیش داخل    . متری داخل رفت و ناگاه با صدای قِرچی متوقف شد           دستگیره چند سانتی  . مت چپ فشار داد   چنگ زد و به س    
ورنـه کـه هـراس      ! در کامـل بـسته نمیـشه      . افتاد  سازوکار آن خوب جا نمی    . شد  ؟ ورنه دوباره فشار داد، اما دستگیره قفل نمی        چی شده . نشد

اش بـه     ورنه چرخید تا با شانه    ! چیزی جلوش رو گرفته   . جنبید  ی به بیرون در وارد کرد، اما در از جایش نمی          انباشت، فشار شدید    درونش را می  
اش از درد تیـر       بینی. در به صورت ورنه برخورد و او را به پشت روی زمین انداخت            . در فشار بیاورد، اما این بار در ناغافل به سمت بیرون آمد           

تیـر از دسـتانش     هفـت زد حس کرد و در همان حـال  اش بیرون می رتش برد و خون گرمی را که از بینی      ورنه دستش را به سمت صو     . کشید
 . افتاد

سـوفی  . چشمش سیاهی رفت و دوباره به پـشت افتـاد  . رابرت لنگدان جایی همان اطراف پایین آمد و ورنه کوشید برخیزد، اما نتوانست 
صـدای کـشیده شـدن      .  گردوخاک و دود اگزوز را حس کرد که باالی سرش به هوا خاست             چند لحظه بعد، ورنه ابری از     . کشید  نوو فریاد می  

  وها نتوانستند با ماشین پیچ بزننـد   ی محوری پهن چرخ     ها شنید و درست زمانی نشست که به چشم خود دید فاصله             سنگ  تایرها را روی قلوه   
پـوش   ماشـین زره . سرانجام سپر پیروز شد و خود را کَنـد . خت خم شد موتور غرشی کرد و در   بعد . برخورد کرد  یسپر جلویی کامیون به درخت    

 در میـان   راهـا  فرش جاده شد، سیل جرقـه   ورودی سنگ داخل  که کامیون. شد چرخشی ناگهانی کرد     که سپر جلویش روی زمین کشیده می      
 .شد در خود گرفت آن را که دور میشب پاشید و 

د کـه چیـزی دیگـر       دیـ فروغ نیز     حتی در آن مهتاب کم    . ده بود گرداند  کردر آن پارک    ا  رورنه چشمانش را به سمت زمینی که کامیون         
 . جا نیست آن

 .ی چوبی را از کف داده بود جعبه
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 فصل پنجاهم

 اسقف آرینگاروسـا  . ، مارپیچ رفت   جاده دستِ  ی پایین   های آلبان را تا دره     فیات چهاردَر و بدون عالمت، از دژِ گاندولفو بیرون آمد و تپه           
از خود پرسید چه مدت دیگـر بـرای رد و بـدل کـردن               . کرد کیف اوراق قرضه روی پایش سنگینی می      . در صندلی عقب با خود لبخندی زد      

 .ها با استاد باید انتظار بکشد این

 .بیست میلیون یورو
 .آورد این مبلغ قدرتی فراتر و ارزشمندتر از خود پول برای آرینگاروسا می

تلفـن  . رفت، آرینگاروسا باز در تعجب فرو رفت که چرا استاد بـا او تماسـی برقـرار نکـرده اسـت                     ه سمت رم می   اتومبیل که با سرعت ب    
 .سخت ضعیف بود. اش بیرون آورد و نشانگر آنتن آن را بررسی کرد همراهش را از جیب قبای کشیشی

هـا رد   ی دیگـه از کـوه   تا پـنج دقیقـه  .  سرویس نمیدهتلفن همراه این باال خوب«: ی عقب به او خیره شده بود گفت   راننده که در آیینه   
 ».اون موقع بهتر میشه. میشیم
شاید استاد سعی داشته تمام مدت با او تماس بگیـرد؛            ؟داد ها سرویس نمی   وسط کوه . سیل نگرانی درون آرینگاروسا را آکند     » .ممنونم«

 .شاید چیزی سخت اشتباه از آب درآمده باشد
گذارد؛ او مردی بـود   شده نمی سپس به خاطر آورد که استاد هرگز پیام ضبط. هیچ. تِ صوتیِ تلفن را چک کرد   آرینگاروسا به سرعت پس   

استراقِ سـمعِ   . کرد قیدانه صحبت کردن را درک نمی       روز بی   ی استاد خطرِ امروزه    هیچ کس به اندازه   . داد که به ارتباطاتش اهمیت شایانی می     
 .کرد آور او بازی می های شگفت ع آوری دانستهترین نقش را در جم مکالمات، اساسی

 .کند العاده احتیاط می به همین خاطر فوق
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استاد او را مطلـع سـاخته بـود کـه تنهـا             . شد ای به او می     آرینگاروسا با استاد شامل حق امتناع از دادن هر شماره          ی  نامه متأسفانه توافق 
کـرد   اکنون که تلفن همراهش خـوب عمـل مـی   . را دم دست خودتان نگه دارید     تلفن  به همین خاطر گفته بود      . خودش تماس خواهد گرفت   

 .اش برای تماس گرفتن چه خواهد اندیشید نگران بود که استاد پس از تالش بیهوده
 .کند اتفاقی ناخوشایند افتاده خیال می

 .یا من نتوانستم اوراق را تهیه کنم
 .اسقف ناگهان اندکی عرق کرد

 !داشتم و فرار کردمپول را بر... یا بدتر
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 فصل پنجاه و یکم

ی متـروکِ خـارجِ       خراشی به جاده    با صدای گوش   حتی با سرعتِ اندکِ شصت کیلومتر در ساعت، سپر جلویی ماشین که آویزان بود 
 . پاشید هایی را روی کاپوت ماشین می کرد و جرقه شهر برخورد می

 .باید از جاده خارج بشیملنگدان اندیشید 
تنها چراغِ جلوی ماشین که سالم مانده بود از جایش تکان خورده بود و نـوری کـج را                   . د که رو به کدام سو دارند      دی مت می حتی به زح  

 . شد و نه به جلوی ماشین صرفاً به قسمت بار آن اطالق می» پوش کامیونِ زره« در این زرهظاهراً، . تاباند میان درختانِ اطراف جاده می
 . نگریست ی صندل سرخ می اعتنایی به جعبه راننده نشسته بود و با بیسوفی روی صندلی کنار 

 »حالت خوبه؟«: لنگدان پرسید
 »کنی؟ هاش رو باور می حرف«.  سوفی یکّه خورده بودبه نظرْ

 اصـرار   مثالً ناچاری پدربزرگت برای دادن سنگ تاج، یا       —ها مشخص میشه    جواب خیلی از سؤال   ! ی سه تا مقتول دیگه؟ کامالً       درباره«
 ».و ابرام فاش برای دستگیری من

 ».ی بانکشه منظورم تالش ورنه برای حفظ وجهه! نه«
 »مگه این حرفش با چی منافات داره؟«: لنگدان نگاهی انداخت و گفت

 ».خواسته سنگ تاج رو واسه خودش نگه داره شاید می«
 »ست؟ این جعبه کجا خبر داشته چی توی زا«. این موضوع حتی به فکرش خطور نکرده بود
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 ».شاید چیزهایی رو بو برده و خواسته جام مقدس برای خودش باشه. شناخت پدربزرگم رو هم می. جعبه پیش بانک اون بوده«
تجربه به من نشون داده مردم فقط به دو دلیل دنبال جام      «. نمود  ورنه این چنین فردی نمی    . ی نفی تکان داد     لنگدان سرش را به نشانه    

 »...هاست گم شده مشغولند ی مسیح که مدت کنند به جستجوی پیاله لوحند و خیال می دهیا سا. هستند
 »یا؟«
 ».خواستند جام رو نابود کنند های زیادی توی طول تاریخ می گروه. یا حقیقت رو میدونند و اون حقیقت اونها رو به خطر انداخته«

های جلوی کامیون     ند کیلومتر دور شده بودند که لنگدان نگاهی به جرقه         چ. کرد  شان را تشدید می    صدای سپرِ ازجا درآمده سکوت میان     
لنگـدان  . کردنـد  کردند، توجه بیشتری را به خود جلب مـی  شان را عوض می اگر هم که ماشین . انداخت و نگران شد که مبادا خطرناک باشند       

 .افکارش را جمع و جور کرد
 ».میرم ببینم میتونم سپر رو برگردونم یا نه«
 .سرانجام سکوت برقرار شد. میون را متوقف کردکا

ای بـه او   ی تفنـگ نگـاه تـازه    امشب روبرو شدنش با دو لوله. زنگ و مراقب به سمت جلوی کامیون به راه افتاد        به  لنگدان سخت گوش  
قیب بودن بـه همـراه داشـت،         تحت تع  هایی که   به جز مشقّت  . با نفس عمیقی هوای شبانه را فرو داد و کوشید موقعیتش را بسنجد            . داده بود 

ها   گرفتند که آن    هایی در لفّافه را پی می       این که او و سوفی باید راهنمایی      : کرد  کم بار سنگین مسئولیت را نیز بر دوشش حس می           لنگدان کم 
 .را به یکی از ماندگارترین اسرار تاریخ برساند

لنگدان پی برد احتمال یافتن راهی برای پس دادن سنگ تاج به دِیـر              جا چندان سنگین نبوده است که         انگار که این مسئولیت تا به این      
 و  ند تحت نظر گرفته بود     را  یا اخوّت  .ها در خطرند    آن. اند  کردهبه دِیر نفوذ    . ای داشت   کننده  خبر سه قتل دیگر معانی نگران     . از بین رفته است   

کرد که چرا سونیر قصد کرده بـود سـنگ تـاج را بـه لنگـدان و                    وشن می این موضوع ر  . های باال رخنه کرده بود      یا عاملی نفوذی در بین ردّه     
حتـی اگـر لنگـدان    . ما نمیتونیم سنگ تاج رو به اُخوّت برگـردونیم .  از اخوّت بسپارد؛ به افرادی که تحت نظر نیستند    خارجسوفی، به افرادی    

گـذارد خـودش دشـمن       برای گرفتن سنگ تاج پا پـیش مـی        رفت هر کس که       دانست که چطور باید اعضای دِیر را بیاید، این احتمال می            می
 . رسید در حال حاضر سنگ تاج در دستان سوفی و لنگدان است؛ چه بخواهند و چه نخواهند دست کم، به نظر می. باشد

ی   کُـره کرد؛ چراغ سمت چپ از بین رفته بود و چراغ سمت راست شبیه بـه                  جلوبندی ماشین بدتر از آن بود که لنگدان تصورش را می          
ی مثبت آن بود که سپر کامالً از جـا            تنها نکته . لنگدان صافش کرد، اما دوباره بیرون زد      . چشمی شده بود که از جا درآمده باشد و لَق بخورد          

 . تواند آن را بشکاند لنگدان لگد محکمی به آن زد و حس کرد که می. در رفته بود
پدربزرگم یه پیغام تلفنـی بـرام       سوفی گفته بود    . ی پیشینش با سوفی افتاد      ه یاد مکالمه  زد، ب   خورده لگد می    زمانی که پیوسته به فلز پیچ     

 آن زمان این حرف هیچ معنایی نداشت، امّـا اکنـون بـا دانـستن نقـش دیـر                    .ام به من بگه     گفت که باید حقیقت رو راجع به خانواده       . گذاشته
 .سازد  میصهیون، لنگدان حس کرد احتمال تازه و عجیبی خود را نمایان

 بـه   1های روز اسـتقالل     دست کم کامیون دیگر مثل فشفشه     . لنگدان مکث کرد تا نفس تازه کند      . ناگهان سپر با صدای بلندی شکست     
هـا   آن. دانست بعد از آن کجـا بایـد برونـد    نمی. کشان آن را به داخل جنگل، خارج از دید دیگران برد    سپر را برداشت و کشان    . رسید  نظر نمی 
هـا بـه پاسـخ       بدبختانه، امـشب نجـات آن     . دانستند چطور باید کریپتکس را باز کنند و یا چرا سونیر کریپتکس را به آن دو داده بود                  هیچ نمی 

 .همین دو پرسش بسته بود

                                                                            
 .شود های مفصلی به مناسبت آن برگزار می  برابر با چهارم ژوییه روز استقالل ایاالت متحده که جشن 1
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 .ای کمک حرفه. احتیاج به کمک داریم: لنگدان پیش خود حکم کرد
البتـه ایـن مـسأله را بایـد بـا سـوفی در میـان        . توانست باشـد  یدر عالم جام مقدس و دیر صهیون، این کمک فقط از جانب یک نفر م  

 .گذاشت می
 

کـرد و     ی صندل سرخ را روی دامنش حس مـی          پوش، سوفی که به انتظار بازگشت لنگدان نشسته بود، سنگینی جعبه            در کامیون زره  
 .باید با آن چه کنددانست  ؟ اصالً نمیچرا پدربزرگ این رو به من داد. احساس آزردگی از آن به او دست داد

 !پر میخواد چیزی بهت بگه گران.  فکرت رو به کار بنداز!فکر کن، سوفی
دید و انگار صـدای او از     دست پدربزرگش را در این کار دخیل می       . آزمون شایستگی . جعبه را باز کرد و به صفحات کریپتکس نگاه کرد         

 .  باید با داشتن شایستگی اون رو دنبال کردایه که تنها سنگ تاج نقشه. رسید میان کریپتکس به گوشش می
دستگاه به آرامی بـه حرکـت       . یک صفحات را چرخاند    به یک. پنج حرف . کریپتکس را بیرون آورد و دستش را آرام روی صفحات کشید          

صفحات .  قرار بگیرد   بودند  که در دو سر استوانه     ها   برنجی ردیف  های  ای مرتّب کرد که حروف انتخابیش بین پیکان         ها را به گونه     قرص. افتاد
 . نمود داد که به طرز مضحکی ساده می حرفی را نشان می ای پنج اکنون کلمه

G-R-A-I-L 

صدای تکان خوردن سرکه را شـنید  . کریپتکس کمترین جنبشی از خود نشان نداد. آرام، دو سر استوانه را گرفت و با فشار اندکی کشید      
 .امتحان کردسپس دوباره . و دست از کشیدن برداشت

V-I-N-C-I 

 .باز هم حرکتی به چشم نخورد
V-O-U-T-E 

 .کرپتکس سربسته ماند. هیچ
به لنگدان در بیرون کـامیون خیـره شـد و از ایـن کـه او در کنـارش اسـت احـساس                        . با اخم، آن را به جعبه برگرداند و درش را بست          

سوفی آن قدر   . کرد  نطقی پدربزرگش را برای دخالت دادن او درک می        حال علت درخواست م   . رابرت لنگدان را پیدا کن    : ن.پ. خرسندی کرد 
هـای   های پدربزرگش را بفهمد و این چنین سونیر، رابرت لنگدان را به عنوان راهنما و استادی برای نظـارت بـر دانـسته                 آگاه نبود که اشارت   

ی قـدرتی     و البتـه هـدف حملـه      ... ی بزو فاش بـود      هدف حمله او  . متأسفانه، نقش لنگدان امشب بیشتر از معلم بود       . سوفی به کار گرفته بود    
 .نادیدنی که مصمّم به تصاحب جام مقدس بود

 .جام هر چی که میخواد باشه
 . ارزد یا نه دانست که آیا به بهای زندگیش می سوفی نمی
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میدونی چطـور میتـونیم   «. کنند خشنود بود میتر رانندگی    پوش که دوباره به راه افتاده بود، لنگدان از این که این قدر آرام               کامیون زره 
 »؟1بریم وِرسای

 » تماشای ورسای؟واسه«: سوفی به او نگاه کرد و پرسید
. دقیقاً یادم نمیاد کجا، امـا میتـونیم دنبـالش بگـردیم        . یه تاریخدان مذهبی هست که نزدیک ورسای زندگی میکنه        . یه نقشه دارم  ! نه«

 ».سابق بر این تاریخدان سلطنتی بریتانیا بوده. 2نگهاسمش لی تیبی. چند باری پیشش بودم
 »اون وقت توی پاریس زندگی میکنه؟«
ی سنگ تاج دِیر پخش شد، اومد فرانسه تا کلیساها رو به امیـد             پانزده سال پیش که شایعاتی درباره     . سودای تیبینگ جام مقدس بوده    «

شاید کمک کنه اون رو باز کنـیم و بفهمـیم بـا اون چـه کـار                  .  مقدس نوشته  چند کتاب هم راجع به سنگ تاج و جام        . پیدا کردن اون بگرده   
 ».کنیم

 »میتونی بهش اعتماد کنی؟«. داد چشمان سوفی نگران نشان می
 »اعتماد کنیم که چی؟ که اطالعات رو ندزده؟«
 ».و ما رو هم تحویل نده«
 ». بپذیره و اون قدر پیشش بمونیم که از همه چیز سر دربیاریمامیدوارم که ما رو. قصد ندارم بهش بگم که پلیس ما رو تعقیب میکنه«
ها رو به نفع خـودش بـه    های فرانسه حاضرند تصویر ما رو پخش کنند؟ فاش همیشه رسانه ی شبکه رابرت، هیچ خبر داری االن همه  «

 ». قدم از قدم برداریمدنسشناب  این که ما روکاری میکنه نتونیم بدون. خدمت میگیره
دست کم جوناس فوکمن خوشحال ! »افراد تحت تعقیب«ی  اولین اجرای من توی تلویزیون فرانسه توی برنامه       ! واویال اندیشید   لنگدان
 . رود هایش باال می دهند فروش کتاب هر بار که او را نشان می. خواهد شد

 » این مرد قابل اعتماده؟«: سوفی پرسید
. اما هنوز ایـن پرسـش جـای تأمـل داشـت           . ن تماشا کند، آن هم در این وقت شب        لنگدان شک داشت تیبینگ کسی باشد که تلویزیو       

بـا در نظـر     . گفت که تیبینگ سخت قابل اعتماد خواهد بود و پناهگاهی مطلوب و امن برایشان دست و پا خواهـد کـرد                      ی لنگدان می   غریزه
.  نه تنها مدیون لنگدان بود، که خود نیز جـستجوگر جـام بـود              او. ها کمک کند    گرفتن اوضاع، تیبینگ باید تا جایی که در توانش باشد به آن           

افتـاد تـا بـه     شنید آب دهانش راه می  را میایناگر تیبینگ .  دِیر صهیون بوده استاستاد اعظمسوفی هم گفته بود که پدربزرگش به راستی         
 . ها در حل مسئله کمک کند آن

 . بستگی داره که چقدر بهش اطالعات بدیالبته» .تیبینگ میتونه حامی خوبی باشه«: لنگدان گفت

                                                                            
1  Versailles :نخست معمار بزرگ . خ ورسای مشهورترین کاخ سلطنتی اروپا در جنوب غرب پاریس است که لویی چهاردهم آن را در قرن هفدهم ساختکا

جا بود باغ وحش و نارنجستانی افزود و سپس در سال   طراحی آن را بر عهده گرفت و به ویالیی که پیشتر در آن1661 در (Louis Le Vau)فرانسوی لویی لووا 
 آغاز کردند که ده سال ادامه 1678گیری سی هزار کارگر و صنعتگر در سال  ی سوم ساخت بنا را با به خدمت مرحله.  ویال به بنایی کامالً متفاوت تبدیل شد1668
 لویی چهاردهم مقر 1682 آخراالمر در سال.  جناحین شمالی و جنوبی کاخ را ساخت(Joules Haroudin-Mansart)مانسار -در این مرحله ژول هارودین. یافت

این .  بود که به جنگ جهانی اول پایان داد1919ی قرن بیستمی کاخ ورسای انعقاد پیمان ورسای در سال  ترین وجهه مهم. پادشاهی را از پاریس به ورسای انتقال داد
 .اد شدشهر ورسای نیز بعد از ساخت کاخ در کنار آن ایج. رود ی ملّی به شمار می کاخ هم اکنون موزه

2 Leigh Teabing 
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 ».ی نقدی تعیین میکنه فاش احتماالً یه جایزه«
. ی کشور کوچکی ثروت داشت      لی تیبینگ به اندازه   » .باور کن پول آخرین چیزیه که این یارو بهش احتیاج پیدا میکنه           «: لنگدان خندید 

. یعنـی بـه ارث گرفتـه بـود    —ی سنّتی به دست آورده بـود   و منالش را به شیوه     در بریتانیا بود مال    1تیبینگ که از اَخالف دوک اول النکستر      
 .ی اختصاصی داشت امالکش در حوالی پاریس کاخی قرن هفدهمی بود که دو دریاچه
ی ی طرحش برای مـستندی تـاریخ        تیبینگ درباره .  دیده بود  2پراکنی بریتانیا   لنگدان اولین بار تیبینگ را چند سال پیش در بنگاه سخن          

سی از مفروضات  بی کنندگان بی تهیه. داد گفتگو کرده بود که در آن تاریخِ جنجالیِ جامِ مقدس را برای مخاطبانِ معمولِ تلویزیون نمایش می           
دهنـده باشـد و پذیرشـش دشـوار کـه             جنجالی و تحقیقات او و مدارک تیبینگ خوششان آمده بود، اما نگران بودند که قضیه آن چنان تکان                 

سی ترسش از صحت مطالب را ایـن چنـین حـل             بی  طبق پشنهاد تیبینگ، بی   . دار کند   اش را در کیفیت خبررسانی خدشه       ن باید آوازه  شا  شبکه
ها ماهیّت غریب جام مقدس را که بـا تحقیقـات خودشـان بـه دسـت       ی آن کرد که سه نوشته را از تاریخدانان معتبر درخواست کرد که همه     

 . آورده بودند تأیید کردند
 . آن سه تن بودیکی ازلنگدان 

هـا نشـست و    او هم در اتاق مجلل تیبینگ روبـروی دوربـین    . برداری داد   سی ترتیب پرواز لنگدان را به امالک تیبینگ برای فیلم           بی  بی
هـا    سـال ی خود در پذیرش داستان دیگر جام مقـدس اعتـراف کـرد و سـپس توضـیح داد کـه                        در آغاز به تردید اولیه    . نظراتش را بیان کرد   

 روابط نمادشناختی که قویـاً  یا مجموعه—سرانجام، لنگدان برخی از تحقیقاتش را رو کرد. پژوهشش او را قانع ساخت شقّ دیگر صحت دارد     
 .گذاشت انگیز مُهر تأیید می بر اظهارات ظاهراً بحث

ه افکار عمومی مسیحیان پهلـو زد کـه فـوراً بـا             رغم عوامل سازنده و مدارک مستدلّش، چنان ب         برنامه که در بریتانیا روی آنتن رفت، به       
کمـی پـس از آن،      . گاه در امریکا پخش نشد، نتایج آن تا آن سوی اقیانوس اطلس نیز رسید              هر چند برنامه هیچ   . موج عِناد و ستیز روبرو شد     

 ,Et tu: ت تنهـا نوشـته بـود    روی کـار  کـه لنگدان کارت پستالی از یکی از دوستان قدیمیش، اسقفِ کاتولیکِ فیالدلفیـا دریافـت کـرد   
Robert?3 

 »مطمئنی که میتونیم به این مرد اعتماد کنیم؟! رابرت«: سوفی پرسید
دولت فرانسه بـرای ایـن کـه    . ما همکاریم و اون هم احتیاجی به پول نداره و خاطرم اومد که از مقامات فرانسه هم بدش میاد             . کامالً«

 ».هیچ خوش نداره با فاش همکاری کنه. نگینی به اموالش بستهی تاریخی رو خریده مالیات س اون یه منطقه
 »اگر بری پیشش، چقدر بهش میگی؟«. ی ظلمانی خیره شد سوفی به جاده

 ».ی دِیر صهیون و جام مقدس میدونه ای توی دنیا درباره باور کن لی تیبینگ بیشتر از هر کس دیگه«. نمود لنگدان مردّد می
 »بیشتر از پدربزرگم؟«: یدسوفی به او نگاه کرد و پرس

 ». از دِیر بودخارجمنظورم بیشتر از هر فرد «
                                                                            

1  Duke of Lancaster : جانِ گونتی(John of Gaunt) با بالنش، دختر هنری دوک 1359 میالدی و چهارمین فرزند ادوارد سوم؛ در 1340 متولد 
 1399ی خویش بازی کرد و در سال  ت زمانهها و اختالفا ای در جنگ او که سیاستمدار بود نقش عمده. النکستر ازدواج کرد و پس از مرگ هنری به مقام دوکی رسید

 .ای در شمال انگلستان و نزدیک دریای ایرلند است النکستر منطقه. مرد
2  British Broadcasting Corporation= BBC 
 .که از قاتالنش بود گفتای که جولیوس سزار خطاب به دوستش بروتوس  ، واپسین چمله(?Et tu, Brutus)؟ حتی تو، بروتوس؟ اشاره به حتی تو، رابرت  3
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 »از کجا مطمئنی تیبینگ خودش از اعضای اخوت نیست؟«
سوگند دیـر اینـه کـه ماهیـت اون رو مخفـی نگـه       . ی جام مقدس افشا کنه تیبینگ زندگیش رو وقف این کرده که حقیقت رو درباره  «

 ».داره
 ».ندمبه گمانم سر دوراهی مو«

دانست درون آن چیست و یا باید با          سونیر کریپتکس را مستقیماً تحویل سوفی داده بود و اگر چه او نمی            . فهمید  لنگدان منظور او را می    
 گفـت احتمـاالً   اش مـی  با در نظر گرفتن اطالعات بالقوه، آن چه غریزه. ای را به وسط بکشاند آن چه کند، تردید داشت پای فرد کامالً بیگانه      

ی تیبینگ محل خوبیـه بـرای         خونه. درنگ راجع به سنگ تاج صحبت کنیم یا حتی اصالً صحبت کنیم             لزومی نداره که بی   «. فکر خوبی بود  
 ».کنیم، به ذهنت برسه که چرا پدربزرگت این رو به تو داده ی جام مقدس صحبت می و شاید وقتی ما داریم درباره.  و فکر کردن مااختفا

 ».مابه «: ردسوفی خاطرنشان ک
 .احساس غروری خاضعانه به لنگدان دست داد و دوباره از این موضوع تعجب کرد که چرا سونیر او را داخل ماجرا کرده بود

 »میدونی آقای تیبینگ کمابیش کجا زندگی میکنه؟«: سوفی پرسید
 ».1شاتو ویلهمنزلش معروفه به «

 »له؟ شاتو ویهمون«: سوفی با نگاهی ناباور چرخید و گفت
 ».دونه هست فقط یه«
 »!چه دوست نازنینی«
 »شناسی؟ منزلش رو می«
 ».جا فاصله داره بیست دقیقه هم از این. ست ی یه قلعه در محدوده. از کنارش رد شدم«

 »؟ست این قدر فاصله«: لنگدان اخم کرد و گفت
 ».ه چیواقعاًو این یعنی این که زمان کافی داری تا به من بگی جام مقدّس ! بله«

ی متفاوت از افسانه تخصص داریم و اگر میون ما جریان             من و اون توی دو مقوله     .  منزل تیبینگ بهت میگم    توی«. لنگدان مکثی کرد  
شـنیدن داسـتان جـام      . از اون گذشته، جام تمام زندگی تیبینگ بـوده        «: لنگدان با لبخندی ادامه داد    » .فهمی  رو بشنوی داستان رو کامل می     

 ».ی نسبیت رو از خود آینشتاین بشنوی ی تیبینگ مثل اینه که نظریهمقدس از زبان ل
 ».امیدوارم لی از مهمون دیروقت ناراحت نشه«
تیبینـگ یـه آدم     «.  را فقط یک بار انجام داده بود        ندانستن این موضوع   لنگدان اشتباه » . لی هست  سِربرای یادآوری باید بگم که اون       «

 ».1 نوشت اون رو شوالیه کرد2ها قبل، بعد از این که اون تاریخ جامعی از خاندان یورک گلیس سالی ان ملکه. نام و مهمه کامالً نیک
                                                                            

1  Château Villete :در فرانسه طی قرون سیزده و چهارده شاتو . گویند الطوایفی فرانسه می ی ملوک  دورههای شاتو در لغت به معنای دژ است و به کاخ
 .ی اشراف به کار بردند ه طور عام خانهی اربابی و ب بعدها این اصطالح را برای نامیدن هر خانه. قلعه یا بنایی بود بیشتر برای دفاع تا اقامت

2  House of York :هر دو . ی پانزده بر سر تاج و تخت انگلیس با خاندان النکستر جنگید ی دوم سده خاندان یورک، دودمان سلطنتی انگلیس که در نیمه
ها در  ها رز سرخ است و اختالف آن ها رُز سفید و نشان النکستری ینشان خانوادگی یورک.  بودند(Plantagenet)هایی از خاندان سلطنتی پالنتاجنت  خاندان شاخه

، پنجمین پسر شاه ادوارد (Edmund of Langley) برای ادموندِ النگلی 1358را در » دوکِ یورک«عنوان .  پاگرفت(Wars of the Roses)های رُزها  جنگ
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 ». رو مالقات کنیمشوالیهکنی؟ ما داریم میریم یه  شوخی می«: سوفی نگاهی انداخت و گفت
 »تونه به ما کمک کنه؟کی بهتر از یه شوالیه می! ما دنبال جام هستیم، سوفی«: لنگدان لبخند غریبی تحویل داد و گفت

                                                                                                                                                                                                                                             

های النکستر  ی دوک مدّعی کیان انگلستان شد که هنری ششم، از اعقاب جانِ گونتی که سرسلسلهی ادموند، ریچارد پالنتاجنت، سومین دوک یورک  نوه. سوم، ساختند
 اِرلِ چهارمِ مارچ و اولستر، (Roger VI de Mortimer)ریچارد ادّعای سلطنت را از طریق پدربزرگ مادریش، راجر دو مورتیمر چهارم . بود، قلمرویش را اشغال کرد

پارلمان ). شود تر از میراث خود برکنار می وارثی که در صورت به دنیا آمدن فردی با ادّعاهای قوی(، پسر راجر را وارث مُقدّر خود شناخت شاه ریچارد دوم. بیان کرد
هنری، مارگارتِ با این همه، همسر . حق شناخت و موافقت کردند که خاندان یورک پس از مرگ هنری تخت و تاج را به دست گیرند ادّعای ریچارد پالنتاجنت را به

 ارتشی را برای دفاع از این ادعا 1455ی ولز باید پس از پدر بر سریر سلطنت بنشیند و در سال  ، مدعی شد پسرش ادوارد شاهزاده(Margaret of Anjou)آنجویی 
ارم، به عنوان نخستین شاه از خاندان یورک برتخت  کشتند، اما مدتی بعد پسرش ادوارد چه1460ریچارد را در جنگی در سال . های رزها آغاز شد ایجاد کرد و جنگ

 . نشست
ی آن به این صورت  ای از ترجمه  است که همان گونه که خواهید دید چاره(Sir) در انگلیسی به معنای اعطای لقب سِر (to knight) فعل شوالیه کردن  1

 .ناآشنا و نه چندان درست نبود
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 فصل پنجاه و دوم

. ی ورسـای واقـع بـود    ای از شمال غربـی پـاریس در حومـه     کیلومتر مربعی شاتو ویله با فاصله بیست و پنج دقیقه749مِلکِ وسیعِ  
 شی پـاریس محـسوب    شاتوهای تاریخ نوازترین     طراحی کرد که یکی از چشم      2 برای کنتِ اُفِالی   1668 این بنا را در سال       1فرانسوآ مَنسار 

ماند  بیشتر به اَرگی معمولی می    اکنون   و   ند بود  کرده  طراحی کرده بود تکمیلش    3هایی که لونوتر   شکل و باغ    مستطیل ی  با دو دریاچه  . دکنن می
 .خواندند  می یا ورسای کوچکال پِتی ورسایملک را از روی عالقه . ای اعیانی تا خانه

ـ    پرصالبتی  دروازه پشت.پایین راه ورودی یک کیلومتری متوقف کرد را پوش هزر کامیون لرزلرزانن  النگد ر لـی   امنیتـی، اقامتگـاه سِ
 .ورود ممنوع .ملک خصوصی:  انگلیسی نوشته بودند به زبانروی نشان دروازه.  مرغزاری دوردست قد برافراشته بوددر میانتیبینگ 

 که  بود را به انگلیسی نوشتههای خانه پالک نه تنها ،استو خودمختار    انگلیسی قلمروییاش   د خانه کن اعالم    که بخواهد  گوییتیبینگ  
 .دکنن راننده محسوب می همه جای اروپا به جز انگلیس طرف کمکدر سمتی که —تعبیه کرده بودکامیون   راستسمت نیز  راآیفون دروازه

                                                                            
1  Nicolas François Mansart :ی قرن هفـدهم فرانـسه     در معماری باروک میانهسیسمرانسوا مَنسار معمار پر اهمیتی در پایه نهادن کالسینیکوالس ف

زدنـی   شان مثال های وی از جهت ظرافت و زیبایی و هماهنگی ساختمان.  مشهود است(Hôtel de la Vrillière)بود که در برخی کارهایش نظیر هتل دو ال وریلیر 
 .  در کنار رود سن است(Maisons)به جا مانده از او شاتو ماسون ترین اثر  کامل.هستند

2  Aufflay 
3  André Le Nôtre) :1700-1613 (دو شـاهکار اصـلی وی عبارتنـد از   . گـذاری کـرد   ی فرانسوی که سبک نوکالسیسیسم فرانسه را پایـه  طراح منظره :
هـا و   هـا و پیکـره   های معماری نظیر مجراها و فواره  و قصر ورسای که آکنده از جلوه(Château de Vaux-le-Vicomte)ویکنت -لو-های شاتو دو وو گردشگاه

 .های تزیینی است خاکستردان
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 »اگر کسی بدون همراه بیاد چی؟«: سوفی نگاه عجیبی به آیفون انداخت و پرسید
دوست داره همه چیز همون طوری باشه که تـو کـشور خـودش              «. ها را با تیبینگ گذرانده بود      لنگدان قبالً این  » .به روی خودت نیار   «
 ».هست

 ».رابرت، خودت صحبت کن«: سوفی شیشه را پایین کشید و گفت
اش را   انگیـز عطـر سـوفی بینـی        لی د  رایحـه .  آیفون را فـشار دهـد      ی   جایش را عوض کرد و به سمت سوفی خم شد تا دکمه            لنگدان

 .خورد آیفون زنگ می.  منتظر مانددراز غریب و تهمان جا در حال. چقدر به هم نزدیک بودند. انباشت
 »بفرمایید؟. شاتو ویله«: ی فرانسوی گفت خشی کرد و صدایی آزرده با لهجه باالخره آیفون خش

به کمکشون احتیاج   . من رابرت لنگدان هستم؛ از دوستان سِر لی تیبینگ        «: ده بود فریاد زد   کر روی دامان سوفی خم       خود را  لنگدان که 
 ».دارم

 »چه کارشون دارید؟. همون طور که من بودم. ارباب خواب هستند«
 ».ی زیادی دارند به این موضوع عالقه. مسأله خصوصیه«
 ».پذیرند پس اطمینان دارم با کمال میل صبحِ فردا شما رو می«

 ».خیلی مهمه«: اال کشید و گفتلنگدان خودش را ب
 ».اگر دوستشون هستید باید بدونید که حالشون مساعد نیست. خواب سر لی هم همین طور«

رفت، اما در آخرین مالقاتشان او        و با عصا راه می     کرد   پا می  هایی را به    سر لی تیبینگ در کودکی مبتال به فلج اطفال شده و حاال بست            
ای در مورد جام مقـدس      اگر ممکنه بگید اطالعات تازه    «. ضعف نشمرده بود    ور دیده بود که این موضوع را نقطه       را مردی چنان سرزنده و پرش     

 ».نباید تا فردا منتظر شد. به دست آوردم
 .مکثی طوالنی به وجود آمد
 .کرد اتومبیل دَرجا و پرصدا کار می. سوفی و لنگدان منتظر شدند

 .ای گذشت دقیقه
 .صدایش مصمم و واضح بود» .به خیالم هنوز با ساعت هاروارد این ور و اون ور میری! رد عزیزم«: سرانجام کسی گفت

 ».غریب بیدارت کردم لی، معذرت میخوام تو این ساعت عجیب«:  غلیظ بریتانیانیش نیشخندی زد و گفتی لنگدان با شناختن لهجه
 ».نیک پیشخدمتم میگه نه فقط توی پاریسی، که از جام مقدس صحبت می«
 ».کردم از تخت بیرونت بکشه گمان می«
 ».درست زدی تو هدفپس «
 »میشه در رو برای یه دوست قدیمی باز کنی؟«
 ».برادرند. اونهایی که دنبال حقیقت باشند بیشتر از دوست هستند«

 . خو کرده بوداش های نمایشی او به اشتیاق تیبینگ برای لودگی. لنگدان به سوفی نگاه کرد



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 219  -  

باید به  . کنم پس شرافتت رو امتحان می    . اما اول باید از صداقت قلبیت اطمینان پیدا کنم        . کنم البته که در رو باز می     «: امه داد ادتیبینگ  
 ».سه تا سؤال جواب بدی

 ».بهت گفتم که برای خودش شخصیت خاصیه. صبر داشته باش«:  نالید و رو به سوفی زمزمه کردلنگدان
 »باید با چای پذیرایی کنم یا قهوه؟! سؤال اول«: ه اعالم کردگون تیبینگ با صدایی پهلوان

 ».چای اِرل گرِی. چای«: پاسخ داد. ی امریکایی قهوه چه حسی دارد دانست تیبینگ نسبت به پدیده لنگدان می
 »شیر یا شکر؟. سؤال دوم. عالیه«

 .لنگدان مردد بود
 ».خورند  چای شیر میها با گمان کنم انگلیسی. شیر«: سوفی در گوشش زمزمه کرد

 ».شیر«: لنگدان گفت
 .سکوت

 »شکر؟«
 .تیبینگ باز هم پاسخی نداد

 ».لیموارل گری با ! لیمو«: سؤال انحرافی بود. نوشیدنی تلخی را که در آخرین دیدارشان خورده بود به یاد آورد! صبر کن
در «: مکثی کرد و با صدایی جدی پرسید      » .سؤال رو مطرح کنم   و باالخره باید بزرگترین     . مسلماً«: تیبینگ که به خنده افتاده بود گفت      

 » رو بُرد؟ی در هِنلِی قایقران آکسفوردیچه سالی قایقران هاروارد
 ».بازیی تا حاال اتفاق نیفتاده چو دلقک هم«. لنگدان هیچ اطالعی نداشت، اما فقط یک دلیل برای چنین سؤالی وجود داشت

 ».بیا تو. بت صادقه، دوست منقل«. دروازه صدایی کرد و باز شد
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 فصل پنجاه و سوم

شـنید احـساس آسـودگی        گذاری زوریخ از این که صدای رییس بانک را پشت تلفن مـی              ی بانک سپرده   مدیر شبانه » !موسیو ورنه «
 »!جاست و همه هم منتظر شما هستند شما کجا رفتید، قربان؟ پلیس این«. کرد می

 ».به کمکتون دارم همین االن احتیاج . مداومشکل کوچیکی پیش «: مدیر بانک با صدایی آشفته گفت
کرد کـه خـود       ی کامل درآورده بود و تهدید می         پلیس بانک را به محاصره     .بیشتر از یه مشکل کوچیک برات پیش اومده       مدیر اندیشید   

 » دستم برمیاد، قربان؟چه کاری از«. آوَرَد کرد می ژ را به عنوان مجوّزی که بانک درخواست می.پی.س.ی د فرمانده
 ».باید پیداش کنم. ی سه پوش شماره کامیون زره«

 ».پایین توی باراندازه ی  طبقه. جاست همین«: مدیر با گیجی جداول تحویل بار را نگاهی انداخت و گفت
 ».دو نفری که پلیس دنبالشونه کامیون رو دزدیدند! راستش نه«
 »چی؟ چطور خارج شدند؟«
 ».ن بگم؛ اما االن درگیر اوضاعی هستیم که بالقوه برای بانک نامطلوبهنمیتونم پشت تلف«
 »خواهید چی کار کنم، قربان؟ از من می«
 ».ی اضطراری کامیون رو فعال کنی گیرنده-میخوام فرستنده«
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دام از  پـوش، هـر کـ       هـای زره    ی کـامیون    مثـل همـه   .  در آن سوی اتـاق چرخیـد       1ی کنترل لوجک    چشمان مدیر شبانه به سمت جعبه     
مدیر فقط یک بار این دسـتگاه را بـه         . شدند  یابی رادیویی مجهز بودند که از راه دور از بانک فعّال می             های بانک هم به دستگاه هدف       کامیون

یافت و مختصات آن را به طور خودکـار بـه مـسئوالن بانـک                 کامیون را می  —نقص کار کرده بود     کار برده بود؛ آن هم پس از سرقتی که بی         
قربان، اطالع دارید که اگر من سیـستم        «. نگری بیشتری دارد    کرد که رییس بانک آینده      با این همه، امشب مدیر احساس می      . کرد   می گسیل

 ».فهمند ما دچار مشکل شدیم زمان مقامات رو هم مطلّع میکنه؛ اون وقت می لوجک رو فعال کنم، فرستنده هم
مـن  . ی سـه رو پیـدا کـن         کامیون شماره .  نمیشه کرد؛ انجامش بده    شنم، اما کاری  میدو! بله«: ورنه لحظاتی سکوت کرد و سپس گفت      

 ».به محض این که مختصات رو به دست آوردی به من بگو. دارم گوشی رو نگه می
 ».السّاعه، قربان«
 

 .ه کار کرد شروع بند بودکردهپوش مخفی  ای که زیر کامیون زره گیرنده-سوتر، فرستنده سی ثانیه بعد، چهل کیلومتر آن

                                                                            
1  LoJack 
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 فصل پنجاه و چهارم

کرد تَنَش  پوش را میان ورودی پر پیچ و خم و پُر از سِپیدار هدایت کردند، سوفی پیشاپیش حس می لنگدان و سوفی که کامیون زره
ی  د به اندازهرسید که بتوان هایی به ذهنش می اندک مکان. داد بیرون بودن از جاده احساس رهایی و آسودگی به او می. آرام گرفته است

 .بال بنشینند ها فارغ طینت آن قدر امن باشد که آن دار این خارجی خوش ملک خصوصی و دروازه

عمارت با سه طبقه ارتفاع و دست . ی دیگری پیچیدند و شاتو ویله در سمت راستشان خود را نمایاند به داخل ورودی مدوّر و گسترده
نمای خشنِ بَنا در تقابلی آشکار با آبگیر . دادند شت و پروژکتورهایی از بیرون به آن نور میکم شصت متر طول، نمایی از سنگ خاکستری دا

 .منظره بود زالل و باغ خوش
 .شدند اندک روشن می های داخل اندک چراغ

. ار قرار داشتبه  همیشه درختانی پارک ماشین بُرد که در میان لنگدان به جای آن که به سمت در ورودی برود، کامیون را به منطقه
 ».کرده اومدیم پوش تصادف نباید خطر کنیم که کسی این رو از جاده ببینه یا لی رو نگران کنیم که چرا ما با یه کامیون زره«

اما اگر لی ببیندش، حتماً . جا با کریپتکس چی کار کنیم؟ احتماالً نباید بگذاریمش این«. سوفی با تکان سر کار لنگدان را تصدیق کرد
 ».اد بدونه اون چیهمیخو

دور جعبه پیچیدش و بقچه را مثل   بعد.آمد کتش را در دست گرفت و از ماشین که بیرون می» .نمیخواد نگران بشی«: لنگدان گفت
 . ای در آغوشش گرفت بچه

 ».ست هوشمندانه«: رسید سوفی نامطمئن به نظر می
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قبل از این که پیش ما بیاد، این رو یه جای امنی مخفـی              . ی ورود بده   ه ترجیح میده که اجاز   . تیبینگ هیچ وقت خودش استقبال نمیاد     «
کـه ممکنـه از نظـر       طبعیـی داره      سِر لی حس شـوخ    . احتماالً باید قبل از این که ببینیش یه اخطاری کنم         «: بعد مکثی کرد و گفت    » .کنم  می
 ».عجیب باشه... بقیه

 .سوفی شک داشت که امشب دیگر چیزی او را متعجب کند
رسید  شده از چوب گیالس و بلوط می کاری کاشته بود و به دری کنده هایی دست سنگ شد، قلوه یری که به ورودی اصلی منتهی میمس

 .دکردناز داخل باز را پیش از آن که سوفی کوبه را بزند، در . ی پرتقال روی خود داشت که چکش دری برنجینی به اندازه
سازی را روی کراوات سفید و لباسش که مشخصاً تازه پوشیده  ها ایستاده بود و آخرین مرتب پیشخدمتی باوقار و رسمی پیش روی آن

گذاشت که از حضور آن دو  ی خشک و جدّیش جای شک باقی نمی رسید و چهره ساله و سخت مؤدب به نظر می پنجاه. داد بود انجام می
 .چندان دل خوشی ندارد

خوش ایشون . در حال پوشیدن لباس هستند. آیند جا می ی دیگر به این لی تا چند لحظهسر «: ی غلیظ فرانسوی اعالم کرد با لهجه
 .و به سمت کتی که لنگدان در دستانش تا زده بود اخم کرد» دهید؟ تون رو به من می کت. یایندبها  شرت به استقبال مهمان  که با تیندارند

 ».راحتم! نه«
 ».از این طرف، لطفاً. البته که راحتید«
های   و چلچراغند بودکرده شنظیری تزیین یشخدمت در سرسرای مرمرین و مجللی به اتاق پذیرایی راهنماییشان کرد که به طرز بیپ
ی تنباکو و  هایی از رایحه داد که رگه ای می هوای اتاق بوی کهنگی شدیدی و یا شاید شاهانه. کرد ای ویکتوریایی آن را روشن می زنگوله

بر دیوار روبرو، میان دو دست لباس زرهی . وپز و بوی خاکیِ معماریِ سنگی این خانه در خود داشت  خاص پخت1ریبرگ چای و شرابِ شِ
 . ای تراشیده واقع شده بود که آن قدر بزرگ بود تا بشود گاوی را در آن کباب کرد درخشان شومینه

 .آتش بالفاصله برپا شد. هایی از چوب بلوط گرفت ندهزنه و ک پیشخدمت کنار شومینه رفت و زانو زد و کبریتی را به سمت آتش
و پس از این که این را گفت، لنگدان و سوفی » .جا رو منزل خودتون بدونید آقا تقاضا کردند این«. مرد برخاست و کتش را مرتب کرد

 . را تنها گذاشت
عقابی   رنسانس یا صندلیِ ننوییِ ساده و پنجهی تخت مخملی دوره—های کنار آتش بنشیند دانست روی کدام یک از عتیقه سوفی نمی

 .اند یا دو نیمکت سنگی که انگار از پرستشگاهی بیزانسی آورده
سپس کتش . ی چوبی را زیر آن سُراند؛ کامالً خارج از دید لنگدان کریپتکس را از کتش بیرون آورد و کنار تخت مخملی رفت و جعبه

شان نشست به  اش را که برگشته بود صاف کرد و وقتی که روی تخت، درست باالی سر گنج پنهان یقه. را تکان داد و آن را دوباره پوشید
 .سوفی لبخندی تحویل داد

 . و کنار او نشست.روی تختسوفی اندیشید 

                                                                            
1  sherry :نوعی مشروب قوی 
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آمده  سوفی به آتش رو به گسترش نگریست و از گرمای آن لذّت برد و احساس کرد که پدربزرگش احتماالً از این اتاق خوشش می
نقّاشان بود که سوفی تشخیص داد یکیشان پوسَن است؛ دومین نقاش  ی اتاق مزیّن به آثاری از کهن های چوبی و تیره بندی قاب. است

 . از ایزیس اتاق را زیر نظر گرفته بود1ای رُخامی تنه بخاری باالی شومینه، نیم بر روی پیش. محبوب پدربزرگ
دادند و دهانشان باز بود تا گلوهای تهی و  ها را انجام می های هیزم پایه  کار سه2دو گارگویلالنوع مصری و درون شومینه،  در زیر ربه

این ترس تا زمانی بود که پدربزرگش آن را باالی کلیسای نوتردام . ترساندند ها در بچگی سوفی را می گارگویل. تهدیدآمیزشان را نشان دهد
های گارگویلی اشاره کرد که  و به ناودان» .به اون موجودات مسخره نگاه کن! پرنسس«: ته بودسونیر به او گف. و در میان توفان از بین برد

سوفی سری از سر تصدیق تکان داد و مجبور » شنوی؟ دار گلوهاشون رو می صدای خنده«. ریخت های بازشان بیرون می آب از میان دهان
شون هم از  اسم مسخره! 4گر غرغره. کنند  می3غرغرهاونها «. شد بخندد غل آب در گلوهایشان ساخته می شد به صدای آروغی که از غل

 . ها نترسید سوفی دیگر از آن» .همین کلمه اومده
پر  گران. ی صمیمانه عذاب اندوه را در سوفی زنده کرد یادآوری واقعیت تلخ قتل که دوباره ذهن او را در خود گرفت، این خاطره با به

یا ما . ی چگونگی باز کردن آن دارد ر زیر تخت در نظر آورد و از خود پرسید که آیا لی تیبینگ هیچ نظری درباره تصویر کریپتکس را د.مرده
ی دخالت دادن دیگر افراد نگفته  چیزی درباره. گفت  آخرین جمالت پدربزرگ سوفی از یافتن رابرت لنگدان می.اصالً باید از اون بپرسیم

 . و تصمیم گرفت به قضاوت لنگدان اعتماد کند.شدیم جایی قایم میبایست  میسوفی با خود گفت . بود
 ».کنی خانم سفر می بینم که با یک دوشیزه می«: صدایی از پشت سرشان با داد و فریاد گفت» !سِر رابرت«

باالی . شد م محو میی دو آمد که در میان تاریکی طبقه صدا از باالی پلکانی مارپیچ می. سوفی هم همان کار را کرد. لنگدان ایستاد
 .ها حرکت کرد که تنها تصویر ضدنورش پیدا بود ها، شکلی میان سایه پله

 ».ایشون دوشیزه نوو هستند! سِر لی. خیر به شب«: لنگدان جواب داد
 ».باعث افتخاره«: تیبینگ داخل روشنایی شد و گفت

ها را  پله. کند ای فلزی به پایش بسته است و عصا استفاده میه دید که مَرد بست حاال می» .متشکرم که ما رو پذیرفتید«: سوفی گفت
 ».میدونیم که دیروقته«. آمد یکی پایین می یکی

 ”?Vous n’êtes pas Américaine“: بعد خندید و گفت» .راستش، صبح زوده. خیلی دیره، عزیزم«
 ”.Parisienne“: سوفی با تکان سر نفی کرد

 ».انگلیسیت عالیه«
 ». درس خوندم5یال هالوویدر رو. متشکرم«

                                                                            
1  alabaster :نوعی سنگ سفید شبیه به مرمر 
2  gargoyle :هایی اشاره دارد که به شکل سر  ی گارگویل بیشتر به ناودان واژه. کند نا نمیی مع اژدهایی ترجمه شده است که افاده در فرهنگ باطنی ناودان کله

ی  جا تنها در معنای پیکره بینید این اما همان گونه که می. روند شوند و به ویژه در کلیساهای گوتیک به کار می رو ساخته می انسانی بدریخت و یا دیگر موجودات زشت
 .یکی از کاربردهای گارگویل دور نگاه داشتن شیاطین از ساختمان است. کار رفته استکوچکی از موجودی زشت و ترسناک به 

3  Gargle 
4  Gargariser 
5  Royal Holloway 



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 225  -  

شاید رابرت بهت گفته باشه من هم دور و ور آکسفورد تحصیل «. ها ادامه داد تیبینگ راهش را لنگان از میان سایه» .دلیل خوبیه«
 »! توی هارواردراستش«. آمیز لنگدان را میخکوب کرد و با لبخندی شیطنت» .کردم

کمی شکمش برآمده و پوست .  شبیه به یک شوالیه نبود1ی بیشتر از سِر التون جانبه نظر سوف. ها رسید میزبانشان به پایین پله
. زد چشمانش انگار هنگام صحبت چشمک می. رنگ سبز بود ای با ته موهای پُرپشتش سرخ و چشمان شادش قهوه. صورتش سرخ بود

هایی آلومینیومی روی پاهایش، خود را  رغم داشتن بست به. داشتای به تن  جِقّه ای بُتّه دار و پیراهن ابریشمیِ گشادی زیر جلیقه شلواری پیلی
 . ای زادگیش باشد تا هر کوشش آگاهانه ی اشراف رسید بیشتر نتیجه داد که به نظر می پذیر، اما باوقار حرکت می راست و انعطاف

 ».رابرت، وزن کم کردی«. تیبینگ رسید و دستش را به سمت او دراز کرد
 ».و تو زیاد«:  گفتلنگدان اخمی کرد و

به » .این روزها تنها لذّت دنیوی من خُوردوخوراکه! آفرین«. اش کشید ای از ته دل کرد و آهسته دستی بر شکم گنده تیبینگ خنده
بانوی «. ای آرام بر دستان سوفی زد و چشمانش را چرخاند سپس بوسه. سمت سوفی چرخید و آرام با او دست داد و سرش را اندکی خم کرد

 »!من
 .خود را کنار کشیده یا نهی مناسب  دانست در لحظه سوفی به لنگدان نگریست؛ نمی

 .پیشخدمتی که در را باز کرده بود، با سرویسی چای بازگشت و آن را روی میزی جلوی شومینه گذاشت
 ».پیشخدمت من. 2رِمی لِگالودک«: تیبینگ گفت

 .وباره رفتاندام تکانی رسمی به سرش داد و د پیشخدمتِ باریک
 ».، اما خوب سُس درست میکنه3رمی مبتال به لیوناست«: تیبینگ انگار که بخواهد نام بیماری بدیمنی را بیاورد نجواکنان گفت

 ».کردم کارمندهای انگلیسی با خودت بیاری گمان می«. لنگدان کمی متعجب شده بود
سپس به سوفی نگاهی » .های فرانسوی ترجیح نمیدم کن جمع لیاتهیچ وقت یه سرآشپز انگلیسی رو به یکی از این ما! خدایا، نه«
دولت شما پول . ها فقط به سیاست و زمین فوتبال محدود میشه  خیالتون راحت که بیزاری من از فرانسوی!پاردِن مادموازل نوو«. انداخت

 ».من رو به جیب میزنه و تیم فوتبالتون هم اخیراً ما رو درهم کوبید
 .اعتنا تحویل داد سوفی لبخندی بی

 ».اید هر دوی شما شوکه. اتفاقی افتاده«. تیبینگ کمی به او خیره ماند و سپس به لنگدان نگاه کرد
 ».کردنیی رو گذروندیم، لی شب تعریف«. لنگدان تصدیق کرد

ی جام مقدسه یا این که  بگید ببینم واقعاً درباره. کنید م رسیدید و صحبت از جام می خبر پشت در خونه نصف شب، بی. شک ندارم«
 »شما میدونید این تنها موضوعیه که به خاطرش حاضرم وسط شب از رختخواب بیام بیرون؟

 .  و به کریپتکس اندیشید که اکنون زیر تخت پنهان استهر دوسوفی اندیشید 

                                                                            
1  Elton John :1947ی پرطرفدار انگلیسی متولد  خواننده 
2 Rémy Legaludec 
3 Lyonais :آور به بادام زمینی حساسیت شدید و مرگ 
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 ».ی دِیر صهیون باهات صحبت کنیم خواهیم درباره می! لی«: لنگدان گفت
اطالعاتی دارید؟ خبر . کنید ی جام صحبت می پس واقعاً درباره! نگهبانان؟«:  کنجکاوی باال پرید و گفتابروهای سرخ تیبینگ با

 »جدیدیه، رابرت؟
 ».اما اگر اطالعات از تو بگیریم شاید حرف بهتری داشته باشیم. چندان مطمئن نیستیم. شاید«

 ».چی باید بگم. در خدمت شما هستم.  باشه؟ پایاپایی معامله! گر ییِ حیلهامریکا«: دستش را تکان داد و گفت
 ».امیدوار بودم مهربانی کنی و به دوشیزه نوو ماهیت واقعی جام مقدس رو توضیح بدی«: لنگدان آهی کشید و گفت

 »؟نمیدونندایشون «. تیبینگ متعجب شد
 .لنگدان سرش را به نشان نفی تکان داد

 » رو پیش من آوردی؟دوشیزهرابرت، تو یه «. نمود یی تیبینگ بود مشمئزکننده م لبخندی که روی چهره
 کنند ها در مورد کسی استفاده می دوست  رو جام دوشیزهاصطالح«: های خود را درهم کشید و به سوفی نگاه کرد و گفت لنگدان اخم

 ».که داستان واقعی جام رو نشنیده
 ».یدونی، عزیزمی جام م چقدر درباره«: گفتتیبینگ مشتاقانه به سوی سوفی برگشت و 

های هیکل، اسناد سنگریل، جام  دِیر صهیون، شوالیه—سوفی به تندی رئوس اصلی آن چه لنگدان برایش توضیح داده بود بیان کرد
 .بلکه چیزی بسیار قدرتمندتر است... مقدس که بسیاری عقیده دارند پیمانه نیست

از اوج قضیه . کاری باشی کردم آدم درست گمان می! رابرت«: آور به لنگدان انداخت و گفت تیبینگ نگاهی شرم» ؟همینفقط «
 »! کردیشمحروم
 .ی ناشایست تیبینگ را پی نگیرد لنگدان حرفش را خورد و تصمیم گرفت بیش از این استعاره» ...گمان کردم شاید تو و من. میدونم«

به من اعتماد . ی جامی، عزیزم تو دوشیزه«. نگریست میزنش او را  های چشمک اما تیبینگ زودتر به سمت سوفی چرخیده بود و با نگاه
 ».از خاطرت نمیرهی اولت   مرتبهیچ وقته. کن
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 فصل پنجاه و پنجم

. کرد خورد و تأثیرات خوشایند کافئین و غذا را احساس می نوشید و بیسکویت می چای می. سوفی روی تخت کنار لنگدان نشسته بود     
 .داد تِک صدا می های پایش روی کف سنگی تِک زد، بست ی در برابر آتش قدم میپاچگ سر لی تیبینگ که با کمی دست

چرخید و  » . نرسم  به جوابش  ترسم که   می. پرسند   اون رو می   جایمعموالً مردم از من     . جام مقدس «: مانند گفت   تیبینگ با لحنی موعظه   
 »؟چیه جام مقدس: سؤال بهتر اینه که... با این همه«. مستقیماً به سوفی نگریست

 .کرد فزونی از احساسات دانشگاهی را در هر دو مرد همراهش حس می سوفی جوّ روبه
 »شناسی؟ چقدر عهد جدید رو می. برای درک کامل جام باید در آغاز کتاب مقدس رو بفهمیم«: تیبینگ ادامه داد

 ».پرستید رو میمن رو مردی بزرگ کرد که لئوناردو داوینچی ! راستش هیچی«: سوفی شانه باال انداخت
پس الزمه بدونی که لئوناردو یکی از نگهبانـان راز          ! عالیه. اندیش  یه فرد روشن  «. رسید  زده و هم خرسند به نظر می        تیبینگ هم شگفت  
 ».هایی رو هم در آثار هنریش مخفی کرده جام مقدس بوده و سرنخ

 ».رابرت چیزهایی در این مورد به من گفته«
 »ی عهد جدید هم گفته؟ ی دربارهی دیدگاه داوینچ درباره«
 ».چیزی نمیدونم«

میشه زحمتش رو بکشی؟ تـوی      ! رابرت«. سرشار نشاط بود  کرد   ی آن طرف اتاق اشاره می       وقتی که چشمان تیبینگ به سمت کتابخانه      
 ». داستان لئوناردو:La Storia di Leonardo. ی پایینی قفسه
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تیبینگ آن را . کتاب را روی میز بین آن دو قرار داد. ها آورد ی را پیدا کرد و برای آن  لنگدان به آن سمت اتاق رفت و کتاب هنری بزرگ         
دفتـر مجـادالت و تـأمالت    از «. قـول اشـاره کـرد    چرخاند تا روبروی سوفی باشد و جلد سنگینش را کنار زد و در پشت جلـد بـه چنـد نقـل             

 ».ن یکی به درد صحبت ما بخورهبه گمانم ای«: قولی خاص را نشان داد و گفت سپس نقل» .داوینچی
 .سوفی کلمات را خواند

 .فریبند ی جاهل مردم را می اند و توده ی توهمات و معجزات کذب پیش گرفته بسیاری پیشه
 لئوناردو داوینچی—

 .ی دیگری اشاره کرد و به جمله» .یکی دیگه اینجاست«: تیبینگ گفت
 !چشم باز کنید! زده  فلکای فانیان. کشاندمان جهل کورکورانه به گمراهی می

 لئوناردو داوینچی—
 »داوینچی کتاب مقدسه؟منظور «. ای در تنش کرد سوفی احساس لرزه

در واقـع، داوینچـی جـام راسـتین رو          . ی کتاب مقدس برمیگرده به جام مقـدس         احساس لئوناردو درباره  «: گفتتیبینگ تصدیق کرد و     
ی اون    همـه «: تیبینگ لبخندی زد و ادامه داد     » .ی کتاب مقدس صحبت کنیم       باید درباره  اما اول . نقاشی کرده که من به زودی نشون میدم       

تیبینگ گلویش را صاف کرد و بلند       » .، دکتر فقه مسیحی در یک جمله خالصه کرده        1ی کتاب مقدس بدونی رو مارتین پرسی        چه باید درباره  
 ».اند کتاب مقدس را از آسمان فکس نکرده«: گفت

 »چی؟«
انـسان اون رو بـه شـکل سـندی        . کتاب مقدس با معجزه از آسمون نیفتاده پایین       .  است، عزیرم، نه خدا    انساندس محصول   کتاب مق «

ی   وقت نـسخه    تاریخ هیچ . کتاب در طی چندین و چند ترجمه و اضافات و بازبینی تحول پیدا کرده             . های پرهیاهو ایجاد کرده     تاریخی از زمان  
 ».همعیّنی از کتاب مقدس سراغ ندار

 »!اوهوم«
. ترین رهبرهایی که جهان تا به حال دیـده  بخش آور بود؛ شاید یکی از مرموزترین و الهام عیسی مسیح شخصیتی تاریخی با تأثیر بهت «

 از  به عنوان فردی  . های جدیدی رو پایه گذاشت      ها نفر رو الهام داد، فلسفه       عیسی، به عنوان مسیح موعود، پادشاهان رو به زیر کشید، میلیون          
رفـت، زنـدگیش رو     چنان که انتظار می بعدش هم.اعقاب سلیمان و شاه داوود، عیسی ادعایی برحق برای تصاحب تاج و تخت یهودیان کرد           

. سپس فنجان را سر جـایش برگردانـد       . مزه کند   تیبینگ مکث کرد تا کمی چایش را مزه       » .هزاران پیرو اون در سرزمین فلسطین ثبت کردند       
متی و مرقس و لوقا و یوحنا هـم   —دندکر در نهایت انتخاب      رو  اما تعداد نسبتاً کمی از اونها      ،دن انجیل برای عهد جدید نوشت     هشتادبیشتر از   «

 ».از اونها هستند
 »ها رو انتخاب کرد؟ کی انجیل«: سوفی پرسید

شناسیم امپراتور رومی  رو که ما امروزه میکتاب مقدسی  ! رویداد اساسی مسیحیته    این طنز و وارونه   ! آها«: تیبینگ با اشتیاق فریاد کشید    
 ».و کافر، کنستانتین کبیر تنظیم کرد

 ».کردم کنستانتین مسیحی بوده گمان می«: سوفی گفت

                                                                            
1 Martyn Percy 
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 بود که   یناوتر از     ضعیف. نِشاون تمام عمرش مشرک بود و در بستر مرگ غسل تعمید داد           . نه چندان «: تیبینگ با لحنی مسخره گفت    
و کنـستانتین   —ناپذیر   یا خورشید شکست   2سُل اینویکتوس پرستش  —گار کنستانتین، دین رسمی رُم خورشیدپرستی بود      در روز . 1همخالفت کن 

سه قرن بعـد از تـصلیب عیـسی مـسیح، پیـروان مـسیح بـه نحـو                   . ی اون، اغتشاش دینی روم فرا گرفته بود         در زمانه . راهب اعظم اون بود   
م شروع به جنگ کردند و منازعات اون قدر زیاد شد که امکانش رفت روم به دو پاره تقسیم   ها با ه    ها و مشرک    مسیحی. تصاعدی زیاد شدند  

 ». مسیحیت: بعد از میالد او روم رو تحت یک دین درآورد325در سال . شد کنستانتین تصمیمی رو اتخاذ کرد که باید انجام می. بشه
 »رسمی اعالم میکنه؟چرا یه امپراتور مشرک مسیحیت رو دین «: گفت و سوفی متعجب شد

دید که مسیحیت در حال گسترشه و اون هم خیلـی راحـت             . عیار بود   کنستانتین یه سوداگر تمام   «: تیبینگ با دهان بسته خندید و گفت      
 های خورشیدپرسـت  آوری مشرک ها هنوز از هوشمندی کنستانتین برای ایمان     تاریخدان. ز موقعیت استفاده برد    و ا  ر نظر گرفت  جهت باد رو د   

رشد مسیحی یک نوع دین دورگه ساخت که برای           های روبه   با ادغام کردن نمادها و ایّام و سُنن پگانی در سنت          . به مسیحیت مبهوت هستند   
 ».هر دو گروه پذیرفتنی بود

ی  لـه  تبدیل به ها    رو قرص خورشید مصری  . ردّ پای دین پگانی در مسیحیت انکارکردنی نیست       ! 3بهش میگن تَرادیسی  «: لنگدان گفت 
آسایی داشته، تبدیل به طرح تصاویر مدرن مـا   های حروس در آغوش مادرش ایزیس که آبستنی معجزه تصویرنگاره. کردند ها  ی قدّیس   چهره

، محـراب، سـرودهای     4کـاله اسـقفی   — رو های کاتولیـک    ی اجزای سنت    عمالً همه . شد که مریم باکره، عیسای کودک رو در آغوش گرفته         
 ».دنمستقیماً از ادیان پررمز و راز و پگانی اولّیه گرفت—تناول القربانا همان انی یعشاء ربمذهبی، 

هـیچ چیـز در مـسیحیت    . ی شمایل مسیحی صحبت کنـه  ها درباره   یه نمادشناس میتونه بیشتر از این حرف      «: تیبینگ غرغرکنان گفت  
  به دنیا اومد، مُرد، در مزار سنگی دفـنش         1 دسامبر 25روز  —شده   نامیده می  فروغ گیتی  و   پسر خدا که  —5ایزد پیشامسیحیِ میترا  . اصیل نیست 

                                                                            
در . طرفه به قاضی نرویم باید اضافه کرد که برخی عقیده دارند او به آن دلیل غسل تعمید نکرد تا با کمترین گناه ممکن وارد بهشت شود ای آن که یکبر 1

 .جا که شنیده شده غسل تعمید لزوماً به معنای مسیحی بودن نیست ضمن تا آن
2 Sol Invictus :ناپذیر  اندکی از محققان کوشیدند کیش خورشید شکست. یر نوشته استناپذ محمد مقدم این کلمه را خور شکست(the Cult of Sol 

Invictus) باشد  ها است بسیار بیشتر از آنی می ، اما شواهدی که مؤید یکسانی آن)نک به پانوشت میترا در همین صفحه( را در اروپا متفاوت از مهرپرستی نشان بدهند
 .رفتکه این قبیل نظریات را جدّی گ

3 Transmogrification :ای به معنای تغییر و تحول بزرگ واژه 
 .نامند که از نام میترا یا مهر گرفته شده است  میmitreکاله اسقفی را . گذاشتند مهر و روحانیان دین او کالهی خاص به سر می 4
جا مقبولیّت عام   پیش از میالد وارد امپراتوری روم شد و در آن68 و در سال ای بر تاریخ ادیان گذاشت  میترا یا مهر یکی از خدایان ایرانی که تأثیر گسترده5
های  شباهت. پس از اشغال آشور و بابل میترا تبدیل به خدای خورشید شد. آید میترا در ایران خدای نور و خِرَد بود و در اَوِستا به شکل فرمانروای گیتی نیز می. یافت

ها، چهارم   است؛ برای نمونه غسل تعمید، آیین عشاء ربانی، استفاده از آب مقدس، پرستش شبانان هنگام تولد میترا، انتخاب یکشنبهمیتراپرستی و مسیحیت بسیار زیاد
ل نیلوفر یا صدف به دنیا اند او از میان گ در چند پیکره که تولد میترا را نشان داده. ، باور به جاودانگی روح، روز جزا و رستاخیز)روز تولد میترا(دی به عنوان روز مقدس 

ای به نشان فرمانرواییش بر عالم دارد و در دست دیگر خنجری برای کشتن گاو  تاباند و یا کُره آید و در یک دست مشعلی فروزان به نشان فروغی که بر دنیا می می
البته . ن و دیگر اندام همین گاو بود که گیاهان و جانوران پدید آمدندهای آفرینشِ میترایی از خو ترین قربانی در مهرپرستی است و بر طبق افسانه گاو مهم. نخستین

ی اقتصادی سنگین گاو حیوان دیگری را به جای آن برای قربانی انتخاب کردند و نام آن را گاو مقدس  زمانی به دلیل مخالفت زردشت با قربانی کردن گاو و نیز جنبه
ی جذابی  رسم قربانی که عمالً رسمی پگانی است در اسالم نیز مانده است و هنوز در برخی مناطق این رسم به شیوه! شتندیا گَئواِسپَنتی یا همان گوسفند گذا) سپنتا(

ن در دهند؛ حتی در روستای نیاسَر کاشان قربانی گاو را در عید قربا جمعی قربانیی را، خاصه گاو انجام می باقی مانده و آن این است که در روز عید قربان مردم دسته
نامیدند که این  کردند کَرپَن می خوب است بدانید روحانیان دین مهرپرستی را که در غارها، مکان مقدس مهرپرستان، گاو را قربانی می. دهند  روستا انجام میی آتشکده

ی ناهید بود و تولد او  دهند، چرا که دلفین حیوان ویژه میدر بعضی از تصاویر ناهید و مهر، مهر کودک را سوار بر دلفین نشان . کلمه در عربی به قربان تبدیل شده است
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 نـوزاد هـم   4به کریشنای.  هم هست3 و دیونیسوس 2 دسامبر روز تولد ازیریس و آدونیس      25از اون گذشته،    . د، سه روز بعد رستاخیز کرد     کردن
 6».دنکیشی دزدید  هم از پگان روحتی روز مقدس مسیحیت.  پیشکش کردند5ر و مُرّندُطال و کُ
 »منظورتون چیه؟«

 کـریم امـا کنـستانتین اون رو تغییـر داد تـا بـا روز ت              . گذاشـتند   ی سبّتِ یهودیان رو احترام می        شنبه ها  در ابتدا، مسیحی  «: لنگدان گفت 
ه بـرای   های یکشنبه به مراسم میرن و نمیدوننـد کـ           امروزه هم بیشتر کلیساروها صبح    «: مکثی کرد و با خنده ادامه داد      » .خورشید یکی بشه  

 ».7روز خورشید: Sunday —ستایش خدای خورشید اونجا هستند
 »ها به جام مقدس مربوطه؟ ی این و همه«: گفتچرخاند  سوفی که سرش را از فرط تعجب این ور و آن ور می

                                                                                                                                                                                                                                             

نیمشب میان شنبه بیست و چهارم و یکشنبه بیست و پنجم «برخی قائل به وجود شخصیتی تاریخی برای مهر هستند و زمان تولد او را . نیز در میان آب انجام پذیرفت
 .دانند می»  پیش از میالد272دسامبر 

  برابر چهارم دی 1
2  Adonis : آدونیس فرزند شاه سینیراس . عاشق او شدند) النوع عالم ارواح ربه(در اساطیر یونان جوان زیبارویی که آفرودیته و پرسفونی(Cinyras) از 

کار کشت، پرسفونی از پس از آن که گرازی آدونیس را در حین ش. آورش در صندوقی پنهان شد و سرپرستیش را به پرسفونی سپردند دخترش بود که پس از تولد شرم
داستان او نماد مرگ و . ها را با پرسفونی در عالم ارواح و تابستان را با آفرودیته بگذراند زئوس دستور داد آدونیس زمستان. زئوس درخواست کرد که او دوباره زنده شود

حروف اربعه در فصل نک به پانوشت : Adonai( عتیق به شکل اَدُنَی است که در عهد» خداوندگار«ی نام او در زبان سامی به معنای  ریشه. زندگی در طبیعت است
 .آمده است) 74

3  Dionysis :ها،  بر طبق افسانه. های خاکی یاد داد که چگونه درخت مو بکارند و از آن شراب به دست بیاورند او به انسان. ها در یونان خدای شراب و رستنی
 .شود دوباره زنده میمیرد و هر بهار  دیونیسوس هر زمستان می

4  Krishna : ؛ ویشنو در شکل کریشنا پدیدار شد تا )یا چوتا خدای بزرگ هندوگری و محافظ جهان(در اساطیر هندوها، هشتمین آواتار یا تجسّدِ خدای ویشنو
 .پاک کند—فرزند یک دیو—از فساد شاه ستمگری به نام کاسما جهان را

5  Frankincense and Myrrh : 11ی  ، آیه2متی، باب . (کنند مرّ را مغان پارسی به عیسای نوزاد پیشکش میکندر و( 
زنند، اما  نویسد تأثیرات مهرپرستی بر آن است و به لحاظ تاریخی بسیاری بر آن مهر تأیید می ی آن چه دن براون از تأثیرات پگانیسم بر مسیحیت می همه 6

در مورد مهرپرستی دالیل چنین تأثیرپذیری متقن و فراوان است، اما در مورد پگانیسم مصری این . ن آورده استمشخص نیست چرا پای پگانیسم مصری را نیز به میا
تر آن است که تصور کنیم این دو نیز بنا  ی قدیسان و مادر و کودک مصری در مهرپرستی نیز بوده و بخردانه ی چهره از سوی دیگر، مشابهِ دو مورد هاله. چنین نیست

جامانده از مهرپرستان، بسیار پیش آمده که خود مهر را با نوری  های به در نقش. دالیل تاریخی مذکور در داستان از مهرپرستی به مسیحیت انتقال یافته استبه همان 
ه است و از قضا نقوش بسیاری از ناهید شد همان طور که پیشتر نیز گفته شد ناهید مادر مهر هم باکره تلقی می. اند دانند تصویر کرده اش که فره ایزدی می گرد چهره

ترین یاران خود که هفت نفر  او شب پیش از عروجش به آسمان با نزدیک! داشته است» شام آخر«بد نیست اضافه کنیم مهر نیز . همراه با مهر کودک به جا مانده است
پیش از این ! اند نده از مهرپرستان روی نانی که بر سر میز او هست عالمت صلیب کشیدهجاما خورَد و در چند اثر به بودند و نه دوازده نفر، شامی را به نام بَگماز می

 .ی مفهوم صلیب نزد مهرپرستان نوشتیم درباره
ت بود شود؛ چرا که در شنبه خداوند هنوز آفرینش آغاز نکرده و زمان چیرگی ظلم در فرهنگ ایران و بسیاری از ملل دیگر نیز یکشنبه روز خورشید محسوب می 7

هم حرمتی را که یهودیان برای ) ع(دهد خود عیسی  در ضمن باید افزود شواهدی در عهد جدید وجود دارد که نشان می. و یکشنبه یعنی روز دوم خلقت نور پدید آمد
د و چنین چیزی یکی از دالیلی بود که در شستند زیر پا گذاشته بو چون کمک به دیگران دست می ی آن از کردارهای نیک دیگری هم شدند و به بهانه شنبه قائل می

مفهوم هفته وجود نداشته و هر روز ) خاصه در میان رزتشتیان(از این که بگذریم باید افزود در ایران پیش از اسالم . رأی به چنین چیزی دادند) پانوشت بعد(شورای نیقه 
ترین تقویم دنیا  واره با آسمان و رویدادهای نجومی هماهنگ بوده، کما این که هم اکنون دقیقشاید به سبب آن که تقویم ایرانیان هم(ماه نامی برای خود داشته است 

ی آفرینش جهان در شش روز و استراحت خدا در روز هفتم در عهد  هفته مفهومی سامی است که به عقیده). تقویم ایرانیان است و هفته هیچ مفهومی نجومی نیست
 .دانند چنین مفهومی در میان مهرپرستان بوده است یا نه گردد و مترجمان نمی عتیق بازمی
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ـ         در این ادغام ادیان، کنستانتین احتیاج به قوی       . یک کم صبر کن   «: تیبینگ گفت  رای همـین  تر کردن سنن جدید مـسیحی داشـت و ب
 ».1مجمع مشهوری برای وحدت کلیساها تشکیل داد که اسمش رو گذاشت شورای نیقه

 . استیا اصول اعتقادی نیقهجا زادگاه  ی آن شنیده بود که بداند آن سوفی تنها به اندازه
عیـد پـاک و نقـش       تـاریخ   —روندنـد د و از تـصویب گذ     ن به بحث گذاشـت     رو های مسیحیت   در این مجمع خیلی از جنبه     «: تیبینگ گفت 

 ». عیسیربّانیتها و اجرای فرایض و صد البته  اسقف
 »ربّانیت عیسی؟. فهمم نمی«

یه انسان بزرگ و قدرتمند، امـا       ...  رو یه پیامبر انسانی میدونستند     او لحظه در تاریخ، پیروان عیسی       اونعزیزم، تا   «: تیبینگ توضیح داد  
 ».یه انسان فانی. انسان

 »پسر خدا نمیدونستند؟«
 ».دکردن به طور رسمی در شورای نیقه پیشنهاد و تصویب  روتعیین عیسی به عنوان پسر خدا. درسته«
 » بود؟گیری رأیی  ببینم، شما میگید که الوهیّت عیسی نتیجه«
بـا تأییـد   .  بـود با وجود این، رأی نسبتاً مخفیِ تأیید الوهیت عیسی برای یکپارچگی امپراتوری روم و پایگاه قدرت جدید واتیکان الزم                «

شد پهلو   بود؛ ذاتی که به قدرتش نمی     ها   از عالم انسان   بیرونرسمی عیسی به عنوان پسر خدا، کنستانتین عیسی رو به خدایی تبدیل کرد که               
یـق   از طرفقـط ها با مسیحیت شد، بلکه حاال پیروان عیسی میتونستند اعمـال خودشـون رو       های پگان   این موضوع نه فقط مانع درگیری     . زد

 ».انجام بدن—کلیسای کاتولیک رُم—مجرای مقدّس و رسمی
 .  تکان دادتأییدی  سوفی به لنگدان خیره شد و او سری به نشانه

هـا   خیلی از محقّق. عیسی به عنوان مسیحای موعود برای گردانندگی کلیسا و کشور مهم بود   . اش بحث قدرته    همه«: تیبینگ ادامه داد  
ی او رو دزدیـد و اون پیغـام رو در            دوستانه  پیغام انسان . رُبود به معنای واقعی کلمه عیسی رو از پیروان اصلیش           رصداعتقاد دارند که کلیسای     

 ».من چندتایی کتاب در این مورد نوشتم. ی نفوذناپذیری از الوهیت پیچوند و اون رو برای توسعه دادن قدرتش استفاده کرد لفّافه
 ».های تنفرآمیز براتون نوشتند امههای مؤمن هر روز ن احتماالً مسیحی«

عیسی در واقع   . کرده تاریخ مذهبشون رو میدونند      های تحصیل   چرا این کار رو بکنند؟ اکثریت زیادی از مسیحی        «: تیبینگ اعتراض کرد  
ه کـه مـسیح     هیچ کـس نمیگـ    . ی کنستانتین، عظمت زندگی مسیح رو از بین نبرد          حرکات سیاسی و مخفیانه   . انسان بزرگ و قدرتمندی بود    

تنها چیزی که ما میگیم اینه که کلیسا        . ها نفر برای زندگی بهتر بود       بخش میلیون   شیّاد بود یا انکار نمیکنه که او بر زمین گام گذاشت و الهام            
 ».ادی مسیحیت رو به شکل امروزه تغییر د دن ماهیتی عیسی استفاده برد و برای انجام دادن این کار، چهرهکرتر و مؤثرتر  از مهم

                                                                            
1  Council of Nicaea : اسقف بودند 318کنندگانش   کنستانتین آن را تأسیس کرد و شرکت325نام شورایی مربوط به وحدت جهانی کلیساها که در سال 

دانستند و یا جشن عید پاک ) هومواوسیوس(جوهر  مله این که پسر را با پدر هم تصویب کردند؛ از ج(Nicene Creed)ای  که اصول اعتقادیی را به نام اصول نیقه
شورای . قرار دادند.]  عیدی که به مناسبت گریز یهودیان از مصر است(Pesach or Passover)[ی پس از عید فِصَح یهودیان  را در یکشنبه) عید رستاخیز مسیح(

بسیاری از مسیحیان معتقدند که مصوبات شورای نیقه پیشتر کاربرد . های غالباً بیزانسی برگزار کرد و با شرکت اسقف امپراتریس ایرن 787ی دومّی نیز در سال  نیقه
علت اصلی تشکیل این شورا به روایت تاریخ آن بود که پس از پیروزی کنستانتین بر امپراتور لیسینوس که .  شدنداستخراج نشدند، که وضع و به اصطالح اند داشته
ذات نیست و  به  پدر است و وجودی قائممخلوقی اهل اسکندریه، بیان کرد که اُقنومِ پسر،  وجدل فلسفی در میان مسیحیان فراهم شد آریوس، مُتأله  برای بحثشرایط

دانند که در کتاب اعمال  ورایی میآن را همانند ش.  تشکیل شد(Arianism)گری  تب آریوسی مک شورای نیقه در پاسخ به مجادله. است) احدِ واحد(اقنوم پدر، یکتا 
 .  تن از اسقفان با امضای اصول نیقه مخالفت ورزیدند که نهایتاً تنها سه تن قانع نشدند70در آغاز .  توصیف شده است4-22، آیات 15رسوالن، باب 
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 .سوفی به کتاب هنری پیش رویش نگاه کرد و مشتاق بود پیش بروند تا نقاشی داوینچی از جام مقدس را ببیند
 از مـرگ  بعـد از اونجا که کنستانتین جایگاه عیسی رو تقریباً چهار قـرن  . تحریف همین جاست«. کرد  تر صحبت می    تیبینگ حاال سریع  

برای بازنویسی کتب تاریخی، کنستانتین     .  ثبت کردند  فانیداشت که زندگیش رو به عنوان انسانی        عیسی ارتقا داده بود، هزاران مدرک وجود        
تیبینگ مکثی کرد و به سـوفی       » .ترین زمان در تاریخ مسیحیت شروع میشه        جا به بعد دردناک     از این . میدونست که به الپوشانی احتیاج داره     

 انـسانی هـای     هایی کـه از خصیـصه       اون دسته از انجیل   . نابع مالیش رو تأمین کرد    کنستانتین انجیل جدیدی سفارش داد و م      «. چشم دوخت 
 رو هـای اولیـه   انجیل. دادند، شاخ و برگ دادند میرو ای خداگونه  هایی که به او وجهه کشیدند کنار رفتند و انجیل     مسیح صحبت به میون می    

 ». و سوزوندند کردندآوری  ممنوع و جمعهم
 تلقـی  تیکرِهِگذار یا  داد، بدعت های ممنوعه رو به نسخ کنستانتین ارجحیت می هر کسی که انجیل. ی جالب تهیک نک«: لنگدان افزود 

کسانی که تاریخ اصیل مـسیح      .  است حق انتخاب  به معنای    haereticusی التین     واژه. دنن زمان گرفت  واز هم رو   هرتیکی    واژه. شد  می
 ».های جهان بودند  هرتیکگذارها یا کردند اوّلین بدعت  میانتخابرو 

نـسخ خطـی    . هایی که کنستانتین قصد امحاءشون رو داشـت بـاقی موندنـد             ها، بعضی از انجیل     از خوشبختی تاریخدان  «: تیبینگ گفت 
 در  1945 سـال     رو هـم   دنـد و البتـه نـسخ خطـی قبطـی          کر در صحرای یهودیه پیدا      1مرانقُ غاری نزدیک    توی 1950ی     دهه  رو بحرالمیت

البته واتیکان بـرای حفـظ      . زنند  این اسناد عالوه بر بیان داستان حقیقی جام، از وجه روحانی مسیح با عباراتی انسانی حرف می                . 2حمادی  نجع
هـای جعلـی و       هـا داسـتان     کردنـد؟ نـسخه     چرا باید این کار رو مـی      .  تا از انتشار این مدارک جلوگیری کنه       خیلی سعی کرد  روایات نادرستش   

کردند انجیل جدید رو کسانی گـردآوری و تـدوین کردنـد کـه مقاصـد سیاسـی              کردند و اثبات می     احش رو برجسته می   تناقصات تاریخی و ف   
 ».ارتقای الوهیت عیسی مسیح انسان و تأثیر او برای استحکام پایگاه قدرتشون—داشتند

ی اونها بـه نگـاه        اد ناشی از باور صادقانه     باید بدونیم تالش کلیسای جدید برای جلوگیری از انتشار اسن          راستش«: لنگدان مخالفت کرد  
 ».های زاهدیه که حقیقتاً باورشون اینه که این اسناد متناقض فقط یک مشت اظهارات کذبه واتیکان پر از انسان. سنّتی به عیساست
بـا ایـن    . به رم داره  تری از من نسبت       استاد ما قلب رئوف   ! بینی  می«. ای تودهنی کرد و روی صندلی مقابل سوفی نشست          تیبینگ خنده 

های سال انجیل کنستانتین منبع حقیقـت اونهـا           سال. پذیرفتنیه.  میگه راستهای جدید اسناد رو کذب میدوند         ی این که روحانی     همه، درباره 
 ».کننده تلقین رو باور نمیکنه هیچ کس بیشتر از تلقین. بوده

 ».رستیمپ مون رو می منظورش اینه که ما خدایان نیاکان«: لنگدان گفت
                                                                            

1 Qumran :ی اسینیان یا مُغتَسله  رقهی دِیری یهودی متعلق به ف  ویرانه1947 که در سال غربی بحرالمیت ای در ساحل شمال تپه(Essenes) و 
. در آن یافتند) مربوط به قرن اول یا دوم پیش از میالد( از چرم و مس و پاپیروس (Dead Sea Scrolls)ای کتب خطی معروف به تومارهای بحرالمیت  مجموعه

ورزید   با فریسیان و صدوقیان که عیسی مسیح سخت با آنان مخالفت میهای این فرقه آیین. برخی عقیده دارند یحیای تعمیددهنده به این فرقه نزدیک بوده است
 اِستر نبود و قدمت برخی متون عهد عتیق را تا سال صد پیش از میالد به  کتاباین تومارها شامل متن عهد عتیق بود که شامل ملحقّات ابوکریفا نظیر. تفاوت داشت

کمی بیشتر از صد پیش از میالد؛ گویا تورات اصل در پادشاهی نبوکدنصّر و چند حاکم دیگر از (تن یهود نشان داد ترین م عقب برد، خاصه کتاب اشعیا که آن را قدیمی
ا دانند که حداکثر در مباحث تطوّر خط عبری و ی  را متونی عادی میها کنند و آن ی این تومارها را رد می هستند تاریخدانانی که اهمیت بیش از اندازه). میان رفته باشد

رسد که بر خالف نظر دن براون ارتباط  گاه به تمامی در دسترس عموم قرار نگرفت، اما به هر روی به نظر می متن این تومارها عمالً هیچ. های یهودی مفید باشد فرقه
 .چندانی با عهد جدید نداشته باشد

2  Nag Hammadi :حمادی را گویا دو برادر چوپان در سال  کتب نجع.  مشهور استوبی مرغ ی غربی رود نیل در مصر که به کشت پنبه شهری در کرانه
متون آن بیشتر شامل اناجیل و دیگر . رود دهند و به همین سبب مقدار کثیری از آن از میان می ها نیز آن را در دسترس محققان قرار نمی یابند که تا مدت  می1945

ای مسیحی وجود داشته است که تصور بر این است افرادی از این   محل یافتن این متون در گذشته صومعهدر اطراف. خواند ها می صحفی است که با عقاید گنوستیک
ای از روی متون  این متون قبطی ترجمه. د در امان بماندبرن از میان ب راخواستند اناجیل ناسره جا پنهان کردند تا از دسترسی کسانی که می صومعه این نسخ را در آن

 .ده استاصل یونانی بو
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 ».های جام مقدس غلطه همون طور که داستان. غلطهمنظور من فقط اینه که هر چیزی که اجدادمون راجع به مسیح به ما یاد دادند «
چشم باز ! زده ای فانیان فلک. کشاندمان جهل کورکورانه به گمراهی می    . ی داوینچی که در برابرش بود نگاه کرد         سوفی دوباره به جمله   

 ! کنید
و در نهایت، قبل از این که من نقاشی داوینچی از جـام مقـدس رو نـشونت بـدم                    «. ای ورق زد    نگ کتاب را برداشت و چند صفحه      تیبی

گمـان کـنم ایـن دیوارنگـاره رو         «. ای با نقّاشی رنگیی را باز کـرد کـه در دو صـفحه آمـده بـود                   صفحه» .میخوام که نگاهی به این بندازی     
 ».بشناسی

ای داوینچی بر دیوار سانتا ماریا دلـه   نقاشی افسانه—شام آخر—کرد ی تاریخ نگاه می     ترین دیوارنگاره   به معروف ؟ سوفی   جدی که نمیگه  
هـا    کرد یکـی از آن      نقاشیِ رو به خرابی، عیسی و حواریانش را در هنگامی به تصویر کشیده بود که عیسی اعالم می                 . گراتسیه نزدیک میالن  
 ».شناسمش می. بله«. به او خیانت خواهد کرد

 ».هات رو ببند پذیری؟ چشم پس این بازی کوچیک من رو می«
 .سوفی نامطمئن چشمانش را بست

 »عیسی کجا نشسته؟«: تیبینگ پرسید
 ».وسط«
 »خورند؟ اون و حواریونش چی می. درسته«
 .مشخصه» .نان«
 »نوشند؟ و چی می. عالیه«
 ».خورند شراب می. شراب«
 »ا جام روی میزه؟چند ت. و سؤال آخر. ست معرکه«

. یک جام  «1.بعد از شام، عیسی ساغر شراب را برگرفت و با حواریانش تسهیم کرد            . سوفی مکث کرد و فهمید این سؤال انحرافی است        
های جدید توی عشاء ربانی ایـن کـار رو            همون طور که مسیحی   . عیسی یه ساغر رو دست میگردونه     «. جام مقدس . ی عیسی   پیمانه» .ساغر
 ».کنند می

 ».هات رو باز کن چشم«. تیبینگ آهی کشید
 پشت میـز یـک   هر کسیسوفی به نقاشی نگاه کرد و در تهایت تعجب دید که . زد تیبینگ متکبرانه نیشخند می. سوفی این کار را کرد   

جام مقدسی در   . در نقاشی نبود  هیچ ساغری   . ای بودند   پایه و شیشه    ها باریک و بی     از آن گذشته، پیمانه   . سیزده جام . جام دارد، از جمله عیسی    
 . کار نبود

                                                                            
جهت . ای یافت نشد ی اصلی آیه ای نقل کرده که گویی نقل قول مستقیم از انجیل باشد، اما به صورت مذکور در نوشته جا به گونه نویسنده این متن را در این 1

؛ ».ی شما از این بنوشید همه«: گفت بدیشان داده، پیاله را گرفته، شکر نمود و] عیسی[و ) 26:27متی، : (کنیم اطالع متن آیات این واقعه را از انجیل فارسی نقل می
این را بگیرید و در میان خود «: گفتای گرفته، شکر نمود و  پس پیاله) 22:17لوقا، (ای گرفته، شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن آشامیدند؛  و پیاله) 14:23مرقس، (

 ».تقسیم کنید
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ی دقیـق     های معیـار مـا ایـن لحظـه را لحظـه             کنی کمی عجیب باشه؟ چون هم انجیل و هم افسانه           تصور نمی «. تیبینگ چشمکی زد  
 ». به طرز غریبی فراموش کرده جام عیسی رو نقاشی کنهانگار جا داوینچی این. رسیدن جام مقدس میدونند

 »ها این نکته رو متوجه شدند؟ حتماً هنرشناس«
پوشـی    بیننـد یـا از دیـدنش چـشم          هـا یـا نمـی       هایی رو داخل نقاشی کرده که محقّق        شوکه میشی اگر بدونی داوینچی چه ناهنجاری      «

 ». آوردهشام آخرپرده توی  ی اون راز رو بی داوینچی همه. در واقع، این نقاشی کلید رسیدن به راز جام مقدسه. کنند می
 » چیه؟واقعاًاین نقاشی میگه که جام مقدس «. تاقانه اثر را نگاه کردسوفی مش

 ».انسانهدر واقع، . جام مقدس شیء نیست. کیهمیگه . چیهنمیگه «: تیبینگ نجوا کرد
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 فصل پنجاه و ششم

 »جام مقدس انسانه؟«: گفتسپس به سمت لنگدان چرخید و . سوفی زمان درازی به تیبینگ خیره ماند

. انـد  ها شکـستش داده  گفت که آن ی سوفی می احساسِ چهره لنگدان از روی نگاه بی» .در واقع، زنه«. کان سر تصدیق کردلنگدان با ت  
 مخفی در جام را نفهمیده بود همین        نمادشناسیآمد که خود نیز نخستین بار که آن را شنید احساس مشابهی داشت و تا زمانی که                    یادش می 
 .طور ماند
سـپس  » .ها باشه تا قضیه رو توضیح بدن        رابرت، شاید این لحظه مخصوص نمادشناس     «.  نیز همین تصور را داشت     الظاهر تیبینگ   علی

 .ای کاغذ برداشت، آن را جلوی لنگدان گذاشت به سمت دیگر میز رفت، تکه
 و ♂نماد معمول مـرد  و سپس » شناسی؟ تو شمایل مدرن زن و مرد رو می! سوفی«: لنگدان خودکاری را از جیبش بیرون آورد و گفت    

 .  را کشید♀نماد زن 
 ».شناسم می! آره«: سوفی گفت

سـت و نمـاد زن       کنند نماد مرد تصویر یـه سـپر و نیـزه            ها تصور می   خیلی. ها نمادهای اصیل زن و مرد نیستند        این«: لنگدان آرام گفت  
ی ناهید   سیاره-النوع  ی بهرام و ربه     سیاره-النوع  جومی برای رب  در واقع، این نمادها رو به شکل نمادهایی ن        . ای که زیبایی رو نشون میده       آینه

 .لنگدان شمایل دیگری را روی کاغذ رسم کرد» .تره نمادهای اصلی خیلی ساده. به وجود آوردند
 ».ه؛ یه قضیب با شکلی سادهمَردی برای  این نماد، شمایل اولیه«
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 ».مناسبه«: سوفی گفت
 ».همین طوره«: تیبینگ هم گفت
در واقع، این نماد قضیب هنـوز هـم         . خویی و مردانگیه     نامیده میشه و نماد ستیزه     شمشیراین شمایل به طور رسمی      «: لنگدان ادامه داد  

 ».های نظامی استفاده میشه تا درجه رو نشون بده روی یونیفرم
 »!همینند دیگهپسرها . داریی باالتری هم  راستش، هر چی آلت بیشتری داشته باشی درجه«: تیبینگ با خنده بیان کرد

اسم «. و نماد دیگری را در کاغذ کشید      » .ی مقابل اونه    کنی نقطه   به همین منوال، نماد زن همون طور که تصور می         «. لنگدان اخم کرد  
 ».هساغراین یکی 

 
 

 . دکرسوفی نگاه کرد و تعجب 
ایـن  . تر از اون شبیه به رَحِـم زن         و مهم . یه به جام یا ظرفه    ساغر شب «: گفت. لنگدان متوجه بود که او ارتباط قضیه را درک کرده است          

افـسانه بـه مـا میگـه کـه جـام مقـدس              ! سـوفی «. لنگدان حاال مستقیم به سوفی خیره شده بود       » .نماد معنی جنس زن و زنانگی و باروریه       
 ایـن کـه، افـسانه سـاغر رو بـه عنـوان              یعنـی .  تمثیلیه برای حفظ ماهیت واقعی جام مقدس       ساغراما توصیف جام به شکل      . پیمانه—ساغره
 ».تر به کار میگیره  برای چیزی بسیار مهمای استعاره

 ».یه زن«: سوفی گفت
ی مقدس و الهه کـه البتـه االن از بـین               نمایانگر مادینه  مقدسالواقع نماد کهنی برای زنانگیه و جام          جام فی . دقیقاً«: لنگدان لبخند زد  

اما تبدیل به تهدیدی بـرای  . بخشی زمانی خیلی مقدس بود نیروی زن و توانایی اون برای زندگی. ابودش کردهرفته یا اگر بهتر بگیم کلیسا ن      
 و نه خدا بود که مفهوم گناه جبلّـی رو           مرداین  . ی مقدس رو شیطانی و کثیف دونستند        گیری کلیسای مردانه شد و به همین دلیل مادینه          اوج

 1».دکردنی زندگی بود، تبدیل به دشمن  ، که زمانی بخشنده روزن. یب رو خورد و موجب هبوط بشر شدبنا گذاشت که به استناد اون، حوّا س
بدبختانـه،  . تولـد بچـه پـر از قـدرت و راز بـود     . دهنده اساس دین کهن بود باید اضافه کنم مفهوم زن به عنوان زندگی    «: تیبینگ گفت 

 رو  مـرد شناسی، قدرت آفرینندگی زن رو به نفع خـودش اسـتفاده کنـه و                 زیستپوشی از حقیقت      ی مسیحی تصمیم گرفت تا با چشم        فلسفه
کـار هـم      به این موضوع زن گناه    . ای از مرد شد     زن تبدیل به اضافه   . 2ی آدم خلق شد     سِفر پیدایش میگه که حوّا از دنده      . آفریننده معرفی کنه  

 ».سِفر پیدایش شروع پایان برای الهه بود. اضافه کن

                                                                            
 !بینند شوند می ی فرشتگانی که بر آنان متجلی می را بر سینهشکل  ی هفت اند نشانه بعضِ اهلِ حق مدعی 1
و . هایش گرفت و گوشت در جایش پر کرد  خدا، خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دندهخداوندو «: 22 و 21ی  ، آیه2پیدایش، باب  2
احادیث و عقاید جعلی و مؤثر از روایات یهودیان و یا (این باور به شکل اسرائیلیات . » در جایش پر کرد خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و گوشتخداوند

 .ای به چنین باوری نرفته است در اسالم نیز رخنه کرده است، اما در قرآن اشاره) مسیحیان
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.  از بین نرفتنـد ها مسیحیت که پیشروی کرد، ادیان کهن پگانی به این راحتی      . ست ی گمشده   جام مقدس نمادی از الهه    «: لنگدان گفت 
هـایی کـه از       شـوالیه . ی مقدسـه    شـده بـرای مادینـه       ها برای جام گمشده در واقع داستان جـستجوهای قـدغن            های جستجوی شوالیه    افسانه

دست کلیسایی حفظ کنند که زن رو تحت انقیاد درآورده بـود   کردند تا زندگیشون رو از بت میزدند، در پرده صح  حرف می  ›جستجوی ساغر ‹
 ».ی مقدس رو ممنوع کرده بود و الهه رو به دیار فراموشی فرستاده بود و غیرمؤمنان رو سوزونده بود و ستایش پگانی از مادینه

 ».گید جام یه شخصه منظورتون شخص حقیقیه کردم وقتی میخیالمن ! ببخشید«: سوفی سرش را تکان داد و گفت
 ».هست«: لنگدان گفت

زنی که با خودش رازی رو داره؛ رازی چنان بزرگ که اگر فـاش بـشه،   .  کسیهرو نه «: مقدمه گفت تیبینگ روی پاهایش ایستاد و بی     
 »!احتمال داره بنیادهای مسیحیت رو ویران کنه

 »شده است؟ ریخ شناختهاین زن توی تا«. رسید سوفی مبهوت به نظر می
ی من تشریف بیاورید مفتخر خواهم شـد          اگر به اتاق مطالعه   ! دوستان من . کامالً«: تیبینگ عصایش را برداشت و در سرسرا به راه افتاد         

 ».که نقاشی داوینچی از این زن رو به شما نشون بدم
 

ایستگاه تلویزیونی تـصاویر زن و  . ر تلویزیون نشسته بود   سوتر، در آشپزخانه، پیشخدمت رمی لگالودک در سکوت در براب           دو اتاق آن  
 .ها تعارف کرده بود همان دو نفری که رمی چای به آن... داد مردی را نشان می
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ردن دانست چه عاملی فاش را تا این حد در آو           گذاری زوریخ ایستاده بود، نمی      ستوان کوله که بیرون ایست بازرسی کنار بانک سپرده        
گفته بودند لنگدان و نوو پیش از این رسیده بودنـد و از             . کردند  بانکدارها به وضوح چیزی را مخفی می      . مجوز بازرسی به تأخیر انداخته بود     

 .ی شناسایی صحیح را نداشتند بانک بیرون رفته بودند، چرا که شماره

 ؟گذارند بگردیم پس چرا نمی
 »مجوز تفتیش داریم؟«: کوله پرسید. از ستاد فرماندهی لوور بود. دسرانجام، تلفن همراه کوله به صدا درآم

 ».گاه دقیق لنگدان و نوو رو به ما گفتند مخفی. یه کمک داشتیم. بانک رو ول کن، ستوان«: افسر پشت خط به او گفت
 »!جدی میگی؟«. کوله روی سپر ماشینش نشست

 ».نشونیِ اطراف شهره، نزدیک ورسای«
 »ونه؟فرمانده فاش مید«
 ».پشت خط با یه تلفن مهم صحبت میکنه. نه هنوز«
شـد،   از بانـک کـه دور مـی      . کوله نشانی را گرفت و سوار ماشینش شـد        » .تموم شد بگو با من تماس بگیره      که  کارش  . من دارم میرم  «

ه بود تا تردیدهایش را برطرف کند       بخت به کوله روی آورد    . مهم نبود . ژ لو داده است   .پی.س. جای لنگدان را به د     کییادش آمد که نپرسیده     
 .ترین بازداشتِ دوران کاریش را انجام دهد او گامی دیگر به این نزدیک شد تا برجسته. و اشتباهات فاحشش را جبران کند

 ».لنگدان نباید اومدن ما رو بفهمه. ها آژیرها خاموش باشه، بچه«. سیم کرد تا پنج ماشین همراهیش کنند کوله بی
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سیالس بیـرون   . ای پارک کرد    های نزدیک به مزرعه     ای خاکی کنار زد و در میان سایه         سوتر، آئودی سیاهی کنار جاده      تر آن چهل کیلوم 

 طـوالنی و    دارِ  به راه شیب  . ی پیشِ رویش را در برگرفته بود، به داخل نگریست           شده که پهنه    های حصار آهنی و پرداخت      آمد و از میان نرده    
 .رسید چشم دوخته بود ی دوردست می هخورده که به قلع مهتاب

با خـود   .  اطالعاتی که استاد داده بود همه دقیق بود        .تو این ساعت عجیبه   سیالس اندیشید   . ی پایین همه روشن بودند      های طبقه   چراغ
 .گذارم اسقف و استاد شکست بخورند نمی. از این خونه بدون سنگ تاج بیرون نمیامپیمان بست 

هـا را     سپس باالی نرده  . ی محوطه پرتابش کرد     گرفته  ها روی زمین خزه     کلرکوخش را نگاه کرد و آن طرف میله       ی ه   تیره  خشاب سیزده 
سـپس تفـنگش را   . فرسـای پابنـدش را فرامـوش کـرد      درد جان . چنگ زد و خود را به زحمت باال کشید و روی زمین طرف دیگر پایین آمد               

 . افتادبرداشت و در راه شیبدار و پوشیده از علف به راه
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هشت   هفت دفتر کار سِر تیبینگ   . ای که سوفی دیده بود نداشت       های مطالعه   ی تیبینگ شباهتی به هیچ کدام از دیگر اتاق          اتاق مطالعه 
ی بایگـانی و بـازار      ها  های علمی و کتابخانه     گاه  ای از آزمایش    ترین دفترهای کاری بود که سوفی دیده بود و به آمیزه            تر از مجلل    برابر بزرگ 

شده و وسیع آن را میزهای کاری پوشانده بود که            کاری  کردند و کف کاشی     جا را روشن می     سه چلچراغ سقفی آن   . مانست  ها می   فروش  کهنه
کامپیوتر، نـورافکن، میکروسـکوپ، ماشـین کپـی،         —زیر خروارها کتاب و آثار هنری و مصنوعات و مقادیر معتنابهی ابزارهای الکترونیکی            

 .مدفون بودند—اسکنرهای رومیزی

آخه فرصت زیادی بـرای     . جا کردم   سالن رقص رو تبدیل به این     «: گفت. رسید  شد اندکی دستپاچه به نظر می       تیبینگ که داخل اتاق می    
 ».رقصیدن ندارم

هـا همـش      ایـن  «.کرد سرتاسر امشب مانند هوای گرگ و میش بود و هیچ چیز آن طور نبود که انتظارش را داشت                    سوفی احساس می  
 »برای کار شماست؟

 ».ی محبوب من دونستن حقیقت عشق زندگی من بوده و سنگریل معشوقه«
 از این تصویرشما گفتید یه «. نمود معنی می های درهم تنیده بود که بی   هایی از اندیشه    پاره   افکارش تکه  .جام مقدس زنه  سوفی اندیشید   

 ».زن دارید که طبق ادّعاتون جام مقدسه
 ».خود مسیح این حرف رو زده. کنم اون جام مقدسه  میادعااما این من نیستم که . بله«

 .و دیوار را از نظر گذراند» هاست؟ کدوم یکی از این نقاشی«: سوفی پرسید
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 روی آن   .ناگهان چرخی زد و به دیـوار روبـرو نگـاه کـرد            » .ساغر. سنگریل. جام مقدّس ... اِاِاِ«: تیبینگ تظاهر به فراموشی کرد و گفت      
 ».اونجاست«.  آویزان بود؛ همان تصویری که سوفی قبالً نگاه کرده بودشام آخرتصویری دو متر و نیمی از 

 ».همون نقاشی که نشونم دادید«. سوفی مطمئن بود که چیزی را ندیده گرفته است
 »؟نیستبرانگیزتر   بزرگنمایی اون هیجانبه نظرتاما . درسته«: چشمکی زد و گفت

 ».گیج شدم«: گفتای کمک به سمت لنگدان برگشت و سوفی بر
 ».لئوناردو به وضوح نمایشش داده. دهآم شام آخرخواهی دید که جام مقدس در «. لنگدان تبسمی کرد

 ».تا مرده  نقاشی سیزدهشام آخراما . ببینم شما گفتید جام مقدس زنه«: سوفی گفت
 ».ری بندازت این طوره؟ نگاه دقیق«. تیببنگ ابرو باال انداخت

عیسی مسیح در میان، شش حواری در چـپ، شـش حـواری در    —سوفی نامطمئن به نقاشی نزدیک شد و سیزده پیکر را از نظر گذراند            
 ».همه مردند«: سوفی تأکید کرد. راست

 »ی کسی که در جایگاه افتخارآمیز، یعنی دست راستِ عیسی نشسته چیه؟ آره؟ نظرت درباره«: تیبینگ گفت
کـرد، سـیل حیـرت سـراپایش را           چهره و انـدام او را کـه بررسـی مـی           .  سمت راست عیسی را نگاه کرد و در آن دقیق شد           سوفی پیکر 

 .زن بود... شک بی. موهایی سرخ و لَخت داشت و دستانی که با ظرافت خم کرده بود و اثر ظریفی از پستان. درنوردید
 »!اون زنه«: سوفی با تعجب اظهار کرد

 ».دست بود های جنسیتی چیره  کشیدن تفاوتتویلئوناردو . باور کن که اشتباهی در کار نیست! عجب! عجب «:خندید تیبینگ می
؟ هر چند سـوفی ایـن تـصویر    اما این زن کیه. تا مردند کنند شام آخر سیزده  همه تصور می  . داشت  سوفی چشم از زن کنار عیسی برنمی      

 . نشده بود، هرگز متوجه این تضادکالسیک را بارها دیده بود
ی این صحنه چنان قدرتمنده که ذهنمون ایـن ناهمـاهنگی             ی ما درباره    پنداشته  عقاید پیش . بینه هیچ کس این رو نمی    «: تیبینگ گفت 

 ».هامون اهمیتی نمیدن رو در نظر نمیگیره و چشم
 ».نجام میدهگاه این کار رو با نمادهای قدرتمند ا مغز گه.  میگناسکیتومابه این قضیه «: لنگدان افزود

یعنـی  .  گرفتند 1954 قبل از سال      رو های هنر   ای که شاید باعث شده این زن رو نبینی این باشه که خیلی از تصاویر کتاب                 دلیل دیگه «
های   تا الیه رو نقاشی حاالحاال دست کم،.  پنهان بودهی قرن هیجده عرضه های بی   زمانی که جزییات زیر چندین الیه چرک و ترمیم نقاش         

 »!این هم از این«: ای کرد و گفت سپس به تصویر اشاره» .کردندگ خود داوینچی تمیز رن
نگاهی محجـوب و موهـایی سـرخ و زیبـا     . رسید زن سمت راست عیسی جوان بود و پرهیزگار به نظر می     . سوفی به تصویر نزدیک شد    

 ؟یر و رو کنهتنها کلیسا رو ز این زن میتونه دست. ده بودکر کامالً خم  راداشت و دستانش
 »اون کیه؟«: سوفی پرسید

 ».ست1اون مریم مَجدَلیه. عزیزم«: تیبینگ پاسخ داد

                                                                            
1  Mary Magdalene : در پای صلیب شب را به بیداری ) 15:40(د و در انجیل مرقس ده عیسی از ارواح خبیثه نجاتش می) 8:2(زنی که در انجیل لوقا

 590از سال . های تاریخ معروف به گرگوری کبیر  یکی از قدرتمندترین پاپ(پاپ گرگوری اول . عیسی پس از رستاخیزش خود را به او نمایاند) 28:9(گذراند و در متی 
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 »همون فاحشه؟«: سوفی چرخید و گفت
ایـن تـصور غلـط و نـاگوار         . مریم مجدلیه چنین آدمی نبـود     «. تیبینگ نفسش را فرو داد، انگار که این حرف اهانتی به شخص او باشد             

نقـش اون بـه     —کلیسا احتیاج داشت اون رو بدنام کنه تا راز خطرناکش رو الپوشانی کنه            . یحیت سرِ هم کرده   داستانیه که کلیسای صدر مس    
 ».عنوان جام مقدس

 » اون؟نقش«
کرد که عیسی، پیـامبر فـانی، وجـودی     بایست جهان رو قانع می همون طور که گفتم کلیسای صدر مسیحیت می       «: نگ توضیح داد  یتیب

ـ کـرد از کتـاب مقـدس حـذف       زندگی عیسی رو توصـیف مـی       دنیویهای     که جنبه   رو ر انجیلی برای همین، ه  .  بود الهی از بـدبختی  . دکردن
تر، ازدواجـش بـا عیـسی         یا دقیق «. مکثی کرد » .مریم مجدلیه . شد  ها پیوسته تکرار می     کنندگان اولیه یک موضوع آزاردهنده در انجیل        تدوین
 ».مسیح

 . چرخید نگ میچشمان سوفی روی لنگدان و تیبی» چی؟«
 عمالً به بیننده نشون میده که عیسی و مـریم مجدلیـه   شام آخر. این مسئله سند تاریخی داره و داوینچی هم از این واقعیت آگاه بوده  «

 ».زن و شوهر بودند
 .سوفی دوباره به نقاشی نگریست

و به دو نفرِ مرکزِ نقاشی اشـاره        » .س پوشیدند ای همدیگه لبا    دقت کن که عیسی و مریم مجدلیه به شکل تصاویر آینه          «: تیبینگ گفت 
 .کرد

مـریم  . ای سرخ و عبایی آبی به تن داشـت  عیسی جامه. هایی معکوس هم داشت ها رنگ تردید، لباس آن  بی. سوفی هیپنوتیزم شده بود   
 .مثل یین و یانگ. ای آبی و عبایی سرخ پوشیده بود جامه

تنـه بـه هـم متـصلند و از هـم فاصـله        دقت کن عیسی و همسرش از پایینِ نیم. یگمتری رو به خودم جرئت میدم و م ی عجیب   نکته«
 ».ده باشهکرشون درست   میون روانگار که فضای منفی آشکاری. گرفتند

. ی کانونی نقاشی وجود داشـت  مانند آشکاری در نقطه-7شکل —اش شد حتی پیش از آن که تیبینگ این را به او بگوید، سوفی متوجه        
 . ی بود که لنگدان پیشتر برای جام و ساغر و زهدان زن کشیده بودهمان نماد

ای بـه   هایی در نقاشی، شکل واضح دیگه و آخراالمر، اگر عیسی و مریم رو به شکل عناصری ترکیبی ببینی و نه انسان      «: تیبینگ گفت 
 ». الفباحرفیک «. مکث کرد» .چشمت میاد

ی آن چیزی شـده بـود کـه           حرف ناگهان همه  . داد  اهمیت جلوه می     موضوع را بی   آمدنبه چشم   گفتن عبارت   . سوفی ناگهان آن را دید    
 . بودMچون و چرا از حرف بزرگ و شَکیلِ  در مرکز نقاشی، طرحی بی. دید سوفی می

 »نه؟. تر از اونه که تصادفی باشه کامل«: تیبینگ پرسید
 »معناش چیه؟«. زده بود سوفی شگفت

                                                                                                                                                                                                                                             

و نیز همان مریم خواهر مرتاه که پاهای عیسی را مسح کرد ) 7:37لوقا (پاهای عیسی را با آب دیده شست کاری اعالم کرد که  او را همان زن گناه.)  پاپ بود604تا 
) شامل کلیسای ارمنی، کلیسای قبطی، کلیسای اتیوپیا و جزآن(کلیسای شرق . ؛ با این همه، هیچ شاهدی در اناجیل مبنی بر صحت این ادعا وجود ندارد)12:3یوحنّا (

 .ندپذیر این را نمی
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 Maryیــا ) ازدواج (Matrimonioشــکّاک مــیگن کــه اشــاره بــه  پردازهــای همیــشه نظریــه«: تیبینــگ شــانه بــاال انــداخت
Magadelene)  فقط همه مطمئن هستند این حرف       . راستش کسی نمیدونه  . داره) مریم مجدلیهM  تعداد زیادی از آثـار     .  مُستَتر هست

. های زیرین رنـگ، یـا اشـارات کمپوزیـسیونی       الیهنقش، یا نقاشی در       چه به شکل ته   — هستند Mهنری مربوط به جام شامل حرف مستتر        
 ».1 در لندنه که یکی از استادان اعظم دِیر صهیون، ژان کوکتو اون رو طراحی کردهبانوی ما از پاریس روی محراب Mترین  فاحش

ه اونهـا اسـناد     کننده هستند، اما گمان نکنم هیچ کس بگه کـ           های پنهان گیج  Mپذیرم که     می«. سنگین کرد   سوفی اطالعات را سبک   
 ».ازدواج عیسی با مریم مجدلیه باشند

همون طور که گفتم ازدواج عیسی با مریم سـندیّت تـاریخی    «. و به سمت میز کناری که پر از کتاب بود رفت          » !نه، نه «: تیبینگ گفت 
 تا تصور معیار و کتاب مقدسی ما به     از اون گذشته، عیسای متأهل بهتر با عقل جور درمیاد         «. هایش شروع به گشتن کرد      و میان کتاب  » .داره

 ».شکل عیسای مجرّد
 »چرا؟«: سوفی پرسید

چون عیسی میان قوم یهود بود و ادب اجتمـاعی در اون زمـان              «: هایش بود گفت    لنگدان به جای تیبینگ که در حال جستجوی کتاب        
ی پدر این که همسر مناسبی رو بـرای   مت بود و وظیفه طبق رسوم یهودی، تجرّد مورد مال     . نکرده بمونه   گذاشت که یهودی ازدواج     عمالً نمی 

کرد و توضـیحاتی بـرای وضـعیت غیرطبیعـیِ            ای می   ها به اون اشاره    اگر عیسی ازدواج نکرده بود، دست کم یکی از انجیل         . پسرش پیدا کنه  
 ».داد تجردش می

لس بزرگی در ابعاد پوستری بود و صـحافی چرمـی           کتاب مانند اط  . تیبینگ کتاب بزرگی را یافت و آن را روی میز به سمت خود کشید             
سوفی دید کـه کتـاب شـامل        . تیبینگ بازش کرد و لنگدان و سوفی هم به او ملحق شدند           . 2اناجیل غنوصی : روی جلدش نوشته بود   . داشت
هـایی   نوشـته  ه که دسـت   پاشید  هایی ازهم   پاپیروس—رسید  شده از اسنادی کهن می      نمایی  هایی از چیزی است که به نظر عباراتی بزرگ          عکس

 . ندبود  نوشته راشان ی روبرو ترجمه زبان کهنش را نشناخت، اما در صفحه. ها بود روی آن
هـا بـه نحـو        ایـن . ترین اسناد مـسیحی     قدیمی—حمادی که قبالً صحبتشون رو کردم       ها تصاویریه از نسخ خطی بحرالمیت و نجع         این«
بهترین جـای شـروع     «. ای به جلو ورق زد و عبارتی را آورد          تیبینگ چند صفحه  » .وانی نداره های کتاب مقدس همخ     ای با انجیل    کننده  نگران

 :سوفی عبارت را خواند» .همیشه انجیل فیلیپوس بوده
                                                                            

 .ی این بنا یا اثر هنری پیدا نکردیم مطلبی درباره 1
2  Gnostic Gospels :Gnosticismی یونانی و نهایتاً  ای آمیخته از اصولِ عرفانِ شرقی و فلسفه کنند و آن فلسفه گرایی ترجمه می  را در معنایی معرفت

گویند که معتقدان به آن مدعی بودند شناختی به غایتِ کمال از طبیعت و  نیز اصول غنوصیه میدر معنایی . مسیحیت است که تأکید بر نجات انسان از راه عرفان دارد
پذیرند و خود نیز برداشتی از الوهیت عیسی دارند و  ها خدای عهد جدید، پدر حضرت عیسی را نمی آن. ای در مسیحیت هستند ها به واقع فرقه غنوصی. خالق دارند

های مسیحی  از جمله عقاید غنوصی. توان به انجیل توما یا انجیل مریم اشاره کرد اند که از آن جمله می نوشته] از دیدگاه مسیحیت معیار [)کذب(هایی ابوکریفایی  انجیل
ها به مرگ  غنوصی. ردگویند روح الهی مسیح در کالبد عیسای انسان ساکن شد و او بر صلیب نرفت، بلکه به مأل اعلی جایی که از آن آمده بود پـرواز ک آن است که می
ها عمدتاً مسیحیند، اما عقایدشان سخت  غنوصی. و رستاخیز او باور ندارند.] ی گناهان بشر است اعتقاد به این که تصلیب عیسی کفاره[ی مسیح  گونه و مصائب کفّاره

مشابه این عقیده نزد (توانست بر صلیب رفته باشد   بود که نمیحتی برخی عقیده دارند جسم مسیح آن اندازه لطیف. اند تفاوت دارد و در میان خود نیز چند دسته
این مکتب به پیروانش .) گویند جسم پیامبر آن اندازه لطیف بود که با تن خود به معراج رفت و این سفر صرفاً روحی نبود مسلمانان در مورد پیامبر این گونه است که می

های پروردگار از آن حرم  دهد که شعشعه را بشارت می)] بهشت روشنی(النور  جَنان: ندیم از مانی  روایت ابنیا به [(Divine Realm)معرفتی سرّی از مأل اعلی 
جا  ی الهی در انسان به منزلگه مقصود در آن  یا معرفت باطنی، مایهگنوسیس است سرازیر است و با بیدار کردن ›ی به پلیدی آلوده عرصه‹ملکوتی به عالم ناسوت که 

. نمایاند و بد نیست بدانیم آیین مانی از فِرَق غنوصی است گری و میتراپرستی می اعتقاد به دو نیروی نیکی و پلیدی در این اصول آن را مُلهم از زردشتی. ددگر باز می
 .ی نوزده و جز آن تأثیر گذاشته است سدهی یهودیان، کیمیاگری دوران رنسانس، تئوسوفی  های بسیاری از جمله اگزیستانسیالیسم، نهیلیسم، قباله این مکتب بر فلسفه
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. زد  داشت و بر لبانش بسیار بوسـه مـی          مسیح بیش از دیگر حوّاریان دوستش می      . دهنده مریم مجدلیه است      مسیحای نجات  نشینِ  و هم 
 1»داری؟ از چه روی بیش از ما دوستش می«: گفتند می. کردند شان را اظهار می  نارضایتیه از این رنجه شددیگر حواریان

 ».چیزی از ازدواج نمیگه«. جمالت سوفی را در حیرت فرو برد، اما چندان قاطع نبودند
 در اون روزگار به     نشین  همی     که واژه   زبان آرامی به تو میگن     های  ی محقق   همه«: و به خط اول اشاره کرد     » !برعکس«: تیبینگ گفت 

 ». بودههمسرمعنای 
 .لنگدان سرش را از روی تصدیق تکان داد

 .بخش مریم مجدلیه است نشین مسیحای نجات و هم. سوفی خط نخست را دوباره خواند
ای عاشقانه میان مریم مجدلیه       هتیبینگ کتاب را تورّق کرد و چندین عبارت دیگر را به سوفی نشان داد که در نهایت حیرت او، از رابط                    

ی پـدربزرگش را محکـم    خواند، به یاد کشیشی خشمگین افتاد که زمـان دختـربچّگیش در خانـه    عبارات را که می. کرد و عیسی صحبت می  
 .کوبانده بود

ی ایـن مقالـه کـه         بارهمیخوام در «. کرد چشم دوخته بود     و به سوفی که در را باز می       » جا منزل ژاک سونیره؟     این«: کشیش پرسیده بود  
 .ای را باال گرفت کشیش روزنامه» .نوشته صحبت کنم

؟ سـوفی   پدربزرگ چیزی توی روزنامه نوشـته     . ی سونیر را بستند و ناپدید شدند        سوفی پدربزرگش را صدا کرد و دو مرد در اتاق مطالعه          
ی مقاله را نفهمیـد، امـا بـه           همه. ی دوم یافت و آن را خواند        حهنام پدربزرگش را در صف    . ی صبح را ورق زد      فوراً به آشپزخانه دوید و روزنامه     

فـیلم  .  ممنـوع کنـد    ی مـسیح    آخرین وسوسه  به نام     را ها پذیرفته بود که فیلمی امریکایی       رسید که دولت فرانسه تحت فشار کشیش        نظر می 
فت که کلیسا پرنخوت است و در ممنوع کـردن فـیلم            گ  ی پدربزرگش می    مقاله. ی رابطه داشتن عیسی با زنی به نام مریم مجدلیه بود            درباره

 .برد راه به خطا می
 .الکی نیست که کشیش خون خونش رو میخورهسوفی اندیشید 

چطـور  «: ادامـه داد  . و از اتاق مطالعه بیرون زد و به طـرف در هجـوم بـرد              » !هتک حرمته ! نماییه  این فیلم هرزه  «: کشیش فریاد کشید  
کـشیش هنگـام   » ! امریکایی کُفرگویی میکنه و کلیسا هیچ تریبونی به اون در فرانسه نمیدهزییمارتین اسکورساین  ! میتونید تصدیقش کنید  

 .خروج در را محکم به هم کوباند
 »!کار میشی به زود دست«: گفت. پدربزرگش که به آشپزخانه آمد، سوفی را موقع خواندن روزنامه دید و اخم کرد

 »دختر داشته؟ وستکنی عیسی د خیال می«: سوفی گفت
 ».من گفتم کلیسا نباید به ما بگه که حق داریم عقایدی رو بپذیریم یا نه! نه، عزیزم«
 »دختر داشت؟ عیسی دوست«

 »عیبی داره اگر این طوری باشه؟«. ای سکوت کرد پدربزرگش چند لحظه
 ».برام مهم نیست«: گفتسوفی کمی فکر کرد و بعد شانه باال انداخت و 

                                                                            
ی خطی از میان رفته است و با  ی عیسی در نسخه هر چند واژه. ای در آن وجود دارد  انجیل فیلیپوس مانند دیگر اناجیل دارای باب و آیه نیست، اما چنین جمله 1

بخش به آنان پاسخ گفت چرا شمایان را همانند او دوست بدارم؟ زمانی که نابینا   نجات:گوید حضرت عیسی در ادامه می. توان منظور را فهمید ی جمله می توجه به ادامه
چنان در ظلمت خواهد  و بینایی همراه هم در دل تاریکی هستند، تفاوتی با یکدیگر ندارند و آن گاه که نور بازبیاید، بینا روشنایی را خواهد دید و او که نابینا است هم

 .ماند
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این موضوع  . برم  ت رو با اسم بردن این همه مرجع برای ازدواج عیسی و مریم سر نمی                حوصله«: کرد  ینگ هنوز صحبت می   سر لی تیب  

. و به عبارت دیگری اشـاره کـرد       » .رو بهت نشون بدم   یکی  با این همه، دوست دارم این       . های جدید بررسی کردند     رو به کرّات تاریخدان   
 ».تاین یکی از انجیل مریم مجدلیه اس«

 :متن را خواند. دانست انجیلی از سخنان مریم مجدلیه هم هست سوفی نمی
اطالع ما با زنی سخن گفته است؟ آیا ما باید پس بنشینیم و به او گوش بسپاریم؟ آیـا مـسیح               آیا مسیح به راستی بی    «:  گفت 1و پطرس 

 »او را به ما رجحان داد؟
اگر مسیح ارزشش گذارده    . ورزی  چون خصم عناد می    بینمت که با زنی هم      اکنون می . تو همواره تندخویی  ! پطرس«:  پاسخ گفت  2و لِبّی 

 3».دارد از همین روست که بیش از ما دوستش می. شناسدش است، که باشی که انکارش کنی؟ یقین بدان که مسیح نیک می
 ».پطرس بهش حسودی میکنه. کنند مریم مجدلیه است زنی که صحبتش رو می«: تیبینگ توضیح داد

 »داده؟ چون که عیسی، مریم رو ترجیح می«
قریـب دسـتگیر و مـصلوب         بینی میکنه که عن     ها، عیسی پیش    جای انجیل   در این . مسائل بیشتر از دلبستگی و محبته     . فقط اون نبوده  «
پطرس ابـراز نارضـایتی میکنـه    نتیجتاً . به همین دلیل، دستوراتی رو به مریم مجدلیه میده که چطور کلیسا رو بعد از مرگش اداره کنه            . میشه

 ».به جرأت میگم که پطرس طرفدار تبعیض جنسی بوده. که چرا باید شخص فرعی و بعد از یک زن باشه
 »؟4سنگی که عیسی کلیساش رو روی اون بنا کرد. قدّیسهاین فرد پطرس «: کوشید ادامه دهد سوفی می

های برپایی کلیـسای مـسیحی    ه، پطرس نبود که عیسی بهش راهنمایینشد  های سالخی   طبق این انجیل  . همون، به جز در یه مسئله     «
 ».رو داد؛ بلکه مریم مجدلیه بود

                                                                            
1  Peter 
2  Levi : یعنی سومین فرزند یعقوب از لیه ) 29:34سِفر پیدایش، (در متن کتاب این واژه الوی آمده است که در زبان انگلیسی عموماً به الویِ عهد عتیق

ی فارسی   ترجمهدر.  استThaddaeusباشد و نام مشهورتر او   است که یکی از حوّاریان عیسی میLebbaeusو آنی که احتماالً مدّ نظر بوده . شود اطالق می
؛ اعمال، 6:16لوقا، ] (برای جدا دانستن او از یهودای اسخریوطی خائن [یهودا برادر یعقوبو ) 3:19مرقس،  (تدّیو ) 10:2متی،  (لبی معروف به تدّیکتاب مقدس او 

اشاره ) 6:3برای مثال، مرقس (عیسی است که در چند جای اناجیل به اعتقاد برخی او یکی از برادران حضرت . نامند او را یهودای قدّیس نیز می. نامیده شده است) 1:13
اشتباه کاتبان ) تدّی (Thaddaeusبه ) لبی (Lebbaeusنویسد اطالق لفظ  ی انکارتا می دانشنامه. کنند ی یهودا را نیز عموماً به وی منتسب می تألیف رساله. شده

 (King James Version)ی معتبر کتاب مقدس به انگلیسی  ی نادرست در ترجمه  دوم را ناشی از ترجمهاست و یهودا پسر یعقوب است، نه برادر او و این اشتباه
 .ها آمده است اند همان ی فارسی نیز که از یونانی انجام داده رسد این عقیده صحّت داشته باشد؛ چه در ترجمه اما به نظر نمی. داند می

پس : ی پنج آن حذف شده است و آن آیه این چنین است ی اناجیل غنوصی که آیه  انجیل مریم مجدلیه از مجموعهی چهار تا نُه در  مذکور در باب نُه، آیه 3
ام، یا این که به کذب از  ها را از خود ساخته بری این گفته کنی؟ گمان می چه خیال می! مریم بگریست و به پطرس گفت پطرس، برادرم

شایان ذکر است انجیل مریم . کرده است ها اشاره به نقل داستانی دارد که پیش از این برای حواریون نقل می ته و مریم از این گفگویم؟ بخش سخن می نجات
 و  یوحنا)جا به معنای کتاب پنهانی این(ابوکریفون  در قاهره به دست آمد که نام دو متن دیگر عبارت است از 1896مجدلیه همراه با دو متن غنوصی دیگر در سال 

 . ای به دست آمد، اما از انجیل مریم مجدلیه تنها یک نسخه موجود است حمادی نیز نسخه از این دو متن در نجع. عیسی مسیح) سوفیاییا (حکمت 
نام واقعی پطرس، که شغلش ماهیگیری و اهل . شود گوی آنان است و نخستین پاپ تاریخ محسوب می ترین حواری در دوازده نفر و سخن  پطرس قدّیس مهم 4

 سنگ که در یونانی به معنای Petros اولین کلیسا با نام او همراه است نامش را به طور استعاری به بنای سنگجا که  رناحوم بود شمعون بوده است، اما بعدها از آنکف
 .دهند است تغییر می



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 246  -  

 »چرخوند؟ بایست می  میزنکلیسای مسیحیت رو یه «. سوفی به او خیره شد
 ».ی کلیساش رو به یک زن بسپره نیّتش این بود که آینده. عیسی یه فمنیست حقیقی بود. برنامه این بوده«

بینی که داوینچـی خیلـی    می. جاست این! نگاه کن. و پطرس از این بابت دل خوشی نداشت  «:  کرد و گفت   شام آخر ای به      اشاره لنگدان
 ».خوب از احساس پطرس به مریم آگاه بود

دن پطرس با حالتی تهدیدآمیز به سمت مریم مجدلیه خم شده بود و دست شمشیرمانندش را نزدیک گـر           . سوفی بار دیگر خاموش ماند    
 !ها عذرای صخرههمان حالت تهدیدکننده در . او نگه داشته بود

 »کمی شومه، نیست؟«: ای کرد و گفت به جمعیت حواریون در اطراف پطرس اشاره» جا هم، و این«: لنگدان گفت
 »اره؟ دخنجراین دست یه «. سوفی چشمانش را تنگ کرد تا دقت کند و دستی را دید که از میان حواریون بیرون زده است

 ».ناشناس. بدون تنه. هیچ کس... فهمی که این دست برای هیچ کس نیست ها رو بشماری، می اگر دست. ست اما غریبه. بله«
ها چطور مریم مجدلیه رو جام مقـدس   ی این م که همهیدمتأسفم؛ هنوز نفهم«. آورد   از تعجب شاخ درمیکرد که    کم حس می    سوفی کم 

 ».کرده
. ی بزرگی را بیرون کشید و پهنش کـرد  یک بار دیگر سمت میز چرخید و نقشه» !مسئله همین جاست  ! آه«:  کشید تیبینگ دوباره فریاد  

افراد کمی میدونند که مریم مجدلیه، به جز این که دست راست عیسی بوده، زن قدرتمندی هم محـسوب                   «. ی خانوادگی مفصّلی بود     شجره
 ».شده می

 . دید ا میی خانوادگی ر سوفی حاال عنوان شجره
 .1آلِ بنیامین
 .و به جایی نزدیک باالی شجره اشاره کرد» .جاست مریم مجدلیه این«: تیبینگ گفت

 »مریم از خاندان بنیامینه؟«: سوفی تعجب کرد
 ».در واقع مریم از تبار سلطنتیه«
 ».کردم مریم مجدلیه فقیر بود من خیال می«

 ».دلیل بدنام و بدکاره نشون دادند تا شواهد روابط خانوادگی بزرگش رو مخفی کنندمریم رو به این «. تیبینگ با تکان سر نفی کرد
: گفـت به سـمت تیبینـگ برگـشت و    . کند ی سر تصدیق می   سوفی متوجه شد که دوباره به لنگدان چشم دوخته است و او هم با اشاره              

 »ی سلطنتیه؟  باشه که مریم از سُاللهمهمچرا باید برای کلیسای اولیه «
ی مریم نبود که کلیسا رو نگران کرد یا حتی همسری او با عیـسی کـه او           تبار شاهانه ! فرزند عزیزم «: د انگلیسی لبخندی زد و گفت     مر

با ازدواج عیـسی  . 2شاه یهود—میدونی که انجیل متی میگه که عیسی از خاندان داوود بود، از اعقاب شاه سلیمان       .  از خاندان سلطنتی بود    هم

                                                                            
جنگاوران این . که آل بنیامین اَسباط اویند)  یوسفی  و قرآن، سوره42-45تورات، سفر پیدایش، باب ( بنیامین پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف  1

ی باختری رود اردن، در میان قبایل افرایم و  قلمروی این خاندان در کتاب مقدس کرانه. خاندان به مهارت در تیراندازی و زیرکی در استفاده از دست چپ معروف بودند
 .شاؤل، نخستین شاه یهودیان، از آل بنیامین بود. یهودا است

  به بعد23ی  ، آیه3، و لوقا باب 1مذکور در انجیل متی، باب ) ع(ی عیسی  نامه نسب 2
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کردند که ممکن بود ادّعای برحـقّ تخـت و            ای رو ایجاد می     شدند و اتحاد سیاسی بالقوه      مند بنیامین، دو تبار سلطنتی یکی می      با خاندان قدرت  
 ».تاج رو داشته باشه و دودمان پادشاهان رو مثل سلیمان ادامه بده
 .سوفی احساس کرد که سرانجام منظورش را فهمیده است

ساغری که خـون    ‹ی جام از      وقتی که افسانه  . ی تبار سلطنتیه    ای درباره   ی جام مقدس افسانه     فسانها«. نمود  زده می   تیبینگ حاال هیجان  
زهدان زنی که خـون و تبـار سـلطنتی عیـسی رو در خـودش      — صحبت میکنه، منظورش در واقع مریم مجدلیه است    ›عیسی را در خود دارد    

 ».داره
مریم مجدلیه خون عیـسی     . ها را هضم کند     رفتند تا سوفی بتواند آن       و پیش می   یافتند و پس    ها در آن سالن بزرگ پژواک می        انگار واژه 

 »؟...اما چطور میشه که مسیح یه تبار داشته باشه، جز این که«؟ رو داشت
 ».جز این که اونها بچه داشته باشند«: لنگدان آرام لبخند زد

 .سوفی مات و مبهوت خشکش زد
عزیزم، مریم مجدلیه ظـرف     . عیسی نه تنها ازدواج کرد که پدر هم بود        ! یخ بشر رو نگاه کن    کاری تار   ترین مخفی   بزرگ«: تیبینگ گفت 

های پاک از اون  مقدس بود، ساغری بود که خون عیسی مسیح رو در خودش داشت، زهدانی بود که تبار او رو نگه داشت، تاکی بود که میوه        
 »!به ثمر نشست

 » بمونه؟مخفیچطور ممکنه راز به این بزرگی این همه سال «: سیدپر. شده استسوفی حس کرد که موهای تنش سیخ 
. جـام مقـدس   —ی تاریخـه    تبار سلطنتی عیسی منشأ ماندگارترین افـسانه      ! مخفیاین راز هر صفتی داشته، مگر       ! خدایا«: تیبینگ گفت 

هات رو که باز کنی این داستان رو همـه جـا              مچش. دنها سر هر کوی و برزنی گفت        ی استعارات و زبان     ها با همه     قرن  رو داستان مریم مجدلیه  
 ».بینی می

 »ی سلطننتی داره؟ کنند عیسی سالله  چی؟ انگار اونها ثابت میسنگریلو اسناد «: سوفی گفت
 ».همین طوره«
 »ی تبار سلطنتیه؟ ی جام مقدس درباره ی افسانه پس همه«
تـرین صـورت    امـا در قـدیمی  . یا همون جام مقدس—ه مشتق شدSan Greal از Sangrealی  اللفظی بگیم واژه اگر تحت«

 .ای کاغذ نوشت و به سوفی داد تیبینگ چیزی را روی تکه» .ای ساخته میشه واژه، به شکل دیگه
 .سوفی آن را خواند
Sang Real 

 .1 استخون سلطنتی دقیقاً به معنای Sang Real. ی آن را فهمید سوفی ناگهان ترجمه

                                                                            
 در انگلیسی هم به معنای خون و هم تبار است و در این فصل عمدتاً معنای دوم مدّ نظر نویسنده بود و نباید در آن معنا به خون ترجمه bloodی   واژه 1

چرا که به جمع شدن خون عیسی (الواقع باید این بازی با کلمات را  فی. و ما در موارد محدودی خون را به معنای تبار گرفتیمبا این همه، چنین امری میسّر نبود . شد می
 . آوردناپذیرها ترجمهدر شمار .) در جام مقدس نیز کنایه دارد
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 فصل پنجاه و نهم

دی در سرسرای ساختمان مرکزی اپوس دئی در خیابان لگزینگتون شهر نیویورک از شنیدن صدای اسـقف آرینگاروسـا در               مرد متص 
 »!جناب سالم، عالی«. پشت خط متعجب شد

 »اند؟ پیغامی برای من گذاشته«: اسقف پرسید
 ».پیش، پیغام تلفنی فوریی داشتیدحدود نیم ساعت . در آپارتمانتون نبودید. خوشحالم که تماس گرفتید. جناب بله، عالی«

 »چه گفت؟ اسمش را هم پیش شما گذاشت؟«: ده است گفتکر شخاطر اسقف با لحنی که انگار شنیدن این خبر آسوده
 .متصدی شماره را خواند» .ی تماس فقط شماره. جناب نه، عالی«
 »گویم؟ فرانسه است، درست می. ی سی و سه شماره پیش«
 ».فتش مهمه که خیلی فوری با اون تماس بگیریدو گ. جناب بله، عالی«
 .و به سرعت تلفن را قطع کرد» .منتظر تماس بودم. متشکرم«

ی اسـقف   ی روزانـه  برنامـه . خـش داشـت   گذاشت، تعجب کرد که چرا تماس تلفنی آرینگاروسا این همه خش متصدی که گوشی را می   
. متصدی اهمیتی نـداد . ی زمین تماس گرفته است رسید که از آن طرف کره      نظر می داد که آخر این هفته در نیویورک است، اما به             نشان می 

 .این چند ماه رفتارهای اسقف آرینگاروسا سخت عجیب شده بود
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احتمـاالً تلفـن همـراهم زنـگ        کرد آرینگاروسا با خـود اندیـشید          فیات که به سمت در خروجی فرودگاه پیامپینو چارتر رُم حرکت می           
 که ، چرا امیدوار شده بود اندکیرغم نگرانی آرینگاروسا برای دریافت نکردن تلفن،  علی.عی کرده بوده با من تماس بگیرداستاد س. نخورده

 .کرده که مستقیماً با ساختمان مرکزی تماس گرفته است استاد آن قدر احساس امنیت می

 .باید امشب اتفاقات خوبی در پاریس افتاده باشد
 .آیم قبل از طلوع فرود می    . زده بود   ها کرد، از این که به زودی در پاریس فرود خواهد آمد هیجان              گرفتن شماره آرینگاروسا که شروع به     
های مسافربری خصوصی     پرواز با شرکت  . کشید تا او سفر کوتاهش را تا پاریس انجام بدهد           جا انتظارش را می     هواپیمای توربوی دربستی این   

 .روز نبود؛ آن هم با توجه به محتویات چمدانش انهی مناسبی برای این ساعت شب گزینه
 .تلفنِ آن سوی خط زنگ خورد

  ”Direction Centrale Police Judidaire“: صدای زنی پاسخ داد
 ».به من گفتند با این شماره تماس بگیرم... اِاِاِ«: گفت. انتظار چنین چیزی را نداشت. آرینگاروسا احساس تردید کرد

 »اسم شما چیه؟.... ?Qui êtes-vous«: زن گفت
 ؟پلیس قضایی فرانسه. آرینگاروسا مطمئن نبود نامش را بگوید یا نه

 » شما چیه، موسیو؟اسم«: زن دوباره پرسید
 ».اسقف مانوئل آرینگاروسا«
 .صدای تَرَقی پشت تلفن آمد» .چند لحظه«

اسقف، خوشحالم که باالخره تونستم شـما رو    «. رسید  میصدایش تند و دلواپس به نظر       . پس از انتظاری طوالنی، مردی پشت خط آمد       
 ».کلی موضوع هست که باید من و شما راجع بهش صحبت کنیم. پیدا کنم
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 فصل شصتم

 SAN GREAL ...SANG REAL ...SANGREAL... خون سلطنتی... جام مقدس
 . اند همه در هم تنیده

سوفی که میان سالن رقص ایـستاده بـود و رابـرت لنگـدان را نگـاه                . یحمادر تبار سلطنتی عیسی مس    ... جام مقدس مریم مجدلیه است    
گذاشتند، پازل    های بیشتری از پازل را کنار هم می         امشب هر چه تیبینگ و لنگدان تکه      . کرد موج دیگری از آشفتگی را در خود حس کرد           می

 . شد ناپذیرتر می بینی پیش
بینی، عزیزم، لئوناردو تنها کسی نبود که سعی کـرد حقیقـت جـام                 طور که می   همون«: ی کتاب رفت و گفت      تیبینگ لنگان کنار قفسه   

و انگـشتش را روی ردیفـی از        » .های زیادی تبار سلطنتی عیسی مسیح رو با جزییات جامع بیـان کردنـد               تاریخدان. مقدس رو به جهان بگه    
 . کتاب کشاند

 : ها را مرور کرد سوفی سرش را خم کرد و عنوان کتاب
 های هیکل  شوالیهرازگشایی

 نگهبانان پنهان شخصیت راستین مسیح 
 :ی مرمرین زنی با کوزه

 ی مقدس مریم مجدلیه و مادینه
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 النوع در اناجیل ربه
 ی مقدس احیای مادینه
 :بودروی جلد آن نوشته . ای را بیرون کشید و به او داد و کتاب زرکوب و پاره» .این یکی شاید مشهورترین مجلد باشه«: تیبینگ گفت

 خون مقدس، جام مقدس
 برانگیز در جهان کتاب پرفروش و تحسین

 ».یه کتاب پرفروش جهانی؟ هیچ وقت اسمش رو نشنیدم«: سوفی با تعجب نگاه کرد و گفت
هـای   هاشـون جهـش   ها توی تحلیل ی من اینه که نویسنده عقیده. پا کرد   ی هشتاد به    این کتاب بلوای زیادی توی دهه     . تو بچه بودی  «

خوبی اثرشون هم این بود کـه تبـار عیـسی رو وارد ادبیـات رایـج                 . ی اونها پذیرفتنی بود     برانگیزی انجام دادند، اما فرض پایه       قادی سؤال اعت
 ».کردند

 »واکنش کلیسا به کتاب چی بود؟«
هـای    بخشی از جنـگ   . برههر چی باشه واتیکان سعی کرده بود این راز رو قرن چهارم از بین ب              . رفت  اما انتظارش می  . تخطئه و خشم  «

تهدیدی که مریم مجدلیه برضدّ مردان کلیـسای صـدر مـسیحیت            . 1آوری و نابود کردن اطالعات      صلیبی هم به خاطر همین بود، یعنی جمع       
سا  جدیـد و مـورد ادعـای کلیـ         الوهیتی او گذاشته بود، بلکه مدارکی داشت که           نه فقط عیسی برپایی کلیسا رو به عهده       . داشت ویرانگر بود  

کلیسا برای دفاع در برابر قدرت مریم مجدلیه اون رو به عنوان روسـپی نـشون داد و مـدارک ازدواج او رو بـا                         . تباری فانی رو به وجود آورده     
ی این که مسیح تباری ازش به جا مونده و یا پیـامبری انـسانی بـوده خنثـی             عیسی مخفی کرد تا از این رهگذر هر ادعای ممکنی رو درباره           

 ».کنه
مدارکی که این حرف رو اثبات میکنه خیلـی         ! سوفی«. داد  ی تصدیق تکان می     سوفی به لنگدان نگاه کرد که باز هم سرش را به نشانه           

 ».زیاده
اونهـا  . های قدرتمند کلیسا رو برای الپوشانی این قضیه درک کنـی            پذیرم که این ادعا خیلی عظیمه، اما باید انگیزه          می«: تیبینگ گفت 

کـرد و همـین    وجود فرزند از عیسی تصور الوهیت او رو سست مـی . ی تبار عیسی جون سالم به در ببرند        از آگاهی عمومی درباره   نمیتونستند  
رسـند و بـه      میها از طریق اون به پروردگار         کرد که خودش رو تنها مَحمِلی اعالم کرده بود که انسان            طور کلیسای مسیحیت رو تضعیف می     

 ».ددیار ملکوت راه پیدا کنن
ی صـندل     همون طرحـی کـه روی جعبـه       . های تیبینگ اشاره کرد     و ناگهان به عطف یکی از کتاب      » !گلبرگه  گل رز پنج  «: سوفی گفت 
 .سرخ منبّت شده

ایـن نمـاد دِیـر      «: ادامـه داد  . و به سمت سـوفی برگـشت      » .های تیزی داره    چشم«. تیبینگ به لنگدان نگاهی انداخت و نیشش باز شد        
 بـرای مـریم انتخـاب        رو از اونجا که کلیسا اسمش رو ممنـوع کـرده بـود، اسـامی مـستعار زیـادی                 . برای مریم مجدلیه  . صهیون برای جامه  

ی رز    کننـده   نمـای هـدایت     ی ناهید و قطـب      پر سیاره   ی پنج   هایی با ستاره    رز رابطه «: مکثی کرد و گفت   » .ساغر، جام مقدس، گل رز    —دکردن
 ».ها یکسانه های انگلیسی و فرانسه و آلمانی و خیلی دیگه از زبان زبان در رُزی  از اون گذشته، واژه. داره

                                                                            
جنگیدند و  گرفت که در آن با غیرمسیحیان می  برمیشد و هر جنگی را در های صلیبی صرفاً به جنگ برضدّ مسلمانان اطالق نمی دقت کنید که جنگ 1

 .های صلیبی بودند نیز یکی از اهداف جنگ) گنوستیک(های غنوصی  فرقه
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 ».خدای عشق شهوانی در یونان— هم هست1)اِروس (Erosی   قلب واژهRose«: لنگدان افزود
 .تیبینگ کمی جلوتر آمد و سوفی نگاهی از سرتعجب به او انداخت

ی زنـدگی زنـان را نـشون     گلبرگـه پـنج مرحلـه    ای بـدوی، رز پـنج     هـ   پرسـتی   در الهـه  . رز همیشه نماد خصوصیات جنـسی زن بـوده        «
بعد بـه رابـرت نگـاه کـرد و          » .در روزگار جدید، روابط رزهای شکوفان بیشتر به چشم میاد         . تولّد، قاعدگی، مادری، یائسگی، مرگ    —داده  می

 ».اینجاش رو نمادشناس بهتر میتونه توضیح بده«: ادامه داد
 .طوالنی گذشتلحظاتی . رابرت تردید داشت

چیزی که رابرت از گفتـنش      «: رو کرد به سوفی و ادامه داد      » !مقدسید  ها چقدر خشکه    شما امریکایی ! خدایا«: کنان گفت   تیبینگ پرخاش 
ـ  ها از طریق اون پا به دنیا مـی  ی انسان ریایی که همه  ی کِبْ   شکوفه—اَبا داره اینه که گل رز شکوفان شبیه به اندام های جنسی زنه             و ! دگذارن

 ».فهمی  دیده باشی منظورم رو دقیقاً می2اگر نقاشیی از جورجیا اوکیف
 ».ها اون ادعای تاریخی رو به اثبات رسوندند ی این کتاب جاست که همه نکته این«: ها کرد و گفت ی کتاب ای به قفسه لنگدان اشاره

 .نمود سوفی هنوز نامطمئن می» این که عیسی فرزند داشته؟«
دِیر صهیون، تـا بـه امـروز،        . و این که مریم مجدلیه زهدانی بوده که تبار سلطنتی عیسی رو در خودش نگه داشته               . بله«: تیبینگ گفت 

 ».پرسته النوع و جام مقدس و گل رز و مادر آسمانی می هنوز مریم مجدلیه رو به عنوان ربه
 . سوفی دوباره به یاد مراسم زیرزمین افتاد

ی عیسی مجبور شـد   ای دیر، مریم مجدلیه زمان تصلیب عیسی باردار بوده و برای حفظ جان فرزند نیامده          طبق ادع «: تیبینگ ادامه داد  
با کمک عموی مورد اعتماد عیسی، یوسف اهل رامه، مریم پنهانی به فرانسه سفر میکنه و در اونجا خودش رو                    . که از ارض مقدس فرار کنه     

اسـم اون  . در فرانسه دختری رو به دنیـا میـاره  . ای یهودی زندگی میکنه ر از خطر میون جامعهای دو  جا میزنه و به شکل پناهنده     3از قوم گُل  
 ».سارا بود

 ». بچه رو میدوننداسماونها واقعاً «: سوفی با تعجب نگاه کرد
دلیـه متعلـق بـه      یادت باشه که فرزند مریم مج     . زندگی مریم و سارا رو محافظان یهودیشون با دقت کامل نوشتند          . حتی بیشتر از اون   «

ی سلطنتی و مقدس اون احترام گذاشتند و به       های فرانسه به خانواده     به همین دلیل، یهودی   . داود و سلیمان  —تباری از پادشاهان یهودی بود    
ارا و  های زیادی در اون دوره وقایع زندگی مـریم مجدلیـه رو در فرانـسه، از جملـه تولـد سـ                       محقق. عنوان والد تباری شاهانه عزیز دونستند     

 ».ی خانوادگی بعد از او رو نوشتند شجره
 » از عیسی باقی مونده؟شجره«: گفتسوفی مبهوت شد و 

                                                                            
و تجسّم ) آشفتگی (خائوساو فرزند . النوع عشق در یونان؛ در اساطیر اولیه او یکی از نیروهای بنیادین طبیعت بود  اروس، همتای کوپیدون رومی، رب 1

و ) Pothos=حسرت (پوتوسسیما در نظر گرفته شد که مالزمانش  با این همه، اندکی بعد به عنوان مردی جوان و خوش.  نیروی خلّاقه در جهان بودهماهنگی و
شود که  ه میدر هنر به شکل جوانی بالدار و زیبارو به تصویر کشید. بعدها، در اساطیر مالزم همیشگی مادرش آفرودیته شد. بودند) Himeros=آرزو (هیمروس

 . چشمانش به نماد کوری عاشقان بسته است
2  Georgia O’Keefe) :1986-1887 (ی آن  جان است که از جمله ی طبیعت بی کار امریکایی که شهرتش به دلیل کارهای وی درباره نقاش آبستره

 . رابر آفتاب و مناظر نیومکزیکو اشاره کردپریده در ب های رنگ های صحرایی و جمجمه های بزرگ او از گل توان به نقاشی موضوعات می
  از اقوام هندواروپایی ساکن در فرانسه 3
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 ».ی مسیحه شناسی کاملی از اعقاب اولیه ترین اسناد سنگریل، نسب و گفته میشه که یکی از اصلی. بله«
 ».کنند ها صحّتش رو تأیید نمی احتماالً تاریخدان. درد میخوره؟ چیزی رو اثبات نمیکنه شناسی تبار مسیح چه به نسب«: سوفی پرسید

 ».صحت کتاب مقدس رو هم نمیتونند تأیید کنند«: تیبینگ با خنده گفت
 »یعنی چی؟«
هـای    کنند بازنـده از بـین میـره و برنـده کتـاب              وقتی دو فرهنگ با هم برخورد می      . نویسند  ها می   تاریخ را همیشه بَرنده   یعنی این که    «

تاریخ چیست، مگـر    ناپلئون گفته   . هایی که آرمان خودشون رو تمجید میکنه و دشمن مغلوب رو حقیر جلوه میده               کتاب—ویسهتاریخی رو مین  
 ».ست ماهیت تاریخ اینه که همیشه گزارشی مغرضانه«: لبخندی زد و ادامه داد» ؟کنند هایی که بر سر آن توافق می داستان

 . بودسوفی هیچ وقت این چنین چیزهایی را نشنیده
کنـی بـستگی بـه ایمـان و      در آخر، این که کدوم بخش داستان رو باور مـی     .  داستان مسیح رو میگن    دیگراسناد سنگریل فقط سمت     «

شـاهدهای عینـی    . هزار صـفحه اطالعاتـه      اسناد سنگریل شامل چند ده    . تحقیقات شخصی خودت داره، اما دست کم اطالعات باقی میمونند         
هزاران صفحه مـدارک قبـل   — هستاسناد سِرِهها  معروفه که در اون چمدان    . شده   چهار چمدان بزرگ حمل می     گزارش دادند که اسناد توی    

در ضمن گفتـه    . ی عیسی نوشتند و او رو تماماً به عنوان استاد و پیامبری بشری تحسین کردند                نشده که پیروان اولیه     از کنستانتین و سالخی   
الظـاهر، کتـابی از تعلیمـات         ای که حتی واتیکان وجودش رو پذیرفته و علی          نوشته  دست—باشه Qای    مدرک افسانه میشه بخشی از گنجینه     

 1».عیساست که احتماالً خودش نوشته
 »خود مسیح نوشته؟«

مـدرک مهـم   . کردنـد  چرا نباید عیسی وقایع زندگی معنویش رو بنویسه؟ اکثر مردم در اون روزگار این کار رو می              ! البته«: تیبینگ گفت 
گزارش خود مریم مجدلیه از روابطش با عیسی و مـصلوب شـدنش و زنـدگیش در                 —ست خاطرات مریم مجدلیه  ایه که اسمش      گنجینهدیگه  
 ».فرانسه

ها زیـر هیکـل سـلیمان     ایه که شوالیه و این چهار صندوق سند همون گنجینه«: سپس گفت. سوفی زمانی طوالنی در سکوت فرو رفت    
 »پیدا کردند؟

 ».شمار جام در تاریخ شد اسنادی که موجب جستجوهای بی. ها رو تا اون اندازه قدرتمند کرد والیهاسنادی که ش. بله«
گـشتند، چـرا شـما اسـم ایـن رو جـستجو بـرای جـام مقـدس                     اگر دنبال اسناد می   .  بوده مریم مجدلیه اما شما گفتید که جام مقدس       «

 »گذارید؟ می

                                                                            
بالنعل کلمات نشان  النعل ها، در واقع میان اناجیل متی و لوقا و مرقس، حتی تا حد همسانی طابق های فراوانی را میان متون آن بررسی اناجیل اربعه مشابهت 1

نظر : شود ی توجیه این همسانی ارائه می سه نظریه درباره. اند ها بهره جسته کنند نویسندگان اناجیل از یک منبع برای نگارش آن  میای که برخی تصور دهد، به گونه می
دانند، منبع  ه میتر از بقی دیدگاه دوم تنها انجیل مرقس را، که قدیمی. متشرّعان آن است که هر چهار انجیل را یک منبع یعنی خدا بر نویسندگانشان الهام کرده است

کشد،  تر از اناجیل اربعه به میان می ی دیگر سخن از انجیلی قدیمی نظریه. رود ی انجیل مرقس نیز فراتر می داند، اما تشابهات متی و لوقا گاه از حوزه متی و لوقا می
ی  شده خوانند که کوتاه  به معنای منبع میQuelleحققان آلمانی آن را م. انجیلی که یا خود به تنهایی و یا همراه با انجیل مرقس منبع نگارش اناجیل عهد جدید است

 پس از 50وحوش سال  دانند و زمان نگارش آن را حول ی آن را حضرت عیسی نمی البته آن گونه که دن براون تصور کرده است نویسنده.  استQآن همان انجیل 
 انگلیس، 1996ی قدیمی کتاب مقدس، چاپ   در ترجمه. استفاده کرده باشدQجیل غنوصی هم باید از ی برخی انجیل توما از انا بر طبق عقیده. دانند میالد می
 .اند  هر باب آورده در را زیر عناوین فرعیی مذکورها مشابهت
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 ». داره1گاه جام مقدس یه تابوت سنگی برای این که مخفی «.پذیر به او نگاه کرد ای انعطاف تیبینگ با چهره
 .کشید بیرون، باد در میان درختان زوزه می

 مریم مجدلیه زانو بزنی؛ سفر برای       تنجستجوی جام مقدس یعنی جستجو برای این که در برابر           «: کرد  تر صحبت می    تیبینگ حاال آرام  
 ».دس گمشدهی مق شده، کنار مادینه دعا کردن کنار فرد رانده

 » است؟مقبرهیه ... گاه جام مقدس واقعاً مخفی«: سوفی که انتظار این را نداشت گفت
. ای که بدن مریم مجدلیه و اسنادی توی اونه که زندگی واقعی اون رو افشا میکنـه                  مقبره. بله«. آلود شد   ای تیبینگ اشک    چشمان قهوه 

 برای شهبانوی ستمدیده که اسناد ادعای خانوادگی و صـحیح اون —مجدلیه بودهدر مرکز قبر، جستجوی جام همیشه جستجویی برای مریم    
 ».کردند همراه با خودش دفن رو

: سـرانجام گفـت   . آمـد   هنوز خیلی از مسائل پدربزرگش با هـم جـور درنمـی           . ای مکث کرد تا تیبینگ به خود برگردد         سوفی چند لحظه  
 »ز اسناد سنگریل و قبر مریم مجدلیه مراقبت کنند؟اعضای دِیر صهیون، این همه سال، قبول کردند که ا«

. خانـدان مـسیح همیـشه در معـرض خطـره      . تبـار عیـسی   مراقبت از   —ای هم به همون اندازه مهم داره        ی دیگه   اما اخوت وظیفه  . بله«
هـای کاتولیـک رو بـر هـم      وزهد که اگر تبار گسترش پیدا کنه، راز عیسی و مریم باالخره رو میشه و اساس آمـ   یترس میکلیسای اولیه از این     

با این همه، خاندان عیسی مخفیانه      «: مکثی کرد و ادامه داد    » .یعنی مسیحای الهی که همسری اختیار نکرد و با کسی رابطه نداشت           —میزنه
د و تبـاری رو بـه   در فرانسه گسترش پیدا کرد تا این که قرن پنجم تغییر مهمی در مسیرش انجام داد و با خاندان سلطنتی فرانسه ازدواج کر 

 ». ایجاد کرد2اسم خاندان مرووینجین
هـایی هـستند      ها همون   مرووینجین«: سوفی گفت . آموز فرانسویی این کلمه را شنیده بود        هر دانش . زده کرد   این حرف سوفی را شگفت    

 ».که پاریس رو بنا گذاشتند
خیلـی از جـستجوهای جـام واتیکـان در فرانـسه در واقـع       . دارهی جام توی فرانسه این قـدر رواج          این یکی از دالیلیه که افسانه     . بله«

 » رو شنیدی؟3اسم شاه داگوبرت. سروصدایی برای کشتن اعضای تبار سلطنتی بود های بی مأموریت
هـای   داگـوبرت یکـی از پادشـاه      «. آورد  سوفی این نام را که در داستان فجیعی در کالس تاریخ شنیده بود به طور مبهمی بـه یـاد مـی                     

 ».وینجین بود؟ همونی که وقت خواب خنجر به چشمش فرو کردندمرو
  روقتـل داگـوبرت، خانـدان مـرووینجین    .  این تـرور رو انجـام داد       1دستی پَپینِ هرستالی    اواخر قرن هفتم بود که واتیکان با هم       . دقیقاً«

این حمله جون به در برد و تبار ادامـه پیـدا کـرد کـه     بختانه، پسر داگوبرت، سیگیبرت، مخفیانه از       خوش. دکری روزگار محو      تقریباً از صفحه  
 ».گذار دِیر صهیون بنیان—رسیدبعدها به گودفروا دو بوالون 

                                                                            
 .همان طور که قبالً اشاره رفت تابوت سنگی در ادیان کهن نمادی مؤنث است و نشانِ زندگی دوباره 1

2  Merovingian :های سالیَن  ها از اخالف سلطان فرانک آن. ها حکم راندند  میالدی بر فرانک751 تا 481ای از شاهان که از  سلسله(Salian Franks) ،
های سالین و هم  ی مرووک، نخستین شاه مرووینجین بود که هم بر فرانک ، نوه(Clovis I)کلوویس اول .  بودند(Merovech/Merowig)مِرووِک یا مِروویگ 

 . به عمر این سلسله پایان داد(Pepin the Short)پپین کوتوله .  حکومت کرد(Ripuarian)یپورین بر ر
3  King Dagobert I : داگوبرت اول، فرزند کلوتار دوم(Clotaire II) بر 639 تا زمان مرگش در 629 و مقتدرترین شاه مرووینجین بود که از سال 
 . شمارندش  بود و یکی از ارجمندترین شاهان تاریخ اروپا می(St. Eloi) خود انتخاب کرد و مشاورش الوای قدّیس او پاریس را پایتخت. ها حکم راند فرانک
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های هیکل دسـتور داد تـا اسـناد سـنگریل رو از زیـر هیکـل سـلیمان بـه دسـت بیارنـد و                            همون مردی که به شوالیه    «: لنگدان گفت 
 ».ت کنهمرووینجین بتونه توارثش رو از عیسی مسیح اثبا

اخـوت بایـد   . هـا  سه برابر قبلی. ی حسّاسی رو به عهده داره دیر صهیون جدید وظیفه«. تیبینگ سر تکان داد و آهی طوالنی بیرون داد        
یعنی از  —صد البته باید تبار عیسی رو هم پرورش بده و حفاظت کنه           . ی مریم مجدلیه مراقبت کنه      باید از مقبره  . اسناد سنگریل رو حفظ کنه    

 ».نفر اعضای خاندان مرووینجین که تا امروز باقی موندندچند 
اخالف عیـسی  . ای بلرزاند هایش را حقیقت تازه   انگار که استخوان  . خوردند و ارتعاشی غریب برای سوفی داشتند        ها در فضا چرخ می      واژه

 .ات بگم ی خانواده  درباره باید چیزی رو!پرنسس. صدای پدربزرگش دوباره در گوشش صدا کرد. که تا امروز باقی موندند
 .ای سخت تنش را زیر و رو کرد لرزه

 .تبار سلطنتی
 .شد باورش نمی

 .پرنسس سوفی
 »چند لحظه میتونم آشپزخانه در خدمت شما باشم؟«. سوفی از ترس باال پرید. آمد صدای پیشخدمت از بلندگوی دیوار می» !سِر لی«

همون طور که میـدونی مـن بـا    ! رمی«. ای را فشار داد به سمت بلندگو رفت و دگمه . موقع روی در هم کشید      تیبینگ از این دخالت بی    
 »!متشکرم و شب به خیر. داریم ای از آشپزخانه خواستیم، خودمون برمی اگر امشب چیز دیگه. مهمانانم مشغولم

 ».کنم خواهش می. قبل از این که استراحت کنم، حرف کوتاهی دارم«
 »!سریع بگو، رمی«:  را فشار دادتیبینگ غرغری کرد و دگمه

 ». رو اذیت کنیمها مؤدبانه نیست مهمان! ی خانگیه، آقا مسئله«
 »و نمیشه تا صبح منتظر موند؟«. نمود تیبینگ شکّاک می

 ».گیره سؤال من یک دقیقه هم وقت شما رو نمی! نه، آقا«
دوبـاره  » ها یادم میره کی بـه کـی خـدمت میکنـه؟              وقت گاهی«: گفت. چشمان تیبینگ گرد شد و به سوفی و لنگدان نگاهی انداخت          

 »چیزی میخوای از اینجا که برات بیارم؟. االن میام اونجا، رمی«: دگمه را فشار داد و گفت
 »!، آقازِنهارفقط «
 »کنی؟ هاییه که درست می کنی استیک با فلفل اطالع داری که تنها دلیلی که تو هنوز برای من کار می! رمی«
 ».هر چی شما بگید! ما بگید، آقاهر چی ش«

                                                                                                                                                                                                                                             
1  Pepin d’Heristal و یا Pepin of Herstal : ها را  ها قلمرو فرانک ی مرووینجین ، پدربزرگ پپین کوتوله که در اواخر دوره)635-714(پپین هرستالی

 . سرانجام در جنگی داخلی مرد و پسر نامشروعش، شارل مارتل جانشین او شد.دوباره متحد کرد
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 فصل شصت و یکم

 !پرنسس سوفی

گفـتن چیـزی، بـه سـمت لنگـدان           بـی . شد، سوفی احساس عجیبی را در خود یافت         تر می  ترق عصای تیبینگ که در راهرو آهسته        ترق
 . افکار او را حدس زده باشدداد؛ انگار که لنگدان سرش را به نشان نفی تکان می. برگشت و در سالن رقص متروک به او نگاه کرد

ی   خواسـته رازی رو دربـاره       وقتی فهمیدم پدربزرگت جزو دیر صهیون بـود و مـی          ! نه، سوفی «: لنگدان با چشمانی خاطرجمع نجوا کرد     
 ».سونیر یه اسم مرووینجین نیست«. لنگدان مکثی کرد» .اما غیرممکنه. ات بگه همین فکر به ذهن من هم خطور کرد خانواه

. ، پرسیده بود  1ی اسم پیش از ازدواج مادرش، شاول        الی غیرمعمولی درباره  ؤپیشتر لنگدان س  . دانست باید ناامید شود یا آسوده       میسوفی ن 
 »و شاول؟«: با حالتی عصبی پرسید. سؤالش حاال معنی داشت

امـا فقـط دو   . ع به تو جـواب میـده  ها رو راج میدونم همچین چیزی خیلی از سؤال. متأسفم«: لنگدان باز هم سرش را تکان داد و گفت        
کننـد و     هر دو خـانواده مخفیانـه زنـدگی مـی         . 2کلر  ها باقی موندند، اون هم با اسامی خانوادگی پالنتارد و سن            خاندان مستقیماً از مرووینجین   

 ».احتماالً دیر صهیون از اونها مراقبت میکنه
احـساس  . کلـر نبـود   شان با نام پالنتارد و سـن  هیچ کس در خانواده  . ادها را در دلش تکرار کرد و سرش را تکان د            سوفی در سکوت نام   

خواسـته بـه او بگویـد نزدیـک      دانسته به حقیقتی که پدربزرگش می     فهمید که بیش از آن چه در لوور می        . ای در او پدیدار شد      خستگی نهفته 
                                                                            

1  Chauvel 
2  Plantard and Saint-Clair 
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هایی کهنه را باز کرده بـود کـه    سونیر سرِ زخم. ای نکرده بود اش اشاره سوفی آرزو کرد که پدربزرگش امروز بعدازظهر به خانواده        . نشده است 
خواند و پـدرش   ها برایش آواز می      یاد مادرش افتاد که شب     .گردند  دیگه برنمی  !اونها مردند، سوفی  . ی گذشته دردناک بودند     حاال هم به اندازه   

شان را از     همه. زدند   سبز و پرحرارتشان به او لبخند می       کرد و مادربزرگ و برادر کوچکترش که با چشمان          که روی دوشش سوفی را سوار می      
 .ه برایش مانده بود پدربزرگش بوداو گرفته بودند و تمام آن چ

 .من تنهام. او هم حاال مرده
ی مـریم   چیزی در رخساره.  برگشت و به موهای بلند و سرخ و چشمان آرام مریم مجدلیه نگاه کرد             شام آخر سوفی به سرعت به سمت      

 .کرد سوفی هم آن را حس می. کرد ه از دست دادن عزیزی را به ذهن متبادر میبود ک
 »رابرت؟«: آرام گفت

 .رابرت جلوتر آمد
 ».شنیدم اما امشب اولین باری بود که من می. لی گفت که داستان جام همه جا اطراف ما هست«

هـر  ! تو هم قبالً شنیدی، سـوفی «. ذارد، اما خودداری کرداش بگ لنگدان طوری به او نگاه کرد که انگار بخواهد دست تسلی روی شانه        
 ».فهمیم شنویم اون رو نمی فقط وقتی می. کسی شنیده

 ».فهمم منظورت رو نمی«
ی مطرود رو ممنوع اعالم کرد، داستان و اهمیـت اون             وقتی که کلیسا صحبت از مریم مجدلیه      . اما مخفیه . جا هست   داستان جام همه  «

 ».مجراهایی که استعاره و نمادگرایی بیشتری داشنتند... شد تر پخش می جراهایی رازدارانهبایست از طریق م می
 ».یعنی هنرهای مختلف. قبوله«

های امروز پنهانی صـحبت       بعضی از ماندگارترین هنرها و ادبیات و موسیقی       . ی کامل   یه نمونه «:  اشاره کرد و گفت    شام آخر لنگدان به   
 ».نندک از مریم مجدلیه و عیسی می

ی    و موتزارت و ویکتور هوگو صحبت کـرد کـه همـه پنهـانی مادینـه                1لنگدان به سرعت از آثار داوینچی و بوتیچلی و پوسن و بِرنینی           
هـایی از جـام    ، شاه آرتور، زیبای خفته تمثیـل    2ی سبز   ن و شوالیه  یهای ماندگاری مثل سِر گاو      افسانه. داشتند  شده را زنده نگه می      مقدس رانده 

 .های ماسونی و اسرار جام مقدس بودند  موتزارت سرشار از نمادپردازی4فلوت جادویی ویکتور هوگو و 3گوژپشت نتردام .بودند
                                                                            

1  Gianlorenzo Bernini : تراشی شهره است، در معماری و نقاشی و  ترین هنرمند باروک که هر چند به پیکره مهم). 1598-1680(جانلورنتسو برنینی
آمالتئا در حال . ی او ملهم از هنر یونانی است های اولیه پیکره. ی بارز انرژی و قدرت است آثار او نمونه.  داشتییهای نمایش نیز ید طوال صحنه صنعتگری و طراحیِ

ی  جذبهی  ناخت و پیکرهها را ش وی نخستین هنرمندی بود که نقش نور در پیکره.  یکی از مشهورترین کارهای کالسیک او استمراقبت از زئوس نوزاد و ساتیر کودک
 .باشد ی گاندولفو نیز می او طراح کلیسای قلعه. های نور نیز دارد  مشهورترین اثر وی است که پیکره شعاعتِرسای قدیس

2  Sir Gawain and the Green Knight :ی شاه  گاوین، خواهرزاده. ی شاه آرتور که به مهارت در سلحشوری مشهور بود های افسانه گاوین از شوالیه
های قرن یازده فرانسوی پدیدار شد و از جستجوگران  او نخستین بار در داستان! خارد شد که تنش برای جنگیدن می آرتور، غالباً فرد غیرمسئولی به تصویر کشیده می

ی  سپاری به قلعه ی روایات جسدش برای خاکشود که طبق برخ ، دوست قدیمی و قاتل دو برادرش، کشته می(Lancelot)او سرانجام در جنگ با النسلوت . جام بود
ای ناشناس است که داستان عشقی  ای به زبان انگلیسی کهن از نویسنده ی سبز نام نوشته سِر گاوین و شوالیه. شود ، بازگردانده می(Camelot)شاه آرتور، کامِالت 

 .کند ی کامالت را بازگو می گاوین و یکی از بانوان قلعه
3  Hunchback of Notre Dame 
4  Magic Flute 
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حتی توی . ها کتاب. موسیقی. ها نقاشی. بینی  به محض این که چشمت به روی جام مقدس باز بشه، اون رو همه جا می               «: لنگدان گفت 
 ».پسند ای مردمه ، فیلم1های موضوعی ها، پارک کارتون

ی عمرش را صرف این کرده است که داستان جـام    همه2ماوسش را باال گرفت و به سوفی گفت که والت دیسنی           لنگدان ساعت میکی  
ها جلوتر    هردو مرد قرن  . اند  لقب داده » لئوناردو داوینچی امروزی  «به دیسنی در طول دوران کاریش       . های آتی انتقال بدهد     مقدس را به نسل   

والت . شدند های سرّی و چشمگیرتر از همه، تمسخرگرانی مشتاق تلقی می نظیر و بااستعداد و عضو انجمن   ی خویش و هنرمندانی بی      انهاز زم 
ی دیسنی را    های اولیه    فیلم  متبحر ینمادشناس اگر. بگنجاندهای پنهان در آثارش        و پیغام  ها نماد  آن بود که   دیسنی هم مانند داوینچی عاشق    

 .شد وه استعارات و تلمیحات بر سرش آوار میدید انب می
شـکی نبـود کـه دیـسنی        . ی تحت استیال سروکار داشـتند       های الهه   های پنهان دیسنی با مذهب و اساطیر پگانی و داستان           غالب پیغام 

نیـاز بـه   .  مقـدس بـود  ی هـا حـبس مادینـه    ی آن    موضوع همه  کهکرد     را بازگویی می   سفیدبرفیو   زیبای خفته     و سیندرالهایی مانند     داستان
شاهدختی که پس از خوردن سیب مسمومی زیبـاییش را از دسـت   — نیستسفیدبرفیی زیادی در نمادشناسی برای فهمیدن داستان      پیشینه

ننـد  ک را برایش انتخاب می» رُز« که اسم رمزی زیبای خفتهیا شاهزاده آئورورا در . 3ای آشکار به هبوط حوا از بهشت عدن دارد        دهد کنایه   می
 .ی پلید حفظ شود داستان جام مقدس برای کودکان است د تا از چنگال ساحرهکنن  میو در اعماق جنگلی پنهانش

ها هنوز خود را بـا وارد         طبع و باشعوری در میان کارمندانش داشت و هنرمندان آن           ی کار جمعیش، هنوز افراد شوخ       رغم وجهه   دیسنی به 
دی فـیلم   وی کرد کـه یکـی از دانـشجویانش دی    لنگدان هرگز فراموش نمی. کردند ی سرگرم میکردن نمادهای پنهان در محصوالت دیسن    

 به وضوح معلوم بـود و بـر روی ذرّات غبـار شـناور بـر        SEXی     را آورد و فیلم را نگه داشت تا فریمی را نشان دهد که در آن واژه                شیرشاه
دانـشجو   شت این موضوع بیشتر تالش یک کارتونیست برای مسخرگی یک بچـه اگر چه لنگدان تردید ندا  .  نوشته شده بود   4باالی سر سیمبا  

در کـارتون   . های دیسنی سرسـری نگـذرد       اندیشانه به تمایالت جنسی انسان پگان، او آموخت که از کنار نمادپردازی             ای روشن   است تا اشاره  
 .توانست تصادفی باشد النوع مربوط بود که نمی ه تابلویی مسحورکننده از نمادهای مذهبی داشت و چنان به ربپری دریایی کوچولو

ی   مـریم مجدلیـه   ی زیرآبی آریل تـابلوی         را دید و متوجه شد نقاشی موجود در خانه         پری دریایی کوچولو  وقتی که لنگدان نخستین بار      
ی   تقـدیرها از مـریم مجدلیـه   ایـن تـابلو کـه از مـشهورترین    .  است نفسش بند آمـد 6هفدهمی فرانسوی، ژرژ دو ال تور  از هنرمند قرن  5تائب
ای از اشارات نمـادین و فـاحش بـه حرمـت      رفته کوالژی نود دقیقه هم  تناسب داشت، چرا که فیلم روی همه چیز فیلم  شده بود کامالً با       رانده

                                                                            
1  Theme Park :اند ی یک موضوع خاص علمی و یا تفریحی ساخته شده هایی که درباره پارک. 
2  Walt Disney :در دنیای دیسنی در آنهایمِ کالیفرنیا است و لند پارک دیسنیترین مقرهای آن در  سازی جهان که مهم ترین کمپانی انیمیشن بزرگ 

نام ) 1966-1901 ((Walter Elias Disney)کند والتر الیاس دیسنی  ی کودکان را تولید می گذار این مجموعه که عمدتاً محصوالت ویژه بنیان. ااورالندوی فلورید
وی در دوران کاریش .  ندادی انیمیشن جهان بود و در شیکاگو به دنیا آمد و تحصیالتش را تا شانزده سالگی بیشتر ادامه کننده ساز و تهیه ترین کارتون وی بزرگ. داشت

 .ی هنری دریافت کرد بیش از بیست جایزه
اند که به جای هفت کوتوله، هفت  نقل کرده» های مردم ایران فرهنگ افسانه « جلد یکمای از این داستان را در نسخهعلی اشرف درویشیان و رضا خندان  3
 !های ایرانی، مادرزن بر عهده دارد  غالب داستانچون هم نقش زن بد ماجرا را ی اروپایی انند نسخه همدارد، اما) های ایران نماد خرد و تجربه در افسانه(درویش 
4  Simba 
5  Penitent Magdalene 
6  Georges de la Tour) :1652-1593 (هایی شبانه و داخلی است که نور شمعی آن را روشن  ی شهرتش را مدیون صحنه نقاش فرانسوی که عمده

او در . ست احشو و زوائد از ویژگی آثار او کمپوزیسیون متعادل و اشکال حجمی ساده و رئالیسمی دقیق و بی.  آثارش از کاراواجو بسیار تأثیر پذیرفته استدر. کند می
 . زمان زندگیش شهرت چندانی نداشت
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، هـم پیونـدهای   2لـو، آریـل  نـام پـری دریـایی کوچو   .  و مکرراً مریم مجدلیه بود1مانندِ پایسیس النوع ماهی ایزیس و حوّا و ربه   ی     رفته  ازمیان
البته موهای لَخت و سـرخ پـری        . است» شده  شهر مقدس محاصره  «ی مقدس داشت و در کتاب اشعیای نبی مترادف با             قدرتمندی با مادینه  

 . توانست تصادفی بوده باشد دریایی هم نمی
میزبانشان که وارد اتـاق مطالعـه شـد،         . الک بود هایش به طرز نامعمولی چا      آمد، اما گام    تر می   ترق عصای تیبینگ در راهرو نزدیک       ترق
 . اش برافروخته بود رخساره

 ».با من صادقانه رفتار نکردی. بهتره توضیح بدی، رابرت«: با لحنی خشک گفت

                                                                            
 که به هم کنند هی، یکی کوچک و دیگری بزرگ، تصویر میای را به صورت دو ما نام پایسیس در لغت به معنی ماهیان است، چرا که این موجود اسطوره 1

او را تقریباً معادل اوآنِس . کنند شود در شکم او پیدا می های قدیمی گنجی را که در دریا یا رودخانه گم می متصلند و همان موجودی است که در بسیاری از داستان
 .انسان و نیمه ماهی بودنددانند که خدایانی نیمه  فینیقی می-بابلی و داجون عبری-آشوری

2  Ariel :اند این نام را در انجیل فارسی به صورت اَریئیل آورده. 
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 فصل شصت و دوم

 .کسی رو نکشتم. شناسی تو من رو می. و کوشید خونسرد بماند» !برای من پاپوش درست کردند، لی«: لنگدان گفت

 »چی میگی، رابرت؟ میدونستی که مقامات دنبالت هستند؟«. تر نشد  تیبینگ مهربانانهلحن
 ».بله«
ی جـام     جـا از مـن میخـوای دربـاره          من رو درگیر خطر کـردی و اومـدی ایـن          ! کنم  تعجب می . پس از اعتماد من سوءاستفاده کردی     «

 »!ی من مخفی بشی هم کنم تا تو بتونی توی خونه خزعبالت سر
 ».رو نکشتممن کسی «

ی  چنین فرد پژوهـشگری دربـاره    . ژاک سونیر مرده و پلیس میگه که تو این کار رو کردی           «: رسید گفت    غمگین به نظر می     که تیبینگ
 »...هنر رو
راه خـروج رو نـشون      «: ادامـه داد  . پیشخدمت حاال آمده بود و دست به سینه کنار در اتاق مطالعه و پشت تیبینگ ایـستاده بـود                  » !آقا«

 »م؟بد
ی بیرون هـل   ها را رو به باغچه ای را گشود و آن تیبینگ لنگان اتاق مطالعه را پیمود و قفل چند در شیشه» .کنم خودم این کار رو می «

 ».لطفاً ماشینتون رو بردارید و برید«. داد
 ».سنگ تاج دیر صهیون ؛یمفهمید کله دو وو راجع به چیزهاییما «. سوفی تکان نخورد

 ».رابرت میدونه من چقدر دنبالش گشتم. ی دیگه یه دستاویز مذبوحانه«: ی به او خیره شد و پوزخندی زدتیبینگ لحظات
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 ».ی سنگ تاج صحبت کنیم تا با تو درباره. جا برای همین امشب اومدیم این. راست میگه«: لنگدان گفت
 ».کنم برید و گرنه پلیس رو خبر می«: پیشخدمت دخالت کرد و گفت

 ».ما میدونیم کجاست! لی«:  کردلنگدان نجوا
 .به نظر رسید تعادل تیبینگ اندکی به هم خورد

 »—و گرنه به زور! سریع برید بیرون«: رمی با جدّیت از آن سوی اتاق به سمتشان آمد و گفت
 ».برو بیرون! رمی«: تیبینگ چرخی زد و با تحکم گفت

 »—ها این. آقا؟ اعتراض دارم«. پیشخدمت از فرط تعجب خشکش زد
 ».به من بسپار«: تیبینگ به سمت راهرو اشاره کرد و گفت

 .ای که بغض کرده است آرام از اتاق بیرون زد پس از لحظاتی سکوت تؤام با بهت، رمی مانند بچه
بـود  وزید، به سمت سوفی و لنگدان چرخید و با لحنی کـه هنـوز بیمنـاک              تیبینگ، در میان نسیمی که از میان درهای باز به داخل می           

 »از سنگ تاج چی میدونید؟. بهتره این یکی به درد بخوره«: گفت
 

تنها . ای به داخل خیره شد      تیرش را بیرون آورد و از میان درهای شیشه          ی تیبینگ، سیالس هفت     های بیرون اتاق مطالعه     در میان بوته  
قبـل از آن کـه بتوانـد    . کردنـد  تاق بزرگ با هم صحبت مـی چند لحظه پیش، خانه را دور زده بود و لنگدان و آن زن را دیده بود که در آن ا         

بعد زن از سنگ تـاج اسـم بـرد و    . ها خارج شوند حرکت کند، مردی عصا به دست وارد شد و به لنگدان عتاب کرد و درها را باز کرد تا آن                   
 .رعت بستند به س راای ها آرام شد و درهای شیشه  فریادها تبدیل به نجوا شد و تندخویی.همه چیز عوض شد

کرد سنگ تاج جایی  سیالس حس می . نگریست  ها خیره می    ها کز کرده بود به آن سوی شیشه         چنان در میان سایه     حاال سیالس که هم   
 . در این خانه است

اگـر  . دهـا مهلـت داده بـو        پنج دقیقه به آن   .  بشنود گویند  میمشتاق بود آن چه     . تر شد   در میان تاریکی به جلو خزید و به پنجره نزدیک         
 .کرد شد و به زور وادارشان می کردند، داخل می ها جای سنگ تاج را فاش نمی آن

 
 .کرد داخل اتاق مطالعه، لنگدان سردرگمی میزبانشان را آشکارا حس می

 »ژاک سونیر؟... استاد اعظم؟«. زبان تیبینگ بند آمده بود
 .دید با تکان سر تصدیق کرد سوفی که شوک را در چشمان او می

 »!امکان نداره شماها از این موضوع سر درآورده باشید«
 ».ژاک سونیر پدربزرگ من بود«

. تیبینگ به سـمت سـوفی برگـشت    . کرد  تیبینگ روی عصایش تلوتلو خورد و نگاهی به لنگدان انداخت که حرف سوفی را تصدیق می               
دادم نامزدهـای خـوبی بـرای     ز مردان پاریسیی که احتمال می     باید اذعان کنم، من فهرستی رو ا      . من قادر به حرف زدن نیستم     ! دوشیزه نوو «

امـا ایـن کـه اسـتاد      . های دیگه جزو اون فهرست بود       ژاک سونیر همراه خیلی   . داشتم  عضویت در دیر صهیون باشند، برای تحقیقاتم نگه می        
حتـی اگـر    . معنیـه   امـا هنـوز هـم بـی       «: تیبینگ لحظاتی خاموش ماند و سپس سری تکان داد و گفت          » .تصورش هم دشواره  ... اعظم باشه 
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سنگ تاج راه رسـیدن بـه   !  به شما نمیگه کجا پیداش کنید   وقت  هیچ و خودش سنگ تاج رو ساخته باشه         بودهپدربزرگ شما استاد اعظم دیر      
 ».اش باشید یا نه، واجد شرایطی نیستید که چنین چیزی رو بدونید نوه. ی دِیر رو افشا میکنه واالترین گنجینه

 ».های انتخاب کمی داشت مرد اطالعات رو واگذار کرد و اون موقع شق آقای سونیر وقتی که می«: ن گفتلنگدا
یک نفـر   . این زیبایی نظام اونهاست   .  هستند که اونها هم راز رو میدونند       مباشرسه تا   .  به انتخاب نداشت   نیازی«: تیبینگ استدالل کرد  

 ».گذارند کنند و راز سنگ تاج رو با اون در میون می خاب میاستاد اعظم میشه و اونها مباشر جدیدی رو انت
هم امـروز کـشتند؛ همـه بـه یـه         رو  ی دیگه     به جز پدربزرگم، سه پاریسی برجسته     . ی خبر رو ندیدید     کنم همه   گمان می «: سوفی گفت 

 ».کرده باشندتاشون قبل از مرگ بازجویی  انگار از هر سه. شکل
 »...کنید یو شما تصور م«. تیبینگ خشکش زد

 ».مباشرها باشند«: لنگدان گفت
تمام عمرم رو تحقیق کردم و      !  رو نگاه کنید   من!  چهار عضو برتر دیر صهیون رو بفهمه       ی  همهاما چطور؟ یه قاتل نمیتونه مشخصات       «

 ».وز به قتل برسندباورکردنی نیست هر سه مباشر و خود استاد اعظم پیدا بشن و در یه ر.  از اعضای دیر رو نمیدونمیکیحتی اسم 
. شـده میمونـه     ریزی   برنامه  یا گردن زدن   décapiter مثل یه . ندده باش کرآوری     جمع هروز ک ی  رو شک دارم اطالعات  «: سوفی گفت 

ژ بخواد گروه خاصی رو از بـین ببـره، پنهـانی            .پی.س.اگر د . کنیم  های جنایتکار و سازمانی استفاده می       شگردیه که ما برای جنگ با گروهک      
 ؛کننـد   شون رو با هم دستگیر مـی        بعد وارد عمل میشن و همه     . کنند  شون رو شناسایی می    های اصلی   گیرند و آدم   ها اونها رو تحت نظر می       ماه

ممکنه کسی صبورانه دیر صهیون رو تحت نظـر  . ی اطالعات هم برمال میشه بدون وجود رهبر، گروه آشفتگی پیدا میکنه و بقیه   . گردن زدن 
 ».باال محل سنگ تاج رو افشا کنند حمله کرده عد به این امید که اعضای ردهگرفته باشه و ب

حتـی در برابـر مـرگ چیـزی         . سـوگند رازداری خوردنـد    . زننـد   اما اعضای اخوت هیچ وقت حرف نمـی       «. کرد  تیبینگ ناباورانه نگاه می   
 ».نمیگن

 »...کشته بشن ووقت جای راز رو افشا نکنند  پس اگر اونها هیچ. دقیقاً«: لنگدان گفت
 »!مکان سنگ تاج گم میشه«: زده گفت تیبینگ شگفت

 ».و همراه با اون مکان جام مقدس«
تـر از آن باشـد کـه بایـستد، خـود را روی صـندلی        سپس، انگار خـسته . دکن  خم می راتن تیبینگهای لنگدان   واژهبارِرسید  به نظر می  

 .انداخت و به بیرون پنجره نگریست
ای که پدربزرگم در اون بود میـشه احتمـال داد اون در نهایـت                 با در نظر گرفتن مخمصه    «:  و با صدایی آرام گفت     سوفی نزدیک او شد   

 ».ش کسی از خانواده. کسی که بتونه بهش اعتماد کنه. استیصال سعی کرده راز رو به کسی خارج از اخوت بسپره
ی اخـوت     کـسی کـه چنـین چیزهـایی رو دربـاره          ... ای رو انجام بـده     اما کسی که بتونه چنین حمله     «. ی تیبینگ رنگ باخته بود      چهره

ترین دشمن دِیر انجام      این نفوذ رو فقط دیرینه    . فقط میتونه کار یه گروه باشه     «. اش پدیدار شد    ای بر چهره    مکثی کرد و هراس تازه    » ...بفهمه
 ».میده

 »کلیسا؟«: لنگدان با شگفتی نگاه کرد و گفت
 ».چند قرنه رُم به دنبال جام مقدسهکی دیگه میتونه باشه؟ «

 » پدربزرگم رو کشته؟کلیساکنید  شما خیال می«. سوفی مردّد بود
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اسنادی که با جام مقدس همراهه زیروزبرکننـده       . کشی میکنه تا خودش رو حفظ کنه        اولین بار نیست که کلیسا آدم     «: تیبینگ پاسخ داد  
 ». ببرههاست میخواد اونها رو از بین کلیسا هم سال. است

لنگدان که پاپ جدیـد و  . شرمانه کشتار کند تا اسناد را به دست بیاورد توانست این فرض تیبینگ را قبول کند که کلیسا بی        لنگدان نمی 
اد به هر دلیلی که میخو. کنند کشی را عفو نمی ها مردانی سخت مؤمن هستند و هرگز گناه آدم دانست آن   ها را دیده بود، می      خیلی از کاردینال  

 .باشه
 از کلیسا کشته باشه؟ کـسی کـه ندونـه جـام             خارجامکان نداره این اعضای دیر رو کسی        «. انگار سوفی هم همان افکار را داشته باشد       

هـای گـنج بـرای کمتـر از ایـن هـم آدم                مطمئنـاً جـستجوکننده   . انگیزیه  ی وسوسه   ی عیسی گنجینه    مقدس واقعاً چیه؟ هر چی باشه، پیمانه      
 ».کشند می

ترسند پرهیز کنند، نه این که اون چـه   ها برند تا از اون چه می    دهند به دوردست    ها ترجیح می    ی من، انسان    طبق تجربه «: ینگ گفت تیب
 ».بینم من یه جور استیصال رو در این یورش به دیر می. میخوان به دست بیارند

 و مدارکی رو پیدا کننـد و از بـین ببرنـد کـه     بکشند دِیر رو    های کلیسا اعضای    چرا باید روحانی  . استداللت متناقضه ! لی«: لنگدان گفت 
 »کنند اظهاراتی کذبه؟ خیال می

های رم ایمان زیادی دارنـد    کرده، رابرت؟ بله، روحانیتنشینی توی قصر هاروارد خام      خوش«: ای تودهنی سر داد و گفت       تیبینگ خنده 
ی   اما بقیـه  . بگذره؛ از جمله از توفان مدارکی که با تمام مقدّساتشون در تناقضه           و به خاطر همین، باورهاشون میتونه از هر بالیی به سالمت            

هـای کلیـسا رو       بینند و میگن خـدا کجاسـت؟ کـسایی کـه رسـوایی              دنیا چی؟ کسایی که قطعیت زیادی ندارند؟ کسایی که ظلم دنیا رو می            
ی جنـسی     ی مـسیح مـیگن، امـا دروغ مـیگن تـا اسـتفاده               کننـد حقیقـت رو دربـاره         هستند که ادعا می    کیپرسند این مردها      بینند و می    می

ای   کننـده   افته، رابرت، اگـر مـدارک علمـی و قـانع             چه اتفاقی می   اونهابرای  «. تیبینگ مکث کرد  » ها مخفی کنند؟    هاشون رو از بچه     کشیش
تـرین داسـتانیه کـه        د، در واقـع، بـزرگ     نترین داستانی که بهشون گفت      بزرگی کلیسا از داستان مسیح درست نیست و           پخش بشه که نسخه   

 ».کردند قالببهشون 
 .لنگدان پاسخی نداد

واتیکان با بحران ایمانی روبرو میشه که توی دوهزار سال قبل همتـا  . من بهتون میگم چی میشه اگر اسناد پخش بشه«: تیبینگ گفت 
 ».نداشته

اما اگر کلیسا مسئول این حمله باشه، چرا دِیر باید حاال این کار رو انجام بده؟ بعـد از ایـن همـه     «:پس از سکوتی طوالنی سوفی گفت    
 ».سال؟ دِیر اسناد سنگریل رو مخفی نگه داشته و هیچ عمل فوریی رو برضدّ کلیسا انجام نداده

 ».هایی دِیر آشنا باشیرابرت، به گمانم تو هم با دستور ن«. تیبینگ آه شومی سر داد و به لنگدان نگاه کرد
 »!آره«. لنگدان نفسش را حبس کرد و کمی فکر کرد

یعنی این که کلیسا به دیر حمله نکنه و دیـر           . ها یه توافق نانوشته داشتند      کلیسا و دیر صهیون در این سال      ! دوشیزه نوو «: تیبینگ گفت 
ی دیر همیشه این بوده کـه اسـناد            این همه، یه بخشی از برنامه      با«: مکثی کرد و ادامه داد    » .صهیون هم اسناد سنگریل رو مخفی نگه داره       

با رسیدن زمان خاصی در تاریخ، اخوت تصمیم داره سکوت رو بشکنه و با هویدا کردن اسـناد سـنگریل بـه جهـان و گفـتن                           . رو منتشر کنه  
 ».داستان حقیقی عیسی از سر هر کوچه و برزنی پیروزیش رو جشن بگیره

و تصور شما اینه که تاریخ اون نزدیک بوده؟ و کلیسا از    «. بینگ نگاه کرد و سرانجام او هم روی صندلی نشست         سوفی در سکوت به تی    
 »این خبر داشته؟
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قبل . عیار برای پیدا کردن مدارک انجام بده ای تمام اما این موضوع کلیسا رو تحریک میکنه تا حمله     . این هم یه حدسه   «: تیبینگ گفت 
 ».شهاز این که خیلی دیر ب

کنی کلیسا واقعاً میتونه مدرک قابل قبولی به دست      گمان می «. لنگدان از این که ممکن است حق با تیبینگ باشد احساس بدی داشت            
 »بیاره که تاریخ وارد عمل شدن دِیر رو بفهمه؟

و حتـی   . های اونها هم سر دربیاره      هچرا نتونه؟ اگر فرض کنیم کلیسا تونسته هویت اعضای دِیر رو پیدا کنه، پس حتماً میتونه از برنام                 «
 ».اگر تاریخ دقیقش رو هم داشته باشند، خرافات میتونه بهترینشون رو هم تحت تأثیر قرار بده

 »خرافات؟«: سوفی پرسید
 هزاره به تازگی تموم شـده، و همـراه بـا اون     . ی تغییرات بزرگ هستیم     گویی، ما در حال حاضر، در دوره        بر حسب پیش  «: تیبینگ گفت 

بینـی میدونـه،      همون طور که هر نمادشناس طالع     . تموم میشه —ی عیسی هم هست     ماهی، که نشانه  —بینی حوت   ی دوهزارساله و طالع     دوره
به ایـن   .  به تنهایی و برای خودش فکر کنه        نمیتونه  که چی کار کنه؛ چون که انسان       بگنهای برتر باید به انسان        آرمان حوت اینه که قدرت    

 رو فـرا  حقیقـت میشیم که آرمان اون اینه کـه انـسان   —آبریز—وی دَلْ اما حاال هم وارد دوره   . مان احساسات پرشور مذهبیه   شکل، این دوره ز   
 1».افته تغییر آرمانی خیلی بزرگه و همین االن داره اتفاق می. گیره و میتونه برای خودش تصمیم بگیره می

دانـست کـسانی در    کرد، اما مـی  بینانه نه عالقه داشت و نه باورشان می       طالع های  بینی  به پیش . لرزد  لنگدان حس کرد تنش از سرما می      
 ».پایان ایّامی گذار میگه  کلیسا به این دوره«: گفت. کنند کلیسا هستند که با جدّیت آن را دنبال می

 »مثل پایان جهان؟ آخرالزمان؟«: سوفی مردّدانه نگاه کرد و گفت
ایـن کلمـه بـه پایـان جهـان اشـاره            . کننـد   خیلی از ادیان از پایان ایّام صحبت می       .  بین همه معموله   این اشتباه . نه«: لنگدان پاسخ داد  

ی حوت که زمان تولد عیسی شروع شد، دو هزار سال طول کشید و بـا اتمـام                    دوره—ایه که توش هستیم     نمیکنه، بلکه منظورش پایان دوره    
 ».لو گذاشتیم، پایان ایام رسیدهحاال که پا به دوران د. این هزاره رو به افول گذاشت

 این دیر صهیون واقعاً قصد داشته باشه این حقیقت رو افشا کنه،             اگرهای جام اینه که       ی خیلی از تاریخدان     عقیده«: تیبینگ اضافه کرد  
گری دیر دقیقاً بـا شـروع   بینی کرده بودند افشا خیلی از پژوهشگرهای جام هم، از جمله خودم، پیش. زمان از لحاظ نمادشناسی زمان مناسبیه  

پس . بینی سازگار نیست های طالع گذاری این رو هم باید اذعان کنم، تقویم میالدی تماماً با نشان         . مشخصه که این طور نشد    . زمانه  هزاره هم 
ین کـه اونهـا فقـط از        من نمیدونم کلیسا اطالعاتی پنهانی داشـته که زمانش رسیده بوده یا ا           . بینی وجود داره    هویت در پیش    ی بی   یک دوره 

ای   دستانه  ی پیش   هر دو داستان میتونه توضیح بده که چطور کلیسا حمله         . به هر صورت، مهم نیست    . بینانه عصبی شدند    بینی طالع   بابت پیش 
هـم  . د میکنـه  و باور کنید اگر کلیسا جام مقدس رو پیدا کنـه اون رو نـابو              «: تیبینگ اخمی کرد و ادامه داد     » .رو ضد دیر صهیون انجام داده     

                                                                            
1 Piscesی هشت  بنا بر اقوالی در آیه. ی پایان  یا حوت، همان طور که پیشتر گفتیم، دوازدهمین و واپسین منزل خورشید در سال است و در نمادشناسی نشانه

است چرا که ) رستاخیز(این برج نمایانگر شرایط پیش از تولد دوباره . ، حوت همان یاء باشد»من هستم الف و یاء، اول و آخر«: گوید یی یوحنا که م باب اول مکاشفه
رد برج ای به دنیا آمد که خورشید وا گویند مسیح لحظه برخی مسیحیان می. ای دیگر است ای و تولد چرخه حوت نماد پایان یک سال حرکت خورشید و پایان چرخه

توان مسیح را با حوت مرتبط دانست در آن است که در برخی  از دیگر مواردی که می. دانستند بابلیان و هندویان نیز منجی خود را با ماهی مرتبط می. حوت شد
 هم Aquarius. دانستند می) pisciculi: پیسیکولی(های صدر مسیحیت، مسیحِ منجی را ماهی بزرگ و مسیحیان را ماهی کوچک  نگاری ها و شمایل پردازی داستان

ی  سال اعظم یا سال کیهانی گویند که هر یک از دوازده دورهی مسیحایی یا  ها چرخه در برخی فِرق به این دوره. یازدهمین منزل است و منزل خورشید در ماه بهمن
 تقویم ی عید نوروز و تحویل سال در اعتدال بهاری برابر لحظه. (شود وج آغاز میالبر آغاز هر دوره با ورود اعتدال بهاری به برجی از بروج دایره.  سال است2160آن 

ی اعتدال  هر دوره بر حسب برجی که نقطه.) شود  در هر سال دو اعتدال داریم، پاییزی و بهاری که در آن طول روز و شب برابر می. استهجری خورشیدی ایرانی
بریم و این به یقین  ی حوت به سر می  تمام شده است و ما اکنون در دوره1989ی دلو در سال  اند دوره برخی منابع نوشته. هایی دارد شود ویژگی بهاری در آن داخل می

 .رسد باید حوت بعد از دلو رخ دهد و نه پیش از آن شود و به نظر می تر است، چه برج دلو یازدهمین برج محسوب می نزدیک
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ی   پس عزیزم، با از بین رفـتن اسـناد سـنگریل، همـه            «. چشمانش افسرده شد  » .ی مقدس رو    مونده از مریم مجدلیه     اسناد رو و هم آثار باقی     
 ».ش برای بازنویسی تاریخ برنده میشه و گذشته هم برای همیشه پاک میشه کلیسا در جنگ کهنه. شواهد هم از بین میرن

 .لیبی را از جیب ژاکتش بیرون آورد و آن را برابر چشمان تیبینگ گرفتسوفی آهسته کلید ص
 »از کجا گیرش آوردی؟. نشان دیر صهیون! خدایا«. تیبینگ کلید را گرفت و آن را بررسی کرد

 ».پدربزرگم امشب قبل از مرگ اون رو به من داد«
 »کلید یه کلیساست؟«: تیبینگ انگشتانش را دور صلیب کشید و گفت

 ».این کلید راه دستیابی به سنگ تاجه«:  نفس عمیقی کشید و گفتسوفی
ی   چه کلیسایی رو در نظر نگـرفتم؟ مـن همـه          ! غیرممکنه«. صورتش از فرط ناباوری کبود بود     . تیبینگ سرش را به سرعت باال گرفت      

 »!کلیساهای فرانسه رو گشتم
 »! سوییسهامانییه بانک . کلیسا نیست«: سوفی گفت
 »سنگ تاج توی بانکه؟«.  تیبینگ خوابیدی هیجان چهره

 ».انبار بانک«: لنگدان توضیح داد
 ».ندده باشکر باید زیر عالمت رز پنهان  روسنگ تاج. انبار بانک؟ غیرممکنه«: وار تکان داد و گفت تیبینگ سرش را دیوانه

 ».شتگلبرگه دا کاری رز پنج توی یه جعبه از صندل سرخ بود که منبت. هست«: لنگدان گفت
 »؟دیدیدشما سنگ تاج رو «. رسید زده به نظر می تیبینگ بهت

 ». بانک رو دیدیم رفتیمما«. سوفی با تکان سر نفی کرد
مونـه   وظیفـه ! سنگ تاج در خطـره   . باید کاری بکنیم  ! دوستان من «. چشمانش از سر هراس گشاد شده بود      . ها آمد   تیبینگ به سمت آن   

 »—ای هم باشه چی؟ شاید از مباشرها دزدیدند؟ اگر دست کلیسا به بانک برسه گهاگه کلیدهای دی. ازش مراقبت کنیم
 ».ما سنگ تاج رو برداشتیم. اون وقت خیلی دیر جنبیدند«: سوفی گفت

 »گاهش برداشتید؟ شماها سنگ تاج رو از مخفی! چی«
 ».جای امنی داره! نگران نباش«: لنگدان گفت

 »! امن باشهبیش از اندازهامیدوارم «
 »!فقط بستگی داره که هر چند وقت یک بار گردوخاک زیر تختت رو پاک کنی! امنه«: اش را پنهان کند و گفت لنگدان نتوانست خنده

 
هـر چنـد بیـشتر      . رقـصید   باد در بیرون شاتو ویله شدت گرفته بود و ردای سیالس که پشت پنجره کز کرده بود در میان نسیم مـی                     

 . د به گوشش خور چند باری از میان پنجرهسنگ تاجی  کلمه، ه بوددیشننمکالمات داخل را 

 .هتوئسنگ تاج 
 .به کسی هم آسیب نزن. سنگ تاج رو بردار. داخل شاتو ویله شو. های استاد دوباره در ذهنش جان گرفت واژه
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اش را   طعمـه وار  پلنگی سـایه   سیالس مثل . های اتاق مطالعه را خاموش کردند       لنگدان و همراهان ناگهان به اتاق دیگری رفتند و چراغ         
ای را از اتـاق       صداهای خفـه  . به داخل خزید و درها را آرام پشت سرش بست         . درها باز بودند  . ای خزید   کند به سمت درهای شیشه      تعقیب می 
 .ذره راهرو را طی کرد  و ذرهگاهش بیرون آمد از ایمن. تیر را از جیب بیرون کشید سیالس هفت. شنید دیگر می
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 ت و سومفصل شص

پوشش زمینـی   . پرت و تاریک  . نگریست  ی وسیع می    ی لی تیبینگ ایستاده بود و به آن خانه          ستوان کوله پایین مسیر ورودی به خانه      
کردنـد و خانـه را بـه          در عرض چند دقیقه آن را رد مـی        . شدند   کوله شش افسر همراهش را دید که در سکوت از حصار رد می             .خوبی داره 

 . گیر کنند لنگدان بهترین موقعیت را برای افراد کوله فراهم کرده بود تا او را غافل. ندآورد محاصره درمی

 .خواست با فاش تماس بگیرد که تلفنش زنگ خورد کوله می
 »چرا هیچ کس به من نگفت که سرنخی از لنگدان داریم؟«. ای که کوله انتظار داشت از پیشرفت او خشنود نبود فاش به اندازه

 »—زدید و ا تلفن حرف میداشتید ب«
 »حاال دقیقاً کجایی، ستوان کوله؟«

ش هم داخـل   جا اومده و وسیله   لنگدان مسافت زیادی رو تا این     . ی بریتانیا به اسم تیبینگه      مِلک برای یه تبعه   «. کوله نشانی را به او داد     
 ».ه رو بشناسهاحتمال زیادی میره لنگدان صاحب خون. هیچ اثری از ورود به زور نیست. ساختمانه

 ».گردونم شخصاً عملیات رو می. هیچ کاری نکنید. من دارم میام«: فاش گفت
من لنگدان رو تحـت  . ما باید سریع وارد عمل بشیم. جا فاصله دارید شما بیست دقیقه تا این! اما فرمانده«. دهان کوله از تعجب باز ماند     

 ».ی کمری فنگ دارند و بقیه هم اسلحهچهارتا از ما ت. نظر گرفتم و هشت نفر با خودم آوردم
 ».منتظر من بمون«
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افـرادم سـر    !  دست به کار بـشیم     االناگر لنگدان گروگان داشت چی؟ اگر ما رو دید و تصمیم گرفت پیاده فرار کنه؟ ما باید                  ! فرمانده«
 ».اند هاشون هستند و آماده موقعیت
 . بعد تماس را قطع کرد»!این یه دستوره. کنی تا من بیام ستوان کوله، صبر می«

فـاش اگـر چـه بـه داشـتن          . دانـست   ؟ کوله جواب را می    چرا فاش از من خواست صبر کنم      . زده گوشیش را قطع کرد      ستوان کوله بهت  
فـاش بعـد از ایـن کـه     . فاش اعتبار این بازداشت رو برای خودش میخـواد     . نما بود   استعداد زیاد شهرت داشت، برای خودنماییش هم انگشت       

 هم به همـان انـدازه        را  خودش  تصویر خواست از این موضوع اطمینان حاصل کند که          امریکایی را در تلویزیون پخش کرده بود، می        ی  چهره
 . حاال هم کار کوله فقط آن شده بود که قلعه را بپاید تا رییس سر برسد و جنگ را ببرد. دکرد نپخش خواه

در اِعمال قانون، تردید در دستگیری فـراری  . کنترل خسارات. تأخیر به ذهنش رسیدجا ایستاد، توجیه دیگری هم برای این  کوله که آن 
؟ این فکـر    ی مظنون بودن لنگدان پیدا کرده بود        ای درباره   فاش نظر دیگه  . آمد  آمد که نایقینیی در جرم مظنون پدید می         فقط زمانی پیش می   

نظارت پنهـان، اینترپـل، حـاال هـم     —خته بود تا رابرت لنگدان را دستگیر کندفرمانده فاش خود را به دردسرهای زیادی اندا. دهنده بود  تکان
اگر فـاش   . آمد  حتی بزو فاش بزرگ هم از به اشتباه قاتل اعالم کردن یک امریکایی برجسته در تلویزیون فرانسه سالم به در نمی                    . تلویزیون

آخرین چیـزی کـه فـاش بـه         . د که به کوله بگوید دست به کاری نزند        آم  حاال پی برده باشد که اشتباه کرده است، با این موضوع جور در می             
 .گناهی شود و لنگدان را با تفنگ هدف بگیرد داد این بود که کوله وارد ملک خصوصی بریتانیایی بی خطر آن تن در نمی

این که چـرا سـوفی نـوو،        : شد  یترین تناقضات این قضیه حل م       گناه باشد یکی از عجیب      از آن گذشته، کوله فهمیده بود اگر لنگدان بی        
فاش امـشب همـه جـور    . هستند ونظنم لنگدان  بهبه اشتباه  قربانی، باید به قاتل احتمالی در فرار کمک کند؟ مگر آن که سوفی بداند        ی  نوه

بـرت لنگـدان را     توضیحی را برای رفتار غریب سوفی فرض کرده بود؛ از جمله آن که سوفی به عنوان تنها وارث سونیر، معشوق پنهانیش را                     
رابرت لنگـدان را    : ن.پ«سونیر هم که این را حدس زده است پیغام          . قانع کرده است که سونیر را برای رسیدن به ثروت ارث به قتل برساند             

  کـار  تر از آن داشت کـه در چنـان          سوفی نوو شخصیتی نجیب   . کوله نسبتاً مطمئن بود جریان دیگری در کار است        . را نوشته است  » .پیدا کن 
 .ننگین و ناشایستی وارد شود

 ».ستوان؟ ما یه ماشین پیدا کردیم«: یکی از افسرهای عملیات پیش دوید و گفت
جـا، میـان    در آن . ی خاکی و پهن در سمت دیگر جاده اشاره کرد           افسر به شانه  . کوله تقریباً پنجاه متر داخل ورودی به دنبال افسر رفت         

. کوله دستی به کاپوت ماشین کـشید . ای بودن داشت آئودی پالک کرایه.  آئودی سیاهی پارک کرده بودچند درختچه و بِالنّسبه خارج از دید، 
 .هنوز گرم و حتی کمی داغ بود

 ». یا نهست مسروقهی این ماشین زنگ بزن، ببین  به شرکت کرایه. جا لنگدان احتماالً با این اومده این«: کوله گفت
 ».بله، قربان«

افـسر ادامـه   . و دوربین دوچشمی دید در شب را به کوله داد       » .یه نگاهی به این بندازید    ! ستوان«. ها آمد   درختچهافسر دیگری از سمت     
 ».ی ورودی شده باالی جاده کاری ی درخت به محوطه«: داد

 پـیچ   .ح یافتند اشکال سبزرنگ به آرامی وضو    . ی بزرگنمایی دوربین را تنظیم کرد       کوله دوچشمی را به سمت باالی تپه گرفت و صفحه         
جـا میـان       آن  را پوشـی   کامیون زره . چشمش به آن خیره مانده بود     . ها رسید   ی درخت   ورودی را دنبال کرد و آرام از آن باال رفت و به محوطه            

دعـا کـرد   .  داده بـود گذاری زوریخ را به آن انک سپردهی ترک ب شکل همانی بود که کوله اجازه      کامیون دقیقاً هم  . ندده بود کردرختان مخفی   
 . دانست که این طور نیست که این موضوع از سر تصادفی عجیب باشد، اما می

 ».مشخصه که لنگدان و نوو چطور از بانک خارج شدند«: افسر گفت
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تـابیش بـرای تـرک        ساعت رولکس راننـده و بـی      . پوش اندیشید که کنار ایست بازرسی نگه داشته بود          ی زره   به راننده . کوله حرفی نزد  
 .بار کامیون رو اصالً چک نکردم. بانک

اما . ها کمک کرده بود فرار کنند ی لنگدان و سوفی دروغ گفته بود و به آن      ژ درباره .پی.س.کوله ناباورانه پی برد که کسی در بانک به د         
افراد بیشتری از لنگـدان     شاید فاش فهمیده که     . ؟ کوله با خود اندیشید شاید فاش به همین دلیل جلوی عملیات او را گرفته است                و چرا  ؟کی

 ؟اگر لنگدان و نوو با کامیون اومدند، پس کی با آئودی اومده. اند و سوفی در ماجرا دست داشته
 

بـر  . کرد   از فراز دریای مدیترانه به سمت شمال پرواز می         58کرافت بارون     سوتر در جنوب، هواپیمای دربستی بیچ       چندصد کیلومتر آن  
تماسش . رود که حالش بد شود      ی هوازدگیی همراه خود داشت و مطمئن بود هر آن احتمال می             گاروسا کیسه خالف آسمان آرام، اسقف آرین    

 .با پاریس آن چیزی نبود که انتظارش را داشت

ترس و درماندگی را از خـود دور        کوشید    پیچاند و می    ی طالیی انگشتش را می      آرینگاروسا که در کابین کوچکش تنها نشسته بود، حلقه        
 . چشمانش را بست و خدا را شکر کرد که بزو فاش ابزارش برای سامان دادن این آشفتگی دارد.همه چیز در پاریس به هم ریخته .کند
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 فصل شصت و چهارم

ی درش را تحـسین       بافتـه   کـاری و درهـم      ی چوبی را آرام روی زانوانش گذاشته بود و رز منبت            تیبینگ روی تخت نشسته بود، جعبه     
 .ترین شب زندگیمه ترین و رویایی جیبامشب ع. کرد می

 ».درپوش رو بردارید«: سوفی که کنار لنگدان و باالی سر او ایستاده بود نجواکنان گفت
. اش را بچـشد     خواست لذّت هـر لحظـه       بیش از یک دهه به دنبال سنگ تاج گشته بود و حال می            . من رو هول نکن   . تیبینگ لبخند زد  

 .شده را حس کرد کاری ت گل منبتدرپوش جعبه را نوازش کرد و باف
.  تیبینـگ احـساس حماقـت کـرد        .ها هـدایت میکنـه      نماییه که در راه     رز قطب . رز مریم مجدلیه است و جام مقدس      » .رز«: زمزمه کرد 

های   پنجرهداد و صدها تاق در زیر         کشید و پول برای دسترسی ویژه به بنا می          ها بود که او به کلیساهای کوچک و بزرگ فرانسه سر می             سال
 .سنگی در زیر عالمت رز—کله دو وو. شده را بیابد کرد تا مگر سنگ تاج رمزی را بررسی می) خورشیدی(سرخی  گل

 .تیبینگ سگک جعبه را کنار زد و در را باز کرد
ی   حهی سـنگی کـه از چنـدین صـف          بـه اسـتوانه   . درنگ فهمید که این همان سنگ تاج اسـت          چشمانش که به محتویات آن افتاد، بی      

 .  چشم دوختندحروفدار و مرتبط با هم ساخته بود
 ».ساخت پدربزرگم اونها رو برای سرگرمی می. دهکراز روی کار داوینچی طراحی «: سوفی گفت

 تیبینگ کریپتکس سنگین را از جعبـه  .کلید پیدا کردن جام مقدس در این سنگه     . البته. های آن را دیده بود      طرح. تیبینگ آن را شناخت   
ی عمـرش در آن قـرار      کرد کـه شیـشه      دانست چگونه باید در جعبه را باز کند، حس می           هر چند می  . ن کشید و آرام در دست نگه داشت       بیرو
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حـال آن   . در لحظات شکست، تیبینگ از خود پرسیده بود که آیا این رنجی که برده است گنجی را برایش میـسّر خواهـد کـرد یـا نـه                           . دارد
 :ی جام مقدّس را ی افسانه شالوده... شنید های کهن را می رفته بودند و واژهتردیدها به تمامی از بین 

Vous ne trouvez pas le Saint-Graal, c’est le saint-Graal qui vous trouve. 

 .کند جام است که پیدایت می. یابی تو جام را نمی
 . گذاشته بوداش یابی به جام مقدس قدم به خانه و امشب در کمال ناباوری، کلید دست

 
تواند باشد صحبت  ی سرکه و صفحات و این که رمزواژه چه می          وقتی که سوفی و تیبینگ کریپتکس را در دست گرفته بودند و درباره            

 آن چه تیبینگ گفت در ذهنش .تری به آن بیندازد ی صندل سرخ را روی میزی که نور کافی داشت بُرد تا نگاه دقیق کردند، لنگدان جعبه می
 . خورد  میچرخ

 .یابی به جام زیر عالمت رزه کلید دست
ی آگاهی او از هنر کار با چوب یـا            اگر چه محدوده  . شده را بررسی کرد     کاری  ی چوبی را به سمت نور برد و نشان رز منبت            لنگدان جعبه 

ایی بیرون شهر مادرید افتاد که سـه قـرن          ای اسپانی   شده و مشهور صومعه     کاری  ، به یاد سقف کاشی    گرفت   را دربرنمی  شده  کاری  ی منبت   اثاثیه
 . های زیر آن نوشته بودند ها بر گچ های سقف ریزش کردند و متون مقدسی را هویدا کردند که راهب پس از ساختش کاشی

 .لنگدان دوباره به عالمت رز نگریست
 .زیر رز
 .رزا ساب
 .راز

جا رد  احتماالً پیشخدمت تیبینگ از آن. به جز تاریکی چیزی ندید. کرد بلند در سرسرای پشت سر او لنگدان را وادار به برگشتن            یصدای
شک . شود آن را به زور کَند، اما ساخت آن بسیار خوب بود      که آیا می   فکر کرد ی هموار برجستگی حرکت داد و         انگشتانش را بر لبه   . شده بود 

 . آن قرار گرفته بودداشت حتی تیغ اصالح هم بتواند میان عالمت رز و تورفتگیی برود که روی
ای   رسـید حفـره     جعبه را کمی جابجا کرد و نور چیزی را آشکار کـرد کـه بـه نظـر مـی                   . جعبه را باز کرد و درون درپوش را بررسی کرد         

  .ای در کار نبود حفره. لنگدان درش را بست و نشان را از رو نگاه کرد. کوچک در زیر در پوش باشد و دقیقاً در مرکز قرار گرفته بود
 .جا که رد نمیشه از این

گیره را برداشت و به سمت جعبه       . ی کاغذ روی آن بود دید       ای کاغذ را که گیره      جعبه را روی میز گذاشت و به دور و بر نگاه کرد و کپه             
شنید که چیـزی    . ودعمالً به هیچ کوششی نیاز نب     . فشار آرامی به آن وارد کرد     . بعد جعبه را باز کرد و یک سر آن را داخل حفره کرد            . برگشت

رز چوبی . ی جورچینی شباهت داشت ی کوچکی چوب بود که به قطعه       تکه. لنگدان جعبه را بست تا نگاهی به آن بیندازد        . آرام روی میز افتاد   
 . از در کنده شده بود و روی میز افتاده بود

ده کـر عیب و نقص و به زبـانی حـک    ا خطی بی ب راجا، چهار خط متن    در آن . لنگدان در سکوت به جای خالی رز روی در چشم دوخت          
 .  که لنگدان هرگز ندیده بودندبود

 !وبیش سامی باشند، اما من هنوز زبانش رو نشناختم حروف کملنگدان با خود اندیشید انگار 
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 . ادای کوبنده از ناکجا به سرش خورد و روی زانوانش افت ضربه. حرکتی ناگهانی در پشت سر توجهش را به خود جلب کرد
سپس همـه چیـز     . کند و تفنگی در دست دارد       رنگ را دیده است که اطرافش پرواز می         ای گمان برد روحی بی      افتاد، لحظه   زمین که می  
 .در ظلمت فرو رفت
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 فصل شصت و پنجم

کردنی نبود که تفنگـی     باور  برایش .ی تفنگ ندیده بود     اش اِعمال قانون بود، تا به امروز خود را مواجه با لوله             سوفی نوو هر چند پیشه    
زال با چشمان سرخش که خـصلتی ترسـاننده و          . ی زال تنومندی با موهایی سفید و دراز باشد          پریده  کرد در دستان رنگ     که به آن نگاه می    

ن قـرون   ردایی پشمین با کمربندی ریسمانی در میان به تن داشت که او را همانند روحانیـا               . تاباند به سوفی خیره شد      مرموز را از خود می    
گفـت کلیـسا      دانست او کیست، اما احترامی ناگهانی و نویافته در خود به ظنّ تیبینگ احساس کرد کـه مـی                    سوفی نمی . ساخت  وسطی می 

 .پشت قضیه است

 ».علّت اومدنم رو میدونید«: دار گفت راهب با صدایی طنین
لنگدان هـم نـاالن بـر زمـین         . ستور مهاجم باال بردند   سوفی و تیبینگ در همان حال که روی تخت نشسته بودند دستانشان را طبق د              

 . چشمان راهب فوراً به سنگ تاج بر روی زانوی تیبینگ معطوف شد. افتاده بود
 ».نمیتونی بازش کنی«: تیبینگ با لحنی جسورانه گفت

 . چرخاند تر شد و تفنگ را بین سوفی و تیبینگ می گام به گام نزدیک» .استاد خردمندی دارم«: راهب پاسخ داد
 ؟نشنیده مگه صدای افتادن رابرت رو . سوفی در تعجب بود که پیشخدمت تیبینگ کجاست

 ».استادت کیه؟ شاید بتونیم به توافق مالی برسیم«: تیبینگ پرسید
 ».نمیشه برای جام قیمت گذاشت«: گفت. راهب باز هم جلوتر آمد

و به قوزک پای راست راهب اشاره کرد که ردّ بـاریکی از خـون روی پـایش                  » .ریزی داری   خون«: تیبینگ به آرامی به او یادآوری کرد      
 ».لنگی و داری می«. ریخت می
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 ».حاال سنگ تاج رو به من بده«. های فلزیی اشاره کرد که کنار تیبینگ قرار داشت و به بست» .تو هم«: راهب پاسخ داد
 »شناسی؟ تو سنگ تاج رو می«: تیبینگ با شگفتی گفت

 ».آروم بلند شو و اون رو بده به من. چی میدونممهم نیست «
 ».ایستادن برای من سخته«
 ».کسی رو ترجیح میدم که نتونه حرکت سریعی انجام بده. دقیقاً«

لرزان بر پا ایستاد، استوانه سنگین را در دست         . تیبینگ دست راستش را به سمت عصایش برد و سنگ تاج را در دست چپ نگه داشت                
 .لتی نامتعادل به عصایش تکیه زدچپ گرفت، با حا
کرد و هنگامی که راهب دست دراز  سوفی نگاه می. دو متری پیش آمد و تفنگ را مستقیماً به سمت سر تیبینگ قراول رفت            راهب یکی 

 . احساس یأس سراپایش را فرا گرفتکرد تا سنگ تاج را بگیرد
 ».نگ رو باز کنندها میتونند این س فقط شایسته. تو موفق نمیشی«: تیبینگ گفت

 
 . شایستگی رو داوری کنهخودشخدا سیالس اندیشید 

و اسـتوانه را بـه طـرز    » !ترسـم بنـدازمش   اگر نگیـریش مـی  . خیلی سنگینه«: مردی که عصا داشت دستانش را در هوا تکان داد گفت          
 .خطرناکی نوسان داد

عـصا از زیـر     . کرد مرد عصا به دست تعادلش را از دسـت داد          این کار را که     . سیالس به تندی گامی به پیش گذاشت تا سنگ را بگیرد          
امـا  . سیالس یورش برد تا سنگ را نجات بدهد و در حین این تفنگش را پایین گرفـت         ! نه. بغلش لغزید و او از سمت چپ رو به افتادن رفت          

توانه را از دست چپ به روی تخت پرتاب افتاد، دست چپش به عقب رفت و اس        مرد که به سمت راست می     . شد  سنگ تاج اکنون از او دور می      
در همان لحظه، عصای فلزی که از دستش پرت شده بود انگار سرعت گرفت و کمی بعد با قوسی بلند در هوا به پای سیالس برخـورد     . کرد
 .کرد

خـم شـد و روی      . یـد هـای درد سـراپایش را درنورد        ی پـایش، شـعاع      شرحه  ها به گوشت شرحه     با برخورد عصا به پابند و فرو رفتن میخ        
اش بی آن که آسیبی برساند  تیر با غرّشی کرکننده تیری شلیک کرد و گلوله هفت. ها بیشتر در پایش فرو رفت      زانوانش افتاد و با این کار میخ      

 .کوبیداش  تیر را بلند کند و دوباره شلیک کند، پای زن محکم زیر چانه پیش از آن که بتواند هفت. پوش آرام گرفت ی کف در تخته
 

با در راه بودن فاش، کوله    . ی انفجار هراس در تنش دواند       صدای خفه . تیر را شنید    ی ورودی، کوله صدای شلیک هفت       در انتهای جاده  
اما اگر خود فاش به دلیل مسامحه در انجام دادن روال           . قطع امید کرده بود که بتواند اعتبار دستگیری لنگدان را برای خودش داشته باشد             

 .شد داد، کوله به باد انتقاد گرفته می  پلس در برابر هیئت رسیدگی وزارتخانه قرارش میمعمول

 ؟کنی جا تهِ ورودی خونه صبر می اون وقت تو این! کردند داخل یه ملک خصوصی شلیک  رویه اسلحه
ی   اگـر یـک ثانیـه     اه بود که    گست که از کف رفته است و هم چنین از این آ            ا ها  سروصدا مدت   دانست فرصت نزدیک شدن بی      کوله می 

 .ی آهنین چشم دوخت و تصمیمش را گرفت به دروازه. جا بیکار بایستد، صبح فردا تمام شغلش را باید کنار بگذارد دیگر آن
 ».برید جلو و بیاریدش پایین«
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ای   ی خـودش بـود؟ متـه      صدا. صدای دردآلودی را هم شنیده بود     . حالش، صدای شلیک تیر را شنید       رابرت لنگدان در اعماق ذهن بی     
 .کردند جایی در همان نزدیکی چند نفر صحبت می. کرد اش را سوراخ می انگار پشت جمجمه

 »کدوم گوری بودی؟«: کشید تیبینگ فریاد می
 ».زنم اون کیه؟ االن به پلیس زنگ می! چه اتفاقی افتاده؟ خدایا«: پیشخدمت باشتاب وارد شد و گفت

 »!شاخ و دم رو ببندیم برو چیزی بیار که بتونیم باهاش این غول بی.  بکندردبخور بهیه کار ! نبه پلیس زنگ نز! گندش بزنند«
 ».یک کم یخ هم بیار«: سوفی به دنبال او گفت

ی   سـوفی کیـسه   . لنگدان را روی تخت نشاندند    . وجوش بیشتر   رسید و جنب    صداهای بیشتری به گوش می    . لنگدان دوباره از حال رفت    
کم وضوح یافت، متوجه شد که بـه بـدنی روی زمـین خیـره            دیدِ لنگدان که کم   . کرد  اش درد می    جمجمه. او نگه داشته بود   یخی را روی سر     

اش شـکاف     چانـه . ند با نوارچسب لوله بسته بود      را  و دهانش   بود ؟ تن سنگین راهب زال خمیده روی زمین افتاده        دچار توهم شدم  . شده است 
 . رسید که تازه پدید آمده باشد این زخم نیز به نظر می.  راست غرقه در خون بودبرداشته بود و ردایش روی ران سمت

 »افتاد؟... این کیه؟ چه اتفاقی«: لنگدان به سمت سوفی چرخید و گفت
چرخوند و اون رو بهترین پزشک استخوان بـراش            رو توی دست می    1تو رو یه شوالیه که اکسکالیبور     «: تیبینگ لنگان پیش آمد و گفت     

 ».رش داده بود نجات دادسفا
 .؟ لنگدان سعی کرد بنشیندها

 ».آروم باش، رابرت«. از نوازش دست سوفی یکه خورد، اما مهربانانه بود
 ».انگار همه تو رو مقصّر میدونند. گفتم  این وضعیت میتوهمین االن به دوست خانم شما از امتیاز ناگوار خودمون «: تیبینگ گفت

 .شسته بود به راهب نگاه کرد و کوشید تصور کند که چه اتفاقی افتاده استجا که ن لنگدان از همان
 ».اون یه پابند پاش بود«: تیبینگ توضیح داد

 »یه چی؟«
مـن  . بندنـد   اون رو روی ران پـا مـی       . پابنـد تنبیـه   «. دار اشاره کرد کـه روی زمـین افتـاده بـود             آلودی از چرم میخ     تیبینگ به نوار خون   

 ».گیری خوبی دارم هدف
 »از کجا میدونی؟... اما«. دانست داستان پابندهای تنبیه را می. لنگدان سرش را تکان داد
» .گذارنـد   هاشـون مـی      لبـاس  زیرهایی هستند که قلبشون رو        فرقه. ی تحصیلی من مسیحیته، رابرت      رشته«: تیبینگ با خنده بیان کرد    

 ».مثل این«. سپس با عصایش به خون روی ردای راهب نگریست
ها به تازگی از چندین تاجر بزرگ بوستونی و عضو اپوس دئی پخش               و به یاد اخباری افتاد که رسانه      » .اپوس دئی «: گدان زمزمه کرد  لن
شـان مالمـت    همکاران تیزهوش به ناحق و در انظار عمومی آنان را به دلیل پوشیدن پابندهای تنبیه در زیـر کـت و شـلوار و جلیقـه                        . کردند
بودنـد و هـیچ   » فرادسـتان «ها نیـز جـزو    مانند بسیاری از اعضای اپوس دئی آن    . دادند   سه مرد چنین کاری را انجام نمی       در واقع، آن  . کردند

                                                                            
1  Excalibur :ای بیرون زده بود و بر طبق  ی اسرارآمیزی از میان دریاچه ها آن را از دستی گرفت که به شیوه  بر طبق برخی افسانهنام شمشیر شاه آرتور که

 بوده (Caliburn) کالیبورن ابتدانام آن در . دانند های وی را در کشورگشایی مدیون قدرت جادویی این شمشیر می پیروزی. برخی دیگر از میان سنگی بیرون کشید
 .است
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 .ی آنـان بودنـد   سوز برای فرزندانشان و اعضای متعهد جامعـه    های متعصب و پدرانی دل      ها کاتولیک   آن. کردند  تحقیر جسمی بر خود روا نمی     
تنها اندکی به این تعهد روحانی پرداختند و به سرعت از اعضای سختگیرتر فرقه، نظیـر همـین راهبـی کـه                      ها    جای تعجبی نیست که رسانه    

 .شان صحبت به میان کشیدند دهنده های تکان روی زمین پیش پای لنگدان افتاده بود و ارزش
 »؟اما چرا اپوس دئی میخواد جام مقدس رو پیدا کنه«. کرد تیبینگ به دقّت پابند را نگاه می

 .تر از آن بود که پاسخی بدهد لنگدان گیج
 .ی چوبی رفت و رز کوچک را که لنگدان از در جعبه کنده بود برداشت به سمت جعبه» این چیه؟! رابرات«: سوفی گفت

 ».گمان کنم این متن به ما بگه چطور سنگ تاج رو باز کنیم. کاری رو روی در جعبه میپوشوند این رز یه کنده«
رنگ پلیس و آژیرهایشان از آن سوی تپـه بیـرون زد و ورودی یـک                  ه سوفی و تیبینگ بتوانند جوابی بدهند، نورهای آبی        پیش از آن ک   

 .کیلومتری را درنوردید
 ».و بهتره خیلی سریع این کار رو انجام بدیم. انگار باید تصمیم بگیریم! دوستان«: تیبینگ با اخم گفت
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 فصل شصت و ششم

ی اول شـروع بـه    پخـش شـدند و در وهلـه   . های آماده از در ورودی ملک سر لی تیبینگ به داخل ریختند     لحهکوله و افسرانش با اس    
هایی از درگیری و کمی خـون و نـواری چرمـی و               ای را در کف زمین و نشانه        در اتاق پذیرایی، سوراخ گلوله    . ها کردند   جستجوی تمام اتاق  
 .رسید تمام طبقه متروک به نظر می. را پیدا کردندشده   نوار چسب استفادهای خاردار عجیب و حلقه

 .ی باال شنیدند کوله در حال تقسیم افرادش برای جستجوی زیرزمین و اطراف خانه بود که سروصداهایی را از طبقه
 »!ی باال طبقه«

ن طور کـه بـه منبـع صـدا نزدیـک      ی بزرگ را گشتند و هما کوله و افرادش به سرعت از پلّکان پهن باال رفتند و اتاق به اتاقِ آن خانه         
رسید صدا از آخرین اتاق خوابِ آن سرسرای  به نظر می. کردند ها اطمینان حاصل پیدا می شدند از خالی و ایمن بودن راهروها و تختخواب         می

 . های خروج دیگر را بستند افسرها سرسرا را طی کردند و راه. آمد بیش از اندازه دراز می
ای آرام شـبیه بـه    صداها ناگهان متوقف شده بودند و غرّه   . شدند، کوله دید که در آن تا ته باز است           ه نزدیک می  به آخرین اتاق خواب ک    

 . صدای موتور اتومبیل جای آن را گرفت
 کولـه بـا  . بعد کلید برق را پیدا کـرد و آن را روشـن کـرد   . آرام به سمت چارچوب در نزدیک شد. کوله تفنگش را باال برد و عالمت داد    

 !هیچ نشانه رفت... ی افراد همراهش ناگهان داخل اتاق شد و فریاد کشید و تفنگش را به سمت بقیه
 !اتاق مهمانان خالی بود و همه چیز در جای خودش

هـای دیگـر    کوله این را در بعضی خانـه . آمد ی الکتریکی سیاهی بر روی دیوار پشت تختواب می صدای غرش موتور اتومبیل از صفحه    
 :دوازده دگمه بر روی صفحه بود ده. پیش رفت. نوعی سیستم بلندگوهای ارتباطی بودند.  بودهم دیده
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 ...سردابه.... اتاق رختشویی... آشپزخانه... اتاق مطالعه
 ؟پس از کدوم گوری صدای ماشین میاد

 ...کتابخانه... اصطبل... اتاق آفتاب... اتاق خواب اصلی
دو .  در راه یکی از افسرانش را با خود به آن سـمت کـشید               و  به سمت در پشتی دوید      و آمدایین  ی پ   چند لحظه بعد کوله طبقه    ! اصطبل
حتی پیش از آن که داخل شوند، کوله صداهای رو بـه            . ای رسیدند   زنان جلوی اصطبل رنگ و رو رفته        ی پشتی گذشتند و نفس      مرد از باغچه  

 . ها را روشن کرد  شتاب داخل شد و المپتفنگش را بیرون کشید و با. شنید خاموشی اتومبیلی را می
ی ارتباطی مـشابهی روی       صفحه. زن، ابزارهای تعمیر ماشین، ملزومات باغبانی       چمن—سمت راست اصطبل کارگاهی درهم ریخته بود      

 . داد هایش بیرون افتاده بود و صدایی را بیرون می یکی از دگمه. دیوار کناری وجود داشت
 .ی دو اتاق مهمانان شماره

سمت دیگر اصطبل را گشت و ردیف بزرگی از آخورهای اسـب  ! ی باال فریبمون دادند    با سیستم ارتباطی طبقه   . کوله خشمناک برگشت  
ده کـر  به امکانات چشمگیر پارک اتومبیل مجهز         را داد؛ آخورها   ظاهراً صاحبخانه نوع دیگری اسب را ترجیح می       . اسبی وجود نداشت  . را یافت 

ای و اسـپرت، یـک        یک فراری سیاه، یک روولزرویس نو، یک آستین مارتین کوپـه          —آور بود    شگفت  هم جا  های آن   شینی ما   مجموعه. ندبود
 .یک  درجه356ی  پورشه

 .آخرین آخور خالی بود
 ی ملـک را دو ماشـین         ورودی و دروازه   .نمیتونند محوطه رو ترک کرده باشند     . های روغن را بر کف اصطبل دید        جا رفت و لکه     کوله آن 

 . زنی برای چنین موقعیتی بسته بودند گشت
 . افسر به آن سوی اصطبل اشاره کرد» قربان؟«

کرد که در میـان       پوش باز می    سنگ  های قلوه   آلود و سیاهی در زمین      در پشتی و کشویی اصطبل کامالً باز بود و راه را به روی شیب گل              
ی جنگلـی   ایـن دره . چراغ ماشینی در کـار نبـود  .  تاریکی بیرون را ببیند  کوله به سمت در دوید و کوشید      . شد  شب آن سوی اصطبل محو می     

توانند   هایش هیچ وقت نمی     کوله مطمئن بود که طعمه    . های اضطراری و مسیرهای شکاری بود که روی نقشه ثبت نبودند            احتماالً پر از جاده   
هـای لـوکس نمیتوننـد        ایـن ماشـین   .  همین اطراف گیر کردنـد     احتماالً جایی . چند نفر رو بفرست اطراف رو بگردند      «: گفت. به جنگل بروند  

 ».بلندی رو تحمل کنند پستی
هـا اسـامی آشـنایی را روی خـود      عنوان باالی آن. ها چندین سوییچ بود هایی اشاره کرد که روی آن طویله افسر به میخ» حتماً قربان؟ «
 . داشت

 ...پورشه... آستین مارتین... رولزرویس... دایملر
 . میخ خالی بودآخرین

 .کوله که عنوان آن را خواند شستش خبردار شد به دردسر افتاده است
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 فصل شصت و هفتم

هـای   پروپیلن قدرتمند و لوازم یدکی و چراغ   های پولی   ی استاندارد و چراغ     دنده  دیفرانسیله با جعبه  - دو 1پرلِ  روور از مدل جاوا بلک      رنج
 . عقب و فرمانِ راست بود

 .دنک  رانندگی نمی او بود کهلنگدان خوشحال
های مهتـابی پـشت شـاتو ویلـه انجـام             برانگیز راندن وسیله را در میان زمین        پشخدمت تیبینگ، رمی، طبق دستور اربابش کار تحسین       

رسـید   ه نظر میب. شد آمد و از ملک تیبینگ دورتر می ای را رد کرده بود و اکنون از شیب درازی پایین می رمی با چراغ خاموش، پشته . داد  می
 . رود های ضدّنور و مضرّس زمین جنگلی در افقشان می که رمی به سمت سایه

 . لنگدان که سنگ تاج را در دست گرفته بود، از صندلی کنار راننده سرش را برگرداند و به سوفی و تیبینگ در صندلی پشتی نگاه کرد
 »سرت چطوره، رابرت؟«: سوفی با صدایی نگران پرسید

 .کشتش درد داشت می» .متشکرم. بهتره«: به زور لبخندی تحویل داد و گفتلنگدان 
تیبینـگ کـه تفنـگ راهـب را روی          . بسته انداخت که در قسمت تنگ بار خوابیده بود          کنار دست سوفی، تیبینگ نگاهی به راهب دهان       

 .گرفتند ه بود که باالی سر صید ژست میهای قدیمی مردان بریتانیایی در سفرهای سیاحتی آفریقا شد پایش گذاشته بود شبیه عکس
 . خندد ها می و طوری خندید که انگار برای اولین بار بعد از سال» .ت پیدا شد خوشحالم که امشب سر و کله«: تیبینگ گفت

                                                                            
1  Java Black Pearl 
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 ».متأسفم که پای تو رو هم به این ماجرا کشوندیم، لی«
آرام روی . ی پرچین بلنـدی نگریـست   ی لنگدان از میان شیشه به سایهو آن سو» .تمام عمرم منتظر بودم تا پام به ماجرا کشیده بشه  «
اگر خواستی ترمز کنی از دستی استفاده کن تا این که داخـل جنگـل               . های ترمز نباید روشن بشن      یادت باشه چراغ  «: ی رمی زد و گفت      شانه
 ».بعید نیست ما رو از توی خونه ببینند. نباید خطر کنیم. بشیم

ماشین که با پیچی تند روی مسیر       . روور را از میان فضای بازی در پرچین پیش راند           خالص سرعت را کم کرد و رنج      ی    رمی روی دنده  
 . درنگ درختان باالی سر راه مهتاب را سد کردند پر از درخت افتاد، بی

هـا بـه      شاخه. اهی قیرگونی بود  سی. کرد تا مگر شکلی را در پیش رویشان تشخیص دهد          تقال می . نمیتونم چیزی ببینم  لنگدان اندیشید   
ها را کمابیش در مسیر مـستقیم       چرخ. شدند و رمی سر ماشین را به طرف دیگر چرخاند و مسیر را تصحیح کرد                سمت چپ ماشین کشیده می    

 . نگه داشته بود و در همین حال تقریباً سی متر دیگر پیش رفت
 »ی آبی و کوچیک رو که زیر منفذه بزنی؟ دیدیش؟ میشه اون دگمه! رابرت. نسبتاً دور شدیم. کارِت خیلی عالیه، رمی«: تیبینگ گفت
گفـت   لنگـدان بـا خـود     . کرد  هویدا می   را ی زیر درختان    های درهم تنیده    فروغی مسیر پیش رویشان را روشن کرد و بوته          نور زرد و کم   

های ماشـین، جنگـل را     نگه دارند؛ با این همه، در غیاب چراغانداختند که مسیر را نورانی ها تنها آن قدر نور می این چراغ. شکن های مه  چراغ
 . دادند نور می

 ».زندگی ما توی دست توئه. ند شدها روشن چراغ! رمی«: تیبینگ با خوشحالی گفت
 »کجا میریم؟«: سوفی پرسید
به شرطی که به آب راکد . ل میرهمسیر حدود سه کیلومتر داخل جنگل ادامه داره، مِلک رو رد میکنه، بعد به سمت شما              «: تیبینگ گفت 

 ».ی پنج خارج میشیم یا درخت سقوط کرده برنخوریم، سالم از فرعی اتوبان شماره
جا آرام گرفتـه   ی چوبیش آن لنگدان نگاهش را به سمت پاهایش گرداند که سنگ تاج در جعبه           . گفت  سر لنگدان چیز دیگری می    . سالم

کرد، مشتاق بود که دوباره آن را کنار بزند و حکّـاکی زیـر        لنگدان اگر چه سرش درد می     . انده بود  سر جایش برگرد    را کاری شده   رز منبت . بود
 .ی او گذاشت همان زمان تیبینگ از پشت سر دستش را روی شانه. در را دوباره باز کرد و آن را بلند کرد. تر بررسی کند آن را دقیق

اگر اون زبان رو تـوی روشـنایی        . خدای نکرده ممکنه چیزی رو بشکنیم     . اندازه  جاده تاریک و پُردست   ! صبر کن، رابرت  «: تیبینگ گفت 
بگذار فکرمون رو روی رسیدن به یک جا صرف کنیم، باشه؟ خیلی زود فرصت ایـن کـار                  . نتونستی تشخیص بدی توی تاریکی هم نمیتونی      

 ».هم میرسه
 .ه را دوباره بستسری به تصدیق تکان داد و جعب. دانست حق با تیبینگ است لنگدان می

 .ای را شروع کرد ناگهان لگدپراکنی وحشیانه. رفت غرّید و با بندهایش کلنجار می راهب پشت ماشین اکنون می
ی   اجازه وارد ملک من شدی و ضربه       گله و شکایت هم داری؟ بی     «. تیر را از روی صندلی نشانه رفت        تیبینگ سرش را برگرداند و هفت     

 ».به خودم حق میدم یه گلوله حرومت کنم و نعشت رو توی جنگل بندازم تا بپوسه. دوستان عزیزم زدیی سر یکی از  بدی به کاسه
 .راهب خاموش ماند

ی مـن     پلس چنان دنبالته که تا خونـه      . این آدم رذل مجوّز آزادی توئه     ! تو رو قاتل میدونند، رابرت    ! ست معرکه«: تیبینگ با تعجب گفت   
 ».زاغ سیاهت رو چوب زده

 ».پوش احتماالً ردیاب داشته کامیون زره. تقصیر من بود«: گفتسوفی 
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از . کنم این عـضو اپـوس دئـی پیـداتون کـرد              شما رو پیدا کرده، تعجب می      پلیسکنم    تعجب نمی . منظورم این نیست  «: تیبینگ گفت 
ن که رابطی توی پلیس قـضایی یـا بانـک    ی من بگیره؛ مگر ای چیزهایی که به من گفتید نفهمیدم این مرد چطور تونسته رد شما رو تا خونه             

 ».زوریخ داشته باشه
هر . ها پشت کرده بود     های امشب بیابد و ورنه هم ناگهان به آن          بزو فاش که مُصِر بود بالگَردانی برای قتل       . کرد  لنگدان تصورش را می   
 . پذیرفتنی بودشیی او برا ، تغییر شیوهندده بودکر به چهار قتل متهم  راچند با توجه به آن که لنگدان

خوشبختانه شما .  پشت ماجراست زندگی هر دوتون در خطرهکیتا وقتی هم که نفهمید   . راهب تنها کار نمیکنه، رابرت    «: تیبینگ گفت 
 ».شاخ و دم اطالعات رو داره و هر کسی که کوکش میکنه باید االن خیلی عصبی و آشفته باشه این غول بی. االن توی موضع برتر هستید

 .دند، دوباره پایین آمدندکر رد  راکمی آب به هوا پاشیدند، سرباالیی. رفت تر در مسیر پیش می حاال سرعت گرفته بود و آسانرمی 
لنگـدان آن را داد و      . و به تلفن داخل ماشین کـه روی داشـبورد بـود اشـاره کـرد               » اون تلفن رو به من میدی؟     ! رابرت«: تیبینگ گفت 

سـؤالم  . معلومه که این کار رو کردم    ... ریچارد؟ بیدارت کردم؟  «. دتی طوالنی صبر کرد تا کسی پشت خط بیاید        م. ای را گرفت    تیبینگ شماره 
بـرای  .  راسـتش همـین االن  ... بـریم  1 من به سـیلی    ی  معاینهرمی و من باید تا      . کمی ناخوشم . مشکل کوچیکی دارم  .  متأسفم ...مزخرف بود 

و تماس را قطـع     » .خداحافظ.  میدونم، اما سعیت رو بکن     ...ی دیگه آماده کنی؟     و تا بیست دقیقه    ر 2میتونی الیزابت . مهلت کم معذرت میخوام   
 .کرد

 »الیزابت؟«: لنگدان گفت
 ».ی یه ملکه برام خرج میبُره به اندازه. هواپیمام رو میگم«

 . لنگدان رویش را کامالً برگرداند و به او خیره شد
 ».تره لندن خیلی امن. ی پلیس قضایی دنبالت هستند بتونی تو فرانسه بمونی وقتی همهچیه؟ توقع نداشته باش «: تیبینگ پرسید

 »به نظرت باید کشور رو ترک کنیم؟«. سوفی هم رویش را همان طور برگردانده بود
اگر مـا   . نیاستاز اون گذشته، میگن که جام توی بریتا       . ست جا توی فرانسه    قدرت من توی دنیای متمدّن خیلی بیشتر از این        ! دوستان«

 ».کنیم که نشون میده ما مسیر درستی رو میریم ای رو پیدا می سنگ تاج رو باز کنیم، مطمئنم نقشه
 ».پلیس فرانسه از این بابت دلخور میشه. کمک به ما خطر بزرگیه که زیر بارش میری«: سوفی گفت

کـارم رو انجـام     . جا  من برای سنگ تاج اومده بودم این      . مومهکار من توی فرانسه ت    «: تیبینگ دستش را از سر انزجار تکانی داد و گفت         
 ».دادم و اهمیتی نمیدم اگه دیگه شاتو ویله رو نبینم

 »چطور نیروهای امنیتی فرودگاه رو رد کنیم؟«: سوفی با صدایی نامطمئن پرسید
هـای    پزشـک . جا دور نیـست     ان هم از این   یه فرودگاه کوچک و اعیانی که چند      —کنم  من از لو بورژه پرواز می     «: تیبینگ خندید و گفت   
 سفر برای ایـن متیـازات ویـژه         هر دو سرِ  . کنند، به همین خاطر هر دو هفته یک بار برای معالجه میرم انگلستان              فرانسوی من رو عصبی می    

 ».وقتی پرواز کردیم، میتونید تصمیم بگیرید که کسی از سفارت امریکا بیاد به دیدنتون یا نه. پول میدم

                                                                            
1  Isles یا Scilly Isles :الجزایر کوچکی در جنوب انگلستان نام مجمع 
2  Elizabeth 
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ی فکر و ذکرش سنگ تاج شـده بـود و رمزگـشایی آن و     همه. خواهد کاری با سفارت داشته باشد دان ناگهان احساس کرد که نمی لنگ
. ی بریتانیـا صـحیح بگویـد    مطمـئن نبـود کـه تیبینـگ دربـاره     . شـود یـا نـه    میمنجر این که آیا این همه زحمت به رسیدن به جام مقدس     

هـای شـاه     در داسـتان 1دار آوالـون  ای و جام ی افسانه   حتی جزیره . اند  ن از وجود جام در بریتانیا خبر داده       های مدر   پذیرفت که اغلب افسانه     می
دنبـال آن   کـرد واقعـاً       خواست باشد لنگدان هرگز تصورش را هـم نمـی           جام هر جا که می    . اند   انگلستان دانسته  2بریِ   همان گالستون   را آرتور
یـا درون   ... کند  ناگهان احساس کرد که امشب در برزخ زندگی می        . ی مریم مجدلیه    مقبره. یسی مسیح تاریخ حقیقی ع  . اسناد سنگریل . دبگرد

 . نگه داشته استجداحبابی که او را از عالم واقعیّات 
 »خواهید برگردید انگلستان؟ آقا؟ شما واقعاً می«: رمی گفت

ام   ی انگلستان دلیل نمیشه بخوام ذائقه       گردم به سرزمین ملکه     برمیصرفاً این که    . رمی، نگران نباش  «: تیبینگ به او اطمینان خاطر داد     
شـایر بخـرم و       قصد دارم یه ویالی باشکوه تـوی دِوون       . دوست دارم تو هم با من بیایی اونجا       . زمینی وفق بدم    ی سیب   رو با سوسیس و پوره    

 ».ماجراجویی: یگمدارم بهت م! ماجراجویی، رمی. کنیم ی وسایلت رو به اونجا منتقل می فوراً همه
ذب شور و   کرد، لنگدان هم خود را ج       اش به انگلستان صحبت می      ی بازگشت پیروزمندانه    تیبینگ که درباره  . اش گرفته بود    لنگدان خنده 

 .دید هیجان مُسری او می
ـ ده کـر  اش پریـده  شکن، رنگ   های مه   پرتی از پنجره به بیرون نگاه کرد و جنگل را دید که زردیِ گلگونِ چراغ                لنگدان با حواس   د و از وب

د کـه آرام در صـندلی   دیـ  در آن وَری کرده بودند و لنگدان تصویر سـوفی را    ی بغل را به سمت داخل یک        ها آیینه   شاخه. گذشت  کنارشان می 
امـشب،  رغـم مـشقّات       علـی . فزونی را در خود حـس کـرد         مدتی طوالنی او را نگاه کرد و رضایت خاطری نامنتظره و روبه           . عقب نشسته بود  

 .لنگدان خوشحال بود که در جمع چنین مصاحبانی است
های لنگـدان گذاشـت و آرام         های او را حس کرده باشد به جلو خم شد و دستانش را روی شانه                پس از چند دقیقه، سوفی انگار که نگاه       

 »حالت خوبه؟«: گفت. فشار داد
 ».تقریباً. آره«: لنگدان گفت

 .کند فهمید که خودش هم تبسم می. دید ندی را روی لبان سوفی میلنگدان لبخ. سوفی سر جایش برگشت
 

 و با نـخ چنـدال و        ند به عقب پیچ داده بود      را بازوهایش. توانست نفس بکشد    روور تا خورده بود، به دشواری می        سیالس که عقب رنج   
هایش پابند را  دست کم اسیرکننده. دواند اش می خورده های پیچ انداز جاده درد را در شانه هر دست. ندنوار چسب به قوزک پایش بسته بود   

های بـار     کرد که غبارهای محفظه     اش را استفاده می     توانست با دهانش از روی نوار چسب نفس بکشد و تنها باید بینی              نمی. باز کرده بودند  
 .اش گرفت سرفه. بست کم می آن را هم کم

 ».سش بند اومدهگمان کنم نف«: ی فرانسوی با لحن نگرانی پرسید راننده

                                                                            
1  Avalon :ای که جسد شاه آرتور پس از نبرد نهاییش با موردرد  نام جزیره)Mordred :جا منتقل شد و قهرمانان داستان در آن  به آن) فرزند نامشروعش

بری  از قرون وسطی به این سو آن را با گالستون. ی آن را برعهده داشت اداره) های شاه آرتور  زن جادوگر داستانMorgqn Le Fay(وفِی ساکن شدند و مورگان لُ
 .ی اولیاء خدا یا بهشت نیز به این نام بوده است هم چنین در اساطیر سلت جزیره. دانستند یکسان می

2  Glastonbury 
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هـا    مـا بریتانیـایی   ! شانـسی   خـوش «. آلود به سیالس نگریست     مرد انگلیسی که سیالس را با عصایش زده بود سرش را برگرداند و اخم             
 بعد دستش را جلو آورد و نوار دهان سیالس را چنگ          » .معیارمون مدارا با دشمنه   . کنیم  نزاکت فرد رو از روی ترحم با دوستانش قضاوت نمی         

 .اش کرد  با حرکت سریعی پاره.زد
 . کرد مثل نسیم بهشتی بود هایش را پر می گیرد؛ اما هوایی که شش سیالس حس کرد که لبانش آتش می

 »کنی؟ برای کی کار می«: مرد بریتانیایی پرسید
 ».کنم برای کار خدا کار می«: اش داشت گفت سیالس با وجود دردی که از لگد زن به چانه

 .معلوم شد از آن پرسش، قصد سؤال کردن نداشت» .پوس دئی هستیاز ا«: مرد گفت
 ».اصالً نمیدونید من کی هستم«
 »چرا اپوس دئی سنگ تاج رو میخواد؟«

 .سنگ تاج کلید رسیدن به جام مقدس بود و جام مقدس هم کلید حفاظت از دین و ایمان. سیالس سر آن نداشت که جواب بدهد
 .  هم به مخاطره افتادهصراط. کنم من برای خدا کار می

حتـی  . ترسید که استاد و اسقف را دیگر شکست داده باشند رفت، از آن می روور نشسته بود و با بندهایش کلنجار می  سیالس که در رنج   
مـا بـه سـنگ       اونها قبل از     !های منه  زندانبان سنگ تاج دست  . اند  راهی نداشت که با آنان تماس بگیرد و بگوید که چه بد وقایعی پیش آمده              

 . هایش باشد  اجازه داد دردِ جسمش، محرّک استغاثه وآور دست به دعا برداشت سیالس در آن تاریکی خفقان! رسند تاج می
 .  خواهد دید به چشم خود راای دانست که چند ساعت بعد معجزه  سیالس هیچ نمی.احتیاج به معجزه دارم! معجزه، خدایا

 
 ».نگاه عجیبی روی صورتت بود«. کرد  میسوفی هنوز به او نگاه» رابرت؟«

فکـری بـاورنکردنی بـه      . تواند تکان دهد و قلبش هم به تپش افتـاده اسـت             اش را نمی    دید که آرواره  . لنگدان برگشت و به او نگاه کرد      
 ».باید تلفنت رو استفاده کنم، سوفی«؟ واقعاً توضیحش میتونه این قدر ساده باشه. ذهنش خطور کرده بود

 »حاال؟«
 ».چیزی به نظرم اومده«
 »چی؟«
 ».تلفنت رو میخوام. خیلی زود میگم«

و تلفـن را    » .اما برای اطمینان کمتر از یک دقیقه صحبت کن        . شک دارم که فاش کنترلش کنه     «: گفت. رسید  سوفی نگران به نظر می    
 .به او داد
 »ی امریکا رو بگیرم؟ چطور شماره«
 ».ی امریکا نیست ی من شامل قاره سرویس شبکه. باید هزینه رو به مقصد انتقال بدی«

ی را که امشب ذهنش را بـه خـود مـشغول کـرده بـود بـه او                   سؤالی بعد احتماالً پاسخ       دانست شصت ثانیه    لنگدان صفر را گرفت و می     
 .گفت می
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 فصل شصت و هشتم

زیر لـب غـری زد و گوشـی را          ! دیرهگفت  با خود   . جوناس فوکمن ویراستار نیویورکی تازه چشمانش گرم شده بود که تلفن زنگ زد            
 .برداشت

 »پذیرید؟ ی راه دور از سمت رابرت لنگدان رو می های مکالمه هزینه«: صدای متصدی گفت
 ».آره... آره«: شن کرد و گفتجوناس با گیجی چراغ را رو

 »جوناس؟«. خط صدای آرامی کرد
 »ن؟کنی و هزینه رو هم میندازی گردن م رابرت؟ من رو بیدار می«

 »؟—تو. ای که بهت دادم نوشته دست. باید یه چیزی رو بدونم. کنم خیلی سریع صحبت می. ببخشید! جوناس«: لنگدان گفت
 ».قول میدم. ی بعد دوشنبه. اما سرم شلوغ بود. فرستم میدونم که گفته بودم این هفته برات می. رابرت، متأسفم«
ای از اون رو برای شرح و تفـصیل پـشت جلـد پـیش کـسی        ه به من بگی هیچ نسخه     میخوام بدونم بدون این ک    . کاری به اون ندارم   «

 »فرستادی؟
ی مـریم     شامل چندین بخش دربـاره    —النوع  ی تاریخ پرستش ربه     تحقیقی درباره —ی لنگدان   نوشته  جدیدترین دست . کردفوکمان تردید   

اش صـحبت کـرده بودنـد،         بی داشتند و دیگران هـم دربـاره       اگر چه مباحث مدارک خو    . مجدلیه بود که ممکن بود اخم برخی را موجب شود         
جونـاس  . ی لنگدان را بدون تأیید چند تاریخدان بزرگ و هنرشناس برجسته چاپ کنـد               های خوانندگان پیشرفته    فوکمان قصد نداشت نسخه   

کـرد    ها درخواست می    از آن  که    فرستاد ای  هی مؤدبان   ی فصول کتاب را همراه با نامه        ده نام بزرگ را در عالم هنر برگزیده بود و برایشان همه           
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ی فوکمان، اکثر افراد بـه هـر فرصـتی چنـگ              طبق تجربه . ی مختصری برای چاپ بر روی جلد کتاب بنویسند          در صورت صالحدید تأییدیه   
 . زدند تا نامشان در کتابی چاپ شود می

 »هایی رو فرستادی، نه؟ جوناس؟ نسخه«: لنگدان اصرار کرد
من هم خواستم   . عیب و نقص بود     ات بی   نوشته  دست«: گفت. کرد که لنگدان از این موضوع خشنود نیست         حس می . دجوناس اخمی کر  

 ».گیرت کنم با چندتا شرح پشت جلد قشنگ غافل
 »ی لوور فرستادی؟ ای رو هم برای رییس موزه نسخه«. مکثی به وجود آمد

شناسی تو اومده بود، یارو هم کـه          هاش هم توی کتاب     ر اشاره داشت، کتاب   ی لوو   ی تو چند بار به مجموعه       کنی؟ نوشته   چی خیال می  «
 ».آدمی نبود سونیر که کم. کلّی نفوذ داشت تا فروش خارجی رو تضمین کنه

 »کِی براش فرستادی؟ «.سکوت آن طرف خط مدت زیادی طول کشید
بـا تـو تمـاس    . س و پیشنهاد کردم با هم یـه گپـی بزنیـد   البته بهش هم یادآوری کردم تو خیلی زود میری پاری      . تقریباً یک ماه پیش   «

 »تو که این هفته پاریس نمیری؟! صبر کن«: فوکمان ناگهان مکثی کرد و با چشمانی از حدقه درآمده گفت» گرفته تا ببینیش؟
 ». تو پاریسماالنمن «

 » تماس گرفتی؟پاریستو راه دور از «. فوکمان ایستاد
 »نوشته خوشش اومد؟ از دست! سالتألیفم کم کن، جونا از حق«
 ».هنوز چیزی نگفته بود. نمیدونم«
 ».متشکرم. اما کمک زیادی کردی. باید قطع کنم! خب، نفست گیر نکنه«
 »—رابرت«

 .اما لنگدان قطع کرده بود
 .مقندترینشون اح ها، حتی متعادل نویسندهبا خود اندیشید . فوکمان گوشی را گذاشت و سرش را با ناباوری تکان داد

 
رابرت، تو راجع به یه انجمن سرّی مطلب نوشتی و ویراسـتارت اون رو بـرای                «: ای سر داد و گفت      روور، لی تیبینگ قهقهه     داخل رنج 
 »؟فرستادههمون انجمن 

 ».ظاهراً«: لنگدان سرش را پایین انداخت و گفت
 »!یه تصادف بد، دوست من«

ی درخواسـت از   به اندازهالنوع  ی ربه ای درباره   سیدن از ژاک سونیر برای تأیید نوشته       پر .تصادف ربطی به قضیه ندارد    دانست    لنگدان می 
النوع باید به دِیـر صـهیون اشـاره          ی پرستش ربه    از آن گذشته، عمالً هر کتابی درباره      . ی گلف عادی بود      برای تأیید کتابی درباره    1تایگر وودز 

 .کند
                                                                            

1  Tiger Woods :امریکایی و مادری تایلندی و با نام اصلی اِلدریک -، از پدری آفریقایی1975ف متولد بازیکن گل(Eldrick)های او در اوج   که موفقیت
 .مند شوند پوستان زیادی به این ورزش عالقه ترین جوایز گلف باعث آن شد که جوانان و رنگین جوانی و دریافت بزرگ
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 »موقعیت تو توی دیر صهیون مطلوب بود یا نامطلوب؟: ه وجود دارهال گندؤیه س«: خندید گفت تیبینگ که هنوز می
پرسیدند که چرا دیر صهیون هنوز اسناد سنگریل را پنهان            بسیاری از تاریخدانان می   . فهمید  لنگدان منظور حقیقی تیبینگ را آشکارا می      

 ».من هیچ موقعیتی توی کارهای دِیر نداشتم«. ندا دهکرها پیش در جهان پخش   سال رااندیشیدند که اطالعات برخی می. داشت نگه می
 ».تو اعمال کمی داشتی«

من فقط تاریخ اخوت رو فراهم کردم و اونها رو به شـکل             «. تیبینگ ظاهراً در صدد عمومی ساختن اسناد بود       . لنگدان شانه باال انداخت   
 ». اسناد کهن جام و محافظانهای النوع مدرن نشون دادم؛ به شکل نگهبان انجمن پرستش ربه

 »به سنگ تاج اشاره کرده بودی؟«: سوفی به او نگاه کرد و گفت
ای صحبت کردم کـه دیـر از طریـق            ی سنگ تاج به عنوان نمونه       من درباره «.  به سنگ تاج اشاره کرده بود      به کرّات  .لنگدان اخم کرد  

 ».اون اسناد سنگریل رو حفاظت کرد
 ».رابرت لنگدان را پیدا کن: ن.پکنم این حاال توضیح میده که اون چرا روی زمین نوشته  تصور می«. سوفی با حیرت او را نگاه کرد

ی سونیر را جلب کرده است، اما ایـن موضـوع چیـزی بـود کـه تـصمیم               در نوشته عالقه   دیگریکرد که چیز      لنگدان در واقع حس می    
 . داشت وقتی با سوفی تنها باشد به او بگوید

 ».انده فاش دروغ گفتیپس تو به فرم«: سوفی گفت
 »چی؟«: لنگدان پرسید

 ».تو به اون گفتی که هیچ وقت با پدربزرگم تماسی نداشتی«
 ».ها رو فرستاده ویراستارم نوشته! من این کار رو نکردم«
 تـو گرفتـه کـه   ات رو فرستاده پیدا نکرده باشه، نتیجه     اگر فرمانده فاش پاکتی که ویراستارت توی اون نوشته        . فکرش رو بکن، رابرت   «

 ».یا حتی بدتر از اون نتیجه گرفته تو نوشته رو دستی تحویل دادی و دروغ گفتی«: مکثی کرد و ادامه داد» .اون رو فرستادی
 

نزدیک که شدند، مردی ژولیده     . ی هواپیمای کوچکی در انتهای باند راند        روور که به فرودگاه لو بروژه رسید، رمی به سمت آشیانه            رنج
ظامی چروک با شتاب از آشیانه بیرون زد و دست تکان داد و در فلزی بزرگ و شیارداری را کنار زد تا جت سفید و مجلّلی در آن                            در لباس ن  
 .آشکار شود

 »! الیزابته؟این«: گفتی برّاق هواپیما خیره شده بود  لنگدان که به بدنه
 »!ن کردهقدر خرج رو دستم میگذاره که دلم رو خو اون«. تیبینگ نیشش باز شد

: ی بریتانیایی گفـت     با لهجه . های ماشین تنگ کرد     ها دوید و چشمش را در برابر چراغ         مردی که لباس نظامی پوشیده بود به سمت آن        
بـه سـوفی و لنگـدان نگـاهی         . مکثی کرد تا گروه پیاده شـوند      » —بخشید که دیر شد، اما من رو متعجب کردید و           می! ست، آقا   تقریباً آماده «

 . بعد از آن به تیبینگانداخت و
لطفاً آماده شو تا فوراً     . جا تلف کنیم    همکارانم و من کار مهمی در لندن داریم و اون قدر وقتمون تنگه که نمیخوایم این               «: تیبینگ گفت 

 .تیر را از ماشین بیرون آورد و به لنگدان داد کرد هفت و در همان حال که صحبت می» .راه بیفتیم
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پوزش مـن رو بپذیریـد، امـا مجـوّز     ! آقا«: خلبان به سمت تیبینگ آمد و زیر لب گفت    .  سالح از حدقه بیرون زد     چشمان خلبان با دیدن   
 ».نمیتونم همکارانتون رو هم ببرم.  من فقط برای شما و پیشخدمت شماستدیپلماتیکپرواز 

روور   بعـد بـه رنـج     » .انان من رو هم سوار کنـی       مهم میتونیدوهزار پوند و اون تفنگ پُر میگه که تو          «: تیبینگ لبخند گرمی زد و گفت     
 ».مون رو که عقب ماشینه بسته و صد البته اون رفیق زبون«: ای کرد و ادامه داد اشاره
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 فصل شصت و نهم

 غرّشی کردند و وسیله را با نیرویی که شکم مـسافر را در هـم   731-وکرا هواپیمای هGarrett TFE-731ی  موتورهای دوگانه
 .شد ها دور می بیرون پنجره، فرودگاه لوبروژه با سرعتی چشمگیر از آن.  آسمان بردندپیچاند به می

تا به حال، او به خود قبوالنده بود بـازی مـوش و             . شد  بدنش به صندلی چرمی فشار داده می      . کنم  دارم از کشور فرار می    سوفی اندیشید   
کـردم آرزوهـای    سعی مـی .  رو نجات بدمیگناه کردم تا جان بی سعی می. ودپذیر خواهد ب اش با فاش تا حدّی برای وزارت دفاع توجیه    گربه

ی  او بـدون ارائـه  . ده استکرمسدود خود  هم  را ی امیدش   دانست این آخرین روزنه     سوفی می . ی عمل بپوشونم    دم مرگ پدربزرگم رو جامه    
. داشت، سوفی از آن گذشته بـود     مرزی منطقی وجود می   اگر  . کرد  بسته کشور را ترک می      مدارک، با همراهی یک فراری و با گروگانی دست        

 .تقریباً با سرعت صوت
. طراحـی تـرازاول و اعیـانی جـت    روی نشانی بـر در کـابین نــوشته بـود     —سوفی همراه با تیبینگ و لنگدان جلوی کابین نشسته بود     

د و به دور میزی از چوب سـخت        اد میییر موقعیت    تغ که ندده بود کر به شیارهایی در کف هواپیما چفت         را شان  های گردان و مخملی     صندلی
باشکوه کمک اندکی به استتار اتّفاقات نه چندان باشکوه در عقب            با این همه، این محیط    . شد؛ برای خود اتاق مدیریت کوچکی بود       میقفل  

دست و بـااکراه دسـتورات تیبینـگ را        تیر به     ای جدا و نزدیک به دستشویی، پیشخدمت تیبینگ، رمی، هفت           جا در منطقه    آن. کرد  هواپیما می 
 . ای بار روی زمین خوابیده بود کرد که دست و پابسته مثل تکه آلود اجرا می برای پاییدن راهب خون

دلـواپس بـه نظـر    » .قبل از این که حواسمون رو به سنگ تاج جمع کنیم، اگر اجازه بدید من یه حرف کـوچیکی بـزنم        «: تیبینگ گفت 
من فهمیدم که در این مـاجرا چیـزی         ! دوستان«.  جنسی با فرزندانش صحبت کند     اموری    خواهد اولین بار درباره      می رسید؛ مثل پدری که     می

کـنم   و حاال هم به عنوان کسی که تمام عمرش رو صرف جـستجوی جـام کـرده، حـس مـی               . کنم  به جز مهمان نیستم و به این افتخار می        
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بـه سـمت سـوفی چرخیـد و     » .خواهید قدم به راهی بگذارید که بازگشت نداره د، شما میوظیفه دارم اخطار بدم، صرف نظر از خطرات موجو        
 ».پدربزرگتون به این امید کریپتکس رو به شما داد که شما راز جام مقدس رو حفظ کنید! دوشیزه نوو«: گفت

 ».بله«
 ».دونید لزم میرفت شما خودتون رو به دنبال کردن راه تا هر جا که بشه م همون طور که انتظارش می«

رغم اطمینـان دادن    به.ام حقیقت خانواده. ی تأیید تکان داد کرد سری به نشانه ی دیگری هم در خود حس می      سوفی هر چند که انگیزه    
 کرد؛ انگار این ، سوفی چیزی سخت شخصی را تنیده در این راز حس می    ی او ندارد    لنگدان از این بابت که سنگ تاج هیچ ارتباطی با گذشته          
 این خأل بیابد که این همه سـال او را   پر کردنکوشید با او حرف بزند و راهی برای    کریپتکس را که پدربزرگش با دستان خود ساخته بود می         

 .در خود گرفته بود
ت کلیـسا   که سنگ تاج رو از دسـ  دادند انجامخاطر به این  روپدربزرگ شما و سه نفر دیگر امشب مردند و این کار    «: تیبینگ ادامه داد  

امیدوارم بفهمید کـه ایـن موضـوع مـسئولیت سـنگینی رو روی دوش شـما                 . اپوس دئی تا چندقدمی تصاحب اون پیش اومد       . دور نگه دارند  
مکثـی  » . نباید به دستان نااهـل سـپرد        رو این مشعل . ای دوهزارساله که نباید اجازه داد خاموش بشه         شعله. دن به شما داد    رو مشعلی. میگذاره

هر چـه کـه ایـن تـو باشـه یـا بایـد کـامالً                 ! هیج حق انتخابی به شما داده نشده، دوشیزه نوو        «. ی صندل سرخ چشم دوخت       جعبه کرد و به  
 ».ای بسپارید یا اون رو به فرد دیگه... مسئولیّت رو به دوش بگیرید

 ».بگیرممطمئنم که میدونسته میتونم این مسئولیت رو به گردن . پدربزرگم کریپتکس رو به من سپرده«
فهمیـد    و االن میخوام بدونم شما می     . ی محکم نیاز داره     به اراده . عالیه«. رسید، اما انگار هنوز قانع نشده بود        تیبینگ امیدوار به نظر می    

 ».تری رو پیش میکشه که درست باز کردن کریپتکس امتحان بزرگ
 »چطور؟«
در اون لحظه، تو صاحب رازی هستی که        . جام مقدس رو افشا میکنه    ای رو دست بگیری که مکان         عزیزم، تصور کن تو ناگهان نقشه     «

با این مسئولیت روبرو میشی که حقیقـت رو بـرای جهـان             . ها به دنبالش بوده     نگهبان رازی میشی که انسان قرن     . میتونه تاریخ رو تغییر بده    
جاست که تو قدرت کافی رو برای انجام          مسئله این . حقیرها ت   کنند و خیلی    ها تحسینش می    کسی که این کار رو بکنه خیلی      . آشکار کنی یا نه   

 ».دادن این وظیفه داری یا نه
 ». باشهمنی  مطمئن نیستم این وظیفه«: سوفی مکثی کرد و گفت

 »نیست؟ کی به جز تو صاحب سنگ تاجه؟«: تیبینگ ابرو باال انداخت و گفت
 ».اخوت که راز رو این همه مدت با موفقیت حفظ کرده«

خودت این اصطالح مناسـب رو اسـتفاده        . دنزدرو   شگردن. دِیر صهیون؟ اما چطور؟ اخوت امشب از هم پاشید        «. نمود   مردّد می  تیبینگ
، اما این حقیقت هنوز وجود داره که کسی         کردندهای باال بینشون نفوذ       فهمیم با استراق سمع یا با جاسوسی در رده          ما هیچ وقت نمی   . کردی

 ».کنم من در این اوضاع به هیچ کسی از اخوت که پا پیش بگذاره اطمینان نمی.  عضو برتر رو فهمیدهرخنه کرده و هویت چهار
 »پس نظرت چیه؟«: لنگدان پرسید

منتظر فرصت مناسب تـوی     . میدونی و من هم میدونم دیر حقیقت رو این همه سال نگه نداشته که تا ابد گرد و خاک بخورند                   . رابرت«
 ».زمانی که جهان برای پذیرش حقیقت آماده باشه.  اعالم کنندتاریخ بودند تا راز رو
 »و به نظر تو اون لحظه رسیده؟«: لنگدان پرسید
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خواسته راز رو افشا کنـه، چـرا کلیـسا          و در ضمن اگر دِیر نمی     . های تاریخی این رو میگن      ی نشانه   همه. تر از این نمیشه     واضح. رسیده«
 »باید االن حمله کنه؟

 ».اهب هنوز از قصدش به ما نگفتهر«: سوفی گفت
کلیـسا امـشب از هـر      . کننـد   نابود کردن اسنادی که فریب بزرگ رو هویدا مـی         . قصد راهب همون قصد کلیساست    «: تیبینگ پاسخ داد  

وی نهایی دیـر    ی حفظ جام مشخصاً شامل انجام دادن آرز         وظیفه. تر شده و دِیر به شما اعتماد کرده، دوشیزه نوو           ای به راز نزدیک     زمان دیگه 
 ».برای هویدا کردن اسرارش با مردم جهان هم هست

این که از سوفی بخواهیم تصمیم بگیره یعنی این که بار روی دوش کسی گذاشتیم کـه فقـط یـک سـاعت                      ! لی«. لنگدان دخالت کرد  
 ».پیش فهمیده اسناد سنگریلی هم وجود داره

ی من اینه که این اسناد باید پخش بشن،           به وضوح عقیده  . کنم، دوشیزه نوو   معذرت میخوام که تأکید می    «: تیبینگ آهی کشید و گفت    
کم به این فکر کنی اگر سنگ تـاج رو بـاز کنـیم چـه                  من فقط تشخیص دادم که شما باید کم       . گیری با شما خواهد بود      اما در نهایت تصمیم   

 ».افته اتفاقی می
 من مطمئنم جام من     .یابد  جام تو را می   . کنی   پیدا نمی  اتو جام ر  : کنم  میحرف خودتون رو نقل     ! آقایون«: سوفی با صدایی محکم گفت    

 ».رو به یک دلیل پیدا کرده و زمانش که برسه میدونم چه کار کنم
 .زده شدند ها شگفت هر دوی آن

 .ی صندل سرخ اشاره کرد و به جعبه» .پس بیایید شروع کنیم«: سوفی ادامه داد
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 فصل هفتادم

فرمانده فاش چند . کرد کرد و احساس یأس می ق مهمانان شاتو ویله ایستاده بود و آتش رو به خاموشی را نگاه میستوان کوله در اتا
روور   کوشید تالش ناکام افرادش را برای تعیین موقعیت رنـج           کشید و می    لحظه پیش رسیده بود و حاال در اتاق بغلی پشت تلفن فریاد می            

 . سر و سامان بدهد

 .االن میتونه هر جایی باشهیشید کوله با خود اند
اس  تـی  ی دوم لنگدان را از دست داده بود، از این ممنون بـود کـه پـی    کوله که از دستورات مستقیم فاش سرپیچی کرده و برای مرتبه         

ش هنوز خشمگین   فا. ندا دهکر شلیک    را کرد که تیری    این موضوع دست کم ادّعاهای او را ثابت می        . جای گلوله را کف زمین پیدا کرده است       
 . خواهد بودانتظارشکرد اوضاع که آرام شود عواقب بدی در  بود و کوله حس می
پای چه کسانی در میـان       یا    است رسید هیچ آشکار کند که چه اتفاقی افتاده         جا پیدا کرده بودند به نظر نمی        هایی که این    بدبختانه، سرنخ 

 و اوراقی هم کـه در ماشـین         ندده بود کرهای جعلی کارت اعتباری کرایه        علی و با شماره    که بیرون بود با نامی ج       را آئودی سیاهی . بوده است 
 .خواند های اینترپل نمی بود با داده

 »فرمانده فاش کجاست؟«. چشمانش نگران بود. افسر دیگری با شتاب داخل اتاق شد
 ».با تلفن حرف میزنه«: سوز برگرفت و گفت های نیم کوله آرام چشم از زغال

 »چی پیدا کردی؟. تلفنم تموم شد«: های بلند داخل اتاق شد و غرغرکنان گفت ش با گامفا
حـاال اون میخـواد بـا شـما     . گـذاری زوریـخ اعتـراف گرفتـه     ی مرکزی از آندره ورنه، رییس بانک سپرده اداره! قربان«: افسر دوم گفت 

 ».داستانش رو عوض کرده. خصوصی پشت تلفن حرف بزنه
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 »!اِه«: فاش گفت
 .کرد کوله هم حاال او را نگاه می

 ».ورنه پذیرفته که لنگدان و نوو امشب مدتی توی بانک بودند«
 ».چرا ورنه دروغ گفت. این رو که میدونستیم«: فاش گفت

 ».اما قبول کرده همکاری کنه. گفت که فقط با شما صحبت میکنه«
 »در عوضش چی؟«
انگار لنگدان و نـوو چیـزی   .  رو برگردونندمسروقههشون کمک کنیم که مقداری اموال  این که بانکش رو از خبرها دور نگه داریم و ب          «

 ».رو از حساب سونیر دزدیدند
 »چی؟ چطور؟«: مقدمه گفت کوله بی

 »چی دزدیدند؟«. فاش خود را نباخت، اما نگاهش بر افسر دوم ثابت مانده بود
 ».ا اون رو برگردونهاما انگار حاضره هر کاری بکنه ت. ورنه وارد جزییات نشد«

شاید لنگدان و نوو با تفنگ یکی از کارمندهای بانک را تهدید کرده          . کوله سعی کرد سر در بیاورد چطور چنین چیزی اتفاق افتاده است           
جـا کـه معقـول        کولـه تـا آن    . پوش بدهد   ها ورنه را مجبور کرده بودند حساب سونیر را باز کند و ترتیب فرار را در کامیون زره                   شاید آن . بودند
فرمانـده؟ مـن   «: افسر دیگری از آشپزخانه فریادزنان به فاش گفت. کرد سوفی نوو در ماجرایی مثل این دخالت داشته باشد  نمود باور نمی    می

 ».مخبرهای بدی دار. کنم حاال هم دارم با فرودگاه لوبورژه تلفنی صحبت می.  کلنجار رفتمههای تلفنی که آقای تیبینگ گرفت با شماره
 

همین االن فهمیده بـود تیبینـگ جتـی شخـصی           . شد تا شاتو ویله را ترک کند        کرد و آماده می     ی بعد، وسایلش را جمع می       سی ثانیه 
 .ها در فرودگاه لوبروژه دارد و هواپیما هم نیم ساعت پیش فرودگاه را ترک کرده است همین نزدیکی

پرواز خارج از برنامه بوده و هـیچ  . سی سوار هواپیما بوده و یا مقصدش کجا استداند چه ک ی بورژه پشت خط گفته بود که نمی      نماینده
 فاش مطمئن بود با وارد آوردن فـشار مناسـب   .یش از حد غیرقانونیهبحتی برای فرودگاه کوچیکی هم  . ای برای پرواز ثبت نشده است       برنامه
 .تواند جواب سؤاالتش را بگیرد می

جـا   اس ایـن  تی ای ندارم جز این که شما رو مسئول تحقیقات پی چاره!  کولهستوان«: دایی بلند گفتبا صرفت  فاش که به سمت در می     
 ». درست و حسابی انجام بدیکار یهبایدشده هم که برای تغییر اوضاع . بگذارم
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 فصل هفتاد و یکم

سرخ را از روی پایش که جعبه را موقع خیـز           ی صندل     لنگدان محتاطانه جعبه  . گرفت  ی هاوکر رو به انگلستان بود و ارتفاع می          دماغه
 .شوند کرد که سوفی و تیبینگ با نگرانی به جلو خم می گذاشت، حس می حاال که جعبه را روی میز می. جا نگه داشته بود برداشت آن

 در زیر در جعبه نگاه      دار کریپتکس نبود، بلکه به سوراخ کوچک        دیگر توجهش به صفحات شماره    . ها را کنار زد و جعبه را باز کرد          سگک
به فکر فرو رفت و امید داشـت کـه نگـاه    . رزا ساب. کاری شده را کنار زد و متن را از زیر آن بیرون آورد             با نوک مدادی آرام رز منبت     . کرد  می

 .ی انرژیش را متمرکز کرد و متن عجیب را خواند همه. دوباره به متن معنی آن را معلوم کند

 
 ».من هیچی ازش سر درنمیارم! لی«. ردگی سابقش دوباره بازگشتپس از چند ثانیه سرخو

 عجیبیپدربزرگ من زبان چنان . از جایی که سوفی نشسته بود متن معلوم نبود، اما این که لنگدان فوراً زبان را نشناخت متعجّبش کرد             
اولـین بـار نبـود کـه        . د از این موضوع تعجب کند     ؟ و به سرعت به خاطر آورد که نبای        استفاده کرده حتی یه نمادشناس هم نمیتونه بفهمدش       

 .کرد اش مخفی می ژاک سونیر رازی را از نوه
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کوشید . لرزید و به جلو خم شد مشتاق دیدن متن، از هیجان می. روبروی سوفی، لی تیبینگ احساس کرد االن است که قلبش بایستد

 . از کنار لنگدان ببیند که هنوز روی جعبه خم بود

ی   هـای اولیـه     بیشتر متن . اما االن چندان مطمئن نیستم    . اولین حدس من اینه که سامی باشه      . فهمم  نمی«: اقانه نجوا کرد  لنگدان مشت 
 ».این متن همچین چیزی نداره.  داره1نِکّودُتسامی 

 ».شاید سامی کهن باشه«: تیبینگ اظهار کرد
 » چیه؟نِکّودُت«: سوفی پرسید

 اســتفاده هــا نکّــودتیــشتر الفباهــای جدیــد ســامی عالمــت حــروف مــصوّت رو ندارنــد و از ب«. تیبینــگ چــشم از جـــعبه برنداشــت
از لحـاظ تـاریخی،   . های کوچیکی که باال یا پایین حروف صامت گذاشته میشه تا مصوت همراه اونها رو نشون بـده  ها و خط  نقطه—کنند  می

 ».ی تقریباً جدید به الفباست  یه چیز افزودهنکّودت
 » باشه؟2فارِدینویسی صَ شاید حرف«. وی متن بودلنگدان هنوز ر

شـک نداشـت کـه      . دست پیش برد و جعبه را از لنگدان گرفت و به سـمت خـودش کـشید                » ...شاید من «. تیبینگ دیگر طاقت نیاورد   
 زبان انداخت،   اینکه به   اما با نخستین نگاه گذرا      —های رومیایی   یونانی، التین، زبان  —های معیار کهن داشت     لنگدان آشنایی بسیاری با زبان    

 .STA’M4 یا 3ی راشیا نوشته ها باشد؛ شاید دست تر از این این تصور به ذهنش رسید که تخصصی
گذشـت، اعتمـاد بـه        هر ثانیـه کـه مـی      . مدتی طوالنی چیزی نگفت   . تیبینگ نفس عمیقی کشید و چشمانش را روی حکّاکی برگرداند         

 »!هایی نیست که تا حاال دیدم ان شبیه به هیچ کدوم از زباناین زب«: گفت. شد دار می نفسش بیشتر خدشه

                                                                            
ی  واژه. ها تصمیم گرفتند تا تلفظ کلمات را با عالئم سجاوندی مشخص نمایند در قرن هشتم میالدی برخی خاخام. گذاری است  منظور همان اِعراب یا عالمت 1

 .شود ی نقطه در انگلیسی، در این زبان به آن اضافه می  در عبری به معنای نقاط است و گویا دُت، کلمه(nekkud)نکّود 
2 Sephardic :ها ساکنان و یا اخالف یهودیان ساکن در اروپا به ویژه  اشکنازی. ها ها و صَفارِدی اَشکِنازی:  اکثریت هستندی اقلیت و یهودیان خود بر دو دسته

ترکیب (شان در قرن شانزدهم و هفدهم به امریکا و در قرن نوزدهم و بیستم به اسراییل مهاجرت کردند و زبانشان ییدیش  گویند که تعداد زیادی اروپای شرقی را می
ها نام یهودیان ساکن اسپانیا و پرتغال بود که در دوران  صفاردی. ی نوح نبی است ی سه نام نتیجه این اسم در سفر پیدایش، باب ده، آیه. است) آلمانیعبری و 

. ی بیست آمده است وبَدْیای نبی، آیهی عُ این نام در صحیفه. بود) ترکیب عبری و اسپانیایی(انگیزیسیون از اسپانیا به شمال آفریقا مهاجرت کردند و زبانشان الدینو 
به انگلیسی » کِیهان « فارسیی نوشت واژه گویند؛ برای مثال، حرف ای را از زبانی با حروف زبان دیگر می  هم نقلِ تلفظ کلمه(Transliteration)نویسی  حرف
 .keyhaan: شود می

3 Rashi Scripts :ابداع کرد و به این صورت است که حروف عبری را ) معروف به راشی(ومو ییچاک شل) رَبّی(ی خاصی در نگارش عبری که خاخام  شیوه
راشی یکی از مفسّران بزرگ کتاب مقدس در قرون وسطی و اهل . آید در هم بیامیزند و یا با خط باالیی خود یکی شوند کامالً مجزا از هم بنویسند که بسیار پیش می

 .فرانسه بود
4 STa’Mی مکتوب یهودی ه شده از نام سه مقولهای است ساخت  سَرواژه :Sifrei Torahی تورات و   یا اَسفار خمسهTefillin (Phylactery) یا 

) بندند یکی از دو جای چرمی و مکعبی که شامل متون خطی تورات است و یهودیان مکلّف شرعی، خاصه در هنگام نیایش آن را بر بازو یا پیشانی می(حمایل یا عِصابه 
رود و   برای نگارش این سه نوشته به کار میsta’m). آویزند  در می- قسمت باالیی در-نویسند و بر باهو اهایی بر آن میقوقی که یهودیان دعر( یا تعویذ Mezuzotو 

و جوهر ) کولموس( قلم پر مخصوص  را باید باsta’m .ای باشد که کودکی هم که تازه آغاز به خواندن عبری کرده بتواند آن را بخواند نویسی آن باید به گونه خوش
حرف بنویسند و اگر یک حرف از آن را به غلط و  به تعویذ و حمایل را باید حرف. گوشت باشد حیوانی بنویسند که در شرع یهود حالل) کِلف: عبری(مخصوص بر پوست 

ایم،  ظر به واژگان مشابه در انجیل متی و عصابه را با توجه به سفر تثنیه آوردهی حمایل را با ن کلمه. [دهد یا ناخوانا بنویسند تمام متن ارزش شرعی خود را از دست می
 .]اما تعویذ شاهد مثالی از کتاب مقدس ندارد و برابریابی مترجمان است
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 .لنگدان هم کنار کشید
 »من ببینمش؟«: سوفی پرسید

 »گفتی که یک بار چیزی شبیه به این رو دیدی؟! رابرت«. که حرف او را نشنیده است تیبینگ وانمود کرد
 ».متن میشه گفت که شبیه اونه. اما مطمئن نیستم. به گمانم«. رسید  به نظر میخاطر لنگدان رنجیده

د، ن گذاشـت  شواضح بود از این کـه از بحـث کنـار          » لی؟ میتونم یه نگاه به متنی بندازم که پدربزرگم درست کرده؟          «: سوفی تکرار کرد  
 .خاطر است آزرده

هـا    ها از تخصص آن     نوو فرسنگ آمیز رفتار کند، اما سوفی        خواست توهین   نمی. و جعبه را به سمت او برد      » .البته، عزیزم «: تیبینگ گفت 
 —اگر تاریخدان سلطنتی بریتانیا و نمادشناس هاروارد نتوانند زبانش را حتی تشخیص بدهند. دور بود

 ».زدم باید حدس می! آها«: سوفی چند لحظه پس از بررسی جعبه گفت
 »زدی؟  رو حدس میچی«: تیبینگ پرسید
 ».ن رو استفاده میکنه زبااینکه پدربزرگم «: اعتنایی گفت سوفی با بی

 »؟بخونیتو میتونی این متن رو «: تیبینگ فریاد کشید
. وقتی شش سـالم بـود پـدربزرگم ایـن رو بـه مـن یـاد داد                 . خیلی راحت «: برد گفت   سوفی که حاال کامالً از موقعیت خودش لذّت می        

با توجه به ارتباط و وفـاداری شـما بـه تـاج و         !  آقا استشر«. سوفی به آن سمت میز خم شد و نگاهی تذکّردهنده به تیبینگ انداخت            » .مدَوارِ
 ».کنم چطور این رو نشناختید تخت انگلیس، تعجب می

 .لنگدان ناگاه همه چیز را فهمید
 !حاال معلومه چرا متن این قدر آشنا بود

 به محل   2 هاروارد، بیل گیتس   تحصیلی  دانشجوی ترک .  شرکت کرده بود   1ی فوگ هاروارد    ای در موزه    چند سال پیش، لنگدان در برنامه     
ای از ماتَرَک     ی کاغذ که او آن زمان در مزایده         هجده برگه —ترین مایملکاتش را به موزه اهدا کند        تحصیل خود بازگشته بود تا یکی از قیمتی       

 .  خریده بود3آرماند هَمر
 . میلیون دالرِ شیرین بود8/30—پیشنهاد قیمت او

 .وینچیلئوناردو دا—ها ی برگه و نویسنده

                                                                            
1  Harvard’s Fogg Museum :پی بسیاری از اروپا و ها و تصاویر چا ها و نقاشی ی موجود در پردیس دانشگاه هاروارد که دارای پیکره یکی از چند موزه

 .امریکا است
2  Bill Gates :ثروتمندترین مرد جهان و رییس شرکت مایکروسافت 
3  Armand Hammer) :1990-1898(تاجر امریکایی که قراردادهای سودآور بسیاری را میان شوروی و ایاالت متحده به امضا رساند و در چند مورد نیز ؛ 

التحصیل پزشکی از  او فارغ. او تا پایان عمر خود رییس کمپانی نفتی اُکسیدنتال و نیز کارشناس هنری بود. دو کشور بازی کردنقش میانجی را در مناقشات میان 
و ی شهرت وی برای پویایی او  عمده. های اورال در شوروی بهره بگیرد اش کوشید در نجات قربانیان گرسنگی و حصبه در کوه دانشگاه کلمبیا بود و از این پیشه

 . دوستانه و فرهنگی وی است های انسان حمایتش از روابط شرق و غرب و فعالیت
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تنها —سندشنا می لئـوناردو 1ی خطی الیسستر نسخهکه اکنون به دلیل صاحب اولیه و مشهورش، دوک الیسستر، با نام        —هجده وررقه 
 در مباحـث نجـوم و        را ی داوینچـی    هـای برجـسته     هـایی کـه نظریـه       مقاالت و طرح  : ترین دفترهای لئوناردو بود     ی یکی از جذاب     مانده  باقی
 . شناسی در خود داشت شناسی و آب تانشناسی و باس زمین

ی قیمتـی را تماشـا کنـد از یـاد      نوشـته  گاه واکنشش را پس از این که در صف ایستاد و سرانجام نوبتش رسـید تـا پوسـت       لنگدان هیچ 
شـده  به رغم آن که بـه خـوبی حفـظ شـده و بـا خوشنویـسی شـکیلی نوشـته                      . صفحات قابل خواندن نبودند   . سخت دمغ شده بود   . برد  نمی
توانـد بخواندشـان؛ چـرا کـه          در آغاز لنگدان گمـان کـرد نمـی        . رسید  نوشته چرند به نظر می      پوست—جوهر ارغوانی بر روی کاغذ کِرم     —بود

ی ایتالیـایی را هـم        توانـد یـک کلمـه       تر، پی برد که حتی نمـی        ی دقیق   داوینچی دفترش را به ایتالیایی کهن نوشته است، اما پس از مطالعه           
 . یا حتی یک حرفتشخیص دهد و
ای دستی اشاره کرد که با زنجیر به      و به آینه  » .با این امتحانش کنید، آقا    «: ه در بخش نمایش ایستاده بود زیر لب گفت         زنی ک  راهنمای

 .لنگدان بَرَش داشت و متن را روی آیینه دید. ند بودکردهوصل جا  آن
 .فوراً همه چیز واضح شد

توانـایی او  — این متفکّر بزرگ بود که یکی از چندین و چند استعداد هنری او را فراموش کرده بود            لنگدان چنان مشتاق خواندن نظرات    
کردند که آیا او این کار را از          ها هنوز بحث می     تاریخدان. ساخت کسی به جز خودش متن را بخواند         ای که عمالً غیرممکن می      در نوشتن آینه  

داوینچـی آن   . ه نگذارد دیگران سرک بکشند و افکارش را بدزدند؛ اما این مـسئله الینحـل بـود                داد و یا دلیلش آن بود ک        سر تفنّن انجام می   
 .کرد که برایش لذّت داشت می

 
 ».انگلیسیه. ی اولش رو میتونم بخونم چند واژه«: گفت. سوفی لبخندی از ته دل زد تا ببیند رابرت منظورش را فهمیده است یا نه

 »چی شده؟ «:زد تیبینگ هنوز بریده حرف می
 ».احتیاج به آینه داریم. متن معکوس«: لنگدان گفت
ی صندل سرخ را باال آورد و جلوی منبع نور پخـشی کـه        جعبه» .بندم این روکش چوب اصالً ضخیم نباشه        شرط می ! نه«: سوفی گفت 

او . کـرد  ه همین دلیـل همیـشه تقلّـب مـی    پدربزرگش واقعاً بلد نبود معکوس بنویسد و ب. داخل درپوش را بررسی کرد. روی دیوار بود گرفت   
 را بـا سـوزاندن   معمولیحدس سوفی آن بود که او متن . کرد گرداند و ردّ نقش معکوس را دنبال می      نوشت و سپس برگه را برمی        می معمولی

بیایـد؛ بعـد خیلـی      ای چوب نقش داده بود و سپس پشت چوب را از میان دستگاه ساب گذرانده است تا چوب به نازکی کاغـذی در                        روی تکه 
 .راحت ورقه را برگردانده و آن را در جعبه تعبیه کرده است

 و مـتنِ داخـل      شـد ی نازک چـوب رد        پرتوی روشنی از میان الیه    . تر کرد، متوجه شد حق با اوست        سوفی که درپوش را به نور نزدیک      
 .درپوش به طور عکس ظاهر شد

 .فوراً قابل خواندن شد
 ».زبان مادریم. انگلیسیه«: ن داد و گفتتیبینگ سرش را از شرم تکا

 

                                                                            
1  Leonardo’s Codex Leicester 
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 در جریان بودجا   ای را که آن      میان سروصدای موتورهای هواپیما چیزی بشنود، اما مکالمه        ازعقب هواپیما، رمی لگالودک سعی کرد که        
ـ . به راهب که پیش پایش افتاده بود نگریـست        . رمی از وقایع امشب به هیچ وجه دل خوشی نداشت         . شد شنید   نمی رد حـاال کـامالً آرام      م

 .ای برای رهایی باشد ی تسلیم فرو افتاده باشد یا شاید هم در حال خواندن دعای بر زبان نیامده گرفته بود؛ انگار که در خلسه
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 فصل هفتاد و دوم

ی   نوشـته    معکـوس   بر شعر   را و افکارش  رود  در ارتفاع پنج هزار متری، رابرت لنگدان حس کرد که عالم واقعیات از دید او بیرون می                
 .درخشید ه از میان درپوش جعبه مید ککن سونیر متمرکز می

 
همانند نـوعی  . این کار را که کرد هر سه چرخیدند تا آن را بخوانند           . ای کاغذ برداشت و متن را با دست پیاده کرد           سوفی به سرعت تکه   
 .لنگدان آهسته متن را خواند. کریپتکس را بگویدمعمایی که قرار بود تا چگونگی باز شدن ... رسید معمای کهن به نظر می

پرسـتند   هـا مـی     سنگ قائمی که شـوالیه    ... بِپاییماش را     ی پراکنده   کند خانواده   و یاری می  ... گشاییم  میی دیرین حکمت تومار را        واژهبا  
 .توان دید  حقیقت را میبَشْبا اَتْ... چون کلید

An Ancient word of wisdom frees this scroll… and helps us keep her scatter’d family whole… a 
headstone praised by templars is the key… and atbash will reveal the truth to thee. 
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  کـه  وزن شعر —دبه خاطرش رسی   یتر  ی اساسی  خواست آشکار کند حدس بزند، نکته      پیش از آن که لنگدان حتی رمزی را که شعر می          
 . بود1ضربی و وَتَد مَفروق پنجهای  مصرع

هایِ سرّیِ اروپـا برخـورد کـرده بـود؛ از جملـه سـال گذشـته در                    ی انجمن   لنگدان اغلب با این وزن عَروضی در طی تحقیقاتش درباره         
ی یونـانی   گوی جهان بوده اسـت، از نویـسنده    وزن محبوب اُدبای رکضربی وتد مفروق پنج وزنهاست که     قرن. های سرّی واتیکان    بایگانی

آوردنـد کـه در آن        شـان را در وزنـی مـی        های جسوری که تفاسـیر اجتمـاعی        انسان—6 و ولتر  5 و چاوسر  4 و میلتون  3 تا شکسپیر  2آرکیلوکوس
 .ضربی وتد مفروق سخت پگانی بود های وزن پنج ریشه. اند های رازورزانه برای آن بوده روزگاران قائل به ویژگی

. ضربی  پنج. تایی  های پنج   یافته در زنجیره    آرایش. جفت متوازن . یین و یانگ  . تکیه  دار و بی    تکیه. ای متضاد دو هِجا با تأکیده   . وتد مفروق 
 .ی مقدس پر ناهید و مادینه ی پنج پنج برای اشاره به ستاره

 »La lingua pura7! و خود شعر انگلیسی! ضربیه پنج«: تیبینگ ناگهان به سوی لنگدان چرخید و گفت
 انگلیـسی را    ،ها بود که از روی عناد با واتیکـان          های سرّی اروپا قرن     دیر صهیون مانند دیگر انجمن    . به تصدیق تکان داد   لنگدان سری   
مشتق شـده بودنـد   —زبان واتیکان —بر خالف ایتالیایی و اسپانیایی و فرانسه که از التین         .  اروپایی در نظر گرفته بود     سِرِهبه عنوان تنها زبان     

هایی شد که تحصیالت کـافی بـرای    شناختی جدا از دستگاه تبلیغاتی رُم بود و به این گونه زبان مقدّس و سرّی اخوت زبانانگلیسی از لحاظ   
 . آموختن آن داشتند
دیگه چی الزم   ! ی مریم مجدلیه هم اشاره میکنه       ی پراکنده   های هیکل و خانواده     این شعر نه فقط به جام که به شوالیه        «: تیبینگ گفت 

 »داریم؟
                                                                            

1  Iambic Pentameter :به مصرعی گویند که ده هجا در آن آمده باشدضربی پنجو دار گویند   تکیه و یک هجای تکیه  به توالی یک هجای بیوتد مفروق  .
وتد در نزد اهل عروض سه حرف است که دوم یا سوم ) المنجد العربی: (اما وتد مفروق در فارسی به نقل از منابع گوناگون. اند  نیز ترجمه کردهرکنی یامبوسی پنجآن را 

کشّاف . ( استچون قَول، پس آن وتد مفروق است و اگر وسط آن متحرک و آخرش ساکن مانند علی وتد مجموع اگر وسط آن ساکن باشد هم. ها ساکن باشد آن
وتد مفروق و آن لفظ . حرفی را گویند که دو حرف اول آن متحرک و حرف آخر آن ساکن باشد چون لفظ دعا و آن لفظ سه) مقرون(وتد مجموع ) اصطالحات الفنون

. ف را گویند که حرف وسطی ساکن باشددر اصطالح عروضیان، سه حر] وتد) [اقرب الموارد. (حرفی است که اوسط آن ساکن و طرفین آن متحرک باشد چون رأس سه
ها یک  دو متحرک است که بعد از آن: ها یک حرف ساکن فاصله شده باشد از قبیل نامه، جامه؛ وتد مفروق دو متحرک است که میان آن: وتد مفروق) فرهنگ معین(

 .در فارسی کاربرد خاصی برای وتد مفروق پیدا نشد. ساکن باشد از قبیل سمن، چمن
2  Archilochus) :سروده و  مشهور است که آرکیلوکوس با زبانی تیز هجو می. نخستین شاعر غنایی یونان و مُبدع وتد مفروق) قرن هفتم پیش از میالد

ی تجربیات  را بر پایهبر خالف هومر، او اشعارش . آویز کرده بودند ای چنان تند بوده است که همگی اعضای آن خود را حلق یورش او به خانواده: کرده است فحّاشی می
 .از اشعار او اندکی برجا مانده است. سرود شخصیش می

3  William Shakespeare) :1616-1564 (شود و تأثیر  نویس بزرگ انگلیسی که یکی از چند رکن ادبیات جهان شمرده می نامه شاعر و نمایش
 .وم نیز شخصیتی مشهور استنظیر است و در میان عم هایش نه تنها در اروپا که در جهان کم نوشته

4  John Milton : شاعر انگلیسی که اشعار قدرتمندش تأثیر بسیاری بر شاعران پس از خود گذاشت و طرفدار آزادی مدنی و ). 1608-1674(جان میلتون
 . نام دارد(Paradise Lost) بهشت گمشدهترین اثر وی  معروف. دانند ترین شاعر انگلیس می او را پس از شکسپیر بزرگ. مذهبی بود

5  Geoffrey Chaucer : های کانتربری قصهترین شاعران انگلیس که شاهکارش  یکی از بزرگ). ؟1343-1400(جفری چاوسر (Canterbury 
Tales)دست بود وتد مفروق نیز چیرهمضربی  در سرودن شعر با وزن پنج. دانند برخی او را پدر شعر انگلیس می.  تأثیر سترگی بر پیشرفت ادبیات انگلیس به جا نهاد. 

6  Voltaire : نام مستعار فرانسوا ماری آروئه(François Marie Arouet)) 1778-1694 .( نویسنده و شاعر و فیلسوف فرانسوی که از پیشگامان عصر
 .گری بود روشن

 زبان پیراسته از واژگان بیگانه:  زبان سِرِه یا به قول آقای کسروی زبان پاک 7
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 ».ی کهن حکمت داریم به نظر ما احتیاج به واژه. رمز«: سوفی دوباره به شعر نگاه کرد و گفت
 »الترجی؟ مجی اجی«: تیبینگ چشمکی زد و گفت

منتخبـاتی از سـرودهای عرفـانی،       — را از ذهن گذراند    کلمات حکمت ی    کننده  و شمار زیاد و گیج    . حرفی  ی پنج   یه کلمه لنگدان اندیشید   
 . پایان بود فهرست بی— پگانی1های جادویی مصری، مانتراهای های سرّی، اوراد ویکایی، طلسم بینی، باورهای انجمن طالعهای  گویی پیش

پرسـتند   ها مـی    که شوالیه  یسنگ قائم «: بعد متن را بلند خواند    » .های هیکل داشته باشه     انگار این رمز ارتباطی با شوالیه     «: سوفی گفت 
 »چون کلید

 »نظری نداری؟. هایی تو متخصص شوالیه! لی«: لنگدان گفت
ممکنه که شعر به    .  نشان سنگ باالی قبره    2 مشخصاً سنگ قائم مزار    راستش«. ای سکوت کرد و سپس آهی کشید        تیبینگ چند لحظه  

چـون مـا    . نـه کنند، اما این که هیچ کمکی بـه مـا نمیک            ها باالی مزار مریم مجدلیه پرستش می        ی اشاره کنه که شوالیه     یا سرسنگ  سنگ قبر 
 ».نمیدونیم مزار کجاست

 ».اتبش. این کلمه قبالً به گوشم خورده. خط آخر میگه که اَتبَش حقیقت رو افشا میکنه«: سوفی گفت
ترین رمزهـای شـناخته       رمز اتبش یکی از قدیمی    . دیدیش  رمزشناسی های اول    درس احتماالً توی . کنم  تعجب نمی «: لنگدان پاسخ داد  

 ».ست شده
 . دستگاه رمزگذاری معروف عبری!البتهشید سوفی اندی

این رمز تا پانصد قبل از میالد قـدمت داشـت و اکنـون بـه عنـوان        . ی سوفی بود    رمز اتبش در واقع بخشی از آموزش رمزشناسی اولیه        
هـای یهـودی    اشـت  از رمزنگ  یرمز اتبش که شکلی معمول    . دکردن  می اش  های درس استفاده    ی گردشی در کالس   نشینهای جا رمزای از     نمونه

در اتبش نخستین حرف کلمه با آخرین حـرف       . ی الفبای بیست و دو حرفی عبری قرار داشت          ی بود که بر پایه    نشینی جا   بود، نوعی رمز ساده   
 .شد و دومین حرف با حرف یکی مانده به آخر و همین طور تا به آخر جابجا می

دند، در قباله و تومارهـای بحرالمیـت و حتـی عهـد عتیـق               کربش رمزگذاری    که با ات    رو هایی متن. اتبش خیلی مناسبه  «: تیبینگ گفت 
دیـر هـم حتمـاً اتـبش رو بـین      . کنند های پنهانی رو آشکار می  هم با استفاده از اتبش پیغام  هنوزها و دانشورهای یهودی       صوفی. وجود دارند 

 ».هاش گنجونده آموزه
 ».ه این رمز رو روی اون پیاده کنیمتنها مسئله اینه که ما چیزی نداریم ک«: لنگدان گفت

 ».پرستیدند پیدا کنیم ها می ما باید سنگی رو که شوالیه. ی رمز باشه روی سنگ قائم قبر باید یه کلمه«: تیبینگ آهی کشید و گفت
 .ی سهلی نخواهد بود ها مبارزه سوفی از نگاه ناخوشایند لنگدان پی برد که یافتن سنگ شوالیه

 .اما ما دری نداریم که بازش کنیم.  کلیدهاتبشسوفی اندیشید 

                                                                            
ی این واژه سانسکریت است و بیشتر کاربست آن  ریشه. گذارد ها از راه تکرار بر روان انسان تأثیر می شود که به باور برخی اندیشه ا به وردهایی گفته می مانتر 1
 .در یوگا

2 Headstone :کردتوان آن را سَرسَنگ نیز ترجمه می. گذارند گویند که باالی قبر مسیحیان به صورت قائم می سنگی را می . 
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بعـد از ایـن   . پای شما بیام   پابهمن نمیتونم   ! دوستان من «. سه دقیقه بعد بود که تیبینگ آهی از سر ناامیدی کشید و سرش را تکان داد               
ستاد و بـه سـمت عقـب        سـپس ایـ   » .کـنم   که کمی خوراکی برای خودمون آوردم و سری به رمی و مهمانمون زدم دوباره شروع به فکر می                 

 .هواپیما به راه افتاد
 .کرد احساس خستگی نمود سوفی که دور شدن او را تماشا می

. نـد ا ده کرسوفی احساس کرد بی آن که بداند کجا فرود خواهد آمد به فضا پرتابش           . بیرون پنجره، سیاهی پیش از پگاه نمایان شده بود        
بود، از این که شعر پیش رویش اطالعاتی داشت که او تا آن زمان ندیده بـود احـساس                   او که با حل کردن معماهای پدربزرگش بزرگ شده          

 .بدی داشت
 .اما وجود داره... پنهانه. این تو چیزهای بیشتری هستبه خودش گفت 

 ام مقـدس   جـ  بـرای ای    نقـشه ها سرانجام چیزی داخل کریپتکس پیدا نکنند که           ترسید که آن    هر چند از این فکر به ستوه آمده بود، می         
های گنج پدربزرگش را تا به پایـان          ی مرمری است، سوفی آن قدر از نقشه         رغم اظهارات لنگدان و تیبینگ که حقیقت داخل استوانه          به. باشد

 .دهد رفته بود که بداند ژاک سونیر اسرارش را به آسانی لو نمی
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 فصل هفتاد و سوم

ی پلـیس قـضایی عمـالً بـا           ی خالی رادار چشم دوخته بود که فرمانـده          فحهمأمور شیفت شب کنترل ترافیک در فرودگاه بورژه به ص         
 .شکاندن در وارد اتاق شد

 .و به داخل برجک کنترل قدم گذاشت» جت تیبینگ کجا رفته؟«: بزو فاش فریاد کشید
 شان شتری بریتانیاییحفظ امور شخصی مهای جویده و نامفهوم بود؛ کوششی عقیم برای    ی مأمور کنترل فقط کمی حرف       واکنش اولیه 

 .سعیش به شکست انجامید. تریانشان بودترین مش یکی از محترمکه 
سپس به افسر دیگری    » .کنم  من تو رو برای اجازه دادن به پرواز هواپیمای خصوصی بدون مجوز پرواز دستگیر می              . باشه«: فاش گفت 

ها افتاد که بر سر این موضـوع   های روزنامه یاد مقاله. أمور کنترل را گرفتترس تمام وجود م. اشاره کرد که با دستبند به سمت او به راه افتاد    
 .پاسخ این پرسش را حاال فهمیده بود. ی ارعاب و وحشت ی پلیس ملّی قهرمان است یا مایه کردند که فرمانده بحث می

تیبینگ بـرای معالجـات پزشـکی زیـاد میـره           سر لی   ! یه چیز دیگه  ! صبر کنید «: کنان گفت   مأمور کنترل ناگهان با دیدن دستبندها ناله      
 ».ی لندن تو حومه. هیل در کنت داره ی هواپیما توی فرودگاه اجرایی بیگین اون یه آشیانه. لندن

 ».هیله امشب هم مقصد بیگین«. فاش مرد را با تکان دست از دستبندها نجات داد
رسید آخرین تماس راداریش از سـمت          حرکت کرد و به نظر می      هواپیما روی مسیر همیشگیش   . نمیدونم«: مأمور کنترل صادقانه گفت   

 ».هیل فقط یه حدسه بیگین. انگلستان باشه
 »ای هم سوار هواپیما بودند؟ افراد دیگه«
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ایـن  . شون میرن و هر جور که بخوان سوار میـشن           های ما مستقیماً تا آشیانه      مشتری. خورم، آقا که من این یکی رو نمیدونم         قسم می «
 ».فرادی سوار هواپیما هستند مسئولیت مقامات فرودگاه مقصدهکه چه ا

اگـر اونهـا بـه      «.  بودند چـشم دوخـت     کردهی فرودگاه پارک       که روبروی پایانه   ی پراکنده ها  فاش نگاهی به ساعتش انداخت و به جت       
 ».هیل رفته باشند، چقدر طول میکشه تا فرود بیان بیگین

 ».یک ربع دیگه. ساعت شش و نیم فرود میان... تقریباً. پرواز کوتاهیه«: و گفتهایش انداخت  مأمور نگاهی به یادداشت
پلیس محلی کنـت رو بـرام بگیریـد، نـه           . من میرم لندن  . جا  یه وسیله بیارید این   «. فاش اخمی کرد و به سمت یکی از افرادش چرخید         

 و هیچ کسی هـم      ش کنند  بعد روی باند محاصره   . ی فرود بدن    ازهبگید که به پرواز تیبینگ اج     .  کنت محلیپلیس  . خیلی سریع .  رو 1پنج  آی  اِم
 ».رسم بیرون نیاد تا زمانی که من می

                                                                            
1 MI5 :ی اطالعات داخلی بریتانیا اداره 
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 فصل هفتاد و چهارم

 »ساکتی؟«: لنگدان از آن طرف کابین هاوکر به سوفی نگاه کرد و گفت

 ».از شعر هم سر درنمیارم. م خسته«: جواب داد
آلودش کرده بود و سرش هنوز از جـایی کـه راهـب           خواب های آرام هواپیما    ا و لرزش  وزوز موتوره . لنگدان هم همان احساس را داشت     

تیبینگ عقب هواپیما بود و لنگدان تصمیم گرفت تا از این فرصت بهره بگیرد و چیزی را که در سر داشـت بـه                        . کشید  ضربه زده بود تیر می    
خواست چیزی رو به تـو        به گمانم می  . و تا رو با هم آشنا کنه فهمیدم       گمان کنم قسمتی از دلیل پدربزرگت برای این که ما د          «. سوفی بگوید 
 ».توضیح بده

 »تاریخ جام مقدس و مریم مجدلیه نبود؟«
گمـان کـنم شـاید    . دلیلی که به خاطرش ده سال با اون حـرف نـزدی  . اختالف بین شماها رو«. لنگدان مردد شد که چطور پیش برود    

 ».شما جدایی انداخت و قضیه حل و فصل پیدا کنهامیدوار بوده من توضیح بدم چی بین 
 ». بهت نگفتم چی ما رو از هم جدا کرد کهمن«. سوفی در صندلیش کمی پیچ و تاب خورد

 »نه؟. تو شاهد یه مراسم جنسی بودی«: لنگدان آرام به او نگاه کرد و گفت
 »از کجا میدونی؟«. سوفی خود را عقب کشید
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و هر چی که دیدی اون قدر غمگینت کرد کـه از        . قانعت کرد پدربزرگت عضو یه انجمن سری بوده       تو گفتی چیزی دیدی که      ! سوفی«
الزم نیست مغز داوینچی داشته باشی تـا        . های سری دارم    من اطالعات زیادی راجع به انجمن     . اون موقع به بعد راجع بهش صحبت نکردی       

 ».از ماجرا سر دربیاری
 .کرد سوفی خیره نگاه می

 »اواسط مارس؟. توی بهار بود؟ نزدیک اعتدال بهاری«: یدلنگدان پرس
 ».چند روز زودتر رسیدم. ی دانشگاه اومده بودم من واسه تعطیالت بهاره«: سوفی به بیرون پنجره چشم دوخت و گفت

 »میخوای راجع بهش صحبت کنی؟«
 ».فهمم چی دیدم نمی«. تناگهان با چشمانی سرشار احساسات به سمت لنگدان برگش» .ترجیح میدم صحبت نکنم«
 »زن و مرد با هم بودند؟«

 .پس از درنگی کوتاه سوفی سرش را تکان داد
 »شون بود؟ های سیاه و سفید تن لباس«

ها رداهـای نـازک و سـفید تـن کـرده              زن«: چشمانش را تمیز کرد و کمی بعد سرش را تکان داد و انگار که بخواهد درددل کند گفت                 
 ».مردها هم تونیک و کفش سیاه پوشیده بودند. های زرینی هم دستشون بود گوی. و کفش طالیی... بودند

ای را  سوفی ناخواسـته مراسـم مقـدس دوهزارسـاله    . کرد شنید باور نمی لنگدان کوشید احساساتش را پنهان کند، با این همه آن چه می   
 »دوجنسیتی داشتند؟نقاب چی؟ نقاب «: لنگدان صدایش را آرام نگه داشت و پرسید. شاهد بوده است

 ».ها سفید و مردها سیاه زن.  زده بودندشکل های یک نقاب. همه. آره«
برمیگرده به دو . اسمش هیروس گاموسه  «: آرام گفت . فهمید  ی آن را می     های رازورزانه   لنگدان توصیف این مراسم را شنیده بود و ریشه        

مکثی کـرد و کمـی بـه    » 1.کردند ی مادینه اون رو برگزار می    یش نیروی خلّاقه  های مصری مرتباً برای ستا      ها و کاهنه    کاهن. هزار سال پیش  
 ».کنم که شوکه بشی و اگر تو بدون آمادگی قبلی هیروس گاموس رو ببینی و معناش رو نفهمی تصور می«. سمت او خم شد

 .سوفی چیزی نگفت
 ».یعنی زناشویی مقدس. هیروس گاموس یونانیه«: لنگدان ادامه داد

 ».ی که من دیدم ازدواج نبودمراسم«
 ».، سوفیوصالازدواج به معنای «
 ».منظورت ارتباط جنسیه«
 ».نه«
 .کرد چشمان سبزش او را ورانداز می» نه؟«

                                                                            
 .شده است پرست انجام می همان طور که پیشتر نیز اشاره شد این مراسم صرف مردمانی خاص نبوده و در بسیاری از جوامع کشاورزی یا مادرساالر یا طبیعت 1
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لنگدان توضـیح داد کـه آن چـه او    » .فهمیم اما نه به اون صورت که ما امروز می. در معنای لغوی بله... آره«. لنگدان زیر حرف خود زد  
از لحـاظ تـاریخی،   . به یک مراسم جنسی بوده است، و گرنه هیروس گاموس ارتباطی با شهوانیّت ندارد،که عملی روحـانی اسـت            شبیهدیده  
ی مقـدس     قدما عقیده داشتند نرینه تا زمانی کـه بـا مادینـه           . کردند  ورزی عملی بوده است که زن و مرد از طریق آن خدا را تجربه می                عشق

توانـست روحـش را کمـال بخـشد و      ای شد که مرد می ورزی با زن تنها وسیله    عشق. روحی ناقص خواهد ماند   آمیزش نداشته باشد به لحاظ      
لنگدان ادامه  . از زمان ایزیس، مناسک جنسی تنها پل انسان از خاک به افالک بوده است             .  یا معرفت الهی دست پیدا کند      گنوسیسنهایتاً به   

 ».م برسه که ذهنش خالی از غیر بشه و خدا رو ببینهای در اوج یا اُرگاسْ ه لحظهتونست ب با خلوت کردن با زن، مرد می«: داد
 »ارگاسم به شکل نیایش؟«. کرد سوفی مرددانه نگاه می

از لحـاظ فیزیولوژیـک، ارگاسـم در مـرد همـراه بـا       . گفت، لنگدان به طرزی مبهم شانه بـاال انـداخت       سوفی هر چند ماهیتاً درست می     
. کند ای از شفافیت که در آن خدا تجسم پیدا می     لحظه. شود، یک خأل ذهنی کوتاه      ای می   ش تماماً عاری از هر اندیشه     ای است که ذهن     لحظه

پایـانی تـصویر       روحـی بـی     را به شکل اُرگاسمِ    1یابند و اغلب نیروانا     فکری دست می    ی بی   ی جنسی به این لحظه      مرشدان مراقبه بدون رابطه   
 2.کنند می

ی جنـسی     رابطـه . هفـرق داشـت    امروز   با دیدگاه ی جنسی کامالً      ها از رابطه    باید بدونی که دیدگاه قدیمی    ! سوفی «:لنگدان آهسته گفت  
توانـایی زن بـرای ایجـاد زنـدگی از          . و فقط خدایان میتونستند معجزه انجام بدهند      —کمال معجزات بوده  —آورده  زندگی جدید به ارمغان می    

کـه در اون مـرد میتونـست بـه          —نرینـه و مادینـه    —ی روح انسانی بود     ل، اتحاد مقدس دو نیمه    وصا. یک خدا . زهدانش اون رو مقدس کرد    
مراسم هیروس گاموس انحـراف  . اون چیزی که دیدی، از شهوت نبود، از معنویت بود. تمامیّت روحانی دست پیدا کنه و با خدا راز و نیاز کنه 

 ».ناپذیر بوده یه مراسم خدشه. جنسی نیست
سوفی تمام امروز را آرام بود، اما االن برای اولین بار، لنگدان دید کـه               . ی حساسی رسیده است     رسید به نقطه    به نظر می  کلمات لنگدان   

 .کرد اشک دوباره در چشم سوفی جمع شده بود و او با آستین پاکش می. پاشد ی خونسردی او از هم می هاله
. ی اول خـارج از تـصور بـود    جنسی به عنوان راهی به سـوی خـدا در وهلـه   ی    در حقیقت، مفهوم رابطه   . لنگدان کمی به او فرصت داد     

آن هـم در    . ی یهودیت شامل مناسک جنسی نیز بـوده اسـت           شنیدند سنّت اولیه    شدند که می    دانشجویان یهودی لنگدان همیشه مبهوت می     
، 3ی قدرتمنـدش، سـکینه      داست که همتای مادینه   گاه خ   االقداس در هیکل سلیمان نه تنها سکونت        یهودیان اولیه عقیده داشتند قدس    . هیکل

                                                                            
1  Nirvana :این لحظه در واقع آرامشی درونی است . متعدّد یا کارمای این جهان را گویندی جدایی از دنیا و رهایی از تناسخات  گری لحظه در اصطالح بودایی

 . آید که غالباً پس از مرگ به دست می
ها محو شد آنک تویی   این من و ما بهر آن برساختی    تا تو با خود نرد خدمت باختی   تا من و ماها  مرد و زن چون یک شوند آن یک تویی   چون که یک 2

ورزی صحبت  هایشان از عشق شاید به همین سبب باشد که عرفای ما نیز در توصیف تجلیات خدا بر دل. »موالنا«  شوند   عاقبت مستغرق جانان شوندهمه یک جان
 .کنند می

3  Shakina :بدواً (= خیمه الخصوص سکونت خدا چه در میان یک گویی و علی ی یهوه که گاهی از آن به عنوان سخن  زنانهغالباًکوه و ی بِشْ جلوه
و ) 6:13؛ اول پادشاهان، 35:34، 5:3؛ اعداد، 25:45خروج، (شود  و چه در میان مردم تعبیر می) اسراییل در طی کوچ از مصر به فلسطین ی بنی های برپاشونده گاه پرستش

و بر ) 135:21؛ مزامیر، 13:3زکریا، (ساکن شدن خدا در اورشلیم ، اما عمدتاً صحبت از )1:9؛ نحمیا، 14:23، 12:11تثنیه، (رود   خدا مینامگاه صحبت از ساکن شدن 
های  رود که کلمه ها به جای خدا هنگامی به کار می این واژه در زبانزد خاخام. شود می) 43:7حزقیال، (و در خود هیکل ) 15:1؛ مزامیر، 8:18اشعیا، (طور سینا 

به جای معادل دیگر آن مِمرا ) تفسیر تورات(و مِدرَش ) اخبار و سنن شفاهی یهود(کینه که عبری است در تلمود عبارت س. ی معنا نکند ی کتاب مقدس افاده وارانه انسان
ا در ترگومِ اونتلوس هر ج. رود ها هم به کار می گیرد و در ترگوم به خود می) های آرامی از عهد عتیق ترجمه(نشیند و این گونه، معنای آن را در تِرگوم  که آرامی است می

و کلمات حضور ) 12:5،11،21تثنیه، (تجلی اسم ). 1:42؛ تثنیه، 14:14اعداد، (ی سکینه آمده است  که صحبت از شخص یا ساکن شدن یا دوردستی خدا بوده است واژه
؛ اول 2:20حبقوق (یکل بر فراز کرّوبیان ی ساکن شدن خدا در ه ترگوم یِروشَلمی نیز در هنگامه). 6:25؛ اعداد 33:14خروج (اند  و صورت را نیز سکینه ترجمه کرده

مایمونیدس، فیلسوف . خوانده شده است» سرای سکینه«در ترگوم اونتلوس هیکل . کند سکینه را استفاده می) 4:4؛ الویان 6:5اشعیا (و دیده شدن خدا ) 4:4سموییل 
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باختنـد   آمدند و نرد عشق می به هیکل می—1ها هیِرودُلیا —ها مردانی که به دنبال وصال روحانی بودند برای دیدار کاهنه         . جا است   هم در آن  
در واقع از یَهُوَه گرفته شده است؛ —ندنام مقدس خداو—  ،و،ه  یهودی ی،ه2ی حروف اربعه . کردند  و خدا را از طریق وصل جسمانی تجربه می        

 .حَوَه نرینه و نام پیشاعبری حوّا، 1یَهآمیزش جسمانی دوجنسیتی میان 

                                                                                                                                                                                                                                             

مِیباوم اعتقاد دارد سکینه عبارتی است برای اشاره به روابط متعدّد خدا با عالم . استی پروردگار و عالم  داند که واسطه یهودی قرن سیزدهم، سکینه را نوری مخلوق می
سکینه در ترگوم در » واسطه نبودن«به اعتقادی دیگر . ، تجلیّات شخصی او)المکانی او(جایی او  ساکن شدن خدا در میان اسراییلیان، حضور همه: های زیر به صورت

اسراییل دو تابوت را با خود از مصر آورد،  ی دیگر آن که بنی نکته. ی سکینه به جای خدا نشسته است گونه بیان شده است که کلمه به این 34:9 و 33:15سفر خروج 
، به در میان محققان غیریهودی. االقداس بود گشت و در قدس اسراییل خارج می یکی تابوت جسد یوسف و دیگری تابوت سکینه یا تابوت عهد که نباید از میان بنی

). یا عَشتورَت(ی کنعانی آشِرا  های کهن، به ویژه الهه النوع شود و مرتبط با ربه ها گرایش دارند، سکینه تجلی حضور خدا بر زمین دانسته می ویژه آنان که به اسطوره
به ) سَکَنَ (شَخَنَبودن سکینه یکی آن است که از فعل از شواهد مؤنث . شده است اسراییل در کنعان سکینه همسر یهوه دانسته می معروف است که در آغاز سکونت بنی

ها در هنگام خشم  النوع سکینه همانند دیگر ربه. ها همواره مؤنث آمده است ی مؤنث ساخته شده است و دیگر آن که فعل مربوط به او در تلمود و دیگر نوشته صیغه
ب گناه در بهشت تنبیه کرد و سازندگان برج بابل را پراکنده ساخت و مصریان را در بحر قُلزم در هنگام آدم و حوا و ابلیس را پس از ارتکا. دهد تنبیهات سختی انجام می

تواند جانشان را بستاند گرفته است، از جمله ابراهیم و موسی و  الموت نمی ها را که ملک ترین انسان ای جان چند تن از پاک اسراییل غرق کرد و با بوسه خروج بنی
 Alpha andل فارسی و یاِت در قباله به معنای الف تا تاو است؛ متناظر با الف و یا در انج.  نام دیگر سکینه است(ET-YHVH)یهوه -اِت. اسحاق و غیره

Omegaدر کتاب » تراز سَبّ«در شعری به نام ). 1:11 و 1:8ی یوحنّای رسول  مکاشفه(وری ذات خداوند است   در انجیل انگلیسی که به معنای بدایت و نهایت سخن
ارجاعات این پانوشت به . [این عنوان به جای سکینه به کار رفته است.) که اواخر قرن سیزدهم در اسپانیا نوشته شد و اهمیتی نه چندان کم از قباله دارد) روشنایی ((زُهَر

 .]دو ارجاع از جهت مثال آمده است ی موارد آن موضوع نیست و تنها یکی کتاب مقدس شامل همه
1  Hierodule :ها روسپیان مقدس در معابد یونان بودند هیرودل. ای یونانی به معنای ظاهری کنیز مقدس واژه . 
2  Tetragrammaton :اند محل تردید  نوشته هایی باید می این که در میان این چهار حرف چه مصوت. יהוה :اند اشاره به چهار حرفی که نام یهوه را ساخته

ْ اَدُنَیی  از این رو کاتبان هنگام بلندخوانی واژه). 24:11؛ الویان 20:7خروج (شده است  آید زمانی بلند خواندن این نام گناه محسوب می تورات برمیآن گونه که از . است
» قاموس کتاب مقدس«و » ی دهخدا نامه لغت«برای تبیین بیشتر از دو کتاب . دنهای این واژه خواند  با مصوت راکردند و بعدها این چهار حرف را جایگزین آن می) رَبّ(

ولی هیچ یک از این دو کلمه معنی دقیق یهوه . شود یهوه در انگلیسی خدا و رب ترجمه می] ی دهخدا نامه لغت: [کنیم جا نقل می مطالبی را با کمی جرح و تعدیل در این
هزوارش را در زبان پهلوی به صورت نگارشی . [کرده است تلفظ می» رب«ته و نوش یهود در قدیم این کلمه را به سبب مقدس بودن به طریق هَزوارَش می. نیست
کاربرد این واژه تعمیم داده شده است و در هر زبانی . دنخواند می، اما با تلفظ اصل پهلوی ندنوشت میکردند که در میان متنی پهلوی با خط آرامی  هایی اطالق می واژه

اما این که معنی درست .]  باشدی اَدُونَیْ همان واژه» رب«رسد مقصود عالمه دهخدا از  ی دوم آن که به نظر می نکته. ودش که چنین خصلتی ظاهر شود استفاده می
در سفر . شود  بوده است پرسشی است که یکی بر دیگری مترتب میYahweh یا Yahuکلمه چیست موضوعی است قابل بحث و نیز این که آیا صورت قدیم کلمه 

اَهیَه : اسراییل چنین بگو به بنی«: و گفت» .هستم آن که هستم«: خدا به موسی گفت. [دهد معنی می» هستم آن که هستم«یا » منم که منم«یهوه ) 3:14(خروج 
 یاهو مخفف و شاید.]  استEhye Asher Ehyehو در عبری با حروف التین » اهیه الذی اهیه«ی عربی تورات در این آیه  ترجمه. مرا نزد شما فرستاد) هستم(

 ظاهراً تلفظ بعدی و Yahweh ساخته شده و تلفظ اصلی و ابتدایی این واژه یَهو و یاهو بوده است و تلفظ  ،و،ه ی یهوه از چهار حرف اصلی ی،ه کلمه. یهوه باشد
نیز » موالی من«و » سرور من«است و معنای مجازی ی فوق  ها و تداول عام تحریفی از کلمه لفظ یَهُوِه در فرهنگ. ساختگی کلمه است، به معنی ابدیّت و سرمدیّت

برخی صورت قدیمی فعل بودن در زبان عبری و اسم خاص ذات ] Jahvé یا Jahwéh یا Yahweh یا Iahavé[های دیگر این کلمه را  صورت. اند به آن داده
شود و البته با لفظ  ترجمه می» رَب«لفظ اهیه غالباً به . ت آن ذات اقدس داردیهوه اسم ذات احدیّت است و داللت بر سَرمَدیّ«] قاموس کتاب مقدس. [دانند خداوند می

 شواهد مربوط به ممنوع شدن ی یهود دانشنامهدر » .چون که قصد از یهوه خداوند مکشوف است و قصد از ادونی خداوند خالق و حافظ هستی. ادونی خیلی منافات دارد
در اسفار پیدایش، خروج، الویان، ( بار در اسفار خمسه 1419( مرتبه در عهد عتیق به کار رفته است 5410 که هر چند نام یهوه کند خواندن نام یهوه را این گونه ذکر می

 کتاب دانیال نبی هم های سلیمان و استر نیامده و در نام یهوه در کتب جامعه و غزلِ غزل)  بار در اسفار اولیاء1295اسراییل،   بار در اسفار انبیاء بنی2696، )اعداد، تثنیه
 Rabbi)خاخام یشایاهو هلیشر . ی ممنوعیت بردن نام یهوه بوده است اند که دوره دهد این کتب متأخر زمانی نوشته شده تنها هفت بار آمده است که نشان می

Yeshayahu Heiliczer)بسیاری از محافل سنتی یهودی و مسیحی اعمال ی ممنوعیت به کار بردن نام یهوه که هنوز در ی خود را درباره ای عقیده  در مقاله 
 پیشامسیحی، به ویژه مصری و یونانی کیشی  و ریشه در پگانندا گذاران و نه حضرت موسی بنا نهاده شود این گونه بیان کرده است که آن را رسمی دانسته که قانون می
آید  خوانند، اما در آن جهان که می نویسند و اَدُنَیْ می ،و،ه می در این دنیا نامم را ی،ه. و نه خواندهشوم  من نه نوشته می: در کتاب زُهر به نقل از خداوند آمده است. دارد

 .،و،ه از هر سو باشد نویسند تا رحمت ی،ه خوانند که می همان می
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ی جنسی برای راز و نیاز مستقیم با خـدا تهدیـدی              گیری انسان از رابطه     برای کلیسای اولیه، بهره   «: لنگدان با صدای آرامی توضیح داد     
 مجرای رسـیدن    تنهاشون رو به عنوان       داد و نقش خودخوانده     این کار کلیسا رو خارج از جریان قرار می        . جدّی ضدّ پایگاه قدرت کاتولیک بود     

 آلود و   ی جنسی رو اهریمنی نشون بدن و اون رو به شکل یه عمل گناه               واضحه که اونها سخت سعی کردند تا رابطه       . کرد  رنگ می   به خدا کم  
 ».همین کار رو کردند کمابیش  بزرگ همهای ی دین بقیه. انزجاربرانگیز معرفی کنند

عجیب آن که لنگدان همین نکـات را چنـدی          . فهمد  کم پدربزرگش را بهتر می      کرد او کم    سوفی سکوت کرده بود، اما لنگدان حس می       
ی    میگه کـه رابطـه     میراث باستانی ما و فیزیولوژی ما     «: جویان پرسیده بود    لنگدان از دانش  . پیش در شروع ترم به شاگردانش بیان کرده بود        

آور نـشون میـدن و مـا رو از ایـن میترسـونند کـه                  اما ادیان جدیـد اون رو شـرم       . راهی ارجمند برای رضایت خاطر معنوی     —جنسی طبیعیه 
 ». باشهیی شیطانکارهای جنسی  خواسته

شـان کـامالً بـانفوذ     که برخی—لنگدان ترجیح داد که شاگردانش را با این موضوع شوکه نکند که چندین و چند انجمن سرّی در جهان  
 3چـشمان تمـام بـسته    در فیلم 2شخصیت تام کروز. داشتند های کهن را زنده نگه می       دادند و سنت    هنوز مناسک جنسی را انجام می     —بودند

.  دیـد   را  شـد و هیـروس گـاموس       4هـای نخبـه     در فیلم، او دزدانه وارد مجمعی خصوصی از منهتنی        . آموزد این موضوع را از راه دشوارش می      
انجمنی سرّی که جادوی وحدت جنسی را جشن     —سازان بیشتر جزییات را به خطا نشان داده بودند، اما جان کالم در فیلم بود                متأسفانه، فیلم 

 .گیرند می
ی باز استاد لنگدان؟ شما میگید که از این به بعد به جای کلیسا رفتن بیشتر عشق         «: جوی پسری از انتهای کالس خرسندانه گفت        دانش

 »کنیم؟
جـویی    ها بیشتر از حدّ نیازشـان کـام         دانست این بچه    های هاروارد شنیده بود، می      از آن چه از مهمانی    . لنگدان خندید، اما دم به تله نداد      

انـه  بـی اون کـه قبیح  . تون میـدم  چند پیشنهاد به همه! آقایون«: گفت. حال هم آگاه بود که در موقعیت ظریف و متزلزلی قرار دارد . کنند  می
ی زنـدگی    هستید این نصیحت رو دربارهی عفیفهای هلوح باشم که تصور کنم شما فرشت        ی پیش از ازدواج رو بپذیرم و یا اون قدر ساده            رابطه
 ».کنم تون به شما می جنسی

 .ی مردان، سراپاگوش، خود را جلو کشیدند تا بشنوند همه
. ی جنسی رو به عنوان عملی معنوی و عارفانه بدونید یا نه       ببینید آیا میتونید رابطه    ی بعد، که با زنی بودید به قلبتون نگاه کنید و            دفعه«

 ».ی مقدس بهش برسه ی الهی رو پیدا کنید که مرد تنها میتونه از طریق ایجاد رابطه با مادینه با خودتون کلنجار برید تا اون بارقه
 .زنان کالس رندانه سرشان را تکان دادند

 . رد و بدل کردندای ادبانه های بی پراکنی های دوپهلو و مزه ر خندهدیگ مردان بین هم
 .آموزان کالج هنوز بچه بودند دانش. لنگدان آهی کشید

                                                                                                                                                                                                                                             
1  Yah :ی  البته نه در نسخه.  بار در کتاب اشعیای نبی3،  بار در سفر خروج2 بار در مزامیر داود، 18:  مرتبه در عهد عتیق آمده است23نوشت یهوه که  کوته

 . نوشت نیامده است معتبر انگلیسی از کتاب مقدس و نه در فارسی این نام به طریق کوته
2  Tom Cruise : ش نیکول کیدمن  سابق همراه با همسرچشمان باز بستهکه در فیلم ) 1962متولد (بازیگر بزرگ امریکایی(Nicole Kidman) ایفای 
 .ی بازیگری دریافت کرده است او جوایز زیادی را در زمینه. نقش کرد
3  Eyes Wide Shut : 1928-1999( آخرین فیلم استاد شهیر سینما استانلی کوبریک چشمان باز بستهیا( 
4  Ultraelite Manhattanites 
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کوشید آن چه  نگریست و می اعتنایی به فضای تهی می ی هواپیما چسبانده بود و با بی پیشانی سوفی یخ کرده بود؛ سرش را به پنجره

ی پدربزرگش را یـادش آمـد کـه او            های نگشوده   ی نامه   توده. ده سال . کرد  ندامت دیگری را در خود حس می      .  هضم کند   بود لنگدان گفته 
 .بی آن که سرش را از پنجره جدا کند، آرام و ترسان شروع به صحبت کرد. همه چیز رو به رابرت میگم. برایش فرستاده بود

... شود  در جنگل بیرون ویالی پدربزرگش در نورماندی پیاده می        ... رود  ته می  از نظر گذراند، احساس کرد به گذش        که اتفاقات آن شب را   
 .یابد سپس در مخفی را می... شنود صداهایی را از زیر پایش می... گردد ی متروک پدربزرگ را می خانهت ربا حی

مـاه  . شـنید، سـرد و سـبک        آلود را می   بوی هوای خاک  . ها را تا غار زیرزمینی طی کرد        یکی پله   آرام به پلکان سنگی نزدیک شد و یکی       
خوردنـد   های سوسوزننده و سرخ تکان می  کرد که در میان مشعل      ها را تماشا می     گاهش در پلکان، غریبه     های مخفی   در میان سایه  . مارس بود 

 .خواندند  سرود میو
 .چی دیگه میتونه باشه. یه خوابه. بینم دارم خواب میسوفی با خود گفت 

هـای مرصّعـشان را بـاال     رداهای نازک و زیبـای زنـان زمـانی کـه گـوی     . اوباً ایستاده بودند؛ سفید، سیاه، سفید، سیاه      مردان و زنان متن   
 ». مطهّر، قبلِ آغاز روز از رَحِمم آوردمتانمن با تو در آغاز بودم، من با تو در بامداد«: اندندوخ زنان متفقاً می. خاست بردند به هوا برمی می

 .گذاشتند رفتند و به چیزی در مرکز دایره احترام می را پایین آوردند و همه انگار که در خلسه باشند پس و پیش میهایشان  زنان گوی
 ؟کنند به چی نگاه می

 .تر سریع. تر آرام. صداها سرعت گرفتند
 »!نگریش عشق است زنی که می«: هایشان را باال گرفتند و گفتند زنان از نو گوی

 »!اش در ازل است نزلگهم«: مردان پاسخ دادند
 .مجلسیان قدمی جلو نهادند و زانو زدند. تندتر. بدل به غرش شد. شتاب گرفت. سرودخوانی دوباره یکنواخت شد

 .بینند ببیند در آن لحظه، سوفی هم توانست آن چه آنان می
سـوفی فـوراً    .  به صورت داشـت    ی و نقاب سیاه   برهنه بود . بر قربانگاهی کوتاه و پرزر و زیور در مرکز دایره مردی به پشت خوابیده بود              

اد؛ امـا  این تصویر سوفی را بیـشتر از حـد تـصورش تکـان د        ! پر  گران :تقریباً فریاد کشید  . اش را شناخت    ی مادرزادی روی شانه     بدن او و لکه   
 .اتفاقات بیشتری پیش آمد

 ی گوشـتالو و قـامت    یبـدن . جا بود    آن یرون ریخته بود  زنی برهنه هم که نقاب سفید داشت موهای خاکستری و پُرپشتش از پشت نقاب ب              
 .کرد ورزی می  با پدربزرگش عشق وچرخید ناساز داشت و هماهنگ با سرود می

ی اوج خود رسیده      دیوارهای سنگی غار او را محبوس کرده بود و سرود هم به نقطه            . توانست  خواست برگردد و بدود، اما نمی       سوفی می 
در اوج سـرود،  . دهـد  آمیز تغییر حالـت مـی   خوانند و سرود از اوج به سماع جنون   ی مجلسیان همه با هم می       ید حلقه رس  اکنون به نظر می   . بود

هـا را     صـدا پلـه     چرخید و بـی   . گرید  هق می   ناگهان متوجه شد که هق    .  سوفی گرفت  نفس .جا در حال از هم پاشیدن بود        انگار تمام فضای آن   
 .رون زد و لرزلرزان به پاریس بازگشتافتان و خیزان طی کرد و از خانه بی
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 فصل هفتاد و پنجم

. گذشت زن موناکو می های چشمک کرد، هواپیمای توربوی دربستیش از باالی چراغ آرینگاروسا که دومین تماسش با فاش را قطع می        
 .تر از آن است که حتی بیمار شود ی هواپیماگرفتگی را برداشت، اما حس کرد فرسوده کیسه

 !تمام شودخدا کند 
؟ انگار همه چیـز از کنتـرل خـارج شـده            افتد  چه اتفاقی می  . گنجید، اما امشب هیچ چیز معنایی نداشت        آخرین اخبار فاش در تصور نمی     

 ! ای خودم را در چه مخمصه؟ ای انداختم سیالس را در چه مخمصه. باشد
 ». عوض کنیمباید مقصد را«. های لرزان به سمت کابین خلبان رفت آرینگاروسا با گام

 »کنید؟ شوخی می«. خلبان نگاهی به عقب انداخت و خندید
 ».باید فوراً به لندن بروم! نه«
 »!این هواپیمای دربستیه، نه تاکسی! پدر«
 »...به. جا فاصله دارد و نیاز به تغییر مسیر هم ندارد چقدر؟ لندن فقط نیم ساعت با این. کنم البته به شما بیشتر پرداخت می«
 ».ینهای هم در بِ دیگهچیزهای ! ی پول نیست، پدر همسئل«
 ».همین االن. ده هزار یورو«

 »چقدر؟ چه نوع کشیشی این همه پول نقد با خودش داره؟«: خلبان با چشمانی گشاده از حیرت برگشت و گفت
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 بعـد آن را بـه سـمت خلبـان           .های اوراق قرضـه را بیـرون آورد         آرینگاروسا پیش چمدان سیاهش برگشت و بازش کرد و یکی از دسته           
 .گرفت

 »این چیه؟«: خلبان پرسید
 ».نام از بانک واتیکان ی بی اوراق قرضه«

 .کرد خلبان متحیر نگاه می
 ».مثل پول نقد است«

 .و اوراق را برگرداند» .فقط پول نقد، پول نقده«: خلبان گفت
 ».باید به لندن بروم. باید به من کمک کنید.  و زندگی استی مرگ مسئله«. آرینگاروسا که به در کابین تکیه داد احساس ضعف کرد

 »های واقعیه؟ الماس«: ی طالیی اسقف انداخت و گفت خلبان نگاهی به حلقه
 ».توانم این را بدهم نمی«. آرینگاروسا نگاهی به حلقه انداخت

 . ی روبرویش بیرون را نگاه کرد ای باال انداخت و از پنجره خلبان شانه
هر آن چه این حلقه نمایانگرش بود، اکنون برای اسقف معنایش        . وه عمیقی به آرینگاروسا دست داد و به حلقه چشم دوخت          احساس اند 
 .ی داشبورد هواپیما گذاشت پس از مکث بلندی، حلقه را از انگشتش بیرون آورد و آرام روی صفحه. داد را از دست می

 .ای به شمال زاویه گرفت  پانزده ثانیه بعد، احساس کرد هواپیما چند درجه.آرینگاروسا از کابین بیرون زد و سر جایش نشست
 .ی افتخار آرینگاروسا از هم پاشیده بود حتی با این وضع لحظه

ای پوشـالی روی   و اکنون ماننـد خانـه  . دانستند ای که باشکوه می   برنامه. ها را دلیل مقدسی سبب شده بود و پیش آورده بود            ی این   همه
 .و فرجام راه نامعلوم بود... ر شده بودخودش آوا
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سوفی نـه   . لنگدان هم از شنیدن آن در حیرت بود       . لرزید  اش از هیروس گاموس می      دید که سوفی هنوز از یادآوری تجربه        لنگدان می 
داوینچـی،  . برانگیـزی بـود     گروه هیجـان  . استاد اعظم دِیر صهیون   ... ی آن بود     اجراکننده  هم فقط شاهد تمام مراسم بوده، که پدربزرگش      

 .ژاک سونیر... بوتیچلی، آیزاک نیوتن، ویکتور هوگو، ژان کوکتو

 ».نمیدونم دیگه چی باید بهت بگم«: لنگدان آرام گفت
 ».من رو مثل دختر خودش بزرگ کرد«. چشمان سبز سیر سوفی حاال پر از اشک شده بود

احـساس پـشیمانی ژرف و   . شـد  د که هر لحظـه بیـشتر مـی   دی میفی را در چشمانش کردند، لنگدان احساس سو     زمانی که صحبت می   
 .دید سوفی نوو پدربزرگش را طرد کرده بود و اکنون او را در پرتوی نگاه متفاوتی می. داری بود ریشه

 .ان تیره و تار بودزمین هنوز در زیر پایش. شد شد و شفق شنگرفش سمت راست هواپیما پخش می بیرون بامداد به سرعت پدیدار می
 بیسکویت شـور نـشان   ای ها ملحق شد و چند قوطی کوکا و جعبه تیبینگ با سرعت زیادی دوباره به آن    » آذوقه میخواید عزیزان من؟   «

باید بهش فرصـت    . ن هنوز صحبت نمیکنه   مو  دوست راهب «: ادامه داد . کرد از کم بودن آن عذرخواهی کرد        ها را که قسمت می      خوراکی. داد
پیشرفتی داشتیم، عزیزم؟ پدربزرگت سعی داشته به مـا  «: بعد رو به سوفی کرد و پرسید. گازی به بیسکویت شور زد و به شعر نگاه کرد     » .داد

 ».پرستیدند های هیکل می شور چیه؟ سنگی که شوالیه چی بگه؟ این سنگ قائم مزار مرده
 .سوفی سرش را تکان داد و ساکت ماند

افکارش لبریز از تـصاویر مناسـک پنهـان و          . تن خم شد، لنگدان کوکایی را باز کرد و به سمت پنجره چرخید            تیبینگ که دوباره روی م    
 .کوال گرم بود. پرستند ها می سنگی که شوالیه. ای از قوطی را نوشید جرعه. پرستند ها می سنگی که شوالیه. مُهر بود رازهای سربه
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نگریست، اقیانوسی پرتأللو را دیـد کـه          زمانی که لنگدان به این تغییر و تحول می        . ودر  ی شب به سرعت کنار می       رسید پرده   به نظر می  
 .ای که سوارش بودند گذر از آن چندان طوالنی نبود با این وسیله. کانال مانش. شد در زیر پایشان رد می

شد، خـود را از حقیقـت دورتـر     تر می یرون روشنی حقیقت را با خود به ارمغان بیاورد؛ اما هر چه ب         لنگدان امیدوار بود روشنای روز جلوه     
 .شنید ضربی وتد مفروق و سرودخوانی و هیروس گاموس و شعائر مقدس را در میان غریو جت می آهنگ وزن پنج ضرب. دید می

 .پرستیدند ها می سنگ قائمی که شوالیه
بـه  . اش را روی میـز گذاشـت        کم قوطی خـالی نوشـابه     لنگدان مح . هواپیما دوباره باالی خشکی رسیده بود که نور بصیرت در او تابید           

 ».فهمیدم چیه—ها سنگ قائم شوالیه«: ها چرخید و گفت سمت آن
 » سنگ قائم کجاست؟میدونی«. چشمان تیبینگ گرد شد
 ».چیهمیدونم . کجاستنمیدونم «: لنگدان تبسم کرد و گفت

 .سوفی خود را جلو کشید تا بهتر بشنود
سـنگ  گمـان کـنم سـنگ قـائم یـا سَرْ     «: کـرد توضـیح داد   هـایش رخنـه مـی      دانشگاهی بودن در صـحبت    لنگدان که هیجان آشنای     

(headstone) حقیقتاً به سرِ سنگی (stone head)اشاره داره؛ نه سنگ باالی قبر .« 
 »سر سنگی؟«: تیبینگ پرسید

 .رسید سوفی هم به همان اندازه گیج به نظر می
. هـای هیکـل نـسبت داد        گری رو به شـوالیه      موقع تفتیش عقاید کلیسا همه جور رافضی      ! لی«: لنگدان به سمت تیبینگ چرخید و گفت      

 »درسته؟
 ».پرستی؛ فهرستش مفصّل بود لواط، ادرار کردن روی صلیب، شیطان. ی هر اتهامی رو چسبوندند وصله! آره«
ها رو متهم به مناسک سرّیی کرد که توی  الیه بود، نه؟ کلیسا به طور خاص شو  های دروغین   بتیکی از اتهامات فهرست هم پرستش       «

 »—یه خدای پگانی... شد اون یه سر سنگی خمیده پرستیده می
 ».پرستیدند ها می سر سنگی که شوالیه. رابرت، حق با توئه! وای 1!بَفومِت«: تیبینگ ناگهان گفت

                                                                            
1  Baphomet :با دار بُت، صورتی ریش-ی انسانی، سری با دو چهره، گربه تی با جمجمهب: شده است ای است که به طُرُق زیر توصیف می بفومت بت یا نگاره 

اکنون تنها صورت بُز او با ریش و دو  اما .)ها بتی با سر گربه بوده است گویا در زمان قلع و قمع شوالیه (.ی یک زن های شکافته، باالتنه سر خروس، دارای بال و سم
های هیکل  گویند شوالیه می. سوزد اگر ستاره در میان آن نباشد، مشعلی در میان سر او می. پری محصور است ی پنج رهشاخ بلند رایج است که عموماً در میان ستا

هم اکنون یکی از نمادهای پرطرفدار . اند کردهها عنوان   یکی از دالیل ارتداد آن رااند و همین بت داده بسیاری از مراسم خود را در برابر این بت انجام می
از . ی این واژه به درستی مشخص نیست ریشه. کنند ای مقدس یاد می معروف است برخی از لژهای فراماسونی نیز از آن به عنوان نگاره. ها بفومت است پرست شیطان
تعمید «ته شده است که روی هم معنای ساخ» مِتیس«و » بَف«های یونانی  از ترکیب واژه: توان این موارد را نام برد دهند می ی معنی آن می ی نظریاتی که درباره جمله

کرده  شود و گویا نخستین بار دکتر هوگ شونفیلد که بر روی نسخ خطی بحرالمیت کار می دیگری همانی است که در این داستان مطرح می. دهند را می» یا جذب خِرَد
ای  گری پدیده اری نوشته و از جمله اعتقاداتش یکی آن بود که صوفییکی از مشهورترین صوفیان معاصر که کتب بسی(شاه  ادریس. است آن را عنوان کرده است

یکی از مقامات در برخی از فِرَق صوفیّه و گاه ( به معنای پدر ادراک ابوالفهمهی عربی  گوید ممکن است از واژه می.) های دور دارد اسالمی نیست و ریشه در گذشته
ی  های نه چندان معتبر درباره ی مَهومِت وجود دارد که در نوشته ریشگی این نام با واژه ی هم تقن دیگری نیز دربارهچندان مُ ی نه نظریه. مشتق شده باشد) الفهمه رأس

پذیرند، اما   آن را به دالیل مختلف نمی،»خون مقدس، جام مقدس«، از جمله در کتاب معتبر های هیکل جا که دیدیم محققان شوالیه پگانیسم فراوان است و تا آن
 . شود ی خوانندگان گذاشته می یق بیشتر در مورد آن بر عهدهتحق
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سـر  . ی تولیـدمثل بـوده اسـت         نیـروی آفریننـده    لنگدان به سرعت برای سوفی توضیح داد که بفومت خدای پگان باروری و مربوط به              
 سنگی از سر او و یها با حلقه زدن به دور مدل شوالیه. شده است؛ نماد رایج زادوولد و باروری     بفومت معموالً به شکل قوچ یا بز نشان داده می         

ی جنسی بـود، امـا        ی رابطه    جادوی خلّاقه  مراسم بفومت برای ستایش   «: تیبینگ زیر لب خندید و گفت     . کردند  خواندن اوراد او را تقدیس می     
هـا اسـتفاده    پاپ سر بفومت رو به عنوان رُکن اصلی ادّعاش بر ضدّ شـوالیه . پاپ کلمنت همه رو قانع کرد که سر بفومت در واقع سر شیطانه 

 ».کرد
ریشه در بفومت و مساعی کلیسا برای       د به احتمال    سنشنا می 1 که با نام شیطان    شاخدار به اهریمن     را ی جدید   عقیده. لنگدان موافق بود  

میـز غـذا در روز شـکرگزاری        . کلیسا به وضوح موفق شده بود، هر چند نه کامالً         . بازنمایی خدای باروری شاخدار به عنوان نماد اهریمن دارد        
ی از بـاروری بفومـت بـود و بـه      یا شاخ وفور نعمت ستایـش     2کورنوکوپیا. ها هنوز دارای نمادهای باروری شاخدار و پگانی بود          سنّتی امریکایی 

هـای   بفومـت در عکـس  . داد هـای جـادویی بـود او را غـذا مـی      هایش که پر از میوه گشت که بزی با شکستن شاخ  های زئوس بازمی    داستان
اد تعـد . گـذارد  ی پیروزی شاخدار مـی  طبع دو انگشتش را پشت سر یک دوست به نشانه  شوخیزمانی که فرد: شود  جمعی هم ظاهر می     دسته

 .شان است ت بیچارهدانستند که کار تمسخرآمیزشان در واقع گویای قدرت جنسی باالی دوس بسیار کمی از این افراد می
 ».پرستیدند ها می سر سنگیی که شوالیه.  بفومتهحتماًمنظور شعر . بله، بله«: گفتزده  تیبینگ هیجان

بـه صـفحات    » .ی دیگـه داریـم      پرسـتیدند مـا یـه مخمـصه         ها مـی    ولی اگر بفومت همون سنگی باشه که شوالیه       . باشه«: سوفی گفت 
 ».جا فقط پنج حرف داره این. بفومت توی انگلیسی هشت حرف داره«: بندی کریپتکس اشاره کرد و ادامه داد شماره

 ».جا پای رمزنویسی اتبش به وسط میاد این. عزیزم«. تیبینگ قهقهه زد

                                                                            
1  Satan :ها راه یافته اصل این واژه عبری است و از آن به دیگر زبان. 
2  Cornucopia or Horn of Plenty 
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لنگـدان  . را از حفـظ بـه پایـان بـرده بـود           —بِیت الِف—ی بیست و دو حرف الفبای عبری         تیبینگ نوشتن همه   .زده بود   لنگدان هیجان 
 .خواند نقصی می با این همه، همین االن هم او حروف را با تلفّظ بی. برد ها را بهتر از حروف عبری به کار می متناظرهای رومی آن

A B G D H V Z Ch T Y K L M N S O P Tz Q R Sh Th  
 ».ف، رِیـش، شـین، تـاو      قـا ، عین، پی، تزادیـک،      شت، تِت، یود، کاف، المِد، میم، نون، سامِ       شِین،  زِی، واو،   هِاَلِف، بِیت، گِمِل، دالِت،     «

. در نگارش معمول عبری، حروف مصوّت نوشته نمیـشن «: ی حرفش را گرفت تیبینگ عرق ابروهایش را با حالتی نمایشی پاک کرد و دنباله       
 »...نویسیم، سه تا مصوتش کنار گذاشته میشه و باقی میمونه ی بفومت رو با الفبای عبری می ن دلیل، وقتی ما کلمهبه همی

 ».پنج حرف«: سوفی ناگهان گفت
هـا رو هـم       مـن مـصوت   . بفومت با حروف عبریـه     این هِجی درست . اوهوم«. تیبینگ سری تکان داد و دوباره نوشتن را از سر گرفت

 ».شفافیت مطلب از بین نرهنویسم تا  می
Th e M o V P a B 

البته خاطرتون باشه که عبری از سمت مخالف نوشته میشه، اما ما میتونیم اتبش رو به همون شکل از این سمت                     «: تیبینگ اضافه کرد  
 ». عکس الفبای اصلی بنویسیمبعد، تنها کاری که باید بکنیم اینه که برای انجام دادن آرایش جانشینی تمام الفبا رو بر. به کار ببریم

. ی رمزهای جانشین جواب میـده، از جملـه اتـبش            این راه برای همه   . تری هم هست    راه ساده «: سوفی قلم را از تیبینگ گرفت و گفت       
ا راست  ی دوم ر    ی اول الفبا رو از چپ به راست نوشت و سپس زیر آن نیمه               سوفی نیمه » .ی کوچیکیه که توی رویال هالووی یاد گرفتم         حقه

 ».ها پیچیده است و دو برابر واضح حل ی راه نصف بقیه. از رو تا زدنرمزکاوها بهش میگن «. به چپ
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A B G D H V Z Ch T Y K

Th Sh R Q Tz P O S N M L

 
 ».کنند های هالووی درست کار می بینم بچه خوشحالم می. درست میگی«. ای زد تیبینگ نگاهی به دستکار او انداخت و خنده

کرد که بر طبق تصور او با شـور           کرد، شور و هیجان رو به افزایشی را در خود حس می             لنگدان که به ماتریس جانشینی سوفی نگاه می       
هـا    تا سال .  مشهور بود به کار بردند     راز شِشاک کرد که نخستین بار اتبش را برای رمزگشایی آن چه اکنون به               و هیجانِ محقّقانی برابری می    

ای و یـا بـر روی هـیچ           نام این شهر بر روی هـیچ نقـشه        .  در حیرت بودند   شِشاکی کتاب مقدس به شهری به نام          بی از اشاره  محققان مذه 
عاقبـت  . پادشـاه شـشاک، شـهر شـشاک، مردمـان شـشاک           — آمده بـود   1سندی نیامده بود؛ با این همه، این نام مکرّر در کتاب ارمیای نبی            

رمزگشایی فـاش کـرد کـه شـشاک در واقـع      . انداخت  کار بست که نتایج این کار سر را به دوّار می        پژوهشگری رمز اتبش را بر روی واژه به       
 .فرآیند رمزگشایی بسیار ساده بود. ی دیگری بوده است  برای شهر پرآوازهای رمزواژه

 .ک-ش-ش: دیسننو میدر عبری به این صورت را  ششاک
 .ل-ب-شود به ب می تبدیل بدهنددر ماتریس جانشینی قرار را که ک -ش-ش
 .دنخوان می باِبلدر عبری را ل -ب-ب

در . ی کتاب مقدس از آن منبعـث شـد          آمیزی از تحقیقات درباره      موج جنون  کهد  کردن به عنوان شهر بابل آشکار        را شهر مرموز ششاک  
 کـه محققـان هـیچ از        ندونی برداشـت  د و پرده از معانی پنهان و گونـاگ        کردن در عهد عتیق هویدا      راعرض چند هفته، چندین رمز اتبش دیگر        

 2.ها آگاهی نداشتند ماهیت آن
 ».داریم نزدیک میشیم«: زیر لب گفت. توانست از بروز هیجانش جلوگیری کند لنگدان که نمی
 »ای؟ آماده«: به سوفی نگاهی انداخت و ادامه داد» .چند قدم، رابرت«: تیبینگ گفت

 .ی تصدیق تکان داد سوفی سرش را به نشانه
بـریم تـا    حاال ما فقط ماتریس اتبش تو رو بـه کـار مـی   . B-P-V-M-Th: ها نوشته میشه     بفومت در عبری بدون مصوت     ،خب«

 ».حرفی خودمون برگردونیم حروف رو به رمز پنج
بـه مـاتریس سـوفی چـشم دوخـت و آرام            . تابیـد   خورشید از میان پنجره مـی     . B-P-V-M-Th. قلب لنگدان به تند تپیدن افتاد     

 …V میشه Sh… .P میشه B. ان را انجام دادبرگرد
. کمـی درنـگ کـرد     » ...و رمز اتبش میگه کـه     «: ای که از تعطیالت سال نو خوشحال است با خنده گفت            مدرسه  تیبینگ مثل یک بچه   

 .اش پرید رنگ از رخساره» !خدایا«
                                                                            

1  The Book of Jeremiah :یکی از کتب عهد عتیق 
با . دیده نشد) فارسی یا انگلیسی(نجام شده باشد، چرا که این واژه در هیچ کتاب مقدسی ها پیش ا رسد چنین رمزگشایی مدت به نظر می.  ششاک یا ششاخ2

 .کنند وجود این، منابع دیگری هم وجود این واژه را در کتاب ارمیا تأیید می
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 .لنگدان مشتاقانه سرش را باال آورد
 »چی شده؟«: سوفی پرسید

 »!خصوصاً تو، سوفی! کنید باور نمی«:  کرد و گفتتیبینگ به سوفی نگاه
 »منظورت چیه؟«: سوفی گفت

» .این اسم رمز شماست   .. توجه کنید، لطفاً  «. تیبینگ دوباره دست به قلم برد     » !ست واقعاً ساده . ست خیلی ساده ... این«: نجواکنان گفت 
 .ها نشان داد و آن چه نوشته بود به آن

Sh-V-P-Y-A 
 »این چیه؟«: سوفی با اخم گفت

 .لنگدان هم آن را نفهمید
 ».ی حکمته ی دیرینه این در حقیقت کلمه! دوستان من«: لرزد گفت رسید از خوف می تیبینگ با صدایی که به نظرمی

 ای بعد منظـورش را فهمیـد، امـا تـصور ایـن را هـم          لحظه. گشاییم  میی دیرین حکمت تومار را        واژهبا  . لنگدان دوباره حروف را خواند    
 »!ی دیرین حکمت کلمه«. کرد نمی

 ».دقیقاً«. خندید تیبینگ می
. انـد   سوفی نگاهی به کلمه و سپس به صفحات کریپتکس انداخت و فوراً پی برد که لنگدان و تیبینگ مشکل بزرگی را از قلم انداختـه                        

صفحات الفبای سنّتی رومـی  .  نداره روی صفحاتش(Sh)کریپتکس حرف ش. این کلمه نمیتونه رمز باشه    ! دست نگه دارید  «: سوفی گفت 
 ».دارند

ی حرف ش بسته بـه لهجـه میتونـه س هـم               در عبری نشانه  . دو موضوع رو هم در ذهنت داشته باش       . بخونکلمه رو   «: لنگدان گفت 
 ».مثل حرف پ که میتونه ف هم تلفظ بشه. خونده بشه

 SVFYA: سوفی با حیرت اندیشید
 »!حرف واو اغلب جایگزین مصوت اُ میشه«: ردو اضافه ک» !باریکلّا«: تیبینگ گفت

 .ها را بلند بخواند سوفی دوباره به حروف نگریست و کوشید آن
 ».ا... ی... ف...  ُ...س«

 »سوفیا؟ این کلمه سوفیا خونده میشه؟«. کرد صدای خودش را شنید و آن چه گفته بود باور نمی
ی  کلمـه ی اسـم تـو، سـوفی، دقیقـاًًًً میـشه          ریـشه .  بود حکمت یونانی به معنای      در سوفیا. بله«. لنگدان با شور و شوق سری تکان داد       

 ».حکمت
بغضی گلـویش   . اون سنگ تاج دِیر صهیون رو با اسم من رمزگذاری کرده          . سوفی ناگهان احساس دلتنگی ژرفی برای پدربزرگش کرد       

... صـبر کنیـد   «. ای هـست    چرخاند، فهمید که هنـوز مـسئله      حرفی کریپتکس     اما زمانی که دوباره نگاهش را به سمت صفحات پنج         . را فشرد 
 ». حرف دارهشِش (Sophia)ی سوفیا  کلمه

 ». حکمتدیرینی  واژه: پدربزرگت نوشته. دوباره به شعر نگاه کن«. اش به جا مانده بود لبخند تیبینگ باز هم روی چهره
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 »؟چی میشه«
 ».S-O-F-I-Aشده   میدر یونان باستان حکمت نوشته«: تیبینگ چشمکی زد و گفت
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 فصل هفتاد و هشتم

ی دیرین  واژهبا . کرد ای در خود می سوفی که کریپتکس را برداشت و شروع به وارد کردن حروف کرد احساس هیجان افسارگسیخته 
 .آمد شان باال نمی کردند نفس  نگاه می او رارسید لنگدان و تیبینگ که به نظر می. اییمگش میحکمت تومار را 

S… O… F… 
 »!تر آروم! آروم«: تیبینگ اصرار کرد

…I… A 
 ».حاال میخوام بازش کنم! حاضر«: سرش را باال آورد و نجواکنان گفت. سوفی آخرین حرف را هم وارد کرد

 ».مراقب باش. حواست به سرکه باشه«: لنگدان با وجد و شعفی همراه با ترس زمزمه کرد
هایی باشد که در دوران بچگی دیده بود تنها کاری که باید برای باز کردنش     ل آن نمونه  دانست که اگر این کریپتکس هم مث        سوفی می 

  رااگـر صـفحات  . داد آن بود که استوانه را از دو سرش و از پشت صفحات بگیرد و با فشاری آرام و ثابت از دو سوی مخالف بکشد          انجام می 
توانست دست به داخـل ببـرد و سـند           زند و او می     پوش عدسی دوربین بیرون می    ده باشند، یکی از دو سر آن مانند در        کر مرتب   صحیحبا رمز   

با این همه، اگر رمـزی کـه وارد کـرده بودنـد نادرسـت               .  بیرون بیاورد  ندا دهانی سرکه پیچ    خورده را که احتماالً دور یک شیشه        پاپیروسی پیچ 
چرخیـد و فـشاری را بـه ظـرف      که اهـرم هـم بـه درون حفـره مـی     شد  بود، نیروی کشش سوفی به اهرمی لوالدار در استوانه منتقل می  می

 .شکاند کشید آن را می آورد و سرآخر اگر زیاده از حد می ای وارد می شیشه
 . آروم بِکِشبه خود گفت 
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لمـه،  در میان هیجان ناشی از گـشودن رمـز ک   . سوفی دستانش را به دور استوانه حلقه کرد و لنگدان و تیبینگ هر دو به جلو خم شدند                 
ی  طبـق گفتـه  . این سـنگ تـاج دیـر صـهیونه    . ها انتظار یافتن چه چیزی را در داخل کریپتکس دارند سوفی تقریباً فراموش کرده بود که آن    

... کـرد   ی سنگریل را افـشا مـی        ی مریم مجدلیه و گنجینه      ی رسیدن به جام مقدس را در خود داشت و مکان مقبره             تیبینگ، کریپتکس نقشه  
 .یِ حقیقتِ نهانییِ غای دفینه

ی حـروف آرایـش صـحیحی نـسبت بـه       ی سنگی را در دست گرفته بود، دوباره نگاهی انداخت تا اطمینان یابد که همه سوفی که لوله  
انتهـای  . ساخت از هم باز شد ناگهان سنگ مانند تلسکوپی خوش. کمی بیشتر زور زد. اتفاقی نیفتاد. سپس آرام فشار وارد آورد  . شاخص دارند 

سوفی سـر اسـتوانه را روی میـز گذاشـت و آن را چرخانـد تـا                  . لنگدان و تیبینگ تقریباً به هوا پریدند      . وانه که کَنده شد در دستانش ماند      است
 .تپش قلبش باال رفته بود.  ببیندداخلش را

 !یه تومار
رغـم    علی. ی سرکه باشد    د که شیشه  حدس ز —ده است یای پیچ    که کاغذ به دور شیئی استوانه      دیدسوفی به کاغذ لوله شده خیره شد و         

سرکه نمیتونه کاغذ پوسـت  . عجیبهبا خود اندیشید . رسید، بلکه پوست بود این موضوع، کاغذِ دورِ سرکه، پاپیروسِ ظریفِ معمول به نظر نمی       
 . ی کامالً متفاوت بودچیز. ی سرکه نبود ی تومار نگاه کرد و فهمید که شیء وسط آن اصالً شیشه دوباره به حفره. ای رو حل کنه بره

 ».چی شده؟ تومار رو بکش بیرون«: تیبینگ پرسید
 .ها را از ظرف بیرون کشید شده و شیئی را که پوست به دور آن پیچ خورده بود گرفت و هر دوی آن سوفی با اخم پوست لوله

 ».خیلی سنگینه. این پاپیروس نیست«: تیبینگ گفت
 ».پوشال محافظه. میدونم«
 »ی سرکه؟ شیشهمحافظ چی؟ «

 ».اینبرای . نه«. سوفی پیچ تومار را باز کرد و آن چه داخل بود بیرون آورد
 .قلب لنگدان از دیدن شیء درون پوست فرو ریخت

 »! سفّاک بودهیش خیلی صنعتگری توتپدربزرگ. خدا به ما کمک کنه«: تیبینگ با حال زار گفت
 . گیری نداشته ای به آسان ر هیچ عالقهمثل این که سونی. لنگدان با تحیّر خیره شده بود

 داخـل کـریپتکس اول جـا داده بـود و             را این یکی .  سیاه 1تر و از سنگ سلیمانی      روی میز کریپتکسِ دومی هم ظاهر شده بود؛ کوچک        
ده در میـان    سـیاهی غنـو   . مادینـه -نرینـه . هـا   دوپهلوگـویی . همه چیز جفت است   . دو کریپتکس . ی سونیر به ثنویّت داشت      حکایت از عالقه  

 . بخشد سپیدی به سیاهی زندگی می. شود تنیده میدورشان تر  ها سفت لنگدان حس کرد تار نمادگرایی. سپیدی
 .شود هر مرد از زن زاده می

 .مادینه-سپیدی
 .نرینه-سیاهی

                                                                            
1  Onyx :به آن عقیق سلیمانی یا . اه و سفید استهای متناوب سی رود و دارای الیه برجسته بسیار به کار می های نقش قیمتی که برای ساخت نگین سنگی نیمه

 . گویند هم می.) ای که دارد به سبب شکل معموالً برآمده(سنگ باباقوری 
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.  بود و رنگ سیاه داشترسید، جز آن که نصف آن     همانند اولی به نظر می    . تر را برداشت    لنگدان دستش را جلو برد و کریپتکس کوچک       
 .تر قرار داشت ی سرکه که وصفش را شنیده بودند داخل این کریپتکس کوچک ظاهراً شیشه.  آشنایی را شنیدلرزشصدای 

 .و کاغذ پوستی را به سمت او گرفت» .کنیم دست کم خوشحال میشی که در جهت صحیحی پرواز می! خب، رابرت«: تیبینگ گفت
ضـربی    شعر چهارخطی دیگری با تحریر خوش در آن نوشته شده بود؛ باز هـم در وزن پـنج                 . را امتحان کرد  لنگدان کاغذ کلفت پوستی     

ی تیبینگ برای رفـتن بـه بریتانیـا حاصـلی بـه               خواند تا بفهمد برنامه     بایست خط اول را می       اما لنگدان تنها می    ،شعر به رمز بود   . وتد مفروق 
 . همراه خواهد داشت

 .که پاپ به خاکش سپردهایست در لندن  شوالیه
ی این شوالیه، جایی در آن شهر، ممکـن اسـت بـه              گفت که رمز باز کردن کریپتکس دوم تنها با دیدار از مقبره             باقی شعر به وضوح می    

 ».گرده هیچ نظری دارید که این شعر به کدوم شوالیه برمی«. زده به سمت تیبینگ برگشت لنگدان هیجان. دست بیاید
 ».اما میدونم دقیقاً باید کدوم دخمه رو نگاه کنیم. حتی یه خرده هم نه«:  گفتتیبینگ خندید و

 
ی به سمت فرودگاه اشرافی بیگین هیـل   زده  بارانهای در آن هنگام، بیست کیلومتر جلوتر از آنان شش ماشین پلیس کِنت در خیابان             

 .به راه افتادند
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 فصل هفتاد و نهم

او به جای آن که فاش را در عملیـات لنـدن            .  خود کمی پِرییر ریخت و به اتاق پذیرایی بازگشت         ستوان کوله از یخچال تیبینگ برای     
 .د که در تمام شاتو ویله پخش بودندبواس  تی  تیم پیمراقبهمراهی کند، 

غـذی بـا شـکل     ای که کف زمین فـرو رفتـه بـود، کا            تک گلوله : مصرف بود   جا تمام مدارکی که جمع کرده بودند، برایشان بی          تا به این  
اس به کوله گفـت بـرای فرقـه سـنّتی و              تی  داری که پی    آلود و میخ     روی آن نوشته بود، نوار خون      ساغر و   شمشیری    چندین نماد که دو کلمه    

ی اعـضای آن را در پـاریس نمـایش داد بلـوای      جویانـه  ای خبری اعمـال سـتیزه   کاتولیک اُپوس دئی است که چندی پیش زمانی که برنامه     
 . به پا کردفراوانی

 .اقبالی داره  احتیاج به خوش بیشتر عجیبشوربایمعنی دادن به این . کوله آهی کشید
جـا را بـرای یـافتن اثـر           اس آن   تـی   ی بزرگی شد که بازرس ارشد پـی         اتاق مطالعه -کوله از سرسرایی مجلّل گذشت و وارد سالن رقص        

 .  بودمرد فربهی بود که بند شلوار بسته. کرد انگشت غبارپاشی می
 »؟کردیچیزی پیدا «: کوله داخل شد و پرسید

 ».های بیرون جور دربیاد وپرت نه چیزی که با خرت. ای نه چیز تازه«. بازرس سرش را به عالمت نفی تکان داد
 »راجع به آثار روی پابند چی؟«
 ».من هر چیزی رو که پیدا کردیم فرستادم. اینترپل هنوز داره کار میکنه«

 »ها چیه؟ این«. ی مدراک مهروموم شده روی میز جلب شد دو بستهتوجه کوله به 
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 ».کنم بندی می غریبی رو بسته  من هر چیز عجیب!قوّت عادت«: مرد شانه باال انداخت و گفت
 ؟غریب عجیب. ها رفت کوله به سمت آن

 .ارک زد و یکی را انتخاب کرد و به کوله دادچنگی به میان مد» .ها بنداز یه نگاهی به این. این بریتانیایی آدم عجیبیه«: بازرس گفت
ای و    هـای تـویزه     ای کـه بـا الیـه        نشـسته   گذرگاه سرپوشیده و عقـب    —داد عکس ورودی اصلی در کلیسای جامع گوتیکی را نشان می         

 .شد تودرتویی منتهی به درگاهی می
 »این عجیبه؟«. کوله عکس را نگاه کرد و به سمت او چرخید

 ».بچرخونش«
هایی را به انگلیسی دید که شبستان دراز و مجوف کلیسا را به عنـوان سـتایش پگـانی پنهـانی بـه سـوی                           وله یادداشت پشت عکس ک  

اون خیال میکنـه    ! صبر کن ببینم  «.  کلیسا متعجبش کرد   درگاهبا این همه، توصیف یادداشت از       . این عجیب بود  . کرد  زهدان زن توصیف می   
 »...ی زه دهنده ورودی یه کلیسا نشون

» .برگه هم باالی درگاه تکمیلش میکنه نشسته و یه کلیتوریس کوچیک و قشنگ پنج  های لبی و عقب     تیغه«. بازرس با سر تصدیق کرد    
 »! سر بزنی کلیساکنی هوس مییه جوری تعریف میکنه که «: بعد آهی کشید و ادامه داد

عنـوان  .  و بزرگی را ببیند که انگار سندی قدیمی باشـد          توانست از پشت پالستیک عکس گالسه     . ی دوم مدارک را برداشت      کوله بسته 
 : باالی آن این بود که

Les Dossiers Secrets—Number 4° lm1 249 
 »این چیه؟«: کوله پرسید

 ».من هم بَرِش داشتم. اون چندتا کپی از این رو داره. هیچی نمیدونم«
 .کوله سند را خواند

PRIEURE DE SION—LES NAUTONIERS/GRAND MASTERS 

JEAN DE GISORS 1188-1220 

MARIE DE SAINT-CLAIR 1220-1266

GUILLAUME DE 
GlSORS 

1266-1307

EDOUARD DE BAR 1307-1336

JEANNE DE BAR 1336-1351

JEAN DE SAINT-CLAIR 1351-1366

BLANCE D'EVREUX 1366-1398

NICOLAS FLAMEL 1398-1418
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RENE D'ANJOU 1418-1480

IOLANDE DE BAR 1480-1483

SANDRO BOTTICELLI 1483-1510

LEONARDO DA VINCI 1510-1519

CONNETABLE DE 
BOURBON 

1519-1527

FERDINAND DE 
GONZAQUE 

1527-1575

LOUIS DE NEVERS 1575-1595

ROBERT FLUDD 1595-1637

J. VALENTIN ANDREA 1637-1654

ROBERT BOYLE 1654-1691

ISAAC NEWTON 1691-1727

CHARLES RADCLYFFE 1727-1746

CHARLES DE 
LORRAINE 

1746-1780

MAXIMILIAN DE 
LORRAINE 

1780-1801

CHARLES NODIER 1801-1844

VICTOR HUGO 1844-1885

CLAUDE DEBUSSY 1885-1918

JEAN COCTEAU 1918-1963

 
 ؟دِیر صهیونکوله از خود پرسید 

.  تماسی فوری برای فرمانده فاش داره، اما نمیتونند پیداش کنند          مرکز تلفن ستوان؟  «. ی افکارش را از هم گسیخت        رشته افسر دیگری 
 »شما جواب میدید؟

 .کوله به آشپزخانه بازگشت و گوشی را برداشت
 .آندره ورنه بود
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 فرمانده فاش با من تماس بگیره، اما هنـوز ایـن   قرار بود«. کرد لحن بانزاکت بانکدار کمک اندکی به مخفی کردن نگرانی صدایش می 
 ».کار رو نکرده

 ».کمکی از دست من برمیاد. فرمانده سرش خیلی شلوغه«: کوله پاسخ داد
 ».د همپای شما از وقایع مطّلع میشمنبه من گفت«

من در حال حاضـر مـسئول       !  ورنه موسیو«. ای گمان برد طنین صدای مرد برایش آشناست، اما نتوانست آن را به جا بیاورد                کوله لحظه 
 ».اسم من ستوان کوله است. تحقیقات پاریس هستم

سـپس  » .گیـرم    می بعداً با شما تماس   . من رو ببخشید  . ای پشت خط دارم     من تلفن دیگه  ! ستوان«. مکثی طوالنی پشت تلفن پدید آمد     
 .تلفن را قطع کرد

گشایی نفـسش را    و این راز  ! صدا رو شناختم  بعد آن را گذاشت و با خود گفت         . کوله تا چند ثانیه بعد تلفن را در دستانش نگه داشته بود           
 .از تعجب بند آورد

 .پوش ی ماشین زره راننده
 .با رولکس بدلی
افسری که امشب بـا دروغ      —ورنه نام ستوان کوله را به خاطر آورده بود        . فهمید چرا بانکدار این قدر زود تلفن را قطع کرد           کوله حاال می  

 .ی فریبش داده بودآور شرم
دانست که باید با فاش تماس  از روی غریزه می   . دست ورنه هم تو کاره    . کوله کمی بر روی نتایج ضمنی این پیشرفت غریب تأمل کرد          

 . گفت فرصتی طالیی به چنگش آمده است تا خودی نشان بدهد احساسش به او می. بگیرد
گـذاری زوریـخ و    ی بانک سپرده  توانند درباره    مقدار اطالعات ولو اندک هم که می       الفور با اینترپل تماس گرفت و درخواست کرد هر          فی

 .رییسش آندره ورنه بیابند
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 فصل هشتادم

 ».دی رو ببندیمنی ایلطفاً کمربندها«: نگ اعالم کردیبیخلبان ت

 ».مییای فرود میگهی د قهیپنج دق«: ادامه دادبار کم کرد و  نمِ بارانِ صبحی اندوه  را در نم731ارتفاع هاوکر 
بخـشِ بازگـشت بـه        در حال فرود خود را گسترده بودند حسِ مسرّت         یماین هواپ یید که پا  ی کنت را د   ی  گرفته  مه یها نگ تپه یبی ت یوقت

ز امروز صبح رنـگ سـب     .  فاصله قرار داشت   ییایانشان دن ین همه م  یک ساعت از فرانسه عقب بود، با ا       یس کمتر از    یانگل. خانه به او دست داد    
  رو سنگ تـاج  . گردم یس برم یفاتحانه به انگل  .  فرانسه تمام شده   تویکارم  . داشت ی م ی مقدمشان را گرام   یدار وطن به طرز خاص      و نم  یبهار

 قاً کجا، یدانست دق  ینم.  در انگلستان  ییجا. برد  ها را به کجا می     ت آن ی بود که سنگ تاج در نها      ی البته سؤال هنوز به قوّت خود باق       .کردمدا  یپ
 .کرد ی را حس میروزیاما از هم اکنون طعم پ

 را بـا حـزم و   یگاوصندوق.  را به کنار کشاندی چوبین رفت و قابی کابی  بعد گوشه . برخاست و لنگدان از جایش      یر نگاه سوف  ینگ ز یبیت
» . و خـودم یمـدارکِ رمـ  «: رد و گفترون آویرمز را وارد کرد و گاو صندوق را گشود و دو گذرنامه از آن ب. جا پنهان کرده بود دوراندیشی آن 

 ».نم مدارک شما دو تایا«:  را برداشت و ادامه دادیک دسته اسکناس پنجاه پوندی
 »رشوه؟«: آمد ی بدگمان به نظر میسوف

ون میـاد  ما به استقبالمی هواپی انهیا در آشیتانیه مأمور گمرک بری.  دارندیط خاص ی شرا ی کوچک ادار  یها فرودگاه.  خلّاق یپلماسید! نه«
چ کـس ندونـه اون    یده هـ  یـ ح م یکنم که ترج   ی سفر م  ی فرانسو ی   این که دعوتش کنم داخل، بهش میگم با یه ستاره          یبه جا . و سوار میشه  

ن انعام سـخاوتمندانه رو     یش ا   ص آگاهانه ی تشخ ی  از قوه  یاید که؟ بعد هم به عنوان قدردان        ه، متوجه یغَرضَم مسائل مطبوعات  —سهیتوی انگل 
 ».دمیبهش م
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 »؟کنهیقبول مو مأمور «: رتزده گفتیلنگدان ح
ادامـه  نگ لبخندزنان یبیت» .ستم؛ به من عنوان سِر دادنیناسالمتی من که دالل اسلحه ن. شناسند یها من رو م    نیاما ا . ی هر کس  نه از «

 ». خودش رو دارهیای مزاشوالیه بودن«: داد
 »ه؟یآقا، دستورات من چ«: گفت. در دستش نگه داشته بود هکلرکوخ را هنوز ی  به راهرو آمده بود و تپانچهیرم
 ».میم تمام لندن اون رو همراه خودمون ببریتونینم. ی بمونمون م با مهمانیرس ی میخوام تا وقتیم«. ره شدیشخدمتش خینگ به پیبیت

 یدا کـرده باشـه جـد      یـ دن مـا پ   یسـ مات رو قبل از ر    یس فرانسه هواپ  ین که پل  ی، در مورد ا   یل«: رسید گفت    که نگران به نظر می     یسوف
 ».گفتم
 ».دا کنندی رو پی سوار بشن و رمیرتشون رو تجسم کن وقتیفقط ح. بله«: دینگ خندیبیت

 ».هیه جدّین قضیا. ی عبور دادیالملل نی بیبسته رو از مرزها ، تو یه گروگانِ دستیل«. تأمل او متعجب بود ی از طرز فکر بیسوف
بـاً مـن رو   ی من شد و تقری وان به عنف وارد خانهین حیا.  من هم هستند   یوکال«: ست و گفت  یما نگر یواپ ه یبا اخم به راهب در انتها     

 ».دش میکنهیی هم تأیقته و رمین حقیا. کشت
 »!ش لندنی و آوردی تو دست و پاش رو بستیول«: لنگدان گفت

 رو  یرعـاد یر و غ  یـ  پ یا هیجناب، شوال  یعال«: رد و گفت  کند باال آو    اد می ی که در دادگاه سوگند      یسان شاهد  نگ دست راستش را به    یبیت
 هـستم و بـه      یکردم، اما آدم فخرفروش    ی رو مطلع م   ید مقامات فرانسو  یدونم با یم. ا عفو کنید  یتانی بر ییاش به نظام قضا    بابت تعصب احمقانه  

شخدمتم یـ  گـرفتم و پ    یا م عجوالنه ی تصم !بله. ن مرد قصد کشتن من رو داشت      یا.  اعتماد ندارم  ی فرانسو laissez-faire1 اون   یریگ یپ
 »!گناهکارم!  گناهکارم. بودمینیارمش؛ اما تحت فشار سنگیس بیرو مجبور کردم کمک کنه تا به انگل

مـا  یم هواپ یخوان مستق یازم م .  شما دارند  ی انهی اطراف آش  یه مشکل حفاظت  ی. قربان؟ از برج مراقبت تماس گرفتند     «: ش زد یخلبان صدا 
 ».ببرمانه یرو به پا
نگفتنـد چطـور    «. افتـاد   ن مرتبه بود کـه چنـین اتفـاقی مـی          ین نخست یآمد و ا     می هیل  نیگینگ با هواپیما به ب    یبی بود ت   سال  از ده  ترشیب
 »؟یمشکل

انه توقف کنم و تا     یاز من خواستند روبروی پا    . کرد  ستگاه می یه نشت گاز در ا    یاشاره به موضوعی شب   . زد یمأمور کنترل دوپهلو حرف م    «
تا قبل از گرفتن دستورات کامل از مقامات فرودگـاه          .  انجام بدم  یتی امن یاطیاقدامات احت یعنی  . اده نکنم ی رو پ  ی کس یدن دستورهای بعد  یسر
 ».میاده بشید پینبا

 . او فاصله داشتی انهیلومتر از آشیک کی حداقل یریگ ستگاه سوختی ا.د یه عالمه گاز نشت کرده باشهیبا. نگ شک داشتیبیت
 ».ادی به نظر میرعادی غیلیخ. قربان«: گفت. داد ی هم نگران نشان میرم
 ».کنند گه که یه گروه ما رو استقبال میی بهم میندیدوستان من، حس ناخوشا«. دی چرخینگ به سمت لنگدان و سوفیبیت

 ».کنه من آدم مورد نظرشمیحتماً فاش هنوز گمان م«: د و گفتی کشیآور أسیلنگدان آه 
 ».تونه به اشتباهش اقرار کنهین ماجرا پیش رفته که نمید هم این که اون قدر در اید اون و شایشا «: گفتیسوف

                                                                            
 .گویند  به آن اقتصاد آزاد هم می که اقتصادی امور دولت در امور، خاصّهی  سیاست عدم مداخله 1
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جـام  .  رو فرامـوش نکـن     ییهدف نهـا  . شدند ید به سرعت دست به کار م      یفارغ از آن چه فاش در سر داشت با        . داد ینگ گوش نم  یبیت
 .ن فرود آمدیرام بر زم آیما با دَنگیشان هواپیر پایز. میک هستی نزدیلیخ. مقدس

 ».بهتره کامالً از ماجرا دور بشی.  پی بگیرمید خودم رو نشون بدم و کارها رو قانونی، بایل«: مان گفتی سخت پشیلنگدان با لحن
یم نجـا بـر   یمـون از ا    هیـ گذارنـد بق   ی اونها مـ   یکن یجداً خیال م  ! تو رو خدا رابرت   «: هدف تکان داد و گفت      نگ دستش را در هوا بی     یبیت

. میـ مـا دار  یبسته عقـب هواپ    ه مرد کَت  یزه نوو هم در فرارت از لوور با تو همدست بوده و             یدوش.  عبور دادم  یر قانون یبیرون؟ من فقط تو رو غ     
 »!ست ما همه دستمون توی یه کاسه! واقعاً که

 »؟یگه چیه فرودگاه دیم یاگه بر«: سوفی گفت
 ».انی ارتش میها مون با تانک کننده م گروه استقبالییای که فرود بیا گهی هر فرودگاه دم، تویاگه االن بر«.. نگ سرش را تکان دادیبیت

 .د شدی ناامیسوف
 را بـه  یسیـ  بـا مقامـات انگل  ییارویـ دا کردن جام داشته باشند و روی پی برایخواهند فرصت کاف یکرد که اگر م نگ با خود فکر می یبیت

 .و لنگان به اتاقک خلبان رفت» .دیقه به من مهلت بدیک دقی«: گفت. ل کنندتر و جسورانه عم د سریعیندازند بایق بیتعو
 »؟یکن ی کار میچ«: دیلنگدان پرس

ب یـ  ترغ یرعادی کامالً غ  ی مانور یش خرج خواهد داشت تا خلبان را به اجرا        ید که چقدر برا   یشیو اند » .یمالقات تجار «: تیبینگ گفت 
 .کند
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 فصل هشتاد و یکم

 .دهک شیهاوکر خیلی نزد

س ی بـه بانـد خـ    ی چشم با نگران   ی زد و از گوشه    یل، داخل برج کنترل قدم م     یه نیگی فرودگاه ب  ی خدمات ادار  یمون ادواردز، متصد  یسا
 از  یکـ ی نظـارت بـر بازداشـت        یندتر آن که بـرا    یاز آن ناخوشا  . دارش کنند یوقت دوست نداشت صبح زود شنبه ب       چیه. کرد یفرودگاه نگاه م  

 یپرداخـت، کـه بـرا      یل پول م  یه نیگیاش به ب   ی شخص ی انهینگ نه فقط بابت آش    یبی ت یسر ل . نش او را فرا خوانده بودند     ن مراجعا یسودآورتر
 ورود او فراهم    ی برا یقیفات دق ی او آگاه بود و تشر     ی معموالً، فرودگاه از برنامه   . داد یم»  فرود ی الزحمه حق«گاهش هم   یوب  گاه یوآمدها رفت
  شـود و   کـرد پُـر    ی مـ  یدار اش نگه  انهین دراز جگوار و تشریفاتیی که او در آش        یموزیمرسوم بود باک ل   . خواست ین م ینگ این چن  یبیت. کرد  می
شد تـا فـراهم      یما م یجا هم منتظر هواپ    مأمور گمرک آن  .  عقب باشد  ی صندل ی رو مزیلندن تا  همان روز    ی  شماره بیندازند و  برق   ش را بلیاتوم

گرفت تا در عوض آن چـشمش   ینگ انعام میبی از تی اوقات، مأمور گمرک مبلغ درشت  یگاه. ع کند یرا تسر  بار   ی و بررس  یکردن اسناد ضرور  
 کـه بـدون مـواد    2 راکفـور ی خاصـ یا نـوع  ی 1ی فرانسو یاسکارگو. ندیرا نب —ی تجمالت یعموماً غذاها —ضرر ی ب یرا ببندد و انتقال مواد آل     

انش را مـساعدت    یل مـشتر  یـ ه نیگیمعنا بودند و اگر ب     ین گمرک ب  ی از قوان  یاری حال بس  به هر . وهی از م  یا انواع خاص  ی به عمل آمده     یافزودن
ارش بـود و کارمنـدان هـم سـود     یـ ل در اختیه نیگیخواست در ب ینگ میبیآن چه ت . کردند ین کار را م   یب ا ی رق یها حتم فرودگاه  کرد، به  ینم
 .بردند یم

                                                                            
1  Escargot :دکنن نوعی حلزون خوراکی که با صدفش، سیر و سس کره سرو می. 
2  Roquefort :رنگ از شیر بز نوعی پنیر فرانسوی آبی 
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 بـذل و    ینگ برا یبیل وافر ت  ید م یبه فکرش خطور کرده بود شا     . متشنج شده بود  کرد اعصابش    ین آمدن جت را تماشا م     ییادواردز که پا  
به ادواردز نگفتـه    . رسیدند یار گرفتن او مصمم به نظر م      ی در اخت  ی برا ی او را به دردسر انداخته؛ هر چه بود مقامات فرانسو          یبخشش به نحو  

ل یـ ه نیگی ب ییک هوا یس کِنت به مسئول تراف    ی پل یواست مقامات فرانسو  بنا به درخ  .  بودند یست، اما آشکارا در نیت خود جد      یبودند اتهام چ  
انگار کـه  . خلبان موافقت کرده بود. ت کندی هدای مشتری شخصی انهیانه و نه به آش    یم به پا  یو خلبان هاوکر را مستق    یدستور داده بود تا با راد     

 .داستانِ دور از ذهنِ نشتِ گاز را باور کرده باشد
س مرد  یحاال هشت پل  .  مسلح شده بود   یکرد، وخامت اوضاع سبب آمدن گروه      یا معموالً اسلحه حمل نم    یتانیس بر یلرغم این که پ     علی

افتـاد   ین اتفاق می که ایوقت. ما خاموش شودی هواپی بودند که موتورهایا  ستاده و در انتظار لحظه    یانه ا یشان داخل ساختمان پا   یتیرها  با هفت 
نان را دور از ماجرا نگـه       یشد و سرنش   یس وارد معرکه م   یبعد پل . داد تا به حرکت نیفتد     یما قرار م  ی هواپ یها چرخر  ی را ز  یهای  باند گُوه  یمتصد

 . در دست گرفتن اوضاع بیایدیس فرانسه برایداشت تا پل یم
ن رفت  یی پا ی دز به طبقه  مون ادوار یسا. کرد ی درختان سمت راستشان پرواز م     یها ن آمده بود و بر فراز شاخه      ییوکر حاال در آسمان پا    اه

رون روی باند فـرود،  یب. ش منتظر بودیها  با گوهیس کنت بی آن که دیده شود مستقر شده و متصدیپل. تا فرودش را از سطح باند تماشا کند      
ل بـرق از  کاسـت مثـ   هواپیما که کمی از شتاب خـود مـی  . ن را لمس کردی دود زمیش با کمیها  درآمد و چرخیوکر به حالت افق ا ه ی دماغه

انه بچرخد، آرام راه خـود  یستد و به سمت پای این که بایبعد به جا. دیدرخش یدار م   نم یاش در هوا   بدنه. انه گذشت یراست به چپ از مقابل پا     
 .مودینگ که دورتر بود پیبی تی انهیرا به سوی آش

 »!انهیاد پایبان قبول کرده بد خلیمگه نگفت«: ره شدندیدند و به او خیس به سمت ادواردز چرخی افراد پلی همه
 »!قبول کرده بود«. ر بودیادواردز متح

س حداقل چهارصد متر با     یاسکورت پل . بینگ بروند ی ت ی انهیس چِپید تا با نهایت شتاب به آش       ی پل یها نی بعد، ادواردز داخل ماش    یا قهیدق
رون درِ  یـ شان ب یها دند و چرخ  یها رس  لیباالخره که اتومب  .  شد دید و ناپد  ی خز ی اختصاص ی انهیما درون آش  ینگ فاصله داشت که هواپ    یهوکر تیب 

 .دندیشان را کشیها رون ریختند و اسلحهیها ب سیانه با لغزش زیاد متوقف شد، پلیبازِ آش
 .دیرون پریادواردز هم ب

 .خراش بود سروصدا گوش
 در حالـت مناسـبِ رو بـه بیـرون باشـد      یواز بعـد  پـر یاش بـرا  اش را کامل کرد تا دماغه یشگیانه دَوَران همی که جت داخل آش   یزمان
ادواردز صـورت متعجـب   . دیـ انه چرخی آشـ یش را کامل کرد و به سمت جلو     یا درجه-180ما گردش   یهواپ. دندیغر یوکر هنوز م  ا ه یموتورها

 .شِ رو ترس برش داشته بودیس پی پلیها لیدن سدّ اتومبید که از دیدخلبان را 
ادواردز کنار سربازرسِ کنـت     . دور جت مستقر شد    تا س هجوم آورد و دور    یپل. قف و موتورها را خاموش کرد     ما را کامالً متو   یخلبان هواپ 
 .ما گشوده شدی هواپی  بدنهی بعد در روی قهیچند دق. شد ما نزدیک میی به ورودی هواپیرفت که با نگران

ره شـد و بـه      یـ  هدف رفته به طـرفش خ      یها ل اسلحه ی به س  . در ظاهر شد   ی نگ در آستانه  یبین آمد و ت   یی پا ی به نرم  یکیپلکان الکترون 
 .نمود تا نگران یر میشتر متحیب» س رو بردم؟ی پلییآزما ط بختیجا که نبودم، بل نیمون، ایسا«. ه زد و سرش را خاراندیش تکیعصاها
ن اغتـشاش  یـ بابـت ا . ر قربـان یـ خ هب صبح«: گفتش را بسته بود فرو داد و یمون ادواردز قدم جلو گذاشت و گرفتگیی را که راه گلو          یسا
 ».انهیاد به پایم و قرار بود خلبان شما بیه مورد نشت گاز داشتی. خوامیپوزش م
ش از  ی نشت گاز ب   ی ن خزعبالت درباره  یدم و ا  یانه پول م  ی آش یمن برا . ر شده ی دارم که د   یقرار. جا نیاد ا ی من گفتم ب   راستش! بله، بله «

 ».کارانه بود اندازه محافظه
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 ».ر کرده، قربانیگ  غافلیأسفانه آمدنتون ما رو کممت«
 »!میام یه بار دیگه تنظیگفتم ب. د دیگه اِفاقه نمیکنهین درمان جدین خودمون باشه، ایب. واقعاً عقبم. ام عقبم از برنامه. دونمیم«

 ». خوبه، قربانیلیخ«. دیادواردز خود را پس کش. گر نگاه کردندیکدیس به یافراد پل
 ».دیما بمونیشتر داخل هواپیا کمی بیم ساعت یآقا، باید ن«:  جلو گذاشت و گفتیکنت قدمسربازرس 

ده یبه سطح باند رسـ    » .من وقت دکتر دارم   . رممکنهیمتأسفانه غ «. دیرس یآمد ناخرسند به نظر م     ین م ییها را پا   زنان پله  نگ که لنگ  یبیت
 ».تونم انجامش ندمینم«: ادامه داد. بود

اونها ادّعا کردند شما چند . جام نی فرانسه ا ییس قضا یمن بنا به درخواست پل    «. نگ را سد کند   یبیا عوض کرد تا راه ت     ش ر یسربازرس جا 
 ».دیکن یما حمل مین هواپی از قانون رو با اینفر فرار
 »!هی عالیلیه؟ خین مخفیدورب«:  و گفت زد خندهزیرره شد و بعد یقه به سربازرس خینگ چند دقیبیت

 ».دیه که شما گروگان هم داریس فرانسه مدعیپل. ه، آقایه جدیقض«: باخت گفت یگاه خود را نم چیه هسربازرس ک
ـ   ی سِر لی کار م    یکنم مثل گروگان برا    یمن احساس م  «:  درگاه ظاهر شد و گفت     ی نگ در آستانه  یبی خدمتکار ت  یرم شون یـ  ا یکنم، ول
 ی ن جگوار که در گوشـه     یموزیبه ل » .شهیر م یآقا، داره د  «: اعتش انداخت و ادامه داد     نگاهی به س   یبعد رم » .نان دادند که آزادم برم    یبهم اطم 

 ».ارمین رو میماش«: گفت. د داشتیسفک دورْی و الستی دودیها شهی رنگ بود و شیبل بزرگ، آبنوسیاتوم.  کردیا انه بود اشارهیآش
 .ن آمدییها پا بعد از پله

ـ هـای  نـده یخیلـی زود نما . دیـ مـا برگرد یلطفاً هـردو بـه هواپ     .  بدیم برید  تونیم اجازه یمتأسفانه نم «: سربازرس گفت  س فرانـسه سـر   ی پل
 ».رسند می

 یاهـ   فقط آدم .  همراهمون نیست  یا گهیکس د ! هیباز گه چه مسخره  ین د یا! مون، تو رو خدا   یسا«. ستیمون ادواردز نگر  ینگ به سا  یبیت
 ». باشهیما خالیق کن هواپی بنداز و تحقیه نگاهیبرو . ی باشینجایون مین می اید بتونیشا.  و خلبان و خودمیرم. یشگیهم

 ».کنم نگاه می! بله آقا«: ادواردز که فهمید به دام افتاده است گفت
 کـه احتمـال بدهـد       شـناخت   ین فرودگـاه را مـ     االظاهر آن قدر مـأمور      علی» !معلومه که نگاه نمیکنه   «: سربازرس کنت به سرعت گفت    

 ».بینم یخودم م«: ادامه داد. دیل دروغ بگویه نیگینگ در بیبیفظ ت حیمون ادواردز برایسا
د پـاتون   ید حق ندار  یش نداشته باش  یهواپیما جزو اموال شخصی منه و تا حکم تفت        ! شما نه بازرس  «: گفت و   نگ با تکان سر رد کرد     یبیت

 ».نهیتونه داخل رو ببی ادواردز میآقا. ذارمگ یارتون می در اختیدر عوض حق انتخابی منطق.  منیماید داخل هواپیرو بگذار
 ».پذیرم نمی«

ت داره مـن    یـ اگر براتون اهم  . رمیرم شده و دارم م    ید.  شما بشم  یباز  بازرس متأسفانه وقت ندارم هم    «. اعتنا بود  ینگ سرد و ب   یبیرفتار ت 
 ».دیک کنیبهم شل. دیرو نگه دار

 .ن پارک شده رفتندیموزیانه و لیگر آشی به طرف د سربازرس را دور زدند وینگ و رمیبین حرف تیبعد از گفتن ا
 
ـ  فرادسـت هم   ی مردان طبقه .  که به سربازرس دست داد نفرت بود       ی او تمرّد کرد تنها حس     ی نگ از خواسته  یبی ت ی ل یوقت شه خیـال   ی

 .کردند فراتر از قانون هستند یم
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 »!نمک یک میشل! سایوا«: نگ را نشانه رفتیبید و پشت تیسربازرس چرخ! ستندین
هات نیمروی صبحونه     وُکَالم با تُخم  «: بعد فقط گفت  .  به عقب نگاه کرد    ینگ نه شلنگ انداختنش را متوقف کرد و نه حتّ         یبیت» !بکن«

 ».ره دنبالشیت هم م  من دل و رودهیمای تو هواپی بدون حکم بریاگر هم جرأت کن. کنند درست می
از داشـت   ی ن یس به حکم بازرس   یگفت و پل   ینگ درست م  یبیقت ت یدر حق . قرار نگرفت ر  ی قدرت ناآشنا نبود و تحت تأث      یسربازرس با باز  

نان داشـت   یل که پرواز در فرانسه آغاز شده و بزو فاشِ بانفود حکم به این کار کرده بود، سربازرس کنت اطم                   ین دل یتا وارد جت شود، اما به ا      
 . در پنهان کردنش داردین سعین چنینگ ایبیه تما است کیز در هواپیش بهتر است بفهمد چه چی کاری ندهی آیبرا

 ».گردم یما رو میمن هواپ. دینگهشون دار«: سربازرس دستور داد
 .ن پیدا کردندیموزینگ و خدمتکارش حایلی با لیبیهایشان را هدف گرفتند و ت دند و اسلحهیمردانش دو

 ».یشیمون میپش. ما رو به سرت راه ندهیپ خیال رفتن به هوایحت. ن اخطار منهین آخریا! بازرس«: دینگ چرخیبیت
د با دقت داخـل     یبه ورودی که رس   . ما قدم برداشت  ی درِ هواپ  ی ش چنگ انداخت، به سمت آستانه     یده گرفت، به سالح کمر    ید را ناد  یتهد

 !طون لعنتیبر ش. ن قدم گذاشتیپس از چند لحظه داخل کاب. ستیرا نگر
، زیـر   ییبـه تنـدی نگـاهی بـه دستـشو         . ی از هـر انـسان     ی بود، عـار   یما خال یدش بود هواپ   خلبان هراسان که در کابین خو      یبه استثنا 

 . نبود، چه رسد به دو نفری اَحَداختفای از یچ نشانیه.  بار انداختی ها، محفظه یصندل
 .قت را گفته بودینگ حقیبی تید لیرس ی؟ به نظر مچه مزخرفاتی بود که بزو فاش سرهم کرد

بـه طـرف   . اش برافروخته بود چهره. کثافت. ستاد و به زحمت آب دهانش را فرو دادیما ای هواپین خالی در کابییسربازرس کنت به تنها   
د یـ بگذار«: دسـتور داد  . ره شـد  یـ  اسلحه بودند خ   ی ن در محاصره  یموزیک ل یانه نزد ینگ و خدمتکارش که آن طرف آش      یبیبه ت . ها برگشت  پله
 ».اطالعات غلط به ما داده بودند. برن

بعد حواست باشه که به        من باش و مِن    یمنتظر تلفن وکال  «: گفت. دیرس یز به نظر م   یدآمیانه تهد ی آش ی از آن سو   ینگ حت یبیمان ت چش
 ».ستیس فرانسه اعتمادی نیپل

راه افتاد  بعد از کنار ماشین به      . جش کمک کرد داخل شود    ین را باز کرد و به ارباب اِفل       یموزینگ در عقب ل   یاین را که گفت، خدمتکار تیب     
 .انه بیرون رفتیس پراکنده شدند و جگوار از آشیافراد پل. و پشت فرمان نشست و موتور را روشن کرد

 
 گرداند که بـه     یفیچشمانش به سمت نور ضع    » .کارِت معرکه بود  «:  عقب صدا زد   ینگ از صندل  یبیرون آمد ت  ین که از فرودگاه ب    یموزیل
 »؟همه راحتید«. گاه جادار مُشرِف بود یمخف

 .  هنوز کنار زالِ دست و پا بسته کفِ خودرو کِز کرده بودندیاو و سوف.  سری تکان دادیلنگدان با سست
 در حالی که پلیس به سرعت نزدیـک  یرم. ستادیتکانی خورد و ا     ما نیمه یشد هواپ   انه می یشتر، آن وقت که هاوکر داخل آش      یقه پ یچند دق 

د و آن یما دوباره غری هواپیموتورها. د پنهان شدندین از دیموزین بردند و پشت ل   ییها پا  ب را از پله   ، راه یلنگدان و سوف  . د در را باز کرد    ش  می
 .کرد یدند دورش را کامل میس سر رسی پلیها بلیلحظه که اتوم
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ها کردند  جا ر  بسته همان   ن آمدند و راهب را دست     یموزی عقب ل  ی به صندل  یرفت لنگدان و سوف    ین به سمت کنت م    یموزیحاال هم که ل   
ن را بـاز کـرد و       یمـوز ی بـار ل   ی  زد و بوفـه    یزیمآ  طنتی لبخند ش  ها   آن ی به هر دو   یسیمرد انگل .  دراز نشستند  ی صندل ینگ رو ی تیب یو روبرو 
 »1پس؟ آجیل؟ آب معدنی سِلتزِر؟ی؟ چی حاضرید؟ غذایل داری میدنینوش«: گفت

 . و لنگدان هر دو سری به نشان نخواستن تکان دادندیسوف
 »...هین شوالی ای پس راجع به مقبره«. شخند زد و در بار را بستینگ نیبیت

                                                                            
1  Seltzer :نوعی آب تقریباً گازدار آلمانی 
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 فصل هشتاد و دوم

ی   جا که لی درباره     ؟ تا این  دخمه توی فلیت استریت   » فلیت استریت؟ «: لنگدان به تیبینگ در صندلی عقب لیموزین نگاه کرد و پرسید          
 همه چیز را به شوخی دیافتن می جا  آنها رمز باز کردن کریپتکس کوچک را آن باشد و بر طبق شعر »ها مزار شوالیه«کرد  مکانی که تصور می

 .کرد برگزار می

 »!اجازه بده این پسرک هارواردی یه نگاه دیگه به متن بندازه! دوشیزه نوو«: تیبینگ لبخندی زد و رو به سوفی گفت
ی صـندل     باالتفاق تصمیم گرفته بودنـد جعبـه      . ده بود ناسوفی جیبش را جستجو کرد و کریپتکس سیاه را بیرون آود که در پوست پیچ              

. حمـل  سرخ و کریپتکس بزرگ را در گاوصندوق هواپیما بگذارند و با خود فقط چیزی را ببرند که به آن نیاز دارند، یعنی کریپتکس سیاه قابل         
حـال کـه دوبـاره شـروع بـه         .  آن بیرون بکـشد    توانست نام هیچ مکان خاصی را از        هر چند لنگدان چندین بار در جت آن را خوانده بود، نمی           

ضـربی آن مفهـوم    خوانَـد وزن پـنج   ها را می رفت و امیدوار بود این بار که روی زمین آن خواندن کلمات کرده بود، آهسته و با تأمل پیش می       
 .تری را آشکار کند واضح

   In London lies a knight a Pope interred.ایـست در لـندن که پاپ بـه خاکش سپرده شـوالیه
        

     His labor’s fruit a Holy wrath incurred.ی مَشقّتَش خشم مقدّسیست که دچارش شده میوه
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 You seek the orb that ought be on his.آن گـوی را بِـجـو کـه بـایـد بـر مـزارش بـاشـد
tomb   

 It speaks of Rosy flesh and seeded womb.رانـَد وَر ســخـن مـیـنِ بـارْاز تَــنِ سـرخ و بَـطْ
      

. داده که کلیسا را خشمگین ساخته است ای که کاری انجام می ن است؛ شوالیهودفمای در لندن  شوالیه. زبانش نسبتاً ساده بود
اشارتی آشکار —تن سرخ و بطن بارور—عرواپسین ارجاعِ ش. جا بازگردانده شود  به آنبایدای که مزارش گوی مرصّعی داشته است که  شوالیه

 .ی عیسی را در خود داشت به مریم مجدلیه بود، گل سرخی که ذُرّیه
افـزون بـر آن، بـه    .  هست یا در کجا دفن شده اسـت کیتوانست بگوید این شوالیه      رغم صراحت آشکار متن، لنگدان هنوز هیچ نمی         به
 ؟آن گوی که باید بر مزارش باشد. جا موجود نیست ل چیزی بگردند که که در آنرسید اگر هم مزار را بیابند باید به دنبا نظر می

 »دوشیزه نوو؟«. برد نگدان حس کرد تاریخدان سلطنتی از این امتیازی که دارد لذّت میل» نظری نداری؟«: تیبینگ با ناامیدی گفت
خـط اول، جـواب     . سـت  واقعاً خیلی سـاده   . برم اونجا   میکردید؟ چاره چیه؟ من شما رو         شما دو تا بدون من چی کار می       «: تیبینگ گفت 

 »میشه بخونیش؟. مسئله رو داره
 ».ایست در لندن که پاپ به خاکش سپرده شوالیه«: لنگدان آن را بلند خواند

 »چه معنایی برات داره؟.  دفنش کردهپاپای که یه  شوالیه. دقیقاً«: تیبینگ به لنگدان نگاه کرد و گفت
 ».ای که مراسم خاکسپاریش رو یه پاپ انجام داده ای که پاپ دفنش کرده؟ شوالیه شوالیه«: باال انداخت و گفتای  لنگدان شانه

هِـه مشخـصاً کـاری     شوالیه. یه نگاه به خط دوم بنداز. بینی رابرت تو همیشه خوش . از سرشون زیاده  ! بَهَع«: تیبینگ بلند خندید و گفت    
ای کـه پـاپ    شوالیه. های هیکل رو هم در نظر بگیر معارضات کلیسا و شوالیه. دوباره فکر کن. یختهکرده که خشم مقدس کلیسا رو برانگ      می

 »به خاکش سپرده؟
 »؟کُشتشای که پاپ  شوالیه«: سوفی پرسید

 ». کشتهیا به عبارتی.  کردهدفنشای که پاپ  شوالیه. کارِت خوب بود، عزیزم«. ی آرامی روی زانوی او زد تیبینگ تبسّمی کرد و ضربه
ی  کـه پـاپ کلمنـت صـدها شـوالیه     —ی نحس سیزدهم جمعه— به یاد آورد1307ها را در سال      ی شوالیه   لنگدان دستگیری رسواکننده  
 ».پاپ کشته باشهاما یه عالمه قبر شوالیه هست که «. هیکل را کشت و به خاک سپرد

 اشـاره  مـزار اما این شعر بـه  .  انداختند1راسمی داخل رود تایبر   بسته به دیرک سوزوندند و بدون هیچ م         رو خیلی از اونها  «: تیبینگ گفت 
کـشید نـور      مکثی کرد و به لنگدان چشم دوخت؛ انگار که انتظار می          » .های کمی توی لندن خاک هستند       و شوالیه .  لندن توی مزاری   ،میکنه

خـود  —ی نظامی دِیر ساخته یسایی توی لندن که شاخهکل! تو رو به خدا رابرت«: تلخی گفت سرانجام با اوقات. اش تجلی کند   اِدراک بر چهره  
 »!های هیکل شوالیه

                                                                            
1  Tiber River :فومایولو تهی مون ی بزرگ ایتالیا که از دامنه دومین رودخانه (Monte Fumaiolo)کیلومتر اسـت و از  405طول آن . گیرد  سرچشمه می 

 . شود میان رُم رد می
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 » داره؟2؟ مگه دخمه1کلیسای هیکل«: لنگدان نفسی از فرط حیرت بیرون داد و گفت
 ».ترین قبرهایی که تا به حال دیدی ی ده تا از ترسناک دخمه«

. شـماری بـه آن برخـورده بـود          ی دِیر صهیون با ارجاعات بی       بارهگاه کلیسای هیکل را ندیده بود، هر چند در تحقیقاتش در           لنگدان هیچ 
 انـد  کـرده گـذاری    در بریتانیا بوده است، به سیاق از هیکل سلیمان نامای شوالیه/های دِیری ی فعالیت  که زمانی کانون همه   را کلیسای هیکل 

هـا داده   حدواندازه را در رم به آن نگریل هم بود که آن قدرت بی   ها خود نامشان را از آن به عاریت گرفته بودند؛ به جز آن، اسناد س                که شوالیه 
. دادنـد   کنند که مناسک پنهان و عجیبی را در حرم قدسی و غریب کلیـسای هیکـل انجـام مـی                     ها نقل می    های فراوانی از شوالیه     افسانه. بود
 »کلیسای هیکل توی فلیت استریته؟«

خواستم قبل از این که مکانش روُ رو کنم  می«: بعد با حالتی موذیانه ادامه داد» .3ر تِمپِلی اینِ در واقع خارج از فلیت استریت در کوچه       «
 ».بگذارم یک کم بیشتر تقال کنید

 ».متشکرم«
 »شماها تا حاال اونجا رفتید؟«

 . ی نفی تکان دادند سوفی و لنگدان سرشان را به نشانه
افراد کمی حتی خبـر دارنـد کـه همچـو           . تری از دید مخفی شده      های بزرگ   نکلیسا حاال بین ساختما   . کنم  تعجب نمی «: تیبینگ گفت 
 ».معماریش هم از بیخ پگانیه. آور و قدیمییه مکان وهم. چیزی اونجاست

 »پگانی؟«. رسید سوفی متعجب به نظر می
پوشـی    سیحی، یعنـی صـلیب چـشم      ها از طرح سنّتی مـ       شوالیه! مُستَدیرهکلیسا  !  رو داره  4های پگانی یه پانتئون     ویژگی«: تیبینگ گفت 

سـالمی نـه   «: اشارتی بدسگاالنه به ابروهـایش داد و در ادامـه گفـت          » .کردند و کلیسای کامالً گردی رو به ستایش از خورشید از بنا کردند            
 ». رو وسط شهر لندن احیا کردند5هنج میشه گفت استون. های رُم طمعانه به آدم چندان بی

 »ی شعر چی؟ بقیه«. سوفی به تیبینگ خیره شده بود
اگه شانس بیـاریم    . ما باید هر ده قبر رو به دقت بررسی کنیم         . ست کننده  گیج. مطمئن نیستم «. ی شاد و خرم تاریخدان دَرهَم شد        قیافه

 ».یکی از اونها گویِ مشخصاً ناپدید رو در خودش داره

                                                                            
1 Temple Church:کلیسایی در لندن که در متن با مشخصات آن بیشتر آشنا خواهید شد .  

2  Crypt :در التین . شود، به ویژه اگر در زیر یک کلیسا باشد دخمه به گنبد طاقدار یا اتاقکی زیرزمینی گفته میcryptaشده است   به هر ساختمانی گفته می
 . شد؛ نظیر مجراهای فاضالب، اصطبل اسبان، انبارهای کشاورزیکه تمام یا بخشی از آن در زیر زمین با

3  Inner Temple 
4  Pantheon :های تاریخ معماری است ترین ساختمان ترین بنای این چنینی و از باشکوه مانده پانتئون رُم سالم. ی خدایان در روم و یونان بوستان معبد همه . 
5  Stonehenge :این جایگاه در واقع بَنایی مُدوّر به . غرب سالزبری انگلستان یلومتری جنوب آوِزبری و سیزده کیلومتری شمالجایگاهی باستانی در سی ک

های جهان است و سازندگان آن شاید  گاه ترین پرستش است که به احتمال کاربستی مذهبی داشته و در شمار کهن) پنج هزار سال پیش(قدمت دست کم عصر مفرغ 
 میالدی ارائه داد که در میان عوام مقبولیت و شهرت بسیار 1960ی  هنج در دهه ی دیگری نیز جرالد هاوکینز در توجیه کاربست استون نظریه. اند خورشیدپرستان بوده

 .هنج است  آن رصدخانه بودن استوندارد، اما در میان محققان با تردید همراه است و
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. ها خواهند توانست کـریپتکس را هـم بـاز کننـد             کرد آن   میاگر گوی رمز را افشا      . لنگدان پی برد که به هدفشان خیلی نزدیک هستند        
 . کلنجار زیادی با خود رفته بود تا حدس بزند داخل آن چه خواهند یافت

 .حرفی که از جام صـحبت کنـه         ای پنج   کلمه. رسید  مانند نوعی جدول کلمات کهن به نظرش می       . لنگدان دوباره به شعر نگاهی انداخت     
 ,GRAIL, GRAAL, GREAL, VENUS —هـای مبـرهن را امتحـان کـرده بودنـد       رمـزواژه در هواپیما که بودنـد تمـام  

JESUS, SARAH .حرفـی دیگـری بـه زهـدان      ی پـنج  آشکارا اشـاره . بیش از حد مبرهن بودند. اما استوانه تکان از تکان نخورد
کـرد بـه لنگـدان اثبـات کـرد کـه        طور نمـی  این امر که واژه حتی به ذهن متخصصی مثل لی تیبینگ هم خ            . دار گل سرخ وجود داشت      ذریه
 . ای معمول نیست اشاره

 » قرار داره؟1فریار سِر لی؟ گفتید که فلیت استریت نزدیک پُل بلک«: ها نگاه کرد و گفت ی عقب به آن رمی از آینه
 ». برو2از خاکریز ویکتوریا. بله«
 ».رفتیم بیمارستان معموالً فقط می. مطمئن نیستم کجاست. متأسفم«

. به خدا، کار با این بعضی مواقع مثل مراقبت از بچه میمونـه            «: کنان گفت   تیبینگ چشمانش را به سمت سوفی و لنگدان چرخاند و گِلِه          
ها را ترک کرد و به سـختی خـود را از میـان                بعد جمع آن  » .های خوشمزه از خودتون پذیرایی کنید       با نوشیدنی و خوراکی   . یه لحظه ببخشید  

 . ماشین جلو کشید تا با رمی صحبت کندی باز جداکننده
 ».حاال هیچ کس نمیدونه که من و تو انگلستان هستیم«: سوفی به سمت لنگدان چرخید و گفت

ها هنـوز     کرد آن   بایست فرض می    گفت که هواپیما خالی بوده است و فاش می          پلیس کِنت به فاش می    . لنگدان فهمید که حق با اوست     
 . ها فراهم آورده بود کاری کوچک تیبینگ فرصت زیادی را برای آن شیرین. ی هستیمما نامرئ. در فرانسه هستند
 ».این بازداشت نفع زیادی براش داره. بردار نیست ها دست فاش به این سادگی«: سوفی گفت
د تا او را تبرئه کند، اما سوفی به او قول داده بود که پس از اتمام ماجرا تمام سعیش را به خرج بده             . کوشید به فاش نیندیشد     لنگدان می 

 گرچه لنگدان بـه  .ان نشسته باشهین جری ا ی د فاش پشت همه   یشا. رسید این کار سوفی ارزش چندانی ندارد        کم به این نتیجه می      لنگدان کم 
ش را بـه   فـا ین سـادگ  یتواند بـه همـ     یکرد نم  یر شده باشد، اما حس م     یی جام مقدس درگ      با قضیه  ییس قضا یرد پل یتوانست بپذ  ی م یسخت

 هم بار دیگر گفته بود کـه فـاش مـشتاق    ی و سوف.ها رو بندازه گردن من ن قتلی مُصرّه ایلیه و خیفاش مذهب. ردیده بگ یعنوان همدست ناد  
 او  ،رید سـون  یعالوه بر نوشته شدن نامش روی زمین لوور و در سررسـ           . ن همه، شواهد بر ضدّ لنگدان قابل توجه بود        یبا ا . ن بازداشت است  یا

 .کنهین طور برداشت می که ایسوف  لنگدان با خود اندیشید.خته بودی دروغ گفته و سپس گر هماش نوشته  مورد دستدر
اش  جملـه » .ییجـا  نیـ اما خوشحالم کـه ا    . یر شد ین قدر درگ  یرابرت، متأسفم ا  «:  لنگدان گذاشت و گفت    ی زانو ی دستش را رو   یسوف

 .یآمد تا احساسات ینانه به نظر میب شتر واقعیب
تـر   خوابیـدم سـرِحال   «:  تحـویلش داد و گفـت      یا لبخند خسته . ن خودشان حس کرد   یای را ب     عالقه ی ن همه، لنگدان ناگهان بارقه    یبا ا 

 ».شدم
 ».ه مرتبه هم که شده به حرفش گوش دادمی یخوشحالم برا. پدربزرگم خواست بهت اعتماد کنم«:  سکوت کردای  چند لحظهیسوف

                                                                            
1  Blackfriars :پاول غرب کلیسای جامع سنت ی تمپل و جنوب  رود تیمز، شرق محلهای کوچک در لندن در نزدیکی منطقه. 
2  Victoria Embankment 
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 ».شناخت ی من رو نمیپدربزرگت حت«
 سنگ تاج یبهم کمک کرد. خواستهی که اون می رو کردیقاً همون کارین فکر بردارم که تو دق     یتونم دست از ا   ی با وجود این نم    یحت«

 یامشب به نحو  «: و بعد از مکثی ادامه داد     » .یح داد ین رو برام توض   یرزمی ز ی جام مقدس رو بفهمم، بعد هم مناسک تو        یدا کنم، معنا  یرو پ 
 ».ن بابت خوشحالهیدونم از ایم. کنم یک حس میها خودم رو به پدربزرگم نزد ن سالی ای همهش از یب

گرفـت   ی قرار مـ 2جی و تاور بر1بِن گی بی هی در سای که زمان  یافق. آورد   سر برمی  ینم باران صبحگاه   در دوردست، افق لندن از خالل نم      
 یریـ گ گرفت و مناظر نفـس   که صد و پنجاه متر ارتفاع میییآسا مدرن و غولچرخ و فلک فوق —کرد ی سر خم م3حاال در برابر چشم هزاره 

. انـداخت  یشـده مـ    اد تابوت مـیخ   ی او را به     » تماشا یها محفظه«ک مرتبه تالش کرد سوار شود، اما        یلنگدان  . گذارد یش م یاز شهر را به نما    
 .دمز از مناظر لذت ببریباز ت ن بماند و در ساحل دِلی زمیم گرفت رویتصم

. زد یمدتی بـود بـا او حـرف مـ         . افتی را متوجه خود     ید و چشمان سبز سوف    یخود را عقب کش   . ش حس کرد  ی زانو ی رو یلنگدان فشار 
 »م؟ی کار کنید باهاشون چیم بایدا کنیبه نظرت اگر اسناد سنگریل رو پ«: کنان گفت زمزمه

 ».یکنه عمل کنیات حکم م زهید بنا بر اون چه غریو تو باپدربزرگت کریپتکس رو به تو داد . تهیاهم ینظر من ب«: لنگدان گفت
ه مالقـات   یـ قـرار   .  که باعث شـده پـدربزرگم بهـت اعتمـاد کنـه            ینوشته داشت   در اون دست   یزیناً چ یقی. دمی تو رو پرس   ی دهیمن عق «
 ».این کارش نادر بود. م کرده بودی رو باهات تنظیخصوص
 ».کنم یوبُن اشتباه م خیخواسته بگه از بید میشا«
ا یـ د برمال بـشن     یچ گفتی که اسناد جام مقدس با      یات ه  نوشته دا کنم؟ توی دست   یاگر طرفدار نظراتت نبود پس چرا بهم گفته تو رو پ          «

 » بمونند؟یدر خفا باق
 اون رو ینگـار  لیشما—ت زنانه سر و کار دارهی الوهینوشته با نمادشناس دست.  گرفتمیمی کردم و نه تصمیمن نه قضاوت. چ کدوم یه«

 ».د آشکارش کردیا بای به خودم ندادم که حتی فرض کنم جام کجا پنهان شده یا ن اجازهیچن. کنهیخ دنبال میدر طول تار
ن مـورد هـست بـه اشـتراک     یـ  کـه رو کـه در ا       ید اطالعـات  ی با یکن یناً حس م  یقیپس  . یسینو یاش کتاب م    درباره ین همه دار  یبا ا «
 ».گذاشت
 »...ح وی مسگریدخ ی در مورد تاری نظرین گفتگویت ب هسیا اما تفاوت عمده«

 .مکث کرد
 »؟یو چ«
 ».د گواهی کذبهین که کتاب عهد جدی ای و ادعایا به عنوان مدارک علمی به دنیو نشون دادن هزاران مدرک و سند باستان«
 ».ساختندات ی بر اساس جعل رودی عهد جدی گفتخودت«

                                                                            
1  Big Ben :دلیل شهرت این ساعت یکی وزن زیاد . ساعت مشهور که در باالی برج سنت استفان در ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن قرار گرفته است

 . شود ی گرینویچ تنظیم می ن که با رصدخانهاست و دیگری دقّت آ) سیزده تُن(ناقوس آن 
2  Tower Bridge : پل متحرکی بر روی رود تیمز 
3  Millennium Eye 
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م یکنـ  یرش اون چـه تـصور مـ       یپذ—ف اعتقاداته ین تعر یا. ساختندات  یا بر اساس جعل   ی در دن  رو ی اعتقاد هر! یسوف«. لنگدان لبخند زد  
 یهـا   باستان گرفته تـا کـالس      یها یاز مصر . دنیح م یل و اغراق توض   یان خدا رو با استعاره و تمث      یی اد  همه. ستی ن کردنی  صحیحه و اثبات  

  به شه که ما  یمشکل اونجا شروع م   .  رو پردازش کنه   ناپذیر  پردازشن ما تا     کمک به ذه   ی هستند برا  یها راه  استعاره. تیحید آموزش مس  یجد
 ».کنیم  پیدا می متعصبانهکم ایمان  خودمون کمیها استعاره
 » تا ابد؟یپس طرفدار مسکوت موندن اسناد جام مقدس هست«
 در دست دارند تا در مورد       یشتریات ب  اطالع ینم دانشمندان مذهب  ی دوست دارم بب   یلیب اسناد هستم و خ    یمخالف تخر . خدانمیمن تار «
 ».زنی کنند ح گمانهی مسیسی استثنایی عیزندگ

 » .زنی، هم به میخ هم به نعل می«
عت ی کـه مـردم رو بـه شـر         1یمثل قرآن و تـورات و فقـه پـال         . ست ارهین س یها مردم ا   ونیلیل رهنمود م  یکنی؟ انج   این طور خیال می   «

 رو نقـض کنـه      ی و پگان  ییهود و بودا  ی مقدس مذاهب اسالم و      یها  رو قصه  یتونیم مدارک و اسناد   اگر من و تو ب    . کنند یت م یخودشون هدا 
 یقـ یمان حقیلوفر پا به دنیا نگذاشت؟ اونها که ایم بودا از گل ن    یها اعالم کن   یید جار بزنیم و به بودا     ین کار رو انجام بدیم؟ با     ید ا یم با یارائه کن 
 ».اند هها استعار ن داستانیدونند ایدارند م

ل ی آب رو به شـراب تبـد       واقعاًرفته یا   ی آب راه م   ی رو واقعاًح  یشناسم که اعتقاد قلبی دارند مس        رو می  یهای  مؤمن«. نمود ی مردّد م  یسوف
 ».کرده

ها نفر کمک  ونیلی به م  یتقین حق ی در چن  یو زندگ  .دقت هستن ی از ساختار حق   ی بخش ینی د یها لیتمث .جاست نینکته هم  «:ن گفت النگد
 ».د باشنی بهتریها کنه با مشکالت بهتر مقابله کنند و انسانیم

 ».قت اونها کذبهیاما انگار حق«
 ».کنه رمزها رو بشکنهی کمکش مi که باور داره رقم فرضی یشتر از رمزشناسینه ب«: د و گفتیلنگدان با دهان بسته خند

 ».ستیعادالنه ن«:  با اخم گفتیسوف
 . گذشتیا چند لحظه
 » بود؟یسؤالت چ«: دیلنگدان پرس

 ».ادیادم نمی«
 ».ثرهؤشه میهم «:لبخند زد

 
 
 
 
 
 

                                                                            
1  Pali :ُالئوس، کمبوجیه، تایلند،النکا های آریایی با خاستگاه شمال هند و رایج در سری و از زبان) اکثریت(راوادا صوص بوداییان تِزبان مقدس ن . 
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 فصل هشتاد و سوم

داد که او به همراه سوفی و تیبینگ از جگوار لیموزین پیـاده شـدند و داخـل     ماوسِ لنگدان هفت و نیم صبح را نشان می       ساعتِ میکی 
تصویر بنای سنگی   . ز هزارتوی عمارات گذشتند و داخل حیاطِ کوچکِ بیرونِ کلیسای هیکل شدند           نفری ا   گروه سه . ی اینر تمپل رفتند     کوچه

 .بغوی بلندی به راه انداخته بودند کبوترانی هم که در زیر سقف ساختمان بودند بغ. ناصاف در میان باران محو بود

دوّر و رؤیایی بود با نمایی ترسناک و برجکی هرمی در میان            بنایی مُ . ند ساخته بود  1 تماماً از سنگ کین     را کلیسای کهن هیکل در لندن    
کلیسای هیکـل کـه هراکلیـوس،       . گاه  ساخت تا پرستش    آن و شبستانی جلوآمده از یک سوی کلیسا که آن را بیشتر شبیه به دژی نظامی می                

گ جهانی اول و هشت قرن آشفتگی سیاسـی   و جن3 آن را وقف کرده بود، از حریق بزرگ لندن       1185ی     در دهم فوریه   2القبایل اورشلیم   شیخ

                                                                            
1  Caen :ای بسیار مهم داشته و مدتی نیز پایتخت بوده است غربی فرانسه در نزدیکی کانال مانش که در قرن دهم و یازدهم وجهه ر شمالشهری د. 
2 Patriarch :رم، : شود های روحانی است که از قرن ششم به بعد رایج شد و به اسقف پنج قلمروی بزرگ دنیای مسیحیت اطالق می القبایل لقبی در رده شیخ

در عهد عتیق نیز این عنوان برای برخی رهبران . در حال حاضر، این عنوان بیشتر در کلیسای ارتدوکس کاربرد دارد. ندریه، انطاکیه، قسطنطنیه، اورشلیماسک
 .ابراهیم و اسحاق و یعقوب و دوازده پسرش: رود اسراییل پیش از حضرت موسی به کار می بنی

3  Great Fire of London :آغاز شد و پنج روز به درازا کشید و تقریبـاً تمـام   1666سوزی تاریخ لندن که از یک نانوایی در دوم سپتامبر  آتشترین  بزرگ 
 عمـارت شـهرداری لنـدن        و خانـه    گمـرک   و ی سـلطنتی     صـرافخانه   بـا   همراه  و  شش نمازخانه   و  نود کلیسا   و  خانه 13200. ی قرون وسطایی شهر را از میان برد         چهره

 .ند از میان رفتاین حریق در  از بناهایی بودند که چهار زندان و کلیسای جامع سنت پاول و)Guildhall: گیلدهال(
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  راپس از جنگ، کلیـسا .  خسارات بسیاری به آن وارد کرده بود      1940 در سال    1وافه  زای لوفت   های آتش   جان سالم به در برده بود و تنها بمب        
 . دکردنبا همان فر و شکوه خشن سابقش بازسازی 

شتر ی ب و آن زمخت و ساده بودی معمار.سادگی و صفای دایرهبا خود اندیشید کنان  دید تحسین لنگدان که نخستین بار بود کلیسا را می       
 داشـت، بـا ایـن       ی نازیبای ی اش منظره  زده رونیمانند و ب    جعبه یساختمان الحاق . شده  مرمت ی تا آرامگاه  مانست  می 2 رم یآنجلو  سن ی  به قلعه 

 .ردک ه ایفا میی ساختمان اولی در پنهان کردن شکل پگانیهمه نقش کوچک
 ».می با مراسم دعا داشته باشیکنم مشکل یگمان نم. ست اول صبح شنبه«: رفت گفت یش می پی ورودینگ که لنگان به سویبیت

جـا    سمت چپ در، به طوری که کـامالً نابـه         . ه کرده بودند  ی تعب ی چوب یی بود که درونش در    ی سنگ ی  تونشسته ی سا، محفظه یمدخل کل 
 . پُر کرده بود روی آن راینی دی زمان برگزاری دعاهای هیها و اعالم  کنسرتی  که برنامهند بودکردهصب  نی اعالناتیداد، تابلو نشان می

. به طرف در رفت و امتحانش کرد   » .کنند یگردها باز نم    جهان یگه برا یتا چند ساعت د   «: گفتخواند اخم کرد و      ینگ که تابلو را م    یبیت
 صـورتش بـه     ین رو یچـ  سهیـ  دس ید و بـا نگـاه     یقه بعد خود را عقب کش     یچند دق .  گوش کرد   چسباند و  یگوشش را به در چوب    . تکان نخورد 

 »ه؟ین هفته مسئولیتش با کین، میشه؟ ای دعا رو ببی رابرت، برنامه«:  اعالنات اشاره کردیتابلو
 

دن در به گوشش    ی کوب یا را کمابیش به اتمام رسانده بود که صد        یگاه مراسم عشاء ربان   یدن جا یسا، پسرک خادم جارو کش    یداخل کل 
ـ     ید داشت و درها را هم تا چند سـاعت د          ی نولز برای خودش کل    یپدر هارو . ده گرفتش یناد. خورد پـشت در احتمـاالً     . کردنـد  یگـر بـاز نم

 در یو ری؟ تـابلو دید بخونیتونینم. ها ادامه داشت دن ادامه داد، امّا ضربهیپسرک خادم به جارو کش . ا گدایی سمج بود   ی کنجکاو   یجهانگرد
 .فش ادامه دادیپسرک خادم به انجام دادن وظا. دکنن یم باز نمی تا ساعت نه و ن راسایها کل کرد که شنبه یبه وضوح اعالم م

 را خاموش ی جوان جاروبرقپسرک.  بکوبدی آهنی لهی در را با م    یل شد، انگار کس   ی و قدرتمند تبد   ی متوال یها دنیناگهان ضربات به کوب   
. جهانگردها: دیزیر لب غرّ  . ستاده بودند یسه نفر در مدخل در ا     . باز نگهش داشت   مهیچفت در را باز کرد و ن      . ه طرف در رفت   آلود ب  کرد و خشم  

 ».میکن یم باز میساعت نه و ن«
: ی کـه داشـت گفـت      ی فاضالنه و بریتانیایی ساکـسون     ی با لهجه . الظاهر راهنمایشان بود   علی. ش جلو آمد  ین مرد، با بست آهن    یتر درشت

 رفت و دستش را بـه سـمت         یبه کنار » .ستوفر رِن چهارم هستم   یت آقا و خانم کر    ید که در مع   یحتماً مطلع هست  . نگ هستم یبی ت یمن سر ل  «
ش آشنا به   یوب  بود و کم   یمرد هم بلند و مومشک    .  داشت ی پُرپشت شراب  یچهره بود و موها    زن خوش .  جذاب در پشت سرش تکان داد      یزوج

 .دیرس ینظر م
 یسـوز  رات پس از آتـش   ی تعم ی هیکل بود و تمام    یسایر کل یّن خَ یتر یستوفر رن نام  یسِر کر .  بدهد یدانست چه پاسخ   یادم نم پسرک خ 

 ».تون خوشبختمییاز آشنا... اِ«: گفتپسرک . ل قرن هجدهم مرده بودیبزرگ را او تقبل کرده بود، اما اوا
 »پدر نولز کجاست؟. یستیزِبردست ن! رک جوانخوبه فروشنده نشدی، پس«: گفتمرد عصا به دست اخم کرد و 

 ».انیروقت نمیتا د. ست شنبه«

                                                                            
1  Luftwaffe :به ویژه آلمان نازی،گویند نیروی هوایی آلمان را می . 
2  Castel Sant’Angelo :میالدی ساخته شد و 139 تا 135های   سالاین بنا در بین. ی هادریانوس، امپراتور رومی بود ساختمانی در رم که در آغاز مقبره 

 .آنجلو در ساحل غربی رود تایبر قرار دارد سن. در قرن پنجم میالدی تبدیل به دژ شد
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. مید بدون اون شـروع کنـ      یاد با یجاست، اما به نظر م     نینان داده بود ا   یبهمون اطم .  تشکر داره  یجا«.  اخم کرده بود   یج بدجور یمرد افل 
 ».کشهیاد طول نمیز

 »کشه؟یاد طول نمی زیچ! دیببخش«: پسرک خادم که راه را بسته بود گفت
جـا   نیـ ظاهراً ا ! جوانک«:  باشد یبعد به جلو خم شد و چنان زمزمه کرد که گویا در صدد نجات او از شرمسار                . دیچشمان مهمان درخش  

 ی نامـه  تی از وصـ   ین بخـش  یـ ا. سا بپاشه یاره تا در صحن کل    یرمرد رو م  ی از خاکستر پ   یستوفر رن قدر  یهر سال فرزند خلف سِر کر     . کاری  تازه
 »شه کرد؟یست، اما چه میچ کس از یادآوری خوشحال نیه. نهاو

ست و  یـ سا هنوز بـاز ن    یکل. دیم منتظر بمون  یبهتره تا نه و ن    «: گفت. ده بود ین مراسم نشن  ی از ا  ی آن جا بود، اما هرگز سخن      یپسر چند سال  
 ».دن رو تموم نکردمیمن هم جارو کش

 اعتبـار مـرد     ی بـه جـارو کردنـت بِرِسـ        یتونی که تو م   یلیتنها دل ! جوانک«. کرد مرد عصا به دست خصمانه و غضب آلود به او نگاه می           
 ».ب اون خانومهیه که تو جیفیشر

 »د؟یببخش«
 »د؟ی خاکسترها رو نشون بد1 متبرکاتی ن جوانک گستاخ صندوقچهید و به ایخانم رن، ممکنه لطف کن«: مرد عصا به دست گفت

 را که در یی کوچک ورش کرد و استوانهیب پلیرون آمده باشد دست در جیه از حالت خلسه بد کرد و بعد چنان ک    ی ترد یا  لحظه یزن برا 
 .دیرون کشیده بود بانچیمحافظ پ

 خاکـستر رو در صـحن   یذارگـ  ی و مـ یاریـ جـا م   اون مرحوم رو بهی ن خواستهی؟ حاال آخریدید«:  گفتیمرد عصا به دست با بدخلق  
 ».کردندمون رفتار گم چطور باهایا به پدر نولز میم یبپاش

 دارد کـه  تعـصب ار و تر از آن، چه دیوانه    و مهم ... سا دارد یت رسوم کل  ی رعا ی برا یتیدانست پدر نولز چه اهم     یخوب م . د کرد یپسرک ترد 
نواده در  ن خـا  یادش رفته ا  ی ساده   یلید پدر نولز خ   یبا این همه، شا   . در این ساختمان قدیمی و ارجمند چیزی به جز نوری مالیم پراکنده شود            

 یچه ضرر . کشهیقه طول م  یگن فقط چند دق   ی باشه، م  یهر چ . رفتشان است یش از خطر پذ   یها ب  ن طور باشد خطر دور کردن آن      یاگر ا . راهند
 ؟داره

ج ی خود او متعجـب و گـ  ی اد کرد آقا و خانم رِن به اندازهیپسرک خادم که کنار رفت تا اجازه دهد آن سه نفر بگذرند پیش خود سوگند           
 .ر نظر گرفتی را زها  چشم آنی ش برگشت و از گوشهینامطمئن سر کارها. دندبو

 
 . زدیش رفتند لنگدان لبخندیسا پی داخل کلی سه نفریوقت

 ».کنی  خوب دروغ سر هم مییلی، خیل«: زمزمه کرد
چ کس  یمطمئنم ه . زنند یرف م هنوز که هنوزه از ژول سزار من ح       . تئاتر باشگاه آکسفورد بودم   توی  «: گفتد و   ینگ درخش یبیچشمان ت 
 ». نکردهی سوم رو بازی  اول توی پردهی  صحنهین احساس تعهدیتا حاال با چن

 ». بودمردهبه گمانم سزار توی اون صحنه «: گفتره شد و یلنگدان به او خ

                                                                            
1  Reliquary :شود  قدیس نگهداری میءجعبه یا صندوقی که در آن جسد یا اشیا. 
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ر به پایین برهنه رو صحنه دراز     م ساعت کم  یمجبور شدم ن  .  افتادم توگایی که تنم بود پاره شد       یاما وقت ! آره«: گفتنگ پوزخندزنان   یبیت
 »!ماهرانه کار کردم. دیم نجنب چهیه ماهی این طوری هم که شد یحت. بکشم

 !خورم که از دست دادمش افسوس می گفتلنگدان خود را جمع کرد و پیش خود 
 ی  زاهدانـه  ی از خشک  رفت، لنگدان  یش م ی پ ی اصل یسای کل ی دهیشکل به سمت گذرگاه سرپوش     لی مستط یگروه که در ساختمان الحاق    

چ گونـه  ی خشک و سرد، فاقد هی هیآورد، اسباب و اثاث یاد میت را به  یحی مس ی خط یها گرچه طرح محراب، نمازخانه   . محل متعجب شده بود   
 ».آوره أسیلخت و «: زمزمه کرد. نات متداول بودییاز تز

ـ  یـ دهـا در   آنگِلـیکن . 1سی انگلیسایکل«: گفتد و ینگ با دهان بسته خند   یبیت ز توجـه اونهـا رو از   یـ چ چیهـ . شندیـ آال ین خودشـون ب
 ».کنهیشون منحرف نم یروز هیس

 ».مونهی میمثل دژ نظام«: مود و زمزمه کردیکرد پ ی مییسا راهنمایها را به بخش مدور کل  را که آنیعی وسی ورودیسوف
 .دندنمو یوارها مستحکم و خشن میجا هم د نی از ایحت. ن نظر را داشتیلنگدان هم هم

انجمن .  هیکل جنگجو بودند   یها هیشوال«:  کرد یادآوریانداخت   ن می ی پرانعکاس طن  یش در فضا  یومینی آلوم ی عصا ینگ که صدا  یبیت
 ».شون بوده ساها هم در حکم قلعه و بانکیکل.  بودندینظام-یمذهب

 »بانک؟«: گفت انداخت و ی نگاهی به لیسوف
هـا   هیل شـوال  یـ ن دل یبه هم .  سفر کردن با طال خطرناک بود      یی اشراف اروپا  یبرا.  بودند یکدار بان یها مبدع مفهوم امروز    هیشوال. البته«

ل بودنـد   یـ  اروپـا کـه ما     ی هـر کجـا    ییسایـ عه بسپارند و در هر کل     یسا به ود  ین کل یتر کی خودشون رو در نزد    یا طال ه  زاده اجازه دادند اشراف  
اونها مثل . کی کوچیه حق داللیو «: ادامه داد زد و یبعد چشمک» .ح بودیناد صحاز داشتند مدارک و اسی هم که ن   یزیتمام چ . برداشت کنند 

د در آن از خـالل  ی داشت اشاره کرد که خورش    ی رنگ ی شهی که ش  یا نگ به پنجره  یبیت» .کردند، فقط از نوع بَدَویش      ماشین خودپرداز عمل می   
اسـتاد  . 2االنـوس مارسـل   «: دیـ تاب یشکـست و بعـد از آن مـ         یرش مـ  کرد، امـا نـو      رنگ طلوع می    سرخ یدپوش و سوار بر اسب    ی سپ یا هیشوال

 ». رو گرفته بودند3 ارشدی مجلسِ بارو انجینانش کرسیاون و جانش. ل قرن دوازدهمیهای هیکل اوا شوالیه
 » سلطنت؟ین بارون قلمرویاول«: گفترت کرده بود یلنگدان ح

. ده بودنـد  یبه تـاالر مـدور رسـ      » .شتر از خود پادشاه بود    یرش ب یی هیکل تأث  ده دارند کلیسا  یها عق  یبعض«: گفتنگ سر تکان داد و      یبیت
 کـه  یگن زمـان ی، مـ یدونیـ م«:  زمزمـه کـرد  ی انداخت، بعد رو به سـوف     یدن بود نگاه  یسوتر سرگرم جارو کش     نگ به پسرک خادم که آن     یبیت

 که چهار صندوق اسناد جام مقـدس        ی تصورش رو بکن   یتونیم. سا مونده ین کل یک شب توی ا   یدادند   یر م ییها مکان جام مقدس رو تغ      هیشوال
 ».شهیخ می من که از شوق سیجا بوده؟ موها نیه ایم مجدلی مریهمراه تابوت سنگ

رامونشان را  ی تاالر پ  ی دهیپر  سنگ رنگ  یچشمانش انحنا . خ شده بود  ی لنگدان هم س   ی که به درون تاالر مدور قدم گذاشتند موها        یوقت
ن ییپـا . کردند  ره نگاه می  یدند همه به داخل خ    یکش ی که درد م   ییها والها و صورت انسان   ین و ه  یاطیها و ش     گارگویل یها یحکّاک. دنبال کرد 
 . را محاط کرده بودیا رهی اتاق دایمکتی سنگین ا، تکه حکاکی

                                                                            
1 Church of England or Anglican Church :گلیکَن، کلیسایی را گویند که مرکز اصلی آن در انگلیس است و کلیسای انگلستان یا کلیسای آن

 .کاتولیک هستند، اما وابسته به پاپ و واتیکان نیستند
2 Alanus Marcel 
3 Primus Baro Angiae 
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 ».ی گرد داره ای که صحنه مثل تماشاخونه«: لنگدان نجوا کرد
 .ها شده بود لنگدان متوجه آن.  چپ و راست اتاق اشاره کردی ش را بلند کرد و به دو گوشهینگ عصایبیت

 .ی سنگی هیده شوال
 .پنج تا راست. پنج تا چپ

ها را تا بُـن      هیشوال. انه آرام گرفته بودند   یجو ی آشت ین و به حالت   ی زم ی بودند دَمَر رو   یقی حق ی  که در اندازه   ها  ی شوالیه   دهی خم های  تمثال
 دزدانه آمده ی کسییدادند چنان که گو ی به لنگدان میا کننده ها حس ناراحت ر کرده بودند و مقبره یر تصو یدندان مسلح و همراه سپر و شمش      

 متفـاوت   یهـا  فرد بودند؛ سـالح     ن همه آشکارا منحصربه   ی رنگ و رو رفته و با ا       تمام اشکال سختْ  . خته باشد ی خفته ر  یها هی شوال یو گچ رو  
 .گر بودیکدیشان تمیزپذیر از ی سپرهای رویها شانه صورت و نیداشتند و دست و پاها و اجزا

 .ایست در لندن که پاپ به خاکش سپرده شوالیه
 .ش رفتند احساس ضعف به لنگدان دست دادیذرّه که داخل اتاق مدور پ ذرّه
 .د همان مکان موصوف باشدیجا با نیا



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 346  -  

 فصل هشتاد و چهارم

 یهـا  ن را پـشت سـطل     یمـوز ی لگالودک ل  یی بود که روی زمین ریخته بودند، رم       های   هیکل که پر از زباله     یسایک کل ی نزد یا در کوچه 
 یاده شد، به عقب رفـت، وارد بخـش اصـل   ین پیبعد از ماش .  نگه داشت و موتور را خاموش کرد و نگاهی به اطراف انداخت            ی صنعت ی زباله

 .ن که راهب در آن بود شدیموزیل

کردند تـا    ی را نگاه م   ی رم یشتر با کنجکاو  یچشمان سرخش ب  . اش بیرون آمد    گونه ت عباد ی  را که حس کرد از خلسه      یراهب حضورِ رم  
نمـود کـه راهـب       ین مـ  یرُور، چنـ   بعد از چند تقـال در رنـج       . ر قدرت مرد در خاموش ماندن قرار گرفته بود        ی تحت تأث  یتمام شب رم  . با ترس 

 .سترفته و سرنوشتش را به دستان قدرتمندتری واگذار کرده ایت را پذیوضع
بـه  . کـشد  ین همه مدّت حس کرد نفس مـ       ین بار در ا   ی اول یاش را گشود و برا     ن آهارزده ی سرآست یها ونش را شُل کرد و دگمه     یگره پاپ 
 .ن جرعه را هم به دنبال آنیای فرو داد و دوم جرعه. ختیرنُف ری اسمی خودش ودکاین رفت و برایموزیطرف بار ل

 .هام شروع بشه هاست که خوشی همین زودی
 ی فلـز  ی دن ورقـه  ی بر یچاقو معموالً برا  . اش را گشود    بُرَنده ی غهیدا کرد و با انگشت ت     ی شراب را پ   یبار را جستجو کرد و دربازکن بطر      

 ی غـه ی کـه ت   یرمـ . شـد  ی به کار بـرده مـ      یگریز د یانگ جانی منظور ه  یرفت، اما امروز صبح برا     ی شراب به کار م    یها ی چوب پنبه بطر   یرو
 .ستیالس را نگریر دستش بود برگشت و سدرخشان چاقو د

 .دندیدرخش یاکنون چشمان قرمز او از ترس م
 .راهب کمی خود را پس کشید و با بندهای اسارتش کلنجار رفت. ن حرکت کردیموزی لبخند زد و به طرف عقب لیرم
 .غه را باال بردیت» .آروم باش«:  نجوا کردیرم
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ـ یحت.  استش گذاردهیشد خدا تنها   الس باورش نمی  یس ش را تـرک نکـرده و از   ین معنـو یالس تمـار ی با وجود درد گرفتار بودن س

ن آمـد و  یی چـاقو پـا  . دعـا کـردم  ی آزادیتمام شب برا. اندازندیح بیاد آالم و مصائب مس  یاش خواسته بود او را به        مرده  خون یها چهیماه
 .الس چشمانش را به هم فشردیس

هر کـاری کـردم خواسـت       . ردین و بدون قدرت دفاع از خود بم       یموزیکرد عقب ل   یباور نم . دی کش ادیفر. ش گذشت یها نیشتر درد از شانه   
 .کند یتم میاستاد گفت حما. خداوند بود

 گزنـده بـر     یدرد. شـود   مطمئن بود خون خودش است که از تنش خارج می         . ها و پشتش حس کرد      را بر شانه   ی سوزان یگستردن گرما 
 . بدن در برابر دردیسازوکار دفاع— را حس کردی سرگردانین آشناایرانش نشست و با هجوم آن، جر

نـد  یب ی کـه مـ  یرین تـصو یمصمم بود آخر. تر فشرد الس چشمانش را محکمیش را در بر گرفت و سیها چهی ماهی سوزان تمام یگرمای
 کـه   ییسایـ ا ایستاده بـود؛ کل    یر اسپان  کوچک د  ییسای جوان را در خاطر آورد که مقابل کل        ینگاروسایدر عوض اسقف آر   . ر قاتلش نباشد  یتصو
 .ام یسرآغاز زندگ. اند  خود ساختهیها الس و او با دستیس

 .الس حس کرد بدنش آتش گرفته استیس
 ».کنهیان خون کمک میبه جر.  بخوریزییه چ«:  گفتی فرانسوی دوپوش با لهجهیمرد تاکس

پـاره    پـاره  ی از نوارها  یتل. کرد ی نوشیدنی به او تعارف م     یوانید و ل   مبهم مقابلش خم شده بو     یتمثال.  باز شد  یالس با شگفت  یچشمان س 
 .ن نبود افتاده بودی که خونیین، کنار چاقوی زمیکنارش رو

 ».دا کردن خون تو عضالتتهیان پی به خاطر جریکن ی که حس میدرد. بخورش«: تکرار کرد
احـساس امتنـان    . دی داشـت، امـا آن را نوشـ        ی ناخوشـایند  ودکا طعم . ل شده است  ی گزنده تبد  یشیالس حس کرد تپش سوزان به ن      یس

 .آسا آن را حل نمود  معجزهیشچرخسرنوشت امشب بیش از حد با او بد تا کرد، امّا خداوند با . کرد یم
 .م نکردهیخدا رها

 .گوید نگاروسا به آن چه مییدانست اسقف آر یسیالس م
 .قضای آسمان

ـ . رممکن بـود  ی زودتر آزادت کنم، اما غ     خواست یدلم م «: خدمتکار عذرخواهانه گفت    و بعـد تـو فرودگـاه        شـاتو ویلـه   هـا اومدنـد      سیپل
 »الس، نه؟ی سیا متوجه.  ممکن بودی قهین دقیل و حاال هم اولیه نیگیب

 »؟یدونیاسم من رو م«: گفتد و یزده خود را عقب کش الس بهتیس
 .خدمتکار لبخند زد

اسـتاد  ... شـما «.  بـود یزدگـ   و بهـت ی و قدردانی از ناباور یلیاحساساتش س . الش داد اش را م   شده  سفت یها چهیالس نشست و ماه   یس
 »د؟یهست

من هم مثل تو بـه اون       . ستمیمن استاد ن  ! نه.  داشتم یکاش چنان قدرت  «: د سرش را تکان داد و گفت      یخند ین موضوع م  ی که به ا   یرم
 ».هیاسم من رِم. کرد یف میاما استاد از تو تعر. کنم یخدمت م
 » تو آورد؟ی  چرا لنگدان سنگ تاج رو خونهیکن ی استاد کار میاگر تو برا. فهمم ینم«: گفتزده بود  الس که شگفتیس



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 348  -  

 ».نگیبی تیدان جام، سر ل خین تاریتر  سرشناسی خونه.  من نهی خونه«
 »...ن احتمالیا. یکرد ی می اونجا زندگتواما «
: گفـت .  پنهان شدن انتخاب کرده نداشته باشد      ین که لنگدان آن محل را تصادفاً برا       ی با ا  یچ مشکل ید ه یرس یبه نظر م  .  لبخند زد  یرم

ن کـه  یـ ل ایـ نـگ؟ دل یبی تیتر از منزل ل  محتملییچه جا. رابرت لنگدان سنگ تاج رو داشت و محتاج کمک بود         .  بود پذیر  ینیب شیکامالً پ «
 راجـع بـه جـام    یادیـ ز زیـ  استاد چیکن یگمان م«. مکث کرد» .استاد شد من و   ییه که اول بار باعث آشنا     یلیکنم همون دل   ی م یاونجا زندگ 

 »دونه؟یم
 داشـت بـه خـدمت       ینگ دسترس یبی ت یقات سر ل  ی را که به تحق    یاستاد خدمتکار . دید یحاال که بر او روشن شده بود خود را متعجب م          

 . بودای کار استادانه. گرفته بود
 ی کوچک ی شن دست دراز کرد و تپانچه     یبعد به سمت در باز پارت     . وخ را به دستش داد    هکلرک» .د بهت بگم  یزها با ی چ یلیخ«:  گفت یرم
 ».مید انجام بدیم که بای داریه کاریقبل از هر چیزی من و تو «. رون آوردی دستکش بی  کف دست از جعبهی به اندازه
 

نگ رخ  یبی ت ی انهیرش سربازرس کنت از آن چه در آش       اده شد و ناباورانه به گزا     یل پ یه گینیش در ب  ا  ی ترابر یمای فاش از هواپ   فرمانده
 .داده بود گوش سپرد

 اگر  بگمو  «:  و ادامه داد   به خود گرفت  ز  ی تکبرآم یبعد لحن » .چ کس داخل نبود   یه. ما رو گشتم  یمن شخصاً هواپ  «: د کرد یسربازرس تأک 
 »...اره منینگ به من فشار بیبی تیسر ل

 »د؟ی کردییاز خلبان بازجو«
 »... مایی قضای ه و حوزهیاون فرانسو. همسلماً ن«
 ».ماید هواپیمن رو ببر«

فاش به  . ن در آن پارک بود کشف کند      یموزیرویی که ل   ادهی خون را در پ    یرعادی غ ی د تا فاش لکه   یه طول کش  یانه تنها شصت ثان   یدر آش 
 . آن ضربه زدی ما رفت و به بدنهیسمت هواپ

 »!دیو باز کندر ر.  فرانسه هستمییس قضایتان پلیکاپ«
 .ن فرستادییخلبان هراسان در را باز کرد و پلکان را پا

.  راهب زال اسیر به دست آورد      ی شامل مشخصات ظاهر   نقصی  ی ب ی ش اقرارنامه ی بعد به کمک سالح کمر     ی قهیسه دق . فاش باال رفت  
 راجـع بـه     یزیـ گرچه خلبان ادعـا کـرد چ      . اند ردهنگ پنهان ک  یبیمانند در گاوصندوق ت     جعبه یزی چ یافت که لنگدان و سوف    یعالوه بر آن، در   

 .ده بودکر در طول سفر بر آن متمرکز ش راتمام توجه ق کرد که لنگدانیداند تصد یات جعبه نمیمحتو
 ».گاو صندوق رو باز کن«: فاش دستور داد

 »!دونمیرمز رو نم«: نمود گفت یزده م خلبان که وحشت
 ».ت رو باطل نکنندیلبان خی نامه یخواستم بگم گواه یم! چه حیف«

 ».د اونها بتونند سوراخش کنندیشا. شناسم یچند نفر رو توی بخش حفاظت م«: خلبان دستانش را بهم فشرد و ادامه داد
 ».یم ساعت وقت دارین«
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 .دیویش جهیخلبان به طرف راد
ن یـ پـس ا  . ده بـود  یـ ، امّا او هنـوز نخواب     صبح زود بود  . ختی ر ی خودش مشروبی قو   یما رفت و برا   ی بلند به عقب هواپ    یها فاش با گام  

داد سر و سامان     ید آن چه رخ م    یکوش.  نشست و چشمانش را بست     یانیی اع ی نفره کی یدر صندل . شد یدن قبل از ظهر هم محسوب نم      ینوش
 .اه بودندین جگوار سیموزیهمه به دنبال ل. شهیس کنت برام گرون تموم میگاف پل. بدهد

 ”?Allo“.  آرامش داشتیا قهیق دیآرزو. تلفن فاش زنگ زد
 ».رسم یک ساعت بعد می. در راه لندن هستم«. نگاروسا بودیاسقف آر

 ».سید پاریریگمان کردم م«: گفتفاش صاف نشست و 
 ».ر دادمییپروازم را تغ.  نگرانمیلیخ«
 ».دیکرد ین کار رو میست ایبا ینم«
 »ش شماست؟یالس پیس«
 ». در رفتندیس محلین از چنگ پلدن میهاش قبل از رس رکنندهیاس. نه«

 »!دیکن یما را متوقف مید هواپینان دادیبه من اطم«: د که گفتینگاروسا به گوش رسی آرآلود  غضبیصدا
ن فرصت  یدر اول . دی من رو محک نزن    یکنم امروز بردبار   یه م یط شما توص  یبا توجه به شرا   ! اسقف«: گفتن آورد و    ییش را پا  یفاش صدا 

 »د؟ییآ یکجا فرود م. کنم یدا میپه رو یالس و بقیس
مـن تنهـا مـسافرش      . رهیـ ی فـرود بگ      اجـازه  1ترویخلبان میخواد از ه   «.  تلفن را پوشاند و دوباره برگشت      یگوش» !چند لحظه ببخشید  «

 ».زی نشده بودیر هستم، اما پروازمون برنامه
ن براتـون   یه ماشـ  یـ د و مـن نبـودم       یدیجا رس  نیاگر ا . رمیگ یاش رو م   هیدییمن تأ . ل در کنت  یه نیگی ب یانیاد فرودگاه اع  ید ب یبهش بگ «

 ».گذارم یم
 ».ممنون«
د کـه در خطـر از دسـت دادن همـه     یستیـ  نید شما تنها کـس ین بار بهتون گفتم، اسقف، خوب به خاطر داشته باش یهمون طور که اول   «

 ».زهیچ

                                                                            
1  Heathrow :های جهان در لندن ترین فرودگاه غیکی از شلو 
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 فصل هشتاد و پنجم

 د بر مزارش باشدی را بجو که بایآن گو

.  قـرار داشـت    شـکل   لی و مـستط   ی سنگ ی هیکل به پشت خوابیده بودند و سرشان بر بالش         یسایده در کل  یتراش  سنگ یها هیی شوال   همه
 .کرد یش زنده مین پدربزرگ را برایرزمیر آن شب در زی، تصاوی شعر به گوی اشاره. کرد ی احساس سرما میسوف

 . مرصّعیها یگو. روس گاموسیه
 ی بـرا ید کـه اتـاق مـدوّر را سفارشـ    یرس یبه نظر م. اند کرده میز برپا ین مکان مقدس نیجا در ا   نیا  را د آیا آن مناسک   یپرس یاز خود م  

ی   ی صـحنه    تماشـاخانه رابـرت از آن بـه       . ان در وسط را مُحاط کرده بود      ی گِرد و عر   یی، فضا یمکتی سنگ ین.  ساخته باشند  یچنان آداب پگان  
در » وصـال مقـدس  « شـاهد  یدست، دعاخوان، همگـ  به دار، مشعل  نقابیشبانه، با مردمان : مجلس را در ذهن تصور کرد     . کرد   تعبیر می  مدوّر

 .مرکز اتاق
 بـر آن  ینـگ مبنـ  یبی تیرغم پافشار یعل. ش رفتیها پ هین گروه شوالینگ به سمت اول   یرون راند و با لنگدان و تیب      یر را از ذهن ب    یتصاو
 سمت  ی هیکنجکاوانه از مقابل پنج شوال    . داشت یش آنها گام برم   یشاپیق بود و پ    مشتا یت دقت انجام شود سوف    ید در نها  یشان با یکه جستجو 

 .چپ عبور کرد
ه یها به پشت بودند، اما سه شـوال        هی شوال ی همه. شان شد یها ها و تفاوت    کرد و متوجه شباهت    یها را بررس   ن مقبره یسوفی با وسواس اول   

 یشان را بررس  یها لباس.  مرصع مفقود داشته باشد    ی با گو  یچ ربط ین غرابت ه  ید ا یرس یبه نظر نم  .  هم یگر رو ی د یشان باز بود و دو تا     یپاها
 قوزک بـه تـن داشـتند؛ بـاز هـم      یگر رداهای بلندی تا روی که دو نفر د  یده بودند، در حال   یشان تونیک پوش    زره یمتوجه شد دو نفر رو    . کرد

ر بـه دسـت و دو   یه شمـش یدو شـوال . شانیـ ها ت دسـت یموقع— معطوف کردگری بارز د یها  توجهش را به تنها تفاوت     یسوف. دهیفا یکامالً ب 
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 یا چ نکتـه یه.  شانه باال انداختیها سوف  ممتد نگاه کردن به دستیقیپس از دقا.  از آنها دستانش در کنارش بودیکیه در حال دعا و      یشوال
 . را آشکار کندیده بود که مشخصاً فقدان گویچ کجا ندیدر ه

کردند و هنوز باالی سـر       یآهسته حرکت م  . نگ نگاه کرد  یبیبرگشت و به لنگدان و ت     . کرد یورش حس م  ی جیب پل  وزن کپسول را درون   
ها فاصله گرفت و به سمت گروه        از آن .  نبود که منتظر شود    یدر حال . اورده بودند ی به دست ن   یزیها هم چ   الظاهر آن   علی.  سوم بودند  ی هیشوال

 .ها رفت هیدوم شوال
 .آن قدر تکرار کرده بود که حفظ شده بود. واندخ یرفت شعر را از بر م یه مگر کیبه طرف د
 ایست در لندن که پـاپ بـه خاکش سپـرده شـوالیه

 ی مَشقّتَش خشم مقدّسیست که دچارش شده میوه
 آن گــوی را بـِجـو کـه بـایـد بـر مـزارش بـاشد

 رانـَد وَر ســخـن مـیـنِ بـارْاز تَــنِ سـرخ و بَـطْ
دست بودند و بـا حـاالت متفـاوتی در     ربهیپوش و شمش زره. ه گروه اول هستندیافت که شبید دریها رس  هی به گروه دوم شوال    ی سوف یوقت

 .ده بودندیبدنشان دراز کش
 . آخری  و مقبرهی جز دهمیهمگ

 .ره شدیبا عجله به سمتش رفت و به درونش خ
 .رینه شمش. نه تونیک. نه زره. نه بالش

 ».جا نیست نی ایزیه چی؟ یرابرت؟ ل«: ن افکندیر تاالر طنش دیصدا
 .هر دو نگاهی به هم انداختند و فوراً به طرفش آمدند

این «. داد   سریع و مقطّع می    ییش صدا یمود عصا یپ یهمان طور که با عجله عرض اتاق را م        »  مرصّع؟ یگو«: زده گفت  جانینگ ه یبیت
 »ست؟  گمشدهیوَرا گو

 ».ه گم شدهیاد سرتاپای شوالیبه نظر م. قاً نهیدق«: ن مقبره گفتیی دهمآلود باال  اخمیسوف
ن آرامگـاه بـا تـابوتی       یـ ده باشد، ا  یحائل دراز کش    د بی یبا  ه که می  ی شوال یبه جا . ره شدند ی دهم خ  ی دند سَردَرگُم به مقبره   ینزد او که رس   

 .تر بود و درپوشی نازک داشت ضیش هم عرییشد؛ بخش باال ییک مجاً بارین تدریی بود و در پایا تابوت ذوزنقه.  مهروموم شده بودیسنگ
 »ه نشون داده نشده؟ین شوالیچرا ا«: دیلنگدان پرس

هـا   جا بـودم سـال     نی که ا  یا ن مرتبه یاز آخر . ب رو فراموش کرده بودم    ین مورد عج  یا! جالبه«: د و گفت  یاش کش  نگ دستی به چانه   یبیت
 ».گذرهیم

 داخل تابوته، نه    یکین  یپس چرا ا  . گهی د ی  نُه مقبره  یها ده شده باشه که مجسمه    ی تراش یبوت همون زمان  اد تا یبه نظر م  «:  گفت یسوف
 »رون اون؟یب

 نتونـسته بـراش     یچ کـس  یدونم هـ   یتا اونجا که من م    . ساین کل ی از اسرار ا   یکی«: نگ سرش را به نشان ندانستن تکان داد و گفت         یتیب
 ».دا کنهی پیحیتوض

 »!یه«
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ن خاکسترها رو   یخواهید م یخوام، اما شما گفت   یاگر جسارته معذرت م   «. آمد یش م ی صورتش پ  ی نگران رو  یود که با نگاه   پسرک خادم ب  
 ».دیکن ید گردش میاد داری به نظر مید، ولیپخش کن
ه احترامـی    شما مثل گذشـت    ی ر خانواده یگه اعمال خ  یاد د یبه نظر م  .  رن یآقا«: نگ به پسرک اخم کرد و به طرف لنگدان برگشت         یبیت

خـانم  «:  برگـشت و گفـت  ینگ به طـرف سـوف  یبیت» .میم و زودتر کارمون رو انجام بد    یاریرون ب ید خاکسترها رو ب   ید با یشا. ارهیبه ارمغان نم  
 »رن؟

 .رون آوردیورش بیب پلی را از جیده در کاغذ پوستیچیرفت و کپسول پیالظاهر پذ  علییسوف
 »؟ینه ما رو تنها بگذارحاال ممک«:  به پسر گفتینگ با بدخلقیبیت

 ». آشناستیلیتون خ چهره«. ستینگر یداشت با دقت به لنگدان م. دیپسرک خادم از جا نجنب
 »!جا نیان ای رن هر سال مینه که آقایبه خاطر ا«: گفتکنان  نگ پرخاشیبیت

 .دهیکان دیون واتیزید چون لنگدان رو پارسال توی تلویا شای. دی ترسیسوف
 ».دمی رن رو تا به حال ندیقامن آ«: پسرک گفت

 یپدر نولز موفـق نـشد مـا رو معرفـ    . میگه رد شد  یش از کنار همد   یگمان کنم من و شما سال پ      . یکن یاشتباه م «:  مؤدبانه گفت  لنگدان
 ین مهلـت بـد    قه به مـ   یم، اما اگر فقط چند دق     یجاد کرد یدونم برات مزاحمت ا   یم.  شما رو به جا آوردم     ی م من چهره  ی وارد شد  یکنه، اما وقت  
 .هایش را زد  حرفمانندی نگیبیلنگدان با ظاهرفریبی ت» .ا بپاشمه ن مقبرهین ای کردم تا خاکسترها رو بی طیادیراه ز. شمیممنون م

 ».ستندی نمقبرهنها یا«. شتر مشکوک شدیلحن پسرک خادم ب
 »چی؟«: لنگدان گفت

 »، پسر؟یگی میچ. البته که مقبره هستند«: نگ گفتیبیت
ن یـ ر ایـ  زیچ جسدیه. دنی رو نشون می که مردان واقعییها نها تمثالند، یعنی سنگیا. ها جسده داخل مقبره«: رش را تکان داد پسر س 

 ».ستی نها شکل
 »!ست جا دخمه نیا«: نگ گفتیبیت
ه طرف لنگـدان    بعد ب » .ستی ن یچی متوجه شدند ه   1950  سال راتیت، اما توی تعم   س  کردند دخمه  یخیال م . خی تار یها فقط تو کتاب  «

 ».دونست مین رو ید این راز رو کشف کردند ایشون بای رن ای آقای ن که خانوادهیکردم با توجه به ا یو من تصور م«: برگشت و ادامه داد
 .فرما شد سکوتی ناشی از اضطراب حکم

 . آن را شکستی به هم خوردن در ساختمان الحاقیبعد صدا
 ».ینی ببیهتره برب. د پدر نولز باشهیبا«: نگ گفتیبیت

گر یکـد یشان بـه    افسردهیها نگ را با نگاهیبی و تی و سوفلنگداند، اما مغرورانه به طرف ساختمان برگشت و   یرس یپسر مردّد به نظر م    
 .تنها گذاشت
 »زنه؟ی حرف می در کار نیست؟ در مورد چی، جسدیل«:  نجوا کردلنگدان

. گـه ی میسـر در نمیـارم چـ   .  همون مکان باشـه   دیباجا   نیا... کردم یشه گمان م  ی هم ...ا والّ .دونمینم«: گفتنمود   ینگ که آشفته م   یبیت
 »!معناست یب
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 »نم؟یدوباره شعر رو بب«: لنگدان گفت
 .رون آورد و با دقت به او دادیبش بی کپسول را از جیسوف

ه یـ شعر به طور حتم بـه  . بله«.  نگه داشتکرد کپسول را در دستش ی می را باز کرد و همان طور که شعر را بررس         ی کاغذ پوست  لنگدان
 ».نه تابوت. کنهیمقبره اشاره م

 » رو مرتکب شده باشه که من؟یر هم اون اشتباهیممکنه شعر اشتباه باشه؟ ممکنه ژاک سون«: دینگ پرسیبیت
مطمئـنم  .  دِیر یی نظام   خههای هیکل ساختند، شا     سا رو شوالیه  ین کل یا. ی خودت گفت  یل«. لنگدان فکری کرد و بعد سرش را تکان داد        

 ».دونسته یده بودند استاد اعظم دِیر به طور حتم مکرجا دفن  نی ا روها هیاگر شوال
 »! رو درنظر نگرفته باشیمیزیه چیما باید «. دیها چرخ هیبه طرف شوال» .هیجا عال نیاما ا«: گفتنمود  یران مینگ که حیبیت

 
تا . دمی در رو شن   یمطمئنم صدا د  یشیاند» پدر نولز؟ «: گفت بودنش تعجب کرد و      یخال شد از    یپسرک خادم که وارد ساختمان الحاق     

 .ش رفت که در ورودی را دیدیجا پ آن
پـسرک صـدای حـاکی از       .  راه گـم کـرده بـود       ییخاراند، گـو   یستاده بود و سرش را م     یک مدخل ا  ی نزد یدوپوشی تاکس اندام  کیمرد بار 

 سـرگردان  ابـانْ ی در خ  ای  چـاره یحاال گـدای ب   . گران را به داخل راه داده در را قفل کند         ی د ید وقت فراموش کرده بو  . ناخشنودی از خود ساخت   
 ».لهیتعط«:  گذشت و صدا زدیاز کنار ستون بزرگ» .دیبخش یم«. گشت ی میدنبال مراسم عروس

قدرتمند محکم دهانش را بـست و        یحرکت ماند و دست     قبل از آن که بتواند برگردد سرش بی       . های شدید لباسی پشتش به پا شد        تکان
 .داد ی الکل می برف بود و بویدیدستی که دهان پسرک را گرفته بود به سف. غش را خفه کردی جیصدا

 . پسرک نشانه رفتیشانیم به پیش آورد و مستقی پیر کوچکیت  هفتیسرد دوپوشی با خونی تاکسی مرد آراسته
 .س کرده استیودش را خ و متوجه شد خشده رانش داغ ی پسر حس کرد کشاله

 »روشنه؟. مکث نکن. یکن ی و فرار میشیسا خارج میصدا از کل ی بیلیخ. خوب گوش کن«: دوپوش زمزمه کردیمرد تاکس
 .ساخت سر تکان داد جا که با دست روی دهانش مقدور می پسر تا آن
 ».کنم یدات میپ... یس زنگ بزنیاگر به پل«: دو پوش اسلحه را فشار داد و ادامه دادیمرد تاکس

ش یجا که پاها دن گذاشت، تا آنیاط بَنا به دویرون حی توقف تا بی شهیت سرعت و بدون اند    یبعد آن چه پسرک فهمید آن بود که با نها         
 .توان داشت
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 فصل هشتاد و ششم

 کـه بتوانـد     پـیش از آن   . سوفی نوو خیلی دیر حضور او را حـس کـرد          . سیالس همانند روح در سکوت کامل پشت سر هدفش رسید         
اش پیچانـد و او را بـه سـمت بـدن           ی سـینه    ی تفنگ را روی ستون فقراتش گذاشت و دستش را محکم دور قفسه              بچرخد، سیالس لوله  

 زده  هـایی هراسـان و شـگفت        در این هنگام تیبینگ و لنگدان هر دو با چهره         . سوفی با تعجب فریاد کشید    . استخوان خود فشار داد     درشت
 .چرخیدند

 »؟ با رمی چی کار کردی؟...چی«: ا صدایی گرفته گفتتیبینگ ب
این عملیات بازیابی، اصطالحی بود کـه  » .جا بیرون برم تنها مشکل شما االن اینه که من با سنگ تاج از این          «: سیالس به آرامی گفت   
نه قتل و   . سنگ تاج رو بردار، بیا بیرون     داخل کلیسا شو،    : گرفت  ریزی و در نهایت سهولت انجام می        خون و خون    رمی بیان کرده بود، باید بی     

 .نه زد و خورد
اش برداشت و به سمت کمرش برد و جستجوکنان داخـل جیـب    ی سینه  سیالس که سوفی را سفت گرفته بود دستش را از روی قفسه           

سنگ » کجاست؟«: کردنجوا . کرد داد حس می ی مالیم گیسوان سوفی را با وجود نفس خودش که بوی الکل می            رایحه. بزرگ ژاکتش کرد  
 ؟پس حاال کجاست. تاج قبالً توی جیب ژاکتش بود

 . صدای آرام او از آن سوی کلیسا آمد» .جاست این«: لنگدان گفت
داد؛ هماننـد     سیالس سرش را برگرداند و لنگدان را دید که کریپتکس سیاه را در دست گرفته اسـت و آن را پـیش رویـش تکـان مـی                           

 .ای را وسوسه کند بسته  زبانماتادوری که بخواهد حیوان
 ».بگذارش زمین«: سیالس دستور داد
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 ».کنیم من و تو این قضیه رو با هم حل می. بگذار سوفی و لی از کلیسا بیرون برند«: لنگدان پاسخ داد
 .تر شد تیر را به سمت لنگدان نشانه رفت و به او نزدیک سیالس سوفی را از خود دور کرد و هفت

 ». قدم دیگه هم جلو نیا تا اونها از کلیسا برن بیرونیه«: لنگدان گفت
 ».شرایط دستور دادن رو نداری«

 ».ی توش بشکنه خیلی راحت میندازمش زمین تا شیشه. باهات موافق نیستم«: لنگدان کریپتکس را باالی سرش گرفت و گفت
تیـر را بـه    هفـت . این کارش غیرمنتظره بـود .  حس کردای از هراس را در خود  هر چند که سیالس به ظاهر به این تهدید خندید، بارقه          

. بری  وقت سنگ تاج رو از بین نمی        تو هیچ «: جا که در توانش بود محکم و استوار نشان داد           سمت سر لنگدان قراول رفت و صدایش را تا آن         
 ».ی من دوست داری جام مقدس رو پیدا کنی به همون اندازه

 ».نشون دادی که حاضری به خاطرش آدم بکشی. شخواهی تو بیشتر می. کنی اشتباه می«
 

های ساختمان الحاقی نزدیک ورودی سرپوشیده، شاهد ماجرا بود احساس خطر  سوتر، رمی لگالودک که از روی نیمکت      پانزده متر آن  
انـد چطـور اوضـاع را دسـت     د دید که سیالس نمی جا هم می    بود پیش نرفته بود و او حتی از آن         کردهریزی    عملیات آن طور که برنامه    . کرد

 .رمی طبق دستور استاد قدغن کرده بود سیالس با تفنگش شلیک کند. بگیرد
 .تیر سیالس چشم دوخته بود کریپتکس را باالی سرش نگه داشته بود و خیره به هفت» .بگذار برن«: لنگدان دوباره درخواست کرد

ک سیالس به لنگدان که کریپتکس را باالی سرش گرفته بود سفت            تن رمی از ترس شلی    . چشمان سرخ راهب را خشم و ناکامی آکند       
 ! کریپتکس نیفته. شد

ای بـود کـه در میـان          سـاله   وپنج  ی پنجاه   ب یک سال پیش، او خدمتکار ساده      قری. یابی رمی به ثروت و آزادی بود        کریپتکس کلید دست  
سپس پیشنهاد کالنی بـه او      . آورد  ناپذیر غذا فراهم می      و تحمل  لَنگ کرد و برای مزاج متلوّن سِر لی تیبینگِ          زندگی می  شاتو ویله حصارهای  

پرورانـد بـرایش بـه ارمغـان          هر آن چه رؤیایش را در سـر مـی         —سرآمد تاریخدانان جام مقدس جهان    —معاشرت رمی با سر لی تیبینگ     . شد
 .داد ر از پیش به این زمان سوق میگذراند، او را بیشت  میشاتو ویلهای را که در  از آن زمان به بعد، هر لحظه. آورد می

نگاهش را در اطراف حرم قدسی کلیسای هیکل گرداند و سپس به کریپتس در دستان لنگـدان                 . خیلی بهش نزدیکم  رمی با خود گفت     
 . رفت ها از دست می ی این انداخت، همه اگر لنگدان آن را می. چشم دوخت

 .دانست رمی تنها کسی بود که هویت استاد را می. ده بود؟ استاد سخت این کار را قدغن کرخودم رو نشون بدم
.  این کار رو انجام بـده     سیالسخواهید   مطمئنید می «: نیم ساعت پیش، رمی هنگام دریافت دستور برای دزدیدن سنگ تاج پرسیده بود            

 ».من خودم میتونم
ـ وگرد  مـی رسنگ تاج را ب   . ردن کار ک  وسیالس در مورد چهار عضو برتر دِیر خوب برام        «. استاد عزمی جزم داشت     بایـد ناشـناس     تـو . هن

 ». نشان ندهوصورتت ر. های زیادی انجام دادیم جا هم قتل  ببینند باید بمیرند و ما تا اینواگر تو ر. نیوبم
او گفتـه    استاد به    .ی دستمزد پرداختی دادی، من یه آدم کامالً جدید میشم           با قولی که به من درباره     . صورتم عوض میشه  رمی اندیشید   

ی دیگـری کـه روی    چهـره  ی خـوش  غریبـه —به زودی او آزاد خواهد شد  . تواند اثر انگشتانش را عوض کند       بود که با عمل جراحی حتی می      
 ».کنم پس مخفیانه به سیالس کمک می. فهمیدم«: رمی گفت. گیرد ساحل آفتاب می



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 356  -  

در . پـس ترسـی نداشـته بـاش       .  هستند، در کلیسای هیکل نیست     قبری که دنبالش  . برای اطالع تو میگم، رمی    «: استاد به او گفته بود    
 » .گردند مکان اشتباهی دنبال جام می

 »و شما میدونید قبر کجاست؟«. رمی حیرت کرده بود
 اگر بقیه مکان واقعی قبر رو بفهمند و قبل از این که تو کـریپتکس رو               . حاال تو باید سریع وارد عمل بشی      . ولی بعداً بهت میگم   . البته«

 ».بگیری کلیسا رو ترک کنند، ما جام رو از دست میدیم
اش را بـه   رمی هر بار که به پولی که وعـده   . داد  شد استاد به او پولی نمی       ای به جام نداشت، جز آن که تا جام پیدا نمی            رمی هیچ عالقه  

رمی خیال شهرهای ساحلی .  که تا ابد غیبم بزنه  آن قدر هست  . سوم بیست میلیون یورو    یک. افتاد  اندیشید سرش به دوران می      او داده بود می   
پروراند؛ جایی که برای زندگیش انتخاب کرده بود و تصمیم داشت روزها حمام آفتاب بگیرد و برای تغییر ذائقه هم                       را در سر می    1کوت داژور 

 . که شده دیگران خدمتش کنند
. ی رمی در خطر افتـاده بـود         گ تاج را بشکاند و با این کارش آینده        کرد که سن    با این همه، اکنون در کلیسای هیکل، لنگدان تهدید می         

جا به هدفش نزدیک شده همه چیز را از دست بدهد، تصمیم گرفت خودش اوضـاع را کنتـرل    رمی که قادر نبود تصور کند حال که تا به این 
آور   ی نزدیـک کـامالً مـرگ        شد، اما از فاصله     نی مخفی می  تری داشت به آسا     م مِدوسا بود و کالیبر کوچک     فِرِیْ تیرش که از نوع جِی      هفت. کند
 . بود

پیرمـرد،  «. از میان تاریکی به بیرون گام گذاشت و به سمت فضای مدوّر کلیسا رفت و تفنگ را مستقیماً روی سر تیبینگ نشانه گرفت                    
 ».ها منتظر بودم تا این کار رو بکنم مدت

 
تیر مدوسای کـوچکش را کـه بـرای     تیبینگ هفت! چی کار میکنه. رمی به رویش ایستادروی   قلب سر لی تیبینگ عمالً با دیدن نشانه       
 .داشت شناخت امنیت بیشتر در صندوق لیموزینش نگه می

 »چی شده؟! رمی«: تیبینگ با خشم گفت
 .لنگدان و سوفی هم به همان اندازه هاج و واج مانده بودند

 . اش سمت چپ، پشت قلبش گرفت هی تفنگ را باالی شان رمی پشت تیبینگ رفت و لوله
 »—من! رمی«. شده استتیبینگ حس کرد تمام تنش از ترس آکنده 

سنگ تاج رو بگذار زمین و گرنـه ماشـه رو           . کنم  من قضیه رو ختم می    «: رمی از پشت سر تیبینگ به لنگدان نگاه کرد و با عتاب گفت            
 ».چکونم می

 ».نمیتونی بازش کنی. سنگ تاج برای تو ارزشی نداره«: ا لکنت گفتب. ای فلج شده است به نظر رسید که لنگدان لحظه
دادم؟ هـر     زدیـد گـوش مـی       متوجّه نشدید که من امشب وقتی راجع به شعر حرف مـی           ! های ازخودراضی   احمق«: رمی با استهزاء گفت   

قبـری کـه شـما    . گردیـد  تی رو هـم نمـی  شما حتی جای درس   .  کسایی که بیشتر از شما میدونند      ،چیزی رو که شنیدم به چند نفر دیگه گفتم        
 »!گردید یه جای دیگه است دنبالش می

 ؟چی داره میگه. ترسی ناگهانی تیبینگ را فرا گرفت

                                                                            
1  Côte d’Azur 
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 »جام رو برای چی میخوای؟ میخوای از بین ببریش؟ قبل از پایان ایّام؟«: لنگدان پرسید
 ».سنگ تاج رو از آقای لنگدان بگیر! سیالس«: رمی به راهب گفت

 .که پا پیش گذاشت لنگدان قدمی به عقب رفت و سنگ تاج را باال گرفت و نشان داد که آماده است روی زمین بیندازشراهب 
 »!های نااهل ببینمش ترجیح میدم بشکنمش تا این که تو دست«: لنگدان گفت

د و خیاالت خـامش نقـش بـر    رو دید که ماحصل کار تمام عمرش پیش چشمانش از میان می می. سیل ترس در وجود رمی سرازیر شد   
 .شود آب می

ده سـاله کـه همدیگـه    .  به من شـلیک نمیکنـه  هیچ وقت رمی  ! اون جام مقدسه که تو نگه داشتی      ! نکن! رابرت، نه «: تیبینگ فریاد زد  
 »—رو

عـد در آن  صدای انفجار برای چنین تفنگ کوچکی بـسیار زیـاد بـود و غـرش آن ماننـد ر                . رمی سقف را نشانه رفت و مدوسا را چکاند        
 .فضای سنگی پیچیدن گرفت

 .همه خشکشان زد
 ».سنگ تاج رو بده سیالس. ی بعدی توی کمرشه گلوله. کنم شوخی نمی«: رمی گفت

خـواهی درخـشیدن      چشمان سرخش با رضایتی از سر خـون       . سیالس جلو رفت و آن را گرفت      . لنگدان با اکراه کریپتکس را پایین آورد      
 .ایش چپاند و عقب کشید، اما هنوز تفنگش را به سمت لنگدان و سوفی گرفته بودسنگ تاج را در جیب رد. گرفت

گیرد و در حالی که تفنگ را روی کمرش گرفته است او را با خود                 تر گردنش را در چنگ خود می        تیبینگ حس کرد دستان رمی محکم     
 .برد به عقب می

 »!بگذار بره«: لنگدان گفت
اگر به پلـیس زنـگ بزنیـد یـا هـر            . بریم  سواری کوتاه ایشون رو با خودمون می         برای یه ماشین   ما«: رفت گفت   رمی که هنوز عقب می    

 »روشنه؟. دخالتی بکنید میمیره
 ».بگذارید لی بمونه. من رو ببرید«: لنگدان با صدایی که از فرط غلیان احساس گرفته بود گفت

 ».از اون گذشته ممکنه مفید باشه.  هم داشتیمی خوبی با زمانه من و اون دوره! خیال نکنم«: رمی خندید و گفت
عـصای  . کرد و سوفی و لنگدان را در تیررس خود نگه داشـته بـود         برد پشتیبانی می    حال سیالس از رمی که تیبینگ را از در بیرون می          
 .تیبینگ در پی او سر و صدای زیادی به راه انداخته بود

 .ندانی نداشتصدایش قوت چ» کنید؟ برای کی کار می«: سوفی گفت
 ».کنید اگه بگم، مادموازل نوو تعجب می«. ای را بر لب رمی نشاند این سؤال پوزخند مغرورانه
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 فصل هشتاد و هفتم

 .خوانی کرد های اینترپل را دوباره  سرد شده بود، با این حال کوله در برابر آن نشست و فکسشاتو ویلهی اتاق پذیرایی در  شومینه

 .ظارش را داشتآن چیزی نبود که انت
ی توقـف     حتـی یـک بـرگ جریمـه       —ی پلیسی نداشت    شد و هیچ سابقه     آندره ورنه بر طبق اسناد رسمی شهروندی نمونه محسوب می         

اینترپـل  . التحصیل شده بـود      فارغ 2الد کامی    با رتبه الملل    ی امور مالی بین      در رشته  1دانشگاهی و دانشگاه سوربون      پیش در آموزشگاه . ممنوع
الظـاهر او پارامترهـایی امنیتـی را طراحـی      علـی . ، اما همیشه در فضایی مثبت استآید میها  د نام ورنه هر از چند گاهی در روزنامه   اعالم کر 

کـارت اعتبـاری ورنـه میـل     . مدرن امنیت الکترونیکی قرار داده بود ی پیشروان دنیای فوق گذاری زوریخ را در زمره   کرده بود که بانک سپرده    
هـایش را در سیـستم    داد و ظاهراً آهنـگ   نشان می —3غالباً برامس —های موسیقی کالسیک    دی  ه کتب هنری و شراب ناب و سی       وافر او را ب   

 .کرد ها پیش خریده بود گوش می ای که سال استریوی بسیار پیشرفته
 !هیچیکوله آهی کشید و با خود گفت 

اس گـزارش را در صـندلی         تی  بازرس ارشد پی  . خدمت تیبینگ بود     پیش ای اثر انگشت متعلق به      آوردِ امشبِ اینترپل مجموعه     تنها دست 
 . خواند راحتیی در آن سوی اتاق می

                                                                            
1  prep school and the Sorbonne 
2  Cum laude :آموختگی از دانشگاه با امتیاز ویژه ی دانش عبارتی به معنای رتبه. 
3  Johannes Brahms : ساز آلمانی که مکتب کالسیک و رمانتیک را در آثارش در هم آمیخت آهنگ) 1833-1897(یوهانس برامس. 
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 »چیزی پیدا کردی؟«: کوله نگاهی انداخت و گفت
چیـز خاصـی   . ها برای رمی لگالودکه که به خاطر جرم کوچیکی تحت تعقیب بـوده  این پرینت«: اش را باال انداخت و گفت    بازرس شانه 

بعـداً  ... نـد ده بود کرهای تلفن دانشگاه برای این که سرویس مجانی بگیره، اخراجش         کشی سوکت    انگاری به خاطر عوض کردن سیم      .نیست
 بُـری سـرپایی     عمـل نـای   . حساب بیمارستان شونه خـالی کـرده بـوده          از پرداخت صورت  . کِ حِرز بوده  هَتْ. یه دزدی کوچیک هم انجام میده     

 ».به بادوم زمینی حساسیت داشته«.  آورد و زیر خنده زدبازرس سرش را باال» .داشته
ی   د دسـتور تهیـه    ن در منو بنویـس    نداندرکارانش فراموش کرده بود     کوله سرش را تکان داد و به یاد ماجرایی در رستورانی افتاد که دست             

ک حاصل از حـساسیت بـیش از حـد بـا      ای هم در این میان به دلیل شو         مشتری بیچاره . شود فلفل سرخش شامل روغن بادام زمینی هم می       
 .اولین لقمه پشت میز مرده بود

 ».امشب شانس آورد. کرده تا پیداش نکنند جا زندگی می لگالودک احتماالً این«. نمود بازرس متحیر می
 ».ها رو بفرست برای فرمانده فاش این! چه میشه کرد«: کشان گفت کوله آه

 ».یه چیزی تو انبار پیدا کردیم! ستوان«. س دیگری با شتاب داخل اتاق شدا تی بازرس که سرش را برگرداند افسر پی
 »!یه جسده؟«: زد از نگرانی نگاه افسر تنها یک حدس می

 »!ست غیرمنتظره... خیلی بدتر! نه، قربان«: افسر با تردید پاسخ داد
داد و افـسر بـه مرکـز انبـار        که بوی نا مـی     شدند یداخل فضای غارمانند  . کوله چشمانش را کمی مالش داد و دنبال افسر تا انبار رفت           

 .اشاره کرد که نردبانی چوبی را تا الوارهای عرضی سقف باال برده و به برآمدگی انبار علفی که باالی سرشان بود تکیه داده بودند
 ».جا نبود این نردبان قبالً این«: کوله گفت

تا وقتی که ندیـدم     . گشتیم که من دیدم این نردبان رو زمین افتاده          ر انگشت می  ما نزدیک رولزرویس دنبال اث    . من گذاشتم ! نه، قربان «
من هـم اون رو   . ارتفاع انبار علف با نردبان متناسب بود      . شده  از این نردبان زیاد استفاده می     . ست اهمیتی بهش ندادم    هاش گلی و فرسوده     پله

 ».ی اون باال بندازمکبلند کردم تا نگاه
از پایین انبار علف شبیه به سکویی خـشک و  ! کرده کسی منظماً از این استفاده می . دبان را تا انتهایش دنبال کرد     چشمان کوله شیب نر   

 .های آن از دیدرس پنهان بود رسید، اما مشخصاً بیشتر قسمت خالی به نظر می
و دستکشی پالستیکی را به سمت او تکان        » !حتماً باید ببینید، ستوان   «: اس از باالی نردبان سرک کشید و گفت         تی  یک افسر ارشد پی   

 .داد
 و مخروطـی   قـدیمی ی  شـکل نردبـان   . آن را چنـگ زد     ی  ی پایین نردبان گذاشت و لبه       کوله با خستگی سری تکان داد و قدم روی پله         

و انبـارِ زیـرِ پـایش    شد جای پایش را درست نگذاشـت         به باالی نردبان که نزدیک می     . شد  تر می   رفت باریک   داشت و کوله که از آن باال می       
. جا بود دستش را دراز کرد و مچـش را گرفـت             افسری که آن  . حال با احتیاط بیشتری پیش رفت و به باالیش رسید         . کمی در نظرش چرخید   

 .کوله دست افسر را گرفت و با حالتی ناخوشایند پا به سکو گذاشت
یه نفر رو   . فقط یه اثر انگشت این جا پیدا کردیم       «.  تمیز و خالی بود    و به انتهای انبار اشاره کرد که      » .اونجاست«: اس گفت   تی  افسر پی 

 ».شناسایی کردیم
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ی مفـصّلی از لـوازم    ؟ کنار دیوار مجموعـه این دیگه چیه. جا تنگ کرد و به دیوار روبرویش نگریست     کوله چشمانش را در نور اندک آن      
ی   افزارها و یک کنسول چندکانالـه       ای از سخت    تخت با بلندگو و مجموعه      صفحه یدو کِیسِ عمودی و نمایشگر    —کامپیوتری قرار داده بودند   

 .ای مخصوص به خود داشته باشد رسید منبع تغذیه شنود که به نظر می
 »سیستم رو امتحان کردید؟«؟ این جور چیزها این باال به درد کی میخورهها رفت و با خود گفت  کوله به سمت دستگاه

 ».یه پست شنوده«
 »نظارت؟«: ها چرخید و گفت مت آنکوله به س

به میز ابزار درازی اشاره کرد که وسایل الکترونیکی و دستی و سیم و ابزار               » .تس  خیلی هم پیشرفته  «. افسر سری به تصدیق تکان داد     
جـا    از تجهیزات ایـن   بعضی  . کرده که کامالً به کارش وارد بوده        جا کار می      یه نفر این  «. و آهن لحیم و دیگر وسایل برقی روی آن پاشیده بود          

حتی . های رَم پرظرفیت های فوتوالکتریک شارژی، تراشه     های مینیاتوری، باتری    میکروفن. ست ی وسایل خودمون پیچیده و پیشرفته       به اندازه 
 ».بینی رو هم داره های ذره بعضی از دستگاه

 .کوله حیرت کرده بود
در انتهای اسباب   . ی ماشین حساب بود     بزاری را به او نشان داد که تقریباً به اندازه         و ا » .جا یه سیستم کامل وجود داره       این«: افسر گفت 

این یه سیستم ضـبط صـوتی هارددیـسک    «. ی تمبر به آن چسبیده بود ی نازک به اندازه ای تراشه متری بود که تکه    سی سانتی  سیمی بیست 
 ».یم ترکیبی از سلول شارژی میکروفون و فوتوالکتریکهی تراشه در انتهای س باریکه. هپرظرفیت با باتری قابل شارژ بود

یـک ضـبط   . شد ها محسوب می مانند پیشرفت بزرگی در این سال های فوتوسلی و تراشه این میکروفون. شناخت ها را خوب می   کوله آن 
دادنـد و رنگـش هـم     پ قرار مـی ی الم های پایه ایش را در نزدیکی کردند و میکروفون تراشه هارددیسک، برای مثال، پشت المپی نصب می     

ای قرار گرفته بود که هـر روز چنـد سـاعت نـور خورشـید را دریافـت کنـد،         تا زمانی که میکروفون به گونه. کردند تا از چشم پنهان شود  می
 .توانستند به طور نامحدود استراق سمع کنند های شنودی مثل این می دستگاه. کردند ها سیستم را دوباره شارژ می فوتوسل

 »روش پذیرش؟«: کوله پرسید
. رفـت  دار اشاره کرد که از پشت کامپیوتر بیرون زده بود و روی دیوار رفته بود و از سوراخی در بام انبار بیرون مـی                       افسر به سیمی عایق   

 ».بامه آنتن کوچیکش روی پشت. ی رادیویی موج ساده«
شوند و به صـدا حـساس بودنـد و آن را روی فـضای هارددیـسک                  های ضبط اغلب در دفاتر نصب می        دانست که این سیستم     کوله می 

ی صـوتی در طـول شـب ارسـال        هـای فـشرده     کردند به صورت فایل     ای را که در طول ضبط می        های پراکنده   کردند و بعد مکالمه     ذخیره می 
 .انجام بدهدشد تا کارش را روز بعد دوباره  کرد و آماده می پس از ارسال، هارددیسک خود را پاک می. کردند می

هـر کـی بـوده    . شان برچسبِ تاریخ و شماره خورده بودند ای افتاد که صدها نوار کاست در آن قرار داده بودند و همه نگاه کوله به قفسه 
 »میدونید هدفِ شنود کجا بوده؟«: بعد به طرف افسر چرخید و گفت. خیلی سرش شلوغ بوده

 »...خیلی عجیبه که! ، ستوانراستش«: و گفتای را آورد  افسر نزدیک کامپیوتر شد و برنامه
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 فصل هشتاد و هشتم

لنگـدان  . هـا و سـکوها شـدند        آلود نقـب   سوفی و لنگدان از درِ گَردان در کلیسای هیکل به سمت دیگر پریدند و وارد هزارتوی چرک                
 .کرد و وقتی به آن سمت رسیدند احساس عذاب وجدان به او دست داد رمقی می احساس بی
 .ینگ رو من وسط کشیدم و حاال اون در خطرهپای تیب

هر کس که به دنبـال جـام مقـدس بـود، فـردی را در             .آمد  ها وارد کرده بود، اما االن با همه چیز جور در می             دخالت رمی شوکی به آن    
هـایی کـه از       ر طول تـاریخ، آن    د. اونها هم به همون دلیلی که من سراغ تیبینگ رفتم دنبال اون بودند            . داخل ماجرا به استخدام درآورده بود     

ها باشد باید احساس تقصیر او        این امر که تیبینگ هم هدف آن      . کردند  جام آگاهی داشتند دزدان و محققان را به یک اندازه به خود جذب می             
 . باید سریع تیبینگ رو پیدا کنیم و کمکش کنیم. کرد؛ اما این طور نبود دادن تیبینگ کمتر می را از دخالت 
رغـم    جا به سمت تلفنی همگـانی تـا علـی            شد و در آن    ای  دایره یی غربی کلیسا و صحن       وارد محدوده   که دوید ان به دنبال سوفی   لنگد

 .لنگدان با احساس ندامت روی نیمکت کثیفی در همان حوالی نشست. هشدار رمی به پلیس زنگ بزند
 ».به من اعتماد داشته باش. ن مقامات لندنهبهترین راهِ کمک به لی دخالت داد«: سوفی موقع گرفتن شماره گفت

 .سنگین کردند دالیل سوفی معقوالنه نمود شان را که سبک لنگدان در ابتدا با این فکر موافق نبود، اما برنامه
وی را  دانستند قبر شوالیه کجاست، هنوز به تیبینگ نیاز داشتند تا مـورد ارجـاع گـ                 حتی اگر رمی و دیگران می     . تیبینگ جایش امن بود   

 . لی وبال گردنشون میشه. داد ی جام مقدس رخ می  از پیدا کردن نقشهبعدساخت اتفاقی بود که  آن چه لنگدان را نگران می. بفهمد
بدبختانـه  . کـرد   بایست اول قبر را پیدا مـی        خواست فرصتی برای کمک کردن به لی یا دوباره دیدن سنگ تاج بیابد، می               اگر لنگدان می  

 .  جنبیدهرمی خیلی زودتر



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 362  -  

 .ی سوفی آن شده بود که از شتاب رمی کم کند حاال وظیفه
 .ی لنگدان هم آن بود که قبر درست را بیابد وظیفه

کرد مخفی شـوند یـا حتـی بهتـر از آن      ها را وادار می   کرد و آن    هایی از دست پلیس لندن می       سوفی، رمی و سیالس را تبدیل به فراری       
های الکترونیکـی     کشاندن ماجرا به کینگزکالج در همان اطراف که معروف بود پایگاه داده           —تر بود   شخصکار لنگدان نام  . دستگیرشان کنند 

 سـؤال ترین جـواب را بـه هـر           اوج کمال ابزارهای جستجو که سریع     گویند    ی آن می    لنگدان شنیده بود که درباره    . خوبی از منابع الهیّات دارد    
 . گوید چه می» ای که پاپ به خاکش سپرده شوالیه«ی  بداند دربارهخواست  لنگدان دلش می. دهد تاریخِ مذهب می

 .کرد که قطار زودتر برسد خداخدا می. ایستاد و آرام به راه افتاد
 

 .در تلفن همگانی، سوفی باالخره با پلیس لندن تماس گرفت
 »تلفنتون رو به کدوم قسمت وصل کنم؟! ی اسنوهیل منطقه«: متصدی گفت

 ».ربایی رو بدم میخوام گزارش یه آدم«.  باید دقیق صحبت کنددانست که سوفی می
 »اسمتون لطفاً؟«

 ».افسر سوفی نوو از پلیس قضایی فرانسه«: سوفی مکثی کرد و گفت
 ».بگذارید یه کارگاه رو براتون روی خط بیارم. السّاعه، خانم«. این اسم تأثیر مطلوب سوفی را داشت
 .یه مرد تاکسیدوپوش. کند یا نه گیرندگان باور می  که آیا پلیس توصیفات او را از گروگانبا گذشت زمان، سوفی از خود پرسید
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 فصل هشتاد و نهم

بـزو فـاش همـه را دور کـرده و بـا      .  فشرده و گاز پروپان بود   ی هوا ی فوالد و بو   یها  تراشه انباشته از نگ حاال   یبیکابینِ تمیزِ هاوکرِ ت   
 .افت تنها نشسته بودینگ یبی در گاوصندوق ت کهیین چوبی سنگی ش و جعبهیدنینوش

 از  یا دا کرد کـه صـفحه     یی را پ  ی آن را بلند کرد و داخل آن کپسول سنگ         ینیید و سرپوش تز   یشده کش  یکار   رز منبت  یانگشتانش را رو  
د و بعد کپـسول را از بـستر   ره مانی به کلمه خیفاش تا دیرزمان. ا را ساخته بودندی سوفی ف شده و کلمه یپنج حرف کنار هم رد    . حروف داشت 

 . بودیکپسول خال. ش را باز کردی انتهایبعد به آرام. ش کردیمتر بررس متر به سانتی یسانت. نرمش برداشت
 ی و اطالعـات   ی کوتاهش با سـوف    یبه گفتگو . ره شد یانه خ ی جت به آش   ی  از پنجره  احساس  ی ب یفاش داخل جعبه برش گرداند و با نگاه       

 .دیرون کشیروزش ب می نیای تلفن او را از رؤیصدا. دیشیاند ی داده بود مویلهشاتو اس از  تی که پی
 

ن مرتبه تماس گرفته و اگرچه چندین       یخ چند ی زور یگذار هیس بانک سرما  ییر. کرد   می خواهی  مأمور معذرت . ژ بود  یپ  دس مرکز تلفن 
 . فاش با اکراه گفت که تماس را برقرار کنند. گرفت یماس م به لندن رفته، او باز هم تیتی مأموریبار به او گفته بودند فرمانده برا

. مشغول بودم . ن باهاتون تماس نگرفتم   یش از ا  ید که پ  یبخش یم! و ورنه یموس«: ن که به او مهلت سخن گفتن بدهد گفت        یفاش بدون ا  
 » شما رو نگران کرده؟یقاً چیحاال به من بگید دق. شهیها فاش نم همون طور که قول دادم اسم شما و بانکتون در رسانه

ب کردند تا به فرارشان کمک ی را از بانک گرفته و او را ترغ        ی کوچک ی چوب ی  و لنگدان جعبه   یکرد که چطور سوف    یف م ی ورنه تعر  یوقت
 کردنـد و    دم اونها مجرمند کنار زدم و ازشون خواستم جعبه رو پس بدند اما اونها بهم حمله               یو شن ی از راد  یبعد وقت «.  بود یش عصب یکند صدا 

 ».دندیون رو دزدیکام
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مـت روپـوش آن را کنـار زد تـا          یست و به مال   ی در جعبه نگر   یشده را رو   یکار  رز منبت » د؟ی هست ی چوب ی ه جعبه ینگران  «: فاش گفت 
 » داخلش بوده؟ید چید بگیتونیم«. ندید را ببیکپسول سف

چ یهـ .  سـرقت نـشده    یزیـ چ وقت از مـا چ     یه.  بانکم هستم  یمن نگران شهرت و آبرو    .  نداره یتیاتش اهم یمحتو«: ورنه با عجله گفت   
 ».شهیم تباه میم اون جعبه رو برگردونم زندگیابت از مشتریاگر نتونم به ن. وقت

 »دند؟ید جعبه رو دزدیچرا میگ. د داشتندیی رمز و کل د سرکار نوو و رابرت لنگدان کلمهیشما گفت«
 ». به دست اومدهید و رمز به طور حتم به طریق نادرستیکل.  نوو روی سوفاونها امشب چند نفر رو کشتند؛ از جمله پدربزرگ«
گمـان  . دی هـست  ین مرد با فرهنگ و درسـت      یقیشما به   . ق کردند یهاتون تحق    شما و عالقه   ی  من در مورد سابقه    ی ورنه مأمورها  یآقا«

دم که جعبه و شـهرتِ بانـکِ شـما دسـتِ افـراد              یل م  بهتون قو  ییس قضا یبه عنوان افسر ارشد پل    . مثل خودم . کنم صداقت داشته باشید    یم
 ». هستیمطمئن
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 فصل نودم

ـ ستم از تمـام ا    یس«: گفت. ره شده بود  یشگر کامپیوتر خ  ی، کوله ناباورانه به نما    شاتو ویله  ی در انبار علوفه   ن امـاکن اسـتراق سـمع       ی
 »کنه؟یم

 ».دکنن ی میآور ها رو جمع هاست داده اد سالیبه نظر م. بله«: افسر گفت
 .کوله در سکوت فهرست را دوباره خواند

 1 قانون اساسییس شورایی ر-کولبر ساستک
  موزه دو ژو دُ پامی متصد-یژان شاف
 ترانی می گان ارشد کتابخانهی با-روشرادوارد دِسْ
  لووری س موزهیی ر-ریژاک سون

 )سازمان اطالعات فرانسه(اِس .آ.س دیی ر-شل برتونیم
 ». بررسی بیشتری میخوادیکین یا«: گفتاره کرد و افسر به مورد چهارم اش

چطـور  . ی فهرست نگاه کـرد      دوباره به ادامه  . بوده ر تحت کنترل یژاک سون. اش شده بود فوراً متوجه. کوله با سردی سری تکان داد
 »؟ی رو گوش کردی صوتیها لیچ کدوم از فایه«؟  سرشناس استراق سمع کنهیها ن آدمیتونه از ای میکس

                                                                            
1  Conseil Constitutionnel 
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 Capitaine, un“. کنان به صـدا افتادنـد   خش بلندگوها خش. د کامپیوتر را فشردیچند کل» .نهیهاش ا نیتر  از تازهیکی. ییدتاچن«
agent du Département de Cryptographie est arrive.” 

 و بـه فـاش کـه در         ر نشـسته  یز سـون  یـ ادش آمـد کـه پـشت م       یـ » ! خودمه یصدا! ن که منم  یا«. کرد یده بود باور نم   یکوله آن چه شن   
 . نوو آمده استی بود خبر داد سوفیگراندگالر

 ».قات ما در لوور قابل شنود بودیخواست بیشتر تحق  مییاگر کس«: افسر سری تکان داد و گفت
 »دا کنه؟یها رو پ کروفونی تا می رو فرستادیکس«
ای را انتخـاب     بعد برگـه  . ز کار رفت  ی م ی و نقشه رو   یمی قد یها ادداشتی از   یا به طرف کپّه  » .دونم کجاست یقاً م یدق. ستی ن یاجیاحت«

 »آشنا نیست؟«. کرد و به دست کوله داد
توانست نـام    ینم. کرد یر م ی قدیمی را تصو   یی را در دست داشت که دستگاه      یمانندِ باستان    از نمودارِ طرح   یروگرفت. زده بود  کوله شگفت 

یی را شـرح    ی قرون وسـطا   ی فرانسو ی هی که شوال  یطرح کامل . کند یدانست به چه نگاه م     ی را بخواند؛ با وجود این م      ییایتالی ا یها نوشته دست
 .داد یم

 !ریز سونی می روی هیشوال
. ها به فرانسه بودند    نوشته. ادداشت کرده بود  یجا چیزهایی     ک قرمز آن  ی با خط بد و با ماژ      یکس.  کاغذ شد  ی  هیچشمان کوله متوجه حاش   

 .ح دهندیه را توضی نصبِ ابزارِ شنود در داخل شوالیبراوه ین شیآمد بهتر یبه نظر م
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 فصل نود و یکم

 سنگ تـاج    یکرد دستانش که رو    یحس م .  هیکل پارک بود نشست    یسایک کل ین جگوار که نزد   یموزی مسافران ل  یالس در صندل  یس
دا کرده بودند او را بـه بنـد         ی در صندوق عقب پ     که ین با طناب  ینگ تمام شود و عقب ماش     یبی بود تا کارش با ت     یمنتظر رم . اند دار شده  بود نم 

 .بکشد و دهانش را ببندد
 . راننده انداختیالس خود را روی صندلین بیرون آمد و بعد از چند گام کنار سیموزیباالخره از عقب ل

 »روبراهه؟«: دیالس پرسیس
ن ی عقـب ماشـ  یکیدر تـار . ستیـ نـگ نگر  یبی ت یل ی شده باران را پاک کرد و به پشت سرش به طرح مچاله          . دی با دهان بسته خند    یرم

 ».رهی نمییجا«. باً از نظر پنهان بودیتقر
 . بستن دهان او استفاده کرده استی برایالس از همان نوارچسب قبلیمتوجه شد س. شنید نگ را مییبی تی  خفهیادهایالس فریس
 دست دراز کـرد  ندده بودکر ی داشبود طراحی که رویا  فرمان استادانهی به طرف تابلو”!Ferme ta gueule“: دیاد کشی فریرم
. دییـ  گرا یش به خاموش  ید شد و صدا   ینگ ناپد یبیت.  پشت سرشان باال آمد و قسمت عقب را مهروموم کرد          ی مات ی وارهید.  را فشرد  یا و دکمه 

 ».اش گوش کردمه وناله زیاده از حد به نِکّ«: گفتره شد و یالس خی به سیرم
 

 »بله؟«. زده پاسخ داد جانیه. استاد. الس زنگ خوردیابان به راه افتاده بود تلفن همراه سین دراز در خیموزیگوار لقه بعد که جیچند دق
 . آشنای استاد بودی فرانسوی لهجه» .یمعنایش آن است که در اَمان. شنوم یت را میخوشحالم که صدا! السیس«
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ر جهتی خارج از کنترل     ییات تغ یها گذشته بود و عمل     ساعت. کرد یرامش م  استاد احساس آ   یدن صدا یالس هم به همان اندازه از شن      یس
 ».ش منهیسنگ تاج پ«. ر خود بازگشته استیرسید که همه چیز به مس حاال، دست آخر، به نظر می. داده بود

 » با توست؟یرم. خبر خوبیه«: استاد گفت
 ». من رو آزاد کردیرم. بله«. جب بودکند متع ی استفاده مید استاد از اسم رمینش ین که میالس از ایس
 ».ی تحمل کنا اسارت ری مدتیفقط متأسفم ناچار بود. همان طور که من به او دستور دادم«
 ».نه که سنگ تاج پیش ماستیت داره ایاون چه اهم.  ندارهیی معنای جسمیناراحت«
 ».گذرد زمان خیلی سریع می. د فوراً به من برسدیبا. بله«
 ». افتخار منهی هیما. بله، آقا«. ندی رو در رو استاد را ببیود که باالخره روزالس مشتاق بیس
 ».اوردی آن را بیخواهم رم الس، مییس«

آورد او  متـی را بـه چنـگ مـی    ی که غنیبرد کس ی استاد انجام داده بود، گمان م    یبعد از آن همه که برا     . وس شد یالس مأ ی؟ س یچرا رم 
 ؟ رو دوست دارهیاستاد رم. باشد

ار ی بـس ید باور کن یبا«. ن آورد ییش را در حد نجوا پا     یصدا» .یا افتهیانگار که مفهوم سخن را درن     . کنم یأس تو را حس م    ی«: استاد گفت 
 یاز دسـتوراتم تمـرد کـرد و اشـتباه         .  را تمام کـنم    ید کار رم  یاما با —از مرد خدا و نه مجرم     —رمیراغب بودم سنگ تاج را از دستان تو بگ        

 ».ت را به خطر انداختید؛ تمام مأمورمهلک مرتکب ش
ن که با او چه کنند مـشکل        ی از نقشه نبود و ا     ینگ بخش یبیگروگان گرفتن ت  .  انداخت ی به رم  ی کرد و نگاه   یالس احساس سرخوش  یس

 .آورد یش می پیا تازه
بعـد اسـتاد    .  خط پدیـد آمـد     ی آن سو  ی طوالن یمکث» .دور کنند توانند ما را از هدفمان       ینم. مییمن و تو مردان خدا    «: استاد زمزمه کرد  

 »؟یمتوجه هست. اوردیم بیخواهم سنگ تاج را برا ی میل، از رمین دلیتنها به ا«: ادامه داد
رممکن یآشکار نکردن صورتش غ   د  یشیاند. دیفهم یزده دلیل این حالت استاد را نم        استاد حس کرد و شگفت     یالس خشم را در صدا    یس

 ».متوجهم«: دیباالخره توانست بگو.  سنگ تاج رو نجات داد.ور بود رو کرد که مجبی کاریرم. بود
خـواهم بـه چنگـشان     ینمـ . آید  ماشین مییس خیلی زود پیپل. یابان را ترک کن یتر خ  عید هر چه سر   یت خودت با  ی امن یبرا. بهتر شد «

 »ست؟ین طور نی در لندن مقر دارد، ایاَُپوس دئ. یگرفتار شو
 »!آره«
 »رند؟یپذ تو را می«
 ».مثل برادر«
 ».گیرم به محض آن که به سنگ تاج رسیدم و بر مشکل تازه فائق آمدم با تو تماس می. جا برو و مخفی شو پس آن«
 »د؟یشما در لندن هست«
 ».ز بر وفق مراد خواهد بودیهمه چ. هر چی گفتم انجام بده«
 »!بله، آقا«
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 ». صحبت کنمیوقتش است با رم«.  تأسفش شده باشدی هیاً ماقیداد عم ید انجام میبا ی آن چه مییگو. دی کشیاستاد آه
 .کند ی لگالودک با تلفن صحبت می باشد که رمیا ن مرتبهید آخرید شایشیاند.  دادی را به رمیالس گوشیس
 
 انتظارش  دریده چه سرنوشتیمار هرگز نخواهد دانست حاال که به هدف رس      یرِ ب ین راهبِ فق  یدانست ا  یگرفت م  ی را م  ی که گوش  یرم
 .است

 .السیاستاد ازت استفاده کرد س
 .ه آلت دستهیاسقفِ تو 

آرینگاروسـا  . صال کـورش کـرده بـود   یـ ز را باور کرده و استیاسقف آرینگاروسا همه چ.  هنوز مبهوتِ قدرتِ مجاب کردن استاد بود    یرم
ن همه به او کمک کرده بود       ی را به دست آورده و ا      یمردن  ین که اعتماد چن   ی استاد را دوست نداشت، از ا      یگرچه رم . مشتاق بود که باور کنه    

 .روز دادنِ حقوق منه. دبالی یبه خود افتخار م
مز، کنـار   یج بعد برو پارک سنت   .  کن ش  ادهیتر پ  نییابان پا یچند خ .  برسون یالس رو به مقر اُپوس دئ     یس. خوب گوش کن  «: استاد گفت 

 ».کنیم اونجا با هم صحبت می. ی پارک کن1دپَرِدْگار  ماشین رو در هورسبهتره. بِن گی و بپارلمان
 .ن را که گفت ارتباط را قطع کردیو ا

                                                                            
1  Horse Guards Parade 
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 فصل نود و دوم

 ییکِ اعطاات و مذهب آن جنب پارلمان در مِلْی الهی   مطالعهیها س کرد و گروهی تأس1829نگزکالج را پادشاه جورج چهارم در یک
قاتِ یادِ تحقیر کردن بنیق، که به دایو تحقس یتدرخود در  ی ساله150نه فقط به تجربه نگزکالج ی کیگروه مذهب. اند پادشاه منزل گرفته

 ینیقات علوم دیک برای تحقی الکترونیها ن کتابخانهیتر شرفتهین و پیتر  از کاملیکی که بالد ی هم م1982اتِ سیستماتیک در سال یاله
 .ا استیدن

نـگ  یبین همان گونه بود کـه ت      یشی پ ی اتاق مطالعه . ر باران وارد کتابخانه شدند    ی ز یکرد که همراه سوف    یلنگدان هنوز احساس تزلزل م    
اش پشت آن راحت بودند، نـه دوازده   هی بزرگ و گرد که شاه آرتور و دوازده شوال      یزیز با م  یانگ  و شگفت  یضلع  هشت یتاالر—شرح داده بود  
ش آمـاده   ی روز کـار   یخت و بـرا   یر ی اول صبحش را م    ی چا ی، کتابدار گر اتاق یدر سمت د  .  تخت یها شینما اِستِیشن با صفحه    سیستم وُرک 

 .شد یم
 »تونم کمکتون کنم؟یم«. ها آمد ش را رها کرد و به سمت آنیچا.  داشتی شادییایتانی بری لهجه» !یچه صبح قشنگ«

 » —اسم من. بله. ممنون«: لنگدان پاسخ داد
 ».دی هستیدونم کیم«:  زد و ادامه دادیریپذ لبخند دل» .رابرت لنگدانه«
لنگدان .  بود یگریانگر امر د  یس هم پخش کرده باشد، امّا لبخند کتابدار ب        یون انگل یزیرش در تلو  ید مبادا فاش تصو   ی ترس یا  لحظه یبرا

 ینـ یقـات د  ی در بخش مرجع تحق    یو حاال هم کسی که او را شناخت، کتابدار        . هنوز به برخوردهای ناشی از شهرتِ ناخواسته خو نگرفته بود         
 .بود
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نـک  ینـشین داشـت و ع    روان و دلیی مهربـان و عالمانـه و صـدا   یصورت. ش آوردیو دستش را پ» .1اسمم پامِال گِتومه  «: کتابدار گفت 
 .نمود م مییزان بود ضخیی که به گردنش آویشاخ

 ». نوو هستندیشون دوستم سوفیا. خوشبختم«: لنگدان گفت
 ».دی شما قراره بیاخبر نداشتم«: گفت به طرف لنگدان برگشت و گر سالم کردند و گتوم فوراًیکدیدو خانم به 

 ».میدا کنی رو پیم تا اطالعاتیاج داریست به کمکتون احتی زحمتتون نیلیاگر خ. میدونستیخودمون هم نم«
 یه مهمان شخص خاص   ن ک یشن، مگر ا  ی ارائه م  یخدمات ما با درخواست و قرار قبل      «. داد یکرد و نامطمئن نشان م     یپا م  پاوآن نیگتوم ا 
 ».دیدر کالج باش

ناسـید یـا    ش  نمیدونم می . کنهیف م ی تعر یلیجا خ    از دوستانم از این    یکی. میخبر اومد  یمتأسفانه ما ب  «: گفتلنگدان سرش را تکان داد و       
 ».ایتانی بریخدان سلطنتیتار«.  به او دست دادیدینام را که به زبان آورد احساس تأسف شد» نگ؟یبی تینه؟ سر ل

. جـام . گـرده یاد، دنبال همون مطالب م    یهربار که م  ! متعصب. یتیچه شخص . معلومه! وای«. گتوم که ناگهان شاد شده بود زیر خنده زد        
 ی هـر کـس  ی بـرا وقـت پـول و  «: بعد چشمکی زد و ادامـه داد » .ن جستجو رو ول کنهینم تا رو به موت نشه اک به خدا خیال نمی  . جام. جام
 ». که یک کم سر عقلهیشوتیست؟ دن کین طوریا نیا. کنهیفراهم م ی تجمالت دلچسبچو هم

 ». مهمهیلید؟ خیچ طوری میشه که شما کمکون کنیه«: دی پرسیسوف
ـ یتونم ادعا کنم خیوالّا نم«:  آن ها چشمکی زد و گفت ی انداخت و به هر دو     ی خال ی  به کتابخانه  یگتوم نگاه   مـشغولم، نـه؟ گمـان    یل

 »گردید؟  مییدنبال چ.  کنهیا  شکوهی کنم کسیدگینکنم اگر به کار شما رس
 ». توی لندنیا دنبال مقبره«

 »د؟یتر بگ شه روشنیم.  هستییست هزار تایحدود ب«. گتوم مردد نمود
 ».می ازش نداریاما اسم. هیه شوالی ی مقبره«
 ».پاافتاده نیست چندان پیش. کنهیتر م  غربال رو تنگیها سوراخ. هیه شوالی«

 شـعر را    یی آن دو خط ابتدا    ی را که رو   یبعد کاغذ » .میدونیزها رو ازش م   ین چ یم، اما ا  یاطالعات زیادی در موردش ندار     «: گفت یسوف
 .دیرون کشیبش بینوشته بود از ج

ه را ی را کـه شـوال  ییم گرفتند که تنهـا دو خـط ابتـدا   ی نشان دهند ابا داشتند و تصمیا گانهین که تمام شعر را به ب     ی از ا  یلنگدان و سوف  
 حامـل اطالعـات     ی سازمان اطالعات درصـدد شکـستن رمـز        یوقت. 2جزء  به جزء یرمزنگار به آن گفته بود      یسوف. کرد رو کنند   یمشخص م 

ام را یـ  پی تمـام یی به تنهـا یچ رمزشکنیشد ه ی رمز گشوده میب وقتین ترت یبه ا . کرد ی از آن کار م    ی بخش ی باشد هر رمزشکن رو    یحساس
 .دانست ینم

ه را  ی شـوال  ی د و مقبـره   یـ د ی شعر را مـ    ی  اگر کتابدار همه   یکردند؛ چرا که حت     ش از حد محتاطانه رفتار می     ین مورد ب  یاالً در ا  البته احتم 
 .برد ی نمیی مرصع مفقودشده چیست بدون کرپتکس اطالعاتش راه به جایدانست گو یافت و می یم

                                                                            
1  Pamela Gettum 
2  Compartmentalized Cryptography 
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ـ تـی ح  ین مقبره اهم  یافتن ا ی سریع   ییگو.  حس کرد  ییکایگتوم حال اضطرار را در چشمان دانشمند امر        زنِ زاغِ  .  داشـته باشـد    یاتی

 .نمود یهمراهش هم مشوش م
 . کردی را که به دستش داده بودند بررسیا نکش را به چشم زد و برگهیزده ع رتیح

 » هاروارد پیدا کردید؟وپرتای خرته؟ قاطی ین چیا«: ره شد و گفتیبه مهمانانش خ
 »!ها  تو همین مایهیزیچ! آره«: ت گفی مصنوعیا لنگدان با خنده
. ت فکـر کـرد    ی ب ی  با دقت درباره  . خته بود ی برانگ  را شین همه کنجکاو  یکرد از ماجرا سر در نیاورده است، با ا         یحس م . گتوم مکث کرد  

کـه اون رو در لنـدن دفـن         قدر لطف داشته     ن همه پاپ اون   یند خدا نبوده، با ا    ی انجام داده که مورد خوشا     یه عمل یه شوال ین قاف یبا توجه به ا   «
 ».کنه

 »ای داره؟ فایده«:  به تصدیق تکان داد و گفتیلنگدان سر
 ».م گیر بیاریمیتونی میها چ گاه دادهیم از پاید ببنیالسیر نه، اما بگذار سریع«. ها رفت  از سیستمیکیگتوم به طرف 

 یهـا  آهنگ با دسـتگاه     کاراکتر که هم   یص نور یافزار تشخ  نگزکالج از نرم  یات سیستماتیک ک  یقات اله یاد تحق یدر بیست سال گذشته، بن    
 و  ینـ ی د یهـا  المعـارف  رهیـ دا— کنـد  بنـدی    از متون را دیجیتالی و فهرست      یمی عظ ی کرد تا مجموعه   ی بود استفاده م   یشناس  زبان ی ترجمه
 یها ان و هر آن چه نوشته     ی خاطرات روحان  کان و ی وات یها ن و چند زبان و تواریخ و نامه       ی مقدس به چند   یها  و نوشته  ی مذهب یها نامه یزندگ
 بـه  ی، دسترسـ ی کاغـذ یهـا  ها بود و نه برگـه  تیها و با تیشتر در قالب بیر بی چشمگی اکنون که آن مجموعه. آمد ی بشر به شمار م   یمعنو
 .شد یتر م ت سادهینها ی بها نیز آن

ـ         «: پ کرد و گفت   یروع به تا   کاغذ انداخت و ش    ی ها که مستقر شد نگاهی به برگه         از دستگاه  یکیپشت   ولی بـا یـه عبـارت سرراسـت بُ
 ».فتها ی میم چه اتفاقینویسیم تا ببن یدواژه میچند کل. کنیم شروع می

 ».ممنون«
 .پ کردیگتوم چند کلمه تا

 ه، پاپیلندن، شوال
ت داده  ی مگابا 500ه  یه هر ثان  ن را حس کرد ک    یری ز ی  در طبقه  مریْف   کامپیوتر مِین  ی  خفه یی جستجو را که کلیک کرد صدا       روی دگمه 

شتر یـ هـا ب  افتهی. شه بِهِمون نشون بدهین کلمات می ای  رو که متن کامل اون شامل هر سه     یستم خواستم هر سند   یاز س «. کرد ی م یرا بررس 
 ». شروع مناسبهیاز اونه که مدّ نظرمونه، اما برا

 .ن مورد را نشان دادی اولین زودیش به همی نمای صفحه
 .انتشارات دانشگاه لندن. 1نولدزی سرجاشوا ریها مجموعه پرتره. پاپ از ینقاش

                                                                            
1  Sir Joshua Reynolds) :1792-1723 (کش مشهور انگلیسی که نخست نزد تامس هادسن  پرتره(Thomas Hudson) در لندن تلمّذ کرد، اما در 

ی سـارا سـیدونز    تـوان بـه شـاهکارش پرتـره     از آثار او می. تأثیر پذیرفته است) نقاش فالندری: Peter Paul Rubens(آنژ و پیتر پاول روبنس  آثارش گویا از میکل
او تقریباً دوهزار پرتره ترسیم کـرده کـه         .  اشاره کرد  گناهی  عصر بی ،  سر قدیسان ،  لِیدی سارا بونبوری  ،  نلی اُبرین ی    ، پرتره ی محزون   موزهبا نام   ) بازیگر بزرگ انگلیسی  (

 . ها است های آن ها از بارزترین ویژگی ی شخصیت نمایانه عتجسم واق و  از حدّآمیزی زیاده وقاری آرام و گریزهایی کالسیک و رنگ
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 . رفتیبه مورد بعد» .دیگرد مطمئناً دنبال این نمی«. گتوم باز هم سر تکان داد
 تیلسن نایو. یاثر ج لندن الکساندر پاپ یها نوشته

 .دوباره سرش را تکان داد
 از آنها بـه     یاریبس. ها متن ظاهر شد    ده. آمدند ی باال م  یشتری با سرعت ب   یارد بعد کرد مو  یر و رو م   یها را ز   ستم، داده یهمان طور که س   

هـا و    هیالظاهر انباشته از اشاراتی به شوال      زش علی ی و هجوآم  ستیز  ا الکساندر پاپ اشاره داشتند که اشعار مذهب       یتانی قرن هجدهم بر   ی سندهینو
 .لندن بود

 تعداد موارد موجـود و ضـرب        ی ن کامپیوتر با محاسبه   یا. ش انداخت ی نما ی ن صفحه ییدر پا افت شده   ی به تعداد موارد     یعیگتوم نگاه سر  
 به خـصوص میـزان   ین جستجویدر مورد ا . زد یمانده را حدس م    ی تعداد باق  یبی جستجو میزان تقر   یمانده برا  ی باق یها کردن در درصدِ داده   

 .دییسا یشده سر به آسمان م موارد یافت
 2692: موارد تمام یبیتعداد تقر

 ای گـه ید همینـه؟ چیـز د  یـ  که راجع به مقبره داری اطالعاتی همه. میر بد ییها رو تغ   د شاخص یبا«: گتوم جستجو را متوقف کرد و گفت      
 »م؟یست که با اون ادامه بدین

 .ستی نگریلنگدان با نگاهی نامطمئن به سوف
ن یـ بـه ا  . ده بـود  ی پارسال رابرت لنگـدان در رم شـن        ی ورد تجربه  در م  یها زمزمه. ستیها هر چی هست، مزخرفات ن      نیاد  یشیگتوم اند 

 دسـت   یجا به چـه اسـرار      د آن یپرس یاز خود م  . کان، را داده بودند   ی وات ی سر یگانیا، با ی دن ی ن کتابخانه یتر  استفاده از سرّی   ی  اجازه ییکایامر
گتـوم آن قـدر بـه       . کان به دست آورده در ارتباط است      ی از وات   که ی با اطالعات  ی مرموز لندن  ی  مقبره یاش برا  وسانهی مأ ین جستجو یافته و ا  ی

 .جام مقدس. ها بود هی شوالید جستجو برایکش یجا م  که مردم را آنیلین دلیتر عنوان کتابدار کار کرده بود که بداند معمول
دست بـه سـینه     » .دیگرد یه م ی شوال د و دنبال  یتوی انگلستان . دینگ هست یبی ت یشما دوستان ل  «. زان کرد ینکش را م  یگتوم لبخند زد و ع    

 ».دی جام هستیجه برسم که در جستجوین نتیتونم به ایفقط م«: ادامه دادها را نگریست و  آن
 . به هم انداختندیرانی حیها  نگاهیلنگدان و سوف

 یا  هر مرتبـه   ی کاش به اندازه  . نگ هم از اونها بود    ی تیب یل. نندگان جام مقدسه  ی جو ین کتابخونه اردوگاه اصل   یدوستان، ا «. دیگتوم خند 
همـه  . گـرفتم  نگ مـی یلیه شـ یکردم  یره جستجو میره و غیون و غیر صهینجین و دِیه و جام مقدس و مرو یم مجدل ی گل سرخ و مر    یکه برا 

 ». میخوامیشتریاطالعات ب«. ستیها نگر نکش را برداشت و به آنیع» .توطئه رو دوست دارند
 .چربَد یدن میجه رسیع به نتی سریاقشان برایاط مهمانانش بر اشتیم حس کرد احت بود گتوها در سکوتی که میان آن

 کاغذ نوشـت    یگر رو یخودکاری از لنگدان گرفت و دو خط د       » .م همینه یدونیزایی که م  یکل چ . جاست نیا«: مقدمه گفت  ی نوو ب  یسوف
 .و به دست گتوم داد

 آن گــوی را بـِجـو کـه بـایـد بـر مـزارش بـاشد
 رانـَد وَر ســخـن مـیـنِ بـارْــنِ ســرخ و بَـطْاز تَ

از پشت کاغذ به آنها نگـاه کـرد و   . مسلماً جام مقدسهد یشیمتوجه اشارات به گل سرخ و بطن بارور شد و اند          . ش خود لبخند زد   یگتوم پ 
 »د؟یگرد ی مرصع میمیگید به من که شعر از کجا اومده؟ و چرا دنبال گو. تونم کمکتون کنمیم«: گفت

 ». داره و وقت ما تنگهیی داستان طوالنیم بگیم ولیتونیم«:  گفتیا لنگدان با لبخند دوستانه
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 ».ومدهیها به تو ن ین فضولید ایانگاری مؤدبانه میگ«
 ».ون خودت کردییه و کجا دفن شده ما رو مدیه کین شوالی ای بگیاگر بتون! پامال«: لنگدان گفت

د بـه خـود   یـ ن مـورد مربـوط بـه جـام مقدسـه با     یـ اگـر ا . فعالً قبوله«: پ کردن شد و ادامه داد   یل تا دوباره مشغو » .باشه«: گتوم گفت 
 ». که به جام مربوط هستندی متنیها کنه به نمونهین موارد رو محدود میا. می جام ارجاعش بدی دواژهیکل

 ه، لندن، پاپ، مقبرهیشوال: یجستجو برا
 الهی، جام مقدس، پجام، رز: ک بهی واژه نزد100 ی در محدوده

 »کشه؟یچقدر طول م«: دی پرسیسوف
 ».باً یک ربعیتقر«. دیدرخش ید جستجو را که فشرد چشمانش میگتوم کل» ؟...یی ارجاع نهی زمتات با چندیچندصد ترابا«

 .شان تا ابد طول خواهد کشیدی نگفتند، اما گتوم حس کرد این یک ربع برایزی چیلنگدان و سوف
 ».های منه یی که عاشق چاید؟ لیخور ی میچا«: شتر آماده کرده بود رفت و گفتیی که پی چایقوربرخاست و به سمت 
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 فصل نود و سوم

 یهـا  رف بـر شـمال بـاغ       پنج است و مُشْ    ی م شماره بست اُرْ   و بن  یابان فرع ی در خ  یا  ساده ی در لندن ساختمان آجر    یمقر اپوس دئ  
 پناه جستن و    ی ندهیشد حس فزا   یک م یاده به ساختمان نزد   یامده بود، اما همان طور که پ      جا نی  نیش از آن ا   یالس هرگز پ  یس. 1نگتونیکنس

.  دور نگـه دارد    یابان اصل ین را از خ   یموزیاش کرده بود تا ل     ادهیتر پ  نییابان پا ی چند خ  یبا وجود باران، رم   . یافت  آرامش یافتن را در خود می     
 .کرد یش مریباران تطه. داد ی به راه رفتن نمیتیالس اهمیس

 یاحـساس سـبک   . شد  خوشحال بود که از شرش خالص می      . اش را پاک کرد و درون فاضالب انداخت        الس اسلحه ی س یشنهاد رم یبه پ 
با این همـه، افکـارش روی   .  را تاب آورده بود  یتر قیکرد، اما درد عم     ش از زمان طوالنی بسته بودن درد می       یهنوز پاها . به او دست داده بود    

 .دیکش ی حاال به حتم درد مییایتانیمردک بر. خورد ش کرده بود چرخ میین رهایموزیبسته عقب ل  کتینگ که رمیبیت
 »؟ی باهاش چه کار کنیخوایم«: ده بودی پرسیدر حال رانندگی که بودند از رم

 .ش بودی در صدایبیت عجیقاطع» .م با استادهیتصم«.  شانه باال انداخته بودیرم
. زد یشتر مـ یش نی روز پیها س شد و به زخمیمش خی ضخیردا. دتر شدیشد که باران شد   یک م ی نزد یدئالس به ساختمان اپوس     یس

 .رسالتش را به انجام رسانده بود. ست و چهار ساعت گذشته را پشت سر بگذارد و روحش را پاک کندیحاضریراق بود تا گناهان ب

                                                                            
1  Kensington Park :هکتار را زیر پوشش دارد و از غرب به کاخ کنسینگتون و از شرق به 111ای بالغ بر  ناحیه. مینیستر لندن پارکی در بخش وست 

 .شود هایدپارک محدود می
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.  کوچک آن شد   یدر را گشود و داخل سرسرا     . کرد یودن در تعجب نم   از قفل نب  .  رفت ی عبور کرد و به طرف در ورود       یاط کوچک یاز ح 
شتر وقت خود را در    یساکنان ب . ن سرسراها بود  ی ا ی آشنا ی  زنگ مشخصه .  باال به صدا درآمد    ی  در طبقه  یبر فرش که قدم گذاشت زنگ آرام      

 .شنود  میین فوقای  طبقهاز را شانیر پای چوب زیالس صدایس. پرداختند یشان به عبادت میها اتاق
الس شـده   ی س ی دهنده  متوجه ظاهر تکان   ید حت یرس ی به نظر نم   ؛ حتی  داشت یچشمان مهربان » !بفرمایید«. ن آمد یی پا یدوش مرد عبابه 

 .باشد
 ».یاز برادران اپوس دئ. السهیاسم من س. ممنون«
 »؟ییکایامر«
 »جا بمونم؟ نیاتونم یم. ن شهر هستمیک روز در ایفقط «. الس سری به تصدیق تکان دادیس
 »د؟یل داری مینان و چا.  سوم هستی  در طبقهیدو اتاق خال. دیری نبود اجازه بگیازین«

 »!ممنونم«:  به هالکت افتاده بودیاز گرسنگ
 زبـان آمـد و  ید کـه م یشن. سش را از تن درآورد و زانو زد تا دعا بخواندی خیردا. ک پنجره داشتی باال رفت که  ی  طبقه ی به اتاق ساده  

 .د تا بخوابدیش را خورد و دراز کشیش را تمام کرد و غذایدعا.  را پشت در گذاشتینیس
 

 .برادر عضو اپوس دئی که سیالس را راه داده بود گوشی را برداشت. سه طبقه پایین، تلفن زنگ زد

شـما  . دند شاید این راهب اونجا باشـه      به ما اطالع دا   . گردیم  راهب زال می  یه  دنبال  . گیریم  از پلیس لندن تماس می    «: کننده گفت   تلفن
 »همچین کسی رو دیدید؟

 »اتفاقی افتاده؟. جاست این! بله«. زده بود برادر حیرت
 » اونجاست؟االن«
 »چی شده؟. ی باال دعا میخونه طبقه! بله«

 ».امیخوام چند افسر رو بفرستم اونج. چیزی به کسی نگید. هرجا هست همون جا نگهش دارید«: افسر دستور داد
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 فصل نود و چهارم

مـز محـصورش    یج نگهام و سـنت   ینستر و باک  یم  وست یها  است که کاخ   ی ملّ یای خرّم در وسط لندن و پارک        مز محوطه یج پارک سنت 
. جیمـز اکنـون بـرای عمـوم بـاز اسـت            پـارک سـنت   .  پر کـرد   ی شکار یها  آن را قُرُق کرد و با گوزن       1 هشتم یک بار شاه هنر   ی. اند  کرده

دهند که اجدادشان را سفیر روسیه به چارلز         های دریاچه غذا می    کنند و به پلیکان    ها زیر درختان بید گردش می       آفتابی، لندنی  بعدازظهرهای
 . هدیه کرده بود2دوم

زار را پوشـانده      جـا کـشانده بـود کـه چمـن          در عوض هوای طوفانی مرغان دریایی را از اقیانوس بـه آن           . امروز استاد هیچ پلیکانی ندید    
انداز  رغم مه صبحگاهی پارک چشم     علی. کردند یسو داشتند و صبورانه باد مرطوب را تحمل م          صدها تن سپید که همگی رو به یک       —دندبو

هـا و    زار شیبدار، از آبگیر اردک     استاد با نگاهی خیره بر چمن     . ی نمایش گذارده بود    بن را به عرصه    ان و بیگ  ین عوام و اع   یباشکوهی از مجلسِ  
دلیل راستینی که به رمی گفته بود تا به این —دید ی شوالیه در آن بود می   تارک برج ساختمانی را که مقبره     . های مجنون گذشت  ی بید   سایه

 .ه بیایدطنق
اسـتاد بیـرون مکثـی کـرد و     . د و در را گـشود کـر به جلو خم خود را شده نزدیک شد رمی  استاد که به در جلویی مسافر لیموزین پارک     

 .به آرامی نوشید و بعد کنار رمی خزید و در را بست.  کنیاکی که همراه داشت نوشیدی های از قمقم جرعه
                                                                            

1  King Henry VIII :های  رحمانه قدرت سلطنت را به کار بست و شش همسر داشت و جنگ که بی) 1509-1547( انگلستان پادشاه قرن شانزدهم میالدی
بسیاری در اروپا به راه انداخت و سر آن داشت تا امپراتور مقدس روم شناخته شود و قدرتش را در اروپا توسعه دهد و اصالحات دینی پروتستانی را به دلیل تعارضاتش با 

، مدتی صدارت اعظم او را بر عهده داشت و در نهایت به سبب مخالفتش بـا                 )شهر  آرمان (یوتوپیای کتاب     سِر تامس مور بزرگ، نویسنده    . ن پیاده کرد  واتیکان در انگلستا  
 .پروتستانیسم هنری هشتم گردن زده شد

2  Charles II) :85-1630 (های پیشین در لنگلستان بود باثباتی پس از آشوبی نسبتاً  ی حکومتش دوره شاه انگلستان و اسکاتلند و ایرلند که دوره. 
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 ».رفت تقریباً داشت از دست می«: گفترمی سنگ تاج را مانند غنیمتی در دست گرفته بود و 
 ».کارت رو خوب انجام دادی«: استاد گفت

 .ا در دستان مشتاق استاد گذاشتو سنگ تاج ر» .کارمون رو خوب انجام دادیمما «: رمی پاسخ داد
 »و اسلحه چی؟ پاکش کردی؟«. استاد لبخندزنان دیرزمانی سنگ تاج را تحسین کرد

 ».همون جایی که بود. ی دستکش گذاشتمش داخل جعبه«
 ».کهپایان کار نزدی. بیا موفقیتمون رو جشن بگیریم«. ی دیگری کنیاک نوشید و قمقمه را به رمی داد استاد جرعه» .عالیه«

 
توانست صـعودش    می. او و استاد شرکای حقیقی بودند     . کنیاک قدری شور بود، اما اهمیتی نداد      . رمی با قدرشناسی بطری را پذیرفت     

ها آن پـایین خیـره بـود     همان طور که رمی به نهر تاالب اردک. دیگه هیچ وقت خدمتکار نمیشم. ای واالتر در زندگی را حس کند به مرحله 
 .نمود ها دور می نگ فرسشاتو ویله

با این همه گرمی گلویش به سرعت جـایش را بـه            . ای دیگر از قمقمه نوشید و حس کرد کنیاک خونش را حرارت بخشیده است              جرعه
: به زحمت گفت.  را در دهان خود حس کرد و قمقمه را به استاد برگرداند        مانندی  ی خاک  پاپیونش را که شل کرد، مزه     . حرارتی ناخوشایند داد  

 ».احتماالً زیاد خوردم«
 ».خیلی بهت اعتماد کردم. شناسهیهمون طور که میدونی تو تنها کسی هستی که من رو م! رمی«: استاد قمقمه را گرفت و گفت

 ».برم و هویت شما رو همراه خودم به گور می«. حال تبداری داشت. پاپیونش را بیشتر شل کرد» !بله«
ی دسـتکش   به طـرف جعبـه  . قمقمه و سنگ تاج را درون جیبش گذاشت» .کنم رفت رو باور میح«: گفتبعد . استاد مدتی ساکت ماند   

ای رمی موجی از ترس را حس کرد، اما استاد صرفاً آن را داخل جیـب                 برای لحظه . تیر مدوسای ظریف را بیرون آورد      دست دراز کرد و هفت    
 .شلوارش گذاشت

 ؟هداره چی کار میکن. عرق بر اندام رمی نشسته بود
 ».اما با توجه به اعمالت این بیشترین لُطفیه که میتونم در حقت بکنم«. در صدایش تأسف بود» .میدونم که قول آزادی بهت دادم«

اش حالـت تهـوع      در مِـری  . د و گلویش را گرفت    ی فرمان چرخ  ی لهیبه طرف م  .  به سراغ گلوی رمی آمد     ای ناگهانی   لرزه  وَرَم مانند زمین  
 .داد شوری کنیاک حاال خود را نشان می. ای زد، اما آن قدر بلند نبود که خارج از لیموزین شنیده شود  خفهجیغ. دست داده بود
 !منو کُشت

دیـد کـه چـشمان     . ی جلو به بیرون خیره شده بود        مستقیم از شیشه    استاد .ناباورانه برگشت تا استاد را که آرام کنارش نشسته بود ببیند          
 شـد  رمی هرگز متوجه نمـی  ؟ چطور میتونه این کار رو بکنه      !همه چیز رو براش فراهم کردم     . کرد تا نفس بکشد    تقال می . شود سو می  رمی کم 

خـشم و هـراس بـه او        . ش در کلیسای هیکل باعث شده بود پیمـان بـشکند          کارهای یا استاد تمام مدت در نظر داشت رمی را بکشد و             آیا هک
 !به همه چیزِت اعتماد کردم. کرد اش حرکت نمی شده بدن سفتکوشید به استاد حمله کند، اما . هجوم آوردند

بـه  . روی صندلی غلتید و به پهلو کنار استاد افتـاد         . اش را بلند کند تا بوق بزند، اما در عوض به پهلو چرخید             کرده های گره  کوشید مشت 
 کوشش مغز محروم از اکسیژنش را برای وفاداری بـه           توانست دید، اما می   رمی دیگر نمی  . بارید حاال باران شدیدتر می   . گلویش چنگ انداخت  

 ریـویرا را    یجِ سـاحل  امـو اشد رمی لگالودک صـدایِ نـرمِ         همان طور که دنیایش به آهستگی تیره و تار می         . ی هشیاری حس کند    آخرین ذره 
 .شنید
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 از  .شـقّ دیگـری نداشـتم      به خود گفت     .کند خرسند بود    دید کسی او را نگاه نمی      از این که می   . استاد از لیموزین قدم بیرون گذاشت     

تمام مدت هراس این را داشت که       . رمی سرنوشت خودش را خودش نوشت     . کرد قِلّتِ احساس ندامت از آن چه انجام داده بود حیرت می          
آمدن . اثبات رساند پروایی که در کلیسای هیکل از خود نشان داد لزوم آن را به               پس از انجام مأموریت مجبور به حذف رمی باشد، اما با بی           

.  غامض و بغرنجی پیش رویش نهـاده بـود         ی   برای استاد هم بختی بادآورده فراهم کرده و هم مسأله          شاتو ویله ناگهانی رابرت لنگدان به     
 آثـار   .لیکن به دنبالش پلیس را هم آورده بـود        . ها آورد که غافلگیری خوشایندی بود      لنگدان سنگ تاج را مستقیم به مقرّ اصلی عملیات آن         

استاد . جا همه چیز را تحت نظر داشت       جمله در پست شنود در انبار علوفه که رمی از آن            وجود داشت، مِن   شاتو ویله انگشت رمی همه جای     
 هیچ کس اسـتاد  گفت نمی رمی چیزی اگر. های رمی ممانعت به عمل آورده بود ای بین خود و فعالیت خرسند بود که از ایجاد هر گونه رابطه  

 . و دیگر نیازی به نگرانی از این حیث نبودفتیا ینمرا 
و ...  افتاده یفهمه چه اتفاق  یپلیس هرگز نم  . با خود اندیشید گره دیگری هست که نیاز به بستن دارد          . استاد به طرف عقب لیموزین رفت     
 در را گشود و وارد بخش عقبـی و          . به اطراف نگاهی انداخت تا مطمئن شود کسی آن حوالی نیست           .شاهدی هم نیست تا براشون بازگو کنه      

 .جادار خودرو شد
 

بـا  . تر، اما قابل حل بود     ها پیچیده  مورد آن . لنگدان و نوو  : اند فقط دو نفر باقی مانده    . گذشت دقایقی بعد استاد از پارک سنت جیمز می       
 .ن همه، در این لحظه استاد حواسش تنها در پی کریپتکس بودیا

 به محض آن که شعر .ایست در لندن که پاپ به خاکش سپرده   شوالیه. یست و توانست مقصدش را ببیند     فاتحانه به آن سوی پارک نگر     
ها به مکالمات سونیر گوش داده و  ماه. ای دارم امتیاز ناعادالنه . کرد این که دیگران آن را درنیافته بودند متعجبش می        . را شنید پاسخ را فهمید    

ی  اگر کسی مرجع اشاره   . أن داوینچی برای او قائل شود     ش  ی معروف نام ببرد و ارج و قربتی هم          ین شوالیه بارها شنیده بود که استاد اعظم از ا       
 نهایی را آشـکار     رمزبا این همه، این که چگونه مقبره        —ی تعقّل سونیر     بر قوّه  یدییتأ—یافت کرد آن را به غایت ساده می       شعر را درک می   

 .ابهام بودی  کرد در پرده می
 .جو که باید در مزارش باشدب آن گوی را

 گـوی  .یک گوی باشکوه  . الخصوص بارزترین خصوصیتش را     ی مشهور را به یاد داشت، علی       های آن مقبره   استاد به طور مبهمی عکس    
ـ     . تراش  وجود گوی برای استاد هم امیدبخش بود و هم مشکل         . عظیمی باالی مقبره که تقریباً به بزرگی خود مقبره بود          ابلوی از سویی، بـه ت

امیـد  . نه آن که هنوز هم بـود      ... باید در مقبره باشد    ی معمّا گویی بود که می       مانست و از سویی دیگر، مطابق شعر، پاسخ نایافته         راهنمایی می 
 .داشت از نزدیک دیدن مقبره به یافتن پاسخ کمک کند

تیر مدوسای کوچـک را هـم در دسـت     د و هفتکریپتکس را ته جیب راستش گذاشت تا از رطوبت حفظش کن    . بارید  تر می   باران سخت 
 .گذاشت ی لندن می  قدم به صحن خاموش واالترین ساختمان نُهصد سالهی دیگر تا چند دقیقه. چپش گرفت

 
ی  آرینگاروسا از هواپیمای تنگش روی جـاده      . یافت اسقف آرینگاروسا به دل آن قدم گذاشت        همان دم که استاد از باران خالصی می       

دوست داشـت فرمانـده فـاش بـه     . اش را به خود پیچید  گذاشت و در برابر نم سرد هوا خرقه     بیرون هیل پا  گاه اعیانی بیگین  آسفالت فرود 
 .استقبالش بیاید؛ در عوض پلیس بریتانیایی جوانی چتر به دست پیش آمد

بـه  . ردند شما رو به اسـکاتلندیارد ببـرم  پیشنهاد ک. از من خواستند پیش شما باشم   . اسقف آرینگاروسا؟ فرمانده فاش مجبور شدند برن      «
 ».ترین جا برای شماست نظرشون امن

 ».سپاسگزارم. اوهوم«. تقریباً فراموشش کرده بود. فشرد نگریست های واتیکان که در دست می ؟ به چمدان پر از سفتهترین امن
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 .ستجوگران پلیس پاسخ را به دست آوردندی بعد ج پنج دقیقه. پرسید که سیالس کجا است از خود می. داخل ماشین پلیس نشست
 .ی پنج شماره. ابان اُرمیخ

 .آرینگاروسا فوراً نشانی را شناخت
 .مقر اپوس دئی در لندن

 ».من رو سریع ببر اونجا«: گفتبه سمت راننده چرخید و 
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 فصل نود و پنجم

 .دی نمایش کامپیوتر نگرفته بو از زمانی که جستجو شروع شد لنگدان چشم از صفحه

 .ربط هر دوتا بی. دو مورد. پنج دقیقه گذشته
 .شد کم نگران می کم

لنگدان و سوفی نابخردانه تقاضای قهوه را به چـای پیـشنهادی گتـوم مطـرح                . کرد پامال گتوم در اتاق مجاور نوشیدنی گرم درست می        
 .دنای فوری و نه چندان خوشایند باش  نسکافهکرده بودند و حاال با قضاوت از روی صدای بیب مایکروویو، لنگدان فهمید باید منتظر

 .باالخره کامپیوتر با سرخوشی صدایی کرد
 »عنوانش چیه؟. مثل این که یه مورد دیگه پیدا کردید«: گتوم از اتاق کناری صدا زد
 .لنگدان صفحه را نگاه کرد

 .سبز ی  ن و شوالیهیی در باب سِر گاوا رساله: تمثیل جام مقدس در ادبیات قرون وسطی
 ».ی سبز تمثیل شوالیه«: پاسخ داد

 ».ای نداریم که توی لندن دفن شده باشه قدرها غول سبز افسانه اون. به درد نمیخوره«
با این همه وقتی کامپیوتر دوبـاره       . ی نمایش نشستند و به انتظار دو مورد مشکوک بعدی ماندند           لنگدان و سوفی صبورانه مقابل صفحه     

 . انتظارش را نداشتندصدا کرد چیزی دیدند که
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DIE OPERN VON RICHARD WAGNER 

 » ؟1اپراهای واگنر«: سوفی پرسید
 »واگنر شوالیه بود؟. مورد عجیبیه«. ای نسکافه در دست داشت دزدانه از میان در نگاه کرد گتوم که بسته
همراه موتزارت، بتهوون، شکسپیر،    » .بوداما فراماسون مشهوری    «.  دیگری به مشامش خورد    ی پنهان ی بوی توطئه » .نه«: لنگدان گفت 

هـای هیکـل و دیـر صـهیون و جـام       هـا و شـوالیه   ی ارتباط بین ماسون تا به حال هم چندین جلد کتاب درباره. ، دیسنی 3، هودینی 2گرشوین
 »چطور میتونم متن کامل رو ببینم؟. میخوام نگاهی به این مورد بندازم«. اند مقدس نوشته

های  لوگ ها و پُست   پریلوگ ت رو همراه تَکْ    کامپیوتر کلیدواژه . ای که لینک داره کلیک کن      روی نوشته . ی نداری به متن کامل احتیاج   «
 ».تایی متن نشون میده سه

 .لنگدان متوجه آن چه گتوم گفت نشد، اما به هر حال کلیک کرد
 .ای باز شد ی تازه پنجره

 ...ای به نام پارسیفال که ای افسانهشوالیه...

 ... که با تردیدجام مقدسستجوی تمثیلیِ ج...

 ...1855 در لندنارکستر سمفونیک ...

 ...4دیوا‹، پاپجُنگِ ربکا ...

 ...، آلمان5ی واگنر در بایرویتمقبره...
ن ی همـراه مـت   کلیـدواژه . با این همه، سهولتِ استفاده از سیستم مبهوتش ساخته بود     » .یه پاپ اشتباهی دیگه   «:  نومیدانه گفت  لنگدان

 واگنر، تکریم مریم مجدلیـه و نـسب عیـسی مـسیح بـود کـه در قالـب داسـتان                      1آن اندازه نوشته بود تا به یادش بیاورد که اپرای پارسیفالِ          
 .شد ی جوانی در جستجوی حقیقت بیان می شوالیه

                                                                            
1  Richard Wilhelm Wagner :های نظریش مفهـوم و   ی آثار خالقانه و نوشته که با ارائه) 1813-83(پرداز آلمانی  ریچارد ویلهلم واگنر آهنگساز و نظریه

  Der fliegende Holländer, Die Walküre, Tristan und Isolde: ترین آثارش عبارتند از مهم. ساختار اُپرا را تحول بخشید
2  George Gershwin : هـای کالسـیک و    ی آهنـگ  سازان امریکایی و نویـسنده  ترین آهنگ ترین و برجسته یکی از محبوب) 1937-1898(جرج گرشوین

 .  شهرت دارد(Porgy and Bess)وی بیشتر با اپرای پورگی و بس . پاپ
3  Harry Houdini :باز نامدار امریکایی با نام اصلی اِهریچ وایس  شعبده) 1874-1926(ینی هَری هود(Ehrich Weiss)  که در بوداپست مجارستان بـه 

و در ی شهرت ا عمده.) باز بزرگ فرانسوی ژان یوجین روبر هودینی گرفته است ای خود را از شعبده نام حرفه. (اش به امریکا مهاجرت کرد دنیا آمد و در کودکی با خانواده
بسیاری کوشیدند اعمال او را به ماوراءالطبیعه نسبت بدهند، اما او خود یکی از مخالفان سرسخت این نظرات بـود و                     . باز کردن خود از بندها و زنجیرهای گوناگون است        

ـ      . های روحی شهرت داشتند رو کند       بسیار هم کوشید تا دست متقلبان و شیادانی را که با نام مدیوم             هـای    ود کـه او در حیـات خـود بـسیاری از حقـه             به همـین سـبب ب
بـازی در میـان       شعبده،  ها  ی آن   فروشان و شیوه    معجزه،  ی روبر هودینی    برداشتن نقاب از چهره   : توان موارد زیر را نام برد       از جمله آثارش می   . بازی خود را افشا کرد      شعبده
 .هودینی در شعبده، ارواح

 .ن در اپرا استی خوانندگان ز  دیوا به معنای سردسته 4
5  Bayreuth :شهری در شرق آلمان، ایالت باواریا 
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 ».بگذار ماشین کارش رو بکنه. یه قمار الّابختکیه. صبور باش«: گتوم تأکید کرد
ـ   مشهورترین خُنْ—ی تروبادورها ی دیگر به جام یافت از جمله متنی درباره مپیوتر چند اشاره در دقایق بعد، کا    هـای   تِرِلسْیـاگران یـا مینْ

. ی لغـوی یکـسانی داشـتند       ی مینسترل یـا خُنیـاگر و مینیـستر یـا وزیـر ریـشه               دانست تصادفی نیست که واژه     لنگدان می . گرد فرانسه  دوره
جستند تا داستان قدیـسان مونـث را میـان           از موسیقی سود می   . 2 کلیسای مریم مجدلیه بودند    »وزیران«گرد یا    گزاران دوره  تروبادورها خدمت 

زن زیبا و اسرارآمیزی که تـا ابـد         —برند  را باال می   3»بانوی ما «امروزه، تروبادورها با آوازهایشان تقوا و پرهیزگاری        . مردم عامی منتشر کنند   
 .دانند خود را موقوف او می

 .دار را آورد و بررسی کرد، اما چیزی نیافت اقانه متن لینکمشت
 .کامپیوتر دوباره صدا کرد
 .تاریخ جام مقدس در تاروت: پَر ی پَنج شوالیه، سرباز، پاپ، ستاره

از به طرف مـاوس دسـت در      » .های بازی رو دارند    های ما اسامی برگ    بعضی از کلیدواژه  . برانگیز نیست  تعجب«: لنگدان به سوفی گفت   
کردیـد بهـت گفتـه باشـه سـوفی، امـا ایـن بـازی،                 مطمئن نیستم پدربزرگت وقتی با هم بازی مـی        «. ار کلیک کند  د  کرد تا روی متن لینک    

 ». توی داستان عروس گمشده و انقیادش در کلیسای شیطانیه›کارت اصول مذهبی فلش‹
 ».چیزی نمیدونیستم«. سوفی ناباورانه نگاهش کرد

                                                                                                                                                                                                                                             
ای شوالیه پارسیفال و  قبالً در مورد شخصیت افسانه.  تصنیف کرد و در جوالی همان سال اجرا شد1882 اپرای پارسیفال واپسین اپرای واگنر بود که آن را در  1

که قبالً در داستان به عنوان کتابی پرفروش در (» خون مقدس، جام مقدس«در فصل یکم کتاب . ایم شتههای شاه آرتور و یافتن جام مقدس نو نقش او در افسانه
 های احتمالی گنجینه و بخش ی اسرار دهکدهبا نام .) الظاهر یکی از منابع اصلی دن براون برای نوشتن این کتاب بوده ی مریم مجدلیه معرفی شده است و علی زمینه

ی راز مریم مجدلیه در کلیسای  رود که گویا تعداد زیادی مدارک کهن درباره شاتو می-لو- واگنر پیش از تصنیف این اپرا به روستایی به نام رِنهصحبت از آن رفته که
 .جا پیدا کرده بودند آن

 هنرمند کمیک از هر نـوع   به دوازده و هفدهبین قرون .اند  به معنای خدمت گرفته شدهministeriumی التین   از واژهministerو  minstrelی   هر دو واژه 2
ر اطالق  یامروزه به لفظ وز   هم   ministerی   واژه. گفتند گرد می  نوازنده دوره یا   minsterی موسیقی غیرمذهبی     الخصوص نوازنده  علی بندباز و راوی و       و شامل تردست 

شـده    سـینه نقـل مـی       بـه   مضمون اشعار آنان کـه غالبـاً سـینه        . پا خاصه فرانسه بودند   گرد قرن سیزدهم ارو     ها یا خنیاگران دوره      هم مینسترل  Troubadour .شود می
برخی از تاریخدانان عقیده دارنـد   . های اشعار از تروبادورها باقی مانده است        نزدیک به سیصد شعر همراه با ملودی      . گری و جز آن بوده است       های درباریان و شوالیه     عشق
آنـان  . گفتنـد  ای در ایران باستان نیز وجـود داشـته اسـت کـه بـه آنـان گوسـان مـی                   مشابه چنین پیشه  . اسالمی باشد - اسپانیایی ی این نوع خنیاگری در فرهنگ       ریشه
آیـد از آالت   های استرابوس یونانی برمـی  گرد بودند و احتماالً، آن گونه که از یکی از نوشته          ای نیرومند و بیانی شیوا داشتند و دوره         ای بودند که حافظه     گویانی حرفه   قصه

ی  ای زیبـا دربـاره   ی فردوسی در داستان بهرام گـور افـسانه     در شاهنامه . نام گوسان در زبان پهلوی به معنای خنیاگر است        . اند  جسته  موسیقی نیز برای کار خود بهره می      
تـوان از بهـروز در        های مشهور تاریخ مـی      از گوسان .  آمده است  التواریخ همان گوسان    نامد، اما در کتاب مجمع      گرد آمده است که فردوسی آنان را لوری می          شاعران دوره 

پـس از  .] تاریخ ادبیات کودکان ایران، جلد یکم : منبع. [ی ابومنصوری نام برد     گفتار شاهنامه   دربار خسروپرویز و آزادسرو سیستانی در شاهنامه و ماخ پیر خراسان در پیش            
ی کـربال، از روی       های مذهبی، خاصه واقعه     ی فردوسی، و داستان     های حماسی، خاصه شاهنامه     توصیف داستان (نی  خوا  ظهور اسالم این سنّت به احتمال به صورت پرده        

گـردی، در     اکنون به صورت ثابـت، و نـه دوره          سنت نقالی هم  . ، اما امروز چندان اثری از آن نیست       ادامه داشته .) شده است     هایی ترسیم می    که بر روی آن نقاشی    ای    پرده
های شادی  های آنان سخت با آیین ها و نوازندگی شوند و نقالی زبان ایران هنوز هستند نقاالنی که به نام عاشیق شناخته می های ترک در استان. ها ادامه دارد نبرخی مکا

 .مردم آن خطّه آمیخته است
3  Our Lady : یا به فرانسهNotre Damدوستان و پرستندگان مریم مجدلیه آن را بر سبیل قیاس  شود و جام ؛ لفظی که عموماً به مریم مقدس اطالق می

 Magisterial Grand)» ر بـزرگ اراضـی مقدسـه   دِیْ« که سایتی با نام www.ordotempli.orgبرای مثال نگاه کنید به . برند در مورد مریم مجدلیه به کار می
Priory of The Holy Lands)ی نامیدن کلیساها را به نام مادر عیسی  البته برخی ریشه. دانند های هیکل می والیهداران ش هایی که خود را میراث  است و از گروه

 .نامیدند های بسیاری را به نام او می داشتند و پرستشگاه دانند که مهرپرستان، مادر مهر، یعنی ناهید را سخت گرامی می در آن می
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لنگدان بـسیار از  » .سا پنهان کردندیغام خودشون رو از چشم کل  یدان جام پ  ی مر ی مجاز یه باز یق  ی آموزش از طر   با. جاست نینکته هم «
هـای جامنـد و      نشانه—ک، دل، خاج، خشت   یپ—کنند اطالع داشتند چهار خال ورق      ی م ی که ورق باز   ید چند در صد از کسان     یپرس یخود م 
 .اند پر مشتق شده  پنجی  و ستارهی جام و چوگان شاهر وی تاروت یعنی شمشی بازیها ماً از خالیمستق
 .مذکر. خنجر—ر استیک، شمشیپ

 .مؤنث. ساغر—دل، جام است
 .ی شکوفان شاخه. یتبار سلطنت— استی خاج، چوگان شاه

 .ی مقدس مادینه. النوع ربه—پر است  پنجی خاج، ستاره
 

 .افتی یگریاورند کامپیوتر مورد دی به دست نیا جهیچ نتیه نگران شده بود مبادا لنگدان بعد همان وقت که ی قهیچهار دق

 .ی امروزیا هی شوالی نامه یزندگ:  نبوغی جاذبه
 »؟ی امروزیا هی شوالی نامه ی نبوغ؟ زندگی جاذبه«: دیاد کشی رو به گتوم فرلنگدان

قـه  یشخصاً اون یـارو رو خیلـی عت       . هینایولی ج یکنم نگو مال سر رود     ی؟ خواهش م  یچقدر امروز «:  سر کشید و گفت    یا گتوم از گوشه  
 ».دونمیم

، اما حاال مجـال بحـث در   ندده بودکر اش هی شوالیک جَگِر داشت که به تازگ   ید خاص خودش را در مورد سِر م       یلنگدان هم شک و ترد    
 .رددار را آو  متن لینکیها دواژهیو کل» .می بکنیه نگاهیبگذار «. ا نبودیتانی بریگر هی شوالیها استیمورد س

 ...وتنیزاک نی شریف، سر ای هیشوال...
 ... و1727 به سال لندندر ...
 ...سترینیم  وستی در کلیساآرامگاهش...
 ...، دوست و همکارپاپالکساندر ...

 ».وتنیزاک نیه در مورد سر ایمیه کتاب قدیاین یکی . ی باشهی لفظ نسب›یامروز‹کنم  یگمان م«:  به گتوم گفتیسوف
.  انگلـستان  یهـا  مقر پروتستان . ستر دفن شده  ینیم  وست یوتن توی کلیسا  ین. دردخور نیست   به«.  در سرش را تکان داد     ی انهیگتوم در م  

 »ا شکر؟یخامه . ک واردش بشهیه پاپ کاتولیچ جوری نمیشه که یه
 .ی توافق تکان داد  سری به نشانهیسوف

 »رابرت؟ تو چی؟«. گتوم منتظر شد
 ». ماستی هیوتن همون شوالیزاک نیسر ا«. ستادیش گرفت و ای نمای چشمانش را از صفحه. ه بودقلب لنگدان سخت به تپش افتاد

 » میگی؟ی داریچ«.  همچنان نشسته ماندیسوف
ر یـ سا رو باعث شده و اسـتاد اعظـم د  ی رو به وجود آورد که خشم کلیدیاعمالش دانش جد. وتن توی لندن دفن شده   ین«: لنگدان گفت 

 »م؟یخوای مین چیتر از اشیب. ون هم بودهیصه
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وتن رو  یـ  خانم گتوم گفت کـه ن      یدی؟ شن ی که پاپ دفنش کرده چ     یا هیم؟ در مورد شوال   یخوای م یچ«:  به شعر اشاره کرد و گفت      یسوف
 ».ک دفن نکردهیپاپ کاتول

 ی و جملـه  ک کـرد    یـ  کل »پـاپ « متن   یرو» ؟کیکاتول پاپ   گفت یک«: لنگدان به طرف ماوس دست دراز کرد و در همان حال گفت           
 .کامل ظاهر شد

 ی حـه یدن خـاک مد یش از پاشیت دوست و همکارش الکساندر پاپ که پیوتن در حضور پادشاهان و نجبا به مسئول    یزاک ن ین سر ا  یتدف
 . قرائت کرد انجام گرفتیپرشور

 ». پاپ1.اِی«. مکث کرد» .الکساندر. می داشتی دوممون پاپ درستیتوی جستجو«.  نگاه کردیلنگدان به سوف
  In London lies a knight A. Pope interred.پاپ به خاکش سپرده. ست در لندن که اِییا هیشوال
 .پا خاست خورده به کهی یسوف

 .ای ثابت کرده بود دهنده گر نبوغش را به نحو تکانیک بار دیهام، یر، استاد ایژاک سون

                                                                            
1  a به تصور لنگدان و سوفی . و هم حرف اول الکساندر) ی یا یک در فارسی–برابر ( هم در انگلیسی حرف نکره استaدر شعر حرف نکره بود  . 
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 فصل نود و ششم

 .سیالس با شگفتی از خواب بیدار شد

؟ روی بوریایش نشست و به صدای آرام نفس کشیدن مقـرّ            دیدم  خواب می . انست چه بیدارش کرده بود یا چقدر خوابیده بود        د  هیچ نمی 
صداهای آشنا بودند    ها  این. ریخت  خواند در هم می     ی پایین دعا می     این خاموشی را تنها نجوای آرام کسی که در طبقه         . اپوس دئی گوش داد   
 .بخشیدند و به او آرامش می

 .ای را در خود دریافت با این همه حزم و احتیاط نامنتظره
خـورد،    ؟ کسی در حیاط به چشم نمی      تعقیبم کردند . های زیرش را بر تن داشت برخاست و به سمت پنجره رفت             سیالس که تنها لباس   

 بـه شـهودهایش اعتمـاد       ؟ سیالس دیرزمـانی بـود کـه       پس چرا مضطربم  . سکوت. گوش سپرد . همان طور که هنگام ورودش این گونه بود       
ها قبل از آن کـه دسـتان          مدت... های مارسی زنده نگه داشته بود       ها قبل از حبسش او را زمان کودکی در خیابان           شهود بود که مدت   . کرد  می

. س بـود  روی سقف ماشـین آژیـر پلـی       . دااز میان پرچین طرحی محو از ماشینی را تشخیص د         . ای به او ببخشد     اسقف آرینگاروسا جان دوباره   
 .های کف راهرو کمی سر و صدا کردند و کمی بعد چفت دری باز شد تخته

اولین افسر پلیس خود را به داخل انداخت و تفـنگش را  . سیالس از روی غریزه واکنش نشان داد و پشت در ایستاد و ناگهان در باز شد       
اش به در کوبید و بـه         هد سیالس کجا است، سیالس با شانه      پیش از آن که بتواند تشخیص بد      . به سمت اتاق ظاهراً خالی چپ و راست کرد        

 اول تصمیم به شلیک کردن گرفت سیالس به قصد پاهـایش خیـز              پلیسسپس به محض آن که      .  بود ضربه زد   ورود دوم که در حال      پلیس
 را کشید و مـرد را بـه زمـین            رسید و پاهایش   پلیسهای    اش از باالی سر سیالس گذشت و او به ساق           تفنگ شلیک کرد، اما گلوله    . برداشت

سـپس روی  . ی رانش حواله کـرد      دوم لنگان خود را کنار در رساند و سیالس لگدی به کشاله            پلیس. انداخت که سرش به زمین برخورد کرد      
 .پیچید دست و پا به سمت بدن او در راهرو رفت که از درد به خود می
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دانست چه کسی؟ به  اند، اما نمی فهمید که به او خیانت کرده. ه پایین پلّکان کشانداش را ب    پریده  سیالس که تقریباً برهنه بود، بدن رنگ      
سیالس بـه سـمت دیگـر چرخیـد و بیـشتر از پـیش داخـل        . شوند  از در ورودی به داخل سرازیر می    دیگر هایی  پلیسسرسرا رسید و دید که      

 سیالس پـس از گذشـتن از راهروهـای باریـک، از میـان               .ی داره هر ساختمان اپوس دئی یک    . ورودی زنانه . گاه شد   های درونی اقامت    بخش
هـا   آشپزخانه گذشت و کارگران به هراس افتاده را پشت سر گذاشت که خود را از سر راه زال برهنه کنار کشیدند و گذاشـتند کـه بـه ظـرف                        

ود دید؛ نـوری کـه در انتهـای راهـرو بـه      حال سیالس دری را که در جستجویش ب  . بخورد و وارد راهروی تاریکی کنار اتاق دیگ بخار شود         
 . درخشید ی راه خروج می نشانه

دو مرد با هم برخورد کردنـد و  . آمد ندید  را که از روبرو میپلیسیها پایین پرید و     از پله . با تمام سرعت از در بیرون زد و زیر باران رفت          
رو خوابانـد و خـود     را به پشت روی پیادهپلیس. مرد را به درد آوردی  های سینه ی برهنه و عریض سیالس با شدتی خردکننده استخوان   شانه

چرخید و به محض آن که      . دوند  سیالس شنید که چند نفر فریادکشان در راهرو می        .  افتاد  زمین  با سر و صدا    پلیستفنگ  . را روی او انداخت   
خـشم  . اش حـس کـرد   آمد و سیالس درد جانکاهی را زیـر دنـده      ها    ای از پله    بعد صدای گلوله  . افتاده را برداشت    ها رسیدند تفنگ زمین     پلیس

 .خونشان به اطراف پاشید. ی که آنجا بودند شلیک کردپلیسوغضب سراپایش را آکند و ناگهان به سوی هر سه 
ای زد انگـار کـه از قـو         ی او چنـگ مـی       دستان خشمگینی که به کمر برهنـه      . ای ظلمانی که از ناکجا آمده بود پشت سرش رسید           سایه

 !سیالس، نه. مرد در گوش او غرّید. شیطان مدد گرفته بود
افتـاد سـیالس از تـرس فریـاد           اسقف آرینگاروسا کـه زمـین مـی       . ناگهان چشمانشان با هم تالقی کرد     . سیالس چرخید و شلیک کرد    

 .کشید می
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 فصل نود و هفتم

بقایای شاهان و سیاسیّون و دانشمندان و شـعرا و          . اند  اشته در گور یا در بارگاه گذ      1مینستر   در کلیسای وست    را بیش از سه هزار نفر    
هـا و     نـشین   تـک شـاه     شـکوه مزارهایـشان، کـه در تـک        . گری فضای سنگی و وسیع داخل کلیسا شده اسـت          دانان موجب جلوه    موسیقی
ی  دارش نمازخانـه   و سـایبان  که تـابوت سـنگی    3مرقد ملکه الیزابت اول   —ترین مرقدها    قرار گرفته است، از شاهانه     2های دیواری   جاپیکره
هـا راه رفـتن بـر         هایشان پـس از قـرن       های بسیار معمولی که گورنوشته      هایی با حکاکی    تا کاشی —شکلی مخصوص به خود دارد      محراب

هـای فـضای    در گورهای معمولی هر کس باید با خیال خودش در نظر آورد که چه کسی در زیر کاشی           . رویشان ساییده شده متفاوت است    
 . زیر کلیسا مدفون استکوچک

                                                                            
1  Westminster Abbey :نام آن . کلیسا دقیقاً در کنار پارلمان قرار دارد. های مهم ملّی انگلستان است گذاری و دیگر آیین کلیسایی در لندن که جایگاه تاج

 .مینیستر است ی وست در لغت به معنای صومعه
2  Niche and Alcove :شده که در اوایل با پرده  هایی در دیوار که در معماری قرون وسطا به عنوان فضایی برای خوابیدن استفاده می نشینی نشین عقب شاه

 .باشند های کوچک تزیینی می یکرهمانندی در دیوار هستند که معموالً جای پ های رف های دیواری تورفتگی جاپیکره. شده است و بعدها با الوارهایی از اطراف جدا می
3  Queen Elizabeth I : در آن دوره که به .  تا پایان عمر، دختر هنری هشتم1558ی انگلستان و ایرلند از سال  ملکه) 1533-1603(ملکه الیزابت اول

الیزابت اول نخستین .  و هنر و تجارت اروپا نشان بدهد معروف است انگلستان توانست خود را به عنوان قدرتی مهم در سیاست(Elizabethan Age)عصر الیزابت 
گذار پروتستانیسم در انگلستان بود و نیز هرگز ازدواج نکرد و از خود وارثی به جا  او بنیان. زنی بود که توانست با موفقیت تاج و تخت انگلستان را به تصرف خود درآورد

 .نگذاشت
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، نه کلیسای جـامع و نـه کلیـسای    اند کرده طراحی   2 و کانتربری  شارتر و   1 که به سبک کلیساهای جامع آمینس       را مینستر  کلیسای وست 
 در روز   3حگـذاری ویلیـام فـات       پس از برپایی تاج   . باشد  گیرد و تنها تحت انقیاد شهریار می         جا می  یسلطنتی    مینستر در رده    وست. دندان میعام  

 تـا ازدواج    4از تقدیس ادوارد معترف   —شمار سلطنتی و مملکتی بوده است       های بی   ، این حرمِ قدسیِ غریب شاهد آیین      1066کریسمس سال   
 .7 و ملکه الیزابت اول و لیدی دیانا6 و آیین تشییع هنری پنجم5پرنس آندرو و سارا فرگوسن

ی بریتانیایی    سپاری شوالیه   خاک: ای به تاریخ کهن کلیسا نداشت        واقعه هیچ عالقه   با این وجود رابرت لنگدان در حال حاضر به جز یک          
 .سِر آیزاک نیوتن

ی   ترین سـازه     را به تازه   ها  دویدند، با نگهبانانی روبرو شدند که مؤدبانه آن         لنگدان و سوفی که با شتاب در رِواق بازوی شمالی کلیسا می           
های تـاریخی لنـدن وجـود         شدند و هم اکنون در بیشتر ساختمان        اب بزرگی که باید از آن رد می       فلزی—کردند  ی کلیسا راهنمایی می     ضمیمه
 . و ورودی کلیسا را پشت سر گذاشتندگذشتندهر دو بدون به صدا درآوردن آژیر از آن . داشت

                                                                            
1  Amience Cathedral :معمار کلیسا . آمینس شهری در شمال فرانسه است.  آغاز شد1220گوتیک فرانسه که بنای آن در سال ی مهم معماری  نمونه

 . نام داشت(Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc)دوک -لو-امانوئل یوجین ویوله
2  Canterbury Cathedral :ن نیز هست و اسقف اعظم آن لقب ترین بناهای گوتیک در انگلستان که مرکز اجرایی کلیسای انگلستا یکی از باشکوه

. در قرون وسطا این کلیسا مکانی زیارتی بوده است. شود  را دارد که سومین مقام در بریتانیا محسوب می(Primate of All England)ی انگلستان  پیشوای همه
سوزی سال  بنای اولیه در آتش. گذار و نخستین اسقف اعظم آن است ها فرستاده بود بنیان آگوستین قدیس شهیر که رم او را برای تبلیغ مسیحیت میان آنگلوساکسون

 . از میان رفت و در قرون بعدی اصالحات بسیاری بر روی بنای رومانسک آن انجام شد که آن را به ویژه از نظر فضای داخلی به بنایی گوتیک بدل نمود1067
3  William the Conqueror : های تاریخ اروپای  ترین شخصیت  تا پایان عمر که یکی از برجسته1066دشاه نورمن از نخستین پا) 1027-1087(ویلیام اول

 با 1051سال . نامند  بود و به همین سبب گاهی او را ویلیام حرامزاده میزاده او فرزند نامشروع رابرت اول، دوک نورماندی و آرلتا، دختری دباغ. شود غربی دانسته می
 1053در سال . معترف، پادشاه انگلستان مالقات کرد و موافقت ادوارد را برای دستیابی به کیان انگلستان پس از مرگ او جلب کردفرزندش، ادوارد  پسرعموی بی

وارد شورای بعد از مرگ اد. رغم منع پاپ، ویلیام با ماتیلدای فالندری، دختر بالدوین پنجم، کنت فالندر ازدواج کرد و ادعایش را بر تخت و تاج استحکام بخشید علی
ویلیام هم با جلب موافقت پاپ الکساندر دوم به انگلستان حمله کرد و در جنگ . ، با سلطنت او مخالفت کرد(Witenagemot)ها، ویتِناجِموت  سلطنتی آنگلوساکسون

 . انگلستان را فتح کرد1066در سال .) هایی از نحوست آن گفته شد دار هالی در آسمان بود و داستان که مقارن با ظهور دنباله(هاستینگز 
4  Edward the Confessor) :1066-1002مینستر بود، امـا بـه سـبب بیمـاری نتوانـست در       او بانی ساخت کلیسای وست. 1042پادشاه انگلستان از ) ؟

 .یکصد سال پس از مرگش تقدیس شد. مراسم آن حضور یابد
5  Prince Andrew and Sarah Ferguson :از 1996ر کوچک ملکه الیزابت و سارا فرگوسن همسر سابق او بود که در آوریل سال شاهزاده آندرو پس 

ملکه الیزابت لقب سلطنتیی را که به او پس از زناشویی داد، . سارا فرگوسن دختر مربی چوگان پرنس چارلز بود.  بود1986 جوالی 23تاریخ ازدواج آنان . او جدا شد
 . ا فرگوسن گرفتیعنی دوشس یورک، پس از طالق از سار

6  Henry V (of England) : سالگی  او در سی. ها مشهور است آمیزش بر ضد فرانسوی که به خاطر نبردهای موفقیت) 1387-1422(هنری پنجم
 پادشاه فرانسه بست و (Charles VI)پس از اشغال فرانسه پیمان صلحی با شارل ششم .  را با ارتش سلطنتی بر جای خود نشاند(Percy)ی یاغی پرسی  خانواده

 . را به زنی گرفت(Catherine of Valois)دختر او کاترینِ والوایی 
7  Lady Diana) :1997-1961 ( نام اصلی وی دایانا فرانسیس اسپنسر(Diana Frances Spencer)او در مهد 1981 تا 1979های  میان سال.  بود 

 در کلیسای جامع سنت پاول 1981 جوالی سال 29ا پرنس چارلز، وارث تاج و تخت بریتانیا، اعالم شد که در  نامزدی او ب1981ی  در فوریه. کرد کودکی تدریس می
 از پرنس چارلز جدا شد که 1992در سال . ی این ازدواج بودند پرنس ویلیام آرتور فیلیپ لوییس و پرنس هنری چارلز آلبرت دیوید نتیجه. مراسم ازدواجشان برگزار شد

های  پس از طالق دست به فعالیت. لقب وی پرنسسِ ولز بود که آن زمان از او گرفته شد. ی رسمی به خود گرفت د همراه با سارا فرگوسن طالقشان جنبهچهار سال بع
در پاریس مُرد و حتی دانستند  یک سال بعد از طالق او در تصادفی که بسیاری مشکوک می. ی خیریّه زد و معاونت صلیب سرخ انگلستان را بر عهده گرفت گسترده

 .شایع شد که قرار بود با مردی مصری ازدواج کند
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نه سر و   . ابر چشمانش محو شد   حس کرد دنیای بیرون با سکوتی ناگهانی از بر        مینستر پا گذاشت      ی کلیسای وست    لنگدان که بر آستانه   
رسـید از چـپ و راسـت پـژواک            رسید؛ تنها سکوتی کرکننده که بـه نظـر مـی            صدای ترافیک شهر و نه نوای باران هیچ کدام به گوش نمی           

 .کرد یابد، انگار که ساختمان با خود نجوا می می
 به سمت باال گرداندند کـه مغـاک ژرف کلیـسا خـود را               سوفی و لنگدان چشمانشان را، مانند قریب به اتفاق بازدیدکنندگان، به سرعت           

آور و چشمگیر      میان تاریکی سر برکشیده بودند و با انحناهایی سرگیجه         1چوب  های سنگی و خاکستری مانند درختان سرخ       ستون. گستراند  می
ای ژرف از بـازوی شـمالی         نـد دره  معبـری پهـن مان    هـا،     پیش روی آن  . گشتند  خم شده بودند و سپس بار دیگر به سوی زمین سنگی باز می            

ای ملـوّن از نـور        تکـه   در روزهای آفتابی، زمینِ کلیسا چهل     . های رنگی کنار آن واقع شده بود        هایی عمودی از شیشه    شد که توده    منشعب می 
 . شتر به سردابه شبیه ساخته بودی بزرگ داده بود و آن را بی اما امروز، باران و تاریکی حال و هوایی گورمانند و پُرهیب به این مَغاره. شد می

 ».عمالً خالیه«: سوفی زیر لب گفت
ها در کلیسای هیکل متروک چـشم و          ی پیشین آن    تجربه. تر  مکان عمومی . امید داشت افراد بیشتری باشند    . لنگدان احساس یأس کرد   

پروراند، اما تجدیـد   قصد توریستی و شلوغشان در سر میاو انتظار احساس امنیت را در م   . ای سیر کرده بود     دل لنگدان را از تکرار چنین واقعه      
بـه جـای   . اما امروز بامدادی بهاری بـود    . ی لنگدان از ازدحامی پُرسروصدا در کلیسای روشن در اوج فصل جهانگردی در تابستان بود                خاطره

 .نشین خالی بود ک و تاریک و شاهدید چندهزار متر مربع زمین مترو های رنگی پرتأللو، تمام آن چه لنگدان می جمعیّت و شیشه
جـا باشـه بـه حـتم مـسلح       اگر کسی ایـن . ما از فلزیاب گذشتیم«: سوفی که انگار بیم و هراس لنگدان را دریافته باشد خاطرنشان کرد          

 ».نیست
س سوفی از این که     قصد داشت پلیس لندن را با خودشان همراه کند، اما تر          . نمود  لنگدان با تکان سر تصدیق کرد، اما هنوز محتاط می         

. باید کرییپتکس رو دوباره پیدا کنیم     سوفی اصرار کرده بود     . ها را از تماس با مقامات بر حذر ساخته بود           چه کسی ممکن است دخالت کند آن      
 .کلید همه چیز ماست

 . البته که حق با سوفی بود
 .کلید دوباره زنده پیدا کردن لی

 .کلید یافتن جام مقدس
 .مطلب که چه کسی پشت قضایا استکلید فهمیدن این 

کسانی که کـریپتکس را      . باشد ی آیزاک نیوتن    جا، در مقبره    ها برای یافتن مجدّد سنگ تاج این        رسید تنها اقبال آن     بدبختانه، به نظر می   
رفته باشند، سـوفی و لنگـدان   زدند و اگر تا االن نیامده و ن      به چنگ آورده باشند، باید برای رمزگشایی از آخرین سرنخ سری به این مقبره می              

 .ها را بگیرند قصد داشتند جلوی آن
 2نماهـا   وتاری پشت ردیفی از سـتون       ها به سمت دیوار چپ حرکت کردند تا از فضای باز خارج بشوند و بعد وارد راهروی کناری تیره                    آن

هر که دسـتور  . ین خودش اسیر بود از ذهن پاک کندتوانست تصویر لی تیبینگ دست و پا بسته را که احتماالً پشت لیموز       لنگدان نمی . شدند
. بـرد  کردنـد از میـان مـی    اندازی مـی  کرد و کسان دیگر را هم که سر راهش سنگ          باالی دیر صهیون را داده بود تردید نمی         قتل اعضای رده  

                                                                            
سبزند و در خلیج پاسیفیک و در ارتفاعاتی تا هزار متر  ی سکویا و همیشه این درختان بزرگ از خانواده. چوب نام درختانی که به درختان غول هم مشهورند  سرخ 1

 .رویند باالتر از سطح دریا می
2  Pilaster : شود و گاه به شکل ردیف هستند های کاذب تزیینی به شکل مستطیل که از دیوار بیرون زده می رومی ستون-معماری کالسیک یونانیدر . 



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 391  -  

وطنش، سر آیزاک نیـوتن       ی هم   ا درباره گروگانی بود ت  —ی بریتانیایی امروزی    شوالیه—رسید که تیبینگ    ای به نظر می     رویداد ظالمانه   وارونه
 .جستجو کنند

 »کدوم طرف؟«: سوفی نگاهی به اطراف انداخت و پرسید
 ».باید یه راهنما پیدا کنیم و بپرسیم«. لنگدان هیچ نظری نداشت. مقبره

هـا و   انـدرخمی از مقبـره   خـم ی  مینـستر آشـیانه    کلیسای وسـت  . هدف در کلیسا پرسه بزنند      دید که بی    لنگدان این کار را بهتر از آن می       
شد   آسان می —دری که از آن داخل شده بودند      —کلیسا هم مانند گراندگالری تنها یک ورودی داشت       . های تدفینی بود    نشین  ها و شاه    حجره

دام : فتـه بـود  ده بـود بـه آن گ  راهش را گم کـر جا     یک بار در آن     که یکی از همکاران لنگدان   . نمود  وارد شد، اما یافتن راه خروج ناممکن می       
با این همه، بر خالف اغلب      . ندآسایی ساخته بود    که شکل سنّتی معماری را حفظ کرده بود به شکل صلیب غول           را  کلیسا  . 1واقعی جهانگردها 

 افزون بر آن، کلیسا چنـدتایی     . شدند ورودیش در جنب آن قرار داشت         داخل می   بنا  در انتهای شبستان در پشت     2کلیساها که از طریق هشتی    
ای را در هزارتـویی از راهروهـای بیرونـی بـا دیوارهـای بلنـد در                   ای به اشتباه در راهرویی نادرست، بازدیدکننـده         پلّه. راهروی پراکنده داشت  

 . انداخت هایش می کناره
ی بلنـد   شـده  هیببعد با سری کج به محراب تذ   . و به سمت مرکز کلیسا به راه افتاد       » .پوشند  راهنماها ردای ارغوانی می   «: لنگدان گفت 

ماننـد اتفـاقی      ایـن زیـارت سـجده     . خزند  در انتهای بازوی عرضی جنوبی نگریست و چند نفر را پای آن دید که روی دست و پا بر زمین می                    
 .کنند جهانگردها گورها رو تمیز می. شد رسید مقدس تلقی می  بود، اگر چه کمتر از آن چه به نظر می3معمول در کُنج شاعران

 ».شاید بتونیم گور رو خودمون پیدا کنیم. بینم من هیچ راهنمایی نمی «:سوفی گفت
 .لنگدان بی هیچ حرفی او را چند قدم دیگر تا مرکز کلیسا بُرد و به سمت راست اشاره کرد

 بیـا یـه     !اَه«: گفـت . آمد  سوفی که به شبستان کلیسا نگاه کرد نفسی از سر حیرت بیرون داد؛ عظمت کامل ساختمان حاال به چشم می                   
 »!راهنما پیدا کنیم

 
. ای تنهـا داشـت      تر از شبستان، پشت جایگاه کُر و خارج از دید، قبر مجلل سر آیزاک نیوتن بازدیدکننـده                  همان لحظه صد متر پایین    

 .داد استاد ده دقیقه بود که گور را مورد مداقه قرار می

گون از سر آیزاک نیوتن روی آن خوابیده بود کـه پوشـاکی قـدیمی      همزار نیوتن شامل تابوت سنگینی از مرمر سیاه بود که شکلی پیکر           
در پای نیـوتن    . 4ی طبیعی   شناسی، اپتیک، اصول ریاضی و فلسفه       الوهیت، تاریخ : ای از کتب خودش تکیه زده بود        پوشیده و مغرورانه به پشته    

اگـر چـه خـود      . ی تند سر برآورده بـود       ی نیوتن هرمی با زاویه     پشت بدن خوابیده  . دو پسر بالدار ایستاده بودند که توماری را در دست داشتند          
 .کرد راه باالی هرم بود که استاد را سخت متعجب می رسید، شکل بسیار بزرگ در نیمه ی ناجوری به نظر می هرم هم وصله
 .یک گوی

                                                                            
 !کنند ها را خالی می شود که جیب توریست  دام جهانگردان در اصطالح به مکانی گفته می 1
2  Narthex :ها مترادف با آن  در برخی از نوشتهPorchورودی باریک و دراز و محصوری که معموالً دارای ستون یا طاق است و سرتاسر کلیسا . اند ه را آورد

 .شود ای مشبّک از شبستان جدا می هشتی معموالً با ستون یا دیواره. پیماید را می
3  Poets’ Corner :تصاص یافته استی ادبی تخ های برجسته مینستر که به تکریم شکسپیر و دیگر شخصیت فضایی در کلیسای وست. 
4 Divinity, Chronology, Opticks, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 
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ی بزرگ که از وجه هرم بیـرون زده بـود   گو. آن گوی را بجو که باید بر مزارش باشد. کرد ی سونیر تأمل می کننده استاد بر معمای گیج 
دارهـا،    البـروج، دنبالـه     های دایـره    صُوَر فلکی، برج  —اجرام سماوی را به نمایش گذاشته بود      های ریز بود و همه جور         کاری پوشیده از برجسته  
 .خورد ی ستارگان به چشم می ی نجوم در زیر زمینه بر فراز آن هم تصویر الهه. ستارگان، سیارات

 !مه گوییک عال
اسـتاد بـه    . حال چندان هـم از ایـن امـر مطمـئن نبـود            . استاد اطمینان داشت اگر مقبره را بیابد، جُستن گوی گمشده آسان خواهد بود            

؟ هـیچ  نـد ده بودکر از یک صورت فلکی حذف  را ای گمشده بود؟ آیا گویی نجومی       آیا سیاره . کرد  ای در هم پیچیده از ستارگان نگاه می         نقشه
ای که    شوالیه—پاافتاده باشد   ای ساده و پیش     بود، استاد تصوری نداشت مگر این که پاسخ به نحو زیرکانه            حتی اگر هم چنین می    . دانست  نمی

 .شرط یافتن جام مقدس نبود ؟ مطمئن بود آگاهی کافی از اخترفیزیک پیشدنبال چه گویی باید بگردم. پاپ به خاکش سپرده
 . دران از تن سرخ و بطن بارور سخن می

ها را تماشـا کـرد کـه بـه         کریپتکس را دوباره به جیبش بازگرداند و خسته آن        . نزدیک شدن چند جهانگرد تمرکز استاد را بر هم ریخت         
. جا قـرار داده بـود برداشـتند         ها را که کلیسا در آن       ای در کاسه انداختند و ابزارهای تمیزسازی مقبره         سمت میزی در آن اطراف رفتند و صدقه       

های بزرگ کاغذ با خود داشتند، به سمت جلوی کلیسا به راه افتادند؛ احتماالً به کنج شاعران که محبوب                     ه زغال چوب و مداد و برگه      ها ک   آن
 . و دیکنز ابراز کنند2 و تنیسون1ها احترامشان را به چاوسر رفتند تا با تمیز کردن شدید مقبره مردم بود می

مانندِ زیـرِ تـابوت شـروع     جستجویش را با پاهای چنگال. تر رفت و سراپای آن را واکاوی کرد یکدوباره که تنها شد، کمی به مقبره نزد 
شان و وجوه هرم را تا بـاالی   های علمی نیوتن، از کنار دو پسرک با تومارهای ریاضی     کرد، نگاهش از باالی سر نیوتن گذشت، از کنار کتاب         

 . نشین ی شاه های فلکیش رسید و سرانجام سایبان پرستاره آن ادامه داد و به گوی بزرگ باالی هرم با صورت
ی  ای از مرمـر سـاخته   ؟ کریپتکس را در جیبش نوازش کرد، انگار که پاسخ بخواهد به گونه      جا باشه که االن گم شده       چه گویی باید این   
 .ست تنها پنج حرف تا جام مقدس فاصله. سونیر به او الهام شود

نگـاهش را از  . به راه افتاد و نفس عمیقی کشید و به سمت محراب اصـلی در انتهـای شبـستان نگـاه کـرد     ی جایگاه کُر    آرام به گوشه  
 .ی بسیار آشنا اطرافش بودند پوش برگرفت که دو چهره شده به سمت راهنمایی ارغوانی محراب تذهیب

 .لنگدان و نوو
حـدس زده بـود کـه       . سریع عمـل کردنـد    با خود گفت    . داستاد در کمال آرامش دو گام به شمت پشت جایگاه کُر برداشت و مخفی ش              

نفـسی عمیـق کـشید و       . ها زودتر از حد انتظارش بـود        لنگدان و سوفی در نهایت شعر را رمزگشایی کنند و به مزار نیوتن بیایند، اما آمدن آن                
 .گیرکننده خو گرفته بود او به برخورد با مسائل غافل. ها رادر نظر گرفت گزینه

 . منهکریپتکس دست 
رفـت    همان طور که انتظـار مـی      . تیر مدوسا   هفت: دست در جیبش برد و شیئ دیگری را که باعث آرامش خاطرش شده بود لمس کرد               

تیری را مخفی کرده بود به صدا درآمدند و همان طور که باز هم انتظارش را داشـت نگهبانـان                      های کلیسا با رد شدن استاد که هفت         فلزیاب

                                                                            
1 Geoffrey Chaucer : های کانتربری  قصهشاعر بزرگ انگلیسی که شاهکارش ) 1343-1400(جفری چاوسر(Canterbury Tales) تأثیر بزرگی 

 .بر ادبیات انگلستان گذاشت
2 Alfred Tennyson : ی جریان ادبی عصر ویکتوریا محسوب  ترین نماینده واتر که اصلی یا بارون اول آلدورس و فرش) 1809-1892(آلفرد تنیسون

 . شود می
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ای   مقامـات همیـشه از احتـرام شایـسته        . ها نگریست و کـارت شناسـاییش را نـشان داد            تلخی به آن    گرفتند و او با اوقات    ناگهان جلوی او را     
 .برخوردار بودند

کـرد رسـیدن    رغم آن که استاد از ابتدا امید داشت خود به تنهایی و بدون دردسر زیاد کریپتکس را حل کند، اکنـون احـساس مـی                         علی
توانـست از   داشت، احتماالً مـی » گوی«با در نظر گرفتن عدم موفقیتی که او در فهمیدن مورد ارجاع     . خوشایندی است ی    لنگدان و نوو واقعه   

ی   هر چه باشد، اگر لنگدان توانسته بود شعر را رمزگشایی کند و مقبره را بیاید، یحتمل چیزی دربـاره                  .  ببرد  را مطلوبی    ها استفاده   دگی آن زُبْ
 .مناسب به او بود فشار وارد آوردن تنها  مسألهدانست، ی رمز را می ر لنگدان کلمهدانست و اگ گوی نیز می

 .جا البته نه در ین
 .تر جایی آرام

 .ها را دریافت استاد تابلوی اعالنات کوچکی را که سر راهش به کلیسا دیده بود به خاطر آورد و فوراً مکان مناسب برای تطمیع آن
 .ای را برایشان بگذارد ود که چه طعمهماند این ب تنها پرسشی که می
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 منود و هشتفصل 

ـ  جدا را از شبستان     ی شمال ی که راهرو  یشمار  ی ب یها   ستون ی هی در سا  ی به آهستگ  یلنگدان و سوف   ـ  آن  سـاخت    ی م .  کردنـد  یرا ط
ـ ن زاو ی دیواری بود و از ا     ای   در جاپیکره  یتابوت سنگ . دیدند   نمی  را خوب  وتنی ن ی شتر از نصف راه شبستان مقبره     یمودن ب یرغم پ  یعل  ی هی

 .بسته پنهان از دید

 ».ستیجا ن نی ایحداقل کس«:  زمزمه کردیسوف
د یم شـو شـا    یتـو قـا   . رم جلـو  یمن م «: نجوا کرد . وتن نبود ی ن ی ک مقبره ی نزد ی کسی اطرف منطقه  .  تکان داد  ی سر یلنگدان با آسودگ  

. وستی و به سرعت به او پ      دی آه کش  گدانلن» ! باشه مونمراقب...«. ستاده بود یاه خارج شده و در دیدرس       ین از سا  ین ح ی در هم  ی سوف »...یکس
... سـاخت  یز خود را نمایان مـ یانگ  آراسته به طرزی وسوسهی  و مقبرهکردند ی می در سکوت در مسیری مورب شبستان را ط یلنگدان و سوف  
 .میعظ یگو ...بزرگهرم  ...دار بالدو پسرک ... وتنی نی دهی به پشت دراز کشی کرهیپ... اهی سیتابوت مرمر
 »؟از این خبر داشتی«: گفتزده   با صدایی بهتیسوف

 .ی نفی تکان داد لنگدان با تعجب سری به نشانه
 ».د شده باشنی حکاکی گویان که روی به نظر می فلکیها ه صورتیاونا شب«:  گفتیسوف
. اراتیدارها، س  دنباله ستارگان،— بود یوتن پر از گو   ی مزار ن  .افتیجان  ی ه ز از یخود را لبر  ن  اشدند لنگد   یک م یوار که نزد  ی د تورفتگیبه  
 .یدا کنی را در کاهدان پی سوزنی انگار بخواه؟ش باشدمزارد بر یجو که با را بیآن گو

 »!یه عالمه تازه«. دیرس ی نگران به نظر میسوف» .یاجرام نجوم«
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 ونـوس را در راه      ی ن، کلمـه  یـ ش از ا  ید بود، اما پ   یپر ناه   پنج ی کرد ستاره   دا می یپارات و جام    ین س ی که ب  یتنها ارتباط . لنگدان اخم کرد  
 . هیکل امتحان کرده بودندیسایکل

 .ره ماندیتر ماند و به کلیسای اطرافش خ  رفت، اما لنگدان چند گام عقبیم به طرف تابوت سنگی مستقیسوف
 ،یشناسـ   خیتـار «. ها خـم شـده بـود بخوانـد           آن یوتن رو ی را که ن   ییها  سرش را کج کرده بود تا عنوان کتاب        »ت،یالوه«:  گفت یسوف

 »اد؟یش آشنا به نظر میزیچ«: دی او چرخیبه سو» ؟اصول فلسفه و ریاضیات طبیعی، اپتیک
ادم هـست راجـع بـه گـرانش و     ی تا اونجا که من Principia Mathematica«. اش کند ی جلوتر برداشت تا بررسیلنگدان گام

  ». هستند، اما از موضوع دورمون میکنهیقت کُره یا گویکه در حق... ات بوداری سی جاذبه
، ی؟ چیزایی راجع به حوت و دلـو گفتـ  یالبروج چ رهی دایاه  برجی نهو نشی بارهدر«: دی اشاره کرد و پرس  ی گو ی رو ی به صور فلک   یسوف

 »نه؟
 بنا داشـت    دِیر هستند که    یزمان یها  ی حوت و شروع دلو نشانه       دورهان  یکنند که پا   یادعا م «: گفت و   ان ایام یپاد  یشیلنگدان با خود اند   

قـت کِـی    یرت گذاشـت کـه حق     ی رو در ح   ها  دان  خی و تار  رفتمد و   او یا  چ حادثه یاما هزاره بدون ه   » .ها فاش کن  ی دن ی برا واد جام مقدس ر   ناس
 .آشکار میشه
 ».ت آخر شعر باشهیقت مربوط به بیردن حق فاش کیم دیر صهیون براید تصمیشا. ادیمحتمل به نظر م«:  گفتیسوف

 .ن طور توجه نکرده بودیت ایبه آن ب.  درونش حس کردی لنگدان لرزش.راند از تن سرخ و بطن باردار سخن می
 یارات بـستگ  یت سـ  یم به موقع  ی که حاملش بوده فاش کنه مستق      یزی و چ  ›رُز‹قت رو کِی در مورد      ی این که صومعه حق    یبهم گفت  قبالً«
 ».ها  به گویداشته،

. ستیـ د نیـ  کلیشناسـ  گفت سـتاره  ین حال، شهودش به او میبا ا. گرفتند یامید شکل مرنگ    کم یها ن بارقه یلنگدان سر تکان داد، اول    
ن فصاحت به طـور حـتم در مفهـوم          یا. ایها، سوف   صخره یزا، عذرا یمونال—ن داشتند ی بلیغ و نماد   یین استاد اعظم معنا   یشیپ یها حل  تمام راه 

ست یـ با ق نـشان داده بـود و لنگـدان مـی    یـ ار دقی بـس یسیـ ر خود را رمزنویژاک سونجا    نی تا ا  .شد  یده نم یارات و صور فلکی د    ی س یها یگو
ی رمزها هماهنـگ      ن با بقیه  ینه تنها باید از نظر نماد     —کردند  ی صومعه را فاش م    یی که راز غا   یآن پنج حرف  —شییرمز نها  که   پذیرفت  می

 .نمود گشت آسان می مانست باید به محض آن که حل می یه می به بق همن راه حلیاگر ا.  مبرهن هم به نظر برسدار واضح ویباشد، که بس
 که در تماسش بود لنگدان      یاز هراس .  نفسش بند آمده بود    ».رو اونجا«.  افکارش را گسست   ی نش چنگ انداخت و رشته    ی به آست  یسوف

 یکـ ی«: زمزمـه کـرد  . ره شده بودیاه خی سی تابوت سنگیزده به باال د او وحشت یه چرخ ک آمده است، اما به طرفش ک      ی نزد یگمان کرد کس  
 .وتن اشاره کردین ی  دراز شدهیک پای نزدیا به لکه» . بودهجا نیا

 یتـ ی اهم.وتن جا گذاشـته بـود  ی ن یک پا ی سرپوش تابوت نزد   یش را رو  توجه مداد  ی ب یگرد  جهان. کرد  یاش را درک نم     یلنگدان نگران 
ناگـاه  . لنگدان در جا مانـد    . اه براق جابجا شد   ی قالب مرمر س   یش رفت تا برش دارد، اما به طرف تابوت که خم شد نور رو             یلنگدان پ . نداشت

 .افتی را دریل هراس سوفیدل
  :زد ی برق می آشکار مداد زغالی وتن، نوشتهی نیک پای سرپوش تابوت، نزدی بد رویبا خط
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 .ش منهینگ پیتیب
 ،1تاالر مجمعم بیایید یمستق
 ، به طرف پارکی جنوبیخروج

 .دیتپ ی مقلبش به تندی. لنگدان دوباره نوشته را خواند
 . کردید و شبستان را بررسی چرخیسوف
ـ . انـد   شنیدهی خبر خوبدانست یدن کلمات بر او فرو افتاده بود لنگدان می که با دیاه اضطرابی س ی رغم پرده  یعل  نوشـته  .سـت   زنـده یل

 ».ددونن یها هم رمز رو نم اون«: زمزمه کرد.  هم داشتیگری دی ضمنیمعنا
 کردند؟ یست حضورشان را آشکار میبا ی سری به تصدیق تکان داد وگرنه چرا میسوف

 ».د معامله کننرمز رو با ید بخوان لیشا«
 ».کلکها ی«

گـر  ی د ی ک مرتبه ین  یش از ا  یلنگدان پ » .هیه محل عموم  ی. ست  صومعه یوارهای د رونیبباغ  .  نکنم گمان«. لنگدان سرش را تکان داد    
باغ کالج . دادند یاه پرورش م  ی بود که راهبان گ    یی ایّام   وه بود و بازمانده   ی و م  ییاهان دارو یباغ کوچکی از گ   —ده بود یباغ مشهور صومعه را د    

 به وارد شدن به صومعه      یازیدنش ن ی د یراگردان بود که ب      جهان ، محل محبوب  را دارد ا  یتانی بر ی  وهین درختان م  یتر یمیدند قد کر یکه ادعا م  
 ».تره امن. دفرستن ی باز میکنم بخت بهمون رو کرده که ما رو به سمت فضا یگمان م«. نداشتند

 »ست؟ی در کار نیابیفلزکه «.  مظنون بودیسوف
 .افته بودی را در نکته. لنگدان اخم کرد
 چانـه   ی بـرا  یزیـ چ... کرد  یپتکس به ذهنش خطور م    ی در مورد رمز کر    یفکر کرد  یآرزو م . ره شد ی خ یده از گو  ی پوش ی دوباره به مقبره  

 .دمی کمک بهش انجام می الزم باشه براین کار کردم، هر کاریر ای رو درگیمن ل. زدن
ز  قبـل ا   بشه یطور  نید ا یشام؟  ینیم باغ رو بب   یتون  ی م یاون خروج از  .  مجمع تاالرم  ی بر ی جنوب یخروجاز  گه  یادداشت م ی«:  گفت یسوف

 »؟کرد یط رو بررسیم شراین که خودمون رو در معرض خطر بگذاریا
ش از سـاختن سـاختمان     ی بود که پارلمان انگلستان پ     یضلع سالنی هشت . آورد یاد م یلنگدان کمابیش تاالر مجمع را به       .  بود یفکر خوب 

چند گام از مقبره دور شد و با دقـت          .  پرت است  ییجا رفته بود، اما خاطرش آمد که جا         ش آن یها پ    سال .داد  یل جلسه م  یش در آن تشک   یکنون
 .ستین آمده بودند نگریی که از آن پایگاه کُر در سمت راستش و به شبستان و جهت مخالفیبه جا

 .کشان دهان گشوده بودی بزرگ نزدیشکل با عالمت یراهی قوس
 :ن راه بهیا

 های اعتکاف داالن
 ی رییس کلیسا حجره

 دانشکده

                                                                            
1 Chapter House: ر د. آمدند  گرد هم میانجام دادن کارهایی اتاق یا ساختمانی، اغلب سرپوشیده، که در آن کشیشان کلیسای جامع یا سران راهبان برای

 به هیئتی از (Chapter)مجمع . گوش نیز وجود داشته است ؛ با این همه تاالرهای مجمع هشتاند  بودهمستطیلیانگلستان اتاق مجمع کلیساهای جامع قرون وسطی 
 .ی کلیسای جامعی را بر عهده دارند گویند که اداره کشیشان می
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 موزه
  القربانتاالر تناول
 تیفِ  سنتی نمازخانه

 تاالر مجمع

 نشدند که بر رویشان نوشته بودنـد چنـد   یا خواهانه ر تابلو گذشتند و متوجه عالئم کوچک پوزش       ی از ز  دوان  باً دوان ی و لنگدان تقر   یسوف
  .اند  بستهینوسازل ی به دلهای مذکور را جایی از مکان

 یی سرشان، باد بـا صـدا  ی باال.دیبار ی میگاه باران صبح. ه سقف نداشت داخل شدند    بلند ک  یوارهایان د ی محصور م  یاطیم به ح  یمستق
لنگـدان  . کـرد   یاط را محصور م   یرامون ح یارتفاعی شدند که پ     ک و کم  یوارد گذرگاه بار  . دیکش  ی زوزه م   بدمد یا  شهی که در ش   یآرام، مانند کس  

 cloisterتنگنـا یـا    هـای اعتکـاف را در اصـل    ن داالنیـ ا. کـرد  ی بسته حـس مـ  ی را داشت که در فضاهایی آشنا یهمان احساس ناراحت  
، تـرس از    claustrophobia یا   یتنگناهراس ی ن خود و کلمه   ی الت ی شهی به ر  ین تنگناها یافت که ا  یناخرسندانه در دند و لنگدان    ینام  یم

 .اند فضاهای بسته، وفادار مانده
 گـذرگاه سـرد و    .دیبار  ینم م  باران حاال نم  .  را به طرف تاالر مجمع دنبال کرد        داالن معطوف کرد و عالئم     یماً به انتها  یذهنش را مستق  

 کـه   ییگر دویدند تا از هـوا     ی به طرف د   یگری زوج د  .دیوز  ی که تنها منبع نور راهرو بود م       یدار وار ستون ید  ان تک ی از م  ی و تندباد  نمناک بود 
 صومعه بود و توجـه کـسی را         ین جا یتر فروغ یدر آن باد و باران ب       و دیرس  ی و متروک به نظر م     یراهرو خال . شد دور شوند   یهر لحظه بدتر م   
 .کرد به خود جلب نمی
ن همان  یگرچه ا .  راه داشت  یگریسرسرای د  که به    پدیدار شد  سمت چپشان    یا  دهی، گذرگاه سرپوش  ی شرق ی از راهرو  تر  نییچهار متر پا  

 .ندد بسته بودیرس ی به نظر می که ظاهراً رسمی عالمتی بود که به دنبالش بودند، ورودی آن را با پرده ویورود
 . بسته استیل نوسازیبه دل

  نانی هیتاالر باد
 تی سنت فی نمازخانه

 تاالر مجمع

 تاالر تناول القربـان و      یها یماً در پشت پرده ورود    یلنگدان مستق . کُهنه درهم ریخته بودند   های    ز پشت پرده را با داربست و پارچه       یدهل
. ار دور بـود   یگر گذرگاه دراز قرار داشت و بـس       ی د ی تاالر مجمع در انتها    یبا ابن همه، ورود   . دید  ت را در راست و چپ می      ی سنت ف  ی نمازخانه

 ی رنگـ  ی خاکـستر  یعـ یعش غرق در نور طب    یگوش و وس    هشت ی فضا وباز است   ن  ی سنگ یدر چوب دید که     ن فاصله هم لنگدان می    ی از ا  یحت
 .ی، باغ عمومی جنوبیداخل تاالر مجمع، خروج. تابد یه باغ دانشکده به داخل م بزرگ رو بی است که از پنجره
 ».د از اون طرف و بعد به سمت راست باشهی رو به باغ بای جنوبیخروج  پس.اومدیم بیرون ی شرقی راهرو ازما تازه«: لنگدان گفت

 .رفت یش میگر پرده رفته بود و پی طرف دیسوف
سـاختمان  — اقماری بود  ییمجمع بنا تاالر  . شد  ی باد و باران پشت سرشان محو م       یکردند صدا   ی م ی ط ک را که  ی تار یبا عجله راهرو  

 .از بود فراهم شودی را که برای مذاکرات پارلمان نی راهروی دراز تا خلوتیای در انتها پیرایه بی
 »!خیلی بزرگه«: نجوا کرد یشدند سوف یتر که م کینزد

طـرف   ی کننـده  رهیـ  خیهـا  ر پنجـره ی گسترده در زی رون ورودی هم لنگدان پهنه ی از ب  یحت. اد برده بود  ین اتاق را از     ی ا یلنگدان بزرگ 
 .ندباغ داشتاز  ید خوبیجا د نیمسلماً ا. شدند ی می شکل منتهی قوسیرفتند و به طاق یدید که پنج ردیف باال م  را مییضلع گر اتاق هشتید
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ک اعتکاف، تاالر مجمع به اتاق آفتـاب        ی تار یزهایاز دهل پس  . ندکرد ستهب مهیشان را ن  یها  شم چ ی لنگدان و سوف   ی در،   با عبور از آستانه   
 . جا است وجود ندارد  که گفته بودند آنیافتند دری رفتند که دریوار شرقیکم سه متر وارد اتاق شدند و به سمت د دست. مانست یم

 .ر افتاده بودندیبزرگ گ یبست در بن
 .ش قرار گرفتی آهسته بسته شد و چفت در جاییصدا در با . بچرخند شد تاباعث سرشان  پشتینیر در سنگیرجیج

هـیکلش درشـت بـود و روی دو    .  را به سمتشان نـشانه رفتـه بـود   یتیر کوچک نمود و هفت  یستاده بود خونسرد م   ی که پشت در ا    یمرد
 .ه داشتی تکیومینی آلومیعصا

 .یندب ای گمان کرد که دارد خواب می لنگدان لحظه
 .نگ بودیبی تیل
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 فصل نود و نهم

ها نگاه     نوو گرفته بود به آن     یش را به طرف رابرت لنگدان و سوف       یر مدوسا یت ن و در حالی که هفت     یای اندوهگ   نگ با قیافه  یبی ت یسر ل 
اها رو از خطـر دور      ق ممکن سعی کردم شـم     ی من، به هر طر    ی د خونه یشب پا گذاشت  ی که د  یا قهیاز همون دق  ! دوستان من «: گفت. کرد یم

 ». انداختهیاما حاال بودنتون من رو تو دردسر بزرگ. نگه دارم

ها را به   آنی  که هر سهیعیدانست سلسله وقا ن همه، نزد خود مییبا ا. دید  و لنگدان می  ی سوف یها  انت را در چهره   یبهت و احساس خ   
 . دور از ذهن کشانده بود درک خواهند کردین دوراهیا

 .کنید زها هست که هنوز درک نمیی چیلیخ...  شما بگمی هر دویهست که باید برازها ی چیلیخ
 ».مند دنبال ی اومدشما.  منی د خونهی اومدشما. د قصد نداشتم شما رو داخل ماجرا کنمی کنقبول«: گفت

جـا   نیـ م ایاومـد . ی افتـاد م تو توی دردسـر    یکرد  ؟ ما خیال می   یکن ی م ی چه غلط  ی؟ دار یل«: دی بگو چیزیلنگدان سرانجام موفق شد     
 »!میکمکت کن

 ».راجع بهش صحبت کنیمد یزا هست که بای چیلیخ. دیکن ین کار رو میمطمئن بودم ا«
 .شان بردارندیرفته به سو رِ نشانهیت  قادر نبودند نگاه خود را از هفتیی گویلنگدان و سوف

 ی شب اومدید خونـه ی دیوقت. دی بهتون صدمه بزنم االن زنده نبوداگر قصد داشتم. گمین که کامالً مطمئنتون کنم میصرفاً به خاطر ا  «
 هستم و به وجدانم قـسم خـوردم فقـط خائنـانِ بـه جـام رو                  یمن مرد صادق  .  شما رو نجات بدم    یز رو به خطر انداختم تا زندگ      یمن، همه چ  

 ». کنمیقربان
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 »انت به جام؟ی؟ خیگی می داریچ«: لنگدان گفت
م گرفتـه   یدم دِیر تـصم   یفهم. چ وقت فاش نشده   یدم چرا اسناد جام ه    یفهم.  رو فهمیدم  یقت بزرگ یمن حق «: د و گفت  ینگ آهی کش  یبیت

 یچ اتفـاق یم هـ یدی به پایـان ایّـام رسـ   یچرا وقت.  تموم شدی بدون افشاگری قبل له که هزاره ین دل یبه هم . قت رو آشکار نکنه   یهیچ وقت حق  
 »فتاد؟ین

 .لنگدان دهان باز کرد تا اعتراض کند
ها افرادی   قرن. م اسناد جام رو فاش کنه     یدیقت رو انتشار بده، که وقتی به پایان ایّام رس         یرسالت دیر این بود که حق     «: نگ ادامه داد  یبیت

ی فرارسـیدن     و حـاال، لحظـه    . ت رو به عهده گرفتند    یگذاشتند و مسئول  سر حفاظت از اسناد     زشون رو   یوتن همه چ  ی، ن یچلی، بوت ینچیمثل داو 
ادعـا کـرد    . ت رو داشت به اون پشت کرد      یحیخ مس ی تار ی  فهین وظ یرتری که افتخار خط   یمرد. مش رو عوض کرد   یر تصم یک سون قت، ژا یحق

 رو که   ییها ی نسل    همه ی وس کرد، حافظه  یر رو مأ  یوس کرد، د  یاون جام رو مأ   «: د و ادامه داد   ی چرخ یبه طرف سوف  » .دهیزمان مناسب نرس  
 ».وس کردیودند مأ رو فراهم کرده بیا قهیچو دق هم

 »؟ی پدربزرگم رو کشت توتو؟«: گفتره شد و ید به او خز  در آن موج مییسوفی با چشمان سبزش که غضب و آگاه
 ».پدربزرگت و مباشرهاش به جام پشت کردند«: شخند گفتینگ با نیبیت

 .گهیدروغ م. کشد یکرد غضب از درونش شعله م ی حس میسوف
 ».قت رو آشکار نکنهیمشخصاً مجابش کردند حق. سا فروختیدربزرگت خودش رو به کلپ«: نگ با صدای مصمم گفتیبیت

 »! پدربزرگم نداشتی رویچ نفوذیسا هیکل«: گفت با تکان سر انکار کرد و یسوف
ربـه  کردنـد تج  ی دروغش مید به افشای که تهدیسا دو هزار سال در تحت فشار گذاشتن افراد  یکل! زمیعز«. دیمحلی خند   نگ با بی  یبیت
دا کـرده   یـ  پ ی دوباره راه  حاالم که   ید تعجب کن  ینبا.  کرده یح رو مخف  یه و مس  یم مجدل یق مر یت حقا یسا با موفق  ین، کل یاز زمان کنستانت  . داره

زهـا  اعتقادها رو سر ببـره، امـا نفوذشـون کمتـر از اون مبار              یتونه مبارز استخدام کنه تا ب     یگه نم یسا د یکل. ا رو توی جهل نگه داره     یباشه تا دن  
خواسـت   ی پدربزرگت مـ یزه نوو، زمانیدوش«. ان باشدی پا ی انگار بخواهد کالم آخر نقطه    .  کرد یمکث» .ستیانه ن یست، کمتر موذ  یکننده ن  قانع
 ».ت بهت بگه قت رو در مورد خانوادهیحق

 »؟یدونیاز کجا م«. که خورده بودی یسوف
 یمرگ مادر، پـدر، مـادربزرگ، بـرادرت تـصادف         «: د و ادامه داد   ی کش یقینفس عم » .نهیدن ا یاون چه مهمه فهم   . تهیاهم یاز کجاش ب  «

 ».نبود
 .د، اما نتوانستی بگویزیدهان باز کرد تا چ.  را زیر و زِبَر کردین کلمات احساسات سوفیا

 »؟یگی داری میچ«: لنگدان با تکان سر پرسید
 سـاکت کـردن   ی پـا یوقتـ . کنهیخ خودش رو تکرار میتار. شهیمها با هم جور  تمام قطعه. کنهیز رو روشن م  یچ ن قضیه همه  یا! رابرت«

 رو القـا    یغام واضـح  ی که استاد اعظم دوستشون داشت پ      یک بود، کشتن افراد   یپایان ایام نزد  . ت داره ی جنا ی سا سابقه یون باشه کل  یجام در م  
 ».دی هستی نفرات بعدیساکت باش و گرنه تو و سوف. کرد می

 »! تصادف.ن تصادف کرده بودیماش«:  شده بود با لکنت زبان گفتیر وجودش جار دی کودکی که تمام دردهایسوف
ه جفتِ ی—شی دختری استاد اعظم و تنها نوه —فقط دو عضو خانواده سالم موندند     .  وقت خواب بهت گفتند تا آروم بخوابی       یها قصه«

سا به پدربزرگت اعمال کـرده تـصور   یها کل ن سالیتوی ا رو که یتونم وحشتیم.  اخوت رو از دست نده  یسا که کنترلش رو   ی کل یر برا ینظ یب



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 401  -  

ن یـ کنند؛ مگـر ا  ی رو که شروع کردند تموم م  ید کردند کار  یتهد. کشند ی رو م  تود کردند اگر جرأت کنه و اسناد جام رو فاش کنه            یتهد. کنم
 ».د نظر کنهیثاق کهن خودش تجدیر به دِیر فشار بیاره تا در میکه سون

ر قرار گرفتن دیـر کـه سـاکت    یا تحت تأثیها  سا در اون قتلی برای دخالت کلیچ مدرکیمسلماً ه ! یل«: گفترفت و   لنگدان از کوره در     
 ».یبمونه ندار

ن یـ ا.  جهالتـه  تـوی ا  یـ ده و هنوز دن   ی؟ هزاره رس  یخواه ی تحت نفوذ بودن صومعه م     یمدرک؟ مدرک برا  «: جان پاسخ داد  ینگ با ه  یبیت
 »ست؟یخودش مدرک ن

فهمید که دارد به خـود      . ت بهت بگم   قت رو در مورد خانواده    ید حق ی، با یسوف. دیشن ی م یگری د ی صدا ینگ سوف یبی ت یادر انعکاس صد  
اش را    که خانواده  یاند؟ در اصل راجع به تصادف      دهی رس قتلاش به     بود؟ که خانواده   نیهمان کند   ی که پدربزرگ قصد داشت ب     یقتیحق. لرزد یم

 وقـت خـواب؟ آن همـه    یها تصادف؟ قصه. ها هم مبهم بودند  روزنامهیها  نوشتهیحت. ات مجمل ی جزئ یمشتدانست؟   یاز او او گرفت چه م     
 بـزرگ   ی سوف ی وقت یحت.  او را تنها بگذارد    یمتیچ ق یخواست به ه   ی نم یزمان خردسال . ش از حد پدربزرگ ناگهان به خاطرش آمد       یمراقبت ب 

 ی عمـر اعـضا  ی در فکر بود که همـه     . کرد تحت مراقبت پدربزرگ است     یهمه جا حس م   خواند   یشده بود و دور از خانه در دانشگاه درس م         
 . اند کرده یش مراقبت میه از زندگیدِیر پنهان در سا

 »؟شیکُشت که گولش زدند پس یتو با خودت فرض کرد«: لنگدان خصمانه و ناباورانه گفت
حاال از درد رها شـده، از       . گر بود  سازش. اش رو ازش گرفت    ا خانواده سی که کل  ی وقت ،ش مرده بود  یر سالها پ  یسون. دمیمن ماشه رو نکش   «

ا رو ول   یـ د دن یبا. شد ی انجام م  ید کار ی با !ریط رو در نظر بگ    یشرا.  رها شده  اش بود   که به عهده   ی مقدس ی فهی در انجام دادن وظ    یشرم ناتوان 
سا اجازه  ید به کل  یوند بزنه؟ با  یخ پ ی تار یها  ابد با کتاب   یهاش رو برا   م دروغ یداد یسا اجازه م  ید به کل  یجهالت بمونه؟ با  توی   همیشهم  یکرد یم

 بـزرگش  یم و خطایر رو به دوش بکشیت سون ید مسئول یحاال ما با  ! میکرد ی م یه کار ید  یبا! ت اعمال نفوذ کنه و زور بگه؟ نه       یمحدود یداد ب 
 ».با هم.  مای هر سه«. مکث کرد» .میح کنیرو تصح
 »کنیم؟ کنی ما بهت کمک می چقدر وقیحی که خیال می«. کرد ی هنوز باور نمیسوف

سا یـ عشق پدربزرگت به تو اجازه نداد مقابـل کل .  که دِیر نتونست اسناد رو منتشر کنه    ی هست یلی دل توزم  یچون که عز  ! کنید  کمکم می «
ح دادن نداشت، چون تـو اون رو از خـودت        یچ وقت بخت توض   یه. ش فلجش کرد    خانواده ی مونده یهراس انتقام از تنها عضو باق     . مبارزه کنه 

 ».یونیحقیقت رو به پدربزرگت مد. یونیا مدیقت رو به دنیتو حق.  صبر کنهی، مجبورش کردی، دستش رو بستیروند
 

 شـده بـود     سـرازیر  که به ذهنش     ییها ل پرسش یرغم س  یعل.  دست برداشت  جدلن  یروز شدن در ا   ی پ یرابرت لنگدان از تالش برا    
 که لنگدان به اشـتباه در مـورد          را یتنها عذاب وجدان  .  خارج کند  جا  نی را به سالمت از ا     یبه این که سوف   —دیشیاند یمسأله م ک  یتنها به   

 .ده بودکر منتقل ینگ داشت حاال به سوفیبیت

 .من مسئولم. لهیمن بردمش شاتو و
اش در    گمراهانه ی ن مبارزه ینگ ح یبین همه ت  یساند، با ا  ها را در اتاق مجمع به قتل بر         آن ینگ با خونسرد  یبی ت یکرد ل   لنگدان باور نمی  

 نخواهد  را هیچ کس گلولهیمش صدای ضخیوارهاین اتاق پرت با دیدر ا.  داشتیندیلنگدان احساس ناخوشا. گران در دست داشت  یقتل د 
 .ش ما اعتراف کرد که گناهکارهی پیو ل. ن بارانیالخصوص در ا د، علینیش

؟ لنگـدان   رو به قتل رسوند تا دِیر رو ساکت نگـه داره       ی سوف ی سا خانواده یکل. ستیآمد نگر  یکه خورده م  ینظر   که به    یلنگدان به سوف  
 . باشدیگریح دید توضیبا. کند ی نمی امروز مردم را قربانیسایمان داشت کلیا

 ».میکن ین قضیه صحبت می ایما تنها رو.  برهیبگذار سوف«: ره شد و گفتینگ خیبیبه ت
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ش ی عـصاها  یخـودش را رو   » .شنهاد کـنم  ین رو بهتون پ   یتونم ا یستم، اما م  ین قول با  یتونم سر ا  ینم«.  کرد ی نابهنجار ی ندهنگ خ یبیت
سـنگ تـاج را کـه بـه سـمت      .  نشانه رفتـه بـود  یاسلحه را به طرزی دور از نزاکت سمت سوف      . رون آورد یبش ب یانداخت و سنگ تاج را از ج      

 »! اعتماده، رابرتی نشانه«. وردخ یلنگدان نگه داشت بدنش کمی تاب م
 ؟گردونهی داره سنگ تاج رو به ما برمیل. حرکت نکرد. لنگدان نگران بود

 ».رشیبگ«. انه به طرف لنگدان گرفته بودیآن را ناش
 ».ینقشه رو برداشت. یتو بازش کرد«. دید ی بازگردان آن میل موجّه برایک دلیلنگدان تنها 

. نـه . دا کنم و شما رو داخـل نکـنم        یاگر معما رو حل کرده بودم رفته بودم تا جام رو پ           ! رابرت«. ن داد نگ سری به عالمت نفی تکا     یبیت
 ییهـا  ره از نـشانه یـ گیاد می. رهیگیاد می رو ی در برابر جام فروتنیقی حقی هیه شوالی. کنم دونم و با خیال راحت بهش اعتراف مییجواب رو نم  

جـا دنبـال افتخـار       نیـ من ا . به دلیل کمک  . دیجا هست  نی ا یلیشما به دل  . دمید فهم ی وارد دیر شد   یتوق. ت کنه یگذارند تبع  یش راهش م  یکه پ 
دا کرده  ی ما رو پ   ی جام همه . ت رو بدونه  یبشر محقّه واقع  . قتیحق: کنم ی به مراتب واالتر از غرور خودم خدمت م        یبه ارباب . گردم ی نم یشخص

 ».میهم کار کند با یبا. میکنه برمال کنیو حاال درخواست م
اش  رد اسـلحه یـ  را بگی سرد مرمری آمد تا استوانه یش مین که لنگدان پ ی و اعتماد در آن ح     ی همکار ینگ برا یبیرغم درخواست ت   یعل

ریخته   چنان درهم   هم حروف. کرد ی درونش صدا م   ی لنگدان که آن را گرفت و به عقب رفت سرکه         .  نشانه رفته بود   یهمچنان به سمت سوف   
 .س قفل بودپتکیو کر

 »کنم؟ ین االن خردش نمی همیدونیاز کجا م«. کرد ینگ نگاه میبیلنگدان به ت
چ وقـت سـنگ تـاج رو        یرابـرت لنگـدان هـ     . دمی هیکل فهم  یسایات تو کل   ید توخال یاز تهد «. ز بود یانگ نگ خوف یبی از ته دل ت    ی خنده

 ی رو کـه بـرا     ییهـا  هیروح شـوال  .  جـام رو   ی د گمـشده  یـ کل—و گـرفتیش   دوهزار ساله ر   یخید تار یتو یه کل  . ، رابرت یدان خیتو تار . شکنهینم
 ملحق  یبه صف مردان  . یدیتو حق رو به جانب اونها م      ! رند؟ نه ی بم یا چ ثمره یه ی ب یدیاجازه م . یکن  محافظت از راز اون سوزوندند حس می      

. کردنـد  ی تو بودند بـه خودشـون افتخـار مـ    یا اونها که اگر االن به جی همه—وتنی، نیچلی، بوتینچیداو—یکن یششون می که ستا  یشیم
 ».دهین لحظه کشیر ما رو به ایتقد. دهیوقتش رس. هییچشم انتظار رها. دهیات سنگ تاج به ما رسیمحتو

 اگر رمز رو هـم      یدم و حت  یک لحظه د  یوتن رو فقط    ی ن ی مقبره. چ فکر خاصی برای باز کردنش ندارم      یه. یکمکی از دستم برنمیاد، ل    «
 .ش از حد گفته بودیادامه نداد؛ ب» ...دونستمیم

لـه  یاگـر اون موقـع کـه وارد شـاتو و          . یون من ی تا چه حد مد    یفهم ی نم !د و متعجبم رابرت   یناام«: شان ادامه داد  ک  آه» ؟یگفت یبهم نم «
 خطر انـداختم تـا راه       ز رو به معرض   یدر عوض همه چ   . شد یتر م   ساده یلیم کارم خ  ی شما رو از دور خارج کرده بود       ی هر دو  ید من و رم   یشد

 ». رو انتخاب کنمیا شرافتمندانه
 » ست؟ شرافتمندانه  کارنیا«: گفت ره شده بودی به سالح خ کهلنگدان

دونـستم  یاز کجـا م   . آوردم یاگر نه بدون اشکال سنگ تاج رو به دسـت مـ           . الس دروغ گفتند  یاون و مباشرهاش به س    . رهیر سون یتقص«
. کـرد  ی نگـاه مـ  یبا نفرت به سوف» اش به ارث بگذاره؟ بهی غری دختری  نوهیشه که سنگ تاج رو برایتار م گرفیاستاد اعظم به چنان عاقبت 

خوشبختانه رابرت حضور تـو     «. اش را به لنگدان برگرداند      دوباره نگاه خیره  » .از به پرستار نمادشناس داشت    یق که ن  ی تا اون اندازه ناال    یکس«
 ». منی  خونهیم اومدی و مستقیرونش آوردی دفن بشه تو بیگذار  ابد تو بانک امانتیران که سنگ تاج بیعوض ا. راه نجاتم شد

 .مینگ با هم کار کرده بودیبیمن و ت.  جام محدودهیها شناس خی جمع تار؟کجا رو داشتم برمد یشیلنگدان اند
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ش یگذاشته مطمئن بودم اطالعات باارزش دیر پ      غام رمز   یر براتون پ  یدم سون ی فهم یوقت«: ادامه داد داد   ی نشان م  ینگ که ازخودراض  یبیت
 داشـتم  یرنگـ  د کـم ی که دنبالت گذاشته بودند ام    ییها سیاما با پل  . دا کردنش مطمئن نبودم   ی پ ی برا یا اطالعات یخود سنگ تاج بود     . شماست

 ». منی  در خونهیایکه ب
 »ومدم؟یو اگر نم«. ستینگر یلنگدان خصمانه به او م

ن کـه اون رو    یهمـ . رسـید   یله مـ  یاومد سنگ تاج به شاتو و       شنهاد کمک کنم، اما هر چی هم که پیش می         ی پ  داشتم که بهت   یا نقشه«
 ».کنه حق با من بودهی من ثابت مید تو دستایصاف گذاشت

 »!یچ«. لنگدان از او متنفر شده بود
 زدن بهتـون شـماها رو از معادلـه خـارج       بدون صدمه . دیدزد یکرد و سنگ تاج رو از شما م        یله حمله م  یست به شاتو و   یبا یالس م یس«

شتر شما رو در    ی ب یم گرفتم کم  یدم تصم یر رو د  ی سون ی رمزها یدگیچی پ ین همه وقت  یبا ا .  مبرا ی هر نوع تبان   ی  کرد و من رو هم از شائبه       یم
 ادامـه   ییداشـتم کـه تنهـا     یعنی وقتی که اون قدر اطالعـات        . الس سنگ تاج رو بعداً بدزده     ی کنم که س   یتونستم کار یم. جستجو داخل کنم  

 ».بدم
 .ش را به لرزه انداخته بودیانت صدایحس خ» . هیکلیسایکل«:  گفتیسوف

 
 و لنگـدان بـود و ارتبـاط         یدن سنگ تـاج از سـوف      ی دزد ین مکان برا  ی هیکل بهتر  یسایکل. انجامد یفجر به صبح م   د  یشینگ اند یبیت

. رد کسی تو رو نبینـه     یگ یالس سنگ تاج را پس م     ی س یوقت—شخص بود دستورات م . ساخت یب م ی ظاهرفر یآشکارش با شعر آن را دام     
ـ  د یشینگ با تأسف اند یبیت.  را متوحش کرده بود    ید لنگدان به خرد کردن سنگ تاج در نمازخانه رم         یمتأسفانه تهد   خـودش رو  یکـاش رم

 !رسید، اما خودش رو نشون داد  من میر بود که بهی زنجی  تنها حلقهیرم. اد آوردینش را به یده شدن دروغیدزد. نشون نداده بود

رون برده و دست و پایش      ی او را ب   یلوح بود که باور کرد که رم       خبر ماند و آن قدر ساده      ینگ ب یبی ت یقیت حق یالس از هو  یخوشبختانه س 
ی   ن کند و با تقلید دوبـاره       جلو نشسته بود تلف    یالس که در صندل   ینگ توانست به س   یبیت. ده بودند یر را باال کش   یشن صداگ یپارت. را بسته است  

الس را از صحنه    ی بود تا س   یس کاف ی ناشناس هم به پل    ی فرد ی اشاره.  کند ی اپوس دئ  ی م روانه ین استاد او را مستق    ی دروغ ی فرانسو ی لهجه
 .خارج کنند

 .تموم مهیه کار نی
 .یرم. تر بود گر سختیآن کار د

.  میبـره  ی جـام قربـان    یهـر جـستجو   .  دردسر نشان داد   ی هی خود را ما   یان رم یر پا م کلنجار رفته بود، اما د     ین تصم یها با ا   نگ مدت یبیت
ت یک حـساس یـ  تحری بـرا یگـرد تـه قـوط   . ینـ ی بـادام زم یاک و قوطیقمقمه و کن: دین در بار به فکرش رس     یموزین راه عقب ل   یتر  نقص  بی

ن شد و بـه بخـش مـسافران رفـت و کنـار      یموزیگ داخل لنیبیگاردزپَرِد پارک کرد ت ن را در هورس یموزی که ل  یرم.  بود ی کاف ی رم ی کشنده
 .تش رهسپار شدین مرحله از مأموریرون آمد و برای انجام دادن آخرینگ از خودرو بیبیقه بعد تیچند دق.  نشستیدست رم
 به صدا واداشته بـود،      اب را یاش فلز  نگ و اسلحه  یبی ت یرغم آن که بست پاها و عصاها         نبود و علی   یاده راه چندان  یستر پ ینیم ر وست یتا دِ 
نـگ بـه    یبی؟ ت میاش رو بگـرد    افتـاده  بـدن از شـکل    ؟  م عـصاهاش رو کنـار بگـذاره و بخـزه          ییازش بخوا . دانست چه کند   یهرگز نم حراست  
 یی قلمـروی سـلطنت معرفـ    زاده   نجیـب  ی هی که او را شـوال     یا  برجسته ییکارت شناسا — ارائه داد  یتر پاچه راه حل ساده     دست یها نگهبان

 .ش کنندیر کرده بودند تا به داخل راهنمایگر گید باً به همینواها تقر یب. ردک یم
ـ    یان کش ی به م  یاش برا   ماهرانه ی  برمال کردن نقشه   ی در برابر وسوسه  . ر انداخت ی متح ینگاهی به لنگدان و سوف      و  یدن پای اپوس دئ

دن دا انجـام  ی برایتر ن زمان امر مهمیدر ا. کرد ید صبر میبا.  کردیستادگیزمانی پس از آن ا سا کوتاهیی کل به تبع آن به خاک مالیدن پوزه 
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 Mes amis! vous ne trouvez pas le Saint-Graal, c'est le“:  گفتیرادی بدون ای فرانسوی با لهجه. وجود داشت
Saint-Graal qui vous trouve.”  دا یـ جـام مـا رو پ  . ونست باشـه تیتر نم ن واضحیراه ما همراه با هم از ا«: ادامه دادلبخند زد و

 ».کرده
 .سکوت

. میکنـه از حماقـت دِیـر حفظـش کنـ     یالتمـاس م  . زنهید؟ جام بعد از چند قرن با ما حرف م         یشنو یم. دیگوش کن «. کرد یحاال پچپچه م  
رمز آخـر رو بـشکنند و       جا دور هم جمع بشن تا        نیتر از ما نیست که ا       قابل یا گهیچ سه نفر د   یه. دین بخت رو از دست ند     یکنم ا  یخواهش م 

ه به  ی شوال یوفادار. مانمونی به پ  ی پابند ی برا یم، تعهد ید با هم سوگند بخور    یبا«. دیدرخش یچشمانش م . مکث کرد » .پتکس رو باز کنند   یکر
 ».قت و برمال کردن اونیدا کردن حقیپ

ن کـه   یـ جز سوگند ا  . مخور  یزرگم سوگند نم  وقت همراه قاتل پدرب     هیچ«: گفت به محکمی فوالد     ییبا صدا .  به چشمان او زل زد     یسوف
 ».نمیزندان رفتنت رو بب

د و اسلحه را بـه طـرف لنگـدان          یچرخ» .د، مادموازل یکن ین طور احساس م   یمتأسفم ا «. مش را گرفت  ینگ به درد آمد و تصم     یبیقلب ت 
 »ا بر من؟ی یتو چی رابرت؟ با من«. گرفت
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 فصل صدم

ـ    ی  ن همه درد جراحت گلوله    ی را تاب آورده بود، با ا      یشماری ب یجسم اسقف مانوئل آرینگاروسا دردها     اش دردی سـخت     نهی داغ در س
 .آزرد بیشتر روحش را می... این زخم بر جسمش نبود. گانه و سنگین و ناگوار بودیب

 ی؟ قـدرت بـازوان    کجا هستم . کرد یدش را تار م   یبارید د   ند اما بارش بارانی که بر صورتش می       ید اطراف را بب   یچشمانش را گشود و کوش    
 .خورد یاهش در هوا تاب می سی خرقه. کرد یکرد حس م ی حمل میا  پارچهیکه او را در خود گرفته بودند و بدن سستش را مثل عروسک

کرد  یآلود تقال م  مهیرو ادهیکل در پیه یمرد زال قو. الس او را بغل کرده بود یس. جانش را بلند کرد و چشمانش را پاک نمود         ی ب یبازو
ده و  یـ پر  پوسـت رنـگ    یره و اشـک رو    یـ  جانکاه درد بود و چشمان سرخش بـه جلـو خ           ی ش نعره یصدا. گشت یمارستان م ی ب یادزنان پ یوفر
 .نش سرازیر بودیخون

 ».یدیب دیپسرم آس«: آرینگاروسا نجوا کرد
 .دی بگویدارتر از آن بود که کالم غصه» . متأسفم، پدریلی خیلیمن خ«. اش را در هم کرده بود اضطراب چهره. ستیالس به او نگریس

من به تو گفتم کـامالً      .  در کار نخواهد بود    یاستاد قول داد که مرگ    » .اشتباه از من بود   . من متأسفم . السینه س «: آرینگاروسا پاسخ داد  
 . س را به ما بدهدخواست جام مقد استاد نمی» .ب دادندیما را فر. ش از حد ترسویب. ش از حد مشتاق بودمیب«. یفرمان بردارش باش

ا، بـه   ی، بـه اسـپان    اندشکـش  میها   ها را با او گذرانده بود به گذشته        ن سال ی که تمام ا   ی در دستان مرد    بودن اسقف آرینگاروسا حس کرد   
 را بـا سـاختن عمـارت    یورک شـکوه الهـ  یـ وی ن دردو ساختند و پـس از آن    یِو در اُ  یک کوچک ی کاتول یسایالس کل یاولین قدمش؛ با کمک س    

 .اندندینگتون نمایابان لگزی در خی اپوس دئیمرکز
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 ی مالقاتش از قلعـه . اش را در معرض خطر انداخته بود یات شغلیافت کرده بود که ح  ی در یا دهنده ش، آرینگاروسا اخبار تکان   یپنج ماه پ  
 .تی را پدید آورده بودبی که چنین مصیاخبار... آورد یاد میر کرده بود به وضوح به ییش را دستخوش تغیگاندولفو را که زندگ

 کـه   کـشید   ی را مـ   ای  کننده نی گاندولفو شد انتظار دستان خوشامدگو و تحس       ی اخترشناس ی  افراشته وارد کتابخانه   یآرینگاروسا که با سر   
 .کا بودندیک در امری کاتولیسای از کلیندگیش به نمایق او بابت اعمال واالیمشتاق تشو

 .اما فقط سه نفر حضور داشتند
 .عبوس. چاق. کانیاتر ویدب

 .متکبر. زهدفروش. ییایتالی اینال رده باالیدو کارد
 »ر؟یدب«: رانه گفتیآرینگاروسا متح

 ».نیدیراحت بنش«.  مقابلش اشاره کردی با آرینگاروسا دست داد و به صندلیناظر چاق امور حقوق
 . در کار استیکرد اشکال یآرینگاروسا نشست، اما حس م

 ».دیگر را مالقات کنیم  اشاره کنم که باعث شد همیلیماً به دلید مستقیاجازه بده. ستم، اسقفیزدن ناهل گپ «: ر گفتیدب
 حق به جانب او را      یبا انتظار » .دیراحت صحبت کن  . کنم یخواهش م «: ره شده بود پاسخ داد    ینال مقابلش خ  یآرینگاروسا که به دو کارد    

 .کردند ینظاره م
ـ    یاسـ ین اواخـر نگـران سـقوط س       یـ گران در رم ا   یله و د    د معظم یهستهمان طور که مطلع     «: ر گفت یدب ل ی در مـورد مـسا     ی اپـوس دئ
 ».ز هستندیبرانگ بحث

افتـه بـود کـه او بـه طـرز           یدانـه در  ید صحبت کرده بود و نوم     ین مورد با پاپ جد    یبارها در ا  . آرینگاروسا خود را مملو از خشم حس کرد       
 .سا استی در کلآمیز رات تساهلییال تغ جزم در صدد اِعمی با عزمیا ناراحت کننده

 ».ستی وزارت شما نی  در ادارهیچ گونه دگرگونیجاد هیدهم پاپ در صدد ا نان مییبه شما اطم«: ر به سرعت اضافه کردیدب
 »جا هستم؟ نیپس چرا من ا«! دوار بودم این کار را نکندیام

ـ . گـویم  ان کنم، پس بـه صـراحت مـی   ییم آن را بستم چطور غیرمستقیاسقف، مطمئن ن«: گفتد و یمرد درشت آهی کش    ش، یدو روز پ
 ». دادیکان از اپوس دئیت واتی به فسخ حمایرخانه به اتفاق آرا رأی دبیشورا

 »د؟یببخش«. ده استیآرینگاروسا مطمئن بود اشتباه شن
مقـام  . د بـود یـ کلیـسای خودتـان خواه   شما  . گری واتیکان نخواهد بود      دیگر خلیفه  یشش ماه از امروز که بگذرد اپوس دئ       . روشن بود «

 ».می هستی کردن مراحل قانونیله موافقت کردند و ما االن در حال ط معظم. مقدس پاپ خود را از شما جدا خواهند کرد
 »!رممکنهیغ... اما«
 هـم   یت جـسمان  اضـ ی شما مخالفنـد و اعمالتـان در ر        یری عضوگ ی انهیجو زهی ست یله با خط مش    معظم. و الزم . برعکس کامالً ممکنه  «

 ». استی دردسر و سبب شرمساری هی مایم اپوس دئییصادقانه بگو.  شما در قبال زنانیو خط مش«. مکث کرد» ...که
 »؟یشرمسار« .خکوب شده بودیاسقف آرینگاروسا م

 ».دیا رت نکردهین مقامی حیدن به چنیبه طور حتم از رس«
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 »!میش داریازده هزار کشین حاال یهم! ادندیه ازدش رو بیک است که اعضای تنها سازمان کاتولیاپوس دئ«
 ». ما همین استی دردسرساز برای مسأله. درست است«

 ی هیـ کـان کمـک کـرد بـاز هـم ما     ی به بانک واتی اپوس دئی وقت1982د سال یجناب بپرس یاز عال«: اد زدیآرینگاروسا با تمام وجود فر 
 » بود؟یشرمسار
ده دارنـد  یـ  عقهـا  ین همـه بعـض  یـ بـا ا «: ادامه دادش آرام گرفته بود و      یحال صدا » . خواهد بود  شه سپاسگزار یکان هم یوات«: ر گفت یدب

 ». اول بودهی گری در وهله رش شما به عنوان خلیفهیل پذی تنها دل1982 شما در سال یبخشش مال
 »!ستیدرست ن«. اش آرینگاروسا را به شدت رنجاند هیکنا
در پـنج قـسط آن را       . میـ ز در دسـت اقـدام دار      یـ  بازپرداخت آن وجـوه ن     ی برا ییها برنامه. میدارمانمان وفا یمسأله هر چه باشد ما به پ      «

 ».میگردان یبازم
 »! منطق در کلیساستی  تنها جلوهیسروصدا برویم؟ اپوس دئ ید؟ که بیکن یرشوه پیشنهاد م«
 »؟منطقد یدرست شنیدم؟ گفت«. ها او را نگاه کرد نالی از کاردیکی

سا را  یـ هـا کل   کید واقعاً چرا کاتول   یدان یم«. ز و برنده شده بود    یش ت ی اشاره به مطلب صدا    یبرا. ز به طرف او خم شد     ی م یآرینگاروسا رو 
ل یمکتب به دکّان تبد. ن رفته ی از ب  ینی د یریگ سخت. ستندی قائل ن  یگر حرمت یمردم د . نالید، کارد یکنند؟ به اطراف خودتان نگاه کن      یترک م 
سا چـه   یکل. دیریده بگ یه را ناد  ید و بق  یل دارید بردار  ی را که م   یبیترک هر—دیانتخاب کن —دی عشاء ربانی، غسل تعم    کفّ نفس، اعتراف،  . شده

 »کند؟ یچراغ هدایتی پیش پای مردم روشن م
نـی  اده کردیـ  امـروز پ ی ن در جامعـه یقوان. ت به کار بستیحیروان جدید مسی پین قرن سوم را برا یقوانشود   ینم«: نال دوم گفت  یکارد

 ».ستندین
 »!کند ی همین کار را میانگار اپوس دئاما «
ـ  ن به سازمان شما معظمیشیصرف نظر از احترام پاپ پ! اسقف آرینگاروسا«: ی قاطع گفت یر با صدا  یدب  زمـان  یله شش ماه به اپوس دئ

را بـه خـاطر داشـته باشـید و بـه عنـوان نهـاد                د خودتان و ایشان     یکنم تفاوت عقا   یشنهاد م یپ. ردیکان فاصله بگ  یدهند تا داوطلبانه از وات     یم
 ».دی مشغول به کار شوی مستقلیحیمس

 »!رسانم ین را به اطالعشان میو شخصاً ا. کنم یامتناع م«: آرینگاروسا گفت
 ».ستندیل به مالقات با شما نیله ما متأسفانه معظم«

 »!س کرده ندارندیتأس شخصاً ی را که پاپ قبلیدن نهادیجرأت برچ«: گفتستاد و یآرینگاروسا ا
 ».1دگیر ی و خدا مدهد یخدا م«. نگریست حرکت او را می یچشمانش ب» .دیبخش یم«

ره یـ  بـه افـق خ     ی بـا سـرخوردگ    ی متماد یوک روزها یویدر بازگشت به ن   . مه شده بود  یآرینگاروسا از آن مالقات مات و مبهوت و سراس        
 .ت او را از پا انداخته بودیحی مسی ندهیشد؛ غم آ می

                                                                            
1  The Lord giveth and the Lord taketh away :برهنه از رحم مادر خود «: و گفتگوید  ، باب یکم از کتاب ایوب که می21ی  ه آیر بناظر

 ».جا خواهم برگشت؛ خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد بیرون آمدم و برهنه به آن
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 کـه در    یلقبـ —دیـ  داشت و خود را استاد نام      ی فرانسو ی رنده لهجه یگ تماس.  داشت که همه چیز را دگرگون کرد       یچند هفته بعد تلفن   
 . اطالع داردیت از اپوس دئی قطع حمایکان برایگفت از تصمیمات وات. گری اپوس دئی معمول بود خلیفه

 مطلع  یالوقوع اپوس دئ   بیکان از الغاء قر   ی از کارگزاران قَدَر وات    یاشت تنها معدود  د د یداند؟ ام  ید که او چطور م    یآرینگاروسا از خود پرس   
 .کان نبودیوارهای شهر واتیرتر از دی نفوذپذیواریچ دیآمد ه یان میعه که به می شایپا. رون درز کرده بودیالظاهر اخبار به ب باشند، اما علی

گـاه   یتـوانم مخفـ   یبا کمک شما م.  به دست آوردمیها اطالعات خاص ن گوشیامن همه جا گوش دارم، اسقف و با   «: استاد نجوا کرد  
. م مقابـل شـما وادار کنـد       یکان را به تعظـ    یچنان که وات  ... آورد ی برای شما به ارمغان م     یحدوحصر یادگار مقدسی را برمال کنم که قدرت ب       ی

 ». مای  همهی، که برای اپوس دئیبرانه فقط «: ادامه دادمکث کرد و » .مان و اعتقاد را حفظ کندیچنان که ا
 »ه؟ی چی شما نقشه«. د در دل خود حس کردی از امی درخشانی آرینگاروسا بارقه. بخشد و خدا می... ستاند یخدا باز م

 
زده و از پـا      سیالس تلوتلوخـوران و هیجـان     . درهای بیمارستان سنت مری که با صدایی خفیف باز شدند اسقف آرینگاروسا بیهوش بود             

برهنـه کـه    همه در پذیرش با دهانی باز متعجب به زال نیمه         . شده به زانو درآمد و فریادزنان کمک طلبید         کاری بر زمین کاشی  . افتاده وارد شد  
 .آورد خیره شدند آلود را پیش می کشیشی خون
 آرینگاروسـا حـالتی افـسرده        برانکارد بگذارند با گـرفتن نـبض       یگو را رو   انیالس کمک کرد تا به زحمت اسقف هذ       ی که به س   یپزشک

 ».ستی از من ساخته نیکار.  ازش رفتهیادیخون ز«. یافت
 »...فرزندم«. جست یالس را میاش س رهی بازگشته بود و نگاه خی دمی خورد؛ برایچشمان آرینگاروسا تکان

... کـنم   راهمـون کردنـد پیـدا مـی       اگر تمام عمرم طول بکشه اونهایی رو کـه گم         ! پدر«: دیکش یاد م یالس با ندامت و جنون فر     یروح س 
 »!کشمشون یم

چ از من یـاد نگرفتـی خـواهش         یاگر ه ... السیس«: گفتشدند تا ببرندش سری تکان داد و با صدایی محزون            یآرینگاروسا که آماده م   
 ».ست ین موهبت الهیش بزرگتریبخشا«. الس را گرفت و فشردیدست س» .یاد بگیرن یکی را یا... کنم یم

 »...اما پدر«
 ».ید دعا بخوانیالس، بایس«: گفتآرینگاروسا چشمانش را بست و 
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 فصل صد و یکم

 .ره شدینگ خیبی تی لی  اسلحهی ستاد و به لولهی ایم اتاق مجمع تهیر گنبد عظیرابرت لنگدان ز

 .افکند ین می در سکوتِ ذهنِ لنگدان طنیخدان سلطنتی تاری؟ صدا با بر منیرابرت با من
نگ هر دوشـان را     یبیگفت ت  یاگر هم نه م   .  را فروخته بود   یگفت سوف  یاگر بله م  . برد ی نم یی راه به رها   یچ پاسخ ی ه دانست یلنگدان م 

 .کشت یم
ز را آموختـه  یـ ک چیـ  اتخاذ کند، اما در مورد پاسخ سؤاالت متنـاقض  یتیاموخته بود در مواجه با سالح چه موقع    یس به او ن   یها تدر  سال

 .ک پاسخ صادقانه استی ندارد صرفاً یحی جواب صحی پرسشیوقت. بود
 .رین بله و خی بیط خاکستریمح

 .سکوت
 .پتکس در دستانش تنها قدم برداشتیره به کریخ
پتکس بـه   ید داشت تمرکزش بر کـر     یام. طرف ین ب یزم.  اتاق ی بزرگ خال  ی بدون بلند کردن نگاهش عقب رفت، به طرف فضاها         یحت

 .ش نگذاشتهی نشان دهد که تنهاید داشت سکوتش به سوفی محتمل است و امینگ نشان دهد که همکاری با او شقّیبیت
 .ارمیکنم زمان به دست ب ی میون سعین میا
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مم رو  یکه عظمت تصم  . پتکس رو بهم داده   ین خاطر کر  یبه هم . خواهد ینگ از او م   یبی باشد که ت   یزیقاً همان چ  یکرد تفکر دق   یگمان م 
کش را  ی آکـادم  یش را بفهماند یا کنجکـاو     ی محتوا یپتکسِ استاد اعظم به لنگدان بزرگ     یاشت لمسِ کر  د د ی ام ییایتانیخدان بر یتار. درک کنم 
 .خ باشدی تاری نابودی رمز سنگ تاج به معناییت در بازگشایاش رنگ ببازد، یعنی آن که عدم موفق هیز در سایزد که همه چیچنان برانگ

پتکس ی او کـشف رمـز گنـگ کـر     یی رهـا  یمانده برا  ید باق ید که تنها ام   یترس ین م ی لنگدان از ا   ی هدف رفته به سمت سوف     ی با اسلحه 
 رفت  یا بعد آهسته به سمت پنجره    . ش معطوف کرد  یاتی ح ی فهیذهنش را به وظ   . کنهینگ مذاکره م  یبیارم ت یرون ب یاگر بتونم نقشه رو ب    . باشد

 .وتن ذهنش را پر کنندی نی  مقبرهی نجومیها و اجازه داد انبوه انگاره
 ن گــوی را بـجـو کـه بـایـد بـر مـزارش بـاشدآ

 رانـد از تــن سـرخ و بـطـنِ بـارور ســخـن مـی
 .یافت چ نمییگشت، اما ه یا مج  آنی رنگیها شهی در میان شی الهامیپ.  بلند رفتیها گران به طرف پنجرهیپشت به د
ر ستارگان و   یست باشد؟ تصاو  ی با ییوتن چه گو  ی ن ی  مقبره یرو. تسینگر یبه باغ کالج م   . ر بگذار ی سون یخودت رو جا  ب زد   یبه خود نه  

ی   مادینـه . خیت بـود، مـرد هنـر، تـار        یر مرد علم نبود؛ مرد بـشر      یسون. ده گرفتشان یلنگدان ناد . زدند یارات در باران سوسو م    یدارها و س   دنباله
 .جام مقدس... هبوط الهه...  رانده شدهی هیم مجدلیمر... رز... جام ... مقدس

کند و اغـوا      رقصد و آرام در گوش نجوا می        ها و در غیبت نور می      هیدر میان سا  . کردند یر م ی سنگدل تصو  ییشه جام را بانو   یها هم  افسانه
 .شود  میغیب به جلو بردارند و در میان مه یکند تا گام می

ب ین درختان سیتر یمی قدیها شاخه. همه جا بودندها  نشانه. ره به درختان قرمز کالج، لنگدان حضور فتّان و پرآشوب او را حس کرد            یخ
ی   چون سـیاره    کشیدند و همه هم     زن از میان مه سر بیرون می        طعنه یهای هیده بود، به سان سا    ییپر سیب رویشان رو     پنج یها لندن که شکوفه  

 یهـا  داد و از پـس شـاخه         کهن سر می   یآوازهاکرد و     افشانی و پاکوبانی می     در میان باران دست   . الهه اکنون در باغ بود    . درخشیدند  ناهید می 
 .دیرو یسوتر از او م  تنها کمی آنی آگاهی وهیادآور شود میخواست   که میییکرد؛ گو یپرشکوفه دزدانه لنگدان را نگاه م

 
 .کرد یا مرون تماشیشدگان از پنجره به ب ست که مانند طلسمینگر یجمعی لنگدان را منگ با خاطرْیبی تیآن طرف اتاق مجمع سر ل

 .دهیر میر مسییتغ. دوار بودمیهمون طور که امد یشینگ اندیبیت
م گرفـت همـان   ینگ تصم یبی نبود که ت   یتصادف. ار داشته باشد  ید جام را در اخت    ین گمان بود که شاید لنگدان کل      ینگ بر ا  یبی ت یدیر زمان 

نان حاصل کـرده  ینگ اطمیبیس موزه تییهای ر ق سمع صحبتبا استرا. ر قرار مالقات داشتیشبی دست به کار شود که لنگدان با ژاک سون      
 .ر را تکان دادهیس رمزآلود لنگدان دینو دست. ک معنا داردی با لنگدان تنها ی مالقات خصوصیاق سونیر برایبود اشت

لنگدان را فـرا خوانـده   نگ مطمئن بود استاد اعظم یبی ت.ترسهی آن م  یر از افشا  یدا کرده و سون   یقت دست پ  یلنگدان به طور اتفاقی به حق     
 .تا او را به سکوت دعوت کند

 !قت بیش از حد پنهان بودهیحق
ق به سکوت کند و یر لنگدان را تشویشد سون یمانع م: زد یالس دو نشان را م ی س ی تیر حمله . کرد ید به سرعت عمل م    ینگ با یبیحال ت 

 .نگ از او استفاده ببردیبیبود تا ت یمس یگرفت لنگدان در پار ینگ قرار میبی که سنگ تاج در دستان تیزمان
الس در ظـاهر  یروز بعـدازظهر سـ  یـ د. ر خبر داشـتم ین ترس سونیتر قیاز عم. ار ساده بودیالس بس یر و س  ی مالقات مرگبار سون   یبرقرار

د هرگـز قداسـت   یـ نبا. مد فوراً با شما صحبت کنید، بایمن رو عفو کن! ریو سونیموس«: ه بودگفتر تماس گرفته بود و    یشان با سون  ی پر یشیکش
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 شـما   ی  خـانواده  یکرد اعضا  یدم که ادعا م   ی رو شن  ین حاال اعتراف مرد   یهم. کنم الزمه  ین مورد حس م   یدار کنم، اما در ا     اعتراف رو خدشه  
 ».رو به قتل رسونده
 ». بودیس قطعیگزارش پل.  من در تصادف مردندی خانواده«. ران اما محتاط بودیر حیپاسخ سون

 ».ل اونها رو توی رودخونه انداختهی که با من صحبت کرد گفت اتومبیمرد«. بعد طعمه را به قالب زد» !لی تصادف اتومببله،«: گفت
 .ر ساکت شدیسون

مکثـی  » .مناک بشم ی آخرش باعث شد بابت جان شما ب       ی زدم، اما جمله   یقت در حالت عادی به شما تلفن نم       و  من هیچ ! ریو سون یموس«
 ».به اسم سوفی اشاره کرد...  شمای دختری ون مرد به نوها«: ادامه دادکرد و 

شناخت  ی که م  یین جا یتر الس گفت فوراً در امن    یبه س . س موزه به سرعت دست به کار شد       ییر. دهنده بود   عامل شتاب  یاشاره به سوف  
  را  با رابـرت لنگـدان     یدنیقرار نوش . شدد ممکن است در خطر با     ی تلفن کرد تا بگو    یبعد به سوف  .  لوور ی دفترش در موزه  —دیایبه مالقاتش ب  
 . سپردی فراموشی فوراً به ورطه

 نـوو جـسورانه در      یسـوف . ار را از هم دور کرده     یت دو   یکرد با موفق   ینگ حس م  یبی اتاق بود ت   ی جدا و آن سو    یحاال که لنگدان از سوف    
دا کـردن جـام و   یـ ت پیداره اهم. ابدیش بود تا گذرواژه را بدر تال . خواند ی م یصف مخالف مانده بود، اما لنگدان آشکارا نقش مقصود بزرگتر         

 .کنهیآزاد کردن اون رو از بند درک م
 ». اگر بتونهیحت. کنهیاون رو برات باز نم«:  گفتاعتنایی ی با بیسوف

ن فکر  یگرچه ا . اده کند باً مطمئن بود مجبور است از اسلحه استف       یتقر.  نشانه رفته بود   یاش به سوف   نگ به لنگدان بود و اسلحه     یبینگاه ت 
جـام واالتـر از   . ح بـود بهـش دادم  ی انجام عمـل صـح    ی برا یهر فرصت . د نخواهد کرد  یدانست اگر به آن مرحله برسد ترد       یداد، م  یآزارش م 

 . ماستی همه
وتن رو  ی ن ی ه مقبر یدونم کجا یم«.  در چشمانش بود   یدیبرق ام » ...مقبره«: د و ناگهان گفت   یها چرخ  همان لحظه لنگدان به طرف آن     

 »!دا کنمیگمان کنم بتونم رمز رو پ. آره. میبگرد
 »کجا رابرت؟ بگو؟«. نگ درد گرفتیبیقلب ت
 »؟یتو نباید بهش کمک کن! نه رابرت«: گفت با صدای هراسان یسوف

اگـر  «. بـود  که نگاه کرد چـشمانش سرسـخت شـده           یبه ل » .نه«. ش رو گرفت  یپتکس را پ  ی مصمم جلو آمد کر    یها لنگدان که با گام   
 ».نگذاری بره نمیگم

 »!ی کنی با من بازیجرأت ندار. م، رابرتیکی نزدیلیما خ«. نگ از بین رفتیبی تینیب خوش
 ».میکن یپتکس رو با هم باز میاونجا کر. وتنی نی برمت مقبره یبعد م. بگذار بره. ستی در کار نیبازی«

ست کـه   یـ مـال شـما ن    . پتکس رو به مـن داده     یپدربزرگم کر . ورمخ  یمن تکون نم  «: گفتسوفی که خشم چشمانش را تنگ کرده بود         
 ».دیبازش کن

 »!کنم کمکت کنم ی میدارم سع. جونِت در خطره! کنم ی خواهش میسوف«: گفتد و یآمد چرخ یلنگدان که هراسان به نظر م
 »!اعتماد کردم بهت من!  که پدر بزرگم مرد تا حفظش کنه؟ بهت اعتماد کرد، رابرتی رازی؟ با افشایچطور«
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تـالش لنگـدان    . گر لبخنـد نزنـد    ید  ها با هم   دن مخالفت آن  یتوانست با د   ینگ نم یبیکردند و ت   ی لنگدان ترس را منعکس م     یچشمان آب 
کنه که ثابت   ی م یر زن یخ خودش را درگ   ین اسرار تار  یتر  از بزرگ  یکی ییه قدم مونده به افشا    . زتر بود یآم  ترحم یگریز د یری از هر چ   ی دل یبرا

 .ستیق مبارزه نیکرده ال
 ».ید بریبا... کنم یخواهش م! یسوف«: گفتکنان  التماس

 ».ین و خردش کنی زمیا بزنی یپتکس رو بهم بدین که کریمگر ا«: گفتی نفی تکان داد و  سرش را به نشانه
 »؟یچ«. زبان لنگدان بند آمد

 ی چنان بـود کـه گـوی       یچشمان سوف » .نهیو توی دستای قاتلش بب    شه پنهان باشه تا اون ر     یداد رازش هم   یح م یپدربزرگم ترج ! رابرت«
قـصد نـدارم   . ک کـن ی بهم شل یاگر مجبور شد  «: ادامه داد ره ماند و    ینگ خ یبیم به ت  یمستق. ه خواهد افتاد، اما این طور نشد      یهر لحظه به گر   

 ».ماترک پدربزرگم رو به دست تو بسپارم
 .و نشانه گرفت! حرفی نیستبا خود گفت 

ن یـ  اگر بهش فکر کنی ا     ی، حت یل«. پتکس را معلق نگه داشت    ی کر یزیآم ش را باال برد و به طرز مخاطره       یبازو» !نه«: اد زد ین فر لنگدا
 ».ندازمیرو م

 ».شناسمت یها م ن حرفیبهتر از ا.  من جواب نمیدهیر کنه، اما روی تأثی رمیدت ممکن بود رویتهد«: گفتد و ینگ خندیبیت
 »؟ی لیخیلی مطمئن«
. یگـ ی دروغ مینم کـه دار یبیقه وقتم رو گرفت اما االن میچند دق. ن دارهیاز به تمری حالتت ن  ی ب ی افهیدوست من، ق  . علومه که هستم  م

 »؟ی مقبره رو بگردی کجایدونیجداً رابرت م«. وتنهی نی  مقبرهی جواب کجایدونینم
 ».دونمیم«

نگ یبیت. ی نجات سوف  یوسانه برا یز و مأ  یآم  ترحم ی در کار بود، مستمسک    ی دروغ .افتینگ آن را در   یبید نگاه لنگدان گذرا بود، اما ت      یترد
 . از رابرت لنگدان پیدا کردیأس ژرفی

 .ناچارم شخصاً سنگ تاج رو باز کنم. تیقابل یهای ب  آدمی  تک و تنهام و در محاصرهیا هیشوال
 آگـاه  یدانست با وجدان یبود م یجه دردناک می هر چه هم که نت. جام نبودندینگ و برایبی تی برایدی جز تهدیزیحاال لنگدان و نوو چ  

ن نمایش را ختمِ به خیـر  ینگ ایبین بگذارد تا تیش رو مجاب کردن لنگدان بود که سنگ تاج را بر زمیتنها چالش پ  . دیآ ی آن بر م   ی از عهده 
 .کند

 ».میکن یبا هم صحبت م. نیگذار زمتو هم سنگ تاج رو ب«.  دور کردیاسلحه را از سوف» ... اعتمادی به نشانه«
 

 .لنگدان فهمید دروغش فاش شده

ن هر  ین که بگذارمش زم   یبه محض ا  . شان است یش رو یی تصمیم پ    دانست لحظه  یدید و م    اش می  نگ را در چهره   یبیم مخوف ت  یتصم
. ستیـ ق جـام ن   یـ ن مـرد ال   یـ رابـرت، ا   .شنید  دانه می ی نوم یش را در سکوت   ی قلب پرتمنا  ی بدون نگاه کردن به سوف     یحت. کشهی ما رو م   یدو

 .میپرداز ی مییست چه بهایمهم ن. کنم اون رو به دستش نده یخواهش م
 .ستینگر یهمان زمان که از پنجره باغ دانشکده را م. مش را گرفته بودی قبل تصمی قهیلنگدان چند دق
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 . محافظت کنیاز سوف
 .از جام محافظت کن

 !یدونم چطوریا نماماد کرده بود یدانه فریلنگدان نوم
ـ   . ش چشماته، رابرت  یقت درست پ  یحق. اد نداشت ی همراه آوردند که تا کنون به        ی شفافیت یق سخت سرخوردگ  یدقا  از  ینفهمید این تجلّ
 .سته استی فرد شایدر جستجو. گیرد یجام به سخره نم. کجا آمد

 نگـه   ین سنگ ی زم یمتر یپتکس را در چند سانت    یود کر نگ خم شده ب   یبی ت ی ل یش رو ی در حال کرنش پ    یا حال لنگدان که همانند بنده    
 .داشت
 ».نیبگذارش زم. آره رابرت«: رفت نجوا کرد ینگ که اسلحه را به طرف او نشانه میبیت

 ی رفتـه   هدفی اش را تا اسلحه رهیخود را جمع کرد و نگاه خ. دی و باز گنبد اتاق مجمع چرخ ی خال ی فضا یچشمان لنگدان ناگاه به سو    
 .ن آوردییپانگ یبیت

 ».یمتأسفم ل«
 . سر پرتاب کردیپتکس را به طرف گنبد باالید و دستش را باال برد و کریک آن، لنگدان باال جهیدر 

 
. پریـد   حال لنگدان در جهت افقی مـی      . دی وارد کند، اما مدوسا با صدایی رعدآسا غر        ینگ حس نکرد انگشتش به ماشه فشار      یبی ت یل
د دوباره هـدف بگیـرد و آتـش         یکوش یآلود م  نگ خشم یبی از مغز ت   یمین. ش منفجر شد  ین کنار پا  ی زم یه گلوله رو  باً در حال پرواز بود ک     یتقر

 .دی گنبد کشیتر چشمانش را به سو یم قویکند، اما ن

 !سنگ تاج
 اوج پـروازش را هـم   . در حال پرواز در آمد ب سنگ تاجِ  ی با حرکت آهسته در تعق     ییاینگ به رؤ  یبی ت یایستاد و تمام دن   یزمان از حرکت ا   

 .دی غلطین، به طرف کف سنگییو بعد چرخان، به پا...  در هوا ماندیا لحظه... تماشا کرد
اسـلحه  .  نشان داد  یزینگ واکنشی غر  یبیبدن ت ! فتهید ب ی نبا !نید بخوره زم  ینبا. کرد  ین سقوط م  ینگ به زم  یبی ت یتمام سوداها و آرزوها   

د و سنگ   ان کش  را بازو و انگشتانش  . کور شده و نرمش را جلو ببرد      یش را رها کرد تا دست مان      ی عصاها را رها کرد و خود را به جلو پرت کرد و          
 . راه گرفتی انهیتاج را م

 نبـود تـا راه اصـابت        یمـانع . ع بوده یش از حد سر   یدانست ب   یم. ن افتاد یبعد همراه با سنگ تاج که فاتحانه در دستش فشرده شد بر زم            
 .ن خوردی بر زمیسنگ تاج به سخت. ن سد کندی زماش را به دستان دراز شده

 .دی به گوش رسیزیند شکستن چی ناخوشایصدا
ن در دسـتان    ی مرمـر  ی ره به استوانه  یده، خ ین سرد، با بازوانی کش    یده بر زم  یدراز کش . نگ به تمامی بند آمد    یبیلحظاتی گذشت و نفس ت    

 از میـان    یع سـرد  ینگ حس کرد مـا    یبیت.  تند سرکه فضا را پر کرد      ی حهید را بع. اوردی درون کریپتکس تاب ب    ی شهیکرد ش   یانش، تمنا م  یعر
 .زدیر یها کف دستش م شماره

 راز از   !رابـرت احمـق   . کرد  یروس را با آن تصور م     ینگ حل شدن پاپ   یبیخته بود و ت   یرون ر یسرکه ب ! نه. م او را در بر گرفت     ی عظ یهراس
 !دست رفت
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 یسـع . دیلرز  یهنوز کارهای لنگدان را باور نکرده بود و به خود م          . ز نابود شد  یهمه چ . ز دست رفت  جام ا . هق افتاده بود    ار به هق  یاخت  یب
 سـنگ  ی دو انتهایدر نهایت شگفت. ندازدی گذرا به آن بیقت نگاهید شدن همیشگی حق یش از ناپد  یکرد با فشار استوانه را از هم باز کند تا پ          

 .شدد و استوانه به آسانی از هم باز یتاج را کش
.  در کـار نبـود  یروسِ در حـال حـل شـدن   یپـاپ .  چیزی ندیـد ی تهی شهیناک ش  نمیها جز تکه . زنان داخل کریپتکس را نگاه کرد       نفس

 .نگ نشانه رفته بودی کنارش ایستاده و اسلحه را به سمت تیبیسوف. ستید و به لنگدان نگرینگ غلتیبیت
: کردنـد  ی مـ ی را هجـ ی پـنج حرفـ  یا حـروف در هـم نبودنـد، بلکـه واژه    ردیـف  . ستیـ رانه دوبـاره بـه سـنگ تـاج نگر        ینگ متح یبیت

APPLE .بیس. 
 

 ».ی مقدس نماد هبوط مادینه. گناه جبلی. ختی رو برانگینشان از اون چه خشم اله.  حوایگو«: گفتاعتنایی  لنگدان با بی

وتن یـ  نبود که از آسمان افتاد و بر سر نیسرخب یوتن جز آن سی نی  مرصع مقبرهیگو. افتی ساده یقت را به طرز زجرآور ینگ حق یبیت
 1. سرخ و بطن پردانه و باروری با تن! اعمالشی وهیم. بخش اعمالش شد خورد و الهام

 »کجاست؟...؟ نقشهیبازش کرد«:  گفتبسته لکن و شکستهاانی بنگ با زیبیت
فقـط  . دیرون کشیروس نرم و لوله شده را ب    یقت پاپ اش برد و با د     ی کت فاستون  یب بغل یلنگدان بدون آن که حتی پلک بزند دست در ج         

 از آگـاهی  ی حـاک ی لبخندی طوالنیا قهیپس از دق. نگ دراز افتاده بود لنگدان لوله را باز کرد و نگاهش کرد         یبیچند متر دورتر از آن جا که ت       
 .بر صورتش نقش بست

خـواهش  ! بهـم بگـو   «: گفتکنان   التماس. دگانش بود یبرابر د ش  ی تمام زندگ  یایرؤ. دیتپ ی دانستن آن م   ینگ برا یبیقلب ت ! دونهیاون م 
 »!ر نشدهیهنوز د! کنم یا، خواهش می خدایوا! کنم یم

 .بش برگرداندیروس را لوله کرد و درون جیوار به سمت اتاق مجمع آمد که لنگدان در سکوت پاپ  طوفانینی سنگی پاهایصدا
 .ستدید بایکوش یهوده میب» !نه«: اد زدینگ فریبیت

بعد هـدفش  . دیچشمان ناآرامش اطراف را کاو.  وارد معرکه شدیگاو تر به داخل باز شدند و بزو فاش مانند نرّه      درها با شدت هرچه تمام    
 یش را داخل جلد گذاشت و به طـرف سـوف          ین کمر ید و مانوره  ی کش ی به راحت  ینفس. ن افتاده بود  ی زم یپناه رو  ینگ که ب  یبی ت یل—افتیرا  

 ».دیآمد یست اون زمان که گفتم میبا یم. دی لنگدان سالم هستیوو، خوشحالم که شما و آقاسرکار ن«. دیچرخ
 . مضطرب را محاصره کرد و دستبند زدیس به دنبال فاش وارد شد و زندانیس انگلیپل

 »د؟یدامون کردیچطور پ«: گفتکه خورده بود یدن فاش ی که از دیسوف
 ی جـستجو  ی هیـ نگهبانان اطالع . ش رو نشون داد   یی کرد و کارت شناسا    یشد اشتباه  ییسا م  وارد کل  یوقت«. نگ اشاره کرد  یبیفاش به ت  

 ».ده بودندیس رو شنیپل
 »! جام مقدس تو جیب لنگدانهی نقشه! ب لنگدانهیتو ج«: گفت رسید که می  مجنون به گوش مییغ مردینگ مانند جیبی تیصدا

                                                                            
ی   کنیم و نه ثمره؛ هر چند که میوه در فارسی چندان افادهای از آن نداشتیم که آن را میوه ترجمه  چارهfruitی   دقت کنید که ما به سبب القای ایهام در کلمه 1

 نیز عمدتاً به معنای گوشت یا تن flesh. ی اول در آن بارزتر بود  را به بطن برگرداندیم، حال آن که معنای رَحِم در وهله       wombی    چنین واژه   هم. کند  معنای ثمره نمی  
 هم معنای پُرذُرّیه و پٌراوالد دارد و هم بارور و هم پر از دانـه کـه                  seeded. ی سیب مدّ نظر بوده است       ی میوه   وشتهجا در نهایت معنای گ      رود، اما این    انسان به کار می   

 . ناپذیرها بود ی ترجمه ها در شعر در دایره عمالً این ایهام. ی سیب اولی و دومی به مریم مجدلیه و خاندان او اشاره دارد و سومی به میوه
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 »!بگو کجا پنهانه! رابرت«. کرد سخت گریه می. رخاندبردند که سر چ یرون میکردند و ب ینگ را بلند میبیت
خودت بهـم   ! یکنند، ل  یدا م یند جام رو پ    ستهیفقط اونها که شا   «: کرد چشم در چشمانش انداخت و گفت       یلنگدان که از مقابلش عبور م     

 ».یاد دادی
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 فصل صد و دوم

 از  یخون جار .  نمدار زانو زد   یها د و بر چمن   ید خز یدور از د   آرام و    یالس لنگان به کنج   ینگتن فرو نشسته بود که س     ی کنس یها مه باغ 
 .ره شدین همه به جلو خیبا ا. کرد ش نشسته بود حس مییها  را که پشت دندهیا زخم گلوله

 .دییایجا مثل بهشت به نظر ب نیمه باعث شده بود ا
 ی با ضربه . کرد یانگشتانش نشست که دوباره پاکشان م      نوازش قطرات باران بر      یبه تماشا . آلودش را باال آورد تا دعا کند       دستان خون 

 .شود ید میذرّه ناپد کرد بدنش ذرّه یش حس میها هر قطره بر پشت و شانه
 .من روحم

 یکرد؛ دعا برا   یاش دعا م   الس با هر سلول بدن فروریخته     یس.  دوباره آورد  یاتی نم و عطر ح    ی حهی پشتش صدا کرد و با خود را       یمینس
 انجام ی برایادی زیکارها. ش از موعد مقرر او را نَبَردیکه خداوند پ...اسقف آرینگاروسا...  استادشیعفو، و باالتر از همه برا      یش، برا یبخشا

 .دادن داره
ش را  ین دعـا  یبا چـشمان بـسته آخـر      . کرد که پنداشت به پرواز در خواهد آمد        ی م یخورد و او چنان احساس سبک      یمه اطرافش چرخ م   

 .خواند
 .دی مانوئل آرینگاروسا را شنی  زمزمهی درون مه صداییاز جا
 .مان منزه و بخشنده استیخدا

 .ابدی یافت و او دانست اسقف بهبود مین یاندک تسک الس سرانجام اندکیدرد س



  سمیه گنجی–حسین شهرابی  / دَن براون/ راز داوینچی                                                                               /http://www.haftom.orgبعد هفتم

- 417  -  

 فصل صد و سوم

 ی احساس خستگ  رون آمد ی ب ییبزو فاش که از اتاق بازجو     . دن گرفت و شهر رو به خشک شدن گذاشت        یعصر بود که آفتاب لندن تاب     
ی جام     مغشوشش درباره  یگوی  ن همه یاوه  یش را اعالم کرده بود؛ با ا      یگناه ینگ مصرانه ب  یبی ت یسر ل .  دست بلند کرد   ی تاکس یبرا. کرد یم

 از  کرد تا دفـاع    یش آماده م  ی وکال ینه را برا  یخدان مکّار صرفاً زم   یکرد که تار     و اخوت سرّی ظن فاش را تقویت می        یمقدس و اسناد پنهان   
 . کنندیزیر هیاو را بر اساس جنون او پا

گنـاه جلـوه     یاش به کار بسته بود تا در هر مرحله از آن خود را ب               نقشه ینگ دقتی هوشمندانه در طراح    یبیت. مجنون. البتهد  یشیفاش اند 
 ی متحجر و اسـقف یفش را راهبی کث اعمال. گناهند سوء استفاده کرده بود     ی که مشخص شد کامالً ب     ی، دو گروه  یکان و اپوس دئ   یاز وات . دهد

توانـست   ی چون او نم   یماری علم کرده بود که مرد ب      یینگ بساط استراق سمعش را جا     یبین که ت  یتر ا  ش برده بودند و هوشمندانه    یمستأصل پ 
 در یبـه راحتـ  —نـگ یبی تیقـ یت حقیـ تنها منبـع مطلـع از هو   —یرم. شخدمتش به عهده داشت   ی را پ  یقینظارت حق . دا کند یبه آن دست پ   

 .ت جان سپرده بودیواکنش به حساس
 .نداره  ی مناسبی ذهنی باشه که قوایتونه کار کسیچ وجه نمیبه هفاش با خود فکر کرد 

 هـایی    خـود فـاش هـم از آن درس         یداد کـه حتـ     یرکانه نشان مـ   ینگ را ز  یبیله فرستاده بود چنان فرار ت     ی که کوله از شاتو و     یاطالعات
 ها بهـره جـسته      یونانی ی لهی از ح  ییایتانیخدان بر یتار.  کرده بود  یس جاساز ی پار یها ن اداره یتر  ن را در بزرگ   کروفویت م یبا موفق . گرفت  می
 برنده شده بودند    ییاه  ی ناخواسته در حراج   یافت کرده بودند؛ بعض   ی در یا کارانه  اسراف ی هنر یاینگ هدا یبی از اهداف ت   یبعض. اسب تروا : بود

لـه از او بـه عمـل        ی صرف شام در شاتو و     ی برا یر هم تیبینگ دعوت   یدر مورد سون  . ها به فروش گذاشته بود     ن را در آ   یاء خاص ینگ اش یبیکه ت 
اش بـا ابـراز      نامه دعوت.  بحث کنند  ینچی مخصوص داو  ی مهی ضم یی بازگشا ینگ در لوور برا   یبی ت یگذار هیآورده بود تا در مورد امکان سرما      

الظـاهر   علـی . آن را هم برای شام بیاوریـد    . ر است امضاء شده بود    ی خود سون  ی گفتند ساخته  یم که   ی مصنوع یا هی به شوال  یضرر ی ب ی عالقه
 .ه را تنها گذاشته بودید شوالیافزایدا به آن بی ناپیا مهی لگالودک ضمی مدید، آن اندازه که رمی مدتین کرده و برایر چنیسون
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 .س انجام بدمید قبل از رفتن به پاریگه هست که بای دک کاری.  نشسته و چشمانش را بسته بودیفاش، حاال، عقب تاکس
 

 . بودی آفتابیمارستان سنت ماری بیکاوریاتاق ر

 ». از معجزه نداشتیدست کم. دیر قرار دادی ما رو تحت تأثی همه«: گفتپرستار لبخندزنان 
 ».شه مورد رحمت خدا بودمیهم«:  زد و پاسخ دادیفیاسقف آرینگاروسا لبخند ضع

ش ین شب زندگ  یتر یش ظلمان یشب پ .  صورتش گرم و نوازنده بود     ید رو ینور خورش . ارش را تمام کرد و اسقف را تنها گذاشت        پرستار ک 
 .بود

 .افته بودندید که جسدش را در پارک یشیالس اندیوسانه به سیمأ
 .مرا ببخش پسرم
 تلفنـی   یش آرینگاروسا تماس  یر شب پ  یبه هر تقد  .  باشکوهش باشد  ی  از نقشه  یالس بخش یده بود که س   یها انتظار کش   آرینگاروسا مدت 

افـت آن عـصر اتفـاق    یدر. کـرد  ده بود سـؤال مـی  یس به قتل رسیسولپ  که در سنیا افت کرد که از ارتباط آشکارش با راهبهیاز بزو فاش در   
رد و  یـ توانـست بـا اسـتاد تمـاس بگ         ینم! یا الس، چه کرده  یس. گر نگرانیش را بدل به دلهره کرد      یاخبار چهار قتل د   .  رخ داده است   یهولناک

. د اعترافی تمام و کمال به فـاش بـود         یع اتفاقات د  ی فج ی رهی توقف زنج  ی که برا  ی تنها راه  .سوء استفاده . فهمید به حال خود رها شده است      
 .دب کند مانعش شونیگر ترغی دیالس را به قتلیش از آن که استاد سیبعد از آن آرینگاروسا و فاش شتاب داشتند تا پ

ـ   ییایتانی بر ی  برجسته ی هیی بازداشت شوال    ون درباره یزیچشمانش را بست و به اخبار تلو      . آرینگاروسا تا سر حد مرگ خسته بود        ی، سر ل
او را  . افته بـود  ی در یدن از اپوس دئ   ی بر یکان را برا  ی وات یها نگ جهت نقشه  یبی ت .بینیمش  جاست و حاال همه می     نیاستاد ا . نگ گوش داد  یبیت

ی زندگیش بود احتمـال        بهتر از من که نزدیک به از دست دادن همه          یهر چه باشد چه کس    . افته بود یش  ی مناسب در باز   یا  ان بازیچه به عنو 
 .بخشد یار داشته باشد می به هر کس که آن را در اختیانیپا ی جام قدرت ب؟داشت کورکورانه دنبال جام بدود

زگار تظاهر کرده بود و به عنوان پـاداش تنهـا           ی پره ی و قلب  ی فرانسو ی به لهجه — بود تش را پنهان نگه داشته    یرکانه هو ینگ ز یبی ت یل
سه بـا  یـ ورو در مقایـ ون یلیست میمبلغ ب. ش از آن مشتاق بود که شک کند       یآرینگاروسا ب . پول—کرد یاز نداشت درخواست م   ی را که ن   یزیچ

کـور آن چـه دیگـران    .  کار کرده بودنـد یها به خوب هیسرما. چ بودی هییدکان از اپوس ی واتی آمد و با پول متارکه     یآن چه از جام به دست م      
ـ  یکان باشد تا اگر مشکل    ی وات ی  اوراق قرضه  ینگ آن جا بود که درخواست کرد وجه پرداخت        یبی ت یین نها یتوه. ندیب یخواهند م  یم ش آمـد   ی پ

 . رم ببردیقات ره به سویتحق
 ».جنابینم، عالیب یخوشحالم شما رو سالمت م«
ده، ی به عقب خوابییراسخ، قدرتمند، موها : آمد شناخت، اما چهره اش دور از انتظار بود           در می  ی  خشن را که از آستانه     یرینگاروسا صدا آ
ـ      یـ  و نگران  یدلـسوز » فرمانده فاش؟ «: دیآرینگاروسا پرس . آورد  اش فشار می   رهی پهن که به لباس ت     یگردن ی   ش فـاش دربـاره    یی کـه شـب پ

 .تر را در تصور اسقف شکل داده بود می به مراتب مالیر مردیا نشان داد تصو آرینگاروسی مخمصه
 ».کنم مال شماست یگمان م«.  گذاشتی صندلی را رویین و آشنایف سنگیک تخت آمد و کیفرمانده نزد

در سـکوت بـا     » .منـونم م... بلـه «. ر داد ییـ ست و فوراً جهت نگاهش را از روی شرمندگی تغ         یف پر از اوراق قرضه نگر     یآرینگاروسا به ک  
 ». کنمید از شما درخواست لطفیام و با  فکر کردهیلیخ! فرمانده«: کرد و اندکی بعد ادامه داد ی می مالفه بازیانگشتانش رو

 ».کنم خواهش می«
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 را یرت جبران چنـان خـسا  یچ مبلغیکنم ه یگمان نم«. مکث کرد و بغضش را فرو خورد    » ...سیالس در پار  یهایی که س    آن ی خانواده«
 »...نی مرحومی بین خانواده... دیم کنی تقسشان نیف را بیات کید و محتوین همه اگر لطف کنیبکند، با ا

 ».شهیدرخواست شما انجام م. جنابیه، عالیا حرکت شرافتمندانه«: گفتست و بعد ی دراز او را نگری فاش مدتی رهیچشمان ت
 .ها برقرار شد ن آنی بینیسکوت سنگ

د چـه   یـ فاش د . کرد   صحبت می  ی در کنفرانسی مطبوعات   یعی وس یانی اع ی  مقابل خانه  ی الغراندام یون افسر فرانسو  یزیو تل ی بر صفحه 
 . است و توجهش به او برگشتیکس

ا رابرت لنگـدان    یآ. گناه رو متهم به قتل کرد      یی شما علناً دو ب      ش فرمانده یشب پ «: گفت توأم با سرزنش     یی با صدا  یس یب یگزارشگر ب 
 » شغلش تمام خواهد شد؟ی فرمانده فاش به بهاین قضیه برایا ای خواهند داشت؟ آیی شما درخواست پاسخگوی  نوو از وزارتخانهیفو سو

ن مـورد هنـوز بـا       یـ در ا . کنـه یتان بزو فاش به ندرت اشتباه م      یگه کاپ یاتم به من م   یتجرب«: گفتستوان کوله با لبخندی خسته اما آرام        
 از ترفندشـون  ی لنگدان بخـش   یب آشکار سرکار نوو و آقا     یکنند گمان کنم تعق    یدونم چطور عمل م   یاز اونجا که م   شون صحبت نکردم، اما     یا

 ». بودهی به دام انداختن قاتل اصلیبرا
 . بین هم رد و بدل کردندی متعجبیها گزارشگران نگاه

فرمانده فاش عالقـه دارنـد   .  ندارمیا نه اطالعیم بودند ین فریب داوطلبانه سه   ی لنگدان و سرکار نوو در ا      ین که آقا  یا«: کوله ادامه داد  
ن یـ  رو کـه مـسئول ا      یت مـرد  یـ نه که فرمانده با موفق    ید کنم ا  ییتونم تأ یتموم اون چه م   .  خودشون رو پنهان نگه دارند     ی  خالقانه یها روش

 ».گناهند ی لنگدان و سرکار نوو هر رو سالمت و بیر کرده و آقایماجرا بوده دستگ
 ».هین کوله مرد خوبیا«: گفت.  بر لب داشتیگشت لبخند کمرنگ یبه طرف آرینگاروسا برمفاش که 

ش برد و در حالی که نگـاهش هنـوز روی آرینگاروسـا مانـده بـود بـا دسـت        یشانیسرانجام، فاش دستش را به طرف پ   .  گذشت یقیدقا
خواستم در مـوردش صـحبت    یگه هم هست که میموضوع دک یس برگردم   ین که به پار   یقبل از ا  ! جناب یعال«. دیش را به عقب کش    یموها
 ».دی رو نقض کردیالملل نین بی از قوانیر بده و چندتاییر مسیید تا تغیشما به خلبان رشوه داد. تون به لندن پرواز بدون برنامه—کنم

 ».وس بودمیمن مأ«. ختیآرینگاروسا فرو ر
 کاله و عصای اسـقفی       نشان بش برد و انگشتر درّ کوهی بنفشی با       یدست به ج  » ...کردند ی م ییراستش افرادم که از خلبان بازجو     ! بله«

 . که کار دست بود بیرون آورد روی آندوزیی تکه
ـ   » .دیـ شما خیلی مهربان«: گفتکرد انگشتر را به دست کرد و  یش را حس م   یها  شدن اشک  یآرینگاروسا که جار   ش یبعـد دسـتش را پ

 ».سپاسگزارم«. آورد و دست فاش را فشرد
 برگـشت  یوقتـ . دیکـش  یافکارش آشکارا به جایی دورتر از آن پـر مـ   . ره شد یفاش دستی تکان داد و به طرف پنجره رفت و به شهر خ            

 »د؟یریجا کجا م نیاز ا! جناب یعال«: گفت. زد ی در او موج میدیترد
کـنم راه مـن مثـل راه شـما         یگمان مـ  «. ه بود دیرفت از خود پرس    یرون م ی گاندولفو ب  ی  از قلعه  یشب وقت ین سؤال را د   یآرینگاروسا هم 

 ».نامعلوم باشد
 ».ش از موعد راه من باشهی پیکنم بازنشستگ یگمان م«. مکث کرد» .بله«

 ».مانی ایکم. کند، فرمانده ی میاری بسیمان کارهای ایکم«: گفتآرینگاروسا لبخند زد و 
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 فصل صد و چهارم

 در اسـکاتلند و در محـل معبـد          2نبـورو ی جنـوب اد   یلـومتر یدر هفت ک  —معروف است  اسرار   یسایشتر به کل  یکه ب —1نی رُزل یسایکل
 سـنن   یهـا   از نمادها و نـشانه     یزیرانگیی تح    ساختند ملغمه  1446 هیکل در سال     یها هیاین کلیسا که شوال   . ی واقع است  ی باستان ییترایم
 . استی و پگانی و فراماسونی و مصریحی و مسیهودی

 ی رهیـ  کهـن جز   ی ن خـط رُز نـشانه     یـ ا. گذرد  ی م یبر  جنوبیی است که از گلستون    -النهار شمالی   قاً بر نصف  ی آن دق  ییایمختصات جغراف 
ـ     (Rose Line)ن خـط رز  یاز ا. دکنن  میشا تلقییتانی مقدس بری آوالون شاه آرتور است و ستون هندسه ن ی مقـدس اسـت کـه نـام رزل

(Roslyn) گرفته شده که در ابتدا به صورت (Roslin)شده است یه م نوشت. 
 خـود را داخـل    یا  هیـ ل کرا یـ  نوو اتومب  ی بر زمین انداخته بودند که رابرت لنگدان و سوف         ی بلند یها  هین سا ی مضرّس رزل  یها  تارک برج 

م با  چ کدا یبخش بود، گرچه ه     نبورو آرامش یپرواز کوتاهشان از لندن تا اد     .  راندند ندبر آن ساخته بود   را  سا  ی که کل  یبداریپوش ش   توقفگاه چمن 
ابـر قـد برافراشـته بـود         روح که در برابـر آسـمان بـی          ی خشک و ب   یره به بنا  یلنگدان خ . ش رو داشتند نتوانسته بود بخوابند     یفکر به آن چه پ    

ر جـای   ین سـون  یام آخـر  یـ دانـست پ    ین همه مـ   یو با ا  . د خواب باشه  یبا.  خرگوش افتاده باشد   ی س با سر داخل النه    یکرد مثل آل    یاحساس م 
 .گذاشت باقی نمیوچرا  چون

                                                                            
1  Roslyn Chapel 
2  Edinburgh 
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 .The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits . به انتظار استین باستانیر رزلیجام مقدس ز
      

ر ماننـد آن چـه      یـ ن دِ ین همه رمز آخـر    ی پر از عالئم ضربدر و نقطه باشد، با ا         ید نمودار یر با یسون»  جام ی نقشه«برد    یلنگدان گمان م  
ن بر  یافتن رزل یالبته عالوه بر    . کردند  ین نقطه اشاره م   یشک به ا    یح که ب  یچهار خط صر  .  ساده یشعر. هان بود ها گفت ن    ر در آغاز به آن    یسون

 . اشاره داشتی هنری  پرآوازهیها یژگین نمازخانه با ویات به چندیاساس نامش، اب
در نظـرش   . کـرد   یس عـدم تعـادل مـ      ر، لنگدان به جای آن که افکارش واضح باشد احسا         ین پیام سون  ی آخر ییرغم وضوح رمزگشا    یعل

 حضور جام مقدس را در خـود پـژواک داده و در   یها  زمزمهی سنگیساین کلیها بود که ا قرن. ش از حد مبرهن بودی بیمکان نیسای رزل یکل
یـک فـضای    : ودنـد ر کلیـسا آشـکار نم     یآور را ز     شگفت یکاو وجود ساختار    نیاد شده بود؛ چرا که رادارهای زم      یر نجوا بدل به فر    ی اخ یها  دهه

.  نـدارد یا خروجیچ ورودی یداد، که معلوم شد ه    ق نه فقط کلیسای باالی خود را خُرد و کوچک جلوه می           ی عم ی این سردابه . عی وس ینیرزمیز
گونـه   به آن اتاق مرموز منفجر کنند، اما هیئت اُمنـای رزلـین بـا هـر                  یابی دست یشناسان درخواست کردند تا سنگ بستر کلیسا را برا          باستان

هیئـت  : ورتـر سـاخت     هـا را شـعله      ها و ظن    یزن  ن مخالفت فقط آتش گمانه    یالبته ا . حفاری برای کاوش در اطراف کلیسا سخت مخالفت کرد        
 کرد؟ ی را پنهان میزین چه چیامنای کلیسای رزل

ن مختـصات  یـ  که از ایریناپذ  هیوج طور ت  یسیدان قدرتمند مغناط  یکردند م    ادعا می  یبعض. ندگان اسرار بود  ی جو ی برا یا  ارتکدهین ز یرزل
 بـه درون    ی تپـه و یـافتن ورودی پنهـان        ی  دامنه ی جستجو ی بودند برا  ی هم مدع  یبعض. جا کشانده است    ها را به آن     گرفت آن   یسرچشمه م 

 .اند مقدس آمدهجا و دریافتن دانش جام  وگذار در آن  گشتیکردند که صرفاً برا یشتر آنان اعتراف میاند، اما ب جا آمده سردابه به آن
کننـد نـزد خـود        ی مـ  یسا را به عنوان منزل جام مقدس معرفـ        ید کل یشن  یامده بود هرگاه م   ین ن ین هرگز به رزل   یش از ا  یگرچه لنگدان پ  

 یش از حد طـ    ی ب یتوجه. د هم اکنون جایگاه جام نبود     یترد  یش، منزل جام بوده باشد، اما ب      ی، سالها پ  یزمانن شاید   یقت رزل یدر حق . دیخند  یم
 .افتی ی راه ورود به سردابه را میا زود کسیر ی و دند بودکردهن معطوف ی گذشته به رزلی چند دهه

کننده پرداخته    ر سخت قانع  ی که د  یوخم  چی پرپ یها  بست   دیگر از بن   یکین دام است؛    یکردند که رزل     جام غالباً اذعان می    یقیمحققان حق 
م بـه ایـن محـل    ی مـستق یا  را در خود داست کـه اشـاره  یتیر بین همه، امشب سنگ تاجِ دِ   یابا  . بود تا مگر جویندگان را به گمراهی بکشاند       

پاسـخی کـه تمـام     االن هم سؤال بی. بین نبود جا مکان جام نیست خوش     اش که این    کرد و لنگدان دیگر چندان به این اطمینان مغرورانه          می
 .خورد یروز مشغولش کرده بود در ذهنش چرخ م

 ؟ت کنهی هداین محلیداد تا ما رو به چن یاون همه تالش به خرج مد یر بایچرا سون
 . وجود داشتیک جواب منطقیبه نظر فقط 

 .د بفهمیمین هست که بای در مورد رزلیزیچ
 را کـه فرمانـده      ی صندل سرخ  ی ست و صندوقچه  ینگر یستاده بود و او را م     ین ا یرون ماش ی ب یسوف» کنی؟  دست می   رابرت؟ چرا دست  «

 یشـعر رو . ب پیدا شدن قرار داده بودنـد یپتکس را به همان ترتیدرون صندوقچه، هر دو کر. ها برگردانده بود در دست گرفته بود فاش به آن  
 . سرکهی شهیروس هم امن و امان در دل صندوقچه نهان بود؛ البته بدون شیپاپ

 یب و جلو آمده را بخش     یوار غر ین د ی ا یدکنندگانِ معمول یدباز. سا عبور کردند  ی مشهور کل  یوار غرب ی را رد کردند و از کنار د       ی شن ی جاده
 .تر است ار مسحورکنندهیقت بسیاد آورد که حقیلنگدان به . دیدانستند که به اتمام نرس یتری م  بزرگیسایاز ساختمان کل
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 1.مانی هیکل سلیوار غربید
 و حریم مقدس    یوار غرب یبا د —م بنا کرده بودند   یر اورشل مان د ی هیکل سل  ی قاً منطبق بر نقشه   ی رزلین را دق   یسای هیکل کل  یها  هیشوال

رون یـ ر خـاک ب یـ مـت خـود را از ز   یق  ی گـنج ذ   ی اصل ی هیاالقداس که در آن نُه شوال        مانند قدس  ی پنهان یا  شکل و سردابه    لیک و مستط  یبار
 ساختن نهانگـاهی بـرای      یها برا    شوالیه ی هدیای در ا    لنگدان به ناچار نزد خود اعتراف کرد مناسبت مسحورکننده        . شد  یده بودند کامل م   یکش

 . را داشته باشد وجود داشتیجام که طنین مکان اصل
 از چوب بلوط    یا   و نشان ساده   ی آهن ی که دو لوال   ی کوچک یدر چوب . کرد  یتر از آن بود که لنگدان تصور م         ن ساده ی رزل یسای کل یورود

 .داشت
 Roslinن یرزل

سا روی آن قـرار دارد  ی که کل(Rose Line)» خط رز«النهارِ   از نصف را قدیمی کلمهی کتهین دیح داد ای توضی سوفیلنگدان برا
 2.هیم مجدلیتبار و دودمان مر—(Line of Rose)»  از رزیخط«دادند از  یح میا چنان که محققان جام ترجی؛ اند گرفته

ان روز یـ  در پای عمارت باسـتان ییخت، گویا به بیرون گر از هویان گرمی در را گشود جر   که  لنگدان . بود یلی تعط نزدیک به زمان  سا  یکل
 . داد آهی از سر مالل سر می

 .زهدان الهه.   رز.شده بود کاری ها کنده  کلیسا پر از سینکفویلی ورودیها تاق
ت یـ ورد اهم گرچـه در مـ    . بلعـد  ی م اش را در خود     کاود و همه   یکرد چشمانش حرم بلندآوازه را م      یشد، حس م   ی که وارد م   یهمراه سوف 

 .دن رودرروی آن، ذهنش را به تمامی غرق در خود کرده بودین خوانده بود دیر رزلیده و چشمگیچی پیها یتراش سنگ
 .خواند ی میبهشت نمادشناس از همکاران لنگدان آن را یکی

های   بی و صل  ی ماسون یا و مهره  یهودی یها  و ستاره  یحیمانند مس   از اشکال صلیب  —سا آکنده از نمادهای مختلف بود     یهمه جای کل  
 هیکـل اسـتادان     یهـا  هیشـوال . پر و گـل سـرخ      اهان و ستارگان پنج   یارات و گ  ی و س  ینیب  طالع یها    نعمت و اهرام و برج     یها ای و شاخ    شوالیه
اسـتادان  .  بـود  اهـ   ن کار محبوب و مورد سـتایش آن       ین واالتر ی اروپا بر پا کردند، اما رزل      ی  هیکل را در همه    یساهای بودند و کل   3یتراش  سنگ
 ی همـه ... آمـد  ی مذاهب بـه شـمار مـ       ی ح همه ین ضر ی کوچک رزل  یسایکل.  رها نکرده بودند   یتراش و حکاک   ی را ب  یچ سنگ یتراشی ه   سنگ
 .النوع عت و ربهی مام طبیو باالتر از آن، ضریحی برا... ها سنت

ک صـف از    یـ هـا را در      راهنمـا آن  .  بود ید صحن خال  کردن   جوانی گوش می   یحات راهنما ین توض یدکننده که به آخر   ی بازد یجز معدود 
شمار  ی بیکرد و ردّ پاها یگر وصل م  یکدیی اصلی بنا را به         که شش نقطه   ناپذیر  تی رؤ یراه—داد ی کف کلیسا عبور م    ی مشهور رو  یریمس

 .ن کنده بودی را روی زمیمیها نشان عظ زائران پس از گذشت نسل

                                                                            
ی هیکـل سـلیمان     برخالف آن چه دن براون نوشته بازمانـده  معروف است(Wailing Wall) اکنون به دیوار نُدبه  که هم(Western Wall)  دیوار غربی 1

گویا علت آن که این دیوار را ندبه        . شود  المقدس محسوب می    های مهم یهودیان در بیت      باقی مانده است و یکی از زیارتگاه      ) هیکل سوّم (نیست، که از هیکل هیرودیس      
خواهند هیکل سلیمان دوباره ساخته شود و پس   از خداوند میتضرّع و زارینامیدند آن باشد که سبب اصلی زیارت این دیوار و نیایش در برابر آن این است که زائران با 

 .دگردد آغاز ی آخرالزمان و ظهور مسیحا و برتری قوم برگزیده و پادشاهی یهو از آن دوره
2  Line در انگلیسی به معنای خط است و Lineage  جـا   در واقـع در ایـن  .  که از آن گرفته شده است به معنای دودمان و تبـار و خانـدانLine of Rose 

 .خوانندش النهار خط رز و هم به تبار مریم مجدلیه که بر سبیل استعاره گل سرخ یا رز می هم به نصف: تلمیح دارد
 .تراش و بنّا و هم به به معنای فراماسون است دقت کنید جا که هم به معنای سنگ  در اینmasonی   واژهیهاما به  3
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شناسند زمـانی   یز می ن1مانیپر که آن را با نام خاتم سل  ششی این ستاره. جا قرار نداره نی ایوود اتفاق دای ستارهد  یشیلنگدان با خود اند   

 2.ار کردندیمان، آن را برای خود اختی کاهنان منجم بود و بعدها پادشاهان یهود، داوود و سلینماد رمز

                                                                            
1  Solomon’s Seal :  یا مُهر سلیمان، انگشتریی که در ادبیات و فرهنگ ما معروف به آن است که تمکین دیوان و اجنّه و آدمیان را برای آن که در دسـت

در فرهنگ ما دانستن اسم اعظم باعـث امـور خـرق            . شود  بر آن ناشی می   ) ترین نام خداوند    بزرگ(و این قدرت از نقش شدن اسم اعظم راستین           آورد  داشته باشدش می  
 .برای توضیحات بیشتر نگاه کنید به پانوشت بعد. کرد شود، نظیر آن که عیسی مردگان را با اسم اعظم زنده می عادت می

2  Star of David : ًداود جِنّآن که این نشان که آن را مَتوضیحا )Magen David مـیالدی بـه بعـد    17ی  از سـده نامنـد   هم می) پر داودسِ: به عبری؛ 
م بـود کـه   و صرفاً از اوایل قرن بیـست )  و فَرْوَهَر را نماد زردشتیاناند و هالل ماه را نماد مسلمانان همان طور که صلیب را نماد مسیحیان دانسته (نمادی از یهودیان شد     

به معنای سه در یـک کـه بـه سـه خـدای اعظـم                (در هند آن را نشان ویشنو و یا نشان تریمورتی           . تبدیل به نماد صهیونیسم شد و در پرچم رژیم اسرائیل جای گرفت           
صـورت  . داننـد  نه و در عین حال نماد مـاده و روح مـی         در هند مثلث باال را اصل مادینه و مثلث پایین را اصل نری            . نامند  می.) هندویان، برهما و ویشنو و شیوا اشاره دارد       

مثلث باالیی سـفید و پـایینی       : گویا این ستاره در هند به دو رنگ بوده است         . ظاهری و باطنی این ستاره در هند تأثیر زیادی بر عقاید تئوسوفیان در قرن بیستم گذاشت               
شود که مثلث باال نماد روشنی و نور است که رو به باال دارد و مثلث پایین نماد ظلمت که رو به  ر میهای آفرینش این گونه تعبی پر در برخی اسطوره ی شش ستاره. سیاه

ای   ای مرکزی تقارن دارند و دایره       این دو مثلث نسبت به نقطه     . مادون دارد؛ در واقع، این ستاره بیشتر مناسب عقاید ثنویت نظیر عقاید مانوی و زردشتی و میترایی است                 
ی مصری و نیز تئوسوفی از این نشان به جای دایره ماری نقش بسته اسـت کـه بـه دور خـود چرخیـده دم خـود را               در نسخه . ها را محاط کرده است      یهان آن به نماد ک  

اد موناد الهی یا روحانی است نم) به سمت مأل اعلی(نوک مثلث روشنی که به باال     . های همیشه مکرّر جهان دارد      خورد که این نشان از مرگ و زندگی و دیگر چرخه            می
تری کـه خـود عـالم         شود و به اجزای کوچک       شمرده می  microcosmموناد یا جوهر یا یکّه به معنای وجودی است که به تنهایی یک عالم اصغر یا                 : monad. (است

پـر کـه    ای پـنج  ن نشان از فضای نامحدود دارد و گاه نیز ستارهی آ نشیند که دایره در تئوسوفی در میان این ستاره گاه صلیبی حلقوی می .) گردد  اصغر باشند منقسم نمی   
در عرفان اسالمی غالباً انسان را به سبب بُعد روحی عظیمش عالم اکبر و گیتی را عـالم اصـغر                    . (نماد عالم اصغر، یعنی انسان، محصور در عالم اکبر، یعنی کیهان، است           

 .)دانند می
تـرین کـاربرد ایـن نمـاد در      رایـج . و دیگر سنن ایرانی و اسالمی هم کاربرد داشته است) علم طلسمات: خاصّه هیمیا(یبه باید دانست این نماد در جادو و علوم غر 

کنـده  ) نام سـنگی قیمتـی و زرد و مقـدس نـزد مـسلمانان            (الشمس    های شرف   است که حتی در حال حاضر هم بر رو یا پشت بسیاری از انگشتری             » نقش اسم اعظم  «
ی اسم اعظم به طور خالصه از  در زیر مطلبی را درباره. توان کارهای عجائب کرد  آن است که این نقش رمزی از اسم اعظم خداوند است که با آن می       تصور بر . شود  می

جـا کـه مـا دیـدیم          چیزی نامعلوم است و هیچ مرجعی تـا آن        «: کنیم  تألیف احمد شاملو نقل می    » کتاب کوچه «منقول در جلد دوم     » تهران در قرن سیزدهم   «جلد سوم   
توانست با مرغ و مور و مـاهی          سان و حیوان و باد و جن و غیره و این که می            ی سلیمان بر ان     ها آمده است که سلطه      قدر در افسانه    همین. سخنی راجع به آن نگفته است     

اما . [ی سفارش حکاکان را دربرگیرد م اعظم بر عقیق عمدهاین عقیده باعث شد که کندن اس... سخن بگوید همه از برکت انگشتری بود که نقش نگینش اسم اعظم بود
ی دیگـری اسـمی کـه جـدّ      دانستند و عـده   را اسم اعظم می   ... علی به خود قبوالنده بودند و درویشان اسم         شرف شمس ای آن را در رمز        پاره]... اسم اعظم چیست؟  

و —اند و در هر حال معلوم نیست تلفظ درست آن به زبان عبریِ سی و چهار قرن پیش چه بوده                      گفته موسی بر مادر او نهاده بود که این نام را یوخابد و یوخابه و دعایا              
کسان بسیاری هم خطوطی را که بـر نگـین انگـشتریِ شـرف شـمس             . به هر تقدیر از خواص آن یکی این هست که چون بگویند و بر قفل بسته بدمند باز خواهد شد                   

 : ند که آقای جعفر شهری آن را در این رباعی به نظم کشیده استدانست شد رمز اسم اعظم می حکاکی می

دان به یقین نام خدای  ها و سه الف کشیده مدّی بر سر    میمی کج و کور و نردبانی در بر    چارش الف و هائی و واوی معکوس    می
 اکبر

   :2تصویر   :1تصویر  :که شرح این دو شکل است
شـد کـه در روز و         اثر آن فقط زمانی ظاهر مـی      ... که... کردند  ه بر عقیق کنده آن را نگین انگشتری قرار داده به دست می            این همان صورت شرف شمس است ک      

اوج ارتفاع هر جسم سـماوی در آسـمان کـه شـرف       [که در این روز آفتاب در شرف        دانستند    روز آن را نوزدهم فروردین می     . ی معینی حکاکی شده باشد      ساعت و لحظه  
دانند بسیاری هم بر این عقیـده بودنـد    گرچه معموالً شرط کلّی را حکاکی شدن این رمز بر عقیق می  ... نشسته است .] دهد  ر ماه فروردین و در برج حمل رخ می        آفتاب د 

اوالً دسـت کـم   : ب این نوشته بیاوریمالزم است توضیحاتی را در با» .که کندن و نوشتن آن بر روی هر چیز زرد رنگ مانند طال یا کاغذ زرد به همان اندازه مؤثر است             
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 . زد و اشاره کرد آزادانه اطراف را بگردندیندیبود لبخند خوشال کردن رسیده ید و هر چند زمان تعطی را دیراهنما ورود لنگدان و سوف
 .ستادیران در چشمانش کنار ورودی کلیسا ای مسحور و با نگاهی حین همه سوفیبا ا. شتر رفتیلنگدان با تکان سر تشکر کرد و پ

 » شده؟یچ«
 ».جا اومدم نیقبالً ا... کنم یگمان م«: گفتره شده بود یسا خی که به کلیسوف

 ».یدینشنن رو هم ی اسم رزلی که حتیاما به من گفت«. نگدان تعجب کردل
. جـا آورده باشـه     نیـ سـن بـودم پـدربزرگم مـن رو ا           کـم  یلی خ ید وقت یبا«: ادامه داد  کرد و    ینامطمئن اطراف را بررس   » .ده بودم ینشن«

. آره«.  کلیسا اشاره کـرد    یی سر تکان داد و به قسمت جلو       یترشینان ب یبعد با اطم  . کرد یفضا را با دقت ورانداز م     » .ادیبه نظر آشنا م   . دونمینم
 ».دمیاونها رو د... اون دو تا ستون

 یهـا  کـره ی پییگو.  انداختیگر صحن که با مهارت به شکل مجسمه در آمده بودند نگاه    ی د ی لنگدان به دو جفت ستون که در گوشه       
جـا کـه     آن—هـا  ستون. تابید سوخته بود     به داخل می   ی غرب ی  از پنجره  شان با درخشش شنگرف خورشیدِ در حال غروبی که          د و مشبّک  یسف

 کـرده بودنـد، حـال آن کـه          ی حکاک ی افق ی ستون دست چپ را با خطوط ساده      .  را ساخته بودند   یبیجفت غر —د باشد یبا یقاعدتاً محراب م  
 .ن داده بودندیچکی پر از گل تزییستون سمت راست را با پ

: گفـت ت سـر تکـان داد و   یـ  با قاطعیدند سوفیها که رس به ستون. اش رفت یافتاد، لنگدان به سرعت از پها راه    که به طرف آن    یسوف
 »!دمیها رو قبالً د نیمن ا. مطمئنم! آره«

 ». نبودهجا نیا لزوماً ی، ولیدیشک ندارم اونها رو د«: لنگدان گفت
 »ه؟یمنظورت چ«: د و پرسیدیسوفی به سمت او چرخ

 ».ش همه جا هستی بدلیها نسخه. ندیخ معماری تارین بناهایتر یرارن دو تا ستون تکیا«
 »ن؟ی رزلی بدلیها نسخه«: گفتد یرس یسوفی که شکاک به نظر م

 هـستند کـه نزدیـک در       ی همون دو سـتون    یقا کپ ین دو ستون دق   یمانه؟ ا ی از هیکل سل   ین مدل یادته قبالً گفتم خود رزل    ی. ها ستون. نه«
 مکث  1».ا ستون شاگرد  ی—نیاکی یکیاون  . ا ستون بنّا  ی—زگن بوعَ ین م یبه ا «. د به ستون سمت چپ اشاره کرد      بع» .مان بودند یهیکل سل 

 ».ن دارندیا دو ستون مثل ای دنی فراماسونهای گاه ی پرستش قت، عمالً همهیدر حق«: ادامه دادکرد و 

                                                                                                                                                                                                                                             

پر تنها در طرف راسـت نقـش    ی شش جا یک ستاره ثانیاً در نقوش مذکور در این. الشمس حک شود و نه عقیق  غالباً عقیده بر آن است این نقش باید بر شرف        روز  امروزه
. زنند پر هم نقش می  قدیمیان اعتراض دارند که چرا امروزه حکاکان این ستاره را پنجآمده، حال آن که باید دو ستاره در دو طرف نقش بیاید و نیز آن که برخی آگاهان و

 :ی دیگری هم از رباعی باال یافتیم که نقل آن خالی از فایده نیست ثالثاً نسخه
نقش نام خدای صفری سه الف کشیده مدّی بر سر    میمی کج و کور نردبانی در بر    پس چهار الف و ها و واو معکوس    این است 

 اکبر

جا که پرسیدیم شـکل اول صـحت          الشمس دیدیم تنها شکل دوم، یعنی با مدّی بر سر و نه در زیر آمده بود و تا آن                    های شرف   رابعاً در نقوشی که ما در انگشتری      
 .دانند خامساً روز نقش کردن نام را بر انگشتری هفدهم رمضان نیز می. ندارد

در نمادشناسی این دو نمایانگر نَفْس برین و نفس .  منقوش به گل سوسن به ترتیب در سمت چپ و راست رواق هیکل سلیمان بودبوعز و یاکین نام دو ستون 1
 .است) نفس لوّامه و نفس مطمئنه(انسان  پست
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. ش صـحبت کـرده بـود      ی بـرا  ی امروز یها  فراماسون یل سرّ های هیکل با محاف      قدرتمند شوالیه  یخی تار ی لنگدان قبالً در مورد رابطه    
هـای    ن کـار شـوالیه    ی نخـست  یبه روزهـا  — اعظم یها  عضو، فراماسون  یها  شاگرد، فراماسون  یها فراماسون-شان ی که درجات اصل   یکسان

نت ین را ز  یشان رزل یهنر یها شکشی اشاره داشت که با پ     ی اعظم یها  آشکارا به فراماسون   یسطر آخر شعر پدربزرگ سوف    . گشت یهیکل برم 
 .کرد ی اشاره مندده بودانارات پوشی ستارگان و سهایی از ین هم که با حکاکی رزلیالبته به سقف مرکز. داده بودند

ن دو تـا رو     یـ بـاً مطمئـنم ا    یتقر«: ادامـه داد  . ره مانـده بـود    یهنوز به ستون ها خ    » .ی فراماسون یسایوقت نرفتم یه کل    چیمن تا حاال ه   «
 .اش باشد دن حافظهی کاوی برایگریز دی چی در پیید، گویبه سمت نمازخانه چرخ» .دمی دجا نیهم

مود ن ساله می ستی که بییمایس مرد جوان خوش. آمد یها م  به طرف آنیندی مهمانان در حال رفتن بودند و راهنما با لبخند خوشا        یمابق
د یـ خواه ی رو که مـ    یزیاد تا چ  ی ازم برم  یکمک. ل کنم یخوام تعط یم«. تی روشن داش  ی پوشیده بود و موها    ی اسکاتلند یرو ادهی پ یها و کفش 

 »د؟یدا کنیپ
 ؟ی کمکمون کنیتونیدر مورد جام مد یخواست بگو یلنگدان دلش م

 »!جاست نی ایه رمزی. رمز«: مقدمه گفت ی بیسوف
 ».درسته. بله خانم«: گفتد یرس یاق او خوشحال به نظر میراهنما که از اشت

 »...ی اون حوالییه جای«: ادامه دادد و یوار سمت راست چرخیبعد به طرف د» . سقفهیرو«
 ».ستین نیدتون از رزلین بازدیاز قرار معلوم اول«: گفتمرد لبخندزنان 

ـ   ی ان همه یدر م .  کوچک را فراموش کرده بود     ی ن نکته یا. رمزد  یشیلنگدان اند   هـم بـود کـه صـدها     یشـکل  ین تـاق قوسـ    ی اسرار رزل
 بر حـسب  یی تزیین کرده بودند؛ گویا  سنگ را با نشانه    هر تخته . ب را شکل داده بود    ی و غر  ی چندوجه یرون زده و سطح   ی آن ب  سنگ از  تخته

ن را افـشا    یریـ  ز ی ن رمـز راه ورود بـه نمازخانـه        یـ  اعتقاد داشتند ا   یبرخ. ها را خلق کرده باشند       به نشان  ناشدنی  تصادف رمزی با ارتباط فهم    
 .کند یم

 داشته باشد رمزشناسان    یت زیاد یجا محتمل بود رمز اهم      از آن . دیگو ی را باز م   یقی جام حق  ی ده بودند که افسانه   ین عق ی ا گر بر ی د یبرخ
 که بتوانـد رمـز را بـرمال کنـد           ی کس ی برا یا  سخاوتنمدانه ی زهین جا یتا امروز هم هیئت امنای رزل     . ابندیش را در  یده بودند معنا  یها کوش  قرن

 »...شم بهتون نشون بدمیخوشحال م«. چنان سر به مهر مانده بود ما راز هممقرر کرده بودند، ا
 

 . شدمحو راهنما یصدا

 صـندل سـرخ     ی با دادن جعبه  .  به سمت تاق که به رمز در آمده بود به راه افتاد            ییغرق تفکر به تنها   . اولین رمز زندگیم  د  یشی اند یسوف
ر یـ بـه ز .  روز گذشته رهـا کنـد  ی رمز و رازهای ون و همه و همه یر صه یز جام مقدس و د     خود را ا   یا قهیتوانست چند دق   یبه لنگدان، حال م   

 ی ناگهـان  ی خاطرات با غم   یبیاد آورد؛ به طرز غر    یجا را به     نیدش از ا  ین بازد ینخست. ها هجوم آوردند   د خاطره یها را د   د و نشانه  یسقف که رس  
 .همراه بودند

 او را به اسـکاتلند آورده بـود و          یالت کوتاه ی تعط یپدربزرگ برا . اش گذشته بود   خانوادهک سال از مرگ     یو حدود   ...  بود یدختر کوچک 
 .اما آنها هنوز داخل بودند. سا بستهیاواخر عصر بود و کل. ن هم بازدید کنندیقبل از بازگشت به فرانسه آمدند تا از رزل

 »م خونه؟یشه بری مپر گران«:  التماس کردیبا خستگ
ن منتظـر   ی تـو ماشـ    یخـوا یم. جا انجامش بـدم    نید ا یست که با    یه کار دیگه  .  زود یلیخ. زمیم عز یریزود م «: گفت .ش افسرده بود  یصدا

 »؟یبمون
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 »؟یکن یگه میه کار بزرگ دی یدار«
 ».دمیقول م. کنم یزود تمومش م«: گفتسری تکان داد و 

 ».ف داشتی کِیلیتونم دوباره برم سراغ رمز سقف؟ خیم«
 »؟یجا بمون نی تنها ایترس ینم. رونی بد برمیبا. دونمینم«
 »!ک هم نشدهیهوا هنوز تار«: ت ادامه داده بودیبا عصبان» !معلومه که نه«

 . که قبالً نشانش داده بود بردیونگار بعد او را به طرف سقف پُرنقش» .باشه«: گفتسونیر لبخند زد و 
تـا  «. ره شـد  یـ  سـرش خ   ی بـاال  ی ده شـده  یـ عات پازل کنار هم چ    د و به قط   ی نشست و به پشت دراز کش      ین سنگ ی زم ی فوراً رو  یسوف

 »!کنم ی رمز رو باز میبرگرد
اگـر  . ذارمگـ  یدر رو هم باز م. رونمین ب یهم«.  رفت یکی در آن نزد   ید و به طرف در    یش را بوس  یشانیخم شد و پ   » .میدیپس مسابقه م  «

 .م غروب گم شدیبعد در نور مال» . صدام کنی داشتیباهام کار
 .دیها اول تار شدند و بعد ناپد  بعد نشانهی قهیچند دق. چشمانش پُرخواب بود. دین دراز کشی زمیره بر رمز، رویمان جا، خ هیسوف

 .ن سرد بودی شد زم کهداریب
 »؟پر گران«

پدربزرگ را دید که . رون رفتیب.  هنوز باز بود و از غروب کمی گذشته بودیدرِ کنار.  داد یستاد و خودش را تکان    یا.  در کار نبود   یپاسخ
 .کرد دا بود صحبت میی پیا شهی که به زحمت از پس در شیستاده و با کسیسا ایقاً پشت کلی دقی سنگیا  خانهیکنار ورود

 »؟پر گران«: صدا زد
 .زگشتان بای فرستاد و با چشمان گریا گر نجوا کرد و بوسهی دی بعد چند کلمه.  صبر کندیا د و اشاره کرد که لحظهیپدربزرگ چرخ

 »؟پر گران یکن یه میچرا گر«
 ». سختهیلیخ. می کردیها خداحافظ یلی من و تو امسال با خیآخه سوف«. سوفی را بلند کرد و تنگ در آغوشش گرفت

 »د؟یکرد ی میگه خداحافظی دیکیشما با «. دیشی به تصادف و وداع با مادر و پدر و مادربزرگ و برادر کوچکش اندیسوف
 .ده بودکرن ی سنگ غم صدایش رااحساس» .نمشیترسم تا خیلی وقت دیگه نتونم بب یم.  دوستش دارمیلیه خ کیزیبا دوست عز«
 

 یسـوف . بست دیگری سر راهشان سر درآورده باشـد  نگران بود مبادا بن.  کردیسا را بررسی کلیوارهایلنگدان همراه راهنما ماند و د 
گرچـه شـعر    . د تنها گذاشته بود   یرس یده به نظر م   یفا ی درونش که اکنون ب    ی سرخ و نقشه   صندل   ی  رمز راه افتاده و لنگدان را با جعبه        یپ

کرد کـه    ی اشاره م  یا الهیر و پ  یشعر به شمش  . د بکنند یاند چه با   دهیکرد لنگدان مطمئن نبود حاال که رس       ین اشاره م  یر به وضوح به رزل    یسون
 .ده بودیچ کجا ندیلنگدان ه

   .The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits .ی منتظر استن باستانیر رزلیجام مقدس ز
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 The blade and chalice guarding o'er Her .اش نــاظر اسـت   اله بــر دروازه یر و پــ یشـمـش 
gates.   

 
 . از راز هنوز افشا نشده استیکرد بخش یدوباره حس م

از کجـا   ... ن جعبـه  یـ ، امـا ا   یـاد مخیلـی بـدم      یاز فـضول  «: گفـت دوخته بود    صندل سرخ در دستان لنگدان چشم        ی راهنما که به جعبه   
 »دش؟یآورد

 ».هی طوالنیلیداستانش خ«: گفتد و ی خندیلنگدان با خستگ
 ی جعبـه —ن داشت ی مثل هم  قاًیدقمادربزرگم یه جعبه    ! بهی عج یلیخ«. مرد جوان که هنوز مردد بود چشمانش بر جعبه خیره مانده بود           

 ». بودندین شکلی لوالهاش هم همیحت.  شده روش داشتی بود و رز حکاکیقلی از صندل سرخ ص ونین همی عجنسش .جواهراتش بود
 ی کـه بـرا  یا جعبـه —بـود  ی میکی نیهمد ین مشخصات وجود داشت بای با ایا اگر جعبه. کند یدانست مرد جوان اشتباه م  یلنگدان م 

 »... هم باشند، اماهیممکنه دوتا جعبه شب«. دنسنگ تاج دِیر ساخته باش
 یا مالحظه بـه طـرف خانـه       یرون رفت و ب   ی ب یچ کالم ی ه ی ب یسوف.  بسته شد و نگاه هر دو را منحرف کرد         ی بلند ی با صدا  یدرِ کنار 

ـ . ش گرفتـه بـود  ی در پیبی که وارد ساختمان شدند رفتار غر  ی؟ از زمان  رهیداره کجا م  . ره ماند یلنگدان خ . رفت ی که آن اطراف بود م     یسنگ ه ب
 »ه؟ید اون خونه چیدونیم«. دیطرف راهنما چرخ

س هیئت امنای   ییر. کنهی م یسا اونجا زندگ  ی کل یمتصد. شهیمنزل کش «.  متعجب بود  یاز رفتن سوف  . سری به نشان نفهمیدن تکان داد     
 ».مادربزرگمه«: گفتمکث کرد و » .ن هم هستیرزل

 »نه؟یس هیئت امنای رزلییمادربزرگتون ر«
 عمـرم   ی همـه «.  باال انـداخت   یا شانه» .کنم یسا رو اداره م   ی کل یکنم و تورها   ی م یمن با اون زندگ   «: گفت داد و    مرد جوان سر تکان   

 ».مادربزرگم من رو تو اون خونه بزرگ کرده. جا بودم نیا
 .نش صدا کردآن چه مرد جوان گفته بود در ذه. ستادی راه ناگهان ای انهیدر م. ش بزندی شد و رفت تا صدایلنگدان نگران سوف

 .مادربزرگم من رو بزرگ کرد
 بـه طـرف مـرد       یبه آهستگ . رممکنهیغ.  صندل سرخ در دستانش    ی ست و بعد به جعبه    یرفت نگر  ی م یبی که در سراش   یلنگدان به سوف  

 »ن داشت؟یه جعبه مثل اید مادربزرگتون یگفت«. جوان برگشت
 ».نین همیباً عیتقر«
 »از کجا آوردیش؟«
. داده ی انجـام مـ    یا  ماهرانـه  یگه کارهـا  یم. زنهی بچه بودم مرد، اما مادربزرگم هنوز راجع بهش حرف م          یوقت. ختهپدربزرگم براش سا  «
 ».ساخته یز میهمه چ

 ی نداره بپرسم چـه اتفـاق    یرادایا. د مادربزرگتون شما رو بزرگ کرده     یگفت«. دیش رویش د  ی از اتفاقات را پ    یلنگدان تاروپودی باورنکردن  
 »رتون افتاده؟ پدر و مادیبرا

 ». که پدربزرگم مردیهمون روز«. مکث کرد» .کوچیک که بودم مردند«: گفتنمود  یمرد جوان متعجب م
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 »؟یتوی تصادف رانندگ«. به تپش افتاده بود سختقلب لنگدان 
م اون   خـانواده ی همـه . یتصادف رانندگ. بله«: گفت.  در چشمان سبزش به او نگاه کرد     یا زده رتید و با نگاه ح    یراهنما خود را پس کش    

 . ره شدین خی کرد و به زمیدرنگ» ...نم ویپدربزرگم و والد. روز مردند
 »و خواهرت؟«: لنگدان گفت

 
 گـرم و    یا ده بـود و خانـه را هالـه        یشب از راه رس   . آورد یاد م ی به   ی بود که سوف   یقاً همان ی دق یسنگ  تمام ی بی خانه یرون در سراش  یب
 یتـر کـه شـد صـدا        کینزد. ان بود یها ع   از پنجره  یی طال ید و نور  یرس ی به مشام م   یا شهی ش ی از پس درها    نان یبو. کننده داشت  دعوت
 .دی را شنیهق هق

ی پرپـشت و  یزن موهـا . کنـد  یه می فهمید که گریپشتش به در بود، اما سوف    . دیر را کنار ورودی د    ی پ ی زن ی، سوف یا شهیاز خالل در ش   
 را در دسـت     ی مـرد  ی شـده  زن عکس قـاب   . دار خانه حرکت کرد     پله ی به سمت هشت   یسوف. ز بود یانگ  داشت که برای سوفی خاطره     یا نقره
 .کرد یز نوازش میانگ  حزنیفشرد و صورتش را با عشق یم

 .شناخت ی می به خوبی بود که سوفیا چهره
 .پر گران

 .ده بودیز دیشب او را شنیانگ زن انگار خبر مرگ غم
خکـوب در   یزد، امـا م   یـ خواسـت بگر   ی م یسوف.  را دید  ینش سوف یچشمان غمگ . دیرد و زن آهسته چرخ     صدا ک  ی سوف یر پا ی ز یا تخته

یک زندگی با نگاه دو زن به       . دیلرز یشد م  ی م یا شهیک در ش  یگذاشت و نزد   یچشمان مشتاق و گرم زن که عکس را کنار م         . جای خود ماند  
 .حد ی بیو باالخره به شادمان... دیین گرایقی زن از شک به ی هان موج دریا چهریبعد همانند طغ. گر در میانشان گذشتیکدی

 »!نیگاش کن... زمی عزیوا«: گفت.  را در دستان نرمش گرفتیران سوفیرون آمد و صورت حیدر را گشود و ب
 . نفسش بند آمده بودیخواست صحبت کند، اما حت یدلش م. ستیدانست ک ی او را نشناخت، اما میگرچه سوف

 .دیش را بوسیشانیکنان پ هق هق» !یسوف«
 »...گفت شماپر  گران... اما«:  با زبانی الکن زمزمه کردیسوف

. میزها بگـ ی چیلیم خیمن و پدربزرگت مجبور شد«. ره شد یش خ ی گذاشت و به چشمان آشنا     ی سوف یها دستانش را بر شانه   » .دونمیم«
 ».خودت بود، پرنسس سالمتی یبرا. متأسفم. مدوا یم که به نظرمون درست می کردیکار

هـای کهـن      ش در میان سنگ   ی اکنون صدا  ییگو. دینام  ها او را پرنسس می     اد پدربزرگ افتاد که سال    ید و فوراً به     ی آخرش را شن   ی کلمه
 .یافت  زیر زمین پژواک مییگاه نهان یرفت و در مخف انداخت و در دل زمین فرو می ین مین طنیرزل

اما اتفاق  . ز رو بهت بگه   یخواست همه چ   یپدربزرگت دلش م  «: گفت حلقه کرد و     یش را گرد سوف   ر بود دستان  یش سراز یها زن که اشک  
د و  ی را بوسـ   ی سـوف  یشانیدوباره پ » .ادی ز یلیخ. ح بدم ید برات توض  یزها رو با  ی چ یلیخ.  کرد ی سع یلیخ.  بین شما دوتا افتاده بود     یندیناخوشا

 ».یت بدون قت رو در مورد خانوادهیوقتشه حق. سسست، پرنی در کار نیگه رازید«: در گوشش زمزمه کرد
 

 چمنـزار   ی از رو  ید و نابـاور   ی جوان با چشمانی پر از ام      یگر را در آغوش گرفته بودند که راهنما       یکدیآلود    و مادربزرگش اشک   یسوف
 .دوان به سمتشان آمد دوان
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 »؟یسوف«
 را کـه  ی خـون یروی در آغوشش گرفت نیشناخت، اما وقت یرا نم مرد جوان ی چهره. ستادیش سر تکان داد و ایها  از خالل اشک   یسوف
 .ک بودندی که در آن شریخون... د حس کردیدو یش میها در رگ
 
ده ید یروز چقدر خود را تنها م     ین د یتوانست تصور کند تا هم     ی نم یها ملحق شود، سوف    ها گذاشت تا به آن      لنگدان قدم بر چمن    یوقت

 .کرد به خانه برگشته است ی حس مشان شناخت ی میت سه نفر که به سختی در معبهین مکان غریاست و حاال در ا
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 فصل صد و پنجم

 .ه افکنده بودین سایشب بر رزل

آمـد    ی پشت سرش م   یا  شهیداری که از در ش    ید د ی خنده و تجد   یستاده بود و از صدا    ی ا ی سنگ ی وان خانه ی بر ا  ییرابرت لنگدان به تنها   
ن احـساس   یـ کرد که ا    ین همه حس م   یبا ا . دش کاسته بود  ی رو به تزا   ی از خستگ  ی در دستش تا حد    یلی برز ی قو ی وان قهوه یل. برد  یلذت م 
 . تا عمق جانش نفوذ کرده بودیخستگ.  باشدیش مقطعیگشا

 ».دیسروصدا فرار کرد یب«:  از پشت سرش گفتییصدا
 1 شـاول  یست و هشت سال گذشـته مـر       یامش حداقل در ب   ن. دیدرخش  یش م یا   نقره یرون آمده بود و موها    ی ب یمادربزرگ سوف . دیچرخ

 .بود
دیـد کـه بـا بـرادرش           را مـی   یاز پنجره سوف  » . با هم بودن بدم    ی برا یتون فرصت   گفتم به خانواده  «:  زد و گفت   یا  لنگدان لبخند خسته  

 .زند حرف می
دنش امشب جلوی در    ید.  شدم یگران سوف دم به شدت ن   ی خبر قتل ژاک رو شن     یوقت!  لنگدان یآقا«. ستادیک آمد و کنارش ا    ی نزد یمر

 ».د ازت تشکر کنمیتونم به اون اندازه که باینم. م بودین آرامش تمام زندگیم بزرگتر خونه
 از او خواسته بود بماند یها را ترک کند مر شنهاد داده بود که آنی و مادربزرگش پیگرچه به سوف.  بدهدیدانست چه پاسخ   یلنگدان نم 
 .کنم یپس من هم اعتماد م.  لنگدانیبه شما اعتماد کرده بوده آقاهمسرم . و گوش دهد

                                                                            
1  Marie Chauvel 
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در کمـال   . ف کنـد  یـ  را تعر  ی سـوف  ی ن تـازه  ی داستان والد  یستاده بود تا مر   یرت ا ی از سر ح   ی در سکوت  یپس لنگدان مانده و کنار سوف     
 حفاظـت از خـود     ی بـرا  ین و اجداد سوف   یوالد. حی مس یسیه و ع  یم مجدل یاخالف مر —ها بودند   نینجی مرو ی ها از خانواده     آن یرت هر دو  یح

داً یرو دیر صهیون شد    نیا  بودند و از   ی خون سلطنت  ی واسطه  یفرزندانشان صاحب ب  . ر داده بودند  ییکلر تغ   شان را از پالنتارد و سن     ینام خانوادگ 
ابنـد، دِیـر ترسـید کـه        ی رخداد آن ب   ی برا یل قاطع یتوانستند دل   ی که نم  یند، تصادف مرد که در تصادف     ین سوف یوالد. کرد  یها مراقبت م    از آن 
 .ت وارثان خون سلطنتی افشاء شده باشدیهو

 یم مهمـ  ید تـصم  یـ م با یافـت کـرد   ی کـه تلفـن تـصادف رو در        یمن و پـدربزرگت زمـان     «: ح داده بود  ی مملو از غم توض    یی با صدا  یمر
از جملـه   —هر شش نفر ما   «: چشمانش پاک کرد و ادامه داد     اشک را از    » .ندده بود کردا  ی رودخونه پ  ی تو  رو ن پدر و مادرت   یماش. میگرفت  یم

 قتیچ طور از حق   یمن و ژاک ه   . مون عوض شد  ی آخر تصم  ی قهیخوشبختانه دق . مین سفر کن  یقرار بود اون شب با اون ماش      —ها  شما دوتا نوه  
 رو  یم و کـار   یهامون مراقبـت کنـ      د از نوه  یبام  یدونستیم«. ستی نگر ی به سوف  یمر» . بوده یا نه   تصادفکه این واقعاً    ... یمدرویان سر در  ماجرا
ان آب یـ الظـاهر جر  علـی ... مین بـود  یس گزارش داد که من و برادرت هم داخل ماشـ          یژاک به پل  . اومد  ین کار م  یم که به نظرمون بهتر    یکرد

تنها . د شدن نداشت  ی و بخت ناپد    بود یا  ژاک مرد برجسته  . میبعد من و برادرت تحت مراقبت دِیر قرار گرفت        . اجساد ما رو با خودش برده بوده      
» .ر نظـر اون یـ س بمونه تا ژاک بزرگش کنه و بهش آموزش بده، نزدیک به قلـب دِیـر و ز    یتر در پار     بزرگ ین بود که سوف   ی ا یت منطق یروا
ـ یبعـد از اون مـن و ژاک خ        . میم انجام بـد   ی بود که مجبور بود    ین کار یتر  جدا کردن خانواده سخت   «. دییش به نجوا گرا   یصدا  بـه نـدرت     یل
شه یـ هایی هست که اخـوت هم       آیین. تحت حفاظت دِیر بود   ... ها  ن مکان یتر  یشه در سرّ  یها هم هم    همون ندرتاً دیدن  . میدید  یگر رو م  ید  هم

 ».مونهیمعتقد به اونها م
ره بر تـارک بـرج   یاال خرون زده بود و حیب. ستیی آن به او مربوط ن کند و ادامه یدا می پیشتریلنگدان حس کرده بود که ماجرا عمق ب   

 کـه   یا  الـه یر و پ  ین طـوره شمـش    یـ  اگر ا  ؟نهیجا توی رزل    نیجام واقعاً ا  . زدی آن بگر  ی راز پنهان  ی توانست از خأل آزاردهنده     ین نم ی رزل یسایکل
 ؟گفت کجاست یر توی شعر میسون

 » .دارم من نگهش می«:  به دست لنگدان اشاره کرد و گفتیمر
 . قهوه را در دستش گذاشتیوان خالیو ل» .ممنون! اه«

 »! لنگدانیکردم، آقا ی اشاره مت گهیدبه دست «. ره شدیمری به او خ
پکس خـارج  یده باشد آن را از کـر ی که قبالً ندیزیافتن چید یبا ام. فشارد یر را در دست میروس سونیافت که پاپیلنگدان نگاه کرد و در 

 ».دیببخش! آره«. کرده بود
 مشتاقه بازگـشت    یلیشناسم که احتماالً خ     یس م ی رو توی یه بانک توی پار      یمرد«: گفت. نمود  یت خرسند م  گرف  ی کاغذ را که م    یمر

 ژاک  ی کرد تا خواسته    ی م یآندره هر کار  . ز ژاک بود و ژاک جداً بهش اعتماد داشت        یآندره ورنه دوست عز   . نهی صندل سرخ رو بب    ی ن جعبه یا
 ».ن جعبه برآورده بشهی حفاظت از ایبرا

س ناگهـان   یاد آوردن پـار   یـ به  . نوا را شکسته است   ی مرد ب  ینیباً ب ید تقر یم گرفت نگو  ی و تصم  ک به من  ی شل ی حت اد آورد که  یگدان به   لن
 »افته؟ ی میو دِیر چی؟ حاال چه اتفاق«: گفت. ادش انداختی مقتول شب گذشته را به مباشرسه 

 کـه   یشه هـستند کـسای    یـ هم. ارهیـ ن یکی رو هـم تـاب م       یل کرده و ا   ها تحم   اخوت قرن .  لنگدان یچرخ ها به حرکت دراومدند، آقا     «
 ».منتظرند تا دست به کار بازسازی بشند

 یشه اعـضا یهر چه که باشد دِیر هم. ل است یا نهیک دخیر از نزدی در اعمال دیشک بود که آیا مادربزرگ سوف تمام شب لنگدان دوبه 
ر داشـتند و    یـ  در د  یگـاه پرافتخـارتر   یاما هنـوز زنـان جا     —نگهبانان—نتاً مرد بودند   س مباشران. چهار استاد اعظم زن بودند    . زن هم داشت  

 .ن منصب ترقی کنندی تا واالتریا توانستند از هر درجه یم
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سا همسرتون رو تحت فشار     یکل«. نمود  ی در نظرش دور م    ی عمر ی د که به اندازه   یشینیستر اند یم   وست ینگ و کلیسا  یبی ت یلنگدان به ل  
 »تا اسناد جام رو در پایان ایّام فاش نکنه؟نگذاشته بود 

 راز  ی افـشا  ی بـرا  یخ خاص ی وجود نداره که تار    یچ مطلب یر ه یم دِ یلا تع توی. دهیی اذهان پارانوی    پایان ایّام افسانه  . معلومه که نه  ! ایخدا«
 ».د برمال بشهیوقت نبا د کرده که جام هیچیشه تأکیر همید! برعکس. جام مشخص کرده باشه

 .که خورده بودیلنگدان » قت؟و هیچ«
ـ    که  شاول یمر» . اونه یریعت اِث ی جام در طب   ییبایز. کنه نه خود جام   یه م یه که روح ما رو تغذ     یراز و شگفت  «  ره شـده بـود    یـ ن خ ی به رزل

ت،گمان ی اکثر یو برا . هیخ سرّ ی اسناد مفقود و تار    یه جستجو ی بق یبرا. ارهید به همراه م   ی جاو یه که زندگ  یا  الهی، جام پ  ی بعض یبرا«: ادامه داد 
بخـش     امـروز الهـام    یایـ ومرج دن    در هرج  ی حت ی که به نحو   یافتنین  یه گنج باشکوه و دست    ...  باشکوهه ی هیکنم جام مقدس فقط یه نظر       یم

 ».ماست
 ».شهی ابد فراموش میه برایم مجدلی بمونند داستان مریاما اگر اسناد جام پنهان باق«: لنگدان گفت

. آونـگ در حرکتـه    . شتر از قبـل   یهر روز ب  . شهیها گفته م     و کتاب  یقیداستان او در هنر و موس     . دیطرافتون نگاه کن  شه؟ به ا  یفراموش م «
مکث کـرد و    » .میکن  یی مقدس رو حس م      ی مادینه   از بازگشت دوباره  یم ن یدار. و راه مخربمون رو   ... میکن  یخمون رو حس م   یم خطر تار  یدار

 »ست؟ین طور نی، ایسینو یی مقدس م  مادینهیها وشت در مورد نشانهن ه دستی ی داریتو گفت«: ادامه داد
 ».چرا«

 ». احتیاج دارهیا جهان به تروبادورهای تازه. آوازش رو سر بده.  لنگدانیتمومش کن، آقا«: لبخند زد و گفت
 .آمد ی برمماه نو از فراز درختانداس بیرون در فضای باز . کرد سکوت کرد یامش را حس می پینیلنگدان که سنگ
بـه  . ستیـ زمـانش ن  . نپـرس به خود گفـت     .  دانستن راز او دریافت    ی در خود برا   یا  گانه  اق بچه ید و اشت  ین چرخ ی رزل یچشمانش به سو  

 .ن نگاهی انداختی بود و دوباره به رزلیروس که در دست مریپاپ
 ».که بپرسی یحقش رو دار.  لنگدانیسؤالت رو بپرس، آقا«: د گفتیرس ی که خندان به نظر میمر

 .لنگدان سرخ شد
 ».نه یا نهیجا در رزل نی جام ای بدونیخواه یم«
 »د؟ید بهم بگیتونیم«

. بـرد   یآشکارا لذت مـ   . دیبعد خند » . بکنه یه استراحت یبگذارید جام   تونید  ینمچرا شما مردها    «: د و گفت  ین آه کش  ی دروغ یمری با خشم  
 »جاست؟ نی ایکن یچرا خیال م«

ن کـه از    یـ کنه؛ جز ا  ین اشاره م  ی که شوهرتون نوشته مشخصاً به رزل      یشعر«:  که در دستش بود اشاره کرد و گفت        یروسیلنگدان به پاپ  
 ».دمین دو ندی از ایا چ نشونهی نگهبان صحبت کرده و من هی الهیر و پیشمش

 » دارند؟یقاً چه شکلین دوتا دقیاله؟ ایر و پیشمش«: دی پرسیمر
 .ح دادی شد و به سرعت نمادها را توضیر بازین همه درگیدهد، با ا ی میبازکرد که مری او را  یلنگدان حس م

» کـشند، نـه؟     ی اون رو م   ین طور یکنم ا   یگمان م . هی مردانگ ی ر نشونه یشمش. البته. آره«.  از صورت مری گذشت    ی گنگ ی نگاه خاطره 
 . کف دست او رسم کردیریبعد با انگشت اشاره تصو
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 .ده بودیرا رسم کرده بود، با این همه لنگدان هر دو حالت را د» بسته«ر ی شمش صورت نامعمولیمر» .بله«
 ».هی زنانگی ندهیست که نما الهیپ«: دوباره کف دستش ترسیم کرد» ...و برعکسش«
 
 
 
 

 ».درسته«: لنگدان گفت
 »ا نیستند؟چ کجین دوتا هیم این داری رزلیسایجا توی کل نی که ما ایا ون هزاران نشانهی می بگیخوایم«
 ».دمیمن ند«
 »بره؟یو اگر اونها رو نشونت بدم خوابت م«
وارد . لنگـدان بـه سـرعت دنبـالش رفـت         . رفـت   یسا مـ  یـ  بود و به طرف کل     بیرون زده وان  ی از ا  یش از آن که لنگدان پاسخ دهد مر       یپ

 ».الهیر و پیشمش.  لنگدانیااونجاست آق«. ها را روشن کرد و به مرکز صحن اشاره کرد  چراغیمر.  شدندیساختمان باستان
 »...ستیجا که چیزی ن نیا«.  بودیخال. ره شدین خی زمی دهی و خراشیلنگدان به کف سنگ

 یچشمانش برا. ده بود شروع به راه رفتن کردیدکنندگان را روی آن دیسا که لنگدان امروز بازد ید و بر خط مشهور کف کل      ی آه کش  یمر
 »... داوی اما اون که ستاره«. کرد یکردند و او هنوز احساس گم شدن م یار م بزرگ خود را سازگی دن آن نشانهید

 .شد یقت آشکار میحق. ستادیرت ایخته به حی آمیلنگدان در سکوت
 
 
 
 

 .الهیر و پیشمش
 .تنیده در هم

اقامت —نهیهوه و سک  ی—و مرد ان زن   ی که خدا  ییاالقداس، جا    قدس ی نشانه... مانیخاتم سل ... اتحاد کامل زن و مرد    ...  داوود ی ستاره
 .دارند

 ».قاًیدق. قاًیدق! کنهین اشاره می رزلی  نقطهنیات به یب«. از داشتیدا کردن واژگان به زمان نی پیلنگدان برا
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 »!ظاهراً«:  لبخند زد و گفتیمر
 » ما در اون سردابه؟یر پایپس جام مقدس ز«. مفهومش لرزه بر اندام لنگدان افکند

ش فرانسه بود تـا بتونـه تـا ابـد     ین مادریر برگردوندن جام به سرزم   ی د یف باستان ی از وظا  یکی. یفقط از نظر روان    «:د و گفت  یمری خند 
ن بود  یش ا   فهی ژاک استاد اعظم شد وظ     یوقت. دور از نزاکت بود   .  تا حفظ بشه   نشده بود ین طرف و اون طرف کش     یچند قرن، ا  . استراحت کنه 

 ». ملکه براش آماده کنهی ستهی شایرامگاهکه اون رو به فرانسه برگردونه و آ
 »و موفق شد؟«

تونم ین م یس هیئت امنای رزل   یید و به عنوان ر    ی من انجام داد   ی لنگدان با در نظر گرفتن اون چه امشب برا         یآقا«.  شد یاش جد   چهره
 ».ستیجا ن نیگه اید که جام دینان داشته باشیبگم اطم

 »کنه؟ین اشاره میچرا به رزل.  اونجاستاالن اشاره کنه که جام ید به مکانینگ تاج بااما س«. اوردیم گرفت فشار بیلنگدان تصم
 ».بنده باشه، مثل همسر خدابیامرزمیتونه فریبه خاطر داشته باش جام م. ید معناش رو اشتباه برداشت کردیشا«

 از یر سـقف یز. کردند یگذار اله عالمتیر و پیشم که با شمیستادی ایی فضایتونست باشه؟ رویتر م   اما مگه چقدر واضح   «: دیلنگدان پرس 
 ».زنهین دم میز از رزلیهمه چ.  اعظمیها  هنر فراماسونی در احاطه. ها ستاره

 .ن شعر را خواندی بلند و متییروس را باز کرد و با صدایپاپ» .نمیز رو ببین شعر اسرارآمیبگذار ا! حرفی نیست«

   .The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits .ن باستانی منتظر استیر رزلیجام مقدس ز
        

 The blade and chalice guarding o'er Her .اش نــاظر اسـت   اله بــر دروازه یر و پــ یشـمـش 
gates.   

           .Adorned in masters' loving art, She lies. خـسبـد آراسـتـه در صـُنـع اسـتادان مـی
        

        .She rests at last beneath the starry skies.گیرد می آرام آسـمان اخـتران بـا بتـعـاق
        

 
 ». ژاکیآ«.  بر صورتش نشستی از آگاهی حاکی ساکت ماند تا لبخندیا خواندن را که تمام کرد چند لحظه

 »د؟یشی ممتوجهن رو یشما ا«: گفتست ینگر یلنگدان که مشتاقانه او را م
 ».م ساده هستی درک مفاهی برای زیادیها  لنگدان، راهیسا دیدی آقاین کلی که در مورد زمهمون طور«

شتر یـ توانـست از آن پ     یر دو معنا داشت، اما لنگدان نم      یز در مورد ژاک سون    ی همه چ  ییگو. د درک کند  یکوش یلنگدان با زحمت بسیار م    
 .برود

وقت رسماً از مکـان االن جـام مطلـع نـشدم؛ البتـه بـا            هیچ.  بهت بکنم  یافاعتر!  لنگدان یآقا«: گفتد و   یازه کش ی خم ی با خستگ  یمر
ن همـه  یمتأسفم که بعد از ا«:  ادامه دادید، اما مری بگویزیخواست چ یلنگدان م» .هیم هم قو و شهود زنانه...  ازدواج کردم یشخص پرنفوذ 
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 بـه سـراغت     یروز. یکنـ  یدا مـ  یگه تو باالخره پاسخ رو پ     یم بهم   یزین حال چ  ی؛ با ا  یکن ین رو ترک م   ی رزل یچ جواب درست  یتالش بدون ه  
 ».ی راز رو از همه پنهان نگه داریتونی اومد مطمئنم میو وقت«. لبخند زد» .ادیم

 ».دز تون بی غدوتایی«:  وارد شد و گفتیسوف.  از در ورودی آمدی آمدن کسیصدا
. دی را بوسـ   ی سـوف  یشانیـ بعد پ  ».ر پرنسس یشب به خ  «: گفت و    کنار در آمد   یبه طرف سوف  » .رفتم یمن داشتم م  «: مادربزرگش گفت 

 ».رون نگه نداری لنگدان رو بیاد آقایز«
 که به طرف او برگشت چشمانش غـرق در احـساسات            یسوف.  نظاره کردند  ی سنگ ی  رفتن مادربزرگ را به سمت خانه      یلنگدان و سوف  

 ». نبود که من انتظار داشتمیانیقاً پایدق«. بود
ر کرده ییش دستخوش تغیز را در زندگیافته بود همه چی که امشب در یاخبار. مه است ی که سراس  فهمید. کنهی رو از هم جدا م     ماد  یشیاند

 ». کارها داری که باید بهشون برسییلیحالت خوبه؟ خ«. بود
 وقـت  یم مـدت یایـ ز کجـا م م و ای هستین که کیا. خوام شروع کنمیجاست که م نیاز ا. من خانواده دارم«: گفتدر سکوت لبخند زد و   

 ».برهیم
 .لنگدان ساکت ماند

 »؟ حداقل چند روز؟یمونیگذشته از امشب با ما م«: دی پرسیسوف
 ».سیگردم پار یفردا صبح برم. ت بمونی  مدتی با خانوادهیاز داری نیسوف«.  خواستی نمیزین چیش از ایب. دیلنگدان آه کش

 دسـت او را     یسـرانجام سـوف   . ک صحبت نکردند  یچ  ی دراز ه  یمدت. ح است ین عمل صح  یدانست ا  ی م یید، اما گو  یرس ید به نظر م   ینوم
 اسکاتلند مقابلـشان دامـن      یی روستا یجا نواح  نیاز ا .  رفتند یبی سراش ی رو ی کوچک یسا برد و بعد به سمت برآمدگ      یرون از کل  یگرفت و او را ب    

در سکوت ماندند، دست در دسـت و در حـال           . کرد ی م یی خودنما پاره  اره پ یده بود که از خالل ابرها     یپر  رنگ یگسترده بود که غرق در مهتاب     
 .یمبارزه با خستگ

النـوع    ربـه . د بـود  یـ ناه. دنش لبخند زد  یلنگدان با د  . درخشید  گران می یش از د  ی ب ی نوران یا کردند، اما در مشرق نقطه     یها طلوع م   ستاره
 .دیدرخش ی سرشان می با نور جاویدان و ثابتش باالیباستان

چـشمانش بـسته بـود و    . ستیـ  نگری لنگـدان بـه سـوف   یپـس از مـدت  . شد ید و شب سردتر م یوز ی پست م  یها نی از زم  یم سرد ینس
 »؟یسوف«: گفتبا اکراه دستش را فشرد و . کرد ن شدن چشمانش را حس مییلنگدان سنگ.  آرامش گرفته بودندی راضیش با لبخندیها لب

 ».سالم«.  زدیآلود لبخند خواب. با بودیاش در مهتاب ز چهره. خیدآهسته چشمانش را گشود و به سمت او چر
 یبغـض . مکث کرد » .ستمیجا ن  نی من ا  یدار بش یصبح که ب  «.  را در وجود لنگدان انداخت     ی ناگهان یس بدون او غم   یفکر برگشتن به پار   

 »...یستم چطورید، بلد نیببخش«. گرفت یش شکل میدر گلو
 »نمت؟یب ی دوباره میکِ«. دیاش را بوس مت گونهیبعد خم شد به مال.  صورت او گذاشتی رو جلوتر آمد و دست نرمش رایسوف

ـ        یم. مکث کرد » ؟یک«. ج خورد ی در چشمانش او غرق شد و گ       ی دم یلنگدان برا   بـوده   ین فرصـت  ی چنـ  یدانست او هم چه اندازه در پ
 ».یچ کار خاصین ه اونجام، بدویا ک هفتهی.  دارمیراستش، ماه بعد فلورانس سخنران«است؟ 
 »ه دعوته؟ی«
 ».دنی بهم میه اتاق تو برونِلکی. وضعمون خوبه«
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 ». لنگدانی، آقایری تند میلیخ«: گفتد و یطنت خندی با شیسوف
 »...ن بود کهیمنظورم ا«. خود را جمع کرد

موزه،  یب  موزه«: ادامه داد  شد و    ی جد لحنش» .یه شرط یاما به   . م، رابرت نمیخوانم  ین که تو رو توی فلورانس بب      یشتر از ا  ی رو ب  یچیه«
 ».عتیقه بی هنر، عتیقه یمقبره، هنرب یب سا، مقبرهیکل یکلیساب

 ».شه کردی نمیا گهیه هفته؟ کار دیتو فلورانس؟ «
مـد  آ ی کنـار مـ    یوقتـ . یبدنشان به طرف هم آمد، ابتدا نـرم و بعـد بـه تمـام              . ش را یها ن بار لب  ید؛ ا ی دوباره خم شد و او را بوس       یسوف

 .مان بودیچشمانش سراسر عهد و پ
 ».میقرار گذاشت. قبوله«: دیلنگدان تنها موفق شد بگو
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 مؤخره

نور .  را بر خود داشت    هتل ریتز پاریس  ی   ی پالتویی کنار تختش نشانه     حوله. دید خواب می . رابرت لنگدان با تکانی از خواب بیدار شد       
 سر شب؟ سر صبحه یا د پرسید از خو. تابید رنگی از میان کرکره به داخل می کم

. فکـری غریـب  ... آهسته در تخت نشست؛ حال دانست چـه بیـدارش کـرده     . بدنش گرم و راضی بود و بهتر از دو روز قبل خوابیده بود            
 .بوددید که پیش از این توجهی به آن نکرده  روزها کوشیده بود بر سِیلی از اطالعات غلبه کند، اما حاال خود را بر چیزی متمرکز می

 ؟ممکنه خودش باشه
 .حرکت ماند لحظاتی طوالنی بی

هنـوز آن فکـر     . هایش را مالش دهـد      شانه  آب داخل شد و اجازه داد جریان قدرتمند      . از تخت بیرون آمد و به طرف حمام مرمرین رفت         
 .کرد مفتونش می

 .غیرممکنه
با ایـن   ... خواب روز گیجش کرده بود    . کشید   بر آسمان می   شب پرده . بیست دقیقه بعد از هتل ریتز بیرون آمد و داخل قصر وندوم رفت            

به خود قول داده بود در البی هتل برای نوشیدن قهوه با شیر و وضوح افکارش توقف کنـد،   . اکنون به طرز غریبی قبراق بود       همه ذهنش هم  
 .اما پاهایش او را مستقیم از در بیرون، به میان شب در حال زنده شدن پاریس بردند

بـه جنـوب داخـل خیابـان ریـشلیو          . کرد فزونی را در خود حس می      زد و اشتیاقی روبه     شان قدم می   ن به طرف شرق در خیابان پتی      لنگدا
 .های شکفته در باغ باشکوه قصر سلطنتی بود ی یاسمن جا تازه و آکنده از رایحه چرخید که هوا در آن
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ی درخـشانی از مرمـر سـیاه         ی مـشهور سـلطنتی کـه بیـشتر گـستره           رچـه بازا: به طرف جنوب ادامه داد تا آن چه به دنبالش بود دیـد            
بنـد   چنـد قـاب   : کرد آنجـا باشـد یافـت       ظرف چند دقیقه آن چه گمان می      . به طرفش رفت و سطح زیر پایش را بررسی کرد         . یافته بود  صیقل

کـاری    را قلـم S و Nود و روی آن حروف    متر ب  قطر هر قرص ده سانتی    .  بودند کردهتزئینی برنزی که بر خطی مستقیم در زمین جاسازی          
 .کرده بودند

 .Sudجنوب . Nordشمال 
و را زیـر نظـر       دوباره به راه افتاد و در حینی کـه پیـاده          . بندها را دنبال کنند    ی خط قاب   به جنوب چرخید و به چشمانش مهلت داد ادامه        

 !خودشه. زی دیگری زیر پایش بودبند برن فرانسه که گذشت قاب-از تقاطع کامدی. داشت مسیر را دنبال کرد
ها و   روها و حیاط   اند که در پیاده    ی برنزی از این دست زینت داده        نشانه 135های پاریس را با      ها پیش شنیده بود که خیابان      لنگدان سال 

ن دنبال کرده و سرانجام به      کور به سمت شمال از میان سِ       زمانی خط را از گنبد ساکره     . اند  جنوبی شهر جای گرفته   -ها بر محور شمالی    خیابان
 .جا اهمیت و معنی راه مقدسی را که دنبال کرده بود دریافت آن. ی قدیمی پاریس رسیده بود رصدخانه

 .ی زمین النهار اصلی و اولیه نصف
 .اولین طول جغرافیایی صفر دنیا

 .خط رز باستانی پاریس
 .سوتر است و بیشتر از یک خیابان با او فاصله ندارد اندکی آنکرد مقصد  گذشت حس می حاال که با عجله از خیابان ریولی می

 .جام مقدس زیر رزلین باستانی منتظر است
 .ی مزیّن به هنر استادان مقبره... شمشیر و پیاله... ی رزلین هجّی قدیمی سونیر از کلمه. آورد فوج در برابرش سر برمی پاسخ اسرار فوج

 ؟ بی اون که بدونم حقیقت رو پیدا کرده بودم؟ من حرف بزنهخواست با به همین خاطر بود سونیر می
وارد . کنـد   کند و به مقصد رهـسپارش مـی        کرد که راهنماییش می    خط رز را زیر پا حس می      . پایش به چیزی گیر کرد و سکندری خورد       

ن تونل، رمزآلودترین بنای یادبود پاریس      دانست در انتهای ای    می. تونل بازار ریشلیو که شد موهای پس گردنش از شدت انتظار سیخ ایستادند            
شـود    اش در محافل سری پیدا می       بنایی را که به دستور خود ابوالهول، یعنی فرانسوا میتران، مردی که شایع بود سروکله              —سر افراشته است  

 . برپا کرده بودند1980ی  و لنگدان واپسین ماتَرَکش را در پاریس تنها چند روز قبل دیده بود، در دهه
 .حاال عمری گذشته

زنان، چشمانش را باال بـرد و آهـسته و ناباورانـه بـه بنـای                 نفس. با غلیانی از نشاط و نیرو لنگدان از راهرو به حیاط آشنا پرید و ایستاد              
 .درخشان پیش رویش نگریست

 .هرم لوور
 .درخشید سخت در ظلمت می

چرخید و دوباره حس کـرد پاهـایش        .  بود مند  ش قرار داشت عالقه   بیش از آن به آن چه سمت راست       . تنها لحظاتی اندک تحسینش کرد    
  اطـرافش ی ی عظیم چمن که محصور در پرچین آراسته دایره—دنکش می از حیاط به کاروسل دِ لوور     را کنند و او   خط نامرئی رز را دنبال می     

 .کردند النوع را تکریم می روری و ربهبخشی که با مناسک مسرت... های کهن پرستش طبیعت بود زمانی مکان برگزاری جشن و بود
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ایـن زمـین مقـدس    .  شـده اسـت  گذاشت حس کرد به دنیای دیگـری وارد       ی سبز میان آن پا می      ها به محوطه   لنگدان که از روی بوته    
هـان گـشوده   ای د در مرکز محوطه، هرم واژگون و عظیم شیشه. گذاری شده بود ترین بناهای یادبود شهر عالمتآور اکنون با یکی از شگفت  

 .اشکوب لوور آن را دید بود که حال همانند شکافی بلوری در زمین فرو رفته بود و چند شب پیش لنگدان هنگام ورودش به میان
 .La Pyramide Inversée. هرم معکوس

 زیرزمینـی وسـیع لـوور    ی هرم که با نور زرد کهربایی برافروخته بود گام برداشت و به پایین بـه مجتمـع       لنگدان، لرزلرزان به طرف لبه    
جا، بر کف اتاق زیـر هـرم، سـاختاری           آن. چشمانش نه فقط هرم واژگون بلکه آن چه دقیقاً زیرش قرار داشت هدف گرفته بود              . چشم دوخت 

 .اش به آن اشاره کرده بود سخت ظریف بود که لنگدان در نوشته
مانش را باال گرفت و به لوور نگریست و حس کرد جناحِین عظـیم              چش. شور و هیجانِ احتمالی باورنکردنی لنگدان را هوشیار کرده بود         

 .راهروهایی که با زیباترین آثار هنری دنیا زینتشان داده بودند... گیرد لوور او را در خود می
 ...بوتیچلی... داوینچی

 .خـسبـد آراسـتـه در صـُنـع اسـتادان مـی
 .تار کوچک نگریستها به آن ساخ سرشار از حیرت بار دیگر از میان شیشه

 !باید برم پایین
نفـر از مـوزه    آخرین بازدیدکننـدگان روز نفربـه  . کل عظیم لوور طی کرد ش  از دایره بیرون آمد و با عجله حیاط را به سوی ورودی هرمی            

 .زدند بیرون می
 داالنهـای پلکـان کـه رسـید وارد          به انت . شود کرد هوا سردتر می    حس می . ی هرم پایین رفت    در گردان را فشار داد و از پلکان خمیده        

 . ادامه داشتهرم واژگوندرازی شد که زیر حیاط لوور به طرف 
 معلّـق از سـقف      ایـش   مانند و شیـشه   -7ی   کننده درست پیش رویش، هرم واژگون با شکل خیره       . در انتهای تونل، وارد اتاق بزرگی شد      

 .زد سوسو می
 .ساغر

 .دقیقاً زیر آن، ساختار کوچکی قرار داشت. ی دومتری از زمین معلق بود کرد که در فاصلهلنگدان باریک شدنش را از سر به نوک نگاه 
 .شد آسا محسوب می متر بلندی داشت و تنها ساختار کوچک این بنای غول هرمی کوچک که تنها نود سانتی

بنای «. ذرایی به این هرم کوچک کرده بود      ی گ  النوع اشاره   ی هنر ربه   ی استادانه  ی مجموعه   ی لنگدان در حین بحث درباره      نوشته دست
ور  شکل و بزرگ که بر اتـاقکی پنهـانی در زیـر آن غوطـه     ای هرمی ی سردابه قله—ظریف چنان از زمین برآمده که انگار نوک کوه یخ باشد       

 ».است
ها هـم    زان بر هم بود و نوک آن      شان می   کردند و تنه   دو هرم به یکدیگر اشاره می     . بخشیدند  اشکوب خالی نور می     نورهای مالیم به میان   

 .رسید تقریباً به هم می
 .شمشیر در پایین. ساغر در باال

 .اش نـاظر است شـمشیر و پـیاله بـر دروازه
 .فهمی روزی حقیقت رو میلنگدان کلمات مری شاول را شنید که به او گفته بود 
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؟ حـال   چه جایی بهتر از این بود که سـونیر از جـام نگهبـانی کنـه               . زیر خط رز کهن ایستاده بود و شاهکار استادان او را دربرگرفته بود            
چشمانش را به سـمت آسـمان گردانـد و از پـشت شیـشه بـه شـب                   . کرد معنای حقیقی شعر استاد اعظم را دریافته است         سرانجام، حس می  
 . نگریستنشان درخشان و ستاره

 .گیرد بت بـا اخـتران آسـمان آرام مـیـعـاق
جستجوی جام مقدس، جستجویی است برای زانو زدن        . ی ارواح در ظلمت در ذهنش طنین انداختند        ه همانند زمزمه  شد کلمات فراموش 

 .در برابر تن مریم مجدلیه، سفری برای نیایش در پای آن رانده شده
 .موجی از تکریم و ستایش رابرت لنگدان را دربرگرفت و او به زانو افتاد

    .نجوایی از دل زمین... آوای خرد اعصار کهن...  استدمی گمان کرد آوای زنی را شنیده

  قفسه
   یفارس یمجاز کتابخانه

Www.ghafaseh.coM  
  نترنت ی ای روی مجازیگاه جامع کتاب هایپا
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