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\  

  مقدمه
  
  

سـوخت بـه مـشامش رسـيد، و           بوي گوشتي كه داشت مـي      دانْ  لئوناردو وتراي فيزيك  
با تـرس و وحـشت نگـاه كـرد بـه            . سوزد  دانست گوشت تن خودش است كه دارد مي         مي

  »خواي؟ چي مي«: گفتآن وقت . هيكلي سياه كه خم شده بود روي او
  »!رمز عبور!  ال كياوِه«: خراش جواب داد صدايي گوش

  »...د من نمي...ولي«
ي وتـرا و   ضارب، شيئي را كه از داغي رنگش سفيد شده بود دوباره فشار داد و بيشتر فرو بـرد تـوي سـينه                     

  .سوخت بلند شد باز هم صداي جِلِزولز گوشتي كه مي. چرخاند
  .دبه خيالش آمد االن است كه بيهوش شو» .اصالً رمز عبور در كار نيست«. وترا از زور درد صيحه زد

  ».ترسيدم از همين مي. نو آوِوو پورا« : هيكلِ سياهِ ناشناس خيره شد به او و گفت
تسلي خاطرش ايـن    . رفت  كرد تا بِهوش بماند، اما هر لحظه بيشتر چشمانش سياهي مي            وترا سرسختي مي  

هيكـل ناشـناس    با اين همه، كمي بعد      . آورد  بود كه اين ضارب هيچ وقت آن چه به طلبش آمده به دست نمي             
ش و انگـار آمـده بـود پـيِ          هاي  ور بود پيش چشم     خنجر غوطه . خنجري بيرون كشيد و آورد نزديكِ صورتِ وترا       

  .كرد؛ انگار كه بخواهد جراحي كند خيلي آرام و دقيق حركت مي. مقصودي
   .اما ديگر كار از كار گذشته بود» !نكن! تو رو به خدا«: وترا فرياد كشيد
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  فصل يكم
  
  
  

هِي بـه   ! يالّا! رابرت«: باالي پلكانِ هرمِ جيزه، زن جواني خنديد و با فرياد بلند به او گفت             
  .كرد لبخندش جادو مي» !تر ازدواج كنم گفتم صالحم اينه كه با يه مرد جوون خودم مي

خـواهش  ! ايـسا و«: كنـان گفـت   التمـاس . زورش را زد تا به او برسد؛ اما پاهـايش انگـار سـنگ شـده باشـد                
  »...كنم مي

امـا  ! بايد بِهِش برسـم . ش سياهي رفت و سروصداي پرآشوبي توي گوشش برپا شدهاي باالتر كه رفت، چشم   
مرد خيره شـد    . خورده ايستاده بود    هاي كرم   دوباره كه نگاه كرد، زن غيبش زده بود و جاي او پيرمردي با دندان             

تنگي كشيد كه در تمـام        بعد، او فريادي از سر دل     . شكلك درآورد هايش را كج و كوله كرد و برايش           به او و لب   
  .صحرا پيچيد

زده،   گـيج و حيـرت    . خـورد   تلفن كنار تختش داشت زنـگ مـي       . رابرت لنگدان تكاني خورد و از كابوس پريد       
  .گوشي را برداشت

  »بله؟«
  ».با آقاي رابرت لنگدان كار دارم«: صداي مردي از آن طرف خط آمد كه

رابـرت  «. ش و اين پا و آن پا كرد تا افكارش را سـر و سـامان بدهـد                 ا  خوابِ خالي  ست توي تخت  لنگدان نش 
  .  صبح بود5:18. هايش را نازك كرد و نگاه كرد به ساعت ديجيتاليش چشم» .خودم هستم...لنگدان

  ».بايد شما رو خيلي فوري ببينم«
  »شما؟«
  ».يادي گسسته هستمدان ذرات بن من فيزيك. اسم من ماكسيميليان كوهلره«

  »خوايد؟ چي هستيد؟ مطمئنيد من همون لنگدان هستم كه شما مي«. لنگدان هيچ سر درنياورد
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  »...شما استاد نمادشناسي مذهبي توي دانشگاه هاروارد هستيد و سه تا كتاب هم نوشتيد راجع به نمادشناسي و«
  »خبر داريد ساعت چنده؟«
  ».تونم پشت تلفن راجع بهش حرف بزنم نمي. اً بايد ببينيدموردي دارم كه حتم. خوام معذرت مي«

ي   يكـي از دردسـرهاي نوشـتنِ كتـاب دربـاره          . قبالً هم مشابه اين اتفاق افتاده بـود       . لنگدان تا منظور او را فهميد، زير لب غرغر كرد         
شان  اند او براي    ن آيت الهيي را كه ديده     خواستند صحت آخري    باور بود كه مي     هاي تلفنيِ مومنان متعصب و خوش       نمادشناسي مذهبي تماس  

خوابگي تمام عمرش را داده بود، به شـرط آن كـه او               اي از شهرِ تولساي ايالتِ اوكالهاما به او قول بهترين هم            ماه پيش، رقاصه  . تاييد كند 
: گفت  لنگدان به اين قضيه مي    . د كند خواب او ظاهر شده بود تايي       هاي تخت   برود تا آنجا و واقعي بودن صليبي را كه مثل جادو روي ملحفه            

  .1كفن تولسا
  »م رو چطور پيدا كرديد؟ شماره«: رغم ديروقت بودن، مودب بماند لنگدان سعي كرد، علي

  »!تون از سايت كتاب! ي اينترنت از روي شبكه«
  .گفت خصاً داشت دروغ ميمرد آن طرف خط مش. ي تلفني از او نداشت كامالً مطمئن بود سايت كتابش، شماره. لنگدان اخم كرد

  ».كنم دستمزد خوبي هم به شما پرداخت مي. بايد شما رو ببينم«. كرد چنان اصرار مي كننده هم تلفن
  »...ببخشيد، من واقعاً«. شد كم عصباني مي لنگدان ديگر داشت كم

  »...اگه همين حاال راه بيفتيد، حدود«
هـايش را   چـشم . خـوابش ولـو كـرد     بعد گوشي را گذاشت و خود را توي تخت»!االن ساعت پنج صبحه! خورم من از جام تكون نمي    «

  .ي پايين ناخرسندانه، لباس پوشيد و رفت طبقه. شد خوابي كه ديده بود از ضميرش پاك نمي. افاقه نكرد. بست و خواست كه دوباره بخوابد
  

ست راه افتاد و به عالجِ هميشگي       ي ويكتوريايي و خالي از غيرش در ماساچو         رابرت لنگدان، پابرهنه توي خانه    
مهتاب بهاري از ميان پنجـره      . شد  كوييك كه بخار ازش بلند مي       خوابيش مشغول شد؛ يعني يك بشقاب نستِله        بي
 بـه   لنگـدان آمد كه همكارهـاي       خيلي پيش مي  . داد  بافِ شرقي، خودي نشان مي      هاي دست   گذشت و روي قالي     مي

هاي او مملو از مصنوعات مـذهبي         قفسه. شناسي است تا منزل     ي انسان   موزهي او بيشتر شبيهِ       شوخي بگويند خانه  
 بوكّوس از غنا، صليب طاليي از اسپانيا، بت از جزاير سيكالد در درياي اژه، حتا يك اِكوآبا —از اقصا نقاط عالم بود

  . و سال از جواني جاودانهسنّ اي بود براي جنگجويان كم ي بورنئو در مالزي كه نشانه ي كمياب از جزيره شده بافته
تـصويرش  .  از شكالت داغ لذت برد، پنجره، تصويرش را انعكاس داد    كنان  مزه  لنگدان كه روي صندوق برنجي مهاريشي نشست و مزه        

ه شـبح  يـ : ش، ظالمانه، در بند كالبدي فاني است و پيش خودش گفـت      ا  يادش آمد كه روح جوان    . مثل شبح ...پريده بود   ريخته و رنگ    درهم
  . پير و فرتوت

ي مـاري عالمانـه    گفتند كه او مهـره  قدرها جذاب نبود، همكاران زنش مي هر چند كه لنگدانِ چهل و پنج ساله به مفهوم معمولش، آن    
 ايش، چشمان آبي سرشار از كنجكاوي، صداي بم و جذاب، و لبخند رندانه              رد خاكستري الي موهاي پرپشت و قهوه      : شامل موارد زير دارد   

زن بود، هنوز انـدام شـناگرها را داشـت؛     لنگدان كه توي تيم اصلي مدرسه و دانشگاهش، شيرجه       . ي قهرمان ورزشي دانشگاه     بارانه  و سبك 
  .قامتي دومتري و متناسب كه در نهايت وسواس، با پنجاه دور شنا در روز توي استخر دانشگاه مراقبش بود

روزهـاي تعطيـل بـا لبـاس جـين پـيش           . ي بين قرون گير كـرده       مردي كه در فاصله   —ددانستن   او را كمي مرموز مي     لنگداندوستان  
ي پشمي ديدش كه  شود با فاستوني هريس و جليقه هاي ديگر، مي زند؛ وقت جوهايش از گرافيك كامپيوتري يا تاريخ اديان حرف مي دانش

  .اند وتش كردهراني دع عكسش توي مجالت هنري وزين است و براي افتتاح فالن موزه به سخن
هنر «گير و فردي سخت مقرراتي بود، اولين كسي هم بود كه با آغوش باز پذيراي، به قول خودش،  ، گو اين كه استادي سختلنگدان
اش بود كـه ايـن كـارش محبـوبيتي دوسـتانه بـين                برد و عقيده    متعصبانه از تفريح لذت مي    . شد  مي» نشين  طبعيِ ظريف و دل     منحطِ شوخ 
خـوي او     كرد به طبع خوش     ، هم اشاره مي   »دلفين«اسمي كه توي دانشگاه روي او گذاشته بودند، يعني          . ايش دست و پا كرده    دانشجوها بر 

  . ي واترپولو هاي مسابقه ي حريف و هم به توانايي عجيبش در شنا و جا گذاشتن همه
 لنگدان. باره شكست؛ اين بار زنگ دستگاه فكس بود       اش دو   كرد كه سكوت خانه      تنها و آشفته نشسته بود و به تاريكي نگاه مي          لنگدان
  .تر از آن بود تا آزرده شود، لبخندي تلخ به زور بر لب آورد كه خسته

                                                 
  .شده است ي ميدار ا نگهيتالين در اي شهر توريستاي باتيوواني سن جيساي كلي  در نمازخانه1587 و از سال (Shroud of Turin)ن يت به كفن تور كه مشهور اساسياشاره به كفن ع 1
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  !شن ها پاپيچ آدم مي خلق خدا دو هزار ساله كه منتظر مسيح هستن و هنوز هم مثل جهنمي اين: پيش خودش گفت
كـشان،   آه. اش كه با چوب بلوط دكور شده بـود بـه راه افتـاد                به سمت اتاق مطالعه    خسته، بشقاب خالي را به آشپزخانه برگرداند و آرام        

  . كاغذ فكس را از دستگاه بيرون آورد و نگاهش كرد
  . آشوبه شد  دفعه دچار دل يك

روي . ديگرجسد را برهنه كرده بودند و سرش را پيچانده بودند؛ طوري كه كامالً برگشته بود سمت . تصوير روي ورق از يك جسد بود
 هم با آن كلمه كامالً آشـنا بـود؛   لنگدان... اش داغ زده بودند اي روي سينه كلمه مرد را با تك . ي قرباني هم جاي سوختگي شديد بود        سينه

  .ناباورانه، به حروف پر نقش و نگار زل زده بود. كامالً آشنا
  

  
  

  ...غيرممكنه» ! ايلوميناتي!Illuminati«. زد زبانش به لكنت افتاده بود و قلبش تندتند مي
  . و برعكس به نوشته نگاه كرد درجه چرخاند180ي فكس را   با حركت آهسته، انگار كه از آن چه شاهدش است بترسد، برگهلنگدان

، كرد و به همـين دليـل        ديد باور نمي    چيزي را كه داشت به چشم خود مي       . باره بند آمد؛ انگار با كاميون تصادف كرده باشد          نفسش يك 
  . فكس را دوباره چرخاند و داغ را بالعكس خواند و دوباره از طرف ديگر اين كار را كرد

  ».ايلوميناتي«: زير لب نجوا كرد
زن، روي    هايش به سـمت چـراغ چـشمك        به تدريج، چشم  . هاج و واج خودش را ولو كرد روي صندلي و در نهايت تحير كمي نشست              

 مـدتي طـوالني   لنگدان. را فرستاده بود، هنوز پشت خط بود و منتظر مكالمه با او مانده بودهر كسي كه اين فكس     . دستگاه فكس چرخيد  
  . زن خيره ماند به چراغ چشمك

  .بعد، لرزلرزان گوشي را برداشت
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  دومفصل 
  
  
  

تـون    حاال توجـه  «:  تلفن را برداشت، مرد او را طرف خطاب قرار داد          لنگدانعاقبت كه   
  »جلب شده؟

  »خوايد توضيحي بديد؟ مي. شد بهتر از اين نمي! بله، آقا«
دانم؛ مسئول يـه تاسيـسات        من فيزيك . زودتر خواستم به شما بگم    «. صداي مرد خشك و باصالبت بود     

  ».شما هم كه جسد رو ديديد. يه قتل اتفاق افتادهجا  اين. تحقيقاتي
: گفـت . خـورد متمركـز كنـد       توانست ذهنش را كه پيوسته روي تصوير فكس چرخ مي            هنوز نمي  لنگدان

  »چطور پيدام كرديد؟«
  ».هنر ايلوميناتي: تون از اينترنت، از سايت كتاب. به شما كه گفتم«

، عمالً، بين محافل ادبي معمول ناشـناخته بـود؛ بـا ايـن              كتابش.  زور زد تا افكارش را مرتب كند       لنگدان
كننده بـاز هـم       با اين وجود، ادعاي تلفن    . همه، توي شبكه هواداران زيادي براي خودش دست و پا كرده بود           

  ».مطمئنم. صفحه اصالً اطالعات تماس نداره«: گفت. آمد معني به نظر مي بي
  ».ند رآوردن اطالعاتِ كاربر از شبكه خِبرهگاه كسايي رو دارم كه توي د من توي آزمايش«

  ».دونند  از شبكه ميخيلي چيزاگاهِ شما  هاي آزمايش انگار بچه«: گفت كه هنوز ترديد داشت لنگدان
  ». رو اختراع كرديمي اينترنت  شبكهمابايدم اين طور باشه؛ آخه خود «: شكني داد مرد جواب دندان

  . مطمئن كرد طرف سرِ شوخي ندارد رالنگدانچيزي توي صداي مرد بود كه 
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گاه من فقط يه ساعت از        آزمايش. شه پشت تلفن مطرح كرد     اين موضوع رو نمي   . بايد شما رو ببينم   «: مرد پشت خط باز هم اصرار كرد      
  ».بوستون فاصله داره

 اين تصوير مقاومت كرد كـه احتمـاالً         شد جلوي   نمي. نورش ايستاد و تصوير را با دقت باال و پايين كرد            ي كم    توي اتاق مطالعه   لنگدان
  .رساند داد و ده سال تحقيقش را روي يك نماد به جايي مي ترين كشف قرن را نشانش مي بزرگ

  ».خيلي فُوريه«: مرد فشار بيشتري آورد
 او بر اسـاس مقـوالتي       كارهاي تحقيقي . ايلوميناتي: چند بار پشت سر هم خواندش     . تكان مانده بود روي نقش داغ        بي لنگدانچشمان  

زمان . كهن و مسموعات و روايات تاريخي؛ اما تصوير پيش روي او امروزي بود اسناد  —شد  بود كه معادل فسيل توي علوم ديگر تلقي مي        
  . شناسي را داشت كه با دايناسوري زنده رو در رو شده است احساس ديرينه. حال

  ».رسه بوستون ي ديگه مي ما گرفتم كه بيست دقيقهمن مجوز فرستادن يه هواپيما رو براي ش«: گفتصدا 
  ...يه ساعت پرواز.  احساس كرد زبانش خشك شده استلنگدان

  ».آخه به شما احتياج داريم. بخشيد گستاخي من رو مي«: گفتصدا 
دهنده    خيلي تكان  شا  معني. هايش آمده بود   سفيد جلوي چشم    اي قديمي كه با عكسي سياه       افسانه— دوباره به فكس نگاه كرد     لنگدان

اش، اما امروز صـبح   هاي غان سرازير شده بود به حياط خانه     اولين آثار بامداد از وسط درخت     . با فكري آشفته بيرون پنجره را نگاه كرد       . بود
  .اي ندارد  را در خود گرفت، فهميد كه چاره لنگداناي از ترس و سرخوشي وجود به محض آن كه آميزه. نمود اين منظره قدري متفاوت مي

  ».بگيد كجا برم سراغ هواپيما! شما برديد«: گفت
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